
 ڕزگار عبدالكریم: آردنی    ئاماده             سۆشیالیزم و پاشه ڕۆژی ئافره ت 
له دونیای سۆشیالیزم دا هه میشه ئافره ت له ڕووی آۆمه یه تی و ئا بوری یه وه ب الیه نه 

 ده ست به سه راگرتن ناآاتو آه س ناتوانووه نۆآه رایه تی بۆ هیج پاشماوه یه ك له زابوون
 ڕی ئازاده یدا زاڵ بت و بیگه ڕنته وه بۆ سیسته می آۆیله آردن به كو خۆی ئه وپهبه سه ر

 دایه له گه ل پیاودا خۆی چاره نووسی دیاری ده آات،خوندنیشی هه رو له وپه ڕی یه آسانی
هه مان سیسته می خوندنه آه پیاو پی دخۆشه،جگه له هه ندك گۆڕانكاری نه بت آه له 

 .زی هه ردوو ڕه گه ز خۆی واده خوازت له پرۆسه سكسی یه آانداواقعدا جیاوا
 ئافره ت به و پیه ی له باروودۆخكی سروشتی دا ده ژی بۆیه له توانای دایه مه شق له سه ر

گه شه پدانی هۆش و به هزآردنی له ش بكات به و شوه یه ی آه ده گونجت له گه ڵ 
 مه به ستتی و ڕۆژانه له آاروباره آانی دا بۆ خۆی هه یخواست و ئاره زوو به هره آانیدا آه 

 ده بژرت وده یگونجنت،هه روه ها ئه و مه رجانه ی به سه ر پیاوه وه داده نرت هه ر ئه و
مه رجانه ن آه به سه ر ئافره تدا داده نرت و له زه تی ل ده بینن ،گه ر آار و پیشه ش 

 ری ڕۆژانه ی به آاروباره آانی ده ره وه ی ماڵ به سه ر بت، له گه ڵ ئه وه شدا به شكی ت
ده بات له الیه نه آۆمه یه تی یه  ئینسانی یه آان وه ك آاری مامۆستایی و فه رمانبه ری 

 ....وهتد
 یان بۆ به دوابه شكی تری آاروباری ڕۆژانه ی بۆ هونه رك له هونه ره آان ته رخان ده آات 

 -ده منته وه به شكی ترله آاروباره..ه ندك له به شه آانی زانستچوون و لكۆینه وه له ه
 به ژداری آردن له لكۆینه وه و آار آردندا،له زه ت له و جۆرایه تی یه  آانی به روه بردن و

وه رده گرن و خۆشحاڵ ده بن آه پكه وه له گه ڵ پیاوانداله سه ر ئه وه ی آه خواستی خۆیانه 
 ئافره ت له هه بژاردنی خۆشه ویست بۆ ژیانی .. پ ده دات آار ده آه ن و بارودۆخیش ڕیان

 خۆی ده بت خۆی خواستی تدا بت و پایه ی وه ك پیاو بت ،ئازاده ڕووبه ڕووی هیچ ڕگری و
 خافندنك نابته وه بۆ به ژداری آردن له و یه آتی یه دا له گه ڵ به رامبه ره آه یدا،خۆی

 ڕز له ئاره زووه آانی ده گیرت،خۆشویستن و به ژداری آردن له گه ل یه آتری بیار ده دات و
 به جیا له وه ی خۆیان به رپرسن و ئه م جۆره له )وه ك جی ستایش(هیچ بیاركی ناوت دا 

 په یوه ندی هاوپه یمانتی یه آی تایبه ته،ده گه نه ئه نجامك به پی ڕك آه وتنی هه ر
 هه روه ك چۆن له سه ده آانی ناوه ندا زه واج ڕكه وتنكی تایبه ت)ه ك النه ك ی(دووالیان 

ت بۆ قۆناغبوو،سۆشیالیزم هیچ آات شتی باش ڕه ت ناآاته وه،هه میشه ئاماده یی ده رده ب 
 هه میشه تاك له آۆمه ڵ..سه رووتر له شارستانیه ت له شوه آۆمه یه تی بونكی تایبه تدا



 دخۆشی یه آی ب سنوور له ساتی دابین آردنی پویستی یه تایبه تی یه دا ده گاته ئاستی
 آاندا،له پراآتیكدا ده رآه وتووه آه سۆشیالیزم بوای وایه آه ترآردنی غه ریزه آانی تاك 

