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  ين ئةمِرؤ و طةورة هيزي داهاتووين ئةمِرؤ و طةورة هيزي داهاتووالَالَكارخانةي ياري مناكارخانةي ياري منا  ضني هةواري ِرابردووي ئايدؤلؤذيا وضني هةواري ِرابردووي ئايدؤلؤذيا و
   ... ...عةيل مةمحود حمةمةدعةيل مةمحود حمةمةد) .. . ) .. . ميك بؤ نووسينيكي بةِريز مةال بةختيارميك بؤ نووسينيكي بةِريز مةال بةختيارالَالَوةوة((
  

  )5(بةشي 

 

  
   لة ضيايي بووين ماركسييةكاندميةنيكضةند 

  اخ شئايدؤلؤجيياي قؤناغي خةبايت ماركسييةت
 ئةبيت، جيا بن لة يةكتر  شار قؤناغي شاخ و سةردةميسةير نيية ئةطةر ئايدؤلؤجيايبةالتانانةوة 

 سةردةمي  ئايدؤلؤجيياي و بوونيياي سةردةمي ئؤثؤزسيؤن ئايدؤلؤ نيوان لة ضي بيتجياوازي
ئايدؤلؤذيياي ، ار شلة تدارييةيتالَ جيهانبيين دةسة سةردةمي شاخ وجيهانبيين خوديا، تدارييةيتالَدةسة

ِراستة زةمينةو . ؟؟؟تالَ قؤناغي دواي بةدةستةوة طرتين دةسة ئايدؤلؤجيايقؤناغي خةبايت ضةكداري و
لة ، لة ئيش و ئازارةوة بؤ قورباين دان، لة يةكتر جيان يتةواوبة   تيكؤشان لةو دوو قؤناغةدايشيوة

كولة ثراتيك ، وةبةرايةيتئيدارة و بةِريوازي تيت بؤ هةر الَبة، ؤشان شيم ئةم جيايية ئةوة ناطةيةني
  . بةكردن بدريتقؤناغيك ئايدؤلؤذيياو بريوباوةِريك 

سةبارةت بةم  بزانيني بدةين  بةِريز مةال بةختيار لة نوسينةكةيبا ثيكةوة سةرجنيك لةم ثةرةطرافة 
  -:ضؤن قةناعةمتان ثي دةكات بؤ دةنوسيت ضيمان ثؤلين كردنة

لة شاخدا بريوباوةِري ضةث و . سةراثا جياوازي لة سةردةمي شاخ، ركةوتن و حوكمِرانييةيت و ئيدارةسة (
، نةخشة، ئيدارة، تةكنةلؤذييا، زانست لة شاردا و. م لة شاردا وا نييةالَبة. شؤِرشطيِرييةيت زؤر طرنطة

تاد .. .. نييةتالَةدةنييةت و ئةقِروناكبريي و ئازادي و م، ثالين ئابوريو سةرمايةطوزاري و ديثلؤماسييةت
  ) . 2004-7-5 ك ن 3440. ئةوانة طرنطن

 لةنوسينةكانيدا ِريزييان دةكات  مةال بةختيارلة بةشي ثيشوودا ئةوةم دةرخست ئةو دةستةواذانةي بةِريز
ؤن تةزبيح هؤنينةوة ض،  و ناتوانن ِرستةي مانا دار دروست بكةنزؤرييان ثةيوةندييان بةيةكةوة نيية

 ثيويستة،  هةر وايةِرستةش، يةكتر بن شيةوةو قةوارةو ثيك هاتة هاوتاي  لةثيويستة هةموو دةنكةكاين
ِرستةش تةواو ، ئةوا ئةو ثيكةوة طريدانة ِرستة نيية ئةطةر وا نةبيت، كةنبيةكتري تةواو ي ووشةكاين مانا

  . ضيتة قاليب نووسينةوةِرستةيةكيش ماناي نةبوو نا، نةبيت مانا نادات بة دةستةوة
 ِريكخراوةكاين ثيشتري و ِرابردوي خؤيماركسي بوين  كاك بةختيار ثاساو بؤ ةم ثةرةطرافةدال
عةمتان ثي اقةن، دةكات ثيشكةش تلة ماركسيية ييانبؤ واز هينان بةهانةش  بةلَطةوهاوكات، ينيتةوةةهد
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ماركسي ضةثييت و ،  خةبايت ضةكدارين ووبويؤن  و قؤناغي ئؤثؤزسشاخبةوةي بؤ سةردةمي ، دةهينيت
لةو ، ئايدؤلؤذيياي ماركسيةت نةبواية ناتوانرا ئةو بارة قورسةي تيكؤشان، ثيويست بوو ةكةيانبوون

