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  وهاب شاه محمد ...  وه کرته  ک ده کاو ئران لهیمر ری نوان ئه کانی شه روازه ده
  

م  ئه،   رپابووه ی لوبنان به) حزب الله (ل ویائسری نوان ئ و پکدادانکی توند لهر  شه ند رۆژکه چه
 لوبنان الماری  په وه موو الکه  هه ل لهیسرائیئ.  وه کانی وتی لوبنانی گرتۆته هموو ناوچ ش هه ره شه
  وه سترته ببهنھا   تهندنی ناکرت سه ره و په ره م شه ئه کانی هیهۆ. کات  بۆردمانی نه ماوه  نهدات و ج ده
و  موو ئه  ملمالنی نوان هه ندی به وهی په کو به، لیسرائیو ئ) حزب الله ( ملمالن نوان رکخراوی به

ھان ی زلھزی ج تاکه و و هیزانه اشان ملمالن نوان ئهپ،  الک ک له هیڵ  گه له  هی هه  که ی ناوچه هزانه
  .  هیکایمر  ئه که
  کا لهیمر ڵ ئه  گه  لهن که ان دهیکانی ملمالن خۆ ره بهربالوکردنی  ا کار بۆ بهیردوو وتی ئران و سور هه

ندێ ریکخراوی  ڵ هه گه ان لهیندکی تووند وهی ری زۆر و په گهی کار ی که و ناوچانه ت له بهیتا به،  که ناوچه
کانی  ره ی به وه ربوکردنه تی به اسهیم س  ست له به مه.  هی بی هه ره ستی عهیونالیسالمی و ناسی ناو ئ به
فغانستان و  نگی ئه ردوو جه  پاش هه ان کهیر خۆ رامبه  به ترسکانه و مه شه ره ی هه وه  دوورخسنه ره شه
م  ئه،  راست دارشتوه تی ناوه اسی بۆ رۆژههیکی س  پرۆسه ند ساکه کا چهیمر ئه.  وه پشه راق هاته یع

 بۆ  ککهیمر  ئه  پرۆسه  له بجگه.  داکردوهی  په  م دوو وته رزیکی زۆری بۆ ئه ش ترس و له پرۆسه
  ، راست تی ناوه رۆژهه

   الک وه  لهکتی ئوروپاو ئرانند مانگی رابردووی نوان   چهی ونه و هه موو ئه پاش هه
بۆ تدارانی ئران  سه ڵ ده  گه لهتی  وه شی نودهینی ئاسا نجومه  ئه ندام له کانی وتانی ئه وه کۆبوونه
ربازی  اسی و سهیند رووداوکی س چه،  وه  الکی تره  له م وته ی ئه تۆمکه  ئه رکردنی کشه سه چاره
ردوو  ی ئران و ملمالن نوان هه تۆمکه  ئه  کیشه بهگربدرت مووی  ر هه رت ههک  ده دا که ان ههیر سه

  .  که  ناوچه کا لهیمر ڵ ئه گه ا لهیوتی ئران و سور
  ان لهیستکی زۆر  ده ن که که او ئران تاوانبار دهیردوو وتی سور مانانی ههی کاو هاوپهیمر  ئه که ماوه

 جۆرک ترسناک  راق بهیشی ناو عیوشی ئاسا ره.  هی  هه که کانی ناوچه زنه ه دت نائارامی و رووداوه
،  وه ت بگرته ی رۆژهه موو ناوچه  هه  بت که  دواوه رکی ناوخۆی زۆر خراپی به  شه هی وانه  له که،  بووه
  ره و شه ردنی ئه خۆشک ان لهیستکی با  ده کرن که  تاوانبار ده وه او ئران بهیردوو وتی سور هه

  وه  عهی سوونی و شسالمیی ئنی هیندی ال هه، ی که در و رکخراوهالمقتدی . بت راق ههی ع ناوی هیناوخۆ
  اوهین ئران و سور هی ال  له کرن که ر ده تاوانبا وه راق بهی ع لهعس  رانی بهینگ هیو ال موو پاشماوه هه

ردوو وتی  هه. ن که اری دهیان دیکان و کاره رنامه  بۆ به خشه نه  ن که م دوو وته کرن و ئه ری دهیپشتگ
  کا لهیمر ی ئه که  پرۆسه راق و شکستھنان بهیوشی ناو ع بۆ تکدانی ره  کرن که  تاوانبار ده وه  بهناوبراو
  کھناوهراق پیناو ع  لهانیک هی ستی دژ بهیونالیسالمی و ناسی ئند ریکخراوکی  چهراست تی ناوه رۆژهه

