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لهباتی پێشهكی
بۆچی ماركس گرنگه؟

لەڕاستیدا پهیڕەوانی هێگڵ كهم نهبوون ،زۆربهیان ناو و
ناوبانگێكی زۆریان بهدهستهێنا ،بهاڵم هیچ كامیان هێندهی ماركس
نهگهیشتن ه لوتكهی ناوبانگ .ماوهیهكی زۆر بهسەر لهدایكبوونیهوه
تێدهپهڕێت ،بهاڵم هیچ كهس هێندهی ئهو نهبۆت ه جێی مشتومڕ.
كارڵ ماركس ( )1883–1818فهیلهسوف ،كۆمهڵناس ،مێژووزان،
ئابوریزانی ئهڵامنی ،دهشێت ب ه یهكێک ل ه كاریگهرترین كهسی
مێژووی مرۆڤایهتی لهقهڵهم بدرێت .لهگهڵ فریدریك ئهنگڵس
ل ه ساڵی  1848كتێبی مانفێستی پارتی كۆمۆنیستیان نووسی ،كه
كاریگهرترین و دیارترین كتێبی مێژووی بزوتنهوهی سۆسیالیستییه،
جگ ه لهوه ،ماركس نووسەری كتێبی سەرمایهی ه ك ه بە رووحی
تێگهیشتن ه فهلسەفهیی و ئابورییهكانی دادهنرێت .پرت ل ه سی ساڵی
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تهمهنی ل ه تاراوگه ،ل ه لهندهن بهسەربرد ،تهنانهت ههر لهوێ سەری
نایهوه ،دوای خۆی بۆچوونهكانی بوون ه زایهڵهی چەندان بزوتنهوه
و شۆڕش .ب ه سەركهوتنی بهلشەفیكهكان ل ه روسیا ل ه ساڵی 1917
الیهنگیرانی كۆمۆنیزم و ماركسیزم ههموو جیهانی تهنی ،حكومهت
و خهڵكانێكی زۆر وهك ماركسیست خۆیان ناساند ،ههرچهنده
بۆچوونی زۆرب��هی ئهو ماركسیستان ه لهگهڵ ه��زری ماركس
وێكنەدەهاتنهوه .ئهم پارادۆكسە ل ه ساتهوهختی ژیانی ماركسیش
ههر بوونی ههبوو ،تهنانهت ماركس لهمهڕ روانگهكانی پارتی
سۆسیال دیموكرات ل ه فهرهنسا ك ه خۆیان ب ه ماركسیست د هزانی،
رایگهیاند« :باش ه النیكهم ئهو ه د هزانم ك ه من ماركسیست نیم!«.
ههرچهند ه بیرمهند و خهڵكانی تریش بۆچوونگهلی
ههمهچشنیان لهبارهو ه ههیه ،تهنانهت بیرمهندێكی ئێرانی لهبارهی
ماركسەو ه پێیوایه :ماركس پەیامبەر یان دوا رزگاركەری مرۆڤ
نەبوو ،نە هەموو ئەوەی دەیڵێت راستە ،نە هەموو ئەو رێگەیانەی
دەیخاتەڕوو لەپێناو خۆشبەختی مرۆڤەكاندایه ،ئەویش وەك
تەواوی بیریارەكانی دیكە كلیلی دۆزینەوەی حەقیقەت و ئازادی لە
گیرفاندا نەبوو .دەنگ و سەدای ماركس یەكێك ه لە ئاوازە سەرەكیی
و گرنگەكانی شكۆی كولتوری رۆژئ��اوا .ناوی ماركس بێگومان
نە تاكە ناوە ،لەوانەشە نە گرنگرتین ،وەلێ دەنگ و سەدایەكی
رەخنەگرانەیە كە لەدنیای فیكرییدا ،شوێنێكی باوەڕپێكراوی
هەیە .ماركس لەو چەشنە بیرمەندانەیە كە بێ سەرنجدان ل ه كار
و بهرههمەكانی ،ناتوانین ئەم چاخ و قۆناغە مێژوویی و جیهانی
هاوچەرخە بە شێوەیەكی ورد بناسین.
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كتێبی «ماركس و ئازادی» كتێبێكی كەم قەبارەی تێری ئیگڵتۆنە،
لە باڵوكراوەكانی رۆتلیج لەنێو ئەو زنجیرە بیست و چوار بەرگییە
باڵوبۆوە ك ه بە «فەیلەسوفە مهزنەكان» ناو و ناوبانگی دەركردبوو.
ئەم كتێب ه بە رواڵەت بە بچوک دێتە بەرچاو ،وهلێ لە ناوەرۆكدا
قسە لە بابهتگەلێكی گرنگی فیكری ماركسدا دەكات ،لەم كتێبەدا،
ئیگڵتۆن جەخت لەسەر چوار كایەی فیكری ماركس دەكاتەوە،
ئ هوانیش :سیاسەت ،مێژوو ،فەلسەفە و ئەنرتۆپۆلۆژیایە.
ئیگڵتۆن پێیوایە ،لە دیدی ماركسەوە ،ئەو ساتەوەختە ئازاد دەبین
كە بهدهر ل ه ههر پاڵنەرێكی جەستەیی شت بهرههمبهێنین .ئهو،
بە باسكردنی ئەم خاڵەی كە ماركس زیاتر قەلەقیی جیاوازی هەیە
تا یەكسانی ،روونیدەكاتەوە الی ماركس ئازادی پەیوەستە بە كاری
بازرگانی؛ئازادیهاوشێوەی«جۆرێكیزێدهئافرێنەرەبەسەرئەوشتەی
كە لەڕووی مادییەوە پێویستە» .لەڕاستیدا ،ئیگڵتۆن روونكردنەوەیەكی
گشتی لەبارهی هزرەكانی ماركسەوە بە دەستەوە دەدات ،ئەگینا
قسەكردن لەسەر تەواوی فیكری ماركس ب ه تێروتەسەلی كار و پرۆژەی
كتێبێكی چەند بەرگییە .ئەو لەم چوارچێوەیەدا ،روونكردنەوەیەك
لەبارهیپەیوەندییەكانیبهرههمهێنان،كاروخاوەندارێتیدەخاتەڕوو،
ئەم چەمكانەش ناوكی هزری ماركس پێكدەهێنن.
ماركس پێیوایە سۆسیالیزم راگەیاندنی بەردەوامی شۆڕش
و دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریایە ،ئەمەش مەرجی تێپەڕینە بەرەو
رەشكردنەوەی جیاوازییە چینایەتییەكان بە شێوەیەكی گشتی،
نههێشتنی هەموو ئەو پەیوەندییانەی بهرههمهێنان كە لەسەر ئەم
جیاوازییە جێگیر بووە.
ماركس و ئازادی
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ئێگڵتۆن پێیوایە لە سۆسیالیزمیی ماركسدا ،لە سۆسیالیزمی
سبەینێ ،نەك سۆسیالیزمی كاریكاتۆریی كە تاوەكو هەنوكە
بۆ مرۆڤ خراوەتەڕوو ،پانتایی ژیان و بهرههمهێنان بە پانتایی
جوانیناسییەوە دەمێنێتەوە .بە گشتی ئەم كتێبە بایەخ و گرنگی
خۆی هەیە لە دنیای فیكردا ،پێویستیشە خوێنەری كوردی ئاگاداری
ئەو دیدە جیاوازە بێت كە ئیگڵتۆن بە پێچەوانەی راڤەكەرانی
دیکەی ماركسەوە كردویەتی.
* * *
پێویست ه ئهوهش بڵێم ك ه بۆ ئهو كورت ه ناساندنهی سەرهوه
سود ل ه پێشهكیی ه فارسیی و ئینگلیزییهك ه وهرگیراوه .وێڕای ئهوهش،
لێرەدا جێی خۆیەتی كە سوپاسگوزاری برای زێد ه ئازیزم كاك رزگار
جهباری بم ،كە سەرەتا ئەركی پێداچوونەوەی ئەم كتێبەی گرتە
ئەستۆی خۆی ،دواتر پێكەوە قسە و رامان گۆڕیەوە لە كورداندنی
هەندێک لەو چەمكانەی كە ئەدەبیاتی فیكری فەلسەفیی ئێمە
تاوەكو ئێستا بە زەحمەت دەتوانرێت بەرامبەری بۆ بدۆزرێتەوە.
دانا شوانی
بۆ ئهم وهرگێڕان ه سود لهم دوو سەرچاوهی ه وهرگیراوه:

یهكهمtery Eagleton, marx (and freedom), the greate :
.philosophers, 1997
ترجمه معصوم بیگی،

دووهم :تری ایگلتون ،ماركس و ازادی،
انتشارات اگه ،سال .1383
10

تێری ئیگڵتۆن

بهشی یهكهم
فهلسەفه

بێگومان هیگڵ و ئهرستۆ فهیلهسوف بوون ،بهاڵم كارڵ
ماركس به چ مانایهك فهیلهسوفه؟ ماركس ژمارهگهلێكی زۆر
شتی نووسی ،كه به دیدێكی فهلسەفییهوه لێیانی دهڕوانی،
ههروهها ئهو بێ هیچ تێبینیهك به دیدی ئیهانهپێكردنهوه
له زیهنی فهلسەفی ( )philosophic mindدهڕوان��ی .له
تێزی نارساوهكهی دەربارهی فیورباخ (تێزی یانزە) ،رایگهیاند:
«فهیلهسوفهكان به رێگهگهلی جیاواز تهنیا جیهانیان راڤه
كردووه ،بهاڵم پرسە سەرهكییهكه گۆڕینی جیهانه »1«».دهشێت
كهسێك تێههڵبچێت و وهاڵم بداتهوه كه زهحمهته بتوانین
جیهان ئاوهژوو بكهینهوه ،له كاتێكدا نهتوانین لێی تێبگهین،
ماركس و ئازادی
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ههڵبهته به مهرجی ئهوهی كه خودی ماركس به دڵنیاییهو ه
لهگهڵ ئهم گوتهیه هاوداستان و هاوچیرۆك نهبێت .ماركس
مهبهستی نییه شوێنی هزرهكان بداتە كردارێكی كوێرانه،
بهڵكو دهخوازێت چهشنێک فهلسەفهی پراكتیكی دابڕێژێت
كه یارمهتی بدات تاوهكو ئهوهی دەتوانێت لێی تێبگات،
بیگۆڕێت .گۆڕانی كۆمهاڵیهتی و هزریی پێكهوه بهرهوپێشهوه
دهڕۆن .ماركس دهنووسێت« :فهلسەفه ناتوانێت بێ
دهربازبوون له پرۆلیتاریا خۆی بهدیبهێنێت ،پرۆلیتاریاش
ناتوانێت بێ بهدیهاتنی فهلسەفه خۆی بهدیبهێنێت »2«».تێزی
دووهم لهبارهی فیورباخهوه درێژەی دهبێت:
ئ��هم پ��رس��ەی ئ��اخ��ۆ دهت��وان��رێ��ت حهقیقهتی
ئۆبێكتیڤی (بابەتیی) به هزری مرۆڤەوە ببهسرتێتهوه،
نهك به پرسێكی تیۆری ،بهڵكو پرسێكی پراكتیكییه.
پێویسته مرۆڤ له كاری پڕاکتیکیدا ،واته ،واقیعهت و
دهسەاڵت ،ئهم جیهانیبوونهی هزری خۆی بسەملێنێت.
باسە گرنگهك ه لهسەر واقیعیهت یاخود ناواقیعهتی
( )non-realityهزرێكی جیا و سەربهخۆ ل ه پراكتیك،
مهسەلهیهكی تهواو سیكۆالستیكییه (.3)Schoolastic
ک

ئهم جۆره تایبهتهی تیۆری كار به ت��هوهری «زانینی
رزگارییبهخش» دهنارسێت ،چهند تایبهمتهندییهكی جیاوازی
ههیه .ئهوه جۆری زانین یا ناسینی پێگهی مرۆڤە ك ه گروپ
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یاخود تاكه كهسێك پێویستی پێیەتی تا بتوانێت ئهم پێگهی ه
بگۆڕێت ،بهم چهشنه ،له وێنهی چهشنی خۆناسینه (Self-
 ،)understandingبهاڵم ههروهها خۆناسین به شێوهیهكی
تازه به مانای گۆڕانی خودیشه بهههمان كردار ،بهم چهشنه،
لێرهدا ئێمه سەروكارمان لهگهڵ شێوهیهكی تایبهت له
زانیندا ههیه كه تێیدا كاری زانین و ناسینی ئهوهی بیری
لێدهكرێتهوه ،دهگۆڕێت .من له ههوڵداندا بۆ ناسینی خۆم
و ههلومهرجهكهم ههرگیز ناتوانم لهگهڵ خۆم به تهواوی
به هاوجۆر و تهبا ( )idenicalمبێنمهوه ،چونك ه ئهو خودی
پرۆسەی كاری ناسین ئهنجامدهدات ،ههروهها ئهو خودهی كه
دهنارسێت ،ههنوكه لهگهڵ ئهوهی له پێش ئهمهدا ههبوون،
جیاوازییان ههیه .ئهگهر من ویستبام ئهم ههمووه بناسم،
ئهو كات ههمان ئهو پرۆسەیه دهستپێدهكات .ئهمه رێك بهوه
دهچێت كه كهسێك بخوازێت بهسەر سێبهری خۆیدا بازبدات
یاخود به گرتنی پرچی خۆی ،خۆی بهههوادا بهرزبكاتهوه،
لهبهرئهوهی زانینێكی وهها ،ههروهها خهڵك بهرهو گۆڕانی
ههلومهرجی خۆی به شێوهیهكی پراكتیكی ئاڕاسته دهكات،
خۆی به شێوهی جۆرێكی هێزی كۆمهاڵیهتی یاخود سیاسی
دهردهخات ،ل ه بڕی ئهوهی رهنگدانهوهى ئهم پێگه مادییه
بێت بهڵكو خۆی بهشێكه لهم پێگه مادییه .ئهم زانینه لهبڕی
ئهوهی بیركردنهوهیهكی ئهبسرتاكت بێت ،ئهو زانینه وهك
رووداوێكی مێژوویی وایه كه تێیدا ناسینی خهسڵهتهكاىن
ماركس و ئازادی
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ئیدی به روونی ل ه ناسینی چۆنایهتییهكهیدا جیاناكرێتهوه.
ئهو كات ،ههوڵدان بۆ خۆ رزگاركردنی پرسەكانی لكاو به
بهها بهپێویست و گرنگ د هزانرێت ،ههنوكه زانین له بارهی
پێگهكهتانهوه پهیوهندی ب ه ئیدراكی واقیعییهوه ههیه ،بهم
چهشنه ،لێرهدا ئهو جیاكارییه باوهی كه فهلسەفه له نێوان
فاكتهكان و بههاكان دایناوه ،به شێوهیهكی سهرسوڕهێنهر
رهشدهبێتهوه .مهبهست ئهوه نییه دهتوانرێت لهم چهشنه
زانینهدا سودێكی بههاداری لێ بكرێت ،بهڵكو پاڵنهری زانین
له چركهساتی یهكهمهوه لكاوه به وهرگرتن و تێگهیشتنێك
له بههادا.
كهواته ،تێزی یازدهیهم سەبارهت ب ه فیورباخ جۆرێك
له ویستی دژە كولتورانه بۆ رووكردنه له بیركردنهوهی
ئهبسرتاكت و ،رووكردنه جیهانی واقیعی نییه ،ههرچهندهش
دهمارێك لهم دژە رۆشنبیرییه توندوتیژئامێزه ل ه ماركسیزمی
قۆناغی بهراییدا ههیه .ویستێكی لهو جۆره ،لهیاددهكات
كه بێ تێگهیشتنگهلێكی ئهبسرتاكت له چركهساتی یهكهمدا
هیچ جیهانێكی واقیعی بۆ ئێمه بوونی نابێت .تهنزی
جواڵنهوهی ماركس لهمهدایه كه ئهو ،ئهم ویستهی نهك
وهك فهیلهسوف ،بهڵكو رێك وهك چاالكڤانێكی سیاسی
دهخ��ات��هڕوو .ب��هم چهشنه ،دهتوانرێت بگوترێت ئهو
دهچێته ریزی نهژادێكی دیار له «دژهە فهیلهسوفهكان
« ( )anti-philosophersكه زنجیرهیهك لهوانه پێكدێن
14
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له كیركهگارد ،نیچه ،هایدگهر ،بنیامین ،ڤیتگنشتاین ،ل ه
رۆژگ��اری خۆمانیشدا ،بیرمهندانێكی وهك جاك درێدا و
ریچارد رۆرتییه كه الی ئهوان ،له بنهڕەتهوه ،شتێكی شێواو
و سەروسیامتێكچوو لهمهڕ تهواوی كاروباری فهلسەفیی
سەردهمهكهیان ههیه .له دیدی ئهو كهسانهوه ،خودی
فهلسەفه ،نهك وهك هاوشێوهی بابهتهكهیهتی ،بهڵكو
بووهته چاالكییهكی سەختی گومانههڵگر .لهم رووهوه،
دهیانهوێت یاخود له تهواوی پرۆژەكهدا به هۆكارگهلێك كه
له رووی فهلسەفییهوه سەرهنجڕاكێش دهمێنێتهوه ،تێپهڕ
بنب ،یاخود رێگهیهك بدۆزنهوه تا به تهواوی لهسەر بنهمای
پرۆژەیهكی تازه بیخهنهڕوو .ئهو ئامانجهی ك ه له دیدی
زۆرێك لهم بیرمهندانهوە به مانای سەرقاڵبوونه بهشێوهیهكی
تازه له نووسینی تیۆرییدا .زۆرێك لهم كهسانه ل ه ههوڵی
خاڵیكردنهوهی بانگهشه میتافیزیكییهكانی فهلسەفهدان،
دهك��ارێ��ن ئ��هم بانگهشانه لهگهڵ شتێكی ب��هڕواڵ��هت
بنهڕەتیرت غافڵگیر بكهن :ب��وون ،دهس��ەاڵت ،جیاكاری،
فۆرمه پراكتیكییهكانی ژیان ،یاخود لهمهڕ خودی ماركس
«ههلومهرجی مێژوویی» .دژە فهیلهسوفیی لهم دهستهیه
هێنده جیاوازی لهگهڵ نهیارێكی وههای فهلسەفهدا ههیه،
كه كهسێكی وهك یۆلیسیس ( )Ulyssesجیاكاری لهگهڵ
پێنهگیشنت و كامڵنهبووندا ههیه وهك دهفتهری رێنامیی
تهلهفۆن.
ماركس و ئازادی
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بۆچی ماركس ئهوهنده گومانی له فهلسەفه ههیه؟ یهكێك
لهو هۆیانهی كه ماركس له فهلسەفهدا به چاوی ئهو شتانهوه
لێیدهڕوانێت كه ل ه شوێنێكی ناڕاستهوه دهست پێدهكات.
فهلسەفه بهو چهشنهی كه پێویسته ،لهوانهی ه زۆر لهمێژە
دهستی پێنهكردووه .فهلسەفهی ئهڵامنیی باوی هاوچهرخی
رۆژگاری ئهو ،ئایدیالیزم ،له ئایدیاكانهوه دهست پێدهكات،
له هوشیارییدا ب ه چاوی بونیادی واقیعیهت دهڕوانێت،
بهاڵم ماركس دهیزانی بۆ ئهوهی لهبنهڕەتدا ئایدیایهكامن
ههبێت ،بڕێكی زۆر شتی دیكه پێویست بوو له پێش ئهمهدا
ئهنجامدرابوایه .دهبوای ه چ شتێك پێش ئهم ه رووی بدایه تا
بتوانین دهست به ریفیلێكشن بكهین؟ دهبێ پێش ئهمه ،به
شێوهیهكی پراكتیكی پهیوهندیامن بهو جیهان ه ههبێ كه لێی
تێڕادهمێنین ،بهمچهشنه ،له پهیوهندییهكاندا ،شوێنێك بۆ
ههلومهرجی مادی و دامهزراوه كۆمهاڵیهتییهكان بكهینهوه:
بهرههمهێنانی هزرهكان ،چهمكهكان و ئاگایی
له س��ەرهت��ادا راستهوخۆ لهگهڵ چاالكیی م��ادی و
دهستاودهستكردنی مادی مرۆڤهكان ،زمانی ژیانی
واقیعی ،تێكهاڵوی یهككراون .لهم قۆناغهدا ،وێناكردن،
بیركردنهوه ،دهستاودهستكردنی زیهنیی مرۆڤهكان
هاوشێوهی پهخشكردنهوهی راستهوخۆی رهفتاری
م��ادی��ان دهردهك���هوێ���ت؟ ه �هر ئ �هم مانایه لهمهڕ
بهرههمهێنانی زیهنیی ب�هو ج��ۆرهی ك ه له زمانی
16
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سیاسەت ،ماف ،م��ۆراڵ ،ئایین ،میتافیزیك ،مرۆڤدا
دهردهك �هوێ��ت ،راسته .مرۆڤهكان بهرههمهێنهرانی
چهمكهكان ،هزرهكان و شتگهلێكی دیكهی خۆیانن –
مرۆڤه واقیعی و چاالكهكان بهو چهشنهی كه بههۆی
تهواوكاری دیاریكراوی هێزه بهرههمهێنهرهكانی خۆیان
و دهستاودهستكردنی تهبا و ههماههنگ بهم هێزانهوه
تا دوورترین فۆرمهكانی ،بڕیاریان لهسەر دهدرێت.
ئاگایی ههرگیز ناتوانێت ببێته شتێك جگه ل ه بوونێكی
«»4
ئاگایانه ،بوونی مرۆڤهكان پرۆسەی ژیانی واقیعییانه.

لێرهدا پێویسته ئهوه باس بكهین كه له ههمان دۆخدا،
ماركس دهیهوێت له روانگهی ئهپستمۆلۆژیاوه ئاگایی و
جیهانی مادی ب ه شێوهیهكی توندوتۆڵ بهیهكهوه گرێبدات.
ئهو تێگهیشتنه سیاسییهش ههیه كه به گوێرهی ئهو تێگهیشتنه
دهیهوێت ئهم پهیوهندییه سست و الوازبكات .بهو چهشنهی
ك ه دهبینین ،الی ئهو ،ئهو كاتهی ئێمه ئازادانه ،بێ هۆ ،بهدهر
له ههر چهشنه پێویستییهكی مادیی كاتی و ههنوكهیی بهرههم
دههێنین ،زیاتر مرۆیین ،كهمرت له گیانلهبهرانی دیكه دهچین.
له دیدی ماركس ،ئازادی جۆرێك ئافراندنی زۆروزهبهنده لهسەر
ئهو شتهی كه لەڕووی مادییهوه سەرهكی و گرنگه ،بهو چهشنهی
كه لهم پێوانهیهدا دهردهكهوێ و ،دهبێته پێودانگێك بۆ خۆی.
ههروهها لهم روهوه ،بۆ ئهوهیه ئهم ههموو شته ل ه كۆمهڵگهدا
رووب��دات .له چركهساتی یهكهمدا ،ههلومهرجێكی مادیی
ماركس و ئازادی
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دیاریكراومان پێویسته ،ب ه شێوهیهك كه ئاگایییهكی زۆرترمان
لهسەر رسوشت ههبێ ،كه ماركس به هێامی دیاریكراویی
مرۆڤایهتیامن دهیژمێرێت ،به شێوهیهكی تهنزئامێز ،خۆی ئهو
ههلومهرجهیه كه له رووی مادییهوه یهكالیبۆتهوه .له دیدی
ماركس ،له خودی زماندایه كه ئاگایی و پراكتیكی كۆمهاڵیهتی
به روونرتین شێوه پێكهوه ئاوێزان دهكرێن:
زمان تا ئهو رادهیه دێرین و كۆنه كه ئاگایی ،زمان
ئاگایییهكی پراكتیكی و واقیعییه ك ه بۆ مرۆڤهكانی
دیكهش بوونی ههیه ،تهنیا لهم رووهو ه بۆ منیش
بوونی ههیه .زمان ،وهك ئاگایی ،تهنیا ل ه پێویستی و
ل ه زهرورهت��ی مامهڵهكردن لهگهڵ مرۆڤهكانی دیكه،
سەرچاوه دهگرێت)GE.

