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 نیينجوين پ سه ستا حهومام
  

شـتن و  يه واتاي نـه  به  كي التينييه يه زاراوه توي ڤي وشه
كـاني   ندامـه  ئـه   ك لـه  يه ژهور پرِ گه ت، ئهينع كردن د مه
 ري نـه يت، و نويـ ش بكر شـكه يپ  وه ني ئاسايشه نجومه ئه
يـي   شـه يم نـدامي هـه   ي ئـه  تـه  هلَو نج دهيو پ له كيك يه
ندي  وه رژه دژي به  به  يه ژهوپرِ و ني ئاسايشن ئه نجومه ئه
ي  وه ئـه  وب  وه كاته ده رز ست به ده يستاني بزانوي ودوخ
نـي   نجومـه  ئـه   ت لـه لَيـ  يه ت، و نهير باربه له  يه ژهوو پرِ ئه

  ..تيبكر يج بهيئاسايشدا ج
  :ني ئاسايش نجومه نداماني ئه ئه
  وه تـه  نـه   لـه  تـو جـار ڤي  ٢٥٧تـا ئيسـتا    ١٩٤٥ يلَسا له
ي  كه ييه ميشه هه  ندامه نچ ئهيپ ن اليه كاندا له كگرتووه يه
نـداماني   ئـه  ، نـراوه يكـار ه  بـه   وه نـي ئاسايشـه   نجومه ئه
 نـدامي  نچيان ئهيتن، پ هلَو ده  ني ئاسايش پانزه نجومه ئه
ـ و ده  يين، ده ميشه هه  لَمـوو دووسـا   ي تـر هـه   كـه  تـه  هلَ

  وه ته ندامي نه كاني تري ئه ته هلَو ده وان باقيين ك لهيجار
ــه ــووه ي ــه كگرت ــدا ك ــاره  كان ــان  ژم ــو ده ١٩١ي ــه هلَ   ت
  .نيرريبژ دهلَ هه

ــاده ــه ع ــه  ت واي ــييه  و ده ل ــيانيان كورس ــ دا س  وب
ـ  يك كان، و يه فريقييه ئه ـ و وكيـان ب بيـي، و   ره تـاني عـه  الَ
ـ  ي تريشـي  كـه  شه شه مريكـاي التـين وئاسـيا و     ئـه  وب
   . ژئاوايهوتاني رالَو
  ؟ نراوهيكار ه به ند جار ستا چهيتائ 

ريتانيا  به جار، و ٨٢مريكا  جار، و ئه ١٢٠ستا رووسيا يتا ئ
يـان  وجـار.. ڤيت  ٥جـار، و چـين   ١٨نسـا   ره جار، و فه ٣٢

  . ناوهيه كار به
ـ و ١٩٤٨ي لَسـا   وه زراندني ئيسرائيله ژي دامهور له   تـه الَ
ـ    كـاني ئـه   كگرتـووه  يه سـنووري   يمريكـا پشـتگيري ب

  دا بـووه وك مه له  ميشه هه كات، و و ده  ئيسرائيلي كردووه
دژي   وه كانـه  كگرتـووه  يـه   وه تـه  نـه  ك لـه يـ ربرِيار ههوب

ين م خراپتـر  ي بكـات، و ئـه  وتا ڤيت تيربچ ئيسرائيل ده
  ميشـه  هـه  مانانلَدژي موسـو  ي لـه  كه ز ترين چهيه وبه
م  كه يه وئيسرائيل بكات، و ب  ، تا پشتيواني له ناوهيكاره به
   ..نايكاره مانان بهلَدژي موسو  ي لهتودا ڤي١٩٦٧ له جار

 :كانيومريكا و ڤيت كاني ئه هكگرتوو يه  تهالَو
نـي   مـه  تـه  لـه  جـار  ٨٢ مريكـا  كاني ئه كگرتووه يه  تهالَو
ـ و ي دژي برِياري دهوني ئاسايشدا ڤيت نجومه ئه  تـاني  هلَ
جاريـان   ٤٣،  نـاوه يكـار ه  به  تييه هلَو ودهين  كخراوهيو ر ئه
.  ي ئيسـرائيلي تيـا بـووه    ئيدانـه   كـه   بـووه  وه ئـه  ر بـه  له
ي  ئيدانـه   كـه   كـردووه  وڤيتـ  ي وبرِيارانـه  جاريان ئـه  ده
ي  بـاره  شتيشـيان لـه   ، هـه  كراوهفريقاي خوارووي تيا  ئه

