ﺑﮫڵﮕﮫی ﮐﻠﮑﺎﯾﮫﺗﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻟﯚ ﻋﮫﺟﮫم

ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻟﮫ ﮐﻮردﺳﺘﺎن

ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﺳﮫدام

ﮐﺎوێﮋی ﺑﯚژۆی ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎزی ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺖ و
ﺷﻮﯾﻨﯿﺰﻣﯽ ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم و ﺗﺮﮐﺎن
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ؛ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺳێﮭەﻣە ﻧەوەک دووھەم  ،ﯾﺎﺑﺎ !!
ﻧﺎوﻧﯿﺘﮑەی ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ دووھەم ﺋﯿﮏ ژ ﭼەﮐﯽ ﭘەڕﭘﻮوت و ﺳﻮاوی داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ﮐە ﻧﺎو ﺑەﻧﺎو ﻟە دژی ﮐﻮرد و
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐﺎوێﮋ ﺋەﮐﺮێﺘەوە  .ﺋەم ﺑەزﻣەش ﺋەﺷﯽ ﻟﯚ ﺋەو ﻣەﺑەﺳﺘە ﺑێﺖ ﮐە ﺋەو ڕاﺳﺘﯽ ﯾە ﮐﻮێﺮ ﺑﮑەﻧەوە ﮐە ﺑەر ﻟە
ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑەر ﻟە ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ژی ﺋەوە و�ﺗﺎﻧﯽ ﺑە ﻧﺎو ﻋﺎرەﺑﯽ و ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮون ﮐە ﭘﺎش ﺷەڕی
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﯾەﮐەم ﻟە ﻻﯾەن ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر و ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰﻣەوە ﺳﺎزﮐﺮان  .ﮔەر ﺑﻨێﺸﺘەﺧﯚﺷەی ﺑﯚﮔەﻧﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎزی ﺑە ھەﻧﺪ
وەرﺑﮕﯿﺮێﺖ ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﺋەﺷﯽ و�ﺗﺎﻧﯽ ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم و ﺗﺮﮐﺎن ﺑە ﯾەﮐەم ھێﻤﺎی ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﺋەو ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎزی ﯾە
داﺑﻨﺮێﻦ ﺑەوەی ﮐە ﺗێﮑڕای ﺑەڵﮕە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە ﭘﺸﺖ ڕاﺳﺘﮑﺮاو و ﺣﺎﺷﺎھەڵ ﻧەﮔﺮەﮐﺎن ﺑە ڕووﻧﯽ و زەﻗﯽ دەی ﺳەﻟﻤێﻨﻦ.
ڕەزاﻗﻮﻟﯽ ﻣەﯾﺘەری ﻋەﺟەﻣﺎن و ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵﯽ ﺗﺮﮐﺎن و ﻓەﯾﺴەڵﯽ ﻋﺎرەﺑﺎن داش و دەﺳﻨﯿﺎی ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺳەرﮐەوﺗﻮو
ﻟە ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﯾەﮐەم ﺑﻮون  .ﺑەری ﺋەو ﺑەﻧﺎو ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎزی ﯾە  ،ﺑﺎﺑەﺗە رژﯾﻢ ﮔەﻟێﮏ ﺑﻮو ﮐە ﺑە ڕێﮑﺎری ﻣﻞ ھﯚڕی
و دﯾﮑﺘﺎﺗﯚڕی  ،ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﭽﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎن ﺑە ﺳەر ﺧەڵﮏ و ﺧﺎﮐﯽ ﺋەو و�ﺗﺎﻧە دا داﺳەﭘﺎﻧﺪ و ﺑﻮوﻧە وێﻨەی ڕەش
و ﻗﯿﺰەون دە ﻣێﮋووﯾﯽ ﺳەرڕێﮋ و ﺗﮋی ﺟە ﺧﻮێﻦ و ﺋﺎزار و ﭼەوﺳﺎﻧەوە و ﭼەواﺷەﮐﺎری و ﺳەرﮐﻮﺗﮑﺮن .