بة ، بؤية ضؤن هانايان بؤ ضةك برد، بريوباوةِر ئايدؤلؤذيياكان ديكة هةلَيطرن، خةباتِرؤذطارة سةختةي 
بريوباوةِري ،  برد شؤِرشطير وةك ضةكيكي كاريطةري سياسيبريي ماركسييةتهةمان شيوة هانايان بؤ 

بؤ شؤِرشطيِر ييةكي سةربةرزانةية  تةسك لة خؤيدائةمةش. سةخيت تيكؤشانةِرؤذاين قورباين دان و 
 ئاسيت قةوارةو. ؟؟ ماوةلة كةسيكةوة ئيستا نازانيني تا ضةند باوةِري ثيي، ماركسيزم  برييبووين
و ئةو قوربانييانةي لةو ثيناوةدا بة  بؤ ضارةسةركردين كيشةي كورد، ةيت بريي ماركسيزم دةرةخاتخزم

 بريي ماركسيزم داقؤناغي ذير دةستةيي و ضةوساندنةوة دةيسةملينيت لة. ثيشكةش كراوةناوييةوة 
ِرزطار بوونييان لة  يت بؤدةستييان دةطر،  دةكةويتتة داطريكراوةكانالَ و ووفرياي نةتةوة ذير دةستةكان
لةم بوارةدا ،  بؤ كؤتايي بة ستةم و ضةوساندنةوةضراي ِريطاي تيكؤشانييانة، ذير دةستةيي و داطريكاري
ماركسييةكان مؤركي خؤيان ناوة بة بزووتنةوةي . هةر واش دةمينيتةوة، كاريطةرترين ضةك بووة

لة هةموو تةوذمة سياسييةكان ديكة زياتر ، ةكانداِرزطارخيوازي خةلَكي كوردستانةوة لة هةموو ثارض
  .  داوة بؤيقوربانييان

ضةث و ماركسيييةكان جيادةكاتةوة لةو ضةمك و  كاك بةختيار، م ئةوةي ليرةدا سةيرة ئةوةيةالَبة 
، كؤمةلَطةي مةدةين، مةدةنييةت، شارستانييةت: دةستةواذانةي بةكاريياين هيناوة لة ووتارةكةيدا وةك

ليرةدا ئةوة دةرةكةويت ماركسيةت لةطةلَ كرؤكي ئةم .. .. . ، ثيشةسازي و ئازادي، ايةطوزاريسةرم
خؤي م وا الَبة، هيوادارم وا نةبيت، يا نا نةتةبا بنلةطةلَِو  ضةمكانة هاوتةريب نةيةنةوةو دذ بة يةكتري بن

ة تايبةمتةندييةكاين كؤمةلَطةي لة كاتيكدا هةموو ئةو دةستةواذان، دةرةخات و مانا دةدات بة دةستةوة
ياخود ئةوانةي تازة ، ض ئةوانةي زوو كران، بؤضوين خؤيان هةية لةسةريو ماركسييةكانيش ن ةيتمؤديرن

  . دةكرين و كاك بةختيار ئاطاي لة كةمييانة
بوو دا هاتِرابردووي كاك بةختيار ِريكخراوةكاينلة بةرنامةي  ئايا، ئةم ثرسيارة بكةين مايف خؤمانة 

نوي  دانةيةكي، ن دةطؤِرييةائايدؤلؤذيئةم   و دوايي سةركةوتنةماركسيةت ئايدؤلؤذي قؤناغي شاخ
بؤ  تةاماركسييةت ثؤشيين بةرطي واتة . ؟؟؟ناو شارتدارييةيت الَ بؤ قؤناغي دةسةريتدبةكردنة 
  . ؟؟؟يةكيكي دةثؤشريت فِري دةدريت و  كؤتايي هات ئةو بةرطة ئةو قؤناغ و سةردةمةهةر، ةقؤناغيك

