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بؤ يةكةمني جار لة دواي رِاثةرِيين  جةماوةريي شارةكاين , رِاو ورِووت, " ئارِئارِ"دةستةواذةي 
بؤ ماوةي ضةند رِؤذيك , بةآلم بؤ جاريكي دي و لةطةلَ كةوتين بةغدادا. سةر زاركوردوستانةوة كةوتة 

ينشدةكا و دنيا بة خؤيةوة دةهةذيدياي جيهاين بةالي خؤيدا كيتةوة سةر زار و سةرجني ميدي .
راق جةماوةريكي بةرين لة خةلَكي عي, دنيايةك كة لة ضاوةرِوانييةكاين كةوتين ثةيكةرةكاين سةدامدا

بةبةرضاوةكاين كاميراوة , وةك لةشكريكي تاآلنكةر دةبيين و  هةر شتيك كة بةهايةكي هةبيت 
بةشيكي طةورة لة كةسايةتيية عيراقييةكاين دةرةوةي , لةبةرانبةر ئةم دياردةيةدا. تاآلندةكريت

ي كةسايةيت "وككردينسو"خةجالَةيت خؤيان لة عيراقيبووين خؤيان دةردةبرِن و بة ثيالنيكي , وآلت
  . عيراقي لة قةلَةمدةدةن 

  
كؤمةلَيك دةستةواذةي ئامادةبةدةست بؤ , ئةطةر لة دؤخي وآلتيكي لةشةرِدا طةوزاويي وةكو عيراقدا

ئامادةيي هةية و هةموو خةلَكيكي عيراق و كوردوستان بؤ ساتة " ئارِئارِضييت"رِوونكردنةوةي دياردةي 
ي "نيو ئؤرليرت"ئةوا لةبةرانبةر لةشكري رِاو ورِوويت شاري , اعةيت ثيبهيينوةختيك دةتواينَ قةن

هةوالَي ئةو هيزة رِوخينةرةي كة لة ناخي ئينساندا شاراوةية و لة . كردةوةكة ئاسان نيية, ئةمريكادا
ثيش ضاو سةرسورِهينةرتر ديتة , رِيطةي كارةسايت سروشيت كة دووضاري ئةو شارة بووة و بةرةآل بووة
  . لةو هيزة مةزنة شاراوةيةي كة سروشت بة سةر كؤمةلَطايةكيدا هيناوة

  
بةربآلوي ثةالماري لةشكري ئارِئارِة  لة نيوئؤرليرتدا كة , ئةوةيشي كةسانيكي زؤر تووشي شؤك دةكات 

رين بؤ ئةم سةربازانةي ئيمة دةيني:" دةسةآليت بؤش و ئيدارةكةي ناضار دةكات بة رِاشكاوي بلَيت
ئةوان دةزانن تةقة بكةن و فرماين , كةسانيكن كة لة عيراقةوة هاتوونةتةوة, ناوضةكة

  . "تةقةكردنيشيان ثيدراوة
  

كؤمةلَيك رِوونكردنةوة ئامادةيي , ئةطةر لة دؤخي رِاثةرِيين يةكةمي كوردستان و كةوتين شاري بةغدادا
ي رِاو ورِوويت كؤمةلَطايةكي شارستاين و مةدةين وةك ئةي دياردة, هةية و هيشتا لة يادةوةرميانداية 

  . ئةمريكا لة خانةي كامة هؤكارة كؤمةآليةتييةكاندا رِيزدةكريت



بةراوردكردين دوو دياردةي لةيةكضووي رِاوورِووتة كة لة دوو ثيطةي , كؤششي من لةم نووسينةدا
لةطةلَ  جياوازيية ,  كة بة بؤضووين منكؤمةآليةيت جياوازدا دةطوزةريت و دؤزينةوةي ئةو هؤكارانةية

" داخراوي كؤمةلَطا"ئةطةر . لةيةك سةرضاوةوة دةكري تةماشا بكرين, طةورة سياسي و كولتورييةكانيدا
ي تاكةكاين كؤمةلَطاي عيراق وةك سةرضاوةي بآلوي لةشكري "نامةدةنيبوون"و " طةمارؤي ئابووري"و 

و " رِيفاهي كؤمةآليةيت "و " كراوةيي كؤمةلَطاي ئةمريكا ", رِاورِوويت عيراق ئامادةييان هةية
ي  كؤمةلَطاي ئةمريكي ئةو ئاماذانةن كة رِيك لة ثيضةوانةي بةربآلوي ئامادةيي دياردةي "مةدةنيبوون"

  .دةكري ناويان بينني, ئارِئارِي ئةمريكادا لة بةرانبةر عيراقدا
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نةك , ةو دؤخة ناودةبةم كة لة غيايب دةسةآليت سياسي و ئيداري ناوضةيةك يان وآلتيكدامن ئارِئارِ ب

