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بەبێ تێگەیشتن لەچەمكی نەفیكردنەوەی «بەرهەمهێنان» – واتە
نامۆبوون -مەحاڵە بتوانین لەچەمكی مرۆڤی چاالكو بەرهەمهێن تێبگەین،
كەبەهۆی هێزە خودییەكانیەوە پەی بەدنیای بابەتی دەب��اتو لەخۆی
دەگرێت.
ماركس پێیوایە مێژووی مرۆڤ لەرووی جۆرەوە مێژووی گەشەسەندنی
مرۆڤە ،لەهەمانكاتدا مێژووی زیاتربوونی نامۆبوونیشە .چەمكی سۆشیالیزم
الی ماركس بریتیە لەرزگاربوون لەنامۆییو گەڕانەوەی مرۆڤە بۆ خودی
خۆیو بەدیهێنانو سەلماندنی خۆیەتی.
نامۆبوون (یاخود»داماڵین) ( )Estrangementالی ماركس ،بەومانایە
دێت كە مرۆڤ لەپرۆسەی پەیبردن بەجیهان ،خۆی وەك هێزێكی چاالك
نابینێتەوە ،بەڵكو خودی جیهان خۆیو (سروشت ،خەڵكانی دیو مرۆڤ بۆ
خۆشی) هێشتا نامۆكەری مرۆڤن .ئەو شتانەی مرۆڤ خۆی دروستیكردوون
بەسەرسەریەوەنو لەدژین .نامۆبوون لەڕووی جەوهەرەوە نواندنێكی خراپی
جیهانو خودە ،وەكئەوەی خود لەبارێكی جیابوونەوەدا بێت لەگەڵ بابەتدا.
نامۆبوون وەك چەمكێكی هەمەكی ،یەكەمین دەركەوتەی خۆی
لەهزری رۆژئاوادا لەچەمكی سەردەمی كۆنی بتپەرستیدا بینی( .)1كرۆكی
ئەوەی پێغەمبەران پێیاندەگوت «بتپەرستی» ئەوە نییە ،مرۆڤ لەجیاتی
تاكەخودایەك چووبێت چەند خودایەكی پەرستبێت ،بەڵكو مەسەلەكە
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ل��ەوەدای��ە كەبتەكان خۆیان دروستكراوی دەستەكانی مرۆڤن .ئەوان
شتنو مرۆڤ لەبەردەمیاندا كڕنووش دەباتو دەیانپەرستێت .ئەو شتانە
دەپەرستێت كەخودی خۆی خوڵقاندونی .بەمەش مرۆڤ خۆی دەكاتە شتو
خۆیو تایبەتمەندییەكانی ژیانیشی دادەبەزێنێتە سەر ئاستی ئەو شتانەی
كەدروستكراوی خۆین ،هەروەها لەبری ئەوەی خۆی بەتاكێكی خوڵقێنەری
ئەو شتانە بزانێت ،كەچی دێت تەنها لەڕێگەی پەرستنی بتەكانەوە بەردەوامی
بەپەیوەندی خۆی لەگەڵ خۆیدا دەدات.
بەمجۆرە ،مرۆڤ هێزەكانی ژیانو سەرچاوەی وزەكانی لێدادەماڵرێتو
تەنها بەهۆی ملكەچكردنێكی ناڕاستەوخۆیەوە بۆ ئەو ژیانەی لەبتەكاندا
بەرجەستەبووە ،دەتوانێت پەیوەندی لەگەڵ خۆیدا ببەستێت(.)2
سەردەمی كۆن بەمجۆرە باس لەبێگیانیو بەتاڵیی بتپەرستن دەكات:
«ئەو چاوانەی هەیانە نابیننو ئەو گوێیانەی هەیانە نابیستن» تاد .مرۆڤ
چەندێك هێزەكانی خۆی ببەخشێتە بتەكان ئەوەندەش داماو وابەستەتر
دەبێت ،بەڕادەیەك كەمرۆڤ ناتوانێت تەنها بەشێكی كەمی ئەو شتانەش
بگێڕێتەوە كەلەبنەڕەتدا هەر خودی خۆیەتی .رەنگە بتەكان پەیكەرێكی
خودا ،دەوڵەت ،كڵێسا ،تاكەكەس یان پادشایەك بن ،هەروەها بتپەرستی بە
بەردەوامی بابەتەكانی خۆی دەگۆڕێتو تەنیا لەو شكڵو شێوانەدا نەماوەتەوە
كەبتەكە تێیدا مانایەكی ئایینی لەخۆگرتـووە .بتپەرستی هەمیشە بریتییە
لەپەرستنی ئەو شتەی كەمرۆڤ هێزە داهێنەرەكانی خۆی پێدەبەخشێتو
دەچێتە ژێر ركێفییەوە ،لەبری ئەوەی خەریكی كارێكی داهێنەرانەی خۆی
بێت.
دیارترین شێوەی نامۆیی ،لەناو شێوە جیاوازەكاندا ،نامۆیی زمانە.
كاتێك هەستی خۆم بەوشەیەك دەردەبڕم ،بۆ نموونە كەدەڵێم «خۆشم
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دەوێیت» مەبەست لێی دەربڕینی ئەو هەستە راستەقینەیەیە كەلەبوونی
مندایە ،ئەوە تینوتاوی ئەوینی منە ،لەكاتێكدا وشەی «ئەوین» رەمزە بۆ
بوونی دی��اردەی ئەوین ،بەاڵم دوای ئەوەی وەك وشە دەدركێندرێت،
بەدوای ئەوەدا دەچێت ،وەك وشە ،ژیانی تایبەتی خۆی هەبێت :ئەوەیە
دەبێتە راستییەك .من هەندێكجار دەكەومە ژێر كاریگەریی وەهمێكەوەو
دەڵێم گوتنی وشە هاوشانی پیادەكردنە ،بەاڵم دوای وشەكە ئەوەم بۆ
دەردەكەوێت كەجگە لەو بیرۆكەیەی وشەكە دەریبڕیوە هەست بەهیچ
شتێكی تر نەكەم.
نامۆیی لەزماندا ،ئاڵۆزییە سەراپاگیرەكەی چەمكی نامۆبوون
نیشاندەدات .زمان لەمەزنترین دەستكەوتەكانی مرۆڤە ،هەربۆیە كارێكی
زۆر گەمژانەیە پێمانوابێت دەتوانین لەرێگەی وازهێنان مانەوە لەقسەكردن
خۆمان لەنامۆبوون بپارێزین ،بەاڵم دەبێت بەردەوامیش لەمەترسییەكانی
وشە دركێندراوەكان ئاگاداربین ،چونكە دەبنە هەڕەشەیەك ئەگەر بكەونە
بواری پراكتیكی زیندووەوە ،ئەم شتە بۆ دەستكەوتەكانی تری مرۆڤیش
هەر راستە :بیرو هزرەكان و هونەر ،یاخود هەر شتێكی تر لەالیەن
مرۆڤەوە دروستكرابێت .ئەوانە مرۆڤ دروستیكردونو بەچەند ئامرازێكی
یارمەتیدەری گرنگن بۆ ژیانی مرۆڤ ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هەر یەكێك
لەوانە تەڵەو داوێكنو لە خشتنەبەرن بۆ تێكەاڵوكردنی شتەكان بەژیان،
یان تێكەڵكردنی پراكتیك لەگەڵ بەرهەمگەلی دروستكراودا ،هەروەها
تێكەڵكردنی هەستكردن لەگەڵ خۆبەدەستەوەدانو ملكەچی.
هەریەك لەبیریارانی سەدەی هەژدەو نۆزدە ،بەهۆی تەشەنەسەندنی
دڵڕەقیو بەتاڵیو مردنیەوە سەردەمەكەیان داوەتە بەر رەخنەی توند ،بەاڵم
وەك دەبینین بەردی بناغەی بیركردنەوەی»گۆتە» بریتیيە لەچەمكی «رادەی
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بەرهەمهێنان» كەلە هزری سپینۆزا ،هیگڵ ،تەنانەت ماركسیشدا جێگایەكی
سەنتەرئامێزی گرتووە ،گۆتە دەڵێت» خواییبوون لەناو شتی زیندوودا چاالكە
نەك لەناو شتی مردوودا .لەناو ئەو شتەی كەناتەواوەو گەشەكردووە ،نەك
لەشتی تەواو كۆتایی هاتوودا  .لێرەدا دەشێت ئەوە شرۆڤە بكەین كەبۆچی
ئاوەز ( )Reasonلەڕەوتی خۆیدا بەرەو بەخوابوون ،تەنیا لەگەڵ ئەو شتانەدا
سەروكاری هەیە كەگەشەكردو زیندوو گیاندارن ،لەكاتێكدا دەبینین زیرەكی(
 )Intellectتەنیاو تەنیا ،لەگەڵ دیاردەی تەواوبوو كۆتاییهاتوودا مامەڵە
دەكات(.)3
هەمان رەخنەمان الی « شیلەر» «،فیختە» ،دوات��ر الی هیگڵ،
ماركسیش بەرچاو دەكەوێت كە ڕەخنەیەكی گشتییە لەسەردەمەكەی خۆیان،
ئەویش لەوەدا كەڕاستی بەبێ سۆزەو «سۆزیش بەبێ راستییە»(.)4
فەلسەفەی بوونخوازی هەر لە» كیركگاردەوە « -هەروەك پول تلیچ
دەڵێت -لەبناغەدا جواڵنەوەیەكی یاخیگەرانەیەو زیاتر لەسەد ساڵە دژی
پرۆژەی تێكدانو شێواندنی ئینسانیەتی ئینسانە لەكۆمەڵگەی پشەسازیدا».
چەمكی نامۆبوون ،بەزمانە نا ئایینیەكەی هاو واتای» گوناهە» ،واتە
وازهێنانی مرۆڤە لەخۆیو دەستبەرداربوونیەتی لەخوا لەناخی خۆیدا.
هیگڵ یەكەمین بیریار بوو چەمكی نامۆبوونی دەوڵەمەند كرد،
بەتایبەتی ئەوكاتەی مێژووی مرۆڤی ،لەیەككاتدا بەمێژووی نامۆبوون
() Entfremdungی م��رۆڤ لەقەڵەمدا .هیگڵ لەكتێبی «فەلسەفەی
مێژوو»دا دەنوسێت« :ئەوەی ئاوەز خۆی بۆ دەكوتێت بەدیهێنانی بۆچوونو
ئەندێشەكانێتی ،بەاڵم لەمیانەی راپەڕاندنی ئەم كارەدا خودی ئەم ئامانجە
لەڕوانینیدا لەبیردەكات ،شانازی بەنامۆبوونەوە دەكات كە لە جەوهەریدایەو
خۆی پێوە دەنازێ»(.)5
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ماركسیش وەك هیگڵ پێیوایە چەمكی نامۆبوون لەسەر بناغەی
جیاوازی نێوان بوونو جەوهەر وەستاوە ،ئەویش لەسەر بناغەی ئەو
راستییەی كەبوونی مرۆڤ بەجەوهەری خۆی نامۆیە مرۆڤ ئەوە نییە،
كەلەناخی خۆیدا شاردراوەتەوە ،یاخود بەمانایەكی دی ،مرۆڤ ئەوە نییە
كەدەبێت ببێت ،هەربۆیە دەبێت تەنها ببێتەئەوەی كەدەتوانێت ببێت.
ماركس پێیوایە دیاردەی نامۆبوون خۆی لەبواری كارو دابەشبوونی
كاردا نیشاندەدات .كار بەالی ماركسەوە پەیوەندییەكی چوستو چاالكانەی
مرۆڤە لەگەڵ سروشتداو خوڵقاندنی جیهانێكی نوێیە ،لەوانەش خوڵقاندتی
خودی مرۆڤ خۆیەتی ( .چاالكییە هزرییو عەقڵییەكان بەالی ماركسەوە،
هەمیشە كارەو وەك چاالكییەكی پیشەییو هونەریی دایاندەنێت) ،بەاڵم
ماركس پێیوایە لەگەڵ گەشەسەندنی موڵكدارێتی تایبەتیو دابەشبوونی كاردا،
كار تایبەتمەندێتی خۆی وەك نیشاندەرێكی هێزە مرۆییەكان لەدەستدەدات،
بەجۆرێك هەریەك لەكارو بەرهەمی كاربوونێكی سەربەخۆیان دەبێت
لەمرۆڤو خواستو ئیرادەو پرۆژەكانی «ئ��ەو شتەی بەهۆی ك��ارەوە
دەخوڵقێت /واتە بەرهەم هاتووەكەی /ئێستا بەكائینێكی نامۆبووی وەك كار
خۆیدا هەڵدەشاخێتەوەو
ل��ەب��ەردەم بەرهەمهێنەرەكەدا خ��ۆی وەك هێزێكی سەربەخۆ
دەردەخات .بەرهەمی كار ئەو بڕە كارەیە كەخۆی لەبابەتێكدا بەرجەستە
دەكاتو گۆڕاوە بۆ شتێكی ماددیی :كەواتە بەرهەم بریتيیە لەبابەتبوونی
كار»(.)6
كار لەوەبۆتەوە ببێتە بەشێك لەسروشتی كرێكار ،چونكە گۆڕاوە
بۆ كارێكی نامۆكراو» ،هەروەها چیدی كرێكار خودی خۆی لەچوارچێوەی
كارەكەیدا بەدەستناهێنێت ،بەڵكو خۆی نەفیدەكاتەوەو تەنانەت هەست
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بەبێزاری دەكات زیاتر لەوەی وەك كائینێكی سروشتی بێت ،هەروەها
بەشێوەیەكی سەربەستانە پەرە بەوزەكانی گیانو جەستەی خۆی نادات،
بەڵكو ل��ەڕووی فیزیكییەوە پەڕپووتو ل��ەڕووی مەعنەویشەوە كەوتوو
دەبێت .لەو حاڵەدا كرێكارەكە تەنها لەكاتی پشوودا هەست بەبوونی خۆی
دەكاتو وادەزان ێ لەماڵی خۆیدایەتی ،دەنا ئەم هەستەی لەكاتی كاركردندا
ونكردووە(.)7
بەمجۆرە ،لەپرۆسەی بەرهەمهێناندا پەیوەندی كرێكار بەچاالكییەوە
« وەك شتێكی نامۆكراو لێینزیكدەبێتەوە ،نەك وەك شتێكی پەیوەندیدار
بەوەوە .واتە وەك چاالكییەك لەشێوەی ئازارێكی « خراپ» دا بێت ،وەك
هێزێك لەحاڵەتی چۆكدادان ،وەك ئەفراندنێك لەشێوەی خەساندندا «(.)8
بەمچەشنە مرۆڤ كاتێك لەخۆی نامۆ دەبێت ،بەرهەمی كارەكەشی
لەبەرامبەریدا «نامۆ» دەبێتو دەستی خۆی بەسەر ئەودا دەگرێت .ئەو
پەیوەندییەش لەیەككاتدا پەیوەندییە بەجیهانی هەستپێكراوی دەرەوەو شتە
سروشتیەكان ،وەك جیهانێكی نەیارو بێگانە»(.)9
ماركس پێداگریی لەسەر دووخاڵ دەكات:
 -1لەڕەوتی گەشەكردنی كاردا ،بەتایبەتی لەژێرسایەی هەلومەرجی
پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریدا ،مرۆڤ لەبەردەم هێزە
داهێنەرەكانی خۆیدا نامۆدەبێت.
 -2بابەتەكانی كارەكەی دەبنە چەند شتێكی نامۆ ،لەدوا ئاكامدا،
دەستدەگرن بەسەریداو دەبنە هێزێكی سەربەخۆ لەبەهەمهێنەرەكە«.
تەنها كرێكارە دەكەوێتە خزمەتی رەوتی بەرهەمهێنانەوە ،نەك رەوتی
بەرهەمهێنانەكە بكەوێتە خزمەتی ئەوەوە»(.)10
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تێگەیشتنێكی ن��ادروس��ت لەسەر ئ��ەم خاڵەی ماركس هەیەو
تەنانەت لەناو سۆشیالیستەكانیشدا باوە ،ئەویش ئەوەیە گوایە ماركس
تەنیا لەسەر چەوساندنەوەی ئابورییانەی كرێكار دواوەو پێیوایە بەشی
كرێكار لەبەرهەمهێناندا بەئەندازەی پێویست نییە ،یان ئەوەی كەپێویستە
بەرهەمهێنان بە قازانجەكەشیەوە ،لەجیاتی سەرمایەدار ،بدرێت بەكرێكار.
بەاڵم هەروەك پێشتر ئاماژەمان پێدا ،دەوڵەتیش وەك سەرمایەدارێك
 وەك لەسۆڤێتدا هەیە -جێگەی رەخنەی ماركسە ،چونكە ئەویش هەرهێندەی سەرمایەدارێك رەفـزی.
موڵكدارێتی تایبەتی دەكاتەوە .بایەخی سەرەكی ماركس یەكسانی
كردنی داهات نییە ،ئەوەندەی رزگاركردنی مرۆڤە لەوجۆرە كارانەی
كەماهیەتی مرۆڤ دەشێوێنن ،دەیگۆڕن بەشتو دەیكەنە كۆیلەی شتەكان.
ماركسیش هەروەك «كیركگارد» خوازیاری ئازادی تاك بووە وەك
كائینێك :چونكە رەخنەی ماركس لەكۆمەڵگەی سەرمایەداری ئاڕاستەی شێوەی
دابەشكردنی داهاتەكان نەكراوەتەوە ،بەڵكو دژی شێوەی بەرهەمهێنانو
نابودكردنی تاكو كۆیالیەتی مرۆڤ بووە -جاچ سەرمایەدار یان كرێكار
بێت ،بەاڵم نەك بەهۆی سەرمایەدارییەوە ،بەڵكو بەهۆی ئەو شمەكو
هەلومەرجانەوە كەئەو شتانەیان تێدا بەرهەمدێت.
ماركس لەوەش زیاتر دەڕواتو دەڵێت :لەكاری نامۆنەبوودا ،مرۆڤ
تەنها خۆی وەك تاكێك بەدیناهێنێت ،بەڵكو خۆی وەك كائینێكی چلۆنایەتیش
دەبینێتەوە .ماركس  -وەك هیگڵو زۆرێك لەخاوەن بیرانی تری سەردەمی
رۆشنگەریی -پێیوایە تاك نوێنەری جۆرە (النوع) .واتە تاك بەالیەوە
نوێنەرایەتی مرۆڤایەتیو سروشتی گەردونیانەی مرۆڤ دەكات ،گەشەكردنی
مرۆڤ بەرەو بەرجەستەكردنی مرۆییانەی هەمەالیەنە دەچێت ،هەروەها
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لەپرۆسەی گەشەكردنی كاردا «مرۆڤ تەنها بەشێوەیەكی عەقالنیانەی رووت،
یان بەو شێوەیەی لەهۆشدا دیارە ،خۆی بەرهەم نەهێناوەتەوە ،بەڵكو
بەشێوەیەكی چاالكو لەمانایەكی واقیعیدا ،رەنگدانەوەی خۆی بەسەر ئەو
جیهانەدا دەبینێتەوە كەخۆی دروستیكردووە ،هەروەها كاری بەنامۆكراو
تەنها بابەتە بەرهەم هاتووەكە لەمرۆڤ ناسێنێتەوە ،بەڵكو وەك كائینێكی
واقیعی ژیانە جۆرەكییەكەیو بابەتییە واقیعیەكەشی لێوەردەگرێتەوە ،ئەمە
جگەلەوەی ئەو سیفەتانەشی ناهێڵێت كە لەگیانەوەران جیایدەكاتەوە،
بەجۆرێك جەستە ئۆرگانییەكەیو سروشتیشی لێ دەسەنرێتەوە .بەو
پێیەی كاری نامۆبوو ژیانی جۆرەكیانەی مرۆڤ دەگۆڕێت بۆ ئامرازێكی
بوونی مادی ،بەهەمان شێوە ئەو هۆشیارییەی كەمرۆڤ لەجۆرەكەی خۆی
وەریدەگرێت ،بەهۆی نامۆبوونەوە ،دەگۆڕێت بۆ شتێك كە لەگەڵ ئەودا
ژیانی جۆرەكی الدەبێتە ئامراز»(.)11
هەروەك پێشتر روونم كردەوە ،ماركس بڕوایوابوو نامۆبوونی كار،
سەرەڕای ئەوەی لەتەواوی مێژوودا هەبووە ،بەاڵم لەسیستمی سەرمایەداریدا
دەگاتە ترۆپكی خۆیو چینی كرێكار دەبێتە نامۆترین چین .ئەو بۆچونەش
پشت بەو بیرۆكەیە دەبەستێت كە كرێكار بەهۆی ئ��ەوەی بەشداری
لەبەڕێوەبردنی كارەكەدا ناكاتو وەك بەشێكی پاشكۆی ئەو ماكینەیە
بەكاردێت كەخۆی بەكاریدەهێنێت :هەربۆیە وابەستەیی كرێكار بۆ سەرمایە
دەگۆڕێت بۆ شت .بەمجۆرە ماركس بەو ئەنجامە دەگات ،كە(رزگاربوونی
كۆمەڵگە لەچنگی موڵكدارێتی تایبەتیو كۆیالیەتی ،شێوەیەكی سیاسی
بەخۆوە دەگرێت كەخۆی لە رزگاربوونی كرێكاراندا دەبینێتەوە ،بەاڵم
ئەمە بەو مانایە نایەت كەئەم رزگارییە تەنیا بۆ كرێكارانە ،بەڵكو ئەمە
رزگاری هەموو مرۆڤایەتی لەخۆیدا كۆدەكاتەوە ،چونكە هەموو كۆیالیەتی
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مرۆڤایەتی سەرچاوەی لەپەیوەندی نێوان كرێكارو بەرهەمهێنانەوە گرتووەو
سەرجەم پەیوەندییەكانی كۆیالیەتی تەنها چەند ئاڵوگۆڕو ئەنجامێكی ئەو
پەیوەندییەن»(.)12
دیسانەوە پێویستە جەخت لەسەر ئەوە بكرێتەوە كەمەبەستی
ماركس لەڕزگاری كرێكاران تەنیا بەچینی كرێكارەوە نەوەستاوەتەوە ،بەڵكو
سەرتاپای رزگاریی مرۆڤایەتی لەخۆدەگرێت ،ئەویش بەهۆی سازدانەوەی
ئەو چاالكییانەی كەمایەی نامۆنەبوونو ئازادییە بۆ هەموو مرۆڤایەتی ،ئەو
كۆمەڵگەیەی لەبری مرۆڤ ،بەرهەمهێنانی شتەكان ،تێیدا ئامانجەو بوونی
مرۆڤ وەك ( شتێكی ئیفلیجو سەیرو شاز) تێیدا نەفیدەكرێتەوە ،بۆئەوەی
ببێتە كائینێكی مرۆییانەی گەشەسەندو لە هەموو روویەكەوە»(.)13
لەالیەكی ترەوە تێڕوانینی ماركس بۆ بەرهەمی كاری بەنامۆكراو،
لەیەكێك لەو خاڵە زۆر سەرەكیانەی «سەرمایە»دا گوزارشتی لێكراوەو
برەوی پێدراوە كەماركس بە»بتكردنی كااڵ» ناوزەدی دەكات ،بەرهەمهێنانی
سەرمایەداری پەیوەندییەكانی نێوان تاكەكانیش دەگۆڕێتە سەر جۆرێك لەسروشتی
شتەكان ،ئەو گۆڕانەش لەهەمانكاتدا سروشتی كااڵ لەپرۆسەی بەرهەمهێنانی
سەرمایەداریدا پیشاندەدات« .دەشێت لەڕووەكانی تری شێوازی بەرهەمهێناندا
كرێكار هەبێت هەوڵی تێركردنی زیاتری بەها خودییە باوەكانی خۆی بدات،
نەك ئەوەی سامانی ماددیی بۆ دابینكردنی ئەو پێویستییانە بێت گەشە بەكرێكار
دەدەن .كتومت ،هەرچۆن مرۆڤ لەئاییندا گیرۆدەی بەرهەمەكانی دەماغی
خۆیەتی ،بەهەمان شێوە لەبەرهەمهێنانی سەرمایەداریشدا كرێكارە كە دەبێتە
بەندەی بەرهەمە دروستكراوەكانی هەردوو دەستی خۆی(« .)14ئامێرەكان
لەگەڵ الوازیی مرۆڤدا گونجاون ،بۆ ئەوەی مرۆڤی الواز بكەنە ئامێرێك»(.)15
هەتا هاتووە نامۆبوونی كار ،بەبەراورد لەگەڵ سەروبەندگەلی كاری
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پیشەییو مانیفاكتۆرەدا ،رووی لەزیادبوون بووە لەبەرهەمهێنانی مرۆڤدا.