ــاوه ــه و حــه ، ناميبي ــاره وتيشــيان ل ، و  ي نيكــاراگواوه ب
   . بووه  وه تنامهييي ڤ باره نجيشيان لهيپ
هيچكـام    اكراوهيـ ي ئيسرائيلي ت ئيدانه  ي كه و برِيارانه ئه
نـي   نجومـه  يي ئـه  ميشه ندامي هه ي ئه ته هلَو نچ دهيپ و له

كـار   دژيـان بـه   ي لـه ومريكـا ڤيتـ   ئـه   لـه   ئاسايش جگه
  :مريكا ئه كانيوش ڤيت وه و ئه وت  وه ، ئه ناوهيه نه
 دا١٩٦٧يرانـي   ي حوزه ژهوش ر رِي شه كاتي شه له -١
ـ يـ نياز بـوو برِيار  ني ئاسايش به نجومه ئه سـتاني   وه وك ب

  ) وتو( 
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ـ و ده له داوا ر بكات،و ر ده شه ر بكـات:   رِكـه  تـاني شـه   هلَ
  تهالَري و نهيم نوالَ به يان،وشووي خيني پيشو  وه نهيرِ بگه
و  دژي ئـه  يومجار ڤيت كه يه ومريكا ب كاني ئه كگرتووه يه
  .نايكار ه ني ئاسايش به نجومه ي ئه يه ژهوپرِ
ت: تـا ئيسـرائيل   لَيـ ي ب يـه وم ڤيت مريكا به ئه  وه ك ئه وه
..و ينريسـت  رِ را بـوه  شـه  يگـات نـاب   ي نهوئامانجي خ به

 ..يوني خيشو  وه تهيرِ ئيسرائيليش ناگه
مريكـا   كـاني ئـه   كگرتووه يه  تهالَدا و١٩٧٣/ ٧/ ٢٦ له -٢
نـي ئاسـايش    نجومـه  تـري ئـه   كي يه ژهوي دژي پرِتوڤي
و سوودان و  نووسياو پاناما نده ئه( تانيالَو  نا، كهيكار ه به

شــيان  شــكهيپ) ســالفيا، وگينيـا، و هينــد وگوي ، ووپيـر 
  وه نـه يرِ بگـه   يانـه ومافي خ كان ستينييه له فه  كردبوو، كه

كردبوو  يان، و داوايانور خاك وئاوي داگيركراوي خ سه
  .. وه ره ده  تهيبچ  ي داگيريكردووه وخاكه ئيسرائيل له  كه
كـان   مانهلَت: موسولَيي ب يهوم ڤيت مريكا به ئه  وه ئه ك وه

ر خاك و ئـاوي داگيـر    سه  وه نهيرِ بگه  يان نييهومافي خ
دا داگيري  ٦٧  له ي ئيسرائيل و خاكه ئه يكراويان، و ناب

 ..تيليب يج به  كردووه
مريكـا   كـاني ئـه   كگرتـووه  يه  تهالَدا و٢٥/١/١٩٧٦  له -٣

كـار   به يوني ئاسايش ڤيت نجومه ي ئه يه ژهوو پرِ دژي ئه
داوايـان  ) مانيـا وا و رنزاني پاكستان وپاناما و ته(  كه نا،يه

ـ و ده  يانـه وخ مـافي  كـان  سـتينييه  له فه كردبوو  كيـان يت هلَ
ـ  هه نووسينيانوخ ي چاره مافي و ،يب هه   ويسـته يپ و ،يب

  تهيبكش ١٩٦٧ يلَسا كاني داگيركراوه  وييه زه له ئيسرائيل
 خـاكي  لـه  تيـابوو  جـووي  گيركردنييج ي وئيدانه . دواوه
  .داكان ستينييه له فه
  ويسـته يپ ت:لَيـ ي ب يـه وم ڤيت مريكـا بـه   ئـه   وه ك ئه وه

كـان   مانهلَتي موسـو  يهو، و مافي خ وه تهيرِ گه ئيسرائيل نه
  .گير بكاتيخاك و ئاوياندا ج  له ربكات و جوو ده
مريكـا   كـاني ئـه   كگرتـووه  يه  تهالَدا و٢٥/٣/١٩٧٦  له -٤

نـد   چـه   كـه  نـا يكـار ه  ي بـه وڤيتـ   يـه  ژهوپـرِ  و دژي ئـه 
ـ  مـه وك  ك لـه يـ ت هلَو ده ـ و ي هلَ م  ههيتـاني جيهـاني سـ   الَ

كردبوو:  ئيسرائيل شيان كردبوو، و تيايا داوايان له شكهيپ
كـان   داگيركـراوه   وييـه  ك دژي دانيشتواني زهيهيچ كار

