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و  هل بو جه ی ئه وه ی نه-لیم کانی سوار سه مک بۆ وڕنه ئیسالم ئایینی ئاشتی یان رنمایی تیرۆر؟ وه
 رکوکی وا که پشه... م  هه پانزهشی  به! ...  بو هوڕه ئه

  : هـــــــــــــــــــــلوج میری فه  ئهو اش ئیسالمیــــــــــــــ جلیمی سوار سه
).  یه للوجه هۆی فه یخۆن به کانی کوردستان ده ی پارته و نانه  ئه ، چونکه  بکه لوجه  باسی فه وه به ده ئه به( : نووسیوته

  دان؟  کانیان تکده  چۆن بازگه! کرد؟؟ کان ده رپرسه ری به سه بیرت چوو چۆن جۆڕکیان له له
کردنت  و قسه ، زمانی نووسین ب چییه ده  ئه انیایهر بتز گه ، ئه دا نییه وه ؟ گومانم له ب چییه ده تزانی ئه  ده تا خۆزگه ره سه
رانی  نگه هاوسه ککی له  یه ی که خه ریده ، ده  بکه لوجه  باسی فه وه به ده ئه ی به ده کات کهدواتر ! بوو ده  پیس نه یه مشوه به

 تۆی  وه  نا جاش ئیسالمی، ئه!ی یله ابهب ن ئه یره و ته وێ ئهی تیرۆریستانی  که شکره له ر به و، سه لوجه کانی فه تیرۆریسته
  وانی تریش نانی پارته و ئه وه ڵ، بزووتنه کگرتوو، کۆمه یه: کان  ئیسالمییه واوی پارته  ته  که بیرت چووه له

  و تی  یارمهوه  شه لوجه  فه وخۆش له  راسته خۆ دووریش نییه وان،  یه الی ئه یان هه و مانگانه خۆن کان ده کوردستانییه
کان  رپرسه ری به  سه کرده چۆن جۆرکیان ده  یان نا که بیرم کردووه ئایا له ی که وه ی ئه رباره  ده! بۆ بچتیان پاره
   لهو سلمانیدا نوانی دوکان ی له و رۆژه  ئه ، چونکه چووه بیرم نه ڕم له  بیروباوه م نا به مدا پت ده وه کوردستاندا؟ له له

 گوتیان  که که و خه دا ڕۆیشتم که شونه ر تۆزک دواتر به لی باپیر، منیش هه ری عه  سه ن کرده جۆڕکیادا10.7.2003
کانی  واوی بازگه ها تکدانی ته روه هه. لی باپیری تیرۆریست ری عه  سه کان، جۆڕکیان کرده یکییه مر دا ئه ئالره

ئیسالم،  ولنسار کو ئه کانی وه  تیرۆریسته  ئیسالمییه تهو پار ر بت گه ، ئه ی منه مژینه  له ره  ههکوردستان ئاواتی
و   کاری تیرۆرو سیخوڕی گرن له ست هه ی ئیسالمی ده وه و بزووتنه کگرتووی ئیسالمی ی ئیسالمی، یه ه کۆمه

  !!!. و وتانی دراوس و قاعیده رقاوی کانی زه چاوساغیکردن بۆ تیرۆریسته
  

. کی زۆر پیرۆزه  ناوی چیایه که هیۆن الی جووله ی سه ن الصھیونیة، ووشه بی پی ده ره عه  به زایۆنیزم که (:یت تۆ ده
  ).  زانی جونی ده نابت به  جه ی که و زایۆنیزمه  ئه کاته  ده  که هیۆن هاتووه یان شونی تریش ناوی سه ده له
  وه وه کان شانازی به که  جووله و بتزانیایه بوایه نهر ناوی زایۆنیزم الی تۆ جنو  گه لوجه، ئه میری فه ی ئه)لیم سوار سه( 

بۆچوونی تۆو    به گووت زایۆنیزم، چونکه ده کانت نه که هل جوو رگیز به  هه وه ، ئه  پیان بگووترت زایۆنیزم ن که که ده
 الی هیچ .وننیمو و رسواو گودرژوو مه و سووک ختترین دوژمنی موسمانان رسه سهکان  که ت، جووله که قورئانه