«لەپیشەی دەستیو مانیفاكیۆرەدا ئەوە كرێكارە ئامراز بەكاردەهێنێت،
بەاڵم لەكارگەدا ئەوە ئامێرە مرۆڤ هەڵدەسوڕێنێت ،چونكە لەكارگەدا
جوڵەی ئامێرەكانی كاركردن پێشیدەكەونو ئەو ناچاردەكەن بەوەی دوای
جوڵەكانی ئامێرەكە بكەوێت ،بەاڵم لەمانیفاكتۆرەدا كرێكارەكە دەبێتە بەشێك
لەمیكانیزمەیەكی زیندوو ،بەاڵم لەكارگەی پیشەسازیدا میكانیزمێكی بێگیانو
مردوومان هەیەو سەربەخۆیە لەكرێكارەكەو تەنها ئەوەندەی بۆ دەهێڵێتەوە
وەك پاشكۆو كلكێكی زیندوی لێبكات(.)16
بۆئەوەی لەكارل ماركس تێبگەین ،زۆر گرنگە ئەوە ببینین كەچۆن
چەمكی نامۆبوون هەمووكات تەوەرەیەكی سەرەكی بووە لەبیری ماركسی»
الو» كەدەكاتە ماركسی سەردەمی نوسینی «دەستنوسە فەلسەفیو ئابورییەكان»و
ماركسی «پیر» واتە ماركسی خاوەن كتێبی «سەرمایە» .بەدەر لەبەڵگەكانی
پێشوو ،ئەم دوو بڕگەیەی خ��وارەوە ،كەیەكەمیان لە» دەستنوسەكانـ»ـەو
ئەویتریشیان لە»سەرمایە»وە وەرگیراوە ،ئەو بەردەوامییە زیاتر رونبكەنەوە:
«ئەو حەقیقەتە زۆر بەسانایی ئەوە دەگەیەنێت كە ئەو شتەی بەهۆی كارەوە
بەرهەمدێت ،واتە بەرهەم هاتووی ئەوە ،ئێستا لەبەرامبەر كاردا وەك كائینێكی
نامۆ ،وەك هێزێكی سەربەخۆ لەبەر هەمهێنەر دەردەكەوێت .بەرهەمی
دروستكراوی دەستی كار ،ئەو كارەیە كە لەبابەتدا بەرجەستەبووەو بۆتە
شتێكی مادیی :ئەو بەرهەمە بریتیە لەبابەتبوونی كار .راپەراندنی كارەكەش،
دیسانەوە بەبابەتبوونەوەكەیە بۆی .هەربۆیە ئەنجامدانی كار ،لەمەیدانی
ئابوری سیاسیدا وەك مایەپوچكردنێكی كرێكار وایە ،وەك بابەتبوونە لەشێوەی
ونبونو كۆیالیەتیدا بۆ بابەتەكە ،هەروەها وەك داگیركردنێكە لەشێوەی
نامۆبووندا(.)17
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ماركس لەكتێبی «سەرمایە»شدا ئەمەی نوسیوە« :لەسیستمی
سەرمایەداریدا ،هەموو ئەو رێگەیانەی گەشە بە بەرهەمهێنانی كاری
كۆمەاڵیەتی دەدەن لەسەر شانی تاكە كرێكار تەواو دەبێت ،هەروەها
سەرجەم ئەو ئامرازانەی گەشە بە بەرهەمهێنان دەدەن ،بۆخۆیان دەبنە
ئامرازێك بۆ بااڵدەستیو چەساندنەوەی بەرهەمهێنەران .ئەمەش كرێكار
دەشێوێنێتو دەیكاتە پارچەیەك لەمرۆڤو دایدەبەزێنێتە ئاستێكی نزمترو
دەیكاتە پاشكۆیەكی ئامێرو لەپاڵیدا هەموو ئەوەشی لەكارەكەیدا بەجوانی
ماوەتەوە وێرانیدەكات ئەویش بەوەی كارەكەی دەكاتە رەنجێكی قێزەون(.)18
جارێكی تر ،كاریگەریی موڵكدارێتی تایبەتی (دی��ارە مەبەست
لەموڵكدارێتی ئەو شتانە نییە كە بۆ بەكارهێنان تەرخانكراون ،بەڵكو مەبەست
لەو سەرمایەیە كەكار بەكرێ دەگرێت) لەڕووە نامۆكەرەكەیدا ،لەعەقڵی
ماركسی الودا بەڕوونی دیارە كەدەنوسێت »:هەتا ئێستا موڵكدارێتی تایبەتی
زادەو ئەنجامێكی پێویست بووە بۆ هەریەك لەكاری بەنامۆ ،پەیوەندییە
دەرەكییەكانی كرێكار لەگەڵ سروشتو خۆیدا ،بەمشێوەیە دەكرێت
لەموڵكدارێتی تایبەتی تێبگەین لەمیانەی توێژینەوە لەمەڕ چەمكی كاری
بەنامۆ ،واتە ،مرۆڤی نامۆ ،كاری نامۆ ،ژیانی نامۆو مرۆڤی هەڵكەنراوەوە
(.)estranged)(19
ئ��ەوە تەنها جیهانی شتەكان نییە ،زاڵ��ە بەسەر مرۆڤدا بەڵكو
هەلومەرجی كۆمەاڵیەتیو سیاسیش بەشداری لەو زاڵبوونەدا دەكەن ،كە
مرۆڤ بۆ خۆی خوڵقاندونی كەچی ئێستا بەسەریدا زاڵن« .ئەو هێزەی
ت و لەالیەن خۆشمانەوە بەرهەمدێت ،بۆتە
ئەو شتە دەستیدەكەوێ 
هێزێكی بابەتیو لەژێر كۆنتڕۆڵی خۆماندا نەماوە ،بێ هیوامان دەكاتو
حیساباتەكانمان مایە پووچ دەكات -ئەمە هەتا ئێستا یەكێك بووە لەهۆكارە
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سەرەكییەكانی پەرەسەندنی مێژوو»(.)20
ئەو مرۆڤە نامۆیەی بڕوای وایە بۆتە فەرمانڕەوایەك بەسەر سروشتەوە،
دەبێت ئەوە باش بزانێت كەبۆتە كۆیلەیەكی شتو هەلومەرجەكانو پاشكۆیەكی
بێ دەسەاڵتی ئەو جیهانەیە كەهاوكات بۆتە گوزارشتێكی وشك هەاڵتووی
هێزە خودییەكەی مرۆڤ.
ماركس پێیوایە نامۆبوونی كار زادەی بەرهەمی كارو هەلومەرجەكانەو
ئەمەش بەهیچ كلۆجێك لەنامۆبوون لەخود ،لەمرۆڤی ب��راو سروشت
جیابكرێتەوە« .نامۆبوونی مرۆڤ ئاكامێكی راستەوخۆی نامۆبوونیەتی لەهەریەك
لەبەرهەمەكانی كاری خۆیو ژیانی جۆرەكیانەی خۆی ،چونكە كاتێك مرۆڤ
رووبەڕووی خۆی دەبێتەوە ئەوا لەهەمانكاتدا روبەڕوی هەموو مرۆڤەكانی
تریش بۆتەوە .ئەوەی راستە بۆ پەیوەندی مرۆڤ لەگەڵ كاروبەرهەمی كارو
خودی خۆیدا ،ئەوا لەبواری پەیوەندیكردن بە خەڵكانی تر ،كارو بابەتەكانی
كاریشیان هەر راستە .بەشێوەیەكی گشتی بڕیاردان لەسەر ئەو راستییەی
كەمرۆڤ بەژیانی چلۆنایەتیانەی خۆی نامۆیە ،بەو مانایەیە كەمرۆڤ بەرامبەر
بەخەڵكانی تریش نامۆیە ،هەركامێك لەوانیش ،بەهەمان شێوە بەژیانی
مرۆڤایەتی نامۆن»(.)21
مرۆڤی نامۆ تەنها بەرامبەر بەوانی تر نامۆ نییە ،بەڵكو لەگەڵ
جەوهەری مرۆڤیانەی خۆیو «بوونە جۆرەكی»یەكەی ل��ەڕووی خاسیەتە
سروشتیو رۆحانیەكانیشەوە ،نامۆیە.
نامۆبوون لە جەوهەری مرۆیی دەچێت بەرەو جۆرێك لەخۆپەرستی
لەبووندا ،ماركس وەسفی ئەم حاڵەتە بەجۆرێك دەكات كەجەوهەری مرۆییانەی
مرۆڤ بۆتە« :ئامرازێك بۆ بوونە فەردییەكەی .كاری نامۆ وادەكات جەستە،
سروشتی دەرەكی ،ژیانی فیكرییو ژیانە مرۆییەكەی لەمرۆڤ نامۆ بكات(.)22
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لێرەدا ،تێگەیشتنی ماركسو پرەنسیپی كانت یەكتردەبڕن لەوەدا
كەمرۆڤ دەبێت هەمیشە ئامانج بێت لەخۆیدا ،هەرگیز نابێت ئامرازی
گەیشتن ببێتە ئامانجێك ،بەاڵم ماركس ئەو پرەنسیپە بەجۆرێك فراوان
دەكات ،كەهەرگیز نابێت جەوهەری مرۆییانەی مرۆڤ ببێتە ئامرازێك بۆ
بوونی فەردیی.
خەریكە ناكۆكییەكانی نێوان تێڕوانینەكانی ماركسو رێبازی شمولیانەی
كۆمۆنیزمی بەشێوەیەكی زۆر رادیكااڵنە تر باسی لێوە بكرێت ،چونكە ئەگەر
ماركس وتبێتی ناكرێت مرۆڤایەتی مرۆڤ تەنانەت بكرێتە ئامرازێك بۆ بوونە
فەردییەكەی ،ئەی كەواتە چۆن دەكرێت ئەو مرۆڤایەتییە دابەزێنرێتە خوارەوە
بۆ ئاستێك كەتێیدا ببێتە ئامرازێك بۆ دەوڵەتو چینو نەتەوە.
نامۆبوون هەموو بەهاكان خراپ دەكات ،بەجۆرێك ئابوریو بەهاكانی-
(سوود ،كار،پاشكەوتو پتەویی)()23
دەكاتە بەها بەرزو بااڵكانی ژیانو شكست بەمرۆڤ دەهێنێت لەوەی
بتوانێت گەشە بەشیرازەو بەها ئەخالقیەكان بدات ،كەبەواقیعی دەستبەرداربوونە
لە «ویژدانی ئاسودەو باشو چاكەخوازیی ... ،هتد ،بەاڵم من چۆن دەتوانم
چاكەخوازبم ،لەكاتێكدا من زیندوو نیم ،یان چۆن دەتوانم ویژدانێكی ئاسودەم
هەبێت لەكاتێكدا نەزان بووبێتم؟(.)24
لەدەوڵەتی نامۆبووندا ،هەر بوارێك لەبوارەكانی ژیان ،لەالیەنی
ئابوریو ئاكارییەوە ،لە یەكتری جوداو سەربەخۆن« ،هەر گۆڕەپانێك پێ لەسەر
الیەنێكی دیاریكراوی چاالكییە نامۆكراوەكەی دادەگرێت ،لەكاتێكدا ئەویش
نامۆیە بەوانی تر»(.)25
ماركس ئەو ئاتاجو خواستە مرۆییانە دەناسێت كەوتوونەتە ناو چوارچێوەی
جیهانی نامۆبوونەوە ،هەربۆیە بێ زیادو كەم ،بەشێوەیەكی روونو ئاشكرای
18

ئاشنابوون بە كارل ماركس

سەرسوڕهێنەرانە ،پێشبینی بەكۆتایی ئەو پێشكەوتنەوەكرد كەئەمڕۆ دەیبینین.
ه��ەروەك لەڕوانگەی سۆشیالیزمدا هاتووە ،پێویستە بایەخی
سەرەكی بەهەریەك لە» سامانی پێداویستییە مرۆییەكانو بەشێوازی نوێی
بەرهەمهێنانو بەبابەتی نوێی بەرهەمهێنانو دەرخستنی وزەو توانای
نوێی مرۆڤیانەو سەرلەنوێ دەوڵەمەندكردنەوەی بوونە مرۆییەكەی مرۆڤ
بدرێت»(.)26
ه��ەروەه��ا خواستو پێداویستییەكان لەجیهانی بەنامۆكراوی
سەرمایەداریدا ،دەربڕی وزە ماتەكانی مرۆڤ نین ،چونكە ئەوانە پێداویستی
مرۆیی نین .لەسەرمایەداریدا :مرۆڤ بیرلەوە دەكاتەوە پێداویستی نوێ
بۆ كەسێكی تر بخوڵقێنێت ،تاوەكو ناچاری بكات لەسەر قوربانیدانی
زیاترو بیخاتە ناو تۆڕێكی تری وابەستەییەوە ،بەمجۆرە بەختیارییەكی
نوێ لەخشتەی بەرێت ،بۆئەوەی بەرەو وێرانییەكی ئابوری رایبكێشێت.
هەرمرۆڤێك بۆ تێركردنی نیازە خۆپەرستەكانی خۆی دەخوازێت هێزێكی
نامۆ بەسەر ئەوانیتردا بسەپێنێنێت ،بەوەش قەبارەی شتەكان هێندەی
مەملەكەتی ئەو بوونە نامۆكەرانەی كەمرۆڤ ملكەچیەتی ،فراوان دەبێت.
بۆیە هەر بەرهەمێكی تری نوێ بریتی دەبێت لەتوانایەكی نوێی تری
چەوتیو چەوێڵیو دزیو فزی هاوبەش.
مرۆڤ وەك مرۆڤ  ،زۆر هەژار دەبێت ،خواستە زۆرەكەی بۆ پارەو
پولە لەپێناو زاڵبوونی بەسەر نەیارەكەیدا ،بەاڵم لەگەڵ گەشەی قەبارەی
بەرهەمهێناندا هێزی پارەو پولەكەشی كەمدەكاتەوە ،واتە بەزۆربوونی
پارەو پوولەكەی پێداویستیەكانیشی زیاد دەكات .هەتا ئێستاش پێداویستی
بۆ پولو پارە ،ئەو خواستە واقیعیەیە كەئابوری نوێ هێناویەتییە ئاراوە،
یاخود ئەو بەتاكە پێداویستی دەژمێردرێت .تاكە تایبەتمەندییەكی ئەو
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سیستمە ،بەشێوەیەكی بەردەوام ،بریتییە لەبڕێك پارەو پول .هەرچۆن ئەو
سیستمە هەموو جۆرە بوونێك كتومت دەباتە ئاستی شێوە ئەبستراكییەكەی
خۆی ،بەهەمان شێوە پارەو پولیش لەمیانەی گەشەیەوە خۆی دادەبەزێنێتە
ئاستی شێوە بوونێكی بڕەكی .زیادەڕەوییو توندڕەویی دەبنە دوو پێوەرە
راستەقینەكەی .ئەمەش بەشێوەیەكی خودیانەو ئەندەكیانە لەو راستییەدا
دەردەكەوێت كەپەل هاویشتن لەبەر هەمهێنانو ئاتاجو پێداویستیەكاندا،
لەشێوەی وابەستەییەكی زۆرزانانەو خۆپەرستانەدا دەبێت بۆ حەزە خەیاڵییە،
ناسروشتییە خراپكەرو ،نامرۆییەكان .موڵكدارێتی تایبەتی ئەو شتە نازانێت
كەچۆن نیازو پێداویستییەكی رووت دەبێتە پێداویستییەكی مرۆیی ،هەربۆیە
دەبینین ئایدیالەكەی شێوەیەكی خەیاڵی ،ئارەزومەندانەو هەوەسبازی
وەردەگرێت .بەڕاستی هیچ بوونەوەرێكی خەساو ،لە ڕێگەیەكی هێندە سووكو
شەرمەزارەوە هەوڵی وروژاندنی حەزو هەوەسە پیسەكانی زۆردارەكەی
نادات ،تاوەكو خۆی پێداهەڵبواسێتو سۆزی بەالی خۆیدا رابكێشێت ،وەك
ئەو ماستاوەی كەخەساوێكی بواری پیشەسازی» بەڵێندەرێك» بۆ گەورەكەی
دەكات ،لەپێناو بەدەستهێنانی بڕێك پارەی زیودا ،یاخود بۆ بەدەستهێنانی
بڕێك ئاڵتون لەجانتای دراوسێ ئازیزو خۆشەویستەكەی( ،هەموو بەرهەمێك
بەاڵیە ،وادەكات تاكەكەس جەوهەری كەسەكەی تر بەالی خۆیدا رابكێشێت،
واتە پارەكەی .هەموو ئاتاجو پێداویستییەكی واقیعی یان شاراوە الوازییەكە
باڵندەكە بەرەو داوێك پەل كێشدەكات:
ئەمەیە ئەو چەوساندنەوە هەمەالیەنەی ژیانی مرۆییانەی كۆمیونیتی.
ئەگەر خەوشی مرۆڤ جۆرێك لەخۆبەستنەوەی بێت بەئاسمانەوە ،ئەوا
هەمان ئەم شتە وا لەقەشەیەك دەكات خۆی پێبگەیەنێتە ناو دڵی مرۆڤ،
بەهەمان شێوە هەموو پێداویستییەكیش دەرفەتێكە بۆئەوەی لەكەش و
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هەوایەكی دۆستانەدا لەدراوسێكەمان نزیكبینەوە ،ئەوەی دەڵێت «هاوڕێی
خۆشەویستم ،چیت دەوێت بتدەمێ ،بەاڵم پێویستە ئەوە بزانیت كە (چ
مەرجێكت لێدەخوازم .)Canditia Sine Qua non -تۆ ئەو مەرەكەبە
دەناسیت كە پێویستە لەئیمزاكەتدا بۆمی بەكاربهێنیت ،من بۆئەوەی خۆشیت
پێبگەیەنم ،دەتخەڵەتێنم») .بەڵێندەر هەموو حەزو ئارەزووە بۆگەنەكانی
دراوسێكەی پەسەند دەكات ،ئەویش لەڕێگەی دەاڵڵی كردنیەوە لە نێوان ئەو
و خواستەكانیدا ،یاخود لە میانەی خرۆشاندنی ئەو حەزە نەخۆشە نا دروستە
الوازانەی كە تێیدایەتی لەگەڵ چاودێریكردنی هەموو ئەو خاڵە الوازانەی
هەیەتی ،ئەمە دواجار بۆ داواكردنی پاداشتێكی ئەو خۆشەویستیەیە»(.)27
ئ��ەو م��رۆڤ��ەی ب��ەو ئاستە كەوتۆتە ژێ��ر ركێفی پێداویستییە
نامۆبووەكانیەوە ،ئەوە «كائینێكە لەڕووی عەقڵیو سروشتییەوە شێوێندراوە...
وەك خود كااڵیەكی چاالكو بەئاگایە»(.)28
ئەو مرۆڤە كااڵیە ،بۆ بەدەوامیدان بەخۆی لەگەڵ جیهانی دەرەكیدا
تەنها یەك رێگە دەزانێت ،ئەویش لەمیانەی هەبوونو بەرخۆرییەوە
(بەكارهێنانەوە) :تاوەكو مرۆڤ زیاتر نامۆبوو بێت ،هەستی موڵكدارێتیو
بەكاربردنی ،زیاتر بەشداری لەپەیوەندییەكانیدا دەكات لەگەڵ جیهاندا« .
چەندێك كەمترت هەبێت ،ئەوەندە كەمتر گوزارشت لەژیانت دەكەیت ،هەتا
زۆرترت هەبێت ،ئەوەندە ژیانی نامۆبوونت و كردەی بوونی نامۆبووت،
زیاتر دەبێت»(.)29
مێژوو تەنها یەك چەمكی ماركسی لەسەر نامۆبوون سەلماندووە.
ماركس بڕوایوابوو كەچینی كرێكار ،ئەو چینەیە زۆرترین نامۆبوونی
تووشهاتووە ،هەربۆیە رزگاربوون لەكۆتی نامۆیی وادەكات سەرەتا وەك
زەرورەتێك دەست بۆ رزگاركردنی ئەو چینە ببرێت.
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بەاڵم ماركس نەیتوانی پێشبینی بەو ئاستەوە بكات كەنامۆبوون
تێیدا دەبێتە چارەنوسی زۆربەی زۆری خەڵك ،بەتایبەتیش ئەو كەرتە روو
لەزیادەی كۆمەڵگە ،كەزیاتر مامەڵە لەگەڵ سیمبوڵو خەڵكدا دەكات ،نەك
لەگەڵ ئامێرەكاندا.
سەرباری هەموو ئەمانەش ،ئەمڕۆ ،پیاوی ئایینی ،فرۆشیار،
فەرمانبەرێكی فەرمانگە ،هەموویان لەكرێكارێكی پیشەوەری شارەزا زیاتر
توشی نامۆبوون هاتوون ،چونكە هێشتا كارو فەرمانی كرێكارەكە پشت
بەهەندێك تایبەتمەندیی تاكەكەسی دیاریكراو دەبەستێت ،لەوانە وەك
شارەزاییو كارامەیی ،... ،هەروەها كرێكارەكە ناچار نییە «كەسایەتییەكەی»،
زەردەخەنەو بیروڕاكانی بكاتە پرۆتۆكۆلێكو بیانفرۆشێت .ئەوانەی مامەڵە
لەگەڵ سیمبوڵەكاندا دەكەن ،تەنها بۆ شارەزاییەكەیان بەكرێ ناگیرێن،
بەڵكو بۆ ئەو خەسڵەتە كەسایەتییەیە دەیانكاتە» دەستەیەك لەكەسانی
سەرنجڕاكێش» ،كەبەكارهێنانو یاریپێكردنیان ئاسانە .ئەوانە «پیاوانی
راستەقینەی رێكخراوە»ن نەك ئەوەی كرێكاری شارەزاو كارامەبن -ئەوانەی
كۆمپانیا الیان بتێكەو دەیپەرستن.
بەاڵم لەبەرئەوەی مەبەستەكە بەرخۆرییە ،كەواتە هیچ جیاوازییەك
لەنێوان كرێكارانی پیشەییو بیرۆكراتەكاندا نییە ،ل��ەڕووی هەڵپەو
چاوچنۆكیانەوە بۆ شتەكان ،بۆ شتە نوێو تازەكان ،بۆ هەبوونو بەكاربردن.
ئەوانە وەرگرێكی خراپن ،بەرخۆرن ،سنور بۆدانراون ،الوازن لەبەردەم
ئەو شتانەی پێداویستییە دەستكردەكانیان تێر دەكات .پەیوەندی ئەوانە
لەگەڵ جیهاندا لەڕووی بەرهەمهێنانەوە نییە ،بگرە جیهان لەحەقیقەتە
هەمەكییەكەیدا نابینن بەڵكو لەناو رەوتی ئەم پرۆسەیەدا ،لەگەڵ جیهاندا
یەكدەگرن .بەدیوێكدا وایاندەبینن كەئەو شمەكو ئامێرانە بپەرستن
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كەشتەكان بەرهەمدەهێنن ،بەاڵم بەدیوێكی تردا دەیانبینین ،هەست
بەنامۆییو گۆشەگیری دەكەن لەم جیهانە نامۆكراوەدا.
