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  تريؤريستاين ئيسالمي فتواي ئيغتسايب

   ساآلن دةردةكةن 10مناآلين كضي تةمةن 
يوة ، مششيرة ذةنط طرتووكانيان خستؤتةوة كار بؤ ئةتك كردين حورمةت و شماوةيةكة كؤمةلَيك دةستةو تاقمي ئيسالمي بةوةحشيانةترين 

 و تريؤريستياين ضيان لة هةموو كات زياتر ئريهابداك دوو هةفتةيةي ِرابردوويةلةم .  زائازادي خوو مةدةين خةلَكي ذنان و مناآلن وكةرامةيت 
كة بة ، ِريين وةحشيانةي ضةند كةسي بياين ئيسالمي بالَي ِرةشي خؤيان بةسةر ضةند طؤشةي جيا جيا لة عيراقدا كيشاوة ، لة دواي سةرب

و نا ئينساين ترين ماهيةيت ئةم تاقمة يةكيك لة قيزةونترين  نيشانداينئةمة بؤخؤي كة شانازييةوة  خستيانة سةر سايتةكانيان ، 
 ِريذاو لة نزيك قوتاخبانةكان و ِرةوزةي مناآلن ، بة هةدةف TNTداناين ئؤتؤمؤبيلي بة . تريؤريستانةي بؤ سةرجةم بةشةرييةت بةيان كرد

رِفاندين  لة ناوجةرطةي شاري بةغداد ، سةرةتاي مانطي ئؤكتؤبةري  لة ئةجنامي تةقينةويةك منال50َوةرطرتين ذياين مناآلن و كوشتين نزيك بة 
 حيجايب ئيسالمي ناثؤشن ة فتواي سةربِريين ئةو كض و ذنانةي كطرتين بةردةرطاي زانكؤي موسلَ و ، ذنان و بةزؤر ئيغتساب كردن و ثاشان كوشتنيان

ي موحةدي ئيسالمي ، وة ناضاركردين ةرةكاين دام و دةزطاكان بؤ بةزؤر ثؤشيين ز ناردن بؤ زانكؤكان و قوتاخبانةكان و بةِريوةبةنامة، وة هةِرةشة
 خؤيندكار ، 1500  زياتردا ذمارةيان كة تةا لة زانكؤي موسلََغةيرة موسلَمان بؤ جيهيشتين ناوةندةكاين خويندن مةسيحي و كضان و كوِراين و 

  .  ةوةي ئةم تاقمة تريؤريستة ئيسالميانة لةم ماوةيةداهتد ، ئةمانةطؤشةيةكي بضوكن لة كارو كرد...و....و
 لة شاري فةلوجةو لة كايت 2004 ي ئؤكتؤبةري 21تواياندا كة بةرواري يية تريؤريستانة ، لة تازةترين ف ِرةشانةو ئةم تاقمة ئيسالمةئةم دةست

 ريانداوة كة دةبيت هةموو كضيكي، بِريا)عبداللة اجلنايب( ة ناوي لة دةمي يةكيك لة سةركردة تريؤريستةكانيانةوة بموئتةمةري شوراي موجاهيديندا 
، بةو بيانووةي كة ئةطةر سةربازة لة ذير ناوي زةواجدالَ و بةسةرةوة بةزؤر بدريت بةيةكيك لة موجاهيدة ئسيالمييةكان  سا10تةمةن 

 ئةكةن ، بؤية دةبيت لة اليةن موجاهدة ئيسالمييةكانةوة ثيشتر بةزؤر  ئةوا كضان ئيغتيسابو داطريي بكةنشارةكةسةر بكةنة ئةمةريكايةكان هيرش 
   . ئيغتساب بكرين

  ...نآل منا مافةكاين بةرطريكةراين مافةكاين مرظ و بةتايبةتيش... خةلَكي ئازادي خواز
ةن ، ئةمانة تةا ئةو بةشةن كة خؤيان بة ئةم دةستةو تاقمة تريؤريستة ئيسالمييانهةموو ِرؤذةي ئةوانةي بيستتان طؤشةيةكي ضكؤلةي ئاشكراي 

ة بةيان و فتواكانياندا ، يان لة ِريطةي سايتة ئةلكترؤنييةكانيانةوة ثةخشي دةكةنةوة ، وة تةواوي تاوانةكاين ئةمانة لة لكراو بة شانازييةوة شئا
  ، احلزب االسالمي،مجاعة اجلهاد و التوحيد ،  املسلمنيي شور(ئةو هيزو اليةن و طروثانةي كة لةثشيت ئةم كارةساتانةوة وةستاونذماردن نايةت ، 

هاوكاريان و بة كؤمةكي  دةستةوتاقمي تريؤريسيت ئيسالمي كي ترلةةذمارةيوة ) هتد..و.. واحلركات الوهابية و ار اجليش االسالمس ان ،  السنةارسنا
  .، دةضيتة ثيشةوةمجهوري ئيسالمي ئيران ووآليت عةريب سعودية

رشة بؤسةر سةرةتايييترين مافةكاين ئينسان ، هةر هيرشي هةموو ِرؤذةي ئةم دةستةو تاقمة تريؤريستة ئيسالمييانة بؤ سةر ذنان و مناآلن ، هي
بةرطرتن  بة ِريزي كةمثيينبانطةوازتان دةكةين كة ، ِروو بوونةوةيان و ِريسوا كردنيان ، ئةركي هةموو مرؤظيكي شةريف و ئازادي خوازة ةبؤيةشة ِروب

فةراهةم اليةنةي هةولَي هةمة، ثرؤذةي ئيمة لةم نيوةدا  )كةمثيين بةرةنطاري بة ئةفغانستان كردين عيراق( ةوة ثةيوةست بنبة ئيغتسايب مناآلن
سيت ئيغتسايب لة دة  مناآلين كضبؤ ِرزطار كردينلة ثيناوي ثاراستين طيان و مافةكاين مناآلن ، وة  ة دةسبةجيي ناوضةيةكي ئامنكردين

لة هةمان كاتدا بانطةوازي سةرجةم ِريكخراوة ئازادي خوازةكان و بةرطريكةراين مافةكاين مناآلن دةكةين كة كؤمةك و .  موجاهيديين ئيسالمي
  .يدا بؤ مناآلن لة ثيناوي سةرخستين ئةم ثرؤذة ئينسانيية.سةنتةري بةرطري لة مافةكاين مناآلن بكةن لة عيراقداي و مةعنةوي مادهاوكاري 

  مةرط و ِريسوايي بؤ تريؤريستاين ئيسالمي و هاوكارانيان 
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