هةر ئيمكاناتة مادييةكاين كؤمةلَكا و دامةزراوة مةدةنييةكاين ديكة دةكةونة بةر ثةآلماري لةشكري 
ك كة تيايدا دؤخي. بةلَكو خودي سةروةت و ئيمكانايت مادي تاكةكاين كؤمةلَطاش دةطريتةوة, رِاورِووت

ئيتر بة تةا تاآلن و رِاورِووت كردةوةي  شةخسي كؤمةلَيك كةساين ثيشةيي نني كة بة دز يان 
بةلَكو دؤخيكة كة تاكة ئاساييةكاين ديكةي كؤمةلَطا دةسيت بؤ دةبةن و , تاآلنضي ناو دةبرين

  . ضاوي ليدةكات, ؤتنيوةك كاريكي تارِادةيةك رِ, كؤمةلَطاش لة ئاستيكي بةريين كؤمةآليةتيدا
  

طؤرِيين كردةي دزي و بةتاآلنربدين ئيمكاناتةكاين , ئةوةي كة تايبةمتةندي ئةم دياردةية دةردةخات
كؤمةلَطاية لة كاريكي ناشايستة و قيزةونةوة بؤ كردةيةكي ثؤزةتيظ ئةطةر بؤ ساتة وةختيكي كةميش 

ئةو ئالَوطؤرِة طرنطةية كة , ردةوةيةكي ثؤزةتيظئةوةيشي كة ئةم كردةوةي تاآلنكاريية دةكاتة ك. بووة
واتا ئةو سيستةمة . بةسةر سيستةمي ئةخالقي كؤمةلَطادا ديت, كة لة زةمةين بةربآلوي رِاورِووتدا

ئةو بةها , ئةوا لة زةمةين رِاورِووتدا, ئةخالقييةي كة رِؤذكاريك ئةم كردةوانةي نيطةتيظ دةنةخشاند
, لة ثاش ئةم رِوونكردنةوة كورتة.  هةمان ثيوةرةكاين دوينييةوة كار بكاتئةخالقييانة ناتوانيت بة

بةراورديك لة نيوان ئةم كردوةيةدا  , كة بيطومان لة شوينيكي ديكةي ئةم نووسنةدا دةطةرِيمةوة سةري
ي بةآلم وةك سنوورجياكردنةوةيةك بؤ سةرجنداين من لة كردةوة. دةكةم لة عيراق و نيوئؤرليرتدا

دةيب ئاماذة بة دياردةيةكي ديكةي رِاورِووت بكةم , رِاورِووت بةو ثيناسةيةي كة لةسةرةوة ئاماذةم ثيدا
كة رِةنطة الي خوينةر ئةو هةستة ثيكبينيت كة ناكريت باس لة ميذووي رِاورِووت لة عيراقدا بكريت و 

يستيماتيك و بة نةخشةية كة لة ئةنفال و ئةويش كردةي رِاورِووتيكي س. ئةم ئاماذةية ديار نةبيت
تةنانةت لة قؤناغة جؤراوجؤرةكاين شةرِي ناوخؤي . ثرؤسةي داطريكردين كويتدا خؤينيشاندةدات

  .ضةندةها منوونةي زيندوو لةبةردةستدان, كوردستانيشدا لة هةوليردا
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رِوونكردنةوةي ئةم ثرؤسةي رِاو ورِووتة سيستيماتيك و , ةسةرطوزشتةي ئةم ناونيشانةي سةرةو

سةري بؤ من و مالَي بؤ :" لة ذير ثةرضةمي. بةنةخشةيةية كة بةعس لة كوردستاندا دةسيت بؤ دةبات
رِاورِووت و بةتاآلنربدين شتومةك و ثيداويستيية سةرةتاييةكاين هاوآلتييان , بةعس لة عيراقدا, "تؤ

لة طةرمةي . يةي كة هيزة جيبةجيكةرةكاين ثرؤسةي ئةنفال ثييهةلَدةسنتدةكاتة ئةو غةنيمة
دةلَين . دةبيتة ويردي سةر زار, نوكتةيةكي لة ضةشين ئةو ناو نيشانةي سةرةوة, هيرشةكاين ئةنفالدا

 لة يةكيك لة ديهايت ئةنفالكراودا لةاليةن عةلةشيشيكةوة, يةكيك لةو ضةكدارة كوردانةي رِذيم
بةآلم بةثيي .  ثرسيارةكة و زؤر كةس بة ميشكيدا ديت, بابة عةلةشيش ضؤن زةالم دةكوذيت. دةكوذريت
لة ثاش ئةنفالكردين ئينسانةكاين . رِوونكردنةوةيةكي لةم جؤرة قةناعةت بة طويطر دةكات, نوكتةكة
يب ئاطا لةوةي كة .  بالَييةكيك لة ضةكدارةكاين رِذيم عةلةشيشيك دةطريت و دةخياتة بن, ئاوايي

دةخاتة سةر ثةلة ثيتكةي ضنطي , عةلةشيشي بةستةزمان لة بالَةفرِتةي خؤيدا, ضةكةي زامن نيية
  .  تفةنط و زرمةي ليهةلَدةستيين و كةسي ضةكدار بةالدا ديت
ي ئةنفالة كة طيرِةرةوةي رِوخساري ئةو ديو, داستاين كوشتين ضةكداريكي رِذيم لةاليةن عةلةشيشيكةوة

