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  ك به  نه ربوتر و ، قووتر و گرنگتره  به وه  و له یه به  ناونیشانکی زل و قه مه بگومان ئه

 دنیام  وه رچۆن ب له هه.... تی بین و قه ره ند سیمینارکیش ده  چه کو به سیمینارك به
ستی  به مه... کا ککتاندا درووست ده ر یه  مشکی هه ند پرسیارك له  چه م کۆڕه  ئه که
کانیان  مه ری وه مسه ند پرسیارك بپرسین و جه ین چه بدهوڵ  هه:  یه وه ر ئه کیش هه ره سه
  .ین ستنیشان بکه ده

ب پرسیاری زۆر، پرسیاری راست،   به چونکه...   گرنگتره وه مدانه  وه پرسیارکردن له
  .رناخات مدا خۆی ده شون وه وداڵ بوون به پرسیاری مژوویی، عه

  .... دی نایه ی راست به وه است و بیرکردنهب توانینی ر پرسیارکردنی راستیش، به
رنج و  تر بوانین و ئاسۆی سه ، زانستانه وه ینه تا زیاتر ببینین، زیاتر تاقی بکه

م  رده  به نه خه ین، پرسیاری پتر، گرنگتر، ستراتیژی تر، خۆیان ده مان فراوان بکه وه لکدانه
  .مان می رۆژانه خولیای مشك و خه

ش   پشکه می ئاماده ، وه رتر نییه  گوماکه وه ، له ترسی تر نییه  مه پ وه هیچ شت له
ی  وه ب ئه ، به وه ستینه  ببه وه یی دیاریکراوه مکی کشه ند وه چه ین، یان خۆمان به بکه
ب  ین، به  و بازدانکی مژوویی نودا، پرسیاری راست و پویست بکه ر قۆناغ و پله هه له
 و ،  وه کاندا بچینه  کۆنه  پرسیاره ی به وه ب ئه به...   ئاراوه اری نوێ بنینهی پرسی وه ئه
  ..  وه نوێ دایان برژینه له

 چ جیھان و  ؟ له یه ستاوین؟ رگا و ربازمان کامه  کوێ وه رین؟ له  چین؟ کونده ئمه
؟ بۆچی  یه تیدا کامه باتی مرۆڤایه  و خه– ررۆی مژوو  له ژین؟ شونی ئمه مکدا ده رده سه
بن،  رناك تر ده ته کانمان خه رده  تا قۆناغکی مژوویی دی، ده وه  قۆناغکی مژوویی یه له

  !ب؟ رتر ده ناوبردن توندتر و کاریگه  و له وه ی تواندنه شه ره تر، هه کانمان کوشنده ئازاره
س  ره ، هه وه وتنه رکه رۆخی سه   بۆ ب هزی و له وه هزه ل و دۆخدا، له ندێ هه  هه بۆچی له
  !دنین؟

  !ین؟ ب چ بکه ده! ؟ چار چییه
کانی  موو ئیحتیماالته کان، هه  گرنگه  ستراتیژییه موو پرسیاره  هه  که یه و پرسیاره  ئه مه ئه

  !؟ چار چییه!  وه کاته  خۆیدا کۆ ده مژوویی، له



 خۆی   قۆناغی جیا جیای مژوودا له ك، له ل و گرۆیه  گه وه ته ر نه  هه یه و پرسیاره  ئه مه ئه
ترسی   مه دا که  ناسکانه  مژوویی یه و قۆناغه تی له تایبه به..  خۆی بکا ب له کا، یان ده ده

م دووریان و س ریانی  رده به  خۆی له که.. کا  بوون و مانی ده  له شه ره ران هه داگیرکه
  ... وه بینته مژوودا ده

باتی   سرووشتی مرۆڤ و خه ت به باره کی گرنگی سه خۆیدا راستییه  خۆی له م پرسیاره ئه
  : شار داوه الن حه مژوویی گه
ی چاوی   بریقه  له که،  وه کاته  ده  ئاینده  بیر له گا، که  تده  که ڵ جیایه  ئاژه  له وه مرۆڤ به
ندن  سه ره کانی په  یاسایه لهتوان   ده ا، کهک راسانی ده رۆژ هه می پاشه  خه وه کانییه کۆرپه

ری بۆ  سه کان بکا و چاره توان پشبینی رووداوه  ده کانی جیھان حای ب، که و گۆڕانه
  !؟ وه کان بدۆزته گیروگرفت و شکستییه

ن  کی درژخایه یه وست و کرداری بۆ ماوه ی ژیان و هه خشه توان نه  ده که: کورتی به
شن  وانه ، ئه ندانه  و هۆشمه تی ژیرانه ن سیاسه النی خاوه النی زیندوو، گه گه. بک

