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  !!ڕوات ئهتی  و کۆنتۆی مرۆڤایه گرتنی جیھان  وه سته ده و به ره ئۆختاپووسی دراوی جیھانی به

  
Ayub Rahmani 

de.yahoo@rahmayub   
  ی ک پشه
  !نووسمان بناسین ی چاره وه بۆ ئه
موو  ژار و پاشانیش هه  وتانی هه وه  پشه ، له یھاندا کشاوهموو ج ر هه  سه حک بای به به شه  ند سانکه چه

کی کورت  یه  ماوه ی جی بیست که وه کۆبوونه! رز یرانی قه ن قه  پی ده دار،که سمایه وتوو و ده وتانی پشکه
ختی   پته  لهیست دوا جی ب  به که)  ئۆپک نه(ی ئاپک  وه ی باشور گیرا، کۆبوونه ختی کوره  پته پش ئستا له

سازی ئاسیایی،  کانی باراک ئۆباما بۆ وتانی پیشه  کتوپه ردانه گیرا، سهند ڕۆژ پش  چهژاپۆن 
کانی یونان و  یرانه ری قه  سه ختی بلژیک بۆ چاره  پته مانی ئوروپا له ی پاڕله م دواییانه ی ئهنکا وه کۆبوونه
یرانکی ئابوری   جیھانی تووشی قه ن که رزه حی قه به و شه  ئه مانه  ئهموو  گشتی، هه ند و وتانی شینگن به ئیله
  کهک تاکک  نیا وه کو ته ک ئابوریزانک، به ک وه م، نه ده ول ده حهدا  یه م نووسراوه له من  ، که  کردووه وره گه
 و   وه مه  و کۆیان بکه وه لک، بدۆزمه  و هۆکارگه زانیاری ه ڕم، کۆمه گه  ده وه یرانانه م قه ی ئه رچاوه  دوا سه به

 باسکی ئابوری م کات به ی باسی دراو یا پوڵ دهر چ گه ئه  م نووسراوه  ئه واته که  .ر بنووسم  سه ڕای خۆمی له
کاندا نین و   کتبه شکی زۆری له کو به مووی به ک هه  نه  که ن دا هه م وتاره لهک زانیاری   کۆمههاوکات. نیه
ت   عورف و عاده ی له وه  نادات، بۆ ئه و باسه س خۆی له موو که هه. بن یدا ده ت په حمه  زه بن زۆر به ریش هه گه ئه

 تئۆری  س به ندک که  و هه وه وته که  دور ئه بوویانه مووان قه  هه ی که و شتانه  ئه  و له ریتی ڕۆژانه و نه
 ئوروپا شونی  لی زانا له ت مرۆڤگه نانه کانک و ته  خه که یه م ماوه هن، ب به ناوی ده)  تئوری توطئه ( ئه وته ته
  کان دننه  بانکه کانیان له رمایه  دراو و سهکانک ه ئوروپا خ له.  وه کۆنه گرن و لیان ده  وردی ئه  به م باسانه ئه
 وتی ئامان نرخی ز زۆر  کی کورتدا له یه  ماوه مساڵ له  ئه ن و بۆ نمونه که وتی ده که کن و پاشه  زر ئهر و ده

 ناو  ته وتوونه ندکیش که هه.  کان بۆ کینی ز  بازاڕه وتبوونه کانکی زۆر که ی خه وه ، بۆ ئهوه ره  سه چووه
بۆ ن،  که  کاری باش ده پرسن، پم وایه  من ده ر له گه ئه. ن وه ی زه وه  دوا کۆکردنه ک کۆن به کان و وه چۆمه
و داڕمان  ره می ئابوری جیھان به وت، سیسته که ر ده ش زیاترتان بۆ ده م وتاره ی ئه وه  خوندنه ک به ی وه وه ئه
  !!  کیلۆ کین و فۆشتنی پ بکرت  به  داشکا که ما یا خۆ هنده ز ئیعتیباری نه  پ دراوی کاغه کا له ڕوات و ها ئه

ڵ   گه ک پش ئستا له یه  ماوه  که یه مه م، ئه باسی بکه کورتی  بهدا  کییه م پشه هم ل که ز ده  حه  که تکی دیکه بابه
و باسی  ئه  کهکرد،  دهمان  شاجرانه  باس و مه م جۆره  له،  مرۆڤکی زانا و ئاکادمیکه ، کهدۆستکی ئامانیم

 زۆر دۆستن  ته وه و دوو ده ئه"وو که  پش و پی وا ب ینی ئران و ئیسائیلی هنایه را و هوریای به  و هه کشه
 ئران  ر له گه  ئه ی که وه بۆ ئهیووت  ئه. یهدا ک کردنانه  یه  له شه ڕه و هه ر دوویان له ندی هه وه رژه  و به وه پکه
  ر به سهی  هانه  به  سانایی به ت به وه ، ده ئاراوه بتهت کورد   تایبه بهکان  وه ته  نه ی ناوخۆیی بۆ نمونه کشه
ستینی و چ لوبنانی  له کان چ فه  ناڕازییه به ره  ئیسائیلیش عه رکووتی بکات و له  سه و دۆزه  بوونی ئه که جووله

  ی له وه ک، بۆ ئه مۆ کردنی خه سته  بۆ ده ئایین درووست کراوه. "رکووت بکرن  ئران بوون سه ر به  ناوی سه به
 ئاسانی   بناسنت، زۆر به که  هاوکاری جووله ر ئران کورد به گه ئه. تربگیر کییان ل وه کاتی خۆیدا که

 ناوی   به که کی جووله توانرت خه  ئیسائیلیش ئه سیج بکات و له  دژی کوردان به کان له توانت موسومانه ئه
  !خوات ر ده ش هه انی دیکهک  بۆ ئایینه  م فوڕمووله  دژی موسومانان هان بدرن و ئه یان له که پاراستنی ئایینه

تیان  وه کان دوو ده ته  حکومه دیاره. ستن ئران و ئیسائیل دۆه) سابیتی(تی  وه  ده چت که  ڕی ت ئه واته که
ن و  به ی ده ڕوه کان به تی کاتیی حیزبه وه ده. ت و کاتیی قه تی مووه وه تی سابیت و ماندگار و ده وه ، ده یه هه
یدان و هز و   سوارکاری مه بته  ئه که ه  ف و ته  یا به وه باته کان ئه نگه  و ده وه ره  سه  حیزبک دته و ر جاره هه
.  وه منته  ئهکات و کان دیاری ئه کان و ستاتژییه ته تی سابیت سیاسه وه م ده ، به ست  ده گرته ت ئه سه ده
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 ئاشکرا بکرت و  تی به ڵ ک دۆستایه  گه  له کات که تی سابیت دیاری ده هو ویش ده  و ئه ندییه وه رژه ت به سیاسه
ت ناپست و دایم  قه نھنی،   ئاشکرا بت و چ به کان چ به ته وه ندی ده یوه م په  نھنی، به ڵ ک به  گه له
ینی   حه ی له وه ڕن بۆ ئه گه ریدا ده سه  دوا چاره  به ڕ کردندا کاتک که  شه وه  کاتی پکه ت له نانه ، ته وامه رده به

  وه که  وتاره ندی به یوه کان په  جۆره  جۆرک له  به م باسه  ئه!ن ندی خۆیان ئاشتیش دابین بکه وه رژه پاراستنی به
                                               . که  و وتاره  گۆڕ و ئستاش ئوه ته  هناومه ، بۆیه یه هه
  
   کورتی دانی دراو به ههر سه
  
   وته سکه  ده لهکک یه)  پوڵ یا پاره(دراو یدا بوونی  پهزانین،  ک ئه وه
تکی زۆر   خزمه وه  باری ئاسانکارییه  له کهبوو تی  کانی مرۆڤایه زنه مه
داد نی  وته فارس ئاوگۆڕ یامی   و سیسته تی کردووه  مرۆڤایه ی به وره گه

 مرۆڤ  یدا بوونی دراو تا پش په.  وه ردهتی ک ایه کۆڵ مرۆڤ و ستدی له
  بۆ نمونهکانی  یداکردنی پداویستییه  بردنی ژیانی و په ڕوه بۆ بهبوو  ده
  لی دیکه ل و په و که   و گۆزه کاسه بری  هل  وزه  و سه ماته و تهیار  خه

 کۆڵ   له  ورده یدابوونی دراو ورده  په  به شانهر ئ م سه  و ئه وه هتد بگۆڕته  بری هستر و و گامش له  وه بگۆڕته
ل و  ر کردن و تچوون بۆ که سه ی کار له  پی ڕاده نرخ به  وه  هۆی دراوه دواتر به توانیی مرۆڤ . وه مرۆڤ بوونه

ت، کر  ئه  دھاتی جیھان پناسه  به مۆکه  ئه  جیھان کهدیاری بکات وست  قده ت حه نانه و تهک  ل و شتوومه هپ
 و   شارۆچکه یتوانی له  ساناییتر ده وجار به  مرۆڤ ئه ی که وه ، بۆ ئه وه نگاوک بچووکتر بکاته و کات هه ئه

