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كارل ماركس 1892-1818
بە دیدی كارل ماركس ،پێویستە لەسەر زانستی كۆمەاڵیەتی ،كە
مۆركی مرۆڤایەتی كۆمەڵگە بچەسپێت بەو پێیەی كە ئەو زانستە ،ئەڵقەی
پەیوەندی نێوان زانستە جیاجیاكانە ،چی سروشتی بێت ،یان وانەبێت ،كە
راستەوخۆ بە لێكۆڵینەوە لەسەر مرۆڤ خەریك بێت.
كەلەپوری ماركس ،بە تەنگەوەبوونی خۆی بەم راستیە رووندەكاتەوە،
ئیدی دەستپێك لە خەریكبوونی بە لێكۆڵینەوەی فەلسەفەی مێژوویی ،وەك
بەڵگە لەسەر گرنگی لێكۆڵینە مێژووییەكان ،وەك دەروازەیەك بۆ زانستی
و كۆمەاڵیەتی ،تێپەڕكردن بە چەق بەستنی لەسەر دیاردە كۆمەاڵیەتیيەكان
و راڤەكردنیان ،شانبەشانی روونكردنەوەی میكانیزمی گۆڕانكاری و
بەدەمەوەچوونی گۆڕان و پێشكەوتنی سیستمی خێزانداريی ،تا ئەگەینە
لێكۆڵینەوەی قووڵ لەبارەی چینە كۆمەاڵیەتیيەكانو بونیاتنانی كۆمەاڵیەتی،
بە هەردوو چەشنەكەیەوە(بااڵوژێرەوە)و بەو شێوەیەی كە لەمەودوا روونی
دەكەینەوە.
ماركس لە لێكۆلینەوەكانیدا پێی لەسەر(رێڕەوی مێژوویی بەراوردكاری)
داگرتووە سەرباری رێڕەوی سەرژمێر ،ئەوەش وەك جەختكردن لەسەر
بانگەشە نەبڕواوەكەی ،بۆ پێویستی بەتەنگەوە بوونی مێژوو و فەلسەفەی
مێژوو وەك كۆششێك لەپێناو دووبارە نووسینەوەی مێژوودا ،لە دیدی
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كۆمەاڵیەتیەوە لەالیەكو بۆ پێدانی تەكانێكی بەهێز بە زانستی كۆمەاڵیەتی،
كە تەواوكاریيەكی مەنهەجیو تیوری وابێت ،بتوانێت نیشانەكانی خۆی بە
شێوەیەكی روونتر دەربخات ،تا لە كۆتاییدا پشتوانی پشتگیری تواناكەی
بكات بۆ گەیشتن بەو گشتگیری و یاسا سروشتیيانەی كە داخوازییان
دەكات.
بەهەرحاڵ بەشداریكردنە سۆسیۆلۆجیيەكانی ماركس ،لە ئامێزی ئەو
تیوریەیدا ،بێیان دەبێتەوە كە چەق لەسەر دوو راستی بنەڕەتی دەبەستێ.
بەرجەستەبوونی یەكەمیان لەو راستیەوە كە ئەمڕۆ بە نكوڵ نەكردنی ئابوری
دەناسرێتو دەكێشێتە سەر ئەوەی كە هەر كاریگەری ئابوریە بە سیفەتێكی
بنەڕەتی و راستەوخۆیی بنیانانی كۆمەڵگە و گۆڕانكاریيەكانی دیاریدەكات،
ماركس وای بۆچووە ،هەر ئەو كاریگەری ئابوریەیە ،رێكخستنی كۆمەاڵیەتی
بەرهەمهێنانیش دیاریدەكات ،بەاڵم راستیی دووەمی تێوری سۆسیۆلۆجی
ماركس لەوەدا بەرجەستە دەبێت كە بەو میكانیزمانەی گۆڕا ن دەناسرێن كە
بەپێی ماركس ،پێویستە بگونجێن لەگەڵ ئەم سێ قۆناغە ئەزەلیەدا:
(أ) چەسپاندن Affirmationیان بابەت Thesis
(ب) نەری(نفی)  Negationیان پێچەوانەی بابەت Antithesis
(ج) ئاشتەوایی دژەكان یان تێكەڵەی بابەت .Synthests
لە ئەنجامی شیكاركردنەوەی كۆمەڵگەی رۆژاوایی سەردەمدا ،تیوری
ماركس بڕیاری ئەوە ئەدات كە كۆمەڵگا بەشێوەی گشتی لە دوو چینی
ت
ت و هەر ئەبێ 
سەرەكی پێكدێت ،كە زۆرانی نێوانیان نكوڵی هەڵناگرێ 
رووبدات ،چونكە بە بۆچوونی ماركس زۆرانی چینایەتی ،تاقە هۆكارێكە
ت كۆمەڵگە لە قۆناغێكەوە بگوێزێتەوە بۆ قۆناغێكی دیكە .چینی
كە بتوانێ 
یەكەم نوێنەری سیستمی بەرهەمهێنانی دواهاتووە و چینی دووەمیش
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نوێنەری سیستمی بەرهەمهێنانی نو ێ باوە و ماركس(دان بەوەدا دەگرێت
كە لە كۆتاییدا سەركەوتن ،هەر بۆ ئەو چینەیە كە نوێنەری ئەو سیستمە
نوێیە ،كە زۆر ناخايەنێت ،ئەویش ئەبێت تەوژێمێكی دواب��ڕاو بەهۆی
ئەو هۆكارانەی نغرۆبوون و لەناوچوونەوە ،كە لە توێكانی خۆیدا هەڵیان
دەگرێت ،دوايیش زۆری پێناچێت ،سیستمێكی نو ێ باوتر سەرهەڵئەداو بە
سەریدا سەردەكەو ێو شوێنی دەگرێتەوە لە چوارچێوەی ئەو مشتومڕەدا كە
تیوری سۆسیۆلۆجی ماركس و قوتابیيەكانی جیادەكرێتەوە ،رووندەبێتەوە،
كە رێكخستنی كۆمەاڵیەتی بەرهەمهێنان لە شۆڕشی پیشەسازیی كۆمەڵگەی
رۆژاوایی سەردەمدا ،لەرێی دوو چینی سەرەكیيەوە سەرهەڵئەدا :كە یەكەمیان
چینێكی بۆرژوایە كە خاوەنی هەموو هۆیەكانی بەرهەمهێنانە ،دووەمیشیان
چینی كرێكارە (پرولیتاریا) كە بێجگە لە رەنج و عارەق هیچیتری نییە و
زۆرانی نێوان ئەو دوو چینە نكوڵ نەناسە و بەپێی بۆچوونی ماركس ،هەر
ت بە سەركەوتنی چینی پرولیتاریا و سەرفرازی رژێمی سوشیالیستی
ئەبێ 
كۆتایی بێت كە بە مڵكایەتی گشتی هۆكانی بەرهەمهێنان دەناسرێت ،لە
سێبەری كۆمەڵگەیەكی بەب ێ دەوڵەتو بەبێ چینایەتی بەدەردەكەوێت ،لە
سێبەری كۆمەڵێك دروشمی ئاشتی و ئازادی و بەختیاری و كاركردنی ب ێ
خۆپەرستیو ب ێ تاكەكەسیو ب ێ چەوساندنەوە.

تیوری نامۆبوون
ماركس بە هاریكاری لەگەڵ ئەنگلسدا تیورییەكیان لەبارەی (دوور
واڵتی) پێشكەشكرد و كورتەی ئەوەی كە ئەم تیورییە جەختی لەسەر
دەكات ئەوەیە كە مرۆڤ لە ژینگەی سروشتی خۆی جیادەبێتەوە ،كە
خۆی پارچەیەكە لەو ژینگەیە و ئیدی پەیوەندی خۆشەویستی راستەوخۆی
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لەگەڵیدا نامێنێت ،واتا وێڕای گۆرانی كۆمەڵ گە لەسەرەتاییەوە بۆ قۆناغی
نیشتەجێوونێكی پێشكەوتووتر بەوەی كە كۆمەڵگە باشتر كۆنترۆڵی سروشتی
كردووە ،بەو هۆیانەی تەكنۆلۆجی كە دایدەهێنان و چی دیكەشی لێدەكەوتەوە
لە گەشەكردنی هێزە بەرهەمهێنەرەكانی ،لەگەڵ هەموو ئەوەشدا مرۆڤی
ئەو كۆمەڵگەیە بە درێژایی هێڵەكە ،هەر هەست بە بەختياری ناكات،
چونكە ئەو شوێنەوارانەی كە لە گۆڕانەوە پەیدا ئەبن پێویست نییە
هەموویان شوێنەوارێكی چاك بن ،بەهۆی هەماهەنگی بڕێ شەڕو خراپەوە،
كە رووئەدەن و لەگەڵ پێشكەوتنی شارستانێتیدا زیادیش ئەكەن ،ئەوەی
دیارترین هەستی هەناسە الی ماركس ساردییە الی ماركس هەستكردنیەتی
بە نامۆیی ،یان نامۆبوون ،گرنگ ئەوەیەكە ماركس و ئەنگلسوێنای لە
سەردەمی نوێدا كۆمەڵگەی بۆرژوایان بە لوتكەی نامۆبوون كردووە.

گرنگترین بەشدارییە سۆسیۆلوجیيەكانی ماركس
 .1ماركس شیكارو لێكۆڵینەوەی دیاردە كۆمەاڵیەتیيەكاندا ،پێ لەسەر
بارو هۆكاری ماددی (ماتریال)ی دادەگرێتو لە پشتبەستن بەهێزی غەیبیو
روخانی و میتالی ،خۆی بە دوور دەگرێت ،لەبەر ئەوە دائەنرێت كە رێگای
خۆشكردووە بۆ ناسینی دیادە كۆمەاڵیەتیيەكان بە شێوەیەك كە بشێت ملكەچ
بكرێن بۆ لێكۆڵینەوەی زانستیيانە.
 .2جەختی ماركس لەسەر پێویستی راڤەكردنی پرۆسە مێژووییە
جیاوازەكان ،بە پشتبەستن بە لێكۆڵینەوەی پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیە پیادەكانی
نێوان گرووپەكان ،لە باتی چەقبەستن لەسەر بیرۆكە بایۆلۆجیە تایبەتەكانی
بە گۆڕان ،گرنگی پشتبەستن بە كاریگەرە سۆسیۆلۆجیيەكان ،بۆ راڤەكردنی
پرۆسە مێژووییەكان دەوڵەمەند كرد.
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 .3هەندێك لە زانایانی كۆمەاڵیەتی ،پێیانوایە كە ماركس لەپێش
(بارسۆنز)دا دەستی بردووە بۆ ئەوەی كە ئەمڕۆ بە «تیوری هەڵبژاردنی
كاری كۆمەاڵیەتی» دەناسرێت ،لە كاتێكدا كە بڕیاری بڕیوەتەوە لەسەر
ئەوەی كە شۆڕش لە خۆیەوە پەیدا نابێت ،بەڵكو تەنها كاتێك ئەبیت كە
خەڵك تەكان بدەن بۆ پیادەكردنی.
ماركس لەپێناو چەسپاندنی تیوریەكەیدا ،سەبارەت بە «كاری
كۆمەاڵیەتی» یان «كاری شۆڕشگێڕيی» نموونەیەكی یەكجار سادەی بەكارهێنا،
ت بە « رێڕەوی میكانیزمی ژییرانە :ناوزدەی بكەین ،لەو رووەوەكە
كە ئەشێ 
ماركس گریمانەی ئەوەی داناوە ،كە هەموو كەسێك ئامانجی تایبەتیيان
هەیە و كۆشش دەكەن بۆ بەدیهێنانیان و هەموو هەلێك دەقۆزنەوە بۆ
بەدواداچوونیان.
وا دیارە كە ماركس چەمكی خۆی لەبارەی «كاری كۆمەاڵیەتیەوە»
لەو پرەنسیپە ئابورییە كالسیكیانەوە داتاشیوە ،كە زۆربەیان دەخولێنەوە
بە دەوری «مەبەست پاساوی هۆكار دەكات» و لە پاشدا هەوڵیداوە ،كە
ئەم شێوازە شیكاركردنە بگوێزێتەوە لەبوارە ئابووریيەكانەوە بۆ ریزبەندی
كۆمەاڵیەتی .ئەمە لەالیەك ،لەالیەكی ترەوە ماركس پێیوایە تاكەكان هەردەم
لە جووڵەدان بەرەو وەدیهێنانی ئامانجەكانیان بە شێوەیەكی میكانیزميی و
هەرچەند نكوڵیشی لەوە نەكردووە ،كە ئەم تاكانە خواستی سۆزو بەهای
ت كە راستای گوزارش لە
دیاریكراویشیان هەیە ،بەاڵم هەروای بۆ ئەچێ 
سۆزی نیازە كۆمەاڵیەتيیەكان ،مەحكومە بە كاری پراكتیزی لەالیەن هەندێك
لەو تاكانەوە كە كاریگەرییان هەیە لەسەر هەستیاری كۆمەاڵیەتيی ،بەهاكانی
دیكەش بە رۆڵی خۆیان لە زۆركاتدا گوزارشت لەو چینە دەكەن ،كە بە
بااڵدەشتی خۆی كۆنترۆڵی كۆمەڵگە دەكات.
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ماركس ئەگەری ئەوەش دادەنێت ،كە كۆششی تاكەكان كە پێویستی
تەواوی بە بوونی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی هەیە ،كە ئەویش پێویستی لێدەكەوێتەوە
بۆ م��ۆدەی تەكنۆلۆژی و شتی دیكەش لە شێوازە پێكدا ئااڵوەكانی ئەو
پەیوەندییانەی كە ماركس بە (هێزەكانی پەیوەندی بەرهەمهێنان) ناوی بردون.
هەر لەرێی ئەم هێزانەی پەیوەندیيەكانی بەرهەمهێنانەوەیە ،كە بە بۆچوونی
ماركس رەفتاری تاكەكات راڤە دەكرێت ،لە هەموو هەڵوێستیكدا رووبەڕووی
دەبنەوە ،هەروەها بەبری بەشداریكردنی ئەو تاكانەش لە چارەسەركردنی ئەو
كێشانەدا ،كە پێویستیان بە چارەسەركردنە.
هەرچۆنيك بێت ماركس لەرێی ئەم بیرۆكە سادەیە میكانیزمی ژیرانە
توانیویەتی نیشانەكانی هەموو پارچەكانی ریزبەندی كۆمەاڵیەتی رەچاو بكات ،بەو
پێیەی كە ئەم نیشانانە ئەنجامێكی سروشتی كارلێككردنن ،لەنێوان هەندێك یان
هەموو پارچەكانی ریزبەندییەكاندا لەگەڵ یەكترد .ئەمە و دیارترین نیشانەكانی
نموونەی كاری كۆمەاڵیەتی الی ماركس ،جەختكردنەوەیەتی لەسەر بنیاتنانی
هەڵوێستە كۆمەاڵیەتییەكان و جۆشخواردنە لۆجیكیە ئاڵوگۆرەكانی هەڵویستە
پەیوەندارەكان ،هەروەها ماركس وای بۆ چووە ،كە كارلێككردن بە تایبەتی
لە كۆمەڵگە سەرمایەداریەكاندا ،پێویستە چەند شێوازێكی شۆڕشگێری هەبێت،
لەپێناو بەدیهێنانی بەرژوەندی ئەو چینە ژێر چەپۆكانەدا لەالیەن هەندێك پارچەی
ریزبەندیە كۆمەاڵیەتیيەكانەوە كە لە دێر رۆژگارەوە دەچەوسێنرێنەوە ،هەروەها
پێیوایە كە ئەو شێوازە شوڕشگێڕیيە ،تاكە هۆی بەتوانایە ،بۆ ئەوەی كە ئەو چینە
ژێرچەپۆكە زاڵ ببێت و ئینجا كۆنترۆڵی دەسەاڵتیش بكات .ماركس نموونەی
(پێویستی كۆمەاڵیەتی) پەسەند كردووە ،لەوەوە هاتووە كە لەسەر بناغەی ئەو
ئەتوانرێت بگوترێت ،كە تاكەكات بێ گوێپیدان بە دۆخو پێگەیان لە كۆمەڵگەی
نوێدا ،بەپێی خواستی هەڵویستە كۆمەاڵیەتیيەكانیان كارلێك دەكەن (.)2
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 .4راوبۆچوونەكانی ماركس رووب��ەڕووی مشتومڕی زۆر بۆتەوە،
لەنێوان پشتگیر و بەرهەڵستكارەكانیدا ،و لەناو زانایاندا هی وا هەیە كە
پێگەیەكی تایبەت بە ماركسو بۆچوونەكانو قوتابیانی دائەنێن و تیایشیاندا
هەیە بە هیچ كلۆجێك ماركس بە زانای سۆسیۆلۆجی دانانێت ،هەشیانە هەر
هەندێ رەخنە ئاراستەی شوێنەوارە بەجێماوەكانی ماركس دەكەن بەم شێوەیە:
أ .ژمارەیەك لە زاناكان جەختیان كردووە لەسەر گرنگی كارل ماركس،
لە سونگەی ئەو رۆڵە ئاشكرایەی كە گێڕاوێتی لە پێشكەوتنی زانستيی
كۆمەاڵیەتیدا ،رۆڵی ئەو قوتابیانەشیان بەرز نرخاندووە كە رەنجێكی یەكجار
زۆریيان داوە بۆ روونكردنەوە و تاوتوێكردنی ئەو بیرۆكانەی ماركس و
بۆچوونو نوسینەكانی ،كە هەندێكیان بە تەواوی روونو ئاشكرا نەبوون تا
رەنجەكانی ماركسو قوتابیيەكانی گەیشتنە پلەی تەواو ،بۆ ئەوەی لە كۆتاییدا
بگەنە تیورییەكی سۆسیۆلۆجی پتەو لە بنیاتنانی كۆمەڵگەو گۆڕانیدا ،ئەوەش
بە چاوپۆشی لەوەی كە ئەو تیوریە رۆڵی تاقەیەك توخمی زۆر دەرخستووە و
بە تەنها كردوویەتی بە بەرپرس لە وێناو پرۆسەو ئەنجامە جیاجیاكانی گۆڕیتی
كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگەدا.
ب .سۆرۆكین ماركسی تۆمەتبار ك��ردووە ب��ەوەی كە تیوریەكەی
لەسەر كۆمەڵێك لە وێناكاری هەڵە راوەستاوە ،كە دیارترینیان ئەو وێناكردنە
هەڵەیەی ماركسە ،كە لەبارەی پەیوەندی (هۆكاری) و (حەتمیەتە) و
كردوویەتی كە لەسەر بنەمایەكی میتافیزیكییە .سوروكینیش جەخت لەسەر
نەگونجانی قبووڵكردنی ئەو وێنایەی ماركس دەكاتەوە و بەپێی سۆرۆكین
ستەمە ئەو تیوریە پراكتیزە بكرێت لەسەر پەیوەندی نێوان دیارەكان بە تایبەتی
لەبواری كۆمەاڵیەتیدا ،چونكە پەیوەندی نێوان دیاردە كۆمەاڵیەتیە جیاوازەكان،
پەیوەندیەكی شوێنەوار ئاڵوگۆڕە ،واتا كاری تێدەكرێت و لە هەمانكاتیشدا
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كاردەكات ،ئەوەش لە ڕای سۆرۆكیندا پێچەوانەی بۆچوونەكەی ماركس ،كە
هەر لەپێشەوە خۆی داوەتە دەست ئەوەی كە پەیوەندی (هۆكاريی) تەنها
یەك الیەنە رادەوەستێت ،كە لەو رێیەوە هۆو هۆكاری هەموو كارایی و
بزاوتێكی پێدەبڕێت و لەوالیشەوە ئەنجام ،یان هۆدارەكە نیگەتیڤ دەبێت،
چونكە ئەو ئەنجامە سێبەری ئەو (هۆ)یانەیەو ئەركە بەسەر شانیانەوە .ئیدی
هەر لێرەوە سۆرۆكین ئەو ئەنجامە رەتدەكاتەوە ،كە ماركس پێی گەیشتووە،
ئەكێشێتە سەر ئەوە گوایا تەنها هەر شێوەی بەرهەمهێنانە لە كۆمەڵگەدا ،كە
سروشتی گشتی راستا جیاجیاكانی ژیانی كۆمەاڵیەتی و سیاسیو رۆحی هەر
كۆمەڵگەیەك دیاریدەكات ،بە تایبەتی لە سێبەری ئەو هەموو لێكۆڵینەوە
مەیدانیانەی كە گرنگی زۆر كاریگەری دیكەی وەك ئايین و جادو زانستیانە
سەلماندووە .وەنەبێت گرنگی ئەو كاریگەرانە هەر تەنها چەند الیەنێكی ژیانی
كۆمەڵگە بگرەنەوە و هیچی تر ،بەڵكو درێژەشیان كێشاوە بۆ كاركردنە سەر
خودی دیاردە ئابوریيەكانیش.
ج .تیماشیف رەخنەی ئاراستەی تیوری سۆسیۆلۆجی ماركس
كردووە روونی كردۆتەوە ،كە رووداوە راستەقینەكانی مێژوو زۆرجار
پێچەوانەی چەمكی ماركسیان سەلماندووە ل��ەب��ارەی گ��ۆڕان��ەوە،
روونیانكردۆتەوە كە گۆڕان لە نموونەیەكەوە بۆ نموونەیەكی دیكەی
رێكخستنی كۆمەاڵیەتی بەرهەمهێنان زۆرجار دوور لە (حەتميەت)یان
دوور لەو سەلمێنراوەی كە ماركس گریمانەی لەسەر داوە ،پیادە ئەبێت
(كە گریمانەكەشی بریتیە لەوەی كە گۆڕان بە سەركەوتنی چینە چەوساوە
و ژێر چەپۆكەكان نەبێت روون��ادات ،هەروەك چۆن ئەو رووداوە
مێژووییانە بە قسەی (تیماشیف) ناڕاستی ئەو نوقاڵنانەی ماركسیان
سەلماندووە كە پەیوەندییان بە لەناوچوون و نەمانی چینەكانەوە
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هەبوو ،بە تایبەت ناونجیيەكان و لە دوادوایيشدا تیماشیف پێیوایە
كە تیوریەكەی ماركس هەرچەند لەسەر بنەمای كاریگەری ئابووری
رائەوەستێت ،كە تاقە كاریگەری لێهاتوو بەكارە لە گۆڕانی كۆمەاڵیەتیدا،
بەاڵم لە سەرەتاو كۆتاییدا هەروەك تیوریيەكانی (سپنسەر) و (كونت)
وایە.
د .هەركەس بۆتۆمۆری بینیبێت لەرێی كتێبی (زانستی كۆمەاڵیەتی
لە دیدێكی كۆمەاڵیەتی رەخنە ئامێزەوە) ،وا ئەزانێت كە تیوریەكەی
ماركس گەڕاوەتەوە ناو بازنەی رووناكی ،بەو پێیەی كە پێچەوانە و
هەڵوەشێنەری تیوری (وەزیفی)یە كە زانستە كۆمەاڵیەتیيەكانی گرتبوەوە
لەماوە زەمەنییەكانی ئەم دوادواییەدا ،كە ئەستێرەی لە ئاوابووندایە،
چونكە بە بۆچوونی بۆتۆمۆر گوایا بەشی پێویست لێهاتوو نیيە و
بۆتۆمۆر بەراوردكارییەكی رەخنە ئامێزی ماركسیت و(وەزیفیەتی)
ك��ردووە و ئەڵیت« :ل��ە كاتێكدا كە وەزەیفیەت جەخت لەسەر
هاوتوخمی كۆمەاڵیەتی دەكات ،ماركسیەت جەخت لەسەر ملمالنێی
كۆمەاڵیەتی دەكاتو لە كاتێكدا كە (وەزیفیەت) گرنگی بەمۆدە نەگۆڕو
نەبڕاوەكانی كۆمەاڵیەتی ئەدا ،مارگسیزم جەخت لەسەر بنیاتی گۆڕاوی
لەسەر سیستمەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتی لەرێی بەهاو مۆدە گشتیيەكانەوە
چەق دەبەستێت ،ئا لەو كاتەدا ماركسیزم پێدائەگرێت لەسەر جیاوازی
بەرژەوەندیو بەهاكان لەناو هەموو كۆمەڵگەیەكدا ()4و بۆتۆمور دان
بەوەدا دەنێت كە ماركسیزم تاقە تیوریەكە كە وەك پێویست بە تەنگ
زۆرانی كۆمەاڵیەتیەوەیە و بۆتۆمۆر جەخت لەسەر گرنكی ئەم تیورە
دەكات ،لەبەر ئەوەی كە كۆمەڵگەكانی مرۆڤایەتی سروشتی مێژوویی
ئاڵۆزییان پێوە دیارە ،لە پاشاندا بۆتۆمۆر ژمارەیەك رەخنە ئاڕاستەی
ماركسیزم دەكات رەنگە ئەمانە گرنگترینیان بن:
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 .1لە راستیدا تیوریەكەی ماركس هەندێك هەڵەی پێوە دیارە ،چ
لەو رووەوە ،كە پەیوەندیان بە وەسفكردنی راستەقینەی هەردوو چەشنەكەی
(زۆرانو هاوكێشی)یەوە هەبێت ،لە كۆمەڵگەدا یان لەوەی كە پەیوەندی بە
راڤەكردنی(زۆرانە)وە بێت لە كۆمەڵگەدا ،یان لەوەی پەیوەندیی بە پتەوی
چینە كۆمەاڵیەتیەكەوە هەبێت.
 .2زۆر لە گریمانەكانی ماركس داڕشتەی چەند یاسایەكی گشتییان پێوە
دیارە ،كەچی بێجگە لە چەند یاسایەكی تایبەتی رووت ،یان پرەنسیپەكانی ئەو
یاسایە هچی دیكەنین(.)5
 .3لە كۆتاییدا زۆر لە بیریارەكان هەرگیز ماركس بە زانای سۆسیۆلۆجی
دانانێن ،هەرچەند ماركسیزم هەندێك بیرۆكەی سۆسیۆلۆجیشی لەخۆ گرتووە،
و لەسەروی ئەو زانایانەوە توێژەری فەرەنسی(هەنرێ لۆفیفەر) هەیە لەرێی
كتێبەكەیەوە لەبارەی (ماركسو زانستی كۆمەاڵیەتی)كە لە پاریس دەریكردبوو
لەساڵی 1996دا (6.)3
 .4لەگەڵ ئەو هەموو قسەیەدا كە لەبارەی تیوری سۆسیۆلۆجی
ماركسەوە كراوە ،ژمارەیەكی یەكجار زۆر لە زانایان لە گرنگی بیری ماركسیزم،
لەبواری گۆڕانی زانستی كۆمەاڵیەتیدا كەم ناكەنەوە ،چونكە (بیرەكە) بەشداری
كردووە لە داڕشتنی تیوریيەكی زانستیانەی رێكوپێك لە بارەی بونیات و
گۆڕانی كۆمەاڵیەتیەوە ،ئەمە بێجگە لەوەی كە بیری سۆسیۆلۆجی ماركسیزم
كێشاويەتيە سەر پێویستی بوونی ئەوەی كە ئەبێت زانستی كۆمەاڵیەتی زانستی
كۆمەڵگە بێت.
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تێبینی:
 )*( .1پەراوێزن
) ( .2رەنووسەكان سەرچاوەن.

پەراوێزەكان:
 .1بڕوانە شەرحی تەواوی تیوری نامۆبوون الی ماركس و ئەنگلز
لەتوێی كتێبەكەماندا بەناوی (زانستی كۆمەاڵیەتی دەشتەكی) كە پێشتر لە
الپەڕە ()127-126دا ئاماژەی بۆ كراوە هەرچەند كات و شوێنی چاپەكەی
دیاری نەكردووە.
 .2لە نوسینی راو بۆچوونەكانی ماركسدا لەبارەی كاری كۆمەاڵیەتیەوە،
پشتمان بەم سەرچاوەیە بەستووە.
(Percy .S.Cohen, Modern Social Theory,Iondan,Heine
.)Mann Enducatnal Books,Lt.d-1968
ب .لەسەر وەرگێڕانە عەرەبیە بە نرخەكەی دوكتۆر عادیل موختاری
هەواری-زنجیرەی لە كتێبەكانی زانستی كۆمەاڵیەتیو گەشەكردن  -قاهیرە
.-1997
 .3بۆ شارەزایی زیاتر بڕوانە بۆتۆمۆر– زانستی كۆمەاڵیەتی دیدێكی
كۆمەاڵیەتی رەخنەیی وەرگێڕانی  -د .عادیل موختاری هەواری-كتێبخانەی
نەهزەت ئەلشەرق-قاهیرە 1980الپەڕە (.)106-91
 .4تیماشیف وتەیەكی هەیە لەم بۆچوونە دەچێت كە ئەڵێت:
ماركسو جۆبینۆو بیكاڵو دانیلفسكی چۆلینی كارەكانی خۆیان وا دەكرد،
كە سەر بە فەلسەفەی مێژوو بن ،بڕوانە تیماشیف وەرگێرانى چاپی دووەم
الپەڕە (( ،)80بێئەوەی شوێنو ساڵی چاپكردن دەستنیشان بكات).
 .5لە كاتێكدا تیماشیف لە بڕگەی(ج)ی ئەم بابەتەدا ،رەخنە لە
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تیوری سۆسیۆلۆجی ماركس دەگرێت :سەبارەت بە چەتمیەتی سەركەوتنی
(پرۆلیتاریا) بۆ پیادەكردنی گۆڕان ،تا ئێستا ئەگەر مەبەست لەو سەركەوتن
و گۆڕانە سەركەوتنێكی رادیكاڵی بێت ،لە بواری خاوەندارێتی (هۆكاری
بەرهەمهێنان)دا نەك ریفۆرمسازی ساختەی بورژوازی ،ئەوا تیوریەكەی
ماركس هێشتا هێزی لەبەر نەبڕاوە(وەرگێڕ).
 .6وەك بۆتۆمۆریش لە بڕگەی(د)دا ،هەمان رەخنە دەگرێتە سەر
ئەو تیوریە ،پێویستە سەیرێكی رەوشی سیاس ی و ئابووریی ئەمڕۆی جیهانی
سەرمایەداری بە سەركردايەتی ئەمریكا بكرێت ،بۆ چەسپاندنی راستی
بۆچوونەكەی ماركس(وەرگێر).

