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ي " كاثيتالَ"رةشيدةوة زانيم ئصوة دةتانةوي كتصيب سةرمايةهاوأصم كةذالَ حةمةمن ضةند رؤذ ثصش ئيستا و لة رصطاي 
شلصر عزيز و نوزاد مةدحةت  " وة بينيم كة ئص مالَثةأي  دةنطةكان ماركس وةربطصرن بؤ سةر زماين كوردي ، ئةمرؤش لة سةر

 .ةرةكةي داطرتووة نتةري مالَث دةستتان داوةتة ئةو كارةو وصنةي ماركس س"ذالَ حةمةرةشيد و سةالم عبدوآلو كة
ئةم كارةي ئصوة كارصكي مةزنة و جصطاي نةك تةا دةستخؤشي لصكردنة بةلَكو جصطاي ئةوةية هةركةسص دلَي بؤ كؤمؤنيزمي 

بؤ سةرخستين ئةم ي يان مةعنةوي دمةك كردنتان بة شكلَي ماد بةشداري بكات لة كؤ خؤيياماركس لصدةدات بةثصي توان
 .ثرؤذةية 

كتصيب سةرماية أةخنةي ماركسة لة سستمي سةرماداري و كؤياليةيت كاري كرصطرتة و ضةكصكة بة دةسيت كرصكارانةوة بؤ 
ي سوسيالستيةوة ، ئصوة لةناوبردن و ذصروذوور كردين ئةم سستةمة و دامةزراندين سؤشياليزم لة رصطاي بةرثاكردين شؤرش

بة وةرطصراين ئةم كتصبة بؤ سةر زماين كوردي بةشداري جددي دةكةن لةدانة دةسيت ئةم ضةكة بة دةسيت كريكاراين كورد 
 بة وةرطصراين سةرماية  ،بة بةرذةوةندية ضينايةتيةكانيانزمانةوة لة خةبايت ضينايةتياندا و لة ووشياركرنةوةياندا 

 ماركسيزم لة سةرضاوةكةيةوة دةخويننةوة نةك لة رصطاي دةسيت دووةم و سصيةم ؤنيستةكاين كوردستانئيتر كرصكاران و كؤم
  .تة سؤشيالستية غةيرة كرصكاريةكانةوة ، بةلَكو راستةو خؤ لة ماركس خؤيةوة وةري دةطرن وأةو لة رصطاي 

 ثصويسيت بةم كتصبةية بة زماين دايكي لة بةردةسيت دابص، ئةمة كارصكي ئارةزوو ضيين كرصكار لة كوردستاندا دةمصكة
مةندانة و ئيختياري نيية، ئةمة ثصويستيةكي هةنووكةي خةبايت ضينايةتيية، ئيتر كوردستان وةك بةشصكي ئةم دنياية 

سةرةتاي  ستا نةك لةشكلَ شيوةثةيوةندي كارو سةرماية تيادا زالَةو خةبايت ضينايةيت تا ئيقانومنةندي سةرماية و 
 و دروست كردين بةلَكو لة شكلَي بةرجةستةتردا خؤي بةيانكردووة ، ضي لة رووي خةبايت جةماوةري و خةبايت ئابووريةوة

، وةرطرياين ئةم كتصبة حزب و طروث ئورطاين سياسيةوةدروست كردين  يان خةبايت سياسي و شوراو نةقابةي كريكاري 
  .أ دةكاتةوةبؤشاييةكي طةورة ث

من خالَصكي تر كة دةمةوص لصرةدا ئاماذةي بؤ بكةم ، ئةوةية زماين كوردي لة أووي فةرهةنطي ئابووري يان زانسيت 
ئابووريةوة الوازة يان بة مانايةكي تر تا أادةيةك لة زماين ئةكادميي مةحرومة و كتصيب سةرماية ثأة لة دةستة واذةي 

، بؤية ن نيني يان ئةطةر هةشنب بةكارنةهاتوون و بة ثص ثيويست جيص خؤيان نةطرتووة ئابووري كة لة زماين كورديدا يا
دا ئةم ثرؤذةية يش، لة هةمان كات زياتر  هةية بؤ سةرخستينلصرةدا ئةمةوي ئةوة بلَيم ئةم ثرؤذةية ثصويسيت بة كؤمةكي

 .خؤيئةتوواين زماين كوردي بكاتة خاوةن فةرهةنطي ئابووري 
 جارصكي تر دةلَيم دةستتان خؤش ئةمة كارصكي مةزنة ئصوة دةستتان بؤ بردووة هيوادارم سةركةوتن بةدةست من لة كؤتاييدا

 .ينن 
 
 