وی و  ڕ و مات و زه موو مه ی هه وه  ئه ب ، به وه  بگوازته ندکی دیکه و گوو  بۆ شارۆچکه وه گووندکه
 بۆ  وه ڕته گه  ده  کهن دراو بوویدا بوونی پهتاکانی  ره کانی سه تهو سکه ده  انهم ئه. ڵ خۆی ببات گه ی له که خانووه

ر   به  ئستا له  که وه  مژووناسیانه و زانیارییه ی ئه  گوره به.  وه تره مالوه  و بهسیح  پش زایینی مه ده وت سه حه
می  رده  سه  له کان لیدییه.   کار هناوه  و دراویان به ی دراویان ال دروست بووه  فکرهکان م جار لیدییه که ستدان یه ده

کان تورک   لیدییه دیاره. (ن ژیاون مۆ ڕۆژئاوای تورکیای پ ده  ئه ی که و خاکه ر ئه  سه  له کاندا و ماده
ر   سه نه به  دهکان هرش مادهو کات  ئه .)ژین مۆ ئه ی ئه  تورکییه  له زار ساه مووی هه  تورک هه بوون، چوونکه نه
یمانکی ئاشتی  گرن و په ده ڕ هه  شه ست له ال دهور دو ڕدا هه  ڕۆژی شه  له وه  هۆی گیرانی خۆره و بهکان  یدییهل
ر و   سه نه که هرشیان ده) مۆ کانی ئه فارسه(کان  شییه نه خامه ههکان،  تی ماده سه مانی ده  پاش نه م ستن به به ده

 و دواتر  وه منته دا ئه مشکیان ر له هزری دراو ههم  کرن به ت ده سه ان ب دهک  لیدییه. ن که وتیان داگیر ده
 و   وزه ست به  هه  ست خۆیان، چوونکه  ده یگرنه  و ئه وه گوزنه  ئه که کان هزره ته سه دهپاشتر ن و  ده ی پ ده ره په

یدا کردن و   پهیشتنی و  ڕاگهست پ و م بۆ ده جگای مشت   بته پاشان دراو ده .ن که دراو ده  نرخی  هز و
 و کان  دووره  و شاره بیله شکر کشان بۆ هۆز و قه کان و له وره  گه ڕه  هۆی شه هتمووحی دراو و زی زیاتر بوو ب

ست  ده یهزر یدابوونی  هۆی په وکات بوونه ر ئه ش هه مانه ئهکان و  زنه  مه یدا بوونی ئیمپاتۆریه داگیر کاری و په
  !یر  سه وه  دواتر دمه  که.موو جیھان را گرتنی هه سه به
  

  می نوی بانکی مۆ و سیسته دراوی ئه
  

ت  نانه تداران و ته سه کان، ده کان، ئاینه ی ئیمپاتۆره له شغه  مه میشه سرا گرتنی جیھان هه ست به هزری ده
  ڕه  هۆی شه ته ش بووه م هزره ر ئه  هه.انایانیش بووه ز ندک له ان و ههر کان و خووقنه ره  ڤیزیۆنه مرۆڤه

ی بیستمدا  ده  سه ی ڕابردووشدا واته ده  سه ک له کان و کۆلۆنیالیزم و وه  پدانی پمپاتۆریه ره کان بۆ په وره گه
ان وتۆی  ئاکامکی ئه ی که وه کان پاش ئه ڕه شه.  وه می لبۆته م و دووهه که کانی یه  جیھانییه وره  گه ڕه دیتمان، شه

، کان خۆشینه ی نه وه ژاری و کاولکاری و ماورانی و کوشتن و بین و بوبوونه  له هه  بجگه وه وتۆته که ل نه
و یا کاپیتۆالسیۆنی یمانی ئاشتی  ستنی په  به ن و یا به و الیه ن یا خۆ ئه م الیه  شکستی ئه ک به یه پاش ماوه
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تیدا  ۆڤایهموو مر ر هه  سه موو جیھاندا و به ر هه  سه ت به سه م هزری ده ، به هاتووهکۆتاییان پ نکیان  الیه
کترین   زیره کان دایمه  و زلھزه ک داگیرساوه مۆیه ک ژیله  وه وه کانه ن زلھزه  الیه م له ر ده  و هه  مرکاوه  دانهرگیز هه

کانی  وتنه گی پشکه وان شاڕه  بۆ ئه مه ئه.   کار گرتووه ته به بهو با ر ئه  سه  له وه پسپۆڕانی خۆیانیان بۆ لکۆینه
کان تیدا   ئایا زلھزه  که یه مه م پرسیاری گرنگ ئه ، به بوونه ت لی خاف نه  قه  و بۆیه داهاتوویان بووه

  ک؟  یه تا چ ڕادهتوو بوون  رکه ر سه گه ئهتوو بوون یا نا و  رکه سه
وجار باقی وتانی  مریکا و ئه  ئه وه موویانه رو هه  سه کان، له  زلھزه ته وه  ده  کاتکدا که له مدا ی بیسته ده  سه له

موویاندا هزری   پش هه کانی خۆیان و له  گرنگه ت و ستاتژییه  پشی سیاسه وتووی جیھان بۆ بردنه پشکه
کی   چه وانه کان و له که  هزترین چه دنی بهرک بۆ دروست کر  کبه وتبوونه را گرتنی جیھان که  سه ست به ده

  ڕه  بۆ شه رنامه ڕ و داڕشتنی پالن و به کانی شه وتووه  زۆر پشکه  و ئامره سته ره ها که روه کی و هه ناوه
 و ئاماس  رمایه ر و سه ن ز و زیوه و خاوهک  ک مرۆڤی زیره کۆمه نھنی   و به م الوه لهکانی داهاتوو،  گرنگه

یی دراویان  وه ته  خۆ و هزری بانکی جیھانی دراو یا سندووقی نونه وتبوونه کان، که  بچووکه نی بانکه  خاوهو
می   سیسته  به  ڕێ که می نوی بانکییان خستبووه وجار سیسته یان ئه م کاره  کردنی ئه وه  کرده داڕشتبوو و پاش به

ت  وه ر ده  هه ن به لی زۆر و که رزگه قهی دانی  ئیده  واته. کرد کاری ده  هره  به رزی به  و یا دانی قه هره ی به هره به
زرانی سندووقی  ، دامه م هزره تادا ئه ره  سه له. بت هه  وه هره  به بهی  که رزه ی قه وه  توانای دانه  کهک یه یا کارخانه

 هزرکی ئینسانی و باش و  ک ناسندرا، به  خه ژار به تیدانی وتانی هه  ناوی یارمه  به یی دراو، که وه ته نونه
 پش و  رنه کانی ناوخۆییان به یانویست پۆژه  ده ی که و وتانه زانرا و زۆر له هاوکات کاپیتالیستی ده

  ه ب که رزه قهی  وه دانهرتی  شه  رگرت به  وه ییه وه ته  نونه و سندووقه رزییان له  دراو بوو، هاتن و قه پویستیان به
گرت  رده ی وه هره کان و به ته وه  ده دا به ی ده  بانکی جیھانی پاره  که علوومه  مه تا ئره.  وه هره  به  یا به وه هقازانج
 ی رز و کردیته قهموو  و هه  بانک ئه  بوو که مه زانی ئه یده س نه  زۆر که ی که وه م ئه یانزانی، به موو ده  هه مه و ئه

ک  تکی وه وه ده  یدا، بۆ نمونه  ده وه مه قه  و ڕه  ڕگای ژماره کو له دا، به ده س نه  که  ئاماس به به ز یا  خۆ به
وت و گازی  زعی داهاتی نه کرد بزانن وه ، چاویان لده د میلیارد دۆالری بکردایه داوای سهزایر  لجه یا ئهئران 
  ک پاوگه ست و کۆمه به ڵ ده گه راردادیان له ندک قه هه" یان که زهر قه"ی  وه ڕانه زمینی گه بۆ تهوجار   و ئه چۆنه

و  دا به م ده قه س ڕه یان بهد میلیارد وجا سه  و ئه  که دراوه  رزه قهوی  خسته گره  ده که رزه  بری قه وتیان له  نه و چاه
ند  چه  م داویانه قه  ڕه نیا به ته   که و پاره ئه بری  وان له  ئه.ل ل و په ک که ماس و نه ک ئه هک ز و ن  و نه وته
نیا   ته ، واته وه ره  ده هبرد ده بری  لهرزانیشیان  وت و گازی هه وجار نه ر و ئه  سه خسته یان ده هره  بهدکیش ڕسه ده
یان قاتیش   ده به و  وه ره  ده برده وت و گاز ده د میلیاردیان نه یان سه  ده،می خای قه د میلیارد ڕه  بری سه له
د   سه  بوو که وه یبوو، ئه هه رگرتبوو ی وه که رزه ی قه ته وه و ده  ئه ک که نیا دخۆشییه ته و  وه یانفۆشته ده

کانی ژر  وره  گه موو بانکه ن هه  الیه ڕا و ئیعتیباری پدرابوو له گه  بانک ده ی بانک به که مییه قه  ڕه رزه میلیارد قه
ی وتانی  یان سادا زۆربه  توی ده  و له م شوه ئا به.  وه یی دراوه وه ته تی سندووقی نو نه هس نفووز و ده

