
 !يزنس دةكاب سةالم عةبدولآل
 

                                                                                   Taher4@msn.comتاهري سالَح شةريف 

 
 بةآلم      كاك سةالم عةبدولآل لة نووسينةكاين دا وةك ماركسيستَيك خؤي دةناسَينَيت و دةثةيظَيت ،

: ئةو تةهنا يةك شت لة ماركسيزم فَيربووة .  شةوارة كةوتووة و ِرَيطاكةي يلَ وون بووة رئةو بة
دذايةيت ئاين ، ئةويش نةك هةموو ئاينةكان ، بةلَكو لة نَيو ئةواندا تةهنا ئايين ئيسالم دةداتة بةر 

كي لنطةوقوضة لة ماركسيزم ، ضونكة لةو سؤنطةيةوة دةكرَيت بلََيم تَيطةيشتين ئةو تَيطةيشتنَي. ِرةخنة 
ماركسيزم ئةتةيزم ين ية بة تةهنا ، تةنانةت خودي ئةتةيزميش دذايةيت كردين يةك ئاين ين ية 
بةتةهنا ، بةلَكو ِرةتكردنةوةي هةموو ئةو بريوِرايانةية كة ثَي لة سةر ئةوة دادةطرن هَيزَيك لة 

روبةري ئَيمةي خولَقاندووة ، واتة ثَي يان واية كة سةروسروشتةوة هةيةو ئةو هَيزة جيهاين ماددي دةو
. لةبةرئةوة ، كاك سةالم لة دواي ئةتةيستةكانيشةوةية . يةك جيهاين ماددي خولَقاندووة )خودا ( 

ئةو بريي ضووة كة يةكَيك لة ِرةخنةكاين ماركس و ئةنطلَس لة فةلسةفةو جيهانبيين فيورباخ 
ئاين بةشَيوةيةكي  ثةيطريانة دةخاتة ذَير ِرةخنةوة ، ئةويش ئايين فيورباخ بة تةهنا يةك :" ئةوةيةكة 

فيورباخ بة هيض شَيوةيةك نايةوَيت  ئاين ِرةت بكاتةوة ، بةلَكو دةيةوَيت كاملَي بكات ... . مةسيحيةتة 
 " . ن الَمئاـ ئةنطلس لؤدفيك فيورباخ و كؤتايي فةلسةفةي كالسيكي 

َيوةيةكي طشيت ِرةت بكاتةوة ، بةلَكو ئةو دةيةوَيت تةهنا ئايين     كاك سةالم نايةوَيت ئاين بة ش
ئيسالم ِرةت بكاتةوة ، بةآلم ِرةتكردنةوةو دذايةيت كردين ئايين ئيسالميش لةاليةن ئةوةوة بناغةيةكي 
بابةيت ين ية كة لة تَيطةيشتين قولَي ئةوةوة بؤ  ماركسيزم و ئيسالم سةرضاوةي طرت بَيت ، بةلَكو 

لةخؤِرا ين ية كة ئةو بةِرَيزة بة .  ثَيداويسيت يةكي زايت خؤيةوة سةرضاوةي طرتووة زياتر لة
ئةو شَيوة مامةلَةكردنة ِرةخنةطرانةيةي ئةو . مناسةبةو َيب مناسبة هَيرش دةكاتة سةر ئايين ئيسالم 

 لة شةش كض ئاخر كَيشةي تةعداكردين ملهوِرةكاين جةالل. لةطةلَ ئيسالمدا ،جَيطاي طومان و ثرسيارة 
ةوة هةية ؟ بةآلم ئةو هاتووة ثةالماري ئايين "ئايين ئيسالم "  ثةيوةندي بة يو خَيزانَيكي هةذار كة

لة ثةيوةند  بة كَيشةكةي ) تةهنا بةناو ( ئيسالم و حممةدي داوة لة ووتارةدا كةيدا كة بة ناو 
 .ين دا نووسيويةيت ئةوخَيزانة هةذارةو ملهوِرة ناوطةلَ برسي و ورط تَيرةكاين تالَبا

ووتارةكةي كاك سةالمم لة مالَثةِري ] ٍ كاين دوَيَين و ئةمِرؤ)شةميا ( بؤ [     كاتَيك ئةم ناونيشانةي 
كوردستان ثؤست دا بيين ، لةخؤشي دا سةيري ووتارةكاين تري مالَثةِري ناوبراوم نةكرد و لةبةر 

