ﭼەﮐﯽ دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ ﺋەڕای ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﺳەردەﻣﯿﺎﻧە

واﺷﯿﻨﮕﺘﯚن-ھﻮﺗێﻠێﮑﯽ ﺗﺮاﻣﭗ و ﭘەﯾﺎﻣێﮏ ﺑﯚ ﺧﺎوەﻧەﮐەی
)) ﺋەم ﺷﻮێﻨە ﭼﺎڵە ﮔﻮوە ((

ﭼەﻧﺪ ڕۆژێﮏ ﻟەﻣەوﺑەر ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺳەرۆﮐﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ وەک ﻓﯿﺖ و ﺧﻮوی ھەﻣﯿﺸەﯾﯽ ﺧﯚی دﯾﺴﺎن
ﺷەﮐﺮێﮑﯽ ﺷﮑﺎﻧﺪ و ﺳﻮوﮐﺎﯾەﺗێﮑﯽ ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧەی ﺑێ وێﻨەی ﺑە ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ و ھﺎﯾﺘﯽ و ﺋێﻞ ﺳﺎڵﻮادۆر ﮐﺮد.
ﺟەﻧﺎﺑﯿﺎن ﮔﻮاﯾە وەڕەس ﺑﻮوﮔە ﻟە دەس ﭘەﻧﺎﺑەران و ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﺋەو ﺧەڵﮑﺎﻧەی ﮐە ﻟەو وﻻﺗﺎﻧەوە روو ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ
دەﮐەن  .ﺋەم ﮐﺎﺑﺮا دەم ﭘﯿﺲ و دەم ھەراش و ھەڵﯿﺖ و ﭘڵﯿﺖ ﺑﯿﮋە ﺋەو و�ﺗﺎﻧەی ﺑە " ﭼﺎڵەﮔﻮو ) "(shitholeﻧﺎو
ھێﻨﺎﺑﻮو  .دواﺗﺮ ﮐە ﺧەڵﮏ ﭘێﯿﺎن زاﻧﯽ و ﻟە ﻗﺎو و ھەراﯾﺎن دا  ،ﺗﺮاﻣﭗ ھەڵﭙەی ﻓﺮەی دا ﮐە ﭘﯿﻨەی ﺋەو ﻗەﻟەی
ﺑﮑﺎت ﮐە ﻟە واﻧێﮑﯽ ھەڵ ﻓڕﯾﻮە و ﻧﮑﻮوﻟﯽ ﻟەوە ﮐﺮد ﮐە ﺋەو ﺷەﮐﺮەی ﺷﮑﺎﻧﺪﺑێ .
ﺧەڵﮑﯽ ﺧﺎوەن وﯾﮋداﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻟەﻣﺎﻧﯿﭻ ﻓﺮە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺗەرﺗەر ﺧەڵﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎن ﮐﺎرداﻧەوەی ﺗﻮﻧﺪﯾﺎن ﻟە دژی ﻧﻮاﻧﺪ
و ھەر ﮐەﺳە و ھەر ﻻﯾەﻧە ﺑە ﺷێﻮازی ﺧﯚی ﻟە دژی ﺗﺮاﻣﭗ ھﺎﺗﻨە دەﻧﮓ  .دە ﺟﯿﮭﺎﻧەﮐەوە ﺳەردەم دا ﺋﯿﺪی
ھەر ﺗﻮڕەھﺎﺗێﮏ  ،ﻟە ﻻﯾەن ھەر ﮐەس و ﻻﯾەﻧێﮑەوە ﺑێﺖ  ،ﺑە ﺑێ ﺑﺎﺟﯽ ﺷﯿﺎوی ﺧﯚی ﻧەدەﺷﺎردرێﺘەوە و ﻧە
ﮐەس ﻟﯚی ﻧەﭼێﺘە ﺳەر .
دە ﮐﺎرداﻧەوەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯽ دا  ،ﺧەڵﮑێﮏ ھەوڵﯽ ﺋەوەﯾﺎن داوە و ﺋەی دەن ﮐە ﺧﯚﯾﺎن ژ ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻨﺎ وﺷە
و دەﺳﺘەواژەی ﻧەﺷﯿﺎو و ﻧﺎﻧەﺟﯿﺒﺎﻧە دە ﺑﻮاری ﮔﺸﺘﯽ دا  ،ﺑە دوور ﺑﮕﺮن و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەو دەرﺑڕاوە ﻧﺎﻧەﺟﯿﺒﺎﻧە ﺑە
ﻓﯿﮑەﯾەک ﭘڕ ﺑﮑەﻧەوە ﺋﺎﻧﮑﻮ رەﺷﯽ ﺑﮑەﻧەوە ﻟە ﻧﻮوﺳﯿﻨﺪا  .دﯾﺎرە ﮐە ﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾە ﺧەڵﮑﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﺎﮔﺮێﺘەوە و ﺋەم ﺧەڵﮑە ﺧﯚﯾﺎن ﺑە ﻧەرﯾﺘﯽ ﭘﯿﺎوﻣﺎﻗﻮوڵە ﻧﺎﺑەﺟﯿﺐ و دەم ﭘﯿﺴەﮐﺎن ﻧﺎﺑەﺳﺘەﻧەوە و ﺋەوەی ﺷﯿﺎوﯾﺎن
ﺑﻮوت ﺑە ﺑێ روودەرﺑﺎﯾﺴﯽ  ،ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،دەی دەﻧەوە ﺑە ڕووﯾﺎن دا  .ﺋەﻣەﯾﭻ ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﻓەرھەﻧﮕﯽ
ﮔﺸﺘﯽ ﺧەڵﮑە و وەک ﻟە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮردی دا دﮐﺎرﯾﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ ﮐﻮ ﻟە ﺑﯚﻧەﯾەﮐﯽ ﻣﯿﻨﺎ ﺋەﻣەی ﺗﺮاﻣﭗ  ،ﺧەڵﮏ
ﺑە ﭘەﯾﭭﯽ ﺳەرﮐﯚﻧەﮐەراﻧە و ﺟەﻓەﻧﮕﺎﻣێﺰ و ﭘﻼر و ﺗﺎﻧە و ﺗەﺷەر و ﻗﺴەی ﻧەﺳﺘەق و ﻧﻮﮐﺘە و ﮔێڕاﻧەوەی
ﺟﯿﺮۆک و ﺋﺎﮐﺎری ﺋﺎژە�ن  ،وەﻻم ﺋەدەﻧەوە .

