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ئه وانه ی توانای ده   نگدانیان هه بوو % )   ٥٠(  ی یه نیوه ری نزیكه ی  له  )  ٩(  له به رواری 

ن ، له ژر فشاركی زۆری هزی له فه ه ستین به ر ه و سندووقه آانی ده نگدان به ڕكه وت
ملیۆن فه ه ستینی هه توو  ) ٦(  به ره نگاربوونه وه و ناڕه زایه تیه آاندا ، به م چی له 

ئه بو ( ، له پناو ناساندنی سه رۆآك به ناوی !  ده آه یت آه  نه یانتوانی ده نگ بده ن ؟
                                                     )  .                                                              مازن 

 وه یه آی سروشتی باسی لبژاردن له میدیاآانه وه به ش وه ی ههله هه موو جیھاندا ش
ده آرت ، به م پ ده چت آۆۆنیاڵ آردنی دیموآراتیه تیش له خۆرهه تدا جگه ی 

به ره و خراپی چوو ، سیاسه ت )  ره فات عه ( باس بت ، پاش ئه وه ی باری ته ندروستی 
آۆبوونه وه )* پاوڵ ( مه داره آانی فه ه ستین به په له خۆیان گه یانده ئه مه ریكاو له گه ڵ 

بۆ ڕاوژآردن ده رباره ی داهاتووی ئه و ووته و خۆ ئاماده آردن بۆ ناساندنی سه رۆآكی 
له پناو دوو ده رئه نجامدا آه ده بت به نی ملیۆنه ها دۆالری پدان ) پاوڵ (  نوێ ، 
:                                                                                                                                  بكرت   

.                                    به سه رۆآی داهاتووی فه ه ستین  ) ئه بو مازن (   هه بژاردنی -١ 
.     ك آه ئارامیه ك به سه رمایه داران ببه خشی له ناوچه آه دا    واآردنی سیاسه ت-٢   

 
   ئه مرۆ هه مان آاره سات ڕووده داته وه آه پش چه ندین ساڵ هه مان گفت و هه مان 

خرایه گه ڕ ،  به هه مان به ن و )   ئۆسۆ (  سیناریۆ بۆ فه ه ستینیه آان دوای ڕكه وتنی 
ه مرۆی فه ه ستین خۆڵ ده آه نه وه چاوی خه كی سته م په یمانه وه سه رانی سیاسی ئ

دیده ی ئه و ووته و له ژر ناوی ئازادی هه بژاردندا هه مان گه مه ی سیاسی پیاده  
ده آه نه وه ، له آاتکدا خه كی ڕاپه ڕیوی فه ه ستین له پناو ئامانج و داهاتوویه آدا 

ه ی ڕاپه رینه آه یان به هه ده ر نه ڕوات ، به م هیوا ده خوازن آه به ری ڕه نجی چه ند سا
هاتۆته پای جبه ج آردنی سیناریۆیه ك آه خه باتی چه ند ساه ی ئه و ) ئه بو مازن ( 

.                      میلله ته له پناو ئازادی و سه ربه خۆییه آی ڕاسته قینه دا بارمته ده آات  



زیاری نه هشتنی سیاسه تی داگیرآردن و تیرۆری  زۆربه ی زۆری فه ه ستینیه آان خوا
له سه ریان ، به م نابت ئه م نه هشتنه له سه ر ) ئیسرائیلن ( ڕۆژانه ی حكوومه تی 

حسابی پاشه آشه و ملدانی فه له ستینیه آان بت ، به كو ده بت دان پیانانکی 
ان و آۆتای هاتنی داگیرآردن و ڕاشكاوانه بت به ئازادی سیاسی و مه ده نی فه ه ستینیه آ

.                                                        پاشه آشه یه آی ڕاسته وخۆی له شكر آشی داگیرآردن بت 
)  بۆش ( بۆیه له الیه  ) ئه بو مازن ( به م فه ه ستینیه آان ئه مۆآه وا هه ست ده آه ن آه

 و به  و به رنامه یه ڕازی بووه آه ه وه په سند آراوه ، چونكه پش وه خت ئه) شارون ( و 
.      بۆی دانراوه ، ئه مه ش له الی فه ه ستینیه آان زۆر ڕۆشن نیه و جگه ی متمانه ش نیه 

