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óèÜíŽîbm@ßýóu@õóäbiòŠóÈ@Ü@ðäbió 
ü’@çaìó‚b’Š• ß 2003 ی ئاگۆستی 23ه ڕۆژیه بانی له گفتووگۆیه آی ڕادیۆییدا آه  له گه ڵ ڕادیۆی ئدا جه الل تا  .

گه ر ئیسراییل له ناوچه  "ی ئوستورالیایی آردوویه تی، سه باره ت به  ئیسراییل گوتوویه تی؛ . سی. بی
 ، ئه وا ئه نجومه نی به ڕوه بردنی عراقی هیچ په یوه ندیه ك له گه ڵ ئه وان دا نه آشته وهداگیرآراوه آان

ده ب ئیسراییل ڕه چاوی داخوازیه آانی به ڕز خاوه نشكۆ "، هه ر له هه مان گفتوگۆدا ده ؛ "دروست ناآات
 جبه ج بكات، ئه وا عراقیش  شا عه بدوی شای سعودیای عه ره بی بكات، گه ر ئیسراییل ئه م داوایانه

له  شونكی دیكه دا ". وه ك وته  عه ره بیه آانی تر ئاماده ی آردنه وه ی په یوه ندی له گه ڵ ئیسراییل ده بت
گه ر حكومه تی نوی عراقی دامه زرا، ئه وا ده بته  ئه ندام له ڕكخراوی آۆمه ی عه ره بی، آۆمه ی "ده ؛ 

 . . دیاره  قسه ی تریش ده آرن ". ی خۆی سه باره ت به ڕكه وتنه وه  له گه ڵ ئیسراییلدا هه یهعه ره بی بیار
به بیستنی ئه م وتانه ی جه الل تاه بانی گه ل پرسیار خۆ قیت ده آه نه وه، له وانه؛ ئایا له سه ر نونه رانی 

به ر ڕۆشنایی به رژه وه ندی آورد هه نگاو بنن و آورد له ئه نجومه نی به ڕوه بردنی عراقیدا پویست نییه  له 
بدون؟ ئایا ناب تاه بانی وه آو آوردك له به ر ڕۆشنایی به رژه وه ندی نه ته وایه تی آورد قسه  بكات؟ ئایا 
 ه ستین دا، ده ب كی عه ره بانه یان سه باره ت به  فهیارگه ر هاتوو عه ره به آانی ئه نجومه ن هه ر ب

ه آانیش ب یه آو دوو ئه شھه دووی بۆ بكه ن؟ ئایا به رژه وه ندی نه ته وایه تی آورد و عه ره ب وه آو یه آن؟ آورد
ئایا ناب آورده آان هه وستی جوداو آوردانه ی خۆیان له بوار و بابه ته  جیاجیاآان به عه ره ب و هه موو 

ن و بیرآردنه وه یان جیایه  و وابه سته ی به رژه وه ندی خه كی دیكه  بگه یه نن و پیشانی بده ن آه ئه وان جیا
نه ته وایه تی آوردن؟ ئایا نونه ره  آورده آان بۆ ئه وه  چوونه ته  ئه نجومه ن گوزارشت له داخوازیه آانی 

آردنه و ئایا ئه م عه ره بایه تی ! نه ته وه ی آورد بكه ن یان دی نونه رانی عه ره ب و وتانی عه ره بی ڕاگرن؟
 دسۆزی بۆ عه ره ب نواندنه  بۆچی؟ 

 ، آه وایه  ئه ی چۆن داوا پاشان تاه بانی له وته آانیدا هیچ گومانك بۆ عه ره بایه تی وتی عراق ناهته وه
ئه ی ئه وان چۆن ده ن عراق نیشتیمانی آورد و !  ؟"عراق له نیشتیمانی عه ره بی جیابكرته وه"ده آه ن 

 ئایا ئه مه  چه واشه آردنی خه كی آوردستان نییه ؟ ! به ؟عه ره 
 ؟ له به رچی ده بستی دوژمنانه ی عه ره بیان به رامبه ر به ئیسراییل هه بو آورد هه مان هه پاشان بۆ ده ب

دات؟ ئایا آورد هه مان هه وستی عه ره بیان دژی ئیسراییل هه بت؟ ئایا ئیسراییله هه وی توانه وه ی آورد ده 
ئه ی بۆ ئه و داوا له  تورآیا و ئران و ! ئیسراییل آوردستانی داگیرآردووه  یان عه ره ب و تورك و فارس؟

سوریا ناآات آوردستان به ج بھن، یا داوایان ل ناآات دان به مافی آورد دابنن، یا به الیه نی آه م 
 داوایان ل ناآات دان به بوونی آورد دابنن؟ 

 تاله بانی ناب بیر له هاوپه یمانیه تی ئه مه ریكا و گرنگی ئیسراییل بۆ ئه مه ریكا بكاته وه؟ ئاشكرایه  پاشان
آورد . هه وی زۆری ئه مه ریكا له ناوچه آه دا بۆ چاآكردنی په یوه ندی نوان وتانی ناوچه آه و ئیسراییله

ڕه جاوی به رژه وه ندیه آانی ئه مه ریكا له ناوچه آه دا چۆن ده توان هاوپه یمانكی باشی ئه مه ریكا بت، گه ر 
نه آات، یا یارمه تیده ر نه بت؟  ئایا به رژه وه ندی آورد له وه دایه  ئه مه ریكا و ئیسراییل له  آورد توڕه بكرن؟ 

 له به رچی ده ب ئیسراییل بكرته  دژی آورد؟ 
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