
 

 

 ژیانێکی پێکەوە نانی بنیاد:بۆتەوە جیهان ڕووبەڕووی کێشانەی ئەو و نارەحەتتی لەو بەشێکین ئێمە
 نێودەوڵەتی

 
 هاتەبایی بۆ ڕەخساوەکان هەلە وە ئەمەریکا یەکگرتووەکانی ویالیاتە ال هاواڵتیان کۆمەڵی ناتوندڕەوانەی ڕێخستنی

 عێراق لەگەڵ
 ڕۆکفێلەر کەی تێری

 خواز ئاشتی داهاتوویەکی بو سێبتەمبەر ی ۱۱ خێزانەکانی
 .سااڵنەی کۆنفرانسی (ISCCI)  عێراق کوردستانی سلێمانی، لە ۱۷،۱۸٠۲دووەم کانونی ی
 

 سەر هێرشەکانی لە کوژرا خوشکەکەم سێبتەمبەردا ی ۱۱ لە .پێبکەم دەست خۆم لەسەر بەسەرهاتێک بە با ڕێگەمبدەن
 وە ژیانم، زۆربەی لە بووم تیژی توندو بە دژ خوازێکێکی چاالکە من .نیویۆرک لە جیهانی بازرگانی سەنتەری

 و بوش ئەمەریکا یەکگرتووەکانی ویالیەتە سەرۆکی کاردانەوەکانی و سێبتەمبەر ی ۱۱ ڕووداوەکانی
 وە -بگەڕێ شەڕدا و تۆڵەسەندنەوە دوای بە یەکگرتووەکان ویالیەتە کە بترسم لێکردم وای تر سیاسەتمەندارەکانی

 .گرتنی دەستبەسەردا توانای لە دەرەوە بێتە توندڕەوی
 

 کە خێزانانەشی ئەو بینیم کە بووم بەختەوەر زۆر من وە -بەر بگرینە ناتوندڕوانە و ئاشتیانە ڕێگای ویستم من
 بۆ ەرسێبتەمب ی۱۱ خێزانەکانی ڕێخراوی پێکەوە .بوون شێوە هەمان بە سێبتەمبەردا ی ۱۱ لە کوژران ئەندامەکانیان
 تایبەتی بە جیهاندا لە ئەمڕۆ کە نەبووین، سەرکەوتوو کە ئاگاداربووین ئێمە .پێکهێنا خوازمان ئاشتی داهاتوویەکی

 من .سێبتەمبەردا ی ۱۱ بەدوای بێت کە دەترساین لێی ئێمە کە تونڕەویایە و شەڕ بەردەوامی ملمالنێی لە عێراق
 خوازێکی چاالک کاری ئەمە -کردوە عێراقی تووشی من تەکەیواڵ شەڕەی ئەو بۆ بکەم لێبووردن داوای ئەمەوێت

 .دەکەم لێبوردن داوای نەبووین، سەرکەوتوو بەاڵم وەستانی، بۆ نەناسە ماندوو
 چاالکخوازان کۆمەڵی وەک وە بەر بیگرینە دەبێت کە ڕێگایەیە ئەو ناتوندڕەوی کە هەیە تەواوم باوەڕی ئێستاش بەڵێ
 چۆن فێربین ئەوەی بۆ لێرەم کە گوزارم سوپاس و پێمخۆشە من ئەمە لەبەر .ژیان ەوەپێک و تەبایی بۆ بکەین کار

 ئاشتی تیایاندا کە کۆمەڵگایانەی ئەو بونیادنانی وە واڵتەکانماندا، لە نادادپەروەری بە هێنان کۆتای بۆ بکەین کار پێکەوە
 .هەمووان بەهاکانی و ماف بۆ بەردەوامە ڕێزگرتن و
 

 لە سەندوە پەرەی کە تۆقێنەرانەی شتە لەو هەندێک و یەکگرتووەکان ویالیەتە سەر دەخاتە تیشک من قسەکانی
 ویالیەتە هاواڵتیانی کۆمەڵگەی کە بەناوبانگانەی خۆپیشاندنە ئەو هەروەها وە -سیاسەتەکانماند چوارچێوەی

 .ناتوندڕەوانە ەکیشێوەی بە گۆڕانکاری بەرەو هەنگاوێک بۆ بووە ئاماژە وەک کە کردویانە یەکگرتووەکان
 
