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 كارةساتيك كة ،سات و تراذيدياي مرؤييدا تيثةرِبوو سالَ بةسةر طةورةترين كارة60 ،2005 ئاياري 9 

مايف مرؤظ ودميوكراسي يةكيك لةطةورةترين تاوانة كةم مودةعي بؤ يةكةمني جار رِذيمي ئةمةريكاي 
وينةكاين لةدذي بةشةرييةت تؤمار كرد، دواي ئةوةي كة لةشةري جيهاين دووةمدا سوثاي ئةمةريكا 

، فرِؤكة ئةمةريكالةشةرِيدا لة دذي ووآليت يابان شكسيت خوارد بة تايبةتيش هيزي ووشكايي 
 بة بؤميب ئةتؤمي 5/1945 /9 سي رِؤذ واتةبة دا  بة دواي ئةو،6/5/1945رِؤذي سةربازييةكاين ئةمةريكا 

  . هةردوو شاري هريؤشيماو ناكازاكيان بؤمبارن كرد
ؤمبانةي كة رِذيمي ئةمةريكا دذي دووشار و لة دذي خةلَكي مةدةنيدا  داناين ئةو بيتواناي كاريطةر

كم لة ضةقي تةقينةوةكةوة تواناي سوتاندين هةرشتيكي 50بةكاري هينا بةشيوةيةك بوو كة لة دووري 
 لة سةر ئاسيت رِووي زةويدا بووة و لة سنوري ئةو دووريةوة خةلَكي كوشتووةو سوتاندووة، هةبووة كة

 يةكيك ،)يؤرانيؤم و بلؤتؤنيؤم (ة تيشك هاويذانةي كة بةكار هاتبون يةكيك بوون لة جؤرةكاينددئةو ما
ي ناوكي ماددة كةدا طةرديلةكان ضةند زجنرية ةوةلة سيفةتةكاين ئةم بؤمبة ئةتؤميانة ئةوةية كة لة ناو

وةكة بةهيزتر دةكات و كي يةك لة دواي يةك ئةجنام ئةدةن و هةتا ديت هيزو تةوذمي تةقينةةتةقينةوةي
  . بةم ثييةش كاريكةي زياتري دةبيت

بؤمبة ئةتؤمةكاين رِذيمي ئةمةريكا لةدذي خةلَكي مةدةين هريؤشيما و ناكازاكي لةو بؤمبانةبوون كة تا 
لة ضةقي تةقينةوةكةوة هةر جؤرة خانوو بةرزايي و شتيك لة بةردةمي دا بيت ) م 1000 – 500 (زياتر لة
لةم دووشارةدا نزيك بة ارانةو تةا  بتةا بةم دوو بؤمب ،ئاسيت زةويدا تةخيت كردووةلة طةلَ 

سةبارةت بة كاريطةري داناين بؤمبة ئةتؤمييةكاين  ،كوذرانلة ذن و منالَ و بريو جوان  خةلَك 380000
دا و لةم  كاتةئةو رِذيمةي كة ئيستا بؤش سةرؤكايةيت دةكات لةسةر ذينطةو ئةو مرؤظانةي كة لةو

 كة باس كردن لة ،دا رِزطاريان بووة، ئةوةندة اليةين خةتةرناك و زيانباري هةبووةكارةساتة تراذيدية
سةدان جار هةركاميان جةالدي و مامةلَةي درِندانةو دذي مرؤظانةي رِذيمي ئةمةريكا بؤ هةموو بةشةرييةت 

  . دةسةملينيت
 ،ادا ضوونانةي كة من ليرةدا باسي ليوة دةكةم زؤر تازة ننيليرةدا ثيم خؤشة ئةوة بلَيم كة ئةم بةدو

 هةروةها دةيب ئةوةمشان لةبةر ضاوو بيت كة ،ئةشي لةمة زياتر و بةديقةتتر بةداداضون كرايب لةسةري
 سالَ 60تيثةرِبووين لة دواي اداضوونانة بآلو بكريتةوة، وتا ضةند رِيطة دراوة كة ئةم بةحسانة و بةد

