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IŞĐD Ortadoğu'daki tarihi eserleri yok etmeye devam ediyor... Bu kez Irak'ın en eski manastırı IŞĐD tarafından yerle bir edildi.

Yerle bir edildiğinden endişe edilen Musul’daki Hz. Đlyas (St. Elijah) manastırının uydu görüntülerine ulaşan Associated

Press, korkulanın doğru olduğunu gün yüzüne çıkardı.
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Öne Çıkar 14 gün önce

Melih Celik (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Melih-Celik_355614) aydin doruk
sandikli, isidi müslüman mi zannediyorsunuz? Isidin yaptiklarini islama mal
etmeyin. Insanlarin yaptiklari yanlislar dinin üzerine yüklenemez.Tarihi bastan
sona sorgularsaniz, insanlarin (hangi dine mensup olursa olsun) bir cok yanlislar
yaptiklarini görürsünüz! Eger Islam, diger dinlere saygili olmasaydi,müslümanlar
yüzlerce sene bosnadan irana, kirimdan somaliye kadar hakim oldugu topraklarda
bir tane bile (misir, iran, yunan, roma,hristiyan,yahudi vb) tapinagi ayakta
birakmazdi.
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(http://sosyal.hurriyet.com.tr
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Öne Çıkar 14 gün önce

cagri aldemir (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/cagri-aldemir_295183) Israili
bulundugu yerden kuzeye dogru bizden de dogudan koparacaklari parcalarla
buyutmek istediklerini hepimiz artik bilioz. Bu isidin yaptiklarina bakinca islama
degil bu amaca hizmet ettigi apacik ortada. Dolayisiyla isidcilerin kimler oldugunu
anlamak icin cok zeki olmaya da gerek yok. Biraz analiz, biraz okumak, biraz
dinlemek izlemek, ve birazcik kafatasinin icindeki rn buyuk hazineni calistirmak
yeterli.
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sandikli_1373828)
Öne Çıkar 15 gün önce

aydin doruk sandikli (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/aydin-doruk-
sandikli_1373828) Islamin nasil korkunc bir sistem oldugunu kanitlamaya devam
edin. Tanri nin evini yikan Tanri ya inanmis biri olabilirmi. Inandiginiz Allah
sizlerden cok daha once Hristiyanlik i gondermedi mi ? bu sizin kitabinizda bile
var ama siz Allah a saldirmakta bile bir sorun gormuyorsunuz.
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Esref Dogru (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Esref-Dogru_1989840) Bizde olsa
ve yerine AVM yapmak daha karli olsa aninda aynisi olurdu. Canak-cömlek. . .
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