هەرچەندە ماركس رۆڵێكی ئەوتۆی نەداوەتە بیرۆكراسیو لێكۆڵینەوەی
گشتی كەمیشی لەبارەوە هەیە ،بەاڵم ئەوەی دەشێت بۆ ئەمڕۆ بەكاریبهێنین
ئەوەیە كە» :بەرهەمهێنان ،هەروا بەئاسانی ،تەنها بەبەرهەمهێنانی مرۆڤ
وەكو كااڵ ناوەستێتەوە ،واتە وەك مرۆڤی كااڵ ،یاخود مرۆڤ لەڕۆڵی
كااڵدا ،بەڵكو لەپاڵ ئەو ڕۆڵەدا ،وەك كائینێكی شێوە مرۆیی شێوێندراو
لەڕووی سروشتیو رۆحییەوە ،بەرهەمیدەهێنێت  -مرۆڤێكی ساردو سڕ،
شێوێندراو ،جامبوونی كرێكارانو سەرمایەداران .بەرهەمەكەی -واتە
شێوازی بەرهەمهێنان كەكااڵیەكی كاراو هۆشیارە لەڕووی خودیەوە.....
كااڵی مرۆییە»(.)30
بۆ ماركس قورس بوو پێشبینی بەو مەسافەیەوە بكات كەشمەكو
هەلومەرجەكانی خۆمان دروستمانكردوون ببنە سەرگەورەمان ،لەگەڵ
ئەوەشدا ئەوەی ئەو پێشبینییە زۆر رۆشنتر دەسەلمێنێت ،ئەو راستییەیە
كەئەمڕۆ رەگەزی مرۆڤایەتی دیلی دەستی ئەو چەكە ئەتۆمیەیە كەخۆی
دایهێناوە ،لەگەڵ ئەو دامەزراوە سیاسیانەی كەخۆی دایمەزراندوون .مرۆڤی
ترساو ،بەدڵەڕاوكێوە چاودێری دەكات ،لەپێناوی ئەوەی كەئاخۆ لەهەڕەشەی
ئەو شتانە رزگاری دەبێت كەخۆی دایهێناون ،یان تۆ بڵێیت لەمەترسی كوێرە
رەفتاری ئەو بیرۆكراسیانە دەرباز بێت كەخۆی دایناون.
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پەراوێزەكان
 )1پەیوەندی نێوان نامۆبوونو بتپەرستی ،لەالیەن» پۆل تیلیچـ»ـەوە پێی
لەسەر داگیراوە« ،مرۆڤ لەمەسیحیەتو ماركسیزمدا» ،دیسڵدرۆف ،1953 ،ل.14
( هەروەها « تیلیچ) لەوانەیەكی تردا ( )Protestisehe Visionئەوە
رووندەكاتەوە كەدەتوانرێت چەمكی نامۆبوون لەبیركردنەوەی ئۆگستیندا ببینرێت.
ئەمە بەجیا لە» لۆفیس» كەجەخت لەسەر ئەوە دەكات ئەوەی ماركس لەدژیەتی
خوداوەند نییە ،بەڵكو پەرستنی بتەكانە (بەراورد بكەVon hegel Zu Nietzsche,:
) I.C.P 378
 )2ئەمە ،ئەو شتەیە گوزارشت لەسایكۆلۆژیەتی كەسانی دەمارگیر دەكات.
بەوەی كە بەتاڵە ،مردوو رەنگو قێزەونە ،بەاڵم لەپێناو قەرەبووكردنەوەی حاڵەتی
كەوتنو مردنە ناوەكییەكەی پەنادەباتە بەر هەڵبژاردنی بتێك ،كەڕەنگە دەوڵەت،
پارت ،هزر ،كڵێسا یان خودا بێت .ئەو كەسە وێنەیەكی رەها دەبەخشێتە بتەكەو
بەشێوەیەكی رەهاش بۆی دەچەمێتەوەو كڕنووشی بۆدەبات .لەو رێگەیەوە،
دەیەوێت مانایەك بداتە ژیانی ،جگەلەوەی چێژێكی لەپەرستنی بتە هەڵبژێردراوەكە
چنكدەكەوێت ،بەاڵم ئەو چێژە لەخۆشنودیی بەردەوامیی بەرهەمهێنەرەوە نایەت،
هەرچەندە چێژێكی زۆریشە ،بەاڵم چێژێكی ساردو سڕەو لەسەر بنەمای مردنێكی
ناوەكییانە دامەزراوە ،یان ئەگەر مرۆڤ بەشێوەیەكی رەمزیی سەیری بكات -ئەوە
«بەستەڵەكێكی كڵپەسەندووە» )3.گۆتە» :وتوێژ لەگەڵ ئیكرمان18 ،ی شوباتی
»1829لە»الیبرغ» باڵوكراوەتەوە ،1894 ،ل ( 47بڕگەكە لەوەرگێڕانی ئەریك فرۆمە).
 « )4هەژدەی برۆمێری لویس پۆناپارت».
 « )5فەلسەفەی مێژوو» وەرگێڕانی ج .سیبری ،لەباڵوكراوەكانی كۆلۆنیالیزم،
نیۆیۆرك .1899
 « )6دەستنوسە فەلسەفیو ئابورییەكان» ل.95
 « )7هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.98
 « )8هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.99
 « )9هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.99
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 « )10سەرمایە»كتێبی یەكەم» كتێبخانەی كۆنگرێس» ل.536
 )11دەستنوسە فەلسەفیو ئابورییەكان»ل .102-3
 « )12دەستنوسە فەلسەفیو ئابورییەكان»ل.107
 »)13سەرمایە» كتێبی یەكەم « كتێبخانەی كۆنگرێس» ل.396
 »)14سەرمایە» كتێبی یەكەم» كتێبخانەی كۆنگرێس» ل ل 81-68
 « )15دەستووسە فەلسەفیو ئابوورییەكان» ل ل .143
 « )16سەرمایە» كتێبی یەكەم» كتێبخانەی كۆنگرێس» ل ل .461-62
 « )17دەستووسە فەلسەفیو ئابوورییەكان» ل ل .95
 « )18سەرمایە» كتێبی یەكەم» « ،كتێبخانەی كۆنگرێس» ل .708
 « )19دەستووسە فەلسەفیو ئابوورییەكان» ل ل.105 6-
« )20ئایدیۆلۆژیای ئەڵمانی» « ،كتێبخانەی كۆنگرێس» ل.708
 « )21دەستنوسە فەلسەفیو ئابورییەكان» ل.103
 « )22دەستنوسە فەلسەفیو ئابورییەكان» ل.103
 « )23دەستنوسە فەلسەفیو ئابورییەكان» ل.146
 « )24دەستنوسە فەلسەفیو ئابورییەكان» ل.146
 « )25دەستنوسە فەلسەفیو ئابورییەكان» ل.146
 « )26دەستنوسە فەلسەفیو ئابورییەكان» ل.140
 « )27دەستنوسە فەلسەفیو ئابورییەكان» ل ل.142 140-
 « )28دەستنوسە فەلسەفیو ئابورییەكان» ل.111
 « )29دەستنوسە فەلسەفیو ئابورییەكان» ل.144
 « )30دەستنوسە فەلسەفیو ئابورییەكان» ل.111

سەرچاوە
اریك فروم  ،مفهوم االنسان عند ماركس ،ترجمە محمد سید
رصاص ،دار الحصاد للنشر والتوزیع ،ص.76-63
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ماركسیزم و دیموكراسی
عەبدولئیالهـ بەلقزیز
و :عەدالەت عەبدوڵاڵ
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ئەو پەیوەندییەی كە لە فكری ماركسیدا لە نێوان سۆشیالیزمو
دیموكراسیدا هەیە ،چییە؟ ئەو پانتاییەی كە پرسی دیموكراسی لە فكری
ماركسیدا داگیری ك��ردووە ،چییە؟ ئایا چەمكی دیموكراسی لە تیۆری
ماركسیزمدا مانایەكی تایبەتی هەیە ،جیاواز یان جیاكاربێت لە مانا
بنچینەییە تەقلیدییەكەی كە لە فكری لیبڕاڵیی نوێدا هەیە؟ ئەم پرسیارانە
دەچنە بواری مەشقكردنی ڕۆتینییانەی تیۆرییەوە كە دەشێت ماركسیزم،
وەك هەر تیۆرێكی دیكە ،لە چوارچێوەی پرۆسەی تێڕامانێكی خۆییو
خۆ بەخۆ ئەنجامی بدات ،پرۆسەیەك كە تیایدا شارەزایی تیۆریی خۆی
ڕاستبكاتەوەو ئەو مەودایەش بپێوێت كە هەیە لە نێوان ئەوەی لە ڕووی
مەعریفییەوە لێی داوادەكرێت ،ئەوەی لە مادەیەكی فكریدا پێشكەشی
دەكات وەك وەاڵمدانەوەی ئەو داواك��راوە ،بەاڵم مەسەلەكە لە دۆخی
ئێمەدا بازنەی ئەو مەشقكردنە مەعریفییە ئاسایییە تێدەپەڕێنێ بۆئەوەی
بگاتە دۆزێكی زۆر هەستیارتر كە ئەویش تۆمەتباركردنی ماركسیزمە بە
درێغیكردن لە پێشكەشكردنی چەند بابەتێكی تیۆریی پۆزەتیڤ لە مەسەلەی
دیموكراسیدا .پێویستە بوترێ ئەم جۆرە تۆمەتە فرە هاوشێوە و فرە
هاوڕێیە ،ئەمڕۆ بە درێژبوونەوەیەكی دیاریكراوی وا باڵودەكرێتەوە ،وەك
ئەوەی داوەریكردنێكی سەختی تیۆرییانەی ماركسیزم بێت و داوەریكردنێكی
سەختتری سیاسیش بێت ،بۆ سۆشیالیزم لەالیەن چەند الیەنێكەوە كە
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باشترین دەرفەتی حساب یەكالییكردنەوەیان ڕاوكرد و قۆزتەوە ،ئەمەش
–بەداخەوە -بەوەبەرهێنانی(إستپمار)ی خۆیاساغكردنی ماركسییەكان
لە كردنەوەی بواری چاوگێڕانەوە بە سەرمایەی تیۆرەكەیاندا ،خۆ
یاساغكردنێك كە هۆكەی یان ئەوەتا كەموكورتی هەیە لە بوێریدا،
یان بە هۆی توندیی كێرڤی شڵەژانە لە سەریان دوای ئەوەی پرۆژەی
(سۆشیالیستی) كە مژدەیان لێوە دەدا و پارتایەتییان بۆ كرد ،دووچاری
وێرانەیەكی تۆقێنەری ئەوتۆ بوو ببێتە جێی شەرمەزاری.ئەوەی كە
ئەمڕۆ ڕەوایەتییەكی زیاتری بەو پرسیارانە داوە ،ئەوەیە كە لە زەینماندا
لە سەر پەیوەندیی سۆشیالیزم بە دیموكراسییەوەو لەسەر هەڵوێستی
ماركسیزم لەم پەیوەندییە جێگیربووە .ئەو بۆچوونە باوەی كە هەیە
باس لە ناكۆكی دەكات ،لە نێوانیاندا ئەمەش لەسەر پاشخانی ئەو
باوەڕەی كە سۆشیالیزم ،خۆی وەك ئەڵتەرناتیڤێكی مێژوویی بۆ سەر
لە بەری لیبڕاڵیزم پێشكەش دەكات ،هەمان شتیش بە ووردەكارییەوە
لە ئاست لە دایكبووەكەی لیبراڵیزم ،واتە دیموكراسیدا دەكات ،پاشان
لە پاشخانی ئەو باوەڕەی كە ماركسیزم پەیوەندیی بەهیچی ترەوە
نەبووە تەنها سیستمێكی سیاسیی ئەڵتەرناتیڤ نەبێت بۆ سیستمی
زاڵبوونێتیی چینی ب��ۆرژوازی :ئەمە بوو كە دیموكراسیی لیبڕاڵی
مسۆگەری كردبوو ،لەڕاستیشدا ئەم بۆچوونە هەڵەبوو ،ئەم هەڵەیەش
دەگەڕێتەوە بۆ دوو فاكتەر كە پەیوەنیدارن بەو دەرئەنجامە سیاسییانەی
كە پرۆژەی (سۆشیالیستی) ی جیهانیی لەم دەهەیەدا لێوەی كۆتاییهاتو
پەیوەندیدارن بە هەندێ لە وێناكردنەكانی ماركسیزمیش بۆ دیموكراسی
كە لەسێ چارەكە سەدەدا لە ژێر كولتوری سیاسیی فەرمی(رسمی)ی
نێونەتەوەیخوازیی سێیەمو مەرجەعە بەلشەفیكییەكەیدا باو بوو-:
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یەكێك لەو دوو فاكتەرە ئەوەیە ،ئەو وێنەیەی كە
نمونەی (سۆشیالیستی) لەسەر خۆی پێشكەشكردبوو ،ئەو نمونەیەی
كە لە یەكێتی ش��ورەوی ،چین ،واڵتانی ئەوروپای رۆژه��ەاڵتو هەند ێ
واڵتی باشوری وەكو :كوبا ،ڤێتنام ،كەمبۆدیا ،یەمەن ،ئەنگۆال ،ئیسیوبیاو
نیكاراگوا…،هتددا جێبەجێكرا ،وای لێهات بووبە نمونەیەكی سیاسیی
تۆقێنەر ،ئەمەش بەبۆنەی خۆدەرخستنی دەوڵەت تیایدا بە ئەنگێزەیەكی
دەسەتگەرای توندوتیژو ئارەزوكردنی توندیشی بۆ بەهەدەربردنی سەربەخۆیی
بواری كۆمەاڵیەتیو لكاندنی بە بواری سیاسییەوە ،بەڵكو هەڵوەشاندنەوەی
سەرلەبەری بواری سیاسی لە میانەی قەدەغەكردنی
پلۆڕالیزمی سیاسیو سەپاندنی سیستمی تاكە حزبیو میلیتاریزەكردنی
دەسەاڵت و دەستگرتن بەسەر ئازادییە گشتییەكانو مافە مەدەنیو سیاسییەكاندا
و ،پەیڕەوكردنی سیاسەتگەلێكی» پاكتاوكردن» و یەكالكردنەوەی خوێناوییانە
لە دژی ((دوژمنانی شۆڕش)) و قۆرخكردنی نوێنەراتی و فەرمانڕەوایی و كۆت
و پێوەندكردن ،بەڵكو نەهێشتنی -ئازادیی ڕۆژنامەگەری بە تەواوەتی و…
هتد ،ئەگەر دوژمنانی سۆشیالیزمیش ئەم هەڵەو تاوانانە ڕاوبكەنو لە دژی
سۆشیالیزم وەبەری بهێنن و بگرە بە گەورەكردنەوەو هەاڵكردن زیاتریشی
بخەنەسەر ،ئەوە خەڵكە بە ویژدان و بێالیەنەكان ،بەڵكو الیەنگرەكانیش
ناتوانن تاوانەكانی لینین ل��ەدژی (سۆشیالیستە پێشكەوتووخوازەكان)
و تاوانەكانی ستالین لەدژی بەرهەڵستكارە بەلشەفییەكانی(تروتسكی،
بوخارین ،زینۆڤییڤ ،كامینێڤ ،برپوپراگنسكیو ئیلكساندراكۆلونتای ) ...
لەدژی پارت و گەلەكەی خۆی (نزیكەی دوو ملیۆن قوربانی« :پاكتاوكردن»
و «قەسابخانەكانی شۆڕشی كولتووری» ) لە چین پێش پتر لە  30ساڵ
و قەسابخانەكانی دینگ كسیاو پینگ و دەستە فەرمانڕەواكەی لە دژی
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( چوار باندەكە) و تەوژمی ماوی لە چین و تاوانەكانی «پۆل پوت» لە
دژی یەك ملیۆن كەمبۆدی و ئابروچوونەكانی دەستوەردانی توندوتیژانەی
سوپای سووری ش��وورەوی لە چیكۆسلۆڤاكیا ،یۆگۆسالفیا ،ئەفغانستان،
دەستێوەردانی چین-ی هاوشێوەی لە ڤێتنام ،ئەسیوبیا-ش لە ئەریتریا،
سۆماڵ لە یادبكەن ،هەروەها ناتوانن ئەو پاكتاوكردنە خوێناوییە ناوخۆییە
لە ناوەندی شیوعییەكان لە بیربكەن كە گیانی دەیان هەزار خەڵكی لە
یەمەن ،ئەنگۆال ،نیكاراگواو كەمبۆدیا لەدەستدا ،ئەمە سەرەڕای تیرۆریزمە
كوێرانەكەی ڕژێمی نیكۆالی چاوچیسكۆو هێزەكانی «سیكۆرتیات» لە رۆمانیا،
ڕژێمی یاروزلسكی لە پۆلۆنیا ،رژێمی هۆنیكەر لە ئەڵمانیای ڕۆژهەاڵت،
رژێمی میلسۆڤیتچ لە سربیا ،رژێمی ئۆغستینۆ نیتۆ لە ئەنگۆالو رژێمی
كاسترۆ دژی بەرهەڵستكارەكانی لە كوبا.
تێكڕای ئەم نمونانەو زۆری تریش ،خراپترین بۆچوونیان لەسەر سیستمی
(سۆشیالیستی) ،لەسەر هەموو ئەوانە پێشكەشكرد كە بە ماركسیزم موتربەن،
ماركسیزم :وەك تیۆرێك بۆ شۆڕشو كاری سیاسیو بونیادی كۆمەاڵیەتی.
هەمووئەو خەڵكانە لە وەحشەتگەرییەكی بێ وێنەدا دەركەوتن ،لەگەڵیشیدا ئەو
مۆڵدراوە زۆرە لە ئارمانجە جوامێر و مەزنەكان ،كە ئایدیۆلۆژیای سۆشیالیزم
لە پێناو مۆركردنی (وەرچەرخاندنی بۆ واقع) هاتەكایەوە ،وا دەركەوت وەك
ئەوەی كردەوەیەكی پیسی ئەهریمەنانە بێت لە بەرگێكی فریشتەیی پاكدا!
تەنانەت ئەوانەیش كە ئامرازەكانی میدیای ( سۆشیالیزم) ،بە جیاوەبووەكان
لە قەڵەمی دەدان ،زۆرینەی هەموویان خیانەتكار نەبوون ،بەڵكو بێزارو
سەرسوڕماوبوون بەو (سۆشیالیزم)ەی كە ببووە هاوتای داپڵۆسین و مەرگ و
ڕووشاندنی شكۆی مرۆڤ.
هەرچی فاكتەری دووەمە ،ئەوە خۆی دەبینێتەوە لە هەندێ تیۆریزەكاریی
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ماركسییانە بۆ جۆرێكی جیاواز لە دیموكراسی و جیاكار لە نمونە لیبراڵییەكەی
واتە :ماركسییەكان كەوتنە بەرهەڵستیكردنی سیستمی لیبڕاڵییانەی دیموكراسیی
نوێنەرایەتی ،لەجیاتی ئەو سیستمەش كەوتنە بەرگریكردن لەوەی كە ناویان
نابوو سیستمی دیموكراسیی میللی ،یان دیموكراسیی ڕاستەوخۆ لە چەشنی
شوراكان (ئەنجومەنەكانی كرێكاران و جوتیاران) لە چەشنی خود بەرێوەبردن
و ئینجا چەشنی ئەنجومەنایەتی .ماركسییەكان ڕەخنەیان ئاراستەی دیموكراسیی
لیبڕاڵی كرد بەو پێودانەی كە سیستمێكی سیاسیی تایبەتە بە دەسەاڵتی چینی
ب��ۆرژوازی ،بەو ڕوانگەیەش كە دەست بەسەر نوێنەرایەتیی كۆمەاڵیەتیدا
دەگرێت لە بەرژەوەندی هێزەكانی سەرمایە و لە دژی زەحمەتكێشان و ئەو
مافانەیان كە لە نوێنەرایەتیی سیاسی هەیانە .تەنانەت كاتێك كە كەسێكی وەك
لینین ،كە بەهێزترین كەسیانە لە بەرهەڵستی كردنی سیستمی دیموكراسیی
لیبڕاڵییدا ،پاشگەزدەبووە لە هەڵوێستی خۆی لە چوونە ناو پەرلەمانە دواكەوتن
خوازەكانەوە ،بۆ ئەوەی بەرگری لە بەشداریكردن بكات لە ئەنجومەنی »دۆما»
ئەو بەشداریكردنەی بە هەلومەرجی پاشەكشەی شۆڕشگێڕی بەراورد دەكرد،
وەزیفەی ئەو بەشداریكردنەی وا دیاریدەكرد كە توانا ببەخشێت بە بزوتنەوەی
شۆڕشگێری لە رێكخستنەوەی رێزەكانیدا بۆ سەرلەنوێ تێكشكاندنی دەسەاڵت بە
شێوەی توندوتیژیی شۆڕشگێڕانە .هەرچی ئەوانەی كە داكۆكییان لە پەرلەمانە
بۆرژوازییەكان دەكرد ،لەوانەی كە لینین بە (سوارچاكانی نێونەتەوەیی دووەم)
ی ناودێردەكردن ،ئەوە ئەوەیان پێبڕا كە لینین بە ریفۆرمخوازەكانیان وەسف
بكات ،ئەوەش وەسفێكە لە كەمترین حاڵەتدا لە ئامێزی فراوانی شۆڕشیان
دەكاتە دەرەوە ،لە ڕقە تانەو تەشەر ئامێزەكەیدا ،لە وەسفی الدەرەكان
دەچێت كە رژێمە شیوعییەكان دایان بڕیبوو بەسەر تەواوی دەنگە ماركسییە
ڕەخنەگرەكان لە هێڵی ڕەسمیی حزب ،واتە هێڵی سكرتێرە گشتییەكەی.
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بەاڵم گەورەترین هەڵوێستی نێگەتیڤ لە سیستمی دیموكراسی ئەو
هەڵوێستەیە كە تێزی دیكتاتۆرییەتی پرۆلیتاریا گوزارشتی لێدەكات .ئەم تێزە
گریمانەی ئەوە دەكات كە دیموكراسی لە سیستمی سۆشیالیستیدا خۆی لەوەدا
دەنوێنێت توانا دەبەخشێتە بەرهەمهێنەران كە مافی دەسەاڵت بەدەست
هێنانیان هەبێت دوای بەدەستهێنانی سامان ،مافی پاوانكردنی بەرێوەبردنی
شیانی هەبێت ،ئەمەش بۆ ئەنجامدانی پرۆسەی بنیادنانی سۆشیالیستی و لە
دڵی ئەم پرۆسەیەشدا پرۆسەی دابەشكردنی دادپەروەرانەی سامان ،هەرچی
بیانووە بۆ ئەو پاوانكردنە ،ئەوە لەوەدایە كە دابینكردنی بەرژەوەندییەكانی
بەرهەمهێنەران و زۆرینەی كۆمەاڵنی بێبەش ،بە هیچ الیەك ئەنجام نادر ێ
تەنها بەو چینانە نەبێت كە بەرژەوەندییان لە گۆڕانی سۆشیالیستییانەدا
هەیە .لەسەروبەندی ئەوەشەوە ،بەشداركردنی بۆژوازییەت لە دەسەاڵتدا
یان لە نوێنەرایەتیی سیاسیدا ،ئاستەنگ لەسەر رێی بزوتنەوەی گواستنەوەی
سۆشیالیستی دادەنێت و زیان لە سروشتە شۆڕشگێڕییەكەی دەدات .نابێت
شۆڕشیش بەناوی دیموكراسییەوە شتێك بە بۆرژوازییەت بدات ،كە بە ناوی
سۆشیالیزمەوە لێی سەندۆتەوە و  ...هتد .
