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 هللِا وبزواته  
ُ
الم عليىم ورحمة  السَّ

ولــــِة ِ  ــــال ّيِة ليــــىِم  ُّ  عــــً إلاِبــــاِر ال
ا
ُم لىــــم وأــــز  ِ

ُّ  ــــً  الثالثــــاء الزا ــــ  هلــــ

 ائٍة إلالٍف وإلاربعمِ  ِلَسىِة  شعبان
َ
 للهجزِ . وإلاربعين

   ً عىاويً:هبُإلا وأزتىا بأهم  ا فيها 

  ًبــليايا و زتــُا  ــً الجــير اليــا ي وو   20هــالن وابــابة إلاهنــ   ــ

 بهجىم لجىىد الخالفة كزب  ُيىة )فىتىهىل(.

 5   هليــــص و نــــابين  ــــً الأــــزةة يفهاهيــــة ا زتــــُ  بيــــ هم  ــــاب   ــــ

 جالل إلاباد.

   لنـى الية ا زتـُ  عىابـز  ـً الأـزةة  وا رـابزا  ا 4 لتل وجـز

     لُيأى.

  ًعىابـز  ـً الــ  8 لتل وابابة إلاهنـ   ـPKK   ا زتـُيً بيـ هم كيـاد

    عُ  إلا اهً  ً والية الأام.

  ـــــً عىابـــــز الجـــــير الزافبـــــ   ا زتـــــُ  ـــــ  يهبـــــار  4هـــــالن وابـــــابة 

 ودجلة.

 البُاية  ً والية غزب افزيلية

ر اليـا ي وو  بهجـىم بـليايا و زتـُا  ـً الجـي 20هالن وابـابة إلاهنـ   ـً 

 لجىىد الخالفة كزب  ُيىة )فىتىهىل(.

 عــُ التىوــل ع ــا هللا  عــاعاد همــً عــُد  ــً جىــىد الخالفــة إلا ــ  لعىابـــز 

 ـــً جـــير اليـــا ي ون كـــزب  ُيىـــة )فىتىهـــىل( ع ـــا ال ـــُود  ـــ  هي ي يـــاد 

حيــــت اشــــهبىىا  عحــــم باة ــــو ة الخليلــــة وا تى ــــ ة والثليلــــةد  ــــا إلادي 
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بــــليايا و زتـــُاد واغتىــــام  ليـــة وإلا ــــو ة  20ُ ع ـــا لحـــالن وابــــابة  ـــا يشيــــ  

 وذِائز  تىىعةد وهلل ال مُ ع ا تىفيله.

 هيتلل والية ِزا ان

هليـــص و نــــابين  ــــً الأـــزةة يفهاهيــــة ا زتــــُ  بيـــ هم  ــــاب   ــــ  جــــالل  5

 إلاباد.

بمعيــة هللا وفهـــلهد كـــام جىـــىد الخالفـــة بتل يـــ  عبـــى  البـــلة ع ـــا  ـــيار  

 ــ  الىاحيــة الثالثــة بـــ جــالل إلابــادد  ــا إلا ــلز عــً  للأــزةة يفهاهيــة ا زتــُ 

  ِزيًد وهلل ال مُ وا ىة. 3 ً ا زتُيً إلاحُهما  اب  وجز   2هالن 

 واعا والية النى ال 

عىابــــز  ــــً الأــــزةة  وا رــــابزا  النــــى الية ا زتــــُ   ــــ   4 لتــــل وجــــز  

  لُيأى.

الأــزةة بتىفيــم هللا  عــاعاد تمىىــر ا لــارس ي ىيــة  ــً كتــل إلاحــُ عىابــز 

ا زتـــُ   ـــ  دـــ  )هـــىدان( بمُيىـــة  لُيأـــىد همـــا تمىىـــىا  ـــً تل يـــ  عبـــى  

ها لة ع ا  لية للمرابزا  النى الية ا زتُ   ـ  دـ  )هىلـىذاب( با ُيىـة 

ذاتهـــــاد  ـــــا إلادي الع انهـــــا وهـــــالن عىنـــــز وابـــــابة اثىـــــين  ِـــــزيً واهـــــا ع ـــــا 

  ت هاد وهلل ال مُ ع ا تىفيله.

