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 واته له مانگی ،تای سای نودا ره  له سه،وتووون رآه ده ی آه وه نگۆیانه و ده به پی ئه
ر   له مهآات رین ده آی به وه رتی آۆبوونه ی زایینی، بریتانیا میواندا2005می سای  آه یه

 ودان بت آه هه یه شتكی نوێ نه وانه له. ڕاست التی نوه آانی رۆژهه  آشهر آردنی سه چاره
ودان و پالن دانان بۆ  ڕاست و هه تی نوه آانی رۆژهه وت بۆ باس له آشه آه ر ده گه وه

و  ی آه ئه وه م ئه به. باب آی ئاوا آه نه سیخ بسووت و نه آه یه ی رگا چاره وه دۆزینه
شداری  ن و وت یان ركخراو تیایدا به  آوێ آرابت و له آوێ بكرت و آام الیهدانیشتنه له

 توانینی نگاندن و نرخ و سه ن هه وه خاوه هی جیاواز بكات و رۆی تیادا بگت، له روانگه
  . جیاوازه

ه تم و سازی ئه یشهرمایه و پ  سه،اسازی له بریتانی ست پكردنی شۆڕشی پیشه وه و پاش ده  ی زایینییه1850له 
ست گرتن  ده و ستی هنانی آای خام به ۆی به مهست له خ خاآی دوور دهت و وته بیری به آۆۆنی آردنی و آه

  . آانی ئابووری جیھاندا رچاوه م سه رجه ر سه به سه
تداری و  سه آانی ده هآیی ره آی و ناسه ره م ئال و گۆڕه سه رجه م وته له سه نووآه ئه تا هه وه مه رده و سه له

نیا  نیا و ته وان ته گرنگ بۆ ئه. خاس یان خراپ  جا به،یه ی جیھاندا رۆی دیاری هه.. . ئابووری و آولتووری و
  . وامن رده وته به و ره ر ئه وامی له سه رده  به بهندی خۆیان بووه و ئستاش وه رژه هب
 ،راست تی نوه وه خۆ تقورتانه نو دۆزی رۆژهه ڕاست و به آرده تی نوه وان بۆ رۆژهه ست آشانی ئه نگه ده ره

زاری له  نسا و روسیای ته ره وان و فه یمانی سایكس پیكۆی ئه بۆ نموونه په. بووبت ی آورد نه قازانجی بۆ ئمه
ش و  بهتی عوسمانی به س  سه ش آردنی آوردستانی ژر ده وه دابه زایینی و پاشان به آرده ی 1916 سای
می  رده وه بۆ سه رینه ر بگه حموود له باشووری آوردستان و گه تی شخ مه سه له نو بردنی شۆڕش و ده پاشان

تی  تی له نو بردنی آۆماری آوردستان له رۆژهه وان له چۆنیه ستی ئه بوونی ده  هه،آۆماری آوردستان
   !هتد.. . آوردستان و

بی آردبووه آۆۆنی و داون  ره ی وتانی عه  زۆرینه،سته دهڕ آۆۆنیكاره ته ته سه دهم  ئهی آه  وه و بجگه له مه ئه
تی  م رۆژهه رجه ی سیاسی سه خشه  نهبووه له گۆڕانی رچاوی هه وه رۆی به شه آی دیكه به داونی خۆی و له الیه

  . بت مۆشدا دیار نه ی له نجه  آه ج پهبووه ستكی هنده آول نه قه ن مه شدا خاوه ندییه م پوه راست و له نوه
ستی گ و پ آان ره بریتانییه: وه بت آه بین  ئه،وه ره ی سه وانه و روونكردنه ست له به یه مه وانه به آورتی له

به  زۆر ،داآانیش وه ته م نه رجه ناسن و له نو سه ده باشآانی  وه جیاوازه ته گا و نه است و آۆمهڕ تی نوه رۆژهه
  . لی آورده ش گه له و گه ستی بریتانیان و ئه له راستیدا دۆڕاوی دهلكن آه  ی گه داری آشهی ئاگاباش
چت آه به  ڕوه ده ڕاستدا به تی نوه ر رۆژهه ك له بریتانیا له سه یه وه مۆ له آاتكدا جاركی دیكه گردبوونه ئه