  م و حیساب و به قه  ڕه نیا به رزداری بانکی جیھانی و بانکی جیھانیش ته  قه  بوونه "مژه گه"م داهات و  ژار و که هه
و  کانی ئه ته وه ی ده نی زۆربه  خاوه ، بوو به هره ی به رهه  به می نوی بانکی واته  سیسته رگرتن له ک وه که

  خیره ی زه ڵ ڕۆژه گه ڕۆژ لهی  وه ونهر خای بو به رزدارن و له  پی قه تانه وه و ده ی ئه وه ، بۆ ئه وتانه
 یا موعتادی   گیرۆده ستن چوونکه ییدا ڕابووه وه ته ی نونه ئاست سندووق  ناتوانن لهیانکان ته وه کانی ده رزییه ئه
مسای  هک دیتمان هاوینی ئ  و وه  و دراو هیچ نیه  ب پاره تیش به وه بی و ده رزیان ل ده  قه گینا رزن، ئه قه

کی  ست خه  ده وته ما و نیزیک بوو بووخت و وت بکه  ئیعتیبارکی نهن قریبه تهتی یونان  وه  ده٢٠١٠
کانی  نده ستی کارمه قده  ئیتر حه  ورده تی یونان ورده وه ی ده وه ک بت، بۆ ئهرج پ رج و مه  و هه وه یونانه

شک   به وه  یونان، دیسانه  له ک ئیمتیازی دیکه رگرتنی کۆمه  وه  به و سندووقه  ئه ما بیدات، بۆیه ده خۆیشی نه
ر   سه ی خۆی له وه تی یونان، بۆ ئه وه ه ئیختیار د وه می ئیعتیباریی خسته قه نیا ڕه شکیش ته ز و به دراوی کاغه
م  ، به وه گرته ر پ ڕاده  سه  له ته وه و ده دا ئه  کورت ماوه ر چی له گه ی یونان ئه  نویه رزه م قه ئه.  وه پ ڕاگرته
  ر له انیش هه یون شینگن کهندامانی  ئوروپایی ئهوتانی  و  وه  جاران کردۆته رزدارتر و نابوودتر له یونانی قه
  وه ستته ندک هه  هه ی که وه ن بۆ ئه تی یونان بده یارمهوانیش  وای بانکی جیھانی، ئهولدان   حه ، له خۆیانه
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یی  وه ته  سندووقی نونه ک یونان به ر وه  خۆیشیان هه م وتانه  ئه  که یه مه  ئه که م گرفته ر پی خۆی، به سه
کانی وتانی جی  وه  کۆبوونه ر بت و له  سه ک یونانی به  وه ریکه ند وا خه ر ئستا ئیله هه  رزدارن و بۆ نمونه قه

 چلۆن   بوو که وه ی باشوور گرتیان، باسی ئه ختی کوره  سئۆلی پته ی ڕابردوو له ند ڕۆژانه م چه  له بیست  که
  ت نانه  و ته زعییان باش نیه ر وه یتالیاش ههت ئ نانه وتانی ئیسپانیا و پورتوگال و ته. ن ند ڕزگار بکه ئیرله

دا بوو یونان  وه ولی ئه  حه  و زۆر له نده مه وه وتوو و ده سازی و پشکه وری پشه  وتکی گه وتی ئامان که
انی  بانکی جیھ بهد میلیارد یۆڕۆ  زار و پنجسه  هه واته ک و نیو بیلیۆن یۆڕۆ  یهر ئستاکه وت، خۆیشی هه که نه
پسپۆڕانی چت و  ر ده  سه هره  به ی نده مه  و سای ئه  چل میلیارد یۆڕۆیه رزه و قه ی ئه ی سانه هره  به  که رزداره قه

   پش ئامان تا ده ر ئاوا بواته گه ن ئه  و ده لداوه) ریان ته خه(یان   شه ڕه نگی هه  زه  ئستاوه ر له ئامانی هه
وی ڕفۆرم و چاکسازی دراو و   هه  له  ئستاوه ر له ک یونانی ل دت و هه ت و وه ناگر رگه سایتر به

بت چاکسازی تدا بکرت و یا   ئه هره ی به هره می به و سیسته  ئه می نوی بانکیدان و پیان وایه سیسته
  یی بنت که وه ته  نونهخت بۆ سندووقی نیا زه  تاقی ته تک ناتوانت به وه ر چی هیچ ده گه ئه. بگیرت هه

ن،  ختی بۆ بنن و داوای ل بکه ت زه وه یان ده ر ده گه م ئه ، به وه شنته ی بووه بگرت یا هه ی هه که سیستمه
  وت ئامان بگرنه یانه کان ده  بانکه دا که ته م حاه ن ئا له پسپۆڕانی ئامانی ده! وی چاکسازی بدات  هه نگه ڕه
 و  ڕوانیانه تی چاوه کی کۆیالیه  بزانن چ داهاتوویه ی که وه  بۆ ئه سه ک به نیا زانیاری خه خۆیان، تهست  ده
ک ڕگا و  نیا یه تکدا، ته ها حاه ی وه وه ری نیزیک بوونه گه  ئه  له موو بزانن که بت هه ک ئه  خه وان واته ئه
  ک ڕا بچنه  یه موو به  هه  که یه مه ویش ئه  چنگ بانک و ئه انیان لهک  بۆ ڕزگار بوونی وته یه  هه م ڕگایه س ئه به

 دراو و   و ئیتر بانک ناتوانت به وه بته کانی بانک خای ده  سندووقه  واته،ر  ده کانیان بننه  و دراوهکان هبانک
بن   ده رشکسته  وه کانن که  بانکه وه وجار ئه س بدات و ئه  که میی خای به قه مک کردیتی ڕه قه ک هیچ ڕه پوی خه

  ر له هه  زعه و وه و ناڕازییان لهزایان  شاره  بت و بۆیه  ڕزگاریان ده م شوه یان و به که یا وته ت وه ک ده و نه
      .  وه نه که م زانیاریانه ئاگادار ئه ک له  خه وهئستا

ر وام  ، منیش هه یه وه ییه وه ته  پشت سندووقی نونه  لهمریکا تی ئه وه  ده  وابت کهانس پی  زۆر که نگه ڕه
   له ککه ر یه مریکاش بۆخۆی هه تی ئه وه  ده وت که رکه که بۆم ده ته ی زیاتری بابه وه  خوندنه م به زانی، به ئه
زار میلیارد دۆالر   هه وازده د واتهدۆالر ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مریکا  تی ئه وه  ده ر ئستاکه  و هه و سندووقه رزدارانی ئه قه
د میلیارد  زار و سه  سای هه کاته  ده  کهچت ر ده ی سه هره  میلیارد دۆالر به٣ش   و ڕۆژانه رزداره  قه و سندووقه به
   سای دیکه  پاش ده نگه بت و ڕه ش زیاتر ده که هره ی به هره وجار به بت، ئه ش زیاتر ده هره تا به و هه  هره به

تی  وه ، ده م نییه کهمریکا  کو ئه تکی وه وه رز بۆ ده قهمیلیارد زار  هه  دوازده!!  هره  ڕۆژی چوار میلیارد به بکاته
راسان  یران زۆر هه  قه ر له  ده کان بۆ هاتنه  بچکۆله  بانکه د میلیارد به سهوت نیا حه دانی تهمساڵ بۆ  مریکا ئه ئه

ش س   و ڕۆژانه رزداره زار میلیارد قه  هه  حاکدا دوازده ، لهیشزار میلیارد  هه  هشتا ناکاته مه  ئه ببوو، که
ک  وه.   تره رشکسته رزدارتر و وه  قه میشه  هه  له مۆکه مریکا ئه  ئه یهچت، بۆ ر ده  سه هره به  ئستادا ی لهمیلیارد

ردانی ئاسیا و  م، سه ته م بابه یکی نووسینی ئهر  من خه دا که م ڕۆژانه مریکا باڕاک ئۆباما له رۆکی ئه  سهنبینی ده
 چین و ئامان  تی له  داوای یارمهیش و ئاپکیشدای جی بیست وه  کۆبوونه کرد و لهت چین و مالزی   تایبه به
. کرت  ئه م هزی ئابوری جیھان پناسه که  یه و به مریکادا ئه ی ئه  ئابورییه یران و ڕکوده م قه چین ئستا له. کرد
ڕۆی  بۆخۆی  وه می جیھانییه ڕی دووهه  پاش شه ر له هه   که کی نیزامییه نیا بازوویه مریکا ته ئهر حاڵ   هه به

زمی نوی  نه"مکی   چه،می جۆرج بووشی باوک  ده  به ویش بوو که ر ئه  و هه ستۆ گرتووه ئه پۆلیسی جیھانی وه
موو جیھاندا و   هه  له تی، واته مایه  ته یی به وه ته  سندووقی نونه ی که زمه و نه ر ئه ، هه  ئاراوه هنایه" جیھانی

هتد ک پۆلیس و  ت، یه ک حکومه ک ئایین، یه ک دیسیپلین، یه ت، یه سه ک ده  یه موو جیھاندا تاقه ر هه  سه به
لی  ست کردنی فیلمگه درو مای هۆلیوود به ش سینه سته به م مه بۆ ئهوی و   بۆ داهاتووی زه ر چاو گیراوه  به له

   و ئاماده و هزره بووڵ کردنی ئه ر خستن و قه کانی جیھان بۆ سه تی خه  کردنی زھنییه  ئاماده ته تی خراوه تایبه
  .  سته به و مه کردنیان بۆ ئه

