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   ؟کانه آ بکوژی خۆ کوژه
 اد نه  تۆرنتۆی که شاری  لهش  ره مه راوزی خۆ کوشتنی حه  په له

  
 مه بدو حه عهردار سه 

                    
.  داری رمایه گای سه  کۆمه  به ته  زیاتر تایبه   ، وه تیه گای چینایه ی کۆمه تن زادهی خۆ کوش دیارده

.    ریه شه  دژی به م دیارده  ئه قوربانی بنه  ده گایانه م کۆمه کانی ئه مهحرو  مه بگومان چین و توژه
 د ئهئیکاتئوم له نسان ب که   له مووی تاریکیه  هه ال  له ، ژیانی ژیان بوسکایی ر ت وه  هیچ کۆن

  هیوا و  به وهکانی، زوه  ئاره یشتن به  بۆ گه وهکانی ،  کشه رباز بوون له نابین بۆ ده
کانیان پ  التیه  ئابور ی کۆمهردی  فه موومافه ن هه هک ست ده  ئینسان ههندک  ههکات.کانی  خۆزگه

 کوژنیش ب  یا ئینسانی تران بکوژنیا خۆین  ده بریار ده   بۆیه.  وت کراوه  ل زهان ژیانی شل کراوه
ب روون  وه ده دائه ر لره هه. شتیرۆری دانی رهه  بۆ سه مینه  زه ته  بووه مه  ئهک روه هه. وه انه خۆشی به

  ری پ بگیری؟ ب به  چۆن ده کانی خۆ کوژی ؟ وه ره کتهفان  ب کامانه
لبژاردنی  سکسی  ی الوان چ کچ یا کور مافی هه وه ک ئه وه( ب مافی ، بوونی ژاری ، نه هه
رستی ،  و ساالری ، ناموس په پیا وبی زهه ری مه ک بیرو باوه رستی وه په ،کۆنه ) ریان نیه رانبه به
کی ترین  ره  سه مانه  ئه....بوونی ژیانکی هاو مۆدرن   نهکسانی ، بوونی ئازادی و یه رکوت و نه سه

دا و  لده ر هه  مندالدانی بۆرژوازیدا سه  له  که ی خۆکوژیه دیارده ی شه لدان و گه رهه ری سه فاکته
کاو   خۆشتر ده م ئاگره  رگای جۆراو جۆر ئه اتدا بۆرژوازی بهمان ک  هه له. ب  یدا ده ری بۆ په هانده
  .کا شنی ده باوه
سی  به عه "   الی خۆمان ناسراون به  که وتکی رۆشنبیری وردبۆرژوا یه  بوونی ره  ڕگایانهو  ک له یه
ی   ب مافیانهو  ئهر بهران  به  له  کردنی ئینسانه  ب ئیراده وته م ره کی ئه ره فی سه ده  هه که" وجودی"یا "

 ، ژیان  وه نه که دونیا زۆر بچوک ده.  بۆی هلی مه ی دروست و عه بوونی رگا چاره  نهپ ب وه توشی ده
  .ن  که خ ده  ببایه نه خه رده ، هیوا و ئومدو زه وه نه که سک ده ک ته  موویه ی تاه تا راده

 محمد  ( وای کردکه دا نه  شاری تۆرنتۆی که  له بوو ردنه ک رادهیت کردن و بی ئ سه م بده ئه هۆی   به
  له  کرد یه م رگا چاره سلیمی ئه خۆی ته وه کوشتن ببا خۆنا بۆ په) ش  ره مه  حه بدو ناسراو به عه
  و بریاره  به دا20/5   له وه  داخه  به که . ر رگای ژیانی  سه  هاتهیداکی زۆر ئاسا یه ر کشه رانبه به
   دا که  دهسانه و که  زۆرئازاری  ئهزن ی وا دتهاو  راستی بیستنی هه ژێ ،بهبکوخۆی یشت  گه

  . نرخترین شته  الیان به ئینسان له
   بوه ،وه بۆی   سۆزی باوکانه وست ی و هه که  هۆی ب باوک کردنی کچه بووهش   ره مه رگی حه مه

  .ش  ئمهها روه  هه هکانی و ێ و هاورس و کار مبار کردنی که هۆی خه
   و لهی ووت وه ره  ده  ناو کۆمۆنیتی کوردی له  له  که  تردان خۆکۆژی یان و سه و ده ژیهو خۆکو ئه
  .. نسان دۆستکهیموو ئ رانی هه جگای نیگهدا ردستان دا روو دهکو

   له ،و ساالری باوی خۆمای بووک بوونی بیری پیا الیه  لهبوو خۆی نهش   ره مه کی حه ره بکوژی سه
 .دا سه م که ر ئه رانبه  به مکاری کرد له دا که نه تی که  حکومه دا بوو چونکه نه تی که حکومه  وه کی تره الیه
م   ئه خۆ کوژیوکی تری  هه اری تۆرنتۆ به ش  لهندرستی ی ته زگا  ده م رووداوه ک پش ئه یه ماوه
 چاودری کردنی   له وه ستیان کشایه الم زۆر زوو ده  به وه رشتیه رپه ر سه ژ ی زانی و خستیانه سه که
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م  رده  به  خۆی خسته سه م که  ئه بۆیه کانی نیایی ئازاره شی ته  ناو باوه وه ریته یاندا بگه  رگه وه
  . ژیان  مالئاوایی له

تی  حکومه ن الیه  له له انی ترک ریهات گوز  خزمه ندروستی و زۆر له  بۆ ته  بودجه پالنیزاندنی هابد
دا  م نوه له  وهدا   ووته  لهت رامه لکی ب ده ی خه ترین کشه ره گه  ته بووه   داوه نه داری که رمایه سه
  .دا م خۆکوژیه ر ئه رانبه  به  له سوله دا مه نه تی که  حکومه  بۆیه م پالنه  ئهربانیو ق ش بووه  ره مه حه

بن بۆ  ندرستی زۆر جیددی هه تی و ته یه زگای کۆمه بی ده ی خۆ کوژی ده اردهدی ر گرتن به بۆ به
. ندرستیدا بن  ر چاودری ته ژ عساب له ئه هیستریاو کانی خۆشیه  نه بهسانی تووش بوو  ی که وه ئه
ی سان  جن بۆ که ست به ی ده  رگا چارهک  وه مه ئه.ش بوو بگرێوسانی تو  که گا ڕز له  کۆمه وه

  .؟ چی ب  یه م دیاردیه بوون به  بۆ تووش نه بی رگا چاره ده. تووش بوو
کی  لگایه مین ،کۆمه ژاری و ب مافی نه گادا هه  کۆمه ب له  ناو بران ده کانی پشوو که  پی فاکته به

  وته بکهنسان ی ئی ب ئیراده ب ، ده ئینسان هه رزگاری  ب ئوومد به ب ، ده سکوالر و مۆدیرن هه
کانی و  موو کشه ست هه  ده  هیواو ئومد بۆ رزگاری له ست ئینسان خۆی سۆشیالیزم ببته ده
 جگایدا   له  برووخنری وه داریه رمایه  سه کان که ب بکوژی خۆ کوژه نجام ده ره  سه  وهکانی تیه ینه مه

  .تی کرکاری دابنرێ حکومه
   
 

 