سەرچاوەكان:
 .1تیماشیف :سەرچاوەیەكی پێشوو الپەڕە  ،76ناوی ئەو سەرچاوەیە
نەهێنراوە (وەرگێڕ).
 .2بڕوانە د .محەمەد عاتیف غەیس (زانستی كۆمەاڵیەتی)-
سەرچاوەی پێشتر ال( ،)41هەروەها سەیری كتێبی (هەڵوێستی تیوری
لە زانستی كۆمەاڵیەتی سەردەم)دا ،یانەی كتێبی زانكۆیی-ئەسكەندەریە
 1972بەشی تایبەت بكە بە بەیەكگەیشتنی زانستی كۆمەاڵیەتی بە رەوتی
ماركسیت الپەڕەی .261-230
3.Henry Le Febvre,Sociologiede
و لە چەند پڕگەیەكی دیكەی فرەو زۆردا Marx,P.U.F.Paris,1966.P.P20 .25
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ماركس و ئاكار
بابەك ئەحمەدی
لە فارسییەوە :دانا شوانی
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ماركس بەردەوام لە ئاكار دەدوا ،وەك دۆزێكی ئایدۆلۆژیكی هاوتا
بە كاروبارێكی وەك ماف ،فەلسەفە و ئایين .ئەو وەك هیگڵ بە پێچەوانەی
(كانت) بایەخی هەر چەشنە باسێك لە بەرزی و دەستبااڵی مێژوویی ئاكار،
یاخود گریمانەی فەلسەفی پێگەی سەربەخۆی ئاكار (لە ئاكامدا گریمانەی
پەرەسەندنی تایبەتی دیاردە ئاكارییەكان) رەتدەكاتەوە .بە بڕوای ئەو
مێژووی مرۆڤ تا هەنووكە لە بنەچەدا بە گوێرەی «الیەنی خراپ» و الیەنی
وەبەرهێنان و خەبات ،بەرەوپێش چووە ،ناڕاست دەبێت كە ئاكار (بەشێوەی
دیدی سۆشیالیستە یۆتۆپیاخوازەكان) بە وێناكردنى لە بااڵیی رۆحی مرۆیی
بدەینە قەڵەم ،بەڵكو پێویستە ئەوە بە دەرەنجامی هەوڵگەلێكی كەم تا
زۆری بەردەوام و سیستماتیك لە ئاراستەكردنی هەلومەرجە نامرۆییەكان
بزانین.
بە دیدی ماركس ،هیگڵ بە خستنە بەرباسی چەمكی ()Sittlichkeit
بە مانای «ژیانی ئاكاريی» ،بە باشی سەلماندی كە باسكردنی ئاكار سەربەخۆ
و جیا لە چەمكی یاسایی ناخرێتەڕوو .باسكردن لە یاساش ئێمە ناچار بە
باسكردنی دەوڵەت و كایەی سیاسی دەكات .هیگڵ لە بەندی ()268ی كتێبی
فەلسەفەی مافدا پیشانیداوە كە ئاڕاستەی ئاكاری ،یاخود ()Gesinunng
هەمان ئەو بەڵێنە سیاسیەیە كە لە سیاسەتدا ،مانای میوانپەرستی دەدات بە
دەستەوە .خودی ماركسیش لە نامەی دكتۆراكەیدا نوسی ،كە بابەتی ئاكار
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ئێمە بەرەو بابەتی دەوڵەت پەلكێش دەكات .ئەو لە كتێبی دەستنوسەكانی
()1844ی��ش ئابوری وەك «زانستی ئاكاری واقیعی ،ئاكاریترین زانست
دەناسێنێت ،لە شوێنێكی دیكەشدا لە هەمان كتێبدا نوسیویەتی ((كە
ئاكار وەك زانست ،هونەرو...هتد ،شتێك نییە جگە لە شێوەی تایبەتی
بەرهەمهێنان كە پاشكۆی یاسای گشتییە)) .بە سەرەنجدان لەم رەخنانە لە
كتێبی خێزانی پیرۆزدا نوسی« :بەهرە ،ئەو داوەرییەیە كە ئابوری سیاسی
لە بارەی ئاكاری مرۆڤ دەیخاتەڕوو» و ئاكاری مەسیحی هیچ نییە جگە
لە چەكێك لە دەست دەوڵەمەندان ،ئاكار دەتوانێت بەرامبەرێتی سامان و
هەژاری بگۆڕێت بۆ بەرامبەرێتی چاك و خراپ .قارەمانی ئاكار ئەو كەسەیە
كە توانیویەتی ببێتە ملیۆنێر و قارەمانی رۆژگاری تازە ،ئەو تاوانكارەیە كە
تاوان بە ئاكار دەخاتەڕوو .لەدوای ماركس و گرامشی ئەم خاڵە بە روونی
دەخاتەڕوو «لە خەباتی چینایەتیدا ،ئاكاری تاكە بنەچەی سەركەوتنە» .لە
یەكەمین پەڕەكانی كتێبی ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی ماركسیدا روونكراوەتەوە
كە دەبێت بەرهەمهێنانی بیروڕا یەكانگیرو كاریگەر لە پەیوەندییە ماددی
و بەرهەمهێنانییەكانی نێوان مرۆڤەكان لەبەرچاو بگیرێت .پەیوەندییە
فیكرییەكان و بەرهەمهێنانی فیكری كە لە زمانی سیاسی ،ماف ،ئاكار ،دین،
میتافیزیك ...،هتد دەخرێنە ڕوو ،زادەی پەیوەندییە ماددی و واقیعییەكانن.
لە كتێبی ئایدۆلۆژیای ئەڵمانیدا ،ئاكار لە دوو الیەنی جیاوازەوە
خراوەتەڕوو:
 .1ئاكار وەك فاكتەرێك لە بەرەوپێشبردنی چاالكی و كردەی مرۆیی،
ئەركخوازییە .توخمی هاوشانكەری تاكی بۆرژوا بە پێگە گشتییەكەیەوە كە لە
چەشنی ماف و سیاسەت دەردەخرێت« :ئاكار لە چەشنی ئەو دامەزراوانەیە
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كە لە شێوەی بۆرژوازیی خۆی مەرجەكانی بۆرژوابوونی بۆرژواكانن .ئاكاری
بۆرژوایی یەكێكە لە فۆرمە گشتییەكانی دەبڕینی ئەم پەیوەنديە بۆرژوایيە
بە هەلومەرجی بوونی ئەوەوە».
 .2ئاكار لە پلەی تیۆرەیەكی پەتی كە تەنها خەیاڵی دەرەنجامی
دابەشكردنی كاری كۆمەاڵیەتییە .لە كتێبی سەرمایەدا پەیوەندی سیاسەت بە
ئاكار و ئاكاری سوخواردن (ریباخواردن) بەم شێوەیە خراوەتە ڕوو .ماركس
لە ئاكاری بۆرژوایی كە كەڵەكەكردن حوكمی ئایينی دەیخاتە ڕوو ،باسی
بانكی وەك «بااڵترین شەرەفی ئاكاریی» .لەم كۆمەڵگەیەدا «بانكدار خاوەن
بانك ،ئاكارخوازتر و بەشەرەفتر لە قەشە» دەناسرێت.
ماركس لە باسی ئاكار و كۆمۆنیزمدا لە كتێبی مانیفێستدا نوسیویەتی
كە لەگەڵ سواربوونی كۆمۆنیزم ،ئاكار غەمبارو بێ رەون��ەق دەبێت.
ئاكار وەك «فۆرمە ئایدۆلۆژیكییەكانی دیكە» لە چەشنی ئایين ،دەوڵەت
و خێزان...هتد ،دەرەنجامی خەباتی چینایەتییە و بە شێوەیەكی تەواو
دەرناكەوێت .بنەچەی ئەم تێگەیشتنەش لە كتێبی دەستنوسەكانی ()1844
دا هاتبوو .لەو كتێبەدا باس لە داتەپینی پۆزەتیڤی خاوەندارێتی تایبەتی
كرابوو ،ئەمەش حوكمی گەڕانەوەی مرۆڤ بوو بۆ فەزای دەرەوەی دین،
خێزان و دەوڵەت .وێناكردنی «ئاكاری پرۆلیتاریایی» كە لە بەرامبەر ئاكاری
بۆرژواییە ،لە بەرهەمەكانی ماركس نادۆزرێنەوە بە بنەمایەكی تیۆریی
نوسینەكانی ئەو ناخوێندرێتەوە.
تێڕوانینی خودی ماركس بۆ پرسە ئاكارییەكان هەڵبەتە لە بەندی
تێگەیشتنی قۆناغەكەیدا بوو .ئەو بە هەمان بێزاری باوی سەردەمی
ڤیكتۆریاوە لە گەندەڵی دەدوا .لە كتێبی سەرمایەدا لە گەندەڵی ئاكاریی
سەرچاوە گرتوو لە ژیان ،لە هەژاری تەواوی كرێكاران دەدوا .خەوتنی
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ئەندامانێكی زۆری خێزانە كرێكارییەكان لە ژوورێكی بچوكدا بە هۆكاری
«گەندەڵی شەرمهێنەر» زانیوە و هیچ وێناكردنێك لە ئازادی سێكسی لە
مێشكدا نەبوو ،لە نوسینەكانیشیدا شێوەی دەربڕینی ئەنتی ژن و گاڵتەكان و
تەنزە نیشانەییەكان لەسەر بێرێزی ژن كەم نین .لە هەمانكاتدا ئەگەر نا بە
ئەندازەیەكی خێرا ،بەاڵم لە كاری خۆیدا زیاد لە سۆشیالیستەكانی سەردەمی
خۆی بە فەرمانێكی بزوێنەر كە دەبێتە هۆی رەنگدانەوەی حوكم گەلێك
لەبارەی «بێ ئاكاری ماركس» هەنگاو هەڵدێنێت ،یان دەداتە شەقەی باڵ.
ئەو لە كتێبی مانیفێستی كۆمۆنیستیدا ،پێگەی ژن لە خێزاندا بە
جۆرێك لە كاری سۆزانی دەداتە قەڵەم ،بەاڵم بە شێوە فەرمییەكەی .لە
تاوانی ئەمەی كە كۆمۆنیستەكان لە هەوڵی سۆشیالیزەكردنی ژنانن ،وەها
باسیانی دەكرد كە وەك بۆرژواكان ژن بە ئامرازی بەرهەمهێنان هەژمار
دەكەن .دەبیستین كە بڕیارە كۆمۆنیستەكان ئامرازی بەرهەمهێنان دەكەنە
موڵكی گشتی ،فیكرێكی وەهایان لەسەر شان هەڵگرتووە.
ئەنگڵس لە كتێبی ئەنتی دورینگ باسی «ئاكاری داهاتوو»« ،ئاكاری
بەراستی مرۆیی» دەكات ،بەاڵم دەستەواژەی «ئاكاری كۆمۆنیستی» بە
كارنەهێناوە .ئەو «ئاكاری داهاتووی» لە بەراورد بە پێگە مێژووییەكان
«ئاكاری فیوداڵ-مەسیحی»و «ئاكاری بۆرژوایی مۆدێرن» خستە ڕوو .چەمكی
ئاكاری چینایەتی كە ئەو باسی لێوە كرد ،هیچ پەیوەندییەكی بە باسی
ماركس لەم بوارەدا نییە .ئەنگڵس لە كتێبی بنەچەی خێزان ،خاوەندارێتی
تایبەتی و دەوڵەتیشدا باسی ئەم خاڵەی كردووە ،كە لە داهاتودا تاك
هاوسەری لەنێو دەچێت و ئاكاری عەشق و ئاكاری سێكسیش دەگۆردرێت.
«پەیوەندی عاشقانە» حاكم و زاڵ دەبێت ،بەاڵم پێویستە لە خەیاڵپاڵوییەكانی
ئەو لەبارەی داهاتوو تێبپەڕێن ،چونكە زۆربەی پرسیارە بێ وەاڵمەكان
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بۆ ئەو فەراهەم دەكەن .سەرەنجام دڵخوازی عاشقانە چ دەبێت ،ئەگەر
كەسێك عەشقی الیەنێك بۆ الیەنێكی دیكە بەدەستبێنێت ،نەتوانێت لەگەڵی
بژى؟ لە «قەڵەمڕەوی ئازادی پەتیدا» لەمەڕ ئەم غەریزە ناكامە ،دەتوانرێت
چی بوترێت؟ كە تەنها لە شێوەی تاكدا دەگمەن دەبێت ،كە ئیدی بە
پێچەوانەی ویستی خۆی ،بە زۆر شێوە بە ژیانی كاتی لەگەڵ ئەو بدات ،لە
ئاكامدا كاتێكی خۆش لە ئازادی بباتەسەر؟.

سەرچاوە:
 -واژەنامەی فەلسەفی ماركس ،بابەك احمدی ،چاپى دووەم.1387 ،
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ماركس و ئەنترۆپۆلۆژیا
تێری ئیگڵتۆن
لە فارسییەوە :دانــا شوانی
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ه��زری پۆست مۆدێرن پێیوایە كە دژە بنەڕەتخوازانەیە و بۆ
هەر بنەڕەتێكی سەبجكەتیڤيی بۆ بوون وەك ئەفسانەی هەڵبژێردراوی
تایبەتی خۆمان بە دیدێكی بەدگومان ئاسا لێی دەڕوانرێت .ماركس بە
پێچەوانەوە ،بیریارێكە لە پلەیەكی كالسیكیتر ،یاخود نەریتی ترو ،الی ئەو
بوونمان بریتیە لەو شێوە هاوبەشەی سروشتی ماددی كە ئەو پێیدەڵێت
«بونەوەری جۆريی» .ئەم چەمكەش وەك دەستەواژەی «زاتی مرۆڤ»
بە شێوەیەكی ئاڵۆز لەنێوان وەسفكردن و رێگەپێدان ،لە نێوان واقیع و
بەها ،ڕوونكردنەوەیەك سەبارەت بەوەی كە ئێمە چۆنین و دەبێت بە چ
چەشنێك بین ،گیر دەخوات .ئێمە لە ڕووی سروشتییەوە بوونەوەرگەلێكی
كۆمەاڵیەتین و بۆ نەمری خۆمان بە یەكترەوە وابەستەین ،وێرای ئەوەش
ئەمە دەبێت هەم بەهای سیاسی بێت و هەم واقیعيەتێكی ئەنترۆپۆلۆژی.
ماركس وەك بیریارێكی مێژووباوەڕ دەكارێت و دامەزراوە مرۆییەكان لە
چنگی ئەو نەمرییە درۆینەیەی كە هزری میتافیزیكی خوی پێوە گرتووە،
ڕزگار بكات .ئەوەی لە ڕووی مێژووییەوە دێتە كایەوە بەردەوام دەتوانێت
لە ڕووی مێژووییەوەش ئاوەژوو بكرێتەوە ،بەاڵم هەروەها ئەو تا ڕادەیەك
بە چەشنێكی نەشیاو و ناجۆر ،چەشنێكی خودبڕوای ئەرستۆیی هەیە ،كە
پێیوایە جۆرێك خود یان (ذات) لە ئارادایە ،لێرەوەیە كە كۆمەڵگەی عادیالنە
ئەو كۆمەڵگەیەیە كە تێیدا ئەم زاتە دەرفەتێك بقۆزێتەوە كە تواناكانی خۆی
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بە شانۆی دەركەوتن بگەیەنێت .بەم چەشنە پرسیارەكە لێرەوەیە كە ماركس
ئەم پێكدژی و ناتەباییە ڕوونە لە هزری خۆی بە چ چەشنێك چارەسەر
دەكات؟.
ئەو ئەم كارە وەك هیگڵ لەپێش ئەو ،بەمشێوەیە ئەنجامدەدات
كە بە چاوی زاتی مرۆڤایەتی لە گۆڕان و گەشەسەندن دەڕوانێت .لە زاتی
ئێمەدایە كە هێزەكانمان بەدیبهێنین ،بەاڵم ئەوەی كە چ جۆرە هێزگەلێك
لەبەرچاومانن ،لە چ هەلومەرجێك ئەم هێزانە بەدی دەهێنین ،پرسەكە لە
ڕووی مێژووییەوە تایبەتە .لە دیدی ماركسی گەنج و لە كتێبی دەستنووسە
ئابوری و فەلسەفییەكان ،ئێمە تا ئەو شوێنە مرۆڤین كە جۆرێكی تایبەت لە
«بونەوەری جۆريی» لەگەڵ هاوجۆرەكانمان هاوبەشین:
زاتی مرۆیی سروشت تەنها بۆ مرۆڤی كۆمەاڵیەتی بوونی هەیە،
چونكە تەنها لێرەدایە كە سروشت وەك پەیوەندی لەگەڵ مرۆڤەكانی دیكە،
وەك بوونی ئەو بۆ ئەوانی ترو وەك بوونی ئەوانی تر بۆ ئەو و وەك
توخمی ژیانی واقیعيەتی مرۆیی بوونی هەیە ،تەنها لێرەدایە ،كە سروشت
وەك پێكهاتەی بوونی مرۆیی خودی ئەو بوونی هەیە .تەنها لێرەدایە
كە ئەوەی لە دیدی مرۆڤەوە بە بوونی سروشتیەكەی دێتە هەژماردن بە
شێوەی مرۆیی ئەو دەردەكەوێت و سروشت لە دیدی ئەو دەبێتە مرۆیی.
لەم ڕووەوە ،كۆمەڵگە بریتیە لە یەكانەیی تەواوی زاتی مرۆڤ لەگەڵ
سروشت ،رابوونی ڕاستەقینەی سروشت ،سروشتباوەڕی بە دیهاتووی مرۆڤ
و مرۆڤباوەڕی بە داهاتووی سروشت ،بە تایبەت پێویستە لەم شتە دوور
بكەوینەوە كە جارێكی دیكە «كۆمەڵگە» وەك ئەبستراكتێك لە بەرامبەر تاك
دابنێین .تاك بونەوەرێكی كۆمەاڵیەتییە .بەم چەشنە دیاردەی ژیانی ئەو
(تەنانەت ئەو كاتەی كە لە پەیوەندیدایە لەگەڵ مرۆڤەكانی دیكە ڕاستەوخۆ
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بە شێوەی ژیانی هاوبەشەكی دەردەكەوێت) دیاردە و ڕاستكردنەوەی ژیانی
كۆمەاڵیەتییە .ژیانی تاكەكەسی و ژیانی جۆری مرۆڤ دوو شتی لە یەك
جیا نین)EW350(..
ئایا ئەم بوونەوەرە جۆرییە مەبەست یان ئامانجێكی هەیە؟ ئایا ماركس
بیرمەندێكی ئامانج باوەڕە؟ بە مانایەك بەڵی و بە مانایەكی دیكە نەخێر،
چونكە مەبەست و ئامانجی بوونی جۆريی ئێمە لە جۆرێك لە هاوشێوەی
گوتنی داهێنان ،بە هەمانشێوە بریتیە لە بوون بەخشین بە خودی ئەم بوونە
جۆرییە .لەالی ماركس بەو چەشنەی كە لە دیدی رادیكاڵە رۆمانتیكیيەكانی
دیكەش ،هیچ دوا خاڵێك لەو دیوی پەرەسەندنی خۆلەزەتبەخش بۆ بوونی
مرۆڤ لە ئارادا نییە ،یاخود نابێت بوونی هەبێت:
ئەو كاتەی كە كرێكارانی كۆمۆنیست كۆدەبنەوە ،یەكەمین ئامانجیان
پەروەردە ،پروپاگەندە و شتی دیكەیە ،بەاڵم لە هەمانكاتدا ویستێكی تازەش
بەرهەمدەهێنن (ویستی كۆمەڵگە) و ئەوەی بە شێوەی ئامراز دەخرێتەڕوو
بە شێوەی ئامانج دەردەكەوێت .ئەم ڕەوتی پێشكەوتنە پراكتیكیە دەتوانرێت
بە ناسراوترین شێوە لە خڕبونەوەی كرێكارانی سۆشیالیستی فەرەنسی
ببینرێت .جگەرەكێشان ،خواردن و خواردنەوە و...هتد ،ئیدی ئامرازی
بەدیهاتنی پەیوەندی نێوان خەڵك نین .پێكهاتنی گرووپ ،ئەنجومەن و
دانیشتەكانی باس و مشتومڕو گفتوگۆئامێز كە بە نۆبەی خۆی كۆمەڵگە
دەكاتە ئامانجی خۆی ،بۆ ئەوان بەسە .بڕایەتی مرۆڤەكان خاڵی و بەتاڵ
نییە ،بەڵكو واقیعەتە و شەرەفداری مرۆیی بە دەست پینە داخراوەكانیان
دەدورنەوە.)EW 365(..
ئەم تێگەیشتنە لەو سروشتەی كە خۆگەشەسەندوییەكەی (Self-
 )developmentئامانجی لە خودی خۆیدایە لە بەرامبەر دوو شێوەی بیری
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بەهێز لە رۆژگاری ماركس سەقامگیر دەبێت .سەرەتا ئەو تایپە ئەرگومێنتێكی
میتافیزیكیە كە بە چاالكی مرۆیی دادەنرێت ،تاوەكو لەبەردەم دادگایەكی
بەرزتر حیسابی لەگەڵدا بكرێت :واتە ڕوولێنان ،ئاكار ،بنەما ئاینییەكان،
ئایدیای رەها .ماركس بە قوڵی لەگەڵ میتافیزیكییەكی وەها دوژمنایەتی
دەكات ،هەرچەند كە ئەو لە باتی خۆی ئاكارخوازێكی قووڵە .ئەو شتەی كە
هەیە لە دیدی ئەو سیستمی ئاكاريە لە ڕاستیدا پشت ئەستورە بەم پرۆسەی
ئاشكراكردنی هێزەكان و توانا ئافرێنەرەكانمانەوە ،نەك ئەو یاسایەی كە
لەسەر بەرزییەكانی جێبەجێ دەكرێت ،یاخود كۆمەڵێك ئامانجگەلی شكۆمەند
كە لەودیوی ئەوەوە دەخرێتەڕوو .هیچ پێویستییەك بە ئاراستەكردنی ئەم
ستاتیكەوە نییە ،بەو چەشنەی كە پێویستی بە ئاراستەی پێكەنین یان
ئاواز نییە ،ئاكار پەیوەندی بە زاتی هاوبەشی ئێمەوە هەیە .بەاڵم ئەم
سیستمە ئاكاریيە ،هەروەها خۆی لە ملمالنێ بەو فۆرمە لە عەقڵ ئامرازی
دەبینێتەوە كە الی ئەو تاكانە تەنها بۆ خاتری ئامانجێكی گەورەتر بوونیان
هەیە :بۆ نموونە ،بۆ ئامانجێكی وەك دەوڵەتی سیاسی ،یان (بەو چەشنەی
كە لە هزری سودباوەڕانەی زاڵ لە سەردەمی ماركس)دا بەرزكردنەوەی
بەختباشی هەمووەكی .ئەم ئەرگومێنتە ئامراز و ئامانجی هەمان ئەو شێوە
عەقاڵنیەتەیە كە بە بڕوای ماركس دەستبااڵیی لەسەر كۆمەڵگە چینایەتییەكان
هەیە ،ئەو كۆمەڵگانەی كە تێیدا تواناگەلی زۆربەی مرۆڤەكان بە سوودی
ژمارەیەكی كەمی خەڵك بە شێوەی ئامراز دەردەكەوێت.
لە كۆمەڵگەی سەرمایەداریدا ،كار ه��ەوڵ و تەقەالی ژی��ان و
خودی ژیانی بەرهەمهێنان لە دیدی مرۆڤ تەنها لە فەرمانی ئامرازێك
بۆ دەستكەوتنی پێویستییەك دەردەكەوێت :پێویستی بە پاڕاستنی بوونی
جەستەیی ،بەاڵم ژیانی بەرهەمهێنانی ،ژیانی جۆرییە .ئەم ژیانە جۆرییە
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ژیانی ژیانخولقێنە .ئەدگاری گشتی جۆرێك ،ئەدگاری جۆری ئەوە لە دەست
زاتی چاالكی ژیانییەكەیدایە و چاالكی ئاگایانە و ئازادانە بە ئەدگاری جۆری
مرۆڤ دێتە هەژماردن( .لە سەرمایەداری) ،خودی ژیان تەنها بە شێوەی
ئامرازێك بۆ ژیان دەردەكەوێت.)EW328( .
لە كۆمەڵگەی چینایەتی ،وا لە تاك دەكرێت كە ئەوەی بەرامبەر بەو
كەمترین الیەنی وەزیفیی هەیە (واتا بوونی جۆری خۆگەشەسەندووی خۆی)
( )Self- realizing Species-beingبە ئامرازێكی پەتی بۆ مانەوەی ماددی
بگۆرێت .هەڵبەتە مەبەستەكە ئەمە نییە ،كە ماركس ئەرگومێنتێكی ئامرازيی
وەها یەكسەر دەخاتە پەراوێزەوە ،بەبێ ئەم ئەرگومێنتە ئامرازییە بە هیچ
شێوەیەك هیچ كردەیەكی عەقاڵنی ناتوانێت بوونی هەبێت .سیاسەتی
شۆرشگێری ،خودی ماركس تەبابوونی ئامراز و ئامانج دەكاتە پێویستییەك،
بەاڵم لە تەنزە جۆراوجۆرەكانی هزری ئەو ئەمەیە كە ئەم هزرە بە كاری
درووستكردنی كۆمەڵگەیەك دێت كە تێیدا پیاوان و ژنان وا لێدەكات ،كە
هاوشێوەی ئامانجە رادیكاڵەكان لە زاتی خۆیان پەخش ببنەوە .رێك لەو
ڕوەوە ماركس تاك وا بە قووڵی لە لوتكە دادەنێت ،نەزمی كۆمەاڵیەتی
نەفی دەكات كە لە هەمان باردا لە پانتایی تیۆریە لە كەڕەنای تاكگەڕایی
چەكەرە دەكات ،لە پراكتیكدا پیاوان و ژنان بۆ یەكە بێ ناونیشانەكان
دەگۆڕدرێن و كورت دەبنەوە.
كەواتا ئەگەر ئێمە بمانەوێت ئاكاری ماركس وەسف بكەین،
باشتر لەمە نابێت ،كە ئەو ئاكارە بە ئاكاری «جوانیناسی» دابنێین ،چونكە
جوانیناسی بە گوێرەی نەریت ،ئەو شێوەیەیە لە كرداری مرۆیی كە پێویستی
بە هیچ ئاڕاستەیەكی سوودخوازانە نییە ،بەڵكو ئامانجەكان بنەڕەتەكان و
هۆكارە سەرەكییە تایبەتییەكانی خۆی فەراهەم دەكات .ئەم ئاكارە بریتیە لە
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جۆرێك بەكارهێنانی توانای خۆ واقیعيەتبەخشی ( )Self-fulfillingبۆ خاتری
خودی ئەو ئاكارە و لە دیدی ماركس سۆشیالیزم رێك جووڵەیەكی پراكتیكی
بۆ فەراهەمكردنی ئەو رەوشەیە ،كە تێیدا شتێكی وەك ئەمە لەبەردەستی
زۆرترین ژمارەی تاكەكاندا بێت .لە هەر شوێنێك هونەر هەبێت ،مرۆڤایەتیش
لەوێدا هەیە .لەم شوێنەوەیە كە ماركس خوازیارانی ئەو كۆمەڵگەیەیە كە
تێیدا كار تا كەمترین ئاست بە شێوەی خۆكار ( )Automaticدەركەوتبێت،
بە چەشنێك كە پیاوان و ژنان (هەم سەرمایەداران و هەم كرێكاران)
ئیدی بۆ ئامرازە ڕووتەكانی بەرهەمهێنان كورت نابنەوە و لەباتی ئەو
كورتبوونەوەیە ئازاد دەبن ،تاوەكو كەسایەتیيەكانیان بە شێوەگەلی ڕووت و
تەواوتر دابرێژن .لە دیدی ماركس ،سۆسیالیزم لە بنەڕەتدا بەستراوەتەوە بە
كورتكردنەوەی ماوەی رۆژی كاركردن ،تاوەكو ئەم توانایە فەراهەم بكات
كە ئەم شكۆفەییە گشتییە لەبەردەستدا بێت.
ئازادی لە زەمینەی كاردا تەنها پشت ئەستور بێت بە مرۆڤی بە
كۆمەاڵیەتیكراو و بەرهەمهێنەرانی یەكگرتوو ،كە دانوساندنی خۆی لەگەڵ
سروشت بە شێوەی عەقاڵنی رێكدەخەن و ئەم مەبەستە بە كەمترین هەوڵ
و كۆشش و لەژێر هەلومەرجێك ئەنجامدەدرێن كە زۆرترین تەبایی و
شایستەیی لەگەڵ زاتی مرۆییدا هەبێت ،بەاڵم وێرای ئەمەش ،كار هاوشێوەی
بەستێنێك لە زەرورەت دەمێنێتەوە .لەودیو كار ئەو گەشەسەندنە بە هێزەی
ئادەمیزاد دەستپێدەكات ،كە ئامانج لە خۆیدا ،سنوری ڕاستەقینەی ئازادییە،
كە وێرای ئەوەش ،تەنها دەتوانێت بە كۆمەكی ئەم سنورەی زەرورەت وەك
پێكهاتەیەك خۆی پەخشبكاتەوە .كورتكردنەوەی ماوەی رۆژی كار پێش
مەرجی سەرەكییەتی (.)C vol 385
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شێوەیەكی دیكەی خستنەڕووی ئەم خاڵە ئەوەیە كە بانگەشە بكەین
ماركس دەیەوێت «بەهای بەكارهێنان» مرۆڤەكان لە كۆتی كۆیلەیی «بەهای
گۆرینەوە» ڕزگار بكات .لە دیدی ماركس ،شتێك شایەنی هەستپێكردنە كە
ئێمە دەبێت بە سەرنجدان لە چۆنایەتییە تایبەتییەكان سوودی لێ وەربگرین
و ڕووبەڕووی ببینەوە ،ئەمە مانای ئەوەیە كە ئەو «بەهای بەكارهێنان» لە
بەرچاو دەگرێت .وێرای ئەوەش ،لە هەلومەرجی سەرمایەداریدا شتەكان
بۆ كااڵكان كورت دەبنەوە :شتەكان تەنها بە خاتری بەهای سەوداكردنیان،
بۆ كڕین و فرۆشتن ،بوونیان هەیە ،تاوەكو ئێرەش ،هەردوو كااڵكە ،بە
بەهایەكی یەكسان ،بەرامبەر بە چۆنایەتیەكی ئەبستراكت كورت دەبنەوە،
بەم چەشنە ،ئەوەی كە یەكسانییەك لەسەر جیاوازی زاڵدەبێت .تایبەتمەندییە
هەستپێكراوە تایبەتەكانی كااڵكان بە شێوەیەكی زیانهێنەر لەبەرچاو
ناگیرێن ،بەاڵم ئەم مانایەش بەم چەشنە لە بارەی ئەو مرۆڤانەی كە لە
دەسەاڵتدارێتی ئەو سیستمە كۆمەاڵیەتیەی سڕیشی دەكەن هەر ڕاستە .لە
هەلومەرجی بازاڕدا ،تاكەكان بە شێوەی بوونەوەری ئەبستراكت و شایەنی
سەوداپێكردن لەگەڵ یەكتر ڕووبەڕووی یەكتر دەبنەوە ،كرێكاران بە شێوەی
كااڵ دەردەكەون و هێزی كاری خۆیان بە پێشنیاردەرەكان دەفرۆشن ،كە
بەرزترین بەها پێشنیار دەكات ،سەرمایەداری ترسی ئەوەی نییە ،كە كرێكار
چ شتێك بەرهەم دەهێنێت ،بە مەرجێك كە ئەوەی بەرهەمی دەهێنێت
سوودی لەسەر هەبێت .ئەوەی لەمەڕ بەستێنی ئابوری ڕاستە ،هەورەها
لەمەڕ كایەی سیاسیش هەر ڕاست دەردەكەوێت :دەوڵەتی بۆرژوازییەت
ئەو كاتەی كە بۆ نموونە كابینەی دەنگدان لە ئارادا بێت هاواڵتییەكانی
ئەو دەوڵەتە بە شێوەیەكی ئەبستراكت یەكسان دەكات ،بەاڵم كارەكە بە
شێوەیەك ئەنجام دەدات كە نایەكسانییە كۆمەاڵیەتییەكانیان دەشێرێتەوە.
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ئامانجی دیموكراسییەتی سۆسیالیستی ئەمەیە كە ئەم كەلێنە لەنێوان فۆرمی
سیاسی و ناواخنی كۆمەاڵیەتی لەنێو بەرێت ،بە چەشنێك كە ئامادەیيمان لە
دەوڵەتی سیاسی وەك هاواڵتیانی بەشداریكەر ،بە مانای ئامادەیيمان وەك
تاكەكەسە واقیعيەكان بێت.
تەنها ئەو كاتەی كە تاكی م��رۆڤ ،مرۆڤی واقیعی ،هاواڵتی
ئەبستراكت دووبارە بۆ خۆی بگەڕێنێتەوە و وەك تاكی مرۆڤ لە ژیانی
رۆژانەی خۆی ،كاری تاكەكەسی و پەیوەندییە تاكەكەسییەكانی بە شێوەی
بوونەوەرێكی جۆریی دەربخات ،تەنها ئەو كاتەی كە مرۆڤ هێزە تایبەتەكانی
خۆی ( )Forces Prpresهاوشێوەی هێزی كۆمەاڵیەتی دووبارە بناسێت و
رێكیبخات ،بە شێوەیەك كە هێزی كۆمەاڵیەتی ئیدی بە شێوەی هێزی
سیاسی لەو جیا نەبێتەوە ،تەنها ئەو كاتەیە كە ڕزگاربوونی مرۆڤەكان كامڵ
دەبێت (.)EW234
بەو چەشنەی كە ماركس دەیەوێت سەودای كااڵكان لە كایەی
ئابوری لەنێو بەرێت ،بە جۆرێك كە بەرهەمهێنان لەباتی بەرهەمهێنان بۆ
سوود بە شێوەی بەرهەمهێنان بۆ بەكارهێنان دەردەكەوێت .بەمجۆرەش،
دەیەوێت پارێزگاری لە بەكااڵبوونی كەسایەتی مرۆڤ بكات و توانا زۆر
و زەبەندەكانی گەشەسەندنی هەستی تاكەكەسی لە كۆت و بەندی ئەو
لۆژیكە ئەبستراكت و سودباوەڕانە ڕزگار بكات كە هەمیشە گرفتاریەتی.
لە دەسەاڵتدارێتی سەرمایەداری ،هەستەكانمان دەگۆردرێن بۆ كااڵكان ،بە
چەشنێك كە تەنها لە نێوبردنی خاوەندارێتی تایبەتییە ،كە الشەی مرۆڤ
ڕزگاری دەبێت و هەستەكانی مرۆڤ دووبارە دەناسرێن:
لەم ڕوەوە ،تێپەڕاندنی خاوەندارێتی تایبەتی بە مانای ڕزگاربوونی
تەواوی هەموو هەست و ئەدگارە مرۆییەكانە ،بەاڵم ئەم ڕزگاربوونە رێك
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لەو ڕوەوە كە ئەم هەست و ئەدگارانە هەم ل��ەڕووی زیهنی و هەم
ل��ەڕووی سەبجكەتیڤییەوە مرۆیی دەبن .چاو بە شێوەی چاوی مرۆیی
دەردەك��ەوێ��ت ،بەو چەشنەی كە بابەت ،یاخود ئۆبژەكەی بە شێوەی
بابەت یان ئۆبژەیەكی كۆمەاڵیەتی و مرۆیی دەردەكەوێت ،واتا بابەت،
یاخود ئۆبژەیەك كە بە دەستی مرۆڤ بۆ مرۆڤ درووستكراوە .بەمجۆرە
هەستەكان لە پراكتیكردنی بێ ئەمال و ئەوالی بوونی خۆیان تیۆرەسازی
دەكرێن .ئەم هەستانە بە خاتری خودی شت بۆ شت پەیوەندی دەبەستن،
بەاڵم خودی شت هاوشێوەی پەیوەندییەكی سەبجكەتیڤی مرۆییە لەگەڵ
خۆی و مرۆڤدا ،بە پێچەوانەوەش ،لەم ڕوەوە ،پێویستی یان چێژ گەوهەری
خۆپەرستانەی خۆیان لە دەست دەدەن و سروشتیش بە كەڵك وەرگتنێك
بە شێوەی سودوەرگرتنی مرۆیی دەردەكەوێت كە سودباوەڕی پەتی خۆی
لەدەستدەدات (.)EW352
ئەنترۆپۆلۆژیای سیاسيی ماركس لە تێگەیشتنێكی زۆر بەرباڵوتر لە
كار ،واتا بە دەستەواژەیەك لە تێگەیشتنی الشەی مرۆڤ وەك سەرچاوەی
ژیانی كۆمەاڵیەتی شێوە دەگرێت.
بەو چەشنەی كە ژیان هێدی هێدی ئاڵۆزتر دەبێت ،كار بە ناچاری
پسپۆرتر و تایبەتمەندتر دەبێت و شێوە جۆراوجۆرەكانیشی لەنێوان
بەرهەمهێنەرانی جۆراوجۆر و هەمەچەشنە دابەشدەكرێت ،ئەمەش ئەوەیە
كە ماركس بە دابەشكردنی كاری دەداتە قەڵەم .دابەشكردنی كار رێگەیەكی
پێویست بۆ پێگەیشتوویی و دابەزینی هێزەكانی بەرهەمهێنانە ،بەاڵم
لەالی ماركس دابەشكردنی كار لە خۆگری جۆرێك نامۆبوونە ،كە تێیدا
هێزەكانی مرۆڤ بە شێوەیەكی یەكالیەنەی ڕووخێنەر دێتە كایەوە ،ئەمەش
پێچەوانەی نموونەی خۆیەتی لە بارەی تاكی «هەموو هونەرە هاوپیشەكان»
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كە جەماوەرێكی لێبوردە و دڵپاك لە تواناكانیاندا بەكاریدەهێنن .بەم چەشنە
دابەشكردنی كار نموونەیەكی دیكە لە جودایی نێوان فاكتی تاكەكەسی
و فاكتی هەمووەكی لە كۆمەڵگەی چینایەتی ،واتا لەو هەلومەرجەی كە
توانا پەتی و تەواوەكانی بوونی جۆریمان بۆ تاكە ئەركێك لە جۆری كاری
میكانیكی كرێكاری كارگە ،كورتدەبێتەوە.
دابەشكردنی كار یەكەمین نموونە لەم بارەیەوە بەدەستەوە دەدات،
كە بەم چەشنە لەبەر ئەوەی مرۆڤ لە كۆمەڵگەی سروشتی دەمێنێتەوە،
مادام كەلێنێك لەنێوان بەرژەوەندی تایبەت و گشتی لە ئارادایە ،لەبەر
ئەوەیە كە چاالكی خۆبەخشانە نییە ،بەڵكو بە هەڵكەوت دابەشكراوە،
كاری خودی مرۆڤ بەشێوەی هێزی بێگانە لە بەرامبەریدا ڕادەوەستێت،
لەباتی ئەوەی كە لەژێر چاودێری و دەسەاڵتی ئەو دا بێت ،ئەو دەكاتە
كۆیلە ،چونكە هەر ئەوەیە كە دابەشكردنی كارپێ بەرەو كایەی بوون و
خۆنمایشكردن هەڵدەهێنێت ،هەر مرۆڤێك هەڵگری بەستێنێكی تایبەت و
تایبەت بە تاكە لەو چاالكیەدا كە بەسەریيەوە سەپێنراوە و ئەو ناتوانێت لێی
هەڵبێت .ئەو راوچی ،ماسیگر ،شوانی ،یاخود ڕەخنەگرێكی دۆزەرەوەییە و
دەبێت بە هەمان چەشن بمێنێتەوە ،ئەگەر نەیەوێت ئامرازەكانی گوزەراندنی
ژیانی خۆی لەدەست بدات .هەنووكە ئەوەی كە لە كۆمەڵگەی كۆمۆنیستی،
كە تێیدا هیچ كەسێك هەڵگری بەستێنێكی تایبەت بە تاكچاالكی نییە ،بەڵكو
هەموو كەسێك دەتوانێت لە بوارێك كە دەیەوێت تێیدا لێهاتوو بێت،
كۆمەڵگە بەرهەمهێنانی گشتی رێكدەخات و بەم چەشنە ئەم توانایە بۆ من
فەراهەمدەكات كە ئەمڕۆ كارێك ئەنجام بدەم و سبەینێ كارێكی دیكە.
بە بەردەوامی راو بكەم ،دوای نیوەڕۆ دەچم بۆ راوەماسی و عەسریش
شوانكاری بكەم و لەدوای نانخواردنیش بە ڕەخنەكارییەوە سەرقاڵبم ،بەو
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چەشنە لەبەر چاومانە ،بێئەوەی كە هەرگیز ،ماسیگر ،شوانيی ،یاخود
ڕەخنەگر بم (.)Gi 54
ئەم پارچە وت��ارە ،چ جوان یان ناشرین و دڕندانە ،یەكێكە لە
ژمارەیەك بیركردنەوەی یۆتۆپیایی ماركس .بە ناچاری ،پرسگەلێكی
هەمەچەشن لەمەڕ ئاكاری سیاسی ماركس بوونی هەیە ،بەو چەشنەی كە
لەبارەی جۆرەكانی دیكەی ئاكاریش هەمان پرس و كێشە هەیە .ئایا ئەم
تێگەیشتنە لە بكەرە مرۆییە ئازاد و خۆدرووستكەرەكان ()Self-fashioning
تارادەیەك حەكایەتێكی بەرز و بااڵ لە نموونەی بۆرژوازییەت و باوكساالریی
لە مرۆڤ وەك خودێكی بەرهەمهێنەر هەوڵ و تەقەالی زۆری ناوێت؟
ئایا نموونەی ماركس جۆرێك پرۆمیتەی پرۆلیتاریایی نییە؟ تا كو ێ ئەم
نموونەیە حیكایەتێكی چەپخوازنە لە نموونەی چینی ناوەڕاست لەبارەی
بەدیهاتنی ناسنوردار و دیارینەكراوی سامانە كە لەگەڵ خود وەك داڕاییەكی
خۆی رەفتار دەكات؟ دەتوانرێت جۆش و خرۆش و هەوڵ و تەقەالكە بە
پلەیەكی بێ بەزەییانەتر لەم فیكرەیە بدۆزرێتەوە كە ئەوەی ۆردزۆرس()1
بە «هەڵچوونی ئەقڵباوەڕانە»ی دادەنا ،یان كیتس( )2پێی دەوت «توانای
نیگەتیڤ» بەبێ بایەخ دەژمێردرێت .ئایا وا بڕیارە هەموو هێزەكان و ئەو
توانایانەمان بەدی بهێنین؟ پێویستە چی بڵێین سەبارەت بە هێزەكان و ئەو
توانایانەی كە بە دیدێكی نەخۆش ئاسا یان وێرانكەر دەردەكەوت؟ لەوانەیە
ماركس گومانی هەبوو بێت ،كە هێزەكانمان تەنها بەهۆی سنورداربوونەوە
دەبنە وێرانكەر ،كە لەم بوارەدا هەڵبەتە هەڵەئامێزە و پێویستە بە چ
چەشنێك لەنێوان توانا پۆزەتیڤەكان و نێگەتیڤەكانمان جیاوازی دابنێین،
ئەگەر جگە لە خودی ئەم پرۆسەیە لە ڕووی مێژوویی رێژەیی كە پێویستە
بە كۆمەكی ئەوە ئەم كارە ئەنجامبدەین ،هیچ پێوەرێكمان نەبێت؟
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گەشەسەندنی «هەمە الیەنە» دەشێت لە دیدی هەندێك كەس بااڵتر لە
پەروەردەی ئامادەییەكی تاكە داهێنەرێك بێت ،بەو چەشنەی كە دەشێ
لە دیدی ژمارەیەك كەس خۆنكۆڵیكردن ( )Self - denialستایشكراوتر لە
خۆدەرخستن ( )Self - expressionبێت.
دەتوانرێت ژمارەیەك لەم خااڵنە بە ڕەخنەیی بژمێردرێت .ماركس
كە مادەباوەڕێكی تەواوە بە ئاشكرا لەسەر ئەم بۆچوونە نییە ،كە خۆ
پ��ەروەردەك��ردن دەتوانێت ناسنوردار بێت ،ئەویش هەم بەرامبەر بەسنوردارێتییەكانی هەلومەرجمان و هەم تواناكانمان هوشیار و چاالكە-:
مرۆڤ بە تەواوی بونەوەرێكی سروشتییە .مرۆڤ وەك بوونەوەرێكی
سروشتی و وەك بوونەوەرێكی سروشتی زیندوو لەالیەك بە هێزە سروشتی
و هێزە ژیانییەكان ئامادەكراوە ،واتە بوونەوەرێكی سروشتی چاالكە  ...لە
الیەكی دیكە ،مرۆڤ وەك بونەوەرێكی سروشتی ،جەستەیی ،هەستی و
سەبجكەتیڤی وەك گیانەوەر و گیاییەكانی دیكە بوونەوەرێكی نەخۆشداری
مەرجدار و سنوردارە .مەبەستەكە ئەمەیە كە سامپڵەكان یان ئۆبژەكان
دوورخستنەوەكانی ئەو وەك سامپڵە سەربەخۆكان لەو لە دەرەوەی ئەو
بوونیان هەیە ،بەاڵم ئەم سامپاڵنە ،كە ئەو پێویستی پێیان هەیە ،واتا ئەو
عەینە سەرەكییانەن كە بۆ بەكارهێنان و پاڵپشتیكردنی هێزە سەرەكییەكەیان
پێویستن (.)EW389
دەشێت ماركس لە رادەب��ەدەر بایەخی بە بەرهەمهێنان دابێت،
بەاڵم بێگومان ئەم دەستەواژەیەی بە مانا ئابورییەكەی سنوردار نەكردووە.
بە پێچەوانەوە ئ��ەو وا بیری دەك���ردەوە كە لە ه���ەژاری مەعنەوی
سەرمایەدارییدایە لەگەڵ چەمكی بەرهەمهێنان رێك بەم چەشنە رەفتار
دەكات .لە دیدی ماركس« ،بەرهەمهێنان» چەمكێكی دژواری بەرباڵوە و بە
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هاوشێوەی «خۆبەرجەستەكردن» ( )Self - actualizationدێتە هەژماردن،
بەم چەشنە-:
ئەو كاتەی كە سامان لە بۆتەی سنورە بۆرژوازییەكەی دابماڵدرێت،
ئایا سامان دەبێتە شتێكی جگە لە گشتێتی پێداویستییەكان ،شیاوێتیەكان،
چێژەكان ،هێزەكانی بەرهەمهێنانی تاكەكەسی و...هتد كە لە رێگەی
گۆڕینەوەی هەمووەكيی دێتە كایەوە؟ مەگەر لەم دۆخەدا سامان شتێكی جگە
لە زاڵبوون بەسەر تەواوی گەشەسەندنی مرۆڤ لەسەر هێزە سروشتییەكان،
جا چ سروشت بە مانای تایبەت و سروشتی مرۆییە؟ واتا بەكارهێنانی
رەهای توانا ئافرێنەرەكانی مرۆڤ بێ هیچ پێشگریمانەیەكی دیكەی جگە لە
زەمینەی وەرچەرخانی پێشووتر ،واتا وەرچەرخانی هەموو هێزە مرۆییەكان
وەك ئامانجێك لە خۆیدا ،بێئەوەی كە بە پێودانگێك لەپێش دیاریكراو
ئەندازەگیری بكرێت؟ مەگەر نەك ئەمەی كە مرۆڤەكان تەنها لە الیەنێكی
تایبەت ناپەرژێنە سەر بەرهەمهێنانەوەی خۆیان ،بەڵكو گشتێتی خۆی
دووبارە بەرهەمدەهێنێتەوە؟ مەگەر نەك ئەمەی كە مرۆڤەكان دەكارێن لە
چوارچێوەی ئەو شتەی كە هەبووە بمێنێتەوە ،بەڵكو لە جووڵەی رەهای
بوونماندا ( )becomingبێت؟ (.)7
كەواتا بوونی جۆریمان بەرهەمهێنەرە و سەروكاری لەگەڵ كردنەوەی
هێزەكانیدا هەیە لە رێگوزەری گۆڕانی جیهاندا.
داهێنانی پراكتیكی جیهانی سەبجكەتیڤی ،درووستكردنی جیهانی
بێگیان ،دەرخەری ئەوەیە كە مرۆڤ بوونەوەرێكی جۆری هوشیارە ،واتا
بونەوەرێك كە لەگەڵ جۆری خۆی وەك بوونی زاتی خۆی یان لەگەڵ
خۆی وەك بوونەوەرێكی جۆریی ڕووبەڕوو دەبێتەوە .ئەوەش ڕاستە كە
گیانەوەرانیش بەرهەم دەهێنن ،بەاڵم گیانەوەران تەنها پێداویستیە خێراكانی
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خۆیان یان منداڵەكانیان بەرهەم دەهێنن ،بەرهەمهێنانی گیانەوەران
یەكالیەنەیە ،هەنووكە ئەوەی كە مرۆڤ هەمە الیەنە بەرهەمدەهێنێت،
گیانەوەران تەنها ئەو كاتە دەستدەكەن بە بەرهەمهێنان كە پێداویستی و
ویستی خێرای جەستەیی بەم كارە وایان لێبكات ،هەنووكە ئەوەی مرۆڤ،
تەنانەت ئەو كاتەی كە لە كۆت و بەندی جەستەیی ئازادە ،بەرهەمیدەهێنێت
و بەڕاستی تەنها لە ئازادیدا لە ویستێكی وەهادا دەست بە بەرهەمهێنان
دەكەن)EW329( .
ئێمەش وەك هونەرمەندان ئەو كاتە ئازادین كە بەبێ هیچ پاڵنەرێك
زەرورەتی جەستەیی بەرهەمبهێنین ،هەر ئەم زاتەیە كە لە دیدی ماركس
بە گەوهەری هەموو تاكەكان دێتە هەژماردن .من بە پەروەردەكردنی
كەسایەتی تاكەكەسیم لە رێگوزەری درووستكردنی جیهان ،هەروەها بە
شێوە و ناوەڕۆك بەخشین بەو شتە سەرقاڵدەبم ،كە بە قووڵترین شێوە
لەگەڵ ئەوانی دیكە هاوبەشن ،بە شێوەیەك كە تاك و بوونی جۆری لەسەر
ئەنجامی كاركردندا دەبنە یەك شت .دەستكەوتی من بریتیە لە بوونی من بۆ
ئەوانی تر ،بوونی ئەویتر بۆ من بە پێشگریمانە وەردەگیردرێت .ئەمەش لە
دیدی ماركس هەقیقەتێكی ئۆنتۆلۆژییە كە لە جۆری ئەو بوونەوەرانەی كە
ئێمەیین بە ئەنجامگیری دەكردرێت ،بەاڵم دەشێت فۆرمگەلێكی دیاریكراو
لە ژیانی كۆمەاڵیەتی لەنێوان ئەم دوو رەهەندەی خود ،واتا تاك و كۆ،
كەلێنێك درووستبكەن ،ئەمەش لەڕاستیدا هەمان ئەو شتەیە كە ماركسی
گەنج لە نامۆبوونی دەویست .بە گوزارشتێكی تر كەلێنێكی وەها بەردەوام
بوونی هەیە ،چونكە لە گەوهەری مرۆڤدایە كە دەتوانێت زاتی خۆی
سەبجكەتیڤیەتی پێ ببەخشێت ،لێی دوور بكەوێتەوە ،ئەمەش سەرچاوەی
ئازادی ئێمەیە ،بەاڵم لە كۆمەڵگەی چینایەتی ئەو كەلوپەالنەی كە زۆربەی
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ژنان و پیاوان بەرهەمی دەهێنن كەمینەیەك دەكاتە خاوەنی كە ئامرازەكانی
بەرهەمهێنانی لەدەستدایە ،لێرەوەیە ئەم خاڵە سەردەردێنێت كە پیاوان
و ژنان ئیدی ناتوانن خۆیان لە جیهانێكدا دووبارە بناسێننەوە كە خۆیان
ئافراندویانە .خۆبەرجەستەكردنیان ئیدی ئامانجێكی لە خۆیدا نییە ،بەڵكو بۆ
خۆپەروەردەكردن ئەوانی دیكە الیەنێكی ئامرازیی بە خۆیەوە دەگرێت-:
ئەم واقیعە بەو مانایەیە كە ئەو شتەی كار بەرهەمی دەهێنێت،
واتە دەستكەوتی كار ،لەبەرامبەر كار وەك شتێكی نامۆ ،هاوشێوەی
دەسەاڵتێكی سەربەخۆ لە بەرهەمهێنەر زانست بەرز دەكاتەوە .دەستكەوتی
كار بریتیە لەو كارەی كە لە شتێكی بەرجەستەكراو و بە شێوەی شتی
ماددی دەركەوتووە ،ئەمە بە مانای دۆزینەوەی سەبجكەتیڤییەتی كارە.
لە قەڵەمڕەوی ئابوری سیاسی ئەم واقیعەی كار لە دیدی كرێكاران بە
شێوەی دەرنەكەوتووی واقیعيەت ،دۆزینەوەی سەبجكەتیڤییەت بە شێوەی
نادیاری شت و بەندەیی لە بەرامبەری و خاوەنی (دەستكەوت) بە شێوەی
نامۆبوون (لەگەڵ دەستكەوتی كار) دەردەكەوێت  ...كاری نامۆبوو نەك
تەنها سروشت لە مرۆڤ بێگانە دەكات و مرۆڤ لە خۆشی ،لە ئەركە
چاالكەكەشی بگرە لە چاالكی ژیانیشی نامۆی دەكات ،بەڵكو هەروەها بەم
شێوەیە مرۆڤ لە جۆری خۆیشی نامۆ دەكات .كاری نامۆبوون ژیان بە
ئامرازێك بۆ ژیان دەگۆرێت (.)328-EW 324
بە دیدی ماركس ،كرێكار تەنها ئەو كاتە هەست بە هێمنی و ئارامی
دەكات ،كە كارناكات و ئەو كاتەی كە كار دەكات هەست بە هێمنی و
ئارامی ناكات .بەم چەشنە ،نامۆبوون پرۆسەیەكی چەند الیەنەیە :كرێكار
لە سروشت ،لە دەستكەوتی كارەكەی و لە خودی پرۆسەی كار و لە
الشەكەشی جیا دەكاتەوە ،هەروەها لەو چاالكییە ژیانییە بە كۆمەڵەكەشی
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جیا دەكاتەوە ،كە ئەو بەڕاستی بە شێوەی بوونەوەرێكی مرۆیی دەردەخات.
ماركس دەنووسێت« :بە شێوەیەكی گشتی مەبەست بەم گوزارەیەی كە
مرۆڤ لە بوونی جۆری خۆی نامۆ دەبێت ئەوەیە كە هەموو مرۆڤێك
لەوانی تر نامۆ دەبێت و هەمویان لە زاتی مرۆیی نامۆ دەبن» ()EW330
بەرهەمهێنەران كە بەرگەی «لە دەستدانی واقیع» (Loss of
 )realityدەگرن لەگەڵ كاری خۆیان بە شێوەیەكی تەنزئامێز هەمان ئەو
حكومەتە ئاڕاستە دەكەن ،كە ئەم هەلومەرجەی هێناوەتە كایەوە:
هەرچی كرێكار لە كاردا لە خۆی زیاتر مایە بگرێت ،جیهانی
نامۆ و سەبجكەتیڤی كە دەیئافرێنێت ،لە دژی خۆی بەهێزتر دەبێت و
ژیانی خۆی و جیهانی ناوەكیشی بە تاڵتر دەبێت و شتەكان و كااڵكان
كەمتر لەوەی ئەو دەبن ،ئەمەش لەمەڕ ئاینیش هەر ڕاستە .هەرچی
مرۆڤ زیاتر خۆی بۆ خوا تەرخان بكات ،كەمتر سەرقاڵ دەبێت بە
خۆی .كرێكار ژیانی خۆی تەرخاندەكات بە شت و كااڵكانەوە ،بەاڵم
هەنووكە ئەم ژیانە ئیدی نەك بە ئەو ،بەڵكو بە شتەوە بەستراوەتەوە.
لەم ڕوەوە هەرچی چاالكی كرێكار بەرباڵوتر بكردرێت ،دەبێتە خاوەنی
شتگەلێكی كەمتر .دەستكەوتەكانی كاری ئەو هەرچی بێت ،ئەو ئیدی
خۆی نییە .لەم ڕوەوە هەرچەندە ئەم دەستكەوتانە زیاتر بێت ،ئەو
كەمتر خۆیەتی .نامۆبوونی كرێكار بە مانای ئەوەیە كە نەك تەنها كاری
كرێكار بە شێوەی شتێك و بوونی دەرەكی دەردەكەوێت ،بەڵكو ئەمكارە
لە دەرەوەی ئەو ،سەربەخۆ لەو نامۆ بە ئەو بوونی هەیە ،هێدی هێدی
بە شێوەی هێزێكی خۆفەرمان لەگەڵیدا ڕووبەڕوو دەبێتەوە ،ئەو ژیانەی
كە كرێكار بە شتەكانی دەدات بە شێوەی دوژمن و نامۆ لە بەرامبەر ئەو
رادەوستێت(.)EW 324
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دەستكەوتەكانی كرێكار لە چوارچێوەی هەڵبژاردنی ئەو دەچێتە
دەرەوە و سەربەخۆییەكی تایبەتی خۆی بەدەست دێنێت ،دەسەاڵتێكی
جادووئامێز لەسەری بەكاردەهێنێت كە ماركس دواتر ئەوەی بە «بە بتبوونی
كااڵكان» ناودێر كرد .لە دیدی ماركس كااڵ بریتیە لەو دەستكەوتەی كە
دەتوانێت بە شێوەی یەكسان لەگەڵ كااڵی دیكە سەودا بكرێت ،چونكە بە
هەمان رێژە شێوە و ناوەڕۆك بەكار دەبەخشێت ،بەو چەشنەی كە لە كتێبی
سەرمایەدا ڕوونی دەكاتەوە.
لێگەڕێن با دوو كااڵ وەك ئاسن و دانەوێڵەكان لەبەرچاو بگرین.
پەیوەندیگەلێك كە لەناو ئەم دوو كااڵیەدا پێكەوە شایەنی سەودا پێكردنن،
ئەم پەیوەندییانە هەرچی بێت ،هەمیشە دەتوانرێت بە هاوكێشەیەك نیشان
بدرێت كە تێیدا رێژەیەكی دیاریكراو لە دانەوێڵە یەكسانە بە رێژەیەكی
ئاسن .ئەم هاوكێشەیە چیمان پێدەڵێت؟ ئەم هاوكێشەیە پێماندەڵێت كە لە
دوو شتی جیاواز (لەیەك چارەك دانەوێڵە و رێژەی ئاسن) ،رێژەگەلێكی
یەكسان لە شتی سێیەم هاوسەنگ بن ،كە بۆ خودی خۆی نە ئەمەیە و نە
ئەویان .هەریەك لەو دووانە ،لەڕووی بەهای سەوداكردن دەبێت شایەنی
كورتكردنەوە بن بۆ سێیەم .ئەم «شتە» هاوبەشە نە دەتوانێت ئەدگاری
ئەندازەیی ،كیمیایی ،نە هەر ئەدگارێكی سروشتی كااڵكانی دیكەی هەبێت.
ئەدگارگەلێكی وەها تەنها تا ئەو شوێنە هەژمار دەكرێن كە كاریگەری لەسەر
سوودمەندی ئەم كااڵیانە بەجێ دەهێڵن ،ئەوانە بۆ بەهاكانی بەكارهێنان
دەگۆڕدرێن ،بەاڵم سەوداكردنی كااڵكان بە ئاشكرا ئەو جووڵەیەیە كە خۆی
بە ئەبستراكتێكی ڕووت لە بەهای بەكارهێنان نیشاندەدات .كااڵكان ،وەك
بەهاكانی بەكارهێنان ،بە تایبەت هەڵگری چۆنایەتییە جیاوازەكانن ،بەاڵم
وەك بەهاكانی سەوداپێكردن تەنها هەڵگری چۆنایەتیگەلێكی جیاوازن و لە
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ئاكامدا هەڵگری تۆزقاڵێك بەهای بەكارهێنان نیین .بەم چەشنە ،ئەگەر ئێمە
بەهای بەكارهێنانی كااڵكان لەبەرچاو نەگرین ،لەو شێوەیەدا تەنها ئەدگارێك
بەجێدەمێنێت ،ئەو ئەدگارەش ئەمەیە كە ئەم كااڵیانە دەستكەوتگەلێكی كارا
و چاالكن (.)C vol 1 37
بەم چەشنە لەالی ماركس كااڵكان كەینونەگەلێكی دوانەیین كە ژیانی
دوالیزمیان هەیە ،چونكە ئەوەی بە ڕاستی ئەوانە بۆ كااڵكان دەگۆرێت بە
شێوەیەكی سەیر سەربەخۆ لە ئەدگارە مادیيەكانی ئەوانەیە .كااڵكان بوونیان
هەیە تەنها بۆ ئەوەی كە سەودا بكرێن و كااڵیەك بە هەبوونی هەموو
دەركەوتە هەستییەكان ،رێك هاوسەنگە بە هەر كااڵیەكی دیكە كە هەمان
رێژەی هێزی كار شێوە و ناوەڕۆكی پێ دەبەخشێت ،بەاڵم بەم شێوەیە
كااڵ دیاردەیەكی تەواو ئەبستراكتە كە بە شێوەگەلێك لەگەڵ كااڵكانی دیكە
پەیوەندی درووستدەكات ،كە ڕاستەوخۆ و یەكسەر سەربەخۆ لە ژیانی دیار
و بەرچاوی بەرهەمهێنەرانیەتی.
لەم ڕوەوە كااڵ شتێكی ئاڵۆز و هێماییە ،بە تایبەت لەو روەی كە لە
كااڵدا ئەدگارێكی كۆمەاڵیەتی كاری مرۆڤەكان لەالی ئەوان وەك ئەدگارێكی
سەبجكەتیڤی دەردەكەوێت ،كە لەسەر دەستكەوتەكانی كار زاڵ و دەستبااڵ
بووە ،لەو ڕوەوەی كە پەیوەندی بەرهەمهێنەران بە كۆی كارەكەیان،
لە دیدی ئەوان ،وەك پەیوەندی كۆمەاڵیەتی دەردەكەوێت پەیوەندیەك
نەك لە نێوانیان ،بەڵكو لەنێوان دەستكەوتەكانی كارەكانیان بوونی هەیە.
بوونی شتەكان وەك كااڵكان ،پەیوەندی بەهای نێوان دەستكەوتەكانی كار
كە رۆڵی كااڵیان لەسەر دەگێرن ،پەیوەندی لەگەڵ ئەدگارە نامادییەكانیان
و پەیوەندیە مادییەكان كە لێیەوە سەر دەردەكات نییە...پەیوەندییەكی
كۆمەاڵیەتی دیاریكراو لە نێوان مرۆڤەكاندایە كە لە دیدی ئەوان شێوەیەكی
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وەهماوی و خەیاڵی پەیوەندی نێوان شتەكان بە خۆیەوە دەگرێت .بۆ
ئەوەی كە پێوەرێك بە دەستەوە بدەین دەبێت بە سنوورە تەمومژاوییەكانی
جیهانی ئاینی پەیوەست بین .لەو جیهانە دەستكەوتەكانی ئادەمیزاد بە
شێوەی بوونگەلێكی سەربەخۆ دەردەك��ەون كە لە ژیاندا سوودمەندن،
پەیوەندیگەلێكی لەگەڵ یەكترو لەگەڵ جۆری مرۆڤ بەرقەرار دەكەن،
دۆخی دەستكەوتەكانی دەستی مرۆڤ لە جیهانی كااڵكان بەم چەشنەیە .من
ئەم دۆخە بە «بتبوون» دادەنێم كە خۆی بە دەستكەوتەكانی كار گرێدەدات
بەو چەشنەی كە وەك كااڵكان بەرهەمبهێنرێت ،بەمجۆرە لە بەرهەمهێنانی
كااڵكان جیا ناكرێتەوە (.)C vol.1 72
پوختەی قسە ،سەرمایەداری جیهانییە كە تێیدا زیهن و عەین،
یاخود سوژە و ئۆبژە ئاوەژوو دەبنەوە .ئەو قەڵەمڕەویە كە تێیدا مرۆڤ
شوێنكەوتووی بەرهەمهێنراوەكانی خۆیەتی و هەر ئەم بەرهەمهێنراوانە
چارەنوسی ئەو دیاریدەكات و بە شێوەیەكی ئاڵۆز و توندئامێز دەگەڕێنەوە،
تاوەكو كاریگەری لەسەر بوونی مرۆڤ بەجێبهێڵێت ،زیهن یان سوژەی
مرۆیی عەین ،یاخود ئۆبژەیەك دەهێنێتە كایەوە كە لەوە بەدوا بە شێوەی
زیهنئاسا یان سوژەیەك دەردەكەوێت كە دەتوانێت ئافرێنەری خۆی تا سنوری
ئامێری دەستی كورتبكاتەوە .ئەو كاتەی كە سەرمایەی كار بەكاردەهێنرێت
نەك بە پێچەوانەوە ،فاكتی مردووی دەسەاڵتی خوێنمژ لەسەر هەمان فاكت
زیندوو دەبێتەوە ،چونكە خودی سەرمایەی «مردوو» یاخود كار كەڵەكراوە:
هەرچەند كەمتر بخۆیت ،كەمتر بنۆشیت ،كەمتر كتێب بكڕیت،
كەمتر بۆ شانۆ بڕۆیت ،كەمتر بۆ سەماخانە و میگسازی برۆیت ،كەمتر بیر
بكەیتەوە ،كەمتر تیۆریە دابنێیت ،كەمتر گۆرانی بڵێیت ،كەمتر شێوەكاری
بكەیت ،كەمتر شمشێربازی بكەیت ،و  ...هتد زیاتر دەتوانیت پاشەكەوت
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بكەیت و ئەو گەنجینەیەی كە نە ژەنگ لێیدەدات و نە كرم دەیخوات
(واتا سەرمایەكەت) زیاتر دەبێت .هەرچی كەمتر بیت و كەمتر لە ژیانت
سود وەربگریت ،هەرچی زیاترت هەبێت ژیانی لە خۆ نامۆبوونت زیاتر
دەبێت ،پاشەكەوتكراوی ژیانی لەخۆ نامۆبوونت زیاتر دەبێت .هەر كارێك
تۆ نەتتوانی ئەنجامی بدەیت ،پارەی تۆ دەتوانێت بۆت ئەنجام بدات (EW
.)361
ئەم پرۆسەی بەشتبوونەی كە تێیدا گیاندار و بێگیانەكان ئاوەژوو
دەكەنەوە و مردو لەسەر زیندوو زاڵ و دەستبااڵ دەكەن ،بە تایبەت لە “كااڵ
هەمووەكییەكان” ،واتا پارە ،ئاشكرایە:
هەرچەند دەسەاڵتی پارەی من بەهێزتر بێت ئەوا من بەهێزترم.
ئەدگارەكانی پارە ئەدگارەكانی من و هێزەكانی منن ،واتا من خاوەنی شت
و دەسەاڵتدارم .بەم چەشنە ،ئەوەی منم و ئەوەی من دەتوانم ئەنجامی
بدەم ،بە هیچ شێوەیەك تاكایەتی من دیاری ناكات ناشرینم ،بەاڵم دەتوانم
جوانترین ژنەكان بكڕم و ئەمە بەم مانایەیە كە من ناشرین نیم ،چونكە
كاریگەری ناشرینی و دەسەاڵتە بێزاركەرەكەی ،پارەی من لە نێوی دەبات.
وەك تاكێك ،من مرۆڤێكی چوارپێ و بێبەهام ،بەاڵم پارە بیست و چوار پێم
بۆ دەست و پێ (زین) دەكات .بەم چەشنە ،من كەرو بێ بەها نیم .من
مرۆڤێكی رەزیل ،بێ شەرەف ،فێڵباز و بێئەقڵ و گەمژەم ،بەاڵم پارە بەرێزە
و بەم چەشنە هەڵگرەكەشی بەرێزە .پارە سەرەتای هەموو باشییەكانە ،لەم
ڕوەوە هەڵگرەكەشی باشە (.)EW 377
ماركس لەسەر ئەو بۆچوونەیە كە پارە «سۆزانییەكی گەردوونی،
دەكاتە خڕخاڵی گەردوونی پیاوان و خەڵكان» ،پارە جۆرێك زمانی پەرێشان
و شێواوە كە تێیدا هەموو چۆنایەتییە مرۆیی و سروشتییەكان بە یەكەوە
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ریز دەكات و ئاوەژوو دەبنەوە و هەموو شتێك دەتوانێت بە شێوەیەكی
جادوویی بۆ شتێكی دیكە بگۆرێت.
ئەوەی ماركس لە كۆمۆنیزم لەبەرچاوی دەگرێت ئەمەیە ،كە پیاوان
و ژنان جیهانی خۆیان ،الشە بەرهەستەكانی خۆیان ،چاالكی ژیانی خۆیان
هەبێت و بوونی هاوبەشیان بۆ بگەڕێنرێتەوە .كۆمۆنیزم رێك ئەو جۆرەی
بونیادی سیاسییە كە وامان لێدەكات تاوەكو بوونی زەوتكراوی خۆمان ،ئەو
هێزانەی كە لە كۆمەڵگەی چینایەتی لێمان نامۆ بووە ،سەرلەنوێ ببینە
خاوەنی .ئەگەر ئامرازی بەرهەمهێنان بە هاوبەشی هەموومان ببینە خاوەنی
و بە شێوەیەكی دیموكراتیكی چاودێری لەسەر بكرێت ،ئەو كات ئەو
جیهانەی كە پێكەوە دەیئافرێنین بە هاوبەشی بە هەموومانەوە پەیوەست
دەبێت ،خۆبەرهەمهێنەريی ( )Self-productionهەر كەسێك بە شێوەی
شتێك لەخۆ واقیعەتبەخشی هەمووەكی دەردەكەوێت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1850-William wordsworth (1770 /1شاعیری ئینگلیزی.
 )1821-John Keats (1790 / 2شاعیری ئینگلیزی.

