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،  تۆه ر ئۆقیانووسی په  سه  و له نداو ی که دورگه    وته که  ده بی که ره کانی عه یمارتی شخهئتی  وه
ڕۆژی . بن ی ده ڕوه کانی خۆیان به رامه ندی و مه وه رژه ن و بۆ به که ی دهحوکمکان   شخه یه تی هه وه له

  بهی خۆی  وره  برا گه تی له سته رگری ده هرۆکی و ل نیھانی سه خ زایدی بن سوتان ئهش  ممه س شه
                                                                                                   .زۆری، کۆجی دوایی کرد

ندی سیاسی و دیبلۆماسی  کانی دونیا بۆ ڕاگرتنی پوه رۆک کۆماره رانی سه ی سه یشهپ کو روه هه
   بهوخۆشی  ره یامی سه  ناردنی په تکدا له رۆکی وه  کاتی مردنی سه ن له له  په ۆر ئازا و بهزنان، نوا

 کورتی  به.. یخوازترین و ئاشتکو باشترین پاو دیموکراتیترین و  سفکردنی وه داندا و وه شان و باڵ هه
سفکردنی  ی نودا بۆ وه شه ی وه وه ۆزینهد  ریشن له ن، هاوکات داهنه له  په ی به وه وای ئه

لزائیدی  رم ناکا و ئه نساش هیج شه ره رۆکی فه یراکی سهجاکشبینین   ده ر بۆیه هه. کاندا رحومه لمه ئه
                                                              .کا سف ده  پیاوی ئاشتی وه بهرۆکی مردوی ئیمارات  سه
ک پریتانیدا و   ژر ئیستعماری به خۆیی ئیمارات له ربه  دوای سه  که  وه1972  سای لهخ زاید ش

وین  لقه  و ئوم ئه لشارقه ئه  لفجره جمان ئه بی و دبی و عه بو زه  ئه بی له ره کتی ئیماراتی عه هنانی یه
ی زۆر داری   شوه مان بهکو وت ر وه ید ههلزا ئهرۆکیی  سه. رۆک  سه کھنرا، خۆی کرد بهپ  لخمه و ڕاس ئه

و  ت له سته  ده  ساه149   نوسراوه وه دا ره  سه کو له ر وه م هه به. بوو تری سانده وره  خۆ گه  برا له له
ش پوانی  ڵ ئه  گه نھا جیاوازکی شخ زاید له ته. کرێ  نوان کوڕ و باوکدا ئاوگۆڕی پده لهدا  یه دورگه

   به ر بۆیه ت بکا، هه سته ڕی ده چاوهمرێ   ی ده کرد تاکو براکه مولی نه حه و ته  ئه  بوو، که وه خویدا ئه
                           .ی چکردنی داواکه  ملکه کا به ی ناچار ده که تر و پیره وره  خۆ گه  لهبراکردن  شه ڕه هه
   1909 باپیری شخ زاید بوو تاکو سای  ه ک1855 بۆ سای  وه ڕته گه دهدا  و خزانه  نو ئه ت له سته ده

               .دا وه دارتی بوو له سته ی ده  درژترین ماوه وه ئه. بی کرد بو زه یماراتی ئهئحوکمی 
         دوای  به. کرێ تاکو مردنی ستی باوکی شخ زاید ده ت ڕاده سته وخۆ ده  دوای مردنیدا ڕاسته به

رگی باوکیدا،   دوای مه ر به  هه تر بوو، بۆیه وره  خۆی گه ی جوار برا لهبجوک  مردنی باوکیدا، شخ زاید که
   بهبوور   کسه  و یه وه ی بۆ مایه و میراته  ئه وره  برا گه بۆیه. بوو تی نه سته ست کردنی ده شانسی ڕاده

                                                                         . رگرت ی ل وه ته سته و ده ۆر ئهز  رۆک و دواجار به سه
 86نی  مه  ته  له که  ممه بی کرد تاکو ڕۆژی س شه ره یماراتی عهئکتی    ساڵ حوکمی یه  22خ زاید کهش

نی بای  نجومه ی ئه وه ونه کۆب  له یاند که  ڕایگه ته و وه رگی شخ زاید ئه ک ڕۆژ دوای مه یه.  دا مرد ساه
ڕی کودا،   ته و وه  له ته سته رزترین ئاستی ده  به  گوایه ی، کهب ره عهوتی ئیماراتی  تی ده سته ده
                          .یاری کردد  ته و وه رۆکی ئه  سه  بن زایدیان به لیفه لشخ خه خ زاید، ئهشی   وره گه
تی  رۆکایه  سه ر له ک هه ت نه سته ست کردنی ده ی ڕاده له سه مهڕاستدا،  تی ناوه رههتانی خۆ  وه له
  سه مومارهکی دیکتاتۆری سیاسی  یه  شوه  و به تکی ئاساییه کانیشدا، حاه  حیزبه کو له بهکاندا،  ته وه
 و هات و  شه موو بانگه ای ههوو کا   ئامریکاشدا دیکتاتۆرتی مالی حوکم ده کو چۆن له ر وه رکرێ، هه ده

                     .ن  جگای خۆیدا، بۆشی کوڕ داده لهبینین بۆشی باوک،  مریکا، ده ی ئه هاواری درۆزنانه
 