لە تیۆری خۆیدا دەرب��ارەی دیكاتۆرییەتی پرۆلیتاریا ،ماركسیزم
وەاڵمی ئەو توندوتیژییە سیاسییەی بۆرژوازییەت و پەراوێزخستنەكانی بۆ
چینە بەرهەمهێنەرەكان بە دژە توندوتیژییەك دایەوە كە هاوشان و لەسەرو
توندوتیژیی سیاسیی بۆرژوازییەتەوە بوو! .دیموكراسییەتی بۆرژوازی كورت
بوەوە بۆ خاوەن موڵكەكان و نوێنەرایەتیی لەواندا لە قاوغدابوو و خەڵكانی
تری لە زەحمەتكێشان ڕەتدەكردەوە ،دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریاش شتێكی
تری نەكرد جگەلەوەی بەهەمان شێوە وەاڵمی دایەوە ،هەمان پەیوەندیی
پەراوێز خستن و ڕەتكردنەوەی بەرهەم هێنایەوە كاتێك كە دەسەاڵت و
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نوێنەراتیی لە چینە زەحمەتكێش و بەرهەمهێنەرەكاندا گۆشەگیركرد .بەم
شێوەیەش ماركسیزم لەجیاتی ئەوەی تیۆرێكی پێشكەوتنخوازانە لە بواری
سیاسیدا دابهێنێت كە ئەوە بستێنێتەوە لەوەی كە بۆرژوازییەتی لیبڕاڵی
لەدژی دەوڵەتی دەسەاڵتگەر و دەوڵەتی تیوكراتی پێشكەشیكردووە ،تەنها
پەرچەكرداری نواند ،بەمەش سەرلەنو ێ مەرجەكانی سیستمی پاوانكردنی
دەسەاڵتی بەرهەم هێنایەوە!.
هەموو ئ��ەوە ،پەیوەندییەكی پتەوی بەو وێنە خراپەوە هەیە،
كە لە هەڵوێستی سۆشیالیزم لە دیموكراسی و پەراوێزكەوتنی مەسەلەی
دیموكراسیدا هەیە لە گوتاری سیاسیی ماركسیدا .ڕاستیش ئەوەیە ئەم وێنە
خراپە بەرهەمی رێكەوتێكی خراپترە كە لەدوو هەڵخلیسكانی ترسناكدا
گوزارشتی لەخۆی كردووە :هەڵخلیسكانێكی سیاسی كە خۆی لە دامەزراندنی
نمونەیەكی سیستمی (سۆشیالیستی) دەبینێتەوە كە لە سروشت و لۆژیكدا_
پرۆژەی سۆشیالیستی وشك هەڵدەگەڕێنێت كە تیۆری ماركسیزم موژدەی
لێوەدا و بەرگریی لێكرد .هەڵخلیسكانێكی تیۆرییش ،كە بە ئاشكرا ڕاڤەكردنی
توندڕەوانەی لینین ،بۆ گوتاری ماركس و لە مەسەلە سیاسییەكاندا،
گوزارشتی لێكرد .پێویستە بوتر ێ كە ماركسیزم بە وێنە و شكۆی خۆی
باجی تێچووی ئەو دوو هەڵخلیسكانەی دا ،كاتێك كە بەشێوەیەكی ناهەقانە
لەسەر ئەو دوو هەڵخلیسكانە داوەری كرا ،بە هەرحاڵ هەموو ئەوانەی
كە ڕەخنەیان لە ماركسیزم گرت بە وەبەرهێنانی ئەو هەڵخلیسكانانە بە
داخبوون لە ئاستیدا و بەپێشوەخت و پێداگرتنەوە كەوتنە چاودێریكردنی لە
پێناوی ڕاوكردنی كەم و كورتی و هەڵەكان ،لەكاتێكدا كە سەرلەبەری ئەو
پەیوەندییە ماركسییانەیان تیایدا پشت گو ێ خست كە هێمان بۆ تەندروستیی
پەیوەندی بە دیموكراسیەوە :ئەو پەیوەندییانەش زۆرن و كورت ناكرێنەوە.
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لەسەر فرەیی ئەو ئاماژانەی كە هێمان بۆ هاوسنوریی دیالێكتیكییانەی
نێوان سۆشیالیزم و دیموكراسی ،هێماشن بۆ ڕاستو دروستی پەیوەندیی
نێوان ماركسیزم و دیموكراسی ،تەنها چوار ئاماژە دەهێنینەوە.
ئاماژەی یەكەم :پەیوەندیی بە هەڵوێستی كالسیكییەكانی ماركسیزمەوە
هەیە لە ئاست سیستمی دیموكراتی – بەتایبەتیش نوسینەكانی ماركس و
ئەنگڵس -كە لە هەڵوێستی سەنتڕاڵییدا دایدەشكاندەوە بەالی نرخاندنی
دیموكراسییەتی لیبراڵیدا و لە قەڵەمدانی بەوەی كە هەنگاوێكی شۆڕشگێڕانەیە
لە بواری سیاسەت و دەسەاڵتدا ،ماركس سەرسووڕمانی گەورەی خۆی بە
كەلەپوری سیاسیی لیبراڵییانەی سەردەمی رۆشنگەریو بە شۆڕشی فەرەنسی
نەدەشاردەوە كە سییانەی دەرەبەگایەتی و ئیكلیرۆسی كڵێساییو ستەمكاریی
ڕەهای پاشایەتی ڕوخاند .چاوی لەوەش بوو ئەڵمانیای دواكەوتوو لە ڕووی
سیاسییەوە ،بەو شێوەیەی كە فەرەنسا لە سەدەی هەژدەمدا ژیاوە ،بژێت.
لەگەڵ ئەوەی بەرگریی لە دیكتاتۆرییەتی پرۆلیتاریاش دەكرد لە «مانفێستی
كۆمەنیست«دا ،بەاڵم داكۆكیی لە شۆڕشی ديموكراسیی (18ی برومیر…)
یش دەكرد و بە دەسكەوتێكی مێژوویی یەكالكەرەوەی لەقەڵەم دەدا،
دەسكەوتێك كە ئەوروپا پێویستیی پێیەتی و سەرلەبەری مرۆڤایەتیش
پێویستیی پێیەتی بۆ ڕیشەكێشكردنی ستەمكاری .بگرە ماركسیزم لەوەدا
ڕانەدەوەستا كە خۆی بناسێن ێ بەوەی درێژەپێدانی سروشتییانەی مێژووییە
بۆ شۆڕشی دیموكراسی لیبڕاڵی  ،هەوڵیشیدا بە شێوەیەكی ڕەخنەگرانە خۆی
لێ جیابكاتەوە بەوەی كە ماركسیزم ئەو شۆڕشە بەشێوەی ڕەخنەكردنێكی
یەكالكەرەوانە دەستپێدەكاتەوە ،ڕەخنەكردنی ئەو الدانانەی كە سنور بڕی
كردووە لە هێڵی ڕەسەنی خۆی .بە گشتییش كەلەپوری تیۆری ماركسیزم
پڕە لەو بەراوردانەی كە هێماو گەواهین بۆ هەڵوێستی پۆزەتیڤی ماركسیزم
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لەسەر دیموكراسی ،هەڵوێستێك كە هیچ لە مەسەلەكە ناگۆڕێت ،ئەگەر
ماركسیزم ئەنگێزەی ئەوەی هەبێت ڕەخنە لە دیموكراسی بگرێت ،ئەمەش
لەو ڕوانگەیەوە كە ڕەخنەكردنەكە بەشداریكردنێكی ئەوە لە پەرەپێدانی
چەمكی دیموكراسی و دەوڵەمەندكردنی ناوەڕۆكە كۆمەاڵیەتییەكەی.
ئاماژەی دووەم :پەیوەندیی بەو زیادكردنە تیۆرییانەوە هەیە كە
تیۆری ماركسیزم بۆ بە دەوڵەتیكردنی چەمكی دیموكراسیو بۆ دەكردنیشی
لە مانا بۆرژوازییە تەسكەكەی بەرەو پانتاییەكی فراوانتری بواری كۆمەاڵیەتی،
پێشكەشی كردوون ،بە جۆرێك كە ئەوەی تیا نەهێڵێت تەنها سیستمێكی
سیاسی بێت بۆ بۆرژوازییەت ،بەڵكو سیستمێكی گشتی بێت ،سیستمێك
مافەكانی سەرلەبەری چینەكانی كۆمەڵ بپارێز ێ و دابینی بكات :لە ناویاندا
چینە بەرهەمهێنەرەكان .چونكە دیموكراسی لە پێناسە لیبڕاڵییەكەیدا
سیستمی دابینكردنی مافە سیاسییەكانە بۆ خەڵك(بۆ هاواڵتییان) بەوەی
هەموویان لەبەردەم یاسادا یەكساندەكات ،هەمان دەرفەتیان هەیە بەو
پێیەی هەموویان هاواڵتین ،ئەگەرچی بیرۆكەی دیموكراسیی لیبڕاڵی
سنورێكی بۆ سیستمی نەریتییانەی پلەبەندیی سیاسیی داناوەو نێوان تاكەكانی
كۆمەڵ و هەموو گروپەكانی لە مافە سیاسییەكاندا یەكسانكردووە ،بەاڵم
ئەو جیاوازی كەوتنەوەیەی كە لە كۆمەڵدا لە بواری مافە ناسیاسییەكاندا
هەیە ،لە بابەت مافە ئابوری و كۆمەاڵیەتییەكان ،ڕەچاونەكردووە.
بەدەست نیشانیش بەشداریكردنی تیۆری ماركسیزم لە پەرەپێدانی چەمكی
دیموكراسیدا ئالەمەدایە ،بەوەی ڕەهەندێكی كۆمەاڵیەتیی دەخاتەسەر،
تەواوكردنی ئەوەیە كە بیری سیاسیی لیبڕاڵی لەم بارەیەوە دەستی
پێكردووە ،لەسەروبەندی ئەمەشەوە ،دیموكراسی لە تیۆری ماركسیزمدا
تەنها دابینكەری مافە سیاسییەكان نییە بۆ هاواڵتیان ،بەڵكو دابینكەری مافە
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ئابوری و كۆمەاڵیەتییەكانیشیانە .هەلپەرستیی ئابوری لە ستەمكاریی سیاسیی
كەمتر خراپ نییە ،ئازادیی مرۆڤیش لە تەواوبوونی دوژمنایەتیی دەسەاڵتو
كردەوە داپڵۆسێنەكانیدا نییە ،بەڵكو لە پاراستنیشێتی لە هەر قۆزتنەوەیەكی
وەحشەتگەرانەی هێزەكانی سەرمایە كە دەوڵەت دەیانپارێزێت .بە گشتیش،
ماركسیزم ،گرفتی دیموكراسیی لە بابەتە لیبڕاڵییە نەریتییەكەی :واتە تاك،
گواستەوە بۆ ئەو شوێنەی كە بابەتێكی نو ێ بێنێتە بەر باس كە ئەویش چینە
كۆمەاڵیەتییەكانە ،بەڵكو تەواوی كۆمەڵگایە.
ئاماژەی سێیەم :پەیوەندیی بە كەلەپوری خەباتگێڕیی بزوتنەوەی
سۆشیالیستییەوە هەیە لە نێوان هەردوو جەنگەكەدا (مەبەست لە هەردوو
جەنگی جیهانییە /وەرگێڕ) لە كاتی جەنگی جیهانی دووەمو لەدژی رژێمە
سیاسییە فاشیو نازییەكان لە ئەڵمانیا ،ئیتاڵیا ،ئیسپانیادا لە پێناوی ئازادی
و دیموكراسیدا .ئەوە خەباتێك بوو تیایدا بە ملیۆنان خەڵك ،كە سەر
بەو بزووتنەوانە بوون ،گیانیان لە دەستدا ،بگرە دەرئەنجامەكانی ئەوەبوو
نازیزم و فاشیزم تێكشكاو كۆی ئەوروپاو جیهان لە چنگیان ڕزگاریان بوو.
ئەم كەلەپوورەش بە كەڵەكەبوونی خەباتی سۆشیالیستەكان مەحكەمتر بوو
لە دژی رژێمە دیكتاتۆری و میلیتارەكانی دڵی ئەوروپا (یۆنان ،ئیسپانیا ،
پورتوگال) بە تایبەتیش لە ئەمەریكای التیندا كە تیایدا (دیموكراسییەت)ی
وواڵتە یەكگرتووەكان چەند رژێمێكی ئۆلیگارشیی میلیتاریی خوێنڕێژی هێنایە
گۆڕێ و بە چەك و پارەش پاراستنی بۆ دامركاندنی بڵێسەی بزوتنەوەی
شۆڕشگێڕی لە ناوەڕاست و باشوری كیشوەرەكەدا .بزوتنەوەی سۆشیالیزم
لە وەرگرتنی دەسەاڵتدا یان لە پاڵنانی بەرەو هەڵبژاردنی دیموكراسی،
بەقوربانی دانە گەورەكانی خۆی ،سەركەوت ،بەمەش ڕژێمە دیكتاتۆرییە
میلیتارییەكانیان لەسەر حوكم دانەدەست مەدەنیییەكان و پاشەكشەكردن
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لەژیانی سیاسی بەرەو سەربازخانەكان ناچاركرد .ناهەقیش دەبێت ،ئەگەر
بێت و ئەم سەركەوتنانە پەیوەست نەكرێن بە مارسییەكانەوە ،تەنانەت
ئەگەر لە بەدەستهێنانی دەسەاڵتیشدا سەركەوتوونەبووبن تەنها لە دوو
واڵتی بچوكدا نەبێت (كوبا و نیكاراگوا ) ،چونكە ئامانجیان بە پلەی
یەكەم ،تێكشكاندنی دیكتاتۆرییەتو كردنەوەی رێگابوو لەبەردەم توانستی
گواستنەوەی دیموكراتییانەدا .زۆربەشیان ،جگە لە حاڵەتی پیرۆ ،پابەندبوون
بە هەڵبژاردنی خەباتی دیموكراتییانە دوای ڕوخانی رژێمە میلیتارییە
دیكتاتۆرییەكان.
ئاماژەی چوارەم :سەرمایەی زۆر و زەوەندی ئەو چاوگێڕانەوە تیۆری
و سیاسییانە دەینوێنێت كە پارتە شیوعییەكانی ئەوروپا و رۆشنبیرەكانی لێوە
دروستبوو ،گەیشتە سەر زۆرێك لەو بابەتە ماركسییانەی كە لە نێونەتەوەیی
سێیەمدا ( االممیة الثالثة ) بەڵگەنەویست و پیرۆزبوون ،بە تایبەتیش ئەوەی
كە لە پەیوەندیدایە بە مەسەلەی دیموكراسییەوە كە بریتییە – ئەمەش
بۆ بیرخستنەوەیە -لەو چاوگێڕانەوانەی كە ئەزمونی پارتە شیوعییەكانی
ئەوروپای بە خەسڵەتێكی تایبەتی خەسڵەتمەندكرد ،بڕێك لە تاكایەتی،
سەربەخۆیی بەسەر هەڵوێستەكانیاندا دابڕی كە ناوی ( شیوعییەتی ئەوروپایی)
گوزارشتی لێدەكرد ،ئەو ناوەی كە بە هێڵە سیاسییەكەیەوە نرا ،ئەمەش
وەك جیاكردنەوەیەك لەو شیوعییەتە باوەی كە لەو سەردەمەدا هەبوو»:
شیوعییەتی ش��وورەوی» یان شوورەویگەرایی .خوێنەری ئەدەبیاتی ئەم
پارتە شیوعییانەش (پارتە شیوعییە ئیتاڵی ،فەرەنسی ،ئیسپانییەكان) تێبینیی
ئەوە دەكات كە گرنگترین ئەو چوگێڕانەوانە دوو مەسەلەی خستە بەر
باس :مەسەلەی توندوتیژیی شۆڕشگێڕانە وەك ئامرازێك بۆ بەدەستهێنانی
دەسەاڵت ،مەسەلەی دیكتاتۆرییەتی پرۆلیتاریا وەك فۆرمێك بۆ بونیادنانی
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سیستمی سیاسیی سۆشیالیستی .لەم ڕووەوە ئەم پارتانە دەستیان لە
توندوتیژی هەڵگرت و رێگای خەباتی دیموكراسیی ئاشتیخوازانەیان گرتەبەر}
هەندێكیان خەریكبوون لە هەڵبژاردنەكاندا دەگەیشتنە دەسەاڵت وەك ئەوەی
لە ئیتاڵیا ڕوویدا (ئێستا لە دەسەاڵتدان /وەرگێڕ) ،یان لە فەرەنسا كە تیایدا
شیوعییەكان بە كردەوە بەشدارییان لە فەرمانڕەواییدا كرد { بەهەمان شێوە،
سیستمی دیموكراسیش سیستمێكی سیاسیی بۆ فەرمانڕەوایی سۆشیالیستی
دروستكرد لە حاڵەتی دامەزراندنیدا ،لەو حاڵەتەی كە فۆرمۆلەی دەسەاڵتی
گشتگیر(شمولی) دەسەاڵتی تاكەحزبیی ،تێدەپەڕێنێت.
ئەگەرچی ئەمڕۆ شیوعی ،یان (شیوعییەتی ئەوروپایی)بەپێی
فەرهەنگی شوورەوی لە خانەی الدەرایەتی ( التحریفیة) پۆلێن كرا ،بەاڵم بە
جۆرێ كە بوارێك بۆ گومان نەهێڵێتەوە ،سەلماندی كە ئەو واتە شیوعییەتی
ئەوروپای ،خوێندنەوەیەكی دیموكراتییانەی ڕاست و دروستبوو بۆ فكری
ماركس لە مەسەلەی سیاسیدا ،لە كاتێكدا لینینیزم و میراتگرەكەی ستالینیزم،
ڕێك خودی الدەرایەتیی بوون !.
ئەم چوار ئاماژەیە ،گەواهیگەلێكی بەهێز لەسەر پەیوەندیی هاوسنوری
و ئاشتبوونەوەی نێوان ماركسیزم و دیموكراسی پێشكەش دەكەن ،مادەیەكی
تەواویشمان دەخەنە بەر دەست بۆ ئارگیۆمێنت هێنانەوە لە دژی كۆی
فۆرمەكانی تێگەیشتنی تۆتالیتارییانە و فاشییانە لە ماركسیزم و سۆشیالیزم.
دەشێت گرنگتریش ئەوە بێت دوورخستنەوە یان تەنانەت پشتگوێخستنی ئەم
واقع و ئاماژانە تەنها بەڵگە نابێت لەسەر ئارەزووی ساختەكردنی كەلەپوری
تیۆریی ماركسی و كەلەپوری سیاسیی سۆشیالیستی ،یان خراپەكردنیان،
بەڵكو دەشێت هەوڵێكیش بێت لەالیەن خاوەنەكانیەوە بۆ بەراوردكردنێكی
ماهییەتگەرانەی نێوان لیبڕاليزم و سەرمایەداری و نێوان دیموكراسی ،یان
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هێماكردن بەوەی دیموكراسی بە تەنها پەیوەندیی بە كەلەپوری لیبڕاڵی
و سەرمایەدارییەوە هەیە و هیچی ترنا ! مشتومڕیش لە دژی ئەم تێزە
ئەركە :بە چاوداری بێت یان بە كوێری ،چونكە سەرمایەداری و سیستمە
سیاسییەكەی بوو دیموكراسیی لەباربرد و زیندە بەچاڵی كرد هەر ئەویشە
كە تەرزەكانی حوكمی فاشستی و دیكتاتۆری و ستەمگەری و تۆتالیتاری
بەرهەمهێنا كاتێك كە لەسەر پشتی ئەو ،واتە سەرمایەداری ،دەوڵەتی
پۆناپارتی و دەوڵەتی یەعقوبی و دەوڵەتی نازی و دەوڵەتی فاشستی :ئیدی
میلیتاری بووبێتن ،یان مەدەنی ،دەوڵەتی پۆلیسیو دەوڵەتی ستەمكاری:
واتە دەوڵەتی پاشایەتی ڕەهاو هی تر ،دروستبوون .هەرچی (سۆشیالیزم)
ە هەستابێت بە سەرلەنو ێ بەرهەمهێنانی ئەم تەرزە حوكمانە بە تەواوی
و ووردەكارییەوە ،نمونەیەكی تۆتالیتارییانەی بۆ حوكمكردن دامەزراندبێت،
ئەوە ئەمە پێویستیی بە چاوگێڕانەوە هەیە ،چاوگێڕانەوەیەك كە دەشێت
دەروازەكەی پرسیاركردن بێت لە سروشتی ئەو (سۆشیالیزم)ە :ئایا بە ڕاستی
ئەوە سۆشیالیزمە وەك گێڕانەوە ڕەسمییە شوورەوی و چینییەكان دەیڵێن و
ئەوەی كە لە فەلەكی ئەودا دەسوڕێتەوە لە هاوشێوەو هاوڕێكانی ،یان ئەوە
سەرمایەداریی دەوڵەتە وەك هەند ێ ڕەخنەی ماركسی دەیڵێت ،پاشان ئەمە
بە زەڕوورەت هەند ێ نەریتی سیاسیی نەگۆڕ بۆ سیستمی سەرمایەداری
دەكاتە میرات؟!
لە هەموو حاڵەتێكدا ،پێویستییەك بە بیركردنەوە هەیە لە پەیوەندیی
نێوان سۆشیالیزم و دیموكراسی ،بیركردنەوەیەك كە لە پلەی یەكەمدا
تیۆری بێت ،واتە بیركردنەوەیەك كە هەردوو چەمكەكە لە مەرجبەندییە
سیاسییەكانیانو سەرلەبەری جۆرەكانی وەبەرهێنانی مۆڵەتدەر بە داهاتە
سیاسییەكانی ئەوانەی پێی هەڵدەستن و هەڵگەڕاوە لە وێنە ڕەسنەكەی
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هەردووكیان دابماڵێت ،بۆ ئەوەی لە چوارچێوەی ناوەڕۆكی كردەیی خۆیاندا
لێیان بڕوانرێت.
ئەم چۆرە لە نزیكبوونەوەی تیۆری خۆشخوانییەكی رۆشنبیرییانە
نییە كە پەیوەندیی كردەیی نێوان سۆشیالیزم و دیموكراسی هەڵینەگرێت بەو
شێوەی كە تیایدا لە ئەزمونی واقعیدا گوزارشتی لە خۆی كرد ،بەڵكو ئەوە
باشترین ڕێگایە بۆ دروستكردنی وێنەیەكی وورد لەسەر ئەو پەیوەندییە،
وێنەیەك كە لە مانای هەردووالوە وەرگیرابێت .لەم دێژبوونەوەیەدا پێشنیاری
ئەم دوو پێناسەیە بۆ هەردوو الیەنی پەیوەندییەكە دەكەین ،دوو پێناسە
كە لەسەریان وێنەیەك بۆ پەیوەندیی گریمانەكراوی نێوانیان بونیاد دەنێین:
سۆشیالیزم دابەشكردنی دادپ��ەروەران��ەی سامانە ،هەرچی دیموكراسییە
دابەشكردنی دادپەروەرانەی دەسەاڵتە .دادپەروەرێتیی دابەشكردنیش خاڵی
هاوبەشی نێوانیانە ئەمەش لە هەردوو حاڵەتەكەدا رێكخەرە ،ئەمە یەك.
دووەم ،كە گرنگترە ئەوەیە دابەشكردنی دادپەروەرانەی دەسەاڵت بەسەر
خەڵكدا ،ڕاست و ڕەوا دەرناچێت ئەگەر خەڵكی نەتوانن مافیان هەبێت
لە ساماندا بەو جۆرەی كە گروپێك یان چینێك ،بەبێ خەڵكی تر ،مافی
دەستبەسەرداگرتن ،لە كایەی بەها ئابورییەكاندا ،بۆخۆی زەوت نەكات،
دەسەاڵتی خۆی قۆرخ نەكات بەسەر ساماندا ،لەبەرامبەردا دابەشكردنی
دادپەروانەی سامانیش بەسەر خەڵكدا راست و ڕەوا دەرناچێت ئەگەر
مافیان لە دەسەاڵتێكی سیاسیدا نەبێت كە پرۆسەی ئەو دابەشكردنەیان
بۆ بەڕێوەبباتو دادپەوەرییان بۆ مسۆگەر بكات .هەرچی سێهەمە كە
ئەمەش گرنگترە ،ئەوەیە كە دابینكردنی مافە ئابوری و كۆمەاڵیەتییەكان
بۆ خەڵك كە یەكسانە بە (سۆشیالیزم) گوڕدانێكی كەڵەكردووی سروشتییە
بۆ دابینكردنی مافە سیاسییەكان كە یەكسانە بە (دیموكراسی) ئەو شتەی
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كە سودی لێوەردەگیرێت بەوەی سۆشیالیزم تێهەڵچوونەوەیەكی سروشتی و
تەواوكردنی دیموكراسییە بەڵكو بڵ ێ سۆشیالیزم قۆناغی بااڵی دیموكراسییە.