ی   درووستکراوانه خراو و گرووپهم رک ئه. کوژن  ده م وته کی بگوناهی ئه ها خه ده  سه  رۆژانه که
  وه سمهیونالیسالم و ناسی ناوی ئ ان بهیموو ر هه کتر هه هیری   شه  له ا بجگهیردوو وتی ئران وسور هه
  . ن که ش دهیراقیتی ع کاو حکومهیمر ری ئه شه

ند   فراندن و کوشتنی چه  به ل کهیسرائیی لوبنان و ئ) حزب الله (ی ئستای نوان ره م شه هپش ئ
 و هزی ئران مانکی بهی  هاوپه  به ماس که سالمی حهیرکخراوی ئ، دا ری هه لی سهیسرائیربازیکی ئ سه
  هیرباز  سه وه ر کاردانه به م له به، نجامدا ی ئه) حزب الله (ی و جۆره برت کارکی له  ناودهایسور

  کانی له وسته و هه) حماس (ی م کاره تیکردنی ئه هینکان و دژایلست ر فه رمابه ل بهیسرائیی ئ که تونده
.  بگرت که ره کردنی شه شه  گه ک رگا له توانی تا راده، نکانیست له  فه و هزه که ن وتانی ناوچه هیال



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 24-7-2006 13:16 

2 

ا یردوو وتی ئران و سور کانی هه وه شکی تری هه  به حماس بهی رکخراوی  و کاره  ئه ارهید
  . کایمر ڵ ئه گه ان لهیمالنی نوانی مل خشه ربوکردنی نه کرت بۆ به چاولده

 دڵ  رانی و ترسکی زۆری خستۆته گهیی ن تۆمکه  ئه رنامه م به دان به شه کانی ئران بۆ گه وه هه
ت   ده  ئران کهر رامبه  به هیکایمر ی ئه هیر و بباوه ش له هیران گهیم ن ئه، مانانیی کاو هاوپهیمر ئه
   ئران زۆر به  که هیدا ره و باوه کا لهیمر ئه.  هیتۆم ی ئه ستھنانی وزه ده نھا بۆ وه ی ته تۆمکه  ئه رنامه به

و  مانانی لهی او هاوپهکیمر ئه. کی کۆمکوژ ستھنانی چه ده  بۆ وه تۆمه کردنی ئهیکی پانتایر چری خه
، ن ده نجامی ده  ئه که  ناوچه ی له هی م ملمالنیه موو ئه ا ههیتدارانی ئران و سور سه  ده ردان که باوه
تی بت  وه کانی نوده ی فشاره وه و دوورخسنه وه ی تره  کشه ھان بت بهیرقاکردنی ج ی سه ستکه به مه
 بۆ  هی اریکراو ههی کاتیکی د ستی بهیتۆمی پو کی ئه ستھنانی چه ده ئران بۆ وه، انیر رمابه به

 بۆ  له هه نیل باشتریسرائیی نوان حماس و ئ مه ک ئه رکی وه  ملمالن و شه هیبۆ، تۆم کردنی ئهیپانتا
  .  و ئامانجه شتن بهی گه

   
برت  راست ناوده تی ناوه ی رۆژهه  ئاشتکه کاو پرۆسهیمر  ئه بی دژ به ره  وتی عه تاکه  به ا کهیسور
ا باش یتدارانی سور سه ده،  هی ن ههیست له ی ئستای لوبنان و فه م جۆره رانکی لهی  قه ستی بهیپیو
ن  هی ال ن لهیست له  لوبنان و فه اسی لهیوشی س ر ره سه ستگرتن به راق و دهی ع واوبوون له  ته زانن که ده
دات بۆ  ویكی خۆی ده موو هه  هه هیبۆ، کات اتر دهی زیر ترسکانی سه و مه شه ره  هه کاوهیمر ئه

رۆک   کوشتنی سه  به ا کهیسور. کایمر  بۆ ئه ی ناکۆکی تازه ره ی به وه کان و کردنه ی فشاره وه دوورخسنه
راق تاوانبار ی عوشی  تکچونی ره ڤ لهینکی ئاکت هی ال  و بهکرت رانی پشووی لوبنان تاوانباردهیز وه
.  ستت ئرانه  بتوانت پشتی پ ببه مانک کهی نھا هاوپه و ته مارودراوه  گه وه موو الکه  هه له کرت ده
و  وه کاته م ده ا کهیر سور کانی سه شه ره  هه  زۆر له وه ن ئرانه هی ال تۆمی له کی ئه مھنانی جه رهه به وه
کاو یمر ئه.  که  ناوچه مانانی دروست بکات لهی کاو هاوپهیمر تر بۆ ئه وره ی گه ت کشهشتوان ده

