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نامختكردوو وڕێ ی گیانبهاس و آاری ه آه  

قارع هل آان آتی آۆمۆنیسته هاوڕێ یانی یه  
ن ك هه ر آوێ یه هه نگرانی آۆمۆنیزم له و الیهدۆستان   
وتنخوازان خوازان و پشكهئازادی   
 رستانی ئیسالمی  په ستی آۆنه ده به) میر  بدولئه نسار عه ئه (باتكارمان سدانی هاوڕێ ی خه ده له گیان
ب  سوڕاوانی سیاسی و آۆمۆنیستی جگه له  ههتیرۆرآردنیبۆ دن درب ست ده . نگاومان پ شل ناآات هه

وان هیچی تری ل  یی ئه ی زانستی چینی آركار  و ب قسه وه ر بزووتنه رامبه به لهتوانایی تیرۆریستان 
 بوون وایی ڕهمافی نگك بت ناتوانت  ر ڕه هه ر ناوك و به ژر هه  بۆ تیرۆر لهدنرستب ده. نابیندرت

بووین و  آی دونیاهه ر آوێ یه هه میشه له دژی تیرۆربووینه له آان هه آۆمۆنیستهئمه . ست بنت ده به
ی ۆڕینگوای  ڕهی  ڕگه شۆڕشی آركاری به  وری ماوه جهرینی  ڕاپهبژاردن و  ههنھا شۆڕش  ین، ته هه
و   و توانینی زانستیانه ی ئمه وانه پچه به. زانین  دهڵ  و ڕژمی ئابوری آۆمهتی سیاسی سه ده

ن لتانی خو خه ی توند و تیژی و تیرۆر و له رستان ڕگه په آان، آۆنه ی آۆمۆنیسته مرۆڤدۆستانه
 آاری  به. انیوت لكرا فره وه له آاری نه نه ش س ناآه ڕڕه ك زه ن یهبژر ده ڵ هه كشانی آۆمه هه

تی  سه زۆرو زۆرداری ده ن و به ن آهك چاوترس النی خه وت آۆمه یانه ن دهیا ستانهتیرۆری
ڕۆژ زیاتر و زیاتر  و ڕۆژ به یایان خاوه م خه به  .پنن ڵ بسه ر آۆمه سه  به خۆیانی رستانه په آۆنه
ت لكراوتر  فره تر و نهناشیرین تا دت ڕوی دزویان بت اشكرادهئك  نی خه بۆ آۆمهیان  په ستی چه ده
ر  ك هه نهنجمدانیشی   ئهتیرۆر ی  شه ڕه هه. وه بته ان توندتر و قایمتر دهباتم ش تا دت خه ئمه. بت ده
ت و  هاله  و تكۆشان دژی جهبات  له خهآات مان دهسور زیاتر كوو  ، بهنگاومان پشل ناآات هه

هزتر  بهبوامان . ر تیرۆریستان و تیرۆریزم رامبه آات به  و زیاتر دهزیاترپیرۆزمان ڕقی  .رستی په آۆنه
رستی  په رچی آۆنه ناوبردنی هه داری و له رمایه بات له پناوی ڕوخاندنی ڕژمی سه آات بۆ خه ده

ستیان به  قاقایان ده رستی ئیسالمی سیاسی و گۆبالیزمی بۆرژوازی آه تا بینه په یامی آۆنه په. ڵ آۆمه
ی آان و نه دیمكراس نه ڕژمی دیكتاتۆره بۆرژوازی یهت آه  تی سووره، پمان ده خونی مرۆڤایه
 ڕوخاندنی پناو بات له جگه له خه. ڤ دابین بكاتی بۆ مرۆ وه خته هشیان ناتوانت ب بۆرژوازی یھھكه

.وه هشتۆته تی نه تریان بۆ مرۆڤایه آی یه داری سۆسیالزم هیچ ڕگه رمایه سه  
 آركاری و سوڕاوانی ههموو  وازی هه باتكارمان بانگه ستدانی هاوڕێ ی خه ده  گیانلهیادی هلبۆیه 

 وری ده باتیان له ین بۆ گردانی خه آه هواز د بانگه ازادیخوازانئپ و   و آۆمۆنیستی، چهسۆسیالیستی
رستی  په ش له دژی آۆنه  هاوآاری و آاری هاوبه موو جۆره ین بۆ هه آه ستمان درژده ، دهڕكخراوی ئیمه

پناو فشار هنان  ، لهت لمانیه  عهنی و ده ی مه گه زآردنی ڕیزی آۆمهه سیاسی و ترۆریزم، له پناو به
بات و  توانت بواری خه ه آه دلمانی ستوركی عه  عراق بۆ دانانی ده تی حاآم له تی حكومه سه بۆ ده

.ك یه وه وسانه  چه موو جۆره  له ههڵ واقیعی آۆمهآجاری  یهۆشتر بكات بۆ ڕزگاری ختكۆشانمان   
 

ۆ تیرۆریستانبمان  رگو نه مه  
تی ی مرۆڤایه گه بات و تكۆشان له پناو ڕزگاری چینی آركار و آۆمه خهبژی   
سۆسیالیزمبژی   
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