كردەیەكی ئایدیۆلۆژییانە نییە ئەم پەیوەندی بەراوردكردنە لە نێوان
سۆشیالیزم و دیموكراسیدا دروستبكرێت .ئەمە گوێڕایەڵییەكی زانستییانە
بۆ لۆژیكی هەردووكیان پێكەوە .ڕاستتروایە بوترێت كردەی ئایدیۆلۆژی
ڕاستەقینە ،ئا ئەوەیە كە خۆی لە هەوڵی نەهێشتنی پەیوەندیی نێوانیان
دەبینێتەوە.

سەرچاوە:
عبداإلله بلقزیز ،الماركسیە و الدیمقراطیە ،مجلە « النهج»العدد 16
خریف  ،1998ص  ،124-118مركز ااڵبحاث و الدراسات اإلشتراكیە فی
العالم العربی..
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ماركسو سیاسەتی مۆدێرن
بابك ئەحمەد
وەرگێڕانی لەفارسییەوە :یاسین عومەر
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(ئەگەر ئەركی ئێمە نییە ئایندە بینا بكەینو وەاڵمە سەرمەدیەكان
دابڕێژین ،ئەوەی دەبێت ئێستا بەئەنجامی بگەیەنین زۆر یەقینە .مەبەستم
رەخنەی بوێرانەی هەموو شتێكی جێگیرە .بوێر نەك تەنها بەمانای نەبوونی
ترس لەبەرهاتووەكانی خود ،بەڵكو تەنانەت لەشەڕكردن لەگەڵ هەر
هێزێكدا كە رەنگە بێتە بەرامبەرەوە).
بابەتی ئەم كتێبە لێكۆڵینەوەیە لەمەكانەی تیۆری رەخنەیی كارل
ماركس لەقسەی سیاسی مۆدێرندا .ئەندێشەو بەرهەمەكانی ماركس هەر
لەساتەوەختی دەركەوتنیانەوە ،تا بەئەمڕۆ دەگات سەرچاوەی تەئویلی
جۆراوجۆرو دژ بەیەك بوون .ئەم خاڵە لەمەڕ نوسینە سیاسییەكانی ئەو
بەهێزێكی زیاترەوە دەردەكەوێت ،تا هەنوكەش لەنێوان فەیلەسوفانو
زانایانی زانستی كۆمەاڵیەتی سەبارەت بەپشكو رۆڵی ماركس لەپێكهاتنی
سیاسەتی مۆدێرندا بیروبۆچوونی جیاواز جیاواز هەیە .ژاك بیدەو ژاك
تێكسێ كاری ئەو لەم زەمینەیەدا بەگرنگو رەچەشكێنانە دەزاننو لەو
ب��اوەڕەدان كەبەب ێ سەرنج دان ،لەبەرهەمەكانی ئەو ناتوانرێت تیۆری
سیاسیی نویو سیاسەتی مۆدێرن سەرلەنوێ پێناسە بكرێنەوە(.)1
لەبەرامبەریشدا بیریارگەلێكی وەكو ژان – لوك نانسیو فیلیپ
الكوالبارت لەو باوەڕەدان كەمەسەلەی سیاسی بەشێكی فكرناشدەی كاری
ماركسە.
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ئەوانە لەیەكەمین بەشی كتێبی «گەمەی دوب��ارەی سیاسەت»دا
نووسیویانە كە لە ئەندێشەی ماركسدا «بۆشاییەكی سیاسی» هەیە،
لەبەرئەوەی ئەو بەشێوەیەكی بنەڕەتی لەتوێژینەوە فەلسەفەیەكانی خۆیدا
بەم ئەنجامە گەیشتبوو كەدەبێت تیوەری كۆمەاڵیەتیو رەخنەیی لەسەر
بنچینەی ئابوری و سیاسی (كەئیمكانی ناسینی كۆمەڵگەی مەدەنی دەستەبەر
دەكات) دابمەزرێنێت ،سەرئەنجام«:سیاسەت وەكو كارێكی تیۆريزەنەكراو
لەكاری ئ��ەودا م��ای��ەوە(« )2ژم��ارەی��ەك لەتوێژەرەوانیش جەخت لەوە
دەكەنەوە كەناتوانرێت بەمانای تەواوی وشەكە ماركس بەفەیلەسوفێكی
سیاسی بزانرێت ،لەبەرئەوەی ئەو هەرگیز فەلسەفەیەكی سیاسی گشتگیرو
خاوەن یاساو رێسای پێشكەش نەكرد .روونە دیدگاو روانینی سیاسی هەر
فەیلەسوفێك كەدەوروبەری سەدو شەست ساڵ پێش ئێستا كاری فكریی خۆی
دەستپێكرد بوو ،ناتوانێت بەشێوەیەكی تەواو وەاڵمی پرسیارەكانی ئەمڕۆ
بداتەوە ،بەاڵم ئەو پرسیارانەی كەلەم كتێبەدا خراونەتەڕوو ،ئەمانەن :ڕۆڵی
ماركس لەسەرهەڵدانی مەسەلەكانی ئەمڕۆدا تا چ ئاستێك بووە؟ ئایا ئەگەر
ئەو نەبوایە ،ئێمە بەو شێوەیەی كە ئەمڕۆ دەڕوانین سەرنجمان دەدایە
جیهانو خۆمانو مەسەلە سیاسیەكان؟ ئایا ماركس لە دروستكردنی روخساری
دانایی رۆژگاری ئێمەدا رۆڵی هەبووە یان نەیبووە؟ ئەگەر وەاڵمەكە ئەرێیە،
ئەوا رۆڵی ئەو چی بوو ؟
ماركس تيۆرێكی كۆمەاڵیەتیو رەخنەییانەی داڕشت كە ئێستاشی
لەگەڵ بێت بۆ فەیلەسوفانو زانایانی زانستی كۆمەاڵیەتی مەبەستو گرنگە
لەچەندین رووەوە كاریگەری هەیە ،ئەو نەك هەر تەنها بۆ پەیڕەوانی
راستڕەوی خۆی ،واتە بیریارانی وەكو جۆرج لۆكاچ ،كارل كۆرش ،ئانتۆنیۆ
گرامشی ،لویس ئاڵتۆسێر ،لوچو كۆلتی ،بەڵكو بەسەر كۆمەڵێك لە
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سیاسەتمەدارانو شۆڕشگێڕانو بگرە بەسەر بەشێك لەناودارانی فەلسەفەو
زانستی مرۆڤایەتی سەدەی بیستەمیش ،كەپەیوەسەت بوون بە ڕەوتو
رێبازگەلێكی جۆراوجۆرەوە ،كاریگەری داناوە تەنانەت یەك ێ لە سەرسەخترین
رەخنەگرانی ماركس ،واتە كارل پۆپەر ،لەكتێبی «كۆمەڵگەی كراوەو دوژمنەكانی
نوسیویەتی كە گەڕانەوە بۆ زانستی كۆمەاڵیەتی پێش ماركس چیدی قابیلی
تەسەوركردن نییە ،توێژەرانی ئەمڕۆ هەموویان قەرزاری ئەون ،با خۆشیان
ئاگایان لەم قەرزە نەبێت ( .)3لیبڕالستێكی تریش كەئەویش دیسان لەپەیوەند
بەئەندێشەكانی كارل ماركسەوە ئاوازێكی رەخنەگرانەی توندوتیژی هەبوو،
واتە ریمۆن ئارۆن لەكتێبی (تەماشاكەری بەڵێندەر)دا بەڕاشكاوی نوسیویەتی
كەهەر چۆن دەڕوانێتە رابردوو و لەبەرهەمەكانی خۆی ورد دەبێتەوە،
هەست دەكات كەئەوانە (قوڵبونەوەیەكن لەبارەی سەدەی بیستەمەوە ،كە
لەژێر روناكی بەرهەمەكانی ماركسدا) و هەوڵیانداوە تا تەواوی بەشەكانی
كۆمەڵگەی مۆدێرن ،واتە ئابوری ،پەیوەندیە كۆمەاڵیەتییەكان ،پەیوەندیە
چینایەتییەكان ،رژێمە سیاسیەكان ،پەیوەندی نێوان میللەتانو لێكۆڵینەوە
ئایدۆلۆژییەكان رۆشن بكەنەوە (.)4
لێكۆڵینەوەی ئەندێشەی كۆمەاڵیەتیو سیاسی مۆدێرن ،دەرگیربوون
لەگەڵ لێكۆڵینەوەكانی سەردەمی پاش مۆدێرنە ،بەب ێ سەرنجدان لەكارەكانی
ماركس كەموكورت دەنوێنێت ،من لەسەر ئەم ئیدعایە یان پێشنیهادە،
پێدادەگرم كەبیری ماركس بەهەمان مانا زیندووە كە ئەندێشەكانی
گەورەترین بیریارانی مۆدێرنی وەكو لۆك ،رۆسۆ ،كانت ،هیگل زیندوون،
نایشارمەوە رێزێكی زۆر بۆ ئەندێشەكانی ماركس دادەنێم ،بەاڵم بەهیچ
جۆرێك بەدوای الیەنە بەسەرچووەكانی ئەوەوە نیم ،لۆدڤیك ڤیتگنشتاین
لەدوا دواییەكانی تەمەنیدا نوسیبوی« :فەیلەسوف ،هاونیشتمانی هیچ یەك ێ
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لەكۆمەڵگەی بیروباوەڕەكان نییە ،ئەمە ئەو شتەیە كەفەیلەسوفێك لەو
دروست دەك��ات»( .)5كتێبی فەلسەفی دەربارەی بیریارێك ،كتێبێك كە
شایستەی سیفەتی فەلسەفی بێت ،دەبێت پەیڕەوی لەهیچ كام لە«كۆی
باوەڕەكان» ،واتە قەیدو بەندە ئاینیەكانو «ناوە باوەكان» نەكاتو نوسینێكی
سەربەخۆ بێت.
هەر لەبەر هەمان هۆو هەر لەم دێڕە بەراییانەی ئەم كتێبەوە كە
لەبەردەمتاندایە دەبێت بەڕاشاكاویو دڵنیاییەوە بڵێین كە ئەم كتێبە نوسینی
ماركسیستێك نییە ،تیایدا هەوڵنەدراوە تا لەهەموو شوێنێك و بەهەر
نرخێك بووە بەرگری بكات ،لە ئەندێشەكانی ماركسو رێبازێك كەئەو
لەبەرهەمەكانی خۆیدا تەرحی كردبوو ،هەڵبەتە ماركسییەكانیش بەرگریان
لەهەموو ئەو شتانە نەكرد كەماركس بیری لێدەكردەوەو لە نوسینەكانیدا
تۆماری كردن ،بەاڵم نزیك بەهەموویان بەگشتی بەئەركی خۆیان زانیوە
بەرگری لەو شتە بكەن كەڕێبازی كاری ئەویان ناسیوەو بەگوتەی جۆرج
لۆكاچ راست گەڕێنەری ماركسیستی بەر لەهەر شتێك لەقەڵەمڕەوی
میتۆدۆلیژییەكەیدا دەردەكەوێت ( )6لەالیەكی ترەوە ،دەبێت ئەم خاڵەیش
ئاشكرا بكەم ،ئەم كتێبە سەرباری ئەو رەخنە توندانەی لەئەندێشەكانی
ماركس هەیەتی ،بەتایبەتی لەلێكۆڵینەوەی دیموكراسیزمی مۆدێرندا ،بەهیچ
شێوەیەك دژی ماركس نییە ،لە پێشەكی كتێبەكەدا روونم كردۆتەوە كەبۆچی
چاالكییە هزریو دەستكەوتە میتۆدۆلۆژیەكەی ماركس بەگرنگ دەزانمو،
لەهەمانحاڵدا هەڵوێستێكی رەخنەییانەم لەبەرامبەریاندا هەیە ،لەنوسینی ئەم
كتێبەدا زۆر كۆشاوم ئامۆژگارییەكەی سپينۆزا بكەمە رێبازی خۆم( :مەگری،
پێمەكەنە ،بەڵكو بیركەرەوە).
لێكۆڵینەوەكانی ئەم كتێبە بەشێوەیەكی سەرەكی پشتی بە بەرهەمەكانی
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خودی ماركس بەستووە ،لەكاری نوسەرێكدا كەبنەمایەكی ئاوا بكاتە رێبازی
خۆی ،چەندین دژواری قوت دەبنەوە ،ئەو بەشانەی لەو كۆمەڵە كتێبانەی
كەبەناوی ( ،) MEGAیان(  )Werkeەوە چاپ بوون ،ئەوانیش كامڵ نینو
هەندێك لەنوسینە ئابوریو یاداشتە سایسیو كۆمەڵناسییەكانو نامەكانی
ماركسی تێدا نییە ،ئەم كەموكوڕییە تەنانەت لەو پەنجا موجەڵدەشدا جا
كە لەكۆی بەرهەمەكانی ماركسو ئەنگڵس كە بۆ ئینگلیزیش وەرگێڕدراونو
باڵوبونەتەوە ،وەال نەنراوە .كۆی تەواوی بەرهەمەكانی ماركسو ئەنگڵس
كەبۆ ئینگلیزیش وەرگێڕدراونو باڵوبونەتەوە ،هێشتا ئەویش بەشێوەیەكی
رەخنەییو ورد چ��اپو باڵونەكراوەتەوە ،لەو دەقانەدا كە لەیەكێتی
سۆڤێتدا وەرگێڕدرابوونو باڵوكرابوونەوەو بەشێوەیەكی بەرفراوان لەبەر
دەستی خوێنەراندان ،نمونەگەلێك لەسەپاندنی بیروڕا البردن و تەنانەت
دەستكاریكردن و شێواندنیش لەبەردەستدان ،كەزۆرتر روونكردنەوەو
یاداشتی باڵوكارە گومڕاكەرەكانە .هەڵبەتە ئەمانە هەموویان كاری توێژەر
دژوارتر دەكەن.
دژوارییەكی تری ئەمە ،بۆ تایبەتمەندی دەستكەوتنی بەرهەمو
ئەندێشەكانی ماركس خۆی دەگەڕێتەوە ،كە سەدو بیست ساڵ بەسەر مەرگیدا
تێپەڕ دەبێت .كاری فكری ماركس هێندە خۆشدەستی تەئویلو لێكدانەوەی
فراوان بووەو ئەم تەئوالینە هەندێكجار لەگەڵ یەكتردا جیاوازو لێك دژبوون
كەمرۆڤ ئەو قسە بەناوبانگەی نیچەی بیردەكەوێتەوە ،كە لەپەیوەند
بەشۆڕشی فەرەنساوە كردویەتی( :ئیدی ناسینەوەی دەق لەدوای كۆمەڵێك
تەئویلەوە كارێكی زۆر دژوارە ،وەك بڵێی دەقەكە لەپشت لێكدانەوەكاندا
ونبووە) ،بەاڵم لەسااڵنی جەنگی جیهانی دووەم بەدواوە بزوتنەوەیەكی
فكری بەڕێكەوتووە كەهانی گەڕانەوە دەدا بۆ خودی بەرهەمەكانی ماركس
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( )7چەند توێژەرێكی كارای وەكو ئۆگۆست كۆرنۆ ،ماكسیمیلین رۆبل ،هال
درەیپر ،دەیڤد مەكالن ،رێگەیان كردەوە ،قەیرانی ستایلینیزمیش بەئەندازەی
خۆی كاریگەری دانا ،بزوتنەوی رادیكاڵی دژی جەنگی ڤێتنام ،بزوتنەوەی
خوێندكارانی زانكۆیی دەیەی  ،1960قەیرانە ئابورییەكان ،گەشەی بێكاری
لەئەوروپای خۆرئاواو ،دەركەوتنی ئەو شتەی كەتیری ئنگیلتۆن بە «شەوی
تاریكی تاچەر  -رێگان»ی دانا ،دروستبوونی محافزەكاری نوێو لیبڕالیزمی
نوێ ،كەوتنی كۆمۆنیزم لەیەكێتی سۆڤێتو ئەوروپای خۆرهەاڵت ،هەموو
ئەمانە بوونە مایەی ئەوەی كەسەرنجدان لەئەندێشەكانی خودی ماركس
بەدابڕاوی لەو شیكردنەوەو لێكدانەوانەی كەدواتر بۆ ئەو ئەندێشانە كراون،
شكڵ بگرێت لەم نێوەندەدا هەڵبەتە دەركەوتنی «چەپی نوێ« و ماركسیزمی
خۆرئاوایش دەبێت لەبەرچاو بگیرێت ،چونكە بیریارانی ئەم رێبازەش
خوازیاری گەڕانەوە بوون بۆ سەرچاوەی بەرهەمەكانی ماركسو ئەنگڵس(.)8
ئەمڕۆش لەسەر ئەم خاڵە پێداگری دەكەین كەسەرباری هەموو
دژواریەكان دەبێت بیر لە «ماركسی پاش ماركسیزم» بكەینەوە ،هەوڵبدەین بۆ
دەقی نوسینو ئەندێشەكانی ئەو بگەڕێننەوەو ئەو حیجابانەی كراونەتەبەری
بیانخەینە الوە( .لینینیزم یەكێكە لەو حیجابانە ،لەراستیدا خراپترینیانە).
ڕاستییەكەی ،نوسینی ئەم كتێبە بۆ سااڵنێكی دوور دەگەڕێتەوە،
لەئەسفەندی  1359دا دەستمكرد بە نوسینی كتێبێكی دوورو درێژ لەمەڕ
«ماركسیزمو سیاسەت» .بەپێی ئەو تەرحەی كەبۆ كارەكەی خۆمم دەستنیشان
كردبوو ،دەبوو لەیەكەمین بەشدا بچومایەتە سەر ئەندێشە سیاسیەكانی
ماركس .لەسەروەختی كارەكەدا تەنانەت بۆ ئامادەكردنی بەشی دووەم
كە بابەتەكەی ئینتەرناسیونالی دووەم بوو ،زیاتر لە  200الپەڕە یاداشتم
ئامادەكردبوو ،نوسینی بەرگی یەكەم لەمانگی دەی  1362دا تەواوكرد.
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دواین پاكنوس  723الپەڕەی گەورەی لەخۆ گرتبوو .سەرباری ئەوەی كەئەم
بەشەی كارەكەم ،كەبەبۆچوونی ئەو كاتی خۆم بەشێكی بنەڕەتیو دژواربوو
بەكۆتایی گەیشتبوو ،بەاڵم بیری باڵوكردنەوەیم لەمێشكی خۆمدا وەالنا.
لەو رۆژگارە دژوارەدا ،بەفەرز كەئیمكانی باڵوبوونەوەی كتێب فەراهەم
دەبوو ،بەاڵم هەلی بردنە پێشەوەی لێكۆڵینەوەی رەخنەییانە دەربارەی
بابەتەكانی ناوی لەئارادا نەبوو .نەمدەویست كتێبێك باڵوبكەمەوە كە
دژو ڕەخنەگرەكانی ئەتوانن بەشێوەیەكی ئاشكرا دژایەتی خۆیانی لەگەڵدا
بكەنو باڵویبكەنەوە ،بەاڵم لەئاستێكی فراوانتردا ،واتە لەقەڵەمڕەوی
سیاسەتی جیهانیدا ،ئەو رۆژانە زۆر خرۆشێنەر ئامێز بوو .بزوتنەوەی
هاوپشتی لەپۆڵەندا ب��ەرەو پێشەوە دەچ��وو ،بزوتنەوەی ناڕەزایەتی
لەئەوروپای خۆرهەاڵتدا پێی دەگرت ،بۆ سەرهەڵدانو گەشەی بزوتنەوەی
ریفۆرمیستی لەیەكێتی سۆڤێت هێشتا دەبوو چەند ساڵ ێ سەبر بكەین ،بەاڵم
لەئاسۆی ئایندەدا دەكرا چەندین نیشانەی تۆفانێ ببینرێت ،كەسەروەختی
گەیشت ،چەندینجار خێراترو رادیكاڵترو تەنانەت لەپێشبینی خۆشبین ترین
پێشبینكەرانیش زیاتر كاریگەری دانا ،لەكتێبەكەی منیشدا هێماو ئاماژەگەلێك
دەبینرا كە لەرۆحییەیەكەوە هاتووە كەئیمكانی ئاڵوگۆڕكردنی دەدا ،بەاڵم
كتێبەكە هێشتا لەچوارچێوەی قسەی «ماركسیدا» جێگەی هەبوو و مەسەلەی
بنەڕەتیش تێگەیشتنی سازوكاری«قەیرانی ماركسیزم» بوو .كتێبەكە گوزارشتی
لە تێڕوانینی نوسەرێك دەكرد كە دڵبەستەی تیۆری رەخنەیی بوو ،بەتایبەتی
ئەندێشەكانی ئادورنۆ ،هۆركنهایمەر ،بنیامین ،لۆكاچ ،كرشو گرامشی.
كەسێك كەلەگۆشە نیگای «ماركسیزمی خۆرئاوایی»ەوە رەخنە لەئەزمونی
كۆمۆنیزمی سۆڤێتی دەگرێت.
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بۆ نوسینی ئەم كتێبەی كەلەبەردەستانایە زۆر سودم لەبابەتە
بنچینەییەكانی ئەو كتێبە (كتێبی قەیرانی ماركسیزم) وەرگرتووە .زۆربەی
ئەو قسانەی ماركسو ئەنگڵس كەلێرەدا هێنراونەتەوە لەو كتێبەوە
هاتوون ،ژمارەیەك چەمكو باسیش لەنێوان هەردوو كتێبەكەدا هاوبەشن.
گرنگترینیان رەخنەیەكە لەدیدگای گشتی ماركس لەمەڕ دیموكراسیو
دەوڵەتی دیموكراتیكی بۆرژوازی ،بەاڵم لەڕاستیدا جیاوازی ئەم دوو كتێبە
چەند بەرابەری لێكچونەكانیانە .زۆربەی بابەتەكانی بەشی یەكەمی ئەم
كتێبەی ئێستا ت��ازەنو لەكتێبی پێشوودا تەنها ئاماژەگەلێكی پەرشوباڵو
بۆ ئەم باسو بابەتانە كرابوو ،لەبەرامبەریشدا بەشی دووەم كەمو زۆر
لەسەرهەمان شێوازی كتێبی پێشووە ،هەرچەندە لەقەبارەی بابەتەكانی
زۆركەم كراوەتەوە .ئاسۆی ئەم كتێبەی ئێستا بۆ ئەو باسو لێكۆڵینەوانە
دەگەڕێتەوە ئەمڕۆ لەسەر مۆدێرنێتەن .بەرلەوەی ئامانجی ئاشكراكردنی
قەیرانی ماركسیزم بێت ،تێگەیشتنی جێگەو رێگەو رۆڵی كارل ماركسە
لەتۆماركردنی سیاسەتی مۆدێرنو ئاشكراكردنی ئەو سنورەیە كەئەندێشەی
سیاسی ئەو كە لەتیۆرەیەكی كۆمەاڵیەتییەوە دەهاتەپێشەوە و جیادەكاتەوە.
لەم كتێبەدا نەبۆتە فەرز كەئەندێشەی ماركس تەوەرێكی مانایی پتەوی
هەبێ .ئەو بیریارێكی ناسراوە كەوێڕای هەڵەگەلێك كەهەند ێ جار گەورەن،
هەروەها كەموكوڕی ئەنجامگیرییەكانو تەعمیماتە تیۆرییەكانی ،یارمەتیمان
دەدات تەئویلی رۆژگارمان بكەین .كەسێك كەئێمە دەرگیری گفتوگۆی
فەلسەفی خۆی لەگەڵ بیریارانی تردا دەكات ،ئەندێشەی ئەقڵی رەخنەگرانە
گەشە پێدەدات ،لەبەرهەمەكانیدا نوێگەری فراوان دەستدەكەوێتو لەباشترین
حاڵەتدا دەتوانێت ببێتە مایەی تەسەورێكی تازە لەمەڕ پەیوەندی زۆر
ئاڵۆزی دادوەری بەئازادییەوە .كەسێك كەسیستمی مەجودی پەسەند نەبوو،
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ویستی بیگۆڕێت ،زۆر بیری لەم گۆڕانكارییە كردەوەو تێكۆشا رێگەیەكی تازە
بكاتەوە ،یان بەالی كەمەوە دان بەپێویستبوونی ئەودابنێ ،رەنگە لەبەر خاتری
هەمان ناوەڕۆكی رەخنەگرانەی كارەكەی بێت ،كە ئەمڕۆش ناتوانین دابڕاو
لەكارەكانی ئەو بیر لەئازادی بكەینەوە ،ئەمە سەرباری ئەوەی كەدەبینین
شێوازی پرسیارگەریی ئێمە لەبارەی ئازادییەوە لەگەڵ ئەو پێناسانەی كەئەو بۆ
ئازادی بەدەستەوەی داون ،ناچنەوە سەر یەك.
