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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 شانزهشی  به! ...  بو هوڕه ئه
   :تی  بۆ مرۆڤایه زارییه رمه ی شه کان مایه فتاری ئیسالمییه ره

مانی  رله کام په  لهنپم نا.  ووهونتر کرد و قزه ترخ دتان ته مه ی محه که  ئایینهی تر سیمای نده وه ی ئیسالم، ئه ئاخر ئوه
ند  چه مان به رله پهکانی  کاره ئراق،) ی که و بدییه دی هن ( مانه رله  په  له  جگهو ئیسالمیدا، بی کام وتی عاره جیھانیدا، له

. ماندا رله  په ن له کگرتوو زۆرینه و یه و سوننه شیعه کان به  ئیسالمییه  که ویسته  نه گه  به؟کات پدهست  رئان دهتکی قو ئایه
و دا وه نگیان بۆ ئه دهندام  ئه) 111( بوو  ندامی ئاماده ئه) 146(کۆی  لهدا 20.6.2006  دا له مانه رله و په نگدانکی ئه ده له

ی  و کاره ئه. مان، قورئان بخوندرت رله  پهکانی ی کاره رنامه ست پکردنی به ده ر له به   کهبیارک کردیان به
و بدی،  دی  نه بوونه مالک هه: (ت  ده  که وه بیر دنته م به  کوردییه نده و په  ئه،مانی ئراق رله کانی ناو په ئیسالمییه

  ).   کوڕکیان بووه کروو گونیان بی
  
  ک پم ناخۆشبوو کوژرا، چونکه الیه زانم، له وا ده ڕه ب به سعهبو مو ستی ئه رهه به: (ت لی باپیری تیرۆریست ده عه
وا بزانت بۆ تیرۆریست  ڕه کان به رقاوییه کانی زه  تیرۆرییه  کاره سک که که  باشه ).1().ریکا موسمانکی کوشت مه ئه
لی کیمیاوی  و عه ددام ک سه  ته تهرو بخر  سه  جۆڕکی بکرته  که  نییه وه نی ئه دانجار شایه جیاتی جارک سه  له،و نییه
  زینداندا؟  له
  

دوای  ئیسالمدا له نسارول دژی ئه  له کی خۆیاندا گوایه یه یاننامه به کگرتووی تیرۆریستی ئیسالمی، له رکخراوی یه
انی  برای ئیسالمیان به نسارول کرگیراوانی ئه ندی، ناوی به قشبه زاری شخانی نه و شواندنی مه کاندن ته هه
  وه ده و له نسارول ئیسالم رازییه کانی ئه موو کاره هه کگرتووی ئیسالمی، به  یه دیاره). 2(. نساورلئیسالم ناوبردووه ئه
داو  نجامیان ده  ئه کرگیراوانه و به  ئه ی که ونانه  قزه وکاره گینا ئه ئه! ن به برا ناویان ده  به ن، بۆیه که ستخۆشییان لده ده

ستنی  دوای به کگرتوو، له یهها  روه ههنگ بکات؟  ت مرۆڤ خۆیانی ل بدهکر ن، چۆن ده ده نجامی ده ئستاش ئه
   له کیاندا که یه یاننامه به و له نسی تکچووه واوی به ته  کوردستان، به کۆنفرانسی کلسای کریستانی کوردزمان له

ستنی  و به شکردنی ئینجیل و دابه ری ده کی مژده ند چاکییه دا چه م دواییه له: ( ، هاتووه ریان کردووه دا ده20.4.2005
).  داوه ریھه  سه وه ناوی ئایینی کریستانه دژی ئایینی ئیسالمی به ست بریندارکردن له کریستان کردنی هه کۆنفرانسی به

  یهی خوا) دینکم ولي دینلکم(؟ کوا کان دییه مه  محهمو کوڕی  ب کهی ئایینی) في دین ال إکراه( کوا   باشهی ئه
   ؟تان که بانه و میھره یی زه  بهلال ی ئه)إنما المؤمنین اخوة(ی کوا  ان؟ ئهت هک ره روه دادپه

  
  : ادرـــــــــــــــرۆ ق هــــــــــــی س هـــــــــــــکش
هادین  دین به الحه ی سه وه دوای ئه: (دا نووسیوتی5.7.2006وتی   رکه ممه ڕۆژی چوارشه ، له"یامنر په"ڕی  ماپه
ندی  بی ناوه آته رپرسی مه رۆ قادر به  سه آی دژ به آگرتووی ئیسالمی آوردستان داواآاریه مینداری گشتی یه ئه