سەرچاوە:
 ماركس و ئأزادی ،تیری ئیگلتون.45
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ئاشنابوون بە ماركس
ن :پیتێر سینگێر
واشنتۆن دی سی زۆئەنی ()1979
لە فارسییەوە :شۆڕش محەمەدی
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سەبارەت بە ماركس زۆر لەبەردەستدایە ،بەاڵم هێشتاش دۆزینەوەی
كتێبێكی سەرەتایی سەبارەت بە ئەوە كە كورتو بەكەڵك بێت ،ئاسان نییە،
ماركس بە ڕادەیەك زۆری نوسیوەو ئەوەندە باس لە بابەتی جۆراوجۆری
ت سەرجەم بیروئەندێشەی ئەو بزانرێت ،بە
كردووە ،كە دژوارە بتوانرێ 
بڕوای من هزرێكی بنەمایی ،یان هێنانە پێشچاوی جیهان ،سەرجەم لق و
دەلكێنێت و رەهەندە فكرییەكانی ئەو

پۆپەكانی فكری ماركس بە یەكەمەوە
رووندەكاتەوە لەو كتێبەدا هەوڵدەدەم بە زمانێكی ساكار بۆ كەسانێك كە
خوێندنەوەی پێشووتریان ،سەبارەت بە نوسراوەكانی ماركس نەبووە ،یان
خوێندنەوەیەكی كەمیان بووە ،بڵێم كە ئەو هزرو بنەماییە چییە ،ئەگەر
لەو كارەدا سەركەوتوو بم ،هەوڵدانم بۆ زیادكردنی كتێبێكی دیكە بەكۆی
س و ماركسیزم نوسراون ،جێگای
كتێبەكانی ،كە تائێستا سەبارەت بە مارك 
رەزامەندیە ،بۆ وردەكارییەكانی ژیانی ماركس سودێكی زۆرم لە كتێبی
بە نرخی (دەیوید مەك الن) ،ژیان و هزری كارل ماركس وەرگرتووە،
بۆچوونی من سەبارەت بە بیرۆكەی ماركس لە بابەت مێژوو كاریگەری
لە كتێبی جی .ئەی.كۆهێن ،بەرگریيەك لە خوێندنەوەی ماركس لە مێژوو
وەرگرتووە ،ئەوەش سەرەڕای ئەوەی كەلەگەڵ هەموو ئاكامەكانی ئەو
لێكۆڵینەوە دژوارو قووڵ نایەمەوە ،جێرالد كوهێن بە وردی بۆچوونەكانی
خۆی سەبارەت بە پێشنووسی ئەو كێتبە بۆ من نووسیو لە چارەسەركردنی
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چەندین هەڵە یارمەتیدام ،رابێرت هایل برۆنتیر ،رێنا تاسینگێر و مێری
لین وێلزیش سەبارەت بە پێشنووسی كتێبەكە بۆچوونی باشیان هەبوو كە
سوپاسی هەموویان دەكەم.