بهاڵم ئهگهرچی زمان ل ه پێویستیدا ،وهك ڕەههندێكی
پێویست له كاری بهكۆمهڵهوه سەرچاوه دهگرێت ،بهاڵم بهم
پێویستییهوه وابهسته نابێت ،ههر وهك دیاردهیهكی نارساو به
ئهدهبیات شاهیدی ئهم بانگهشهیهیه.
ئهو كاتهی كه به وردی قسە لهسەر ئاگایی نییه ،بهڵكو
لهبارهی چهشنێكی سیستامتیك له ریفلێكشنی نارساو به
فهلسەفهیه ،ئهو كات ئهم روونی و بهرچاوییه ،پێویستی
به پسپۆڕانی بواری ئهكادیمی و زانكۆییهكان و جهماوهرێك
له دام��هزراوه پهیوهندیدارهكان ههیه ،كه ههموویان له
دهرهنجامی كاردا ،تهنیا دهتوانن له پێش كاری ئهوانی دیكهوه
18
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بودجه دهستهبهر بكهن .ئهمه الیهنێكی ئهو شتهیه ك ه
ماركس له دابهشكردنی كاری هزری و دهستیدا دهیخوازێت.
تهنیا ئهو كاتهی كه كۆمهڵگەیهك پاشهكهوتێكی ئابوری
دیاریكراوی زیاتر له زهرورهتی مادی بهدهستهێنا ،ژمارهیهكی
كهم له ئهندامانی ،له پێكهاتهكانی كاری بهرههمهێنان
رزگار بكات ،ئهو پێدراوه (ئیمتیازه) بهدهست بهێنێت ،كه
ببنه سیاسەمتهدار ،ئهكادیمیكی و داهێن هرانی كولتوری و
هاوشێوهكانی ،فهلسەفه دهتوانێت ب ه كامڵرتین مانای خۆی
به گهشانهوه بگات .لهم دۆخهدا ،هزر دهتوانێت دهست به
خهیاڵداڕێژی بكات كه سەربهخۆیه ل ه واقیعیهتی مادی ،رێك
لهو رووهوه تێگهیشتنێكی مادی ههیه كه له ب هرامبهریدا:
دابهشكردنی كار تهنیا له ساتهوهختێك ب هڕاستی
دهبێت ه دابهشكردنی ك��ار ،ك ه دابهشكردنی كاری
نێوان ك��اری زیهنی و ك��اری دهستی دهردهك�هوێ��ت.
(یهكهمین شێوهی ئایدۆلۆژیستهكان وات ه قهشهكان،
هاوكات «لهگهڵ ئهم دابهشكردنه» دهردهكهوێت) لهم
ساتهوهخت ه بهدواوه ،ئاگایی دهتوانێت ل هڕاستیدا خۆی
فریوبدات كه شتێكی جگه له ئاگایی له پراكتیكدا ههیه،
ئ�هوهی ك ه ب هڕاستی ئهو شت ه دهردهخ��ات ،بێئهوهی
شتێكی واقیعی دهربخات ،لهم قۆناغه بهدواوه ،ئاگایی
لهو پلهوپایهدای ه كه خۆی له جیهان رزگار بكات ،پهل بۆ
پێكهێنانی تیۆری «پهتی» ،تیۆلۆژیا ،فهلسەفه ،زانستی
ئاكار و هاوشێوهكانی دهنێت(.)G151
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به رای ماركس ،لەڕاستیدا كولتور تهنیا باوكێكی ههی ه
و ،ئهویش كاره كه له دیدی ئهو هاوقورسایی ئهمهیه كه
بگوترێت (ئهم باوكه) وهبهرهێنه .رهوتی كولتوریی كۆمهڵگهی
چینایهتی لهم روهوه زاڵه كه راستییه ناخۆش و نیگهراناویهكان
كپ دهك��ات ،ئهم كولتوره زاڵدهكات و باوكێكی شهریفرت
بۆ خۆی پهروهرده دهكات ،خزمایهتی خۆی رهتدهكاتهوه،
گومانی ههیه كه كولتور به سادهیی له كولتوری پێشووتر ،یان
له خهیاڵی تاكه كهسیی ئازاد سەردهربهێنێت ،بهاڵم ماركس
دهكارێت وهبیرمان بهێنێتهوه هزرهكامنان وهك ههسته
رسوشتییهكامنان ،خۆی دهستكهوتی ئهو مێژووهی ه كه لهگهڵیدا
له ملمالنێكردندایه .مێژوو (واته جیهانی واقیعی) بهردهوام به
رێگهیهكی توندتر ل ه هزرێك وندهبێت ،كه دهكارێت له خۆی
بگرێت و ماركس كه وهك دیالێكتیستییهكی باش جهخت
لهسەر زاتێكی نهگۆڕ ،بێلێوار ،نێوانكردهی شتهكان دهكاتهوه،
لهو دهزگا فیكرییه خۆبهزلزانانه بێزاری دهردهبڕێت (وهك
ئایدیالیزمی هیگڵی) كه لهسەر ئهم بۆچوونهن دهتوانن به
رێگهیهك تهواوی جیهان ل ه تێگهیشتنهكانی خۆیان بئاخنن.
تهنزی تهڵخ و ئاڵۆز لێرهدایه كه كاری خودی ئهو (ماركس) ،بۆ
منوونه ،به پێگهی خۆی دهبێته هۆی دهزگاسازییهكی نهزۆكی
وهها.
كهواته له دیدی ماركس ،باسەكه لهسەر پرسی هۆكاره
م��ادی و ههلومهرجهكانی خ��ودی ه��زره .ئێمه دهتوانین
20

تێری ئیگڵتۆن

هۆكارهكانی ئهو پرسە یان ئهو باسە ئاوهژوو بكهینهوه ،بهاڵم
ئایا ئهو هزره دهتوانێت ،به گوتهیهك ،خۆی لێ بەدووربگرێت
تاوهكو شتێك لهو مێژوو ه تێبگات كه هێناویهتیی ه كایهوه؟
لهوانهیه بۆ ئێمه مۆدێرنهكان هۆكارگهلێكی باشیان
لهبهردهستدابێت كه بۆچی ههرگیز ناتوانرێت ب ه تهواوهتی
بهم مهبهسته بگات ،بۆچی ههمیشه جۆرێك خاڵی كوێر و
نابینا ،ف هرامۆشكردنێكی وهها یاخود خۆ-ئاڵۆزییهك (Self-
 )opaquenessبوونی ههیه ،كه دڵنیامان دهكاتهوه لهوهی
زەین ههمیشه سەرئهنجام لهم ههوڵدانانهدا ناكام دهبێت.
خودی ماركس ،وهك منداڵی سەردهمی رۆشنگهری ،لهوانهیه
تاڕادهیهك زیاتر له ئێمه ،متامنهی به دهسەاڵتی روونی ئهقڵ
ههبووبێت ،وێڕای ئهوهش ،وهك بیریارێكی مێژووباوهڕ (ئهو
پرۆسە پارێزراوانهی ئهقڵباوهڕی و مێژووباوهڕی زۆرجار
له كاری ئ��هودا لهگهڵ یهك له ملمالنێدان) دیاریدهكات
كه ئهگهر ت��هواوی هزر مێژوویی بێت ،كهواته ئهم خاڵه
دهبێت به جۆرێك لهبارهی هزری خودی ئهویش راست
بێت .لهسەردهمی شارملانیی ( )charlemagneیان چوسرت
( )geoffry chaucerناتوانرێت هیچ چهشن ه ماركسیزمێك
بوونی ههبێت ،چونك ه ماركسیزم شتێكی زیاتر له كۆمهڵێ
هزری روونه كه ههموو كهسێك ،له ههر كاتێكدا ،بتوانێت
لێیان تێبگات .ماركسیزم كهم تا زۆر ،دیاردهیهكی وابهستهیی
شوێنكاته كه رایدهگهیهنێت ههموو ئهو وت هزایانهی له بۆتهی
ماركس و ئازادی
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ئهوهوه بیردهكهنهوه (كاری ئهبسرتاكت ،كااڵ ،تاكی ئازادی
چاالك و هاوشێوهكانی) تهنیا دهتوانن ل ه میراتی سەرمایهداری
و لیربالیزمی سیاسی سەردهربهێنن .ماركسیزم وهك گوتار،
ئهو كاته سەردهردێنێت كه ههم مومكین و ههم پێویسته
وهك «رهخنهی ناوهوهی»ـی سەرمایهداری ،لهبهرئهوه وهك
دهستكهوتی هاوجۆری ئهو سەردهمهی كه مهیلی ههیه
بااڵتر لهوهش بڕوات ،سەردهربهێنێت .كتێبی مانفێستی پارتی
كۆمۆنیست ل ه ستایشكردنی چینی ناوهڕاستی شۆڕشگێری
گهوره و ،شكاندنی زنجیرێكی بههێز له دهستوپێی توانا
مرۆییهكان كه ئێمه وهك سەرمایهداری دهیناسین ،دهستودڵ
كراوهیه:
بۆرژوازییهت ،له ههر كوێیهك كه چهقی بهست،
كۆتایی بهههموو پهیوهندییه فیوداڵی ،باوكساالرانه
و سادهكان هێناوه ،پهیوهندیگهلێكی جۆراوجۆری
فیوداڵی ،ك ه مرۆڤهكانی به«دهستبااڵ رسوشتییهكهی»
دهبهستهوه ،بێبهزهییانه له یهك داب��ڕاو ،له نێوان
مرۆڤهكان پهیوهندیهكی جگ ه له بهرژەوهندی تاكه
كهسیی پهتی« ،پ��ارهدان��ی بهكاش»ـی بێ سۆزانهی
بەجێنههێشتووه .مهلهكوتیرتین گهشانهوه ئایینیهكان،
گهرموگوڕی سوارچاكانه و ههستخوازیی بێ كولتوران ه
ل ه ئاو ه سەهۆڵبهنده خۆخوازانهكان نغرۆ كردووه  ...له
گوتهیهكدا ،وهبهرهێنانی رووت ،بێشهرمانه ،راستهوخۆ
22
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و دڕندانه ل ه شوێنی وهبهرهێنانی ئاڵۆز له بازنهی خهیاڵه
ئایینی و سیاسییهكان داناوه  ...بۆرژوازییهت پۆششی
ههستهكانی پهیوهندییه خێزانییهكانی ل ه یهكدا دڕیوه،
ئ�هوهش بۆ پهیوهندی پارهویستی كورتكردۆتهوه...
بۆرژوازییهت بێ بهدیهاتنی گۆڕانێكی ب �هردهوام له
ئامڕازی بهرههمهێنان ،بهم چهشنه بێ بهدیهاتنی گۆڕان
له پهیوهندییهكانی بهرههمهێنان و ،بهدیهاتنی گۆڕان
ل ه تهواوی پهیوهندییهكانی كۆمهڵگه ،ناتوانێت درێژە
ب ه بوونی خۆی بدات .بهدیهاتنی شۆڕش بهردهوام له
بهرههمهێنانی ئاشوب و كارهساته بهردهوامهكان له
تهواوی ههلومهرجی كۆمهاڵیهتی ،ناپایهدار و پێكدادانی
ههمیشهیی ،س��ەردهم��ی ب��ۆرژوازی��ی�هت له ت �هواوی
سەردهمهكانی پێشوتر جیادهكاتهوه .تهواوی پهیوهندییه
جێگیر و نهگۆڕەكان ،هاوشان لهگهڵ زنجیری حوكمی
پێشینه ،بڕوا كۆن و بهڕێزهكان له نێودهچن ،تهواوی ئهو
پهیوهندییانهی ك ه بهم زووانه درووستبووه ،ل ه پێش
ئهوهی شێو ه و ن��اوهڕۆك بگرێت ،بهتاڵ دهكرێتهوه.
ههموو ئ �هوهی رەق و پتەوە دهبێته دوك �هڵ و به
ههوادا دهڕوات ،ههموو ئهوهی پیرۆزه دهبێت ه ناپیرۆز،
سەرئهنجام م��رۆڤ ناچاردهبێت ب ه ئاگاداربوون له
ههلومهرجی واقیعیی ژیان و پهیوهندییهكانی خۆی به
«»5
هاوجۆری خۆی رووبهروو بكرێتهوه.
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لهم ههوڵ و كۆشش ه شۆڕشگێڕییهی ك ه له ههمانكاتدا،
ههم ستایش ههڵگر ،ههم وێرانكهره ،ل ه الیهك ،پایهی مادی
بۆ سۆسیالیزم بوونی ههیه ،له الیهكی دیكه ،بهردهوام ئهم
پرۆژەیه وهك بڵقی سەر ئاوی لێدێت .سەرمایهداری ههموو
شێوه نهریتییهكانی ستهمكاری لهنێودهبات ،بهم كارهشی
مرۆڤایهتی لهگهڵ واقیعیهتێك رووب��هڕوو دهكاتهوه ،كه
سۆسیالیزم دهبێت بوونی رابگهیهنێت و بیشیگۆڕێت.
لێرهدا ههندێک كهس لهوه تێدهگهن ئهو هزرهی له
ههوڵی ئاوهژووكردنهوهی ههلومهرجی مادیدایه ،ههر له
ههمان ههلومهرجی مادییهو ه سەرچاوه دهگرێت ،بهمانای
ئهوهیه ،كه فهیلهسوفێكی مادهباوهڕة ،ئهو دهستهواژەیهی
كه لهبارهیهو ه شتێكی پرت ل ه نیشانهیهكی پێكدژی ،بوونی
ههیه .ئهركی بیركردنهوهی مادهباوهڕانه ئهوهیه كه ئهو
واقیعهتهی (جیهانی مادی) له خۆیدا شهنوكهو بكات كه
بهرامبهر به خودی هزرهكه الیهنێكی دهرهكی ههیه ،بهو
مانایه بنهڕەتیرته لهو .مهبهستی ماركس لهم گوتهیهی كه له
مێژووی مرۆڤدا« ،بوونی كۆمهاڵیهتی» هۆشیاری دیاریدهكات
نهك بهپێچهوانهوه ،بەپێچهوانهی بانگهشهی ئایدیالیستهكان،
بهمچهشنهی خوارهوهیه:
بهمچهشنه ،ئاكار ،ئایین ،میتافیزیك ،ت �هواوی
شتهكانی دیكه ،ئایدۆلۆژیا و شێوهكانی هوشیاری
هاوشێوهكهیان ،ئیدی شێوهی رواڵهتیی سەربهخۆیان
24
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ناپارێزن .ئ��هوان هیچ مێژوویهك ،هیچ رهوتێكی
پهرهسەندنیان نییه ،بهاڵم مرۆڤهكان به بهخشینی
پهرهسەندن به بهرههمهێنانی مادی و دهستاودهستكردنی
مادیی خۆیان ،هاوشان بهوهی بوونی واقیعی ،هزر
و دهستكهوتهكانی هزرهكانی خۆیان دهگ��ۆڕن .ژیان
هوشیاری دیاری ناكات ،بهڵكو هوشیاری ژیان دیاری
دهكات)G47( .

كهواته لێرهدا ماركس ئاوهژوكاری نارساویی هیگڵه ك ه
دیالهكتیكه نارساوهكهی ،پشت ئهستوور بهوهی ك ه ئایدیاكان
بوونی كۆمهاڵیهتی دیاری دهكهن ،دهبێت بنجبڕانه به گوێرهی
بنهما ماددهباوهڕەكهی رابوهستێت .الی ماركس ،ئهوهی
دهیڵێین یان بیری لێدهكهینهوه ،سەرئهنجام ئهوهی دهیكهین
دیاریدهكات .ئهوه كرداره مێژووییهكانن كه لەژێر گهمه
زمانهوانییهكامنان بوونیان ههیه ،بهاڵم لێرهدا پێویستامن به
یهدهگێك ههیه ،چونكه ئهوهی ئێمه وهك بوونه مێژووییهكان
ئهنجامیدهدهین خۆی به قوڵی به هزر و زمانهوه لكاوه،
هیچ كردارێكی مرۆیی له دهرهوهی سنوری مانا ،مهبهست و
خهیاڵدا نییه ،بهو چهشنهی كه خودی ماركس جهختی لهسەر
دهكاتهوه:
ئاژەڵ لهگهڵ چاالكی ژیانی خۆی ههماههنگ و
تهبایه .ئاژەڵ خۆی له چاالكییهكانی ژیان جیاناكاتهوه.
ئاژەڵ خۆی چاالكیی ژیانه .مرۆڤ خودی چاالكی ژیان
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به شێوهی بابهتی ئیراده و ئاگایی خۆی دهردهخات.
مرۆڤ خۆی چاالكی ژیانی ئاگایانهیه .چاالكی ژیان ئهو
شێو ه دیاریكراوه نییه كه مرۆڤ راستهوخۆ ئاوێتەی
بكرێت ... )Ew328( .جاڵجاڵۆكه ئهو پرۆسانه جێبهجێ
دهكات كه هاوشێوهی پرۆسەی هۆنینهوەیه ،زهردهواڵه
ل ه دروستكردنی ماڵهكانی خۆی زۆرێك له ئهندازیاران
توشی ش�هرم� هزاری دهك��ات ،ب�هاڵم ئ �هوهی خراپرتین
ئهندازیار له باشرتین زهردهواڵه جیادهكاتهوه ئهوهیه كه
ئهندازیار له پێش ئهوهی بیناكهی ل ه واقیعدا دروست
«»6
بكات ،شێوهكهی له خهیاڵی خۆییدا دروستكردووه.

بوونی كۆمهاڵیهتی ،هزر دههێنێته كایهوه ،بهاڵم
خودی بوونی كۆمهاڵیهتی له هزردا قبوڵدهكرێت .وێڕای
ئ��هوهش ،ماركس دهخوازێت بانگهشه بكات كه بوونی
كۆمهاڵیهتی بنهڕەتیرته –ب��هو چهشنهی كه دهیهوێت
بانگهشه بكات «ژێرخانی» ماددیی كۆمهڵگه دهبێته
هۆی بهدیهاتنی «سەرخان»ـی كولتوری ،ماف ،سیاسی و
ئایدۆلۆژیاكهی:
مرۆڤهكان ل ه بهرههمهێنانی كۆمهاڵیهتیبووندا،
خۆیان دههێننه نێو ئهو پهیوهندییه دیاریكراوانهوه
كه ل ه پێویستی و سەربهخۆ له ویستی ئهواندایه ،واته
پهیوهندییهكانی بهرههمهێنان كه لهگهڵ قۆناغێكی
دیاریكراو له پهرهسەندنی هێزهكانی بهرههمهێنانه
26
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ماددیهكهیان تهبا دهكاتهوه .كۆی ئهم پهیوهندییانه،
بهرههمهێنانی ئابوریی كۆمهڵگه ،واته بونیادێكی واقیعی
پێكدههێنێت كه به گوێرهی ئهو بونیاد ه سەرخانی
یاسایی و سیاسی بینا دهكرێت ،فۆرمگهلێكی دیاریكراو
له ئاگایی كۆمهاڵیهتی لهگهڵی تهبا دهكاتهوه .شێوهی
بهرههمهێنانی ژیانی م��ادی ،به شێوهیهكی گشتی،
پرۆسەی ژیانی كۆمهاڵیهتی ،سیاسی و فیكری بڕیاری
لهسەر دهدات .ئهو ه ئاگایی مرۆڤهكان نییه كه بوونی
كۆمهاڵیهتییان دیاریدهكات ،بهڵكو به پێچهوانهوه،
بوونی كۆمهاڵیهتییانه كه ئاگاییان دی��اری دهك��ات.
(دیباچهیهك لهسەر كتێبی رهخنهی ئابوری سیاسی
.)SW182

ك��هوات��ه ،ئهمهیه «ت��ی��ۆری ئ��اب��وری��ی مێژوو»ـی
نارساوی ماركس ،ماركس پێیوایه پێشكهوتنهكانی بوونی
كۆمهاڵیهتی و ئاگایی پێشكهوتنه ئۆنتۆلۆجییهكانن،
پهیوهندییان به شێوهیهكهوه ههیه ،كه ئهو به گوێرهی
ئهو شێوهیه مرۆڤهكان لهبهرچاو دهگرێت .چهمكی
ژێرخان /سەرخانیش دهتوانێت بهم چهشنه بێت :ئهم
بیرۆكهیه لهسەر ئهو كۆڵهكهیه بهنده كه ههموو فۆرمه
كۆمهاڵیهتییهكان سەرئهنجام دژای��هت��ی و ناكۆكییه
ناوهكییهكانی بهرههمهێنانی ماددی دیاریدهكهن ،بهاڵم
ههروههاش دهتوانرێت ئهم بیرۆكهیه له روانگهیهكی
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مێژوویی لێی ب��ڕوان��درێ��ت ،ئ��هم روانگهیه شێوهیهك
رووندهكاتهوه كه به هۆیهوه سیاسەت ،ماف ،ئایدۆلۆژیا
و هاوشێوهكانی له كۆمهڵگه چینایهتییهكاندا كاردهكهن.
گوتهی ماركس ئهوهیه :له سیستمێكی كۆمهاڵیهتیی
وهه��ادا ،رێك لهو رووهی كه «ژێرخان»ـی پهیوهندییه
كۆمهاڵیهتییهكان ناعادیالنه و پێكدژن ،ئهم فۆرمانه
ههڵگری ئهركی پشتڕاستكردن ،پهخشكردنهوه یاخود
پهنهانكردنی ئهم نادادپهروهریانهن ،بهم چهشنه دهتوانین
بڵێین ،ب��هم مانایه ،پهیوهندییان به الیهنی دووهم
یاخود «سەرخان»ـهوه ههیه .كهواته ،لهم گوتهیهوه
دهتوانرێت ئهم مانایه دهربكهوێت كه ئهگهر پهیوهندییه
كۆمهاڵیهتیهكان عادیالنه بێت سەرخانێكی وهها پێویست
نابێت .به گوتهیهكی دیكه ،ئێمه لێرهدا سەروكارمان لهگهڵ
ئهركی سیاسیی ئایدیاكهیاندا ههیه له كۆمهڵگهدا ،نهك
تهنیا لهگهڵ خاسیهته ماددیهكانیان .ئهمهش ئێمه بەڕووی
تێگهیشتنی ماركسیستیی ئایدۆلۆژیادا دهكاتهوه.
هزرهكانی چینی بااڵدهست له ههموو سەردهمێك
هزرگهلی زاڵ و دهستبااڵن ،وات ه ئهو چینهی كه ب ه هێزی
مادی زاڵیی كۆمهڵگه دێته ههژماردن ،له ههمانكاتدا،
هێزی فیكری زاڵیشی ههیه .ئهو چینهی ئامرازهكانی
بهرههمهێنانی ماددی لهدهستدابێت ،لههەمانكاتیشدا،
بهسەر ئامڕازهكانی بهرههمهێنانی فیكریشدا زاڵه،
28
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به چهشنێك ك ه به شێوهیهكی گشتی ،هزرهكانی
ئ�هو كهسانهی ب ه سودوهرنهگرتن له ئامڕازهكانی
بهرههمهێنانی فیكر ،شوێنی كهوتوون .هزر ه زاڵهكان
شتێكی جگه له دهربڕینی ئایدیاڵی پهیوهندییه ماددیه
زاڵهكان ،شتێكی جگ ه له پهیوهندییه ماددییه زاڵهكان
نییه كه هاوشێوهی هزرهكان دهرك دهكردرێن یا قبوڵ
دهكرێن)Gi64(...

