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�رنپ�کەوە �ستە ئ��ائ�� و فەلەستینە�ەکانپێ�  �   ژ�ان هەڵ��

 
جار�� تر لە هەر�� فەلەستین�ەکان ئاڵۆزی دەسئ� پ�کردەوە. جار�� تر خ��ن دەڕژێ. لە خ���شاندانەکائن دو�نێوە هەتا ئەمڕۆ 

ەکائن ئاسا� کەس�ش ب��ندارن.   2000دە�ان کەس کورژراون و ز�اتر لە  ن ، هاووالت ئ��ائ�� دژی �� ه�ێی ن �ائن سڤ�ل چەک بەکاردێنن
شکردنە سەر خەڵ� سڤ�ل بە هەموو  ئەو هەڵ��ستەش جئێی قبوڵ�ردن نی�ە. ئ�مە وەک کۆنگرەی نەتەوەئی کوردستان ه�ێی

 شێوە�ەک شەمەزار ئەکەین. 
 

ئ� ناوەڕاست خۆی ەر نا���ن. گرفت. بەداخەوە لەو جوگراف�ەدا ک�شە و پرسەکان بە د�الۆگ چارەسپڕە لە ک�شە و   رۆژهە��
ۆ و هەبووئن بەپئێی واق�� ئەمڕ  ت. ا���کە دە�ان ساڵە چارەسەر ن  ن�ەکانەئ��ائ�� و فەلەستینێوان �ەک�ک لەو ک�شانەش نا�ۆ� 

نەگرتۆتە بەر.  و ر�گاچارە�ە� ش�اوی گونجاوی لە خۆ نەگرتووە  خەڵ� لەو هەر�مەدا، فۆڕم��  
 

ن وەک دوو دەولەئ� دراو�ێ و خاوەن ماف، لە ئاشتی�ە� بەردەوام و دەرفەت ئەوە�ە کە لە دن�ای ئەمڕۆدا ئ��ائ� ل و فەلسەتنی
ەوە ب��ن.  دا لە تەن�شت �ەک��  سەقامگ�ی

 
ۆز��ە ئاین�ەکائن ت��ش، فراوانکردئن شەڕ و قوڵ�ردنەوەی ک�شەکان ن و  لەسەر قودس و پ�ی بۆ هەردوو دەولەئ� ئ��ائ�ل و فەلەستنی

تەشخەڵ� ئەو  ەکاتەوە. ئەمەش ر�گا لە ئەبەداخەوە هەر ال�ەک ک�شەو دوژمنا�ەت�ەکان قووڵ��  نی�ە.  انسوود�� ئەوت�� دوو و��
د�الۆگ و ر�چارەی ئاشت�انە ئەگ��ت. ز�ان�� زۆر�ش بە خەڵ� ئەو دوو والتە ئەگە�ەن�ت و ناوچەکەش بەرەو نائارا� و 

ئی ز�اتر ئەبات.   ناسەقامگ�ی
 

ن ئەکات کە چی�� سەنگەری دوژمنانە بەرامبەر �ەک�� نەگرن. کۆنگرەی نەتەوەئی کوردستا ن داوا لە ر�بەرائن ئ��ائ�ل و فەلەستنی
ۆز ۆ هەمانکات ک�شەکان�ان بە د�ال �ەکائن �ەک�� بگرن. �گ و مێتۆدی ئاشئ� چارەسەر�کەن. پ�کەوەژ�ان قبوڵ بکەن و ر�ز لە پ�ی  

 
ئ��ائ�ل ئەکات کە بەرامبەر خەڵ� سڤ�ل و ناڕەزا�ەئ� دەر���ئن ئاشت�انەو هەروەها کۆنگرەی نەتەوەئی کوردستان داوا لە دەولەئ� 

 د�موکرات�ک، بە تەحەمول ب�ت و پەنا بۆ زەبروزەنگ نەبات. 
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