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 مامؤستايةكيادثك لة گةورة
 ئةجمةد شاكةيل

 
دواي نيوةذؤي بةهارثكي گةرمي بةغدا، كة وانةكةمان تةواو بوو و زةنگي پشوو لثيدا، 
. هةموو بة پةلة بووين بؤ وةدةركةوتن و تةنث  چاوةنؤذي چوونةدةرةوةي مامؤستا بووين

ماوةيةكي زؤر . وانمنيش يةكثك بووم لة. ئةو وةدةركةوت و هةموو ئثمةش وةدةركةوتني
بوو پرسيارثك، كة تايبةت بوو بة مامؤستا و هةر ئةويش دةيتواين وةآلمم بداتةوة، 
. مثشكمي بارگران كردبوو و وةدووي وةآلمةكةيدا دةگةذام و هةر ذثكنةدةكةوت لثي بپرسم

ئةودةمةم بة دةرفةمت زاين و خؤم لثي نثزيك كردةوة و هةر لةبةر دةرگاي پؤلةكةدا 
ايار نظرية الرامسالية "مامؤستا لة يةكثك لة كتثبةكانتدا: ةكةم لث كردپرسيار
، واژةيةكي تثداية بة نثوي )"داذووخاين تيؤري سةرمايةداريي نةخشةبؤدانراو(املخططة

، كة كارگةر كارگةرة، ئيدي چؤن دةبثتة "االرستقراطية العمالية"ئةريستؤكراتيي كارگةري
وون بكةيتةوة، كة مةبةستت چيية لةوة و ئةو ئةريستؤكرات، حةز دةكةم بؤم ذ

ئةريستؤكراتيية چؤن پةيدا دةبثت؟ مامؤستا قؤصي چةپي لة قؤصي ذاستم توند كرد و لةبةر 
دةرگاي پؤلةكةي خؤمانةوة، كة لة ؤمي سثيةم بوو، بة پليكانةكاندا هاتينة ؤمي دووةم 

 بةرةو بةر دةرگاي حةوشة و هاتينة ؤمي يةكةم و هاتينة نثو حةوشة و باخچةكة و
ذؤيشتني و لة دةرگاي حةوشة وةدةركةوتني و لة جادةكة پةذينةوة و لة دةرگاي كؤلثژي 
قانوون و سياسةت وةژووركةوتني و بةنثو باخچة و حةوشةكةدا ذؤيشتني و تا گةيشتينة 

 بؤ بةر دةرگاي پؤلثك، كة مامؤستا لةوث دةبوو وانةي هةبثت، ئةو هةر باسي ئةو بابةتةي
كة . دةكردم، كة لثم پرسيبوو و وةآلمي پرسيارةكةمي دةدايةوة و منوونةي بؤ دةهثنامةوة

ئثستا هةردووكمان وانةمان : "زةنگي دةستپثكردنةوةي وانةي ئثمة لثيدا، ئةوجا پثي گومت
هةية و دةبث بذؤين، هيوادارم تثگةيشتبيت، ئةگةر نا ئةوا جارثكي ديكة ئةو باسة 

سوپاسم كرد و بة هةذا ئةو هةموو ذثگةيةم بذي و ". تر بؤت ذوون دةكةمةوةدةكةينةوة و باش
كة لة جثگةكةي خؤم دانيشتم و گومث بؤ مامؤستاكةي ديكةم .خؤم گةياندةوة پؤل و وانةكةم

ئةو ئةوةي فثر . ذادةدثرا، بريم لة مامؤستا دةكردةوة و قسةكاين ومي لة گوثدا دةزرنگانةوة
دة كرثكارييةكان، كاتثك كة بة پليكانةي سةنديكادا هةوراز كردم، كة سةران و سةركر

لة پشت مثزةوة دادةنيشن و پارةيان دةكةوثتة هةصدةكشثن و دةبنة خوداين مليواين سپي و 
بندةست و لة دةسةآلتةوة نثزيك دةبن، ئيدي توثژي چينةكةي خؤيان فذث دةدةن و 

دةستذؤيشتوواين ئةو چينة و ئةودةم دةخزثنة نثو چينثكي ديكةوة و دةبنة دةوصةمةندان و 
                         .ئيدي لة كارگةري دةردةچن و دةبنة ئةريستؤكرايت كارگةري