خاڵە سەرەكییەكانی ئەم كتێبە لەبەشی وانەی گوتارەكانی پایزی
( 1378كۆچی هەتاوی  1999 -زاینی) لەكۆلێژی مافو زانستە سیاسیەكانی
زانستگەی تاران تەرحكران ،سوپاسگوزاری خوێندكارانی بەشە جۆراوجۆرەكانم
كە لەم وانە ئیختیاریانەدا بەشدارییان كردو لەڕێنوێنیو ئاماژە رەخنەییەكانی
خۆیان بێبەشیان نەكردم ،هەروەها دۆستانێكی زۆر كەهەم ئەوساو هەم لەم
سااڵنەی دوایشدا ،كە دوبارە بەسۆراغی ئەم كتێبەوە هاتن ،لەئامادەكردنی
سەرچاوەكان كتێبەكانو گوتارەكاندا یارمەتییاندام .ئێستا لەپاش تێپەڕینی
كاتێكی درێژ بەسەر ئەوەدا رەنگە ناوی هەندێكیانم لەبیربچێت بۆیە هیچ
ناوێك ناهێنم ،بەاڵم زۆر مەمنونی هەموویانم ،هەروەها مەمنونی هەموو
ئەو كەسانەم كەبەشایستەیان زانیمو باسو خواسیان لەگەڵدا كردمو فێریان
كردم ،هەروەها لە دەربڕینی بیروڕای خۆیان ،لەڕەخنەگرتن لەباوەڕەكانم
درێغیان نەكرد (.)9
تێبینی:
ئەم نوسینە بریتییە لەپێشەكی بابەكی ئەحمەدی بۆ كتێبەكەی
(ماركسو سیاسەت مدرن) ،كە دەكرێت وەكو خوێندنەوەیەكیش بۆ خودی
كتێبەكە تەماشای بكەین (وەرگێڕ).
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ماركسیزمو فەلسەفە
تێگەیشتنێك بۆ روانگەی ماتریالیستی
لە مێژوودا
كارل كۆرش
لەفارسییەوە :رەزا مەنوچەهری
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ئەمڕۆ خوێندكارانی بۆرژوازی نەك تەنها ماركسیزم بەكێشەیەكی
پلەیەك و ناخۆشی پراكتیكی و تیۆریی دەزانن ،بەڵكو بە كێشەیەكی پلەدووی
تیۆریشی دەزانن واتە كێشەی « تیۆری زانست «.ناتوانیت لە هیچ پێوەرێكی
ئاسایی سیستمی زانستەكانی بۆرژوازیدا جێگای بكەێتەوە ،گەر بڕیاربێت
كاتێكیش بۆ ئەو دراوس ێ نزیكەكانی پێوانەیەكی نو ێ بەناونیشانی كۆمەڵناسی
بكرێتەوە دیسان تیایدا ئۆقرە ناگرێت هەمیشە لەم سندوقەوە سەر دەباتە
ناو ئەو سندوقەوە هیچكام لەم سندوقانەش ناتوانێت لەخۆی بگرێت تەنها
بیكەيتە سندوقێكی دیكەوە ئەوا هیچكام لەوانەش لە ئاسایشدا نابن ،بەگشتی
ماركسیزم جیاوازە لەو تایبەتمەندییەی كە ماركس لەسەردەمی خۆیدا وەكو
« تایبەتمەندی سەرەكی ئاكار و شەرافەتی تاكەكان و چینەكانی ئەڵمانیا»
ستایشی كردبوو ،واتە ئەو «رۆح سوكیانەی كە سنوداری دەكات و ماوەیی
پێدەدات ،تاكو لە دژیان بیخەنە گەڕ» دەتوانێت بە پێچەوانەوە تەنانەت «
ئەڵمانی نەبوونەكەی « وێڕای تایبەتمەندییەكانی دیكەی لەم بێ ئارامیيەی
وێڵش()welschدا ببینیت ،كە هەوڵی هەموو كەسایەتیيە بەڕێزەكانی كۆمەڵە
زانیاريەكانی بۆرژوازی بۆ تۆماركردنیان دەكاتە بڵقی سەرئاو لەروانگەی
تیۆری زانستی بۆرژوازییەوە شرۆڤەیەكی ساكار لەم كێشەیە ب ێ چارەسەریی
دەمێنێتەوە ،تەنانەت ماركسیزم لەبەر فراوانترین واتایی بۆرژوازیدا وشەی
زانستی نییە ،تەنانەت فەلسەفە ئاوەژوكراوەكەی میتافیزیاش لە خۆدەگرێت،
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ناتوانرێت بە»زانستی بزانیت گەر تا ئێستا سۆسیالیزم و كۆمۆنیزمی
ماركسیزمی لەبەرانبەر سیستمە «رەخنەگرانە –خیاڵییە « كەی سەن سیمون
 ،فۆریە ،ئۆیون و ئەوانی دیكە بە سۆسیالیزمە «زانستی» ناوزەند دەكرا ،
بەمشێوەیە دەیان ساڵ لەگەڵ زۆربەی پلە نزمە بێ پارە بەشەرەفەكانی
سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانی خۆشبوو و ستایشێكی لەڕادە بەدەری دەكرا،
دەبێت ئێستا ئەم خەونە شیرینە بەزەبرو زەنگێكی زۆر و لەڕادەبەدەرەوە
لەگەڵ ئەو بڕیارە بۆرژوازییە گرژ بكەوینەوە كە بەواتای راستەقینەی وشەی،
ب��ۆرژوازی ماركسیزم قەت زانست نەبووە ،واتا ئەو كاتەش بە خۆی
وەفاداربێت قەت ناتوانێت ببێتە زانست ماركسیزم نە» ئابوری»یە ،نە
«فەلسەفە» ،نە «مێژوو»و هیچكام لە «زانستە مرۆیەكانی» دیكەش نییە،
بەواتا زانستییە بۆرژوازیەكەش تێكەڵەیەك لەم زانستانە نییە ،هەروەك لە
ناونیشانی الوەكی سەرەكی ترین بەرهەمە ئابوریيەكەی ماركسدا هاتووە
هەر لە سەرەتاوە تا كۆتایی رەخنەیە لە ئابوری رامیاری ،لە هەموو
الپەڕەكانیدا جەخت لە هەموو ناوەڕۆكەكەی كراوەتەوە ،بێگومان بە واتایی
ئابوری رامیاری ،تاكو ئەو رۆژە واتە هەرمان ئابوری رامیاری كەلەو رۆژەدا
داوایان دەكرد «بەبێ ناوبژیوانی» ،بەاڵم لەراستیدا و بەوردی هەرهەمان
«بۆرژوازی»یە ،كەواتە ناوبژیوانیەكانی بۆرژوازی دیارییان كردەوە و سنوریان
بۆ داناوە ،بێگومان دیارە ئەم رەخنەنانە لە ئابوری رامیاری لە روانگەی
نوێوە ئەو چینە دەگرێتەوە ،كە لەنێوان هەموو ئەو چینانەی لەئارادان تەنها
ئەوچینەیە كە قەت حەز بەمانەوەو بەردەوامبوونی ئەم پێش داوەرییە
بۆرژوازییە ناكات ،بەڵكو بە پێچەوانەوە هەموو كات دۆخی گشتی ژیانی
بەناچار هانی دەدات ،بۆ دوایین تێكشكانی كرداری و تیۆری ئەم پێش
داوەریانە ،ئەوەی كە سەبارەت بە ئابوری ماركسێتیەوە راستە ،بۆ هەموو
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بەشەكانی دیكەی سیستمی هزری ماركیسێتش راستی هەیە ،كەواتە
پەیوەندیدارە بەكارەكتەری راهێنانەكانی ماركسیزمەوە سەبارەت بەو
بابەتانەی كە بە گوێرەی دابەشكردنە باوەكانی لە تیوەری زانستی بۆرژوازیدا
خراوەتە فەلسەفەو مێژوو یان زانستە مرۆییكانی دیكە .ماركس لەم بوارەدا
نەیویستووە بەراهێنانەكانی خۆی ببێتە « هركۆڵیدامەزرێنەری دەوڵەت« ،
هەموو بۆ چوونەنەكانی زانیارانی بورژواو نێو سۆسیالیست هەڵەیە ،كە وای
دادەنێن ماركسیزم لەبری فەلسەفەی ئێستا «ب��ورژوازی» دەیەوێت «
فەلسەفە»یەكی ن��وێ لەبری مێژوو نوسی تاكو ئێستا « ب���ۆرژوازی«
«مێژوونوسێنێكی «نو ێ و لەبری زانستی یاسا و رامیاری تاكو ئێستا «
بۆرژوازی» « راهێنانێكی یاسای و دەوڵەتێكی نوێ ،یان لەبری ئەو ئەشكە
نیوە كارەیە كە ئەمڕۆ تیۆری زانستی بۆرژوازی وەكو زانستی كۆمەڵناسی
خستویەتیيەڕوو «كۆمەڵناسیيەكی نوێ« دابنێت ،تیوەری ماركسی قەت
ئامانجێكی ئاوەهای نییە ،هەر بەو جۆرەی كە بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی و
رامیاری ماركسیزم ئەو تیۆریەی رايدەگەیەنێت الیەنی هزریەتی و هەرگیز
لەمەبەستیدا نییە ،لە بری سیستمی دەوڵەتەكان تاكو ئێستای بۆرژوازی و
ئەندامەكانی « دەوڵەتێكی نو ێ « «سیستمێكی دەوڵەتی « نو ێ دابمەزرێنێت،
كارل ماركس ئامانجی خۆی لە «رەخنە» ی فەلسەفەی بۆرژوایی رەخنە لە
مێژوو نوسینی بۆرژوایی و «رەخنە» لە هەموو ئایدۆلۆژیەكانی بورژوای
دەگرێت ،ئەم رەخنەنانەش كوت موت وەك رەخنەی لە « ئابوری» بۆرژوایی
دەگرێت ،لە روانگە و هەڵوێستی چینی پرۆلیتاریاوە بەرەو پێشیان دەبات،
بەم جۆرەیە كە زانست و فەلسەفەی بۆرژوایی بەدوای چنگ خستنی شەوە
درۆزنییەكەی «نەبوونی پێش داوەر»ین ،لەكاتێكدا ماركسیزم لە هەموو
بەشەكانی خۆیدا پێش هەرشتێك چاو لەم وەهمە درۆزنییەكەی دەنوقێنێت،
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ماركسیزم نایەوێت زانست یان فەلسەفەیەكی «بێگەرد» بێت ،بەڵكو لە
هەوڵی ئەوەدایە بێوچان و ب ێ لەبەرچاوگرتن «پێش داوەریە» شاراوەكانی
زانست و فەلسەفەی بۆرژوایی تاوەكو ئێستا لەقاوبدات «نەپاڵفتەكانی» بداتە
بەر رەخنە وێڕایی ئەمەش نایەوێت ئەم «رەخنە» رەخنەیەكی «بێگەرد»
بێت بەواتا بۆرژوایەكی خودی وشە ،ئەم رەخنانە بەشێوازێكی «بەبێ پێش
داوەری» و نەتەنها لەبەر خوای رەخنەیە ،بەڵكو پەیوەندیەكی نەپچراواو
تۆكمەی لەگەڵ تێكۆشانی رزگاری و كرداری چینی كرێكاردا هەیە و خۆشی
بەزمانی تیۆرێكی ئەو تێكۆشانە دەزانێت و واش خۆی ناودەبات ،لەم
رووەوەش جیاوازە لەگەڵ هەموو ئەوانەی لە زانست و فەلسەفەی تاكو
ئێستای بۆرژوایدا هاتووە وەكو «رەخنە» خوێندراونەتەوە ،كە كامڵترین
راگەیاندنی تیۆرێكی لە فەلسەفەی «كانت»دا دەبینێتەوە ئەم رەخنانەش
بەشێوازێكی بنەڕەتی جیاوازن هەر بەو جۆرەی كەلە زانیاریو و فەلسەفەی
نارەخنەگرانە ،واتە دۆگماو میتافیزێكی یان تیوەری ئاوەژووی بۆرژوازی
جیاوازە ،گەر بمانەوێت روانگەیەكی تایبەت نو ێ و بێ وێنە لە ماركسیزم
تێبگەین و بەگوێرەی خوو تایبەتەتمەندی وەكو «راگەیاندنی گشتی پەیوەندییە
راستەقینەكان لە تێكۆشانی چینایەتی هەیەتی» دەستپێكی خۆی لە «رەخنە»ی
ئابوری و ئایدۆلۆژیای بۆرژوایی دا دەنێت ،دەبێت تێگەینێكی تایبەتی
ماركسیتی لەژیانی كۆمەاڵیەتی مرۆڤ چەمكێكی روون و گشتیمان هەبێت،
ئەوەی كە ئەمڕۆ الیەنگران و نەیارانی «ماركسیزم» بەگشتی گوتەزایی
«تێگەیشتنێكی ماتریالیستی لە مێژوودا « دەڵێن گوتەزاكە كە لە هەموو
بوارەكاندا لەڕادەو ئاستێكی باشدا روون نییە ،كەواتە بۆئەم مەبەستە دەبێت
جارێكی دیكە لەم پرسیارەوە دەستپێبكەین كە بە«گشتی سیستمی ماركسیزمان
لە لە دوو بەشی جیاوازدا لە یەكدی جیاكردەوە ،واتە لەنێوان رەخنە لە
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ئابوری رامیاری و لەالیەكی دیكەوە ئەوەی كە ناومان نا ئایدۆلۆژیا ئەمانە
چ پەیوەندییەكیان لەنێواندا هەیە ؟ دەبێت هەر لێرەوە لەسەرەتادا ئاماژە
بۆ ئەوە بدەم ،كە ئەم دوو بەشە یەكێتییەكی نەپچڕاو لەیەك دانەبڕاو
لەنێوانیاندا هەیە ،قەت ناگونجێت كەسێك «راهێنانە ئابورییەكانی ماركسیزم
پەچە بداتەوە ،بەاڵم لە هەمانكاتدا بييەوێت هەڵویستەكانی لەسەر ئەم
بابەتانە یاسا رامیاری ،مێژوویی و كۆمەڵناسی ویان بابەت گەلێكی دیكە جیا
لە ئابوری «ماركسێتی» بن ،بەگشتی پێچەوانەی ئەم حاڵەتەش ناگونجێت.
وێڕای ئەوە كە ئابوری زانە بۆرژوازەكان نەیاتوانیوە خۆیان لە دەست
راستییەكانی «راهێنانی ئابوری» ماركسیزم رزگاربكەن لەم رێگایەدا
زۆرهەوڵیان داوە :ناتوانرێت رەخنەی ئابوری رامیاری ماركس پشت راست
بكەینەوە ،بەاڵم لە هەمانكاتدا دەرەنجامەكانی بۆ هەڵوێست وەرگرتن
لەمەڕ بابەتە رامیاری و یاساییەكان گەڕاوە نەدرێنەوە ،لەسیستمی ماركسیتیدا
«رەخنەی ئابووری رامیاری»و « رەخنە ئایدۆلۆژی» هەمە گەرییەكی
یەكگرتوو دروستدەكەن ,كە ناكرێت بەشەكانی جیاو دور لەیەكدی دابنرێت
 ,بەاڵم بایەخ هەر كام لەم دوو بەشە لە گشت سیستمی ماركسییدا لە
ئەستۆی دەگرن ,گەلێك جیاوازە .بۆ نموونە دەكرێت ئەم جیاوازیە لەم
خاڵەدا ببنیت  ,كە خودی ماركس لەو بەرهەمانەیدا لەبەر دەستماندان
چەندە تێروتەسەل لەسەر هەریەك لەم بەشانەی لێتوێژینەوەی كردووە ,
ئەو لەقۆناغی سەرەتادا ,سەردەمی الویەتی  ,لەسەر روانگەیەكی فەلسەفی
راوەستا بوو  ,كەپاشان بە گوێرەی گوتەزاكانی خودی ئەو دەتوانرێت
بەتەواوەتی روانگەی «ئیدۆلۆژیك»ی ناوبنێت  ,تەنها بە ئیشی قورس و
بەردەوام و درێژخایەنی هزری توانی خۆی لەم روانگە ئیدئۆلۆژیكیە رزگار
بكات  ,ناوبەری سەرەتای قۆناغی الویەتی و قۆناغی پێگەیین (پڕاوپڕ)ی
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راستەقینە و داهێنانیەتی وكارێكی درێژخایەن و چارەنوسازی بۆ یەكالیی
كردنەوەی خۆی كردووە  ,لەماوەی ئەم قۆناغانەدا ئەوەندە بەشێوازێكی
بنەڕەتی خۆی لە ئایدۆلۆژیادورە پەرێزكردووە كە لە قۆناغەكانی تری
داهێناندا بۆ «رەخنەی ئایدۆلۆژی» تەنها ئاماژە گەلێكی پەراوێزانە و پچڕپچڕ
دەمێنێتەوە  ,ئەمەش لە كاتێكدا لەبواری سەرەكییدا فرەو فرەتر حەزی
بەالی « رەخنەی ئابووری رامیاری»دا دەچێت  ,بە واتایەكی دیكە رەوتی
كاری هزری بەم شێوازە بڕیوە كە بە « رەخنەی ئایدۆلۆژیا» دەستپێدەكات
و لەم رەخنانەدا روانگەی نو ێ و ماتریالیستیەكەی دێتەوە و پاشان لە
هەموو بوارەكاندا هەنگاو بە هەنگاو بە كاریگەرترین شێواز خستویەتیەگەڕ,
بەاڵم بەراستی تەنها لەبوارێكدا تا وەرگرتنی دوایین دەرەنجامەكان درێژەی
پێداروە  ,ئەو بوارەی كە ئێستا بە گرنگترین بوار دەژمێردرێت  ,واتە
ئابووری رامیاری  ,دەتوانرێت ئەم قۆناغە جیاوازانەی وەرچەرخان بەوردی
لەبەرهەمەكاندا ڕ ێ و شوێنی هەڵگرین  ,دووەمین و گرنگترین قۆناغی
داهێنانی ماركس بە ئیلهام لە رەخنەی رێچكەی فویرباخ دەستپێدەكات ,
بەرەخنە لە فەلسەفەی هەقی هێگل ( , )1834-44پاش چەند سااڵ بەیاوەری
هاوڕ ێ خۆی ئەنگلس « دوبەرگی ئەستوری پەرتوكیان « سەبارەت بە
رەخنەی لە گشت فەلسەفەی پاش «هێگل»ەوە كە ڵەكەی سەریەككرد ,
بەاڵم ئەم دووەمین بەرهەمەی بەچاپ نەگەیاند  ,ئێستا كە لە كاتی گەشە
و نمودا بوو لەبنەڕەتدا لە قۆناغێكی پڕاو پڕی راستەقینەی ژیانیدا بوو
بایەخێكی ئەو تۆی بۆ « رەخنەی ورد لە ئایدۆلۆژیا « دا نەنابوو  ,لەباتی
ئەوەش لەمەوال هەموو توانستی خۆی خستە خزمەت لێتوێژینەوەی رەخنە
گرانە لەبواری ئابوریدا ،كە ت��ەوەری راستەقینەی هەموو وەرچەرخانە
مێژوویی و كۆمەاڵیەتییەكانی تيايدا دیتبوو لەم بوارەشدا هەرێم « هەموو
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ئەركە « رەخنەگرانە» كەی گەیاندە كۆتایی ،تەنها بەشێوازێكی نكۆڵیكردن
و پەرچەدانەوە ئابوری رامیاری نەریتی چینی بۆرژوازی رەخنەنەكرد ،بەڵكو
بەدانانی (ئابوری رامیاری چینی كریكار) لەبەرانبەر (ئابوری رامیاری
مۆڵكیەتی) (ئەمانە ئەو گوتەزایانەن بابەت و ح��ەزی ماركس بوون)
بەشێوازێكی پۆزەتیڤانە دایەبەر رەخنە لە ئابوری رامیاری چینی مۆڵكداردا،
نەك كەرتی تایبەت بەڵكو تەنانەت تیۆریەكانیان زاڵە بەسەر هەموو سەرمایە
كۆمەاڵیەتیەكاندا و ئیشی كەڵەكە كراو و بەگیانی رابردوو «زاڵە» بەسەر
كاری زیندوی زەمەنی ئێستاماندا ،بە پێچەوانەوە ئابوری رامیاری پڕۆلتاریا
و راگەیاندنی تیۆریەكەشی واتە سیستمی ئابوری ماركسێتی ( )soziatatواتە
كۆمەڵگا .زاڵ��ە بەسەر هەموو پرۆسەی بەرهەم هێناندا ،واتەكاری
زێندوزاڵەبەسەركاری كەڵەكەكراو بێگیاندا یان «سەرمایە» بە گوێرەی ناسین
وتێگەیشتنی ماركس ئەمە هەمان تەوەرە كە دەبێت وەرگەڕانی داهاتووی
جیهان ب���ەدەوری ئ��ەم خ��اڵ��ەدا بسوڕێتەوە ،لەئەنجامدا دەبێت بە
رەنگاربوونەوەیەكی «رادیكاڵ» لەم خاڵەدا ،لە تیوەریدا بێتەگۆڕێ وەك
ماركس خۆی دەڵێت« :دەست دانە رەگ و ریشە» لەنێوان فەلسەفە و
زانستی بورژوای و ئایدیا نوێكانی چینی پرۆلتاریا كە بۆ رزگاری خۆی
رادەبیت ،گەر ئەم بابەتە بەشێوازێكی بنەڕەتی پێكبێت ئەوسا گۆڕانكاریەكان
 ,واتە گۆڕانكارییەكان لەبواری ئایدۆلۆژیادا ئۆتۆماتكیيەن روون دەبنەوە
(دێنەئارا).
