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  روان محمودینوش ... لیرائسیآوردوستان و ئ
   
 یسال م له  دووهیھانی جیر  شهیدوا له آرا یارید یآ ست آرده ده  و سنوورهراق دروستكرا عی وه و آاته له

 ) وه شهیت هیڤۆس به( یھانی جیالزمیمپری آورد و ئیدوژمنان،  فرنسایا و هاوآاریتانی بریالنیپ به ١٩٢٠
ر ژ و خرانه وه  دروستكراوهیراقع ر لكاند بهۆز ان بهیراق ناو عیآان هیت هیما موو آه  آورد و ههی وه ته نه
 ی رادهیئ ب نجا بهیئ، آورد ارآردن لهیرس پب گومان ب .غدا به  لهیند  ناوهیت  حكومهیست ده
 ی پ شكرد به ان دابهیآوردوستان ،فارس ب وتورك و ره  عهی سته ردهژ ان آردهییآورد، مان آه ته للهیم
   .آان الستهیمپریئ  والتهو یند وه رژه به
ان یۆخ  وه  ترهیآ هیال له وه، دا بوون  و ئاژاوهیآۆناآ آتردا له هیل  گه له شهیم هه  آهآان هیب ره عه  والتهو

ب  ره  عه هری ه غیآان وه ته  نهیرآردنیداگ  وتبونه آه، ان بكاتیش ر دابه رآهی داگی وه  ئهشش ببوون پ دابه
 و ران رآهی داگیست رو دارده آهۆن  ب ببوونه ره  عهیانر سه  سته به و مه  ئهۆب ،راستدا  ناوهیالت ژههۆڕ له

 یآان رآرده سه .الت بن سه ده ین ان خاوهیۆك خرج مه ن به ك قبوول بكه هییڕۆرش موو سه  هه   .بوون  مادهئا 
 ، و نفاقیووڕو دوو آان زهزل ه  ته وله  دهیری و پشتگیت ارمهی  اسالم دا بهی رده ر پهژ ان لهیب توان ره عه
ها  روه هه ،ننت له انخهی بۆ دریمانی په ن و به ان بدهیویفر، ن آان بكه هیت هیما  آهموو هه ی واشه جه
موو   ههیهاوآار، ر به بگرنه  انهڤۆ نامریآ هیگاڕموو  هه آه  ان داوهیۆخ ان بهیكموو ماف  آان هه رآرده سه
 یست به مه نھا به  تهن ب بكه ره  عهیآان تارهیتالۆت  مهژڕ یریپشتگ، ن ك بكهن مژو تاقم و خو سته ده
   .انیۆ خیآان هیهراوو ژه النهیئامانج و پ شتن بهی گه
ن و یڕ اپهڕك ل گه، یآان هیی وه ته  نه مافه شتن بهی رآراو و گهی داگیخاآ  آردن لهیرگر  بهۆ آورد بیت للهیم
 آراوه انر ویو الد  جكهۆشارو شار زاران هه ، هوشتوڕ ینك خو هیایر ده،  رپاآردووه  بهیآدار  جهیشڕۆش

 و ی ندهڕ و دیووڕدوو ( ( هی وه نهیلۆكرنج و ل  سهی جی وه الم ئه به . وه ره رآهی داگیووژمنانن د هیال له 
   .انیت اسهیست و سلو هه ،آان به ره عه رآرده  سهیت بهیتا به   آوردهی دووژمنانی )) ینفاق
 یئاگادار به وه، یاز نیعس  بهیمژڕن  هیال آرا له نفال ئه آورد ئه، آرا ران ئهك آوردوستان وآات
ب  ره  عهیآان رآرده سه بوو له ك نهس آه، یب ره  عهی ووالتانیآان هییسالمیئ  كخراوهڕب و  ره  عهیران سه
ان ی، آورد كردن لهیرگر  بهۆن بر بل خیان دوو ووشه ی، ست ن بووهیدام حس ینڤۆ شیت اسهی سیدژ

ان یرگر  به ویشۆپ  ئهان لی جاوت نانه ته،  آوردیدیساۆنی جیستاندن  وهۆدام ب یمژڕر  سه نه فشار بخه
   .آرد ان ئهیشیآرد و هاوآار  ئهل

