
   زاناشخ 
 ندی و ئاالن سیان قشبه ریوان نه  نوسنکی حاجی مه مکی کورت به وه

                  
  الج  ههنسوری  مه                                                  

  
داو ردستان نت کو ڕی   ماپه  له  که نووسنکدا له ندی قشبه ریوان نه مهڕز  به
زگاکانی   ده ی که وه  له ربیوه دهرانی خۆی   نیگه وه ته بو بۆ7-17 ڕۆژی  له
شکستکی نوێ تۆمار    به مه  و ئههنن ده  شخ ناو یاندن شخ زانا به ڕاگه
   زانا شخ نییه وه ڕزیه ی به  ڕوانگه  له چونکهیاندنی کوردی  کات بۆ ڕاگه ده
یی و  که  و ژنه شخ  کاکه نده رچه هه  کفیرییه  تهوو  توندڕهکی کو ئیسالمییه به

 ا بوون و ریوان د ڵ حاجی مه  گه جدا له حه ری فه  سه لهسای ڕابردوو  دایکی،
ی   درژه دواتریش له،  دیوه لنهی خۆی هیچ شتکی نائاسایی   گوته به

کی   خه98 % ئایینی ئیسالم ئایینی له  رموت که فه یدا ده که نووسینه
  .  کوردستانه

  لهمان ڕۆژدا ،   هه  کوردستان نت و له ر له هه ڕز ئاالن سیان ها به روه  هه
ریوان  نیگاو توانینی کاک مه  گۆشه  بهی ناکۆک کی ئیسالمیانه نیگایه شهگۆ
نمایش کردنی ( ناونیشانی   به تکی نوسیوه  بابه) !ڕۆکدا کۆک  ناوه لهم  به(
ریوان  ک کاک مه ر وه میش هه ئه!) ولر  هه رنج ڕاکش له سهکی  نۆیهشا
شخ زانای حاجی و قورئان خون و    به  کهبت ه رده  ده وه تی خۆی له زایه ناڕه
ڕزی پی  به   نکهوجیھاد بگوترت ئیسالمی ، چوحیدو  نسارو ته ندامی ئه ئه



 و مادام شخ و  رامه  دینی ئیسالمدا حه  له وه  خواردنه بیرهق و   عاره وایه
  ! ئیسالمی نین  وانه  ئیتر ئه یان کردووه م کاره کانی ئه ه هاوه
ر چی دوو  گه ئه(رن گ ده ڕۆک هه ک ناوه  یه که ته ردوو بابه ی هه وه ر ئه  به له
ک  یه)  نووسیونی وه  ڕووی فکری و سیاسییه ک له  یه  ناکۆک بهسی جیاوازو که
روونیان بۆ  وارم ده  ، ئومدهردوکیان  پویست زانی بۆ هه  بهمی کورتم وه
ن بۆ  به نا نه ک حاجی شخ زانای ئیسالمی په لگرتن فراوان بت و وه خنه ڕه

سک   که له  یه ههشم  ڕوانیه و چاوه ئه(کان  ی ناکۆکیه وه کالیی کردنه شمشیر بۆ یه
  ).بات ست بۆ شمشر نه م برد ده ه ستی بۆ قه  ده که

   شخ زانا دانی نا به ی که وه و ڕۆژه بوو له  ده نووست که ریوان ده مهکاک 
و  وه ته ی بکردایه که  ناوه یاندن پشگری شخی له ڕاگهبوو  دهکانی خۆیدا  تاوانه

بوو  ریوان ده صحیح  کاک مه عکس  ، وال ی ڕووت و قوت ناوی بھنایه زانا به
 پشگری  ته  بکرایه ج بووه ری حه فه  سه  پار له ڕزت که ی به  تازه م زانیارییه ئه

و  هئالکان و  ، ئاخر شخ و مهحاجی شخ زانا   ته یه بکرا  واته که پشگره
 فیت و  ر به  حاجی شخ زانا ، هه  له کردووه متریان نه که  ایینیانهمامۆستا ئ