ذؤژثكي يةكثك لة خوثندكارةكان لة بارةي پرسثكي ئابوورييةوة پرسيارثكي لة مامؤستا 
 دةمةوث وادةصثت و) عبدالرسول سلمان(كرد و گويت، كة دوكتؤر عةبدوذةسوول سةملان
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عةبدوذةسوول سةملان، مامؤستاي بابةيت ئابووري ! بؤچووين تؤ لةو بارةيةوة بزامن
بوو و دوكتؤراي لةو ذشتةيةدا لة ئةصمانياي ذؤژهةآلت ) االقتصادالدويل(نثودةوصةيت
پرسة ئابوورييةكةش ئةوة بوو، كة . مامؤستاش دوكتؤراي نةبوو. وةرگرتبوو

ة عرياق دارخورماي زؤرة و خورمايةكةي زؤر وةبةرهةم عةبدوذةسوول سةملان گوتبووي، ك
ئةگةر لةگةص چيندا پثوةندي باش بثت و بازرگاين و گؤذينةوةي ئابووري و كاآل . دةهثنثت

هةبثت و عرياق خورما بؤ چني بنثرثت و دانيشتوواين چينيش، كة يةك مليارد مرؤضن ئةگةر 
ةكاتة ئةوةي، كة عرياق يةك مليارد هةريةكةو يةك دانة خورمايان بةر بكةوثت، ئةوا د

. خورما دةفرؤشثتة چني و بةوةش قازاجنثكي باش دةكات و پارةيةكي باش بؤ عرياق دثتةوة
عةبدوذةسوول سةملان : "واتة.." عبدالرسول سلمان مايعرف الفباءاالقتصاد:"مامؤستا گويت

بة بؤچووين خؤي كةي و ئةوجا وةآلمي پرسياري خوثندكارة..." ت وثئةلفبثي ئابووري نازان
                                                                         . دايةوة

تةختةذةشةكة پثسكرابوو و زؤر شيت . جارثكي وةژووركةوت و ژوورةكة پذ بوو لة تةپوتؤز
لة سةر نووسرابوو و هةوصي سذينةوة و پاكردنةوةي درابوو و تؤزي گةچي تةباشريةكان 

تةختةكاين، كة لة سةري دادةنيشتني، هةريةكةو ذوويان لة . ژوورةكةي قانگدابوو
دةنگةدةنگ و هةراي . جثگةيةك كردبوو و بؤين دووكةصي جگةرة مرؤضي كاس و هثذ دةكرد

لة وةها كاتثكدا وةژووركةوت و بة سةر . خوثندكارةكان لة دةرثي پؤلةكةشةوة دةهاتة گوث
موو لة شوثين خؤمان ذاوةستاين وشكبووين و كةس فززةي هة. ئةو هةموو شتانةدا هات

لة يةك دووانثكي پرسي و . دةيويست بزانثت چي ذوويداوة و بؤ وا بووة. لثوة نةهات
پثي . ئةوانيش گوتيان، كة هةروا گاصتة و شؤخيي كراوة و هيچي نائاسايي ذووي نةداوة

 و تةختةذةشةكة پاكژ كةينةوة گوتني، كة تةختةي دانيشتنةكامنان وةك خؤيان لث كةينةوة
و پةجنةرةكان بكةينةوة تا هةواي نثو ژوورةكة بگؤذثت و ئةو تةپوتؤزة دةرچثتة دةرث و بؤ 
خؤيشمان لة بةر دةرگاي ژوورةكة لة دةرةوة بؤ ماوةي دة پازدة خولةكثك ذاوةستني تا 

ندا لة دةرثي بؤ خؤيشي لةگةصما. هةموو بارةكة ئارام دةبثتةوة و ئةوجا بثينةوة ژوورث
كة هةموو . پاش دة پازدة خولةكةكة پثي گوتني، كة وةژووركةوين. پؤلةكة ذاوةستا

دانيشتني و بثدةنگيي باصي بة سةر هةموواندا كثشابوو، چاوي بة نثو هةمووماندا گثذا و 
ثمةش وةك ئثوة گةنج ئ: واتة..."هم چنا شباب مثلكم و:"سةيري يةكبةيةكماين كرد و گويت

 .".          .بووين و
جارثكي كتثبثكي خؤي، كة وةك كتثيب خوثندن پثي دةگوتينةوة، لة تةواوبووندا بوو و 
گةيشتبووينة دواالپةذةكاين، پرسياري ئةوةمان لثكرد، كة ئايا كتثيب دواي ئةوةمان چي 

كتثبچةيةكي بچووكة، پاش چةند ذؤژثكي ديكة، كة لة چاپخانة :"دةبثت، گويت
پاش چةند ذؤژةكة، كتثب هاتوو و كة بة سةرماندا دابةش كرا، . "دةرچوو،دةتاندةمث

