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 ی ال محمد گه ریمان مه ندازیار نه ئه!! ...  کارکی دزو بهر  رامبه  به ه ی ههکوست هه
  

و  کشاوهزن  ری مه مبه ر پغه سه ی له  کاریکاتریانه و ونه  ئه ی که سه و که ئه
 بوه و  وره و گه رده روه کی نا ئیسالمی په گایه  کۆمه له  وه ته بوی کردوونه

   له ی که وه ئه.  بوه رعی ئیسالمی دا نه  مژووی ئیسالم و شه زایی له شاره
و تکدان  وه قاندنه ر بین و خۆته نھا کوشتن وسه تی ته تی بیستوویه ئیسالمه

. ڕۆن ری ده سه له کو پۆگرام کانی ئستا وه  وه  ناو ئیسالمیه توندڕه  به  که بوه
 رووی زانست و  له المی و ووتانی ئیسالمیگای ئیس وتوویی کۆمه ڕای دواکه ره سه
 می ی دووه وه کوو نه  به سه و که ر ئه ک هه نه. کان تیه یه  کۆمه ندیه یوه و په رده روه په
کردن و  وره  گه  بۆیهزانن  ده وه و باره  له نده وه ر ئه  هه و وتانه ندی ئیسالمیش له هه ڕه

 شتکی  سه و که ق به رهه ی موسمان ده تی ئمه  عقلیه به   ناشیرنه و کاره ی ئه وه لکدانه
ین و   بکه که له سه یری مه  سه سه و که  چاوی لبوردن و نه زانی ئه بت به و ده جیه نابه
   تک وه  ده ک که یه  کشه ین به یکه نه

  له اگرت ون  هه تر یس که گوناهیس  رعی ئیسالمیش که  پیی شه  به ین چونکه تواونبار بکه
 وان ئهکات و وت ده سوکه و هه وه کاته زووی خۆی بیر ده  ئاره ر تاکک به ی ئازاد ههگا کۆمه
خۆی   س نیه  بۆ که وه  ئه  که گای خۆیان بنیات ناوه کان کۆمه سیه  که ی ئازادیه ر بناخه سه له

ر  سه تانی ئیسالمی لهوو ی زۆری ش زۆربه وه ی ئه وانه  پچه واو به ته، یقورتنب تدا هه
و هیچ  دانراوه وه  کانه ه) میرولموئمین ئه (لیک و ها بۆ پادشا و مه ڕه تی سه ی ده بناخه

 ژر  زگاکانی میدیا له موو دامو ده بت و هه سک ناتوان بیروڕای ئازادی خۆی هه که
  مینه م زه رکونجکی ئه  هه سک له هر ک گه  ئه واته که. ت دان سه ده کۆنترۆڵ و سانسۆری

رپرسیاره و  ر خۆی به رکاسک یان ئاینک بت هه ر هه رامبه ن بکات جا بهریشتکی ناشی
جیاتی  سکی تر داوای لبوردن له ر که گه ئه   بۆیهتک تاوانبار بکرت ناکرت میلله

گای ئیسالمی  مه ۆیی ک ساویلکه.  نتیقیه ج و نا مه ش شتکی نابه وه  بکات ئه ه سکی هه که
ر  کان به وه و بیرکردنه وه ر لکدانه سه  به  زاه میشه هه)  فهگعا ( سۆز وت که که رده دا ده وه له
 نودا بگونجت دونیایڵ  گه له نونینبوستکی شارستانی   و هه وه ینه بیر بکه ی وه له

ن  کانمان ناکه  کشه ت به ر خزمه ههک   نه ین که ده نجام ده و ناجۆر ئه په هه ی به وه کاردانه
  یان رۆژنامه  ده ک رۆژنامه  جیاتی یه تا له وه ئه. ن که کانیشی زتر ده کوو زیانه به

  به) لمان روژدی سه (کی کتبی یه هزار دان ند هه  جیاتی چه له  وه  کرده کایان دووباره شته
ن  وه ش ئه وانه  ئه گۆڕێ دا زۆر پرسیار دنه م لره به. !! وه ی تری ل چاپکرایه ملیۆنان دانه

رانی تری خودا کراون  مبه ر پغه سه و فلیمی ناشیرین لهپ  و گه ندان جار گاته  ئایا چه که
  چی که  که بیوه رنه زایی ده ناڕه نگ و  ده هاتۆته نھا جارکیش وتکی ئیسالمی نه بۆ چی ته

  سانه و که  من له  باشه!!کسانن کان یه ره مبه موو پغه هه  وه ی ئاینی پیرۆزی ئیسالمیه روانگه
و  مان ئه  دیدی هه له ئاینی ئیسالم ری که و قسهر پارزه  تاکه  به خۆیان کردوه پرسم که ده

  باشه  ئ ده؟؟؟!کی کاریکاتۆری یه  یان ونه تره وره  کوشتنی مرۆڤکی ب تاوان گه ئاینه
موو  و هه ر به رامبه  به انتیئستاش نی و هبو ان نهیستکو  ڕۆژان هه بۆچی رۆژک له

 182نفال کردنی   ئه!درن نجام ده هئ  وه  پیرۆزه وه و ئاینه  ناوی ئه  جیھان و به ی له تاوانانه
  وه کانی خۆیانه  وته بۆچی له.  وه مان خانه  هه وه چته ر ده زار مرۆڤی بتاوانیش هه هه