ﺗﺎﻧە و ﻧﺎوﻧﯿﺘﮑەی ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ دووھەم ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗێﺘە ﺋەو واﺗﺎ ﮐﻮ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ ﯾەﮐەم ﺋﺎﻧﮑﻮ ﭼێﺘﺮ واﺳە ﺑﻮوﺷﯿﻦ دووھەم
ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺟﻮوﻟەﮐﺎن  ،ﺋەوەی ﮐە ھەﯾە  ،ﭼﺘێﮑﯽ ﺧﺮاﭘە و ﺋەوەﻧﺪەش ﺧﺮاﭘە ﮐە ﺟەﻧﺎﺑﯽ ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺖ و
ﺷﻮﯾﻨﯿﺰﻣﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ و ﻋەﺟەﻣﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﺑﭭە وەﻟێ ﺋەﮐەن و ﻧﺎﺗﺎﻧﻦ ﻣﯿﻨﺎی دووھەﻣﯽ واﺗە ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﮔﯚر ﺑﯿﺮۆﮐەی
ﻧەزۆک و ﮔەﻧﯿﻮﯾﺎن  ،ﭘەﺳەﻧﺪ ﺑﮑەن و ﻟە دژی ﺷەڕ ﺋەﮐەن و ﮔﻮاﯾە ﻧﺎﺧﺎزن ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﺒێﺘە ﺋەو وێﻨە و ﻣﯿﻨﺎ ﺧﺮاﭘە ،
ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ دووھەم ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐە !!
ﻣﺎک و ﮐﺮۆﮐﯽ ﺋەم ﺑﯚﭼﻮوﻧە ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﯽ ﯾەی ﻋﺎرەﺑﺎن ﻟەوە داﯾە ﮐە ﺋەوان ﺧﺎﮐﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ  ،وەک ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن،
ﺑە ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﺑەﻧﺎو ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﯾەﮐەﯾﺎن ﺋەزاﻧﻦ و ﺋەو ﻣﺎﻓە ﺑە ﺟﻮوﻟەﮐە ﻧﺎدەن  ،ھەر وەک ﭼﯚن ﺋەو ﻣﺎﻓە ﺑە ﮐﻮرد
و ﮔەل و ﻧەﺗەوەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮەک ژی ﻧﺎدن  ،ﮐە ﻟە ﺳەر زێﺪی ھەزاران ﺳﺎڵەی ﺑﺎب و ﺑﺎﭘﯿﺮﯾﺎن ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺑﮋﯾﻦ  .ﺋﯿﺪی ﺋەوە
ﺋەﺷﺎرﻧەوە ﮐە ھەﺗﺎ ﭘێﺶ ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﯾەﮐەم ﭼﺘێﮏ ﺑە ﻧﺎوی ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﻋﺎرەﻧﯽ دە ﺋﺎرادا ﻧەﺑﻮو و ژ ﺑﻠﯽ وی ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﺮﮐﺎن و ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ھەﺑﻮو  .ﺋەم ﺋﺎﮐﺎرە ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﺷﻮﯾﻨﯿﺰم و ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺋﯿﺪی چ ﺑﻮارەک ﺋەڕای ڕێﮑﺎری
ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﭘێﮑەوە ژﯾﺎن ﻟﯚ ھﯿﭻ ﮐەﺳەک ﻧﺎھێڵێﺘەوە و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﭘﺎن ﻋﺎرەﺑﯿﺰﻣﯽ ﺗەﯾﺎر ﺑە ﭼەﮐﯽ ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﯽ و
ﺷﻮﯾﻨﯿﺰﻣﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋەوەﺳە ﮐە ھەﻣﻮوان ﺑﮑەﻧە ﻋﺎرەﺑﯽ ﭘﻠە دوو و ﺳێ  .ﻓەرھەﻧﮓ و داب و ﻧەرﯾﺖ و
ﺷێﻮەژﯾﺎﻧﯽ ﮐﻮرد و ﺟﻮوﻟەﮐە  ،ﺋەڕای وﯾﻨە  ،رەگ و ڕێﺸەی ﻓﺮە ﻗﻮوﯾﻞ دﯾﺮی دە ﻣێﮋووی ﻧﺎوﭼەﮐە و ﮔەﻟەک ﮐەﭬﻦ ﺗەرﺗەر
و دەوڵەﻣەﻧﺪ ﺗەرﺗەرە ژ ﺋﯽ دە ﻋﺎرەﺑﺎﻧﻦ  .ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﻋﺎرەﺑە ﻧﺎﺗﺎﻧﻦ ﻣﻞ دە ﻣﻠﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە و ﮐﻮرد ﺑﻨێﻦ و ﭼﺘێﮑﯿﺎن ﭘێ ﻧﯿە