ئهو كاتهی فهلسەفه به شێوهی ئایدۆلۆژیا دهردهكهوێت
به الدانی بایهخیی پیاوان و ژنان له ملمالنێیه مێژووییهكان
ئاڕاسته دهكرێت ،ئهم كارهش ،به جهختكردنهوه لهسەر
پێشكهوتنی رووح��ان��ی یاخود له رێگهی ه��هوڵ��دان بۆ
چارهسەركردنی ئهم ملمالنێیانه له تهرازوی بااڵ و خهیاڵی
ئهنجام دهدرێ��ت .لهم شوێنهوهیه ماركس هیگڵییهكان
سەرزهنشت دهكات.
به پێچهوانهوه ،رای خودی ئهو لهبارهی مێژوو:
پ��هی��وهن��دی ب��ه ت��وان��ای ئ��ێ��م �هوه ه �هی �ه بۆ
روونكردنهوهی پرۆسەی واقیعیی بهرههمهێنان ،كه له
بهرههمهێنانی مادی خودی ژیانهوه دهستپێدهكات،
ه �هروهه��ا پ�هی��وهن��دی ب�ه ت��وان��ای ئێمهوه ههیه
به تێگهیشتنی شێوهی دهستاودهستكردنێك كه
پهیوهندی بهم شێوهیهی بهرههمهێنانهوه ههیه ،ئهم
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شێوهیهی بهرههمهێنان (واته كۆمهڵگهی مهدهنی
له قۆناغه جۆراوجۆرهكاندا) ،وهك پێكهاتهی تهواوی
مێژوو ،دهیهێنێته كایهوه ،پهیوهندی ههیه بهوهی كه
ئهمه له پراكتیكدا وهك دهوڵهت نیشانبدرێت ،ههموو
فۆرمهكان و دهستكهوتهكانی تیۆره ههمهچهشنهكانی
ئاگایی ،ئایین ،فهلسەفه ،ئاكار  ....هتد روون بكرێتهوه
و ،رهتكردنهوهی خاسیهت و نهشومناكردنهكهى لهم
روهوه بهردهوام بێت ،،بهم ئامڕازه ،دهتوانرێ ههموو
شتێك له گشتێتییهكهی روون بكرێتهوه (ههروهها
لهم رووهوه ،كارلێككردنی ئهم الیهنه جۆراوجۆرانه
لهگهڵ یهكرت بهرچاو دهكهوێ) ()Gi58

به پێچهوانهی هزری ئایدیالیستییهوه ،روانگهیهكی
ماتریالیستییانهی وهها« ،بهردهوام لهسەر بنهڕەتی واقیعی
مێژوو به جێدهمێنێت:».
(ئهم روانگهیه) پراكتیك لهڕووی هزرهوه روون
ناكاتهوه ،بهڵكو پێكهاتنی هزرهكان لەڕووی پراكتیكی
مادییهوه رووندهكاتهوه ،بهم چهشنه ،بهم ئهنجامه
دهگات كه ههموو فۆرمهكان و دهستكهوتهكانی ئاگایی
ناتوانرێت لهگهڵ رهخنهی زیهنی ،لهگهڵ كرانهوهی
«خودئاگایی» یاخود گ��ۆڕان��ی بۆ خێو ،خهیاڵ و
هاوشێوهكانی پوچهڵ بكرێتهوه ،بهڵكو ئهم كاره ،تهنیا
دهتوانرێت به ئاوهژووبوونی پراكتیكی پهیوهندییه
30
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كۆمهاڵیهتییه واقیعییهكان ئهنجام بدرێت كه دهبێت ه
هۆی بهدیهاتنی ئهم دووڕووییه ئایدیالیستییه ...
()Gi58

روحی گوتهكهی ماركس ئهوهیه كه ئهگهر پشت و پهنای
پرسە تیۆرییه سەرهكییهكان له ملمالنێ كۆمهاڵیهتیهكاندایه،
لهو شێوهیهدا ،تهنیا دهت��وان��رێ ل��ەڕووی پراكتیكییهوه،
نهك فهلسەفی ئهو پرسە چارهسەربكرێت .بهمچهشنه،
شێوهیهكی دیاریكراو له فهلسەفاندن دهبێته هۆی بهدیهاتنی
«ناسەنتهرییهكی» دیاریكراو له خودی فهلسەفهدا .لێرهدا
ماركسیش وهك زۆرێك له دژە فهیلهسوفهكان دهكارێت
ت��هواوی ئاقارهكه ،كه گوتار به گوێرهی ئهو ئاقار ه بهیان
دهك��رێ��ت ،بگۆڕێت ،كێشه فهلسەفییهكان ه��هم وهك
نهخۆشییهكی سەبتێكستی ( )subtextمێژوویی تێبگات،
ههم وهك شێوازێك ل ه خستنهدهرهوهی ئهم سەبتێكستانه
لهپێشچاو دهگرێت .ههر چهنده فهلسەفه ئهوه دهخاتەڕوو
كه وا خهیاڵ بكات خۆبوونبهخشه (،)Self-begothen
پێویسته به وابهستهیی خۆی ب��هوهی لێی تێپهڕ دهبێت،
رووبهڕووی بكرێتهوه .ئاڕاستهی مادهباوڕانه:
 ...نیشانیدهدات كه مێژوو به چارهسەركردنی ل ه
«خودئاگاییدا» ،هاوشێوهی «روحی روحهكان (spirit
« )of the spiritكۆتایی پێنایهت ،بهڵكو تێیدا له
قۆناغی دهرئهنجامی مادی دهدۆزرێتهوه :كۆمهڵێ له
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هێزهكانی بهرههمهێنان و پهیوهندی نێوان تاكهكان
به رسوشت و به خۆیان كه به شێوهیهكی مێژوویی
دێته كایهوه و ،له ههر نهوهیهكهوه بۆ نهوهیهكی تر
دهگوازرێتهوه ،ژمارهیهك له هێزهكانی بهرههمهێنان،
شێوهی سەرمایه و ههلومهرج كه له الیهك ،له راستیدا
نهوهی تازه ههڵكهندن و چاكسازییان تێدا دهكات،
بهاڵم له الیهكی دیكه ،ههلومهرجی ژیانی خۆیان
بهوه وهسف دهكات و ،نهشومناكردنێكی دیاریكراو
و تایبهمتهندییهكی دیاریكراوی پێدهبهخشێت .ئهم
ئاڕاستهیه نیشانیدهدات كه ههلومهرج و دۆخهكان به
ههمان راده مرۆڤهكان درووستدهكات كه مرۆڤهكان
ههلومهرج و دۆخهكان درووستدهكهن)Gi59( .

كهواته ،م��رۆڤ تهنیا دهستكهوتی دیاریكراوی
ههلومهرجی مادی نییه ،ئهگهر وهها بوایه ،ماركس
چۆن دهیتوانی هیواخوازبێت كه مرۆڤایهتی رۆژێك
بتوانێت ئهم ههلومهرجه ماددییه بگۆڕێت؟ ماركس
مادهباوهڕێكی «میكانیكی» وهك تۆماس هۆبز نییه
كه له ئاگاییدا ،به چ��اوی رهن��گ��دان��هوهی پهتی له
ههلومهرجهكان بڕوانێت ،بهڵكو ماددهباوهڕێكی
مێژووییه ،بهم مانایهی كه دهخوازێت ،خهسڵهت و
ئهركی هزرهكان به گوێرهی ههلومهرجی مێژوویی كه
لكاوه پێیانهوه ،روون بكاتهوه.
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وێ���ڕای ئ����هوهش ،وادێ��ت�� ه ب��هرچ��او م��ارك��س ئ��هوهی
ف هرامۆشیكردوو ه ك ه ت هواوی فهلسەفه ،ئایدیالیستی نییه .هزری
خودی ئهو ،ئایدیالیستی نییه ،بهم شێوهیه ،هزری ماددهباو هڕانهی
بۆرژوازیهتی گهورهی رۆشنگهری فهرهنساش ك ه ئهو تێكهاڵویان
بووه ،ئایدیالیستی نییه .بهو چهشنهی ك ه لهم چوارچێوهیهدا،
ههموو ئایدۆلۆژیاكانیش ئایدیالیستی نیین .وێڕای ئهوهش،
روانگهی ماركس لهبارهی فهلسەفهی ئایدیالیستی روانگهیهكی
تازهیه :ماركس ل ه فهلسەفهی ئایدیالیستی ب ه چاوی شێوهیهك
ل ه وەهم و خهیاڵ دهڕوانێت ك ه دهكارێت ل ه زهیندا دهستی
بهو شت ه بگات ك ه ناتوانێت ل ه واقیعهتی مێژووییدا ب ه دهستی
بهێنێت ،بهم گوزارشته ،چارهسەركردنی ملمالنێی ه مێژووییهكان
مهرگی بیركردنهوهی فهلسەفی ب ه دوادا دێت ،بهاڵم ئهم خاڵه
سەبارهت ب ه هزری خودی ماركسیش راسته .ل ه كۆمهڵگهیهكی
ت هواو كۆمۆنیستیدا ،شوێنێك بۆ فهلسەفهی ماركسیستی نییه،
مه بوونی ههی ه ك ه كۆمهڵگهیهكی
چونك ه تیۆریهكی وهها بۆ ئه 
وهها بێنێت ه كایهوه .ل ه راستیدا ،كاری ماركس ب ه رێگهیهكی دژە
یۆتۆپیان ه ( )anti-utopianخۆی ب ه شێوهیهكی بهرچاو ههندێک
شت لهم بارهیهو ه دهڵێت ك ه ههلومهرجهكانی داهاتو ب هڕاستی
ب ه چ چهشنێك دێت ه بهرچاو .بهم چهشنه ،هزری ئهو ،هاوشێوهی
ت هواوی تیۆری سیاسیی رادیكاڵ سەرئهنجام خۆ-ههڵسەنگێنهره
( )Self-abolishingو ،ئهمهش ل هوانهی ه قووڵرتین گوزارشت
بێت ل ه مێژووییبوونی ئهم هزره.
ماركس و ئازادی
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بهشی دووهم
ئهنترۆپۆلۆژیا

هزری پۆست مۆدێرن پێیوایه دژە بنهڕەتخوازانهیه،
بۆ ههر بنهڕەتێكی ئۆبێكتیڤییانهی بوون ،وهك ئهفسانهی
تایبهتیی خۆمان به دیدێكی گوماناویی لێیدهڕواندرێت.
ماركس به پێچهوانهوه ،بیریارێكه له پلهیهكی كالسیكیرت
یاخود نهریتی تر ،الی ئهو ،بوومنان بریتییه لهو شێوه
هاوبهشهی رسوشتیی ماددی كه ئهو پێیدهڵێت «بونهوهری
ج���ۆری .»)species-being( 1ئ��هم چهمكهش وهك
 :)species-being( -1دەستەواژەیەكی فیورباخییه كه باس له جۆری
مرۆڤ به شێوه گشتییەكەى دەكات .شێوەى هاوبەشی رسوشتی ماددی
كه ئاماژە به هاوبەشییەكاىن نێوان مرۆڤ و ئاژەڵ دەكات.
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دهستهواژەی «رسوشتی مرۆڤ» به شێوهیهكی ئاڵۆز ل ه
نێوان وهسفكردن و رێگهپێدان ،له نێوان واقیع و بهها،
روونكردنهوهیهك سەبارهت ب��هوهی كه ئێمه چۆنین،
دهبێت به چ چهشنێك بین ،گیردهخوات .ئێمه لەڕووی
رسوشتییهوه ،بونهوهرگهلێكی كۆمهاڵیهتیین  ،بۆ نهمری
خۆمان به یهكرتهوه وابهستهین ،وێڕای ئهوهش ،ئهمه دهبێت
ههم بههای سیاسی بێت ،ههم واقیعهتێكی ئهنرتۆپۆلۆژی.
ماركس وهك بیریارێكی مێژووباوهڕ دهكارێت دامهزراوه
مرۆییهكان له چنگی ئهو نهمرییه درۆینهیهی كه هزری
میتافیزیكیی خوی پێوه گرتووه ،رزگاربكات ،ئهوهی
ل��ەڕووی مێژووییهوه دێتهكایهوه ،ب��هردهوام دهتوانێت
لەڕووی مێژووییشەوە ئاوهژوبكرێتهوه ،بهاڵم ههروهها
ئهو تاڕادهیهك به چهشنێكی نهشیاو و ناجۆر ،هاوشێوهی
خودبڕوای ئهرستۆییانه پێیوایه جۆرێک خود یا زات له
ئارادایه ،لێرهوهیه كۆمهڵگهی عادیالنه ئهو كۆمهڵگهیهیه
تێیدا ئهم زاته دهرفهتێك بقۆزێتهوه كه تواناكانی خۆی
به شانۆی دهركهوتن بگهیهنێت .بهم چهشنه ،پرسیارهكه
لێرهوهیه كه ماركس ئهم پێكدژی و ناتهباییه روونه له
هزری خۆی به چ چهشنێك چارهسەر دهكات؟
ئهو ،ئهم كاره وهك هیگڵ ،بهم شێوهی ه ئهنجامدهدات كه
به چاوی زاتی مرۆڤایهتی له گۆڕان و گهشهسەندن دهڕوانێت.
له زاتی ئێمهدایه كه هێزهكامنان به دیبهێنین ،بهاڵم ئهوهی كه
چ جۆر ه هێزگهلێك لهبهرچاومانن ،له چ ههلومهرجێك ئهم
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هێزانه بهدیدههێنین ،پرسەكه له رووی مێژووییهو ه تایبهته.
له دیدی ماركسی گهنج ،ل ه كتێبی دهستنووسە ئابوری و
فهلسەفییهكان ،ئێمه تا ئهو شوێنه مرۆڤین ك ه جۆرێكی
تایبهت له «ب��ون��هوهری ج��ۆری» لهگهڵ هاوجۆرهكامنان
هاوبهشین:
زاتی مرۆیی رسوشت تهنیا بۆ مرۆڤی كۆمهاڵیهتی
بوونی ههیه ،چونكه تهنیا لێرهدایه ك ه رسوشت وهك
پهیوهندی لهگهڵ مرۆڤهكانی دیكه ،وهك بوونی ئهو بۆ
ئهوانی تر ،وهك بوونی ئهوانی تر بۆ ئهو ،وهك توخمی
ژیانی واقیعیهتی مرۆیی بوونی ههیه ،تهنیا لێرهدایه
ك ه رسوش��ت وهك پێكهاتهی بوونی مرۆیی خودی
ئهو بوونی ههیه .تهنیا لێرهدای ه كه ئهوهی ل ه دیدی
مرۆڤهوه به بوونی رسوشتیهكهی دێته ههژماردن به
شێوهی مرۆیی ئهو دهردهكهوێت ،رسوشت له دیدی
ئهو دهبێته مرۆیی .لهم رووهوه ،كۆمهڵگ ه بریتیی ه له
یهكانهیی تهواوی زاتی مرۆڤ لهگهڵ رسوشت ،رابوونی
راستهقینهی رسوشت ،رسوشتباوهڕی به دیهاتوی مرۆڤ
و مرۆڤباوهڕی بهدیهاتوی رسوش��ت  ...به تایبهت
پێویست ه لهم شته دووربكهوینهوه ك ه جارێكی دیكه
«كۆمهڵگه» وهك ئهبسرتاكتێك لهبهرامبهر تاك دابنێت.
تاك بوونهوهرێكی كۆمهاڵیهتییه .بهم چهشنه ،دیاردهی
ژیانی ئهو (تهنانهت ئهو كاتهی ك ه له پهیوهندیدایه
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37

لهگهڵ مرۆڤهكانی دیكه ،راستهوخۆ به شێوهی ژیانی
هاوبهشهكی دهردهكهوێت) دیارده و راستكردنهوهی
ژیانی كۆمهاڵیهتییه .ژیانی تاك ه كهسی و ژیانی جۆری
مرۆڤ دوو شتی لێکجیانین )EW350(...

ئایا ئهم بونهوهره جۆرییه مهبهست یان ئامانجێكی
ههیه؟ ئایا ماركس بیرمهندێكی ئامانجباوهڕە؟ به مانایهك
بهڵێ ،به مانایهكی دیكه نهخێر ،چونكه مهبهست و ئاماجی
بوونی جۆری ئێمه له جۆرێك ل ه هاوشێوهی گوتنی داهێنان،
به ههمانشێوه ،بریتییه له بوون بهخشین به خودی ئهم بوونه
جۆرییه .الی ماركس ،بهو چهشنهی ك ه له دیدی رادیكاڵه
رۆمانتیكهكانی دیكهش ،هیچ خاڵێك لهودیو پهرهسەندنێكی
دڵخۆشكهر بۆ بوونی مرۆڤ له ئارادا نییه یاخود نابێت بوونی
ههبێت:
ئهو كاتهی ك ه كرێكارانی كۆمۆنیست كۆدهبنهوه،
یهكهمین ئامانجیان پ��هروهرده ،پڕوپاگهند ه و شتی
دیكهیه ،ب �هاڵم له ههمانكاتدا ،ویستێكی ت��ازهش
بهرههمدههێنن (ویستی كۆمهڵگه) ،ئهوهی به شێوهی
ئامڕاز دهخرێتەڕوو ،به شێوهی ئامانج دهردهكهوێت .ئهم
رهوتی پێشكهوتنه پراكتیكییه دهتوانرێت ب ه نارساوترین
شێوه لهخڕبونهوهی كرێكارانی سۆسیالیستی فهرهنسی
ببیرنێت .جگهرهكێشان ،خواردن و خواردنهو ه و  ...هتد
ئیدی ئامرازی بهدیهاتنی پهیوهندی نێوان خهڵك نین.
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پێكهاتنی گروپ ،ئهنجومهن و دانیشتهكانی مشتومڕ
و گفتوگۆئامێزان ه كه ب ه نۆبهی خۆی ،كۆمهڵگه دهكاته
ئامانجی خۆی ،بۆ ئهوان بهسە .برایهتیی مرۆڤهكان خاڵی
و بهتاڵ نییه ،بهڵكو واقیعیهته)EW365( .

ئهم تێگهیشتنه له رسوشت كه خۆ-گهشهسەندوییهكهی
( )Self-developmentئامانجێكه لهخۆیدا ،ئهویش
لهبهرامبهر دوو فۆرمی بیرێكی بههێز كه له رۆژگاری ماركسدا
ههبوو .سەرهتا ئهو جۆره له ئهرگومێنتی میتافیزیكییه كه
به چاالكی مرۆیی دادهنرێت تاكو له بهردهم دادگایهكی
بهرزتر لێپڕسینهوهی لهگهڵدا بكرێت :واته روولێنان ،ئاكار،
بنهما ئاینییهكان ،ئایدیای ڕەها .ماركس به قوڵی لهگهڵ
میتافیزیكییهكی وهها دوژمنایهتی دهكات ،ههرچهنده،
له باتی خۆی ئاكارخوازێكی قوڵه .ئهو شتهی كه ههیه،
له دیدی ئهو ،سیستمی ئاكاری له راستیدا پشتئهستوره به
پرۆسەی ئاشكراكردنی هێزهكان و توانا ئافرێنهرهكامنانهوه،
نهك ئهو یاسایهی كه لهسەر بهرزییهكانی جێبهجێ دهكرێت
یاخود كۆمهڵێك ئامانجگهلی شكۆمهند كه لهودیو ئهوهوه
دهخرێتهڕوو .هیچ پێویستییهك به ئاڕاستهكردنی ئهم
داینامیكییهوه نییه ،بهو چهشنهی كه پێویستی به ئاڕاستهی
پێكهنین یان ئاواز نییه ،ئاكار پهیوهندی به زاتی هاوبهشیی
ئێمهوه ههیه.
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بهاڵم ئهم سیستمه ئاكارییه بوونی خۆی له ملمالنێ
لهگهڵ ئهو فۆرمه له ئهقڵ-ئامڕازی دهدۆزێتهوه كه الی ئهو
تاكانه ،تهنیا به هۆی ئامانجێكی گهورهتر بوونیان ههیه:
بۆ منوونه ،بۆ ئامانجێكی وهك دهوڵهتی سیاسی ،یان (بهو
چهشنهی كه له هزری سودباوهڕانهی زاڵ له سەردهمی
ماركس) بهرزكردنهوهی خۆشبهختیی یونیڤێرسال .ئهم
ئهرگومێنته ئامڕاز/ئامانجی ههمان ئهو شێوه ئهقاڵنیهتهیه كه
به بڕوای ماركس ،دهستبااڵیی لهسەر كۆمهڵگ ه چینایهتییهكان
ههیه ،ئهو كۆمهڵگەیانهی ك ه تێیدا تواناگهلی زۆرب��هی
مرۆڤهكان بەسودی ژمارهیهكی كهمی خهڵك به شێوهی ئامراز
دهردهكهوێت.
له كۆمهڵگهی سەرمایهدارییدا ،ك��ار ،ه �هوڵ و
تهقهاڵی ژیان و خودی ژیانی بهرههمهێنان له دیدی
مرۆڤ تهنیا وهك ئامرازێك بۆ دهستكهوتنی پێویستی و
ویستێك دهردهكهوێت :ئهویش ویستی پاراستنی بوونی
جهستهیی ،بهاڵم ژیانی بهرههمهێنان ،ژیانێكی جۆریی
و تایبهته .ئهم ژیانه تایبهته ،كردهیهكی ژیانخوڵقێنه
( .)life-producingئ�هدگ��اری گشتیی جۆرهكان،
به دهست چاالكی ژیانییهوهیه ،چاالكی ئاگایان ه و
ئازادان ه ب ه ئهدگاری جۆری مرۆڤ دێته ئهژماردن( .ل ه
سەرمایهداری)دا ،خودی ژیان تهنیا بهشێوهی ئامرازێك
بۆ ژیان دهردهكهوێت(.)EW328
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له كۆمهڵگهی چینایهتی ،وا له تاك دهكرێت كه ئهوهی
بهرامبهر بهو كهمرتین الیهنی وهزیفیی ههیه (واته بوونی
جۆریی خۆگهشهسەندوی خۆی (Self-realizing Species-
 )beingبەئامڕازێكی پهتی بۆ مانهوهی مادی بگۆڕێت.
ههڵبهته مهبهستهكه ئهمه نییه ك ه ماركس ئهرگومێنتێكی
ئامڕازی وهها یهكسەر دهخاته پهراوێزهوه .بێ ئهم ئهرگومێنته
ئامرازییه به هیچ شێوهیهك هیچ كردهیهكی ئهقاڵنی ناتوانێت
بوونی ههبێت ،سیاسەتی شۆڕشگێری خ��ودی ماركس
تهبابوونی ئامڕاز و ئامانج دهكاته پێویستییهك ،بهاڵم له
تهنزه جۆراوجۆرهكانی هزری ئهودا ئهمهیه ،كه ئهم هزره
به كاری دروستكردنی كۆمهڵگهیهك دێت كه تێیدا پیاوان
و ژنان وا لێبكات هاوشێوهی ئامانجه رادیكاڵەكان له زاتی
خۆیان پهخش ببنهوه .رێك لهو رووهوه ،ماركس تاك وا به
قوڵی له لوتكه دادهنێت ،نهزمی كۆمهاڵیهتی نهفیدهكات ،كه
له ههمان باردا له پانتایی تیۆر له ناخی تاكگهرایی چهكهره
دهكات ،له پراكتیكدا ،پیاوان و ژنان بۆ یهكه بێناونیشانهكان
دهگۆڕدرێن و كورتدهبنهوه.
كهواته ئهگهر ئێمه مبانهوێت ئاكاری ماركس وهسف
بكهین ،باشرت لهمه نابێت كه ئ��هو ئ��اك��اره به ئاكاری
«جوانیناسی» دابنێین ،چونكه جوانیناسی ،به گوێرهی
نهریت ،ئهو شێوهیهیه له كرداری مرۆیی ك ه پێویستی به
هیچ ئاڕاستهیهكی سودخوازان ه نییه ،بهڵكو ئامانجهكان،
ماركس و ئازادی
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بنهڕەتهكان و هۆكاره سەرهكییه تایبهتییهكانی خۆی فهراههم
دهكات .ئهم ئاكاره بریتییه له جۆرێك بهكارهێنانی توانای
خۆ واقیعهتبهخشی ( )Self-fulfillingبۆ خاتری خودی ئهو
ئاكاره ،له دیدی ماركس ،سۆسیالیزم رێك جوڵهیهكی پراكتیكی
بۆ فهراههمكردنی ئهو رهوشهیه كه تێیدا شتێكی وهك ئهمه
لهبهردهستی زۆرترین ژمارهی تاكهكاندا بێت .لهههر شوێنێك
هونهر ههبێت ،مرۆڤایهتیش لهوێدا ههیه .لهم شوێنهوهیه كه
ماركس خوازیارانی ئهو كۆمهڵگهیهیه ك ه تێیدا كار تا كهمرتین
ئاست به شێوهی خۆكار ( )Automaticدهركهوتبێت ،به
چهشنێك ك ه پیاوان و ژنان (ههم سەرمایهداران و ههم
كرێكاران) ئیدی بۆ ئامرازه رووتهكانی بهرههمهێنان كورت
نابنهوه ،له باتی ئهو كورتبوونهوهیه ئ��ازاد دهب��ن تاكو
كهسایهتییهكانیان به شێوهگهلی رووت و تهواوتر دابڕێژن.
له دیدی ماركس ،سۆسیالیزم له بنهڕەتدا بهسرتاوهتهوه
به كورتكردنهوهی ماوهی رۆژی كاركردن تاكو ئهم توانایه
فهراههم بكات كه ئهم شكۆفه گشتییه لهبهردهستدا بێت:
ئازادی له زهمینهی كاردا تهنیا پشت ئهستوربێت ب ه
مرۆڤی بهكۆمهاڵیهتیكراو و بهرههمهێن هرانی یهكگرتوو
كه دان و سەندنی خۆی لهگهڵ رسوشت به شێوهی
ئهقاڵنی رێكدهخا ،ئهم مهبهست ه به كهمرتین ههوڵ و
كۆشش ،له ژێر ههلومهرجێك ئهنجامدهدرێن كه زۆرترین
تهبایی و شایستهیی لهگهڵ زاتی مرۆییدا ههبێت ،بهاڵم
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وێڕای ئهمهش ،كار هاوشێوهی بهستێنێك ل ه زهرورهت
دهمێنێتهوه .لهودیو كارهوه ئهو گهشهسەندنه ب ه هێزهی
ئادهمیزاد دهست پێدهكات ك ه ئامانج له خۆیدا ،سنوری
راستهقینهی ئازادییه ،وێڕای ئهوهش ،تهنیا دهتوانێت
به كۆمهكی ئهم سنورهی زهرورهت وهك پێكهاتهیهك
خۆی پهخش بكاتهوه .كورتكردنهوهی ماوهی ڕۆژی كار
پێشمهرجی سەرهكییهتی )Cvol 3 85(.