پثمان گوت، مامؤستا تؤ گوتت، كة .  الپةذة و پتر دةبوو400كتثبثكي ئةستووري 
!".                                                       ئةي ئةوة نيية واية:"كتثبچةيةكي گچكةية، ئةويش پثكةين و گويت
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بوو و منيش ئةودةمي لة پؤيل سثيةمي ) ابراهيم كبة(مامؤستا، مامؤستا ئيرباهيم كوببة
املذاهب "مامؤستا وانةي ذثبازةئابوورييةكان. كؤلثژي ئابووري بووم لة زانستگةي بةغدايث

مامؤستا كوببة، يةكثك بوو لةو مامؤستايانةي، كة لة ماوةي . ي پث دةگوتينةوة"االقتصادية
اآلين زانستگةمدا، لة هةموو مامؤستاكاين ديكةم زياتر خؤشم دةويست و خوثندين س

پثموابوو ئةگةر لة هةموو ئةوانةي لةو ساآلنةدا 
وانةيان پث دةگومتةوة زيرةكتر و تواناتر 
نةببثت، ئةوا لة هةرة زيرةكتر و تواناترينيان 

 لة شاري 1919مامؤستا كوببة ساصي . بوو
ةيةكي لة ژينگ. نةجةف لةدايك بووة

نيشتمانپةروةرانةدا و بة هةسيت وآلتپارثزي 
بذواي بة  . پةروةردة بووبوو و پثگةيشتبوو

كاريگةري و گرنگيي ذؤصي جةماوةر وةك چثكاري 
مثژوو هةبوو و هةر لة سةرةتاي ژيانييةوة 
بذواي بة سؤسياليزم و ماركسيزم و كؤمؤنيزم 

كة لة نثوان پثتةختةكاين ئةوروپا و .  هةبوو
ين عةرةبدا و بة تايبةت، پاريس و لةندةن وآلتا

و مةدريد و قاهريةدا هاتوچؤي دةكرد، پثوةندي ذاستةوخؤي لةگةص ئةو هزرةدا پةيدا كرد و 
دژي ذثژميي پاشايةتيي عرياق بوو و دواي ساآلنثكي كوببة . لةگةصيدا ژيا و تثكةآلوي بوو

آلتداراين ئةودةمةي عرياق زؤر دةسة. دا گةذايةوة بؤ بةغدا1952زؤر لة دةرثي وآلت، لة 
ئةودةمي كوببة لة دانان و . دژايةتيي كوببةيان دةكرد و لة ماص و جثگةي كاردا ذاوةدوو دةنرا

دا بةشدار 1957ساصي ) جبهة االحتاد الوطين(گةآلصةكردين پةمياين بةرةي يةكيةتيي نيشتمانيي
دواي كوودثتاي . ة هةبووبوو و پثوةندي ذاستةوخؤيشي بة بزاضي دميوكراتيي عرياقييةو

كوببة وةزارةيت بازرگانيي نيشتمانيي عرياقدا 1958ي تةممووزي لة يةكةم حوكوومةيت 14
پث سپثردرا و لة نةهثشتين  پث سپثردرا و بريكاريي وةزارةيت نةوت و بريازي كشتوكاصييشي

ا، ذؤصي دابذان و چثكردين پثوةند لةگةص وآلتاين سؤضيثت و ئةصمانياي ذؤژهةآلت و چيند
سةرةكي بيين و تةنانةت جةماوةر بة درومشي ئيرباهيم كوببة بؤ پثشةوة، دميوكرايت و 

كوببة لة هةندثك لة . ةوة پثشوازييان لث دةكرد)دميقراطية وسالم... ابراهيم كبة لألمام (ئاشتيية
سياسةتةكاين عةبدولكةرمي قاسم ناذازي بوو، هةربؤية چةندين جار داواي 

، ئيدي كوببة بة 1960تا ناوةندي . نةوةي كرد و قامسيش پثي قايل نةبوودةستلةكاركثشا
گةرمةوة بةشداريي بزاضي ئاشتيخوازان و كاري ئةكادميي و و وانةگوتنةوة و توثژينةوةي لة 
زانستگةي بةغدادا كرد و ئةو كاتةش لة ذثكخستنةكاين  حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقدا كاري 