وة كؤمةآليةيت ية ناخي نووسةرَيكي تري دةست خؤش كاك سةالم ، شوكر ئةوِروودا:" خؤمةوة وومت 
و يةكسةر كرتةيةكم لة سةر ناونيشاين ووتارةكةي كرد ، بةآلم ضيم خوَيندةوة و ضيم !!" هةذاندووة 

سةد خؤزطة كاك سةالم َيب دةنطةي لةو كَيشةية ! و ض ئةجنامطريي يةكم لة ووتارةكةي كرد ؟ينبي
كرداية ناونيشاين ووتارة تَيكةولَيكةكةي ، ضونكة ناو كراوي نةشاربةدةري )شةميا ( بكردايةو ناوي 

تةهنا بؤ سةرنج ِراكَيشاين خوَينةر و زؤركردين ذمارةي بة قةويل كةيهان عةزيز،هَيناين ئةو 
خوَينةراين ووتارة َيب سةرو بنةكةي بووة و هيضي تر ، ضونكة لة سةرانسةري ووتارةكةدا تةهنا ئةم 

لةوكاتةدا كة هةوالَي : [ ي زولَم لَيكراوي تَيدا هاتووة )شةميا ( ناوي نيوة دَيِرة دةخوَينيتةوة كة 
ئايا ئةوة زولَمَيكي : من لةكاك سةالم و لةخوَينةريش دةثرسم ] . … م دةخوَيندةوة)شةميا ( خوشكة 

تر نية لةو نةطبةتة كرابَيت  كة ناونيشاين ووتارَيكي بة ناوةوة بَيت ، كةضي بة يةك ِرستةيش باسي 
سةالم تةهنا ئةوةندةي ... عانايت ئةو نةكرابَيت ؟  يان يةك ِرستةي بؤ بةرطري لةو تيانة بَيت ؟ مة



كةشني كراوة  ناوي ئةوي هَيناوة لة ووتارةكةي دا ، كةئةوةش بؤخؤي هيض ثةيوةندي يةكي 
انةوةي بةكَيشةكةي ناوبراوة ين ية ، نةك تةهنا ئةوةش ، بةلَكو لةوةش خراثتر ئةوةية كة بةهَين

ضةند منوونةيةك لة سةر ئةو دةسترَيذي يانةي كة كراوةتة سةرذيان و مافةكاين ذناين ِرؤذئاوايي ، 
بةِراستةوخؤيي شةرعيةت دةدات بةو كردةوة دِرندانةيةي ناوطةلَ برسي يةكاين جةالل و لة بةرةي 

شةميا (  و ثاكةي سةالم سةيرةكة لةوةدايةكة ناونيشاين ووتارة َيب دةست.  دةطريسَيتةوة ئةمنةكاندا
(  ؤرداراينية و ناوةرؤكةكةيشي منوونة هَينانةوة و ثاكانة هَينانةوةية بؤ كردةوةي دِرندانةي ز) 

ئةو : كاك سةالم دةيةوَيت ثَيمان بلََيت . ، كة فةرمانِرةوايي شارؤضكةي دةربةندخيان دةكةن ) يةكَييت 
 دياريدةيةكي تايبةت بة ووآليت ئَيمة ين ية ، بةلَكو زولَمة كة لةو شةش كضة و خَيزانةكةيان كراوة ،

، بةآلم ئةوة خؤدزينةوةي  سةالمة لة " ئةوة دياريدةيةكة لة ئةوروثا و طشت جيهاين غةربيشدا هةية 
هةموو ِراسيت يةك و خؤ دزينةوةي ئةوة لة هةلَوَيست وةرطرتن لة سةر ِرووداوَيكي كؤنكرَيت و  

ئةو شاين خؤي خالَي دةكاتةوة لة . نكرَيت لة ئةجنامدةراين ئةو تاوانة  ئاِراستة كردين ِرةخنةي كؤ
، كة بةهؤي ئارةزووة سَيكسي ئاذةلَي ) يةكَييت ( ِرةدَيكي ِرةخنةيي تووند دا بةرانبةر بة تاوانكارةكاين 

دوون يةكانيانةوة ، خَيزانَيكيان بةطشيت و شةش كضيان بة تايبةتيش ناو زِراو كردووة و ناضاريان كر
ئةوة طةورةترين سوكايةيت ية كة بة مافةكاين ذنان و خَيزانَيكي هةذار كراوة ، بةآلم . بة سةر هةلَطرتن 