 دام یمژڕ یوخاندنڕو  آه ناوجه له  وره  گهیآ هییانكارڕۆگ  م و ھهم و س  دووهینداو  آهیڕ  شهیدوا
 یند لبه  مهنھا ته  ق بووهرا عیآوردوستان .وه هیآا راق دا هاتهع  لهێ نویكخۆبارود ،رۆ دآتاتینیحس

دان  و ئاوه ووهڕ  بن وتووانه رآه سه ینگاو هه   و ئارام وهیموآراتیك د هی ادهڕ تا یآ هی  و ناوجهیئازاد
و م ر  ههیت مان و حكومه هرل ه پینانكھ و پیاسی سیخۆ بارو دیربوونیگوتن و ج شكهپبوون و 

   .آان هیماسۆدبل هیند وهی په
 ی آوردوستانی آه باره له  خهۆ بارو دیك دانت ۆب  ان داوهیول هه  شهیم  آورد ههینان گومان دوژمب

 یاستڕ یواندنش ،لقورتاندن هه تۆخ انی یۆدروست ب شهآ، انالن گیپ ، وه نانه ئاژاوه ج به، باشوور
ج  ران هه رآهیداگ .ی  دوژمنان لی و ووروژاندنیآردنۆب  نده وپاگه و پیخراپ  بهیشاندانی پوآان  هی

 ۆوخ استهڕوا  ئه ،رن  بهیناو ت لهبیان توانی ان نهی آورد یشڕۆر ش رامبه ت بهنابان هیك شكستآات
ان یآان رآرده  و سهالزمیمپریئ به  وه تهۆست بهن ای آه وه و بزوتنه گانه بیر آهۆن  به  ان تاوانبار آردوهیآورد
   .ناپاك به  داناوه



 
www.kurdistannet.org 

 6:40 2006-12-6 وروپا   ئهیند  ناوهیکات به

2 

، )) لیسرائی ئیر آهۆبه ن   آوردهیتاوانبارآردن (( ، آوردی دوژمنانیآان هیهراو  ژه النهیپ ینیگرنگتر  له
 یاسی سیر  و پالدهیاسی سیست به مه،   بوختانانهانویب  وۆدر، ندانه وپاگهپ  رهۆو ج  گومان ئهب
 ۆب ن دروستكردووهای هانه انو و بهیوام ب رده زان به دوژمنان و ناحه .پشته  لهی)  هیاسیالدوافع الس(

  رهۆو ج ئه  آه  وتووه رآه  ده وه نهیلۆك و لیاری زانێند  ههی پ به . آوردیل  گهی آردنیت هیدژا
وه   آوردهین دووژمنان هیال له آه )سلوب المخابراتا (یو الگر  ههیوازی شله  هی یتیبر  ندانه پاگهۆپر

،  وه  ترهیآ هیال له ،یجۆلۆكی سایڕ شه  له  كهش آاتا بهمان  هه له ت وهشرآ  ئهۆ بی خشه ت و نهژرڕ دائه
رو  رآهی داگی دووژمنانیهاندان وه )ش الحقائقیتشو ( آانه هی یاستڕ یواند شیست به مه به  هی خشه و نه ئه
 یها و به  سومعهی و شكاندنی آه هی یرع شه  له سه  مهی آردنیت هی دژاۆب  آانه وه هڕتووند  سالمهیئ
   .یھانی جیر ئاست سه له آورده یی وه هت ونهن
 وام دان رده  بهیكڕ شه له لن ویسرائی ئیدژ ن آه خه رئه  دهیت وا ووالهڕ  بهآان هیب هر  عه ته وله ه د  
، ر ته قه، ماراتیئ، ئوردون، سریآو م  وهانیكند الم هه به ، خشه ر نه سه ت لهنم ل نهیسرائیئ ستهیوپ
ها  زاره ژانه ههۆڕسر یم،  دالیسرائیل ئ گه له  هی ان ههی وزخانهیبال و  یلوماسدب ئاشكراو یند وهی په
 یآان بانقه ب له ره عه یآان ره ونهی ملی هیرما سه، شت و گووزار  گهۆآات ب  ئه تیووڕ یهود هی
ان یآان خته تهیپا هر لۆز له لیسرائی ئیئاال،  هیآاندا هیهود هی یرشت رپه سه رژ  لهۆوخ استهڕ آه هیكادایمر ئه