شێوهیهكی دیكهی خستنهڕووی ئهم خاڵه ئهوهی ه
بانگهشه بكهین ماركس دهیهوێت «بههای بهكارهێنان»ـی
مرۆڤهكان له كۆتی كۆیلهیی «بههای گۆڕینهوه» رزگار
بكات .ل ه دیدی ماركس ،شتێك شایهنی ههستپێكردنه كه
ئێمه دهبێت به سەرنجدان له چۆنایهتییه تایبهتییهكان سودی
لێوهربگرین و رووب��ەڕووی ببینهوه ،ئهم ه مانای ئهوهیه
كه ئهو «بههای بهكارهێنان» له بهرچاو دهگرێت .وێڕای
ئهوهش ،له ههلومهرجی سەرمایهدارییدا شتهكان بۆ كااڵكان
كورتدهبنهوه :شتهكان تهنیا به هۆی بههای سەوداكردنیان،
بۆ كڕین و فرۆشنت ،بوونیان ههیه ،تاوهكو ئێرهش ،ههردوو
كااڵكه ،به بههایهكی یهكسان ،بهرامبهر ب ه چۆنایهتیهكی
ئهبسرتاكت كورت دهبنهوه ،بهم چهشنه ،ههموو یهكسانییهك
لهسەر جیاوازی زاڵ دهبێت .تایبهمتهندیی ه ههستپێكراوه
تایبهتهكانی كااڵكان به شێوهیهكی زیانهێنهر لهبهرچاو
ناگیردرێن ،بهاڵم ئهم مانایهش بهم چهشنه له بارهی ئهو
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مرۆڤانهی كه له دهسەاڵتدارێتی ههمان سیستمی كۆمهاڵیهتی
سڕدهكرێن ههر راسته .له ههلومهرجی بازاڕدا ،تاكهكان به
شێوهی بوونهوهری ئهبسرتاكت و شایهنی سەوداپێكردن
لهگهڵ یهكرت رووبهڕووی یهكرت دهبنهوه ،كرێكاران به شێوهی
كااڵ دهردهك��هون ،هێزی كاری خۆیان به پێشنیاركراوهكان
دهفرۆشن كه بهرزترین بهها پێشنیاردهكات ،سەرمایهداری
ترسی ئهوهی نییه كرێكار چ شتێك بهرههمدههێنێت ،به
مهرجێك ئهوهی بهرههمیدههێنێت سودی لهسەر ههبێت.
ئهوهی لهمهڕ كایهی ئابوری راسته ،ههروهها لهمهڕ كایهی
سیاسیش ههر راست دهردهكهوێت :دهوڵهتی بۆرژوازییهت
ئهو كاتهی كه بۆ منوونه كابینهی دهنگدان له ئارادابێت،
هاواڵتییهكانی ئهو دهوڵهته ب ه شێوهیهكی ئهبسرتاكت
یهكسان دهكات ،بهاڵم كارهكه ب ه شێوهیهك ئهنجامدهدات
كه نایهكسانییه كۆمهاڵیهتییهكانیان دهشارێتهوه .ئامانجی
دیموكراسییهتی سۆسیالیستی ئهمهیه كه ئهم كهلێنه له
نێوان فۆرمی سیاسی و ناواخنی كۆمهاڵیهتی لهنێوبهرێت،
به چهشنێك كه ئامادهییامن له دهوڵهتی سیاسی ،وهك
هاواڵتیانی بهشداریكهر ،بهمانای ئامادهیامن وهك تاكهكهسە
واقیعیهكان بێت:
تهنیا ئهو كاتهی كه تاكی مرۆڤ ،مرۆڤی واقیعی،
هاواڵتی ئهبسرتاكت دووباره بۆ خۆی بگهڕێنێتهوه ،وهك
تاكی مرۆڤ ل ه ژیانی رۆژانهی خۆی ،كاری تاكهكهسی
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و پهیوهندییه تاكهكهسییهكانی به شێوهی بوونهوهرێكی
جۆریی دهرب��خ��ات ،تهنیا ئ�هو كاتهی م��رۆڤ هێزه
تایبهتهكانی خۆی ( )Forces Prpresهاوشێوهی هێزی
كۆمهاڵیهتی دووباره بناسێت و رێكیبخات ،به شێوهیهك
ك ه هێزی كۆمهاڵیهتی ئیدی به شێوهی هێزی سیاسی
لهو جیانهبێتهوه ،تهنیا ئهو كاتهیه كه رزگاربوونی
مرۆڤهكان كامڵ دهبێت)EW234( .

بهو چهشنهی ماركس دهیهوێت س��ەودای كااڵكان
له كایهی ئابوری له نێوبهرێت ،ب ه جۆرێك بهرههمهێنان
لەباتی بهرههمهێنان بۆ سود ب ه شێوهی بهرههمهێنان بۆ
بهكارهێنان دهردهكهوێت .بهمجۆرهش ،دهیهوێت پارێزگاری
له بهكااڵبوونی كهسایهتیی م��رۆڤ بكات ،توانا زۆر و
زهبهندهكانی گهشهسەندنی ههستی تاكهكهسیی له كۆت و
بهندی ئهو لۆژیكه ئهبسرتاكت و سودباوهڕانه رزگار بكات
كه ههمیشه گرفتاریهتی .له دهسەاڵتدارێتیی سەرمایهداری،
ههستهكامنان دهگۆڕدرێن بۆ كااڵكان ،به چهشنێك كه تهنیا به
لهنێوبردنی خاوهندارێتی تایبهتییه ،كه الشهی مرۆڤ رزگاری
دهبێت ،ههستهكانی مرۆڤ دووباره دهنارسێن:
لهم رووهوه ،تێپ هڕاندنی خاوهندارێتیی تایبهتی ب ه
مانای رزگاربوونی تهواوی ههموو ههست و ئهدگاره
مرۆییهكانه ،بهاڵم ئهم رزگاربوون ه رێك لهو رووهوه كه
ئهم ههست و ئهدگارانه ههم له رووی سوبێكتیڤ و
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ههم له رووی ئۆبێكتیڤهوه مرۆیی دهبن .چاو به شێوهی
چاوی مرۆیی دهردهكهوێت ،بهو چهشنهی ك ه سوبێكت،
یاخود ئۆبێكتهكهی به شێوهی ئۆبێكتێكی كۆمهاڵیهتی
و مرۆیی دهردهكهوێت ،وات ه ئۆبێكتێك كه به دهستی
مرۆڤ بۆ مرۆڤ دروستكراوه .بهم جۆره ،ههستهكان
له پراكسیسی خۆیان تیۆرهسازی دهكرێن .ئهم ههستانه
به هۆی خودی شت بۆ شت پهیوهندی دهبهسنت ،بهاڵم
خ��ودی شت هاوشێوهی پهیوهندییهكی ئۆبێكتیڤی
مرۆیی ه لهگهڵ خۆی و مرۆڤدا ،ب ه پێچهوانهوهش ،لهم
رووهوه ،پێویستی یان چێژ گهوههری خۆپهرستانهی
خۆیان له دهست دهدهن ،رسوشتیش به كهڵك وهرگتنێك
به شێوهی سودوهرگرتنی مرۆیی دهردهك�هوێ��ت كه
سودباوهڕیی پهتی خۆی لهدهستدهدات(.)EW352

ئهنرتۆپۆلۆژیای سیاسیی ماركس له تێگهیشتنێكی زۆر
بهرباڵوتر له كار ،واته به دهستهواژەیهك ،ل ه تێگهیشتنی
الشهی مرۆڤ وهك سەرچاوهی ژیانی كۆمهاڵیهتی شێوه
دهگرێت.
بهو چهشنهی كه ژیان هێدی هێدی ئاڵۆزتر دهبێت،
كار به ناچاری پسپۆرتر و تایبهمتهندتر دهبێت ،شێوه
جۆراوجۆرهكانیشی لەنێوان بهرههمهێن هرانی جۆراوجۆر،
ههمهچهشنه دابهش دهكرێت ،ئهمهش ماركس به دابهشكردنی
كاری دهداته قهڵهم .دابهشكردنی كار رێگهیهكی پێویستە بۆ
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پێگهیشتویی و دابهزینی هێزهكانی بهرههمهێنان ،بهاڵم الی
ماركس ،دابهشكردنی كار ل ه خۆگری جۆرێك نامۆبوونه ،كه
تێیدا هێزەكانی مرۆڤ به شێوهیهكی یهكالیهنهی رووخێنهر
دێته كایهوه ،ئهمهش پێچهوانهی منوونهی خۆیهتی لهبارهی
تاكی «ههموو هونهره هاوپیشهكان» ك ه جهماوهرێكی
لێبورده و دڵپاك له تواناكانیاندا بهكاریدههێنن .بهم چهشنه،
دابهشكردنی كار منوونهیهكی دیكه له جودایی نێوان فاكتی
تاكهكهسی و فاكتی ههمووهكی ل ه كۆمهڵگهی چینایهتی،
واته لهو ههلومهرجهی كه توانا پهتی و تهواوهكانی بوونی
جۆریامن بۆ تاكه ئهركێك له جۆری كاری میكانیكی كرێكاری
كارگه ،كورتدهبێتهوه:
دابهشكردنی كار یهكهمین منوونه لهم بارهیهو ه
بهدهستهوه دهدات ،كه بهم چهشنه لهبهرئهوهی مرۆڤ
له كۆمهڵگهی رسوشتی دهمێنێتهوه ،واته مادامهكێ
كهلێنێك ل ه نێوان ب �هرژەوهن��دی تایبهت و گشتی
لهئارادایه ،لهبهرئهوهی ه چاالكی خۆبهخشانه نییه،
بهڵكو به ههڵكهوت دابهشكراوه ،كاری خودی مرۆڤ
بهشێوهی هێزی بێگان ه لهب هرامبهریدا رادهوهستێت ،له
باتی ئهوهی لهژێر چاودێری و دهسەاڵتی ئهودا بێت،
ئهو دهكاته كۆیله ،چونك ه ههر ئهوهیه دابهشكردنی كار
پێ بهرهو كایهی بوون و خۆمنایشكردن ههڵدههێنێت،
ههر مرۆڤێك ههڵگری بهستێنێكی تایبهت و كهسییه
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لهو چاالكیهدا كه بهسەریهو ه سەپێرناوه و ئهو ناتوانێت
لێی ههڵبێت .ئهو راوچ��ی ،ماسیگر ،ش��وان ،یاخود
رهخنهگرێكی دۆزهرهوهییه ،دهبێت به ههمان چهشن
مبێنێتهوه ئهگهر نهیهوێت ئامرازهكانی گوزهراندنی
ژیانی خ��ۆی له دهس��ت ب��دات .ههنوكه ئ��هوهی له
كۆمهڵگهی كۆمۆنیستییدا ،كه تێیدا هیچ كهسێك
ههڵگری بهستێنێكی كهسییانهی چاالكی نییه ،بهڵكو
ههموو كهسێك دهتوانێت له بوارێك كه دهیهوێت تێیدا
لێهاتو بێت ،كۆمهڵگ ه بهرههمهێنانی گشتیی رێكدهخات،
بهم چهشنه ئهم توانایه بۆ من فهراههم دهكات كه
ئهمڕۆ كارێك ئهنجام بدهم ،سبهینێ كارێكی دیكه .به
بهردهوامی راو بكهم ،دوای نیوهڕۆ دهچم بۆ راوهماسی
و عهرسیش شوانكاری بكهم ،لهدوای نانخواردنیش به
رهخنهكارییهو ه سەرقاڵبم ،بهو چهشن ه لهبهر چاومانه،
بێئهوهی ههرگیز ،ماسیگر ،شوانی ،یاخود رهخنهگر بم.
()Gi54

ئهم پارچه گوتاره ،چ جوان یان نارشین و دڕندانه ،یهكێكه
له ژمارهیهك بیركردنهوهی یۆتۆپیایی ماركس.
به ناچاری ،پرسگهلێكی ههمهچهشن لهمهڕ ئاكاری
سیاسیی ماركس بوونی ههیه ،بهو چهشنهی ك ه لهبارهی
جۆرهكانی دیكهی ئاكاریش ههمان پرس و كێش ه ههیه .ئایا
ئهم تێگهیشتنه له بكهره مرۆییه ئازاد و خۆدروستكهرهكان
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( )Self-fashioningتاڕادهیهك حهكایهتێكی بهرز و بااڵ ل ه
منوونهی بۆرژوازییهت و باوكساالریی مرۆڤ وهك خودێكی
بهرههمهێنهر ههوڵوتهقهالی زۆری ناوێت؟ ئایا منوونهی ماركس
جۆرێك پرۆمیتهی پرۆلیتاریایی ()proletarian promethean
نییه؟ تا كوێ ئهم منوونهیه حیكایهتێكی چهپخوازانه له
منوونهی چینی ناوهڕاست لهبارهی بهدیهاتنی ناسنوردار و
دیاری نهكراوی سامانه ،كه لهگهڵ خود وهك داراییهكی خۆی
رهفتار دهكات؟ دهتوانرێت جۆش و خرۆش و ههوڵوتهقەالكه
به پلهیهكی بێ بهزهییانهتر لهم فكرهیه بدۆزرێتهوه كه ئهوهی
3
ۆردزۆرس 2به «ههڵچوونی ئهقڵباوهڕانه»ـی دادهنا ،یان كیتس
پێیدهوت «توانای نێگهتیڤ» ،ب ه بێ بایهخ دهژمێردرێت.
ئایا وا بڕیاره ههموو هێز و ئهو توانایانهمان به دیبهێنین؟
پێویسته چی بڵێین سەبارهت به هێزهكان ،ئهو توانایانهی كه
به دیدێكی نهخۆشئاسا یان وێرانكهر دهردهكهوێت؟ لهوانهیه
ماركس گومانی ههبوو بێت كه هێزهكامنان تهنیا به هۆی
سنورداربوونهوه دهبنه وێرانكهر ،كه لهم بوارهدا ،ههڵبهته
ههڵهئامێزه و ،پێویسته به چ چهشنێك لەنێوان توانا پۆزهتیڤ
و نێگهتیڤهكامنان جیاوازی بکەین ،ئاخۆ جگه له خودی ئهم
پرۆسەیه كه له رووی مێژووییهوه دهبێ به هۆی ئهوهوه ،ئهم
كاره ئهنجام بدهین ،هیچ پێوهرێكامن نییه؟ گهشهسەندنی
«ههمهالیهنه» ،دهشێت له دیدی ههندێک كهس ،بااڵتر له
 Willian Wordsworth )-2شاعیری ئینگلیزی.
 John Kents -3شاعیری ئینگلیزی.
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پهروهردهی ئامادهییهكی تاكه داهێنهرێك بێت ،بهو چهشنهی
كه دهشێت له دیدی ژمارهیهك كهس خۆنكۆڵیكردن (Self-
 )denialستایشكراوتر له خۆدهرخسنت ()Self-expression
بێت.
دهتوانرێت ژمارهیهك لهم خااڵنه به رهخنهیی بژمێردرێت.
ماركس كه مادهباوهڕێكی تهواوه ،به ئاشكرا ئهم بۆچوونهی
نییه كه خۆ -پهروهردهكردن دهتوانێت ناسنورداربێت ،ئهویش
ههم بهرامبهر به بهربهستهكاىن ههلومهرجامن و ،ههم
تواناكامنان چاالكن:
مرۆڤ به تهواوی بونهوهرێكی رسوشتییه .مرۆڤ
وهك بوونهوهرێكی رسوشتی و وهك بوونهوهرێكی
رسوشتیی زیندو لهالیهك بەهێزه رسوشتی و ژیانییهكان
ئامادهكراوه ،وات ه بوونهوهرێكی رسوشتی چاالكه ...
لەالیهكی دیكه ،مرۆڤ وهك بوونهوهرێكی رسوشتی،
جهستهیی ،ههستی و ئۆبێكتیڤ وهك گیانهوهر و
ئاژەڵهكانی دیك ه بوونهوهرێكی نهخۆشداری مهرجدار
و س��ن��ورداره .مهبهستهكه ئهوهی ه ك ه ئۆبێكتهكان
دوورخستنهوهكانی ئهو وهك ئۆبێكتی سەربهخۆكان
له دهرهوهی ئهو بوونیان ههیه ،بهاڵم ئهم ئۆبێكتانه،
ئهو ئۆبێكتانهن ك ه ئهو پێویستی پێیان ههیه ،وات ه ئهو
ئۆبێكته سەرهكییانهن كه بۆ بهكارهێنان و پاڵپشتیكردنی
هێز ه سەرهكییهكهیان پێویسنت(.)EW389
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دهشێت ماركس له رادهبهدهر بایهخی به بهرههمهێنان
داب��ێ��ت ،ب��هاڵم بێگومان ئ��هم دهس��ت��هواژەی��هی ب��ه مانا
ئابورییهكهی سنوردار نهكردووه .ب ه پێچهوانهوه ،وا بیری
دهكردهوه كه له ههژاری مهعنهویی سەرمایهدارییدا لهگهڵ
چهمكی بهرههمهێنان رێك بهم چهشنه رهفتار دهكات .له
دیدی ماركس« ،بهرههمهێنان» چهمكێكی دژواری بهرباڵوه،
به هاوشێوهی «خۆبهرجهستهكردن» ()Self-actualization
دێته ئهژماردن ،بهم چهشنه:
ئهو كاتهی سامان له بۆتهی سنوره بۆرژوازییهكهی
دامباڵدرێت ،ئایا سامان دهبێته شتێكی جگه له گشتێتی
پێداویستییهكان ،شیاوێتیهكان ،چێژەكان ،هێزهكانی
بهرههمهێنانی تاكهكهسیی و ...هتد كه لهڕێگهی
گۆڕینهوهی ههمووهكی دێته كایهوه؟ مهگهر لهم
دۆخهدا ،سامان شتێكی جگ ه لەزاڵبوون بهسەر تهواوی
گهشهسەندنی مرۆڤ لهسەر هێز ه رسوشتییهكان ،جا
چ ل ه رسوشت به مانای تایبهت و رسوشتی مرۆییه؟
وات ه بهكارهێنانی رههای توانا ئافرێنهرهكانی مرۆڤ
بێ هیچ پێشگریامنهیهكی دیكه ،جگ ه له زهمینهی
وهرچهرخانهكانی پێشرت ،واته وهرچهرخانی ههموو
هێزه مرۆییهكان وهك ئامانجێك له خۆیدا :بێ ئهوهی ب ه
پێودانگێكی دیاریكراو بپێورێت؟ نهك ئهمهی مرۆڤهكان
تهنیا لهالیهنێكی تایبهت به بهرههمهێنانهوهی
ماركس و ئازادی
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خۆیانهوه سهرقاڵن ،بهڵكو گشتێتیی خۆی دووب��ار ه
بهرههمدههێنێتهوه؟ ن �هك ئهمهی ك ه مرۆڤهكان
ه�هوڵ ئ �هدهن له چوارچێوهی ئهو شتهی ك ه بووىن
ههبووه مبێنێتهوه ،بهڵكو له بزاوتی ر ههای بوومناندا
( )becomingبێت؟»»7

كهواته ،بوونی جۆریامن بهرههمهێنهره ،سەروكاری لهگهڵ
كردنهوهی هێزهكانیدا ههیه له راگوزهری گۆڕانی جیهاندا.
داه��ێ��ن��ان��ی پراكتیكی جیهانی ئۆبێكتیڤی،
دروستكردنی جیهانی بێگیان ،دهرخ �هری ئهوهی ه كه
مرۆڤ بوونهوهرێكی جۆری هوشیاره ،وات ه بوونهوهرێك
كه لهگهڵ جۆری خۆی وهك بوونی زاتی خۆی یان لهگهڵ
خۆی وهك بونهوهرێكی جۆریی رووبهڕوودهبێتهوه.
ئهوهش راسته ك ه گیانهو هرانیش بهرههمدههێنن ،بهاڵم
گیانهو هران تهنیا پێداویستیی ه خێراكانی خۆیان ،یان
بێچوهكانیان بهرههمدههێنن ،بهرههمهێنانی گیانهو هران
یهكالیهنهیه ،ههنوكه م��رۆڤ ههمهالیهنه بهرههم
دههێنێت ،گیانهوهران تهنیا ئهو كاته دهستدهكهن به
بهرههمهێنان ،كه پێداویستی و ویستی خێرای جهستهیی
بهم كاره وایان لێبكات ،ههنوك ه مرۆڤ ،تهنانهت ئهو
كاتهی كه ل ه ك��ۆت و بهندی جهستهییش ئ��ازاده،
بهرههمی دههێنێت ،تهنیا له ئازادیدا ل ه ویستێكی
وههادا بهرههمدەهێنن)EW329( .
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ئێمهش وهك هونهرمهندان ئهو كات ه ئازادین كه بێهیچ
پاڵنهرێك زهرورهتی فیزیكی بهرههمبهێنین ،ههر ئهم زاتهیه
كه له دیدی ماركس به گهوههری ههموو تاكهكان دێته
ئهژماردن .من به پهروهردهكردنی كهسایهتی تاكهكهسییم له
راگوزهری دروستكردنی جیهان ،ههروهها بە شێو ه و ناوهڕۆك
بهخشین بهو شته سەرقاڵ دهبم كه ب ه قوڵرتین شێوه لهگهڵ
ئهوانی دیكه هاوبهشن ،به شێوهیهك كه تاك و بوونی جۆری
لهسەر ئهنجامی كاركردندا دهبنه یهك شت .دهستكهوتی
من بریتییه له بوونی من بۆ ئهوانی تر ،بوونی ئهویرت بۆ من
به پێشگریامنه وهردهگیردرێت .ئهمهش له دیدی ماركس،
حهقیقهتێكی ئۆنتۆلۆژییه له جۆری ئهو بونهوهرانهی كه له
ئێمهن به ئهنجامگیری دهكرێت ،بهاڵم دهشێت فۆرمگهلێكی
دیاریكراو له ژیانی كۆمهاڵیهتی له نێوان ئهم دوو رەهەندەی
خود ،واته تاك و كۆ ،كهلێنێك درووس��ت بكهن ،ئهمهش
لهڕاستیدا ههمان ئهو شتهیه كه ماركسی گهنج له نامۆبوونی
دهویست .به گوزارشتێكی تر ،كهلێنێكی وهها بهردهوام بوونی
ههیه ،چونكه له گهوههری مرۆڤدایه كه دهتوانێت ئۆبێكتیڤ
به زات��ی خۆی ببهخشێت ،لێیدووربكهوێتهوه ،ئهمهش
سەرچاوهی ئازادی ئێمهیه ،بهاڵم ل ه كۆمهڵگهی چینایهتیدا،
ئهو کااڵیانەی كه زۆربهی ژنان و پیاوان بهرههمیدههێنن،
كهمینهیهك دهكاته خاوهنی كه ئامڕازهكانی بهرههمهێنانی
لهدهستدایه ،لێرهوهیه ئهم خاڵه سەروەدهردێنێت كه پیاوان و
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ژنان ئیدی ناتوانن خۆیان ل ه جیهانێكدا دووباره بناسێننهوه ك ه
خۆیان ئافراندویانه .خۆبهرجهستهكردنیان ئیدی ئامانجێكی
لەخۆیدا نییه ،بهڵكو بۆ خۆپهروهردهكردنی ئهوانی دیكه،
الیهنێكی ئامڕازیی به خۆیهوه دهگرێت:
ئ �هم واقیعه ب �هو مانایهی ه كه ئ �هو شتهی كار
بهرههمیدههێنێت ،وات ه دهستكهوتی كار ،له ب هرامبهر
ك��ار وهك شتێكی نامۆ ،هاوشێوهی دهسەاڵتێكی
سەربهخۆ ل ه بهرههمهێنهر زهق دهبێتهوه .دهستكهوتی
كار بریتییه لهو كارهی كه له شتێكی بهرجهستهكراو،
به شێوهی شتی مادی دهرك�هوت��ووه ،ئهمه به مانای
دۆزینهوهی ئۆبێكتیڤی كاره  ...له قهڵهمڕەوی ئابوریی
سیاسیدا ،ئهم واقیعهی كار لە دیدی كرێكاران به شێوهی
دهرنهكهوتوی واقیعیهت ،دۆزینهوهی ئۆبێكتیڤ به
شێوهی نادیاری شت و بهندهیی له ب هرامبهری ،خاوهنی
(دهستكهوت) به شێوهی نامۆبوون (لهگهڵ دهستكهوتی
كار) دهردهك �هوێ��ت ...كاری نامۆبوو نهك تهنیا ()1
رسوشت له مرۆڤ بێگانه دهكات )2( ،مرۆڤ ل ه خۆشی،
ل ه ئهرك ه چاالكهكهشی بگره له چاالكی ژیانیشی نامۆی
دهكات ،بهڵكو ههروهها بهم شێوهیه ،مرۆڤ له جۆری
خۆیشی نامۆ دهكات .كاری نامۆبوو ژیان ب ه ئامڕازێك بۆ
ژیان دهگۆڕێت)EW324,328( .