   ..دات نه نجام ئه
ـ لَيي ب يهوم ڤيت مريكا به ئه  وه ك ئه وه  يوت: ئيسرائيل ب
كـان   داگيـر كـراوه    وييـه  دژي دانيشـتواني زه  لـه   يـه  هه
ـ يـ پ  س مافي نييه بيكات.. كه كات ك ئهيركار هه  يي بل
 يت؟ كه ئه وا وب
مريكـا   كـاني ئـه   كگرتـووه  يه  تهالَو دا٢٩/٦/١٩٧٦  له -٥

يانـاو  وگ(  كـه  نـا يكـار ه  ي بـه وڤيتـ   يـه  ژهوو پرِ دژي ئه
كردبـوو، تيايـا    شـيان  شكهيپ) نزانيا وته پاكستان و پاناما

سـتين   لـه  تي فـه  ميلله كه كردبوو  وه ر ئه سه ئكيديان له ته
ـ   وه رِانـه  نووسين و گـه وي خ مافي چاره  نيشـتمانيان  وب

يــان وي خ ت وســياده هلَــو ده  يــه ،و مافيــان هــه يــه هــه
  ..تيب هه
ي  ت: مـافي چـاره  لَيـ ي ب يهوم ڤيت مريكا به ئه  وه ك ئه وه
، و مافيـان   يان نييـه  وه رِانه گه ، ومافي نووسينيان نييهوخ

  .يب يانيان ههوي خ ت و سياده هلَو ده  نييه
مريكـا   كـاني ئـه   كگرتـووه  يه  تهالَدا و٣٠/٤/١٩٨٠  له -٦

) تـونس (  نـا كـه  يكـار ه  ي بـه وڤيتـ   يـه  ژهوپرِ و دژي ئه
كي لَ خه  كردكه ئه ي وه ئه شي كردبوو تيايا داواي شكهيپ

 يـان وكـاني خ  رعييـه  شـه   ي مافـه  سه ومارهستين م له فه
 ينـاب  ت:لَيـ ي ب يـه وم ڤيت مريكا بـه  ئه  وه ك ئه ن. وه بكه

  ..ن يان بكهوكاني خ رعييه شه  ي مافه سه موماره
مريكـا   كـاني ئـه   كگرتـووه  يه  تهالَدا و٣٠/١/١٩٨٢  له -٧

كـرد   ده داواي نـا كـه  يكار ه ي بهوڤيت  يه ژهوو پرِ دژي ئه
كـاني   رزاييـه  بـه   ت چونكـه يـ ر ئيسرائيل دابنر سه هسزا ل

  وه ك ئـه  . وه لكانـدووه   وه ئيسـرائيله   به الني سوريايوگ
  ي نييـه وس ب كه نييبابيلك :تلَيي ب يهوم ڤيت مريكا به ئه
 ..يبگر يي لير
 مريكـا  ئـه  كـاني  كگرتـووه  يه  تهالَو دا٢٥/٢/١٩٨٢  له -٨

) ن رده ئـه (  كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ   يـه  ژهوپرِ و ئه دژي
ـ  سـه  ده لـه  داواي تيايـا  كردبوو شي شكهيپ  ييونـاوخ  تيالَ
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 ك وه بدات. نجام ئه يوخ كاني زيفه وه كردبوو ستين له فه
 يـان وخ ي زيفه وه يناب ت:لَيب ي يهوڤيت م به مريكا ئه  وه ئه
 ..ن بده نجام ئه
 دژي مريكـا  ئه انيك كگرتووه يه  تهالَو دا٢/٤/١٩٨٢  له -٩
 كردبـوو  ي وه ئه داواي  كه نايه كار به يوڤيت  يه ژهوپرِ و ئه

 ركردنـي وتر يلَو هه كه يبكر ئيدانه  وه ئه ر سه له ئيسرائيل

 . داوه نابلسـي  وانـي  شـاره  كور سه ي« كعه شه سسام به«
ـ و هـه  بـا  ت:لَيـ ب ي يـه وڤيت م بـه  مريكـا  ئه  وه ئه ك وه  يلَ
 حكـوم  مـه  ئيسـرائيل  ينـاب  بـدات  كيشلَ هخ ركردنيوتر

  ..يبكر
 مريكـا  ئـه  كاني كگرتووه يه  تهالَو دا ٢٠/٤/١٩٨٢ له -١٠

 بـي  ره عه تانيالَو  كه نايه كار به يوڤيت  يه ژهوپرِ و ئه دژي
 ي وه ئـه  ر سـه  لـه  يبكـر  ئيدانـه  ئيسرائيل كردبوو داوايان

  وه ئـه  ك وه قسـا.  ئـه  وتـي  مزگـه  ر سـه   ته كراوه رشيه
 قسـاي  ئـه  بـا  ، چييه  وه ئه جا ت:لَيب ي يهوڤيت م به مريكا ئه

