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  باسدا بیشه  ... یه توده و نیجی ستراتی لوبنان له گه مه یرانیقه 

  
 و ینیی و ئایی که فره نه ته وه ،کدات وویفه له سنووریده تاڤ هه ،ای جوگرافی بچوکیکووبه رڕله  
 به .. دارماوی ئابووریرخان له ژ،یدرالیمچه فی و نیموکراسی دیکسته می س..ترده گۆنزا له خییئا
 یک ته نھا له سنوور،ینیی و ئایه تی نه ته وا،ی ده ره کیوه ردان و ده ستی ناوه کیشه  کیۆه
   . لوبنانهیانده کاته وه که ناویۆک کر ئا له ژ،رت و دراوۆ نه خشه و پاسه پیکراویارید
 و ی نه کشتوکایکته و له ووڕر و توندیشنبۆڕ ، سه فایش و به خته وه ر و ئه هلۆووخڕ یککخه  
ان یچۆ کیشتووانی دانی٪75 ی و سه ربازیاسی سیرانی قه ی تووشبوونیۆ به ه،ی و بازرگانیشه سازیپ

ن که س ده ۆی مل له سیۆ خیشتووانی دانیر سه رژم.انیانی ژیتته دووه م ووۆکردووه و تاراوگه ب
 به یژئاواۆڕا و ی به سوریتژهه ۆڕل و باکور و یسرائی له باشوور به ئی سنوور. کوردنی٪11 که ،دات

   .انه وه به ندهیریتیدی میای ده ریکه نار
 که تائه و ،ۆکی ب-کس ی سای واته له دابه شکردن،هی عوسمانیرۆاتمپی ئی پاشمه رگیلوبنان زاده  

 یستینفۆسالم و شی ئیه وڕ توندیۆژئاوا به هۆڕ . لوبنان ناسرابوویایو له شام و به چک بوکاته به ش
 ،ره ئه ره ب له ناوچه کهیان و غه یستی کری پاراستنۆک ب وه ک په ناگه ، له ناوچه که دایئه ره ب
 که ،لیائسرین و ئیوان فه له ست نیڕ شه ی ئاگریرسانیگ هه یم له دوا به .اکرده وهیان جیلوبنان

 یکش وه ک ته نیشه لوبنانی هه م، وه ستانیووڕووبه ڕ ینیی و ئایی نه ته وه یوانگه ڕئه ره ب له 
   . به رکه وتووهیوشک پ،رانی قه ی ئاگریک به کووره ینز
 سه ر ۆ بیریق حه ریه فڕ ین و تا هاتنۆل عیشی میاکردنڕ که به یستا به ر له ئیرانیله دوا قه  

 ئه مجاره .ی عه لی خسته سه رساجیرانکراو ویکھات؛ لوبنان پییتاۆ کیریک وه زۆ ر سهیکورس
و هه موو ] عه ی ش، سوونه،انیستیکر [ یکوچکه ان کورتکرده وه له سیۆ خیکھاته کان پیان ته واوی
 هه ر ،ییاک تیککه وتنڕ به ،ه دابه شکردیسته مه تازه یان به سه ر ئه م سییه وا فه رمانیستۆپ

 یه وه تا به ندی مایرکراویمچه داگی به نی سوریڕخوی و سی سه ربازیبه تی هه یانیچه نده له به ر ک
 ده ی پاساوۆک بگه  بووه به یری حه ری که کوشتن.. لوبنانیا له خاکی سوری ده رکردنۆب UN ی1959
   .ژئاواوهۆڕه ن ی له الیانڕرپه 

 لوبنان بووبه دووله ت ،ان به رپابوویستیسالم و کریوان ئ که له ن، لوبنانیۆ ناوه خیڕ شه یله کات 
ان چووه ناو یه که یناوه خوڕ شه ..سالم که وتیژئاواش به ر ئۆڕان و یستیت به ر کرژهه ۆڕ
 ی چوونه ناوخاکۆا بکه ن بیژاوا داوا له سورۆڕ یه زامه ندڕ به ی ئه ره بیتانتا وو که وهناغۆق

ت تا  بترازیۆ خیکبوو له قه باره ی که خه ری ئه و ئاژاوه یواو شی باریکردنه وه  کپ ۆلوبنان ب
ووبه ڕ له ، لوبنانی ناو خاکۆا بی سوری به چوونه له شکر.یشوو پیخۆته سه ر دڕ بگه یشی ئاسایبار
 یرکراوی داگی باشوورۆ له تکرده وه بیتر لوبنانیک جار،ل له باشووریسرائی ئی له شکریووبوونه وه ڕ
 پاشه یل به ته واوه تیسرائی دووهه زار ئی ساینی تا هاو.ی سوریترده سته  ژیل و باکوریسرائیئ