ژیانو كاریگەری ماركس
كاریگەری ماركس تەنیا لەگەل كاریگەری كەسایەتیە دینیيەكانی وەك
عیسای مەسیح ،یان محەمەد هەڵدەسەنگێندرێت ،ئەمڕۆكە لە( )10كەس
 )4( ،كەسیان لە واڵتێكدا ژیان بەسەردەبەن ،كە دەوڵەتەكانیان خۆیان
بە ماركسیست دەزان ن و ئیديعای ئەوە دەكەن ،هەرچەند بە ناڕاست
كە لە بەڕێوەبردنی واڵتدا كەڵك لە بنەما ماركسیستیيەكان وەردەگرن.
ماركس لەو واڵتانەدا هاوشانی عیسای ئەو جیهانەیە ،نوسراوەكانی ماركس
بە سەرچاوەی شاراوەی راستییەكا ن و ئیعتبار دەژمێردرێ ن و رەسمی ئەو
لە هەموو شوێنێك بەرێزەوە نشیاندەدرێت ،میراتی ماركس كاریگەریەكی
یەكجار زۆری لەسەر ژیانی سەدان ملیۆن كەس داناوە.
كاریگەری ماركس تەنیا بەرتەسك ن��ەك��راوەت��ەوە بە كۆمەڵگا
كۆمۆنیستیەكان .دەوڵەتانی موحافزەكار ،چاكسازی كۆمەاڵیەتیان بەڕێوەبرد،
تا بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی ماركسی سەرهەڵنەدات ،ك��اردان��ەوەی
موحافزەكاران (لە بەرامبەر ماركسیزم) هەمیشە خێرخوازانەو مرۆڤدۆستانە
نەبووە ،ئ��ەوان یارمەتی هیتلەر و مۆسۆلۆنیان كرد ،تا بە دەسەاڵت
بگەن ،چۆن ناسیۆنالیزمی هەوسار پچڕاوی ئەوانیان بە وەاڵمێك دەزانی
بۆ مەترسی ماركسیزم ،تەنانەت دەوڵەتەكان ئەو كاتانەی كە مەترسی
شۆڕشی كۆمەاڵیەتی لە ئارادا نییە ،هەبوونی دوژمنی ماركسیستی دەرەكی
دەكەنە بیانوو ،بەناوی ئەمنیەتی نەتەوەیی ،خەر ج و مەخارجی سەربازی
پەرەپێدەدەنو مافە تاكەكەسيیەكان بەرتەسك دەكەنەوە.
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رۆڵ و دەورونەقشی ماركس لەبواری هزری سیاسیشدا بە ڕادەی
ت بیر لە كۆمەڵگا بكاتەوە،
كردەوەی سیاسی ،ئایا ئەمڕۆكە كەسێك دەتوانێ 
بەبێ ئەوەی كەڵك لە بیرو ئەندێشەی ماركس ،سەبارەت بە ئاوێتەبوونی
ژیانی عەقڵ ی و ئابووری وەربگرێت؟ بیرو هزری ماركس بوو بەهۆی ئەوەی
كە كۆمەڵناسی نوێ بێتە ئاراوە ،خوێندنەوەی مێژووی گۆڕی ،كاریگەریيەكی
ت و هونەر دانا ،بەو مانایە كە هەڵبەت
زۆر لەسەر فەلسەفە ،ئەدەبیا 
خوێندنەوەیەكی زۆر درووست نییە ئێمە ئەمڕۆكە هەموومان ماركسیستین.
ئەو هزرو ئەندێشانەی كە تا ئەو رادەیە كاریگەریەكی بەرباڵویيان
بوو ،چ بوون؟ بابەتی ئەو كتێبە ئەوەیە ،بەاڵم سەرەتا هەندێك باس لەو
كەسە بكەین كە ئەو ئەندێشانە هی ئەون.
كارل ماركس لەساڵی ( )1818لە تریەرا لە راین لەندی ئەڵمانيا
لەدایكبوو ،باوك و دایكی  ،هایزیش و هێزیتا لەراستیدا یەهودی بوون،
بەاڵم بۆ ئەوەی كە ئيشو كاری هایزیش كە پارێزگار بوو ئاسان بكەنەوە،
بەناو ببوون بە پرۆتستانت .بنەماڵەی ماركس زۆر دەوڵەمەند نەبوو ،بەاڵم
ژیانێكی ئاسودە و باشیان هەبوو ،ئەوان سەبارەت بە دین و سیاسەت
بۆچوونێكی ئازادیخوازانەیان بوو ،بەاڵم رادیكاڵ نەبوون.
ژیانی فكريی ماركس دەسپێكێكی باشی نەبوو ،ماركس لە تەمەنی
( )17ساڵیدا بۆ خوێندنی مافناسی چوو بۆ زانكۆی «بۆن» هێشتا ساڵێكی
بەسەردا تێپەڕ نەبوو ،كە بەهۆی خواردنەوەی مەشروب زیندانیكراو لە
دوئێلێكدا برینێكی كەمی هەڵگرت ،بۆ عیشقی دەوران��ی منداڵی خۆی
شیعری عاشقانەی وت ،باوكی كە بەدەست ئەو كارانەی «كارل»ەوە تەنگاو
ببوو ،بڕیاریدا ئەو رەوانەی زانكۆیەكی جدی تر لە بێرلین بكات.
لە بێرلین هۆگریيەكانی ماركس زیاتر لە رابردوو بەرەو بابەتی
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فكری چوو ،خوێندنەوەكانی لە مافناسیەوە بەرەو فەلسەفە چوو،
باوكی بەم كارە دڵشاد نەبوو لە نامەیەكی رەخنە ئامێزدا بۆی نوسی:
«كەوتنە ناو كۆڕی زانایان بە قژی ئاڵۆزكاوەوە جێگەی شوێنكەوتن بەدوای
سەرخۆشی گرتۆەتەوە» ،بەاڵم ئەوەی ماركسی هاندا بیر لە پیشەی داهاتووی
خۆی بكاتەوە ،مردنی باوكی بوو ،نەوەك لۆمەو سەركۆنەكانی چۆن بەب ێ
داهاتی باوك ،بنەماڵە نەیدەتوانی بۆ ماوەیەكی نادیار خەرجی ماركس
بكێشێ ،كەوابوو ماركس بە هیوای وانەوتنەوە لە زانكۆ ،ئیشكردن لەسەر
ماستەرنامە و دوكتۆرای خۆی دەستپێكرد ،ماستەرنامەی ماركس سەبارەت
بە بابەتێكی تۆز ێ لينیشتوو و زانایانە بوو ،هەڵسەنگاندنی ناكۆكیيەكانی
فەلسەفەی ديمۆكرتیوسو ئێپی كوروس ،بەاڵم ماركس لەنێوان ئەو گفتوگۆ
كۆنانەو قسەوباسانە ،سەبارەت بە شیكردنەوەی فەلسەفەی هێگڵ كە لەو
كاتەدا سەرچاوەی بۆچوونی جیاجیای سیاسی لە هزری ئەڵمانی بوو ،چەند
جیاوازیەكی دەبینی.
ماستەرنامەكە لەساڵی ()1841دا پێشكەش بە زانكۆ كراو پەسەندكرا،
بەاڵم ماركس بانگهێشت نەكرا بۆ ئەوەی لە زانكۆ وانە بڵێتەوە .لە ماركسدا
هۆگری بۆ رۆژنامەنووسی سەریهەڵدا ،سەبارەت بە بابەتە كۆمەاڵیەتی ،سیاسی
و فەلسەفیيەكان وتاری بۆ باڵوكراوەی لیبرالی تازە دامەزراو «رۆژنامەی
راین» دەنوسی ،نوسراوەكانی ماركس جێگەی سەرنجی گشتی پێكهێناو
پەیوەندیەكەی لەگەڵ ئەو رۆژنامەیە بەڕادەیەك بەرباڵوبویەوە ،كەكاتێك
لەساڵی ()1843دا سەرنوسەری رۆژنامەكە دەستی لەكاركێشایەوە ،ماركس
یەكەم كەس بوو .كە لەالیەن هەمووانەوە بۆ ئەو مەبەستە دەستنیشانكرا.
قۆناغی سەرنوسەری ماركس زۆر كورت بوو ،بەب ێ ئەوەی كە
خۆی لەم بارەیەدا تاوانبار بێت ،پەرەسەندنی هۆگری خەڵك بۆ رۆژنامە،
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سەرنجی سانسۆرچیيەكانی دەوڵەتی پرۆسی بەرەو الی ئەو راكێشا ،زۆر
كەس زنجیرە وتارەكانی ماركس سەبارەت بە هەژاری خاوەن مێوەكانی
موزل زۆر بە گوڕوتی ن و هەڵخرێنەر دەزانن ،بە هەر شێوەیەك بێت،
دەوڵەت بڕیاریدا ئەو رۆژنامەیە دابخات.
ماركس لە نامەیەكدا بۆ هاورێیەكی نووسی كە (دەوڵەتیيەكان
ئازادی منیان بۆ من گەڕاندوەتەوە .)mcbb-ئەو بەداخ نەبوو بۆ ئەم
كێشەیە ،ماركس كە لەدەست ئەركەكانی سەرنوسەری رزگاری ببوو .بڕیاریدا
خوێندنەوەیەكی رەخنەگرانەی فەلسەفەی سیاسی هیگڵ بكات ،كارێكی
دیكەشی هەبوو ،دەیویست لەگەڵ (یەنی) زەماوەند بكات كە()7ساڵ بەسەر
مارەبڕینیاندا تێپەڕ دەبوو.
ماركس دەیویست ئاڵمانيا بەجێبهێڵێت ،چونكە نەیدەتوانی رای خۆی
بە ئازادی لەو واڵتە دەرببرێت ،گرفتێكی دیكەش ئەوەبوو ،كە بۆ زەماوەند
پێویستی بە پارە هەبوو ،لەو كاتەدا سەرلەنو ێ بێكار ببوو ،بەاڵم ناوبانگی
ماركس سەبارەت بە ئەوەی كە نوسەرێكی الوو بەتوانا بوو ،یارمەتی
دەری بوو ،داوا لە ماركس كرا ،ببێتە سەرنوسەری هاوبەشی «ساڵنامەی
ئاڵمانی-فەرەنسی» .ئەو ئیشە پارەی پێویستی زەماوەندی بۆ دابینكردو
كێشەی شوێنی نیشتەجێبوونی ئەوی چارەسەر كرد ،چۆن هەروەك لەناوی
باڵوكراوەكەدا بەرچاو دەكەوێت ،بڕیاربوو ئەو باڵوكراوەیە بەیەك رادە
نوسەرو خوێنەری فەرەنساویو ئەڵمانی بەرەو خۆی رابكێشێت.
كارل و یەنی لە پایزی ساڵی ( )1842گەیشتنە پاریس و ماوەیەكی
پێنەچوو ،پەیوەنديیەكی پتەویان لەگەڵ ئەو رادیكاڵ و سۆسیالیست نەگرت،
كە لەو كانگای هزری پێشكەوتنخوازانەدا كۆببونەوە .ماركس لە بابەتی بۆ
ئەو ساڵنامەیە نووسی ،بەاڵم تەمەنی ئەو ساڵنامەیە لە تەمەنی رۆژنامەكەش
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كورتتربوو ،لە ژمارەی یەكەمدا بابەتی هیچ نوسەرێكی فەرەنسەوی تێدا
نەبوو ،هەر بەو بۆنەشەوە لە پاریس بایەخێكی زۆر بەو ژمارەیەی نەدرا،
بەرپرسانی دەوڵەتی پرۆسیش دەستیان بەسەر ئەو ژمارەیە لە ساڵنامەكە
داگرت كە رەوانەی پرۆس كرابوون ،لە هەمانكاتدا دەوڵەتی پرۆس بەهۆی
باڵوبوونەوەی بیروباوەڕی كۆمۆنیست ی و شۆڕشگێڕانە لەو ژمارە راگیراوەدا،
حوكمی دەستبەسەركردنی سەرنوسەرەكانیشی دەركرد ،ماركس نەیدەتوانی
بگەڕێتەوە بۆ ئەڵمانيا ،ئەو ئیتر پەنابەرێكی سیاسی بوو ،بەخت یاوەری
ماركس بوو ،پارەیەكی زۆری لە خاوەن پشكەكانی پێشووی رۆژنامەی
“راین” پێگەیشت كەوابوو ناچار نەبوو ئیتر بەشوێن كاردا بگەرێت.
ماركس بەگشتی لە ساڵی ()1844دا سەرقاڵی پەروەردەكردن و
رونكردنەوەی زیاتری بابەتە فەلسەفیەكەی بوو ،فەلسەفە لێرەدا مانایەكی
ت و ئابوور ی و خوێندنەوەیەك لە پرۆسەكانی
بەرباڵوی هەیەو سیاسە 
مێژوویی خوڵقێنەر لە جیهاندا دەگرێتەخۆ ،ماركس لەو سەردەمەدا ئیتر
هیچ باكێكی نەبوو ،كە خۆی بە كومۆنیست ناوزەد بكات ،هەڵبەت لە
ئەو كاتەدا كەسوسیالیست و كۆمۆنیست جۆراوجۆر تێیدا دەدۆزرایەوە،
نازناوێكی غەریب نەبوو.
دۆستایەتی ماركس و ئەنگلس لەو ساڵەدا دەستیپێكرد ،باوكی فرێدرێك
ئەنگلیس خاوەنی كارگەیەكی ئەڵمانیا بوو ،كە كارگەیەكی رستن و چنییشی
لە مانجستەر هەبوو ،بەاڵم ئەنگلس بەهۆی هەڵسوكەوت لەگەڵ ئەو كۆڕو
كۆمەڵە روناكبیرە ئەڵمانیانەی كە دواتریش ماركس پەیوەست بوو بە ئەوانەوە،
سوسیالیستێكی شۆڕشگێڕی لێ سازببوو ،ئەنگلس بابەتێكی بو ساڵنامەكە نووسی،
كە كاریگەریەكی زۆری لەسەر بیروبۆچوونی ماركس سەبارەت بە ئابووری دانا،
كەوا بۆ جێگەی سەرسوڕمان نییە ،كە كاتێك ئەنگلس چوو بۆ پاریس ،ماركس
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چاوى پێكەوت ،ماوەیەك دواتر ئەوان كارێكی هاوبەشیان لەسەر نامیلكەیەك
دەستپێكرد ،یان راستتر وایە بڵێین ،ئەنگلس پێوابوو ئەو بەرهەمە دەبێتە
نامیلكەیەك ،ئەنگلس لە كاتى بەجێهێشتنی پاریسدا نوسراویكی الی ماركس دانا
كە ( )15الپەڕە دەبوو ،نامیلكەكە لەساڵی ()1845دا بە ناوی “بنەماڵەی پیرۆز”
باڵوكرایەوە ،ئەو كتێبە ( )300الپەڕەييە یەكەم كتێبی ماركس بوو كە باڵوكرایەوە.
دەوڵەتی پرۆسيا هەر لەو كاتەدا گوشاری خستەسەر دەوڵەتی فەرەنسە،
سەبارەت بەو كۆمۆنیستە ئەڵمانیەی كە دانیشتوی پاریس كارێك بكات ،حوكمی
دەركردنی ماركس دەركراو بنەماڵەی ماركس لەو كاتەدا ببوون بە خاوەنی
مناڵێكیش بەرەو برۆكسل رۆیشتن ،ناوی مناڵەكەی ماركس هەر بەناوی دایكیەوە
ناونرا (یەنی).
ماركس بۆ وەرگرتنی مۆڵەتی مانەوە لە برۆكسل ،ناچاركرا كە بەڵێن
بدات خۆ لە سیاسەت وەرنەدات ،بەاڵم بەڵینەكەی شكاندو بە ئامانجی پێكهێنانی
پەیوەندی لەنێوان ئەو كۆمۆنیستانەی كە لە واڵتانی جۆراوجۆر ژیانیان بەسەر
دەبرد ،لیژنەی پەیوەندیە كۆمۆنیستەكانی رێكخستن ،سەرەڕای ئەوانە ماركس
توانی بۆ ماوەی ( )3ساڵ لەبروكسل بمێنێتەوە ،ماركس گریبەستێك لەگەڵ
ناوەندێكی باڵوكردنەوە مۆركرد ،تاكتێبێك بنوسێت و تێیدا لێكدانەوەیەكی
رەخنەگرانەی ئابووری و سیاسی بكات ،بەپێی گرێبەستەكە كتێبەكە دەبوایە تا
هاوینی ساڵی ( )1845ئامادە كرابا ،ئەوە یەكێك لە چەندین رێكەوتێك بوو ،كە
بۆ تەواوبوونی كتێبەكە دیاریكراو ماركس كتێبەكەی تەواو نەكرد ،ئەوە هەر ئەو
كتێبە بوو كە دواتر لەژێر ناوی سەرمایە باڵوكرایەوە ،ئەو كەسەی كەبڕیاربوو
كتێبەكە چاپو باڵوبكاتەوە ،بەڵێنی دابوو تا پێش لە تەواوبوونی كتێبەكە بڕە
پارەیەك بدات بە ماركسو گومانێك لەوەدا نییە ،كە سەبارەت بەو مەسەلەیە
تا كۆتایی تەمەنی گلەییو گازەندەی لەخۆی كردووە.
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(لەكۆتاییدا گرێبەستەكە هەڵوەشایەوە و ناوەندی باڵوكردنەوەكە
تاساڵی ( )1871هەروا هەوڵیدەدا كە پارەكەی وەربگریتەوە) .ئەنگلس هەر
لەو كاتەوە یارمەتیكردنی ماڵيی بو ماركس دەستپێكرد و بەو هۆیەوە
بنەماڵەی ماركس ئەوەندەیان هەبوو كە خۆیانی پێی بژێنن.
ماركسو ئەنگلس یەكتریان زۆر دەدی ،ئەنگلس هات بۆ برۆكسل
و دواتر هەردووكیان بۆ ماوەی ( )6حەفتە سەردانی ئینگلیسیان كرد ،تا
لەدڵی سەردەمی پیشەسازی نوێدا یانی شاری مانجێستەر ،لێكۆڵینەوە لەسەر
ئابووری بكەن( ،لەو كاتەدا كچی دووهەمی ماركس ،لۆرا لەدایكبوو) ،ماركس
پاش گەڕانەوەی بۆ بروكسل بڕیاریدا نووسینی كتێبەكەی دوابخات ،ئەو
دەیویست پێش پێشكەشكردنی بۆچوونە ئیجابیەكەی ،سەرجەم ئەو بۆچوونە
جێنشینانەی كە تا ئەو كاتە لەنێوان بازنە سۆسیالیستی و فەلسەفیيەكانی
ئەڵماندا برەویان هەبوو ،لەناو ببات ،ئاكامی هەوڵی ئەوان كتێبی ئایدۆلۆژی
ئەڵمانی بوو ،كتێبكی گەورەو دژوار كە النیكەم ( )7ناوەندی باڵوكردنەوە
ئەویان رەتكردەوە ،تا لە كۆتاییدا بە قەوڵی ماركس كەوتنە بەر رەخنەی
ئەو كێشانەی هەر دەزانن شت بجون ،ماركس لەو سااڵنەدا جگە لەنووسینی
ئایدۆلۆژی ئەڵمانی ،كاتێكی زۆری لەو كەسانە بەسەر دەبرد كەدەكرا
هاوپەیمانی بن ،كتێبكی گفتوگۆی دیكەی نووسی (بەناوی هەژار فەلسەفە)و
تێیدا رەخنەی لەپرۆدۆن گەورە سۆسیالیستی فەرەنسی گرت ،ماركس لەبواری
تیۆریەوە نەیاری بەوتەی خۆی “هەڵسوكەوتی دواكەوتوانە ،لەگەاڵ دەسەاڵت
()mc172بوو ،لەهەمانكاتدا وەها باشە باوەڕی بەگرنگی هزرو ئەندێشەی
خۆی هەبوو ،كەنەیدەتوانی بۆچوونی نەیاری بۆچوونەكانی خۆی قبوڵ
بكات ،ئەوەبوو بەهۆی ئەوەی كەلە لێژنەی پەیوەندیە كۆمۆنیستیەكاندا،
كەدواتر سازبوو ،گفتوگۆی زۆر بكرێت ،ماركس چوو بۆ لەندەن تالەو
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دیسەمبەری ساڵی ()1847دا بەشداری لەكۆمەڵەی یەكێتی كۆمۆنیستەكاندا
بكات ،كەهەر لەو سەردەمەدا پێكهاتبوو ،لەلەندەن ماركس هەلەكەی
قۆستەوەو كۆمەڵەكەی رازیكرد ،لەسەرئەوەی كە بیروبۆچوونەكانی
ئەو ،بكاتە بنەمای چاالكیە كۆمۆنیستیەكانی خۆی ،ماركس لە پرۆسەی
ئەو گفتوگۆ دوورودرێژانەدا ،بەرگری لە بۆچوونی خۆی ،سەبارەت بە
چۆنیەتی سەرهەڵدانی كۆمۆنیزم كرد ،كۆمەڵەكە لە كۆتاییدا ماركس
و ئەنگلیسی كردە بەرپرس تا بە زمانێكی سادە رێنوێنیيەكانی یەكێتی
بنوسن ،ئاكامی هەوڵی ئەوان كتێبی «مانیفێستی كۆمۆنیست» بوو ،كە لە
مانگی فیۆریەی ساڵی()1848دا باڵوكرایەوە و دواتر بوو بە كورتكراوەی
كالسیكی بۆچوونەكانی ماركس.
ب��ەاڵم سەركەوتنی مانیفێست دەس��ت بەجێ نەبوو ،هێشتا
مانێفێست باڵونەكرابووەوە كە شۆڕشی ()1848ی فەرەنسا ،بارودۆخی
ئەوروپای گۆڕی و هاتنەئارای چەندین بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی لە
سەرانسەری ئەوروپا لێكەوتەوە ،رێك ئەو كاتەی كە دەوڵەتی هەراسانی
بەلجیكا مۆڵەتێكی ( )24كاتژمێری بۆ ماركس دیاریكرد ،كە خاكی ئەو
واڵتە بەجێبهێڵێت ،دەوڵەتی فەرەنسا حوكمی دەركردنی ماركسی
هەڵوەشاندەوە.
بنەماڵەی ماركس سەرەتا چوون بۆ پاریس و كاتێك هەواڵی
سەرهەڵدانی شۆڕشی «بێرلین» یان بیست ،گەڕانەوە بۆ ئەڵمانيا ،ماركس
لە «كۆڵن» بە باڵوكردنەوەی رۆژنامەیەكی توندڕەو بەناوی رۆژنامەی
«راینى نوێ» دەستی بە پارە كۆكردنەوە كرد.
رۆژنامەكە بەرگری لەو بزووتنەوانە دەكرد ،كە شۆڕشیان رێكخستبوو
بە گشتی دیموكراتیك بوون ،بازاڕی رۆژنامەكەی بۆ ماوەیەك گەرم بوو،
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بەاڵم بە كوژانەوەی بڵێسەی شۆڕش ،دامودەزگای دەسەاڵتداری پرۆس
سەرلەنوێ حكومەتیان بەدەستەوە گرت و ماركس دووبارە ناچاركرا كە
ماڵەكەی بگوازێتەوە ،ماركس سەرەتا چوو بۆ پاریس ،بەاڵم دووب��ارە
دەركرا ،ئەمجارە لە ()24ی مانگی ئوتی ساڵی ()1884دا چوو بۆ ئینگلیس،
بەو هیوایەی كە شۆڕشێكی هەمەالیەنە بارودۆخێك بخوڵقێن ێ تا بگەڕێنەوە
بۆ ئەڵمانيا.
ماركس پاشماوەی تەمەنی خۆی لە لەندەن تێپەركرد ،سەرەتا
بنەماڵەی ماركس زۆر هەژار بوون ،ئەوان لە ماڵێكی ( )3هۆبەییدا ،لە
گەڕەكی سوهودا ژیانیان بەسەر دەبرد ،واتا بە منداڵی چوارەمیان دوگیان
بوو(پێشتر لە برۆكسل كوڕەكەیان ئێدگار لەدایكبوو) ،س��ەڕەرای ئەوە
ماركس شانبەشانی یەكێتی كۆمۆنیستەكان چاالكی سیاسی دەكرد ،ماركس
سەبارەت بە شۆڕشی فەرەنسا و ئاكامەكانی ،چەند بابەتێكی نووسی (كە
دواتر ئەنگلیس ئەوانی لەژێر ناوی تێكهەڵچوونە چینایەتیيەكان لە فەرەنسا
باڵوكردەوە) و هەوڵیدا بۆ یارمەتیدانی ئەندامانی كۆمیتەی “كۆڵن”ی یەكێتی
كۆمۆنیستەكان ،كە بەرپرسانی پرۆس سەرقاڵی دادگاییكردنی ئەوان بوون،
پشتیوانی خەڵك بۆ ئەوان بەدەستبێنێت ،ماركس تەزویر بوونی بەڵگەكانی
پۆلیسی بە ڕوونی نیشاندا ،سەرەڕای ئەوە گرووپی كۆڵن مەحكومكران،
ماركس گەیشتە ئەو ئەنجامەی كە بەردەوامبوونی كاری یەكێتیەكە ،ئیتر باش
نییە و یەكێتی خۆی هەڵوەشاندەوە.
ماركس لەو كاتەدا بۆ ماوەیەك گۆشەگیر بوو و لەگەڵ هیچ
گروپێكی سیاسیو رێكخراو پەیوەندی نەبوو ،هەرچی بەردەستی دەكەوت
دەیخوێندەوەو لەگەڵ باقی پەنابەر ،چەپە ئەڵمانیيەكان گفتوگۆی عەقیدەتی
دەكرد ،لە نامەكانیدا بەردەوام گلەیی ئەوەی دەكرد ،كە جگە لە نان و
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پەتاتە ،ناتوانیت بكڕێت هیچ شتێك ،ئەویش نەك بەڕادەی پێویستیش
ماركس تەنانەت هەوڵیدا لە رێگای ئاسن دابمەزرێت ،بەاڵم بەهۆی
دەستنووس خراپی وەریيان نەگرت .ماركس مشتەری هەمیشەیی دوكانەكانی
مەرجكردن بوو ،هاوڕێیانی ماركس بە تایبەت ئەنگلس بە شێوەیەكی زۆر
باش یارمەتی ئەویان دەكرد ،كەوابوو رەنگە هەژاری ماركس ،زیاتر بەهۆی
نەبوونی بەڕێوەبەرایەتی درووستی خۆیەوە بوو ،نەك كەمی داهات ،هێڵێنە
و ديموت هاوڕێیەنی ،هێشتا لەالی ئەوان ژیانی بەسەر دەبردو تا كاتی
مردنی ماركس ئەوانی بەجێ نەهێشت .هێڵێنەى دایكی فێردريك ،زركوڕی
ماركس كە لە ساڵی ()1851دا لەدایكبوو لەخؤى گرت ،بەاڵم بۆ ئەوەی كە
خەڵك جۆرێكی دیكە بیر نەكەنەوە ،بەخێوكردنی ئەو كوڕەیان بە ماڵێكی
دیكە سپارد).
ئەو سااڵنەی بۆ بنەماڵەی ماركس كارەسات باربوو ،كوڕی چوارەمیان
هێشتا زۆر بچووك بوو كەمرد ،یەنی سەرلەنو ێ ژنەكەی سكی پڕبوویەوەو
ئەوجاریش مناڵەكەیان پێش گەیشتن بەتەمەنی یەك ساڵی مرد ،مردنی
كوڕە ( )8ساڵەكەیان بەناوی ئێدگار بەهۆی نەخۆشی سیل (ئازار بارێكە)
قورسترین زەربەی لەئەواندا .لە ساڵی ()1853وە داهاتی ماركس باشتربوو،
سەرنوسەری «نیۆیۆرك تریبون» كە لە كۆڵن چاوی بە ماركس كەوتبوو،
داوای لێكرد كە بابەت بۆ رۆژنامەكەی بنوسێت و لە ( )10ساڵی دواییدا
بەشێوەی مام ناوەندی حەفتەى بابەتێكی ئەو لە تریبوندا چاپدەكرا (هەڵبەت
ئەنگلس بە نهێنی هەندێك لەو بابەتانەی بە جێگەی ئەو دەنوسی) لە ساڵی
()1854دا ( )3میرات بە یەنی بڕا و بارودۆخی ماڵی ئەوان باشترین بوو،
بنەماڵەی ماركس ئیتر دەیتوانی لەدەست ژوورە خەفە و بچوكەكانی
سوهۆ رزگاريیان بێتو بچن بۆ ماڵێكی ( )8هۆدەیی لە(هەم پستدهین)
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كە نوێنی هەمیشەیی ئیستراحەتی یەكشەممانەی بنەماڵە بوو ،هەر
لەو ساڵەدا “ئێلەنور”ە كچی سێهەمی ماركسیش لەدایكبوو ،لە ماڵەوە
ئەويیان بە «تاسێ» بانگدەكرد ،یەنی جارێكی دیكەش دووگیان بوو ،بەاڵم
منداڵەكەی بە مردویی لەدایكبوو ،لە مەودوا ماركس ( )3منداڵی هەبوو،
یەنی و لۆرا و ئێلەنور ،ماركس باوكێكی خوێن گەرم و میهرەبان بوو
بۆیان.
ماركس لەو ماوەیەدا چاوەڕێی سەرهەڵدانی شۆڕش بوو ،بە
پیترینساڵەكانی ژیانی ماركس ،وات��ا ساڵەكانی ( )1858-1857لەو
هەڵوێستەی ماركس سەرچاوەی گرت ،كە پێیوابوو دابەزینی ئابووری
ئەوكات ،سەرەتایی قەیرانی كۆتایی سەرمایەداریە ،ماركس لە ترسی
ئ��ەوەی كە رووداوەك��ان پێش بیری ئەو بكەون ،بەو ج��ۆرەی كە بۆ
ئەنگلسی نوسی «بە تەواوی شەو بەشێوەیەكی شێتانە ئیشی» كرد تا
«پێش هاتنی سێلالو» گەاڵڵەی گشتی كارەكەی تەواو بكات ( .)mc290ئەو
لەماوەی ( )6مانگدا زیاتر لە ( )80الپەڕە پێش نوسینی بۆ سەرمایە نوسی
(كە دواتر بە ناوی گرۆندریسە باڵوكرایەوە ،لە ڕاستی ئەو پێش نوسە بە
بەراورد لەگەڵ سەرمایە هەڵگری بابەتو مەسەلەی زۆر زیاترە ،ماركس
لەساڵی ()1859دا بەشێكی بچوك لە ئیشەكەی لەسەر زانستی ئابوری
لەژێر ناوی “رەخنەی ئابووری سیاسی” باڵوكردەوە ،ئەو كتێبە (جگە لە
سەرەتاكەی كە كورتەیەك لە ڕەوتی گۆڕانكاری هزری ماركسی پێوە دیارە
و ئەمڕۆكە زۆر بەناوبانگە) ،شتێكی زۆری لە ئەندێشەی داهێنەرانەی
ماركسی پێ نەبووو باڵوبوونەوەكەی بەرەورووی بێدەنگیەك بویەوە.
ماركس بە جێگەی ئ��ەوەی كە بەشەكانی پاشماوە و باشتری
پێشنوسەكەی بۆ چاپكردن ئامادە بكات ،لەگەڵ كارێل ڤوگت ،سیاسەتمەدارو
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سەرنوسەری چەپگەرای ئەڵمانی ،گفتوگۆیەكی جیدیو سەختی دەستپێكرد،
ماركس ئیديعای ئەوەیكرد ،كە ڤوگت بەكرێگیراوی دەوڵەتی فەرەنسایە،
گفتوگۆكەیان برایە دادگا ،ڤوگت ماركسى بە ساختەچی ناولێبرد ،ماركسیش
وەاڵمێكی توندوتیژی ( )200الپەڕەیی لە دژی ئەو نوسی.
چەند ساڵ دواتر ئاشكرابوو ،كە ئەو ئیديعایەی ماركس بێ بنەما نەبووە،
بەاڵم بەهۆی ئەو بابەتەوە ،هەم پارەیەكی زۆری لەدەستداو هەم ئەوەی كە بۆ
ماوەی ( )18مانگ نەیتوانی شتێكی پڕ بایەخو هەمیشەیی بنوسێت.
كەمتەرخەمی لە تەواوكردنی بەرهەمە ئابووریەكەی هۆكارێكی جیدی
تریشی هەبوو ،ئەنجومەنی نێونەتەوەیی كرێكاران ،كە دواتر بە ئەنتەرناسیۆنالی
یەكەم ناسرا ،لەساڵی ()1864دا لە كۆبوونەوەیەكی گشتیدا لە لەندەن پێكهات،
ماركس بانگهێشتی بەشداریكردن لەو كۆبوونەوەیەی قبووڵ كرد ،هەڵبژاردنی
ئەو بۆ شورای گشتی ،كۆتایی بە جیایی ئەو لە سیاسیەت هێنا ،توانای فكری و
كەسایەتی بەهێزی ماركس لە ئەنجومەندا ئەوی كرد بە كەسایەتیەكی كاریگەر،
ماركس سوخەنرانی دامەزراندنی ئەنجومەنی نوس ی و پێڕەوی ناوخۆی ئەوی
دارشت .هەڵبەت ماركس لەگەڵ ئەندامانی یەكێتیە كرێكاریەكان كەبەشی
گەورەی گروپی ئینگلیسیەكانی ئەنتەرناسیۆنالیان پێكدەهێنا ،ناكۆكی زۆری
هەبوو ،بەاڵم لێهاتوویيەكی زۆری لەخۆی نیشانداو لەئەنجومەندا جێگەی بۆ
ئەو ناكۆكیانە هێشتەوەو لەهەمانكاتدا بەردەوام هەوڵیدەدا ،ئەندامانی كرێكاری
ئەنجومەن لە ڕوانگە درێژماوەكانی خۆی نزیكتر بكاتەوە.
لە كۆتاییدا ماركس لە ساڵی ()1867دا بەرگی یەكەمی سەرمایەی تەواو
كرد ،ئەمجاریش كاردانەوەی سەرەتایی زۆر سارد بوو ،هاوڕێیانی ماركس زۆر
سەرسام ببوونو هەرچی لە توانایاندا بوو كردیيان ،بۆ ئەوەی كە ئەو كتێبە لە
باڵوكراوەكاندا بناسێندرێت.
59

ئاشنابوون بە كارل ماركس

تەنیا ئەنگلس بۆ حەوت رۆژنامەی ئەڵمانی حەوت رەخنەی جیاوازی
نوسی ،كە هەموویان هاوڕای بۆچونەكانی ماركس بوون ،بەاڵم وردە وردە
كتێبەكە بەرەوروی پێشوازیەكی زیاتر بووەوە ،لەراستیدا باڵوكردنەوەی
شەڕی ناوخۆ لەفەرەنسا لە ساڵی ()1871دا بوو كە ماركس بەناوبانگ
كرد ،نە باڵوكردنەوەی سەرمایە ،ئەو كتێبە دەقی قسانێك بوو كە ماركس
سەبارەت بە كۆمۆنی پاریس بۆ ئەنترناسیۆنالی نوسیبوو ،كۆمۆنی پاریس
راپەڕینی كرێكاران بوو ،پاش شكستی فەرەنسا لە پرۆسيا.
كرێكاران بۆ ماوەی ( )2مانگ كۆنترۆڵی شاری پاریسیان بەدەستەوە
گرت و شاریان كۆنترۆڵ دەك��رد ،ئەو بابەتە هیچ پەیوەندیەكی بە
ئەنترناسیۆنال نەبوو ،بەاڵم لە بیروڕای گشتیدا ئەو دوانە ،پەیوەندیان
بەیەكەوە هەبوو ،وتەكانی ماركس دوودڵیيەكانی پێشووی سەبارەت بە
بوونی پیالنی ئەنترناسیۆنالی كۆمۆنیستی بەهێزتر دەكردو ناو زراندنێكیشی
بۆ ماركس بەدواوە بوو ،كە هەروەك بۆ هاوڕێیەك نوسی «پاش ( )20ساڵ
ئاسایش ماندۆیكەر لە سوچی ماڵەكەم ،بەڕاستی مافی خۆم پێدرا».
سەركوتی وەحشیانەی كۆمۆنی پاریس ،ئەنتەرناسیۆنالی الواز
كرد ،ئەو ناكۆكیانەی كەتا ئەو كاتە بە شاراوەیی مابوونەوە ،بە جارێك
سەریانهەڵدا ،ماركس لە كۆبوونەوەی ()1873دا بۆی دەركەوت كە بە تەواوی
ئیدارەكردنی ئەنجومەنی لەدەست چووەتەدەر ،پێشنیاری بەرتەسككردنەوەی
هێزی شورای گشتی ئەنجومەن بوو.
سەرەڕای دژایەتی جیدی ماركس ،بە زۆرینەی دەنگ پەسەندكرا،
ماركس نەیدەویست ئەنجومەن بكەوێتە دەست نەیارانیەوە ،كەوابوو
پێشنیاری كرد كە شورای گشتی لەمەوبەدوا لە نیۆیۆرك سەقامگیر ببێت،
ئەو پێشنیارەی ماركس بە جیاوازیەكی كەم پەسەندكرا ،ئەو بەباشی دەيزانی
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كەئەو مەسەلەیە ،وەك هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی ئەنتەرناسیۆنال وایە،
چۆن بەسەرنجدان بەبارودۆخی پەیوەندیەكان لەو سەردەمەدا ئیدارەكردنی
رێكخراوێكی تاڕادەیەكی زۆر ئەوروپایی لەودیوی زەریای ئەتڵەسیەوە بە
كردەوە ئیمكان نییە.
ماركس لەو كاتەدا ( )54ساڵی تەمەنی بووو بارودۆخی تەندروستیشی
زۆر باش نەبوو ،تاساڵی كۆتایی تەمەنی ماركس بەنسبەت هێمن تر بوو،
پێگەیشتنی چەند میراتێكی دیكە ،بۆ هەمیشە مەترسی هەژاری لەسەر
بنەماڵەی ماركس البرد ،ئیتر ژیانی بنەماڵەی ماركس لە زۆر بوارەوە وەك
ژیانی بنەماڵە تێروتەسەلەكانی لێهاتبوو ،بنەماڵەی ماركس شوێنی خۆیان
بۆ ماڵێكی گەورەتر گواستەوە ،پارەیەكی زۆریيان سەرفی كەلوپەلی ناوماڵ
كرد ،منداڵەكانیان نارد بۆ دواناوەندی كچا ن و سەردانی كانیاوەكانی ئاوی
گەرمی ئەوروپایان كرد ،ماركس تەنانەت دەیوت بە وەبەرهێنان لە پشكدا،
پارەیەكی دەستكەوتووە ،هەڵبەت ئەمە رێگری لەوە نەدەكرد ،كە داوای
پارە لە ئەنگلس بكات و ئەنگلس داواك��ەی بەجێدەگەیاند ،لە كۆتايیدا
بیروبۆچوونی ماركس كەوتە بەر سەرن ج و لە ساڵی ()1872دا سەرمایە
بۆ دووهەم جار چاپكرا ،لە ساڵی ()1872دا سەرمایە بە زمانی روسی
وەرگێررا و چاپكرا .ماركس لەنێوان شۆڕشگێڕانی روسیدا زۆر خۆشەویست
بوو ،ماوەیەكی دواتر بە زمانی فەرەنسیش وەرگێردراوە ،سەرمایە كە
هەروەك باقی كتێبەكانی ماركس ،بە زمانی ئەڵمانی نووسرابوو ،تا ئەو
كاتەی ماركس لە ژیاندا بوو ،وەرنەگێڕرایە سەر زمانی ئینگلیزی ،بەاڵم
تەرخانكردنی كتێبێكی بچوك لە كۆمەڵەی پێشڕەوانی بیری نوێ ،ماركس
باسی لە خۆشەویستی دەكرد و و ناوبانگی رۆژ بە رۆژ زیاتر باسى ئەو
دەكرا ،تەنانەت لەناو خەڵكی ئینگلیزدا كە هۆگری تیۆری نین.
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ماركس و ئەنگلس پەیوەندیيان دەكرد بەو شۆڕشگێرانەوە كە لە
سەرانسەری ئەوروپا لەگەڵ ئەوان هاوڕابوون ،ماركس لە كاتەكانی دیكەدا،
كەم تا كورت لەسەر بەرگی دووهە م و سێهەمی سەرمایە ئیشی دەكرد،
بەاڵم هیچ كات ئەوانی بۆ چاپ ئامادە نەكرد ،ئەنگلس پاش مردنی ماركس
ئەو كارەی كرد ،دوایین نووسراوی گرنگی ماركس ،سەبارەت بە دانیشتنی
كۆتایی ئەڵمانە كە لە ساڵی ()1875دا بەڕێوەچوو ،ئامانجی دانیشتنەكە
ئەوەبوو ،كە یەكگرتووییەك لەناو حزبە سۆسیالستەكانی ركابەری ئەڵمانيا
پێكبێنێت ،هەر بەو بۆنەوە پڕۆگرامێكی هاوبەش داڕێژرا.
سەبارەت بەو پرۆگرامە كە بە پرۆگرامی كۆتایی دەركرد ،لەگەڵ
ماركس و ئەنگلس راوێژنەكراو ،ماركس سەبارەت بەو الدانانەی كە لە
سوسیالیزمی زانستی جێگای سەرنجی خۆی لە پرۆگرامەكەدا دەیبینی ،تووڕە
بوو ،ماركس كۆی رەخنەكانی خۆی سەبارەت بەو پرۆگرامە نووسی و
بڕیاریدا ،كە لەناو رێبەرانی سوسیالستدا باڵویبكاتەوە ،رەخنەی پرۆگرامی
كۆتا مەرگی ماركس باڵوكرایەوە و ناوبانگی دەركرد ،چۆن یەكێك لەو بابەتە
كەم وێنانەیە ،كە ماركس سەبارەت بە رێكخستنی كۆمەڵگای كۆمۆنیستی
داهاتوو شتێكی نووسیبێت ،بەاڵم رەخنەی ئەو لەو سەردەمەدا كە نووسرا،
كاریگەریەكی ئەوتۆی نەبوو ،یەكێتی جێگای سەرنجی حزبە سۆسیالستەكان
پێكنەهات.
خەم و پەژارەی تاكەكەسی ماركس لە ساڵەكانی كۆتایی تەمەنیدا،
ئەو رەزامەندیەی كە دەكرا ،ناوبانگێكی زیاتری بۆ دەستەبەر بكات ،تارك
و رەشكرد ،كچە گەورەكەش واتە یەنیو لۆرا زەماوەندیان كردو بوون بە
خاوەنی منداڵ ،بەاڵم هیچكام لە ( )3منداڵەكەی لۆرا ،زیاتر لە ( )2ساڵ
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زیاتر نەژیان ،منداڵی یەكەمی یەنی هێشتا شیرەخۆرە بوو كە مرد ،بەاڵم
یەنی ( )5منداڵی دیكەشی بوو ،كە هەموویان جگە لە یەكیان گەیشتنە
تەمەنی الویەتی .لە ساڵی ()1881دا هاوسەری خۆشەویستی ماركس ،یەنی
كە چەند ساڵ لە ئەو گەورەتر بوو ،پاش نەخۆشیەكی درێژماوە كۆچی
دوایی كرد.
ماركس ئیتر نەخۆشو بە تەنیا مابوەوە ،لە ساڵی ()1882دا كچەكەی
“یەنی”ش تووشی نەخۆشیەكی سەخت بوو ،لە مانگی ژانویەی ساڵی ()1883
دا كۆچی دوایی كرد ،ماركس پاش مردنی كچەكەی پشتی راست نەكردەوە
و بەهۆی توشبوون بە نەخۆشی (ذات الرئە) لە ()14ی مارسی ()1883دا
كۆچی دوایی كرد.
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ئاشنابوون بــە ماركس
هیگڵیەكی الو
ن :پیتێر سینگێر

