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 موسل لة اليةن بةريتانيا بةبىَ شةرداطريكردنى ويَهةيةكى 
 

  كورد . باردؤخى كورد لة دواى للانى موسل بة عيَراقيَشةى ةرى للانى موسل بة عيَراق لة سةر ككاريط .1

ٕ يهاْى َوطٌَ ، ئةو ناسيهةسى نة بة عيَشام ناسيطةسى ئةسى و ْةسيَٓى بؤ ٖةس طةس ٖةَوو اليةْةنإ ٖةبوو بيطوَا
بةس نوسد دةنةويَت ية ٖةَووإ صياتش ، بةالّ بة اليةْى ئةسْى ْةوة ْةسيَٓى . ئةطةس تةَاػا بهةئ دةبني ضةْذئ 
ناسيطةسى ٖةية ، بةالّ يةبةس ئةوة بابةتةنة صؤس بة نوستى باغ بهةبٔ . نوستى دةنةيٓةوة ية جةْذ خاييَهى طةسةنى 

خاالْةى  ئةوة، طةسةنةئ ية نيَؼةى وةياليةتى َوطٌَ ، ئةوةى بو سِاى َٔ صؤس طشيٓطة نة بةساى َٔ ئةوإ خاَيى 
ٔ ، واتة ئيَُة تةْٗا باطى ناسيطةسى يةطةس نوسد  خواسةوةية، ئيَُة بة ػيَوةيةنى طؼتى باطى ٖةَوو اليةْةنإ دةنةي

 دةنةئ ، بةالّ  ثيَويظتة باطى توسنيا و عيَشاقيؽ بهةئ ، 

بؤ ئةوةى طشيٓتى بة دةطت بٗٓيَت ، واتة ْياصثانى َةييو  فةيظةٍَ بة دةطت بٗيَٓيَت، جوْهة ية ناتى بةسيتاْيا  .1
بةغذاو يةْذةٕ ية طظتوطؤ دابوو ، َؤطتةفا نةَاٍ جةْذ طةسنةوتٓيَهى باػى بة دةطت ٖيَٓا يةبةساَبةس يوْاْيةنإ 

ظةٍَ يييو ْضيو بهاتةوة ، ٖةسجةْذة َوطتةفا ئةَةؾ وانشد ، نة بةسيتاْيا ٖةوٍَ بذات َوطتةفا نةَاٍ و فةي

 



ٍَ ساصى بهات بيتة سيضى بؤ بةسْطاسى بةسيتاْيا . بؤية بةسيتاْيا بؤ ئةوةى ْياصثانى فةيظةٍَ  ٍ ٖةوَيى دةدا فةيظة نةَا
 سيَهةوتٓاَة يةطةٍَ عريام. بة دةطت بٗيَٓيت ٖةَيظا بة َؤسنشدْى 

ياى بى بةؾ نشد ية بووْى ْاوضةيةنى ْةوتى ، بة واتايةنى تش يهاْى َوطٌَ عرياقى نشد ناْطاى ْةوت و توسن .2
ْةوت ، والتيَهى ٖةراس ية طاَاْى طشوػتى وةنو ْةوت و طاص . نة نيَؼةى بؤ ئابووسى  هى بىَتوسنيا بووة وةالتيَ

وباسة توسنيا دسوطت نشدبوو ، ضوْهة توسنيا ية نات صياتش ثيَويظتى بة ئابووسيهى بة ٖيَض ٖةبوو بؤ ئةوةى دو
، توسنى ىل دسوطت  بطةسيَتةو طةس ياسيطاى طياطى نة بة ٖؤى جةْطى جيٗاْى يةنةّ دةوَيةتى عومساْى ية ْاوضوو

 بوو . 

