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  کر  بابهید حه سه ... ــه: )  نهوئی( یکان ارهی و بیت هو وده نیاساکانی ی دژی ته هو و ده ئه ،لیسرائیئ

 
  

اسا یموو عورف و   ههڵ گه  له هی هوان چهدات پ  دهینجام ن و لوبنان ئهیست له  فه ل لهیسرائی ئۆم  ئهی وه ئه
 یز هین  خاوهی وه ر ئه به م له به ،کان هییۆ مر وشته ها و خووره  گشت به  له کان و دووره هییت هو ودهن

وات ڕ ر ده به  لهی که کاره ،کات  دهیی و هاوکاریوانیپشت" کایمر ئه"اش ی دنیتن ویزتره  و به هییرباز سه
 ! ب پیتر کاڵ گو ه لێرش ناویس و که

 یتافکردنیختی گرتن و ئ  بهست ده  ههیماسۆپلی دیکچ عورفی ه دانه گو ب ن بهیست له  فه ل لهیسرائیئ
  که ، تریریز مان و وه رله ندام په ان ئهی ران و دهیز ک وهۆر  سهیگر و جینیست له  فهیمان رله  پهیکۆر سه
و  دا ئهیموکراسی دیک هی سهۆ پری وه چوارچ  ئازاد و لهیکبژاردن  ههینجام ره  به  له وانه موو ئه هه
دا  گه ان لهی ه  و مامه دا نراوهان پی دان وه هییت هو وده نیگا مهۆن ک هیال  و له رگرتووه ان وهی ستانهۆپ

  ودا و له ه ش وهی ن ک لهچ شتی ه دانه گو ب  بهیسیلۆ پیکت هو ک ده ل وهیسرائیم ئ به ، کراوه
ان یندانی زیچکات و راپ تاف دهیختی ئینیست له  فهییت هیتدار سه  دهی رپرسانه و به ان ئهیۆ خکانی هما
 ی)  انهیص( انیکان ستهۆ پی حوکم  به انهیینیست له  فه رپرسه و به ک له هیر کدا هه کات له ،کات ده
  . هی ان ههییماسۆبلید
 و زبویوان ح نیڕ کان شه کگرتووه هی  وه ته  نهی"1701 "یاری بیرچوون  دهیادو ، وه کهی دیک هیال له
   بهست ده کان هه کگرتووه هی  وه ته  نهی ارهیو ب  ئه دانه گو ب ل بهیسرائی ئیچ که ، ستاوه ل وهیسرائیئ
 یچ که ، ه" 1701 "یاری بی ئاشکرا شکاندن ش به مه ئه ،یرباز  سهی  لوبنان و کردهیردومانکردنۆب
 !ت هی نا وه لی کان نقه کگرتووه هی  وه ته نه
کان  هییت هو ودهاسا نی عورف و ڵ گه ل لهیسرائی ئی ه  مامه  بچووکن لهیک هی ند نمونه  چه مانه موو ئه هه
و   ترت لهی ان نمونهی  ده ت بهی ژوو بکه میری ر سه گه  ئه چونکه ،کان کگرتووه هی  وه ته  نهیکان ارهیو ب
اتر یا زی دنی کهی دیتانموو و  هه ل لهیسرائی ئ ت کهنلم سهی  ئاشکرا ده  به  کهێو که ست ده  ده ته بابه

  .کات کان ده کگرتووه هی  وه ته  نهیکان ارهیکان و ب هییت هو ودهاسا نی ییلکارشپ
 !ر؟  سه تهچ  دهۆ بی اتهیر نته و عه  ئهی  کهل تایسرائیا ئیئا ، هی وه دا ئه ره لیر وهه  جهیاریم پرس به
  زهو ه ل ئهیسرائی ئ لماند که سهی  نهزبویل و حیسرائی ئی دوای هڕ و شه  ئهی ژهۆ ر و سیو س ا ئهیئا
 ی وه داچوونه پیسالمی و ئیب ره  عهی حکومات هاتووه  نه وه  ئهیا کاتیئا! ت؟نرشک  نه  که هیین

ک  ل وهیسرائی ئ  که هاتووه  نه وه  ئهیا کاتیئا! ؟ وه نه ل بکهیسرائی ئی شه کیف له  مهینو رله سه
  ت؟نرکات ـ بناس ت ده هو  دهیرهابی ئی سه  موماره  ـ کهیسیلۆ پیکت هو ده
 
 
 