ئةم ثرسيارةيان خستة بةردةم ئةو هةموو شةهيدةي بة ئاوايت يةكساين و دامةزراندين  ئايا
  . ؟؟؟سؤسياليزمةوة سةرييان نايةوةو طيانييان بةخت كرد

 ثاش بة  لة كؤمةلَطةدا و مذدةي بةرثاكردين يةكساين ئةطةر بانطةشةي خةبات بؤ ِرزطاري هةذاران
كاك بةختيار و بةختيارييةكان دةيانتواين ئةو هةموو هةذارانة كؤ ،  نةبوايةتالَتين دةسةدةستةوة طر

 ويست و  بزووتنةوةيةك لةطةلَ سةركةوتندا ِريطايةكي ديكة بة ثيضةوانةيبكةنةوةو بيانكةنة قورباين
ي ئاوات و دنيايةك بة دياري ينيت تةواو ثيضةوانة. ؟؟؟ ئةوان بطريتة بةرئاوات و ئاماجني

  . ييان بيتةكانئاماجن
بة دواي ، لة قامسة ِرةشخؤي ةكةي  بوون ماركسيزمبةرطي، بؤ شار ِراثةِرين و طةِرانةوةيةكييت ثيش 

 لة شار تالَنةك لةطةلَ بةدةستةوة طرتين دةسة، جنِر وجنِر كردولةبةر خؤي ، ِروخاين ديواري بةرلينا
ة بةر خاتري شارستانييةت وشؤِرشي ثيشةسازي و ئازادي و مايف ل، ثاش ِراثةِرينةكةي خةلَكي كوردستان

  . ذنان
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لة كؤلَ  بؤ  كاك بةختياريكخستنةكِريِريزةكاين  لةناو  طةرم بووطفتو طؤ،  لةطةلَ ِروخاين ديواري بةرلينا
 ةداكاك بةختيار لةو كات. هةلَطرتين طران كردبوو  و سةردةمكة ِرؤذطار، خؤ كردنةوةي كةولَي ماركسيزم

ئاساييةو م بؤ من الَبة.  سازكردووة لةسةريالَو هةووةلةو هةنطاوة طرتي  و تيذتوند ِرةخنةي داخوا ضةند
ةنيكي سياسييدا  هيض ئايدؤلؤذي و جيهانبينييةك بة زؤر بةسةر هيض كةس و الينابيت، جيي ِرةخنة نيية

بريوباوةِر و ميتؤديكي ، تطؤ نابيتبةرطيك بةزؤر بثؤشريت قةت لةطةلَ جةستةدا ِراس، بسةثينريت
تا زوو لةبةر خؤي ، سياسيش بة مؤديل و ناضاري هةلَطرتريت قةت بؤ ئاماجنةكاين خؤي وةفادار نابيت

و واي كةواتة ئةوة شاخ نةبوو ِرةونةقي دابوو بة ماركسييةت . بؤ بريوباوةِرةكةداكةنيت ئةوةندة قازاجنة 
 بةلَكة ئةو، لةسةر نيني بثؤشن و كاسكييت ئةستيرةداري جيظارايي ةكةكرد كاك بةختيارةكان بةرط

 ةكةسةردةم. لة ئاسيت جيهاندا مؤدةي ئةو ثؤشاك و كاسكيتة بوو، ن شاخ بوو ئةوان لةيةسةردةم
نةك ، سور نةبواية لة بةرةي شؤِرش جيطةي نابوةوة،  سياسي ِرؤذطار بوو باوي مؤدةيوثيويسيت دةكرد 

 ئةوا بوايا  وةك ئةوكاتئةطةر سةردةم هةمان سةردةم و هةلومةرجي جيهاين. ي تيكؤشان قؤناغشاخ و
،  سؤسيالسيت نةبواية فولبةرنامةي ئابوري، !!ي شارانردةبووة ئايدؤلؤذيياي شائةمِرؤ ماركسييةت 

 تاقانةياي ماركسييةت دةبووة ئايدؤلؤذيي. نة كريت و ئابوريش ويرانة بيتالَدةتان فةرموو كوردستان تا
  و ِريطة بة هيض باوةِريكي زيان بةخش نادرا ئةسثي ئايدؤلؤذي خؤيان تاو دةنشارتدارييةيت لة الَدةسة