خاييَهى تش خةسيو بوو بة نيَؼةى َوطٌَ واى ية توسنيا نشد نة ئاطاداسى باسى ْاوةخؤى بةػييَهى باػى ْاوضة  .3
ةعيذى ثريإ ػؤسؾ بهات ، نة ناسيطةسى  ٖةبوو يةطةس نيَؼةى ئةوة واى نشد ػيَخ ط سنوسديةنإ ْةبيَت ، ٖة

 عيَشام .  ئةو خاالْى تايبةت بة نوسدة دةتواْئَ يةطةٍ ئةواْةباطى بهةئ .واليةتى َوطٌَ  و يهاْى بة 

ٌَ بة عيَشام ٖةس وةنو ية بةػى يةنةّ .4  يةو ناتةى نة بةسيتاْيا ية ٖةوٍَ دابوو ٖةَوو ناسيو بهات بؤ يهاْى َوط
و دووةّ بامسإ نشد نة وياليةتى َوطٌَ . صؤس بةى صؤسى نوسد بووٕ بة ثىَ ساثؤستى ييَزْةى نؤَةَيةى طةالٕ . توسنيا 
بة ٖةَوو ػوةيةى ٖةوىلَ دةدا نوسدةنإ بة توسى ٖةرَاس بهات و نوسد ساصى بهات نة يةطةٍَ توسنيا بٔ باػرت ، 

 ةببت بة خاوةْى َافى خؤتإ .نةَةئةؾ بة نوسدةنإ نوتشا نة يةطةٍَ توسنيا د

ناتى بشِياسدسا نيؼَةنة دوا خبشيَت ،  توسنيا بة تايبةتى َوطتةفا  نوَاٍ ٖةواَيى دا نوسدةنإ ية درى بةسيتاْيا  .5
ٕ نشد1ٖإ بذات ، بؤ ئةّ َةبةطتةؾ ئؤصدةَري ثاػاى  . ئةَةؾ واى نشد نة بةسيتاْيا بشياسى سةواْةى ْاوضة نوسديةنا

ٕ ، ئةَةؾ تةْٗا بؤ ئةوة بوو نة  ٕ بذات ، بةييٓى ثى بذةٕ نة ٖاوناسى نوسد دةنة ٖيَٓاْةوةى ػيَخ حمُود ية ٖيٓذطتا
ية درى ئؤصدةَري ثاػا بة ناسى بٗيٓى نة خؤى ية قايبيهى ديٓى خؤى ثؼإ دابوو، واتة بةسيتاْيا ػيَخ حمُودى بؤ 

 طةساْذةوة  َةساَيخؤى

ٖؤص و عةػريةتة نوسدةنإ نةوتبووْة ْاو طيَزاويهى قوٍَ ية ْيَوإ عيَشام و توسنيا  ية اليةى و بةسيتاْيا ية  .6
اليةنةى تش ، ضوْهة بة ٖؤى ْضيو بووْةوةى فةسِةْظا ية ئةْكةسا ، واى نشد بوو بةسيٓاْيا بةناسيإ بٗيَٓيت درى 

ّ ٖةوٍَ طةسنوتو  و ْةبوو ، ضوْهة ثيَؼرت َوطتةفا نةَاٍ نوسدةناْى بؤ الى خؤى سانيَؼا بوو ، ئةْكةسا ، ٖةسضةْذ ئة

                                                                 
1

ية ئةْكةسادا نوضى دواى نشدووة، ية صاْهؤى ئةصٖةس ية  1951يةفاٖرية دايو بوو ية طاىل  1885ْاوى تةواوى عًى نوسى ػةفيل ئؤصدةَرية ٕ ية طاىل  
وػاّ بووة، ية ناسى تشى نشدووة، داَةصسيٓةى سيَهخشاوى يةنيَتى عةسةبى توسى بةػى داسيفٓوٕ ئذةبياتى ية يكى ئيظالَى دةسجووة، باصسطإ و جوتياس 

س بشدووة، ية ئةْتاب سخيةسى طوثا بووة،ية نةفهاطيا جوْة َظش، نةطيهى ػؤسػطري و ئاصا و ضاوْةتشغ بووة، بةػيهى صؤسى رياْى ية عيَشام و طوسيا بةطة
َ و صاْياسى دةسباسةى طوسيا بؤ َوطتةف نةَاٍ ٖيٓاوة،صؤس ٖؤطشى ئةْتاب بوػةسِى ئ و يةوةى دةَيٓيتةوة، ية ناتى داطريناسى ةْتاب بؤ َوطتةفا نةَاٍ ٖةوٍا