  م له ی چاوی سیه رنامه  به رۆ قادر له ی سه وه ر ئه سه  دادگا تۆمار آرد، له یاندنی پارتی دیموآراتی آوردستان له راگه
 شیان مه  ئه  آه وه آاته آگرتوو توندوتیژی بو ده یاندنی یه و ربازی راگهشواز: تی نی آوردسات گوتوویهزیۆف له ته
)  ممه چوار شه(مۆ   ئه یاند آه یامنری راگه  ئاژانسی په آی ئاگادار به یه رچاوه سه.  بۆ تیرۆر  آی دیكه یه رچاوه  سه بته ده
 پارتیی یاندن راگه ندی بی ناوه آته رپرسی مه به ر سه ی خۆی له سمی داواآه ره  بهآگرتووی ئیسالمی آوردستان  یه

دا 4.7.2006  له  م رۆژی پشوو، واته به .)هنا دواداچوون به له وازیان و وه آشایه دادگا له آوردستان دیموآراتی
رۆ  دا سه یه و ماوه وا له یاند آه راگه) یامنری په ( یاندن به ندی راگه بی ناوه آته مه ك له یه رچاوه سه(  :یامنر نووسیوتی په
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  آانی خۆی، آه سپاندنی قسه  بۆ چه یه هزی هه ی به نامه گه  بۆ دادگاو به آانی بووه نامه گه آردنی به ریكی ئاماده قادر خه
 تووشی  وه آانییه ناه موو آه  هه آگرتوو به یاندنی یه زگای راگه و ده وه تهِر بگه  هه وانه  پچه  به آه  داواآارییه یه وانه له
 دوای  آگرتووی ئیسالمی به تی یه رآردایه سه: ن  ده رچاوه ندك سه  هه وه آی دیكه  الیه له. بكات آی یاسایی یه نگژه ته
آانی   ماده آك له ر یهرۆ قاد زانن فایلی سه وان ده  ئه ن، چونكه یان بكه  داواآه زی له  پاشگه ڕن، آه گه آدا ده رگایه ده

رۆ  ها سه روه هه).  بووه آگرتووی ئیسالمی هه یاندنی یه  راگه وخۆی به ندی راسته یوه په  آه ، ه)قابیل شاپورو(آوژرانی 
م  رهه کگرتووی ئیسالمی توندوتیژی به یاندنی یه  راگه ی که وه ر ئه سه و سوورم له وه مه که دووپاتی ده: (ت قادر ده
موو شتک کۆتایی   هشتا هه  که رۆ قادر پی وایه ها سه روه هه. )3(.)بت  توندوتیژیش تیرۆری ل دروست دهو دنت
هید  یان شه)شاپورو قابیل(و  کگرتوو رکخراوکی ئیسالمی تیرۆریسته  یه وت که که رده دا ده  لره وه  ئه. هاتووه پ نه

ر  ره  زه ی که وه  له بووایه ر دنیا نه گه کگرتوو ئه یه!  و کچدا کردووه ین ژنند ی چه سته و جه قاچ و تیزابیان به کردووه
    ! وه آشایه ده دادگا نه  لهرۆ قادر ر سه سه  خۆی لهی که داواکارییهرگیز  ههکات،  ده
  
   :کان ن ئیسالمییه الیه تاندنی کچان له ه خه هه
ندامی  دی ئه حمه ید ئه ال سه ولر حاجی مه  هه  له دیه مه وتی محه کانی مزگهق ی فه حوجره له(ی   نامیلکه لی چنگیانی، له عه
تانی  داو میحرابی خه) ن چیمه(ی ) سور داده(ناو  ی خۆی کرد به)سور کاکه (کگرتووی ئیسالمی  تی یه رکردایه سه

و  تی رکردایه ندامانی سه  ئه  له ککه  یه کات، که رزنجی ده هاب به بدولوه د عه حمه ید ئه ال سه دا باسی حاجی مه)!!خون کرد
و   ئه ی ئایینی هاتۆته  بۆ خوندنی وانه ی که و کچانه کک له و، یه کگرتووی ئیسالمی ی یه)قضاة(بی  کته لپرسراوی مه