 له ، داکوتایۆ خی پیا جی سوریم له شکر به . لوبنان کردی له باشووری سه ربازی به سوپایکش
 هه ی لوبنانی رووش ئابوور وه رده گرت و وه ک زهی دراوی مانه وه ی له بارته قای ئه ره بیتانوو
یشۆده ل.   
 ئه ی بزووتنه وه ی کردنیه تیقه به راڕشه که و له  حزب الله هاته ناو هاوکیران به دروستکردنئ 

ه کتر ی ینۆه کترو که وتنه خیانن به گژ ی لوبنان کردی له باشوور،ابوونیمه ل که سه ربه سور
 که .ی سه ربازیزش هی و حزب بیاسی سی که ئه مه ل بایککه وتن له سه ر ئه وه ڕ تا ..کردنف
 یراده یک و له خاوه ن ئتۆمی کرده ری لوبنان حزب الله یران له کار وبار ئی ده ستوه ردانیچ
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انه کان تاده یستی کریلۆڕ که ،نا ناو په رله مان به کارده هیخوری سۆ بیاش ئه مه لی سور،خست
   .وهۆهات کزتر ده ب

 یی توانایز و فیاندنڕ ده رپه یدان لوبنان که الف لیل له باشووریسرائی ئیب الله به ده رچوونحز 
 ی له قه واره یران ئیشته کردن به موشه کۆپۆ و خی به رزه فی که به خه ون، بکاییباۆله خ

ه واره زللتر  له قی لوبنان و ووتاریعه له شه قامی شیفه ی تایکردنه وه ۆ به ک،ت ده ربچیه تیزبایح
شه وانن و هاوک ده وروبه ر بیی حه سه ن نه سرولالوه له تارمایلکه یو چاویکرد که له و د لیوا
   .بکه نۆ تاوتیه توده و نیجیه کان له ستراتیاسیس
 ی ئابووریکچ سه رچاوه ی که ه،تیه کان ده ژی خزمه تگوزاری لوبنان له سه ر باج و کریه تده و 

 هه .وهیھاریسقان دا تا سه ر ئییداری ئیشدا گه نده ی له هه مان کات،ت بیه تا پشتبه ستییگرنگ ن
ک  حزب الله له ناو حکومه تیت و ده سته ی ده ره کیرانه کردنۆ می سه ره کیۆته هۆر ئه مه ش ب

   .یماو له ئابوورڕ و دای سه ربازیکه الواز له بار
 هه ر هه نجه یان به دواڕ گه ی و ته قه ڵ حزب الله که وته هه و،انا له لوبنی سوریبه ده رکردن 
 ۆژئاوا بۆڕ یه شه ڕ هه یزانی چونکه ده ،ای سوریاندنه وه ڕ دووباره گه یه تی شه رعیدان پۆک بت

ه ی له ال. لوبنانی حوکمه تیبه تی هه یانه وه ڕان و گه یته چه ککردن ده ب1959 ی به ندیسه پاندن
 به یه و و تاکیه وڕ توند، حه ماسیبژاردن هه ین به دوای فه له ستی حوکمه تیرانی وه قه شهیتریک

 چه ینانرهۆ زیۆش به هیران که ئ،ژئاواۆڕل و یسرائی ئیه تیقه به راڕن و ی فه له ستیشه رامبه ر ک
 که ،یماسۆدبل ی که نایشتنی و به بنبه ست گه یاسی سی قه واره ی و به رته سکبوونه وه ی ناوکیک

 هه ماهه ،عهی شی سوونه و حزب الله یوان حه ماس نیری پشتگیته پرد که بب،وه نویکیاریوته 
 یل به رنامه یسرائی ئۆ ب.ان بداتی هانۆاسته وخڕ پشت په رده و نایته ناو سه نگه رو بچ ێ بسازینگ

 یقڕمار " ی به ده رد..ته وهده بۆ له کیشه ت چاکتره و ئه و سه رئران تا زووتر له ناوبر ئیناوک
 ، هه بووی حزب الله یچه ککردن له پی چونکه موساد ئاگا."ن ده بووی شی ده ری له کون،ر بوویله س
ش ی ئه وان،تان بکریکا ئاراسته ی ئه مریک ده ستوه شاندناوه؛ تا هه ر کاتیران و سوره ن ئیله ال
 .شه که هاوکی هاوسه نگۆ ب،ل دروست بکه نیسرائیه ر ئ سۆ بی لوبنانه وه مه ترسی باشووریڕله 