ئەوسا ك��ات (س��ەردەم��ی)ك��رداری مێژووی دێتەپێشەوە ،تەنها
رەخنەلە(ئایدۆلۆژیای) رابردوو دەتوانێت وەكو شێوەیەكی پێنەگەیی و ناسینی
دیاری بكرێت ،لەئاكامدا و پێكهێنانی كرداری وەرگەڕانی جیهان بەمانەوە
مەرجدار دەبن .تەنها بە سەر لەنوێ سەیركردنەوەی رەوتی مێژووی وشیاری
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شۆڕشیگێڕی سەردەمی ئێستامان دەتوانین بڵێین (رەخنە ئاینزا پێش مەرجی
هەر رەخنە) یەك بووە ،بە پێچەوانەوە سەیركردنی داهاتوو راستی ئەم
بڕیارە تێیدا دەبێت ،كە خەبات دژی ئاینزا تەنها بەهۆی تێكۆشانە دژی ئاینزا
(بوونە مۆراڵ)یە كەیەتی بەواتایەكی دیكە بۆ دەست گەیاندن بەكردارێكی
مێژووی دەبێت (رەخنەی ئاسمان) بێنین و بیكەینە (رەخنەی زەوی) ئەمەش
لە ئاستی خۆیدا تەنها هەنگاوی یەكەمە بۆ ئەوەی (رەخنەی ئاینزا) بكەینە
(رەخنەی یاسا) و (رەخنەی میتافیزیا) و (رەخنەی رامیاری) هەموو ئەمانە
تەنها (الیەنێكی دیكەی ) گەوهەری مرۆڤ دەخەنەڕوو نەك «راستی»
راستەقینەی ئەو نەك «كێشە راستەقینەكانی زەوی لەرەهەندە راستەكەیدا»,
ئەمەش كاتێك پێكدێت كە ركەبەرەكە بێنینە سەر زەوی « گۆڕەپانەكە»
لەسەر زەوی كە ئەو تیایدا بە هەموو كردارێكی راستەقینەی و هەروەها
بەو وەهەمانەوە كە ئەو لەسەری راوەستاوە « نۆ ێ گرتوە» ,واتە زەویی
ئابوری بەرهەم هێنانی ماتریاڵ رەخنەی ئاینزاو فەلسەفە مێژوو و رامیاری و
یاسا دەبێت دوایین بنەماكانیان لە «رادیكاڵترین» یان «قوڵترین» رەخنەكاندا
ببینەوە واتە رەخنەی ئابوری رامیاری وێڕایی سەرنجدان بە پێگەی «ئابوری
رامیاری» لە گشت سیستمی ئابوری ماركسیزمدا كە بنەڕەتی هەموو شتەكانی
دیكەی لێدروست دەبێت (بۆرژواكان دەڵێن :ئابوری رامیاری «زانستی
بنچینەیی« ماركسیزمە!) دەرەنجام وا دەردەكەوێت بۆ سەلماندنی تیۆری
ماركسیزم رەخنەی تێروتەسل لەسەر زانستی یاسا دەوڵەت «دەسەاڵت» و
كۆمەڵگا  ،هەروەها مێژوو نوسی یان هەرچشنە ئایدۆلۆژیایەكی دیكەی
برژوای پێویست ناكات ،ئەو رەخنەیەی كە نوسین و فۆرم دانانی زانستی
نوێی ماركسێتی سەبارەت بەیاساو دەسەاڵت ،یان كۆمەڵگا دادەنێت كۆپی
نوس نێل كە خۆیان بە «ماركسیت ئرتۆدۆكس» دادەنین بە تەواوەتی
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بەالڕێدا رۆشتوون كەسێكی وەكو كارنێر -رنێر (  )Karner-Rennerلە
ئاوستۆریا «نەمسا» ،یان كارنێر كونۆو ( )Karner Cunomلە ئەڵمانیا وا
هەست دەكەن زۆر پێویستە ئابوری رامیاری ماركسیزم لەگەڵ راهێنانەكانی
ماركسێتی لەبوارەكانی یاسا و دەسەاڵت و تەنانەت تیۆریيە نوسراوەكانی
ماركسێتی زانستی كۆمەڵگا ،یان كۆمەڵناسی «تەواو پڕاو پڕ» لەگەڵ یەكدیدا
بگونجێنن و سیستمی ماركسێتی بە تەواوكەر كرانێكی ئاوا نییە ،هەروەها كە
پێویستی بە «زمانناسی « یان « بیركاری» تایبەتی ماركسێتی نییە ،تەنانەت
ناوەڕۆكی سیستمی بیركاریش وێڕای ئەوەی كە ئەمڕۆ كەمتر لە بوارەكانی
دیكەی زانستی مرۆیی لەئاستی جیاوازدا عەرزی ترن ،چۆن و بۆچی لەسەر
دەكرێت لەبواری مێژووی ،كۆمەاڵیەتی ،ئابوری و كرداریەوە مەرجدارەو
گومانی تیێدا نییە ،كە گۆڕانكارییە بەڵێندراوەكانی كۆمەاڵیەتی –مێژووی
چ پێش ئەمە ،یان لە كاتی ئەمەدا ،یان پاش ئەم گۆڕانكاریانە بیركاریش
(هێدی ،یان خێرا) گۆڕانكاری تێدەكەوێت و تێگەیشتنی ماتریالیستی
لە مێژوو و كۆمەڵگا كاریگەریەتی لەسەر بیركاری دەبێت ،بەاڵم تەواو
گەوجیەتی دەبێت گەر « ماركسێتی» یەكان داوابكەن كە دەتوانن لەبەرانبەر
سیستمی بیركاریدا كە لێكۆڵەرەوانی ئەم بەشە بەدرێژایی هەزاران ساڵ
دایان مەزراندووە ،لە قواڵیی روانگەی خۆیانەوە سەبارەت بەراستییەكانی
ئابوری كۆمەاڵیەتی مێژووی كەلە «دوایین شرۆڤە»كانیدا بۆ تەواوكردنی
زانستی بیركاری تاكو ئێستا ،لە داهاتوودا دیارییان كردووە وەالێ بنێن و
بیركاريیەكی نوێ «ماركسێتی» پێكبێنن .ئەمە دروست هەرهەمان كاری
كارنێر –رنێرو كارنێركونۆویە كە دەیان ویست هەوڵیاندەدا بە توانایەكی فرە
كەمەوە ئەم كارە بە ئەنجام بگەیەنن ،هەڵەبت لەبوارە دیارەكانی دیكەی
زانست (لەبواری « زانستی یاسا» كە رابوردوویەكی هەزاران ساڵەی هەیە،
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لەبواری نوێترین زانستی بۆژوازیدا واتە «كۆمەڵناسی !») هەنێك كەسی
ب ێ ئەژمار لە نیمچە ماركسییەكان (ئەوانەی لە ماركسێت دەچن) هەر لە
هەوڵێكی وا دان ،ئەوان وا دەزانن بە دوپاتكردنەوەی بڕوا ماندوكەرەكانیان
لە سەرماركسیزم و لەناو ئەو خەیاڵ پاڵوییەدان كە دەتوانن شتێكی نو ێ
بخەنە سەر دەرەنجامە نموونەییەكانی توێژینەوەی مێژوو یان فەلسەفە یان
ئەم زانست و ئەو زانستی سروشتی یان مرۆیی ،بەاڵم «كارڵ ماركس» و
«فریدریك ئەنگلس» لەسەردەمی خۆیاندا وەك «ئینسكۆپیدیایەك» زێدەتر
لە بوارێكی زانستی توانستیان بەسەر زانستەكانی سەردەمی خۆیاندا دەشكا،
قەت توشی ئەم خەیاڵ پاڵویییە گەوجانەو شتێتانەیە نەبوون و ئەمەیان
نایە ئەستۆی دورینگ و هاوزمان و هاوڕەنگەكانیان كە لەو سەردەمە
و ئەمڕۆشدا نمونەیان بەزۆری دەست دەكەوێت ،هزرو لێكۆڵینەوەكانیان
لەهەمبەر هەموو ئەو زانستانەی كەلە بورای پسپۆریاندا بوو ،واتە ئابوری
بەر فراوانتربوو باشترو لەو بوارانەی لێكۆڵینەوە كە راستەوخۆ پەیوەندیان
بەفەلسەفە و زانستی كۆمەاڵیەتی بوو دەڕۆشت ،بەاڵم تەنها خۆیان گرێدابوو
بە رەخنەی بنەڕەتییەوە ئەویش نەك رەخنە لە دەرەنجامە نموونەیەكانی
لێكۆڵینەوەكان ،بەڵكو «رەخنە» لەروانگەی بۆرژوایی كە پرشنگەكانی دەیدا
لەم بەربەستە « مۆراڵ»یە دروست هەر لە بەدواداچوونی ئەم پرشنگە
ناسك و ناسكترانەبوو كە توانایەكی ئەوەندەیان لە خۆیان نیشاندا ،كەوێنەی
لە هیچ لێگەڕێكی زانستی دیكەدا نابینرێت و تەنها هەندێك شاعیرمان
لە شكە دابن ،بەدڵنیایەوە بۆ بەئەنجام گەیاندنی كارێكی وا دەبوایە لە
مژارو شێوازی زانستە پەیوەندیدراكان لەسەر وردترین خاڵیش بەوردی
تیڕامانیان بكردایە ،بەمشێوەیە مسۆگەر دەبێت كە مێشك گەلێكی وەك
ماركس و ئەنگڵس لەو هەرێمانەدا كەلە بوارە پسپۆڕیەكەیان ئابوری–
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كۆمەڵناسی تاڕادەیەك دوور بوونایە ئەوا دەگەیشتنە خۆڵقاندن و داهێنانی
دیكە ،بەاڵم ئەم بابەتە هەرگیز نەبۆتە ئامانجیان و هەوڵیان بۆ نەداوە،
ئامانجی پەتی ئەوان ئەمەبووە كە روانگەی بۆرژوازیی بدەنە بەر هێرش و
لەبنەڕەتی ئابورییەوە تاكو ناسكترین و جوانترین باڵەكانی ئایدۆلۆژیاكەیان
و بەدواداچوونی لەسەربكەن ،لەدوایین مەنزڵگاكەیشیدا تامی پێكدادانی
رەخنەگرانەی پێ بچێژن .
دەرنجامی لێكۆڵینەوەو هەڵسەنگاندنەكەمان ئەوە دەردەخات ،كەلە
الیەكەوە یەكێتی ناوخۆیی هەموو سیستمی هزری «ماركسی»مان ،بۆ
دەربكەوێت و لەالیەكی دیكەوە جیاوازی و رادەی گرنگی و بایەخی
یەكەیەكەی بەشە ناوخۆیەكەی ئەو سیستمەمان بۆ دەربكەوێت ماركس
بەرەخنەگرتن لە ئایدۆلۆژیایی باو روانگەی «ماتریالیستی» خۆی داڕشت و
رێكخست كە بە گوێرەی ئەوەش هۆكاری ئابورییان «ئابوری رامیاری» وەكو
هۆكارێكی بنەڕەتی و چارەنوسسازی هۆكارەكانی دیكە لە ژیانی مێژووی
كۆمەاڵیەتی مرۆڤەكاندا نەخشە رێژكردبوو «پالندبوو» ،پاشان بە ئەركی
تایبەتی خۆی زان��ی كە لەم ب��وارە بنەڕەتییەدا تا دەركەوتنی دوایین
دەرەنجامەكان رەخنە لە ئایدۆلۆژیای باوی بۆرژوایی بەرەو پێش ببات ،لە
قۆناغەكانی دیكەدا خەبات بە دژی ئایدۆلۆژیای بۆرژوایی بە زۆریی هێنایە
ئەم بوارە ،چونكە دەبێت بێگومان سەرەتای چاوگەكانی هەموو ئایدۆلۆژیای
بۆرژوایی هەر لێرەدا و لە قۆڵترین بنەڕەتەكانی ژێرخانی دامەزراندن و
توێژو بەندی كۆمەڵگای بورژوایدا جێگیربووبن ،بەاڵم لە قۆناغەكانی دیكەداو
پاشان زۆر بەكەمی و لە چەند نوسراوێكی دیاریكراودا بەشێوەیەكی چڕوپڕ
لەبواری فۆرمەوە تەواو پێگەییوە ،بەاڵم بەڕواڵەت زێدە بەرفراوانە و
هەڵسەنگاند و رەخنەگرتن لە ئایدۆلۆژیا خەریكی بوارەكانی دیكەی مێژووی
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كۆمەاڵیەتی بووە ،بە ئاوا تێڕوانينێك بۆ چوار چێوەی گشتی سیستمی هزری
ماركس ئەوە رون دەبێتەوە ،كە دووپاتكردنەوەی ئەو گلەیی و گازندانەی
كە كارل ماركس گشت روانگە فەلسەفییەكانی واتە هەرهەمان روانگە و
شێوازە تێگەیشتنی نوێ«ماتریالیستی»لەمێژوودا و كۆمەڵگه هەر بەهەمان
شێوازە كە « ئابوری رامیاری» نوسیوە لە بەرهەمێكی جیاواز و سەربەخۆ و
تێروتەسەلدا نەی خستۆتەڕوو ،تا چ رادەیەك نابەجێیە لەراستیدا ماركس
بنەمای تێڕامانە «ماتریالیست» یەكەی و هەموو دەرەنجامەكانی بەتێروتەسەلی
و بەرفراوانی و زیندویی بە تایبەتی لەبەرهەمە سەرەكیەكەیدا ،واتە سەرمایە
خستويەتیيەڕوو ،تەنانەت گەوهەریی تێگەیشتنی ئەمەی لەرادەدور روون
نیشانداوە چ جای ئەوە كە دەیتوانی بە وەسفی تیۆرێكی ئەوەمان بخاتەڕوو،
«كارل ماركس « لەم بەرهەمەیدا نەك تەنها ئابوری رامیاری چینی بۆرژوای
لەبنەڕەتەوە خستۆتەبەر رەخنە ،بەڵكو هەموو ئایدۆلۆژیاكانی دیكەی
بۆرژوایی كە لەم ئایدۆلۆژیایەوە سەرچاوە دەگرێت داوەتەبەر رەخنە
ماركس ،بە نیشاندانی چارەنوسازبوونی ئایدۆلۆژیای بنچینەی ئابوری هەموو
فەلسەفە و زانستی بۆرژوایی بەشێوازێكی بنچینەی داوەتەبەر رەخنەو
خەریكی لەگشت بنەماكانی ئایدۆلۆژیكی فەلسەفە و زانستی بۆرژوایی
دەبێت .ماركس لەهەمبەر «ئابوری رامیاری» بۆرژوایی تەنها بەرەخنەیەكی
نەرێی دەستبەردار نەبووە ،بەڵكو بەبێ ئەوەی هەرێمی رەخنەگرانە
وازلێبێنێت سیستمێكی تەواو گەییوی ئابوری نوێ واتە» ئابوری رامیاری
چینی كرێكار»ی لە بەرانبەردا دان��اوە بەم شێوەیە لەبەرانبەر بنەمای
«ئایدۆلۆژیكی» فەلسەفەو زانستە بۆرژوازیەكاندا كە ئەو هەوڵیداوە لە
خەباتی خۆیدا رەخنەگرتنەكانی ئەوان پوچ بكاتەوە و روانگەیەكی نو ێ واتە
روانگە و شێوازی تێگەیشتنی « ماتریالیستی» چینی كرێكار لە مێژوو كۆمەڵگا
65

ئاشنابوون بە كارل ماركس

لەبەرانبەریاندا داناوە ،ئەوەش بە یارمەتی هاوڕێی خۆی «فریدریك ئەنگڵس»
نووسیویەتی لەم روەشەوە سیستمی تیۆری «كارل ماركس» تەنانەت لەو
ناكۆكیە رواڵەتیانەدا كەلە سەرەتادا باسمكرد دیسانەوە هەر زانستێكە،
كەواتە زانستی ئابوری ماركسێتی فەلسەفەیە واتە تێگەیشتنێكی نو ێ لە
فەلسەفەی ماتریالیستی هەموو لە پەیوەندییەكاندا دیاردەیەكی مێژووی
كۆمەاڵیەتییە ،بەاڵم ئەم ناكۆكیە لە رواڵەتدایە و دەبوایە دەرفەتمان بدایەت ێ
خۆی دەربخات ،چونكە ناكرێت هەموو شتێك بەجارێك بڵێین ،لەراستیدا
لەهەردوو رووكەیدا راهێنانی ماركسیتی هەم لەئابوری و هەم لە فەلسەفەدا
قەت بە واتا باوەكەی بۆرژوایی « فەلسەفە» ،یان زانست نییە  ،هەڵبەت
فێركارانی ئابوری ماركسیم وشەی پێشەكییە گشتی و بنەڕەتیەكەی لە
تێگەیشتنی ماتریالیستی مێژوو لەهەر بەشێكی گەوهەرەكەی خۆیدا
ناوەڕۆكەكەی هەڵگری هەندێك شتە هەر لە هەمان شێوەش لە فەلسەفە و
زانستی بۆرژوایدا دەبینرێت ئەوانە وەكو پوچكەرەوە هەڵوەشێنەری
رەخنەگری زانست و فەلسەفەی بۆرژوایی ناچارن لە بوار گەوهەری خۆیاندا
هەروەكو زانست و فەلسەفە بمێننەوە ،بەاڵم لەالیەكی دیكەشەوە سەروترن
لە ئاسۆ و زانست و فەلسەفەی ب��ۆرژوای دروست ،بەهەمان شێوە كە
دەوڵەتێكی سەركەوتووی چینی پڕۆلتاریا لە تێكۆشانێكی كرداری كۆمەاڵیەتی
و رامیاریدا خۆی لە جێگەی دەوڵەتێكی تێكشكاوی بورژوایی بنیاد ناوە لە
روویەكی خۆیدا هەروەك تایبەتمەندی دەوڵەتێك ،بەواتای ئەمڕۆی وشەكە
هەندێك تایبەتمەندی دەوڵەتی دەبێت ،بەاڵم لە هەمانكاتدا لەالیەكیدیكەوە
ئەم تایبەتمەندیانە وەكو پێگەی قۆناغی تێپەڕاندن بۆ كۆمەڵگایەكی بێ چین
و لە ئەنجامدا كۆمەڵگایەی بێ دەوڵەت لە داهاتوودا ئیدی نەك بەشێوازێكی
ت��ەواو دەوڵەتێك ،بەڵكو شتێكی باشتر لە دەوڵەتێك دەبێت ،ئەم
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هەڵسەنگاندنە و هەموو ئەوەی كە تاكو ئێرە وەكو بنەڕەتێكی گەوهەری
راهێنانی ماركسی خراوەتە بەردەست ،بێگومان ئەو كەسەی قوڵتر لەم
راهێنانەدا لێكۆڵینەوەی نەكرد بێت لەیەكەم هەنگاودا شتێكی ئەو تۆی
بەدەستەوە نادات ئەو دەیەوێت ئاشنای تێگەیشتنی ماتریالیستی مێژووی
بێت و ئێمە باسەكەی خۆمان بەو شیكردنەوەوەیە دەستپێكرد كە هەموویان
بە گوێرەی بنەمایی ئەم تێگەیشتنە نوێیەی ماركسیتی داڕێژراون ،كەواتە
تێگەیشتنەكەیان پێش مەرجێكی بەم رەنگەی هەیە ،وێڕای ئەمەش بە بڕوای
ئێمە ئەمە تەنها رێگەیەكە هەرچەندە سەرەتا تێپەڕاندنی قورس دێتەبەرچاو
كە دەتوانین بەمە تێگەیشتنێكی راستەقینەمان لە روانگە نو ێ و تایبەتەكەی
« كارڵ ماركس» رابگەیەنین « هێگڵ « لە دیاردەناسی زەیەن دا داوا لە
تاك دەكات كە راستەوخۆ بەشێوازە» دیالكتیكی «یەكەی متمانە بكات،
گەرچی لەسەرەتاوە تیڕامان بەشێوازە فەلسەفیەكەی «هێگڵ» لەالی وەك
ئەوە بێت كە هەوڵبدات» لەسەر سەر بەڕێدا بڕوات «یەكڕاست هەر بەم
شێوەیە گەر كەسێك دەیەوێت لە چەمكی راستەقینەی شێوازی ماركس
تێبگات ،واتە لە «دیالكیتیكی ماتریالیستی» لەبەرانبەر«دیالكیتیكی ئایدۆلۆژیای
هێگڵ» دەبێت سەرەتا بەجارێك و راستەوخۆ خۆی بدات بەدەمیەوە
هەڵبەت تا ئەو شوێنە كەلە توانایدایە هیچ راهێنەریكی مەلەوانی ئامادەنییە،
كەسێك پێش فێركردنی مەلە كە ئامادەنەبێت خۆی لەئاوبدات ئەوا ناتوانێت
فێری مەلەوانیەتی بكات ،كردارو شێوازی خودی ماركس لە «سەرمایە» و
بەرهەمەكانی دیكەی قۆناغی پێگەیینی ب��ەردەوام واب��ووە كە روانگە
ماتریالیستیەكەی ئەم بەرهەمانە لە جێگای خۆیاندا هەرچی زیاتر بەردی
بناغەیان لە تەواوكاری و هۆكاربوون قوڵتركردنیدا هەیە -لەهەمانكاتدا پێش
مەرجی بۆ دادەنێت ئەمە هەم سەبارەت رەخنەی ئابوری و رامیاری ماركس،
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هەم سەبارەت بەرەخنەكانی لەسەر گشت زانست و فەلسەفەی بۆرژوایی
راستن ئێمە لێرەدا ئەو واتایەی كە ماركس مەبەستی بووە لەژێر ناونیشانی
رەخنەی ئایدۆلۆژی یادمانكردۆتەوە ،تەنها لەیەك جێگەدا لەسەرانسەری
هەموو نوسراوەكانی ماركسدا كە هەوڵی داوە روانگەیەكی تایبەت
دەستەواژەیەك بەڕوونی و راستەخۆ كەم تا زۆرێك رابگەیەنێت ،كە هەموو
بەرهەمەكانی لە ناوەراستی چلەكان بەداوە لەسەر ئەم بنەمایە نوسراون بۆ
تێگەیشتن و ئەم چەند دێڕە ئاواڕتە و كورت و چڕوپڕ دەبێت لەسەر هەر
وشەیەكی تیڕامان بكەین و هەزاران جار بیخوێنینەوەو دیسان بیخوێنینەوە
ئەویش « دەستپێكی « (پێش گوتاری )1859یە لەسەر رەخنەی ئابوری و
رامیاری لەوێدا ماركس بەڕوونی و زیندویی كە لە تایبەتمەندیەكانی شێوازی
نوسینی ئەون ئاماژە گەلێكی كورت دەداتە ڕەوتی خوێندنەوە ئابوری
رامیاریەكانی ئەم بەشە بە راپۆرتێك لەسەر خوێندنی سەردەمی زانكۆ و
یەكەمین تێكۆشانە كورت خایەنەكانیەتی لە چاپەمەنی و دەستپێكرانی
رۆژنامەگەری دەستپێدەكات ،سەرەتا لە تێكوشینە چاپەمەنیەكەیدا دەكەوێتە
« دۆخێكی ناخۆشەوە» كە دەبێت سەبارەت « بە گوتەزای بەرژوەندی
مادییەوە ئاخافتن بكات هەر لەم نێوانەدا دەگات بە ناكۆكیەكی ناوەكی
ترسناك لەگەڵ ئەو روانگەیانەی كە تائێستا بوویەتی ئەو روانگانەش بە
زۆری هێگڵی ئایدیالیستی بوون ،چەند مانگ پاش دەستپێكردنی كاری
سەرنوسەری رۆژنامەكەی دەكەوێتەژێر سانسۆڕەوە ئەو بە « خۆشیەوە» لەم
دەرفەتە كەڵك وەردەگرێت و خۆی لەبەرچاوی رای گشتی وەال دەنێت ،بۆ
چارەسەركردنی ئەم راڕاییە جارێكی دیكە دەگەڕێتەوە بۆ حوجرەی وانە» «
سەرەتای كارەكەم بۆ وەالنانی گومان و راراییەكان رامیارنە بەرهێرش و
توانج لە ئەستۆشم گرت ،سەرلە نو ێ پیاچوونەوەی رەخنەگرانەی فەلسەفەی
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هەقی هێگڵ بوو كە ئەو بەرهەمە پێشكیەكەی ساڵی ( )1844لە رۆژمێری
ئەڵمانی و فەرەنسی دا لە پاریس بەچاپ گەیشت و باڵوبووە ،لێكۆڵینەوەكەم
بەو درەنجامەیان گەیاندم كە نەپەیوەندی یاسای و نەشێوازی دەوڵەت
هیچكامیان ناتوانن بە گوێرەی بنەماكانی خۆیان یان وەك دەڵێن بە گوێرەی
گەشەی گشتی هزری مرۆیی تێبگەین ،بەڵكو بە پێچەوانەو ئەوان لە
هەلومەرجی مادی ژیاندا رەگیان داكوتاوە كە هێگڵ بە گشتی و لەژێر
كایگەریەتی «هزرڤانانی» بەریتانی و فەرەنسی سەدەی هەژدەیەمدا لەژێر
ناونیشانی «كۆمەڵگای سڤیل» دا باسیكردووە ،بۆ ئەمەش دەبێت توێژینەوە
و بەدواداگەڕانی (الشەر توێژكاری كردن) لەسەر ئەم كۆمەڵگا سڤیلە لە
ئابوری رامیاریدا بدۆزینەوە ،خوێندنەوە ئابوری رامیاری كە لەپاریس دەستم
پێكردبوو لەبرۆكسل درێژەم پێدا پاش ئەوەی كە بڕیاری دەركردنم لەالیەن
بەڕێز (گیزو)وە دەرچوو كۆچبەری ئەوێ بووم ،بەو دەرەنجامە گشتییەی
گەیشتم جگە لە ئەنجام وەرگرتن بووە « گوریسی رێنمونی» خوێندنەوەكانی
من و دەكرێت وەك ئەو دەقەی خ��وارەوە كورتی بكەمەوە :مرۆڤەكان
لەپرۆسەی بەرهەمی كۆمەاڵیەتی ژیانی خۆیاندا دەكەونە ناو پەیوەندی
گەلێكی دیاریكراو و پێویست كە جیاوازە (سەربەخۆ) لە توانای ئەوان ،واتە
پەیوەندی ئەو بەرهەمەی كە لەگەڵ قۆناغێكی دیاریكراو لە گەشەی هێزەكانی
بەرهەم هێنەری مادی دەگونجێن ،گشت ئەم پەیوەندیانەی بەرهەم ئابووری
كۆمەڵگا دروست دەكەن ،واتە ژێرخانە راستەقینەكەی پێكدەهێنێت كە
بەگوێرەی ئەوەش سەرخانی یاسایی و رامیاری كۆمەڵگا دادەمەزرێت و
شێوازە دیاریكراوەكانی هۆشیاری كۆمەاڵیەتی وەكو چاودێرێك لە رووبەروویدا
دەوەستێت ،شێوازی بەرهەمی ژیانی مادی رەوتی گشتی ژیانی كۆمەاڵیەتی
رامیاری و هزری سنوردار دەكات (مەرجدار دەكات).