ی  ته و بابه ی ئهس، با) ئاراس–زووری  ال ساح شاره د مه حمه ال ئه مه(ی  وه و دوای ئه  ژن کاته ، ده  دییه مه وتی محه مزگه
  گوایهو  بات و درۆزن ناوده وشت دڕه و به  سۆزانی   به و کچه و ئه  وانییه خوات که د سوند ده حمه ید ئه ت، سهاک ڵ ده گه له
چی  که!  وه ودا ساغ بکاته ر ئه سه وت ئستا خۆی به یه ، ده)ن چیمه(و  ب خراپی کردووه ره اختی خۆی کوڕکی ع وه

: ت  ده وه گریانه دات، به  نیشانده ی ناردووه  بۆ کچه ستنووسی خۆی که ده کی به یه ند نامه ، چه)ئاراس ( ی وه دوای ئه
م  ته و ئافره  من ئه زان که و خۆیشی چاک ئه ر ماڵ  سه  بنمه ته م ئافره  من ئه ی خزانم رازی نابت که فائیده(

،  ی ناردووه)ن چیمه(د بۆ  حمه ید ئه ال سه  کاتی خۆی مه ی که که نامه) 9 (ر ال ئاراس، هه ی مه وه دوای ئه). کردووه ماره
  و کاره  ئه دات که ن ده ویش به ، ئه وه و بیگوازته ن بخوازێ  چیمه ی که رجه و مه د به حمه ید ئه ست سه  ده وه داته ده
ی بۆ  وه ی ئه نده کو پوپاگه  ج، به نته یه  خۆی ناگهی که نه ر به ک هه کان نه ی نامه وه رگرتنه چی دوای وه که کات،  ده
کک  یه  له ال ئیسالمییه و مه ئه. ڕت گه دوای کاری خراپدا ده  به یانی تا ئواره و به یه ره و به  خراپ ته و ئافره  ئه کات که ده
پیادا ) ریم سه(س  قکان من به ی فه وجره ح ی له و رۆژه ن گیان ئه چیمه: (خان نووسیوتی) ن چیمه(کانیدا بۆ  نامه له

  . بووبیت کو عاده  به یاده ، بچۆ بۆ عه بردووه موویم نه هناو هه
      
    :تـــــــــــاری تیرۆریســـــــــــــــال کرک هــــــــــــم
ی  تائستا ئوسامه.  چاوی مننی  بیلبیله ستکاران رهه به: (تدو  ده یه مشوه  به ال کرکاری تیرۆریست، بۆ ئاونه مه

لی  ی عه وه ستانه نه رین بۆ هه د ئافه سه.  تره وره و، ئستا الم گه زانم ی ئیسالمی ده وه ته ری نه تاجی سه کوڕی الدن به
ناو  واو بوونی به و ته وه  خواره ر شتک دوای هاتنه هه(یه  هیدان بیدعه  بۆ شه وه ستانه  هه ماندا، چونکه رله ناو په باپیر، له

ی  ، بۆ ئه تره ، بۆ ئا بیدعه ) گووترت بیدعه گونج، پی ده ڵ ربازی ئیسالمدا نه گه و له یدا بووب ئایینی ئیسالم په
  رییه و شانۆگه موو ئه هه،  ی شخ زانا بزانم، پیاوکی ئاییندارو موسمانه رباره ی من ده نده وه ئه.  قیب کوفره ره

رببن سازش  رچاوم سه به  له یه سوکارم هه رچی که ر هه گه ئه. رعناسیمان ناگۆڕت وستی شه ی پارتی هه ناسرییه
باسی  ، دیسان تیرۆریست وره ال کرکاری گه مه ).4(). نده  به تی خۆمی پوه  قیامه م که  ناکه و ئیسالمه کی ئه یه بگه له
 شاندنی، ست وه ده بوونی، به  به رزه ربه و، سه بات  ناوده سواری ئیسالم هیدو شۆڕه شه رقاوی به زه: ( کات که  ده وه ئه
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وێ  و له)لکوفر دار ئه (  کوردستان بۆته  پی وایه  بۆ کوردستان، چونکه وه ڕته  بگه  نییه ها ئاماده روه هه. هید بوونی شه به
ی تیرۆریستانی جیھان،  رکرده  قوربانی سه کاته ها رۆحی خۆی ده روه  بوو، ههری پویست سه  کۆچکردن له بوایه

وانی دکتۆر  تکارو پاسه  خزمه  ببته وتووه که ر نه ی به وه فی ئه ره شه ی که وه  بۆ ئه داخه و به ی کوڕی الدن ئوسامه
 ! گوی گادا نووستووه و له کو ئه ش وه که که  خه ال کرکاری تیرۆریست پی وایه مه). 5(). زامی تیرۆریست بدو عه عه
 ی یله بابه ن ئه یره ، بای ته  وه ه نزیک بۆت و بیاره وه  ته ن لهایڕاندن رپه و ده زانی لدان بو، کات که  سازش نه وه ئهی  ئه