  نييـه  يوب س كه نن،يخوبر مانانلَموسو مي كه يه ي قيبله
  بكات ئيسرائيل ي ئيدانه وا شتي ر سه له
 مريكـا  ئـه  كـاني  كگرتـووه  يه  تهالَو دا٩/٦/١٩٨٢  له -١١

 داواي ئيسـپانيا   كـه  نـا يه كار به يوڤيت  يه ژهوپرِ و ئه دژي
  تـه وكرد رشـي يه چونكـه  يبكـر  ئيدانه ئيسرائيل كردبوو

 ت:لَيـ ب ي يـه وڤيت م بـه  مريكـا  ئه  وه ئه ك وه بنان..ول ر سه
 لوبنـان،  ر سـه   تهوكرد رشييه كه  ناوهيهيج به يوخ مافي

  ت..يبكر حكوم مه يناب  وه ئه ر به له
 مريكـا  ئـه  كـاني  كگرتووه يه  تهالَو دا٢٥/٦/١٩٨٢  له -١٢

 دژي  كـه  نـا يه كار به يوڤيت نسي ره فه كي يه ژهوپرِ دژي
 ك وه لوبنـان..  خاكي ر سه وب بوو ئيسرائيل بردني رشيه
 يوخـ  مـافي  ئيسرائيل ت:لَيب ي يهوڤيت م به مريكا ئه  وه ئه
  وه ئـه  ر بـه  لـه  لوبنان، ر سه  تهوكرد رشييه كه  ناوهيهيج به
 ..تيبكر حكوم مه يناب
 مريكـا  ئـه  كـاني  كگرتـووه  يه  تهالَو دا٦/٨/١٩٨٢  له -١٣

 ي ئيدانـه   كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ   يـه  ژهوپـرِ  و ئه دژي
 ي ناوچـه  لـه  گيـري  ئـاژاوه  تي سياسه وب تيابوو ئيسرائيلي

  .لوبناندا  له ت تايبه به و راستا ناوه تيالَ رههوخ

 مريكـا  ئـه  كـاني  كگرتووه يه  تهاولَ دا١٥/٢/١٩٨٣  له -١٤
 ي ئيدانـه   كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ   يـه  ژهوپـرِ  و ئه دژي

 ردوگاكـاني وئ  لـه  ي كوشتاره و ئه ر سه له تيابوو ئيسرائيلي
  وه ئـه  ك وه دابـوو..  نجـامي  ئـه  لوبناندا الييشات و برا سه
 دا مـه يئ ديموكراتي ياساي له ت:لَيب ي يهوڤيت م به مريكا ئه

 ر سه  يه ناوچه و ئه كيلَ خه موو هه تي يهوخ مافي ائيلئيسر
ـ  س كـه  و ، سـابخانه  قه  بكاته خاكيان و تيببرِ   نييـه  يوب
 .بكات. حكومي مه
 مريكـا  ئـه  كـاني  كگرتـووه  يه  تهالَو دا٦/٩/١٩٨٤  له -١٥

 ر سـه  له ئكيدي ته  كه نايه كار به يوڤيت  يه ژهوپرِ و ئه دژي
 فيـ جن مـي  چواره ي نامهوتن كهير قي ده : كه كرد ده  وه ئه
 لوبنانـدا  كاني داگيركراوه  مهير هه ر سه به دا ١٩٤٩ يلَسا له
 ت:لَيب ي يهوڤيت م به مريكا ئه  وه ئه ك وه ت..يب ده يج بهيج
  وه ئـه  يو نامانه  ئيمه ، مانانهلَموسو خاكي يري غه وب  وه ئه
 ..تيبكر يج به يج ماناندالَموسو خاكي له
 مريكـا  ئـه  كـاني  كگرتووه يه  تهالَو دا١٢/٣/١٩٨٥  له -١٦

 ي ئيدانـه   كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ   يـه  ژهوپـرِ  و ئه دژي
 لوبناندا باشووري  له ي كارانه و ئه ر سه له كات ده ئيسرائيل

  ..دات ده نجامي ئه
  يــه ژهوپــرِ و ئــه دژي نوواشــنت دا١٣/٩/١٩٨٥  لــه -١٧
 ر سـه  لـه  كات ده ئيسرائيل ي ئيدانه  كه نايه كار هب يوڤيت
 كـي لَ خـه  دژي ي رانـه  ركوتكـه  سـه  كـاري  نجامـداني  ئه
  مهيئ ت:لَيب ي يهوڤيت م به مريكا ئه  وه ئه ك وه ستين.. له فه

 روشـ  ئاغايان وب مل چوب ئاغايان،  به  كردووه ئيسرائيلمان
 ركوتيان سه تي يهوخ مافي ئيسرائيل  وه ئه ر به له ن؟! ناكه
 ..بكات
 مريكـا  ئـه  كـاني  كگرتووه يه  تهالَو دا١٧/١/١٩٨٦  له -١٨

