
جیھان   له وه ربینه ست وسه ی ده شه ڕه ن شرالله  ھه سه ی لوبنان حه که قۆکشه چه
  کات ده
  

  بدو ن عه رده                                                                                 ئه
  
کان، ئیسرائیلیش زۆر  ستینیه هل  فه ربازی  بۆ گرووپه پانکی سه  گۆڕه شتاکاندا لوبنان بووبوه ھه له
  . کرد   جوانه و ووته ر ئه  بۆ سه رانه ھرشکی داگیرکه ستی به بوو ده وه ئه.  تکچوو بوو زعه م وه به
وی  وه ئیسرائیل ھه کی تره  الیه له .  وه ره  ده ربکاته لوبنان ده فات له ره بوو ئیسرائیل توانی عه وه ئه

کاتکیش زانی  .  بھز بکات پ تحی ی رکخراوی فه وه ستبکات بۆ ئه گرووپکی تر درو دا، که
  ندیان پوه یوه ر په کسه ، یه)  ئران دروستیکردبوو که( وا حیزب الله دروست بووه  که

رکی   رووناکبیرونووسه ه ند که  گیانی چه تا به ره  ، سه قۆکشه  چه م گرووپه ئه.تیان دا  یارمهکردوو
  ه ردوو که تای دروستبوونیان ، ھه ره سه ر له بوو ھه وه ئه. وه قۆکانیان تیژ کرده نان ، چهزنی لوب مه

  جگای ئاماژه. ھید کرد  یان شه) ھدی عامیل ، مه حسن مروه( بی  ره رووناکبیری لوبنانی وعه
) . ش بوون  عهشی( پ بوون  وتنخوازو چه گری بیرکی پشکه ، ھهره  نووسه ه م دووکه  ئه  پکردنه

گرانی بیری  بۆ  ھه کی بوون ره کی سه یه شه ره ھهتی دروست بوون ،  وه  له قۆکشانه م چه ئه
ن و  انهباتکی رزگاریخواز خه گشتی له بهلی لوبنان  مرۆ گه ئه. وتنخواز ئازادیخوازوپشکه

 سیاسی و  نه موو الیه  ھه.ن  کانی سووریا ڕزگار بکه ستی فاشیسته ده یان له که وت ووته یانه ده
ردوو ووتی  تی بۆ ھه قۆکشه ، جاشایه  چه م گرووپه  ئه یشتوون ، که کانی لوبنان تگه نیه ده مه

   رۆژانه ی که  تیرۆره وژمه و ته  ئه زانن ، که موان ده  ھه وه کی تره الیه له. ن  که ئران و سووریا ده
ستی  کی ده ی چه وه سلیمکردنه موان داوای ته  ھه ربۆیه ھه. ن یکه دهن   قۆکشانه م چه کرت، ئه ده
لی لوبنان  ش پشتگیری گهتی وه ی نوده ه  کۆمه وه کی تریشه الیه له. ن  که  ده قۆکشانه م چه ئه
،  وه  سودان کۆبونه ب له ره تی عه ل کاتک ئۆمه. کات کی حیزب الله ده ماینی چهداوای داکات و ده

  شتکی ئاسایی بوو ،  وستانه  ھه م جۆره نده ئه رچه ھه. یان کرد که قۆکشه ووریاو چهپشتگیری س
لیک  ی مه وه ، پاش ئه) جمال عبدول ناسر( ب ره گای عه ه و پش ، که مه  ساڵ له30 پش  چونکه

سلیمی  کان دانا، ھات لوبنانی ته ستینیه له شی بۆ فه یلولی ره ی ئه سابخانه حوسن قه
م  رۆکی ئه سه) لهن شرال سه حه( بی  ره ومی عه ی قه کۆنگره  لهشدون .کان کرد ستینیه له فه
  ک داماینی ئمه  چه ی بیر له وه ئه:( ی ووتی که  پسه زمانه ھاواری کردوو به ، قۆکشانه چه

) . ین به ناو ده ناو مشکیدا له شی له و بیره بین ، ئه ری ده بین ، سه ستی ده وا ده ، ئه وه بکاته
  ده  سه14 زمانی  که زمانه. لدان کرد  په ستیان به چه موو ده بیش ھه ره کانی عه ومیه حزابی قه ئه
ش کارکی ئاسایی ،  مه ئه .  بی  جگای ڕزو خۆشیه ره حزابی عه  ، ل ھشتا الی ئه و پشه مه له

ندین  چه. نن  ی داده!!   مقاومه  و بهن که کانی عاق ده سابخانه وان  پشتگیری قه  ئه چونکه
ن شرالله پش  سه حه. دا  قۆکش لده دامی چه یان بۆ سه په  چه حزابانه م ئه سایش بوو ، ئه

  ی که یه مه و مقاوه ئه .  وه ریفی عراقی دووپاتکرده ی شه  مقاومه کیش پشتگیری خۆی بۆ  یه فته ھه
 و  وه رزکردۆته شی به ناوبردنی شیعه اوبردوو، ئای لهن ی له زاری پیرۆزی شیعه ردوو مه ھه

ری  نگه  سه  ، چؤته یه توی شیعه م  ئایه چی ئه که. ن  که تیرۆر ده  کی سیڤیلی شیعه ش خه رۆژانه
. وه  ھنته دامم بیرده کانی سه ، قسه قۆکشه م چه ی ئه م قسانه ئه.   وه زید وموعاویه  یه کانی  وه نه
بطل (   بی کردبوویانه ره ومی عه حزابی قه وی ، ئه یکردبووه جرجی ناو زه ریکا نه مه تا ئه هویش ھ ئه

      .!)بطة (  بته ش ، ده) بطل( م  ئهکی تر  یه پاش ماوه  وه  دنیایه به . )العروبة
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