ب  ره  عهل، ھان دای جیاآانیدیم م رده به ت لهآر ئه م آارانه موو ئه هه، هتد ... وه رزآراواته دا به
 ی مهئ كدا آهآات ت لهب وا نه هڕ آورد ۆت بب  ئهیجۆتر بیئ ...ن آه رم ئه شه ان نهیۆخ گرن له ئه خنه هڕ نه

 یری ب و غه هر عه  به   داوهی و مافه  ئهان آی ،ل دایسرائیل ئ گه ن لهیداڕ شه  له نه  ن وهیب ره عه آورد نه
موو  هه آان به هیینیست له  فه؟؟؟ترام ب آورد حهۆالم ب ت به بیرع وان شه ئه ۆك بشت  ب آه ره عه
 ردن و دانوساندن آیند وهی په  شكرا له ئه  و بهیننھ ش بهیآان هیسالمیت ئ نانه ته،  وه انهیآان رآرده سه
 یننھ  جار بهل ران گهئ،  هیدا تیلیسرائی ئی وزخانهین بالیتر وره ا گهیتورآ، ل دایسرائیل ئ گه  لهدان
ت و انهی ا ئهی؟؟ ئا؟تو آورد ئه ان لهیی دووروو و مونافق جیتر دووژمنانیئ ...آردوون وه پیند وهی په

 یشڕۆ شیناو ن به  بكهیان بازرگانیۆت خو انهی ان ئهی؟؟ ؟ت تر بینیست له  فهینیست له فه آورد له
   . آوردیر حساب سه ن له بكه  دهیمان آاتا موزا هه ن و لهیست له فه
 یژگارۆئام  بهیستیول و پیسرائیئ  به  بووه  نهیۆوخ استهڕ یند وهی  آورد پهیت للهیم  نده رجه هه

ل  گه له ك آه هیگاڕوازو یر ش  ههیلبژاردن اردان و ههیب مان آاتا ئازاده له هه له،  هی یآان ن دوورووه
 ماف یآورد، شكراو دابه یآوردوستان .ت دا بگونجیژۆڕ دواینوس  جارهی و مافیی وه ته  نهیند وه رژه به

ر  رامبه ناتوانن به آه ...ونیمل٢٠٠ ی كهی نزیب ره  عهیت وله ده٢٢ ر رامبه ت به بی جیت تاوانب خوراو ئه
 یزراندن  دامهیول ت و ههب  ههیت وله  ده٢٢ ب ب ئه ره  عهۆا بیئا ؟؟؟ستن  بووهیلیسرائیون ئیمل٥نھا  ته
 یشتوانینھا دان ته ت آهت ب وله  دهین ر خاوه ته ت قهب  ئهۆ؟؟؟ب نهیست له فه ش بدات آهیم  هه٢٣ یت هول ده

 ٤٠ اتر لهیشدا ز وه ل ئه گه ت له بۆخ ربه  سهیت وله  دهین خاوه هی یوا ن هڕ آورد ۆالم ب به،  كهونیمل آه جاره
  ؟؟؟ ونهیمل

 ی وه الم ئه به،  لهیسرائی ئیر آهۆر و ن زهپار مان آات دا نه هه له وه  ترهیتان للهی می مافیدژ آورد نه
،  لهیۆآ تهۆ آردانیآورد ...  آه هی آه  ناوجهیآان هیسالمیئ ته وله ده، ژوویمآان  وداوهڕ ی رهگو به هیئاشكرا

 یآان شه هڕ هڕ الپه ...ژنڕ  آورد دائهی وه  تواندنهی خشه نه، ن آه نفالمان ئه ئه، ن آه ابارانمان ئهیمیآ
، ن آه  ماف خوراو تاوانبار ئهیآورد،  و تاوانانه موو ئه  ههیاڕ ره و سه وه نه آه ئه باره  و ده ژوو دووبارهیم
   .تس نابیگ پ  سهیم ده ك به هیایر  ده:ل  ئهآورد نازانن آه هی یاستڕو  الم ئه به
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