وانی  و ئه که ، جووله کانی کریستان ر ئایینه رامبه به  له ییه زه و ب به ق  دڵ ره هند  ئیسالم چه  که  نییه سکیش شاراوه که
ی  وان ووشه  ئه ت بت که وه رئه به ی زایۆنیزم؟ یاخود له پیان ده  که  نییه که ولهوت بۆ جشویستی خۆشه  له  وابزانم! تریش
کتر   رزی یه و شیعه نوانی خۆتان سوننه ی موسمان له  ئوه؟ نابت پیان بی زایۆنی  جه بزانن، بۆیهپیرۆز  هیۆن به سه

گری ئایینکی جیا  کرت، هه  ده ئوه  بهڕ کات، جا چۆن باوه د ده زهرو کافر ناو الده یتر به وه تان ئه که ریه و هه ناگرن
   نییه وه  ئهو رزیان لبگرن؟  بت، خۆشتان بون که  کریستان یان جووله ر بتوو گه  ئهتیش تایبه ی خۆتان به وه له
   شیعهر به نیا له ی ئراق ته ، سوننه  نییه وه ی ئه ؟ ئه یان کوشتوه ری سوننه عومه) 189(کان  ی س مانگدا شیعه ماوه له

   ؟  یان کوشتووه زاران شیعه بوون، هه
       
 بۆمبک   ببن که  توڕه وه کان له ب موسمانه ی دانیمارکی، بۆ ده)یوالندس پۆستن(کانی   کاریکاتریه نهی و رباره ده
ی نین، هانی  که و قورئانه د خۆی مه  محه وه ی ئه  ئه؟ ستدایه ده ، یاخود شمشرکی له ددا چنراوه مه ی محه که ره  مزه ناو له
  و شتانه و داوای ئه ن کان خۆیان وا ده ته نگ؟ ئایه و جه ربین اردان، کوشتن، سهالم ندوتیژی، په ن بۆ تو ده ک ده خه
ند  و چه ت ی ئایه زۆربه م به و ئاماژه م نووسینه  ئهمی یه و ده م ، نۆیه م شته م، هه وته کانی حه شه  به بۆ ڕوه بگه (ن که ده
ک  ، نه)لمنن سه  ده  م بۆچوونه  ئه  که  کردووهنی ئیسالمفتاری میلیشیاکا و رهد مه ی محه)دیس حه(کان  ناو ووته به
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دان  نھا بۆمبک سه بری ته ، له)الندس پۆستن یو ( بوایه  ده  بۆیه!دو ئیسالم کردبت مه  محه یوالندس پۆستن بوختانی به
   !   بۆمبک ک تاکه ، نه بکشایه د ونه مه ی محه که ره و مزه ناو مشك بۆمبی له

  
ردووکیانم  ههدا ) ژووی ئیسالمم و ژن له رع شه و سکس+ خوننامه( ش،-یی بجه ه ریوان هه نی مهکا رتووکه ی په رباره ده

   مژوونووسهو  ئهو کان زانا موسمانه و پشتی به  کردوون  شرۆڤهی قورئانیت ئایه ت به  ئایه و هاتووه  ئه،وه ته ۆخوند
کان  ڕی موسمانه  باوه جگای کهی  نووسانه و مژوو ئه،  ستووه  به وه ته المیان نووسیوه مژووی ئیس ی که ئیسالمییانه

ی خۆ  ، ئه مووی ڕاستییه  هه یی باسی کردووه بجه ه ی هه وه ئه! ن که ده و کردن  ده خۆیان شانازییان پوهوان  ئه و بووینه
ڵ، ئازادی  و کۆمه اسی، مافی مرۆڤ، ئازادی ژن، ئازادی تاک باسی دیموکرقورئان  بت و بدات قورئاندا هه بهت  نایه
و  کردنی نوان نرو م ت، جیاوازی نه وه  ده ی ئایین له وه ، جیاکردنهپارتتی  ، مافی فره  ئازادی ئایینو بژاردن هه
  !تی واوی پیه ڕی ته و باوه کات ری ده گه ، ئازادی ڕۆژنامه بۆچوون کان، ئازادی بیرو  وه ته نه
  
داگیرکردن واته شتک، !  داگیرکردن و کۆنترۆکردن ناکاته دا چووی ه هه شیان به وه ی زاناو دانا، له)لیم سوار سه(