! عروف تیرۆر کرا؟ بوو عبدالخالق مه عس نه وان و به هاوکاری و پالنی ئه
ولردا   هه شیر له ال به  مهانی شخک ماسی و خوناوییه توا حه  فه بهئستاش 
ی  بت و میتۆدی جیھاد جگه ر تا دت الوازتر ده رامبه بووڵ کردنی به میتۆدی قه

ی شخ  مه حه(  ی کاکه عسیانه شی به ڕزت فایلی ڕه ی به  ئه ! وه گرته ده
  وه خونده کاندا نه  کوردیه ڕه  ماپه له  خانت  و دیوه کیه ن ته ی خاوه)عبدالکریم 

 م  به !نوسی ی ددارییان بۆ ده عس نامه من و ئیستخباراتی به  چۆن ئه که 
حاجی شخ م  به  وه زیندانی کردنه و وه ینهر لکۆ  به  بۆ ناخرنه وانه ئه
  !خرت فالمعنی فی قلب الشاعر  ده



 سجل و   ئیتر له وه وت جویه سک چه ر که  هه  که کی زۆر کۆنه یه  نوکته وه ئه 
  ی به که وتیه وتنی چه رکه  ده ر له م به ، به  وه ی ئیسالم ناوی بسنه صحیفه
  ر به ، ههناسنن  گای ده  کۆمه قوا به  ته  خواترس و به ی ئینسانی له نموونه
   به پم واشهو  سکی زۆر ئاسایی بووه حاجی شخ کهڕزت  ی به رمووده پی فه
 الت   زۆر ڕزی  زیاتر بووهگای تعالی  بۆ باره رت بووه فه  هاوسه ی که وه پی ئه

م  و ئهن  کانی ناکه یری مرۆڤ و مافه سه  وه  دووربینی ئیسالمه له  سانک که  که له
وی   هه  ئیتر بۆ ئستا له!زانن بۆ دونیابینی   بچوک ده  به دووربینه

  ! بۆ حاجی شخکان روونیه  ده خۆشییه شی نه  به  لهدای ه به ی ته وه ردنهپک
و   کارنامه  له شکه  به سبازی و ئیغتیسابی کچان وه  هه ڕاستیدا تیرۆرو له 

 ،تیرۆر ، کردووه متری نه  شخ زانا که له و محمدی ئیسالم مژووی ئیسالم
  کاندا و سکس کردن له ڕه  شه  کردنی کچانی گیراو له نیزه  که بهربین ، سه
  .کانی محمد و ئیسالمن   داهنراوه ریته  نه یاندا له گه
، کی کوردستان موسمانن   خه98 %  له شت که که رژمرییه  سه ت به باره سه
تدا  که  ووتاره لهڕزت   به که  کاتکدا  ه ل ت چۆن کردووه م شیکاره انم ئهناز

 پی  یت ، به که د ده ژمنی ئیسالم ناوزهکفیری و دو  ته کان به  ئیسالمییه گروپه
  کی کوردستان موسمان نین واته  خه2 % ڕزت له بهی  یه نو م ماتماتیکه ئه
زار   هه80بت  ،دهس   ملون که4  بهین   بکه نده زه کی کوردستان مه ر خه گه ئه
زیدی  سیحی و یه اموسمان و کۆمۆنیست و شیوعی و مهکفیری ن س ئیسالمی ته که

 ق خۆرو خون ره  عه سفورو قژ ڕووت و  قوماربازو کچیسبازو وه و منابازو هه
  !یت  موسمان حساب ناکه  هیچیان به مانه  تۆ ئه ر خۆری تیابت که شه خۆرو به

   له م شواندنه ن ، بۆ ئه که  دروست ده98 % ی له م ڕژه  ئه  کووه ی ئیتر له ئه
  !یاساکانی ماتماتیکدا؟



بری   زه بهکو   به ک نییه گایه  هیچ کۆمه98 % ک دینی   ڕاستیدا ئیسالم نه له
سالم ر ئی گه گاداو ئه کۆمه  98 %ر   سه به  پنراوه سهتیرۆرو تۆقاندن 