                          
  یشتنی زیاتر ی زیاتر بۆ تگه وه شیکردنه
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تا   هه  بگره  وه کانی مرۆڤه  تاکه ر له ، هه رزداری خۆی کردووه سی قه و کهمو می دراوی نوێ هه ک وترا سیسته وه
و  مۆیی و له می نوێ و ئه  سیسته  دراو به ی که وه یشتنی ئه بۆ تگه. ش کان و هیدیکه کان و کارخانه ته وه ده

زۆر ڕگا بۆ کات،  یدا ده  په هره هکات و چلۆن قازانج و ب رزدارن، چلۆن کار ده  بانک قه س به موو که  هه دا که کاته
 زمانکی زۆر   به  که  هچیرۆککمیان  که یه. م  باس بکه یان لره دانه) ٣(م س  ده وڵ ده  من هه  که یه یشتنی هه تگه

،   و ڕاستی نیه  ستراوه به  و هه نیا چیرۆکه  ته مه ک وتم ئه  وه دات، دیاره مان پ نیشان ده هره ی به ساکار شوه
  !دات  نیشان دهمی خایی ئیعتیباریی بانکمان قه  و ڕه هره ی پوڵ و به ساکاری ڕابیته کارکردکی  م شوه به

چت بۆ  ئه)  بانک وه ره تۆ بخونه ( ن پاره ند و خاوه مه وه کی زۆر ده ڕۆژک کابرایه: کات سپده  ئاوا ده که چیرۆکه
ر   به رزدارن و له کتر قه  یه می نوی دراو به  هۆی بارودۆخی سیسته بهمووی  ی هه که که  خه  کهک یه شارۆچکه

 ناو شار  گاته  ده ر که ههن پوڵ  کابرای خاوه.  کتر داوه  یه بهرز  و قهت  مانه  ئه شتیان بهموو  هه   نییه ی پاره وه ئه
و دیاری  خهدووش و  و  وه سانه  و حه وه هوان تا شونی حه ره  سه  که وه کاته  ده وه موو کارکدا بیر له  پش هه له

 هۆی  ن هوتل به  ژوور و خاوه چته وت و ئه که  هۆتلک ئه چاوی به. وت کانی بکه دوا کاره وهوجار  بکات و ئه
ری  و پیری موشته ره  به ، بۆیه بات و هیچ کرکاری نیه  ده  ڕوه نیا هوتل به  ته رزداری و ب پوی بۆخۆی به قه
موو   هه  بهمت ژوورکی باش و خاون  ئه له  په  به ن پاره کات و خاوه خرهاتنی ده ڕوات و به  ئه ن پاره اوهخ

د یۆڕۆی   دووسه ن پاره د یۆڕۆ و خاوه  دوو سه کاته ت ئه ن هوتل خرا ئه خاوه. و مشه  بۆ ئهرێ به  وه ئیمکاناته
   خوار بۆ ڕواته  خرا ئه رزداره  قه ن هوتل که خاوه. ی که  بۆ ژوورهڕوات گرت و ئه رده دات و کلیلی ل وه ئه

رزی من و تۆ پاک بوو،  وا قه ت ئه  و ئه که ن دووکانه  خاوه دات به  ئه د یۆڕۆکه ی دووسه که دووکانی ژر هۆتله
د  ڕوات و دووسه  خرا ئه رزداره  قهنبار ن ئه  خاوه تر به روه  هه ن دووکانیش که خاوه.  وه داته ی ئه که رزه  قه واته

ڕوات بۆ  تر خرا ئه روه نباریش هه ن ئه خاوه. وه کاته ی پاک ده که رزه  قه شک له ی یا به که رزه دات و قه  ئه یۆڕۆکه
 ڕوات ست ئه  ده ست به روا ده  هه د یۆڕۆیه م دووسه  و ئیتر ئه وه کاته ی پاک ئه که رزه  قه شک له وان و به الی ئاشه

ڕوات بۆ هۆتل و داوای لبوردن   و خرا ئه وه گرته رده ی وه که رزه ریش قه رک و کۆچه ست کۆچه  ده گاته تا ئه هه
 و  وه م پاک بته که رزه  قه شک له د یۆڕۆ با به ش دووسه مه  و ئه وتووه دوا که وه هوتل  بهی  که رزه  قه کات که ده
 ژووری   له ن پاره ندی خاوه مه وه دا کابرای ده م کاته ن هوتل و له ست خاوه  ده وه گاته  ئه که ده دووسه  م جۆره به

ڕۆم بۆ شونکی  ، ئه ، زۆر پیس و ب ئاوه که  هوتله  و نه  ده م به که  ژووره ت نه  و ئه وه ره  ده  دته که هوتله
کات و  و مائاوایی ل ده کابرا  به  وه داته  ئهست خۆی  ده وه ته یووه  گه  که د یۆڕۆکه ن هوتلیش دووسه  خاوه. دیکه
  . ڕوات  گیرفانی و ئه خاته  ئه که ده دووسه) بانک(ن پوڵ  خاوه
، ب  وه کانی خۆیان پاک کرده رزه ک قه ک خه  کۆمه د یۆڕۆیه و دووسه  کۆتایی دت، به که دا چیرۆکه لره
 دراو   که یه وه ویش ئه  و ئه دایه م چیرۆکه ستکی زۆر گرنگ له به  مه دیاره.  وه نه گیرفانی هیچکامکیا ی بچته وه ئه

می نوی   سیسته له. ک هزی کار کات و نه یدا ده  په هره کات و خۆی قازانج و به  خۆ کار ده یا پوڵ خۆی خۆ به
م  کو له یدا نابت، به  پهقازانجردن  کارک  و به خو کردنه نیا خۆ به ، تهی نیه هره  بهی تاکی مرۆڤدراودا کار
ی  و شته ، ئه وه ی پوڵ خۆیه هره ای سوود و به ڕگ ویش له کات و ئه یدا ده نیا پوڵ، پوڵ په دا ته  نویه مه سیسته

 کان  ڕۆژئاواییه کانیش وای بانکه  ئیسالمییه  بانکییه مه موو سیسته م هه ، به رامه  ئیسالمدا حه ن له  ده که
  !ن به ی ده ڕوه به

کات و   کار ده زاره د هه و سه  چلۆن ئه ، که زار دوالره د هه سه  له%) ٧(ی  هره م حسب کردنی به ی دووهه نمونه
  ، کهکان توانن بۆ میلیارده  ئه مونهم ن ربدات، جا ئه ستی توه س ده ی که وه  ب ئه کات، به خۆ زیاد ئه خۆبه
  :ن کانیان پ زیاد بکه نیا سیفره ن و ته  حیساب بکهگرن، ر ده یی دراوی وه وه ته ی نونه سندووق کان له ته وه ده
  زار له د هه س سه ر که  هه  دۆالر، واته٩٦.٧٢٠  کاته زار ده د هه  سای سه دیی ده  سه وت له ی حه هره نیا به ته

د و  وه د و نه  سه که رزداره  قهب  سان ئه دهر بخات، پاش   سهی هره د به ڕسه وت ده بگرت و بانک حه بانکک وه
  وه بته ی دو قات ده  سان نیزیکه  پاش ده واته) ١٩٦.٧٢٠( بانک   به وه دوبیست دۆالر بداته وتسه زار و حه ش هه شه

  کاته  ده رهزا د هه و سه ی ئه هره نیا به د سان ته یبینن، پاش سه دا ئه ییه لی ونه دوه و جه ک له  وه مه و ئه
ر  یی دراو هه وه ته ندی جیھان یا سندووقی نونه بانکی ناوه. وت میلیۆن دۆالر شتا و حه ی هه نیزیکه) ٨٦.٧٧١.٦٣٠(
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  وه می جیھانییه که ڕی یه  پاش شه له
 کاسپی و  م شوه  به ستی کردووه ده
کان و ئستا پاش  ته وه  ده رز دان به قه

موو   ههساڵ) ٩٠( د وه ی نه نیزیکه
  ک له  و وه رزداره  قه و بانکه جیھان به

زایر و  جهی ئران و   نمونه وه ره سه
اهاتی وت و گازم باس کرد، د بردنی نه

دان قات   سهیان و  ده  به و سندووقه ئه
   به ی که رزه و قه  له زیاتر بووه

  و به  خۆ ئه تازه.  کانی داوه ته وه ده
دات و   دهیمی ئیعتیباری قه زۆری ڕه

پسپۆڕان . ت دار ک ز یا شتی قیمه نه
  کان و به  بانکه ن که که  ده وه باس له
  مه قه  ڕه و به ت بانکی جیھانی له تایبه

ماس و شتی  ز یا ئهی  و میقداره دی ئه  سه  له نیا ده و، بانک ته م و ئه  ئه یداته رز ده ک قه  وه ی که ئیعتیبارییه
یدا و ئیعتیباری جیھانی   ئه می خاییه قه نیا ڕه ی ته که ، باقیه یه  خۆیدا ههی خیره وت یا زه که هپاش  لهتیی  قیمه
وادی من   سه  گشتی له م به م به گه ی ل ت دهک تۆزقا ر چی من یه گه  ئه و کارکرده تی ئه  چلۆنایه دات، که پ ئه