ﮐە ﺋەم ﺧەڵﮑﺎﻧە ﺳﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﭘەل ﮐﺶ ﺑﮑەن و ﻟە ﺑﯚﺗەی ﻋﺮووﺑەﮐەﯾﺎن دا ﺑﯿﺎن ﺗﻮێﻨﻨەوە  .ﻧەک ھەر ﺷﻮﯾﻨﯿﺰﻣﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ
ﻟێ ﺑەﻟێ ﻧﺎﺳﯿﻨﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﻧﺎﺳﺮی ﻋﺎرەب ژی ﺟە ھەﻣﺒەر ﺟﻮوﻟەﮐە دا ﺷﮑﺎ و ھﯿﭽﯿﺎن ﭘێ ﻧەﮐﺮا  .ﻧﻤﻮوﻧەی ﺑەﻋﺲ و دواﺗﺮ
ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ داﻋﺶ و ﺗێﺮۆری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋەوە ﺋەﺳەﻟﻤێﻨێ ﮐە ﺷﻮﯾﻨﯿﺰﻣﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ دواﮐەوﺗﻮو ﻟە ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷەی
ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ  ،ﻟە ھەر ﺷﮑﺎﻧێﮑﯽ دا ﭘەﻧﺎ ﺋەﺑﺎﺗە ﺑەر ڕێﮑﺎری ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧە ﮐە ﺋەوەﻧﺪی دﯾﮑە ﺑە ﻗﻮڕﯾﺎن دا ﺋەﮐﺎت و
ﻟە ﮐﺎرواﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﭘێﺸﮑەوﺗﻮو دوورﯾﺎن ﺋەﺧﺎﺗەوە  .ﺋەﻣەش ﺑﻨەﻣﺎی ﺳەرەﮐﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ھەﻣە�ﯾەﻧەی ﻋﺎرەﺑﯽ ﯾە ﮐە
ﮐﻮرد و ﺟﻮوﻟەﮐە و ﮔەل و ﻧەﺗەوەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐە و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ژی دەﺳﺘەو ﯾەﺧەی ﺑﻮوﮔﻦ .

ﺷﻮﯾﻨﯿﺰﻣﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ – ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺟە ھەﻣﺒەر ﺟﻮوﻟەﮐە و ﺳەھﯿﯚﻧﯿﺰم دە ﻣێﮋ دا ﺷﮑﺎون و وازﯾﺸﯿﺎن ﻟە ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ھێﻨﺎوە
و ﺋەوەﻧﺪە ﭘﺸێﻮﯾﯽ و ﺋﺎرﯾﺸەی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧێڵەﮐﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﯾﺎن ھەس ﮐە ﺳەری ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﻧەﭘەرژێ.
ﺋەوەی ﻣﺎوەﺗەوە ﻓﻠﺴﺘﯿﻨە ﮐە ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘێﻮە ﺑﮑەن  .ﻟەم ﮔەﻣە و ﻟﯿﺴﺘﯚک و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دەڵە ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﯽ ﻋﺎرەب  ،ﮐە ﻧﮭﺎ
دەڵە ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ژی ھﺎﺗﮕەﺳە ﺑﺎﻧﯽ  ،ﻣەردم ﻓﻠﺴﯿﺘﯿﻦ ﺑﻮوﮔﻨەﺳە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ  .ڕێﮑﺎری ﭘێﮑەوە ژﯾﺎﻧﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە
و ﻋﺎرەب ﻟە ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﺘﯿﻦ ﮐە ﺑە ڕێﮑﺎری دوو دەوڵەت ﻧﺎﺳﺮاﮔە ﻣﺎوەﯾەﮐە ﺑﻮوەﺗە ﻣﮋاری ﮔەرﻣﯽ ﺋﺎﺷﺘﯽ ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐە
و ھەﻣﻮوان چ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﺑە ﺟﻮوﻟەﮐە و ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﻋەرەﺑەوە و چ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ھەوڵﯽ ﻟﯚ ﺋەدەن .
