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ةك ئةم بابةتبؤ هةر كةسيخبؤيني دةشكيتةوة راستةخؤ مي يةو هةر ثارةوي ئة بِرتة سةرضي 

 وة ئةم حيسابة دةبةستيتةوة بة كةوةةدةست دةكا بة حيساب كردين لة هةموو روي   زووزؤر
و وةك هةر كةوة تا لة دوايدا بة يةيان هةية دي ةوة كة راستةوخؤ ثةيوةنمةسةلةي ترضةندين 

 بواريكي دة؟؟، لة ض ضةن تةمةين ياسر عةرفاتئةو ئةجنامةي كة ةبطاتمعادةلةيةكي مامتاتيكي تر 
  ويةي كؤكردوتةوةةة ثارِر؟؟ تا ئةو ب كؤمثانياكةي ناوي ضي بوة؟؟بازرطانيدا كاري كردوة

ت ةي سةروك عةرفات بؤ ئةوةي بزانريمالَة بن ئةحوال شةخسيانةوة بؤيان طةِر، وةتة خاوةينب
زةوي فةلةستيين تؤ بلَصي لة فرؤشتين بةشصك لة  يان  ماوة لة باوكي بؤي بة جييةئةم ثارة

بةآلم من ثصم واية هيض يةكصك لةمانة نيية، بةلَكو كؤي هةموو  .!!يةكانةوة بةدةسيت نةهصنابصت؟؟
  .ئةو بةردانةية كة رؤذانة لةاليةن منالَة فةلةستينيةكانةوة دةيطرنة تانكةكاين سوثاكةي شارؤن

ت بؤ هةر كةسيَلة اروي ئةفريقا يان لة هةر كؤيةك بيت لة خوسادةو ئاسايي كي ثيم وابي راق عي
مت الَة و ماندوبوونؤشنة و يةكسةر ويب ِر الية ئةجنامةك بيتي خودي فةلةستني خؤيكيان خةلَ

كراوي فةلةستني دةمذص و لة كي ستةم ليين خةلَ خؤيو دزةك ت جةنايب سةرؤيدةلَدةداتةوة و 
 وكاتةوةبكؤيان  لؤكسمبؤرطا و لة بانكةكاين سويسر تا  دةبا وسفرةي خالَيان دةميانثارووي

 تا وةك شةرايب طولَ نؤشي  نازدارةكةي تاقانةزاين و كضة خي"سوهاي" خاتو ص بؤريدواتر بين
  .كةن

بةِرمبولَة يسكداية كة ئةم  ئاشكرا بوين ئةم كةين و بةينة لة كاتيةكي يشي نةخؤشي توزةي
ن كة نكةوة نزيكن دةبيؤةي كة لة سةر ئةوان.ناك بوةو لةطةلَ مةرطدا لة زؤرانبازص دايةرةخةت
 لةذير شيدا لةيي دايناوة وة لةكايت نوستن لة بن هةنطلَويةةشي ثيوامي جانتايةكي ِرةبةرد بة
كو بةلَبشصت،بؤ ثيكةنني كة  مةتةلَو نة  ئةم قسانة نة ضريؤكن.دةنصيفةكةي داباليكي  ئةمة بةشي

ي كي فةلستنية دةسيت ناوةتة بيناقاقاي خةلَهاي سالَةكة كة سالَؤكاين ئةم سةر يةينبضوكة لة 
ناي ةدست هي نةك بؤ خةبات بؤ ب، هةلَبةتةكةةتة حاكمي ئةو خةلَو بوري لوولةي ضةكؤو بةز

ش بؤ كي طةورةوزميكو بوةتة ملَ بةلَبوةتة لةمثةِركي فةلةستني ةلَدةولةتيكي سةربةخؤ بؤ خ
تة نيكي تر يت ئةلتةناتيظيوية كة دةيشكةتووخوازي راديكال و ثيك دةنطيهاتنةمةيداين هةموو

  .ين دةنالَييوة كة ضةندين سالَة ثيكي فةلةستنيةواي خةلَشةي ِر بؤ ضارةسةر كردين كيثيشص
ي طاي سةرجنجص دابيت وكة لة فةلةستني سةري هةلَ يش نابصتكؤ دوا سةر وكؤ سةرةمئةمة يةك