 کار  یه م شوه ، به بزانمی من لی نده وه هئ. ری بدون  سه  له و بواره  پسپۆڕان و زانایانی ئه  و پویسته ره  ده به
. دات ک ئه  خه ش به هره کاندا به ندازه س ئه  په  حسبه ت له نانه گرت و ته ده ک هه  بۆ خه بانک پاره: کات ده
نن،  وێ داده م یا زۆر له کانیان که ، پاره وه نه  بانکک حسب بکه له  بۆ  نمونهک  ر خه فه ک میلیۆن نه ر یه گه ئه

  له عامه دان جۆر مه  بانک سه ، چوونکه وه مننه کان ده  بانکه  له کان که ی کین و فۆشتنه  پاره  له  بجگه مه جا ئه
دی  ڕسه  ده  ده  له موو بجگه ر هه  و دارایی بانکیش خۆی هه که ک میلیۆن خه م یه ی ئهودرا.  او و پاره در کات به ده
   پویستیان به  کهدرت  ئه ی دیکهک  خه رز به  قه ی به که ده وه دا نه  سه ، باقی له وه منته ی بانک ئه خیره  زه  له که
ک کاسبی   و پوی خهو درا بهم  هه بانک   واته.کرن ت ده  و شیرکه کارخانه، خانوو یا ماشین و   هنه رز یا ڕه قه
کی کورتدا  یه  ماوه  بچن له که ک میلیۆن خه و یه ی ئه ر زۆرینه گه ، خۆ ئهمی خای قه  ڕه میش به  و ههکات ده

  ی به و پاره موو ئه دی هه ڕسه  ده نیا ده  ته بت دایبخات، چوونکه ، بانک ئه وه ره  ده  بانک ڕاکشنه کانیان له پاره
  وه بانک به. کات ک ده ر خه فه زار نه د هه  سه متر له شی که ر به  هه مه  و ئه یه  بانکدا هه  له رزی داوه قه

 و زیاد  وه م کردنه  که نیا به کانیشی ته له عامه  و مهر بنن  ده موو ناچن پاره ک هه  خه  که وه تییه بردوویه
ر   سه زاری له مکی بیست هه قه گرت، ڕه رده رز وه زار قه کک بیست هه کات، یه و ده م و ئه می ئه قه ی ڕه وه کردنه

،  وه  بیشارته وه  ماه ر بنت و له  ده که ی پاره وه رناگرت بۆ ئه رز وه س قه خۆ که(( .ن که ی زیاد ده که حیسابه
دات زوو  وڵ ئه وجار هه کات و ئه ش هر بانک بۆی ده وه ئه و  یه یستیی پی هه پو ی که و شته یدا به کو خرا ئه به
 حسبی   و به وه کاته م ده م که  حسبی ئه  له که بیستهبانک  .))متر بت ی که که هره ی به وه  بۆ ئه وه ی بداته که رزه قه
رجی کات،  ست خه  ده ر بنت و به ش ده هک ر پاره گه ت ئه نانه ته. کات  زیاد ده  شتی لکدراوه کی دی که یه

  م له قه زار ڕه  هه رزداره، ده زار قه  هه کک ده یه  ی دیکه نمونهیا .  بانک وه نه خه  ده که  پاره کان ئواره دووکانه
 دراوی  بهئیتر بانک بۆخۆی .  م قه کتۆنیک و حیساب و ڕه له  ئه نیا به مووی ته ، هه وه نه که م ده ی که که حیسابه

کات و  ک ئه  دراوی خه  به  و چکۆله وره ی گه له عامه دان مه گرت و سه ر ده  وه هره بهمی خای  قه  ڕه و بهک  خه
ی  نده وه  و ئه  زمانکی ساده  به مه ک وتم ئه وه!  ندتره مه وه  ده که و خه موو ئه  هه  ساڵ له٥٠م شوه بانک پاش  به

 بشت شاعیر و ڕوناکبیری بتۆت !زانن کانی ده کارییه  ورده م پسپۆڕان زیاتر له م، به من تی بگه
ک بانک  بن، مرۆڤی زیره چن بانک ئه ق ده حمه  و ئه مژه لی گه نیا مرۆڤگه ، ته شۆڕشگی ئامانی وتوویه

  !زرنن مه چن بانک دائه نابن، ده
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 باشتر بناسرت،  هره ی هزی به وه م بۆ ئه ، به قیق نییه واو و ده  ته  که  زانستییه باسکی نیوه: م ی سھه نمونه
  وکات که ر ئه مبه ای پغهباوکی عیس) سال ڕزی مه  فه به(ر گریمان  گه  ئه  که وه ته سانک هاتوون لکیان داوه که

% ٥  به  وه ته ۆ عیسا بکردایهندازی ب س ئه  حسبکی په) بووه  باوکی نه  عیسا گووایه دیاره (  بووه دایک لهعیسا 
و   و عیساش ئه بۆ دابنایهی )ک سنتی دۆالر با بین یه( ک سنتی یهنیا   تهیباوکیو کات   ئه هو،  وه هره به

می  و سیسته  پی ئه  به زار سان  پاش دوو هه،  مابایه که  حسبه٢٠٠٠ و تا سای   خستبایه دانهر  ی هه هحسب
  :هات  ئاوای ل ده ک سنته و یه  ئه ی بانکییه هره به

0.01 * 1.05 ˆ 2000 = 23.911.022.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 $ 
. )Sixtilirade 24 ( دۆالر سیکستیلیارد٢٤ی   نیزیکه یکرده زار سان ده ی عیسا پاش دووهه ک سنته و یه  ئه واته

ی  نی نیوه  خاوه  به د سای ڕابردوودا بانکی جیھانی بووه وه  نه چۆن له   که وه نه جا ئیتر بۆخۆتان لکی بده
 مانبات؟ و کوێ ئه ره  داهاتوودا به  له نده وه م ڕه ت وتانی جیھان و ئه نانه تان و ته وه زۆرتری ده

  
  ؟  کیه دراوقیقیی  و حهکی ره نی سه خاوه

  
  س پیان وایه ندک که هه  می نوی دراو، که یسته پی س  به ن که که  ده وه پسپۆڕانی بواری دارایی و دراو باسی ئه

 و  رزداره  بانک قه س به موو که ، هه  کراوه وه  کرده م دواتر به  به یدا بووه ڵ هزری بازاڕی ئازاد په گه ی له که فکره
ینی   به کانی جیھان له دارییه سمایه  ده ته وه کان و ده ته وه ک ده  و نه یه ن پاره  خاوه  که  بانکه وه  ئه ی که وه یا ئه
 بیست ساڵ پش   له  که یه و وتانه ک له  وتی ژاپۆن یه بۆ نمونه. رزدارن کان قه  بانکه به% ٢٠٠تا % ١٢٠

  هو ل رزی ئه  قه تی ژاپۆنه که وه  ده، بانک ی بهیت وه رزداری ده  و ئستا زیاترین قه رزداری بانکه  قه ئستاوه
مریکا و  تی ئه وه ت ده نانه ته و  ڕانسه ک ئامان و فه سازی و مۆدنی وه م وتانی پیشه ، به ده دا دووسه سه

 و هی  ده ڕسه  ده%١٢٠  گوایه  رزداریانه و قه ی ئه همترین ڕاد  که رزداری بانکن که قهک باسی کرا  وهش  هیدیکه
   له م شته  ئه  که  حاکدایه  له مه واندایه، ئه ست ئه  ده  پوڵ له  گوایه ن کهدر کان وا نیشان ده هت وه ده.  ئامانه
کان  ته وه ده.   جیھانیه بانکی  وه موویانه روو هه  سه کان و له ن پوڵ بانکه خاوهک باسی کرا  وه و  ماوه  وا نه مژه
سووڕن و ئاڵ و گۆڕیان پ  ده ن و هه که کار دهی بانک   ئیراده بهری پون و   چاپ ده ری پوڵ و له نیا پارزه ته
ڕ کۆنتۆڵ کردنی  مه رپرسن له ڕاسپردراو و به و نوانی پوڵ و دراو نیگابان و پاسه نیا کان ته ته وه ده. کرت ده
تی  هر و یا حا رکوتگه هزی سهنیا  کان ته ته وه اسدا دهس  ئه  یاسا پک دنن و له ه، ویان که کانی وته خه

 بانک  یان له که کانیشیان مواجب و بوودجه هنرن و بۆ کاره  کار ده  به  که یه پۆلیسیی بۆرۆکات و نیزامییان هه
 گشتی داهات  بهکان و  ک مایاته  وه یه کیش داهاتی ناوخۆییان هه کان کۆمه ته وه  ده مانه وای ئه. گرن رده وه

رجی  شکی زۆریشی خه  و بهت وه ی ده ر بوودجه  سه چنه  ده  که هیدیکهکان و  تیه وه  ده  خخازیی و باجگیرییه و ئه
ی  وه  ئه کی دیکه  واتایه یا بهپوڵ کی  ره نی سه خاوه گشتی  م به ، به وه کرته کان ده  و بان سازیه دانی و جاده ئاوه

  چته ، ئیتر ئه نی بانکه  و ک خاوه یه وه شت بانکه پ  ک له ی که وه م ئه به .ت وه ک ده  و نه بانکه  یه پوی هه
نت  ناو ل دهک  یه وه ته بات یان گرووپک و یا ئایین و نه کک ناو ده  و یه سه ر که  و هه ئه وته ی تئۆری ته خانه