ر  و رووی هه ره  به وه ڕ و دنیایی یه  باوه  و به یه رۆژ هه ن بۆ پاشه ی درژخایه خشه نه
وراز و  م هه رده به ستن و له وه کراو ده چاونه چاوکراو و یان ره ساتکی ره گیروگرفت و کاره

ری ڕۆژگار، یان  ده زا و قه ست قه  ده نه نن و خۆیان نادهدژواریی مژوودا، دۆش دانام
  .  وه سات و پیالنی دیار و نادیاره کاره
و  نان ئه( ی درووشمی  وانه وتوو، ئه نی دواکه الن و کۆمه ، گه وه شه مه ی ئه وانه  پچه به

  ، نه وه نه ده  ئاوڕ ده  ئازایانه ن نه وانه ئه...  وه نه که رز ده به)   خوانه مۆ له ، ئه نانه
  ...کشن ی بۆ ده خشه ڕوانن و نه  پشھات ده ش له کانه زیره
نجامیان  ی رباز و ئه وه ب ئه ن، به یان ناکه( ن  که ی بزانن چۆن، کار ده وه ب ئه ژین به ده
 و  هو  بۆ دۆزینه هانه ، بۆ به وه ساته پۆلی کاره ست شه  ده نه ده  ال روون ب، خۆیان ده له

 خوا  کار نییه( ر و  ده زا و قه تی قه ئایدۆلۆژیه: ش وته  چه م ربازه  بۆ کردنی ئه پاکانه
کی ئایدیالیستی یا  یه ند کشه یان چه. بر و سبووریی و ئینشاال و سه) کا چاکی نه

 یجوون و ی ژر ددان و ده  خۆشه  بنشته نه که ڕۆك ده دۆگماتیکی ب کاک و ناووك و ناوه
  !! وه یجوونه یجوون و ده ده
ر  سه  به  که ی مرۆڤه رناخا توانست و هز و ووزه ی خۆی ده وه ئه: دا م نوانه له

 خۆی  کییان بدا که ته  شه و ئامانجانه و ئه ره کانی ژیاندا زاڵ ب و به ساته کاره
زیی  وه ره انستی هه، تو وه منته رناخا و کپ و ژیر پدراو ده ی خۆی ده وه ئه... یانخوازێ ده

  نووس و ڕژیانی خۆیان بگرنه  خۆیان بۆ خۆیان چاره  که که نی خه ی کۆمه شۆڕشگرانه
  ...ن ست و مژووی خۆیان درووست بکه ده

  له:  وه ست یاسای سرووشت و ڕۆژگاره  ده  تا خۆی بداته  کوی نییه خته دره: مرۆڤ
  .رێ وه ڵ زاناندا هه  خه هاراندا شین ب و له به

 و خۆپارزیی  وه ی مانه ریزه  غه  بوا و بکا که و ئاسته نیا تا ئه  تا ته ڵ نییه ئاژه: مرۆڤ
  .یخوازێ ده
یاسای : وتوو ی دواکه ی بیستدا، الی زۆر کۆمه ده م ئاخر و ئۆخری سه م هشتا له به
ی  وه داخه ی به وه رنانه هی جۆراو جۆر و س فسانه ر و ئه ده زا و قه ت، بیری خودا و قه بیعه ته
لوپۆ   په کی باو و مرۆڤی له  یاسایه یندا، بۆته ی سبه ڕوانی ب هوده  چاوه مۆ له ئه

یدانی   مه بۆکشانی داهاتوودا، له خشه  و نه وه ودای بیرکردنه  مه تی له  تایبه ، به خستووه
  .نانی ررۆی مژوودا گۆڕین و پاپوه



و پش بردنی  ره زعکی ئستایی و به ستی گۆڕینی وه به  مه ۆژ، بهر کشان بۆ پاشه خشه نه
باتی  رجی خه لومه کی ڕوونی دیار و دابین کردنی هه بار و ئاسۆیه و بارکی له ره به

موو  واوی هه یشتنی ته موو شتك تگه  هه ر له  و به یه کی زانستیانه یه وه ، کرده شۆڕشگرانه
باتی  یی خه وه ته ی جیھانیی و نونه یی و چوارچوهکانی قۆناغی مژوو نه الیه

  . که ره ی گه شۆڕشگرانه
سکیش بتوان   که ت تاکه نانه ك ته ك، کۆمه لك، گرۆیه ، هیچ گه  ترازاوه وه مۆ کار له ئه
 بدا  ناسه نگاو بن و هه ی ررۆی تیکرایی مژووی جیھان هه  چوارچوه نیا و دوور له  ته به

  .رۆژی بکش ی ئستا و پاشه خشه بکا و نهو کار 
 و  موو دیارده هه:  یه وه م و زانستی توانینی مژوویی ئه که ی یه  و بنچینه تاگه ره سه