شه هه یڕه گ و ڕزب الله له یت حا تابتوانڕ واده گه یک لوتفۆل بیسرائیک بوو ئه ماوه یۆهه ر ب
کشو بزان موشه که نیت توانا ئیردراوه کان وون بڕ ۆ بیشیرانله ال.ته وه ش ئه و بارگانه یتریک

   .انیوان نی که نایکترازانو ل
 ی دوو سه ربازیفاندنڕ ی هه نجه تیۆ که به هیرانه ی ئه و قه ی هه فته ی به سه رچوونیبه دوا 
 یواره ترسناکه ی ئه وا حزب الله ئه و د..ه کهڕ شه یرسانیگ هه ۆک ب بووه ده رفه ت،یلیسرائیئ

 یل لوبنانیسرائیش ئی به رامبه رل و لهیسرائی ئیته ناو خاکشکاند و به هه زاران مووشه ک ده گر
 ده ،رمشه لم؛ کو [ ی هه ردووال به ئه ق.انده وهڕ گه یابردووڕ ی په نجا ساۆکه ب،رانکردو

 ئه . هه ژارینی چیته سه رشانۆشه که وتیرانه که ش وه ک هه می قه ی باج..کارده که ن] زم ستناپار
 یسالمیت تا ئن هه نگاو هه  ناتوان،نی ناویرهه التۆ خیزه کردنیموکراتی دیکاش بانگه وازیمر
دان و  لڵ گه وره له گه یکنه تی مه ی چرکه ساتی ترپه ۆ بی ئه وا گو.تان دابیران له ژئ
 نه خشه یانڕۆدان و گ و سه ر هه یه وڕ و توندیرۆکتاتیسته مه دی سینان هییتاۆ کیکبوونه وه ینز
   . بوویشپه رده که  که لوبنان پ،هیاستداڕ ناوه یترهه ۆخ ی نوی
 ی که حزب الله لوبنانیرانه ی ئه و قه ۆان له گووره نه برد بیۆ خی ئه ره بیتانان وویئه مجاره  
 گه له یسالمی و ئی ئه ره بیتان وویاک که ت،ه دابوونیواا له و بیران و سور چونکه ئ،وه گالندت
 به ..مان بکه نه وهی گه وره په شینیی ناویرهه التۆ خیکاش له پالنیل بکه ن و ئه مریسرائیمه له ئۆک

ته به هانه  بگاو ببی ناووکی زووه به چه کیران هه رچت تا ئده ر ده بیارمه تیش ی کاتیسه رچوون
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 ئه م چه که ی هه بوونۆران بدا ب ماف به ئ،کردنۆ له خی به رگرۆسالم بی ئیھانی که جی ئه وه ی
ه کگرتووه ی نه ته وه یکخراوڕ!  نه کردیاتر بیک زاره ئه وه له خه وه گورگیم دبه  .هیکوشنده 

 ئه ره یتان وویمکارۆ ته نانه ت ک،شی ئه وروپیته کی و به یشه سازی پی زلیتکان و هه شت وو
ن ۆکه بی که خه ر،ه هه نیاسی ئه و گه مه سییتاۆ کی ئاگادار،ته سه ر بیشینیا و چیش و روسیب

اره که یده ده ن و د پیژه شتا درکه ره که ش هیاری دوو ..ربکات ئاسمان هی زه وی سووتانیکروز
   .ت براوه ده بک
 ئه .نه وهڕنه هه وار ده گه ی هاوۆنه بش که سایت ووی ده ره وه یه کانی لوبنانیسه فا و مه روا 

ه کان یی که لوبنانیتانه  له م ووێ هه ندیژه ه ش ر ئه م.اونه ته وهڕن گه ۆیو ملیاتر له نی زڵمسا
  . هاتوونیوه ل
  هه شتا هه زار النکایریس

  په نجا هه زار که نه دا
   و حه وت هه زاریس نیپیفل

  نج هه زارست و پیب ایئوستورال
  ستو حه وت هه زاریب کایئه مر
  ستو دوو هه زاریب ایتانیبه ر
  پانزه هه زار  ره نسافه

  دوانزه هه زار شیبه نگالد
  دوانزه هه زار ندیه
  نج هه زارپ مارکیدان
  نج هه زارپ دسو
   هه زارس ایمانئه 

  