ندک  هه و کان ک بیدربگه کۆمهکان و  ندک فای ماوڕه هه.   کامیان ڕاسته  که و دیار نیه
ک  کۆمهکان و  که له ک پادیشا و مه کۆمههیۆنیزم و  ندک سه ههکان و  ندک ڕاکفلره ههکان و  فیماسیۆنه

ندک ئایینی  کان و هه زاییه  فه ره وه  بوونهندک ههی کمن ئایالنس و  زیره  یا جه ن دانیشتوانی دوورگه ده
نی   خاوه نه که موویان ده  هه کشک له سانکیش تکھه نک و کهن با  خاوه نه که  ده سیح و هیدیکه هوود و مه یه

کاندا   گوومانه  هشتا له مانه ئه. یی  مزی بازنه یب واته  ناوی ڕاوند ته  به یه  گۆیا گرووپکیان هه  کهبانک
  یه  کتبک هه.ر دنن  ده و ڕازه   ڕاستیی ئهر له سهخۆیان  نانی بانکی جیھانی یا خاوهن  نیا خاوه  و ته وه ته ماونه

ر   به وته ، من چوارد ساڵ پش ئستا که منووعه  ئوروپا مه  له رکی خوازراو که رگکی سوور و نووسه  به به
کیشم ل   کۆپییه وه  داخه  و به وه متوانی بیخونمه وکات زمانی ئامانیم زۆر کول بوو نه م ئه ستم، به ده
ی حاشا  گه  به  ناو هنان و به ی من بیستبتم، به نده وه دا ئه و کتبه له  وهری شارا نووسه. گرت نه هه
ر  هه  وتوویهیین و  وه ته نانی بانکی جیھانی و سندووقی نونه  خاوه بات که س ده  که٢٥ ناوی  وه کراوه لنه
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کانی   ئپیدمیه خۆشینه ان، نهکانی جیھ یرانه کانی جیھان، قه ڕه ی شه رنامه رح و به  پالن و ته شن که وانه ئه
   لهشم که  ناوی کتبه وه  داخه ژن، بهڕ  داده کانی جیھان و زۆر شتی دیکه  زاهیر سرووشتییه  به ساته جیھان، کاره

  ! ته و بابه سووڕنن، یا شتکی له ده ی جیھان هه وانه ک، کن ئه بت شتک بت وه م ئه ، به ماوه بیر نه
هزری ستیان  به  مه من پم وایه(هزری پک هاتنی بانکی جیھانی بینن و  قووتر ده زۆر  که باسهسانک  که
کان  که مبری جووله کانی میسر و پاشان موسای پغه ونه تی فیعه سه  بۆ ده وه گنه ئه) تداری جیھان بت سه ده
ک  کانیش وه  ئاینیه دانی کتبه رهه  و سهر مبه  پغه و به داوودی ناسرا  به وه نه ده ند ده یوه ی په که بناخهت  نانه تهو 
 گرتنی  وه سته  ده ست، به به ک مه  یه  به وه نه ده ند ئه یوه موو په وڕات و پاشانیش ئینجیل و قوڕئان هه بووڕ و ته زه

شغووڵ کردنیان  ۆ مهکان ب خورافات و ئاینه  تی به کان و مرۆڤایه که  کردن و گرفتار کردنی خه جیھان، ئالووده
 دوای  کان به  ئاشوورییه  که کان و پیان وایه  ئاشوورییه  به وه نه ده ندی ده یوه ندکیش په  هه! وه و شتانه به

و  ره وانیش به دن و ئیتر ئه کرن یا هه ر ده  ده و ناوچانه کان، ئیتر له ستی ماده  ده  مزۆپۆتامیا به شکستیان له
ها شتک  ی وه  بناخه وه نه که  ده  تۆه بن و بیریش له ک ده ڕۆن و چوون زیره ستی ئوروپا دهڕا روو و ناوه سه

  م به  ئه که.  بگرن وه سته  ده میش جیھان به  و هه وه ی خۆیان کردبته م تۆه ی هه وه زرنن بۆ ئه مه دائه)  هره به(
  ڵ ڕۆژ به گه کانی جیھان ڕۆژ له ی و کۆنتۆی جیھان و خه د  دته ریکه  خه مۆکه  وا ئه  گرتنی جیھانه وه سته ده

   . وه بته  ئاسانتر و ساکارتر ده وه ی تۆڕی جیھانی ئینتنته  سایه  نوکان و له هۆی ئامره
و   ئه وه ئهی   تۆ به  که وه یاته م خه  ئه ومه که بیستم، ده  ده ئانه وته م تئۆری ته  ئه کهبۆخۆم من   که  باسه خارج له

ی نوی  وه  نه کانی کوردی به ن و کۆنه سه  ڕه  کوردان و زمانه ؟ چوونکه وه نه که  کوردی ده  له بت که  نه تۆه
س   که  که یه وه ته ترین نه وره چت و گه  و لی ده ی ل چووه موو زوم و زۆره م هه کان ناسراون و کوردیش ئه ماده

ان ت کردنی کوردست  پشت له  لهیبانکی جیھانرانی  زرنه دامهی   تۆ به!تی ببت وه  ده ڵ نایات که  هه وه چاوی به
ستی   ده  زاهیر کوردستان به  به  که م زۆر ئاشکرایه ؟ مرۆڤ نازانت ب چی، بهنب  نه وه ته م نه  له و تۆه
ی   ئیراده لهن  قریبه ته   که  هند ئاۆز بووهت کرا و ئستا ئیتر گرفتی کورد ت له ش و له  لۆزان دابه کان له زلھزه

  ت که وه ن ده  خاوه ن و کورد ببته  بکه  ئیراده تیان کرد دووباره  له ی که وانه ر ئه ر هه گه  و مه ماوه کورد خۆیدا نه
ر  هه.  که ی ناوچه کهتی دی وه ک زۆر ده بت، وه  دهرزداریش  قه ته به  و هه سته تکی وابه وه شدا ده ته و حاه له
  .یپارزت مۆش ئه قامگیر کرد و تا ئه  فلستین سه تی ئیسائیلی له وه  ده ش بوو که یه و ئیراده ئه
  
کاندا ناوی   ناو فۆڕده رانی بانکی جیھانی له زرنه  دامه کک له  یه  خۆی به ن، هنی فۆڕد که  و ده وه گنه ده
ر  کات، هه  چۆن کار ده هره  و به  پوڵ یا دراو چیه  که مووی بیزانیبایه ک هه  خهر گه ئه: "تی ، وتوویه یه هه
  ."بوو رپا ده موو کوێ شۆڕش به  هه ین له سبه

کانی  مه کیان هره  یه  که بت کراوه بی جیھانی سه جایه وت عه  جیھاندا حه له: "ت مایر ئامش ڕۆتشید ئه
کی   بانکی جیھانی که  که یه هره ی به هره می به بی جیھان سیسته جایه ی عه دیده  پهمین شته ت هه و ده ، ئه میسره
  ".گرت رده ل وه

 هیچ   له  بووه هره ی به هره گری به خنه  ڕه  گسل کهسیلڤیۆکو   ئابوریزانکی وهچی بۆ پرسن که سانکیش ده که
  ؟زانن ن ناوی ده گمه  ده ش بهوارانی بواری ئابوری ت خونده نانه  و ته کوێ ناوی نیه

 خاتوونکی ڕووسی  ی خاتوو هلنا پتۆڤنا بالڤاتسکی که که  ناوبانگه  به پرسن بۆ کتبه س ده ندک که هه
  بت؟  یدا ئه م په  و زۆر که ناوی نیه) The Secret Doctrine( ناوی  ، به ئامانییه

   نیوه  که یه  هه وه و تئۆریانه ندییان به یوه وخۆ په  و خۆ یا ناڕاسته  ڕاسته ن که ک ناو هه  کۆمه مانه  له بجگه
، سسیل جۆن ڕۆدس، جۆن ڕۆسکین، ئاڕتور جیمس جۆن دیکسۆن، ژناڵ ئابت پایک:  ونن، بۆ نمونه

سانی   که ر  سه گوومان لههاوکات .  سانی دیکه نی ش ئینتناسیۆناڵ و زۆر که باتفوڕ، بنیامین کرم خاوه
ت گورباچۆڤ و هی  نانه کان و کلینتۆن و تۆنی بل و ته ، جۆرج بووشهکو  وه یه  هه پیان زیاد بوون نوێ که

 .یین وه ته  سندووقی نونه ر به رۆکی ڕکخراوکی جیھانیی سه رشتیار یا سه رپه م و زۆر سه  که ش که دیکه
 ئاشتی  کات و تۆنی بلر له  پارزی ده  ناو ژینگه کی جیھانی به یه رشتیاری ڕکخراوه رپه گورباچۆڤ سه
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 ستۆیان  ئه ته خراوه"  مرۆڤپارزانه " ناو  بهڕ و کلینتۆن و بووشی باوک زۆر کاری  گه ته تی ناویندا خراوه ڕۆژهه
    !و هتد