سةالم لةو ِرووةوة هيض قسةيةك ناكات و قِروقةثي يلَ دةكات ، كةضي لة هةمان كاتدا ناوي ئةوانيش 
َيك لة سةر ضةوسانةوةي ذنان سةالم دةيةوَيت بةطشيت ووتن.زنس و ناونيشاين ووتارةكةي يدةكاتة ب

ئةوة هةلَوَيسيت . هبَينَيتةوة ) يةكَييت ( لة كؤمةلَي سةرمايةداري دا ، ثاكانة بؤ تاوانباراين 
 حةربايةماركسيستَيك ين ية ، بةلَكو ئةوجؤرة هةلَوَيستانة ، هةلَوَيسيت نووسةرانَيكي هةلثةرست و 

 .ذناين ضةوساوةي كورد كة شةرعيةت بة ستةم و ضةوسانةوة دةدةن لةسةر  
    سةالم منوونة لة سةر ِرؤذئاوا دةهَينَيتةوة كة ثَيشَيلي مافةكاين ذناين تيا كراوة و ذن كوذي كراوة ، 
بةآلم كام سةرؤكي ثؤليس و دةزطاي ئةمين قةومي  يةكَيك لة ووآلتة ِرؤذ ئاوايي يةكان دةست درَيذي 

ك بةزؤر كاري سَيكسي لةطةلَ دا ئةجنام بدات و ثاشان كردووةتة سةر مايف ذنَيك و خواست بَييت ذنَي
شار بةدةر كردبَيت ؟ با كاك سةالم  منوونةيةكمان لةم بارةيةوة ديثؤرت و يبةِرازي نةبووين ئةو ذنة

بدايتَ ، بةآلم ئةو ِرووداوةي  كة ئَيمة لة بارةوةيةوة دةدوَيني و هةلَوَيسيت لةسةر دةطرين شتَيكي 
 ضوار لؤزةنةري حاكمي شارؤضكةيةك دةيانةوَيت بةزؤر و بة خدعة و بة دان ِرؤ سةيرو سةمةرةية كة

كردن نَيضريي خؤيان ِراو بكةن ، بةآلم كة ئةو نَيضريةيان بؤ ناكرَيت بة تةلَةكةوة ، ئةوجا ئيتر 
 كة سةالم بؤ سةيرَيكي ووآلتاين ِرؤذ ئاوايي ناكات. لةِرَيطاي جةنطي دةرووين يةوة شار بةدةري دةكةن 

بة دةيان و سةدان هةزاران ذن و كضي ووآلتاين جيهاين سَي يةميان ثةنا داوة و زؤريش لةوانة مايف 
ثةنابةرَييت يان ين ية ، بةآلم لة ض ووآلتَيكدا كار بةدةستاين حكومي و ثؤليس خراث كةلَكيان لة ثلةو 

كيش ِرازي نة بوو بَيت بة ثايةي خؤيان وةرطرتووة بؤ ئارةزووة سَيكسي يةكانيان و طةر كض و ذنَي
كردبَيت ؟ خؤ شةميا وخَيزانةكةي هاو و ديثؤرتيان خواستةكاين ئةوان ، لةسةر ئةوة ووآلت بةدةر

 ناوطةلَ برسي جةاللن ، بةآلم بؤضي ئةو بةآليةيان بة سةردا وووآليت و هاوزماين ثياواين سك تَير
 …طرت بؤ ئارةزووة ئاذةلَي يةكانيان ؟ نا هَينان و خراث كةلَكيان لة ثلةوثايةي ئيداري خؤيان وةر

سةالم خؤت طَيل مةكة لة ِراسيت يةكان و شاين خؤت لةذَير ِرةخنةيةكي دياريكراودا خالَي مةكةرةوة ، 
 ؤرداراينضونكة لةو ووتارةدا بةكردةوة كةوتويتة بةرةي دوذمناين ماركسةوة و لة سةنطةري  ز

ايةو ئةو بوتكةكار بةيا ئةو رؤذة كامثيوتةرةكةت لبر.   سةرت دةرهَيناوة ةكانةوةبانةتالَ
 !…سوكايةتيةت بة شةمياي قورباين وخوصنةران نةكرداية
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