
کرت   دونیادا ده مۆ له ک ئه ک کوژییه ر خۆکوژی و خه هه
  دات نجامی ده مکی قورئانخون ئه ستنوژو ده  ده ستکی به ده

  الج  نسوری هه مه                                                     
م   شخ زانا ، به ت به باره  کلیلی ووتاری ڕابردووم بوو سه م ناونیشانه ئه
دلر (ڕز  می ووتارکی به وهستپکی   ده م به م بیکه ده وڵ ده دا هه لره
  .  وه  بوبۆته22/7  ممه  ڕۆژی شه کان و له نگه  ده  له  که یه)یی بجه ه هه

و کارکی  وه قینه تهموو   هه  ووتومه  که  من ناڕازییهی یه و قسه  بهکاک دلر
مکی  ستنوژو ده  ده ستکی به کرت ده ه دونیادا د مۆ له تیرۆریستی ئه
ب یم  ی من ده مه  ئه  که ڕزیان پیان وایه دات و به نجامی ده قورئانخون ئه

ڕزیان   الی به  ، دیاره ی تیرۆردایه  لوتکه و له بۆ خۆی تیرۆرهو  ئینسافییه
ین رب ک سه و خه وه قاندنه  کوشتن و ته تیرۆر و کاری تیرۆریستی ناکاته

ی  م کاره سک ئه رکه  ئیسالم و هه گرتن له خنه کردن و ڕه  قسه کاته کو ده به
ی لیستی  وه  داڕشتن و نووسینه رم که وه خته ک به له ز گه ئه !  کرد تیرۆریسته
  ستی کاک دلردا نییه  ده له) ینوست مریکا ده  ئه ی که وه ئه(تیرۆریستان 

   ! وه ره  سهری سه  خسته گینا ناوی منی ده ئه
 دوو  لهک  یه  من کشه وه ره ی سه و حوکمه وابوونی ئه لماندنی ڕاست و ڕه بۆ سه
  ی پان وایه ڕزانه و به موو ئه م بۆ کاک دلرو هه که دروست دهبژاردن  هه
کرت   دونیادا ده ر کارکی تیرۆریستی له  بووترت هه یه وره درکی گه  غه مه ئه
ڕزو  رانی به خونهیکات و  مکی قورئانخون ده ستنوژ و ده  ده ستکی به ده

می ڕاست  ستنیشانکردنی وه بژاردن و ده  هه م له که رپشک ده کاک دلریش سه
  : رک   ب ته م به به
   که مه  گوندی خی حه ی کرکار له رگه  پشمه40ربینی  داستانی سه -1
  ! ربوون   شیان موسمان و نوژکه م و زۆربه. پ بوونی بژو بووبوون به ر نه به له



   { }ستنوژ ستکی ب ده ده { }          ستنوژ  ده ستکی به ده
   .ولر کانی شاری هه که  دوای یه ک له  یه ڵ کوژییه  کۆمه وه قینه  ته-2
   { }ستنوژ ستکی ب ده ده{ }          ستنوژ   ده ستکی به ده
  .کانی هاوڕی  کانی حاجی شخ زاناو موجاهیده ییه تیرۆریست  کاره-3
   { }ستنوژ ستکی ب ده ده { }         ستنوژ  ده ستکی به ده
ولری   هه  له  فۆکه شخ سای پار به ڕزیشتان کاکه  بۆ ئاگاداری به*

ماستی  دهو  جی کردووه ری حه فه م سه  بۆ جاری چواره عبه  تا که وه خته پایته
کات  بت چی وا ئه ر ئیسالم بوون نه گه کرت بپرسین ئه ده ( ش بووه که ره فه سه
  !)ج بکات ؟ ری حه فه  جار سه4سک  که
و  ف و حله جه غدا و ڕومادی و نه کانی به  شاره ی له وانه قینه و ته موو ئه  هه-3