به دیدی ماركس ،كرێكار تهنیا ئهو كاته ههست به
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هێمنی و ئارامی دهكات كه كار ناكات ،ئهو كاتهی كه كار
دهكات ههست ب ه هێمنی و ئارامی ناكات .بهم چهشنه،
نامۆبوون پرۆسەیهكی چهند الیهنهیه :كرێكار ل ه رسوشت ،له
دهستكهوتی كارهكهی ،له خودی پرۆسەی كار و له الشهكهشی
جیادهكاتهوه ،ههروهها لهو چاالكییه ژیانییه بهكۆمهڵهشی
جیادهكاتهوه كه به شێوهی بونهوهرێكی مرۆیی دهری
دهخات .ماركس دهنووسێت« :به شێوهیهكی گشتی مهبهست
لهم گوزارهیهی كه مرۆڤ له بوونی جۆری خۆی نامۆ دهبێت
ئهوهیه كه ههموو مرۆڤێك لهوانیرت نامۆ دهبێت ،ههموویان
له زاتی مرۆیی نامۆ دهبن» ()EW330
بهرههمهێنهران بهرگهی «له دهستدانی واقیع« (Loss of
 )realityدهگرن لهگهڵ كاری خۆیان به شێوهیهكی تهنزئامێز
ههمان ئهو رژێمه ئاڕاسته دهكهن ،ك ه ئهم ههلومهرجهی
هێناوهته كایهوه:
 ...ههرچی كرێكار له كاردا له خۆی زیاتر سود
وهربگرێت جیهانی نامۆ و ئۆبێكت دهیئافرێنێت ،ل ه دژی
خۆی به هێزتر دهبێت ،ژیانی خۆی و جیهانی ناوهكیشی
به تاڵرت دهبێت ،شتهكان و كااڵكان كهمرت لهوهی ئهو
دهبن ،ئهمه لهمهڕ ئاینیش ههر راسته .ههرچی مرۆڤ
زیاتر خۆی بۆ خوا تهرخان بكات ،كهمرت سەرقاڵ دهبێت
ب ه خۆی .كرێكار ژیانی خۆی تهرخاندهكات ب ه شت و
كااڵكانهوه ،بهاڵم ههنوكه ئهم ژیانه ئیدی نهك بۆ ئهو،
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بهڵكو به شتهو ه بهسرتاوهتهوه .لهم روهوه ،ههرچی
چاالكی كرێكار بهرباڵوتر بكرێت ،دهبێته خاوهنی
شتگهلێكی كهمرت .دهستكهوتهكانی كاری ئهو ههرچی
بێت ،ئهو ئیدی خۆی نییه .لهم رووهوه ،ههر چهنده
ئهم دهستكهوتانه زیاتر بێت ،ئهو كهمرت خۆیهتی.
نامۆبوونی كرێكار به مانای ئهوهیه كه نهك تهنیا كاری
كرێكار به شێوهی شتێك ،بوونی دهرهكی دهردهكهوێت،
بهڵكو ئهم كاره له دهرهوهی ئهو ،سەربهخۆ لهو و ،نامۆ
ب ه ئهو بوونی ههیه ،هێدی هێدی ب ه شێوهی هێزێكی
خۆجوڵێنهر لهگهڵیدا رووبەڕوو دهبێتهوه ،ئهو ژیانهی
كه كرێكار به شتهكانی دهدات ،به شێوهی دوژمن و نامۆ
لهب هرامبهر ئهو رادهوستێت)EW324( .

دهستكهوتهكانی كرێكار له چوارچێوهی ههڵبژاردنی ئهو
دهچێته دهرهوه و سەربهخۆییهكی تایبهتی خۆی بهدهست
دەهێنێت ،دهسەاڵتێكی جادوئامێز لهسەری بهكاردههێنێت
كه ماركس دواتر ئهوهی به «بهبتبوونی كااڵكان» ناودێر كرد.
له دیدی ماركس ،كااڵ بریتییه لهو دهستكهوتهی كه دهتوانێت
به شێوهی یهكسان لهگهڵ كااڵی دیكه سەودا بكرێت ،چونكه
به ههمان رێژە شێوه و ناوهرۆك ب ه كار دهبهخشێت .بهو
چهشنهی كه له كتێبی سەرمایهدا روونیدهكاتهوه:
لێگهڕێن با دوو كااڵ وهك ئاسن و دانهوێڵەكان
لهبهرچاو بگرین .پهیوهندیگهلێك ك ه لەناو ئهم
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دوو كااڵیهدا پێكهو ه شایهنی س��ەودا پێكردنن ،ئهم
پهیوهندییانه ههرچی بێت ،ههمیشه دهتوانرێت
به هاوكێشهیهك نیشان بدرێت ك ه تێیدا رێژەیهكی
دیاریكراو ل ه دانهوێڵه یهكسانه ب ه رێژەیهكی ئاسن
 ...ئهم هاوكێشهیه چیامن پێدهڵێت؟ ئهم هاوكێشهیه
پێامندهڵێت كه ل ه دوو شتی جیاواز (له چارهكێک
دانهوێڵه و رێژەی ئاسن) رێژەگهلێكی یهكسان ل ه شتی
سێیهم هاوسەنگ بن كه بۆ خودی خۆی نه ئهمهیه
و نه ئهویان .ههر یهك لهو دووانه ،له رووی بههای
سەوداكردن دهبێت شایهنی كورتكردنهوه بن بۆ سێیهم ...
ئهم «شته» هاوبهش ه ن ه دهتوانێت ئهدگاری ئهندازهیی،
كیمیایی ،نه ههر ئهدگارێكی رسوشتی كااڵكانی دیكهی
ههبێت .ئهدگارگهلێكی وهها ،تهنیا تا ئهو شوێنه ئهژمار
دهكرێن كه كاریگهری لهسەر سودمهندی ئهم كااڵیانه به
جێدەهێڵن ،ئهوانه بۆ بههاكانی بهكارهێنان دهگۆڕێن،
بهاڵم سەوداكردنی كااڵكان به ئاشكرا ئهو جوڵهیهیه كه
خۆی به ئهبسرتاكتێكی رووت ل ه بههای بهكارهێنان
نیشاندهدات  ...كااڵكان ،وهك بههاكانی بهكارهێنان ،به
تایبهت ههڵگری چۆنایهتییه جیاوازهكانن ،بهاڵم وهك
بههاكانی سەوداپێكردن تهنیا ههڵگری چۆنایهتیگهلێكی
ج��ی��اوازن ،له ئاكامدا ههڵگری تۆسقاڵێك بههای
بهكارهێنان نین :بهم چهشنه ،ئهگهر ئێمه بههای
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بهكارهێنانی كااڵكان لهبهرچاو نهگرین ،لهو شێوهیهدا،
تهنیا ئهدگارێك بهجێ دهمێنێت ،ئهو ئهدگارهش ئهمهیه
كه ئهم كااڵیانه دهستكهوتگهلێكی كارا و چاالكنC( .
)vol1.37
ب�هم چهشنه ،الی ماركس كااڵكان شتگهلێكی
دووالیهنهن كه ژیانێكی دووالیهنهیان ههیه ،چونكه
ب ه ڕاستی ئهوهی بۆ كااڵكانیان دهگۆڕێت به شێوهیهكی
سەیر بهدهره له ئهدگاره مادیهكانیان .كااڵكان بوونیان

ههیه ،تهنیا بۆ ئهوهی كه سەودا بكرێن و كااڵیهك،
به ههبوونی ههموو دهركهوته ههستییهكان ،رێك
هاوسەنگه به ههر كااڵیهكی دیكه كه ههمان رێژەی
هێزی كار شێوه و ناوهرۆكی پێدهبهخشێت ،بهاڵم
بهمشێوهیه كااڵ دیاردهیهكی تهواو ئهبسرتاكته كه
به شێوهگهلێك لهگهڵ كااڵكانی دیكه پهیوهندی
درووستدهكات كه راستهوخۆ و یهكسەر سەربهخۆ
له ژیانی دیار و بهرچاوی بهرههمهێنهرانیهتی:
لهم روهوه ،كااڵ شتێكی ئاڵۆز و هێامییه ،ب ه تایبهت
لهو رووهی كه ل ه كااڵدا ئهدگارێكی كۆمهاڵیهتی كاری
مرۆڤهكان الی ئ �هوان وهك ئهدگارێكی ئۆبێكتیڤ
دهردهك�هوێ��ت كه لهسەر دهستكهوتهكانی كار زاڵ
و ب��ااڵدهس��ت ب��ووه ،ل �هو رووهوهی كه پهیوهندی
بهرههمهێن هران به كۆی كارهكهیان ،له دیدی ئهوان ،وهك
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پهیوهندی كۆمهاڵیهتی دهردهكهوێت ،پهیوهندییهك
نهك له نێوانیان ،بهڵكو لهنێوان دهستكهوتهكانی
كارهكانیان بوونی ههیه ...بوونی شتهكان وهك كااڵكان،
پهیوهندی بههای نێوان دهستكهوتهكانی كار كه رۆڵی
كااڵیان لهسەر دهگێڕن ،پهیوهندی لهگهڵ ئهدگاره
نامادییهكانیان و پهیوهندیی ه مادییهكان ك ه لێیهو ه سەر
دهردهكات نییه ...پهیوهندییهكی كۆمهاڵیهتی دیاریكراو
لهنێوان مرۆڤهكاندایه ،كه له دیدی ئهوان ،شێوهیهكی
وەه�ماوی و خهیاڵیی پهیوهندیی نێوان شتهكان به
خۆیهوه دهگرێت .بۆ ئ�هوهی پێوهرێك بهدهستهوه
بدهین ،دهبێت به سنوره تهمومژاوییهكانی جیهانی
ئایینی پهیوهست بین .لهو جیهانه دهستكهوتهكانی
ئادهمیزاد به شێوهی بوونگهلێكی سەربهخۆ دهردهكهون
ك ه لەژیاندا سودمهندن ،پهیوهندیگهلێك لهگهڵ
یهكرت ،لهگهڵ جۆری مرۆڤ بهرقهرار دهكهن ،دۆخی
دهستكهوتهكانی دهستی مرۆڤ له جیهانی كااڵكان
بهم چهشنهیه .من ئهم دۆخه به «بتبوون» دادهنێم
كه خۆی به دهستكهوتهكانی كار گ��رێ��دهدات ،بهو
چهشنهی كه وهك كااڵكان بهرههم بهێرنێت ،بهم جۆره
لە بهرههمهێنانی كااڵكان جیاناكرێتهوه)C vol1.72(.

پوختهی قسە ،سەرمایهداری جیهانییه كه تێیدا سوبێكت
و ئۆبێكت ئاوهژوو دهبنهوه –ئهو قهڵهمڕەوییهی ه كه تێیدا
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مرۆڤ شوێنكهوتووی بهرههمهێرناوهكانی خۆیهتی ،ههر ئهم
بهرههمهێرناوانه چارهنووسی ئهو دیاریدهكات ،به شێوهیهكی
ئاڵۆز و توندئامێز دهگهڕێنهوه تاكو كاریگهری لهسەر بوونی
مرۆڤ به جێبهێڵێت ،سوبێكتی مرۆیی ئۆبێكتێك دههێنێته
كایهوه كه لهوه بهدوا ،به شێوهی سوبێكتێك دهردهكهوێت
كه دهتوانێت ئافرێنهری خۆی تا سنوری ئامێری دهستی
كورتبكاتهوه .ئهو كاتهی كه سەرمایهی كار بهكاردههێرنێت
نهك به پێچهوانهوه ،فاكتی مردوویی دهسەاڵتی خوێنمژ
لهسەر ههمان فاكت زیندودهبێتهوه ،چونكه خودی
سەرمایهی «مردو» یاخود كار كەڵهكەکراوه:
ههر چهند كهمرت بخۆی ،كهمرت بنۆشی ،كهمرت
كتێب بكڕی ،كهمرت بۆ شانۆ بڕۆی ،كهمرت بۆ سەما بڕۆی،
كهمرت بیربكهیتهوه ،كهمرت تیۆر دابنێی ،كهمرت گۆرانی
بڵێی ،كهمرت شێوهكاری بكهی ،كهمرت شمشێربازی
بكهی ،و  ...هتد زیاتر دهتوانی پاشهكهوت بكهی ،ئهو
گهنجینهیهی ك ه نه ژەنگ لێیدهدات ،نه كرم دهیخوات
(واته سەرمایهكهت) زیاتر دهبێت ...ههرچی كهمرت بی و
كهمرت ل ه ژیانت سودوهربگری ،ههرچی زیاترت ههبێت،
ژیانی لهخۆنامۆبوونت زیاتر دهبێت ،پاشهكهوتكراوی
ژیانی له خۆنامۆبوونت زیاتر دهبێت ...ههر كارێك
تۆ نهتوانی ئهنجامی بدهی ،پارهی تۆ دهتوانێت بۆت
ئهنجام بدات )EW 361( ...
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ئهم پرۆسەی بهشتبوونه كه تێیدا گیاندار و بێگیانهكان
ئاوهژودهكهنهوه ،مردو لهسەر زیندو زاڵ و بااڵدهست دهكهن،
بهتایبهت له «كااڵ یونیڤێرسالییهكان» ،واته پاره ،ئاشكرایه:
ههرچهند دهسەاڵتی پ��ارهی من ب ه هێزتر بێت،
من به هێزترم .ئهدگارهكانی پاره ،ئهدگارهكانی من و
هێزهكانی منه ،وات ه من خاوهنی شت و دهسەاڵتدارم.
بهم چهشنه ،ئهوهی منم ،ئهوهی من دهتوانم ئهنجامی
بدهم ،به هیچ شێوهیهك تاكایهتی من دیاری ناكات.
نارشینم ،بهاڵم دهتوانم جوانرتین ژن بەدەستبهێنم،
ئهمه بهم مانایهی ه كه من نارشین نیم ،چونك ه كاریگهری
نارشینی و دهسەاڵت ه بێزاركهرهكهی ،پارهی من لەنێوی
دهبات .وهك تاكێك ،من مرۆڤێكی چوارپێ و بێبههام،
بهاڵم پاره بیست و چوار پێم بۆ دهست و پێ دهكات.
بهم چهشنه ،من كهر و بێبهها نیم .من مرۆڤێكی
رهزیل ،بێشهرهف ،فێڵباز و بێئهقڵ و گهمژەم ،بهاڵم پاره
بهڕێزه ،بهمچهشنه ،ههڵگرهكهشی بهڕێزه .پار ه سەرهتای
ههموو باشییهكانه ،لهم رووهوه ،ههڵگرهكهشی باشه
)EW377(.

ماركس لهسەر ئهو بۆچوونهیه كه پاره «سۆزانییهكی
گهردونی ،دهكات ه خڕخاڵی گهردونیی پیاوان و خهڵكان»،
پاره جۆرێك زمانی پهرێشان و شێواو ه كه تێیدا ههموو
چۆنایهتییه مرۆیی و رسوشتییهكان ب ه یهكهو ه ریزدهكات
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و ئاوهژودهبنهوه ،ههموو شتێك دهتوانێت به شێوهیهكی
جادویی بۆ شتێكی دیكه بگۆڕێت.
ئهوهی ماركس له كۆمۆنیزم لهبهرچاوی دهگرێت ئهمهیه
كه پیاوان و ژن��ان جیهانی خۆیان ،الشه بهرههستهكانی
خۆیان ،چاالكی ژیانی خۆیان ههبێت و بوونی هاوبهشیان بۆ
بگهڕێرنێتهوه .كۆمۆنیزم رێك ئهو جۆرهی بونیادی سیاسییه كه
وامان لێدهكات تاكو بوونی زهوتكراوی خۆمان ،ئهو هێزانهی
كه له كۆمهڵگهی چینایهتی لێامن نامۆ بووه ،سەرلەنوێ
ببینه خاوهنی .ئهگهر ئامڕازی بهرههمهێنان به هاوبهشی
ههمومان ببینه خاوهنی ،به شێوهیهكی دیموكراتیكی
چاودێری لهسەر بكرێت ،ئهوكات ،ئهو جیهانهی كه پێكهوه
دهیئافرێنین به هاوبهشی به ههموومانهو ه پهیوهست
دهبێت ،خۆبهرههمهێنهری ( )Self-productionههركهسێك
به شێوهی شتێك له خۆ واقیعیهتبهخشی ههموهكی
دهردهكهوێت.
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بهشی سێیهم
مێــژوو