دةتان فةرموو ماركس طؤِر هةلَكةنة تةحريفييةكان ، ئةوةشي وةك ئيوةي بري نةكردايةتةوة، لة كؤمةلَطةدا
 ماركسييةت ئةوةبووؤ شاري بووين ماركسيزم ب بةلَطةش باشترين. طؤِري ماركس دةبووة دادوةر، ببينة

لة كارخانةكاين . تي دةستة كةودا تةا لة شارئةو ضينةش، هةيةباوةِري بة سةركردايةيت ضيين كريكار 
 بة كردن  شؤِرشثرؤليتاريياي هاوضةرمخان بؤ سةركردايةيت، نانة قةيسيش بة دروستكردمنان بداية

و سؤسيالزميكي عاجبايت و بة ناوييةوة حوكم بكةين  بسةملينيني تا دروسيت بريوباوةِرةكةمان، دةدا
  . بنيات بنريت

ئاطايان لة شارستانييةت و كةويت ماركسييةكان  دةلة بؤضونةكةي كاك بةختيارةوة ئةوة دةر
 تا دنيا بيت وانقةتيش  و نيية.. ..  ديثلؤماسييةت ثيشةسازي و وسةرمايةطوزاري و ئازادي و مةدةنييةت

ضونكة ئوميديكي بضوكي ثييان بواية ئةو بةرطة خويناوييةي بة سانايي لةبةر ، بةنا ثةي ثي ننيايةد
  . كة قورباين زؤري بؤ داوة، داناكةند

درومشي بة كارةبا كردين ، تةقاندةوة  يةكةجمار ضوونة سةرمانط و بؤميب ئةتؤمييان نينيماركسييةكان
ت و شارستانييةت و الَ سالَ لة سايةي دةسة14ا ثاش لةكاتيكد، بةرز كردةوة تييانالَوو

نيني ئةوان .  كاتذميردا24 لة  لة كوردستان دةقةية14سةرمايةطوزارييةكةي كاك بةختياردا كارةبا 
وةك فرانكفؤرتييان بةرهةم هيناوةو دةيان فةيلةسويف وةك ئالَتؤسيرو فكري ضةندين قوتاخبانةي 

دةيان كةلَة نووسةرو سياسي وةك لينيني و ،  وةرطرتووةان جيهان بينييةكةيكييان لةكةلَ.. .. . سارتةر و
 دةيان ئةدييب طةورةي وةك بريخت و بابلؤنريؤداو، بةرهةم هينا.. . بوخارين و بليخانؤف و مايكؤفسكي و

ركةي  و تا دوا ضةبووةهئةم بريوباوةِرةيان  دةيان هةزار قةلَةم بةدةسيت كة.. نازم حيكمةت و طؤران و
  . سةرمايةي ماركس لة زانكؤكاين ِرؤذئاوا دةخوينريت، ذييانييان تا ِرادةي ثةرسنت باوةِرييان ثيي بووة
بةسةر  ي ثاش لةبةر داكةندين ماركسيزمانكاريية فكرييانة يةكيك نةزانيت كوردستان لة سايةي ئةم طؤِر

و شؤِرشي ثيشةسازي  ئةو دةستةواذانةئازمايشطاي بة ثراتيككردينبؤتة ، تووةاتدارانييا هالَدةسة
بةكار  ِراكيشترين ثنيت جيهاين بؤ بازاِري كوردستانيش بؤتة سةرنج، كوردستاين كردووة بة هؤنط كؤنط

ثيشةسازيش وا ثي طةيووة لة عةالطةي اليلؤن زياتر بةرهةم ، خستين سةرمايةطوزاري ناو خؤو دةرةوة
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 لة سايةي ثِرؤذة ئابورييةكاين كاك كةي توانرا عةالطةي سثي، يِرةشةكة  ِرةنطةيش تةاوئة، نةهينيت
  .  بطريت لة ماركسيزمئةوجا با كاك بةختيار ئةو ِرةخنانة،  بةرهةم ينريتبةختيار لة كوردستان

نازامن كاك بةختيار دةتوانيت ئاماريكم بدايتَ لةسةر سةرمايةطوزاري دةرةوة لة كوردستان و ِريذةي ئةو 
تا بزانيني ضةنديك بة شارةزايي خؤيان كةلَكييان لةو . ؟؟؟ي سةرمايةطوزاري دةرةكي لة جيهاندالة كؤ