ڵ  رۆر و له گهی دژه تی ره ره بوون و به م و دوو به نگی جیھانی سیه توانین بین جه آان ده ك له شوه یه شوه
  . دان تیرۆر له آایه

هاتنه .  به بریتانیاوهه و هی ئامریكاشندی ئامریكاو وه رژه وه به به ته ندی بریتانیا پچراوه وه رژه و به جگهو  پگه
وه  آی دیكه بی و له الیه ره تنی عه ی ئه و دۆزه به پكھاته ی ئه وه ندی ئایینی و پچرانه هو رژه ی باس و به وه ناوه
ڕیان  گه ن و وه آه آان ده ندی و ستراتژییه وه رژه ت و به ن آه آایه به سیاسه و باسانه ئیسرائیل، ئه،ب ره ی عه آشه
  . ن خه ده
مۆدا   له،ش آه نده له جیھان و ناوچه به  بین آه پ قاترین مهتوانین یه و ئستا ده ی آه وتی ئمه و وته ئه

آانی  ی دۆڕانه وانه یان به پچه مجاره ش ئه و گۆڕانه یه و ئه   رووی له گۆرانكی دیكهدا موو آشانه و هه له نو ئه
  وه؟  و له آام ربازهم چۆن  به. وه نان قامگیری و خۆ پكه  بۆ سهوه نگاو بگوازته یه هه وانه ه ل،پشوو
نگنت و بتوان  یانسه ب آورد هه  ده،ڕاست التی نوه ی آه دنه پش له رۆژهه رجانه ل و مه و هه م ئه رجه سه

آی  رنجی بازرگانی جیھانی بۆ الی خۆی راآشت و له الیه ما بۆ دا بنت آه سه هز بنه آی ئابووری به یه پگه
دا  یمانییه و هاوپه تی ئه رۆآایه تی سه یمانان و به تایبه ڵ هاوپه ی آه ئستا آورد له گه تییه و دۆستایه وه ئه دیكه
وه  و پشه ره زانكاری و سۆزك به ر شوه نه هزتر بكرت و دبلوماسییانه و دوور له هه  پویسته آه به،تی یه هه

آانی  ر آشه آان له مه ییه وه ته اسه نونهوڵ بدات له ب وه هه و به دوا به آرده وه آورد پویسته آه له. بچت
 پویسته بت ووون .. . ب ئیسرائیل و ره آانی عه دۆزی آورد له نو دۆزه ئاۆزههت  نه، راست تی نوه رۆژهه
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یه  جكردنیان هه ت و هزی جبه سه ی آه ده  بیرانهو ی خۆی له نو ئه آه بتوانت دۆست و هزری ئاشنا به دۆزه
انیا، پویسته له بریت،راست التی نوه ر رۆژهه له باس له سه. یدا بكات ی په آه هوه و دۆستی زیاتر بۆ آش زتهبدۆ

  . ن ردی دسۆزی بۆ آورد له سینگ بده سانكی دیكه به  یان آه،وه وێ له بیر بچته له ی آورد آشه هت آورد نه
 نته نو یه نگی خۆی بگه آان ده ك له شوه یه توان به شوه نه  وبت شدار نه آوردی تدا بهر   گه،م دانیشتنه ئه

ر بت و آورد  م گه به. ی آورد آانی خراپتر بن بۆ آشه  ئاآامه،یمانی لۆزان یه زۆر له په وانه  له،آه دانیشتنه
و آشه  چته نو ئه ی ده آه  دۆزه،رچاو آی به یه به شوهیان  مجاره ئه ،دا و رۆژه بتوانت بب به هزك له

  . وه بدۆزته یان بۆ ارهیی رگا چ وه ته گای نونه  آۆمه پویستهی آه ییانه وه ته نونه
  زیزی نسوور عه مه
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