 ئيسرائيل له داواي كه نايه كار به يوڤيت  يه ژهوپرِ و ئه دژي
 . دواوه  تهيشـ يبك لوبنـان  باشـووري   لـه  كاني زهيه كرد ده
  نييـه  يوب س كه :تلَيب ي يهوڤيت م به مريكا ئه  وه ئه ك وه
  تـه يبچ  كـردووه  داگيـري  ي وخاكـه  لـه  لَيب ئيسرائيل  به
 بكـات  ري ده ق شه به دا وخاكه له اللَحيزبو ر گه ئه .. وه ره ده

  .. وه ريستانهوتر ليستي  ينه يخه ئه وا ئه
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 مريكـا  ئـه  كـاني  كگرتووه يه  تهالَو دا٣٠/١/١٩٨٦  له -١٩
 نـا يه ركـا  به يوڤيت ئاسايش ني نجومه ئه كي ياسايه دژي

ـ  ژييسـتدر  ده ر سـه  لـه  كـرد  ده ئيسرائيلي ي ئيدانه  كه  وب
 و ئـه  ي وه تكردنـه  ره و قسـا،  ئـه  وتـي  مزگـه  تـي  حورمـه 

 ختـي  پايتـه  قودس گوايا  كه تيابوو ئيسرائيلي ي چوونهوب
 ت:لَيـ ب ي يـه وڤيت م بـه  مريكـا  ئـه   وه ئـه  ك وه .. ئيسرائيله

 جي به قسا ئه جوو ملَ نايه  كه بزانن باش ئيسالمي تانيالَو

 ..يليب
 مريكـا  ئـه  كـاني  كگرتـووه  يه  تهالَو دا٧/٢/١٩٨٦  له -٢٠

 ي ئيدانـه  كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ   يـه  ژهوپـرِ  و ئـه  دژي
ــرائيلي ــرد ده ئيس ــه ك ــه ل ــدني ر س ــهوفرِ رفان ــه ك ــي ي  ك

 ي يهوڤيت م به مريكا ئه  وه ئه ك وه ليبيايي.. گريلَ رهه فه نه
 تـي،  يـه وخ مـافي  بكـات   وكاره ئه ئيسرائيل ر هگ ئه ت:لَيب

 !!ريستنوتر ن بكه وا كييكار مانانلَموسو ر گه ئه مالَ به
 مريكـا  ئـه  كـاني  كگرتووه يه  تهالَو دا٢٠/٢/١٩٨٧  له -٢١

 زايـي  هنـار   كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ   يـه  ژهوپرِ و ئه دژي
 سـتي  ده نانييكاره به تي سياسه ر رامبه به تيابوو ينيربر ده
  بـه  رديـان  بـه  ي نـه الَمندا و ئه شكاندني ست ده و ين،الَوپ

 م بـه  مريكا ئه  وه ئه ك وه ي..لَما ده كانا ئيسرائيلييه  ربازه سه
 ،ينيبشـك  لَمندا ستي ده ئيسرائيل ر گه ئه ت:لَيب ي يهوڤيت
  وه ئـه  يبكـوژ  مانانلَموسـو  يلَمنـدا  رم گه ي هـلگول  به و

 و بـن،  ئـه   وره گـه   مانه ئه  چونكه ، پاراستووه يڤومر مافي
 !!يناو شوخ يان مهيئ دوايي
 مريكـا  ئـه  كـاني  كگرتووه يه  تهالَو دا١٨/١/١٩٨٨  له -٢٢

 نـا يه كـار  به يوڤيت ئاسايش ني نجومه ئه كي ياسايه دژي
 كردني ژييستدر ده ر رامبه به تيابوو ربرِيني ده زايي نارِه  كه

 كرابـوو يل داواي تيايا و لوبنان، باشووري ر سهوب ئيسرائيل

ـ  ژييسـتدر  ده كييكـار  مـوو  هه  لوبنـان  رخـاكي  سـه  وب
 ت:لَيـ ب ي كردنـه وڤيت م به مريكا ئه  وه ئه ك وه ..ينستي بوه

 .بكات لوبنان رخاكي سه وب ژييدر ست ده تي يهوخ مافي
 كـا مري ئـه  كـاني  كگرتـووه  يه  تهالَو دا١/٢/١٩٨٨  له -٢٣

  لـه  داواي كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ   يـه  ژهوپـرِ  و ئه دژي

 دژي ي وه ندنـه  سـه   هلَوت وب كيسنوور كرد ده ئيسرائيلي
  ..تيدابن داگيركراو ويي رزه سه كاني ستينييه له فه
ـ  ت:ئهلَيب ي يهوڤيت م به مريكا ئه  وه ئه ك وه  كيسـنوور  يب
  ..تيب نه ي وه ندنه سه هولَت وب

