
 و گوی ئیسالمی تیرۆسته وره تیرۆرکردنی دوعا پیالنکی گه
 

  الل باداوه دلر جه
  

ستی  تی یا هه ر تۆزقاک مرۆڤایه  گه  مینه زهم  ئهر گۆی  سه سک له  هیچ که دانییه وه گومانم له
تی   مرۆڤایه ت له فره  ، نهکرا) هید شه( دوعای پ  ی که رییه حشیگه  وه م شوه بت به تی هه مرۆڤایه

   که وه کاته  دوای ملیۆنان جار دووپاتی ئه  بۆ جارکی تر له   تییه دڕندایهم  نی ئه دیمه. کات نه
کورتی  به. تی  مانای مرۆڤایه یشتن له  ئاستی تگه  بگاته  زۆری ماوهتی هشتا ایهگای مرۆڤ کۆمه

ک  وه  باسی دوعا نه ند ڕۆژکه وا چه ئه. ک یه موو شوه هه م به نه م تاوه ی دژ به ره ڵ به گه منیش له
نگی   ده یه  ههرچی کورد  نو مای هه  له کو باسه  به کانه  کوردییه و گۆڤاره رمانشتی ڕۆنامه هه
تی کوردی  سه ر ده  سه ی هرشکردنه و ئاسته  تا ئه وه ته رز بوه  بهک  الیهموو  هه زایی و هاوار له ناڕه

جا )... زیدی  یهکوردی سووننی و کوردی (  نوانی کیش له ره رو دووبه و شه ی ئاژاوه وه وتنه که و 
  ته تان داوهتس  ئستا ده  که سین ئایا ئوهکان بپر نییهن سوو کورده تی له دا جی خۆیه لره
رد   ئایینی ئیسالم ڕگری به  که یه وه ی ئه ڕوانگه کان له دییه ئز نه سه  ڕه دنی برا کوردهتیکر دژایه

ب و  ره عه(ی   گوه وه مکرده وت ئه نی ناتانهنی برایانی کوردی سوو ،یان ئوه؟ ته بارانکردنی ئافره
.... ؟و بکرت یه  ناو کورد په له.کدراون ردووکیان دوو ڕووی یه  هه که) ب ره وعهئیسالم یا ئیسالم 

 ناو  بن له ره ی ئیسالم و عه  گوه وه مکرده وکردنی ئه یه  په  دژ به ر ئوه  گه برایانی کوردی سووننه
ی  وه ر ئه به ،له یه ه ه زۆر ه موداوه ر ئه سه تان له وه ی کاردانه وا شوه ئهتی کوردو کوردستان، میلله

   یه تمان هه سه  ده  واته یه رـممان هه رۆکی هه ت و سه مان و حکومه رله  پهکوردستان  له  ئستا ئمه
   کورده یاسای کوردستان بگرن برا ڕز له..... کی تره یه له سه  مه مه  ئه  یاخراپه جاباشه

  ونکهچ...هین  نه  دزوانه وه مکرده یاسا  ئه  بهگرن،با فربین  یاسا مه کان ڕگا له سووننییه
 و ،ئیسالمی تیرۆرستیش  وه کاته  ئاشی دوژمنان ئه  ئاو لهوا  ئهی یاسا وه ره  ده ک له یه وه رکاردانه هه

   برا کورده شتانه که  ئایینیه  ڕوانگه ر له گه....کات  ئه گه  توره کات و خاکمان له ڵ ئه خۆنمان حه
  ،وهتان ردبارانکردنی ئافره  به  لهک ناکات وا ئایینی ئیسالم هیچ ڕگریه ان ئهک یهسووننی

 . و کراوه یه شتان محممد په که به ره  عه ره مبه می پغه رده  سه له)  الزانی و الزانیه(ردبارانانکردنی به
ت  ئافرهتان  که ره مبه  نزیک گۆڕی پغهرو ورو به  ده ر له هه) بی سعودی ره عه( ووتی ر له گه مه
 تائستاش  که)  هودیه یه(شریعکی سدا ته  ئه له) ش زانی وزانییه(ردبارانی   به ؟ که کراوه ردباران نه به
   کوردستان ڕۆژانه ی ئستاش له  ئه....!!!!کرت ویش ئه یه  و په وکراوه یه  جیھانی ئیسالمی په له
مانی کوردستان ڕگرن و دژی یاسای  رله  په  نین له وهر ئ  هه وه ی ئه ت ناکوژرت؟ ئه فرهئا
کانی کوردستان   بازگه ندین جار له کان چه  کورده  ی سووننیه  ئهتانن؟ رکردنی مافی ئافره به سته ده
  ی کورده ئهگارکراون،زی موسمان ڕ ستی ئوه  ده ربین بردوتانن له  سه بۆ ی که تانه و ئافره ئه

  ت له حریمکردنی کوشتنی ئافره  بۆ ته داوه کتان نه توایه ان بۆچی تائستا فهک  سوننه ئیسالمیه
ی کوشتنی هیچ   ئیدانه کوردستان  له ت کوژراوه دان ئافره سه کوردستان؟ بۆج تائستا به

ری دونیا  ر تاسه  سه  له نه ڕۆژا  نیه ی ئوه که  ئیسالمییه  تیهتی ئن  وه ی ئه  ئهکرد؟ کامکیانتان نه



