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 ئاسۆ شابان  
  22 / 09 / 2005  

  
 
 

.         ی نیوه ڕۆ له  بازنه ی په رله مان کۆلیژی که سک  ) 12( ی سپته مبه ر   ،  کات   ) 24:  ( به ریتانیا 
   .                                                  ی سپته مبه ر  ، واشنتۆن دی سی     ) 26  تا  24(  : ئه مه ریکا 
  )  . دن هاخ ( له شاری ) بینن هۆف ( پاش نیوه ڕۆ له  ) 13(  ،   کات  سپته مبه ر ی   )24   :  ( هۆه ندا

  
                                                                                 :                                          له به ریتانیا 

                                                                                                           
  یا له عراق و هه گیرساندن و درژه پدانی ئه م شه ڕه  ،ده رئه نجامی درژه کشانی مانه وه ی هزه کانی به ریتان

بی ئه و داراییه ی که سانه بۆ ئه م شه ڕه ته رخان ده کرت ، کوشتارو بریندار بوونی ڕۆژانه ی هزه کانی 
 و ڕای گشتی به ریتانیا له عراق ، حکوومه تی به ریتانیای ته واو له به رامبه ر هزی به ره ی دژی شه ڕو داگیرکاری

  ته نگاوی بیاردان له سه ر که مکردنه وه  و کشانه وه ی هزه کانیان له عراق ، جگه جه ماوه ر له به ریتانیا خستۆته 
   گه مه ی سیاسی ئه مه ریکا له به رامبه ر به ریتانیادا و وابه سته بوونیان به پالن و له دروست بوونی گوومانی
.                                                                                              رهه ت  سیاسه تی ئه وانه وه له خۆ

 ( The Sunday telegragh    ئاماژه ی  به وه دا که حکوومه تی به ریتانیا له خۆئاماده کردندایه  بۆ  کشانه وه ی )
وشدا پاشماوه ی هزه کانیان به شوه یه کی پله یی بکشنه وه ، بکی هزه کانیان له م ساداو له سای داهاتو

له درژه کشان و بی ئاماری پاره ی ته رخانکراوه بۆ ئه م شه ڕه )  بلر ( ئه م ده رئه نجامه ش به پی بۆچوونی 
نیشیان ده بت تا سه رباز کرد تا کۆتایی مانگی داهاتوو ، پاشماوه ی هزه کا ) 8500( ، ئاماژه ی به کشانه وه ی 

هاوینی سای داهاتوو ، عراق به جبھن ، له کاتکدا هه ندێ له ڕۆژنامه به ریتانیه کانی تر ئه م ووتانه  
.          ده به ستنه وه به هندی ناڕه زایه تیه کانی سه رجه م جه ماوه ری به ریتانیاو الیه نه سیاسیه کانی تره وه 

ه م ناڕه زایه تیانه ، به تایبه تی پاش ته قینه وه کانی له نده ن ، حکوومه تی به ریتانیا بۆ قووتار بوون له فشاری ئ



به هه ر شوه یه ک که بۆی بته جۆر ، بۆ ڕوو سپی کردنه وه ی خۆی هه ندێ سیاسه تی دژه بگانه ی خستۆته کار و 
ریکاو ئه وروپاش هه میشه بۆ ده ربازبوون ده  زگا سه رکووت که ره کانی خۆی خستۆته گه ر ، شتکی باوه له ئه مه 

و بگانه نیشته جبوه کانی تری ئه و  ) په ناهه نده( له گژه نگکی سیاسی یان ئابووری یه که م هه نگاو په الماری 
ووته ده ده ن ، که ئه مه جگه له پیاده کردنی شوه یه کی ڕاسیستی ده وه تی نه بت هیچی تر نیه ، چوونکه 

و نیشته ج بگانه کان خۆیان هه ریه ک قووربانی شیوه یه کی ) په ناهه نده  ( بۆ هه موو که سک ڕۆشنه که ئه مه 
تری سیاسه تی ده وه ته کانیانن ، ئه مۆش ئه م سیاسه ته ی حکوومه تی به ریتانیا بۆ هه موو الیه ک ب په رده یه و 

کی ده توانین به باشی بیبینین ، له هه مان کاتدا ش وه یه کی تری جه نگی سایکۆلۆژیه له به رامبه ر خه
به ریتانیادا بۆ خۆدزینه وه له داواکاری و پداویستیه کانیان ، که به هۆی ئه م شه ڕه وه باری ژیانیان ڕۆژ به  ڕۆژ 

                              .                                              ڕوو له مه ترسی گرانی و بکاری و ب ده ره تانیه 
     به دنیاییه وه خه باتی سۆسیالیسته کان و هه وستی ناڕه زایه تیه کانی جه ماوه رو بزووتنه وه ی به ره ی دژی 
شه ڕ ، ئه مۆکه ته واو سه رمایه داری جیھانی هناوه ته پای ڕامانک له به رامبه ر ئه م بزووتنه وانه دا ، ده بت 

مان ته واو له هۆش بت که ملھوری جه نگی درژخایه نی نه باوه ی ئیمپریالیستانه ی سه رمایه داری جیھانی، ئه وه 
ئاکامه کانی شه ڕو وران کاری و کۆۆنیاڵ کردنی جیھان له الیه ن زل هزه کانه وه ، له جیھانکی نائارام و 

یچی تری ل نادروینه وه ، ئمه ده بت ته واو هزی کوشتارگه لی و بکاری و ب هیواو ئاسۆیه ک به داهاتوو ه
کۆو یه کخه ین ، ئه م چه ند ساه ی ڕابووردی جه نگی ) سه رمایه داری و جه نگ و ڕاسیزمدا  (  خۆمان له به رامبه ر  