ئهگهر ماركس فهیلهسوفه ،فهیلهسوف چ شتێكه؟ بێگومان
فهیلهسوف شتێك نییه له مهزن و شان و شكۆی «بوونی
ئادهمیزاد» ،ههروهها فهیلهسوف شتێكی سنورداری وهك
ئابوریی سیاسی نییه .هزری ئهو ،وهك جۆرێك تیۆری بێكۆتا و
ناسنوردار لهبهرچاو ناگیردرێت كه بۆ منوونه هاوشێوهی ئایین
بخوازێت لهبارهی ههموو تایبهمتهندییهكانی ژیانی مرۆڤەوە
روونكردنهوه بدات .ئهوهش راسته ك ه هاوكارهكهی ماركس
«فریدریك ئهنگڵس» تیۆرێكی زۆر بهرزهفڕانهی خستهڕوو
كه به ماتریالیزمی دیالێكتكی ناوبانگی پهیدا ك��ردووه،
ماركس و ئازادی
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دهكارێت ههموو شتێك چ ل ه فیزیك و بایهلۆژی و مێژوو،
كۆمهڵگه به یهك ئاوێزان بكات ،بهاڵم نووسینهكانی خودی
ماركس دهرخهری كارێكه به پلهیهكی بێ فیزتر و سنوردار
كه ئامانجی خۆی دیاریكردنی ملمالنێی ه كۆمهاڵیهتییه
گهورهكان ،تێكشاندنی ئهم ملمالنێیانهیه ،ئهو ملمالنێیانهی
كه له ههنوكهدا ئێمه له ژیان لهو دۆخ و ههلومهرجهی كه
له دیدی ئهو ،ژیانی تهواو مرۆیی دهردهخات ،دهگهڕێنێتهوه،
وێڕای ههموو بهپیتی و دهوڵهمهندییهی هێزه جهستهییهكان
و مهعنهوییهكهمان .ماركس لهم بارهوه كه لهم ه بهدوا ،چ
روودهدات ،قسەیهكی كهمی بۆ گوتن ههیه ،چونك ه له دیدی
ئهو ،ئهم پرۆسەیه سەرهتای دهستپێكردنی مێژوویی مرۆڤ
به مانا واقیعیهكهی دهبێت ،كه لهودیوی زمانی ئهمڕۆیی
ئێمهدا شوێنی خۆی گرتووه .له دیدی ئهو ،ئهوهی تا ههنوكه
رووی��داوه «پێش مێژوو»ـی پهتی بووه (واته یهك بهدوا
یهكهکانی فۆرمه ههمه چهشنهكانی كۆمهڵگهی چینایهتی).
ههر لێرهوهیه كه كاری خودی ماركس بهم قۆناغه پهیوهست
و پهیوهندی ههیه ،به ناچاری پهیوهندی به شێوهكانی هزر
و مۆدێلهكانی ژیانی ئهم قۆناغهوه ههیه ،به گوێرهی لۆژیكی
مێژووباوهڕی خۆی ناتوانێت ههوڵبدات لهم قۆناغه رابكات
تاكو هاوشێوهی جۆری یۆتۆپیایی لهبهرچاو بگیردرێت.
ماركس لهگهڵ یۆتۆپیاباوهڕییهكی وهها دوژمنایهتی دهكرد،
ئهركی خۆی نهك به ئامادهكردنی پرۆژە گشتیی ه ئایدیالەكان
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بۆ داه��ات��و ،بهڵكو شیكردنهو ه و ئهنالیزهی ملمالنێی ه
واقیعیهكانی ههنوكه دهزانێت .ئهو بهدوای ههلومهرجێكی
كامڵدا نهبوو ،ئهو دهستهواژەیهی ك ه لەدیدی ئ��هودا ،له
خۆگری قسەیهكی پێكدژئامێزه ،بهاڵم مهبهست لهم قسەیه
ئهو ه نییه كه بڵێین ماركس تهنیا تیۆرهسازی سیاسی كاتی
ئێستایه .له دیدی ماركس ،ئهو ملمالنێیانهی رێگری دهكهن
مێژووی راستهقینه به ههموو دهوڵهمهندی ،چێژ و ههمه
چهشنییه تاكهكهسییهكهیدا ب ه قۆناغی جێبهجێكردن بگات،
بهشێكه له حهكایهتێكی زۆر ئاڵۆزتر و درێژتر .بهم چهشنه،
ماركس ئابوریزانی سیاسی ،یان سۆسیۆلۆجی (بهوجۆرهی كه
بینیامن) له بواری یهكهم فهیلهسوف نییه ،بهڵكو تیۆرییهكامن
لهبارهی خودی مێژوو بۆ دهخاتهڕوو ،یاخود وردتر بڵێین،
تیۆرەیهك لهبارهی دینامیكیزمی گۆڕانی گ��هورهی مێژوو
بهدهستهوه دهدات .ئهوه فهلسەفهیهکە  ،بە ماتریالیزمی
مێژوویی ناوبانگی دەرکردووه.
ب��هم چ��هش��ن��ه ،م��ارك��س ل��ه م��ێ��ژووی س��ەروب��هن��دی
گهشهسەندندا چ چهشنه بیروبۆچونێك دهردهب��ڕێ��ت؟
ههندێكات وا گومان دهكرێت كه لێرهدا ئهوهی له روانگهی
ئهو ،الیهنێكی سەنتهری ههیه ،چهمكی چینی كۆمهاڵیهتییه،
بهاڵم ماركس ئهم هزرهی كهشف نهكرد ،ئهم هزر ه گرنگرتین
چهمكی ئهو نییه .راسترت ئهمهی ه بانگهشه بكرێت كه
هزری ملمالنێی چینایهتی له ناخی كارهكانی ئهو نزیكرته:
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واته ئهم هزرهی كه چینی كۆمهاڵیهتیی جۆراوجۆر بههۆی
بهرژەوهندییه ماددییه پێكدژەكانی خۆیان له دۆخی ملمالنێی
دوو الیهنهدا جێگیر دهبن ،بهو چهشنهی كه ئهو له مانفێستی
پارتی كۆمنیستدا دهنوسێت« :مێژووی ههموو كۆمهڵگهكان
تا ههنوكه مێژووی ملمالنێی چینایهتییه ،)SW35( «.بهاڵم
تهنانهت ئهم جهختكردنهوه بنجبڕانهیه ئێمه یهكسەر بۆ
ناوكی هزری ئهو رێنمونی ناكات ،چونكه ههمیشه دهتوانین
بپرسین بۆچی چینی كۆمهاڵیهتی دهبێت له دۆخی جهنگێكی
بهردهوامدا بهسەربهرن ،له دیدی ماركس ،وهاڵمدانهوهی ئهم
پرسیاره پهیوهندی به مێژووی بهرههمهێنانی مادییهوه ههیه.
لێرهدا چهمكی گشتگیری ماركس چهمكی «شێوهی
بهرههمهێنان»ـه ،مهبهستی لهم چهمك ه لەڕووی مێژوویهكی
تایبهت له هێزهكانی بهرههمهێنانێكی تایبهته لهگهڵ
پهیوهندییهكانی بهرههمهێنانێكی دیاریكراو .مهبهستی
له «هێزهكان» ئامڕازهكانی بهرههمهێنانی ههمهچهشنهی
هاوشان به هێزی ك��اری مرۆڤه .دهزگ��ای رسنت و چنین
یاخود كۆمپیوتهری هێزی بهرههمهێنانه ،دهتوانێت بهها
بهرههمبهێنێت ،بهاڵم ئهم چهشنه هێز ه مادیانه ،تهنیا لە
چوارچێوهی پهیوهندییهكانی بهرههمهێنانی كۆمهاڵیهتی
تایبهت دادههێرنێن ،پهره دهستێنن و به كار دههێرنێن،
مهبهستی ماركس ل��هم پهیوهندیانهی بهرههمهێنانی
كۆمهاڵیهتی تایبهت ،پهیوهندییهكانی نێوان ئهو كهسانهیه كه
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ئامڕازهكانی بهرههمهێنانیان لهدهستدایه ،هێزیان بهسەریهو ه
ههیه ،ئهو نهدارانهی كه هێزی كاریان له دهست ئهو كهسانه
دادهنێن ،له خوێندنهوهیهكی ماركسدا ،مێژوو ،هێزهكان و
پهیوهندییهكانی بهرههمهێنان بهرهو پێشهوه دهبهن كه له
ملمالنێدان لهگهڵ یهكرت:
هێزهكانی بهرههمهێنانی مادیی كۆمهڵگه ب ه
قۆناغێكی دیاریكراو له پێشكهوتنی خۆیان له ملمالنێدایه
لهگهڵ پهیوهندییهكانی بهرههمهێنانی بوونی یاخود
(ئهوهی تهنیا دهربڕینی مافی ههمان ئهو شتهیه) له
ملمالنێدای ه لهگهڵ ئهو پهیوهندییانهی خاوهندارێتی
كه تا ههنووك ه له چوارچێوهیهو ه بهكاردههێرنێت .ئهم
پهیوهندییانه له فۆرمه وهرچهرخاوهكانی هێزهكانی
بهرههمهێنان ب ه كۆت و زنجیرهكانی دهست و پێی
ئهم هێزان ه دهگۆڕدرێن( .پێشگوتاری رهخنهی ئابوری
سیاسی)SW182 ،

بهم میكانیزمانهیه كه شێوهیهكی بهرههمهێنان شوێنی
خۆی به شێوهكانی دیكه دهدات .له دیدی ماركس ،یهكهمین
شێوه لهم زنجیره شێوازانه ،شێوازی «خێڵهكییه».
ئهم شێوهی ه تهبا و ههماههنگه لهگهڵ قۆناغی
پهرهنهسەندوی بهرههمهێنان ك ه تێیدا خهڵك له
رێگهی راو و ماسیگرتنهوه ،یان له بهرزترین قۆناغدا،
لەڕێگهی كشتوكاڵهو ه ژیان دهگوزهرێنن .لهمهڕ ئهوهی
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دوایی ،ئهم شێوهی ه پابهند ه به ههبوونی رێژەیهكی
زۆر ل ه پارچه زهوییه نهكێڵدراوهكان .لهم قۆناغهدا،
دابهشكردنی كار ل ه خێزاندا هێشتا زۆر سەرهتاییه و
پێویستی ب ه فراوانبوونی زیاتری دابهشكردنی كاری
رسوشتی ههییه .لهم رووهوه ،بونیادی كۆمهاڵیهتیی
سنوردار ه ب ه فراوانبوونێك له خێزاندا :سەرۆكی خێزانی
باوكساالر ،بهرزتر ل ه ئهندامانی خێڵ و سەرئهنجام
كۆیلهكانه)Gi44( .

لهم قۆناغهدا پله به پله شێوهی بهرههمهێنانی «كۆن»
سەرههڵدهدات،
ك ه به تایبهت له یهكێتیی خێڵ ه ههمهچهشنهكان
له ش��ار بهكاریگهری رێكکهوتن ی��ان هێز و زهبر
دهستپێدهكات ،هێشتا هاوشانه به كۆیلهداری .جگ ه لهو
داراییه به كۆمهڵهی كه له پێش ئهم گواستنهوهی ه و دواتر،
ههروهها ئهوه به نهگوازراوه دهدۆزینهوه ،خاوهندارێتی
تایبهتیش له باری پێشكهوتندایه ،بهاڵم وهك فۆرمێكی
ئهنۆمی كه شوێنكهوتووی دارایی بهكۆمهڵه .هاواڵتیان
تهنیا ل ه كۆكردنهوی خۆیان دهس��ەاڵت لهسەر كۆیله
زهحمهتكێشهكانی خۆیان بهكاردههێنن ،بهم چهشنه،
تهنیا بهم هۆیه وابهستهن به شێوهی دارایی بهكۆمهڵ...
تهواوی بونیادی كۆمهڵگه لهسەر ئهم دارایی ه بهكۆمهڵه
جێگیره ،بهتایبهت ئهو كاتهی ك ه خاوهندارێتیی تایبهتی
نهگوازراوه پهرەدهستێنێت ،هاوشان به خاوهندارێتیی
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بهكۆمهڵی دهسەاڵتی خهڵكیش به ههمان رێژە ،بهرهو
داتهپین و رووخان ههنگاو ههڵدێنێت)Gi44( .

لێرهوه سەرئهنجام شێوهی بهرههمهێنانی فیوداڵی دێته
ئهنجام كه:
(خاوهندارێتیی فیوداڵیش) وهك دارایی خێڵهكی
و بهكۆمهڵ جارێكی دیكه لهسەر گشت جێگیره ،بهاڵم
چینی بهرههمهێن هرانی راستهوخۆش كه له بهرامبهریدا
راوهستاوه ،ب ه پێچهوانهی بواری جڤاتی كۆن ،كۆیلهكان
نین ،بهڵكو ههژارانی بێ زهوی و دهستگێڕی رهعیهتن.
ههر ئهمهشه كه فیوداڵیزم به ت�هواوی شانازی پێوه
دهك��ات ،ه�هروهه��ا پێكدژی و ملمالنێیهك لهگهڵ
شارهكان دهردهكهوێت .بونیادی هیراركییهتی زهویداری،
گروپهكانی چهكداری خزمهتكهرانی خان هزای پهیوهستدار
بهو هیراركییهته ،دهسەاڵتی ئهرستۆكراتیهت لهسەر ئهم
رهعیهتان ه دهستهبهر دهكهن .ئهم دهزگا فیوداڵیه ،به
ههمان رێژەی دارایی بهكۆمهڵی كۆن ،كۆمهاڵیهتییه له
دژی چینی بهرههمهێنهری ژێردهسەاڵت ،بهاڵم شێوهی
جڤات و پهیوهندی به بهرههمهێن هرانی راستهوخۆ
بههۆی ههلومهرجی جیاوازی بهرههمهێنان جیاوازه.
()Gi45

ه��اوش��ان ب��ه موڵكهكانی ف��ی��وداڵ��ی ،دهس��ت��ه گروپ ه
بازرگانییهكان له ش��ارهك��ان درووس��ت��دهب��ن كه دارای��ی
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بهرههمهێنانی ئهقڵ و دابهشكردنی كار سنوردارن ،بهاڵم
پهیوهندییه كۆمهاڵیهتییهكانی فیوداڵیزم ،به سیستمی
دهستهیی سنوردارهكهی ،به پێشگرتن له پهرهسەندنی چینی
ناوهڕاسته تازه سەرههڵدراوهكانی شارهكان ئهنجام دهدرێت
كه سەرئهنجام له شۆڕشێكی سیاسیدا ئهم سنوردارێتییانه
بهسەر یهكهوه تێك دهشكێنن ،هێزهكانی بهرههمهێنان به
پێودانگێكی حهماسی له كۆت و بهند رزگاردهكهن .ههرچهند
كه دواتر ،ئهم بۆرژوازییهته وهك چینی سەرمایهداری تهواو
خۆی بێ توانا لهوه دهبینێتهوه كه درێژە ب ه پهرهسەندنی
ئ��هم هێزانه ب��دات ،بێ ئ��هوهی كه نایهكسانیی ه زۆر و
زهبهندهكان ،ههاڵوسانه ئابورییهكان ،بێكاری ،بێ بهرههمی
و ههرهسهێنانی سەرمایهی هێنابێت ه كایهوه .ههر ئهمهیه
كه زهمینه بۆ له ناوبردنی ئهم چینه ب ه دهستی چینی
كرێكار فهراههم دهكات ،ئهو چینهی ك ه ئهركهكهی ئهمهیه
لێهاتویی و شارهزایی ئامڕازهكانی بهرههمهێنان به دهستهوه
بگرێت ،ئهو ئامڕازانهش لهڕووی بهرژەوهندییه گشتییهكان
بهكاربهێنێت.
ئ���هوهی ك �ه ئ��هم پ��رۆس��ەی �هی (پ �هی��داب��وون��ی
سەرمایهداری) بهو جۆرهی كه پێویسته و لهوانهیه
سەرانسەری كۆمهڵگهی كۆن ئاوهژوبكاتهوه ،ئهمهی ه
ك ه كرێكاران به شێوهی پرۆلیتاریا دهردهخات ،ئامڕازی
كارهكانیان بۆ سەرمایه دهگۆڕێت ،ئهمهیه كه شێوهی
70

تێری ئیگڵتۆن

بهرههمهێنانی سەرمایهداری لهسەر كۆڵەكهكانی خۆی
راوهستاوه ،ئهوكات به كۆمهاڵیهتییكردنی زیاتری كار
و گۆڕانی زیاتری زهوی و ئامڕازهكانی بهرههمهێنانی تر
بۆ ئامڕازی بهرههمهێنانی سودوهرگرتنی كۆمهاڵیهتی،
لهبهرئهوه ،ئامڕازی بهرههمهێنانی هاوبهش ،ههروهها
بهدهستهێنانی خاوهندارێتیی زیاتر له خاوهندارێتی
تایبهت شێوهیهكی ت���ازه ب �هخ��ۆی �هوه دهگ��رێ��ت.
ئهوهی ههنوكه پێویسته چاوهڕوانی بهدهستهێنانی
خاوهندارێتی لێبكرێت ،ئیدی ن ه كرێكارێكه ك ه بۆ خۆی
كاردهكات ،بهڵكو سەرمایهدارێك ه ك ه كرێكارانی زۆر
وهبهردههێنن ،ئهم بهدهستهێنانی خاوهندارێتییه كاری
یاسای كۆنتێكستی خودی بهرههمهێنانی سەرمایهدارانه،
بهجێگیربوونی سەرمایه ،ئهنجامیدهدهن .سەرمایهدارێك
ههمیش ه ههندێک كهس دهكوژێت« .رهوتی مێژوویی
كەڵهكهكردنی سەرمایهداری«(.)SW236

به گوتهیهكی دیكه ،سەرمایهداری له بهكۆمهاڵیهتیكردنی
كار و جێگیركردنی سەرمایه رێگەیهك بۆ نهفیكردنی خۆی
ههموار دهكات:
ه��اوه�هن��گ��او ب��هم جێگیربوونه ،ی��اخ��ود ئهم
بهدهستهێنانی خاوهندارێتییه الی زۆرێ���ك له
سەرمایهداران به دهست ژمارهیهك له سەرمایهداران،
به ب � هراوارد به ههر ساتێكی روولهزیاد ،شێوهیهكی
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هاویارانهی پرۆسەی كار ،ل ه بهكارهێنانی هونهری و
ئاگایانهی زانست ،كێاڵنی رێكوپێكی زهوی ،گۆڕانی
ئامڕازهكانی كار بۆ ئامڕازهكانی ئهو كارهی كه ب ه تهنیا
به شێوهی هاوبهش شایستهی سود لێوهرگرتنه ،جگ ه له
ههموو ئامڕازهكانی بهرههمهێنان به سودوهرگرتن لێیان
وهك ئامڕازهكانی بهرههمهێنانی كاری ئاڵۆز و تێكهاڵو،
بهكۆمهاڵیهتیكراو ،زیادبوونی تهواوی خهڵك ل ه تۆڕی
بازاڕیی جیهانی ،هاوشان بهو ئهدگاره نێودهوڵهتییهی
حكومهتی سەرمایهداری باڵودهبێتهوه)ibid SW236(.

كهواته ،ئهوه سەرمایهدارییه كه دژایهتی به كۆمهڵی
خۆی (كرێكاران) دههێنێتهكایهوه ،ب ه تهنزێكی ئ��ازاردهر
گۆڕههڵكهنانی خۆی دهخاته نێو جیهانهوه:
هاوشان به ژمارهیهك كهمبوونهوهى زهبهالحی
سەرمایه كه ت��هواوی پێدراوهكانی ئهم پرۆسەیهی
گۆڕانه توند و خێرا و مۆنۆپۆڵی دهكهن ،جهماوهری
وێران ،ستهم ،كۆیلهیی ،به كهم دانان و وهبهرهێنان
بهرزدهكهنهوه ،بهاڵم هاوشان بهوهش ،ههڵگهڕانهوهی
چینی كرێكاریش بهرزدهكهنهوه ،ئهو چینهی كه له
رووی ژمارهوه ،بهردهوام روو لهزیاد بوونه ،به كۆمهكی
ههمان ئ�هو میكانیزمهی پرۆسەی بهرههمهێنانی
سەرمایهداری چاودێری دهكرێت ،یهكدهگرێت و
رێكدهخرێت .مۆنۆپۆڵكردنی سەرمایه به شێوهی تهوق
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و زنجیرهیهك دهكرێته پێی شێوهی بهرههمهێنان ،ك ه
هاوشان و له رۆشنایی ئهوهوه گهشاوهتهوه .جێگربوونی
ئامڕازهكانی بهرههمهێنان و بهكۆمهاڵیهتیكردنی
كار سەرئهنجام به خاڵێك دهگات كه ئهم دووانه به
توێكڵه سەرمایهدارانهكهی خۆیان ناتهبا دهكهن .ئهم
توێكڵه دهشكێنێت .زهنگی مهرگی خاوهندارێتیی
تایبهتیی سەرمایهداری رادهگهیهنرێت .بهدهستهێنانی
خ��اوهن��دارێ��ت��ی��ی��ك�هرهك��ان دهب��ن �ه بهدهستهێنانی
خاوهندارێتی)SW.ibid237( .

لهبهرئهوهی مهبهستهكه بهم شێوهی ه خرایهڕوو ،تهواوی
پرۆسەی شۆڕشی پرۆلیتاریایی به جۆرێكی باوهڕپێنهكراوی
خۆكار دێته بهرچاو .به گوێرهی ئهم گێڕانهوهیه له هزری
ماركس ،چینی زاڵ به گوێرهی شیاوێتییان بۆ پهرهسەندنی
هێزهكانی بهرههمهێنان دهردهك��هون و دهڕووخێن ،بهم
چهشنه ،شێوازهكانی بهرههمهێنان (كۆمۆنیزمی سەرهتایی،
كۆیلهداری ،فیودالیزم ،سەرمایهداری) بهگوێرهی لۆژیكی
خۆیان بۆ ئهویرت دهگۆڕدرێت .ئێمه لێرهدا سەروكارمان
لهگهڵ جۆرێك له گێڕانهوهی مێژووباوهڕانهی ئهنرتۆپۆلۆژیی
ماركسدا ههیه ،ئهوهی پۆزهتیڤه گهشهسەندنی مرۆییه،
ئهوهی نێگهتیڤه ههموو ئهو شتانهیه كه ئهم پرۆسەیه له
ناوی دهبات ،بهاڵم به تهواوی روون نییه كه پێویسته به
چ جۆرێك ئهم مۆدێله لهگهڵ بهشگهلێك له كاری ماركسدا
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تهبا بكرێت كه سەبارهت بهوهیه ههموو ئهوهی الیهنی
سەنتهری و سەرهكی ههیه ،نهك هێزهكانی بهرههمهێنان،
بهڵكو پهیوهندییهكانی بهرههمهێنان ،بهو چهشنهی كه چینی
زاڵ هێزهكانی بهرههمهێنان الی خۆی و ماف و مهبهسته
وهبهرهێنخوازهكانی خۆی پهره پێدهدات .لهبهرئهمهیه كه
ئهمهش به بێبهشبوونی چینی ژێردهست ئهنجام دهدرێت،
به گوێرهی ئهم مۆدێله شۆڕشی سیاسیی راستهوخۆ له رێگهی
ملمالنێی چینایهتییەوە روودهدات ،نهك به هۆی پاڵنهرێكی
بان-مێژوویی بۆ رزگاربوونی هێزهكانی بهرههمهێنان ل ه كۆت
و بهنده كۆمهاڵیهتییهكهیان .ئهوه خەباتی چینایهتییه كه به
هێزی جێگیری مێژوو دێته ئهژماردن ،بهاڵم ئهو خەباتهی كه
له كاروباری بهرههمهێنانی مادی سەرچاوه دهگرێت.
سەرنجی تایبهتی ماركس ،به تایبهت له بهرههمه نارساو
و پڕ بایهخەكهی (واته سەرمایه) چاودێره لهسەر شێوهی
بهرههمهێنانی سەردهمی خۆی .لهم سیستمهدا ،كرێكار كه
هیچ شتێكی جگه ل ه توانای كاركردن (یان هێزی كاری) له
دهستدا نییه ،به ناچاری دهبێت ئهم توانایه به ههبوونی
سەرمایه بفرۆشێت ،ئهم سەرمایهداره دواتر ئهم توانایه بۆ
سودی خۆی بهكاردههێنێت .خودی مرۆڤهكان له بازاڕدا بۆ
كااڵ شایستهكان ب ه قهرهبوكردنهوه دهگۆڕدرێن .سەرمایهدار
بۆ بهكرێگرتنی هێزی كاری كرێكار به شێوهی سەوداكردنی
كااڵكان كه ئێمه ئهوه وهك كرێی دهست دهناسین (كرێی
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دهستی ،بههای ئهو شتهیه كه كرێكار پێویستی پێی ههی ه
تاوهكو هێزی كاری خۆی دووباره بهرههمبهێنێتهوه) ،واته
الیهنی كڕینی شتومهكی پێویست بۆ ئهوهی كه زیندوو
مبێنێتهوه ،به ههمانشێوهش ،درێژە ب ه كاركردن بدات ،بهاڵم
لهبهرئهوهیه كه هێزی كار ههرگیز شتێكی جێگیر نییه،
بهڵكو به توانا مرۆییهكانهوه بهسرتاوهتهوه ،به تایبهت
جۆرێكی ناسنوركراو و دیارینهكراو ل ه كااڵكان ،سەرمایهدار
به بهكارهێنانی ئهو جۆره دهتوانێت بههایهكی زیاتر لهوهی
كه پێویسته به كرێكارهوه سەرقاڵ بێت ،بهدهستبهێنێت،
ئهم بههایه به شێوهی ئهو كااڵیانهی ك ه بهرههمدههێرنێن
به دهستدێت .ئهم پرۆسەیهی كه ماركس ئهوهی ب ه خستنه
دهرهوهی «زێدهبهها» ل ه چینی كرێكار دادهن��ا ،كلیلی
دهستگهیشنت به زاته وهبهرهێنانخوازهكانی پهیوهندییه
كۆمهاڵیهتییهكانی سەرمایهدارییه ،ب��هاڵم لێرهوهیه كه
سەوداكردنی كرێی دهستی بۆ كار ،به سەودایهكی بێگهردانه
دێتەبهرچاو ،ئهم سودوهرگرتنه خۆی شێوهی كارهكانی
رۆژانهیی سیستم لهبهرچاو دهشارێتهوه.
وێ��ڕای ئ��هوهش ،سیستمی سەرمایهداری سیستمێكی
چاودێری ئامێزه كه تێیدا ههموو بهرههمهێنهرێك پێویسته
ههوڵبدات یا سەرمایهی خۆی پهر ه پێبدات یان بیخاته
ژێرپێیهوه .لەڕوانگهی ماركسەوە ،یهكێك له ئاكامهكانی
ئهمهش مهیلی دابهزینی نرخی سوده ك ه بهو ههاڵوسانانه
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ئهنجام دهدرێت كه تاكو ئهمڕۆ شێوهی جوانی و باشی ئهم
سیستمه بووه .بهم چهشنه ،ئاگری ملمالنێكانی سیستم،
هاوشان ب��هوه ،خودی ملمالنێی چینایهتیش توندوتیژتر
دهكات ،چونكه له بهرژەوهندی سەرمایهدارییه كه ژمارهیهكی
زۆر له بهرههمهكانی ك��اری كرێكاران به شێوهی سود
بكاته خاوهنی ،له بهرژەوهندی كرێكاراندای ه كه تا دهتوانن
رێژەیهكی زیاتر له سودگهلی به دهستهاتوو له كاری خۆیان
وهربگرن .له دیدی ماركسەوە ،تاكه رێگەچارهی ئهم بنبهسته
شۆڕشی سۆسیالیستییه ،كه له رێگهیهوه چینی كرێكار
دهبێته خاوهنی سەرمایهی خۆی ،بهربهستی بهكۆمهڵی
خۆی لهسەریان به كاردههێنێت ،له باتی ئهوهی سەرمایه به
سودی ژمارهیهكی دیاریكراوی كهسدا بێت ،ئهو ه به خزمهتی
ویستهكانی ههموان دهردهكهوێت.
ماركسیزم فۆڕمێك له ئاكارپهرستیی نییه ،ك ه سەرمایهداران
وهك خراپهكار تاوانبار بكات و كرێكاران به لوتكه و پایه
بگهیهنێت .مهبهستی ماركسیزم زیاتر بهدهستهوهدانی
تیۆرییهكی «زانستییه» له بارهی گۆڕانی مێژوویی كه به
گوێرهی ئهو گۆڕانه ناتوانین بڵێین هیچ چینێكی زاڵ به
روونی پۆزهتیڤه یان نێگهتیڤه .بهم خوێندنهوهیه ،به مهرجێك
چینی «پێشڕەو» كه به ههمان شێوه ،بتوانێت هێزهكانی
بهرههمهێنان پهره پێ بدات –بهم بههایه لهوانهیه بتوانین
بڵێین كۆیلهداری له رۆژگاری خۆی شێوهیهك پێشڕەوی بووه.
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ههڵبهته ئهمهش به روونی ههسته دادپهروهریخوازهكامنان
بریندار دهكات ،بهاڵم ههندێكات ،وادێته بهر چاو كه خودی
ماركس چهمكگهلێكی وهك دادپ��هروهری ب ه ئایدیۆلۆژیای
بۆرژوازییهتی پهتی دهژمێرێت كه وهبهرهێنان پهردهپۆشی
دهك���ات ،ههرچهنده ك��اری خ��ودی ئ��هو ،ب ه شێوهیهكی
تهنزئامێز له مهیلی بزوێنهر هێز و توانا ب ه كۆمهڵگهیهكی
عادیالنه دهبهخشێت .لهوانهیه بۆرژوازییهت رێگرییهك بێ
لهبهردهم ئازادی ،دادپهروهری و خۆشگوزهرانیی گشتی له
سەردهمی ههنوكهدا ،بهاڵم ههمان بۆرژوازییهت لهسەردهمی
پهخشبوونهوهی خۆی بهو هێزه شۆڕشگێڕیی ه ئهژمار دەکرێت،
كه ناڕەزاییكهره فیوداڵیییهكانی خۆیان لهنێو دهبات ،هزرهكانی
دادپ��هروهری و رزگ��اری بۆ شوێنگرتنهوهی سۆسیالیستی،
خۆیان به میرات بۆ بهجێاموه و هێزهكانی بهرههمهێنان پهره
به پایه و كۆڵەکهیهك دهبهخشێت كه سۆسیالیزم بتوانێت به
شێوهی پرۆژەیهكی پراكتیكی دهربخات ،چونكه بێ سامانی
مادی و مهعنهوی ،كه سەرمایهداری پهرهی پێیانداوه ،خودی
سۆسیالیزم توانادار نییه .ئهو سۆسیالیزمهی كه دهیهوێت
هێزهكانی بهرههمهێنان به شێوهیهكی گشتی پهرهپێبدات،
بێئهوهی له چینی سەرمایهداری سودمهند بێت ك ه ئهم ئهركه
بۆ ئهوه به ئهنجام بگهیهنێت ،سەرئهنجام سەر لهو فۆرمه
دهسەاڵتخوازهی هێزی دهوڵهت دهردێنێت كه ب ه ستالینیزم
ناوبانگی دهركردووه ،ئهو سۆسیالیزمهی كه نهتوانێت له چینی
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ناوهڕاست میراتی دهوڵهمهندی ئازادیه لیرباڵەكان و دامهزراو ه
مهدهنییهكان بۆ خۆی دهستهبهر بكات ،جیاوازییهكی ئهوتۆی
لهگهڵ تۆتالیتاریزم نابێ .لهوانهیه بۆرژوازییهت له رووی كهم
بههاترین پاڵنهرهكانهوه ،واته پاڵنهری سودی تاكهكهسی،
دهست بهو كارانه بكات كه تا ئێستا ئهنجامی داوه ،بهاڵم
لهبهرئهوهی به شێوهیهكی بهكۆمهڵ لهبهرچاومان گرتوون،
روون دهبێتهوه كه ئهم پاڵنهره ،رێگهی چاالككردنێكی بهرچاو
بۆ پێگهیاندنی هێزهكانی بهرههمهێنانه بهو خاڵهی كه تێیدا،
بهر دووباره رێكخستنی سۆسیالیستی ئهم هێزانه دهكهوین،
ئهم هێزانه دهتوانن سەرچاوهگهلی پێویست بۆ له نێوبردنی
ههژاری و بێبهشبوون لهسەرانسەری جیهان ف هراههم بكهن.
بهاڵم دهستكهوتی چینی ناوهڕاستی شۆڕشگێڕی ،تهنیا
مادیی نییه .ئهم چینه له راكێشانی تاك بۆ لوتكهگهلی تازه له
گهشهسەندنێكی ئاڵۆز ،ههروهها سامانی مرۆیی ل ه رێگهی
هێزهوه چاالك بكات ك ه سۆسیالیزم بهردهوام ب ه قهرزداری
دهمێنێتهوه .ماركسیزم بابهتی هەڕەمەکی و بهڕێكردنی
ئایدیاڵی كۆمهاڵیهتیی جوان و تازه نییه ،بهڵكو بابهتهكه ئهم
پرسیارهیه بۆچی ئایدیاڵه جوانهكان ك ه تا ئێستا ههمان بووه،
له ڕووی بونیادییهوه سەملاندویانه ناتوانن بۆ ههموو كهس
به دیبهێرنێت .ماركسیزم دەتوانێت ئهو ههلومهرجه مادییه
فهراههم بكات كه بهگوێرهی ئهو ههلومهرجه بهدیهاتنی
ئهم ئایدیاالنه بههێزبكات ،یهكێك لهم چهشنه ههلومهرجانه
78