 کوشتنی کچکی  بۆچی له ..تی دووگیانن؟ یان مناڵ و ئافره  زۆربه کات که گیانی مرۆڤ ئه   له و دره
ی کوردی  تان؟ بۆچی ڕق و کینه ری مافی ئافره  پارزه نگ و بوون به  ده ته واهاتوونه) دیئزی(کوردی

   پیالن گران و خۆفرۆشی نییه شداری له  به مه ئایا ئه....ن؟ که یدی زیاتر ئهزکوردی ئ سالم دژ به ئه
 خاکی  ک به هو زانن نه  خاکی ئیسالم ئه ستان به کورد تائستاش ئوه.بۆ ئیسالمی تیرۆست؟

 ناشتوانن جارکی تر  ستیان چوو وه  ده رانی کوردستان له  دوژمنان و داگیرکه  مکه  ده وه کورد،ئه
   بهوا  ئهتا وه  ئه وه گیرسننه خۆی کورد کوشتن هه ڕی نوه کان شه یه کوردی  ڕگای حیزبه له

موسمان  ئیسالمی تیرۆرست پیالنی گوی خۆی ی   ڕگاو هاوکاری ئوه کی ترسناکتر له یه شوه
 ...دات  کوشت ئه کورد به  کورد به وه  ڕگای ئایینه یان له جارهم ئه.....کات  ج ئه  کورد ج به دژ به

لی کورد   گه دنیابن که...س خۆ کوژی ناکات ی که  قسه تی کورد چیتر به  میلله م دنیا بن که هب
  داواکارم له... ت ه ناخه  و پی هه وه ی خائین ناداته) ت الی خه مه(ی  وه ی ژیانه  ڕگه ترجارکی

رگری و  کورد ئاگاداربن بهتانی    واوی ئافره  دوعاو ته ر له رگریکه زی بهموو کوردکی دسۆ هه
 بۆکورد  شه هرگی ڕ نگی مه ن دوعا زه ، بوا بکه وه کاته  ئاشی ئیسالمی تیرۆست نه ییتان ئاو له تووڕه

  وه و بچوکه وره  گه  به وه ت و پیاوه  ئافره موو تاککی کورد  به  ناو مای کورد لدرا، هه وا له ئه
ین پیالنی گوی  ده  ڕگا نه ین وه هیدکردنی دوعا بکه ڕووداوی شهڵ   گه  له ه  مامه  ژیرانهب زۆر ده

سالمی  ئیبی ره  عه که دوای ڕوداوه ر له ر نایبینن هه گه مه...رماندا  سه ڕبت به ئیسالمی تیرۆست تپه
  بۆچی گوایه !!..ی دوعا بوو  تۆه  له مه  ئه هید کرد، گوایه یدیان شهند کوردکی ئز تیرۆرست چه

 حوکمی  ئایا کورد پویستی به.... بکات؟ ته م بابه کی له یه له سه ری مه سه رد بۆخۆی ناتوان چارهکو
نفالی  ی ک بوو ئه تی کورد بکوژرت؟ ئه ڕێ چیتر ئافره گه  تا لنه ب و ئیسالمی تیرۆسته ره عه

وا   ئهب و ئیسالم؟ هر  عه  به وه و فرۆشتنیه  جالییه ی ک بوو ژن و کچی کوردی کرد به کردین؟ ئه
ر  ،گه و دایه  بره کان له  ئزیدییه تی کردنی برا کورده  دژایه م ڕووداوه  دوای ئه  له ئستا ڕۆژانه

ی  وره کی زۆر گه ترسییه وا مه کات ئه  نه مووداوه ی ئه له په ری به سه  چاره تی کوردی تا زووه سه ده
) ت الی خه مه ( وه  ڕگای ئایینه  له ی کورده گ و ڕیشه ندنی ڕهکا ته یان هه مجاره  ئه وه وته که لده
  رگی کوردو له یان مه مجاره کو ئه ستت،به وادانی کورد ناوه سته ده  خۆبه یان به مجاره ئه

  وا له ئه) ت الی خه مه(کانی  وه تی کوردی ئاگادار بن نه سه  ده.وت ی ده که کردنی خاکه گه توره
.....  وه قننه یته وێ ئه رکاتک بیانه وقووتن هه  تی ئن تی مه وانه ئه...تن  و حکومهمان رله په
   و خۆیان فرۆشته جاش ی بوون به انهو کن چۆن ئه با بتانبینین بزانین چ ئازایه تی کوردی ده سه ده

نگی  دوعا زه..؟واسن ده  هه که ساته  شونی کاره ی بکوژانی دوعا له وانه  ئهئیسالمی تیرۆرست،
  با بتانبینین  و بزانین ئایا ئوه. مان لدرا که  ناو ماه  له بۆکورد شه رگی ڕه ترسناک و مه

کانی؟ یان  وته سکه رگری کردن له کورد و کوردستان و ده  به  لهتی کوردی ئازاو مرخاسن سه ده
س وکاری  بیرکردنی که ان و لههید  خۆنی شه ی و بازرگانی به نده  گه نھا ئازاو مرخاسن له ته
   .؟ کردستانش و ڕووتی  کی ڕه خه نی کۆمه نانی قوڕگی  هیدان و دزینی پارووه شه


