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 لة خؤيدا ي زاتيك كة هةموو جوانييةك، بةخشندةو ميهرةبان بووي زاتيكويناكردمنان بؤخودا وينا كردين
 ي و جياوازيرة رةنط بةفي بة ذيان بةخشيوةو دنياي زاتيك ئةم هةموو جوانيية،كؤكردبيتةوة
 ئةو بةخشندةو ميهرةبانة نية ي ئيد، ديكة بناسنيي دةكريت لةمة بةدوا ئةو زاتة بةجؤريك،خولقاندووة

 ئةو كةسانةية كة  خويين رشتيني مششير وةشينةو زاتيكة شةيداي ئةو جةالديكي ئيديكة ئيمة دةمانناس
 قوربانييةكان و ضيذ لة سةربرِيينساديية يزاتيك ئةو ي ئيد، دةكةني ئةو سةرثيضلة فةرمانةكاين

 هيض طوناهيكيان دةرهةق بة خودا نةكردووة تريؤريست يدةبينيت ئةو قوربانيية سظيل و بيدةسةآلتانة
  واية ثيويستة مششيرةكاينيئةو ثي، خودا دةزانيتي ملكةض و طويرايةلَي بةثياويكيئةو كةسةية كةخؤ
 واية مادةم وةك ئةو يئةو ثي:  خودا ئاو بدرين طومراو كافرو دوذمناين كةسايندين طةرئيمان بةخويين

 خودايت و دةبيت مةحكوم بيت  ئةو نيت كةواتة دوذميني ريبازةكةيبري ناكةيتةوةو شوين كةوتة
  . بةمةرط

 ي دةواين خؤيان قبوأل نيةو ئي دةرةوة بريورِاكايني تةواوي كةم نني ئةو هيزو تةيارة فيكريانة
 ئيستا هةميشة باسدةكريت و ناسراوة ئةو تةيارة ئيسالميية ي ئةوةبةالدةرو طومرِا دةبينن وةيل

 يةكيك ، و تريؤر ناوو ناوبانطيان دةركردووةي دنيادا بةتوندوو تيذيتوندرِةوة جيهادييانةن كة لةتةواو
 جيهان يةكايني بزوتنةوة ئيسالميو بؤسةر تةواي زؤري كة دةورو كاريطةرييةكيلةو ريكخراوة طةورانة

 و ي ئةفسانةيي سيثتةمبةر بؤتة شتيكي11 ي كارةساتةكةي ئةم ريكخراوة دوا، قاعيدةيةي ريكخراو،هةية
 رووداوة خؤكوذييةكان  طةليك جار لةباسكردين، تةيارة ئيسالميية جيهاديةكانيئيلهام بةخش بؤ تةواو

 ، قاعيدة لة عيراقي ريكخراوي دةكريت نوينةري زةرقاويلة رؤلَ اس نيو عيراق بتريؤريستيةكاين و كردة
ي  بةثي ليهاتووة لةهةموو شوينيكةو لة هيض شوينيكيش نية وةيل بنالديني زةرقاويش وةك خودوةيل

 ي دةش، كردةتريؤريستيةكان هةية لة ريكخسنت و يارمةتيدايني كاراو طرنطي رؤلَيكيميدياكانبيت زةرقاو
 بةرثرسيارنني ي نادرووست بيت ئةطةر ثيمان وابيت تريؤر بةتةا لةدةرةوة ديت و خؤمان لييبؤضوونيك

 ي ئةو باندةتريؤريستية ئاشكرابووين، بيطانةن و لةدةرةوة هينراون تريؤريستان كةساينيياخود تةواو
 ياوةو ئيمةيش بيئاطاين لةوة خؤماندا داني دةخات كة تريؤريستان طةرايان لةناو دلَيهةولير دةر

  طرتيني خؤمالَي دزتريؤريستان بةشيكن لةخؤمان بةشيكن لةم كؤمةلَطاية كورد لةميذة وتويةيت
 ئاشكرادةبن و ي خؤمالَي دزي ئينسانكوذ بانديكي دةستخؤشية بانديي جيطة وةيل،زةمحةتة

 ناوخؤ و ئاسايش و  وةزارةيتي تةقاندنةوة ثيالين، ئايندةيان هةلَدةوةشينريتةوةثيالنةضةثةلَةكاين
 ي ئين يت و ثةجنا كاتيؤشاية بتةقيندرايةتةوة ض ئايا ئةطةر ئةو هةزار كيلؤ يت، هةوليريثاريزطا

 ناثاكيان لةريزةكامنان و يضةندكةس  بثرسني ئايا تريؤريستاني دةش، ليدةكةوتةوةي طةورةيكارةساتيك
 ئةودةزطايانة لةو جؤرة  ريزةكايني بكريت بؤ ئةوةيدةزطاطرنط و هةستيارةكاندا ضاندووة ثيويستة ض