ريوباوةذ و پاراستين حيزب و دميوكراسي و دژايةيت دةكرد و زؤر توند، گرثدراوي ب
 و 1963ساصي .  نةياراين گةل و بةعسييان بوو و كةسايةتييةكي بذياردةر و تواناي هةبوو
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 بة 1966دواي كوودثتاي بةعس و ذووخاين ذثژميي قاسم، كوببة خراية زيندانةوة و ساصي 
 كاري مامؤستايةتيي لة زانستگةدا لةو كاتةوة دةسيت بة. فةرماين سةرؤككؤمار ئازاد كرا

پاش .  بةردةوام بووة و ئيدي حوكوومةيت بةعس لةكار وةدةري نا1977كردةوة و تا ساصي 
ساآلنثكي زؤري مامؤستايي و خةرمانثك ئةزموون و پثگةياندين هةزاران خوثندكار و 
نووسيين دةيان كتثب و پةخشكردنةوةي سةدان گوتار و سةدان سةمينار و سةدان 
لثكؤصينةوة و توثژينةوةي ئابووري و سياسي و بةشداربوون لة داناين نةخشةي ئابووري و 
كؤصثك چاالكي ديكةدا، ذؤژثكيان كة دثتة ژووري وانةگوتنةوةوة دةبينثت لة سةر ديواري 

، كة درومشثكي "من ال يعمل ال شرف له: ئةوي كار نةكات شةرةيف نيية"ژوورةكة درومشي 
ةصواسراوة و ئةويش كة دةيبينثت، دةسبةجث پثي پةست دةبثت و بةعسييةكان بوو، ه

ئةمة قسةيةكي قؤذ و درؤية و بؤ خةصكي بثدةسةآلت و نةدار بةكار دةبرثت، كة :"دةصثت
مرؤض كاري دةستنةكةوثت و بثكار بثت چ بكات، ئةوةتا هةزاران خةصكي خاوةن دةسةآلت 

ئيدي ئةو قسةيةي دةگاتةوة دةسةآلت و ". هيچ كارثك ناكةن و خؤيشيان بة شةريف دادةنثن
كوببة بة درثژايي ژياين دژي . دةصثن پاش ئةوة و لة سةر ئةو قسةيةي لةكار دةري دةكةن

ذثژميي بةعس و بريوباوةذي شؤضينيزم بوو و هةميشة لة بةرةي گةلدا بوو و هةردةم بذواي 
 كؤچي دوايي كرد و ،26/10/2004كوببة، ذؤژي سثشةممة . بة ماركسيزم و سؤسياليزم بوو

لة پاش خؤي  چةندين لثكؤصينةوةي زانستيي گرانبةها و پذبايةخي لة بواري زانسيت 
                              :چةند منوونةيةكيان ئةمانةن. ي ئابووريدا بةجثهثشتووة تيؤرئابووري سياسي و بري
 1953_ لفكر االقتصادي أزمة ا /قةيراين بريي ئابووري

 1954_  معىن احلرية /واتاي ئازادي
 1954_  تشريح املكارثية / مةكارسيزمشيكردنةوةي

 1957_ القطاع يف العراق ا /دةرةبةگايةيت لة عرياق
 /لةمةذ هةندثك چةمكي بنةذةتيي لة سؤسياليزمي زانستيدا

 1960 –حول بعض املفاهيم االساسية يف االشتراكية العلمية 
 ايار نظرية /اذووخاين تيؤريي سةرمايةداري نةخشةبؤدانراود

 1960_ الرأمسالية املخططة 
_  املاركسية واحلرب االمربيالية /ماركسيزم و جةنگي ئيمپرياليزم

1960 
_  الرباغماتية والفلسفة العلمية /پراگمايت و فةلسةفةي زانسيت

1960 
 1961_ ماهي االمربيالية  /ئيمپرياليزم چيية

 1961_ تشريح الكومسوبوليتية  /كردنةوةي كؤمسؤپليتيزمشي
 1969_  متوز 14 هذا هو طريق /ي تةممووز14ئةمةية ذثگةي 

_ دراسات يف تاريخ االقتصاد والفكر االقتصادي  /لثكؤصينةوة لة مثژووي ئابووري و بريي ئابووري
1970 
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 1972_ الرأمسالية نظاما  /سةرمايةداري وةك سيستم
 1979_ مشاكل اجلدل يف الرأمسال ملاركس / صة لة سةرمايةدا الي ماركسكثشةكاين گا

                                               . هةميشة بةخثر و گياين شاد و ئارام بثت،يادي مامؤستام ئيرباهيم كوببة
                                                                                      

 15/12/2004 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 