ةْظا بؤ طوسيا بةسطشى نشد ، دواتشبووة ْيَشدساوى َوطتةفا نةَاٍ بؤ ْاوضةى سةواْذسٖات ، واتة ئؤصدةَري ْيَشدساويهى َوطتةفا نةَاٍ بوو ٖاتة ْاوضةى  فةسِ
يَٓيت ية باوةٖيَٓإ بة خةَيهى ْاوضةنة . ٖةوةٖا سواْذص بؤ بةدةطت ٖيَٓاْى خةيهى ْاوضةنة ية درى بةسيٓاْيا نة تواْى طةسنةوتٓيَ هى باػا بة دةطت ٗب

دةطةالتى ئؤصدةَري  1923نةطيَهة باوةسثيَهشاوى َوطتةفا نةَاٍ، بة ٖؤى ئةوة جاسيهى تش دةطةالتى توسى طةسايةوة بؤ سواْذص و دةوسبةسى ، تاوةنو طاىل 
ٍَ بيت بةطةس ئؤصدةَري ثاػا و دةطةالتى خؤى بطشيٓيَتةوة بؤ طةس سواْذص و داْاْى )طةيذ تةٖاى ػةَضيٓى ( ية سواْذص ْايةوة ، بةالّ دواتش بةسيتاْيا تواْى صا

 بة ذونُذاس ية سواْذص. ئؤصدةَري ثةوةْذى بة ػيخ حمُود نشد بؤ ٖاوناسى ية درى ئٓطًيض .



ناسيطةسى ٖةبوو ية ثضشِاْى ثةيوةْذى ية ْيَوإ نوسدْى توسنيا و نوسداْى عيَشام ، تةْاْةت َيَضوو  يهاْى َوطٌَ .7
نو ية ْيَوإ عريام و ْوطإ دةَيني ٖةؤناسيهى طة سْةنةوتٓى ػؤسػةنةى ػيَخ طةعيذ ئةو نييَؼة طٓوسية بوو 

 توسنيا ٖةبوو ، نةواى نشدبوو نوسدةنإ بة ئاطاْى ْةتوإ ٖاوناسى يةنرتى بهةٕ ية ٖةس ػؤسؾ و ٖةوييَو . 

بة يهاْى وياليةتى َوطٌَ نة بةػى ٖةس صؤسى نوسدة واى نشد نة نوس ببيَتة خاييَهى طشيٓط بؤ طوْة ية  .8
تش بوو ، بة يهاْى َوطٌَ نوسد وةنو ْةتوةيةنى طوْة َةصٖةب ، بوو ْاوضةيةى بإ ووالتيَهى  نة سيزةى ػيعةى صؤس

 ٖؤناسيو بؤ سِاطت نشدْةوةى ثاسطةْطى طوْة ية بةساَبةس ػيعة نة ئةَةؾ بةالى بةسيتاْيا صؤس طشيٓط بوو .

ٌَ بة عيَشام واى نشد ٖةس دوو ثاسضةى نوسدطتاْى توسنيا و عيَشام ييَو دابربِ .9 ٌَ َوط ئ . ٖةس يهاْى وباليةتى َوط
 واى نشد نوسةنإ صياستش ببٓة خاوةْى ْاطٓاَةى ووالتيو نة خؤيإ ذةصيإ ثىَ ْة دةنشد.

خةييَهى يةنحاس طشيٓط نة ناسيطةسييَهى تةواوى بةطةس نوسد ٖةبوو ئةوةية، نة بة يهاْى وياليةتى  .11
َةى طايهع بيهؤ نوسدطتاْى َوطٌَ بة عيَشام نوسدطتاْى  بة تةواوى نشد ضواس ثاسضة . ئةَةؾ ية يةسيَهةوتٓا

دابةؾ نشدبوو بةطةس ئةوة دةوَيةتاْة ، واى نشد نوسد ية ْةتةوةيةنى طةوسة خاوةْى طةْطيَهى طةوسة ببيتة ْةتةوةى 
 دووةٖةّ يإ طىَ يةّ ، تةْاْةت ية ٖةْذ نات بى ْةتةوةيةنى بىَ ْاطٓاَة ٖةرَاسدبهشيَت .