 سالَ 50تا دواي . ر ئةو كارةساتةدا ئيستاش زؤريك لةو زةوي و زارانة يب كةلَكن بؤ ضاندن و رِووانبةسة
ةو مناآلنةي كة لة دايك دةبوون ئيفليج و بةشيكي زؤر للةو رِووداوة بةثيي ئةو بةحسانةي كة كرابوون 

مةبةسيت من لةم باسة ضوونة ناو قوآليي باسي بؤميب ئةتؤم و كاريطةرييةكاين . خوارو خيض دةرئةضوون
 ئاماجني من لةم باسة نيشانداين درِندةي و رِةفتاري دذي مرؤظانةي رِذيمي ئةمةريكاية وة بووض ،نيية

 ،كردنةوة و بةدرؤ خستنةوةي درؤو دةلةسةو ثرِو ثاطةندةكانيانة سةبارةت بة دميوكراسي و مايف مرؤظ
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وة سةبارةت بة خؤ نيشاندان و خؤثيناسة كردنيان لة رِووي ئاسيت جهياندا وةك جةمسةريكي طةورةي 
  . لة سةرتاسةري دنياداو ثاريزةي مايف مرؤظ دذي تريؤر 

طةيةكي ئةم دنياية شةرِو كوشتارو تريؤر هةيبك لة جؤرةكان،لةهةر جيبةجؤري ت ، لةويراستةوخؤ بي 
خؤ دةسيت ئةمةريكاي تيداية، لةهةر شوينيك ئيسالمي سياسي بةهيز بيت و خةريكي يان نا رِاستةو 

كداين شريازةي يكي تيرخة  وة، بن و برِينكوشنت و دةقاندنةوةو سةربرِيين ذنان و مناآلن و ئينسان
 مةبةسيت ئةوة رِذيمي ئةمةريكاية كة ئةواين بةهيز كردووةو لة دةورانيكدا بؤ، كؤمةلَطاي مةدين بن

وة بؤ مةبةسيت مانةوةي . سياسةت و بةرذةوةندييةكاين خؤي بةكاري هيناون و بةهيزي كردوون
دةسةآلتةكةي و ثاراستين بةرذةوةندييةكاين لة بةشيكي زؤر لة ووآلتاين ئةم دنيايةدا دريذة بة 

 ئةم كاولكاري و داطري ين كة عيراق يةكيك لة زةقترين منوونةكاداطريكاري و ثيقامي كردين خؤي دةدات
  . كارييةية لة ذير ثرِوثاطةندي ثووض و بيبنةماي هيناين ديوكراسي بؤ عيراقدا

ي ) بؤش (،1945ئةوةي جيطةي نيطةرانيية لةم منايشي رِشتين فرميسكي تيمساحيانةدا بؤ كارةسايت  
شةرِة يةك لة دواي يةكةكاين  لة،ي بة خويين هةرزاران هةزار الوو ذن و منالَيدةست و ثل خؤيناو
 لةوانة يؤران ،ئةوروثاييةكان خةلَكانيكي وةك سةرؤكي ووآلتة دميوكراسي و ،لةسةرتاسةري دنيادا

 وة ئةوانيش ، لةثةناي ئةم ديراما ساختةيةي بؤشدا بةشدارييان كرد،ثيرشؤين سةرؤك وةزيراين سويد
  . تضوونة ثشيت ئةو سيناريؤيةوة كة ئةمةريكا بةرِييخس

اين جةنطي جيهاين دووةم، يبؤش لةم منايشةدا بةدةسيت خؤيناوييةوة ضةثكة طولَي رِيزلياين بؤ قوربان 
رِووقامي اري دبةراسيت بؤش و سةراين تري ووآلتاين دنياي سةرماية. ا طيانبةختكردوان دانلةسةر مةزاري
دةغةكراو لة دذي مرؤظي بيديفاعدا  خؤيان ضةكي كؤكوذي قة، خؤيان ئينسانةكان دةكوذن،و بيثرةنسيثن

ئةجماش دين و فرميسكي تيمساحانةيان بؤ . بةكار دةهينن و دةيانسوتينن و زيندةبةضالَيان دةكةن
  !!.. دةرِيذن

  نةفرةت لة تريؤريستان و بكوذاين ئينسان
  . مةرط و ريسوايي بؤ سياسةيت نامرؤظانةي رِذيمي ئةمةريكاو بؤش
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