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  حةمةأةسوولَ كةرمييحةمةأةسوولَ كةرميي: : وو... ... خؤتةقاندنةوة بةدذي ئيسرائيل خؤتةقاندنةوة بةدذي ئيسرائيل 
  

ی  وه هیدانی بزووتنه ستی ڕزدانان بۆ شه به  مه پک بهوگرو
 ژر ناوی درووست   پکھنانی کۆڕک له به، جیھانی ئیسالم

  وتوو له که یدالشھدا هه ۆی سه ه له" یتوون کچانی زه"کردنی 
ک ژن و کچیان بۆ  کۆمه، ) هفت تیر (ر وتی پوشپه پانی حه گۆڕه

  .  ووه  دژی ئیسرائیل کۆ کرده  به وه قاندنه چاالکی خۆته
  ک له یه سته دوو دا ده دیسامبری سای ڕابر  له وپهگروو  ئهر  هه

 گۆرستانی   له وه قاندنه پیاوان و ژنانی خوازیاری چاالکی خۆته
  ر له  ساڵ به٢١ی  که وه قاندنه  چاالکی خۆته ی ڕیزدانان له  نیشانه شتی زارای تاران به هه به

 هۆی کوژرانی  ش بوو به  که وه قاندنه  خۆتهئاکامی، کۆ کرد بۆوه، چوو ڕوه ه لوبنان ب  له ئستا که
تی  وه ی نوده خانه  فرۆکه ان لهی خۆی  بنکه  لهمریکا ریایی ئه کدارانی ده  چه لهس  که ٢٤١
ی   نیشانه ردک به  به یه و چاالکی ری ئه به ڕوه  به  دا بۆ ڕز لنان له و یاده له، یرووت به

  . شتی زارا داندرا هه  گۆڕستانی به  له یه و چاالکی پشتیوانی کردن و ڕزلنان له
ی  یانه ستینی له  فه و ژنه  ڕزلنان له  واته سته به و مه ر به  هه یش" یتوون کچانی زه"ی  وه کۆبوونه

و  ی ئه  گوره  پکھات و به ست داوه  ده  دا گیانی خۆیان له وه قاندنه  چاالکی خۆته  له که
 خۆبردوانی کۆماری  بازان و له ی گیان بنکه، هید بونیادی شه ( و بنکانه ئه،  هاتوون ی که ڕاپۆرتانه
و  وخۆی ئه رانی ڕاسته  پکھنه له) ستین له لی فه  گه رگری له  به هی ناسراو ب پکھاته، ئیسالمی

  .  بوون کۆڕه
 دا  و کۆڕه  له ت خوازی ئرانی که هاده ژنان و کچانی شه"   یاندرا که  دا ڕاگه یه وه و کۆبوونه له
 پش و  ستینی بچنه له ت خوازی فه هاده  پی ژنانی موجاهید و شه  پی به ن که ئاماده، شدارن به

  . کان پک بنن یه  دژی ئیسرائیل ترس و خۆفکی زۆر به
  ی شیعه تمانه سی وجگای مه رانی ئه به روه  به له، دانی مه  حوسن نووری هه الله ت ئایه
چاالکی  "  دا نووسرا بوو که که یامه  په شک له  به  له  نارد بوو که یه وه م کۆبوونه یامکی بۆ ئه په
 بۆ  یامه و په ئه "  یه ڕگای خودا دا  له  و جیھاده وایه وستکی ڕه ت خوازی هه هاده شه
  .  وه شداربووان خوندرایه به
 بونیادی  ی له ری خامنه حیمیان نونه ن ڕه سه د حه ممه کوو محه رپرسانی وه  دا به و کۆڕه له
ری  نونه،  زاده ک هدی کوچه مه،  خۆبردوانی کۆماری ئیسالمی بازان و له ی گیان هید و بنکه شه
رۆک کۆماری  حماندوست ڕاوژکاری سه فا ڕه مسته، جلیسی شۆرای ئیسالمی  مه اران لهکی ت خه

  رگری له  به ی ناسراو به رپرسی پکھاته بازان و به ی گیان  بنکه یشتن به  بواری پراگه  لهئران
،  معطی جلیس و ابواسامه ری پشووی مه هنون) دباغ (دیدچی  حه رزیه مه، ستین له لی فه گه