شکرت،  کانی هاو له  ئیسالمییه  زایۆنییه به ره اکو ع یت وه بت داگیری بکه ۆت نه هی خ  شارک یان  وتک که شونک،
 و کۆنترۆی  هی خۆت بت ان وته، ی ، شاره و شونه شت ئه م کۆنترۆکردن ده به.  هچۆن کوردستانیان داگیرکردوو که
و  وه و ته دا کۆنترۆی بیاره2003ی ئازار  توانییان لهو  کردیانی کوردستانیکتیی نیشتمان ی یه وه کو ئه یت وه  بکه
  ورد توانی لهدا رامان، یان ک یه و ناوچه ر له وبه هم  ساڵ له1400کانی  نگگرتووه و مشک ژه ن ورامان بکه واوی هه ته

و  بت شتیش هی خۆت نه  ده وه!   هی کورده که شاره ن، که رکوک بکه کۆنترۆی شاری که دا2003ی نیسانی 10
  .  وه ه پاکیان کردت ی هاوهکان  تیرۆریسته یان کردو له لوجه  کۆنترۆی فه کان که ریکییه مه کو ئه  وهکۆنترۆڵ بکرت،

  
  وراته ناو ته و بزانین له کان بگرین که جووله باگوێ له(: ی  دهو وراتت کردووه  باسی ته ی که وه ی ئه رباره ها ده روه هه

ڕی   باوه وه رچاوه سه ر له  هه نده به یشتی که تگه  وه  تۆ له ، که دا نییه وه گومان له ).ن که یاندا چیمان بۆ باسده که گۆڕاوه
   پشم وایه.تی ئایینی ئیسالم تایبه  به ، وه تییه ری مرۆڤایه ناوبه و له  دوژمن وه الی منه  ئایینیش بهو، ی ئایین نییه ڕنهو به
 موساو   نین که قانه و ده و ئه ستکاری کراون کان ده رکرده و سه کان لیفه ندی خه وه رژه ی به گوره رتووک به رس په هه

می  رده سه و له وه فاندا کۆکرایه می عوسمانی کوڕی عه رده سه زانی قورئان له ، خۆشت باشده یانهد نووسیو مه عیساو محه
ت  و کوفه کانی قورئانی شام وت باسی جیاوازییه دا نامه لره ڕێ که ش گه وه  له، وه ته تابدا نووسراوه ری کوڕی خه عومه

ن  الیه رئان لهو قو کردنی ئایین و پراکتیسه ، یاخود بۆچوون و شیعه هکانی نوان سونن ت جیاوازییه نانه ته!  گۆڕێ بۆ بنمه
 جارێ خۆ وه ئه !لمنن سه ستکاریکردنی قورئان ده  راستی دهڕوات  دهکدا یه ئاراسته یان به که ریه  هه  که وه ردووکیانه هه
   !ن ی پده) یفهع زه( زمانی ئوه  به ، که بنه   میینه باسی بزی ئیسالم به  ر واز له هه
  
ڕاست  کانی یان نا؟ به ه)علم(زانست    دوانزهناو  بهال  مه  ئایا تۆش له بوو، لت بپرسم، که یادم نه لیم له رێ سوار سه ئه
 انستز   دوانزهناو  به ی ئوه کک له  یه وه مه الی که ر به  هه بوایه  ده، ال بوایه ی مه ی ئوه هزانست  م دوانزه ی ئه گوره به
 باسی  وه ئه!  وه تان دۆزییه ی خواکه  تریشقه وره  هه بای له و کاره  ئه وه، چونکه بای بدۆزیبایه دیسۆن کاره بری ئه له

  بوایه ش ده م ئامرانه  ئه ین، که ر ناکه  هه رنت رو ئینته الیت، کۆمپیوته ته فزیۆن، سه له فۆن، ته له ئامری چاپ، رادیۆ، ته
کو   بۆ تاوه باشه! و کریستانی کافر که  جوولهن الیه  لهک  ، نه وه ر بدۆزرابایه سه ر به کی مزه الیه ن مه الیه لهی  که ر یه هه

   دوانزه ئوهی،  که م نا، راست ده به؟  کردووه تی نه مرۆڤایه ش به پشکه داهنانکی زانست  کی دوانزه الیه ئستا هیچ مه
ی و داگیرکردن وتکردن  زهو ک ی سامانی خهتانکردن،  و  بشکهر سهکردنی مندانی  ارهو م ی ژنان کوشتن ن لهزانست

م  ئه! ربین و سه ڕاندن و ملپه نکردکافر  توادانی به  فهها روه  ههرامکردن، و حه کردن توادانی حه ، فهسانی ترو خاکی که
   !! سکی تر ناکرت که ه زیاتر بشی ئیسالمی ئوه و له یه ش پیاوی خۆیان هه کارانه