لە فارسییەوە :شۆڕش محەمەدی
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هێشتا ساڵێك بەسەر هاتنی ماركس بۆ بێرلین بە مەبەستی خوێندن
تێپەڕنەبوو بوو ،كە لە نامەیەكدا بۆ باوكی نووسیبوو «هەرچی زیاتر خۆی
لەگەڵ فەلسەفەی باو نزیكدەكاتەوە».
فەلسەفەی باو فەلسەفەی ویلهێلم فرێدریش هێگل بوو ،هیگڵ
لە ساڵی ()1818وە تا ساڵی ( )1831كە كۆتایی تەمەنی بوو لە زانكۆی
بێرلین وانەی دەوتەوە ،فریدرێك ئەنگلس چەند ساڵ دواتر كاریگەری و
كارتێكردنی (هێگل)ی لەو سااڵنەدا ،كە ئەو ماركس هزرو بیری خۆیان
دادەرشت ،بەو رستانە دەربڕی .
چوارچێوەی دەزگای هێگلی لەسەرجەم ئەو دەزگایانەی پێشوتر
بەرزتربوون ،خەزێنەی ئەو ئەندێشانەی كەلەم بارەیەدا لەئارادان ،تەنانەت
ئەمڕۆكەش سەرسوڕهێنەرن.
هێنانە پێش چاوی ئەوە زۆر دژوارنیە كەدەزگای هێگلی لەكەشوهەوای
ئاوێتە بەفەلسەفەی ئالماندا ،چ كاریگەریەكی گەورەی بووە ،دەزگای هێگلی
دەیان سااڵ پێشڕەوی سەركەوتوانەی خۆی درێژەپێدا ،پێشڕەوی دەزگای
هێگلی ،هیچ كات بەمردنی هێگل كۆتایی پێنەهات ،بەپێچەوانەوە “بەرەو
هێگل چوون” لەنێوان ساڵەكانی ( 1830تا )1840دەسەاڵتی رەهای بۆ خۆی
دەستەبەركردبوو ،تاڕادەیەك كاریگەری لەسەر نەیارەكانیشی دانابوو.
كاریگەری پەیوەندیەكی نەپساوەی كەماركس لەساڵی ()1837دا لەگەاڵ
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ئەو فەلسەفەیە پێكیهێنا ،تاكۆتایی تەمەنی لەمێشكیدا مابووەوە ،ماركس
لەساڵی ()1844دا كاتێك سەبارەت بەهێگل نووسی(:دیاردە ناسی”روح”ی
بە”مەڵبەندی راستەقینەو تەلەسمی دەروازەی فەلسەفەی هێگل ()Epm98
ناویلێنرا ،هەر بۆیە ناچارین كە لێتێگەیشتنی ماركس لەو كتێبە گەورەو
دژوارەوە دەستپێبكەین.
هاوپەرای ئالمانی «زەین» هەندێجار بە «رۆح» وەردەگێڕن ،هێگل
ئەو وشەیە بۆ ئاماژەكردن بە الیەنی مەعنەوی جیهان بەكاردەهێنێ ،كە لە
نوسراوەكانیدا بەشێوەی جۆرێك لە رۆحی گشتی ،یان جیهانی بەكارهاتووە
رۆحی من ،رۆحی ئێوەو رۆحی هەر گیانلەبەرێكی خاوەن هەست ،بەشێكی
بەرتەسكو بچكۆلە لە رۆحی جیهانیە ،سەبارەت بە ئەوەی كە مەبەستی
هێگل لە رۆحی جیهانی خودایە ،یان ئەوەی كە هێگلیش هەروەك یەكێتی
بوونەكان ،خودای لەگەڵ جیهان بەگشتی وەك یەك زانیوە ،موناقشەی زۆر
كراوە ،ناتوانین وەاڵمێكی لێبراوانە بەو پرسیارە بدەینەوە ،بەاڵم باشتروایە
كە رۆحی جیهانی بخەینە ناو كەوانەیەكەوە ،تا لەگەڵ زەمینە بچوكەكانی
خۆمان بەهەڵە وەرنەگیرێ.
دیاردەناسی رۆح ،مەسیری گەشەو پەروەردەبوونی “رۆح” لەپێكهاتنی
سەرەتاییەوە لەچوارچێوەی رۆحی تاكەكاندا ،كەهۆشیارە ،بەاڵم خۆ ئاگاو
ئازادنییە ،تا رۆح بەشێوەی كۆیەكی ب ێ هاوتای ئازادو بەتەواوی خۆئاگا
دەپێوێ.
ئەو پرۆسەیە بەتەنیا مێژوویی ،یان بەتەنیا عەقاڵنی نییە ،بەڵكو
پێكهاتەیەكی غەریبە لەهەردووكیان ،دەتوانین كەهێگل دەی��ەو ێ ئەوە
دەربخات ،كەمێژوو بەرەوپێشچوونی گیانە لەرێڕەوێكی عەقاڵنی زەروروداو
زەین بۆ گەیشتن بەئامانجی كۆتایی دەب ێ ئەو رێڕەوە بپێوێت.
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رێڕەوی گەشەو پەروەدەبوونی زەین دیالێكتیكیە ،وشەی دیالێكتیك
ناوی ماركسمان بیردەخاتەوە ،لەبەرئەوەی كەفەلسەفەی ماركس بە
“ماتریالیزمی دیالێكتیك” ناسراوە ،خاڵی جەوهەری دیالێكتیكی ئەندیشەی
ماركس لەهێگل وەرگیراوە ،هەر بۆیە دەبێ بزانین “دیالێكتیك” چییە؟
لەوانەیەكە بەناوبانگترین بەشی دیاردەناسی لەوە دابێت كەباس
لەپەیوەندی نێوان خوداو عەبد دەكات ،ئەو بەشە بەڕوونی مەبەستی هێگل
لەدیالێكتیك پیشاندەدات ،لەهەمانكاتدا بیرۆكەیەك لەو بەشەدا گەاڵڵەكراوە،
كەلەبۆچوونی ماركسدا سەبارەت بەپەیوەندی نێوان سەرمایەدارو كرێكار
هەستیپێدەكرێ ،مرۆڤی سەربەخۆ لەبەرچاوبگرن ،كەلەبابەت سەربەخۆیی
خۆیان هۆشیاریان هەیە ،بەاڵم سەبارەت بەخووخدەی هاوبەشیان ،وەك
چەند الیەنێك لەرۆحی جیهانی هیچ نازانن.
هەر كامیان ئەوی تریان بەركابەری خۆیان دەزان��ن ،هەركامیان
كەسی بەرامبەری بەرێگر دەزان �ێ بۆ زاڵبوونی خۆی بەسەر شتەكانی
دیكەدا ،شەڕێك دەستپێدەكات،یەكیان ئەویتریان شكستدەدات ،ئەو دەكات
بەعەبدی خۆی ،بەاڵم بابەتی “خواو عەبد”یش سەقامگیر نییە ،ئەگەر چی
لەیەكەم نیگادا واپێدەچێت خواوەند هەموو شتێكەو عەبدیش هیچ نییە،
بەاڵم عەبدەكە كاردەكاتو كاری ئەوە كە جیهانی سروشتی دەگۆڕێت،
عەبد بە بەجێهشتنی شوێن پێی خووخدەو زانیاری خۆی لەسەر سروشت،
رازی دەبێتو خۆئاگای خۆی پەروەردە دەكات ،بەاڵم خواوەند موحتاجی
عەبدەكەی دەبێت ،هەربۆیە دەرئەنجامەكەی بریتی دەبێت لە ئازادی عەبدو
زاڵبوون بەسەر دەعمی سەرەتایی نێوان بوونەوەری سەربەخۆ.
خواوەن د و عەبد تەنیا بەشێكی كەم لە كتێبی دیاردەناسی پێكدەهێنن،
كتێبەكە بەگشتی پرۆسەی گەشە و پەروەردەبوونی «رۆح» ،هەر بەو
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شێوەیەی كە جیاوازی و نەیارەكان لەسەر رێگەی خۆی الدەبات ،تاوتۆی
دەكات «رۆح» لە بنەڕەتدا شتێكی جیهانییە ،بەاڵم لە شێوازی بەرتەسكی
خۆیدا ،واتە رۆحی كەسێكی تایبەت ،ئاگاداری خووخدەی جیهانی بە
بەشێك لە «رۆح»ێكی جیهانی ئەژمار ناكەن ،هێگل بۆ روونكردنەوەی ئەو
دۆخە وتی كە «رۆح» لەخۆی بێگانە بووە ،یانی ئەوەی كە مرۆڤەكان (كە
رەنگدانەوەی رۆحن) باقی مرۆڤەكان كە (ئەوانیش رەنگدانەوەی رۆحن)
بەشێوەی شتێكی بێگانە ،بەرهەستكارو دوور لە خۆیان هەڵدەسەنگێنن ،لە
حاڵێكدا كە ئەوان هەموویان بەشێكن لەو كۆی مەزنە.
«رۆح» لە دۆخی لەخۆ بێگانەییدا ناتوانێت ئازاد بێت ،لەبەر ئەوەی
كە «رۆح» لەوەها بارودۆخێكدا لەرێگای تەكمیلكردنی پرۆسەی گەشەو
پەروەردەبوونیدا لەگەڵ دژایەتیو كەندو كۆسپی زۆر بەرەو روودەبێتەوە،
“رۆح” لەراستیدا بێكۆتاییو زاڵە بەسەر هەموو شتەكاندا ،كەوابوو دژایەت ی
و كۆسپەكان تەنیا شتێكی رواڵەتیو نادیارن ،ئەو رواڵەتانە لێرەوە ،سەرچاوە
دەگرن كە «رۆح» ئاگای لە راستەقینەبوونی خۆی نییە و ئەوەی كە لە
راستیدا بەشێك لە خۆیەتی ،بە بێگانە و بەرهەڵستكار ناوزەد دەكات .ئەو
هێزە بە ڕواڵەت بێگانانە ،ئازادی «رۆح» بەرتەسكدەكەنەوە لەبەرئەوەی
ت
كە ئەگەر «رۆح» ئاگاداریبوونی هێزە بێكۆتاییەكەی خۆی نەبێت ،ناتوانێ 
بۆ رێكخستنی جیهانی بەپێی پالنەكانی ،كەڵك لەو هێزانە وەربگرێت.
لەفەلسەفەی هێگلدا بەرەوپێشچوونی پرۆسەی تەكامولی دیالێكتیكی،
بەردەوام پێشڕەویە بەرەو ئازادی ،هێگل نووسی(:مێژووی جیهان شتێك
نییە ،جگە لەپێشكەوتنی هۆشیاری بەسەر ئازادیدا) هەربۆیە دیاردەناسی
حەماسەتێكی فەلسەفی گەورەیە كەبەدواداچوونی مێژووی “رۆح” دەكات،
لەیەكەمین بزوتنەوەكانیدا لەجیهانێكی دڵڕەقدا تا ئەو كاتەی بەوە دەگات
68

ئاشنابوون بە كارل ماركس

كەساالری جیهانەو لەئەنجامدا بەخۆناسینو ئازادی دەگات ،فەلسەفەی
هێگل زامنی ئاكامێكی سەیرە كەتەریق بوونەوەی هەر نووسەرێكی ب ێ
فیزتری لێدەكەوێتەوە ،ئەگەر مێژوو بەگشتی چیرۆكی تێكۆشانی “رۆح”ە
بۆ گەیشتن بەزانیاری سەبارەت بەخووخدەی خۆی ،كەوابوو لەراستیدا
ئەو ئامانجە بەكامڵبوونی دیاردەناسی بەدیهاتووە ،كاتێك رۆح لەجلی
هێگلدا خووخدەی خۆی بناسێت ،دوایین قۆناغی مێژوو هاتۆتە ئاراوە،
ئیدعایەكی بەمجۆرە لەڕوانگەی ئێمەوە لەگاڵتەجارێك زیاتر نییە ،ماوەیەكی
زۆرە كەپێكهاتەی بۆچوونی هێگل لەمێژوو وفەلسەفە ب��رەوی خۆی
لەدەستداوە ،بەاڵم فەلسەفەی هێگل لەسەردەمی الویەتی ماركسدا زۆر
بەهەند وەردەگیڕا سەرەڕای ئەوە ،تەنانەت ئەگەر مانای “رۆح”ی جیهانی
وەك راستیەكی حاشا هەڵنەگری هەموو ئەشیاكان قەبوڵ نەكەین ،ئێستاش
بەشێكی زۆر لەدیاردەناسی مانای هەیە بۆمان ،دەتوانین “رۆح”ی جیهانی
بەوشەیەكی هاوبەش بۆ “زەینی” سەرجەم مرۆڤەكان لەقەڵەمبدەین ،ئەو
كات دەتوانین دیاردەناسی بەرێگەیەك بۆ گەیشتنی مرۆڤ بەئازادی بزانین،
لەو هەلومەرجەدا حەماسەتی “رۆح” دەبێ بەحەماسەتی “رۆح”ی مرۆڤ،
ئەوە رێك هەر ئەو كارەیەكە ( )10ساڵ پاش كۆچی دوایی هێگل ،گروپێك
لەفەیلەسوفەكان كەبەهێگڵیە الوەكان دەناسران ،هەوڵیاندا ئەنجامبدەن،
لێكدانەوەی سوننەتی سەبارەت بەهێگل ئەوەبوو ،كەلەبەرئەوەی كە
كۆمەڵگای مرۆڤایەتی رەنگدانەوەی “رۆحە” لەجیهاندا هەر شتێك هەر
ئەو جۆرەی كەهەیە دروستو عەقالنیە ،بۆ پەسەندكردنی ئەو روانگەیە،
دەتوانین ئاماژە بە چەند رەستەیەك لە بەرهەمەكانی هێگل بكەین.
هەندێجار وا پێدەچێت هێگل دەوڵەتی پرۆسيا بە هێمای بااڵی
«رۆح» ناوزەد دەكات ،موچەی هيگل وەك مامۆستایەكی فەلسەفە لە
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بێرلین لەالیەن دەوڵەتی پرۆسەوە دەدرا ،كەوابوو جێی سەرسوڕمان نییە كە
هيگڵیە الوەكان ،بە تایبەت توندرەوەكانیان بەو ئەنجامە گەیشتن كە هيگل
لەو رستانەدا خیانەتی بە فەلسەفەی خۆیكردووە ،ماركسیش هەر لەسەر
ئەو بڕوایە بوو لە ماستەرنامەكەیدا نووسی(:ئەگەر فەیلەسوفێك بەراستی
سازشی كردبێت ،الیەنگرا ن و پەیڕەوانی ئەركی سەرشانیانە كە كەڵك لە
ناوەڕۆكی بیرۆكەی ئەو وەربگرن و لەژێر تیشكی ئەودا لێدوانە نزمەكانی
پ ێ رۆشن بكەنەوە .)D13
لە ڕوانگەی هێگلیە الوەكانەوە «لێدوانە نزمەكان»ی فەلسەفەی
هێگل بریتی بوون لەملكەچكردن بۆ بارودۆخی لەئارادابووی سیاسەت،
دینو كۆمەڵگه لەپرۆس سەرەتای سەدەی نۆزدەهەمدا «ناوەڕۆكیش» بریتی
بوو لە لێكدانەوەی هيگل لە زاڵبوونی «رۆح» بەسەر لەخۆ بێگانەبووندا ،كە
هيگلیە الوەكان ئەویان بە لێكدانەوەیەك دەزانی ،كەخۆ ئاگای مرۆڤ خۆی
ك و دوودڵیانەی كە دەبنە رێگر لەسەر رێگای گەیشتن بە
لەدەست ئەو ش 
خۆناسی ن و ئازادی رزگار دەكات.
ماركس كاتێك كەخوێندكار بوو لە بێرلین و چەند ساڵ دواتریش
ت و یەكێك لەناودارترین
هاورێی برۆنڤ بائێر بوو .بائێر مامۆستای ئیالهیا 
هيگلیە الوەكان بوو ،ماركس لەژێر كاریگەری بائێردا دینی سوننەتی بە
گرنگترین وەهمێك ناوبرد كە كۆسپە لەسەر رێگای خۆناسینی مرۆڤ،
فەلسەفە گرنگترین چەك بوو بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەو شكو دوودڵیانە،
ماركس لە سەرەتای ماستەرنامەكەیدا نووسی(:فەلسەفە لەقاو دەدات،
هاواری پرۆمتە لەیەك رستەدا ،بێزارم لە هەموو خواوەندەكان ،ئایین
فەلسەفەیە ،دروشمی فەلسەفەیە لەدژی تەواوی خواوەندە زەمین ی و
ئاسمانیيەكان ،كە خۆئاگای مرۆڤ بە بەرزترین پلەو ئاست نازانن ،پلەو
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پایەیەكی بەرزتر لەوەمان نییە(.)D12.13
بائیرو ماركس ،ه��ەروەك شێوازی هيگلیە الوەك��ان ،كەڵكیان لە
رەخنەی هيگل لە دین وەرگرت ،تاوەكو بە ئاكامێكی بنچینەیی تر بگەن،
هيگل لە دیاردەناسیدا مەسیحیەت لە یەكێك لە قۆناغەكانی گەشەی خۆیدا،
بە شێوازێك لە بێگانەبوون دەزانێت ،چون لە حاڵێكدا كە خواوەند لە
ئاسمانەكان حوكمڕانی دەكرد ،مرۆڤەكان دانیشتووی (خەم خانەی) ب ێ
قابل و تاڕادەیەك ب ێ بایەخی ئەو جیهانەن ،خووخدەی مرۆڤ بۆتە ()3
كەرت ،خووخدەی زاتی كە نامرێتو ئاسمانییە ،خووخدەی غەیری زاتی كە
دەمرێت و دونیاییە ،هەربۆیە مرۆڤەكان نیشتمان و مەنزڵگەی خووخدەی
زاتی خۆیان لە جیهانێكی دیكەدا دەدۆزن��ەوە مرۆڤ لە بوونی مردن و
جیهانێك كە لە ڕاستیدا ژیانی تێدا بەسەر دەبات ،بێگانە دەبێت.
هيگل ئەوەی تەنیا بە قۆناغێكی كاتی لە بێگانە بوونی «رۆح» دەزان ی
و بە هیچ ئاكامێكی بە كردەوە لەو باسە نەگەیشت .بائێر لێكدانەوەیەكی
بەرباڵوتری بەدەستەوە داو ئەوەی بە هێمای لەخۆ بێگانەبوونی جۆری
مرۆڤ ناولێبرد ،بائێر لەسەر ئەو باوەڕە بوو كە مرۆڤەكان خۆیان خوڵقێنەری
خودایەك بوون ،كە بەڕواڵەت بوونێكی سەربەخۆی هەبوو ،هەر بەو
بۆنەوە بوو كەمرۆڤەكان نەیاندەتوانی خۆیان بە «بەرزترین ئیالهە» بزانن
ئەو ئاكامە فەلسەفیە ئاماژەی بە ئەركێكی عەمەلی دەكرد ،رەخنەگرتن لە
دی ن و تێگەیاندنی ئەو خاڵە بە مرۆڤ  ،كە خودا دەستكردی ئەوانە و لەو
رێگەیەوە كۆتاییهێنان بەب ێ دەسەاڵتی مرۆڤ لەچاو خوداو پەیڕەویكردنی
مرۆڤ لە ئەوو كۆتاییهێنان بە بێگانەبوونی مرۆڤ لە خووخدەی راستەقینەی
خۆی.
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هەربۆیە لە ڕوانگەی هيگلیە الوەكانەوە ،فەلسەفەی هيگل هەم
كەموكورتی هەبوو ،هەم جێگای تێڕامان و رەم��زاوی بوو ،ئەگەر ئەو
فەلسەفەیەمان بە جێگای جیهانی پڕ رەمزو رازی «رۆح» بە زمانی جیهانێكی
راستەقینە سەرلەنوێ دەنوسیەوە ،مانای دەبوو ،كەوابوو ئەوان «رۆح»یان
بە «خۆئاگایی مرۆڤ» ناوزەد دەكرد و ئامانجی مێژوو بوو بە ئازادی
مرۆڤەكان ،بەاڵم ئەو ئامانجە بەدینەدەهات مەگەر ئەوەی كە بەهوى بوونی
دین لەناو چووبایە.
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ئێمەو ماركسیزم
جەمال محەمەدی*
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لە فارسیيەوە :رێباز مستەفا
گومانی تیا نیيە ئایدۆلۆژیای ماركسیزم لە كوردستاندا ئامادەیی
و كاریگەریێكی فراوانی هەبووە و چەمكگەلێكی وەك چین ،ئایدۆلۆژیا،
ژێرخان و سەرخان ،لە خۆنامۆبوون و شۆڕشی هێنایە نێو ملمالنێىسیاسی
و كۆمەاڵیەتیيەكانی ئێمەو لە زۆر قۆناغی جیاجیادا گۆڕانی بەسەر
لێكدانەوە و تێڕوانینەكانی بەشێكی گەورەی گوتاری رۆشنبیریی ئێمەدا
سەبارەت بە ناسینمان بۆ مێژوو ،دەوڵەت ،كۆمەڵی مەدەنی و گۆڕانكاریە
كۆمەاڵیەتيیەكان داهێناوە .جۆری ئامادەیی و كاركردەكانی ئەو ئایدۆلۆژیایە
لەسەر رۆشنبیریی و واقیعیەتی سیاسی و كۆمەاڵیەتی ئێمە بابەتی شرۆڤە و
باسكردنی ئەم وتارەیە .دەبێ ئەوە قبوڵبكرێ كە ماركسیزمیش وەك هەموو
رێبازو قوتابخانەكانیتر كە دەچنە نێو ئەزموون و تاقیكردنەوە مێژووییەكان,
لەسەر بنەمای ناسینی بوارەكانی كارتێكردن ،لەخۆگری روو بەڕووبوونەوە
و خوێندنەوەگەلی رەخنەگرانەیە .ئەم باڵوكراوەیە رێز لە هەموو ئەو
لێكدانەوە و هەڵێنجان و خوێندنەوانە دەگرێت.
بە دڵنیاییەوە ماركس بە دەسەاڵتترین رەخنەگری مۆدێرنیتەیە .ئەو
بیرمەندە میراتگری (مێژووگەرایی) ))Historlclsmی هیگڵ و(خوودگەرایی)
ی ئەفاڵتون بوو .مێژووگەرای ئەندێشەیەكە كە بە گوێرەیەوە مێژووی
مرۆڤایەتی سەرەتا و مەنزڵ و مەبەستێكی دیاریكراوی هەیە ،هەموو
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گۆڕانكاری و قۆناغە جیاجیاكانی مێژوو (واتادار)ن و هەر قۆناغێك لە مێژوو
پێشكەوتووتر و پێگەیشتووترە لە قۆناغی پێش خۆی .هیگڵ پێی وابوو
كە قۆناغە جیاجیاكانی مێژووی مرۆڤایەتی دەرخەرو رەنگدانەوەی (بابەتی
بوونی رۆحی رەها)ن و رۆحی رەها لە كۆتایی مێژوودا بە تەواوی دەبێتە
پرسێكی بابەتی .ئەو رۆحە لە هەر قۆناغێك لە (دەوڵەت)دا دێتەدی( .
خودگەرایی)  ))Essentialismبەو مانایەیە كە لە پشت دیاردە بابەتیەكاندا،
جیهانێكیتر هەیە كە ئەو راستەقینەیە .ئەفاڵتون ئەو جیهانەی بە جیهانی (
ئایدیا) ئایدیالیزم ناودەبرد .بە تێڕوانینی ئەو ،ئەو دنیا هەستپێكراو بابەتیە
تەنها سێبەرێكی خەڵكە و هیچ چەشنە ماناو راستیەك لەخۆ ناگرێت .بۆیە
ت
ت پەی بە گەوهەر و ماناو حەقیقەتی بوون ببەین دەبێ 
ئەگەر بمانەوێ 
ئەوە نەك لەم دنیایەدا ،بەڵكو لە جیهانی (ئایدیا)دا پەیگیری بكەین و
بۆی بگەڕێین و ئەو كارە ،بە كەسانی ئیلیت و فەیلەسوفەكان نەبێت بە
ت و خەڵكی ئاسایی توانای دۆزینەوە و دەركی حەقیقەتی نییە.
كەسیتر ناكرێ 
ماركس میراتگرێكی گەورەی هەردوو تێگەیشتنەكە بوو ،بەاڵم بە توندیش
هەردووكیانی خستە بەر ڕەخنەوە .بە بڕوای ئەو بە پێچەوانەی دیدی
هیگڵ ،مێژووی مرۆڤایەتی مەیدانێك نەبووە بۆ هاتنەدی رۆحی رەها،
بەڵكو تا دەگاتە ئەمڕۆ بریتی بووە لە شانۆی ملمالنێی چینەكان.
ملمالنێی چینایەتی داینەمۆی بزوێنەری گۆڕانكاری و رووداوە
گرنگەكانی مێژوو و گەورەترین فاكتەری فۆرمەڵەبوونی رێبازەكان،
بیروباوەڕەكان ،ئەندێشەكان ،ئایین و كلتورەكان بووە .لە درێژایی مێژوودا
هەمیشە ئایدەو ئەندێیشەی چینی سەردەست ,بااڵدەست و حوكمڕان بووە.
كلتوری مرۆڤایەتی هەمیشە لە سەر بنەمای (شێوازی بەرهەم) هاتۆتە ئاراوە.
ئەو چینەی كە ئامڕازەكانی بەرهەمهێنانی لە ژێردەستدا بووە ،ئامڕازەكانی
75