ﺋەﻣەش ﺗﺎﮐە ڕێﮑﺎر و ڕێﭽﮑەﯾە ﮐە ﺧەڵﮑێﮑﯽ زۆر ﻟە ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﺋەﮔﺮن و ﺧﻮازﯾﺎرﯾﻦ .
ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرەی ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺖ و ﺷﻮﯾﻨﯿﺰﻣﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﻟێﮕﺮە ﺋەوەﺳە ﮐە ﮔﻮاﯾە ﺋﯿﺮۆ  ۲۰۱۷/۹/۱۷ ،ﻧﻮری ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺋەوەی
ﺑە ﮔﻮێﯽ ﺑﺎڵﻮێﺰی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﻋێﺮاق  ،داﮔ�س ﺳﻠێﻤﺎن دا داوە ﮐە ﺋەوان ڕێﮕﺎ ﻧﺎدەن ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ دووھەم ﺑێﺘە ﭼﯽ ﮐﺮن ﻟە
ﺑﺎﮐﻮوری ﻋێﺮاق  .ﺑەزﻣەﮐە ﻟەوە داﯾە ﮐە ﻟەواﻧەﯾە ﮐە ﻣﯿﺴﺘﺮ داﮔ�س ﺧﯚی ﺑەڕەﭼەڵەک ﺟﻮوﻟەﮐەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑێﺖ وەک ﻟە
ﻧﺎوەﮐەﯾەوە دەرﺋەﮐەﻓێ  .ﮔەر وﺳﺎ ﺑﺖ ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﺷەﮐﺮﺷﮑﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ دەﺑﺎ ﺑﺒێﺘە ھﯚﮐﺎری ﺟﻨﮕﺰی و ھەڵ ﭼﻮوﻧﯽ
ﻣﯿﺴﺘﺮ داﮔ�س  .ﮔەر وﻟﯚ ﻧەﺑێﺘﻦ ژی  ،ﺧﯚ ﺋەوە دەﻣێﻨێﺘەوە ﻟﯚ ﭘﺮﺳﯿﺎر ﮐە ﺋەو ﮐﺎﺑﺮاﯾە ﻧﻮێﻨەری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾە ﮐە ﻟە ﺳﺎزﮐﺮدن
و ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ دەوری ﮐﺎرﺳﺎز و ﯾەﮐەﻣﯽ ﺑﻮوﮔە و ھەﺳﯽ  .ﻟەو را ﻣﺮۆڤ ﺣەﯾﺮان دەﻣﯿﻨێ ژ داﮔ�س رە ﮐە ﮐﺎ
ﭼﺎﭬﺎ ﮐﯚﻧە ﺑەﻋﺴﯽ و داﺷێﮑﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن ﺟە ﻋێﺮاق ﺑە ﺧﯚ رە ﺋەﭘەرﻣێ ﮐە ﯾەﮐەم ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ
داﺑەزێﻨێﺘە ﺳەر ﺋەو ﺋﺎﺳﺘەی ﺧﯚی ﺑﺎﺳﯽ ﻟێﻮە ﺋەﮐﺎت ؛ دووھەم ﺟە ھەﻣﺒەر دەﻋﺒﺎﯾەﮐﯽ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑێﺪەک ﺑﻮوﺑێﺖ .
ﺷەﮐﺮﺷﮑﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋﯿﺮۆی ﻣﺎﻟﮑﯽ دووﭘﺎت ﮐﺮدﻧەوەی ﮐﺎوێﮋ و ﮔەﻣەی ﻣە�ی ﻋەﺟەﻣە ﮐە ﺑە ﺗﯿﺮێﮏ ﭼەﻧﺪ ﻧێﺸﺎن ﺋەﭘێﮑێ .
ﯾەﮐەم دژﺑەرﯾﺎن ﻟەﮔەڵ ڕەوﺗﯽ ﺋﺎﺷﺘﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە و ﻋﺎرەﺑﯽ ﻓﻠﺴﺘﯿﻦ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی دوو دەوڵەت ؛ دووھەم ﭘێﺪاﮔﺮی ﻟە ﺳەر
دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ ﮐﻮێﺮی ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧە و ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺘﺎﻧە ﻋﺎەرﺑﯽ وەﮔەرد ﺟﻮوﻟەﮐە و ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ؛ ﺳێﮭەم دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ ﮐﻮێﺮﯾﺎن
وەﮔەر ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﮐﺎﺑﺮای داﮔ�س ژی ﻟێﯽ ﺑێ دەﻧﮕە .