 ڕێخراوی .نێودەوڵەتییەوە دەقی چوارچێوەی بخەمە سەندوە پەرەی یەکگرتووەکان ویالیەتە لە شتانەی ئەو یەکەمجار با

 :جیهاندا لە باو شتی دوو سەر خستۆتە تیشکی نێودەوڵەتیەوە ئەمنستی ناوی بە مرۆڤ، مافەکانی
 
 بۆ جێگەکان هەموو.جیهاندا لە شوێنێک هەموو حوکمەتەوەلە الیەن لە هاواڵتیان کۆمەڵگەی سەرکوتکردنی -۱

 زۆربەی لە ئەبێتەوە بچوکتر و بچوکتر ئازاد میدیای و قسەکردن ئازادی بۆ و خۆپیشاندنەکان، بۆ ڕێخراوەکان،
 .جێگەکاندا

 
 جیهانی جەنگی لە ماڵەکانیان لە دووخراونەتەوە کە کەسانەی ئەو و ئاوارەکان کێشەی گەورەترین دووهەم -۲

 بەهۆی خەلک زۆری کۆچکردنی وە .شوێنەکان زۆربەی لە توندڕەوییە سەرەکی ئەنجامی ئەمە کە .دووەمەوە
 .ئەفریقا و ناوەڕاست ڕۆژهەاڵتی لە بەتایبەتی -ژینگەییەکان کێشە و زەوی گەرمبوونی

 
 ئاوارەکان و کۆچبەران زۆری ژمارەی و هاواڵتیان کردنی سەرکوت دەکەین باوە شتە دوو ئەم سەیری کاتێک



 

 

 و داواکردن بۆ وەستان پێکەوە لە بین کاریگەرتر و سەرکەوتووتر چاالکخوازان وەک ئێمە کە بۆمان دەبێت ڕونتر زۆر
 بۆ بەکاردێن کە ناحوکمیانەی و حوکمی هێزە ئەو هەموو بە دژ وەستاندنەوە و مافەکانمان، لە کردن بەرگری

 بە پاڵ کە کێشانەی ئەو چارەسەری و دادپەروەری لە کردن پشتگیری و ەوەباڵوکردن و هاواڵتیان، سەرکوتکردنی
 .جیهاندا و خۆیان واڵتی لە ئاوارە بە بوون بۆ ئەنێ خەڵکەوە

 پێش جیهانییەکان کۆمپانیا قۆستنەوەکانی تیایدا کە واڵتان ئابوری جیهانکردنی بە چواچێوەی لە ڕوودەدەن ئەمانە هەموو
 نادادپەروەرییەکی لێرەدا .دەکەوێ ژینگەکانمان دروستی و کۆمەڵگاکانمان، و زانەکانمانوخێ هاواڵتیان، مافاکانی
 بگرە و توندڕەوی و شەڕ ئەنجامەکانی لە پارێزراون دەوڵەمەندەکان .سەروەتدا و سامان لە گەورەبووندایە لە بەردەوام
 .ئەبینن لێ سودیشی

 
 ناتوندڕەوەکانی ڕێخراوە لەسەر هەیە گەورە هەڕەشەیەکی بینیندە بکەین یەکگرتووەکان ویالیەتە سەیری ئەگەر ئێستا
 خاڵ چوار من بڕوای بە .سەرۆکایەتی بۆ ترەمپ دۆناڵد هەڵبژاردنی لەبارەی وتراوە شت زۆر وە .ئاشتی بۆ دەکەن کار

 :سەر خستنە جەخت بۆ هەیە
 و سیاسەت لە تاقیکردنەوەیەکی هیچ وە .چاوەرواننەکراوە و نەزان زۆر ترەمپ دۆناڵد .بترسین زۆر دەبێت ئێمە .۱

 .نییە نێودەوڵەتیا دیبڵۆماسی
 بە دژ ئەوان .هەیە ترسناکیان باوەڕی بیرو زۆر کورسییەکان سەر خستویەتنە ترەمپ کە کەسانەی ئەو .۲

 نهەندێکیا .ژنانن یەکسانی مافی بە دژ و پەرستن ڕەگەز ئاشکرا بە هەندێکیان .کۆچبەرانن بە دژ وە .موسوڵمانانن
 .دەکەن نێودەوڵەتییەکان یاسا بەزاندنی و چەوساندنەوە لە پشتگیری