، بطرة زياتريش مان زؤرة بابةتانةملةراقيش  مةيش لة كوردستان و عيئي .هةموو دنيا بصت



 نةك لةرووي بازرطاين  عةمارمان هةيةئةبو ضةندين يك عةمارئةبو طاي لةجي.لةهةموو دنيا
 بؤمنونة ،يشةوةهةلَسوكةوتووي  لة ِروك بةلَكردن بةخوصين خةلَك و كةلَةكةكردين سةرمايةوة

عةمارةكاينئةبوك لة يةكي اضي مصذوويي هةيةو وةك مة كة زؤر حةزي لة ماضةو ضةندين م ئي
ناي  بؤ ماضي طؤ عديئةبو ماضي ثشتة ملَي ، هةر لة بة نصوضاواين مصذووةوةينومؤر نا

ي دةوربةري طؤِرئاسنة رةقةكاينماضي  وكةماليستةكان تا دةطات بة ران ئاخوندةكاين ئي 
 عةمارةكان خةريكي بة ملَؤزم ئةبوكي ديكةش لة شيبة .هتد .......... بة طؤِر طوِريينةموخ

 دابةش كردين ةمالَة لة طةل يةكتردا وةكاين بن ينديةز كردين ثةيو كوِر وكورةزاو و بةهيكردين
. رياة سةر هةموو دام و دةزطاكاين كوردستاندا بة زؤري زؤردزانة ببةري" سةيدا"هةموو ئةم 

 ي ِراستةقينة عمارئةبوكة ئةوةية ة لةطةلَ ئةوانةي ئصمة  عةماري راستةقينئةبوجياوازيكي تري 
ةت و ياست و ثارة كؤكردنةوة ببورن دونياي سلة دونياي دةسةآلةكةيشي ي نيية وبنةمالَكوِر

نةوةي  "مة ئيكاين "سةيدا"ضةوانةي  بة ثيك، خةلَبة خاتري ريفاهيتةوة دور خستؤنةزاهةت 
، ئةبو ئةجناميان داوةيةي كة ثيشتر طةورةكانيان يناريؤ لةو سي دةبيننيي سةرةكلَؤر ييان"نؤي

 مولَك و مالَيكي  ضةند  و جطة لةو بِرة ثارةيةومةكةكاين ئيسةرؤة لة ضاو عةمار زؤر فةقري حالَ
بؤ ثةيدا كردين سةروةت و  خةباتيان ي كةنالَمةم ئةوانةي ئيبةالَ. هيضي تري شك نابات تر

شتين نةويت اهيم خةليل وفرؤرب كايت خؤي ئي.يةةردةوام كراو بةثرؤذةكانيان وزؤرة سامان 
  رؤذانةييفةمةسةر تا  ك وةرطردين باج و سةرانة لةخةلَجطة لةبص ئةمة ،رةش خؤت بطرة هامت

باقي داهاتةكاين تريش . هيضي ترو بيكةن بة مةزةي سةر ميزةكانيان تةا  دةركةن ويلَ خؤياين
 قةراري  بازرطاين ذصر سايةي دواي ئةوةيش. دةرةوةةكاين بؤ بانكبص دةستكاري يةكسةر

 ودةخؤن و كؤي دةكةنةوةي  تاكو ئيستاش هةر يلَ هاتة ثصشص و  "نةوةت بةرامبةر بة خؤراك"
  .س كةم ناكات تري بنةمالَيان لًصي خبوا يةك فل عةماريئةبوتا هةشتا 

 ئةبوت كة  ديي ئةو رؤذة كة ئاخؤت كة لةوانةية بلَيشصيثتة نةر ديبؤ خؤيثرسيارصك  لة دواييدا 
 بزانني لة ضةند شؤين ذمارة حيسابيان هةية و جانتة  وكةونش نةخؤش مةةكاين ئيلَصمس

ي يةينزةردو سةوزةكانيان ض يةداكي تي .  