،   سازش نییه وه ی ئه ئه جھشت؟  و شاخانه ب شوان له  به)بات بزن ناویان ده  خۆی به که(ی که  بزنه ه و مگه گرت
ناو کافرو   له هچی هاتوو وێ، که  ئه وه ڕیته گه جارکی تر بتو هینا و زانی ده) لکوفر دار ئه ( ان به کوردست کهکاتکدا  له
ال کرکارو  ه مدام وه ئه ڵ گه له  ؟ وه نه که  دهرزی  به وه ئامزیانه ی جوانیش بهو کچ  هوتوو رویج لی پاکه نه ییان له لمان عه

    سیاسییه واوی ئیسالمییه و، ته بۆ کوردستان  وه هڕن گه رگیز جارکی تر نه رگیزاو هه کانی هه ڕه و هاوباوه هاوشوه
   کوردستان بووبتهو ریان پویست بت سه  کۆچکردن لهو  بتو ئهی  و، جا باقسه کوردستان ن له  کۆچ بکه کان تیرۆریسته

 یو هیچ شونکی تر وه نه  بکهیستی ئراق  راده  لنیشتووهی وه ترسی ئه ، کاتک که ازش نییه س وه ئهی   ئه!)کفردارول (
 ئ خۆ ریت؟ به سیکمار و  کۆمینیستناو به کو کاسترۆی  دکتاتۆرکی وهنا بۆ په  که وه تهاک  ده وه ، بیر لهما  نه وه هست ده به

کو   تیرۆریستانی وه وره گه تیرۆرو کرگیراوه له و به ی ئه و پشتگیریکردنه دان موو پیاهه م هه  ئه باشه ! کاسترۆش کافره
و شخ   کرکار، ئه  که یه وه تر ئه رانه موو شت ئابوو به هه له ؟ ویش تیرۆریسته  ئه ریناخات که ، ده رقاوی و زه کوڕی الدن

  ئاییندارو موسمانکو خۆی روه  هه پیاوکی ، به)6()ر دانا سه و دوای له ئایینکی هنا پشی تھاویشت ( ی که زانایه
     ! زان ده
 
  :نی ژنک  خاوه بته جاشدا مشکک ده  به کی ماره یه پرۆسه له
دزار (دا، 28.5.2005  ممه ی شه18  ژماره ی 1  ڕه و کاروباری ژنان، له الپه کشه  به ته  تایبه که" باران"ی  نامه فته هه
قدراوک   ته جاشدا ژنه  به کی ماره یه پرۆسه ولر له شاری هه ک له الیه مه: (  تیایدا هاتووه و  نووسیوهوتارکی، )ن سه حه
پم نای،  ). وه نه که ی ده ی پشووی خۆی ماره که پیاوه و دواجار له کوژن  ده که و ئینجا مشکه کات  ده مشکک ماره له

  پتان وایه؟  کی تیا نییه مو کوڕییه و هیچ که ن ئایینی ئیسالم باشترین ئایینه  ده رم داتان ناگرت، کاتک که چۆن شه
ئایا  ؟ن  بکه مشکیش ماره ژنان له ت  نانه دات پیاوانی ئایینی ته  ده وه ی ئه  رگه  که  باشتره کانی تر ئایینه  لهوه ئیسالم به

تی مشکیش  هسورتی مشک؟ چما  هسوری  گوره کرد؟ به  ماره  یه و مشکه ی له و ژنه تک ئه سورهی چ  گوره  به الیه و مه ئه
    ؟بت نهش  و پشیله تی مشک هسوربت، بۆ  هه ر و دووکه  و جالجالۆکه و مروله  وشترو فیل  چروتی هسور ه ی ک ؟ ئه یه هه
  
  : و شمشر وت هــــــــــــــــختی مزگ  پایتهولر هــــــــــه

ردانی کوردستان   سه م جاره  سیه مه ئه: ولر  هه پرۆفیسۆر الزاریف له: (ا نووسیوتید16.4.2006کوردتایمس 
الزاریف : (ت و ده کات  ده کانی الزاریف شرۆڤه ها کوردتایمس قسه روه هه).. کات وت زیاد ده نیا مزگه بینم ته م، ده که ده
 و وێ شناکهپ وز رد یان سه ست، سوورب یان زه ق به ری عه و به مزه پك شه و به شاڵ و وت هت آورد به مزگ ده