ئاشنابوون بە كارل ماركس

بیركردنەوە و كلتورسازیشی لەژێر دەستدا بووە .پەیوەندیە كۆمەاڵیەتییەكان
بە درێژایی مێژوو لەسەر بنەمای بیروباوەڕ و ئەندێشەكان نا ،بەڵكو لەسەر
بنەمای پێگەی كەسەكان لە بواری پەیوەندیيەكانی بەرهەمهێناندا پێك
هاتوون .چینی فەرمانڕەوا بۆ داكۆكی و ئاڕاستەكردنی بەرژەوەندیيەكانی
خۆی بەدرێژایی مێژوو ،بەردەوام پەنای بردۆتە بەر دروستكردنی كەش و
هەوایەكی تایبەتی فكری ،كلتوری و ئایینی .بەمپێیە سەرخان هەمیشە لە
خزمەتی ژێرخاندا بووە .لە درێژایی مێژوودا ،ملمالنێی چینایەتی هەمیشە
لەنێوان چینە جیاوازەكاندا هەبووە ،بەاڵم ئەمڕۆ لە دنیای مۆدێرنەدا
گۆڕانێكی گرنگ هاتۆتە دی ،ئەویش ئەوەیە كە ملمالنێی چینایەتی تەنها
لەنێوان دوو چین دایە ،كە ئەوانیش ،بۆرژوازی و پرۆلیتاریایە.
بە بڕوای ماركس چەمكگەلی وەك مۆدێرنیتە ،رۆشنگەری ،زانستی نوێ،
مافی مرۆڤ ،پەیوەندیەكانی دراو و هەموو دەستەواژە تازەكان،,دەستكردی
بۆرژوازین .بۆرژوازی چینێكە كە دنیا بەپێی حەزو بااڵی خۆی دروست دەكات.
ئەو چینە ،بەرژەوەندیە چینایەتیەكانی خۆی وەك بەرژەوەندیە گشتیيەكان
دەخاتە ڕوو .بە چەشنێك باس لە مافی مرۆڤ و زانستەكان دەكات كە گوایە
زاراوە گەلێكی گشتی و هەمەگیرن .هەموو زانست و هونەرو ماف و پەیوەندیە
تازەكان لەوە بترازێ كاركردنێكی تریان نییە كە بەرژەوەندیەكانی بۆرژوازی
لەژێر دەمامكی خۆیاندا بشارنەوە .ئەو زاراوانە پاساو دەری بەرژەوەندیيەكانی
چینێكن كە چینی فەرمانڕەوای دنیای مۆدێرنە .سەرمایەداری بە برەودان و
درووستكردنی بازاڕی ئازاد سەرجەم تۆێژە كۆمەاڵیەتیيەكانی كردۆتە كرێكارانی
هەقدەست وەرگرو چاو لە دەستی بۆرژوازی ،بۆیە لەو رێگەیەوە هەموو
كاروبارە پیرۆزو ناپیرۆزەكانی هاوئاستی یەكتر كردووە ،زانستی مۆدێرن شتێك
نییە جگە لە ئاڕاستەكەرو پاساودەری بازاڕی ئازاد .لەو بازاڕەدا هەموو شتێك
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لە كۆنترۆڵ نەهاتوو ،پێشبینی نەكراو و ناڕێك و بێ سەروبەرە.
بۆیە لەو دنیایەی كە بۆرژوازی دروستی دەكات (هەرچی كە زۆر
مكوم و پایەدارە هەڵدەوشێتەوە و دەبێتە دوكەڵ دەچێتە هەواو هەرچی كە
پیرۆزە دەبێتە شتێكی ناپیرۆز) .بە تێڕوانینی ماركس و و بەپێی ئەندێشەی
مێژووگەرایی ئەو ،دنیای سەرمایەداری بەهۆی كێشمەكێش و ناكۆكیە
نێوخۆيیەكانی ،بتەوێت یان نا لەبەریەك هەڵدەوەشێتەوە و بۆرژوازی و
هەموو زانستە ئاڕاستەدار و پاساو دەرەكانی ،بەدەستی پرۆلیتاریا لەنێو
دەبرێن .پرۆلیتاریا تاكە چینێكە كە توانای دەرككردنی رەوشی بەردەست
و دەرككردنی بەرژەوەندیە چینایەتیيەكانی خۆی و بەوپێیەش دۆزینەوەی
حەقیقەتی هەیە .پرۆلیتاریا دەتوانێت لەودیو پەردەی رواڵەتی دیاردەكاندا،
شتە شاراوەكان ببین ێ و بۆ هێنانەدی ئەو كایە شاراوانە و چەسپاندنی
سۆسیالیزم و رەتكردنەوەی چەوساندنەوە ،درێژە بە خەبات و تێكۆشانی
خۆی بدات لە پێناو لە نێوبردنی بۆرژاوازی وەك دوایین چینی فەرمانڕەوا
لە مێژوودا .لەنێو چوونی ب��ۆرژوازی بە واتای كۆتایی هاتنی ناكۆكیە
چینایەتیيەكان و هێنانەكایەی كۆمەڵی ب ێ چینە .پرۆلیتاریا بۆ یەكەمین جارە
دەتوان ێ الیەنە خودی و بابەتیەكان ئاوێتەی یەكتر بكات و ئەو كارەش
لەسەر بنچینەی كارو تاقیكردنەوە ئەنجام دەدات .شۆڕشی پرۆلیتاریا و
لەنێوبردنی بۆرژوازی واتا كۆتایی هاتنی مێژوو و هاتنە ئارای چاخێكی نو ێ
لە ژیانی مرۆڤایەتیدا.
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سۆسیالیزم:
ئەندیشەی ماركس و تێڕوانینەكانی ئەو سەبارەت مێژووی پەرەسەندنی
كۆمەڵەكان ،بە تایبەت رەخنەكانی لە سەرمایەداری ،كاریگەری لەسەر
دیدگای بەشێكی فراوانی بیریارانی دوای خۆیەوە داناوە .بە شێوەیەكی
گشتی دوو ئاڕاستە لە پۆلێنكاریی ئەندێشەكانی ماركسدا هاتنە ئاراوە)1:
ماركیسزمی رۆژئاوایی  )2ماركسیزمی ئەرتەدۆكس.
گەرچی ئاڕاستەی دووەم لە هەر رووێكەوە بیگری خۆی نزیكتر بە
ماركس دەزانێت ،بەاڵم ئێمە لێرەدا بە لەبەرچاوگرتنی ئامانجە شیكاریيەكانی
ئەم وتارە سەبارەت بە كۆمەڵگەی كوردستان ،سەرەتا بە شیكردنەوەی
ماركسیزمی رۆژئاواییەوە دەستپێدەكەین.
 )1گەورەترین دامەزرێنەرانی ئەو رەوتەی كە دواتر بە ماركسیزمی
ئەوروپایی (رۆژئاوایی) ناوی دەركرد ،بریتی بوون لە (ئانتۆنیۆگرامشی) و
(جۆرج لۆكاچ).
گرامشی كە دوو دەیەی تەمەنی خۆی لە زیندانەكانی مۆسۆلینی
بەسەر دەبرد ،ژیانی نێو زیندانی بۆ بیركردنەوە لە چەندو چۆنی گۆڕانكاریە
قووڵە كۆمەاڵیەتیيەكان تەرخانكرد .بەری ئاخافتنەكانی ئەو لەو بارەیەوە
بە كورتی بریتین لەوەی كە لە كۆمەڵگە پشتبەستووەكان بە دیموكراسی
ب��ۆرژوازی ،ئەگەرچی دەوڵەت دەسەاڵتی خۆی هەیە ،بەاڵم دەسەاڵتی
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بنەرەتی لە كۆمەڵی مەدەنیدا جێی گرتووە .دەوڵەت لەو جۆرە كۆمەڵگایانەدا
دەسەاڵتی خۆی پیادە دەكات ،بەاڵم نە بەزەبر و زەنگ و نە لە چوارچێوەی
ئایدۆلۆژیای ئایدیالیستیدا كە تەنها لە قەلەمڕەوی ئەندێشەدا كار دەكات،
بەڵكو لە چوارچێوەی دام و دەزگا گەلی ئایدۆلۆژیكدا كە قەڵەمڕەوی كاريیان
بریتیە لە دام��ەزراوە و ئۆرگانە مەدەنیيەكان .دام��ەزراوە و ئۆرگانگەلی
وەك پەروەردە و فێركردن ،زانكۆكان ،زیندانەكان ،لە هەمووی گرنگتر
توخمەكانی ژیانی رۆژان��ە .لەو كۆمەڵگایانەدا كۆنترۆڵكردنی دەسەاڵتی
دەوڵەتی دەردێ��ك دەرم��ان ناكات ،چونكە كێشەو رووبەڕووبوونەوەی
بنەڕەتی لەنێوان گروپەجیاجیا كۆمەاڵیەتیيەكان لە كۆمەڵی مەدەنیدا ئەنجام
دەدری.
بۆ كردنەوەی دەوڵەت یەكەمجار دەبێت لە كۆمەڵی مەدەنیەوە دەست
پێبكرێت .بە بڕوای گرامشی زۆر لە گرووپە جیاجیا كۆمەاڵیەتیيەكان بۆ
وەدەستهێنانی هەژموونێك پێشبڕكێ دەكەن و ئەو كەسەش سەركەوتووە كە لە
كۆمەڵی مەدەنیدا ئەو پێشبڕكێیەی بردبێتەوە.
(لویی ئالتوسێر) فەیلەسوفی فەرەنسی ،بە ئیلهام وەرگرتن لە گرامیشی
وتارێكی بەناوبانگی (ئایدۆلۆژیا و دەزگا ئایدۆلۆژیە دەوڵەتیيەكان ئاڵتوسێر،
)1977ی نووسی .بە تێڕوانینی ئەو نەبەردی ئایدۆلۆژیا ئەبستراكتەكان بۆ
گەیشتنە دەسەاڵت كە بەالی ماركیستە سەرەتاییەكانەوە پێگەیەكی گەش و
بااڵی هەبوو ،كارایی خۆی لەدەستداوە .ئێستا رووبەڕووبوونەوەی واقیعی
خزاوەتە نێو ئەم یان ئەو بوارو قەڵەمڕەوی دیاریكراوی كۆمەاڵیەتیەوە كە بە
قەولی ئەو (ماددی)ن .مەبەست لە مادیبوون ئەوەیە كە بوارەكان بە زیندوویی
و ئامادەیی بوونیان هەیە و گرووپە جیاجیا كۆمەاڵیەتیيەكان بە بیركردنەوە و
تێڕوانینی جیاجیاوە سەبارەت بە بەڕێوەبردنیان لەگەڵ یەكتردا لە كاربەریدان.
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باڵی دووەمی ڕەوتی ماركسیزمی ئەوروپایی پشتی بە ئەندێشە
و تێڕوانینەكانی جۆرج لۆكاچ بەستووە .گرنگترین تێگەیشتنی لۆكاچ بۆ
شیكردنەوەی كۆمەڵگەی مۆدێرن بریتیە لە ( شتبوون– .)Reificationلۆكاچ
چەمكی شتبوونی لە ئاوێتەكردنی ه��ەردوو چەمكی فنیشیزمی كااڵیی
(ماركس) و بە عەقاڵنیبوونی (فیبەر) درووستكرد .شتبوون بەو مانایەیە كە
ت بۆ (سروشتی دووەم .)nature second-هۆی گۆڕانی
كۆمەڵگە دەگۆڕێ 
كۆمەڵگە بۆ سروشتی دووەم و دواجار نامۆبوونی تاكەكان ئەوەیە كە چینی
بنیاتنەری كۆمەڵ یانی پرۆلیتاریا بەهۆی دەسەاڵتی ئایدۆلۆژیی بۆرژوازی
ناتوانێت خۆی تیادا بدۆزێتەوە.
بە گوێرەی تێڕوانینی لۆكاچ ،ئایدۆلۆژیای ب��ۆرژوازی لە هەوڵی
ئەوەدایە كە بە گۆڕینی كۆمەڵگە بۆ (سروشتی دووەم) .ر ێ لە پرۆلیتاریا
بگرێت كە خۆی بە داهێنەری كۆمەڵ وێنا بكات .بەمپێیە گۆڕینی كۆمەڵ
بۆ سروشت دەرەنجامێكی حەتمی كۆمەڵگەی بۆرژوازیە و كاركردنی
ئایدۆلۆژیای بۆرژوازی ئەوەیە كە پەردەیەك بەسەر مێژوویی بوونی ئەو
كۆمەڵگەیەدا بكێشێت و بنەماكانی بزاوت و هەنگاونانی وەكو بنەماكانی
بزاوت و هەنگاونانی جەستە سروشتیيەكان لەقەڵەم بدات .لە دیدگای
لۆكاچدا تەنها بە گرتنەپێشی دیدگای واقیعيیانەی پرۆلیتاریایە كە دەتوانین
بەو حەتمیە تێبگەین و هەڵبەتە بە شۆڕشیش بیگۆڕین .دیدگای واقیعیيانەی
پرۆلیتاریا لەبەر ئەوە توانای بینینی دنیای شتبوونی هەیە كە بە پێچەوانەی
هۆشیاریی پچڕاوی بۆرژوازی ،توانای بینینی گشتێتی كۆمەڵگە و دواجار
توانای گۆڕینی هەیە .بە كورتی ،تەنها پرۆلیتاریا توانای بینینی گشتی هەیە
ت حەقیقەت دیاری بكات و بیدۆزێتەوە .دەربازبوون لە
و بۆیە دەتوانێ 
شتبوون مەیسەر نییە مەگەر بە شۆڕشێك كە پرۆلیتاریا ئەنجامی دەدات.
80

ئاشنابوون بە كارل ماركس

تێڕوانینەكانی لۆكاچ و تێكەڵكێشبوونی ئەندیشەكانی ماركس و ماكس
فیبەر لەنێو بیروڕاكانی ئەودا ،بووە گرنگترین پاساوی الیەنگرانی قوتابخانەی
فرانكفۆرت بۆ چێبوونی دیدگا رەخنەییەكانیان .تیۆدۆر ئادۆرنۆ ،هوركهایمەر
و ماركوزە بە هەموو دەزگای فیكریی ماركسیزمدا چوونەوە .بەرهەم و
نوسینەكانی ئەو بیرمەندانە گەواهیدەری ئەو بانگەشەیە كە پرۆلیتاریا خۆی
ت بۆ
چۆتە نێوسیستمی بۆرژوازی ،بۆیە بیركردنەوەی رەخنەییانە ناتوانێ 
دەركی حەقیقەت پشت بە هەڵوێستی ئەو چینە ببەستێت .دۆزینەوەی
حەقیقەت و دەربازبوون و گەیشتن بە كۆمەڵگەی یەكسان لەو قوتابخانەیەدا
چارەنوسێكی تر بەخۆوە دەگرێت .ئەگەر لە روانگەی لۆكاچەوە گرتنە پێشی
تێڕوانینی بەعەقاڵنیبوون بریتی بوو لە بینینی كۆمەڵگە وەك گشتێك ،لە
روانگەی ئەو قوتابخانەیە ئەوەی كە بۆتە گشت شتبوونی ئەو كۆمەڵگەیە
(ئەبازەری.)2001
بە دەربڕێكیتر گرتنەپێشی دیدگای بە عەقاڵنیبوون ،ئیدی پەیوەندی
بە پشتبەستن بە هەڵوێستی چینی پرۆلیتاریاوە نییە .حەقیقەت تەنها لەسەر
بنەمای رەخنەی نێوەڕۆكی هەمیشەیی لە شتبوونی گشتیدا دێتەدی .رەخنەی
عەقاڵنی ،واته رەخنەی ناكۆكیيەكانی عەقڵ ،عەقڵی رۆشنگەری بۆ خۆی
گۆڕاوە بۆ فاكتەری دەسەاڵت .ئەوەی كە لەو قوتابخانەیەدا دەگۆڕێ و
دەبێتە پرسێكی بەرجەستەو دیار ،وازهێنانە لە هەڵویستی پرۆلیتاریا.
یەكێكیتر لەو ئەندێشمەندانەی كە لە ژێر كارتێكردنی ماركسیزم دا
بوون( ,رۆالن بارت) بوو .لە سەردەمی بارتدا دەزگای تیۆری ماركسیستی
چەمكێكی كاریگەری داهێنابوو بە ناوی رەخنەی ئایدۆلۆژی كە زۆرانێك
لە نێویاندا ،خودی بارت بۆ پەالماركردنە سەر بۆرژوازی زۆر سوودیان
لێوەرگرت .بارت زاراوەی رەخنەی ئایدۆلۆژی لەگەڵ دەزگای نیشانەناسانە
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گرێدەدات .بە بڕوای ئەو بۆرژوازی بە ناچاری ئەفسانە درووست دەكات،
ئەو ئەفسانەیە تەنها هەر دەستكاریكردنی نیشانەكان نییە ،بەڵكو جۆرە
پەیامێكە كە ئامانجەكەی ئەوەیە دیاردە مێژووییەكان وەك شتی سروشتی
بخاتە رووەوە .بۆرژوازی لە رێگەی ئەفسانە سازیيەوە لە خۆیەوە ناوگوزاری
دەكات و ئەفسانەناسی دەبێت رەوتەكە پێچەوانە بكاتەوە و نیشانی بدات
كە دیاردە كۆمەاڵیەتیيەكان پرسی سروشتی نین ،كە لە گۆڕان نەهاتوو
بن ،بەڵكو درووستكراوی دەستی بۆرژوازیین .ئەفسانە ناسیی بارت لە
رەوتی گۆڕانی خۆیدا بوو بە دوو بااڵ .رەوتێكیان پۆست مودێرنیستەكان
و الیەنگرانی دریدا درێژەیان پێدا و رەوتەكەی تریش میشێل فۆكۆ و
پەیڕەوكارەكانی.
دریدا بە درووستكردنی چەمكی (چاككردنەوە)Diconstruction-
ت
لەو باوەڕەوایە كە (مانا )meaming-هیچكات ئامادەیی نییە و ئێمە دەبێ 
بەردەوام گیرۆدەی شوێنهەڵگرتنی هەمیشەیی نیشانەكان بین .بۆ شیكردنەوەی
كۆمەڵگەیەكی مەدەنی دیدگایەكی گشتگەرا و چینێكی حەقیقەت زانبوونی
نییە .ماناكان و ئیشەكان یەكجار زۆرن و هیچ بنەمایەكی دیاریكراویان نییە.
فۆكۆش لەو باوەڕەدایە كە هیچ بنەمایەك بۆ دۆزینەوەی حەقیقەت بوونی
نییە و حەقیقەت هەمیشە تێكەڵەی دەسەاڵت بووە.
بەگشتین ماركسیزمی رۆژئاوایی یا ئەوروپایی لەگەڵ ئەو هەموو
دەستكەوتە پرشنگدارانەی كە لە بواری بیرو ئەندێشەدا بۆ رەخنەی كۆمەڵی
مۆدێرن هەیبووە ،ئەمڕۆكە لە رێڕەوی گۆڕانكاریی خۆی جێی بۆ سەرهەڵدانی
بیركردنەوەی چاككردنەوەگەرایی پۆست مۆدێرن و رەخنەی نیشانەناسانەی
بۆرژوازی كردۆتەوە و ئیدی هەواڵێك لە شۆڕش و سۆسیالیزم و پرۆلیتاریا
و ژێرخان و سەرخانەكەی بەدی ناكرێت.
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 )2ماركسیزمی ئەرتەدۆكس :ئەو رەوتەی كە بە ماركسیزمی
ئەرتەدۆكیس ناوبانگی دەرك��رد ،گرنگترینی هەوڵی بریتی بوو
لەوەی كە ئەندێشە و تێڕوانینەكانی ماركس بۆ بەرپاكردنی شۆڕشی
سۆسیالیستی بخاتە گەڕو بەكاریيان بێنێت .لینین بەرجەستەترین
كەسایەتی ئەو رەوتە بوو .ئەو تێورێكی بەناوبانگی سەبارەت بە
دەوڵەت هەیە كە بە ماوەیەكی كەم بەر لە شۆڕشی ئۆكتۆبەر لە كتێبی
(دەوڵەت و شۆڕش)دا خستوویەتیە روو ئەوەشى شیكردۆتەوە و لەو
باوەڕەدایە كە بۆ نەهێشتنی چەوساندنەوە و بێدادی و نایەكسانیی
كۆمەاڵیەتی دەبێت دەزگای دەوڵەت وردوخاش بكرێت و لەنێو ببرێت
و دەوڵەتێكی تازە بونیات بنرێت كە بنچینەكانی بە شێوەیەكی رەها
لەسەر بنەمای تر جێگیر كرابێت .تەنها بەو شێوەیە دەكرێت پرس و
كێشە كۆمەاڵیەتیيەكان چارەسەر بكرێن .ئەگەر دەزگای دەوڵەتی كۆن
وردوخاش نەكرێت و لە نێو نەبرێت ،لەبەر ئەوەی چارەسەركردنی
هەركێشەیەك بەندە بە چارەسەركردنی كێشەگەلی ترەوە ،هەتا ئەگەر
لە شوێنێكیش توانرا كێشەیەك تا رادەیەك چارەسەریش بكرێت ،ئەوا
ئەو چارەسەرە كە بەندە بە تێكدانی دەزگای دەوڵەت ،چارەسەری
پرسەكان دوادەخات.
بەمپێیە وا چاكترە كە بێهوودە كاتی خۆمان بە وەدەستهێنان و
چارەسەری الوەكیيانەی ئەم یا ئەو كێشە بەفیڕۆ نەدەین و راستەوخۆ
بچینەسەر لە نێوبردنی دەزگای دەوڵەت (ئەبازەری  .)2003بە بڕوای
لینین بۆ بەرپاكردنی شۆڕش پێویستمان بە حزبێكی رۆشنگەر هەیە،
حزبێك كە پێشەنگە و پرۆلیتاریا كە دیلی دەستی ئایدۆلۆژیای بۆرژوازیە
هۆشیار دەكاتەوە و لە خەوی غەفڵەت و بێئاگایی دەری دێنێت .ئەو
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حزبە بەهۆی بەرپاكردنی شۆڕش دەسەاڵت دەگرێتە دەست و كێشەكان
یەك دوای ئەویتر چارەسەر دەكات .بەمپێیە هەموو كێشەكانی ئێمە
بەندن بە چارەسەری پرس وكێشە سیاسیەكان.
بە شێوەیەكی گشتی ماركسیزمی ئەرتەدۆكس رەوتێكە ،كە بەپێی
لێكدانەوەی (جەبرگەرایانە) جەبرگەرایی ئابووری لە ئەندێشە و تێڕوانینەكانی
ماركس و زیاتر لەالیەن ئینگڵس و شۆڕشگێڕە بەلشەفییەكان لە نێویاندا
خودی لنیین ،هاتەكایە .هەموو ئەو بزووتنەوە و حزبە ماركسیستیانەی
كە لە رۆژهەاڵتدا درووستبوون بەرهەمی دەنگدانەوە و باڵوبوونەوەی
بیروباوەڕ و تێڕوانینە لنینییستی و ستالینیستیەكان بوون .بزووتنەوەكانی
جیهانی سێیەم كەمتر بایەخیان بە میراتی ماركسیزمی ئەوروپاییدا و زیاتر بە
ئیلهام وەرگرتن لە لنیین و ستالین ،روویان كردە ئەو رێبازە كە نابووتكردنی
دەوڵەت و وەرگرتنی دەسەاڵتی سیاسی تاكە رێگاو شێوازی بەرقەراركردنی
كۆمەڵگەیەكی دادگەرانە و یەكسانە .شێوەی پەیوەندیی ئەو حزبانە بە
سۆڤیەتی جاران و رادەی ملكەچیان بەرێبەرانی بەلشەڤیك باسێكیترە ،بەاڵم
تەرزی بیركرندنەوەیان سەبارەت بە چارەسەر كردنی كێشە كۆمەاڵیەتیەكان,
سەبارەت بە ئازادی ،دەسەاڵت ،كۆمەڵی مەدەنی و مافە تاكەكەسیەكان
بەگشتی درووستكراوی دەستی شۆڕشگێڕە بەلشەفیكەكانی رووسیا بوون.
ئێستا لەسەر بنەمای ئەو هەڵسەنگاندن و شیكردنەوە كورتەی كە
لەمەڕ دەزگای فكریی ماركسیستی لەالیەنی جیاجیاوە خستمانە روو لەسەر
هەڵسەنگاندن و شیكردنەوەی رەوشتی بزاوت و رەوتی حزبە ماركسیستەكانی
كۆمەڵگەی كوردستان ،شێوازی تێڕوانینیان بۆ چارەسەری كێشەكان ،شێوەی
رووبەڕووبوونەوەو مامەڵەكردنیان لەگەڵ دنیای مۆدێرنە و بە كورتی میرات
و بەرهەمیان بۆ ئەم كۆمەڵگەیەی خۆمان ،رادەوەستین.
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راستیەكەی ئەوەیە كە حزبە ماركسيستیيەكان لە واڵتی ئێمەدا
هەموویان یەكجۆر نەبوونە و لە ئامانج و شێوە و رێبازەكانیاندا لەگەڵ
یەكتردا جیاوازیان ئەگەرچی جیاوازیەكە كەمیش بێت ،هەبووە ،بەاڵم
ئ��ەوەی كە گومانی تیادا نییە ئەوەیە هەموویان لە یەك سەرچاوەوە
ئاویان خواردۆتەوە و شێوازی هەڵسوكەوت و رووبەڕووبوونەوەیان لەگەڵ
كێشەكاندا كەم تا زۆر یەكسان بووە .لێرەدا ئێمە زیاتر لەسەر شیكردنەوەی
دوو خاڵدا هەڵوەستە دەكەین:
 )1بزوتنەوەكان ،حزبەكان و بیریارانی ماركسیست لە دەیەكانی
دوایی ژیانی كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگەی كوردستان ،تا چ رادەی��ەك رۆڵیان
لە پێكهێنانی كۆمەڵگەیەكی ئازاد ،رەتكردنەوەی دەسەاڵتگەری ،هێنانەدی
ئازادیە مەدەنیيەكان و رێنوێنی رای گشتیدا هەبووە؟
 )2دەزگای فكریی تیۆرەی ئەندێشمەندانی ماركسیست و حزبە
چەپەكانی ئێمە تا چ رادەیەك هاوهەنگاو بوونە لەگەڵ گۆڕانە فیكريیەكان
لەبوارە جیاجیاكانی زانست و پێشكەوتندا؟
رێگەبدەن سەرەتا لەسەر شیكردنەوەی پرسیاری دووەمدا رابوەستین.
بە دڵنیاییەوە ماركسیستەكانی ئێمە درووست وەكو لینین بیریيان دەكردەوە
ت سەرجەم كێشە كۆمەاڵیەتی،
كە بە گەیشتن بە دەسەاڵتی سیاسی دەتوانرێ 
كلتوری و ئابوریيەكان لە چاو هەڵێنانێكدا حەل و فەسڵ بكرێن .بۆیە هەموو
بایەخدان و هەوڵەكانی خۆیان تەرخانی خەباتی سیاسی (چەكدارانە و هیتر)
و تێكۆشان بۆ گەیشتن بە دەسەاڵت لە بوارە جیاجیاكاندا كرد.
ماركسیزم لە كوردستاندا بزووتنەوەیەكی دژی ب���ۆرژوازی و
رەتكەرەوەی دەسەاڵتی ئەو چینە یانی (ئاغا و شێخ) بوو .باشترین چەكیش
بۆ ئەنجامدانی ئەو كارە هەمان ئەندێشە و تێڕوانینەكانی لینین و ستالین
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بوو ،دەزگ��ای فكریی ماركسیزم لە كوردستاندا هەرگیز تێبینی بوونی
ئەندێشمەندانی وەك گرامشی ،ئادۆرنۆ و ماركوزەی نەكرد .ئەو دەزگا
فكریيە وەك هەموو ماركسیستە ئەرتەدۆكسەكان بانگەشەی ئەوەی دەكرد
كە تاكە رێگای رزگاربوون ،بریتیە لە پەنابردنەبەر پرۆلیتاریا و بەس.
بۆرژوازی و سەرمایەداری دوژمنی هەموو گەالن لە نێویاندا گەلی كوردیشە.
زاراوە گەلی وەك چەوسانەوە ،نا یەكسانی ،چینی كرێكار ،شۆڕش،
وەرزێرویاخیبوون گرنگترین و دیارترینی چەمك و زاراوەكانی ئەدەبیاتی
ماركسیستەكانی كۆمەڵگەی كوردستان بوون .بەم تەرزە وەك دەبینین
زیاتر لە چەندین دەیەیە كە كەشوهەوای فكریی كۆمەڵگەی كوردستان،
كەشوهەوایەكی دژی سەرمایەداری و دژی بۆرژوازیە .یانی باسكردنی
زاراوەگەلی ئازادی ( ئازادیی تاكەكەسی ،فكری ،سێكسی و..هتد) .سامان،
پیشەسازی ،رەخنەیفكری ،كۆمەڵگەی كراوە ،فرە كلتوری و هیتر ،بە مانای
داكۆكیكرد لە بااڵدەستی و دەسەاڵتی سەرمایەداری و رەتكردنەوەی گەوهەری
مرۆڤایەتی بووە .ماركسیزم بە دڵنیاییەوە ،مەزنترین ئایدۆلۆژیای زاڵبووە لە
زەمینەی فكریی كۆمەڵگەی كوردستان لە دەیەكانی ئەم سەردەمەدا .هەموو
ئەو چەمك و زاراوانەی كە ئەو ئایدۆلۆژیایە بۆ هێنانەكایەی كۆمەڵگەیەكی
دادگەرانە و رزگاربوونی كرێكاران دایهێناون چەمكگەلێكی دژی مۆدێرنە
بوونە .ئایدۆلۆژیای ماركسیزم لە كۆمەڵگەی ئێمەدا ،لە كاتێكدا كە هیچ
بایەخ و گرنگیێك بۆ گۆڕانكاریە فكریە جیهانیيەكان تەنانەت لەناو خودی
ماركسیزمیش دانانێت ،توانیویە بااڵدەستیی ئایدۆلۆژیی خۆی بەسەر
كەشوهەوای فكریی كوردستاندا بپارێزێت.
ئەو ئایدۆلۆژیایە حزب و بیریارە ماركسیستیەكانی ئێمە خوازیاری
كۆمەڵگەیەكن كە تیایدا گشت تاكەكانی كۆمەڵ وەكو كۆمەڵەی بچوك بچوكی
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كۆن لە حاڵەتی دۆستایەتی ،ئاشنایی و دڵسۆزیدا بژین .تاكگەرایی مۆدێرن
و ئازادیە تایبەتی و مەدەنییەكانی ،ئایدۆلۆژیای ژەهراوی بۆرژوازین .ئێمە
دەبێت لەسەر بنەمای پەیوەندیی نزیك و دڵسۆزانە و دەست لەناو دەستی
یەكتر بۆ پێكەوەنانی كوردستانێكی سۆسیالیستی خەبات بكەین.
جیاكردنەوەی نێوان بواری تایبەتی و بواری گشتی ژەهری بۆرژوازیە.
ت واز لە
بۆ بەرپاكردنی شۆڕش و گەیشتن بە رزگاربوون دەبێ 
ت
داخوازیە تاكەكەسی و تایبەتیيەكانی خۆمان بێنین .جگە لەوە ،ئێمە دەبێ 
بگەڕێینەوە بۆ خۆمان ،لە بێگانە دوور بكەوینەوەو دوژمنی هەمیشەیی
خۆمان بناسین ،ئەو دوژمنە هەمیشە لە كەمیندایە بۆمان .نابووتكردنی
دوژمن بەندە بە هاودڵی و یەكبوون و هاوشێوەیی خۆمان.
ئێمە هەموومان هاوڕێی یەكترین كە دەب��ێت چ��اودێ��ری لە
كاروچاالكیە كۆمەاڵیەتیيەكانی یەكتر بكەین و رێگای چەوت و راست بە
هاوڕێكانی خۆمان نیشانبدەین .ئەو پرسیارە هاتۆتە پێش كە ئایا دەزگای
فكریی ماركسیزم و حزبە ماركسیيەكان لە كوردستان بە كردەوە بۆتە
رەتكەوەوەی دەسەاڵتگەری لە قەڵەمڕەوی كۆمەڵ ( .با لە دامەزراندنی
دەوڵەت بگەڕێین) یان نا؟ بە بڕوای من وەاڵمەكە (نە)یە ،چونكە ئەو
حزبانە بەشی هەرە گەورەی خەبات و هەوڵەكانی خۆیان بۆ بەدەستهێنانی
دەسەاڵتی سیاسی تەرخان كردووە ،بۆیە بەكردەوە كۆمەڵگەی كوردستانیان
بە دەستی هەمان هێزەكانی وردە -بۆرژوایی سپاردووە كە ئێستا لەژێر
بەرگێكی تردا دامەزراوە نیمچە مەدەنیيەكانیان لەژێر دەستدایە.
راستیەكەی ئەوەیە كە ئەگەر بمانەوێ كۆمەڵگەیەكی كراوە ،ئازاد و
جێگیر لەسەر بنەمای رەخنەكاریمان لەسەر ئاستە جیاجیاكان هەبێت ،یەكێك
لە رێگا چارەكان هەمان سوود وەرگرتنە لە دەزگای تێوری فكریی ماركسیزمی
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ئەوروپایی ،بۆ رەتكردنەوەی دەسەاڵتگەرێتی لەسەر ئاستی كۆمەڵ و ئینجا
لەسەر ئاستی سیاسەتدا ،بەاڵم ئەوەش راستێیكە كە رێگاچارەی دواتری ئێمە
دابڕان لە ئایدۆلۆژیای ژەهراوی لینینیزمە كەوا ئێستا بنچینەیەكی گەورەی
تێڕوانینەكانی حزبەكانی كوردستان پێك دێنێت .ئەو حزبانە كە پێیان
وایە هەموو تێڕوانین و باوەڕەكانیتر لە كوردستان تێڕوانین و باوەڕگەلی
كۆنەپەرستانەن خۆی لە خۆیدا بە باشترین گەواهیدەری دواكەوتوویی هەر
كۆمەڵگەیەكی دەژمێردرێت .هەڵوەشانەوەی پارادیمی فكریی لینینیزم و
دەربازبوونی بژاردە پلە یەكەكانی ئێمە لە ژێر هەژموونی گوتاری ئایدۆلۆژیی
چەپ ،یەكێك لە گرنگترین رێگاكانی دەربازبوونی ئێمەیە لە رەوشتی
ئانومیكی فكريی ئەمڕۆكە .گەڕانەوە بۆ خێڵ و زیندووكردنەوەی پەیوەندیە
جێگیرەكان لەسەر بنەمای هاوڕێیەتی لە دنیای تاكگەرایی مۆدێرن ،شتێكی
نامەیسەرە .حزبە ماركسیستی و ئیلیتەكانی ئێمە كە ئەو رەوشە فكریەی
سەرەوەیان بە میرات بۆ ماوەتەوە ،كۆسپی سەرەكیی بەردەم بەدیهاتنی
ئازادیە تاكەكەسیيەكان و سەربەخۆیی بوارە تایبەتی و گشتيیەكانی ژیانن
و ئەگەر دەست بە رەخنەی نێوخۆیی خۆیان نەكەن ،تا ئەو كاتەی كە
بیانەوێت یان نا بە تەواوی لەبەریەك هەڵدەوشێنەوە ،كۆسپی سەرەكی
بەردەم پێشكەوتنی كۆمەڵگەی ئێمە دەبن.
سەرچاوە:
هەفتەنامەی (رۆژهەاڵت)
ژمارە دووەم 2003
*ن��وس��ەرێ��ك��ی ك���وردە خ��وێ��ن��دك��اری دك��ت��ۆرای كۆمەڵناسیی
نەزەری,فەرهەنگی.
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ژیان وبەرهەمەكانی
كارل ماركس
بابك ئەحمەد
لەفارسییەوە :خالید محەمەد زادە
بەرگی یەكەم
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كارو نوسینەكانی ماركس
كارل هینریش ماركس ڕۆژی پێنجەمی مانگی مای ساڵی 1818ی زایینی
لە شاری تریری سەربە ناوچەی موسل لەڕاین لندی پڕۆس لەدایكبوو.
ماركس دوه��ەم منداڵە لە هەشت منداڵی هینریش ماركس و هنریت
پسبۆرگ بوو .ئەوان بە ئایین جولەكە بوون ،بنەچەیان دەگەڕایەوە سەر
بنەماڵەی ب��اوەڕداران و حاخامە بەناوبانگەكان .باوكی ماركس یاساناس
بوو .كەسێك پێش لە دایكبوونی ماركس و بەهۆی پیشەكەیەوە مەزهەبی
پرۆتستانی مەسیحی هەڵبژاردبوو .ماركس لەبنەماڵەیەكی مام ناوەندی و
بە پەروەردەیەكی لیبڕاڵ گەورە ببوو .شاری تریرتا س ێ ساڵ پێش لە
دایكبوونی ماركس بەدەست فەرەنسییەكانەوە بوو (ئەوان ئێستاش بەم شارە
دەڵێن ( )Trevesكە ئەندێشەی كۆماریخوازی و نوێگەرایی شوێن هەڵگربوو
لە سەردەمی ڕۆشنگەرایی و تەنانەت باوەڕگەلی رادیكاڵیزمی سیاسی
لەوێدا خوازیاری هەبووە باوكی ماركسیش لەگەڵ لیبڕاڵیزم هاوڕا بوو .ئەو
نیشتمان پەروەرێكی الیەنگری ڤۆڵتربوو .هەرچەندە لە نامەكانیدا بۆچوونی
موحافیزكاری دەبینرا .ئەو بەئاوات بوو كە كوڕەكەی وانەی ماف بخوێنێ و
درێژە بەپیشەكەی ئەو بدا ،بەاڵم ماركسی گەنج خوازیاری فەلسەفە بوو.
ماركس لە فەزایەكی فەرهەنگی كە بەرهەمەكانی :كانت ،گوتە ،رۆسۆو
ئەدەبیاتی رۆمانتیك خوێنەریان هەبوو ،درێژەی بە خوێندن دا.
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دۆستی بنەماڵەكەیان واتە (بارون فون و ستفالن) وەك الیەنگری
سۆسیالیستە ئارمانخوازەكان كاریگەری زۆری لەسەر ماركس هەبوو ،دواتر
لە ساڵی  1835ماركس بەنهێنی حەلقەی دەزگیرانداری لەگەڵ كچەكەی
بارون گۆڕیەوەو هەشت ساڵ دواتر واتە ساڵی  1843زەماوەندیان كرد،
تا دواساڵەكانی تەمەنیان بەڕێزو خۆشەویستیەوە پێكەوە ژیان .هەرچەندە
لەدەیەی  1970هەندێك لە لێكۆڵەرەوان نوسیبوویان كە (هیلنە دموت)
بەخێوكەری منداڵەكانی ماركس لەساڵی  1851بەهۆی ماركسەوە دووگیان
بووەو كوڕێكی بەناوی فردریك لێی بووە ،بەاڵم ئەمڕۆ لێكۆڵەرەوان لەو
بڕوایەدان كەئەم قسەیە ڕاست نییە ،بەهەرحاڵ بەپێی ئەو بەڵگە زۆرانەی
سەبارەت بەژیانی بنەماڵەیی ماركس بەقەڵەمی نزیكترین دۆست و ئاشناكانی
ماركس و ژنەكەی لەبەر دەستدان جیا لەنەخۆشی رەوانی ژنەكەی ماركس و
هاوسەرەكەی ژیانێكی عاشقانەیان بەسەربردوە .ئەوان خاوەنی  6منداڵبوون
كەتەنیا س ێ كچیان بۆ مایەوە.
ماركس ساڵی  1835دوای تێپەڕكردنی قۆناغی دواناوەندی لەزانكۆی
بۆن وەرگیرا ،بەاڵم ساڵێك دواتر چووە بەرلین تا درێژە بەخوێندنی ماف
بدا .ئەو لەوێدا سەرەڕای ناڕەزایەتی باوكی (باوكی  1838كۆچی دوایی كرد)
خوێندنی فەلسەفەی هەڵبژاردو زانكۆی تا وەرگرتنی پلەی دكتۆرا لە ساڵی
 1841درێژە پێدا .تێزی خوێندنەكەی تەرخانكردبوو بۆ «قەیرانی ئەندێشەی
فەلسەفەی ئەرستۆ ،بەشێوەیەكی تایبەت جیاوازی دیدی ماتریالیستی
دمكریتوس ،لەگەڵ دیدی ماتریالیستی ئبیكۆر سەبارەت بەسروشت» ئەم
تێزە لەیەكەم بەرگی كۆمەڵە بەرهەمەكانی ماركسدا باڵوكرایەوە ماركس
لەساڵی 1837و لەسەردەمی خوێندكاریدا سەردانی(باشگای دكتۆرەكان) ی
بەرلینی دەكردو لەوێ لەگەڵ الیەنگرانی هیگاڵ ئاشنابوو ،بەتایبەت لەگەڵ
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برونو بوئیر ،موس هس و ئارنوڵد روگە دۆستایەتی گرێدا ،هیگڵییە
الوەكان لیبڕالیزمێكی نوێگەرابوون كە بەدیدێكی ڕەخنەگەرانەوە دەیان
روانییە مەسیحیەت و ماركسیش ئەم ڕەخنانەی قبوڵ بوو .ماركس
لەو سااڵنەدا بوو دەستی بە خوێندنەوەی ڕەخنە گەرانە لە فەلسەفەی
هیگڵ بەتایبەت ئەندێشە سیاسیەكانی (سەرەتایەك بۆ خوێندنەوەی
فەلسەفەی هیگڵ) گرنگترین نوسینی بوو كە سەرەڕای ئەو بایەخەی
كە هەیبوو ،باڵوی نەكردەوەو سەد ساڵ دوای نوسینی لەچاپدرا،
س��ەرەڕای ڕەخنەی توندی ماركس لە هیگڵ ،بەاڵم لەسەرانسەری
ژیانیدا هیچ بیرمەندێك هێندەی هیگڵ كارتێكەری لەسەر ماركسنەبوو.
دیالەكتیكی هیگڵ و تەنانەت زۆر لەجەوهەری (دیاردە ناسی ڕۆح)ی
هیگڵ ،هەمیشە لەنوسینەكانی ماركسدا بەكاربراوە.
(ساڵی  1858ماركس لێكۆڵینەوە ئابورییەكانی خۆی ڕاگرت تا
بۆ جارێكی دیكە دەست بكات ،بە خوێندنەوەی زانسی مەنتەقی
هیگڵ) ڕەخنەكانی ماركسی الو لە ناوبراو زۆرتر لەژێر كارتێكەری
خوێندنەوەی بەرهەمەكانی فویرباخدا بوو .هەرچەندە دوو ساڵ
دواتریش ئەندێشەو شێوازی كاری خودی فویرباخیشی زۆر بەتوندی
دایە بەر ڕەخنە .ماركس بەر لە ئاشنابوونی بە فویرباخ ،خۆی
بەماتریالیست دەزان �ێ دوای خوێندنەوەی بەرهەمەكانی ناوبراو
باوەڕێكی تەواوی بەدیدگاو بۆچوونەكانی خۆی هێنا ،لە دەرەنجامدا
بەو ئاكامە گەیشت كە ماتریالیسی تاك ڕەهەندو تەسك بینی فویرباخ
بەهۆی قەتیس مانەوەی لەناو تورالسیم و النە كردنەوەی لە مرۆڤی
واقیعی و هەڵسوڕاو كۆمەاڵیەتی لەبەرەو پێشچوونی بیرۆكەو كاركردی
رادیكاڵدا بێ سوودە.
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ماركس بەهۆی دیدگا ئازادو دژە دینیەكانی و بەتایبەتی بۆچوونە
لیبراڵ رادیكاڵەكانی نێوبانگی پەیدا كرد .هەر بەم هۆیەوەبوو كە ئیزنی
وانەوتنەوەی لەزانكۆدا پێنەدرا .ئەویش لەم كێشەیە زۆر نیگەران و
پەشیمان نەبوو ،چونكە ڕۆژنامەنوسی لە هەر كارێكی دیكەی لە جیهاندا پ ێ
باشتر بوو ،ساڵی  1843لەشاری كۆڵن رۆژنامەی ()Rneinische Zieitung
ی بەئاڕاستەیەكی توندی لیبراڵی و دژی پاشایەتی سەرەڕۆ باڵوكردەوە.
نوسینە توندەكانی ئەو هاوڕێیانەی بوو بەهۆی داخستنی رۆژنامەكە لەالیەن
حوكمەتەوە ،ماركسیش لەئۆكتۆبەری ساڵی  1843واڵتی بەجێهێشت و ڕووی
لە پاریس كرد .پاریس لەو سەردەمەدا ببوو بەناوەندی سەرهەڵدانی بزوتنەوە
شۆڕشگێڕی و سۆسیالیستیەكان .ماركس لە پاریسدا لەگەڵ ڕێكخراو گەلێ
سیاسی و هەڵسوڕای تاراوگەنشینی ئەڵمانیدا هاوكاری دەكرد ،لە هەمووی
گرنگتر لەگەڵ بزوتنەوەی رادیكاڵی كرێكارانی فەرەنسە لەنزیكەوە ئاشنابوو.
بۆ ماوەیەكیش رۆژنامەی Deutsch - Franzosischejahrbucherبەهاوكاری
ئارنولد روگەو بەئومێدی بەستنی پەیوەندیەك لەنێوان سۆسیالیزمی رادیكاڵی
فەرانسەیی بەتەئویلێكی نو ێ لەهیگڵ گەرایی باڵوكردەوە لەم رۆژنامەیەدا
بوو كە (كێشەی جولەكەی لەوەاڵمدانەوە بەبردنۆبوئیر باڵوكردەوە وتارێك
كەتێیدا هۆكانی بێ متمانەیی ماركس بە یەكسانی سیاسی و پێداگرتنی لەسەر
نایەكسانی ئابوری و كۆمەاڵیەتی لە سیستمی سەرمایەداریدا هاتۆتەگۆڕێ.
لە مانگی مای ساڵی  1844یەكەم منداڵی كچ) لەدایك دەب ێ كەناوی
هاوسەرەكەی خۆی (یەنی) لێنا.
سێپتەمبەری هەمان ساڵ لەشاری پاریس ماركس لەگەڵ ئەنگڵسدا
ئاشنا دەبێ :پیاوێكی گەنجی ئەڵمانی كە دوو ساڵ لە ماركس بچوكتربوو.
ئەنگڵس لە  28ی نواڤمبەری  1830لەبارمەن چاوی بەدنیا هەڵهێنابوو.
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كوڕی سەرمایەدارێكی بوو كە لەشاری مەنچەستێری ئەنگڵستاندا كارگەی
بەرهەمهێنانی قوماشی هەبوو .ئەمەش ببوو بەهۆی ئەوەی كە ئەنگڵس
لەگەڵ بارودۆخی پڕۆلتیاری ئەنگڵستاندا ئاشنایەتی پەیدا بكات ،لەو
پەیوەندیەدا دژە كردەوە پیشانبدات ،یەك ساڵ دواتر ئەنگڵس كتێبێكی بەناوی
(بارودۆخی چینی كرێكاری ئەنگڵستان) سەبارەت بەپڕولیتاریای ئەنگڵست
لەنیوەی یەكەمی سەدەی نۆزدەیەم باڵوكردەوە كە بەگرنگترین بەڵگە لەو
پێوەندیەدا دەژمێردرێ .دۆستایەتی ماركس و ئەنگڵس كە لە ساڵی 1844
دەستی پێكردبوو تاكۆچی دوای ماركس درێژەی هەبوو ،هەروەها بەهۆی
هاندانەكانی ئەنگڵسەوە بوو ،كە ماركس دەستی دایە خوێندنەوەی جیدی
ئابوری سیاسی .ئەوان پێكەوە چەند بەرهەمێكی هاوبەشیان باڵوكردەوە كە
هەموویان بوون بەكۆمەڵێك بەرهەمی دانسقە لەكارنامەی ماركسدا ،بەاڵم
یەك لەم بەرهەمانە زیاتر لەهەموویان دەنگی دایەوە ئەویش (مانیفێستی
حزبی كۆمۆنیست)بوو .نامیلكەیەكی كورت كە بەگرنگترین تێزی سیاسی و
بەرنامەی مێژوویی سۆسیالیزم نێودەبردرێ.
ماركس لەمانگەكانی نیشتەجێبوونی لەفەرەنسادا بەرهەمێكی بەناوی
(دەروازەیەك بۆ خوێندنەوەی فەلسەفەی هیگڵ) نوسی كە تەرخانكرابوو ،بۆ
ڕەخنە لە هیگڵ و لەوكاتەشدا باڵوكرایەوە .ئەم تێكستە كە لەبواری سەبك
و شێوازی داڕشتنەوە زۆر جوان نوسرا بوو ،بەیەكێك لەگرنگترین نوسینە
سیاسیەكانی ناوبراو دەژمێردر ێ كەلەودا بۆ یەكەمجار پڕۆلیتاریاو شۆڕشی
كرێكاری درا بوو .هەر ئەوكات دەستی دایە نوسینەوەی یادداشتەكانی تا
لەژیاندا مابوو باڵوینەكردەوە .ئەم نوسینانە بۆ یەكەمجار و پاش مردنی
لەساڵی  1932لە مۆسكۆ و بەرلین لە چاپدران كە ئەمڕۆ ئێمە ئەم یاداشتانە
بەناویOkonomisch-Philosophic hemqnuskripte :
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واتە (یاداشتە ئابوری و فەلسەفیەكان) ،یان (یادداشتەكانی )1844و
هەند ێ جاریش بەناوی(یادداشتەكانی پاریس)دەیخوێنێتەوە .لەم نوسینانەدا
تێگەیشتنێكی هیومانیسیتی پاش كۆمۆنیست هاتۆتە گ��ۆڕێ و تێیدا
كاریگەری فویرباخشی پێوە دیارەو كاكڵی یاداشتەكانیش دەرخەری ناكۆكی
نێوان سروشتی نامۆی كار لەسەرمایەداریدا لەگەڵ كاری بەرهەمهێنەر لە
كۆمۆنیستیدایە .لەم بەرهەمانەدا بۆ یەكەمجار یەكێتیەك لەنێوان سۆسیالیزم
و ئەندێشەی سیاسی رادیكاڵی فەرەنسەیی و ئابوری سیاسی ئەنگڵس و
فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانی دەبینر ێ كەدواتر ئەنگڵس وەك سێ بنەمای
ئەندێشەی ماركسیم ناوی لێنا .لەچاپدانی (یادداشتەكانی)1844و بەتایبەت
وەرگێڕانی بۆ سەر زمانە ئەورپاییەكان لەدەیەییەكان لەدەیەی 1960
رەوتێكی نوێی لەتێگەیشتنی و تەئویلی ئەندێشەكانی ماركسدا پێكهێنا.
ماركسێكی هیومانیستگەراو هزرڤانێك كە بەبوونی مرۆڤ و لەخۆ نامۆبوونی
لەكۆمەڵگای مۆدێرندا سەرقاڵ بوو .جێگای ماركسێكی بیرمەند بەو شێوەیە
كەالیەنگرانی دەیانناسی گرتەوە.
ماركس و ئەنگڵس كۆتاییەكانی ساڵی 1844كتێبێكیان دژی هیگڵییە
الوەكان بەناوی Dieheilige Femilie :یا(بنەماڵەی پیرۆز)نوسی .هەر لەو
سەردەمەدا لەگەڵ پرودون و باكونین ئاشنا دەبێ .رێككەوتننامەیەكیشی
لەگەڵ ناوەندێكی چاپ و باڵوكردنەوەی ئەڵمانی ،ئیمزاكردنی كتێبێك لە
دوو بەرگدا بەناوی (هەڵسەنگاندنی سیاسەت و ئابوری سیاسی) بنوسێ،
كە هیچ كاتێك نەنوسرا لەسەرەتای ساڵی  1845ماركس بەهۆی جموجوڵی
سیاسییەكانی لە فەرەنسا وەدەرنرا ،فیوریەی هەمان ساڵ چووە برۆكسێل
و بۆ ماوەی س ێ ساڵ لەوشارەدا مایەوە .ساڵی  1845كتێبی (بنەمایەك بۆ
رەخنە لە فویرباخ)نوسی كە بەسەرەتایەك لە گۆڕان لەئەندێشە فەلسەفی و
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تیۆرییەكانی ئەو دەهاتە بەرچاو .ئەو لەو نوسینەدا نەتەنیا لەگەڵ سەبكی
دیاریكەری ئەندێشەی فەلسەفی ،بەڵكو لەگەڵ عەقڵی گشتگیری سیاسی
كە پێیوابوو الیەنگری كێشەكانی كۆمەڵگای مۆدێرن دەب ێ ماڵئاوایی كرد.
لەڕاستیدا ئەمە سەرەتای سەرهەڵدانی تیۆری كۆمەاڵیەتی و رەخنەیی ماركس
دەبێ .ماركس لە ژوئەنی هەمان ساڵدا لەگەڵ ئەنگڵسدا سەردانێكی كورت
خایەنی بۆ ئەنگڵستان كرد كە لەوسەردەمەدا ئەنگڵستان پێشكەوتوترین واڵتی
سەرمایەداری بوو .ئەو لەو واڵتەدا لەگەڵ جورج هانی و چارتیستەكان و
هەڵسوڕاوانی (یەكێتی دادپەروەری) ئاشنا دەب ێ كە گەڕایەوە بڕۆكسێل(لوڕا)
كچی دوهەمی لەدایكببوو .هەرلەم شارەدا ماركس لێكۆڵینەوە بەرباڵوە
مێژووییەكانی درێژە پێدا ،بەهۆی هەوڵەكانی روانگەیەكی ماتریالیستی بۆ
مێژوو پێشنیاركرد ،لەگەڵ ئەنگڵس ئەم پێشنیارەی بەشێوەی رەخنەی زۆر
توند رووبەرووی هیگڵییە الوەكان و فویرباخی كردەوە .ئەم نوسینە كتێبێكی
قەوارە گەورەی لێكەوتەوە ،بەاڵم بەهۆی شۆڕشی  1848نەیانتوانی لەچاپی
بدەن .دوای شۆڕش ماركس هاتە سەر ئەو بڕوایە كەدەب ێ موتاال ئابورییەكانی
تەواو بكات ،باشتر بتوانێ لەپێشنیارەكانی كتێب و لەو واقیعەدا لەڕوانگەی
ماتریالیستی بۆ مێژوو داكۆكی بكات ،هەربۆیە لەباڵوكردنەوەی كتێبەكە
پەشیمان بۆوەو هەرچەندە ئەم كتێبە دواتر لە ساڵی  1933لەمۆسكۆو
بەرلینی بەناوی ()Deutscheh Ideoiogieیان (ئایدیۆلۆژیای ئەڵمانی)لەچاپ
درا بەشییەكەمی كتێب بەدەالقەیەكی باش بۆ تێگەیشتن لەزۆر دیدگای
ناڕوونی ئەندێشەی ماركس دەزانرێ .هاوكات لەگەڵ ئەم بەرهەمە تیۆرییە،
ماركس دەمەقاڵە سیاسی و تیۆریەكانی لەگەڵ سۆسیالیستەكان درێژەی پێدەدا.
گرنگترین ئەم موناقەشەو باسانە باڵێك بوو بەسەبكی هەمیشەیی ماركس
پڕ لە توانج و كنایە دژی یەكێك لە هەڵكەوتوترین بیروزانی سۆسیالیستی
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سەدەی نۆزدەیەم واتە پیرژوزف برودون بوو .كەدواتر بەزمانی فەرەنسی
و لە كتێبێكدا بەناوی ()Miseredelaphilosophieی��ان (هەژاری فەلسەفە)
لەساڵی  1847چاپكرا.
لەفیوریەی  1847ماركس و ئەنگڵس بوون بەئەندامی گروپێكی چوار
كەسی سۆسیالیستی بەناوی (یەكێتی كۆمۆنیستەكان)و دواتر هەڵبژێردران
بۆ كۆمیتەی مەركەزی .ئەم گروپە كە لەكرێكاران و بیرمەندانی ئەڵمانی
پێكهاتبوو دەفتەری ناوەندییان لەشاری لەندەن بوو بنەمای بەرنامەو
ئامانجەكانیان كۆمۆنیستی بوو .ماركس و ئەنگڵس لەدواهەمین كۆنگرەی
ئەم ڕێكخراوەدا لە لەندەن بەشداربوون .لە كۆنفرانسێكدا كەپاییزی 1847
بەسترا یەكێتی كۆمۆنیستەكان ماركس و ئەنگڵسیان ڕاسپارد كە هێڵە
گشتییەكانی بەرنامەی یەكێتیەكە بنووسن .ئەوان دەقەكەیان لەژێرناوی
( )Manifestder Kommunistischehیان (مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست)
تاكۆتایی ساڵ ئامادەكردو چەند مانگ دواتر بەشێوەی نامیلكەیەك بەنرخێكی
هەرزان باڵوكردەوە ئەوە ئەو كاتە بوو كەبڵێسەكانی شۆڕشی  1848تازە
هەڵیسابوو .ئەم نامیلكەیە كەنوسەرەكانیان یەكیان  39ساڵ و ئەوی دیان
37ساڵ تەمەنیان هەبوو بەگرنگترین بەڵگەی مێژوویی تیۆری كۆمەاڵیەتی
و سیاسی دەژمێردرێ .لەبواری سەبكەوە شاكارێك بوو لەكورت بێژی
ك و
شێوەی داڕشتنی بزوێنەرو لەهەمانكاتدا لەبواری تیۆریدا پڕ ناوەڕۆ 
تازە .ئەم نامیلكەیە بەدواداچونێكی كورتە لەسەر هەڵدانی سەرمایەداری و
رووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ چینی كرێكارو سەرهەڵدانی باوەڕ گەلی سیاسی
لە نێو كرێكاران و داخوازیەكانیان ،هەروەها بۆچی ناتوانن چوارچێوەی
كۆمەڵگای بورژوازی قبوڵ بكەن یاریفۆرمی تێداپێك بێنن و بەچ هۆیەك
شۆڕشێكی كۆمەاڵیەتی لەسەر ڕێگایاندایەو بۆچی و چۆن و لەچ ڕێگایەكەوە
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ئەم شۆڕشە بناغەكانی كۆگایەكی كۆمۆنیستی دادەمەزرێن ێ فەزای شۆڕشی
 1848تارادەیەك ببوو بە لەمپەڕێك بۆ تێگەیشتن لەبایەخی مانیفێست.
ئەم بەرنامەیە چەند دەیە دواتر بۆ سۆسیالیستەكان بایەخ و گرنگی خۆی
هەبوو .بەبوونی ئەم رێزە ناوبانگێكی بۆ ماركس لەنێو پێشڕوانی بزوتنەوەی
كرێكاری و ناوەندە ڕادیكاڵیەكانی ئەوروپا پێكهێناو زۆر الیەنگری لەواڵتانی
ئەوروپایی بۆ پەیدابوو .هەر لە سۆڤیەتەوە بگرە ،تا ئیتاڵیا و فەرەنساو
لەلهستانەوە تاشوێنی لە دایكبوونی ئەڵمانیا.
ماركس لەسەرەتای شۆڕش و لە مارسی 1848چووە پاریس و دواتر
بەرەو ئەڵمانیا بەڕ ێ كەوت .دیسان لەشاری كۆڵن رۆژنامەیەكی توندڕەوی
شۆڕشگێڕی بەناوی ( )Nevekheinische Zeitungباڵوكردەوە .وتارەكانی
ئەم ڕۆژنامەیە زیاتر لەباڵوكراوەكانی پێشوی ماركس دەخوێندرایەوەو لەناو
توندوڕەوەكان ڕێزی لێ دەگيردرا .ماركس بەنوسینی نزیكەی  80وتار لەم
ڕۆژنامەیە هەنگاو بەهەنگاو شۆڕشی ئەوروپایی ()1848چاودێری دەكرد.
هەر لە سەركەوتنی خەڵكەوەو خیانەتی بورژواكان و پاشەكشەو سەرئەنجام
شكست .ئەو لەئاپرێلی 1849دا ئاخاوتنەكان 1848ی خۆ بەناوی(حەقی
دەست،كار ،سەرمایە) باڵوكردەوە لە مای ()1848ب��ەرەو پاریس بەڕ ێ
كەوت و سێ مانگ دواتر لە لەندەن نیشتە جێبوو .ئەوە لە حاڵێكدابوو
كە موحاكەمەی غیابی ناوبراو لەالیەن كۆنەپەرستی بەدەسەاڵت گەیشتوو
دەستی پێكردبوو .ئەو ژیانەی كە خودی ماركس ناوی نابوو (شەوی
درێژو تاریكی كۆچ) بۆ ماركس دەستی پێكرد .ئەو تادوا ساتەكانی ژیانی
لەئەنگڵستاندا مایەوە ،جگەلە هەند ێ سەفەری كورت خایەن لەو واڵتە
نەچووە دەرێ .ماركس دوا ساتەكانی تەمەنی و بەتایبەت یەكەم دەیەی
نیشتەجێبوونی لە لەندەن بەهەژاری دەژیا ،هەندێك لە نامەكانی ماركس
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و ژنەكەی چیرۆكی خەمهێنەری برسێتی منداڵەكانیان و نەخۆشی و مەرگی
فەرەنسیيەكانی كچ یان دوو كوڕەكەی هاتووە .ماركس تەنانەت چەند
حەوتوویەك لەماڵ نەچووەدەر ،چونكە نەی دەویست بەجلوبەرگی دڕاوەوە
سەردانی ئەو كتێبخانەیەی كە ڕۆژانە تێیدا كاری دەكرد بكات .بابەتی
كارەكەشی لێكۆڵینەوەی بەباڵوی ئابوری سیاسی مێژووی تیۆرییەكانی ئابوری
و شیكاری بەرهەمهێنانی سەرمایەداری بوو.
ماركس چەند ژمارەی تایبەت بە ئابوری سیاسی بۆ ڕۆژنامەی (Neue
 )Rheiniscne Zeitungلەهامبۆرگ باڵوكردەوە لێكۆڵینەوەیەكی ئابوریشی
بۆ ئەم ڕۆژنامەیە نوسی .بەشێكی زۆری كاری فیكری ماركس تەرخان دەكرا،
بۆ خوێندنەوەی ئابوری سیاسی ،جگەلەوەش هەند ێ جار بۆ ڕۆژنامەكان
و ناوی تەحلیلی بارودۆخی سیاسی بۆ دەنوسی .یەكێك لەو ڕۆژنامانە
ڕۆژنامەی (نیوێورگ دیلی تربیون)بوو كە لە ئەمەریكادا باڵودەكرایەوە.
ماركس جارێكیش هاتە سەر ئەو باوەڕەی كەلەگەڵ بنەماڵەكەیدابەرەو
ئەمەریكا كۆچ بكەن ،دواتر تێگەیشت كە بارودۆخی كۆچبەرانی ئەڵمانی
لەئەمەریكا تەنانەت شپرزەترە لە بارودۆخی ئەوان لە لەندەن .ساڵی
 1851كۆمەڵێك لەوتارەكانی ماركس لەئەڵمانیا بەهاوكاری هیرمان بكر
چاپكرا .ئەنگلیش (شۆڕش و دژی شۆڕش)ی ،لە ئەڵمانیا نوسی كە بە ناو
ماركسەوە باڵوكرایەوە .ماركس لە لەندەنەوە لەگەڵ هاوبیرە سیاسیەكانی
لەئەوروپادا لە پەيوەندیدا بوو ،نامە گۆڕینەوەیان لە نێوانیان هەبوو،
لەگەڵ چارتیسەكان كە لەژێر گوشاری حكومەتدا بوون ،لەگەڵ ڕێكخراوە
كرێكارییەكانی ئەنگڵستان لەپێوەندی دابوو .زۆر كتێب وتاری سیاسی و
مێژوویی سەبارەت بەشۆڕشی 1848ی فەرەنسا نوسی كە دوو كتێبیان
ناوبانگی بەرباڵوی بەدەستهێنا كەبریتی بوون لە (1850تاDieklasseh 1848
99