  .ن  ده کاندا ڕووده گشتییه و شونه ب و موس و ناو قوتابخانه یه موسه
   { }ستنوژ  ستکی ب ده  ده{ }       ستنوژ   ده تکی بهس ده
   که ...ندی و   نیپای و تایله ی کرکاره وه کردنه  الشه ربین و مل له  مرۆسه-4
  .درا وی ده کی گۆی زه پیشانی خه)  الجزیره ( وه کانه ری ئیرهابییه مینبه  له
   { }ستنوژ  دهستکی ب ده { }         ستنوژ  ده ستکی به ده
  ی بسالن له که کانی قوتابخانه ییه پوله  په گرتن و کوشتنی منداه  بارمته-5

  .مان ووت   هه ویش هۆی شانۆ له ڕووسیا  و پش ئه
   { }ستنوژ ستکی ب ده  ده{ }       ستنوژ   ده ستکی به ده
  ردا له مبه  سیپته11   له ی ڕکخراوی القاعده که تیه  خۆشخزمه وه قینه  ته-6
  ! ڕ ی شهشار  مریکا دونیای گۆڕی به  ئه وه  هۆیه  به مریکا که ئه
   { }ستنوژ ستکی ب ده ده { }       ستنوژ  ده ستکی به ده
  ن که نده  له ش له وه قینه  ئسپانیا و دواترین ته کانی میترۆکان له وه قینه  ته-7

  !ن  که  خو ده ی سوسیال به  پاره  ملیۆن موسمان به2  زیاتر له



   { }ستنوژ ستکی ب ده ده { }      ستنوژ  ده ستکی به ده
زائیر و  ستین و جه له کانی میسرو فه ربینه و کوشتن وسه وه قینه ته-8
  .هتد............و  فگانستان و ئران و سعودیه ئه
   } {ستنوژ ستکی ب ده  ده{ }     ستنوژ   ده ستکی به ده
   له دیاره(م دت  که یله نوسرت و بۆ ئیمه  بۆم ده ی کوشتن که شانه ڕه و هه  ئه-9

  که  ره  دوو ووتاو ئهی  وه دوای بوبوونه) ست خۆشیشدا یلی ده ندین ئیمه پاڵ چه
ی   وانه ر شخ زانا له گه  ئه ک که یه  ڕاده بی به ده  جنوو بئه ان پ لهمووشی هه
یان   ده وه  دنیام سفر له ت ئه  بکا یالنه و ئیمه نی ئه حانی خاوهوشتدا ئیمتی ڕه
و قاتلوهم  (  وه  ڕازنرابووه ته م ئایه  بهیان  دات ،بۆ ئاگاداریش زۆربه ده

  ک بهکورد  یره سه) 39االنفال....  لله  و یکون الدین کله حتی ال تکون فتنه
  *!لک بکات  خه له شه ڕه نفال هه تی ئه سوره
   { }ستنوژ ستکی ب ده  ده { }   ستنوژ  ده ستکی به ده

ندین  وت و ئایین چه  مزگه رموت که فه یدا ده که ی باسه  درژه کاک دلر له
شی  ی پشکه)د مه حمودو قازی موحه عیدو شخ مه شخ سه(ک  ی وه رکرده سه

ال  ک مه ستی وهندین تیرۆری  چه  ناکات که وه  به م ئاماژه  به کورد کردووه
ال کاروخ و شخ زاناو  مهبن الدن و  رقاوی و ئوسامه ال باپیرو زه کرکارو مه

   ! ش کردووه کانی تری پشکه ربو مناڵ کوژه مرۆسه
   که یه وه ی پدا بت ئه یدا ئاماژه که  ووتاره  کاک دلر له باشترین خاک که

ک  نگندرت نه بسه هه)  قورئان واته(ی  که قه  پی ده کات ئیسالم به داوا ئه
ک شخ زانا  رلشواوی وه فام و سه سکی نه ند که ی چه وه  پی کرده به
ران   قورئان بۆ من و خونه ت له  دوو ئایه سته به م مه  بۆ ئهڕزیان به
ش  مه ئه...........) ولقد کرمنا بنی آدم ( میان  که تی یه ، ئایه  وه هنته ده
گرت  کان ده موو مرۆڤه  هه  قورئان و ئیسالم ڕز له  که وه هنته  ده گه  به به



قورئان قی  ده  تک له ند ئایه مدا چه  وه  ب جیاوازی ، منیش له به
کریم  م چۆن ته نی ئاده  به  که وه ڕز ڕوون بته رانی به  تا بۆ خونه وه هنمه ده
  : ئیسالمدا  کرت له ده
 و یسعون في االرض فسادا ، ان   و رسوله  جزاء الذین یحاربون الله انما (*

 ینفوا من االرض من خالف اوارجلھم  و تقطع ایدیھم او یصلبوا  اویقتلوا
  ) المائده.  عذاب عظیم  ولھم فی االخره........