 مريكـا  ئـه  كـاني  كگرتووه يه  تهالَو دا١٥/٤/١٩٨٨  له -٢٤
 ي ئيدانـه  كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ   يـه  ژهوپـرِ  و ئـه  دژي

 سـتي  ده تـي  سياسـه  نـاني يكاره بـه  وب كرد ده ئيسرائيلي
 ر سـه  لـه  سـتين  لـه  فـه  كيلَ خه رِيني راپه ر رامبه به ينالَوپ

 شـت  ههـ   كـه  ي وه ئـه  پـاش  كـان،  داگيركـراوه   وييـه  زه

 ..ركرد ده  تهالَو و له ستيني له فه
ــه -٢٥ ــه دژي نوواشــنت دا١٠/٥/١٩٨٨  ل ــرِ و ئ  ي ژهوپ
 ي ئيدانـه  كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ  ئاسايش ني نجومه ئه

 ر سـه   كردييـه  ي رشـه يه و ئـه  ر سـه  له كرد ده ئيسرائيلي
 ت:لَيب ي يهوڤيت م به مريكا ئه  وه ئه ك وه لوبنان.. باشووري

ـ و ده سـنوري  تـي  يهوخ مافي ائيلئيسر  ن خـاوه  كـي يت هلَ
 !!.بيكات كات ده چي ،ينيز ببه  سياده
 ي ژهوپـرِ  و ئـه  دژي نوواشـنت  دا١٤/١٢/١٩٨٨  له -٢٦
 ي ئيدانـه  كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ  ئاسايش ني نجومه ئه

 ي وينييه زه و ئاسماني  رشهيوه ئه ر سه له كرد ده ئيسرائيلي
 م بـه  مريكـا  ئـه   وه ئـه  ك وه لوبنـان.  اكيخـ  ر سه  كرديه

ــهوڤيت ــب ي ي خ مــافي ئيســرائيل ت:لَيــهو ــي ي  ســنوري ت

 !!.بيكات كات ده چي ،ينيز ببه  سياده ن خاوه كييت هلَو ده
ــه -٢٧ ــه دژي نوواشــنت دا١/٢/١٩٨٩  ل ــرِ و ئ  ي ژهوپ
 فـزي  ره كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ  ئاسـايش  ني نجومه ئه

ــه ــه ئ ــ ي وكاران ــرد ده رائيليئيس ــه ك ــه ل ــه رزه س   ويي
ـ  كرد دهيل داواي و ستيندا، له فه كاني داگيركراوه  نـد  بـه  يپ

 كـان  نييه ده مه مافي وب  وه فهيجن ي نامه وتن كهير به تيب
 ي يـه وڤيت م بـه  مريكا ئه  وه ئه ك وه نگدا.. جه مي رده سه له
 وتـن  كـه ير به يب نه ند بهيپ تي يهوخ مافي ئيسرائيل :تلَيب

 ئيسـرائيل  دژي لـه   كـه  كوته و ئه يناب و ، وه فهيجن ي نامه

  !!..ينريبه كار به
 ي ژهوپــرِ و ئــه دژي نوواشــنت دا١٨/٢/١٩٨٩  لــه -٢٨
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 ي ئيدانـه  كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ  ئاسايش ني نجومه ئه
 ڤومـر  كـاني  مافـه  لكردنييشيپ ر سه له كرد ده ئيسرائيلي

  وه ئـه  ك وه سـتيندا..  له فه كاني داگيركراوه  هويي زه ر سه له
 تـي  يـه وخ مـافي  ئيسـرائيل  ت:لَيب ي يهوڤيت م به مريكا ئه

 لكردنيشيپ ڤومر مافي .. وه ڤهومر مافي  به يب نه ند بهيپ

 مـان وخ نا ده ،يو مانه ئه مانوخ كه يوتر ئه  تانه هلَو ده و به

 ..بكات  قسه  نييه يوب س كه ين بكه رچي هه
 تانيالَو ي ژهوپرِ و ئه دژي نوواشنت دا٩/٦/١٩٨٩  له -٢٩
 كـرد  ده ئيسرائيلي ي ئيدانه كه نايه كار به يوڤيت ن اليهيب
 ك وه كـان.  ستينييه له فه ركوتكردني سه تي سياسه ر سه له
 تـي  يـه وخ مـافي  ت:لَيـ ب ي يـه وڤيت م بـه  مريكـا  ئـه   وه ئه