            .     ماورانکاری عراق و ئه فغانستان گه واهی سیاسه تی ئه وان و بۆ چوونه کانی ئمه ڕۆشن ده کات  
              

:                                                                                                                   له ئه مه ریکا    
                                                                                                                

 ڕۆژ له دوای ڕۆژ به ره ی دژی جه نگ ڕوو له زیاد بوون و خۆڕکخستنه ، به پی پلینی ده نگدانی مانگی 
ده نگه کان % ) 52( له ئه مه ریکا ڕوو له ڕۆچون و شکسته  ، له ) بۆش ( ڕابووردو ته واو الیه نگرانی سیاسه تی 
کانی ئه مه ریکان له له گه ڵ گه ڕانه وه ی ده ست به جی هزه 

عراق و ئه فغانستان ، جگه له سه دا چاره کی خه کی ئه و 
: ووته تناگه ن ئه م جه نگه بۆچی بکه ن ؟ ، ئه وان ده ن 

نه کراوه ، وه ک چۆن هیچ  ڕاپرسیه ک بۆ ئه م جه نگه( 
کاتک جه نگ الی ئمه کارکی ئاره زوومه ندانه نیه ، سه د 

 ئاره زوو مه ندانه خوازیاری وه ستانی هنده ی ئه وه ش
دانیشتوانی ئه مه ریکا ) هه شت له ده ی ) . (  شه ڕین

هاوده نگن له  سه ر ئه وه ی که هه گیرساند و به رده وام 
بوونی ئه م شه ڕه ، دارایی و خزمه تگوزاریه  مرۆییه کان 
که م بوونه ته وه و ته واو ژیانی ئاساییان  که وتۆته ژر 

رسیه وه ، بۆ هه ر داواکاریه ک و یارمه تیه ک که مه ت
جه نگه به زووترین کات  ئه مکه واته با ( پویستیان پی بت ، جه نگ باشترین وه مه بۆ ڕه تکردنه  وه ی ،  

                          .                                                                                            )بوه ستت 
نه ماوه و به سه رۆککی باوه رپکراوی )  بۆش ( دانیشتوانی ئه مه ریکا هیچ متمانه یه کیان به % ) 39( له 

شایسته ی ئه وه نیه ببته سه رۆکی ئه مه ریکا ، ) بۆش ( ی دانیشتوانیش پیان وایه که % ) 45(دانانن ، له 
نن که له پاش هه گیرساندنی شه ڕو ئاکامی به رنامه ی کۆماریه کان باری چونکه هه  موو ئه وه باش ده بی

.                                                              ئابووری و سیاسی ئه مه ریکا به ره و چ هه دک ده ڕوات    
 



                                                                    :                                                  له هۆه ندا   
                                                                                                                 

ی به رده وامدایه ، کۆی خۆپیشاندان و خۆڕکخستن دژی کابینتی هۆه ندا ،  له خۆڕکخستن و ئاماده بوونک
خاه کانی ئه م خۆپیشاندانه نه مانی متمانه ی خه که به م کابینته ، به  پی پلینی مانگی ڕابردوو له هه ر 

که س ده نگیان به چی زووتر البردنی ئه م  ) 4( که س  ) 5( 
کابینه یه داوه ، جگه له تکچون و نائارامی ئابووری و که ه که 

یاسیه کان ، بکاری و که م بوونه وه ی یارمه تیه بوونی کشه س
مرۆییه کان ته واو خه کی ئه م ووته ی هه راسان کردوه ، جگه 
له هه وستی چه وتی پیاده  کردنی سیاسه تی پکه وه ژیانی 
هاوبه ش ، به شداربوون و ته رخانکردنی بکی زۆری دارایی 

 زیاتر گۆمی بکاری و هۆه ندا بۆ جه نگی عراق و ئه فغانستان
ب ده رامه تی له م ووته دا شه قاندوه ، خۆئاماده کردنی 

         :        به شداربووان له م چه ند خاه دا به رجه سته بووه 
                                                                              

 ندا به سیاسه تی جه نگ و   دژی وابه سته  بوونی سیاسی هۆه-1
.                                                              ئه مه ریکاوه 

  دژی سیاسه تی به ده سته وه گرتنی ئابووری و که مکردنه وه ی -2
                             .                                                          یارمه تی و خزمه تگوزاره مرۆییه کان 

.                                                                                  دژی سیاسه تی جیاکاری و دژه بگانه  -3
       .                  دژی هه ودان بۆ که مکردنه وه ی چاالکی ڕکخراوه جه ماوه ریه کان له الیه ن ده وه ته وه -4
.           دژی ده رکردنی هه زاره ها په ناهه نده ، له ژر ناوو بیانووی ئارامی ئه و ووتانه ی لوه ی هاتوون  -5
                                        .  هو هزات یاس یات هر هس هل یراکب ی همیب ی هو هندرک  هن   هه ودان بۆ که م-6

                           
              :  ۆئاماده کردنمان ئه مۆکه له م خانه دا هاوده نگ و هاو خه بات ده که ین  باشترین هه وست و خ

 
                 .      خۆئاماده کردن و خۆڕکخستن دژی سیاسه تی جه نگ ، له پناو سه قام گیربوونی ئاشتیدا   

  .                                                  خۆئاماده کردن دژی ڕاسیزم  ،  ده نگدان به جیھانکی هه مه ڕه نگ 
.                             خۆئاماده کردن دژی هه ر جۆره چه وسانه وه یه ک   ،  بانگه شه ی یه کسانی سه راسه ری    

                          .                        خۆئاماده کردن دژی سه رمایه داری  ،  خه بات له پناو سۆسیالیزمدا  
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