 2 % وا دینی له  ئه وه ته بژاردنی بھشتایه  ئازادی هه ک له یه تروسکه
  :م  م قسانه لیلیشم بۆ ئه ده، بوو  ده گاش نه کۆمه

ثخنتموهم فشدوا حتی اذا القیتم الذین کفروا فضرب الرقاب فاذا "
  3   محمد آیه سوره..........................................  ثاقالو
فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم ھر الحرام فاذا انسلخ االش"

 فخلوا  وهواتوا الزک  فان تابوا واقاموا الصلوهصروهم واقعدوا لھم کل مرصد واح
  4   آیه  التوبه سوره.....                    . غفور رحیم  سبیلھم ان الله

ان یقتلوا  و یسعون فی االرض فسادا   و رسوله انما جزآؤا الذین یحاربون الله"
  ............او یصلبوا او تقطع ایدیھم و ارجلھم من خالف او ینفوا من االرض

  32    آیه  المائده سوره.............. 
ست بین و  ری ده م هونه نی شت زانا ئه ڕز خۆت گوته  کاک ئاالنی به به

  ندین ساه  چه رهنا که  ده وه  ره سهی  ته هو ئای ری ئه هونه ی له قاچ بینه
  ره م هونه یری ئه  سه هو خنه  چاوی ڕه ورین به  نه  که هناوه یان وا بار  ئمه
  !ین  بکه
ماکردن   فری سه وه رسی خوندبت ، ئه ما ده ی بال و سه  قوتابخانه ی له وه ئه
بت ،  دان دهمۆسیقا لری  هونهرسی مۆسیقای خوند فری  ی ده وه بت ، ئه ده
ر  رسی خوند هه ست بین و قاچ بیندا ده دهکانی   قوتابخانه له  ش که وه ئه

سک ڕوون و ئاشکرا بت  موو که ش الی هه وه بت ، ئه  ده ره م هونه فری ئه
کیان کوشت و منابازییان کردو کچبازییان  و خه وه ستیان بییه ی ده وانه ئه
کانی  رچووانی قوتابخانه موویان ده  هه ، وه قانده کانیان ته  گشتییه و شونهکرد
موو   هه یت له که ده ر   پرسیا ش که وه هئ   !!کانی جیھاد بوون  رسه  و دهوت مزگه



و  رامه حه ئیسالمدا   له وه  خواردنه ق و بیره نن عاره بزا ڕوشنبیرکی کورد که
 کاک   دیاره که(ک بۆ نائیسالمی حاجی شخ زانا  یه گه  به یت به که  ده مه ئه
 ئیسالمی  بۆ دات  ده گه  به ڕزت ی به وانه  پچه ا بهید که  ووتاره ریوان له مه

 دینی   لهیشن کوشتن  ده خۆ ئوه: پرسم   تۆ ده  من له!) حاجی شخبوونی
باتی  کی خه ڕه  گه کگرتوو له  کادیرکی یه ی بۆچی ژنه  ئه رامه  حهئیسالمدا

 خۆی نین و   له ی که که  قاقای دوو مندای مرده  بینه خاته ست ده سلمانی ده
کانیان  هرم ازیان لناهنت و دواتریش تهبت و ر نه  به یان له ناسه تا هه

کک   یه  دینداو کوشتنیش به له  اتهم ره ر محه  سه  له ر قسه گه ئه ،  وه ارتهش ده
 پشتی کوشتن  لهن   بکه سته و ده ئهانی ستنیش کرت ده زانن ده  ده ماته هر و موحه له

و  ولرو ئیسپانیاو حله غداو هه ن و به نده له کانی وه ینهق ربین و ته و سه
  ! ؟ یه ستکی تر هه هیچ دهئیسالم ستی   ده  له هتد ، بجگه..........ب و یه وسهم

م   به ربینی مرۆڤ بووایه موو موسمانک دژی کوشتن و سه من خوازیار بووم هه
   بهستکی و ده ک موسمانکه یه وه قینه موو مرۆکوژو تیرۆریست و ته ههدنیام 

  !!دات  نجامی ده ئهخون مکی قورئان ستنوژ و ده ده
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