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دا كة خةلَك بؤ شاري لةندةن لة كايت قةرةبالَغيبص طومان هصرشي ضةند رؤذ لةمةو ثصشي تريؤريستان لة 
 هصناين و ثصك كوشتين زياتر، ئةو ثةري كوصر دلَي ئيسالميةكاين دةرخست. سةر كارةكانيان دةرؤشنت

ناسنامةي ئيسالمي سياسي و رصكراوةكاين  كة لة ستراتذي و هةواي ترساندن و تؤقاندن بةشص كةش و
كة بؤ شاري لة ندةن كانطايصكي ئةمنة بؤ ئيسالمي سياسي و لة هةمان حالَيشدا شوصنص. سةر بة ئةوان

ن خوصندنطةي ئايين بووين سةدان مزطةوت و دةيا. تةكاين ئيسالميورةترين ثةناطرتين ئينسان كوذ
ئيسالمي .  سيماي بةربةريةت  و خورافايت ئاييين ثةرة ثصدةدات،رؤذانة و بة يارمةيت و هاوكاري دةولَةت

رصطة كان و دةست ئاوالَة كردين ئيسالمية،  لة شاري لةندةن سةرقالَي سةرباز وةر طرتنةسياسي رؤذانة
 ئةمانة  بؤ بواري طةشة كردين،دا"لَيت كالَضراليزميمؤ"و" نيسبةيت فةرهةنطي"وياوان لة ذصر ن ئةدان بةثص

اليةنصكي تري ئةم شةرة ثيسة . بة الَم ئةمة بة تةا اليةنصكي شةري جيهاين تريؤريستةكانة. خؤش كردوة
شةري تريؤريستةكان لةندةين هةذاند و بردية ناو ناخي . و ئيسرائيل و ناتؤن  ئامريكادةولةتاين
 لة يةكارانة شةرة جةنايةتي لةندةنيش ضوونة ثالَ قوربانياين تري ئةوخةلَكي بص ديفاع. خؤيةوة

 هةلصكي، ر هصشتنةوةي مةسةلةي فةلةستني بص ضارةسةبة داطري كاري و.نيؤيؤرك و بةغداو فة لةستني دا
بؤ ئةوةي  بتوانن لة ، ترراوة جةنايةتكارة ئيسالميةكاين زصريين ثصك هصناوة بؤئيسالمي سياسي و رصكخ

داطريكاري عصراق بة ثصضةوانةي ئيدعاي . نةزمي نوصي جيهاين دا طةشة بكةن و ثةرة بستصننجاري ليتة
ةكردوة بة لَكوو شريازةي صراق دةستةبةر نعرياكارانةي ئامريكا و بة ريتانيا نةتةنيا ئازادي بؤ خةلَكي 

بنة قورباين سياسةتة خةلَكي فةلةستني رؤذانة دة. مليؤن كةسيةي تصكداوة30يت ئةو كؤمةلَطة مةدةنية
و  بةرةي ثصشرة يارمةيت كردين كؤتايي هصنان بة داطري كاري عصراق و. نةكاين دولَةيت ئيسرائيلافاشيست

ئازادي خواز بؤ طةراندنةوةي مةدةنيةت بؤ ئةو كؤمةلَطاية دةبصتة يارمةيت دةرصك بؤ ضارةسةر كردين 
ئصمة رؤذانة شايةيت . طاتبصكي شياوي ئينساين  تا ئةم درندةيية بة ئاكامعادالَنةي كصشةي فةلةستني

 جةمسةرة ئريجتاعية و يان لة هصرشي 2ئةوةين كة ضؤن خةلَكي بص تاوان دةبنة قورباين ئةو 
 يان بةهؤي بوردووماين  كوصرانة و هصرش بؤ ،تريؤريستيدا وةكوو ئةوةي لةندةن طيانيان لةدةس ئةدةن

بةالَم ئةمة ناتوانص .  كردنة سةر هةر طيان لةبةرصك لةعصراقدا يان  دةست رصذ ،سةر مالَ و حالَي خةلَك
، مصليتاريزمي هاوسار ثضراوي نةزمي نوصو  كؤتايي هصنان بةشةر. ضارةنووسي هةتاهةتايي خةلَك بصت
 جةمسةري تريؤريزمي ئيسالمي سياسي و تريؤريزمي دةولَةيت 2بةبص خةبايت بص وضان لة دذي هةر

جيهاين مؤدصرن و ثصشكةوتوو ثصويستة بة شصوةي . شتيواناين تريان ئيمكاين نيةو ئيسرائيل و ث ئامريكا
ئةمة تةنيا رصطاي . ئامريكايي هاوسار بكرصت_دةبص بةربةريةيت ئيسالمي. رصكخراو بصتة مةيدانةوة

            .    الوةودو كؤتايي ثص هصنانة بة ثصشربكص كردين رةشةكووذي ئينسانةكان لة اليةن هةر