ﺑەراوەردێﮑﯽ ﺳەر ﭘێﯿﯽ دۆﺧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺟﻮوﻟەﮐﺎن وەﮔەرد و�ﺗﺎﻧﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ و ﻋەﺟەﻣﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ھﯿﭻ ﻟەوەدا
ﻧﺎھێڵێﺘەوە ﮐە ﺟﻮوﻟەﮐە  ،ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،ﻟەو ﭼەﻧﺪ ﺑﺴﺘە ﺧﺎﮐەﯾﺎن و ﺳەرەڕای ﺋﺎرﯾﺸەی ﮔﺎورە و ﮔﺮان و ﺷەڕی
دراوﺳێﯽ ﻋﺎرەب  ،ﻧﻤﻮوﻧەﯾەﮐﯽ ﺟﻮان و ﻓﺮە ﻓﺮە ﺑەرزﺗﺮ و ﻣﺮۆﭬﺎﻧەﺗﺮﺗەر ﻟە ھﯽ ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم و ﺗﺮک ﺋەڕای ﻣەردﻣەﮐەی
ﺧﯚﯾﺎن ﭘێﮏ ھێﻨﺎوە ﮐە ﺑە ھﯿﭻ ﮔەز و ڕﺑە و ﭘێﻮاﻧە و ﭘێﻮارێﮏ ﺑەراوەرد ﻧﺎﮐﺮێﺘﻦ ﻟەل و�ﺗﺎﻧﯽ ﺑﯚژۆ و ﺑﯚﮔەن ﺑە دﯾﮑﺘﺎﺗﯚڕی و
ﮔەﻧﺪەڵﯽ و ﻧﺎﺳەﻗﺎﻣﮕﯿﺮﯾﯽ و ﺋﺎﮐﺎری دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم و ﺗﺮﮐﺎن  .ﮔەﺷەی
ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺟﻮوﻻﺋﯿﮑە ﻟەو ﺋﺎﺳﺘە داﯾە ﮐە ﻣﺮۆڤ ﺋێﺮەﯾﯿﺎن ﭘێ دەﺑﺎ و ﺋﺎواﺗەﺧﻮاز ﺋەﺑێﺖ ﮐە ﺳەد و ھەزار ﺑﺮﯾﺎ
ھەﻣﻮو و�ﺗﺎﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە  ،ﺋﯽ دە ﻋﺎرەﺑﺎن و ﻋەﺟەﻣﺎن و ﺗﺮﮐﺎن  ،دەو ﺋﺎﺳﺘە دە ﺑﺎن  .ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺑەو ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﺎﻧەﯾەوە
وەک دۆﺳﺖ  ،دۆﺳﺘێﮑﯽ ﺑﺎش و ﮐﺎراﻣە ﺋەﺑێ و ھەر ﻟەم ﭘێﮑﯿەش وەک دوژﻣﻦ  ،دوژﻣﻨێﮑﯽ زۆر ﺑﺎﺷﺘﺮ ﻟە دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ
ﻋﺎرەﺑﯽ و ﺗﺮﮐﯽ و ﻋەﺟەﻣﯽ ﺋەﺑێﺖ  .ﺑﺮﯾﺎ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ژی وەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﻓﻠﺴﺘﯿﻨﯽ دوژﻣﻨێﮑﯽ وەک ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ و ﻟەو
ﺋﺎﺳﺘەدای ھەﺑﻮواﯾە  ،ﺑە ﺑەراوەرد وەﮔەرد ﺳەدام و ﺋەﺳەد و ﺷﺎ و ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن .
