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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... ب ئیسرائیلب ئیسرائیل  رهره  نگی عهنگی عه  ر جهر جه  سهسه  دیدک لهدیدک له

  
  یدا بوونی ئیسالم و درژه می په رده کانی سه  ئاینییه نگه  جه  له جگه،  رپایه  به مژه له، هود یان ئیسالم و یه، ب ئیسرائیل ره نگی عه جه

سای   له وه ئه، تی عوسمانی بوو  ئیمپراتۆریه تی ئیسالم که  ئیمپراتۆریهتا ڕمانی دوا  هه وه کانی ئیسالمه ته ن ئیمپراتۆیه الیه پدانی له
 درژایی مژوو دا به وانهنو  ش له نگانه و جه ئه،  وامه رده  وتاکو ئستاش به ستی پکردووه ب ئیسرائیل ده ره نگی سیاسی عه  جه1948

لوبناندا  کو ئستاش له روه هه،  یان داوه که درژایی مژوو باجه ژار به و هه سادهکی  نھا خه ر دووال ته هه  قوربانی و له ک بوونه ملونان خه
  . !دات؟ ڕووئه

نگک   جه ویانداوه النی ناموسماندا هه ل گه گه م له رده هه تی خۆیان سه و ده هزکردنی پایه  کانی ئیسالم بۆ به ته رانی ئیمپراتۆریه سه 
 بۆ  بووه هیچ جیاوازیی نهرست  یان خاچ پهنی یان گاور  رمه هودی یان ئه  مسیحی بووبت یان یه  ناموسمانانه هو دوژمن ئیتر ئه، ن رپابکه به
 دوای   کانی ئیسالم ئیمپرا تۆر له ته ی ئیمپراتۆریه  ئاکارو بیره م جۆره ئه،  زایه  وغه  کافردایه ل گه نگ له  جه  که  گرنگ بووه وه ن ئهوا ئه

  . ی ئیسالم وه دوای نه  له وه کتر بۆ نه  بۆ یه وه ته زراوهگوائیمپراتۆر 
کافر  ند موسمانیش بووبن به ر چه  دوژمنانی خۆیان هه ر خۆیاندا داوه سه  ڕووپۆشی ئاینی یان به  که  کانی ناوچه زۆر جار ڕژمه 

باتی   کانی ئراق خه زۆر جار ڕژمه، نگی ئران ئراق ک جه وه، ن یان بده  که نگه  جه ت به رعییه ی شه وه ر ئه  به ش له مه  ئه نرخاندووه
ل  رومامان حه ی خون وسه وه ر ئه به  له م داوه ه قه کافر له تیی وڕگری یان کوردیان به  چه ی کوردیان به وه ته تی نه وایه ته روای نه ڕه
  .. نفال وقتوب کردنی کورد وهتد ی ئه ک نمونه ن بۆخۆیان وه کهب
ی ڕابردوودا  ده سه  له کان که بییه ره  عه  چی ڕژمهر پابووه  به  وه1948سای  ب و ئیسرائیلدا له ره نوان عه  له ش که  سیاسییه نگه م جه ئه 
ازی چی ڕکخراوی ڕزگاری خو، موشیاندا تکشاکاون هه  وله ر کردووه نوان خۆیان ئیسرائیلدا به ڕی خوناویان له ی شه وله ندین جه چه
 بنن و مۆرکی کافرو  وه  خۆیانه  مۆرکی ئیسالمی به ویانداوه  کانیان هه نگه مو جه  ههماس و حزب ا وانیش حه ستین و دوای ئه له فه

  ن به  تاکو بیان که ب وموسمانان بووه ره ی عه کی ساده مشاعرو ئیحساسی خه ش بۆ یاری کردن به مه ئه، ! بنن؟ وه  ئیسرائیله زایۆنزم به
سای   له ب و ئیسرائیلدا ڕوویانداوه ره نوان عه  له ڕانه و شه ڕاستیدا ئه م له به، ل ئیسرائیلدا گه کانیان له  دۆڕاوه ڕه نی شه مه خۆراکو سوته