بةلَكو مولَك و مالَ و , تيايدا نةك هةر ئينسانةكاين ئةم هيرشة درِندانةية يب سةر و شوينكران
  . ئيمكاناتة مادييةكانيشييان بة غةنيمةت بران

, هةمان ثرؤسةي بةتاآلنربدين تةواوي ئيمكاناتة مادييةكاين كويت, لة زةمةين طرتين كويتيشدا
بةشيك لة سياسةيت هيزة , ئةم جؤرة لة كردةوةي رِاورِووت, طريكردين كوةيتةبةشيك لة نةخشةي دا

دةرطريةكاين شةرة و لة ضوارضيوةي نةخشة جةنطييةكاندا ئاماجندارانة لةاليةن دةسةآليت سياسييةوة 
دةضيتة خانةي كردةوةيةكي رِيكخراوي , واتا ئةم جؤرة لة كردةي رِاورِووت. دةسيت بؤ دةبريت

جيطاي , نكارييانةوة كة كةمتر لة ليكدانةوةي مندا بؤ دياردةي رِاورِووت وةك كردةيةكي كؤمةآليةيتتاوا
  . دةبيتةوة

وةك دةستةواذة لة رِاثةرِيين شارةكاين , لةشكري ئارِ ئارِ,  بةآلم وةك لةسةرةتاوة ئاماذةم ثيكرد
بؤ يةكةمني جار لة ميذووي . ةآليةيتدةبيتة دةستةواذةيةكي كؤم, كوردستاين بةهاري نةوةد و يةكدا

ضرثاي نةخؤشي خةستةخانةكان بةسةر شةقامةكانةوةية و تةلةفزيؤن و , شاريكي وةكو سليمانيدا
طةورةترين عةمباري شيش و ئاسين شار  لة ماوةي كةمتر لة دوو . ئينجانة و كارتؤنة جطةرةي لةسةرة

ةردة ئاردي بةسةر شانةوةية و قةد رِةنطة رِؤذيك بةيب وينةي ئةو ذنةي كة ف. طسكي ليدةدريت, رِؤذدا
دةم بة بؤلَة و طلةي لةوةي كة كةساين ناثياوي بيشةرةف نةيايشتووة , عةبا و لةضك نةضووبيتة دةر

  . دميةنيكي ئاسايية, فةردةيةكي زياتر بينيت, وةك ئةوةي ئةو  دةيةويت
 مالَةكةيةوة و لة ئيوارةي هةمان رِؤذدا ديتةوة ناو كؤرِي و ثشيت ثيكاب دةينَ بة دةرطاي دراوسيتة

, هةيانة ثياوةيت بةسةر ئاوي حةمامةوة دةكات و نةك هةر ثاكةتة جطةرةيةك. ثياوان و ذناين طةرةك



ثياوي بيدةسةآليت وةك تؤ ضي ! بيطرة:" بةلَكو ثارضةيةك جطةرةت بؤ دةخاتة حةوشةي مالةوة
  . "ثيدةكريت

كردةيةكي دزيوة و لة رِيطاي سيستةمة ئةخالقيي و قةزائييةكاين كؤمةلَطاوة  بةر ئةطةر دزي 
نةفرةتكةوتووة و لة ناوشياري دةستةجةمعي تاكةكاندا هةميشة ئامادةيي هةية وةك كردةوةيةكي 

ت رِيك ثيضةوانةي ئةم تيرِوانينة باآلدةس, ئةوا لة زةمةين بةربآلوي كولتوري رِاورِووتدا, ناشريين
  . دةبيت

بةكارهيناين ضةمكي كولتوري رِاورِووت بةو مةبةستة بةكاردةهينم كة خودي كردةي رِاورِووت وةك 
زرنطانةوةيةكي ناشريين لة طويدا ثيكناهينيت و لةشكري رِاورِووتضييان بة رِوخساري , دياردةيةكي دزيو 

اين كردةيةكي وةك رِاورِووت و بةتاآلنربدين طؤرِ, بة واتايةكي تر. خؤيانةوة بةبةرضاوماندا دةطةرِين
هيندة سادة دةبيتةوة كة ئيدي تواناي بةرهةمهينانةوةي جؤريك لة فشاري , ئيمكاناتةكاين كؤمةلَطا

كؤمةآليةيت دةبيت لةسةر ئةو تاكو طروثانةي دي كة ثرةنسيثة ئينساين و ئةخالقييةكانيان 
  . ووت بنرِييانثينادات بةشداري ثرؤسةي رِاورِ

رِةنطة ئاماذةدان بة دةستةواذةيةكي لةضةشين ئةم دةربرِينةي خوارةوة كة لة زماين طةجنيكةوة كة 
بةشداري لة كردةي تاآلن و رِاورِوويت ئةم دواييانةي عيراقدا نةكردووة و خؤي بة ماية ثووض  لة 