 ویالیەت سەرۆکایەتی هەڵبژاردنی ئەوەی لەبەر .نەدا ترەمپ بۆ دەنگیان دا دەنگیان کە ئەمەریکیەکان زۆربەی بەاڵم .۳
 دەنگیان خەڵک ەیزۆرب وە .نەهێنا دەست بە دەنگەکانی زۆربەی ترەمپ زۆرینە، هەڵبژاردنی نەوەک ویالیەتە، بە

 .نەدا
 کە ئەوانەی کە بڕوایەدام لەو ترەمپ، بۆ بکەم دەنگدانم پێشبینی جۆرێک هیچ بە ناتوانم خۆم کە کاتێک کۆتایدا، لە .٤

 جیاواز و تازە شتێکی ترەمپ کە بووە وا باوەڕیان وە .واشنتۆن باوەکانی سیاسەتە لە بوون بێزار داوە بۆ دەنگیان
 .گۆڕانکاری بۆ بکان هاواڵتیان کۆمەڵی لە پشتگیری ئەیانتوانی کەسانە لەم هەندێک .دەکات

 
 بۆ دات ده ڵك خە هانی  واڵتێکە وێت. خۆشمده  واڵتێکە ، منە واڵتی  چونکە مریکا ئە ر سە لە بدوێم  ڕاشکاوانە  بە بێت ئە
 کی هاواڵتییە  بە ببن ی وه ئە بۆ کات ده جیهان موو هە ڵکی خە  لە پێشوازی دا. دیموکراسی و ئازادی دوای بە ڕان گە
 -ژیاون وێ لە  کە کان نە سە ڕه  مریکییە ئە وی زه دزینی و توندوتیژی ر سە لە  نراوه بنیات دا،ش وه ئە ڵ گە لە اڵم بە مریکی، ئە

 ی ماوه بۆ  کۆیلە  بە کرد کانی پێستە ش ڕه  فریقییە ئە مریکا، ئە ها روه هە . وه ناکرێتە ڕاست رگیز هە  کە ك رییە روه نادادپە
 جیاکاریان و م ستە ر کاریگە زۆر کی یە شێوه بە فریقی ئە ز گە ڕه  بە ریکی مە ئە هاواڵتیانی مڕۆ ئە  وه  ده، سە دوو  لە زیاتر

 مریکادا ئە  لە  کە دێت  مانایە و بە خراپ، چ و باش چ ، مێژووه م ئە موو هە . وه پۆلیسە ن الیە  لە کرێت ده ر رامبە بە
  لە هێنین ده شکست مریکا ئە  لە چۆن  ئێمە  کە ی وه بە ت باره سە بن گر خنە ڕه-خۆد سانی کە زیاتر  پێویستە کان چاالکوانە

 ین. کە ده جێیان جێبە ڵێین ده  ئێمە  کە ی ڕێسایانە و ئە جێکردنی جێبە
 زۆری، بە ماندا. کە لگە کۆمە ناو  لە  یە هە بوونیان  کە ن بکە  جیاکارییانە و لە باس زیاتر بێت ده  ریکی مە ئە چاالکوانانی

 یان  جیاوازن، زێکی ڕگە ن خاوه یان ، یە هە جیاوازیان ئاینێکی و دین  کە ی وانە لە  ترسە - ئێمە شبوون دابە ترسی
 ران. نابە پە و بیانی سانی کە  لە  ترسە یان  وه ، یە هە جیاوازیان کی یە وه تە نە
  بریتیە تی اڵیە کۆمە کی یە وه بزوتنە بنیاتنانی بۆ  مانەپیویست  کە کان وه نگاربوونە ره بە ترین وره گە  لە کێك یە من بۆچوونی  بە
  لە ندێ هە  کە ترس ناوبردنی  لە هۆی  بێتە ده  کە دیالۆگ رێکخستنی بۆ کان، جیاوازه ڵگا کۆمە نێوان  لە پردێك بنیاتنانی  لە
 مرۆڤ. کانی فەما و نی ده مە ڵگای کۆمە سنوردارکردنی بۆ  وه هێننە ده پاساو کان حکومییە  رپرسە بە