ييٓةوةى يةطةس بهةئ ، ٖةّ ية سووى صَإ و ٖةّ ية سووى ئةوةى نة بيطؤَإ خَاى صياستشيؽ ٖةية دةتواْني ييَهؤ
نوسد ْاضاس بهات بؤ بةدةطت ٖيَٓاْى َافى خؤى بةسدةواّ بيَت ية ػةسِ و ػؤسؾ درى بةساَبةسناْى نة ٖيخ َافى 

يةنةناْى ْادةٕ ، ٖةوسةٖا نوسدناْى عريام ْاضاسبهات نة بةسدةواّ بٔ ية ًَُالْى يةطةٍَ ذهوَةتة يةى ية دوا 
عيَشام ، ئةطةس ٖةس ٖيض ْةبيَت ببتة خاوةْى صَاْى خؤى ية و ووالتةنة نةتيايةتى . تةْاْةت ئةو َافاْةػيإ ثىَ 

  ْةدةدا . ئةوإ بةػيهى نةّ بووٕ ية ناسيطةسيةناْى يةطةس نوسد .

 نيَوان عيَراق و توركيا و ئةمريلا  دائةمرؤلة دووبارة بوونةوةى كيَشةى موسل   .2

صؤس جاس دةَيني َيَزوو خؤى دووباسة دةناتةوة يإ دووباسة دةبيَتةوة ، بؤية ية ئةَشؤدا  يةطةس بةػذاسى نشدْى  توسنيا ية 
ثشؤطةى ئاصاد نشدْى َوطٌَ ية دةطتى داعؽ . و ٖةوسةٖا بووْى ٖيَضى تونى ية ثاسيضطاى َوطٌَ بابةتيَهى طةسّ 

 ٕ ٕ و عيَشاقيةنا يةطةٍَ قظةى بةسثشطة ئةَشيهانإ و ٖةْذى ووالتى ٖةسيَُى نة ئاَارة بة وطوسى ْاييوةْذة توسنيةنا
 بووْى ًَُالْى و تيَو ضووْى ثةيوةْذى دةنشيَت ية ْيَوإ عيَشام  و توسنيا يةطةس ئةّ بابةتة. 

اْى بةٖاسى ثيَويظتة طةسةتا بضاْني ئةّ بابةتة ضؤٕ طةسى ٖةَيذا و نيَؼة بة د ئاطتيَو . يةطةٍَ طةسٖةَيذاْى ػؤسػةن
. نة ية توْع دةطتى ثىَ نشدوو  صؤسبةى ووالتاْى ْاوضةنة  2111طةسةتايى  2111ية نؤتايةناْى طاَيى عةسةبى 

تريؤسطتى طشتووة ، دواتش طةيؼتة طوسيا ، طةسةتا بة سيَطا ئاػتى دواتش توْذوتيزى ىلَ نةوتووة و ضةْذئ  سيَهخشاوى 
ُى طوسيا يإ بةسةى ئؤثؤصطؤٕ ، يةنيَو يةواْة سيَهخشاوى تريؤسطتى بة ْاو خضاْة ْاو طوسيا بؤ ػةسِنشدْى درى سريَ



طوسيا دواتش . ٖاتة ْيَو َةيذاْى ػةسِةنة طةسةتا ية طةس 2دةوَيةى ئيظالَى عيَشام و ػاّ نوتهشاوةنةى نة )داعؽ( ة 
ٖيَشػةناْى دةطت ثىَ نشدوو عيَشام ية صؤسبةى ئةو ػيَويٓاْةى طوْةى ىل بوو يةطةٍَ ٖةْذى ْاوضةى ػيعى َةصٖةب 

تواْى دووةّ طةوسةتشئ ػاسى عيَشام نة َوطٌَ داطريبهات .دةويظت ثيَؼشةوةى بهات بؤ  2114تا ذوصيشاْى 
ْاوضةناْى نوسدْيؼني ، بةالّ ٖيضة نوسديةنإ و بة ٖاوناسى ٖاوثةمياْإ سيَطايإ ىل طشتٔ .  ييَشة دووباسةى يةطةس 

ؼة ية ْيَوإ عيَشام و توسنيا طةسىَ ٖةَيذا بة ٖؤى بووْى ٖيَضى توسنى ية ْضيو ثاسيضطاى َوطٌَ نيَ ثشؤطةى ئاصادى 
 َوطٌَ . 