ؤشنبكاتةوة كة كولتورري رِاورِووت كاريكي ثيويست بيت و كةميك لةو رِاستييانةمان بؤ رِ, قةلَةمدةدات
كة لة دؤخي نةماين دةسةآليت سياسي و ئيداريدا ثةيدا دةبيت و دةكري ضةند رِؤذيك ياخود ضةند 

بؤ ئةوةي منيش وةكو ئةو جةماوةرة بةرينةي كة رِووخاندين سةددام :" ئةو دةلَيت. مانطيكيش خباينيت
ت دةستة و دوعا دابنيشم خوازياري ئةوة مب ئةمريكا لة ئيران بدات دةبي, لة ثرِيكةوة كردي  بة كورِيك

  ."و لةو فرِكان فرِكانةدا شتيكم بةركةويت
  

ئةوةي كة دياردةي تاآلن و رِاورِووت بة جؤريك هيندة بةرينبووةتةوة و ئةوانةي كة نايانةويت بةشداري 
لة ذير فشاريكي  هيندة طةورةي باآلدةسيت , ئةم ثرؤسةية بن بةهةر هؤكاريكي ئايديؤلؤذييةوة بيت

  . تواناي وةسفكردين دةبيت, كة تةا جؤرة دةربرِينيكي لة ضةشين سةرةوة, ئةم كولتووردا دةنالَينن
دياردةي نةكرِيين سةيارةي علوج و هةستكردن بة شةرمةزاري و دواتريش قبولَكردين لة ئاستيكي 

  . آلدةسيت كولتوريكة كة دؤخي رِاورِووت دةخيولَقينيتضريؤكي با, طةورةي كؤمةآليةتيدا 
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طروثيك لة كةساين تاوانكار , لة هةموو ئالَوطؤريكي طةورةي كؤمةآليةيت و نةماين دةسةآليت سياسيدا

ةر ئةم بةشة كةمة لة لةشكري ئارِئارِ من قسةم لةس. هةية كة خوازياري كةلَكوةرطرتنة لة رِووداوةكان
ئةم طروثة لة دواي تاقيكردنةوةكاين . بةشداري ثرؤسةي ئارِئارِن, نيية كة وةك تؤرِيكي رِيكخراو

لةبةرانبةر , بة خؤئامادةييةكي طةورةتر و سازمانترة وة, رِاورِوويت سالَي نةوةد و يةكي كوردستانةوة
  .ئامادةييان هةية,  ديكةي عيراقدارِاورِوويت كةوتين بةغدا و شارةكاين



سةفةري ئةم هيزة تاآلنضيية رِيكخراوةي شارةكاين كوردوستان بؤ بةغدا و موسلَ و طرتين هوتيل لةم 
دميةين ئةو ئارِئارِضيية نيية كة , شارانةدا بةر لة رِووداين جةنط بؤ ئةوةي قةثالَي طةورةتر بطريت

دا هيضي بؤ نةماوةتةوة و ئينجانةي ذووري بةرِيوةبةري بة لة يةكيك لة دامةزراوةكاين بةغدا
". ضيبكةم هةر ئةوة مابوو:" دةستةوةية و لة بةرانبةر ضاوةكاين كاميراي كةنالَي العربيةدا دةلَيت

طروثيكي تاوانكاري سازماندةية و نةخشةدارانة دةيةوي لةم , بةلَكو ئةم بةشة لة لةشكري ئارِئارِ
  . دةوة تاوانكارييةكاين خؤي ئةجنامباتكر, هةلومةرجةدا

ئةو عةشامةتة بةرينةية كة قةت رِؤذطاريك لة خةيالَي , مةبةسيت سةرةكي من لة لةشكري ئارِئارِ
سةتلَي دراوسيكةيان بةريت و كةضي بةبةرضاوي هةموو ناسياو و نةناسياوةكاين , ئةوةدا نةبووة

  . ين دي وةك خؤي دةداتشتومةكة تاآلنكراوةكاين ثيشاين ئةوا, خؤيةوة
  ضي وادةكات حةشاماتيكي زؤر لة يةك لةحزةدا بة جؤريك رِةفتار بنويين كة جاران وا نةبووة؟
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 ضونكة بة برِواي. من ناضارم سةرجنيكي  ئةم دياردةيةي عيراق بدةم و دواتر بطةرِيمةوة سةر نيوئؤرليرت

لةطةلَ دووري مةسافة جوطرايف و كولتوري و ئاسيت ثيشكةوتووي تةكنيكي ئةم دوو شوينةدا كة , من
هيشتا ئةو خالَة هاوبةشانةي كة هؤكار و بةرثرسيارييت  ,  لةيةكةمني نيطادا زؤر طةورة ديتة ثيش ضاو

  . تر طةورةتر ديتة ثيش ضاو وةك لة جياوازييةكانيانزيا, بةربآلوي ئةم دياردةية لةوي و ليرة
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رةنطة تيزي داخراوي كؤمةلَطاي عيراق بةهيزترين ئةو تيزانة بيت كة لة ثشت رِوونكردنةوةي ثرؤسةي 