  ..يبگير يل يير يناب و ات،بك ركوتيان سه ئيسرائيل
ــه -٣٠ ــه دژي نوواشــنت دا٧/١١/١٩٨٩  ل ــرِ و ئ  ي ژهوپ
 ي ئيدانـه  كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ  ئاسايش ني نجومه ئه

 ر سـه  لـه  ي وايانـه  نـارِه   وكـاره  ئه ر سه له كرد ده ئيسرائيلي
  وه ئـه  ك وه دات.. ئـه  نجـامي  ئـه  كاندا داگيركراوه  وييه زه
 دژي كيـ ركار هـه  ئيسرائيل ت:لَيب ي يهوڤيت م به مريكا ئه

 نـيم  رازي مـن   وه ئـه  ر بـه  لـه  ، وايه ره بكات مانانلَموسو

  ..ننيكارب به دژي  له وا ناره ي وشه
 اتانيولَ ي ژهوپرِ و ئه دژي نوواشنت دا١/٦/١٩٩٠  له -٣١
 كـرد  ده ي وه ئـه  داواي كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيت ن اليهيب

 كـان  داگيركـراوه   وييـه  رزه سـه وب تي هلَو ودهين كي يه ليژنه
 كـاري  ي بـاره  لـه   وه بكاتـه  روون كان راستييه تا ،يرريبن

 سـتين.  لـه  فـه  كـي لَ خـه  به دژ ئيسرائيل ي رانه ركوتكه سه
  يـه  وليژنه ئه يناب ت:لَيب ي يهوڤيت م به مريكا ئه  وه ئه ك وه
  ..ربخات ده ئيسرائيل مي سته و ملَزو و تيرريبن

 ي ژهوپــرِ و ئــه دژي نوواشــنت دا١٧/٣/١٩٩٥  لــه -٣٢
  لـه  داواي كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيت ئاسايش ني نجومه ئه

 خـاكي  نـم ود ٥٣ داگيركردنـي   لـه  واز كـرد  ده ئيسرائيل
ـ  ژهـه ور قودسـي  شـاري   كيــنمود ر هـه  كـه  .ينـ يب اتيلَ
 م بـه  كـا مري ئـه   وه ئـه  ك وه ت.يـ ب ئه تر مه زار هه ي نزيكه

 ي نامـه  وتـن  كـه ير دژي ئيسـرائيل  بـا  ت:لَيـ ب ي يهوڤيت
 ر داگيركه كييت هلَو ده هيچ ت:لَي ده  كه ت،يست بوه فيشيجن

  وه ئه .. وه يهوخ اتيولَ  به ينيبلك داگيركراو خاكي  نييه يوب
 زانـم  ده موخـ  من نن،يب كاري به ئيسرائيل دژي يناب  وهيئ

 !!نميد يكار به يك دژي
ــه -٣٣ ــنت دا٧/٣/١٩٩٧  ل ــه دژي نوواش ــرِ و ئ  ي ژهوپ
  لـه  داواي كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيت ئاسايش ني نجومه ئه

 چاالكي  وازله تيداالَ ژههور قودسي  له  كه كرد ده ئيسرائيل
 م بـه  مريكـا  ئـه   وه ئـه  ك وه .ينيب كاني نكردنه يج نيشته

 ڤومـر  مـافي  لكردنييشـ يپ كي چه يناب ت:لَيب ي يهوڤيت
 يكـ  دژي زانم ده موخ من نن،يب كاري به ئيسرائيل دژي
 !!نميد كاري به
 ي ژهوپـرِ  و ئـه  دژي نوواشـنت  دا٢١/٣/١٩٩٧  لـه  -٣٤
 ي ئيدانـه  كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ  ئاسايش ني نجومه ئه

 ر سـه  له ي هودييانه يه  ئاواييه و ئه ر سه له كرد ده ئيسرائيلي
 دروستيان قودسدا شاري اتيلَ ژههور  له ميغون بو ئه وييك

 ينـاب  ت:لَيـ ب ي يـه وڤيت م به مريكا ئه  وه ئه ك وه كات. ده
 كـاري  بـه  ئيسرائيل دژي فيجن ي نامه وتن كهير كي چه

 !!نميد كاري به يك دژي زانم ده موخ من نن،يب
 ي ژهوپـرِ  و ئـه  دژي نوواشـنت  دا٢٧/٣/٢٠٠١  لـه  -٣٥
 كـرد  ده داواي كـه  نايه كار به يوڤيت ئاسايش ني نجومه ئه
 بـدات  تي هلَو ده وين رييچاود كييزيه دروستكردني يير

 رتـي  كه و ژئاواور ي وارهيل  له كان ستينيه له فه پاراستني وب
 مـن  ت:لَيـ ب ي يـه وڤيت م به مريكا ئه  وه ئه ك وه دا.. ززه غه