 واعا والية الأام

ا زتـــُيً بيــــ هم كيـــاد   ــــ   PKKعىابـــز  ــــً الــــ  8ة إلاهنــــ   ـــً  لتـــل وابـــاب

 عُ  إلا اهً  ً والية الأام.
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  ً الب هة  

بتىفيـم هللا و ىـهد تمىىـر  لــزس  إلا ىيـة  ـً تل يـ  عبــى  ها ـلة ع ـا  ليــة 

ا زتــُيً  ـــ  كزيـــة البلعــان إلا ـــ د  ـــا إلادي لتـــُ ي ها  PKKرباعيــة الـــُف  للــــ

 د وهلل ال مُ.واهىا ع ا  ت ها وابابة كياد  3و لتل 

 و   الزكة

 PKKبلهــــــل هللا  عــــــاعاد تمىــــــً جىــــــىد الخالفــــــة  ــــــً ا ــــــ هُا  حــــــاجش للـــــــ

ا زتــُيً  ـــ  كزيـــة )جُيـــُ  ِـــابىر( شـــزأ  )الىزا ـــة( إلاول إلا ـــ د باة ـــو ة 

 ــ همد همــا تمىىــىا  ــً ا ــ هُا   3الزشاشــةد  ــا إلادي اعــا هــالن وابــابة 

بمُيىـة ال بلـةد  ـا ا زتـُيً  عبـى  ها ـلة  ـ  شـارط فلسـ ين  PKK لية للـ

 إلادي اعا اع انها وهالن وابابة  ً وان ع ا  ت هاد وهلل اللهل وا ىة.

 و   ال سىة

ا زتــُيً  PKKبلهــل هللا وحــُسد ا ــ هُ  جىــىد الخالفــة عىنــزا  ــً الـــ 

باة و ة الزشاشةد ع ا ةزيم الخزا   جىـىب الأـُاد د  ـا إلادي  لتلـهد  

 وهلل ال مُ.

 واعا والية العزاق

  ً عىابز الجير الزافب   ا زتُ    يهبار ودجلة. 4وابابة  هالن

  ً يهبار

بلهـــــل هللا  عـــــاعاد تـــــم تل يـــــ  عبـــــى  ها ـــــلة ع ـــــا  ليـــــة لوجـــــير الزافبـــــ   

ا زتــُ بــاللزب  ــً كزيــة )النــىز ( غــزب  ُيىــة حُيثــةد  ــا إلادي الع انهــا 

 وهالن عىنز وابابة اثىين  ِزيً واها ع ا  ت هاد وهلل ال مُ.
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 جلةو   د  

بتىفيــــم هللا  عــــاعاد همــــً جىــــىد الخالفــــة لعىابــــز  ــــً الجــــير الزافبــــ   

ا زتــــُ كــــزب جبــــل ) رمــــىر( إلا ــــ د واشــــهبىىا  عحــــم باة ــــو ة الخليلــــة 

 وا تى  ةد  ا إلادي البابة عىنزد وهلل ال مُ.

 و   هيىىي 

بتىفيـم هللا و ىــهد تمىىــر احــُي ا لــارس ي ىيـة  ــً ا ــ هُا    ــ ل إلاحــُ 

ا  ا زتــــــُيً  عبــــــى  ها ــــــلة  ــــــ   ى لــــــة )بــــــادو ( إلاول عىابــــــز ر ــــــتربار 

 إلا  د  ا إلادي ة زار  اديةد وهلل ال مُ.

 وإلاِي ا اعا والية شزق   يا

بمعية هللا  عـاعاد بـُ جىـىد الخالفـة يـىم إلا ـ د لجى ـا لوجـير الللبي ـ  

النــــــــليي   ــــــــ  كزيــــــــة )باهيــــــــال( كــــــــزب  ُيىــــــــة )هىلــــــــى( بمى لــــــــة ) ــــــــىلى(د 

عىابـزد وهلل  3ي و ةد  ا إلادي البـابة  واشهبىىا  عحم بمرتلف إلاهىاط

 ال مُ.

 و   الختام هذا تذهيٌ  بأهِم  ا جاَء    اليأزِ   ً عىاويً:

لىا تحّية ِاِىاِهىمد و   هللِ وبزواته.اوتلبَّ
ُ
الُم عليىم ورحمة  لسَّ