ﮐﻮرد ﮔەر ﺑﺘﺎﻧێ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ﺧﻮە ﻣﯿﻨﺎ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﭼﯽ ﺑﮑﺎﺗﻦ ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﮔەﻟەک ﺳەرﮐەﻓﺘﯽ دەﺑێﺘﻦ  .ﺋەﮔەرەک ﮐە ﮔەﻟەک
ژ ڕاﺳﺘﯽ ﭬە دوورە ﻟەﺑﯚ ﺋەم ﮐﺎت و ﺳﺎﺗەی ﺋێﺴﺘﺎ  .ﮐﻮا ﺋەم ژی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەک ھەﺑﺎ ﮐە ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎر و ﺳەرەک وەزﯾﺮ
ﻟە ﺳەر ﮔەﻧﺪەڵﯽ ﭘەل ﮐێﺸﯽ دادﮔﺎ و ﻟێ ﭘﺮﺳﯿﻨەوە ﮐﺮاﺑﺎن  ،ﻧەﺑەﺗەﻧێ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ ﻟێ ﺑەﻟێ ﻣﺎﻓﯽ ﺋﺎژەل ژی ﺑﮭێﺘە
ﭘﺎراﺳﺘﻦ  ،ﮔﻮﻟﻠەﺑﺎران و ﺳەرﺑڕﯾﻦ و ھەڵﻮاﺳﯿﻦ و ﭘەﺗﯽ ﺳێﺪارە و ﺣﻮﮐﻤﯽ ﮐﻮﺷﺘﻦ ﻟەﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺎ  ،ﺋﺎﺑﻮورﯾﻤﺎن ﮔەﺷەی ﮐﺮدﺑﺎ،
ﻧﺮخ و ﺳﻨﮕﻤﺎن ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ و ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮔﺮان ﺑﺎ  ،زاﻧﺴﺖ و ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎ ﻟەو ﺋﺎﺳﺘەی ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ھەڵﯽ داﺑﺎ ،
ﺧەﺳﺘەﺧﺎﻧە و ﻧەﺧﯚﺷﺨﺎﻧەﮐﺎﻧﻤﺎن ﺑﺒێﺘە ڕووﮔەی دۆﺳﺖ و دوژﻣﻦ  .ﮐە ﺗێﺘە ﺑﺎﺳﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ ﯾەﮐەم و دووھەم  ،ﻣﺮۆڤ
ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮐەﻓێﺘە ﮔﯚﻣﺎﻧەوە ﻟە ﻣﺮۆڤ ﺑﻮوﻧﯽ دەﻋﺒﺎﯾەﮐﯽ ﻣێﺸﮏ ڕزﯾﻮ ﮐە چ ﺋﺎﮐﺎرێﮑﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﺳەردەﻣﯽ ﺗێﺪا ﺷﮏ ﺑﺎﺑﺮێ.
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھێﮋ ﻓﺮەی ﻣﺎﮔە ﺗﺎوەﮐﻮ ﺑﺮﺳﯿﺘە ﺋﺎﺳﺘﯽ دەوڵەﺗﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە  .ﻟێ ﺋەوش ﻣﺎﯾەی ﺷﺎﻧﺎزﯾە ﮐە ھەر ﺋەم
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەی ﺋﯿﺮۆ ﺑە ﺳەدان ھەزار ﻋﺎرەﺑﯽ ﺣەواﻧﻮوﺗەوە و داڵﺪەی داون و وەک ھەر ﭼﺆن دوێﻨﯽ داڵﺪەی ﻣﺎﻟﮑﯽ ﯾﺎن دا
و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻣﺮۆڤ ﮐﻮژ و ﺗێﺮورﯾﺴﺘﯽ داﻋﺸﯽ ژن و ﻣﻨﺎڵﯿﺎن ﺑەرەو ﺋەو ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ﺑەڕێ ﺋەﮐەن ﮐە دەﻋﺒﺎﯾەﮐﯽ ﮐﯚﻧە
ﺑەﻋﺴﯽ و داﺷﯽ ﻣە�ی ﻋەﺟەم ﮐە ھەر دوێﻨێ ﺑﻮو ﻧﺎن و ﺋﺎوی ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑڕی  ،ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﺌﯿﻠﯽ
دووھەﻣﯽ ﻟە ﺋەﮐﺎت ﮔﯚر ﺑﯿﺮۆﮐە و ﻣێﺸﮑﯽ ﺑﯚﮔەﻧێﻮی ﺷﻮێﻨﯿﺴﺘﺎﻧەی ﺧﯚی .
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