داوة ئاماذةي تاآلن و برِيين رِووداوةكاين بةهاري نةوةد و يةكي كوردستان و دواي كةوتين  بةغ
. كؤمةلَطايةكي داخراو بة هةموو مانا سياسي و كولتوري و كؤمةآليةتييةكانييةوة. ثيدرابيت

كؤمةلَطايةك كة سيستةميكي تؤتاليتاري بةرِيوةي دةبات و هيض دامةزراوةيةكي سياسي دميوكراسي تيادا 
لة ئاذةلَي ديلكراو تيايدا " ةيةكطةل"كؤمةلَطايةك كة تيايدا جةماوةريكي بةريين خةلَك وةك . نةبووة

لةطةلَ , ئيتر ئةم زيندانيية ديلكراوة, كاتيك دةرطاكاين ئةم زيندانة دةخريتة سةر ثشت. يةخسرين
, بةوةي كة لة كؤمةلَطايةكي وادا طةورةبووة. وةك ئاذةلَيك رِةفتار دةكات , ثرؤسةي ئازادكردين خؤيدا

رِيك لةطةل ئةو . و سةروةت و ساماين كؤمةلَطاش نييةهيض متمانةيةكي بة دامةزراوي دةولَةت 
  . شاطةشكة دةبيت" تؤثيين خؤي و زةرةري خاوةنةكةيدا"دةربرِينةدا رِةفتار دةنوينيت كة لة 
ئةم ئاماذةيةيان . عيراقي حةساري ئيقتيسادي و عيراقي جةنطةكانة, بةآلم عيراقي كؤمةلَطاي داخراو

يانةدا دةسوورِيتةوة كة كردةي رِاورِووت دةكاتة ثةرضةكرداريكي هةذارةكان بؤ زياتر لةو هؤكارة ئابووري
  . بةدةستهيناين فةردة ئارديكي زياتر



هيندةي ثاساوي تاآلنكردين ئيمكاناتةكاين كؤمةلَطا , ئةم رِوونكردنةوة ئابووريية, بة واتايةكي تر
كارة واقعييةكاين ئةم كردارةوة نيية كة ض هيندة بة شوين هؤ, دةداتةوة و مؤري تةئيدي ليدةدات

  . سايكولؤذييةك لة ثشت لة شكريك لة هيزي ئارِئارِةوةية
بة جيا لةو ضوارضيوة سياسيية ئابوورييةي كة ئاماذةي , بةآلم لة هةمووي سةرجنرِاكيشةر تر ئةوةية

واتا لة رِاثةرِيين . ة طةورةكانةعيراقي زةمةين شؤرِش و  رِووداو, عيراقي زةمةين ئارِئارِ, ثيدةدريت
دا ضاودةكاتةوة كة "شؤرشطيرِانة" لة ضوارضيوةي هةلومةرجيكي, ثرؤسةي رِاورِووت, يةكةمي كوردستاندا

لة دواي كةوتين . هيشتا رِزطاري و ئازادي و خويين شةهيد و بؤين قوربانييةكان هةر طةرمن
واتا ئةطةر ضةمكي . رِؤذطارةكاين كؤمةلَطاي عيراقةثةيكةرةكاين سةددامةوةية كة كؤتايي رِةشترين 

موسادةرةكردين شؤرِطيرِانة ثرؤسةي بةشيكي طةورةي شؤرِش و رِاثةرِينةكاين ديكةي طؤشة و كةنارةكاين 
ئةوا  لة عيراق و كوردستاندا ,  ديكةي دنياية و بةشيك لة هيزة شؤرِشطيرِةكان دةستيان  بؤ بردووة

خاوةين , بةآلم ئيمة لة بةرانبةر هةلومةرجيكي شؤرِشطيرانةدا. ري ليدةكةويتةوةتاآلن و تاآلنكا
.  ي واين كة خؤي بةشيك لة ثرؤسةي سازماندةي كردةي ئارِئارِضيتيية"شؤرِشطيرِانة"ئةحزايب سياسي 

ستةكاين ئةم اليةنة دةكري وردكردنةوةي زياتري لةسةر بكريت كة ئةطةر بزووتنةوة سياسيية باآلدة
ثيكهاتةيةكي تةواو ثيضةوانةي ئةم بزووتنةوة باآلدةستانةي ئةمرِؤي , سةر طؤرِةثاين عيراق

  دةكرا قسة لةسةر دؤخي ئارِئارِ بكريت؟ , عيراقييان هةبواية
بؤية كاريكي , بةآلم بةوةي عيراق كؤمةلَطايةكي داخراوة و خاوةين هيض دامةزراوةيةكي دميوكرايت نيية

لة نةبووين , ة كة ثةيوةندييةكاين هاوآلتييان بة دامودةستطا خةدةمايت و حكومييةكانةوةئاسايي
واتا ئةوةي بة متمانةي هاوآلتييان دةناسريت كة رِيزي بؤ خةدةماتة . متمانةي هاوآلتيياندا بنالَينيت