ضؤن طؤِرانكاريية فكرييةكانييان بة قازاجني خةلَكي كوردستان تةواو ، ضةمك و دةستةواذانة وةرطرتووة
كارامة بن لة بةِريوةبةرايةيت ) ئةو كريكارة بةرازيليية نةخوينةوارة (كةي توانرا بة ئةندازةي لؤال، بووة

نازامن . خؤتان وةك لؤال بة دةست ماركسيزم و ضةثطةراييةوة نةفةوتاند، دةولَةت ئةوجا دةلَيم سةدةقت
يان ماركسييةت وةك ، تةا ماركسييةكاين كوردستان كيويني و بة كةلَكي شارو بةِريوةبةرايةيت نايةن

  طيائاسايية. هةواداراين خؤي دةبةنطة كات، ؟؟؟ مرؤظايةيتشيِريبازي سياسي ئةظيونيكة بؤ بريو هؤ
بيتلَهامي و سةمري و ةكدةيان ئابوري زاين وةك ئؤسكار النئةنطلز و ماركس و . لةسةر بنجي خؤي دةِرويت

ئاطايان لةو ئابوريية نيية ئايدؤلؤذيياي شارنشيين لة و طيل و كةنةفتةن   وثول سيئؤزيئةمني
ئةوا ،  نةيةنةوة و ِرؤذطارداماركسييةكان لةطةلَ شارستانييةتئةطةر .  هيناوةكوردستان بةرهةمي

بة هةلَة كراية طةورةترين بري مةندي ، بيت دةبيت هةروا بووكة باوكي ِروحي جيهانبينييةكةية يش سمارك
اثؤنةوة بؤ  لة ذسةدان مليؤين كردة هةواداري خؤي و بة مليؤنان، ثينوسةكةي ئةو نةبوو، هةزارةي دووةم

 لة كؤي دائيستاش لة ثةرلةماين ئةوروثا، و دةيكةن لةو ثيناوةدا طيانييان بةختكرد شيلي بة ئيستاشةوة
، لة ذاثؤن و كةنةدا،  ئةو ثايةكةي داناييان ثةيِرةو لةو ميتؤدة سياسيية دةكةن53 ثةرلةمانتار 732

ةكي زؤري هاوولَاتييان دةنط بة ميتؤدةكةي ذمارةي هتد.. .. .. . ، بةرازيل و شيلي و باشوري ئةفريقا
ئةوة ماركسييةكان نيني سالَ . لة لةندةن خةلَكي ئةم شارة ماركسييةك دةكةنة ثاريزطاري خؤيان، دةدةن

  . !!قوتاخبانةو ِريبازي تايبةتييان داهيناوةهونةردا  لةلة دواي سالَ نؤبلَ دةدورنةوةو 
  بووينلةبةر ئةوةي ِريطا بة دةولَةمةند، ناشيت شار ارييةيتتدالَماركسييةت بؤية بؤ سةردةمي دةسة

حةزة كةسايةتييةكاين  لةبةردةم ةِريطر، بةرثرسان و ضةوساندنةوةي كريكاران و جوتياران و ذنان نادات
ئارةزووةكاين تاك لةناو بةرذةوةندي كؤ زينداين ، لة ثيناو ئاماجني كؤدا خةبات دةكات، بةرثرسان

  . دةكات
،  يان نةنوسيووة واية ماركسييةكان لةسةر ئةو دةستةواذانة هيضييان نةووتوةثييئةطةر ك بةختيار كا
بةكاري ينيت بؤ ثِر كردنةوةي ئةو  شك دةبات دةتوانيت هةرضي كاغةز،  هيضييان ثي نييةخوديا

تيثةِريووة بة   ئةوةيم سةردةمالَبة، ثي نالَينيتري ي  هيضئيمةش لة دةست خؤشي زياتر، كةلةبةرانة
نيلَي ِراست و ضةث جيهانبينييةك بكوذيا دوو هيتةوةتة .  

و مةهدي عامل و  طرامشي هيوادارم كاك بةختيار ئةو كةلةبةرانةي لة ماركسييةتدا هةية لة ماركسةوة بؤ
 ئةو حوسين مروةو و قوتاخبانةي فرانكفؤرت و دةيان بريمةندي كة نةيان تواين تةواوي كةن

  . لة ماركسييةكانيشةوة لة دةست خؤشي زياتر وةرناطريتةوة، ناتةواوييةكاين دةست نيشان بكات
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