نشدْةوةى جةْذئ طةفاسات و نوْظًخاْة ية ػاسةناْى عيَشام توسنيا دواى داطرينشدْى عيَشام يةاليةٕ ئةَشيها دواتش 
ٌَ نشدووة . توسنيا يةط ةس دةطتى ثاستى داد و طةػةثيَذإ بؤ دوسنةوتٓةوة يةو يةنيَو ية نوْظاخاْةناْى خؤى ية َةط

بشِياسياْذا نة توسنيا  2115ثاػاطةسداْةى توسنبا نة خؤى دوس دةخظتةوة يةطةس نيَؼةناْى ْاوضةنة ، ية دواى 
ىَٓى ثاػاطةسدإ بووٕ ، بيطوَإ بة ئةسْى ياخود ْةسوةنو ٖيَضيَهى طةوسة ية ْاوضةنة دةسبهةويَت و دوسبهةويتةوة ية 

دواتش توسنيا بؤ ػةسِى دربة تريؤس يةطةٍَ عيَشام سيَههةوتٔ بة .  2115توسنبا ئةّ سؤَيةى خؤى نشدووة ية ثاؾ 
ْضيو َوطٌَ جيَطش بهات .  ٖيَٓاْى ٖيَض بؤ عيَشام ، عيَشام ساصى بوو نة توسنيا ٖيَضةناْى خؤى ية نودسطتإ و

ٌَ ية دةطت  داعؽ عيَشام داواى يةتوسنيا نشد ٖيَضةناْى بهؼيَٓيتةوة ، بةالّ يةطةسبوبةْذى ثشؤطةى ئاصادنشدْى َوط
عيَشاقى داوة ية نؤْطشةيةنى سؤصْاَةواْى دا ، نةطوتى نؼاْةوةى ٖيَضةنامنإ بة طؼتى ئؤسدؤطإ بةّ ػيوةية وةالَى 

طةسؤى وةصيشاْى عيَشام ذةيذس عةبادى يةو وةالَذا دةَيى ٖيخ ٖؤناسيَو ْية نة توسنيا ٖيَضةناْى ،  3ػتيَهى ْا واسدة 
   .4خؤى ْةنؼييَٓيَتةوة ية ناتيَهذا داعؽ َةتشطيَهى طةوسة ْية يةطةس توسنيا ية عيَشام 

رة بةوة دةنات نة ئةوإ نة ضى ْوطيٓطةى طةسؤى وةصيشاْى توسنيا داوود ئؤغًؤ نة ثةيوةْذى بة عةبادى نشدووة ئاَا
ثابةْذ دةبٔ بة ٖاوناسيةناْيإ بؤ عيَشام ية درى داعؽ و تريؤس بةطؼتى ،  نةجى وةصيشى دةسةوةى عيَشام ابشاٖيِ 
جرفشى ية نؤْطشةيةنى صؤسْاَةواْى طوتى ئيَُة دةَإ ٖةويَت نيَؼةى طٓوسى خؤَإ بة ئاػتى ضاسةطةس بهةئ 

ُة بؤ ثاسيَضطاسى ية طٓوس و طةسوةسى خانى عيَشام ئاَادةئ طيامناّ بةخبؼني ، نةجى يةطةٍَ توسنيا ، دواتش طوتى ئيَ
ٖيضةناْى بةناسبٗيَٓيت داعؽ ْةدةوتواْى طىَ بةػى دادوو ئؤغًو يةوةالَى جعفشى طوتى ئةطةس عيَشام بيتواْياية 

  .5 عيَشام بطشيَت

                                                                 
طوْة ثيَؼرت ية صيٓذاْةناْى ئةَشيها بوو دواتش ثةيوةْذى بة سيَهخشاوى سيَهخشاوى تريؤسطتى داعؽ نة طةسنشدةنةى ابو بهش ايبغذادية نةطيهى عييَشاقى  2

ية ئيظتادا ػةسِى  قاعيذة نشدوو و دواتش ية قاعيذة جيا بووة بةػيهى صؤس خانى طوسيا و عيَشاقى داطرينشدوو دةويةتى ئيظالَى بة ْاو خةالفةتى ساطةياْذ ،
ا يةػةسِداية ٖةس دوو ووالتى عيَشام و طوسيا و ٖاووالتياْى تووػى نيَؼة و دةسبةدةسى نشدووة بؤ صياست ٖةسدوو بةسةى طوسيا عيَشام دةنات و تاوةنو ئيَظت

