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تجربببة فهببي بالتأمببل جببديرة تجربببة الكرديببة التجربببة

الشببعب مببن كأبببير جببزء سإببلخ فببي عّرابوهببا نجببح خطيببرة
فببي الشببديد للسإبف ونجحبوا السإلمية، هويته من الكردي

العريببق الشببعب هببذا أبنبباء بين القومية الجاهلية روح إذكأاء
إسإلمه. في

مذموما الصحيح السلفي بمفهومه السإلما أصبح بحيث
أوصال في يدب النتن القومي الفكر وبدأ الكأراد، بين تماما
أنوفنا. زكأمت حتى الكرد

ال الكبردي الشعب أن يعني ل وهذا ن خ ل الخيبر، م ب
والجهبباد، التوحيببد أهببل خيببرة من أناس صفوفهم بين هناك
والتقتيببل والتشببريد والذلل التنكيل من حالة يعيشون وهم

العصابة يد على المحتلة فلسطين في الجهاد قادة يعانيها ل
الحاكأمة!! الصهيونية

عهببد في نعاني لم كأموحدين أننا العظيم؛ بالله واقسم
زمرتببي يببد على إخواننا يعانيه ما صداما، العفلقي الطاغوت
ورسإببوله اللببه علببى حربببا الكفار اشد والطالباني البارزاني

بالفساد. الرض في وسإعيا وسإلم عليه الله صلى

الصببحوة أعببداء اخطر من الكفريتان العصباتان فهاتان
إعببادة شببانه مببن مببا كأل وعلى المباركأة، الجهادية السلفية

دولببة وإقامببة ومجببدها عزهببا طريببق إلببى المنكوبببة المببة
النبوة. منهاج على الراشدة الخلفة

تعببالى، اللببه أخببزاه أتبباتورك الهالببك اثببر يقتفببون إنهم
هببم بببل الجهادي، السلفي المنهج بمحاربة يكتفون ل فإنهم
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المعتببدل)!! الببذي (السإلما عندهم يسمى ما حتى يحاربون
بابير. علي بقيادة السإلمية الجماعة في يتمثل

مبن سإببحانه اللببه أعببداء عاضبدت الببتي الجماعببة تلك
حملتهببم شببنوا حيببن المرتببدين من وأذنابهم الصهيوصليبين

الببتي الفريببدة السإببلمية التجربببة لبببادة الخبيثببة الشببعواء
وأقببامت الحدوديببة المنطقة في صغير جيب على اقتصرت

شببرع مببن إقببامته اسإتطاعت ما السإلما أنصار جماعة فيها
للكفببار الجماعببة معاضببدة المرتببدين, وتمثلببت وجهبباد الله

سإببيطرتهم تحببت كأببانت الببتي الراضببي مببن بانسببحابهم
الخبببيث الكفببري للتحببالف المجاهببدين ظهببور ليكشببفوا

علببى الجبهة وليوسإعوا الجماعية البادة عملية لهم ليسهلوا
المحبدودة, وامكانباتهم قدراتهم من اكأبر لتصبح المجاهدين

خببدمات السإببلمية!! مببن الجماعببة قببدمت كأببم الله ويعلم
تلببك كأببل فببإن ذلببك ورغببم الخبيث، الكفري للتحالف جليلة

(المرتببدين) العبيببد عند ل لهم تشفع الجليلة!! لم الخدمات
أميببر علببى القبببض فالقي (الصهيوصليبين)، السادة عند ول

أعضببائها مببن العشببرات وعلببى قياديها كأبار وعلى الجماعة
إليهببا دعببوا الديمقراطيببة!! الببتي سإجون غياهب في وزجوا

يكفبببر موحبببد لكبببل بالعبببداء وجببباهروا طبببوال سإبببنوات
نعيبببم فبببي يتقلببببون اليبببوما هبببم ببببديمقراطيتهم!! وهبببا

الطببواغيت سإببجون غيبباهب فببي الكفريببة ديمقراطيتهببم
شماتة). ل (اللهم وصغارهم كأبارهم

المر:  وخلصة

جلديببه قبببل مببن يقبباد المسببلم الكببردي الشببعب أن
لببم مببا الهاويببة، حافببة إلببى المرتببدين العلمانيين وطواغيته
الطائفببة أبطببال مببن الموحببدين إخببوانهم مببن يببدركأوا

بوتقببة مببن لخراجهببم والمسبباعدة العون يد بمد المنصورة
الببذي السإببلما فسببحة إلببى النتنة الكفرية القومية الجاهلية

رب عبببادة إلى العباد عبادة ومن للعالمين، رحمة الله انزله
نببور إلببى العلمانيببة القوميببة الجاهليببة ظلمببات ومن العباد،

التوحيد.

الله: في أخوتي

أوائببل مببن كأببانوا الذين الكأراد إخواننا ننسى أن نريد ل
أريببق, إنهببم دما أو سإل سإيف غير من السإلما في الداخلين

ابببن والعلمببة العراقببي والحافظ اليوبي الدين صلح أحفاد
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الببذين وعلمببائه السإببلما إعلما مببن وغيرهببم الجزري الثير
الكثير. الكثير المة لهذه قدموا

الله: في إخواني

يسببعون الببذين أولئببك علببى الطريببق نقطببع أن علينببا
والفدراليببة بالقوميببة الكأببراد ربببط محاولببة إلببى جاهببدين

المعببدن عن الغريبة المفاهيم من ذلك أشبه وما والعنصرية
نقطع أن المسلم, ونريد الكردي للشعب الصيل السإلمي
أن يحبباولون الببذين العلمببانيين أولئببك علببى كأذلك الطريق
الفصببل من الجاهليون به ينادي الذي النكد الفصاما يستغلوا

يجمعهببا رابببط ل الببتي السإلمية الشعوب وبين الكأراد بين
السإلما. رابطة من واجل أعلى بينها ويوحد

صببهينتها إلببى اللببه أعداء يسعى تجربة الكردية التجربة
السإببلمية المببة جسببد يمببزق مسخ كأيان لحداث وتعبيدها

يببد علببى محالة ل آت فالنصر هيهات هيهات الواحدة, ولكن
الربانيببة, ومببا والعنايببة اللهببي بالنصببر المؤيببدين اللببه جند

اللببه أعببداء على الله بأمر ظاهرة المنصورة الطائفة دامت
تباب.  في إذا الكفار فكيد

وكأتببائب المجاهببدين سإرايا أن تعالى الله أعداء وليعلم
الجسد أجزاء من جزء أي عن تتخلى لن المقاتلة الموحدين
الشبببهات وعمببت المؤامرات حيكت مهما الواحد السإلمي

الشهوات. وعبدت

مببا كأببل مببن وأعظببم اكأبببر كأبببيرة اللببه بوعببد الثقة لن
ذكأرنا. 

السبيل. سإواء إلى والهادي الموفق والله
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