ﺳەر دەﻣﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ و ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژی ﻧﻮێ  ،ﭼەﮐﯽ ﻧﻮێﯽ ھﺎوردﮔەﺳە ھﯚﻟێ ﮐە ﺧەڵﮏ
دﮐﺎرن ﺋەڕای ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻟەم ﺑﻮارەد دا ﮐەڵﮑﯽ ﻟێ وەرﮔﺮن  .ﮐﺎرداﻧەوەی ﻣﺮۆﭬێﮑﯽ داھێﻨەر و ﺧﺎوەن
ﺑەھﺮە و ھﻮﻧەر ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  .ڕۆﺑﯿﻦ ﺑێﻞ ) (Robin Bellﻟە دژی ﺷەﮐﺮﺷﮑﺎﻧﺪﻧەﮐەی ﺗﺮاﻣﭗ ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺳەردەم دﯾﺎری
ﺋەﮐﺎﺗﻦ و ﭘڕاوﭘڕ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑڕﺷﺘﯽ ﺋەو ﺷێﻮەﮐﺎزە ﻟە ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﺳەردەﻣﯿﺎﻧە  ،ﺑە ﺑێ ﻗڕە و ھەرا و ﺋﺎژاوەﮔێڕی ،
ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎﺗﻦ  .ﻧﻮﺧﺸە ﺑێﺖ ﻟە ﺟێﻠﯽ ﻧﻮێﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن .
ﺋەم ﭘﯿﺎوە  ،وەک ﻟە ﮔﺮﺗەﯾێﮑﯽ ﭬﯿﺪۆﯾﯽ دەرﺋەﮐەﻓێ  ،ﺷەﮐﺮەﮐەی ﺗﺮاﻣﭗ  ،ﭼﺎڵەﮔﻮو  ،ﺋەداﺗەوە ﺑە ڕووی ﺧﯚی
دا و ھﯚﺗێﻠەﮐەی وەک ﭼﺎڵەﮔﻮو دەس ﻧﯿﺸﺎن ﺋەﮐﺎت ﮐە ﺑێﮕﻮﻣﺎن ھەم ﺋەﺑێﺘە ھﯚی ڕەوﯾﻨەوەی ﺋەو ﺧەڵﮑە ﮐە
ﻟێﯽ دەﻣﻨﻨەوە و ھەﻣﯿﭻ ﻧﺎوی ھﯚﺗێﻠەﮐە و ﻧﺎوی ﺧﺎوەﻧەﮐەﺷﯽ ﺋەزڕێﻨێ  ،ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا  .ﺋەﻣەﯾﭻ ﺋەو
ڕێﮑﺎرە ﺳەردەﻣﯿﺎﻧەﯾە ﮐە ھەوﺳﺎر و ﻗەﻣﺘەری دەﻣﯽ ﭘﯿﺲ و ﺑﯚﮔەن ﺋەﮐﺎت و دەﺑێﮋێ ﮐﻮ ھێﮋ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ و
ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺑەرزی ﻣﺮۆﭬﺎﻧە زﯾﻨﺪووە و ﮐﺎﺑﺮاﯾەک ﻣﯿﻨﺎ ﺗﺮاﻣﭗ ﻟەم ﺑەرەدا ﻧﯿە .

ﻟﯚ ﺑﯿﻨﯿﻨﯽ ﮔﺮﺗە ﭬﯿﺪوﯾﯽ ﯾەﮐە ﺋەم ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧە ﺑەﺳەر ﺑﮑەﻧەوە :
https://www.youtube.com/watch?v=cqraD6tvxYw
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