  
ر  ههڕاستییان ندک  وا هه بن، ئه موویشیان ڕاست نه ر هه گه  ئه  من پم وایه  ڕاست بن، که م تئۆرییانه ر ئه گه ئه

  به جیھان  ڕوات که  ئه وه و ئه ره رزدارن، ئیتر به مووان پی قه  هه جیھانی که بانکی  ب بین که وا ئه ، ئه تدایه
جیھان تک  ٢٠١٢ن سای  ندک ده هه.  دیی ی بته که  مژینه  له  و ئاواتهپۆکی خۆی  ژر چه گرتهواوی ب ته
وت  ڕکی حه شهدا ٢٠١٢ سای  خر له ن نه ندکیش ده م هه ، به  شتم نووسیوه وه مباره  پشتر له چت، که ئه

م  باس وه ره  سه  له  که  ڕووسییه و خاتوونه  هلنا ئه گوایهکات و  ست پ ده بت ده وام ده ر ده  به٢٠١٩ تا   که ساه
 نازانم و   ڕاسته نده ، چه ی پش وتن کردووه  شوه ی به مه یدا، سیکرت دۆکترین، باسی ئه که  ونه  کتبه ، لهکرد
 بۆ  ڕی نیھایی بانکی جیھانیه  شه مه ئیتر ئهوا  ئهر ڕوو بدات  گه م ئه ویش نازانم، به دات ئه ش ڕووده نده چه

  کهدا  وت ساه  حه ڕه و شه بت له  ئه دیاره. ک ئایین  و یه وه ته ک نه  یه  به وه کانییه که  خه موو جیھان به کردنی هه
ڕی  و شه کاندا هڕ  شه کان له  کار هنانی ڕۆبۆته کی و مۆدن و نوێ و هاوکات به ک و چۆی ناوه  چه به  دیاره

م و  که کانی یه ڕه ی شه نده وه  ئهیان  کاولکاری، ده  له کان، بجگه تی گیانی مرۆڤه ساره ، ئیتر خهکرت دهسایبری 
ش  مانه سک و ئه ند میلیۆن که ی چه وه نیا مانه تی یا خۆ ته م کۆتایی مرۆڤایه ر نه گه می جیھانی بت، ئه دووهه

   به ون که که رده  واده کانی هۆلیوود که  بیری فیلمه وته که  مرۆڤ ئه  لره!!وی بۆخۆیان  زهووم ی ههن  خاوه بنه ئه
وخۆ  ڕاستهر خۆیشی  گه ئهر چی هۆلیوود  گه  ئه دروست کرابن، ئاناوه وته ۆری تهم تئ  ڕووی ئه ست و له به مه
وقی  بانکی جیھانی و سندو به  یا گیرۆده  سته وابه ناتوانت د دا سه  سه وا له بت ئه ستکردی بانکی جیھانی نه ده

  .بت یی نه وه ته دراوی نونه
  
  کرت؟  داهاتوو چلۆن پش بینی ده وه م ڕوانگانه له
  
  ڕه شه جنو و  ڕه  شه  که  وادیاره، وه مه  بکه م باسه  ئه وه تی ناوینه ی ڕۆژهه  ئران و ناوچه ر له گه ئه
ها پداگری  روه و هه  وانی دیکه  ئیسائیل و ئه و له کانی ئه شه  و گووڕه شه ڕه  ئیسالمی و ههکانی کۆماری ندووکه ده
  ر چاوک له گه ئه. زانن تن شتکی ل ده وه  ده وان که ن ئه تمه  و حه  ب هۆ نییه بهکی  ی ناوه ڕ وزه مه وان له ئه

ند وتار و وتووژ   کۆماری ئیسالمی وتارک یا چه ۆژ نیه ڕ بینین که ین، ده کانی کۆماری ئیسالمی بکه تلویزیۆنه
   لهی کۆماری ئیسالمی که رۆککۆماره کانی سه  قسه  له  بجگه مانه  و ئه وه خوندرته مریکا نه  دژی ئیسائیل و ئه له

، ن ن و ڕوو بدهکرن ڕاست ب  پش بینی ده ی داهاتوو که ڕانه و شه ر ئه گه ئه! دژی ئیسائیل و وتانی ڕۆژئاوا
کان و   موسومانه وه وانه موو ئه روو هه  سه بینن و له ترسیدا ده  مه کان خۆیان له وا ئایین و ئایدیۆلۆژییه ئه
و   ئه ر به کانی سه وه  توندڕه تی کۆماری ئیسالمی ئران و حیزبه وه کان ده شترین ئیسالمییه رکه ش سه مۆکه ئه
   ئامادهلک گهڕ ها شه  بۆ وهان خۆی  که جیھانن  له در و زۆری دیکه  سهی تلهکۆماس و  ک حیزبوو و حه وه

  ڕی به  باوه ش که  و سوونه وه ن عیسا دته کان ده سیحییه  و مه وه هدی دته ن مه کان ده شیعه. کردووه
 مان  ئه ی که وه ر ئه به ، له  وه وانه ئه ناو کاتگۆریی ئران و  مه  ناخه لقاعیده  و ئه من تایبان  دیاره  ! مانه ئاخرزه

و  ن و ئه یکه ی وا ده ونانه  قزه و کاره جیر کراون بۆ کردنی ئه کان و ئه رنامه رح و به  پالن و ته شکن له خۆیان به
کان  یستیه ترۆر  و ڕووداوهیگن و هیچی دیکه  ده که  ناوچه  له نیا ڕۆه وانن، ته ئهگوایا    که زمهریی ترۆ ره به
  وه  شونی دیکه  له وانه و کردوه گیا ئه ستۆ، ئه  ئه  بیگرنه  که نیا پیان سپردراوه ستۆ، ته  ئه یانگرنه وان ده  ئه که

سانکی  ر چی جار و بار و تاک و ترووک که گه ، ئهڕژرن  داده، وه ی داڕژراوی دیکه رنامه  پالن و به و به
   دژی هزه ڕ له وێ جار و بار شه  و له فغانستان و لره  ئه  یا لهن، ری خۆکووژی بکهبن کا یدا ده تی په قیده ئه

  موو ڕۆژه  پشتر هه کهی خۆکووژی  وه  ئراق کرده تا له وه  ئه!زۆر تاک و ترووکنم   بهن، که کان ده ره داگیرکه
   بچته ما نییه  ته س به کهئیتر ما و   ئیسالم نه ڕی به س باوه ین که بت به ، یانی ئه وهما نهن  قریبه بوو ئستا ته

ی و ئینتیحارچاالکی  بوو، علووم نه  ناویشیان مه ، کهس ک دووکه  ڕۆژی یه ر پشتر گوایه گه ی بۆ ئه شت؟ ئه هه به
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  ویش به ئهتۆقت و  ده وێ هه  و له  لره  جار و بار بۆمبک که  له ما، بیجگه س نه  پ که کرد، له  دهخۆکووژییان
   ؟  قندرن ته ن و ئهکر  کۆنتۆڵ ده وه  ڕگای دووره لهیان   زۆربه وه دنییایه

     
  نگنین؟ سه چۆن هه) موو جیھان  هه له(ن کا  ئۆڕتۆدۆکسهپه ی چه ڕوانگه

  
 و  هزری لیبالیزم وه یشتنه گه  ڕووی ت نه  و له ه  هه  خۆڕا و به  له مه رده م سه ی ئهکان په  چه   که  پم وایهمن 
و  موو ئه  پشت هه  له  حاکدا که  دوژمنی خۆیان، له  کردۆته مانه داری و ئه سمایه  ناوی ده  بهیانکان ته وه ده

  ر له گه ت ئه نانه ته . نایبینن، یا نابیندرت  که ستاوه  ئوختاپووسی بانکی جیھانی و دراوی جیھانی ڕاوه وه شتانه
یری  رزداری بانکی جیھانین، سه موویان قه ، ئستا هه بووه داری هه رمایه  ناوی سه یشدا شتک بهم ی بیسته ده سه
  ته وه  و یا ده ییه وه ته رزداری سندووقی نو نه د قه ڕسه د ده  دووسه ن که داری ژاپۆن بکه رمایه تی سه وه ده

کانیشیان  رۆکه رن و سه رمانبه نیا فه ته  مۆکه ئهک وترا  وهکان  ته وه ده.  باسم کردن وه ره  سه  له کان که ئوروپییه
   که یه وه ر ئه هه و  سابیتهکان  ته وه ی ده رنامه م به یانگۆڕن، به ن و ئه یانبه یان هنن و ده  ده ن که نیا مۆره ته

 شۆڕش و ئینقالب  م له  قسه رهدیا(،  یی بچکۆله لیقه  ئاووگۆڕکی سه منت به ر وا ده  و دواتریش هه پشتر بووه
و   یا ئه م مۆره  ئه نگه کانیان ڕه نگه  ده  دیارهن، ده نگ ده چن ده  ده یشکان  خه)! گۆڕت موو شتک ئه  هه  که نییه
رز و  کان قه په  ئایا چه.گۆڕن کان ده لیقه نیا سه ک وترا پاشان هیچ ناگۆڕت، ته م وه بژرت، به  هه مۆره
 ر یوناندا  سه مساڵ چی به  بانکی جیھانی نابینن؟ ئایا نایبینن ئه  بوونیان به کان و گیرۆده ته وه نی دهکا قۆه