تێری ئیگڵتۆن

ئهمهیه :بۆرژوازییهت یهكهمین چینی كۆمهاڵیهتیی گشتی و
یونیڤێرساڵه كه ههموو رێگریی و بهربهسته بهرتهسكهكان
بهسەریهكهوه تێكدهشكێنێت ،جۆرێك پهیوهندیی جیهانی
دروستدهكات كه دهشێت بنهڕەت و بنهمای كۆمهڵگهی
سۆسیالیستی نێونهتهوهیی پێكبهێنێت.
بهم چهشنه ،تیۆرێكی دیالهكتیكی لهبارهی مێژوویی
چینایهتی دەتوانێت الیهنه رزگاریبهخش و ستهمكارهكانی
ئهم مێژووه ،وهك تاكه توخمێكی لۆژیكی ،پێكهو ه لهبهرچاو
بگرێت .ماركس ئهم روانگهیه له پهرهگرافێكی كورتدا
رووندهكاتهوه:
له س��ەردهم��ی ئێمهدا وهه��ا دهردهك �هوێ��ت ك ه
ههموو شتێكی ئاوسبوو ( )pregnantدژ ب ه خۆیهتی.
شاهیدی ئهوهین ك ه ئامێر ههر چهندهش سودمهنده
ل ه دهسەاڵتی سهرسوڕهێنهری كورتكردنهوهی ماوهی
كاری مرۆڤ و راییكردنی كارهكهیه ،ئهو ه بە برسێتی
دهئاڵوسكێنێت و كاری زیادهیان لهسەر دهسەپێنێت.
سەرچاوهگهلی تازهدهركهوتووی سامان ،به تهلیسمێكی
ترسناك و سەیری وهها ،بۆ سەرچاوهگهلی ویست و
خواست دهگۆڕدرێت .وا دێته بهر چاو سەركهوتنهكانی
هونهر به لهدهستدانی كهسایهتی و تایبهمتهندی
ئاوێزان بن .وادێت ه بهرچاو لهگهڵ ههموو ئاوازێك
كه جۆری مرۆڤ لهسەر رسوشت زاڵدهكات ،مرۆڤ
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به كۆیلهی دیكهی مرۆڤهكان یان كۆیلهی ریسوایی خۆی
دهردهخ��ات .وهها دهردهكهوێت تهنانهت رۆشنایی
رووتی زانست نهتوانێت جگه ل ه زهمینهی ستونی نهزانی
بدرهوشێنێتهوه .وا دێتەبهرچاو كه ههموو داهێنانهكان
و پێشكهوتنهكامنان ب ه سودمهندبوونی هێز ه مادییهكان
له ژیانی هزری و گۆڕانی ژیانی سهرسوڕهێنهری مرۆیی
بۆ هێزی مادی ئهنجام بدرێت .ئهم پێكدژییه له نێوان
پیشهسازی و زانستی مۆدێرن له الیهك ،له نێوان وێرانی
لهیهكداپچڕان له الیهكی دیكەوە ،ئهم پێكدژییه له نێوان
هێزهكانی بهرههمهێنان و پهیوهندیی ه كۆمهاڵیهتییهكانی
سەردهمی ئێمه واقیعیهتێكی بهرجهسته و خهفهتهێنهره
و ناتوانین رهتی بكهینهوهThe people`s paper,( .
)1956

له ناخی تێگهیشتنی ماركس له شتگهلی وهك تهنز،
ئاوهژووكراو ،قهڵبكردنهوه و گرژیبوون شاردراوهتهوه .چینی
سەرمایهدار به كەڵهکەکردنی گهورهترین ئهو سامانهی كه
مێژوو باسیكردووه ،ئهم كاره له زهمینهیهك ل ه پهیوهندییه
كۆمهاڵیهتییه ئهنجامدراوهكانه ك ه زۆربهی ژێردهستان خۆیان
به برسی و بهدبهخت و ستهمدیده داناوه لهباری ئێستادا.
ههروهها ئهو نهزمه كۆمهاڵیهتییه دههێنێته كایهوه كه تێیدا
به هۆی پێكدژییهكانی بازاڕ ،ههر تاكهكهسێك له بهرامبهر
تاكهكهسێكی دیكه دادهنێت – بهو چهشنهی كه تێیدا ،له
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باتی هاوڕێكی و دۆستایهتی ،الدان ،دهسەاڵت ،چاودێری،
جهنگ و وهبهرهێنانی ئیمپریالیستی برهوی ههیه .مێژووی
سەرمایهداری ،مێژوویی تاكگهرایی مۆنپۆڵخوازانهیه كه تێیدا
ههر مرۆڤێكی وریا له فهزای خۆسەنتهری خۆیدا ل ه بهرامبهر
ئهوانی دیكه رادهوستێت ،تهنیا به چاوێكی ئامڕازی له
دۆستانی خۆی دهڕوانێت كه به كهڵكی كاری بهرهوپێشربدنی
بهرژەوهندییه ئشیتیاهێنهرهكان دێت ،بهاڵم مهبهست ئهمه
نییه كه ماركس دژی تاكگهراییه ،دهیهوێت له كۆیهكی بێ
سیام خۆی نغرۆ بكات.
به پێچهوانهوه ،ئامانجی ماركس ئهمهیه كه پهیوهندییه
بهكۆمهڵهكانی نێوان ژن��ان و پیاوان له ت�� هرازووی هێزه
تاكهكهسییهكان كه بهتهواوی گهشهكردنیان سەرلەنوێ
ب��هرق��هرار بكات .ب��هو ج��ۆرهی كه له مانیفێستی پارتی
كۆمنیستدا دهڵێت پێشكهوتنی ئازادانهی ههر كهسێك دهبێت
مهرجی پێشكهوتنی ههموان بێت ،ئهم مهبهستهش ،تهنیا
دهتوانرێت له رێگهی بهدینەهاتنی خاوهندارێتی تایبهتی
بهدهست بهێرنێت.
ههڵبهته له چوارچێوهی ئهم تیۆره ئازا و خهیاڵئامێزهدا ،به
ناچاری زیاد له گرفتێك بوونی ههیه .ل ه الیهك ،رێك روون نییه
كه مهبهستی ماركس له چینی كۆمهاڵیهتی چییه .گاڵتهیهكی
تهنزئامێز له نێو راڤهك هرانی ماركسدا باوه كه ئهو دەتوانێت
چهمكی چینی كۆمهاڵیهتی به ت��هواوی ئ��اوهژوو بكاتهوه،
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ئهمهش شیرازهی كارهكهی له یهك یهكااڵ دهكاتهوه .وێڕای
ئهوهش ،روون و بهرچاوه كه ماركس له چهمكی چین له بواری
یهكهمدا به چاوی وتهزایهكی ئابوری لێیدهڕوانی :ئهم چهمكه
به شێوهیهكی گشتی ئاماژەی بهو كهسانه دهكرد كه بهرامبهر
به شێوهی بهرههمهێنان له پهیوهندییهكی یهكسان به یهكرتدا
بوونیان ههیه ،به چهشنێك كه بۆ منوونه بهرههمهێنهرانی
سەربهخۆی وهك جوتیاران و خاوهن ئامرازهكان دهتوانرێت
لهگهڵ یهكرت وهك «وردهب����ۆرژواز» پلهبهندی بكرێت،
ههنوكه ئهو كهسانهی كه هێزی كاری خۆیان بهوانی دیكه
دهفرۆشن به پرۆلیتاریا ناودهبرێن .ئایا بهمجۆره ،ئهم
روانینهی ئهستێرهیهكی میلۆنێری سینهما و ،به ههمان فۆرم
به بهشێك له چینی كرێكار دێته ئهژماردن؟ یان ئهوهی لهم
وتهزایه دهیخوازین دهتوانێت بكهر ه سیاسیی ،كولتوری و
ئایدۆلۆژیكییهكانیش بهێنێته سەر رێ؟ چ پهیوهندییهك یاخود
ناپهیوهستییهك له نێوان چینی كۆمهاڵیهتی و گروپه مرۆیی،
نهتهوهیی ،یاخود رهگهزییهكانی تردا بوونی ههی ه كه خودی
ماركس زۆر كهم بایهخی پێداون؟ ئایا چینێك دهبێت به مانای
تهواوی وشهكه له بوونی خۆی ئاگاداربێت تاوهكو بتوانێت
به مانای واقیعی وشهكه وهك چین قسەی لهبارهوه بكرێت؟
ئهمه ئهو پرسەیهیه ك ه ماركس ل ه توێژینهوهكهی لهبارهی
جوتیارانی فهرهنسا له كتێبی ههژدهیهمی برۆمێری لویی
پۆناپارت باسی دهكات و دهڵێت:
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ج��وت��ی��اران��ی ورد ه م��وڵ��ك��دار ،ج�هم��اوهرێ��ك��ی
بهرباڵو پێكدههێنن كه ئهندامانی ئهو گرووپ ه له
ههلومهرجێكی هاوشێوه ژی��ان بهسەر دهب��هن ،بێ
ئهوهی پهیوهندیگهلێكی چهند الیهنهیان لهگهڵ یهكرتدا
ههبێت .مۆدێلی بهرههمهێنان له باتی ئهوهی ببێته
مایهی بهدیهاتنی دهستكهوتی چهندالیهنی نێوانیان،
بۆت ه مایهی جودایی و دووركهوتنهوهیان ل ه یهكرت...
تا ئهو شوێنهی ك ه ملیۆنهها خێزان له ههلومهرجێكی
ئابوری دهژین كه شێوهی ژیان ،بهرژەوهندی و كولتوریان
له شێوهی ژیان ،بهرژەوهندی و كولتوری چینهكانی
دیكه جیادهكاتهوه ،ئهوان له رووبهڕووبوونهوهیهكی
دووژمنانه لهگهڵ چینهكانی دیكه دادهنێت ،چین
پێكدههێنن ،تا ئهو شوێنهی كه پهیوهندییهكی لۆكاڵی
له نێوان ئهم جوتیاره ورد ه موڵكدارانهدا بوونی ههیه،
یهكسانی بهرژەوهندییهكانیان هیچ جڤات یا هیچ
پهیوهندییهكی نهتهوهیی ،هیچ دهزگایهكی سیاسی
نێوانیان ،هیچ چینێك ناهێنێت ه كایهوه)SW172( .

بهاڵم سەبارهت به تیۆری گۆڕانی مێژوویی :ئهگهر ماركس
بەڕاستی پێیوایه خاڵی ههمیشهیی و له ههموو شوێن ئاماده
لهسەر پهرهسەندنی هێزهكانی بهرههمهێنانه ،ئهوكات ئهو
له بهرامبهر رهخنهیهكی ئیكۆلۆژیكی زیانداردایه .ههروهها
ئێمه دهبێت بپرسین ئایا ماركس ئهم دیالێكتیكییه مێژووییه
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به جەبریی دهژمێردرێت .ماركس له كتێبی مانفێستی
پارتی كۆمۆنیستدا رایگهیاند كه رووخانی بۆرژوازییهت و
سەركهوتنی پرۆلیتاریا (به ئهندازهیهك ناچارهكییه) و له
كتێبی سەرمایهدا دهنوسێت یاساكانی سەرمایهداری (بهرامبهر
به ئاكامه ناچارهكییهكان به زهرورهتێكی پۆاڵین كاردهكهن)
( .)C.Vol19وێڕای ئهوهش ،ل ه شوێنێكی دیكهدا ،ماركس ئهم
هزره دهخاته بهرباسەوه كه گهوههرێك به ناوی مێژوو بوونی
ههیه ،له رێگهی مرۆڤهكانهوه به شێوهیهكی جهبرباوهڕانه
كاردهكات:
...م��ێ��ژوو هیچ ناكات ،مێژوو «هیچ سامان و
سەروهتێكی جهماوهری لهبهردهستدا نییه» مێژوو
«دهس��ت به جهنگ ن��اك��ات» .ئ �هو ه مرۆڤه ،مرۆڤی
واقیعی و زیندو ئهم كاران ه ئهنجام دهدات ،كه «سامانی
جهماوهری» لهبهردهستدایه و دهجهنگێت« ،مێژوو»
كهسێكی جیا نیی ه ك ه مرۆڤ وهك ئامڕازێك بۆ ئامانجه
تایبهتهكانی خۆی بهكاربهێنێت ،مێژوو شتێك نییه مهگهر
»»8
چاالكی مرۆڤ نهبێت ك ه سۆراخی ئامانجی خۆیهتی...

ههروهها ماركس ئهم هزره رهتدهكاتهوه كه مۆدێلەکانی
بهرههمهێنانی مێژوویی جۆراوجۆر دهبێت ب ه شێوهیهكی
دیاریكراو ،له دوای یهكرتهوه بێن .بهو چهشنهی كه وانایهته
بهرچاو گومانی ههبێت .هێزهكانی بهرههمهێنان ههمیشه به
چهشنێكی پێویست باڵو و پهره دهستێنن .ل ه ههر دۆخێكدا،
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ئهگهر رووخانی سەرمایهداری ناچارهكییه ،بۆچی چینی
كرێكار له باتی ئهوهی خۆی رێكبخات تا زهمینهی رووخانی
سەرمایهداری لهڕووی سیاسییهوه فهراههم بكات ،نابێت له
پهناگهیهك دابنیشێت و چ��اوهڕوان بێت كه ئهم رووخانه
رووبدات؟ لهوانهیه بتوانین بانگهشه بكهین ،بهو جۆرهی كه
دێته بهرچاو ماركس بانگهشه و داوای ههیه ،ناچاره چینی
كرێكار ب ه ئاگاداربوون له وێرانكردنی خۆی بگهیهنێت،
دهس��ت بۆ گ��ۆڕان بهرێت ،به چهشنێك كه كردهیهكی
«ئ��ازادان��ه» به رێگهیهك بهشێك بێت ل ه گێڕانهوهیهكی
جهبرباوهڕانهی بهرباڵو ،بهاڵم له پراكتیكدا ،ئهو كاتهی ماركس
دهپهرژێته سەر لێكدانهوهی پێگ ه سیاسییه تایبهتهكان ،وهها
دهردهكهوێت لهو بڕوایهدایه شۆڕشی سیاسی ،پهیوهندی
به شهڕی هێزه كۆمهاڵیهتییهكانهو ه ههیه ،كار و بهرههمی
ئهوهش ب ه هیچ شێوهیهك له رووی مێژووییهوه دهستهبهر
نابێت .به دڵنیاییهوه یاسا مێژووییهكان بوونیان ههیه ،بهاڵم
ئهم یاسایانه ئاكامگهلێكی كردهی دهستهجەمعی مرۆیین،
نهك ئهو چارهنووسەی كه به شێوهیهكی شكۆدار سەربهخۆیه
لێی.
بهو جۆرهی ماركس به شێوهیهكی جوان و ورد له كتێبی
ههژدههەمی برۆمێردا دهڵێت:
مرۆڤهكان مێژوویی خۆیان درووستدهكهن ،بهاڵم
نهك بهو چهشنهی كه خۆیان دهیانهوێت ،مرۆڤهكان
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مێژوو نهك ل ه ههلومهرجێك ك ه خۆیان ههڵیانبژاردووه،
بهڵكو له ههلومهرجێك دروستی دهكهن ك ه راستهوخۆ
رووب���ەڕرووی دهب��ن �هوه ،له راب���ردودا پێیاندراو ه و
گواسرتاوهتهوه .نهریتی ههموو نهوه مردووهكان وهك
مۆتهكه یان كابوسێك لهسەر مهغزاكانی ژیان سەنگین و
قورس دهكات ...شۆڕشی كۆمهاڵیهتیی سەدهی نۆزدەیەم
ناتوانێت دروشمی خۆی له راب��ردووهو ه وهربگرێت،
بهڵكو تهنیا دهبێت له داهاتووهوه وهریبگرێت .ئهم
شۆڕش ه ناتوانێت ل ه خۆیهو ه دهستپێبكات ،مهگهر
ئ��هوهی كه له پێش ئ��هوه ،پ��هرده لهسەر ههموو
خورافهتهكانی لكاو ب ه رابردوو ههڵامڵێت .شۆڕشهكانی
پێشوتر پێویستیان به یادهوهرییهكانی مێژووی جیهانی
رابردوو ههیه تاوهكو ل ه بارهی ناواخنی خۆیان بهرهو
جیهانی بێ ه�هواڵ و بێئاگا ب��ڕۆن .شۆڕشی سەدهی
نۆزدەیەم بۆ ئهوهی دهستی بگات به ناواخنی خۆی
پێویسته لێبگهڕێت خهڵكان مردووهكانی خۆیان ب ه گۆڕ
بسپێرن)SW97( .