  . شداربووان کرد یان بۆ به ماس قسه حه، ستین له ی فه وه ری بزووتنه نونه

2 



www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  21:25 21-4-2005

ک  ر یا تابلۆیه یکه  په  شاری تاران کرد کهداری رپرسی شاره  به  داوایان له و کۆڕه رانی ئه که قسه
کانی تاران  یه  گشتی  شونه کک له  یه ت خواز له هاده  ژنانی شه مبوول و ڕز لنان له ک سه وه

  . زرنت دابمه
  
 ناوی  تر به و ژنکی) دباغ (دیدچی ه ح رزیه  دا مه و کۆڕه ر له هه
  شیمیایی به گازی  ک ژنانی بریندار به  وه زاده هاب وه
یان  که شداربووان ناسندران و بۆ پاداشی بریندار بوونه به

  . بازیان بۆ دیاری کردن خۆبردو و گیان نازناوی ژنانی له
رانی ژن   نونه س له ند که دا چه و کۆڕه شداربووانی ئه  نو به له
، تی ریعه ت شه عیفه،  ئالیا فاتمه" کانی   ناوه جلیس دا به  مه له
ها زارا شوجاعی  روه ت شایق و هه عشره، ئیفتخاری  الله

وی کچی  فه  دا و زارا مسته بواری ژنان رکۆمار له ڕاوژکاری سه
ری کۆماری ئیسالمی ئران و  زرنه ینی دامه  خومه الله ت ئایه
  . شدار بوون ی ژنانی کۆماری ئیسالمی تدا به رپرسی پکھاته به
  وه قاندنه زیارانی چاالکی خۆتهی ڕابردوو دا خوا وه  کۆبوونه له
مین  که یه، چوو ڕوه شتی زارای تاران به هه  گۆڕستانی به  له که

 پکھنانی  یاند بوو که ڕایانگه،  پکھات بوو وه قاندنه بردنی چاالکی خۆته ڕوه  بۆ به گرووپ که
 یئ  خامنه الله ت می ئایهیا  په به)  م بانگ هشتنه  بۆ ئه یه  می به وه ("لبیک " و گرووپه ئه

 دا  و کاته له"  عراقدا   له لووجه کی شاری فه  خه ت به باره سه، ری کۆماری ئیسالمی ئران ڕبه
   له ی که کدارانه و چه رکوتی ئه کانی بۆ سه یمانه مریکا و هاوپه کانی ئه ربوی هزه چاالکی به

  . " ئارا دا بوو له دا بوون  لووجه فه
ک  یه سته  ئستا بوو ده ر له ش مانگ به  شه م که که کار بوونی گرووپی یه ست به  کاتی ده ر له هه

  .  خۆیان ناونووس کرد وه قاندنه  بۆ چاالکی خۆته م و چاوی داپۆشراوه  ده  بهژنیش
ست   ئستا ده ر له ش مانگ به هیدانی جیھانی ئیسالم شه رانی کۆڕی ڕزدانان بۆ شه به ڕیوه به
یان  وه قاندنه و کات ناونووسی خوازیارانی چاالکی خۆته ر ئه یاند و هه ار بوونی خۆیان ڕاگهک به
 عراق   له وه قاندنه ی ناونووسین بۆ چاالکی خۆته س ئاماده زار که  هه٢۵  یاند که و ڕایانگه، کرد

مان روشدی ل ی سه وه قاندنه بوونی خۆیان بۆ کوشتن و ته ها ئاماده روه و هه، ستین له و فه
  . ربی بوو یتانی ده تی شه ری کتبی ئایه نووسه

  الله ت ب ئایه  ده وه قاندنه بردنی چاالکی خۆته ڕیوه م بۆ به به، خۆن ربه وان گرووپکی سه ئه
  . ینت کان ڕابگه وه قاندنه رمانی خۆته ئی بریار و فه خامنه

ی ئران  وه ره  بۆ ده یه و چاالکی بردنی ئه ڕوه  به بۆ وه قاندنه ند خوازیارانی چاالکی خۆته ر چه هه
توان ئامرازک بت   ده و ناوه وان به مان کاتدا بوونی ئه  هه م له به،  خۆیان ناونووس کردووه

 کاتی   له  که یاندووه  ڕایانگه و گرووپه هائه روه ر ئران و هه  سه مریکا له کانی ئه شه ڕه  هه بۆ
  . ن کانی کۆماری ئیسالمی ئران بکه موو دوژمنه  دژی هه  چاالکی به ن که پویست دا ئاماده

  ریمی سووڵ که ڕه مه حه: رگران وه
  سی بی بی:  رچاوه سه
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