له ژر ده مامككدا خۆی مه س داوه به و نیازه ی خۆی له هه موو ئه و ) ئه بو مازن ( بۆیه 
انایه ی ئه وانه ی آه له گه ڵ ئه و آه سانه ڕزگارآات آه به دوژمنیان ده زانت ، به و م

ئه بو ( سیناریۆیه دا نایه نه وه آه خۆی و ئه مه ریكا و شارون له سه ری پك هاتوون ، بۆیه 
.                      بۆ ئه م آاره ی پویستی به له بژنگدانی حكوومه ته آه ی هه یه  ) مازن 

 بت له ژر سایه ی داگیرآردندا ، ئمه چۆن ده توانین قسه مان له سه ر دیموآراتیه ت
قسه ی دروست ئه مه یه ، ئازاد بوون له داگیرآردن ، پاشان دینه سه ر شوه ی پیاده 
آردنی دیموآراتیه ت ، ئه مه ش خۆی له خۆیدا خه باتكی سه رسه ختانه ی تری ده وت 

                                .                   و یاوه ره آانی  ) ئه بو مازن  (  له گه ڵ سه رانكی وه ك 
ئستا قسه له سه ر ئۆتۆنۆمی ده آرت ، به م آام ئۆتۆنۆمی ، ئۆتۆنۆمیه ك آه له الیه ن 
داگیرآه رانه وه نه خشه آش آراوه ، ئه مه ش  ئه و ئامانجه نیه آه  خه باتی بۆ  آراوه ، 

ه  ، ئه و په یمانی چاك آردنی گه نده كی سیاسی  به دوای  خۆیدا هناو)  ئه بو مازن ( 
ئه م گه نده ه  سیاسی و ئابوریه ی به خه ك داوه ، به م له ڕاستیدا خۆی سه رچاوه ی ئه و 

.                                                                                          گه نده یه یه  
 آارهنانی چه ك بوه ستته وه و به ڕگه چاره ی بریاری داوه دژی به) ئه بو مازن ( 

دبلۆماسیانه آشه ی ووته آه  ی چاره سه ر بكات ، به م ئایا ئه مه ی بۆ ده آرت ، 
به تایبه تی له گه ڵ دوژمنانکدا آه بۆ یه آا آردنه وه ی آشه سیاسیه آانیان و 

ان له خۆرهه تدا هه میشه شه ری دابینكردنی بازارو پاراستنی ده سه تی سه رمایه دار
ناوخۆو په الماری داگیرآه رانه و گه مارۆی ئابووری به ڕگه چاره ی دروست داده نن ، 
پم وانیه گه لی فه ه ستین له پناو ئازادیه آی ڕاسته قینه دا بۆ ووته آه یان به م گه مه 

ه ر له سه ره تاوه دیاره و شوه ی ه)  ئه بو مازن ( سیاسیانه چاوبه ست بكرن ، یاریه آه ی 
هه بژاردنه که و هه بژاردنه وه ی خۆی به بریارو ڕاوژی سه رمایه داره عه ره به آانی 



خۆرهه ت و ئه مه ریكاو شارون جبه ج آراوه و پیالنكی حاشا هه نه گری 
 ماوه ری سه رمایه دارانه له ناوچه آه دا ، ده بت بزووتنه وه ی ئازادی به خشی جه

فه ه ستین له پناو سه ربه خۆییه آی ڕاسته قینه دا له بره ودابت دژی پیالنی 
سه رمایه دارانی جیھانی و ناوچه آه  و  دژی هه ر جۆره آۆلۆنیال آردنك بوه ستنه وه آه  
تازه لیباه آان و بۆرژوازیه نیشتیمانیه آان له پناو پاراستنی ده سه تی خۆیاندا ، 

.                        اتی ناڕه زایه تیه آانی چه ند ساه ی ئه و گه له به هه ده ر به رن خه  ب
             
   + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

.                                                        وه زیری آاروباری ده ره وه ی پشوی ئه مه ریكا  ) پاوڵ   ( -* 
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