86

تێری ئیگڵتۆن

بهشی چوارهم
سیاسەت

ئهگهرچی ماركس له راستیدا چهشنێك فهیلهسوفه ،وێڕای
ئهوهی لهگهڵ زۆرێك له بیریاران و فهیلهسوفانیش جیاوازی
ههیه ،چونكه تێڕامانهكانی ئهو ،ههرچهنده كه ئاڵۆزه ،بهاڵم
دواجار الیهنێكی پراكتیكی ههیه ،به شێوهیهكی گشتی ،به
كاری هێز ه سیاسیی ه واقیعییهكان دێت ،ل ه راستیدا بۆ خودی
خۆی ،جۆرێك هێزی سیاسییه .ئهمه ههمان ئهو تێزه نارساوهی
ماركسیستی تیۆری و پراكتیكیهكانه -گهرچی دهتوانرێت
بڵێین ئامانجێكی تیۆریی ماركس بریتییه له گهیشنت بهو
ههلومهرجه كۆمهاڵیهتییهی كه تێیدا ئیرت پێویست نییه هزر
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الیهنێكی ئامڕازی ههبێت ،هاودهنگ بێت لهگهڵ مهبهستی
پراكتیكی ،بهڵكو له باتی ئهوه ،دهتوانرێت بۆ خودی خۆی،
وهك لهززهتربدن سودی لێوهربگیردرێت.
پهروهردهی سیاسی ماركس پهروهردهیهكی شۆڕشگێرییه
– پێناسەی «شۆڕش» له دیدی ماركس زیاتر پێویستی به
داهێنانی چینێكه ،شوێنگرتنهوهی ئهو چینه به چینێكی
دیك ه تاوهكو به خێرایی ،كتوپڕ یاخود توندوتیژی له
پرۆسەی گۆڕانی كۆمهاڵیهتی (ههرچهند وادێته بهرچاو كه
ئهم هێزه شۆڕشگێرانهیه له دروستكردنی سۆسیالیزمدا به
دهستێوهردهر دهزانرێن) ئهمه ئهو پرۆسەیهیه كه دهشێت
بۆ ئهنجامدانی به ئاشكرا كاتی زۆر ببات .لێرهدا دهتوانین
له تایبهمتهندی دیاریكراویی سۆسیالیزم بدوێین :سۆسیالیزم
پابهنده بهوهی چینی كرێكار ب ه دهسەاڵت بگات ،بهاڵم
بهم كاره ،ئهو ههلومهرجه دێته كایهوه كه به گوێرهی ئهو
ههلومهرجه ههموو چینهكان لهنێودهچن .ئهمهش دهبێته
هۆی ئهوهی ئامڕازهكانی بهرههمهێنان ببێته موڵكی گشتی
و گشت به سەریدا زاڵدهبێت ،سەرئهنجامیش چینایهتی له
نێودهچێت:
ه���هر ك��ات��ێ��ك ت����هواوی چینهكانی پێشو به
دهس��ەاڵت گهیشنت ،ه �هوڵ��دهدهن بۆ ئاڕاستهكردنی
شوێن ه بهدهستهاتووهكهی كۆمهڵگه ب��ۆ ئ �هوهی
بیكهنه شوێنكهوتووی ههلومهرجی موڵكی خۆیان.
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پرۆلیتاریاكان ناتوانن جگه له خاپوركردنی شێوهی موڵكی
پێشوتری خۆیان ،له ئاكامدا ،تهواوی شێوهكانی موڵكی
دیكه ،هێزهكانی بهرههمهێنانی كۆمهڵگه بكهنه هی
خۆیان ،پرۆلیتاریاییهكان شتێكی جگه ل ه خۆیان نییه كه
بیپارێزن یاخود ئاڕاستهی بكهن ،پهیامی پرۆلیتاریهكان
وێرانكردنی ههموو ئهو شتانهیه كه خاوهندارێتیی
تایبهتی تاوهكو ئێستا پاراستویهتی( .مانیفێستی پارتی
كۆمۆنیست)SW45 ،

یاخود بهو چهشنهی كه ماركس به ستایلی نوسینه
یهكهمینهكانی خۆی دهیخاتهڕوو:
پێویسته چینێك درووست ببێت ب ه زنجیرهگهلێكی
رادیكاڵ ،چینێك له كۆمهڵگهیهكی مهدهنی ك ه چینێك
له كۆمهڵگهی مهدهنی نییه ،ئهو چینهی كه كرانهوهی
ههموو چینهكانه ،ئهو سنورهی ك ه به هۆی رهنج و ئازاره
گشتییهكان رسوشتێكی گشتیی ههیه ،مافی تایبهت بۆ
خۆی داوا ناكات ،چونكه نهك ناههقی تایبهت ،بهڵكو
ناههقیی گشتی لهسەر ئهو بهڕەوا دهبینێت .دهبێت
سنورێك ل ه كۆمهڵگه درووست ببێت نهك بانگهشهی
شوێن و جێگهی نهریتی ،بهڵكو تهنیا خوازیاری
شوێنگهلێكی مرۆیی بێت  ...ئهم ه دهرخهری داتهپین و
رووخانی كۆمهڵگهی ه وهك چینێكی تایبهت ،هاوشێوهی
پرۆلیتاریا».»9
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ئهگهر پرۆلیتاریا دواین چینی مێژووییه ،لهو روهوهی ه
كه ب��هدهس��ەاڵت گهیشتنی ئهم چین ه له شێوهی ئهوهی
ماركس به «دیكتاتۆریهتی پرۆلیتاریا» ناودێری دهكات،
سەرهتا و دهروازهی بینای كۆمهڵگایه كه تێیدا ههموان به
ئامڕازهكانی بهرههمهێنان ،وهك خاوهنی گشتی ئهم ئامڕازانه،
له پهیوهندییهكی یهكساندا دهب��ن .ههنوك ه «كرێكار»
ئیدی ناو و ناونیشانێكی نییه كه به ئهندامێكی تایبهتی
چینێك دابرنێت ،بهڵكو ناونیشانی گشتیی ههموو ئهو پیاو
و ژنانهیه كه كۆمهك به بهرههمهێنان و پاراستنی ژیانی
كۆمهاڵیهتی دهگهیهنن .ئهمه یهكهمین قۆناغی شۆڕشی دژ
به سەرمایهدارییه كه ماركس ب ه سۆسیالیزم ناونیشانی پێدا،
ئهو قۆناغهیه كه یهكسانی تهواو به پێویست دانانرێت .له
راستیدا ،ماركس له تهواوی چهمكی «مافیی یهكسان» به
چاوی ئهو شته لێیدهڕوانێت كه ل ه قۆناغی بۆرژوازیهتهوه
به میرات پێامندهگات ،واته جۆرێك تێڕامانی بیرمهندئاسا
له ئاڵوگۆڕكردنی كااڵكان بهشێوهیهكی ئهبسرتاكتی یهكسان.
مهبهستهكه ئهم ه نییه كه له دیدی ماركس ،ئهم تێگهیشتنه
سودمهند له بهها نییه ،بهڵكو خاڵه گرنگهكه لێرهدایه كه ئهم
چهمكه تایبهمتهندی پیاوان و ژنان و ،ئامادهییه كهسییهكان
و جیاوازیهكهیان له نێو دهب��ات .لێرهوهیه ئهم چهمكه
وهك فۆرمێكی رازئامێز كاردهكات ،ناواخنی راستهقینهی
نایهكسانییه كۆمهاڵیهتییهكان له پشت فۆرمی مافی پهتی
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دهشارێتهوه .سەرئهنجام ماركس زیاتر سەرقاڵه به جیاوازی
تاوهكو به یهكسانی .له سۆسیالیزمدا ئهم بابهته بهو چهشنه
ماوهتهوه كه:
...ت��اك��ێ��ك ل�ه رووی جهستهیی ی��اخ��ود زیهنی
بااڵدهستی بهسەر ئ�هوی�ترهو ه ههیه ،لهم رووهوه،
ل� ه سەردهمێكدا كارێكی زی��ات��ر ئهنجام ئ��هدات،
یاخود دهتوانێت سەردهمانێكی زیاتر ،بۆ ماوهیهكی
زیاتر كاربكات ،ئهگهر بڕیاربێت كار بكرێته پێوهر،
پێویست ه ماوه و توندی ئهو كاره بكرێته پێودانگی
پێناسەكردنهكه ،ئهگهرنا به پێودانگ ههڵناسەنگێندرێت.
(كهواته) ئهم مافی یهكسانیی ه بۆ كاركردنی نایهكسانی
مافی یهكسان دهبێت .ئهم مافی جیاوازییه چینایهتییانه
به فهرمی ناناسێنێت ،ههموان وهك كرێكارانێكی
هاوجۆر و هاوچهشن دهزانێت ،وێڕای ئهوهش ،توانای
نایهكسانهكان بهفهرمی دهناسێنێت .ل ه ئاكامدا ،له
ناواخنی خۆی وهك ههر مافێكی دیك ه پشت ئهستوره به
یهكسانی .ماف ب ه داواكردن و سەندنی رسوشتی خۆی
تهنیا دهتوانێت ل ه خۆگری بهكارهێنانی پێودانگێكی
یهكسان بێت ،بهاڵم تاكهكان (ئهگهر یهكسانی بوونی
نهبێت ،جیاوازی نێوان تاكهكان نابیرنێت) تهنیا ل ه یهك
الیهنی دیاریكراوهوه لهبهرچاو بگیردرێت ،بۆ منوونه،
لهمهڕ ئهم باسە ،پێویسته تاكهكان تهنیا وهك كرێكار
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بخرێنه بهرچاو ،تهواوی الیهنهكانی دیكه نهخرێته بهر
ئهژماركردنهوه و لهبهرچاو نهگیردرێت .جگه لهوهش،
كرێكاری خێزاندار و كرێكاری سەڵتی دیكه ،یهكهم،
مناڵێكی زیاتره ،دووهم ،كهمرت و هتد .بهم چهشنه،
لهگهڵ كاری یهكسان ،لهبهرئهو ه پشكی یهكسان له
سندوقی بهكارهێنانی كۆمهاڵیهتی ،ل ه راستیدا كرێكارێك
له كرێكارێكی دیكه زیاتر وهردهگیرێت ،یهكهم لهوهی
دووهم شوێن و پێگهیهكی بااڵتر و زۆرت��ری دهبێت.
بۆ دووركهوتنهو ه لهم كهموكوڕی و گرفتانه ،پێویسته
مافی یهكسان بگۆڕدرێت بۆ مافی نایهكسان( .رهخنهی
بهرنامهی گۆتا 344 ،و )Sw

كهواته ،سۆسیالیزم پهیوهندی به هاوتهرازووی رههای
تاكهكانهوه نییه ،بهڵكو پابهنده به رێزدانان بۆ جیاوازییه
تایبهتهكانی تاكهكان ،ئهم توانایه ف هراههم دهكات كه ئهم
جیاوازییانه بۆ یهكهمینجار پهخش بونهتهوه .بهم چهشنهیه،
ماركس پێكدژیهكی الیهنی تاكهكهسی و الیهنی گشتی چارسەر
دهكات :ب ه دیدی ئهو ،الیهنی گشتی به مانای دۆخی ههبوونی
زبری و درشتی تاكهكهسی نییه ،بهڵكو الیهنێكی پێویسته كه
ههموو كهس له پرۆسەی بهخشینی پهرهسەندن ب ه ناسنامهی
تاكهكهسیی خۆی پێویسته تێیدا رابوهستێت ،بهاڵم مادام ژنان و
پیاوان بهو چهشنهن ،پێویسته به گوێرهی كاری خۆیان پاداشت
وهربگرن ،نایهكسانییهكان به ناچاری كهم دهبنهوه.
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وێڕای ئهوهش ،پهرهسەندوترین قۆناغی كۆمهڵگه ك ه
ماركس پێیدهڵێت كۆمۆنیزم ،هێزهكانی بهرههمهێنان به
وهها پلهیهكی بهرفراوان پهرهدهستێنێت كه نه یهكسانی
دهخرێته بهر باسەوه نه نایهكسانی .له باتی ئهوه ،پیاوان و
ژنان ههموو ئهو شتانهی كه پێداویستهكانیان بهدی بهێنێت
له سندوقی هاوبهشی سەرچاوهكانهوه وهریدهگرن:
له قۆناغی بااڵتری كۆمهڵگهی كۆمۆنیستی ،له
دوای ئهوهی كه دوورخستنهوهی گرفتباری تاك له
دابهشكردنی كار كۆتایی پێدێت ،ههروهها ئهو كاتهی
كه ملمالنێ له نێوان كاری فیكری و كاری جهستهیی
لهنێودهچێت ،له دوای ئهوهی كار له ئامڕازێكدا تهنیا
بۆ گوزهراندنی ژیان دهگۆڕدرێت به ویستی بنهڕەتیی
ژیان ،له دوای ئهوهی هێزهكانی بهرههمهێنان هاوشان
به پهرهسەندنی ههمه الیهنهی تاكهكان باڵوببنهوه،
ههموو چاوهكانی دهوڵهمهند و سامان هاویارانه
به خۆڕاگری و به شێوهیهكی زۆر خێرا بكات .تهنیا
لهو كاتهدا دهتوانرێت له ئاسۆی سنورداری مافی
بۆرژوازییهت به تهواوی له ناوچوو ،كۆمهڵگه دهیتوانی
ئهم دروشمه رۆڵی لهسەر ئااڵی خۆی ههبێت« :له
ههر كهسێكدا به گوێرهی تواناكهی و به ههر كهسێک
به گوێرهی ویستهكانی!« ()ibid325
ماركس و ئازادی

93

له كۆمهڵگهی كۆمۆنیستی ،ئێمه له دژواری و ئاڵۆزی
چینی كۆمهاڵیهتی بهتاڵكراوین ،لهباتی ئ��هوه ،بهتاڵی و
تواناداری ئهوهمان ههیه كه ب ه شێوهیهك ههڵیبژێرین،
كهسایهتییهكانی خۆمان پێی پهروهرد ه بكهین ،ب ه مهرجی
ئهوهی ئهم حوكمه تێبپهڕێنین كه ههر كهسێك ئیدی توانای
كارێكی وههای ههبێت .ئهوهی ئهو ئامانجه سیاسییه به
توندی ههرچی تهواوتر ل ه لیربالیزم جیادهكاتهوه ئهمهیه كه
لهبهرئهوهی له دیدی ماركس بهیانكردنی بوونی تاكهكهسیامن
ههروهها به مانای بهدیهێنانی بوونی جۆریامنه ،ئهم پرۆسەی
پهروهردهی ژیانی تاكهكهسییه دهبێت له باتی گۆشهنشینێكی
شكۆمهند له راگ��وزهری پهیوهندییه دووالیهنهكان ئهنجام
بدرێت .ماركس ل ه شوێنێكی دیكهدا ل ه باتی ئهوهی كه
لهباشرتین دۆخدا به چاوی سەرمایهگوزاری هاوبهش له
پرۆژە یاخود له خراپرتین دۆخدا ل ه ئایدیای رێگری چاالكی
لهسەر رێگهی خۆبونیادنانی كهسی بڕوانێت به چاوی
ئامڕازێك بۆ بونیادنانی تاكهكهسی لێیدهڕوانێت .ههروهها
كۆمهڵگهی كۆمۆنیستی دهبێت هێزهكانی بهرههمهێنانی
بهجێامو له سەرمایهداری به ئامانجێك بۆ لهنێوبردنی ههرچی
شیاوتری تهواوی كاری خهفهتئامێزه بگۆڕێت ،بهم چهشنه،
پیاوان و ژنان له ستهمكارییهكی زهحمهتكێش رزگاردهكهن
و ،ئهم توانایه بهئهوان دهبهخشێت كه چاودێری و زاڵێتی
دیموكراسییانه لهسەر ژیانی كۆمهاڵیهتی وهك «تاكێكی
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یهكگرتوو» كۆتوبهند بكات كه ههر بهزوویی بهرپرسیارێتیی ه
چارهنووسسازهكانی خۆیانیان له ئهستۆوه گرتووه .له
دهسەاڵتدارێتی كۆمۆنیزمدا ،پیاوان و ژنان دهتوانن هێزه
نامۆكراوهكانی خۆیان بدۆزنهوه ،ئهو جیهانهی ك ه ئافراندویانه
وهك جیهانی خۆیان بیناسێننهوه ،ئهمهش ئهو جیهانهیه كه
نهگۆڕانی درۆینهی خۆیان رازاوه دهكات.
ب��هاڵم شۆڕشی سۆسیالیستی پێویستی ب ه فاكتهرێك
ههیه ،ئهم فاكتهرهش ماركس له پرۆلیتاریادا كهشفی دهكات.
بۆچی پرۆلیتاریا؟ نهك لهو رووهوه ك ه پرۆلیتاریاكان لهرووی
مهعنهوییهوه دهستبااڵییان بهسەر چینهكانی دیكهدا ههیه،
ههمدیس نهك لهو رووهوهی كه ستهمدیدهترین گروپه
كۆمهاڵیهتییهكانن .لهم چوارچێوهیهدا ،وێڵگەردهكان و
بێ شتهكان (ئهوهی ماركس كهم تا زۆر به ئیهانهپێكردنی
لۆمپەن به پرۆلیرتیا ناودێری دهكرد) تاڕادهیهكی یهكجار
زۆر به كاردههێرنێن .لهوانهیه بتوانرێت بانگهشه بكرێت
كه نهك سۆسیالیزم ،بهڵكو ئهو ه سەرمایهدارییه ك ه چینی
كرێكار وهك فاكتهری گۆڕانی شۆڕشگێری ههڵدهبژێرێت.
چینی كرێكار چینێكه كه ههڵقواڵون تاوهكو له نێوبردنی
سەرمایهداری زۆرترین پشك بهدهستبهێنێت ،ئهو چینهیه
كه بهو چهشن ه لێهاتو ،رێكخراو و جێگیره كه بتوانێت ئهم
ئهگهره به كۆتا بگهیهنێت ،بهاڵم ئهركی چینی كرێكار ئهمهیه
شۆڕشێكی تایبهت به ئهنجام بگهیهنێت ،ئهویش شۆڕشه
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له دژی سەرمایهداری ،بهم چهشنه ،به هیچ گوزارشتێك ل ه
چاودێریكردنی گروپه رادیكاڵەكاندا نییه (وهك فیمینیستهكان
یان ناسیۆنالیستهكان یان چاالكڤانانی نهتهوهیی) كه دهبوایه
گۆڕانه تایبهتهكانی خۆیان تێبپهڕێنن ،له شێوهی داواكراوی
خۆیان لهگهڵ ئهو كهسانه یهكبگرن كه دهبنه جێی زۆرترین
سودوهرگرتنی سەرمایهداری.
ئهم كۆمهڵگهیه چ شێوهیهك بهخۆیهوه دهگرێت؟
بێگومان شێوهی نهزمێكی كۆمهاڵیهتیی دهوڵهمتهدار (State-
 )runبه خۆیهوه ناگرێت .له دیدی ماركس ،دهوڵهتی سیاسی
پهیوهندی به «سەرخانی» رێكخراوی كۆمهڵگهوه ههیه:
خودی دهوڵهت ،لهجیاتی ئهوهی كه تاكالیهنانه لهودیوی
خەباتی چینایهتی یاخود نیشانهی داتهپین و رووخانی
ئایدیالیهكهی بێت ،دهستكهوتی ملمالنێی چینایهتییه.
دهوڵهت دواجار ئامڕازی چینی دهسەاڵتداره ،رێگهیهكه بۆ
دهستهبهركردنی ههژموونی خۆی لهسەر چینهكانی دیكه،
دهوڵهتی بۆژوازییهت بهتایبهت له ناخی نامۆبوونی نێوان
ژیانی تاكهكهسی و گشتیی سەر دهردێنێت:
 ...لهم ملمالنێیهو ه له نێوان بهرژەوهندی تاك و
بهرژەوهندی گشت ،ئهمهی دووهم �ه وهك دهوڵهت
فۆڕمێكی سەربهخۆ ب� ه خ��ۆی�هوهدهگ��رێ��ت ك�ه له
بهرژەوهندییه واقیعییهكانی تاك و كۆ جیاوازه ،له
ههمانكاتدا ،وهك ژیانی بهكۆمهڵی وەهم ،بهردهوام
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به گوێرهی پهیوهندییه بوونییهكان له ههر بهیهك
ئاوێزانبوونێكی خێزانی و خێڵهكی (ل ه جۆری خوێن و
گۆشت ،زمان ،دابهشكردنی كار له پێودانگێكی بهرباڵو
و بهرژەوهندیهكانی دیكه) و به تایبهت بهو چهشنهی
ك ه لەدوای ئهمهوه روونیدهكهمهوه ،لهسەر چینهكان
جێگیره ،ئ�هو چینهی كه له دابهشكردنی ك��ارهوه
سەرچاو ه دهگرێت ،دابهشكردنی كار كه ههر یهك
لهم چهشنه جهماوهری مرۆڤهكان لێكههڵدهوهشێنێت،
یهكێك لهسەر ئهوی دیك ه زاڵدهكات .لێرهوه ههموو
ملمالنێیهكان له ناخی دهوڵ���هت ،ملمالنێی نێوان
دیموكراسییهت ،ئهرستۆكراتییهت ،دهسەاڵتدارێتی،
ملمالنێ بۆ بهدهستهێنانی مافی دهنگدان و ...هتد
فۆرمگهلی پڕ وههمن ك ه تێیاندا پهیكهره واقیعیهكانی
چین ه ههمهچهشنهكان تا كۆتایی خەباتهك ه درێژەیان
پێدهدهن)Gi35( .

ماركس له شیكردنهوه تێروتهسەلهكهی ملمالن ێ
چینایهتییهكاندا ،ههمیشه ئهم روانگ ه ئامڕازخوازه خێراییهی
نهگرتۆتەبهر ،وێڕای ئهوهش ،دڵنیایه كه ههقیقهتی دهوڵهت،
به گوزارشتێك ،له دهرهوهی خودی دهوڵهتدا بوونی ههیه،
جگه لهوهی دهوڵهت بۆ خودی خۆی ب ه چاوی رواڵهتی و
فۆرماڵی له نامۆبوون دهڕوانێت .ههر هاواڵتییهكی گۆشهگیر
لهگهڵ بهشی دهوڵهتی هێزه تاكهكهسییهكانی خۆی ههست
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به نامۆبوون دهكات ،ئهو بهشهی كه دواتر دهسەاڵتێكی
دیاریكهر لهسەر بوونی كۆمهاڵیهتی و ئابوری رۆژان��ه
پهیدادهكات ،كه ماركس ناوی دهنا «كۆمهڵگهی مهدهنی».
به پێچهوانهوه ،دیموكراسییهتی بنهڕەتی و راستهقینهی
سۆسیالیستی ئهم بهشه گشتی و تاكهكسییان ه سەرلهنوێ
بهیهكهوه دهبهستێتهوه ،ئهم كارهی بهمشێوهیه ئهنجام
دهدات كه وامان لێدهكات وهك تاكگهلێكی تایبهتیی روون و
دیاریكراو له پرۆسە سیاسییه گشتییهكاندا بهشداری بكهین-
بۆ منوونه ،له باتی ئ��هوهی وهك هاواڵتیانی ئهبسرتاكتی
دیموكراسییهته نوێنهرایهتییه لیرباڵەكان وابین ،له پرۆسە
سیاسییهكانی وهرشهی كار یاخود جڤاتی لۆكاڵی بهشداری
بكهین .بهم چهشنه ،ئاوا دهردهكهوێت كه دوا خهیاڵەكانی
ماركس تاڕادهیهك ئهنارشیستیانهیه :خهیاڵێك له كۆمهڵگهیهكی
كۆمهككار ،كه تێیدا شتێك پێكهاتوو ه ماركس ئهو شته به
«ئهنجومهنه ئازادهكانی كرێكاران» ناودێر دهك��ات ،ئهو
ئهنجومهنه ئازادانهی كرێكاران كه دیموكراسییهت بۆ كایه و
سنوری ئابوریش بهرباڵوبكهنهوه ،له ههمان كاتدا ،له سنور و
كایهی سیاسی بەدیدێنن .له رێگهی ئهم ئامانجهوه بوو (نهك
ئامانج ،له ههر شتێكی راب��ردوو ،زۆر شوم و بێخێر یاخود
ترسناكه) كه ماركس نهك تهنیا نووسینهكانی خۆی ،بهڵكو
زۆرترین تهمهن و ژیانی چاالكی خۆی بۆ تهرخانكردووه.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

نوسەر

ساڵی چاپ

وەرگێڕ
رێباز مستەفا

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
1

ماركس و ئازادی

101

23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

رێكەوت ئیسامعیل

كۆمەڵێك نوسەر
ماجید خەلیل
سابیر عەبدوڵاڵ
سەجعان
میالد ئەلقزی كەریم

2015
2015
2015
2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

2
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42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

س َور َعبدُالله
دْ َ .

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016
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84

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

ئاشنابوون بە دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

ئاشنابوون بە لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

ئاشنابوون بە لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

101

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016

2016
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

2016

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

107

خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

سەرهەنگعەبدولڕەحامن

2016

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

114
115
116
117
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2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

2016

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر

2016

126

چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

127

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

2016

128

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

2016

129

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

2016

130

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

2016

131

ئامانجی فەلسەفە

شاسوار کەمال

2016

132

پرسی ژن

عادل عەلی

2016

133

چەپی نوێ

ئەکرەم میهرداد

2016

134

نامیلکەیلێبوردەیی

فەرشید شەریفی

2016

135
136

یاداشتەکانیجەنگ
ژنێك لەنێو سەردەستەی
میلیشیاكاندا

سرتان عەبدوڵاڵ

2016

2016

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016
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137

ماركس و رەخنەی سیاسهت

هاوار محهمهد

2016

138

لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی
رەنجدەرانی کوردستان

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

139

فەلسەفە لەئێستادا

دانا شوانی

2016

140

تیۆری زانینی زانستییانە

دكتۆر حەمید عەزیز

2016
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