ئاشنابوون بە كارل ماركس

).Kampfeih Frankreichی���ان (خەباتی چینایەتی لەفەرەنسا) هەروەها
كتێبی( ،)Derachzehnte Brumairedes Louisbohaportیان(هەژدەهەمی
بروسرلویی بنیات  .)1852ماركس سەرەتای ساڵی  1851بەو ئاكامە گەیشت
كەشۆڕشی  1848كۆتایی پێهاتووە شۆڕشی نو ێ تەنیا بەهۆی قەیرانی ئابوری
نوێیەوە سەرهەڵدەدا .بنەماڵەی ماركس بەدرێژایی نیوەی یەكەمی دەیەی
 1850لەشوقەیەكی بچوكی دین ئیتریت لەگەڕەكی سوهو ژیانی ڕۆژانەیان
بەسەر دەبرد .كە زۆر نەخۆشی مەترسی هێنەری تێدا تەشەنەی كردبوو.
ئەمەش سەرەتای دژوارترین ساڵەكانی ژیانی بوو .هەرسێ منداڵەكەی
ماركس لەو سااڵنەدا مردن .ئەو بڕە پارەیەی كە بەهۆی وتارەكانیەوە
وەری دەگرت سەرچاوەی بژێوی بوو .تەنانەت هاوكاریە داراییەكانی
ئەنگلسیش نە یدەتوانی بە بنەماڵەی منداڵداری ئەودا رابگات .بۆیە هەمیشە
قەرزداربوو ساڵی (1851یەكێتی كۆمۆنیستەكان) هەڵوەشایەوەو ماركس لە
ژیانی بەردەوامی سیاسی خۆی بۆ ماوەی 13ساڵی داهاتوو دابڕا ،ساڵی1853
وتارێكی پڕنێوەڕۆكی بۆ پشتیوانی لە ئەندامانی یەكێتەیەكە كەلە شاری كۆڵن
موحاكمە دەكران نوسی.
لەژانویەی(1855ئەلئونور) كوڕی بچووكی ماركس لەدایكبوو .ماركس
لەم پەيوەندییەدا نوسی( :ئەو وەك فریشتەیەك لەژیانی تاریكی مندا سەری
هەڵدا) .تەنانەت بۆ كۆچی دایكی ژنەكەشی میراتێكی ئەوتۆی پێنەبڕا.
دواتر ماڵەكەیان لەدین ئیستریت بۆ شوقەیەكی باشتر لە (گرافتون تریس)
گواسترایەوە .ساڵی  1869ئەنگڵس دوای كۆچی باوكی هەموو مانگێك بڕە
پارەیەكی بۆ ماركس دەناردو ئەویش ساڵی 1870بەرەو لەندەن كۆچی كرد.
لەو ساڵە دژواران��ەدا كە ئەنگڵس كاری ماركسی لەگەڵ كاری كۆیلەكانی
میسری باستان دەشوبهان ،ماركس توانی لێكۆڵینەوە ئابوریەكانی درێژە
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پێبدا .ماركس لەزستانی 1857تا  1858نزیكەی(  )800الپەڕەی نوسی ئەمە
ئەو شاكارەی بوو كە لەماوەی ژیانیدا چاپ نەكراو مایەوە تا ساڵی  1941كە
ئێستا ئێمە ئەم كتێبە بەناوی ( ،)Grundrisseیان (بنەماكانی ڕەخنەی ئابوری
سیاسی) دەناسین .ساڵی  1859ماركس كتێبی دیكەی بەناوی (Zurkritihdr
 ،)Politische Okonomieیان (سەرتایەك بۆ خوێندنەوەی ئابوری سیاسی)
لەچاپدا .هەر لەو سااڵنەدا جۆن ئیستورات میل نامیلكەی (لەبارەی ئازادی)
و چارلز داروین-ش (اصل انواع بنەمای چەشنەكان)ی باڵوكردەوە .واتە
هەر لەو ساڵەدا س ێ كتێبی هەڵكەوتەی ئەندێشەی سەدەی نۆزدەیەم
لەچاپدران .پێشەكی (سەرەتایەك بۆ خوێندنەوەی ئابوری سیاسی) ماركس
گرنگترین كتێبی شێواز ناسی بوو .سەرەتای دەیەی  1860ماركس س ێ بەرگی
گەورەی سەبارەت بە مێژووی تیۆرییەكانی ئابوری و ڕەخنە لە تیۆرییە
جیاوازەكان نوسی .ئەمڕۆ ئێمە ئەم بەرهەمانەی بەناوی (Tneorienuber
 ،)denmehrwertیان (تیۆرییە بایەخ هێنەرەكان )1861 1863دەناسین.ئەمە
ئەو ناوەی بوو كەكارل ئوتسكی لە سەر ئەم بەرهەمەی دانابوو .هەر
ئەویش بوو كەبۆ یەكەم جار لەساڵی  1905باڵویكردەوە .هەرلەو ماوەیەدا
ماركس  400الپەڕەی سەبارەت بەڕەوتی بەرهەمهێنانی سەرمایە نوسی كە
بەناوی (یاداشتەكانی )1861-1863باڵوكرانەوە ،ئاپریلی 1861ماركس بەرەو
هۆڵەندا بەڕێكەوت ،پاشان بەناوی خوازیار خۆی گەیاندە ئەڵمانیا و لەوێدا
لەگەڵ فردینانو السال ئاشنا بوو  .الساڵیش ساڵی دواتر خۆی گەیاندە
لەندەن و دۆستایەتی كورت خایەنی دوو ڕێبەری كۆمۆنیستی دەستی پێكرد.
نۆڤەمبرى  1865دایكی ماركس كۆچی دوایی كرد ،ماركسیش بە پاسپۆڕتێكی
ساختە خۆی گەیاندە تریرو چەند ڕۆژێك لەشاری لەدایكبوونی مایەوە.
لەساڵی  1863بەدواوە ماركس بەشی یەكەمی یاداشتە ئابورییەكانی بۆ
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چاپ ئامادەكرد .ساڵی  1867لە هامبۆرگ و لە ژێرناوی (،)Daskapital
یان(سەرمایە)بەشی یەكەمی باڵوكرایەوە .ناوی دووهەمی ئەم بەرهەمە
(خوێندنەوەی ئابووری سیاسی)بوو كە لەسەر بەرگەكەیدا نوسرابوو بەرگی
یەكەم .هەرچەند نوسینەكانی بەرگی دووەم و سێهەمیش لەساڵەكانی 1865و
 1864ئامادەی چاپكران ،بەاڵم پێی باشبوو پێدا چوونەوەیەكی بە سەردا
بكات ،بۆیە لە چاپ دانیان هەمیشە دوادەكەوت ،تا سەر ئەنجام پاش مەرگی
ماركس و بە هاوكاری ئەنگڵس و ئەلئونوری كوڕی باڵوكرانەوە .ماركس بۆ
لەچاپدانی (سەرمایە) بەنهێنی خۆی گەیاندە هامبۆرگ لەماڵی دكتۆر كوگلمانی
هاوڕێی مایەوە  16ساڵ دوای باڵوبوونەوەی (سەرمایە) ،كاتێك كە ماركس
كۆچی دوایی كردبوو ئەم كتێبە لەناوەندە شۆڕشگێڕییەكانی ئەوروپا دەنگی
دایەوە بۆ چەندین زمانیش وەرگێڕدرا(.سەرمایە)هەمیشە وەك گرنگترین
بەرهەمی ماركس ناسێندراوە .كاتێك كەئەم كتێبە باڵوكرایەوە سەرمایەداری
تەنیا لە چەند واڵتێكی ئەوروپای ڕۆژئاوادا پێی گرتبوو لەجیهاندا ،هێشتا
شێوەكانی بەرهەمهێنانی پێش سەرمایەداری لەجەرەیاندا بوو .ماركس
ئەوكات بەدڵنیاییەوە لەبەرەو پێشچوونی سەرمایەداری لەجیهاندا نوسی
بووی ،لەهەمانكاتدا مەترسیەكانی قازانج خۆری بەهۆی سەریەككەوتنی
سەرمایەداری پێشاندابوو لەقەیرانی ڕوو لەزیادی بەرهەمی كۆیالیەتی
دوابوو ،كەدەڵێی ئەمڕۆیەو كەسێك ئەم خااڵنە لەكتێبێكدا باس دەكات .جیا
لە ناوەڕۆكی روون و ئاشكرای كتێب كە هاوكات لەگەڵ تەئویلی سیاسی و
شۆڕشگێڕانە لێكدانەوەكانی ماركسیش گرنگن .بەتایبەت لەم سااڵنەی دوایدا
سەرنجی فەیلەسوفانی شیكاری بۆالی خۆی ڕاكێشابوو.
ماركس لەدەیەی 1860دا سەرقاڵی یەكی دیكەی بۆ پەیدابوو .ئەو
سێپتەمبەری  1864لە دامەزراندنی ناسیۆناليزمی یەكەم رۆڵێكی گرنگی
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گێڕاو قورسایی زۆر كاری تیۆری و سیاسی ئەم ڕێكخراوەیە لەئەستۆی ئەودا
بوو .ئەو بەڵگەنامەی كۆنگرەكان و بەرنامەی شورای گشتی ڕێكخراوەكەی
دەنوسی ،لە ئاخاوتنە تیۆری و سیاسیيە ناوخۆییەكان و بەتایبەت دژی
ئانارشیتەكان زۆر هەڵسوڕا بوو ،بۆ نمونە یەكێك لە لێدوانەكانی كە ساڵی
 1865ئامادەی كردبوو گۆڕێ بەناوی (بایەخی نرخ و قازانج) كەنوسراوەیەكی
كورت بوو ،بەاڵم دەقیق بوو كە كورتكراوەی ڕوانگەی ماركس بوو سەبارەت
بنەماكانی ئابوری بۆرژوازی .نوسینێكی دیكەی ڕاپۆرتێكی تێرو تەسەل بوو
سەبارەت بەكاركردنی یەكێتییە كرێكارییەكان .ساڵی  1873كە كۆنەپەرستی
ئەوروپایی پاش شكستی كۆمۆنەی پاریس هێرشێكی بەردەوامی دژ بەڕێكخراوە
كرێكارییەكان دەستپێكرد دەفتەری مەركەزی ناسیۆنالی یەكەم گواسترایەوە بۆ
نیۆرك كە ئەمەش سەرەتایەك بوو بۆ دارمانی گرنگترین رووداوی سیاسی
لە ماوەی تێكۆشانی ناسیۆنالی یەكەمدا ،كۆمۆنەی پاریس بوو كە ماركس
پشتیوانی لێكرد ماركس سێ ڕاپۆرتی جیاواز لەیەكی بۆ ناسیۆنالی یەكەم
لەپەيوەندی لەگەڵ كۆمۆنەی پاریس نوسی كە سێیەمین راپۆرتی بەناوی
راپۆرت سەبارەت بەشەڕی ناوخۆیی فەڕەنسا ()1871باڵوكرایەوە ،ئەم راپۆرتە
پشتیوانییەكی شۆڕشگێڕانە بوو لەئامانج و تێكۆشانەكانی كۆمۆنەی پاریس.