 صْياسى دةسباةسى سيَهخشاوى تريؤسطتى داعؽ دةتواْى طةيشى 
3
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ذاهلل طوٍ ية ضاوثيهةوتٓيَهى سؤرْاَةواْى طوتى ئيَُة وةصيش دةسةوةى ئةوناتى توسنيا عب 2113ية ثيؼوودا ية طاَيى 
َافى خؤَاْة َافُإ ٖةبيَت ية ْةوتى نةسنوى  وَوطٌَ ئةَةؾ ئاَارةية بةوة سيَههةتٓةى نة بةسيتاْيا يةناتى 

 .6% ية داٖاتى ْةوت بؤ توسنيا 11خؤى يةطةَيى نشدبوو بة وةسطشتٓى 

ةى َوطٌَ ْية ، بةَيهو ئةوة دوو ووالتة نيَؼةى تشيؼيإ ٖةية ٖةس ية بيطوَإ نيَؼةى عيَشام و توسنيا تةْٗا نيَؼ
نيَؼةى طٓوسو ٖيَشػةناْى توسنيا بؤ طةس طةسوةى ئامساْى عيَشام ية ٖيَشؾ نشدْة طةس طةسيالناْى ثاستى نشيهاساْى 

ٕ طشْيط تش نيَؼةى ثشؤرةى  ٕ . ية ٖةَووػيا ى سؤرٖةالتى ئةْادؤٍ نة توسنيا يةطةس سووباسى دجًة ية بانوسنوسدطتا
بةْذاو دةبيَٓيتةوة بةَةؾ صياْيهى ئاوى صؤس بة عيَشام دةنةويَت . ٖةسوةٖا وةسطشتٓى طةسنشدة  21نة خؤى ية 

عيَشاقيةنإ وةنو تاسيل اهلامشى و ئةْذاَاَى ثةسيةَاْى ثيَؼوو عبذايٓاؿش اجلٓابى و حمُذ ايذايٓى نة طوْةى 
ى ٖةسيَُى نوسدطتاْى عيَشاقى فيذساٍ بة ٖاوناسى يةطةٍَ توسنيا . ية ٖةَوو عةسةبى بووٕ ، نيَؼةى ْاسدْى ْةوت

طشيٓطرت ٖاتٓى دادو ئؤغًو ية سيَطاى ٖةسيَُى نوسدطتاْى عيَشام بؤ نةسنوى نة ْاسِةصايى دةطةالتذاساْى عيَشاقى َيى 
 . 7نةوتةوة 

يةطةٍَ ئةوةؾ دا نؤَجاْيا توسنيايةنإ ية عيَشام بة سِيَزةيةنى طةوسة ية ئابووسى عيَشام بةػذاسى دةنةٕ ، ية طاَيى 
ًَيؤٕ بوو ، يةطةٍَ  911 2113نة ية ًَياس دؤالس  12ثؼهى توسنيا ية ئابووسى عيَشام بةسص بووة بؤ  2112
ثشؤرةى طةوسةيإ ية عيَشام جىَ بةجىَ  824يهةى ْض 2113نؤَــجاْياى توسنى نة ية نؤتايى  1511بووْى 

نشدووة . عيَشام بة دووةّ ووالت دادةْشِيَت ية دواى ئةملاْيا ية ٖاوسدةنشدْى نةيةثةىل توسنى بة تايبةتى ية 
بةالّ ويَشاْى ٖةَوو ئةواْةؾ دةبيٓني ية دواى ٖاتٓى داعؽ بؤ َوطٌَ توسنيا ٖةَيويظتيَهى  نوسدطتاْى عيَشام .

ى ْةبوو ية بةساَبةس داعؽ بؤ عريَسام تةْاْةت ية اليةٕ ئةملاْيا و ئةَشيها و ٖةْذى ووالتاْى ئةوسوثى سةخٓةى سووْ
   .8توْذ ية توسنيا طريا بةوةى ٖةَيويظتى سووٕ ْية ية َةسِ داعؽ 

س ْةخؼةى طياطى ييَشة بؤَإ سووٕ دةبيَتةوة نة نيَؼةى َوطٌَ بؤ تونيا تاوةنو ئيَظتا ٖةس َاوة ئةطةس جى يةطة
ية خانى عيَشام ، بةالّ تاوةنو ئيظتا ية ٖضسى توسنةنإ َوطٌَ بةػيَهة ية خانى توسنيا ىل  َوطٌَ بة ػيهة