 نوچـ  ئيسـرائيل  كـانم،  سـتينييه  لـه  فـه  پاراسـتني  دژي
 س كـه  هـيچ  يناب و ،يبن داي با ين دائه وب يان سابخانه قه
 !يت؟ كه ئه وا وب لَيب و يبگر ستي ده
 ي ژهوپـرِ  و ئـه  دژي نوواشـنت  دا١٤/١٢/٢٠٠١  لـه  -٣٦
  لـه  داواي كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيت ئاسايش ني نجومه ئه

 ريـ ژ له  كه  وه تهيبكش دا وييانه زه ر وسه له كرد ده ئيسرائيل
 كـردن  ژييستدر ده ي ئيدانه و ، ستينيدايه له فه تيالَ سه ده

 ي يهوڤيت م به مريكا ئه  وه ئه ك وه تيابوو. سيڤلي كيلَ خهوب
  ..دا تهالَو و له سيڤيلم كيلَ خه پاراستني دژي من ت:لَيب

 ي ژهوپـرِ  و ئـه  دژي نوواشـنت  دا٢٠/١٢/٢٠٠٢  لـه  -٣٧
 سـووريا   كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ  ئاسايش ني هنجوم ئه
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 ر سـه  لـه  كرد ده ئيسرائيلي ي ئيدانه و كردبوو، شي شكهيپ
 و كان، كگرتووه يه  وه ته نه كييروخ مووچه ند چه كوشتني

 ي رنامـه  بـه  ي نييـه  مـه  خوارده ماري عه و ئه رانكردنييو
 ك وه كردبـوو.  دروسـتي  سـتيندا  له فه له جيهاني راكيوخ
 سـتي  ده ئيسـرائيل  ت:لَيـ ب ي يـه وڤيت م بـه  مريكا ئه  وه ئه
 كـاني  كگرتـوه  يـه   وه تـه  نـه  كاني رهوخ مووچه بيت شوخ

 ي مـاره  عـه  و ئـه  ويرانكردنـي  و وانه ئه كوشتني ، كوشتوه
 ئيسرائيل  به نين  وه ئه شياوي جيهاني راكيوخ ي رنامه به

  ..كرد راپتخ كييكار يا كرد، وات وب ير ئه :يبگوتر
 ي ژهوپــرِ و ئــه دژي نوواشــنت دا١٦/٩/٢٠٠٣  لــه -٣٨
 داواي  كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ  ئاسـايش  نـي  نجومه ئه

 فـاتي  ره عـه  ياسـر  ستيني له فه كيور سه گياني پاراستني
 وخـ  بريـاري  ئيسـرائيلي  تي سهين كه ي وه ئه پاش كرد، ده
 ت:لَيب ي يهوڤيت م به مريكا ئه  وه ئه ك وه دا.. رزگاركردنييل

 مـادام  سـتينيم،  لـه  فه كيور سه گياني پاراستني دژي من
 چـي  ئيسرائيل وب ني نايه يوخ كيلَ خه و خاك له واز و ئه
 .بكات ييبال كات ئه يل

 ي ژهوپـرِ  و ئـه  دژي نوواشـنت  دا١٤/١٠/٢٠٠٣  لـه  -٣٩
 داواي  كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيتـ  ئاسـايش  نـي  نجومه ئه

  بـه  سـتي  ده ئيسرائيل  كه كرد، ده عازلي ديواري يالبردن
 التـي  سـه  وده سـتين  له فه خاكي و ، كردووه دروستكردني

  ژيكردنهيسـتدر  ده و كـات،  ده نجن ئه نجن ئه ستيني له فه
 م بـه  مريكا ئه  وه ئه ك وه ستيني.. له فه تيانيالَهاو خاكيوب

 ئيسـرائيل   لـه  كـم  يه خنه ره ر هه دژي من ت:لَيب ي يهوڤيت

 ..تيبگيرر
ــه -٤٠ ــه دژي نوواشــنت دا٢٥/٣/٢٠٠٤  ل ــرِ و ئ  ي ژهوپ
 ي ئيدانـه   كـه  نـا يه كـار  بـه  يوڤيت ئاسايش ني نجومه ئه

 ري دانـه  بناغـه  ركردنـي وتر ر سـه  لـه  كـرد  ده ئيسـرائيلي 
  وه ئـه  ك وه ياسـين.  حمـود  مه خيش ماس حه ي وه بزوتنه

  كـه  كميروتـر  دژي نمـ  ت:لَيـ ب ي يـه وڤيت م بـه  مريكا ئه
 ئيسـرائيل  يـا  موخـ  ر هگـ  ئـه  نـا  ده ن، بيكـه  مانانلَموسـو 

 .. وايه ره كييكار  وه ئه ين بده نجامي ئه
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