و   له کان که  بانکه  بهد میلیارد دۆالری دا وت سه  حه تی ئۆباما بوو که وه  ده وه  ئه  که هات؟ ئایا پیان وایه
  موو بانکه  هه خر بانکی جیھانی بوو که  ڕزگاریان بت، یا نهسکردی بانکی جیھانی خۆی بوو،  ده  کهی یرانه قه

تی  وه  و دهی کاتی ڕزگاری کرد  شوه ی خووقاند و خۆیشی به و ئۆلتیماتۆمه رزدارن، ئه کان پی قه بچکۆله
  ڕکخراوه و  زراوه موو دامه ههک وترا  وه  چت که  بیر نه شمان له وه  ئه؟رزدارتر کرد  خۆی قه مریکای به ئه

 پشتی   و لهکات ئمینیان ده  ته وه  باری مادییه  و خۆ له زراندوون و نا ڕاسته  بانکی جیھانی دایمه،کان جیھانیه
ھانی، کان، بھداشتی جی کگرتووه  یه وه ته ک  نه کانی وه ڕکخراوه. ن ی سیاسین تا ب الیه  ڕکخراوه وه رده په

  ر به  و ههزراندوون  دایمه و بانکه موویان ئه ر هه ، هه هیدیکهجیھانی و  و ئابوری ی جیھانی، یونیسف ژینگه
و  ت ئه نانه ته. بن  کوێ بۆیان دیاری بکرت چاالک ده  جیھاندا له سووڕن و له ده و هه ی ئه رنامه پالن و به

 و  ی بانده یی مانگا، گریپهکوو شت ن، وه ده ده ر هه ند ساڵ جارک سه ر چه  هه ی که مییانه  ئپیده خۆشییه نه
  موو ئولتیماتۆمن به  هه مانه ، ئه هائیتی خۆشی کلۆرا له ش نه مۆژانه  و ئه راز، سارس و زۆری دیکه به
زراندوون   دایمه  که وه کانه  جیھانییه  ڕگای ڕکخراوه ویش له خات و ئه ڕیان ده  بانکی جیھانی وه کان که ته وه ده

   له ر دونکه هه ! وی بھداشتی جیھانی یا ڕکخراوی کۆنتۆی ستانداردی جیھان و هیدیکه ڕکخرا بۆ نمونه
کانی   کو شینه  نیزامییه  ڕگای هزه خۆشی کلۆرا له ستی نه نقه  ئه ی به وه  دژی بوکردنه ک له هائیتی خه

ر   سه ک ڕژانه ی ئاشتی ناسندراون، خهشی پاراستن ڕته  ئه  به ، که وه کانه کگرتووه  یه وه ته ڕکخراوی نه
 هۆکاری بو  وان به  هائیتی کرد و ئه یان له  ناو ئاشتیپارزانه  به و هزه ی ئه وه ره  ده کان و داوای چوونه قامه شه

  ناو ستانداڕد کردنی ی به و ڕکخراوه  ئه ن که که سانک باسی فلۆڕ ده که. زانن ی ڤیرووسی کلۆرا ده وه کردنه
و  یا خۆ ئه. ک خۆش کردنی خه ، بۆ نه وه  ناو خواردنه یانژنه  ناوی ستانداڕد کردن ده نی به مه خوارده
 پیالن  موو به ن هه ستۆی بانکی جیھانی و ئه  ئه نه یانخه س ده ندک که ن هه ده ی ڕوو ده  سرووشتییانه ساته کاره

تی  شیمه ی حه  و کۆنتۆی ڕاده وه متر کردنه  پکھندراون بۆ کهکو سدا سرووشتی نین، به  ئه ن و له ده ڕوو ده
 وتانی   له ورانه  گه ساته و کاره  ئه ، بۆیه وه  ڕگای کووشتنیانه  جیھان، له کان له ژاره  هه وه مکردنه جیھان و که

ت  نانه ته! زانن  ده ساتانه م کاره هری ئ ی هاڕڕپ به تاوانبار و خووقنه دیده وان ئامر و په ئهن و  ده ژار ڕوو ده هه
رز  ک به تییه سایه ک یا که یه  کوێ پیان خۆش بت کشه زانرت و له  سیاسی ئه ر به تی نۆبلیش هه خه
  !خشن به ی پ ده ته و خه ، ئه وه نه بکه
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وت   بیان هه ی که سانه و که ن، بۆ ئه  یوتیوب هه  ئینتنت و له  له م باس و تئۆرییانه موو ئه هه
 گووگ   له سه  به نده وه نیا ئه ، ته نین م دانه ری ئه ی منی نووسه  و قسه  وته مانه ن و ئه ن بۆ بکهیا وه خوندنه

  زارانی دیکه می دراو و هه  و بانکی جیھانی و سیسته ئه وته ک هاڕپ و سکرت و پوڵ و ته کانی وه  کلیلییه وشه
 بۆخۆیان  یه ر ئشانه م سه زیان له ی حه وانه  ئه  و پویسته زۆر و بۆرن وه یانه  باره بنوسرت، زانیاری له

کک  م یه  النی که ی که رته و شه ، به  ساکارتره وه  ئاو خواردنه  له مۆکه یدا کردن ئه ون و زانیاری په دووی که وه
  !  بزانن ئیسپانی و هیدیکهنسی و  ڕه کانی جیھان، ئینگلیسی، ئامانی، فه  گرنگه  زمانه له
     

وت  که م فریا نه سووڕت، به ڵ ده  چۆن هه هره  به یشت که کارڵ مارکس زۆر باش ت گه   بم که وه ته ماوه
ی ل  خنه ی مارکس ڕه وه ی لبگرت، ئه خنه یی دراو ببینت و ڕه وه ته  نونهزرانی بانکی جیھانی و سندووقی دامه

   له ی که  زیاده و کاره کان به  کارخانه ی کرکاران بوو که ی کاری زیاده هره نیا به نووسی، ته یر  سه گرت و له
ستی مرۆڤ گرت   ده ی مرۆڤ به وه وسانه  چه ی له خنه ڕه. گرن رده  وه هره وه، به کشنه رزانی ده هزی کرکارانی هه

ر کاڕڵ  گه  ئه وه  دنییایه به.  وه ڤه  ڕۆژه تی خسته هی تی کۆمه داه تی پ ناساندین و عه گای چینایه و کۆمه
 و  هره ی به هره ر به  سه  لهدا مه رده م سه کو له ، بهکرد ده  نهی کاری ی زیاده هره  ئیتر باسی به، مارکس مابایه

می  داری سیستهف ره  به ته بوویایه  مرور نه ر بۆخۆیشی به گه  ئه ڕشت، دیاره می نوی بانکی تئۆری داده سیسته
کانی تکنۆلۆژی و هتد  وتنه کان و پشکه مان و ئاوگۆڕی ج و مه  پی زه  به دیاره! ک گورباچۆڤ  وهنوێ
م و  رده و سه ک ئه ر وه کانکدا، هه م و شون و مه رده ر سه  هه ی مرۆڤ له وه ین، بۆ ئهو خۆشمان گۆڕا ش ئمه

ۆمان دیمان و گۆڕت، خ ویش ئه  جگا و شونی گۆڕا و زانستی گۆڕا، ئه  کهم ، به وه کاته  بیر ده کانه شون و مه
کانی خۆی بۆ هی   کۆنه  تئۆرییه م زۆر له ، یا النیکه وه کرده ده وکات بیری نه ک ئه  ئستا وه مارکسیش بمایه

   و به مۆیه  لۆژیکی ئه مه  ئه!دان ر چووی لده  سه ڕ و به  و مۆری ئکسپایه وه کردنه تی ده زانی و ڕه ده مۆ نه ئه
و ئاڵ و   ئه وانیش، واته وا ئه ن باقی بت، ئه مه ر ته گه گۆڕن، ئه  سای تر زۆر شت ئه مۆ دت، ده کی ئه که

ی پیاو  ستت و قسه ق ببه ک چه  بت و نه  مرۆڤ بۆ ئاڵ و گۆڕ ئاماده یه وه گرنگ ئه! بینین ی داهاتووش ئه گۆڕانه
بت   ئهن، وتوو ده  وتانی پشکه  له.  الویدا بووه  له  بت که وه ر ئه نی هه مه تا کۆتایی تهت و ک ب ر یه هه

 کسیبت لهمرۆڤ فلئۆری و کرده  هه بکی تت   ئینعیتافی هه واته،  دا وه موو بوارچوونکه)انعطاف پذیر(ب ،  
گینا  ، ئهبت بگۆڕت  ئه و وه یت بکاته ت خۆی ئاپدهب ش ئهین ر سبه زانت و هه مرۆڤ ڕۆژی دوایی زیاتر ده

  یته م ئاپده  گرنگیمان به نده  گشت تا چه  تاک و به ی کورد به  ئمه!کانی جیھان  ئاڵ و گۆڕه وت له که دوا ئه وه
  گوایهۆڕان و گ ئاڵ و گۆڕ   وا فر بووین که  ئمه ؟ دیاره وه رگیز بیرمان ل کردۆته ؟ هه ی خۆمان داوه ڕۆژانه

       ! یبه عه
  
  

       ٢٧١٠ی )٨(ر وه زه  خهی٢٥
  
  