هةر . و عيراقدا سفرةلة وآلتيكي وةك, كؤمةآليةتييةكاين كؤمةلَطا و دامةزراوة دةولَةتييةكان هةبيت
, بؤيةش لةطةلَ تيكضووين شريازةي ئةو ثةيوةندييةي دةسةآلت كة لة نيوان هاوآلتييان و ئةوانداية

  .  دةبيتة كردةوةيةكي سروشيت, فةرهودكردين تةواوي ئةو ئيمكانانة مادييانة
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, تين دؤخي ئارِئارِ لة عيراقدا لةبةرضاودةطريينبة لة بةرضاوطرتين ئةو هؤكارانةي كة بؤ دةركةو

كارةساتيكي سروشيت . ئيمة لة بةرانبةر رِووداويك و كؤمةلَطايةكي تةواو ثيضةوانةي وةك عيراقداين
دراوسي و ثريو ثةككةوتةكاين شارت لة , قةوماوة و خةبةريك لة شؤرِش و حةماسةي شؤرِطيرِانة نيية

طةورةترين دةولَةيت دنيا كة تواناي ناردين . بة ضؤكدا هاتوون, يزيكي سروشتيدابةرانبةر رِةمحةيت ه
دةولَةتة و ميذووي , ضةكة كؤكوذةكاين هةية بة هةموو كونج و كةلةبةريكي دنيا  لة كةمترين كاتدا

هاوكاتيش كة . ةكاين دنياية"و طةورةترين دةسةآلتة دميوكرات"دميوكراسي "دريذترين دةسةآلتة 
يشتا تةرمي قوربانيةكاي الفاو بة سةرشةقام و لة ناو مالَةكاندا كةوتوون كةضي جةماوةريكي ه

وةك ضؤن . لة ثرؤسةي تاآلنكردين تةواوي دوكان و دامودةسطا حكومييةكاندان, بةريين خةلَك
 ئةو ثياوة سيماي, ديسانةوة لةشكري ئارِئارِ لة رِاورِوويت شاري نيوئؤرليرتدا, لةسةرةوة ئاماذةم ثيدا



تة سةر شاشةي تةلةفيزيؤنةكان و دةلَيستة نيية كة ديكي كؤمةك :" رِةشثيبةوةي كة هيض ئيمكاناتي
  "ناضارم شري بؤ منالَةكامن بدزم, نةطةيشتووةتة ئةم شارة

بةلَكو , ئارِئارِضي لةم دؤخةدا ئةو كةسة نيية كة ديتة سةر شاشةي تةلةفزيؤن و ئاوا دةدويت, مةبةستم
ةو دةمووضاوة ناسراوةية كة لةطةلَ تيثي كاميراي كةنالَةكاين رِاطةياندندا دوكان دةشكينيت و ئ

دؤخي ئارِئارِ لة نيو ئؤرليرتدا لة . تةلةفزيؤن دةدا بة شانيدا لة شاريكدا كة كارةباي تيا نيية
ةريكي بةريين خةلَك زةمةنيكدا رِوونادات كة دةولَةت هيض ئيقداميكي لة خؤي نيشاننةداوة و جةماو

لة هةيةكة تواناي ضارةسةري ئةم كيشةيةي , ئةمريكا هيندة دةسةآلتيكي طةورةية, ثييان واية
كة هيشتا خةلَك , دؤخي ئارِئارِ لة نيوئؤرليرتدا كاتيك دةطوزةريت, بة واتايةكي دي. كةمترين كاتدا

,   ئوميدي طةورةي دةسةآليت دةولَةتةكةيانداكؤمةكة ئينسانييةكان دوا دةكةون و هيشتا لة, نازانيت
ئةو , ئةوانةي لة شاردا دةميننةوة. بةآلم نيوئؤرليرت شاري رِةشثيستةكاين ئةمريكاية. ثشت ئةستوورن

ئةمة بةشيك لة ضريؤكةكاين رِوونكردنةوةي ميدياي . كةسانةن كة ئيمكاين دةرضوونيان نيية
ة هةذاربووين لةشكري ئارِئارِ دةكريتة موتيظي رِاورِوويت ئةم ديسانةو, بة واتايةكي دي. خؤرئاواية

بة دةسةالتة " بووين متمانةي هاوآلتييان" "كراوةيي كؤمةلَطا"و " مةدةنيبوون" ئيتر ضةمكةكاين . شارة
  . هيض شتيكي تايبةمتان ثينالَين, سياسي و مةدةنييةكاين ئةم كؤمةلَطاية

  
" هةذار ونةداربوون", تيزي ئينتيماي ضينايةيت,  لة دؤخي نيوئؤرليرتدابةآلم من ض لة دؤخي عيراق و ض

