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ش ڕه كاكه مه حه                                         

 
ی  وه دوای چاپكردن و بوكردنه. یی  بجه له ریوان ھه مه

  وته توندی كه به) ئیسالم  ژن له.رع سكس ، شه( كتبی 
 ن الیه  كوشتن و دادگایی كردن لهرھرش و فتوای به

ت  تایبه به .  وه هكانی كوردستان  ئیسالمییه حیزب و گروپه
 تووشی  م كتبه ی ئه وه وبوونهب كگرتووی ئیسالمی، به یه

ولدوانی نادروست وبوختان   قسه نهو ڕۆژا ھیستریا بووه
. یی بجه له ریوان ھه رباری مه  ده هو كگرتووه ی یهڕادیو له

ڕۆكی  ناوه  به كگرتوو ھنده ندامانی یه و ئه وه كرنه بوده
  یاندوه یان واتگه كانكی ساویلكه  خه  تك چوونه م كتبه ئه
  نه كه وا ده  ھرشی ناڕه وه  بخونه م كتبه ی ئه وه رله به كه
خالق و  یوان و بئه  حه یی و به بجه ه ریوان ھه ر مه سه
كاتكدا  له. م ه  قه نه ده یچ و پووچی دهوارو ھ خونده نه

دا چیرۆك و  م كتبه  له یه وه یی، ئه بجه ه ریوان ھه تاوانی مه
و مژووی  وه گته مكی ئیسالم ده رده رھاتی سه سه به

  وه كانه ن ئیسالمییه الیه  له  كه،كردن  قسه ئیسالم دنته



ی   خانه وته كه  ده وه  ئامزه خنه كی ڕه نیگایه كردن به قسه
. وه رام و كوفره حه  
ر ئازادی و نوسین و  رامبه به له .  و مانایه  ئاسایی به  ئاسایییه تائره
ربین زیاتر  فتوای كوشتن و سه  دا  لهگرتن خنه كردن و ڕه قسه
ڕی   چاوه ئیسالمییانه و گروپ و حیزبه تناكی ئه حشه قی تاریك و وه عه له

  كردن و گومانه و جگای قسه ی ئاسایی نییه وه م ئه به. ناكرت
  ڕۆژگاركه ی كه و حیزبانه  ئه كانه لمانییه عه ناو حیزبه نگی به بده
نی و ئازادی نوسین و ئازادی  ده ی مه لگه كۆمه  باس له وه رینه ڕاپه له

كی  ی خه نگی زۆرینه نگو ڕه  دهوه شه م ڕگایه رله ن ھه كه تاكی كورد ده
ری  نونه وام خۆیان به رده و به الی خۆیاندا كشكردووه كوردستانیان به

 نانی ی بنیاد شه و بانگه كسانی زانیوه ت ویه داله دیموكراسی و عه
ر فتوای كوشتن و  رابه به چی له ، كه نیان كردووه ده ی مه گه كۆمه

 . وه كانه  ئیسالمییه ن حیزب و گروپه الیه  لهرك ر نوسه  سه ھرشكردنه
 ژر پرسیارو  نه خه ده  مكانه و چه موو ئه  ھهبژرن و ده نگی ھه بده

  نگی حیزبه  بده.كرد نیان ده ده ی مه لگه ی كۆمه شه بانگه  كه وه گومانه
كان   ئیسالمییه  حیزبهودای كاركردنی مه .كان  لمانییه ناو عه به

  ..بات بارده نیش له ده  ئازادو مهی گه ونی كۆمه خه  . .كاو فراوانترده
 