: کگرتوو ببینین کش و یه کی تك هه یه  شوه مۆ به کانی جیھانی ئه ساته رووداو و کاره
کانی  ره ربه می گۆڕانکاری و ئاوگۆڕ و به رجه  سه رز له په نیا و دووره  ته هیچ رووداوك به

  .م روونادا رده مژوویی سه
 –ندی و تاکرۆیی و خۆ  به  مه وتی دووره شکه ناو ئه لك ناتوان خۆی له  هیچ گه بۆیه

  .شار بدا خوازییدا حه
  له  گهو  ئاکامدا ئه کانی له وتی رووداوه م و ره رده  رۆحی سه لك له ر گه بوونی هه ئاگا نه

  ..کانی جیھانخۆرو فاشیست  قۆچی قوربانی شانۆی یاری پکردنی هزه کاته ده
کی  کانییه ره ربه  به ، که وامه رده کانی جیھان ئالوگۆرکی مژوویی به وتی رووداوه ره
  هن له ستی ده ده  به وته و ره ی ئه ته ت و رواه و حاه ئه.. کا وام درووستی ده رده به

می  رده  سه له:  بۆ نموونهگۆڕن،   تا قۆناغکی مژوویی دی، ده وه  مژوویی یهقۆناغکی
م  کانی ئه سته  شه  له  ئارادانین که  له رجانه لومه و هه ر ئه الندا، هه ئستای ژیانی گه

کانی سیاسیی و ئابووریی و  ره ربه م هشتا سرووشتی به به.  گۆڕێ بوون دا له یه ده سه
  . گۆراوه  تا ئستا نه وه مه که نگی جیھانی یه  دوای جه  لهربازیی، سه
ن و  الیه وی ب ووچان و فره بات و هه خه: کا ش دیاری ده ته م حاه ی ئه وه ئه

  و گیروگرفته  کشه نھا له ك ته  تا نه داری جیھانییه رمایه ی رژمی سه جیھانگیرانه
  و دواوه ره ی مژووش به وه وره کو ره ز ب، بهربا کانی خۆی ده  یه–یی   ناوه رییه وهه جه

النی  ر گه سه دا، به رانه تی نوێ و فریوده نگ و رواله رگ و ره  به  و ئیمپریالیزم له وه بگرته
 ترۆنی و –نگی نو  شی جه ری ره  ژر سبه موو جیھان بخاته پن و جیھان هه دنیادا بسه

  .وی ر زه سه تی له  مرۆڤایه ژیانی ی کۆتایی هنان به شه ڕه هه
 و –نگاندنی ررۆ  سه یشتن و هه وری ئیمپریالیزم کلیلی تگه  و ده  هشتا دیارده وایه که

  . تییه ی مرۆڤایه مه رده م سه بار و دۆخی مژووی ئه
  . تی پراکتیس و کارپکردنی ئیمپریالیزمه کتیك و ستراتیژیه  ته :ی گۆڕاوه وه ئه
ت و کارپکردنی  ی جوگرافی و جیۆپۆلیتیکی ستراتیژییه خشه نه:  ی گۆڕاوه وه ئه

    ئیمپریالیزمه
و هتد ... ریی تۆمی و نیوترۆنی و الزه نگ و نینۆکی ئه  و ددان و چه په که:  ی گۆڕاوه وه ئه

  . ئیمپریالیزمه
ی ست و ررۆ به کردن و دیاریکردنی مانا و مه  پناسه وێ له مانه دا ده م باسه  له بۆیه

  .ین ست پ بکه  ده وه ئیمپریالیزم و کۆلۆنیالیزمه
 مژوودا و دیاریکردنی شونی مژوویی و  ی ئیمپریالیزم له یشتنی دیارده تگه

یی  رجکی پشینه کانی ئیمپریالیستیدا، مه ی پرۆژه خشه  نه جیوپۆلیتیکی کوردستان له



مان و  که له ی گه تی رزگاریخوازانهبا تی خه بیعه یشتنی ته  بۆ زامن کردنی تگه کییه ره سه
  دیاره.  ی مژوو بۆی دیاری کردووه تییه و ررۆ بابه ن و ئه که ی کاری ت ده و هۆکارانه ئه

  رجه لومه  هۆکار و هه  نییه و نیازه هیچ جۆرێ به ی ئیمپریالیزم به له سه باسکردنی مه
س و نووچدانی  ره  و هه ه واویی هه ین، یان بیانوو بۆ ناته رامۆش بکه کان فه ناوخۆیی یه

ت  باره  سه یه کتیکی زانستانه کی دیاله یه ست پکھنانی روانگه به مه...  وه خۆمان بدۆزینه
ی کوردستان  وه ته ی نه باتی ئازادیخوازانه ندنی خه سه ره  ئاقاری په  رباز و چوارچوه به
  .ستی خۆی  ده  به–رۆژی خۆیدا   پناوی دیاریکردنی پاشه له

 