وی  ب بزان دنیای تیژڕه  آورد ده،و وێ ده رخی ڕۆآی هاوچه و ناوه و شوه رخ قی هاوچه رخ عه دنیای هاوچه
و  ریككردن و، خه بووه ی پش ئستادا درووست نه  ساه1400بی  ره عه آانی ئیسالمی خانه مژه وتن له گه پشكه
وپووچانه بهآورد  فاندنی الوانیخنده نه آی وه، آه آابرایه به ره آی ع زیره بی جه ره آوسای ع ی ئه و قسه پوارو  خو
وه  وه، ئه نه آه دهی بوی آه نه و بۆگه پوپووچ و قورئانه ب ره تیوه عا دی هه مه ك محه ی وه نده و دڕه وشت دڕه به
  ند باندکی شدا چه م دواییه  له).ی آورده نفالكی دیكه و جۆره ئه نت یه گه آورد دهدواڕۆژی  ستاوئترین زیان به  وره گه

ی ئیسالمی  وه و بزووتنه کگرتووی ئیسالمی ی ئیسالمی، یه نویاندا کۆمه  کوردستانداو له تیرۆریستی ئیسالمی له
ماس  کانی حه و تیرۆریسته  لوبنان  خوا لهی که  ترسنۆکه  ولر، پشتیوانی خۆیان بۆ حزبۆکه شاری هه ندانکدا لهخۆنیشا له
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پاداشتی پشتیوانی کردنی  ولر، له ی هه  تیرۆریستانه  م بانده ئیسالمییه ی ئه م پشتیوانییه چت ئه پده. ربی ده
اشی فتار ف عسی ره و به ددامی شۆڤینی  رژمی سه ستینی له له ماسی تیرۆریستی فه و حه  لوبنان ی خوا له که حزبۆکه
ریکاو ئیسرائیل بت،  مه کرگیراوی ئه رو به نۆکه کان به پاداشتی تاوانبارکردنی کوردو کوردستانییه  یان له؟بووبت

م  شکرت ئه  ده کوردن؟  بهدژ ر ئسقان   تا سه رستانه که زپه گه رهو   شۆڤینی  ئیسالمییه  تیرۆریسته م دوو بانده ن ئه الیه له
  و دوو بانده وستی ئه و بھه نگی ر بده به ، له وه کگرتوو و بزووتنه ڵ، یه کانی کۆمه یرۆریسته ت ی بانده پشتیوانییه
  و زومانای که م و سته گشت ئهر  مبه هه  بووبت، له بی ره تانی عه واوی حکومه و ته  ئیمپریالییه بییه ره عا هتیرۆریستیی

  و دوو بانده  ئه پاداشتی چی بت؟ خۆ نه بت له رنا ده گه ؟ ئه کردووه کوردو کوردستانیان  کان له  زایۆنییه به ره عا
ڕۆژان،  تی سیاسی هیچیان رۆژک له رکردایه و سه ت حکومه  نهها روه ، هه ستینی له  فه و  پارتکی لوبنانی و نه سالمییهئی
،  ربیوه سوریا، ئران یان تورکیا دهتی ئراق،  دژی حکومه ان لهشیزایی  ناڕه ، نه  کورد کردووه پشتیوانیان له نه
و  تدارانی ئه سه ن ده الیه ی خاکی کوردستان له وه ی کوردو سینه وه ته ی نه وه و تواندنه ناوبردن وی له هه ت به باره سه
ی  وه ته ی نهدژ  له عسیان کردووه تی به و حکومه ددام م پشتیوانی سه رده  ههکو به، وه  ئیسالمییانه ره  داگیرکه وته

  ی کوردستان به  ئیسالمییانه و بانده ی ئه یی کورانه سته وابه   که دا نییه وه گومان له!!!  کوردی باشووری کوردستان
 کو ک دووپات، به ها نه روه  ههو لمن سه و ئیسالم ده ب  عاره بۆوان  ئهیی و کرگرته رتی ، نۆکه وه به و عاره ئیسالم

دۆزی  یاندن به رو زیان گه ره زه  له ، جگه هیچیان بۆ کوردو کوردستان پ نییه  ئیسالمییانهو  ئه  که وه تهکا پاتیشی ده ده
   ! وای کوردو کوردستان ره
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