
  ژنی کرکاران رزوپیرۆزبت جه به
  

  
  بدو ن عه رده ئه

  
تکشانی  حمه رفرازی کرکار و زه ژنی جیھانی چینی کرکار ، رۆژی ئازادی و سه کی ئایار جه یه

. یدابوو کان په ی مرۆڤه وه وسانه ی چه تی ، کشه یدابوونی موکداری تایبه ڵ په گه له.  جیھانه
گای    ، کۆمه وه شه وکاته ر له هه. دا ریھه  ب هزو ب تواناکان سه ی مرۆڤهتی و ئازاردان کۆیالیه
ڵ چینکی  گه ر ، له وسنه چینکی چه. بوو ش کدا دابه یه ر دووچینی دژبه سه تی به مرۆڤایه

 ت و شواز و سه تی ، خه کانی مژووی مرۆڤایه  جیاوازه پی قۆناغه ش ، به م دووچینه ئه.  وساوه چه
گ ، ئاغا، پاشانیش  به ره ، ده ن کۆیله خاوه( کان پشتر ناویان  ره وسنه چینی چه.  ناویان گۆراوه

) .  ، جووتیار ، پاشانیش کرکار تا کۆیله ره سه( ش  وساوه رچی چینی چه گه.  بووه) دار  رمایه سه
مای  ر بنه سه  ، له م دووچینه ئهمووکاتک  هه  ، که یه وه  گرنگ ئه که  ، به ناو و کردار نییه گرنگ له

  . ویتر دروستبوون  ی ئه وه وسانه چه
. دار و کرکار  رمایه ، سه شکراوه ک  دابه یه ر دووچینی دژ به سه تی ، به گای مرۆڤایه مرۆ کۆمه ئه
رچی چینی  گه.   بۆخۆیان قۆرخ کردووه،  یه م جیھانه  خر وبری ئهموو خۆشی و داران ، هه رمایه سه

موو سامان و  هه  له شه ب به.   نییه م جیھانه کی ئه و خۆشیه رمایه نی هیچ سه  ، خاوه کرکارانیشه
شاری شیکاگۆی   ، لهدامژووی چینی کرکارانی جیھان مجار له که بۆیه.  ویه م زه ر ئه داهاتی سه

دژی   ، له وه یانهو زمان وه ته نگی پست و نه روو ره سه لهریکا ، کرکاران توانیان ،  مه ئه
مژووی چینی  مجار له که بۆیه. کان بشکنن داره رمایه رزی سه لووتی بهکبگرن و،  داران یه رمایه سه

  ربۆیه هه. پنن  داراندا بسه رمایه ر سه سه عات  به  سه8کرکاران ، توانیان کاتی کارکردن بۆ 
 ،  کی زۆره یه ل ماوه وه. نرت  ژنی جیھانی چینی کرکاران داده جه  ، به و رۆژه مووساکیش ئه هه
دالی و  دژی ناعه و خۆپیشاندان و مانگرتن ، لهزایی  رۆژی ناره کرت به  ، ده  پیرۆزه م رۆژه ئه

  .جیھاندا داری له رمایه می سه نامرۆڤی سیسته

  



  مساڵ کی ئایاری ئه ولر رۆژی یه هه
  
   

تکش  حمه  زه  کوردستانی خۆشمان ، چینه وه نگی و خامۆشی ، دیسانه ب ده کی زۆر له یه  پاش ماوه
ژنی کرکارانیان پیرۆزکرد و ،  کان ، یادی جه پانه و گۆرهقام  رشه  سه وه ی ، هاتنه که و کرکاره

سک  ،  زار که ند هه ولر چه  هه مرۆ له ئه.  تی کوردی داواکردووه حکومه یک داواکاریشیان له کۆمه
 و،  یان کردووه مان  ، خۆپیشاندانکی همنانه رله م په رده ، بۆ به وه گای حیزبی شیۆعیه  باره له
ند   ، چه مان شوه هه سلمانیش به ها له روه هه.  ک داواکاری پیرۆزکردووه کۆمه ن بهیا که ژنه چه
کی  رمیه وگه  ، ووزه م خۆپیشاندانه ئه هیوادارم که.  یان پیرۆزکردووه ژنه هم ج هسک ، ئ زارکه هه

م  زۆرجار له ، کهبیربچت  شمان له وه نابت ئه. کوردستاندا زایی له ی ناره وه باش بت ، بۆ بزووتنه
) نگی ناوخۆ  پشت ئاشان  ، جه( ی  که رگبه  جه ساته کاره.  نگ روویداوه وجهڕ دا ، شه  پیرۆزه رۆژه
تکشانی  حمه کرکارو زهشی  که ک دیاری پشه   وه وه کتیه ن یه الیه دا ، له م رۆژه ردووکیان له هه

  . کوردستان کرا
  ی کرکاران ژن هج رزوپیرۆزبت  جارکی تریش به

  .بت ، ئای سووری کۆمۆنیزم  کاوه ر شه هه                                    
      


