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  عةبدوللةتيفعةبدوللةتيف  ئاسؤئاسؤ  ......!!دةسيت تريؤريستاين كةشفكرددةسيت تريؤريستاين كةشفكرد  ضريؤكي طرتنيك لة موسلَضريؤكي طرتنيك لة موسلَ
 كة ضةكدارة بةناوئيسالميةكاين موقاوةمةو ضةكداراين جةيشي ئيسالمي سةربة زةرقاوي بة ئةورؤذة

ةولَياندا موسلَ كؤنترؤأل بكةن و بيخةنةوة ذير ضةثؤكي رةشي بةعسيانةي ثشتيواين دةزطاي ثؤليس ه
جطة لة هةولَيكي مايةثوض ، خؤياين تيادا جيبةجي بكةنو قةساخبانةو سةربرين وضةتةطةريةكاينخؤيان 

هيضي يلَ شني نةبوو جطة لةوةي وةك هةموو جارةكاين تر قوربانيةكان كورد بوون وفرياكةوتين 
ية شارةكةش هةر لةسةر دةسيت كورد دابوو ئةطةرضي ميدياكان وةكو ثيويست ئاوريان لةم مةسةلة

نةدايةوة، بةآلم طوي بطرن لة سةربوردةي طرياين ئةو كؤمةلَة كوردةي شاري موسلَ بةدةسيت كؤمةلَيك لة 
  . ثامشاوةي بةعس كة بةرطي دينيان ثؤشيبوو بؤ كاري تريؤرو كوشنت

 لةناو كةوتينة بؤسةيةكي ترسناكي كؤمةلَيك كةسي دةعجاين دةموضاو بةستراوكةوت  يكِر وا ئيمة 
، بؤ كريين كةل و ثةيل كة رؤذي هةيين بوو،  كؤمةلَيك دوكاين ناوضةي ثيشةسازيبالَخي شاروقةرة

سةر رةبون وميل هينانةوةو تفةنط خستنةئةوةندةمانزاين ضواردةوريانطرتني بة تو ،سةيارة هاتبوين
يان درابوو لة بةرؤك) ش االسالميالجي ( دةمامكدارة كة ئارميسةرمان، ئةوكؤمةلَة دةموضاو بةستراوو

طوتيان بيانكوذن جيهادةو ئةمانة كوردي كافرن و يارمةتيدةري  واخؤيان دةرخست كة موجاهيدن
 شوينيكي  بردينيان بؤ ئيمة وةك نيضرييكي ضةور ئةورؤذة كةوتينة داوي تريؤريستان وئةمريكيةكانن،

 ثياوة بةناو موجاهيدانةدا  بوو لةمةيت ئيسالم ئةخالق و شةرعيناديارو ئةوةي سيفايت موسولَمان و
هةر لة مامةلَةكردن لةطةأل ئيمةو قسةي ناشريين و حةزي ثارة ثةيداكردن و جنيودان بة هيزة ،نةبوو

 تا كاري ناشريين ومةشروب خواردنةوة،  و ئةمريكاو رؤذئاواكورديةكان بة تايبةيت يةكييت و ثاريت
 ثيشمةرطة  تا سةرتان بربين و ئةمةش فشارة تا طرتوةكورت وكرمانج ثييان ووتني ئيوةمان بؤية

سةي راست و دروسيت ئةوكوردة ئةم ضريؤكة هةموو ق؟ !ن ثاشةكشةبكةن و موسلَ ضؤلَ بكةنكوردةكا
 وةك شاهد عةييانيك كة تةمةين بيست سالَيك تيثةري نةكردبوو بة  كة لةنيو طرياواندابووكاسبكارةبوو

ليثرسينةوةي ئيمة لةذوريكدابوو كة شيعاري جةيشي ئيسالمي تيادا بةخواي طةورة  :حةسرةتةوة طويت
وة هةر لةو  )ال االة اال اللة محمد رسول اللة( نوسرابوو لةطةأل ئاآليةك كة بةطةورةيي ليي نوسرابوو

 بة ئارةزوي خؤيان مةشروبات و عارةقيان تيادا ئةخواردةوة  كة بؤين فاحيشةي يلَ ئةهاتذورةدا
ي ئيمةو ثيشانداين يرؤذ لة ئازارداين رؤحي و نةفسي وجةستةو و دو وشةوو، ثاش دبةكةمالَي ئيسراحةت

قةمةكانيان و ترساندمنان بة سةربرين ئيمةيان برد بؤ ئةوشوينةي كة سةرمان بربن و ثيشيان ووتني كة 
نني يرةش لةوييةو رةمستان ئةطرين و سةرتان ئةبرين لةبري ئةوةي يةكييت و ثاريت بترسيكاميراي جةز

 ثاش بةريكردين ئيمةو ئامادةييمان بؤ مةرطي تا ثاشةكشة بكةن و واز لة ثاشكؤيةيت ئةمريكا ينن،
 لةناو حةمتي لةسةردةسيت ئةو تريؤريستة ثياوكوذانةي كة بة ناوي ئيسالمةوة خةلَك سةر ئةبرن

نانةمان وةك فالش باط ئةهاتةوة بةرضاو كة ئةم  بةريخراين و هةموو ئةو وينة حةزيسةيارةكاين ئةواندا
تريؤريست رةنطانة ضؤن لة تيظيةكانةوة ئةمريكي و الواين كورديان سةر ئةبري و لة خوين و قةمةي 

نة بؤسةو كةميين ثيشمةرطةوةو  ئةوةندةمانزاين كةوتيجاهيليدا ئةيانطةوزاندن، لةم خةياآلنةدابوين
لةوتريؤريستة خؤشبةختانة زؤريك  زرم وكوت دةسيت ثيكرد تةقةيان ليكردين و سةيارةيةكمان تةقيةوةو

لة  رايانكردو ضةند كةسيكيان يلَ كوذراو ئةوةي كة شةوي ثيشوتر بةناو موقاوةمةضية ترسنؤكانة
 خؤشبةختانة )صل اللةعلية وسلم( قاويش ئةبرا ئةيطوتناوي زةرذوورةكةدا مةشرويب ئةخواردةوةو كايتَ 

 و ئةو عيقابة ئيالهيةم خواي طةورةكةوت كةللةسةري بوبة دووكةرتةوةو بةر خةشم و رقي لةو شةرةدا
 جةزرةبةي هيزي ثيشمةرطةشيان ضةشت و ئيمةش بة ةو ) جهنم وبئس المصيريال( بةضاوي خؤم بيين
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شتينةوة الي هيزي ثيشمةرطةي كوردستان، بةلَي ئةوة سةرطوزشتةي هةلَةداوان خؤمان رزطاركردو طة
ذياين ئةو تريؤريستانةن كة بانطةشةي ئاينثةروةري و طةرانةوة بؤ جيهادودةركردين ئةمريكاو كوردي 

 بؤ كافر ئةكةن، ئةو مونافيقة راستةقينانةي كة ضؤن عيراقيان كردؤتة مؤلَطاي تريؤريستانةي خؤيان
 بة درومشة ئيسالميةكانةوةو ميدياي  رؤذانةيانةيت وحةزو شةهوةت و شةهوةتطةريمةرامي تايب

 و ضاالكي سةربرينةكانيان بؤ ئةكةنة شتيكي سةيرو ضةواشةي عةرةبيش دةهؤلَ كوتيان بؤ ئةكةن
  ؟!موقاوةمة دذي كوفر
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