نةك بة هؤي ئةوةوةي كة هيض ثةيوةندييةك لة . لةشكري ئارِئارِ دةخةمة  دةرةوةي ليكدانةوةكةمةوة
بةلَكو بة رِوونكردنةوةي ئةوةي كة , نيوان كردةي رِاورِووت و شوين ثيي ضينايةيت ئينسانةكاندا نيية

رِيك , بولَكردين ضريؤكي هةذاري و نةداري ئينسانةكان بؤ ثةيوةستبووين ئةوان بة لةشكري ئارِئارِةوةق
هةر هةموو تويذ و ضينةكاين كؤمةلَطا , هؤكارةكةيشي ئةوةية. طروثيك دةكاتة تريي نيشاين ليكدانةوة

 وةك ئارِئارِضييةك رِةفتار ئامادةيي ئةوةي هةية, لةم زةمةنة تايبةتييةي نةماين دةسةآليت سياسيدا
ينوةيةكي طشيت . بنويبة واتايةكي دي و بةو هؤكارانةي كة سيستةمي ئةخالقي باوي كؤمةلَطا بة شي

دياردةكة , لةكاردةكةويت تاكو تاكةكاين كؤمةلَطا لة ضوارضيوةي بةها ئةخالقييةكاندا رِابطريت
داماين سةر بة هةموو ضينةكاين كؤمةلَ ئةو سنووري ئينتيما ضينايةتييةكان دةبةزينيت و ئةن

هةر بؤيةش من  هؤكاري سةرةكي . ئامادةيية لة خؤياندا نيشاندةدةن وةك ئارِئارِضييةك رِةفتار بنوينن
دروستبووين ئةم دؤخة و ثةيوةستبووين لةشكريكي بةرين لة ئينسانةكاين كؤمةلطا بة لةشكري 

كردةيةك كة بة .  ئينساين ناو كؤمةلَطاي ضينايةتيدا دةبينمةوةي"لةخؤنامؤبوون"لة كردةي , ئارِئارِةوة
يةكيك لة خةسلَةتة زاتييةكاين كؤمةلَطاي ضينايةتيية و لة سةرتاثاي هةموو سيستةمة 

لة .  ئامادةيي هةيةييةوةبة ئاستة جؤراوجؤر و جياوازةكان, سةرمايةدارييةكاين ئةمرِؤي دنيادا
ثرؤسةيةك كة هيندة سروشيت . يستةمي ئابووري سةرمايةداريداية خؤنامؤبوونيك كة بنةماكةي لة س

. وةك بةشيك لة سايكؤلؤذيةيت ئينسانةكاين كؤمةلَطاي ضينايةيت ليهاتووة, بووةتةوة لة بةرضاومان
كردةيةك لة مبةرةوة ئينسان رِؤذانة هةزاران كاآلي جؤربةجؤر بةرهةمديين و خؤيشي دةسيت بةبةشيكي 

بة تةواوي ثانتايي ضةمكةكةوة , ئةم دؤخة ئةطةر لة نيوئؤرليرتدا بيت. يانةدا ناطاتزؤر لةو كاآل



ئةطةر دروستييةك لة دةربرِيين ضةمكي . لة كوردوستان و عيراقيشدا بة هةمان شيوة, ئامادةيي هةية و
ا ئامادةيي ئةو, كؤمةلَطاي داخراودا هةبيت و عيراق و كوردوستان بةم كؤمةلَطايانةوة بناسرينةوة

بة هةزاران , وةك دابةشبووين ضينايةيت كؤمةلَطا , كؤمةلَطاي داخراو لة وآلتيكي وةك ئةمريكادا
بة ماناي لةثةراويزةوة ناين تؤي ئينسان لة , رِةشبوون لة خؤيدا. شيوازي جؤراوجؤر دةردةكةويتةوة

ن وةك رِةش هيض كات ناتوانيت زؤريك لةو بوارة كؤمةآليةتييانةي كة لة كؤمةلَطادا هةية و ئينسا
بؤيةش ديوارةكاين نيوان ئينسان و ئيمكانتانة مادي و مةعنةوييةكاين .  سنوورة داخراوةكاين نةبينيت

  . كؤمةلَطا هةميشة لةبةرزبوونةوةدان
ئةوةي كة ضةمكي هةذاري تاكةكاين كؤمةلَطا لةم تيرِوانينةي مندا دةكاتة دةرةوةي بنةمايةك بؤ 

خودي ثرؤسةي لةخؤنامؤبووين , ةي دياردةي رِاورِووت ض لة كوردوستان و ض لة ئةمريكاداشيكردنةو
ئينسانةكاين كؤمةلَطاي ضينايةتيية و دةكري كةسيك هةذاريش نةبيت و ئةم دؤخي نامؤيية بة 

  . قورسترين شيوازةكانيةوةي لةمس بكات
ي  ئينسان لة بةهرةمةندبووين لةو ئةم ثرؤسةي دابرِانة, ئةم ثرؤسةي لةخؤنامؤبوونةي ئينسان
تةا دةكري بة كةمكردنةوةي قلَشت و بةرزيي و نزمييةكاين , ئيمكاناتانةي كة خؤي خولقينةريةيت
كؤمةلَطايةك كة لة رِيطاي تؤرِي خةدةمايت و , بة واتايةكي دي. سنوورة ضينايةتييةكان كةمبكريتةوة