 نیو  لە کردندان. شە گە  هلە مریکا ئە  لە توندوتیژی دژی و ری روه دادپە بۆ  وه بزوتنە بۆردێکی  کە ن هە ك یە نیشانە ند چە
 ن الیە  لە  کە داکۆتا( وتی نە بۆری ی وه ناوه  )چوونە کردنی تی دژایە ڵبژاردن، هە ی رانە تۆقێنە  واڵە هە و ئە موو هە
 هیوا. ی وره گە کی یە رچاوه سە  بە بوو ڕۆك( )ساندینگ  لە چوو ڕێوه بە  وه کانە نە سە ڕه  یەمریکی ئە

  کە میزوری(دا، ) ڕووباری ژێر  لە بوو وت نە کی بۆرییە هێڵی دروستکردنی ستاندنی وه  کە تییە زایە ناڕه ئامانجی
  بە بوو ت تایبە  کە تییە زایە ناڕه . مریکایە ئە خۆرئاوای ی وره گە رێمێکی هە ئاودێرانی و  وه خواردنە ئاوی ی رچاوه سە



 

 

 شیان سانە کە و ئە خێرهاتنی بە  کە وه گردبوونە کانی رکرده سە اڵم بە تن تایبە ریتێکی دابونە ن خاوه  کە کان، نە سە ڕه  مریکییە ئە
  لە -بوون  توندوتیژانە نا تی واوه تە بە کان یشاندانەخۆپ بوو. نە ئاینێکیان هیچ یان  وه بوون جیاواز ئاینێکی ن خاوه  کە کرد ده

  کە وتە نە بۆری یانویست ده  کە  وه کرده ده ش سانە کە و ئە بۆ شیان باوه و چوون ده  کە خۆپیشاندانە کانی رکرده سە ڕاستیدا
 . وتایە بکە ست ده کاتییان کارێکی بوو وانە لە  چونکە بکرێت دروست
 بێت. ده ك الیە موو هە بۆ سوودی  کە تیڤ رنە ڵتە ئە بث ت باره سە دا ده دیالۆگیان وڵی هە  کە انەخۆپیشاند رانی ڕێکخە

 م نە کرد ده م کە خۆپیشاندانە یری سە کاتێکدا  لە " ژیانە ئاو "  لە بوو بریتی ڕۆك( ستاندینگ ) ی کە خۆپیشاندانە دروشمی
  لە کردیان ( دیجلە ڕووباری پاراستنی ) مپینی کە چاالکوانی  کە  وه کرده ده  هکار و لە بیرم اڵم بە م بده تیان یارمە توانی ده

 - ڕاگیراوه  کە وتە نە بۆڕی دروستکردنی ئێستادا  لە ن. بکە کتری یە پاڵپشتی توانن ده  یە وه بزوتنە دوو م ئە چۆن  وه عێراق
 ن. بکە چی بێ ده مپ( )تڕه ی کە ئیداره  کە نازانین  ئێمە اڵم بە
 دژی ربڕین ده تی زایە ناڕه بۆ ن کە ده  ئاماده خۆیان سی( )دی و )واشنتۆن(  لە ڵك خە ، ئێوه ڵ گە لە م لێره من  کە کاتێکدا  لە
 نا  وه ماف، نگ، جە توندووتیژی، ، وه لێبوونە ڕق کانی؛ واژه ستە ده دژی تی تایبە بە -مپ( )تڕه کاربوونی بە ست ده

 بهێنن. کاری بە ی کە زراوه دامە و مپ تڕه  یە ەوان لە  کە ری روه دادپە
 بۆ چێت ده  ڕێوه بە  وره گە کی یە وه گردبوونە مریکا ئە کانی کگرتووه یە  تە ویالیە رۆكی سە کاربوونی بە ست ده دوای ڕۆژێك
 و ۆستن،ب فیالدلفیا، نجلس، ئە لۆس فرانسیسکۆ، سان نیۆرك، سی، دی واشینتۆن،  لە ژنان مافی کردنی پاڵپشتی
 ی ماوه  لە کوردستان و عێراق ی کە هێمنانە  خۆپیشاندانە ك وه ربن کاریگە  وانە گردبوونە م ئە هیوادارم تر. کانی شوێنە
 دا. ۲0۱۱ ساڵی