 عزیز  والله...... جزاءا بما کسبا فاقطعوا ایدیھما  السارق و السارقه*(
م  ن له  بکه وه و قاچ بینه وه ست بینه ری ده یری هونه سه) 38  المائده .حکیم

موو  شخ زاناو هه   گوایه ک که  چاوی خه دا ، ئیتر بۆ خۆکردنه ته دوو ئایه
  !بن ئیسالم نین و ئیسالم وا نات  ست و قاچ ده  ده ی تر که و ئیسالمییانه ئه
  حتی یعطوا الجزیه........بالیوم االخر  و   الذین ال یؤمنون باللهقاتلوا*(

  ) التوبه.عن ید وهم صاغرون 
 حیث وجدتموهم و خذوهم و فاقتلوا المشرکین فاذا انسلخ االشھر الحرام*( 

   )  التوبه. احصروهم و اقعدوا لھم کل مرصد 
ندێ  زانم هه ، ده)  محمد سوره..... . فضرب الرقابفان لقیتم الذین کفروا*(
رمی   پستی شه دا هنده ته م ئایه ڕاندن له ری ملپه  هونه یفاع لهس بۆ د که
  کانتان بینی له ر کافره گه ت ئه  ده ته و ئایه ت ئاخر ئه  ده  که ستوره ئه

  زوو به بت ، من بۆ خۆم ته ک بی ملی کافر ملی مرۆڤ نه ن وه ملیان بده
  ! پش چاوی خۆم  ههنم ڕاوی ده  ملپه سک به شما دت کاتک که له
 و اضربوا فاضربوا فوق االعناقسالقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ، *(

  )االنفال.منھم کل بنان 



 من   و هو في االخره فلن یقبل منه و من یبتغ غیر االسالم دینا*(
موو   هه ن ئیسالم ڕز له ده  دایه وه یر له سه ) 85آل عمران .الخاسرین

  !گرت  دینکی تر ده
  ) 9صحیح بخاري جلد .  فاقتلوه  االسالمي من بدل دینه: قال محمد *(
 ، فمن قال   الی الله  الناس حتی یقولوا ال الهاقاتل امرت ان: قال محمد *(

  ) .4صحیح بخاري جلد .   و ماله  فقد عصم مني نفسه  الی الله ال اله
ر   به وته که فس و مای ئه  نه  الی الله یگوت ال اله ی نه سه و که  ئه واته  که

  !!نفال   ئه هرش واته
م  ده وڵ ئه کات ، من هه رمان نه  ب ئینساف ده کاک دلر به ی  وه جا بۆ ئه
رگم بۆ  و سور کراون وه  ژردا هاتووه تیان به  خه ی که و ووشانه مانای ئه
) یجوز: (بوو ی لیان پرسی قیه و فه رگانی ئه  پی وه بهرز  رانی به خونه

یانی ) ال یجوز(ی  ووتبوویان ئه! ما ووتبووی یانی نابت   وه یانی چی ؟ له
  ! ررررر نابت   یانی  هه وه چی ؟ ووتبووی ئه

، !) کوژرن نه:  یقتلوا: (ریانگم   وه وه وانه  پچه م به ده وڵ ده  هه واته
ست و قاچیان  ده : ھمتقطع ایدیھم و ارجل(، !) درن   خاچ نه له : یصلبوا(
!) کرن  فی نه وی و نه زه  له وه کرنه پاک نه : ضینفوا من االر(،  !)  وه بنه نه
 مل  له : فضرب الرقاب( ، )!کوژن کان مه ڕه بباوه : فاقتلوا المشرکین(، 
 قوڕگیان  شمشر له : فاضربوا فوق االعناق(، !) ڕاندن په دان یان مل نه نه
   !).کرت  بووڵ ده لی قه :  ن یقبل منهفل(، !) ن ده مه
 31  تی المائده  سوره  له وه یھنته  ده  نموونه  کاک دلر به م که تی دووه ئایه
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في االرض فکانما قتل الناس : ت   ده که