یان زیان بۆ آه سانی تر،چونكه تربونی غه ریزه سكسی په یوه ندی نی یه به ئابووبردن 
 یه آان مه سه له یه آی تایبه تی زاتی یه،هه روه ها تربوونی ئه و غه ریزه یه پایه ی تر
 آردنی غه ریزه سروشتی یه آانی تره،هیچ آه س بۆی نی یه له م مه سه له یه داسه رزه نشتی

 ژر ده ستی خۆی خاوه نی هیچی تر نی یه تا وه كآه سی تر بكات،هه ر آه س جگه له وه ی 
 به ژداری تدا بكات بپرست چۆن ده خوات؟چۆن ده خواته وه ؟چی له به رده آات؟ هه موو ئه م 
 شتانه تایبه تمه ندی ئینسانه آان خۆیانه،ئه م پودانگه هه ر هه مان چۆنتی یه سه باره ت

كی تر له ڕه گه زه ت آردنی آه سكی دیكه به سه غ. 
 زیره آی رۆشنبیری و سه ربه خۆ یی وئازادی ته واو بۆ ئینسان هه موو ئه و مه رجانه ن آه به 
 شوه یه آی سروشتی له ئه نجامی خوندن و ئه و بارودۆخه ی آه آۆمه گه ی داهاتوو سودی

 زراو ده بن دروست ده بن،هه مووتاآه آان له آاتی جیابونه وه یاندا له یه آتر پارلده بینت
  یه ك ده بینرت آه یه آسانی بشه رته گله زه ت له آۆمه.گه ر بۆیان زه ره رمه ندیش بت

 وقه یدی ژن و پیاو دروست بت،ئه وده مه پارزراوه خودی یه آان و زانسته خودی یه آان له 
ن بۆیان ئه و آه سانه ی آه ئه مۆ سۆشیالیزم ده بین..هه موو ڕویه آه وه پارزراوده بن 

 ڕاستی یه آی ئاسانه و حه قیقه تكی حه تمی یه آه ده توانت درآی پ بكات وئه و ویقاره
 په ڕگرانه به ره و نه مان ببات به ره و ئاستكی له ناوچوون به تایبه ت ئه وانه ی آه له
  نتایبه تبه مه سه له سكسی یه آان ده یانه وت وه ك مه سه له یه آی زاتی سه یری نه آه

 زۆر سروشتی ده بت له چاو دونیای له دونیای سۆشیالیزمدا تكه ڵ بوونی هه ر دووڕه گه ز 
 ئه مۆدا آه نیزامی بۆرژوازی ده ستی خستۆته نو آاروباری ڕۆژانه،گه ربت وپه یوه ندی یه ك

 آۆیلهله نوان دوو آه س دا دروست بت به ب هیچ ڕكه وتنك له نوانیاندا ئه وا جۆركه له 
 .آردن وه ك ئه وه یه آه هیج آاتك رك نه آه وتبن،له دوایدا هیواآانیان له ده ست ده ده ن

 باره نا سروشتی وسروشتی په یوه ندی واقعی وامان ل ده آات له هه وی ئه وه دابین ئه و 
 ی تاناڕه وشتیانه به ره و چاره سه ركی یه آجاری به رین له گه ل ئه وه ی ئه و بارودۆخه 

  به شووآردوه آانیشیه وه به هۆی له شئه وساته گوزه راوه تیدا ژماره یه آی زۆر له ئافره ت
 فرۆشتنیان شاردراونه ته وه ،سیسته می بۆرژوازی خه كی پ چه واشه آردووه و داآۆآی له 

اڵ دا نی یه آه پارزگاری له و زبوونی دیارده ی وا آردووه پیاوانیش هیچ آات له توانایان
 بونانه بكه ن ،له الیه آی تره وه ئاووگۆڕه آانی بارودۆخی آۆمه یه تی وابكات تاك زیاتر
 زه لیل بت به رامبه ر به پرۆسه خه فه آراوه آان ،ئه وهۆیانه ئه بته پاڵ نانك له سه ر



تی یان ڕگری یه آی جدی ده آات له آردنه وه یان یان به آۆمه یه ..ژیانی خزانی ئه مۆ 
 .          بونیان تاوه ك وای ل دت ببته شتكی مه حاڵ
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