 ئةودةزطايانة لةو جؤرةكةسانة ئاسايش و ئاراميمان بؤ ي كة بيطومان ثاككردنةوة،كةسانة ثاكبكريتةوة
 ي ناسازيهاوآلتيامنان بةدةنط بةمالَةكامناناو ضيتر  بكاتيدابني دةكات و ضيتر تريؤر ناتوانيت خؤ

 طومان ليكراو خبرينة ذير ضاوديرييةوةو  بؤ ئةو مةبةستةيش ثيويستة كةساين،تةقينةوة راناضلَةكين
 تايبةت لةاليةن حكومةتةوة دامبةزريت بؤ ي بكرين لة ئيستادا ثيويستة دةزطايةكي ضاوديريبةورد
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 ئةم دةزطاية ي دةش، تريؤريستان لة ثيناو بنةبرِكردنياندار و شوينثيهةلَطرتين تريؤبنةبرِكردين
 ي حيزبة كوردستانييةكان كارةكانيان جيبةج ئاسايش و ريكخستنةكايني لةطةأل دةزطايبةهةماهةنط

  ئاسايش لةبةرضاونةطرييت كة تا ئيستاي دةزطاي بةبايةخ و ماندوونةناسانةي ناشكريت رؤلَ،بكةن
 لةهةمان  وةيل، دانراودا شةهيدبوون ئين يتيت ي ثوضةلَكردنةوة ئةو دةزطاية لةكايتي دلَسؤزيكةسانيك

 نيشتيمان يلةذير ثةردة" دلير زرار" مالزمي هاوشيوةي ديكة ئةوة بكريت كةساينكاتدا دةكريت طوماين
 ئةنسار بن و ي كارايهةلَسورِاو بونةوة ذيربةذير هاوكارو  و بةروالَةت حيزيبي و دلَسؤزيثةروةر

 ئةودةزطاطرنطة ي طرنطة بؤ ثاككردنةوةي ئةم باندة هةنطاويك ئاشكراكردين وةيل،ئيمةيش ثييان نةزانني
  .  تريؤريزملةوجؤرة كةسانةو بنةبرِكردن و لة ريشة دةرهيناين

اندان و خؤيان بةبةشيك  و ئةو تةيارة ئيسالمييانةيش كة لةكوردستي ئيسالم زانايايني هةنوكةييئةرك
 ي ئةوجؤرة كارانة بكةن و هةولَي ئيدانةوي هةلَويستيان هةبروينطةلة دادةنين ئةوةية زؤر بةلةم 

 ي جيهادةوة خةلَكي بدةن و دةرفةتيك بؤ ئةوكةسانة نةهيلَنةوة بةناوي ليبوردةيي كلتورطةشةثيداين
 زؤرجار بيدةنط بوون لةئاست روداويكدا ،ةثيبدةن ترس و تؤقاندن ثةري و كلتورسظيل بكةن بةقورباين

 هةلَدةبذيرن ثيبزانن يان نا ي لةئاست ئةوجؤرة كردةوانةدا بيدةنطي كةواتة ئةوانة، بوون دةطةيةنيتيراز
 بيتاوانن كة ئةمةيش دورة لة  كةساين خويين رشتيني ئةوجؤرة كردةوانةن و تامةزرؤيهاوكار

  .  ئاينبنةماكاين
 ئاينيان هيناية  و بنةما ثريؤزةكاين زؤر دزيوو دذ بةمرؤظايةيتيةيارة جيهادية سةلةفيانة نةريتيكئةو ت

  جينشييني ئةو مرؤظة، مرؤظ، خوداي جوانترين درووستكراو سةربرِين و ئةتك كردينكايةوة نةرييت
 ئاين ؤزةكاين بنةما ثري لة دين دذ بةي ثاريزطاري كةسانيك دين و بةناويخوداية لةسةرزةو

 لة نيوان ثرية ثياوو ثرية ي جياواز، ساوا ناكةني جةنطاوةريك و مندالَيكي ئةوان جياواز،دةوةستنةوة
 دةورو بةريان  كةسايني خؤكوذيدا تةواوي ئةوان دةيانةويت لة ثرؤسةيةك،ذنيك و طةجنيكدا ناكةن

 هةموو ئةو كةسانةوة دةبينن كة ينةوة كؤمةلَطا دةكةن و خةون بةسرِيي ئةوان تةكفري،لةناو بةرن
 مةرط  ذيانيك دووربيت لة كةساين، ئاسوودةوة دةبينني خةون بةذيانيك، ئةوان دنيابيينيلةدةرةوة
 . دؤست
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