ٕ دياسة نة بامسإ نشد ، ٖةس ضةْذة بووْى ٖيَضةناْى توسنيا ية عيَشام نة  دابشِيَٓشاوة ، ٖةوةنو ية قظةناْى طةسنشدةنا
شنشدٕ وَةػل ثيذإ بة ٖيَضى سنيا بة ٖؤناسى ثاساطنت و ياسَةتى داْى طةسباصى وفيَظتا ٖةس َاوةٕ نة توتاوةنو ئيَ

، يةطةٍَ ئةوةؾ ئةَشيها ئةطةس جى باطى ئةوة دةنات نة ثيَويظتة توسنيا ٖيَضةناْى  عيَشاقية طوْةنإ دةنات 
دةيةنى تىَ دةطات ، بؤية تاسابؤ ئةَشيها بهؼيٓيَتةوة ، بةالّ طياطةتة دووسسةنةى ئةَشيها باؾ ية طشيٓطى توسنيا 

و  باؾ ْةسَى دةْويَٓيَت ، يةطةٍ ئةوةؾ ئةَشيها ٖيض خؤؾ ذاٍَ ْية نة ئةو َيًؼيا ػيعاْةى عيَشام نة يةطةس ثاسة
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ػاْةى طوثاى ْيؼتُاْى بة ْاوى َةصٖةب خةسيهة عيَشام دةنةٕ بة جةمن بؤ طوْة ، يةريَش دةطةالتى ئةو ًَيؼياياْة 
ٍ بهات بيطوَإ ياسيطاى طوثاى ئرياْى بؤ بة ْاوى ييَذاْى داعؽ ، دةٖةويَت تةواو عيَشام نؤْرتؤ عيَشام تةواو بؤتة

ناْى ياخود ٖاوثةمياْة طوْةناْى وةنو طعودية و توسنيا و ئيُاسات و قةتةس بةّ طياطةتى باالى ئةَشيها و ٖاوسىَ ية
ٕ واية نؤْرت ساصى بٔ ، ٖيالىل ػيعى ية ْاوضةنة ٕ طاسيطةسى تةْاْةت ثيَيا ٌَ يةاليةٕ َيًيؼيا ػيعةنا ٍ نشدْى َوط ؤ

ئةَشيها بؤية ْة  تةواو دةناْةطةس توسنيا و طوْةى ْاوضةى صؤسٖةالتى ْاوةسِاطت ، ناسداْةوةى خشاثى ىلَ دةنةويَتةوة ، 
ةس واؾ ئاطإ بةّ طياطةتى عيَشام ساصى ْابٔ ، ٖتوسنيا ْة طعودية نةية ناتى ئيَظتا سِأبةسايةتى طوْة ْاوضةنة ْة 

ٕ . بؤية نيَؼةى وياليةتى  ٌ ثايةتةختى طوْةى عةسةبى عيَشاقى بذاتة دةطت َيًيؼا ػيعةنا ْية بؤ ئةَشيها نة َوط
َوطٌَ ية ٖةصسى توسى تاوةنو ئيَظتا ٖةس َاوة تةْاْةت ية ئةدةبياتى توسنى بؤ تيَشِواْيٓيإ بؤ خةَيهى ئةّ ْاوضةية 

تا وا دةدةْئَ نة صؤسيٓةى خةيهى وياليةتى َوطٌَ نة َةبةطتُإ ية ٖةوييَش و ٖةطتى ثىَ دةنشيَت ، تاوةنو ئيَظ
 طًيَُإ و َوطٌَ نةسنوى ئةو ْاوضاْةية  توسنُأْ . 

ية نؤتايى دةَييِ ٖاتٓى داعؽ بؤ َوطٌَ نيَؼةى وياليةتى َوطًَى طةسدةَى جةْطى يةنةّ جيٗاْى بؤ عيَشام و 
نوسِى طةوسةى  ية ػويَٓى بووْى بةسيتاْيا ئةَشيها ٖةية نةٖةْذيَو بةسيتاْيا بة توسنيا ْوىَ نشدووة بةالّ ئةّ جاسة

 ئةَشيها دادةْئَ 

 طةسضاوةنإ
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 .2111ٖةالت ، ٖةوييَش، عةبذويكادس نةهلوسى، دةصطاى سؤر
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