
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ( َوْظِلُموَن َأنُفَسُهِم َكاُنوْا َوَلـِكن َظَلِمَناُهِم َوَما) 

 صدق اهلل العظوم

ان المقاومةةةل القرا يةةةل البةةةرييل بمرااةةة يالا وررالالةةةا اربوةةةاا شااةةة   هللا ورسةةةول  والبةةةق  

ابنةةةةا  شةةةةوا  ةةةةش االقرا ةةةةش البةةةةريت شاةةةةا اسةةةةلمرار مقاوملالةةةةا لامحلةةةةا وشم  ةةةة  الةةةة   لةةةةم ير

نةةةةل مةةةةن باةةةة ام وا ةةةةاربالم ا  حةةةة  او وةةةةال رحةةةةم وبةةةةاشوا ابنةةةةا  راةةةة لالم لامحلةةةةا مقابةةةةا حي

و اوةةةوا القةةةرا  لاكثيةةةر مةةةنالم  اربةةةشن مةةةن ابنةةةا  بةةةقبنا الةةة وررا  و ةةة  لوةةة   الم اوةةةو

و ةة  اسةةلمر شةة   مةةنالم  ةةش لةةيالم ولوةةاولالم ولةةم يسةةليي وا ويلق ةةوا مةةن مةةن بةةرام وا ااةةم 

ال ونةةةل والقمةةة   و واليةةةوم نحةةة ر ابنةةةا  محا  ةةةل وةةة   حكةةةم البةةةق  و واوةةة  القةةةا ا مةةةن 

  ويكيةةةر شةةةن هللا ان لةةةم يلةةة بةةة  نالةةة ين مةةةن شميةةةا وةةةاا بةةةرق وحانةةة  سةةةاشل القوةةةا  منةةة  

مةةةةن اسةةةةل بارا  المقاومةةةةل القرا يةةةةل حسةةةة   شنةةةة اللةةةةش ور    المقاومةةةةا  مةةةةا ياةةةةششماللةةةة  و
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يسةةةكن  ريةةةل الربياةةةل اللابقةةةل لناحيةةةل   يةةة  لركةةةش شبةةة  نوةةةيت القبيةةة  االقميةةةا ال ةةةا ن  .1

  ةةةةةش شنوةةةةةرو ويقمةةةةةا  سةةةةةنل لقريبةةةةةا   04شمةةةةةرق  ةةةةةش محا  ةةةةةل وةةةةة   الةةةةة ين و والقاةةةةةم 

 برول و   ال ين وميرغ لاقما ارسل بار   ش  اوع بر   رال. اسل بارا 

محا  ةةل وةة    ةةش شمةةوم  شةة   مةةن المرااةة ين البةةر ا  ةةام بةةاللبايل وءلقةةا  القةةب  شاةةا  .9

شاةةةا اللقةةةاون مقةةة  مقابةةةا ءوةةة    ممسةةةاوملالبةةةاللحقي  مقالةةةم شنةةة  اشلقةةةالالم و  ةةةامو الةةة ين

 .مسراحال

 ةةةش منوقةةةل القةةةالش وال بسةةةل والبوشريةةةا  البةةةر ا شةةة   مةةةن لحركةةةا   ملابقةةةلب يقةةةوم حاليةةةا .0

 .من مرة  ألكثروارنزاا شايالم بالوا را   و   لم م اامل بق الم

شاةةا انالةةا مةةن لنييةة  مةةن يقةةوم  ألسةةيا قيقةةوم بلاييةة  بقةة  القمايةةا  القسةةكريل  ولسةةايمالا  .2

المقاومةةةا  لاةةة  ش  لةةة  بةةةبق  سةةةكان المنوقةةةل ل ةةةر  الحوةةةوا شاةةةا  مسةةةل   .مبملةةةابقلال

لاييةة  اكا يةة  وا لةةرا ا  ا ةةر  للكةةون  ليةةا اةةو يقةةوم بوالموةةورة وبةةرا  بقةة  ار ةة م 

 .شاا من يوبش بالم شن  اسيا ق

بةةةةبكل مةةةةن الرواسةةةةيس والقمةةةة   اةةةةمن منوقةةةةل  ل يةةةة  ش  ةةةةل مةةةةعلبةةةةير مقاومالنةةةةا ءنةةةة   .5

 -وام كاَ من : –والقالش والبوشريا  ال بسل

 النويت شب   ا   القمياو و الرابقل الير ل  ش منلس  القرياش النويت شب  واث  القميا

 شب  بار  القمياوو القرياش النويت شب  ناو  القمياو و البرول  ش منلس  القرياش

 القرياش النويت شب  سيت القمياوو الرابقل الير ل اسل بارا   ش منلس  القرياش النويت

 بين البارعلمرا بل  ميرغ السامرا ش  اوو  حمي  لويت القمياو و الوونش األمن  ش شنور

 وميرغ يكر سبا  اش ة  ش يقما القزاو   باز سقي  ا ام القمياو وشويريا  ومنوقل القالش

 البرول  ش منلس  القزاو  شاش باما ش   القمياو و والسيورة القالش بارعلمرا بل 

 منلس  السامرا ش و   ات إيا  القمياوو  وال بسل القالش منوقل بين البارعلمرا بل  ميرغو



والقميا و  مقامويقما  السامرا ش و   ات زيا  القمياو و ال ين و   لربيل  ش FBS  ش

  ر  لحيم محا ول ي  ساشل 92 ولم ة القالش سيورة  ش كاما ليريل ميرغ الحسونش  ميس

 القمياوو  الوونش األمن ل   شنور السامرا ش الحسونش     ارب  القمياوو  السيورة

 ياسين  يور القمياو و الحما ق شمر ءكرم المقاوا ل   يقما السامرا ش الحسونش     مبر 

 ل   ملررم القبي   الر   ياسين زاير القمياو  لكري  برول  ش منلس  القبي   الر  

 منوقل  ش ميرغ شاش محم  ش   القمياو و األمريكيل الحاسبا  شاا ومس وا ارحل ا

ارسايش   ش واو منلس  مول ا   يلر اليزي   نوات القمياو  القالش ومنوقل شويريا 

  ش يقما القزاو  البحر محسن  ات القمياو و ال وا  موق  وبري  ءكا  مس س ويحما

 رمق  حكم  القمياو و القالش منوقل  ش محا ول ي  رالا  محم  وو ي  يكر سبا  اش ة

  ش يقماو السكمانش الاقيت رمق  رش  القمياو و القام وحوة  ش ويقما السكمانش الاقيت

 المح    ر   ا ما ويراس القزاو  الكقو   ميس سبع القمياو  الوونش واألمن الوحوة

 وميرغ شريا البو وحوة  ش يقماو القرياش ايا  القمياو و ( و   ات زيا )الم شو  شن 

 ل   يقماو السامرا ش الحسونش     حمي  القمياو و ال بسل ومنوقل القالش سيورة بين لي 

 .الوونش األمن ل   ميرغ ويقما السامرا ش الحسونش     ربي  القمياو و الوونش األمن
 

 يا ابنا  محا  ل و   ال ين البر ا  

 يا ابنا  منوقل القالش وال بسل والبو شريا 

شن ا ا القما   ر ال ونل الرواسيس بان يلوبواونننالي  بكم ان لكونوا مليق ين 

وار  انالم سيلحماون  الم ز  والبنيع ويقانوا برا لالم من المحلا وحكومل  القميال 

ا  مراا  بريت من ابنا  محا  ل و   با  ارر ياح  ومسؤوليل لالم اشمالبقا  

    و و   اش ر من ان ر.ال ين

 

 

  يا ة     
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