هيةوة  توانيبييت ئةم ثرؤسةي دابرِانة ئينسانيةي كؤمةآليةتييةكاين سيستةمي دةولَةيت رِيفا
كة ثرؤسةي لة , ئينسانةكان لة ئيمكاناتة ماديي و مةعنةوييةكاين كؤمةلَطا بة ئاستيك طةياندبيت

لة , كة حةسرةتةكاين تاك , بةلَكو بة ئاستيك طةينراوة, خؤنامؤبووين ئينسان نةك رِيشةكيش كراوة
  .   كة لة وآلتيكي وةك سوييداية نةك لة ئةمريكادادؤخي ئاخ و حةسرةتيكداية

ئيمة لةبةرانبةر كؤمةلَطايةكداين كة تةواوي ئيمكاناتة مادييةكاي لةاليةن , لة دؤخي عيراقدا
دةيب لة رِيطاي , حزبيكي دةسةآلتداري وةك بةعسةوة قؤرخكراوة و كؤمةلَطا بة دةولَةمةند و هةذارييةوة

لة مةملةكةيت .  لة ثيداويستيية زةرورييةكاين كؤمةلَطا بةهرةمةند بيتكؤثؤنةكاين بايعييةوة
  . بة طالَؤن و تةنكةوة بضنة ويزةي شةرِي وةرطرتين , دةيب ئينسانةكان, نةوتدا

بؤ ئةوةي لة . ئيمة لةبةرانبةر بيرِةمحترين سيستةمة ضينايةتييةكاين سةردةمداين, لة ئةمريكادا
دةيب الين كةم خاوةين سي , ي مامناوةندي وةك هاوآلتييةك ذيان بطوزةريينئاستيكي رِيفاهي سادة

كة لة نيوان ئينسان و , واتا ديوارةكاين كؤمةلَطاي ضينايةيت هيندة بةرزن. تاضوار كاري جؤراوجؤر بيت
  .  يتمةملةكةتيك هةية كة جطة لة خؤنامؤيي هيض شتيكي دي ناكري ناوي ليبنر, حةز و خواستةكانيدا

لة رِيطةي مؤديلي , بةرزي و نزمييةكاين ئينتيماي ضينايةيت ئينسانةكان لة وآلتيكي وةك سوييددا
, بةآلم لة ئةمريكاو لة عيراقيشدا. دةولَةيت رِيفاهةوة تا رِادةيةك كةمكراوةتةوة نةك نةهيلَرابيت

يستةمي سةرمايةداري يب تؤرِي لةيةك س, لةطةلَ جياوازيية جوطرايف و كولتورييةكاين نيوانياندا
  . رِيفاهي طشيت بؤ ئينسانةكاندا هاوبةشن 

ئاسيت ثرؤسةي لة خؤنامؤبووين ئينسانةكاين كؤمةلَطا لة ثرؤسةي دةستنةطةيشتنياندا , بة برِواي من
ثةيوةندييةكي رِاستةوانةي هةية بة خولَقاندين , بة ئيمكاناتة ماديي و مةعنةوييةكاين كؤمةلَطادا

  . ةي رِاو ورِووت لة كؤمةلَطاداديارد



واتا تا كؤمةلَطاي ضينايةيت و ئاسةوارةكاين لة ذياين تاكةكاين كؤمةلَطادا لة رِيطةي خةدةماتة 
خؤثاريزي كؤمةلَطا بة رِووي دياردةي , كؤمةآليةتييةكاين دةولَةت و دامودةستطاكانيةوة كةمكرابيتةوة

  . رِاورِووتدا بةهيزتر دةبيت
  

رِؤشنتر ئةم , قسةي ئةو ثريةميردة ئارِئارِضييةي كة لة طةرمةي رِاورِوويت شارةكاين كوردوستاندارِةنطة 
ئةو ثريةميرديكي بة ساآلضووة و  سؤثايةكي نةويت ناوةتة سةر سةري و . ثرؤسةيةمان بؤ رِوونبكاتةوة

يدةلَيبوار ثيكي رِيثرية بةو ثةرِي تورِةبوونةوة كةضي مامة, "وةآل مامة طيان هةر بؤ تؤ باشة:" ذني 
مان رِةوا نابينيت؟:" وةآلمدةداتةوة و دةلَيكي كؤمةلطا " بؤ دادة طيان ثيزة ضيية كة وا لة تاكيئةو هي

 جطة لةو خةون و ,دةكات كة سؤثاي مةكتةبيكي مناآلين قوتاخبانةيةكي شارةكةي بةهي خؤي بزانيت
يت لةو ديو سنوورةكاين حةز و خواستة فةردييةكاين خوليا ضةثينراوانةي كة سيستةمي ضيناية

  .  ئينسانةكانةوة ديليكردوون
  
  
  
  
  
  
  