سک بدرت  کی پیرۆز ی ئاینک و که هایه ر به هه ر کوفر و جون به هگ  ئه الیان گرنگ نیه
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کوو   ناو ئیسالمی وه رۆکی وتکی به سه   کاتک که باشه. خۆیان  خودی پیرۆزی  له جگه
 کاتکدا  وه له خاته درۆ ده به جوو ش ملیۆن مرۆڤی ی شه ناوبردنی نزیکه سووتاندن و له ئران
ندکیان هشتان  چۆن هه درن تیایاندا پیشندهن کھ دان دۆکۆمنت و فلیمی زیندوو هه  سه که

تی  تی و ئیسالمه  کردنی مرۆڤایه وشتی و ئیھانه دڕه  ترۆپکی به وه ئه، سوتنرن زیندوون و ده
 پاساو کردنی  وه اینی پیرۆزی ئیسالمهی ئ  روانگه  گۆو ب له هاته س نه ی بۆچی که  ئه؟ نیه

  .  بۆ خۆی تاوان تاوانکه
 و منداکی نفالکراوی کورد ئه  موسومانیردی بزانم ئایا منداکی بگهوێ  مه  من ده باشه
  جیاوازی چیه! کیش بت هوودیه  یه ر کوڕه گه تا ئه تکی تریش هه ر میلله زوم کوژراوی هه به
 پش ئستا دان ساڵ  سه ر له  به حوسن که یانن  سه ئیمامی حه هید کردنی ڵ شه گه له

و دیدی   ڕوانگه  له چونکه! رکردوه هه وناهکیانگدا یان ژیان ن له تمه  حه کهکوژراون 
ڵ هیچ  گه له  جیاوازی نیه کی یه وه ک خزمک یان نه رک نه مبه  کوری پغه وه ئیسالمیه

 چین   موسمانه که موو خه و هه  با بپرسین ئه باشه. بت  نه وه  کرداره نھا له سکی تر ته که
   ؟ کانی خۆیان جھشتوه وته  و بۆ چی  کافرانه و ووته له

 یان له   هزی شمشر بوه  دروستکراون به  کافرانه و ووته  له ی که وتانه و مزگه ئایا ئه
الی  له   یه وه کانی تره زی ئاینهروونپاکی و مرۆڤدۆستی و ڕ یی و ده نجامی لبوورده ئه
و  م ئه به، ر ئاینک ی هه وه ربین و بوکردنه  ده  له سک ئازاده رکه  هه وه که وانه ئه

   له نیسه ن که  نایههن کانی خۆیان جده  ووته خۆشه ی که  خرخوازانه ڕکخراوه
  ئینجاشی موسمان ئمه نیتیدا دن بۆ یارمه کو به ن  دروست بکه کانی ئمه وته

 ئ !  بمانایانه و شته بشیر و ئه سیحی و ته ئاینی مهی  وه  بوکردنه ین به که تاوانباریان ده
   به نده وه مان ئه که زدان و ئاینه ڵ یه گه خۆمان و له  ڵ گه  ڕاستین له نده وه  ئه  ئمه  که باشه
موومانی   هه ی که و خودایه توو ئه ؟!ترسین هبشیر د بشیر و مه  ته بۆ له  یی گرتوه پوخته

ی  نده وه د ئه فزیۆن سه له ی ته ر شاشه سه ربینی کوڕیکی گه نجی بتاون له  سه دروست کردوه
ی  سه و که ی ئه  ئهوه ره  ده هاته م نه ده تان له ی بۆچی ورته  ئه تر نیه وره  گه و تاوانه ئه

ن تورککی  الیه لدانی پاپا له، ؟! ڕول نیه نکی که مههری  وتنی ڕاستی ئه نگ بت له بده
  که ر هاوکشه گه  ئه نت باشه یه گه  چی ده سه و که  ب هۆ و لبووردنی پاپا له موسمان به

  ؟  وه دایه کرد؟ چۆنمان لکده  چیمان ده یها بو وانه پچه
ر  ره وان زه  یان ئه  بزانین ئمه وه بنه شیمان مه  و په تان داوه عه بیاری موقاته  وه  ئه ده
نا  ن ده وه و ب بیرکردنه) فه وی عه (روکو گوتم زۆری کانمان هه شته  وه داخه م به  به!ن که  ده
  ر پویستیان به وان هه  ئه یه  هه و وتانه  پویستیمان به ی ئمه نده وه بت چاک بزانین ئه ده

ی ناشیرن  یان جار قسه  ده  ژیان ماوه زن له ری مه مبه  پغه کاتی خۆی کاتک که له.   نیه ئمه
و  کردوه سی تری تاوانبار نه که و چی ئه  که  ئازاریش دراوه  و بگره ری پکراوه شه وته و تانه
 زان  زلزانی نه می ریایی و خۆبه ری قیه ی پارزه ئمه به م.  ش خۆشبوه سانه و که له دوایش

 چۆن کاتی خۆی، نگین رپشه تی داین و هه رخی زرینی ئیسالمه  چه ین له گه ئستاش وا تده
ڵ و   گوایه ریانه سه ئستاش له  هرگرتوو وه   دینانه یره و غه لهیر مش هزی ش جزیه مان به

 ب ده  و! گرنگ نیه بین یان ڕاست ه ر هه گه  ئه جا بن کانی ئمه ری بیروبۆچوونه رکه یه په
و  ئه ان وی الی خۆ وت له  دروستکردنی مزگهی  ڕگه م له به ن بدهر  هه  شهی و جزیه هئ

ان یکانی خۆمان کارک  وته له نار  گه ئه. الیان   ته چوونه  وه مانهکان  وته  له که ی ئاوارانه
 ! !کردبت واری شی نه  ده ین با به که پده