مافی خۆیان  کانی جیھان وئیسرائیل به هودیه ک یه الیه  له چونکه، ک ئاینی  نه نگکی سیاسی بووه موی جه تاکو ئستا هه  هه  وه1948
بت و  تکیان هه سه ت وده وه  ده  خودی ئیسرائیله ریان که به ر نیشتمانی عیسای پغمه سه ر خاکی بابو باپیرانی خۆیان وله سه  له که زانیوه
هزتری  دوای ڕۆژیش به  پکھناو ڕۆژ لهدا جگایه و  یان له ته سه ت وده وه و ده ئه  بۆیه،  ر مرۆڤکی جیھانه ش مافی سروشتی هه مه ئه
   که شه که تی ناوچه وه  ده  تاکه  وه وه نگه کنیکی جه ر بازی وته ڕووی هزی سه  له که تی ناوچه وه  ده  تاکه ته  تاکو ئستا بوونهن که ئه

  رن بادنیاش بن که ناوبه  ئیسرائیل له یان توانیوه مو توانایان نه هه  ڕابردودا وبه ب له هر مو عه ر هه گه  ئه بۆیه،  کی ناوکییه نی چه خاوه
ی  کی ساده ستکردنی خه نگی ئیسالم وکافر و چاوبه ی جه نده باتی پووپاگه  له بۆیه،  ناو ناچت ماس وحزباش له  حه ئیسرائیل به

ل  گه ل خۆیان وله گه ر بگرن وچیتر درۆ له به و ڕاستی ڕووداو له وه ر خۆیان بنه سه ب به هر  عه  باش وایه ندانه و پووپاگه ب به ره عه
چاوی خۆیان  کان به ن ڕاستی ڕووداوه که نه ه ر خۆیان هه گه س ئه ر که مۆ هه و وئه م گۆڕاوه رده ک سه الیه  له چونکه، ن که ری خۆیان نه ماوه جه
   له وه وتنه ر که ڕی سه و په و ئیسرائیلیش به ب تکشکاوه ره م عه رده ئیسرائیل ههب  ره کانی عه نگه یی مژووی جهدرژا کیتر به الیه له، بینن ئه
نگی  جه دان به درژه،  کردووهتر هز دوای ساڵ ئیسرائیلی به ب ئیسرائیل ساڵ له ره نگی عه جه دان به درژه،  رباز بووه کاندا ده نگه مو جه هه
نداوی سویس  حرای سیناو که سه،   خاکی سوریه شکن له به ری که وروبه کانی ده رزاییه  هۆی داگیرکردنی جۆالن وبه ته رائیل بووهب ئیس ره عه
باکوری  شک له دگیرکردنی به،  بۆ میسر وه وت ئیسرائیل گرایه ل ئیسرائیل ڕکه گه  میسر له خاکی میسرو پاشان کاتک که  له شکه  به که
سای   دواجار له باشوری لوبنان که، ن رده  بۆ ئه وه ڕایه ن ئیسرائیل گه رده وتنی ئه کاتی ڕکه  له کهریای سور  وگوێ ڕووباری دهن  رده ئه

 ستیان ئاشتی ده ی به وه ب ئه ره  عه نت که یه گه  ئه وه موی ئه  هه مانه ئه، ر چوو تی لیده وه پی بیارکی نوده دا ئیسرائیل به2000
ند   چه ی ئیسرائیل به دیده وره ک وده شکری پچه  له زانین که ک ئه موالیه ئستاش هه، وت ستیان ناکه ڕ ده شه رگیز به وت هه که ئه

  شتره با بۆیه، !وان ناڕووخت؟ نی ئیسرائیل به ده ی مه زراوه هزو دامه تی به وه ت وده بن نایه ماس وحزبا له ی حه نده کی گه میلیشیایه
  .. هنن بدا نه ره ر عه سه ر بگرن وچیتر ماورانی به به نتق له ق ومه  ڕگای ئه  خۆکردنهل گه گی ودرۆ له و ئاژاوه باتی ئه له
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