ر ب  ونده ڕزیان دونیابینی و قورئان بینییان تا ئه بهم  ، به.....) جمیعا 
   نابینت یان چاوکی له32  تی ژماره ستت و ئایه وه  پ ڕاده کات و له ده



 32  تی ژماره خات ، ئایه  ئاستیدا داده ی تری له که نوقنت و چاوه ئاستیدا ده
 و یسعون   و رسوله انما جزاء الذین یحاربون الله: (ت  تدا ده مان سوره  هه له

  )32 المائده ..تقطع ایدیھم و ارجلھم او  یصلبوااو یقتلوافي االرض فسادا ان 
رانی  که نگران و پاکانه  بۆچی الیه ی که  گرنگه و پرسیاره می ئه م بۆ وه به

قورئان    که ست بین و قاچ بینه م ده  ئه  ناڕواننه وه خنه  چاوی ڕه ئیسالم به
ک چۆن   وه م که ب وا پویسته ئه! کات ؟ وازی بۆ ده قک بانگه ک ده وه

بوو ،  ک ئاسان نه یه تی بۆ کۆیله دونیای کۆیالیه  ڕزگاربوون لهپشبینی کردنی 
  وه مانه  پشت چه ی گاۆکک پاش کاتکی زۆر له وه ک چۆن پشت ڕاستکردنه وه

 دوای  وه خنه  چاوی ڕه قک به یر کردنی ده  سه  ، ئاواش ئاسان نییه ئاسان نییه
ر   ،هه وه کاته  نه  بڤهو  بیر له ی که وه بارهنانی مرۆڤ به   له ده ندین سه چه
   !! وه بدرته ست و قاچی ده  ده وه سکش بیری لبکاته که

................................................................................  
هژام باوکی مکی کورتی   وه دا بووم ،که م ووتاره  کاتی نووسینی ئه له*

  و به وه سوڕته دا ده مان بازنه  هه  له  که  کوردستانپۆست له  له  وه خونده
ی   ئاماژه بت که  نه  خاه4 م نھا ئه ته،  وه مه می بده زانی وه پویستم نه

  :م  که پده
کو   ، به ستنوژک تیرۆریسته  ده ست به موو ده م هه  من ده و پی وایه  ئه-1

ربین و خۆکوژی  و کاری سه وه قنته ته  خۆی ده هسک ک موو که م هه من ده
  . ستنوژه  ده ست به کات ده ده
   که وه هنته  دهڕی ناوخو ر شه  سه  له  کوشتن و بینی ک نموونه  کۆمه-2

کوردستان گای  ت کۆمه  ده وه والشه یکردوون و له ستنوژ نه  ده ست به  ده گوایه
  یه م ڕژه زانت له تی ده  سوکایه بهم  ئیسال گرتن له خنه و ڕه ه ئیسالم98 % له

  نموونه  به ش که  و بانهو کوشت وا ئه ئه ڕاست بت  یه م ڕژه ر ئه گه جا ئه



و   ناتوان ئه2%  له ستنوژ کردوونی چونکه  ده ست به ر ده  هه وه یھنته ده
  !! ڕاست نین  و دوو ڕژه کك له  یه!! بکات کارانه

م  ئه!! چت ؟ رده  ده تییه م دژایه  ژر ئه نسور له  مه نوست ئایا کاکه  ده-3
  و بۆ منیش تازه یر نییه  سهی ئیسالمیستنوژک  ده ست به  بۆ ده  کردنه شه ڕه هه
  !!یکات  ست ئه  ده م به ه رکی قه یر بت نووسه ی سه هو و پی ڕاهاتووم ئه نییه

  
  !! بایبدات  بنی گۆمدا به وت له و بیه ک بای سکه نھا وه ته:نوست   ده-4 
  )  وه مه می ناده  وه  بۆیه تیکردنه ربینداو سوکایه  ده  له  نزمییه مه ئه(
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