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 بيان صحفي

 !تفتيت سوريالمخطط أسدي ! نر الحذر يا مسلمو الحذ
" غرب كردستان"متوز، أن تشكيل حكومة كردستان سورية  81أفادت مصادر داخل حزب االحتاد الدميقراطي الكردي اخلميس 

 كومة، ومن ههة أخر  صر حلمن املقرر أن يرتأس ا" حزب االحتاد الدميقراطي"بات وشيكاً، وأن املهندس صاحل حممد مسلم رئيس 
أنه بناء على مقرت  من " الشرق األوسط"منذ فرتة جلريدة " جملس شعب غرب كردستان"شريازاد عادل يزيدي الناطق الرمسي باسم 

جتري حاليًا االستعدادات لتنظيم انتخابات برملانية، سينبثق عنها تشكيل حكومة حملية إلدارة شؤون " جملس شعب غرب كردستان"
دودية من كامل مدينة رأس العني احل من قبل مقاتلي األكراد وذلك الثوارر بعد يوم من طرد تأيت هذه األخبا !الكردية بسوريا ناطقامل

 ...متوز 81مع تركيا يف األربعاء 

كالم عن نية الشيطاين، و ث يخبخواهنم من الثوار، هلو خمطط ملواههة مع إ" حزب االحتاد الدميقراطي الكردي"إن الدفع مبقاتلي 
نظام غارق بأمواج الثورة من كل حدب وصوب،  ونظام بشار مة كردستان سورية هلو أخبث وأخبث،يف تشكيل حكو  سياسينيزعماء 

وهو أمام حمنته هذه، يبحث . وكاد أن يسقط السقوط املدوي، لوال مساندة من نظام إيران وحزبه يف لبنان، أعطته أيامًا أخر  معدودة
وهو خالل هذه الفرتة ال يتورع عن ! ا من إنضاج عميٍل خيلف عميالكيتفرغ أمر  عّلها متنحه البقاء والنجاة إىل أنسبل، عن كل ال

  ﴾َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َكانُوا يَْمُكُرونَ  َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصغَاٌر ِعْنَد اللَّهِ ﴿ ولكن أخبث الفنت وأفظع اجلرائم

هد  البشرية لعقيدة إميانية أذابت يف بوتقتها مجيع القوميات واالنتماءات، وآخت يف إن اإلسالم  :وعرباً أيها المسلمون كردًا 
فيما  صلى اهلل عليه وسلم فقد قال النيب األكرمرحاهبا األسود واألبيض، واألعجمي والعريب، وأقامت بينهم ميزان العدل املساواة، 

، َوََل لَِعَجِميٍّ يَا أَي َُّها النَّاُس، َأََل ِإنَّ رَبَُّكْم َواِحٌد، َوِإنَّ أَبَاُكْم َواِحٌد، َأََل ََل َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َعَجِميٍّ » : َأيبي َنْضَرةَ أخرهه أمحد عن 
ْقَوى ، َوََل َأْحَمَر َعَلى َأْسَوَد، َوََل َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر، ِإَلَّ بِالت َّ ر من الوقوع يف شرك أمريكا وعميلها بشار احلذر احلذف «َعَلى َعَرِبيٍّ

وتوهب والدعوة اجلاهلية اليت هتلك يف الدنيا عصبيات الفانبذوا  !تيت بالدكم، وتشتيت مشلكم، وتفريق كلمتكمتفل الذي يسعى فيه
 . اآلخرةالعذاب يف 
الفة اإلسالمية الراشدة، اخلالص إلقامة وأن تعملوا معنا جبد وإخ... عباد اهلل إخونا أن تكونوانا يف حزب التحرير  ندعوكم إن

 !  اخلالفة اليت ستحرر سوريا من إرهاب األسد ونظامه وسيطرة أمريكا والغرب... مرضاة ربكمدعوة نبيكم، و 

 ((ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكمْ ))
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