سەرچاوە
ماركس وسیاسەتی مۆدێرن
بابك :ئەحمەدی الپەڕە()21-13
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كارل ماركس
رامین جهانبگلو
لەفارسییەوە :خێاڵن هەورامی
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ماركس بیرمەندێكی مێژووییە ،بەمانایەكی تری ژیان و بەرهەمەكانی
ماركس پەیوەستە بەمێژووی جیهانەوە ،بۆ تێگەیشتن لەماركس پێویستە
تێگەیشتنێكی دروستمان بۆ هەلومەرجی سەدەی نۆزدەهەم ،هەلومەرجی
سەرمایەداری ،ئیستعمارو وەرگۆڕانە ئایدۆلۆژییەكانی ئەو سەردەمە هەبێت.
ماركس هێشتا ڕۆڵێكی بەرجەستەی هەیە.
ئەو الیەنی كەم لەم س��ەردەم��ەدا ،رۆح��ی ڕووداوە مەزنەكانی
وەك بەرزبوونەوەو شكستی سۆشیالیزم ،جەنگی ساردو بزوتنەوە دژ بە
ئیستعمارییەكانە لەجیهانی سێیەمدا.
پیاوە مێژووییەكانی وەك لینین ،ستالین ،ترۆتسكی ،گرامشی ،ماو،
كاسترۆ و زۆرێكیتر ،پشتیان بە ئەو بەستووە .بەشێكی گرنگی مێژووی
رۆشنگەری سەدەی بیستەم ،لە بارەی ماركسەوە فۆرمەڵەبووە .بیرمەندانی
وەك ژان پۆڵ سارتەر ،لۆكاچ و ئەندامانی خوێندنگەی فرانكفۆرت
لەژێركاریگەری ماركسدا بوون .هونەرمەندە مەزنەكانی وەك پیكاسۆ،
نوسەرە بەناوبانگەكانی وەك گۆركی ،نمایشنامەنوسەكانی وەك برتۆڵت
برێخت و شاعیرانی وەك لوسی ئەراگۆن ،پۆڵ ئالوار ،پابلۆ نیرۆدا لە
كەنار هزرەكانی ئەودا پەروەردەبوون .ماركس بیرمەندێكی فرە بواریی
بوو،.بەاڵم زۆرترین بواری هزرەكانی ئەو بریتییە لە تیۆرە سۆسیۆلۆجی،
تیۆرە ئابورییو فەلسەفەو مێژووییەكان.
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ماركس نوسەرێكی پڕكاربوو و بەرهەمگەلێكی تەواوی لەدوای خۆی
جێهێشتو وتارگەلێكی فراوانی لەرۆژنامەو باڵوكراوەكانی ئەو سەردەمەدا
بەچاپ گەیاند .سەرەڕای فرەچەشنی بابەتەكان لەبەرهەمەكانی ئەودا،
ناوبراو سەردەمە جیاوازەكانی مێژووشی خستبووە ژێر لێكۆڵینەوەوە.
لە دابەشبەندی ژی��ان و بەرهەمەكانی ماركس ڕێككەوتنێكی
گشتیانە هەیە ،كە ئەو بە دوو س��ەردەم دابنێن :سەردەمی یەكەم،
بەسەردەمی الوێتی ماركس ناسراوە و پێكهاتووە لە بەرهەمەكانی
ئەو لە سااڵنی ( 1841و  .)1848لەم سەردەمەدا ،وتارگەلێكی كورتو
یاخود كۆمەڵە توێژینەوەیەكی وەك «پێشەكییەك بۆ ڕەخنەی فەلسەفەی
هیگاڵ» و «مەسەلەی جولەكە» بەرچاودەكەوێت .بەرهەمە گرنگترەكانی
ئەو سەردەمەی ،لەڕیزیاندا «خێزانی پیرۆز» و «هەژاری فەلسەفە» و
«دەستنوسە ئابوریو فەلسەفییەكان» ،هەروەها بەرهەمێكی زۆر گرنگی
وەك «ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی» و گرنگترین بەرهەمە كورتەكانی ماركس واتا
«مانفێستی پارتی كۆمۆنیست»ن.
ماركس لەسەردەمی دووەمی ژیانی خۆیدا ،دوو بەرهەمی زۆر
گرنگ ،واتا «سەرنجێك بۆ ڕەخنەی ئابوری سیاسی» و شاكارێكی وەك
«سەرمایە»ی بەرهەمهێناوە.
ماركس ،بەر لەهەرشتێك كۆمەڵناس و ئابوریزانی سیستەمی
سەرمایەدارییە .ئەو هیچ پرۆژەیەكی ڕۆشنی لەبارەی ئەوەی كە سیستەمی
سۆشیالیستی دەبێ چلۆن بێت ،پێشكەش نەكرد و لەگەاڵ ئەوەشدا دووپاتی
دەك��ردەوە كە مرۆڤ ناتوانێت ئاگای لەئایندە بێت .بەاڵم دروست یا
نادروست ،هزرەكانی ماركس كۆبەند و بەڵگەیەكی گرنگە لەبواری
فەلسەفە ،ئابوریو سۆسیۆلۆجیو مێژوودا.
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واقیعیەتێكی سەرسوڕهێنەریتر ئەوەیە كە لەسەدەی بیستەمدا،
زیاتر لەیەك ملیارد كەس لە دانیشتوانی جیهان ڕوویانكردە دەستورێكی
بیركردنەوە ،كە بە ماركسیزم ناودەبرا .دوای شۆرشی ڕوسیا لەساڵی ،1917
جەمسەربەندی بیروباوەڕەكان بەجۆرێك بوو كە بەكردەوە هەركەسێك
ماركسیانە بیری نەكردایەتەوە ،بەدژە ماركس دەژمێردرا ،لە كۆتایی جەنگی
سارد بوو لێكدانەوەی نو ێ بۆ ماركسیزم خرایەڕوو ،كە تێدەكۆشان هەم
هەڵەكان و هەم دەستكەوتەكانی ئەو ڕۆشن بكەنەوە ،بەبێ ئەوەی بتێكیان
لە ماركس داتاشیبێت.
ماركس لە نۆزدە ساڵیدا ،لەنامەیەكدا كە بەمێژووی «10ی نۆڤەمبەری
 »1837بۆ باوكی نوسیوە ،ئەوی خستەبەردەم یەكەمین لێكدانەوەی فەلسەفی
خۆی لەگەڵ فەلسەفەی هیگڵدا.
لە ناوەڕۆكی ئەم نامەیەدا وادێتە بەرچاو كە تەنانەت ئەو لەم تەمەنە
كەمەدا ،گەیشتۆتە پەی بردن بە فەلسەفەی هیگڵ .ماركس لەفەلسەفەی
هیگڵدا ئامڕازێكی بەهێزی بۆ گۆڕینی واقیعیەتە بەردەوامەكان دەبینی،
ئارەزومەندی ماركس بۆ فیورباخیش بەهەمان شێوەبوو.
هزرەكانی فیورباخ زەمینەسازی تێگەیشتنو وەدیهێنانی فەلسەفەن.
بەگوتەی فیۆرباخ لەفەلسەفەی تیۆریدا ،لە سپینۆزاوە تا هیگڵ ،هەوڵ
دەدرێت كە مرۆڤ لەو نامۆبوونە ئاشكرایەی ئایین ئازادبكەن .ئەم خاڵە
لەگەڵ دیدگای گشتی ئەو بۆ ئایین وەك پرۆژەیەكی خواستە مرۆییەكان كە
لە ڕووخسارێكی وەك خوداوەنددا ڕەنگدەداتەوە و وێنادەبێت ،گونجاوە.
بەپێی تێڕوانینی فیۆرباخ ،مرۆڤی ئایینی مرۆڤێكی لەخود نامۆیە .فیۆرباخ
لەم خاڵەوە دەست بەگەشەی فەلسەفەی ماتریالیستی خۆی دەكات ،كە
هەڵگێڕانەوەی فەلسەفەی هیگڵە .ئەو (بابەت)ی نەریتی لە فەلسەفەی
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ئایدیالیستیو داسەپێنراوی نەریتیدا ،واتا مرۆڤی جێگۆڕكێو ئەم داسەپاوییەی
بۆ (بابەت) گۆڕیوە .ئەم ڕێبازی جێگۆڕكێیە لەڕێبازی فەلسەفی فیۆرباخ،
بۆتەمایەی خستنەڕووی پڕۆژەی خاڵی دەستپێكی تەواو نوێ لە فەلسەفەدا،
لەسەر بنەمای هەڵگێڕانەوەی فەلسەفەی هیگڵییە .ماركس لەژێر كاریگەری
ئەم ڕێبازی هەڵگێڕانەوەیەدا ،لەبازنەی فەلسەفەی سیاسیدا بەكاریدەهێنێت
و لەدیدی فیۆرباخیەوە ،دەست بەتەواوكردنی ڕەخنەی فەلسەفەی مافی
هیگڵ دەكات ،ئەم ڕەخنەیە شیكردنەوە گەلێكە لەبارەی خواستەكانی هیگڵ
لە الپەرەكانی ( 261تا  )313ی كتێبی «پرەنسیپی مافی هیگڵ».
ماركس هەم چەمكەكانو سیستەمی گشتی فەلسەفەی هیگڵ
قبوڵ دەكات و هەم ڕەخنە و ڕێبازی جێگۆڕكێی فیورباخ قبوڵ دەكات،
ماركس چەمگ گەلێكی وەك كۆمەڵگای مەدەنی و یا هەژار قبوڵ دەكات،
ئەوانە بەهەمان شێوەی كە لەسیستەمی فەلسەفی هیگڵدا خراونەتەڕوو:
بەكاردەهێنێت ،بەاڵم ئەوان دەخاتە پەیوەندییو بۆنە شۆڕشگێڕییەكانەوە
لەگەڵ دەوڵەتدا ،لە تیۆری هیگڵ دەوڵەت واخراوەتەڕوو كە دەكر ێ بەب ێ
گەڕانەوە بۆ ئەو كەسانەی كە ڕۆڵەكەیان ڕێكخستووە؛ لـێی بدوێین.
لەئەنجامدا ،تاكەكەس لە فەلسەفەی هیگڵیدا تەنها دوای فۆرمەڵەبوونی
دەوڵ��ەت بوونی دەبێت ،بەوشێوەیەی كە دەكرێ دەوڵ��ەتو تاكەكەس
بەشێوەیەكی جیاواز بخرێتە بەرباسەوە.
ماركس دەیخاتەڕوو كە تاكەكەس ناتوانێت ل��ەڕووی چەمكەوە
لەبوارە كۆمەاڵیەتییەكەی جیابكرێتەوە .بەپێی تێڕوانینی ماركس ،هیگڵ
تەنها تایبەتمەندییە زەینییەكانی لە تاكە كەسدا دۆزیوەتەوەو ماناكانو
ڕەهەندەكانی تری ئەوی نەدۆزیوەتەوە .لەم ڕووەوە دەوڵەتی سیاسی
بەوردی یەكێكە لەجۆر ،یاخود شێوەكانی بوونی تاكی مرۆیی.
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لەدیدی ماركسەوە ،هیگڵ كۆمەڵگای مەدەنی وەك فەزایەكی
ماتریالیستی ئابوری و مەعنەوییەتی دەوڵەت بینیوە .نامۆبوونی مرۆڤ،
پەیامی ئەم جۆرە دوو دەستەكردنەی ژیانی نێوان دوو فەزا ناوبراوەكەیە.
لەدیدگای ماركسەوە ،ناوەندە سیاسییەكان سەرەڕای بانگەشەكانی خۆیان
لەسەر بنەمای بەجیهانی بوونو گشتی بوون ،تەنها داپۆشەری بەرژەوەندییە
تایبەتیو تاكڕەوییەكانی كۆمەڵگای مەدەنییە .ماركس لەم خاڵی تێڕوانینەوە،
دوو ئەنجامی لـ ێ هەڵدەهێنجێت:
-1جیاكردنەوەی كۆمەڵگای مەدەنیو دەوڵ��ەت ل��ەالی هیگڵ،
دەركەوتەیەكی مێژووییە كە لەساتێكی دەستنیشانكراودا ڕووی داوە.
 -2لەبەرئەوەی هیگڵ لەفاكتەرە مێژووییەكان بێ ئاگایە ئاگای لەم
كارە نییە ،كە هەنوكە دژیەكی لەنێوان فەزای سیاسی و فەزای تایبەتی
كەسەكاندا ،جێگاكەی ئەوی گرتۆتەوە.
دادوەریكردنی ماركس دەربارەی هزری هیگڵ ،لەڕاستیدا كۆبەندی
تێڕوانینەكانی ئەوە دەربارەی ئەزموونە مێژوویییەكانی دەوڵەتی مۆدێرنە.
لەوێدا كە لەدیدگای ماركسدا چەمكی هیگڵ بۆ دەوڵەتی مۆدێرن بەشێوەی
واقیعییەتێكی سەرەو ژێركراو خراوەتەڕوو ،جارێكی تر پێویستە ئەم چەمكە
بەڕێبازی جێگۆڕكێی فیورباخی سەرەو ژێربكرێت.
ناواخنی كۆمەاڵیەتی ئەم شۆڕشە جێگۆڕكێییە ،لەم گریمانەیەدا
حەشاردراوە كە كۆمەڵگای مرۆیی گوزارەیەكی دەستنیشانكراو نییە ،بەڵكو
ئەنجامو دەرئەنجامی كاری مرۆییە ،چونكە كۆمەڵگا ڕۆڵی هەڵگری هەیە،
پاشان بوونی بابەتێكی مرۆیی كارا پێویست دەكات .ئەوەی كە پێشتر
لەقەڵەمڕەوی زەڕوورەتدا بوو ،ئێستا بۆتە ناوەندێكی ئازادی .ئەم شۆڕشە
دەریدەخات كە مرۆڤ وچاالكییە كۆمەاڵیەتییەكانی ئەو هاوتان .بەپێی
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تێڕوانینی ماركس ،مرۆڤ گشتییەتو كۆبەندی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی
خۆیەتی .لەم ڕووەوە كۆمەڵگای ئازادكراو بەوردی هەمان خودی ئازادكراوە.
ماركس ئەم (خود)ە بە (جەوهەری كۆمۆنیستی) ناودەبات .لە
دیدگای ئەوەوە ،كۆمەڵگای مەدەنی مۆدێرن لەسەربنەمای تاكگەراییە ،بەاڵم
مرۆڤ بوونەوەرێكی كۆمەاڵیەتییە.
كۆمەڵگای مەدەنی هاوچەرخ لەدیدی بەرزونزمی مۆدێلە بە
كۆمەاڵیەتی كراوەكەی مرۆڤەوە دەیخاتەڕوو .بەم پێیە ئێمە پێویستە
بەسەر ئەم كۆمەڵگایەدا زاڵ بین .كۆمەڵگایەك كە بتوانێت بەسەر ئەم
جیاوازیانەدا زاڵ بێت ،لە تێڕوانینی ماركسەوە (دیموكراسییەكی ڕاستەقینە)
یە .بەتێڕوانینی ماركس ،دیموكراسی ڕاستەقینە لەگەڵ ئەو هەلومەرجەی
كۆمەڵگادا پێكدێتەوە كە تیایدا ئیتر تاكەكەس لەبەرامبەر كۆمەڵگادا دانانرێت.
دیموكراسی ڕاستەقینە لەوێدایە كە لەنێوان مرۆڤو ستراكتوری سیاسیدا
جیاوازی و نامۆبوونی تیادا نییە ،دیموكراسی ڕاستەقینە بەمانای لەناوچوونی
جیاوازییە چینایەتیو هەژارییەكانە .ئامانجی دەوڵەت پێویستە وابێت.
ئامانجی كۆمەڵگای مەدەنی وەك فەزایەكی بەرژەوەندییە تایبەتییەكانیش
بەهەمان شێوەیە .ماركس لەم بوارەدا جەخت دەكاتەوە كە لەكۆمەڵگای
مۆدێرندا ،مرۆڤ بۆ دوو كەسی جیاكراوە دابەشدەكرێت .یەكێكیان هاواڵت ی
و ئەویتریان بۆرژواز .لە چوارچێوەی دەوڵەتدا مرۆڤ لەسەر بنەمای پێوەرە
گشتییەكان دەژیو لە چوارچێوەی كۆمەڵگای مەدەنیدا گریمانەكە ئەمەیە
كە ئەو لەسەرپایەی پێداویستییەكانو بەرژەوەندییە تاكڕەوییەكانی خۆی
ڕەفتاردەكات.
لەم ڕووەوە ماركس دەپرسێت :لە چ هەلومەرجێكدا ئەم دژیەكییە
دێتەئارا؟ تاكەكان پێویستە بتوانن لەكاردا ،بەهەمان شێوەی كە وەك
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هاواڵتییەك كاردەكەن ،لەسەرئاستی گشتی كۆمەڵگاشدا بەشداربن .بەم
شێوەیە بۆ دەستەبەركردنی دیموكراسی ڕاستەقینە ،ئازادییە بە سیستەمە
سیاسییە سنورداركراوەكان لە كۆمەڵگاكانی مۆدێرندا پێویستە بگۆڕدرێ ،بۆ
ژیانی بەرجەستەی ئابوری مرۆڤەكان .لەم مانایەوە ڕۆڵی كار زۆر بنچینەییە.
مرۆڤ لەبنەڕەتدا بوونەوەرێكە كە كاردەكات ،ئەگەر لەهەلومەرجی نامرۆیدا
كاربكات ،لەمرۆڤایەتی بەدوورەو لەخود نامۆدەبێت.
لە تێڕوانینی ماركسەوە ،مرۆڤ لەسیستەمی سەرمایەداریدا ،لەخود
نامۆیەو ڕەگی هەموو لەخود نامۆبوونەكان ،لە خود نامۆبوونی ئابورییە،
بەاڵم لە خود نامۆبوونی ئابوری بەچ مانایەكە؟
 -1یەكەمین شێوەی لەخود نامۆبوون ،پەیوەندیدارە بەخاوەندارێتی
تایبەتییەوە.
 -2شێوەی دووەمی لەخود نامۆبوون دەگەڕێتەوە بۆ بازاڕ.
 -3ڕەخنەی ماركس لە ئابوریی سەرمایەداری ،لەهەمانكاتدا
ڕەخنەیەكی ئاكاری و فەلسەفییە لە هەلومەرجێكی داسەپێنراو بەسەر
مرۆڤدا لەالیەن سەرمایەدارییەوە.
لە تێڕوانینی م��ارك��س��ەوە ،شیكردنەوەی ڕەوت��ی پێگەیشتنی
سەرمایەداری ،شیكردنەوەی پرۆسەی پێگەیشتنی مرۆڤ و كرۆكی مرۆڤە
لەڕەوتی مێژوودا .دەكرێ هەموو هزرە بنچینەییەكانی ماركس لە بواری
لێكدانەوەی مێژوودا ،لە حەوت بابەتدا پوختەبكرێتەوە:
 -1یەكەمین هزری بنەڕەتی ماركس ئەوەیە كە مرۆڤەكان لەو
بۆنە دیاریكراوانەوە دێنە ئاراوە كە سەربەخۆیە لەئیرادەی ئەوان .لەم
ڕووەوە ،بەتێڕوانینی ماركس دەتوانر ێ لە ڕێگەی شیكردنەوەی وزە بەرهەم
هاتووەكانی وەرگۆڕانە مێژووییەكانی مرۆڤەوە ،ڕەتبكرێنەوە.
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 -2لەهەر كۆمەڵگایەدا دەتوانرێ ژێرخان و سەرخانیش لێك
جیابكرێنەوە .ژێرخان بریتییە لەوزە بەرهەم هاتوو بۆ نەبەرهەمهاتووەكان،
سەرخان بریتییە لەناوەندە سیاسی ،كلتوری و مافییەكان.
 -3سازوكاری وەرگۆڕانی مێژوویی گوزارشتە لە دژیەكی نێوان وزە
بەرهەمهاتووەكانو پەیوەندییە بەرهەمهاتووەكان.
 -4ماركس لەم دژیەكییەدا ناوی تێكۆشانی چینایەتیش دەهێنێت.
تێكۆشانی چینایەتی لەنێوان ئەو فۆرم گەالنەی كە مرۆڤەكان لە دژایەتی
نێوان وزەكانو پەیوەندییە بەرهەم هاتووەكانەوە دەیان ناسێت ،ڕۆڵێكی
زۆری هەیە .تێكۆشانی چینایەتی بابەتی سەرەكی(مانفێستی كۆمۆنیستی)
ی ماركسە .بەپێی تێڕوانینی ئەو سەرتاپای مێژوو ،مێژووی تێكۆشانی
چینایەتییە .هەموو كۆمەڵگاكان بۆ ئەو چینانە دابەشدەكرێن كە لەگەڵ یەكتردا
لەدژایەتیدان .لەم ڕوووە كۆمەڵگای سەرمایەداری مۆدێرن شتێكی جیانییە،
لە كۆمەڵگاكانی پێش خۆی و لەم بارەیەوە جیاوازییەكی لەگەڵ ئەواندا نییە،
بەاڵم چینی دەسەاڵتدارو سودكێش لە كۆمەڵگای مۆدێرن واتا بۆرژوازی،
خاوەنی ئەو تایبەتمەندیانەیە كە بەند نییە بەڕابردووەوە .بۆرژوازی بەب ێ
گۆڕانی بنچینەیی پایەدارو هەمیشەیی لەئامرازی بەرهەمهێناندا ،ناتوان ێ
دەسەاڵتی خۆی بپارێزێتو پیادەی بكات .سیستەمی سەرمایەداری دەتوان ێ
ڕێكخراو و زیاتر لەپێشوو بەرهەم بهێنێت ،بەاڵم سەرەرای ئەم زیادبوونە
زیادەیە لە ساماندا ،هەژاریی بۆ بەشە زۆرینەكەی جەماوەر دەهێڵێتەوە.
ئەم دژیەكییە لەكۆتایدا دەبێتەمایەی قەیرانێكی شۆڕشیو پرۆلیتاریا
كە زۆرینەی خەڵك لەخۆدەگرێت ،بۆ چینێك دەگۆڕدرێنو بەشێوەیەی
گشتییەتێكی كۆمەاڵیەتی ،هەلی دەستگەیشتن بەدەسەاڵتو گۆڕانی بۆنە
كۆمەاڵیەتییەكان دروستدەكات ،شۆڕشی پرۆلیتاریا بەپشیتوانیو بەشداریی
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زۆرینە لەپێناو بەرژەوەندییەكانی هەموواندا پێكدێت .لەم ڕووەوە،
شۆڕشی پڕۆلیتاریایی نیشانەی لەناوچوونی چینەكانو تیاچوونی تایبەتمەندی
دوژمنایەتی باری كۆمەڵگای سەرمایەدارییە .ماركس لە گرنگی پڕۆلیتاریادا،
تایبەتمەندی بەدیهاتنی كۆتایی بەجیهانیبوون دەبینێو گرنگییەكی تایبەتیو
پەیامێكی مێژوویی بۆ پرۆلیتاریا دادەنێت .بەپێی تێڕوانینی ماركس،
تێكۆشانی چینایەتی ڕووی لەسادەبوونە .لەم ڕووەوە گروپە جۆراوجۆرە
كۆمەاڵیەتییەكان ڕووەو بەجەمسەربوون دەڕۆن .هەندێ لەدەوری بۆرژوازی
و هەندێكیش لەدەوروبەری پرۆلیتاریا كۆدەبنەوەو وەرگۆڕانی وزەی بەرهەم
هاتوو ،سازوكاری بزوتنەوەو وەرگۆڕانی مێژوویی دروست دەكات.
 -5لە تێڕوانینی ماركسەوە ،دیالەكتیكی وزە بەرهەمهاتووەكان
نیشاندرەی تیۆری شۆڕشە .لەم گۆشەنیگا مێژووییەوە ،شۆڕشەكان تەنها
ڕووداوگەلێكی سیاسی نین ،بەڵكو نیشاندەری زەڕووڕەتێكی مێژوویشن.
 -6ماركس لە لێكدانەوە مێژووییەكەی خۆیدا ،هۆشمەندی
بەواقیعییەتێكی كۆمەاڵیەتی دانانێت .ئەمە هۆشمەندیی مرۆڤەكان نییە كە
واقیعییەت رۆشندەكاتەوە ،بەڵكو واقیعییەتێكی كۆمەاڵیەتییە كە هۆشمەندی
ئەوان دەستنیشان دەكات.
 -7م��ارك��س لەسەربنەمای سیستەمە ئابورییەكان ،قۆناغە
جۆربەجۆرەكان لەمێژوویی مرۆییدا ناودەبات .ئەو شێوە بەرهەمهێنانە جۆر
بە جۆرەكانیش لێك جیادەكاتەوە :وەك شێوەی بەرهەمهێنانی ئاسیایی،
شێوەی بەرهەمهێنانی كۆن ،فیوداڵیزمو بۆرژوازی .شێوەكانی بەرهەمهێنانی
ئاسیایی ،فیوداڵیو بۆرژوازی لەمێژووی خۆرئاوادا ڕوویانداوە .تایبەتمەندی
شێوەی بەرهەمهێنانی كۆن سیستەمی كۆیالیەتیو تایبەتمەندی شێوەی
بەرهەمهێنانی فیوداڵی سیستەمی ئاغاو نۆكەرایەتیو تایبەتمەندی شێوەی
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بەرهەمهێنانی بۆرژوازی سیستەمی زێدەباییە .هەرشێوەی بەرهەم هێنانێك
خاوەنی ستراكتوری چینایەتی دیاریكراو و تایبەت بەخۆیەتی .بۆ نمونە،
فیوداڵیزم خاوەنی ستراكتورێكی پێكهاتوو لە شا ،كڵێساو جوتیارانە.
سەرمایەداری پێكهاتووە لە خاوەن زەوییە گەورەكان ،ب��ۆرژوازی ،وردە
بۆرژوازی ،پرۆلیتاریاو لیمپن پرۆلیتاریایە .دیدگای گشتی ماركس ئەوەیە
كە شێوەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری ،قۆناغێكی زەڕووڕییە بۆ شاڕێی
وەرگ��ۆڕان ب��ەرەو سۆشیالیزم .ماركس لەنێوان دیدگای خۆیو دیدگای
هاوچەرخەكانی بۆ سۆشیالیزم ،جیاوازییەكی زۆری پ ێ پەسەندە .سۆشیالیزمی
ماركس بەپێچەوانەی سۆشیالیزمە یۆتۆپیاییەكانەوە ،لەسەرپایەی واقیعییەتە
كردەییەكانی مێژوو و تێكۆشانی چینی كرێكار بنیاتنراوە .بەپێچەوانەی
تیۆری پرۆدۆن ،لەدیدگای ماركسەوە شۆڕش تەنها ئۆرگانیزەكردنی كرێكاران
نییە ،لە بەرامبەر دەوڵەتدا بەپێچەوانەی تێڕوانینی لوبی جواڵنەوەیە كە
ڕوودانی شۆڕش بەبوونی دەستەیەكی بچوك لەشۆڕشگێڕەكان بەوەدی هاتوو
دادەنێت .ماركس ئەگەری ڕوودانی شۆڕش تەنها لەڕێگەی ئۆرگانیزەكردنی
چینی كرێكارەوەی دادەنێت .لەم ڕووەوە هەنگاوی یەكەم لەالی ماركس
بۆ بەدیهێنانی شۆڕش ،دەسەاڵتدانە بەپرۆلیتاریا لەپلەی چینی دەسەاڵتداردا.
دەوڵەت لەڕۆڵی ئامڕازی دەستی چینی سەرمایەدار ڕزگاری دەبێت ،دەبێتە
ڕێكخراوی چینی پرۆلیتاریا.
ئەم دیدگایە ،ماركس بەرەو باس دەربارەی كۆمۆنیزم كێش دەكات.
ماركس دەڵێت( :كۆمۆنیزم شایستەی بیناكردنەوەی مێژووە و خۆی دەزانێت
كە كلیلی كردنەوەی ئەوە) .لەتێڕوانینی ماركسەوە ،كۆمۆنیزم ڕێگاچارەی
دژایەتی نێوان مرۆڤو سروشت و مرۆڤومرۆڤە .ماركس كۆمۆنیزم دەخاتە
بەرامبەر گوزارشتی بەرپرسیارێتی كۆمەڵەوە.
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هەروەها ،لەتێڕوانینی ئەوەوە كۆمۆنیزم فاكتەری بەمیللی كردنی
زەوییەكانو چڕكردنەوەیەتی بۆ ئامرازەكانی بەرهەمهێنان .ئەم پرۆسەیە
دەبێتەهۆكاری هاوبەشی كۆششەكانی مرۆڤە ئازادەكانو بۆنەكانی نێوانیان
سادەو شەفاف دەبێت .مرۆڤ لەتەنگانە پشكایەتییەكانو تاكایەتییەكاندا
ڕزگاری دەبێت .پێویستی بەپارەش نابێت ،بەاڵم ماركس بەشەكانی ڕوون
نەكردۆتەوەو دیاری نەكردووە كە كێ بەرپرسیار دەبێتو چ مەسەلەیەك
لەپەیكەری هێزدا دەردەكەوێتو ...هتد .ئەوەی ماركس بەشێوەی گشتی
دەیڵێت ،لەڕاستیدا ئەوەیە كە لەنێوان كۆمەڵگای سەرمایەداریو كۆمۆنیستیدا،
سەردەمێك بۆ تێپەڕبوونی شۆڕشێك لەسەرمایەدارییەوە بۆ كۆمۆنیزم هەیە.
هەماهەنگ لەگەڵ ئەم قۆناغەدا ،سەردەمێكی تێپەڕبوونی سیاسی
هەیە كە تیایدا ،دەوڵەت ڕۆڵی دیكتاتۆری شۆڕشی پرۆلیتاریا دەگێڕێت.
ماركس لەتیۆری یانزدەهەمی خۆیدا دەربارەی فیۆرباخ ڕایدەگەیەنێت
كە(:فەیلەسوفان تەنها جیهانیان لەدیدگای جیاوازەوە لێكداتەوە ،بەاڵم ئێستا
كاتی گۆڕینییەتی) .ماركس نكۆڵی لەفەلسەفە ناكات ،بەڵكو دەیەوێت
فەلسەفەیەكی پراكتیكی پێشكەش بكات ،كە بۆ دروستكردنی گۆڕان لە
جیهاندا كاریگەرو سودمەند بێت .گۆڕانە فكریو كۆمەاڵیەتییەكان هاوكاتی
یەكترن .ماركس دەڵێت( :فەلسەفە ناتوانێت بەب ێ ڕەچاوكردنی پرۆلیتاریا،
خۆی بەدیبهێنێت .پرۆلیتاریاش ناتوان ێ بەدیهێنەر بێت مەگەر ئەوەی كە
فەلسەفە پەیو بەدیبهێنێت) .لەم ڕووەوە یانزدەهەمین تیۆری ماركس
دەربارەی تیۆری فیورباخ تەنها گۆشەنیگایەك نییە ،بۆ گۆڕینی كارێكی
تیۆریی ڕووت بۆ (جیهانی واقیعی) .ماركس فەیلەسوفەو زۆر بەباشی
دەزانێت كە بەبێ چەمكە ڕووتەكان ،لە بنەڕەتدا جیهانی واقیعی بوونی
نابێت ،بەاڵم ئەو لە فەلسەفەدا گومانی هەیە ،چونكە بەپێچەوانەی
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ئایدیالیستە ئەڵمانییەكان بەو جۆرە بیرناكاتەوە كە هۆشمەندی ،بونیادی
واقیعییەتە .لەتێڕوانینی ماركسەوە هرزو هۆشمەندی لەسەرەتادا ،ئاوێتەن
لەگەڵ چاالكییە ماددییەكاندا( .هۆشمەندی هیچ شتێك نییە ،مەگەر ژیانی
هۆشمەندانە) .لە تێڕوانینی ماركسەوە ئێمە كاتێك مرۆیین كە ئازادانەو
هۆشمەندانە بەرهەم بهێنین .ئەو ئازادی بەجۆرە زیادبوونێكی داهێنەرانەی
ئەو شتگەالنەدا دەزانێت كە لەتێڕوانینی ماتریالەوە بنچینەییو زەڕووڕین.
ماركس لەنوسینەكانی خۆیدا وا دەریدەخات كە( :ئەگەر مەسەلە تیۆرییە
گرنگەكان ڕەگیان لە دژیەكییە كۆمەاڵیەتییەكاندا هەبێت ،دواتر چارەسەریان
تەنها لە ڕێگەی سیاسییەوە بەدیدێتو نەك فەلسەفی).
ماركس وەك بیرمەندێكی مێژوویی ،هەواڵدەدات ناوەندە مرۆییەكان
لە دەستی نەمریی پوچی میتافیزیك ڕزگاربكات .لە تێڕوانینی ئەوەوە ئەوەی
بەشێوەی مێژوویی داهێنراوە ،دەتوانر ێ بەشێوەی مێژوویش بگۆڕدرێت
و بگۆڕدرێن ،بەاڵم ئەو خۆی جۆرە خودگەرایەكی ئەرستۆییشە ،چونكە
لەوبڕوایەدایە كە گەوهەری مرۆڤ بوونی هەیەو كۆمەڵگایەكی دروست
پێویستە بەوشێوەیەبێت كە ئەم گەوهەرە ،بتوانێت تیایدا سەرهەڵبداتو
دەربكەوێت .لەتێڕوانینی ماركسەوە ،ئێمە كاتێك مرۆیین كە بتوانین لە
تایبەتمەندییە جۆرییەكانی خۆمان لەگەڵ مرۆڤەكانی تردا هاوبەشی بكەین.
تاكی مرۆییو ژیانی جۆریی مرۆیی دوو شتی جیاوجیاكراوە نین لەیەكتر.
هەنوكە لەكۆمەڵگای چینایەتی ،تاكەكەس ناچارە الیەنی كەمی ئاراستەكانی
خۆی كە بریتییە لەدۆزینەوەی بوونییەتی جۆریی ئەوە ،بگۆڕدرێ بۆ
ئامرازێك لەپێناو مانەوەی ماتریالدا .ماركس كۆمەڵگایەك كە بەكردەوە
دەبێتەمایەی ئ��ەوەی مرۆڤەكان بگۆڕدرێن بۆ یەكەگەلێكی بێ ریشەو
مامەڵەپێكراو ڕەتدەكاتەوە ،بەواتایەكی تر ماركس دەیەوێت بەربە گۆڕانی
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مرۆڤەكان بۆ بەهایەكی ئاڵوێركراو بگرێت ،چونكە لەسەرمایەداریدا ،هەموو
شتەكان بۆ ئاستی كااڵ دادەبەزن.
ئامانجی سۆشیالیزم باشتركردنەوەی ئەم لێكدابڕانەی نێوان فۆرمی
سیاسیو ناوەڕۆكی كۆمەاڵیەتییە .ماركس خوازیاری لەناوچوونی ئاڵووێری
كااڵییە لە بواری ئابوریدا .لەم ڕووەوە ئەو لەبیری (لەناوبردنی كاڵیی)دایە
لە كەسێتی مرۆڤدا.
ئەنترۆپۆلۆژیای سیاسیی ماركسی ڕیشەكەی لەچەمكێكی زۆر فراوانتر
لەچەمكی كاردا هەیەو دەكرێ بڵێین ،كە لەپەیوەندی لەگەڵ جەستەی
مرۆڤدا ،سەرچاوەی ژیانی كۆمەاڵیەتییە .ژیانی كۆمەاڵیەتی كە ئاڵۆزتر
دەبێت ،كاریش بەناچاریی تایبەتمەندتر دەبێت .ماركس ئەم دەركەوتەیە
بەدابەشكردنی كار ناودەبات .دابەشكردنی كار لەڕاستیدا نمونەیەكی تری
جیاكردنەوەیە لە چینی كۆمەاڵیەتی نێوان تاك و گشتدا.
لەدیدگای ماركسەوە ،لە كۆمەڵگای چینایەتیدا شتگەلە بەرهەم
هاتووەكان لەالیەن ئەو كەمینەیەی كە ئامرازی بەرهەمهێنانیان لەبەردەستدایە
یا چاودێری دەكەن دەستنیشان دەكرێت.
ماركس دەڵێت بەهۆی هەمان هۆكارەوەیە كرێكار لەكاتێكدا كە كار
ناكات ،خۆی لەماڵەوە دەدۆزێتەوەو كاتێك كە كاردەكات ئەو هەستەی نییە،
لەخود نامۆبوونی كرێكار نەك تەنها بەو مانایەیە كە كاری ئەو گۆڕدراوە
بۆ شتێك ،بەڵكو جیادەبێتەوەو لەو و نامۆیە بەئەویش .لەم ڕووەوە،
سەرمایەداریی دنیایەكە كە بابەتو خود وەرگۆڕدراوە .جێگایەكە كە تاكەكەس
دیلی بەرهەمەكەیەتیو چارەنوسەكەی وابەستەیە بە دروستكراوەكەی خودی
ئەوەوە .ئەم پرۆسەیە ،كە تیایدا ،جێگەی زیندووەكانو مردووەكان لەگەڵ
یەكتردا جێگۆڕك ێ كراوە ،بەتایبەتی لەشێوەی كااڵی جیهانی واتە دراو،
117

ئاشنابوون بە كارل ماركس

ڕووییەكی ئاشكراو بەرجەستە بە خۆوەدەگرێت( .هەتا دراوی من هێزی
زیاتری هەبێت ،من بەهێزترو دەوڵەمەند ترم) .ماركس دەڵێت( :دراو
ئابرووچوونێكی جیهانییە) ،كە لەپێناو ئەودا هەموو مرۆڤەكانو هەموو
ئاستە سروشتییەكان لەگەڵ یەكتردا دەستەویەخەی یەكتردەبن ،لە تێڕوانینی
ماركسەوە هێزی دراو دەكەوێتە دەستی ئەو چینەی سەرمایەدار ،چونكە
ئەوە ئەوانن كە ئامڕازی بەرهەمهێنانیان لەژێر دەسەاڵتو كۆنتڕۆڵدایە.
لەم ڕووەوە ،ئەگەر ئامرازی بەرهەمهێنان ببێتە خاوەندارییەتێكی
سۆشیالیستی و هەموویان بخاتەژێر دەسەاڵتو كۆنتڕۆڵەوە چینەكان خۆیان
لەناودەچن ،ئەگەر پڕۆلیتاریا دواچینی مێژوویی بێت ،لەو ڕووەوە دوای
شۆڕش دژبە سەرمایەداری ،ئیتر چینێكی تر بوونی نابێت .لەكۆمەڵگای
كۆمۆنیستیدا ،ئێمە لەسەهۆڵبەندانی چینی كۆمەاڵیەتی ڕزگاردەبین و.
فرسەتمان هەیە كە كەسێتییەكانمان پەروەردەبكەین ،بەاڵم بەهەرحاڵ
شۆڕشی سۆشیالیستی نوێنەرێكی دەوێتو ئەم نوێنەرە پرۆلیتاریایە.
سەرنج :ئەم بابەتە یەكێكە لەو وانەگوتارانەی رامین جەهانبەگلو ،كە
لە نێوان سااڵنی ( )2001-1999لەزانكۆی تۆرنتۆ پێشكەشی كردووە.

*سەرچاوە:
 -حاكمیتو أزادی ،نوسیندە رامین جهانبگلو ,چاپ اول 1383
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