کی  ستھنانی چه ده  وه راست به تی ناوه ی ئستای رۆژهه وشه م ره  ئه دان که ره و باوه مانانی لهی هاوپه
  ھانی ناتوانت رگا لهیچ هزکی جی ه و کاته بت و ئه  زۆر خراپتر ده وه ن ئرانه هیال تۆمی له ئه
  . سالمیھانی ئی ج کانی ئران بگرت له و پالنه رنامه به

 فشار ل ناجار بوویسرائی ئڵ  گه  له وره کی گه ره ی به وه  کردنه نکان له لسته وتی ئران پاش شکستی فه
و  م رکخراوه  ئهی هیجی سترات ه و هه م ئه به،  لوبنان  لهیمانی ی هاوپه) حزب الله (ر  سه بنته

رفراوانی  بهی  وه کردنه تۆهتی لوبنان  ڵ حکومه گه نگی له ماهه  ب هه به ر  ناو شه بۆ چوونه اردانیبر
) حزب الله (ی م جۆره  لهی وره کی گه ه روانی هه  چاوه کی زۆره ل ماوهیسرائیئ.  بوو دواوه  بهلیسرائیئ

و  موو ئه هه ی لوبنان و چۆکدانان به) لهحزب ال (کردنی گرووپیک  بۆ چهانووکی ب کاتهیی ب وه  بۆ ئهبوو
  . ترسی بۆی  ج مه ته بوونه ی که وت و رکخراوانه

ی تووند وستک  ههکات ش ناچار دهیھانیموو وتانی تری ج ه هکانی  ترسناکه و رووداوه که وشی ناوچه ره
 تاوانبار  وه  به ربگرن که ا وهیردوو وتی ئران و سور  هه ماس وه و حه) حزب الله (رکخراوی ر رامبه به
   زۆر له ئوردن وه، مسر. بستانی سعودی ره وتی عه.  که  ناوچه کانن له ی کشه رچاوه  سه کرن که ده

ی  م کارانه و به بووه ره م شه ری ئه ستپشخه  ده  که ان تاوانبار کردوهی) حزب الله (نی هیھان الیوتانی ج
اسکانی ناو ی س  هزه زۆر له. ن که  درووست ده که  ناوچه  ئاۆزی له کات که  ده نهو هزا تی ئه نھا خزمه ته

  ان کردۆتهین و وتی لوبنانیست له ی فه  کشه ن که که ا تاوانبار دهیردوو وتی ئران و سور لوبنان هه
ی رکخراوی حزب الله  رهم کا  توندی دژ به  زۆر به هیبۆ، کایمر ڵ ئه گه ان لهیرو ناکۆککان دانی شهی مه
  . ستاون وه
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حزب  ( رکخراویککردن و لدانی ل بۆ چهی سووربوونی ئسرائی ئستای و م شوه ر به ندی شه سه ره په
  م کشانه ری ئه دانه خشه  نه به  ا کهیردوو وتی ئران و سور پاشان سزادانی هه، ماس و حه) الله
ری  انوی شهی ب ا بهیتورک.  وه کاته  ده که چه زۆر وتی تری ناو ادان لهر و پیکد  ی شه روازه ده، برن ناوده

. ک. ی پ الماردان و هرشانه و په موو ئه هه ی رچاوه کات وسه  کوردستانی باشور ده  له شه ره ک هه. ک. پ
. ناوبردنی پ انووی لهی ب به ای تورک هیدوورن. تدارانی کوردستانی باشور سه ستۆی ده ر ئه  سه خاته ک ده

بن  ک ده هی ڵ به کان تکه ته موو کاره  هه و کاته ئه، ر کوردستانی باشور  سه  بکاته وره ک هرشیکی گه. ک
و  ره م شه شیکی ئه  ببته به  که وه کرته رگاش بۆ ئران ده ده) پژاک (کانی رکخراوی شه ره ناوی ههی ب و به
  . اتی کوردستانی باشور بک وانه کانی ره هزه
و  شه ره کا ههیمر  ئه ا دژ بهیردوو وتی ئران و سور ری نوان هه کانی شه ره رفراوانکردنی به به
  رگایك کانن به رکردنی کشه سه اری چارهی خواز ی که و وتانه موو ئه  بۆ هه هی وره ترسکی گه مه

ی  ربکردنه م به ئه. اریکی ناد  ماوه بۆ که اسی ناوچهی هۆی ئاۆزکردنی باری س بته  ده  وه انهیئاشت
تی کوردستان  بت حکومه  ده هی بۆ وه هیو موترس شه ره  ژر هه خاته کانی تر کوردستان ده  بۆ ناوجه ره شه

مرۆ  ی ئه وتانه سکه و ده نک ئه هیچ الی ه دات به رگاش نه،  بکات ر و رووداوک ئامده گه موو ئه خۆی بۆ هه
  .  وه هیرست  ژر مه بخاته

Shah. wahab@gmail. com 
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