 دژی کردار رستی، پە ز گە ڕه ری، روه دادپە نا دژی  کە " جواڵوه کی یە وه بزوتنە " بنیاتنانی مریکا ئە  لە  ئێمە ئامانجی
 بێت. ده ژاری هە  وه سێکسیزم، مانان،موسڵ

 نا و ئە ڵستیکردنی رهە بە بۆ  وه ستێتە بە ده مان وه پێکە توندوتیژی  بە دژ ئاشتیخواز چاالکوانی ك وه ش مە ئە ها روه هە
 تر تی تایبە  بە کات. هد دژ  لە ڕیان شە جیهاندا موو هە  لە مریکا ئە و ڵداوه هە ریان سە  وه نگە جە هۆی بە  کە ی رییانە روه دادپە
 و ندروستی تە و ی رده روه پە ئاستی ی وه رزکردنە بە پاڵپشتی و ربازین سە کارهێنانی بە پاڵپشتیکردنی دژی  ئێمە

 ها تڕلیۆنە و ژیان ها ملیۆنە کۆتا بێ نگی جە ین. ده ده  ژینگە پاراستنی بۆ وڵ هە  وه تیین مرۆڤایە تری کانی پێویستییە
 . نیە رچاو بە کی یە شێوه  بە دانیشتوان ی ژماره زیادبوونی کانی پێویستییە کاتێکدا  لە ، کردووه رج خە دۆالری

  وه تە نە کاتێکدا  لە ڕێنێت، پە تێده دۆالر بلیۆن (6۲0) دا ۲0۱7 ساڵی  لە مریکا ئە کانی ربازییە سە  رجییە خە م رجە سە
 ڕاست، ناوه اڵتی ڕۆژهە  لە دارای یرانی قە تیدانی یارمە بۆ کات ده دۆالر ملیۆن ( 550 ) داوای نها تە کان کگرتووه یە
 وروپادا. ئە و فریقا، ئە

 ر هە . گرنگە ، دایە وه بوونە رز بە  لە ر تۆقێنە کی یە شێوه بە  کە مریکا، ئە موسڵمانانی ر سە هێرشکردنە هاتنی کۆتای
 و تی المە سە ڕووی  لە  وه ترسییە مە  خاتە ده  ئێمە کان ەمریکیی ئە - موسڵمانە نی ده مە مافی دژی ك کارییە خراپە

 . وه کانمانە مافە
 ئاشتی؟ وامی رده بە ی وه رزکردنە بە بۆ ین بکە چی توانین ده نی ده مە ی ڵگە کۆمە چاالکوانانی ك وه  ئێمە
 ؟ چییە پشتگیری  لە ستمان بە مە
 کانی جیاوازه  شە بە  لە  وه بینە ده ڕووی ڕووبە  تاکێکمان ر هە کە ین بگە  کێشانە و لە باشتر  پێویستە جار ندێ هە -

 کاندا. جیاوازه  ڵگە کۆمە و کان جیاوازه  واڵتە و جیهان
 وقی شە فراح ئە) وان ڕۆژنامە کاتێك  نمونە بۆ ت،کرێ لێده ی شە ڕه هە سێك کە یان ك یە ڵگە کۆمە کاتێك اڵم، بە -
 بۆ بێت هە میکانیزممان  پێویستە  ئێمە -ڕفێندرا گرت، عێراقی تی حکومە کانی ڵییە نده گە  ەل ی خنە ڕه  کە سی(، لقە ئە

 مان. کە یە ر هە پاراستنی و تیدان یارمە
  وه ڵگادا، کۆمە ناو  لە بێت هە باشیان پاڵپشتێکی  کە زرێنین دابمە ك یە وه بزوتنە ند چە بێت ده  ئێمە ها، روه هە -
 و ئە ناو  لە تی رکردایە سە ڕۆڵی بوونی هە بۆ بدرێت پێ لیان هە الوان و ژنان  کە ی وه لە  وه ببینەدڵنیا تی تایبە بە

 دا. وانە بزوتنە
 زانم ده خۆشحاڵ  بە زۆر خۆم مرۆ. ئە ین بکە ر سە لە گفتوگۆیان  کە ی وه ئە هۆی  بنە ده تریش پرسی ها نده چە  وه پرسانە م ئە
 ین. کە پێده شی هاوبە و ین یکە ده  کە ی کاره و لە بم ده شدار بە  وه جۆشە  ەب من م. ئێوه ڵ گە لە  کە
 


