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ك  ت یه سه پانی ده گۆڕه.ت ڕۆژ هه ڕی ساردو ڕوخانی بلۆکی مانی شه  دوای نه له

ا کانی تد  گوه رامه زووی خۆی مه  ئاره ی به وه  داری بۆ ئه رمایه می سه  بۆ سیسته وه البووه
  ست بھن   ده به
  کانی مرۆڤ به  مافه وه ر جیھانه سه پۆلیس به  ته بوه داری رمایه ریکا ی سه مه ی ئه ته وه له

ها مرۆیی و  به، کرن ری دونیادا پشل ده رانسه  سه  له وه بیانووی جۆراوجۆره
 می سیسته  نکهچو، چن ئه مان و نه ره و به ترازن ئه ك  یه  له ریکه کان خه تیه یه کۆمه
 هنانی ست  ده و به ندی وه رژه و به ماده نھا ته موو ئامانجکی هه داری ئستا رمایه سه

جیھانگیری . میزاده  ئاده که ی وه زیاتر له کات یر ده کو ئامرك سه وه  مرۆڤ قازانجه
_  تان وه ر ده سه  له ری نھا کاریگه ك ته نه ریکا گیری مه ئه  بین ق وایه  حه  که) مه وله عه(
e6س   
u1740?وه  به کانیان کردووه مه ستهکو کاری له به.و خۆ ڕاسته کی یه  ش ر شۆڕشه  سه  

  . دونیاش کردووه کانی ئازادیخوازه
ما  بنه ستراتیژو دارن رمایه بورژواو سه دونیا مۆی شۆڕشی ئه پ ترین و پرۆلیتاریترین چه

صیدی  می کۆمپانیاو ڕه رده م سه رده  و سه ر چووه سه همووی کاتیان ب رهه کان هه شۆڕشگیه
   به رییه م کاریگه ئه. وروپایه ریکاو ئاسیاو ئه مه و بازرگانی ئه کان  جیھانیه بانقه
  . وه ته نگی داوه ڕه گای کوردیدا  کۆمه و خۆ له ڕاسته کی یه شوه
  له کرد باسیان ئه کداریان ی چهبات خه  جاران کورد که ی که  شرو پنگه دوو شۆڕشه تا وه ئه

  .کرد  ده گه کۆمه کانی رو تاکه ماوه ل و جه ستراتیژو مافی گه
  وه شۆڕش و ستراتیژه  الی ر بیریان به هه و بازرگانی بوون پاره رقای  جۆرك سه ئستا به

  . ماوه نه
نگی  داراندا ڕه تمه تداران و سیاسه سه  ناو ده له نھا ك ته نه   ترسناکه م دیارده ئه

  بۆ نمونه   ج هشتووه ش به گه کۆمه کانی ر تاکه  سه له ری کاریگه ت نانه ته، وه ته داوه
پ  پت ی ستراتیژو مبداء و شۆڕش و نیشتیمانی بۆ بکه کی باسی خه زۆری ی زۆربه ئستا

  ره فته و ده ران نده ها و هه  گرانبهی یاره و خانوو سه رزه عه باسی ت و پت ئه ن که ئه
 ی کورد ئمه  کورد چونکه ری ماوه بۆ جه  نگکی زۆر ترسناکه  زه مه ئه،  دۆالرم بۆ بکه

_  ده به کانمان ئامانجه واوی  ته به  و هشتا یه لمان هه کی ماویی و ئاسۆیه ته دواڕۆژکی
d3ناوه نه تت گه ده ش  ترسناکه م دیارده ئه.  هیه نده  بۆ گه وه هڕ رانی  سه کانی
ر   سه کانی شۆڕش به پیرۆزه ها و نیشتیمانی و به تی وایه ته بیری نه  جیاتی له.تدار سه ده
تا  وه ئه،  وه خشنه به ئه ت تایبه ندی وه رژه و به و پاره رزه عه،  وه خشنه ردا ببه ماوه ل و جه گه
  .کرد ڵ نده گه کوردیشیان ی گه مهکو کۆ به ڵ بوون نده گه ر خۆیان هه ك نه
   ب ستراتیژه و دوو حیزبه ئه  جاشی ته ڕوناکبیر بوونه ڕی و په ئه تا  هه وه فامه نه ڕی وپه له
 کی یه گه  کۆمه بۆته ر ماوه جه خۆن ده کانیان مه ه و قه م نانی ده. داره رمایه سه

 کی  هۆیه مه  ئه که بت  نه نیا موچه  ته نیه مکی رهه هیچ به ) کار هن به ()هلک موسته(
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  . ناو چوونی  و له گه کۆمه وتنی بۆ دواکه  کیه ره سه
گای  کۆمه ر شوازی  سه له مۆدن شارستانی کی گایه کۆمه دروست کردنی  جیاتی له
 بم  ریکه  خه دروست کردووه تیان رتاریه سکه عه کی یه گه کۆمه.وروپی و ئه ربی غه
سودو  ی هیچ وه ب ئه  یه کداری هه چه دراوس هزی ووتکی د  قه ردستان بهکو رمی هه

 و هیچی  یه و دوو حزبه ئه ی ریفانه نھا پش بکی ناشه ته بت هه قازانجکی
   هیچی تر ناچت له نارشیست زیاتر و ئه ڵ نده گه کی یه گه  کۆمه کوردی له ی گه کۆمه.تر
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