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دانی  رهه ری وسه ماوه وخۆپشاندانی جه رجاده سه  هاتنه
رآاتكی جیاواز  هه لهك  آانی خه ریه ماوه جه وه بزوتنه

نجامی  رئه رشون وقوشبنكی جیوگرافیای جیھاندا ده هه له
ماف   له وه  بۆپداگیری وپداچونه كه نی خه درآردنی آۆمه

. ت سه ست بردن بۆگۆڕینی ده تا ده آانیان هه وداخوازیه
قامی  رشه سه تی و هاتنه زایه آی ناڕه یه وه ربزوتنه هه

گری دروشم و داواآاری  خۆی ههران بۆ خۆپیشانده
فۆرم و  پی جیاوازی له م به آتری به یه جیاوازترن له

آرت  ده. آان تیه زایه یام وستراتیژی ناڕه خاندنی په هه
ی و خای  پۆنكردنكی خرادا فۆرم وشكی تووڕه له

آان درك  تیه زایه ناڕه وه ستراتیژی بزوتنه آۆتایی له
آامول  قۆناغی ته رچینك له آاندا هه تیه چینایه تیه زایه ی ناڕه وه زووتنهب له. . . ین پبكه
آۆتایی   آه بووه وه آان بۆئه تیه زایه تیكردنی ناڕه رایه یشتووی خۆی دا ڕكخستن و ڕابه وپگه

  ست بھنت بۆ  رده تی سه سه ی ده وه تی وپچانه می چینایه سته به
  . . . تی گای مرۆقایه مژووی آۆمه له هران ی وبنیاتنه  گۆڕانكی ڕیشه

تی  یامكی چینایه هیچ مۆرك وپه كدا آه آانی خه تیه زایه ناڕه وه فۆرمكی تری بزوتنه  له
  تی وایه ته می نه رآوت وبوونی سته آانی سه وامه رده به ره ری فاآته آاریگه  وبه گرتووه نه هه

ك  ت وخه سه ك بۆئازادی و گڤتوگۆی نوان ده یه هناس ی هه وه هشتنه ژادی تا نه و دینی ونه
تی  وه ده آان به ت و ڕژمه سه ترۆپكی دیكتاتۆری و بوونی ده آان به یشتنی ڕژمه وگه
 دروشم  له، دا تیانه زایه خۆپیشاندان و ناڕه م فۆرمه له. . ن ده ده رهه سه ماه س و بنه آه تاآه
 بۆگۆڕینی  وازآردنه ران بانگه آانی خۆپیشانده  تا هوتافه وه آانه تیه زایه یامی ناڕه وپه
آانی  تیه زایه ناڕه فۆرم وشككی ترله له. . . . وا رمانه رنگومكردنی ڕژمی فه ت وسه سه ده
   ستمان خۆپیشاندان و هاتنه به ڕوونی مه  به یه م ووتاره و ئه آه آرۆآی باسه كدا آه خه
، ، تی آانیه تیفه نگه الروئاآامه پشی شاری آه فته ند هه هی چ ره ماوه ی جه رجاده سه
یام وستراتیژ  په ی له وانه واوپچه آی ته الرجیاوازیه آانی شاری آه تی وخۆپیشاندانه زایه ناڕه
كی  تی خه زایه آانی ناڕه یام و دروشمه په،  یه آانی تردا هه ڵ فۆرموشكی ڕپوانه گه له
باو  بۆ ئاو آاره، ت سه ك بۆگۆڕینی ده  نه آانیان بووه تایه ره سه هالر بۆداواآاری ماف آه

قامگیرآرتن  بۆسه، ، ك بۆگۆڕینی ڕژمی سیاسی  نه آان بووه تایه ره سه تگوزایه خزمه
ت  سه آانی ژیان و ده بواره آان له نه رفراوه  به یه نده گه  له ت بووه سه ی ده وه ئاگاهنانه وبه

آردن  قه و ته تیفانه نگه وئاآامه  ئه بۆیه، ڕین ك بۆ ڕاپه  نه آه نی ناوچهآرد وئیداره
 و  باتی ناوشۆڕش دا زۆرترین قوربانیان داوه مژووی دونی خه له رك آه ماوه جه له

، . . آتی نیشتمانی آوردستان ت و خوودی یه سه روسامانی ده سه شكن له به نووآه تاهه
آانی دیموآراسی بوو  آانی مرۆڤ و پرینسیبه تایترین مافه ره لی سهی پش وه ڕی ئه ره سه
ی ئیداری  آه تی خۆمای بین یان یه سه ده دركی مژووی بوو آه وخه وره آی گه یه ه هه

  داواآاری مافه ك آردی آه تیه زایه ناڕه ر به رامبه  به آه، ی ناوبنین آه وسیاسی ناوچه
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كانك  ڕای تووندوتیژی خه ره آرد سه تی خۆمای خۆی ده سه ده آانی له تاییه ره سه
  خۆپیشاندانك له قه ته م به م وه تكوپشونت به آه ووتی خۆپیشاندانه رویستبتی ڕه گه ئه
ت بزانن ب  سه ری ده پاپشت وپارزه مۆش خۆیان به نای دونی شۆڕشبوون ئه پشتوپه آه
  وه رانه ی بنیاتنه خنه ویژدان ڕه بت به و ئه وریه دركی گه وغه ه پشلی دیموآراسی هه له

م تازۆر  آان آه واه پ هه ی به وه ڕای ئه ره نگاندنی بۆبكرت سه سه دانیپدابنین و هه
ت بۆ  سه رآكی تری ده داواآاری وئه،  ستان آراوه ده لپرسراوان آاربه ئاوگۆڕ له

پشت  ی له رپرسانه س و به وآه رمیان ئه كی گه وای خه نهو د ی متمانه وه ڕانه گه
تی  سه ستپكك بت بۆده دادگاوسزای یاسایی بدرن تاده بوون بدرینه وه نه فتاره وڕه ئه

تایی  ره ك مافكی سانا وسه رمیان یش وه كی گه آانی خه داواآاری وداخوازیه. . یاسا
  ن  یدان و خۆپیشاندان بكه  مه الر بۆ ئاو بنه  آهكی ك خه جبكرت نه هاووتیبوون جبه

  . . . بخۆن به روپاآژی ناو ده ته ستانیش ئاوی موقه ده آاربه
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