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ئەوە هۆشیاری مرۆڤەكان نییە ،كە هەبوونیان دیاریدەكات ،بەڵكو
بە پێچەوانەوە بوونی كۆمەاڵیەتی ئەوان هۆشیاریەكانیان دیاریدەكات هێزی
بەرهەم هێنەری مادی كۆمەڵگا لە قۆناغێكی دیاریكراو لە گەشەی خۆیاندا
لەگەڵ پەیوەندی لەگەڵ ئەو بەرهەمەی كە لە ئارادایە ،یان پەیوەندی
مۆڵكیەت كە تا ئەو قۆناغە لەگەشەی خۆیاندا لەو چوارچێوەیەدا كاریانكردووە
ئەم دوانە هەردوكیان لە فەرهەنگی دەستەواژە یاساییەكاندا بەیەك واتا
هاتوون دەكەوێتە دژایەتی ئەم پەیوەندییانە كە لەناخی شێوازەكانی گەشەی
هێزە بەرهەم هێنەرەكاندا سەری دەرهێناو دەست و القیان زنجیرە دەكەن،
ئەوسا سەردەمێكی شۆڕشی كۆمەاڵیەتی دەستپێدەكات گۆڕانكاری لە
كۆڵەكەی ئابوریدا گشت سەرخانە مەزنەكەشی درەنگ زوو گۆڕانكاری
بەسەردا دێت ،دەبێت لەتوێژینەوەو هەڵسەنگاندنی نێوان گۆڕانكاری مادی
و هەلومەرجی جیاوازی دابنێن ئابوری بەرهەم كە بە هەمان وردی زانستە
سروشتییەكان شیاوی پێوانەكردنەو گۆڕانكاری یاسایی رامیاری ئاینزا هونەری
و فەلسەفی بە كورتەی شێواز ،ئایدۆلۆژیكیەكان كە مرۆڤ لەرێگەیانەوە
ئاگاداری ئەم دژایەتییە دەبێـت و بۆ لەناوچوونی رادەپەڕێت ،هەروەك ئەو
كەسەی كە ناكرێت بەگەڕانەوە بۆ بۆچونەكانی دادەوری لەسەر بكرێت،
گۆڕانكاری قۆناغێكی بەم چەشنەش ناتوانین بگەڕێنینەوە بۆ هۆشیاریەكی و
داوەری لەسەركەین بە پێچەوانەوە دەبێت ئەم هۆشیارییە بە لەسەر بنەمای
ناكۆكیەكانی ژیانی ماددە بێت ،واتە ئەو دژایەتیيەی كە هەیە لەنێوان هێزە
كۆمەاڵیەتیەكانی بەرهەم و پەیوەندیەكانی بەرهەمهێناندا شیبكەینەوە،
هەرگیز سیستمێكی كۆمەاڵیەتی پێش ئەوەی كە گشت هێزە بەرهەمهێنەرە
پێویستەكانی گەشەكردو بن هەڵناوەشێتەوە و پەیوەندیەكانی بەرهەمی لە
پێشی نو ێ قەت پێش ئەوەی كە دۆخی ماددیان لە چوارچێوەی كۆمەڵگای
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كۆندا نەگەیشتبێتە ئاستی گەییوی خۆی ئەوا نابێتە جێگری پەیوەندی
بەرهەمی كۆن ،لەم رووەوەیە كە مرۆڤ هەمیشە تەنها ئەرك گەلێك بۆ
خۆی دیاری بكات كە بتوانێت چارەسەریان بكات ،چونكە هەموو كات
هەڵسەنگاندنێكی ورد نیشاندەدات كێشەكان تەنها ئەو كاتە سەردەردەهێنن
كە هەلومەرجی چارەسەركردنی مادیان پێشتر چارەسەركرا بێت ،یان لەكاتی
فۆرم وەرگرتندا بێت ،لەگەاڵڵەیەكی گشتیدا دەتوانرێت شێوازی بەرهەمی
ئاسایی ،كۆن دەرەبەگایەتی و بۆرژوایی نو ێ لەو سەردەمە پێشكەوتوخوازانە
لەسیستمی ئابوری كۆمەڵگادا بژمێرین شێوازی بەرهەمی بۆرژوایی
(پەیوەندییەكانی بەرهەمی ب��ۆرژوای��ی) كۆتاییترین شێوازی دژایەتییە
گەرمەكانی پرۆسەی كۆمەاڵیەتی بەرهەمی دژایەتییە گەرمەكان نەك بەواتای
دژایەتییە گەرمەكان ،بەڵكو بەواتای دژایەتی كردنێك كە لە ژیانی كۆمەاڵیەتی
تاكەكانەوە سەرچاوە دەگرێت ،بەاڵم لەهەمانكاتدا ئەو هێزە بەرهەم
هێنەرانەی كەلەناخی كۆمەڵگای بۆرژوازیدا گەشەدەكەن هەلومەرجی مادی
چارەسەری ئەم ناكۆكییە دژایەتییە گەرمەش پێكدەهێنن لە رووە (دەفنەری)
سەرەتای مێژووی كۆمەڵگای مرۆڤایەتیش بەم شێوازە ریز بەندییە لێكدەنرێت)
لەم چەند رەستەیەدا خەتی گشتی و ئەو گەاڵڵە جوانەی كە دەبێت بۆ «
تێگەیشتنی ماتریالیستی مێژوو و كۆمەڵگای بێت تێگەیشتن بەروونترین و
وردترین شێوازی شیاوی وێناكردن راگەیەنراوە ،بەاڵم لێرەدا هەوڵمانداوە بۆ
داواكردنە بەو پیالنەكانمان هۆ گەلێك بخەینەڕوو نەك دەرەنجامێكی
بەرفراوانی تیوەرێكی و كرداری كە تاڕادەیەك لێوەی بەر دەستهاتووە و
ئاماژەی پێدراوە ،بۆئەوەی ئەو خوێنەری خودی خۆی بەرهەمە سەرەكییەكانی
ماركسی نەخوێندتەوە لەو بایەخانەی بۆ بكەوێتە بەردەست ،لەئەنجامدا ئەم
دەقە بەبێ پاراستن و بەرگری پێویست ،دەكەوێتە بەرهەندێك شرۆڤەی
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هەڵەوچەوتەوە  ,كەشێوازو ناوەڕۆكی ئەم رستانە دەتوانن بسەپێنن ئەم
هەموو خستەسەرە بەمەبەستی ناوبژیوانیەك كە ماركس بە «ئاماژە» گەلێكی
كورتی پێداون سەربارن ئەو رێنونی خوێنەردەكات ،كە لە رەوتی لێكۆڵینەوەی
ئابوری كۆمەاڵیەتیدا كام «گوریسی رێنمایی « رێگا پیشاندەری بووە،
ئاشكرایە تەنها هۆكاری تیۆرییە كە دەیتوانێت بۆ دەست گەیاندن بە ئامانج
و شێوازەكەی بیخاتەڕوو تەنها بەرێگەی خستنەگەڕی ئەو شێوازانە دەبێـت
كە لە بوارە دیاریكراوەكاندا شێوازێكە بۆ لێكۆڵینەوەی زانستی بەتایبەت لە
هەڵەسنگاندنی راستیەكانی « ئابوری رامیاری»دا دەكەونەڕوو ،فریدریك
ئەنگڵس لە پەیوەندیەكی هاوشێوەدا جارێكیان پەندێكی بەریتانی دەگێرێتەوە:
«تاقیكردنەوەی پودینگ هەر لە خواردنیندایە» هەرگیز بەمشتومڕی تیۆری
ناتوانرێت بزانین ئایا شێوازێكی زانستی راستە یان نا ،بەڵكو وەك دەڵێن
تەنها تاقیكردنەوە «پراكتیكی» ئەو شێوازەیە كە بڕیاری یەكالكەرەوەی
سەبارەت دەدات بەو شێوەیەی كە ماركس جەختی لەسەر كردۆتەوە،
راشكاوانە دەستنیشانیكردووە ئێستا بریار نییە ،لەم دێڕانەدا شتێكی زیاتر
گوریسی رینویی دەرەنجامی لێكۆڵینەوە ئەزمونیەكانی (لێرە واتە مێژوو)
لەژیانی كۆمەاڵیەتی مرۆڤدا بێت ،خودی ماركس پاشان گەلێك جار لەهەمبەر
بەهەڵە تێگەیشتن لەوەی كە دەتوانرێت شتێكی زێدەتر لەمان بدۆزێرنەوە
دژایەتیكردووە وێڕای ئەمەش بەدڵنیایەوە لەناواخنی ئەم دێرانەدا شتگەلێكی
شاراوەو فرەتر لەوەی كە راستەوخۆ ئاماژەی پێدراوە لە ئارادایە ،هەروەك
بەشێكە گەاڵڵەیەكی تیۆرییە كە بنەمای دۆزینەوە ()Neuristhsche Prinzip
تێدا نەبینین و هەموو واتاكانیمان هەڵنەگۆستبێت ،ئەم نوسراوەی كارل
ماركس لەگەڵ هەموو نوسراوەكانی دیكەی چ پێش ئەمە نوسراوبن ،چ
پاشان نووسراو بن ناواخنەكەی دەبێـتە «جیهان بینییەكی» فەلسەفی و
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دەتوانین پێش هەموو ئەوانەی وەك زاراوەی «فەلسەفە»ی نوێ قۆناغی
بۆرژوای خستویانەتەڕوو دا بنێن ،چونكە جیاوازیەكی تەواو بەبڕشتی لەنێوان
تیۆری و پراتیكدا خستەڕوو ئەمەش خۆی لە تایبەتمەندیەكانی سەردەمی
بۆرژواییە ،تەنانەت الی فەلسەفەی كۆن و هی چاخی ناوەڕاستیش نەناسراوە
پاش بەدیهاتنی شێوازی «دیالكتیكی» هیگڵو رەخساندنی بواری پێویست،
ئێستا بۆ یەكەم جار و لەسەردەمی نوێداش بۆ جارێكی دیكە بە تەواوەتی
لێكهەڵوەشایەوە ،ئێمە لە دەستەواژەكانی پێشتردا رستەیەكمان لە مانیفێستی
كۆمۆنیست هێنایەوە سەبارەت بەواتای هەموو «گ��وزارە تیوەرییەكان
لەسیستمی كۆمۆنسیتی ماركسیتیدا بەگوێرەی ئایدۆلۆژیای بۆرژوایی بنەما و
ئایديالە تیۆرییەكان وەك مۆراڵ بۆ خۆیان باوەڕ پێكراون و لەئارادان،
سەربەخۆن لەهەمبەر راستییە سەركەوتوەكانی زەوی و مادیدا دەردەكەون،
لەم رووەوە دەتوانرێت بە بزاڤێك لەئایدیاوە جیهان راستبكرێتەوە ،لە
مانفێستدا وەكو ئانتی تێزێكی بەبڕشت لەبەرانبەر ئەم ئایدۆلۆژیایەدا ئاوەها
هاتووە (پاڵپشتی گ��وزارە تیۆریيەكانی كۆمۆنیزم هەرگیز ئەو ئایدیاو
بنەمایانەی ئەم و ئەو نییە ،كە موسلحێكی جیهانی دیتبێتەوە ،ئەوانە تەنها
راگەیاندنی گشتی و راستەقینەی خەباتی چینایەتین كە لەئارادایە،
پەیوەندییەكان پەیوەستن بە بزاڤێكی مێژووییەوە كە لەبەرچاوماندا لە
ئارادایە ).دەتوانن بەڵگە و هۆكاری وردو رونەكانی ئەم زاراوانەی مانیفیست
لەسەر یانزە تێزی فویرباخ بدۆزینەوە كە كارل ماركس ساڵی ( )1845بۆ
دیاریكردنی چارەنوسی خۆی نوسیویەتی ،پاشان فریدریك ئەنگلس ئەوانەی
وەكو فایلێك خستیەسەریەك لە نووسراوەكانی خۆی بەناونیشانی لودویگ
فویرباخ و كۆتایی فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانی لەساڵی ()1888دا خستەبەردەم
رای گشتی ،ناوەرۆكی ئەم یانزە تێزەی ماركس گەلێك زیدەتر لەو شتەیە
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كە ئەنگلس ناوی ناوە»تۆوی پێگەیاندنی جیهان بینی نوێ لەراستیدا روانگەی
بنەمایی فەلسەفەی ماركسیزم سیستمێكی لۆژیكیانەو بۆێرانەیە كە بەراشكاوی
و درەوشەوەو راگەیاندراوە .ئەم یانزە تێزە لێدوانێكی ئەوەندە تێكشكێنە
كە بەوردی خاڵی نیشانەگرتوو هەموو كۆڵەكە پاڵپشتەكانی بۆرژوایی تاكو
ئێستا وردەوردە دەهاڕێت ،ماركس قەت لەسەر «دووالیەنە» بوونی ئاسایی
نێوان تیڕامان و بوون ویستی كردن و كرداری كردن كەلە تایبەتمەیە
گشگیریەكەی سەردەمی بورژواییو ئەمرۆش هەر وایە ناوەستێت ،بەڵكو
بەب ێ دواكەوتن خەریكی رەخنەگرتنە لە دوو سیستمی مەزنی فەلسەفی
دەبێت ،كە بەرواڵەت وەالنانی ئەو دوو الیەنبوونە لە خودی جیهانی
بۆرژوایدا بەهۆی ئەمانەوە بەئەنجام گەیشتوون ،بە واتایەكی دیكە ئەو
لەالیەكەوە خەریكی رەخنەگرتنە لەسیستمی «ماتریالیزم» كە تا ئەو سەردەمە
لەالیەن فویرباخەوە گەیشتۆتە لوتكەی خۆی ،لەالیەكی دیكەوە رەخنە
لەسیستمی «ئایدیالیزم»ی كانت ،فیختە ،هیگل ،دەگرێت ،درۆینەبوونی
هەردووكیان لە قاودەدات جێگایان ماتریالیزمێكی نو ێ دەگرێتەوە كە هەموو
نهێنی تیوەریەكانیان بەلێكدادانێك چارەسەردەكات ،بەم شێوەیەش مرۆڤی
وەكو بوونەوەرێكی هزرڤان سەیركردووە و لەهەمانكاتدا بەهۆكاری بكەری
داناوە لە جیهاندا ،نمونەی گشت جیهانی وەكو بەرهەمی «تێكۆشانی مرۆڤی
بە كۆمەڵ بوو» تێگەیشتووە و پوختترین و بەرچاوترین بینینی ئەم
وەرچەرخانە چارەنوسسازەی فەلسەفە لە دوو رستەی كورتی هەشتەم دایە
(ژیانی كۆمەاڵیەتی لەگەوهەریی خۆیدا پراكتیكییە ،هەموو ئەو نهێنیانەی كە
تیوەری بەرەو سۆفی گەریەتی دەبەن لەم خاڵەدایە ،چارەسەری ئاوەزیانەی
خۆی لەپراتیكی مرۆڤ و تێگەیشتنی لەم پراكتیكەیە) دەبێت بۆ تێگەیشتنی
تەواو لەوەی كەلەروانگەی ماركسدا نو ێ بوونی هەیە ناكۆكی دووالیەنی
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لەالیەكەوە لەگەڵ « ئایدیالیزم» تا ئەو كاتەو لەالیەكی دیكەوە «ماتریالیزم»
كە تا ئەو كاتە لەئارادا بووە تێبگەین ،بە پێچەوانەی «ئایدیالیزم»وە ،كە
تەنانەت لەهەمان فەلسەفەی هيگڵ دا بە روونی مەرجی هۆكاریكی « ئەو
جیهانی «( )Jenseitigتیادایە «ماتریالیزم»ی ماركس یەكڕاست لەسەر بواری
« لەم جیهانەدا « ( )Diesseitigkeitپێكهاتووە :نەك تەنها ماركس هەموو
«ئايديا لە» پراتیكی ئاكارییەكی خوویەكی ئەم جیهانەی تیادایە ،بەڵكو
هەموو تیۆریەكانیشی «راستیەكی « ئاوای تیادایە رێگەبدەن خواكانی
هەتاهەتایی لە هزری پاراستنی راستییە نەمریەكانی خواوەندیدا بن ،بەاڵم
هەموو ئەو راستیانەی ئێمەی مرۆڤی زەوی تاكو ئێستا لەگەڵیاندابووین و
دەیشبین خو زەویی ئەم جیهانەیان هەیە و هەموو كەموكوڕی و «كاتی
بوونەكەیان» لە تایبەتمەندی دیاردەكانی زەوین و بەب ێ هیچ پوانێك
شەرمەزار كراون ،بەاڵم لەالیەكی دیكەوە لەجیهانی مرۆڤدا هیچ شتێك
بەپێچەوانەوەی ئەوەی كەبزاڤی «ماتریالیزم»ی كۆن وای دانابووم هەبوونێكی
بێ گیانەو یارییەكی كوێرانە لەنێوان هێزە هاندەر و نائاگاكان و مادە هاندرا
وەكاندایە «راستیە» كەیش بەم چەشنەنییە ،هەموو «راستیەكانی» مرۆڤ
ه��ەروەك خودی مرۆڤی ئەو راستیانەی كە بیرمەندانە لەسەری دایە،
بەرهەمێكی مرۆییە بەرهەمێكی جیاواز لەگەڵ زاراوەی «بەرهەمە سروشتییە»
ناوازەكاندا (گەر ئەمانەش وەكو «سروشت « چاولێكەرین ئەوا لەراستیدا
«بەرهەم « نیین!) بە واتایەكی وردتر ئەو راستیانە بەرهەمی كۆمەاڵیەتین
كەلەژێر هەلومەرجێكی سروشتی و كۆمەاڵیەتی بەرهەمەدا لەسەردەمێكی
دیاریكراو لەمێژووی سروشت و مرۆڤ بەرێگەی كاریگەریەتی بەكۆمەڵی
مرۆڤەكان ،لە دابەشكردنی كاردا لەگەڵ بەرهەمەكانی دیكەی تیكۆشانی
مرۆڤدا بەدەست دێن  .ئێستا كلیلی (تێگەیشتنی ماتریالیستی لە كۆمەڵگەی
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كارڵ ماركسمان لەبەردەستدایە سەرەتا هەموو دیاریدەكانی جیهانی راستی
بەسەر دووگرروپی مەزندا دابەش دەبن كە وەكو مرۆڤی هزرڤان و بكەریان
وەكو مرۆڤی بكەرو هزرڤان تیادا ژیان دەكەین ،لەالیەكەوە ئێمەو هەموو
ئەوەی لەئارادایە پەیوەستن بەجیهانێكەوە كە دەتوانین بە «سروشت» وێنای
بكەین واتە جیهانێكی «نامرۆیی» كە بەتەواوی لە هزرو ویست و كرداری
ئێمە سەربەخۆیە (جیاوازە) لەالیەكی دیكەوە وەك مرۆڤی هزرڤان و بكەر،
لە جیهانێكدا ژیان دەكەین كە لەراستیدا بەكردار كاریگەریەتی لەسەر
دادەنێن و كاریگەریە كرداریەكانیشی دەبێتە ئەزمونمان لەم رووەوە و
دەبێت لە بنەڕەتدا بە بەرهەمی خۆمانی بزانین ،هەروەها خۆشمان بە
بەرهەمی ئەو بزانین ،بەاڵم ئەم دوو جیهانە ،جیهانی سروشتی و ئەو
جیهانەی كەلەڕووی مێژوویی كۆمەاڵیەتییەوە پراكتیكییە لەیەكدی جیاواز
نین ،بەڵكو هەردووكیان لەیەك جیهاندان.
یەكێتی ئەوان لەسەر ئەو بنەما تاكە هەردووكیان لە جێگەو ژێرسەری
رەوتی ئەكتیڤ-پاسیڤی ژیانی مرۆڤەكاندان ئەو مرۆڤانەی كە هەم لە
كارەكانیاندا لە كاتی دابەشكردنی كاردا ،لە تێڕامان و گشت راستییەكانی
خۆی بەردەوام سەر لەنو ێ بەرهەم دەهێنێتەوە و پڕاوپڕی دەكات ،بەاڵم بە
تیڕوانینێكی وا ناتوانێت بەیەكگەیاندنی ئەم دوو جیهانە شتێكی دیكە جگە
لە ئابوری بێت بە گوتەیەكی ووردتر «بەرهەمی مادی» ،چونكە هەر بەو
شێوەیەی ماركس لە «پێشەكییە گشتیەكان» دا لەسەر ئابوری رەخنەگرانە
ساڵی( )1857دیسانەوە بۆیەكالیى كردنەوەی خۆی نوسیویەتی و بەراشكاوانە
رایگەیاند ،لە نێوان ئەو هەموو هۆكارە هەمە چەشنانەدا كەبەتێكەڵبوونیان
كاریگەریەتیان فۆرم دەدەن��ە ژیانی مێژوویی كۆمەاڵیەتی مرۆڤەكان و
هەمیشە سەرلە نوێ دروس��ت دەب��ن��ەوەو ب��ەرف��راوان دەب��ن ،پرۆسەی
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بەرهەمی مادی ئەو هۆكارە دروست دەكات كە هەموو هۆكارەكانی دیكەی
لەنێوچنگدایە و هەمویان لەیەكێتییەكی راستەقینەدا بە یەكدی بگەیەنێت،
لودویك وڵتمن مرۆڤناسی رامیاری ،كانت گەرا و سۆسیالیستی سەر لەنو ێ
گونجاندن (ریۆژایست) لەپەرتوكەكەی خۆیدا كە سەبارەت بە ماتریالیستی
مێژوویی بەشەش دەركەوتنی جیاوازی بۆ «ماتریالیزم» دەستنیشانكردووە
دەبێت لەروانگەی ئەو هەموویان بە بەشەكانی دروستكەری»ماركسیزم وەكو
جیهان بینیەك» دا بنێن و ئاوا شرۆڤەی دەكات( :ماركسیم وەكو ئایدۆلۆژیا
لەگەاڵڵەیەكی گشتیدا پێگەیوترین و پڕاوپڕ سیستمی ماتریالیستی و لەسەر
ئەم خااڵنەیە:
 -1ماتریالیزمی دیالكتیك وەكو بنەمای گشتی ناساندن سەر لەنو ێ
ناساندنەوە پەیوەندی هزروبوون هەڵدەسەنگێنێت.
 -2ماتریالیزمی فەلسەفی كێشە پەیوەستدارەكان لەپەیوەندی نێوان
رۆح و ماددە بەمتمانەدان (كردن) بەزانستە سروشتیەكان چارەسەر دەكات .
 -3ماتریالیزمی ژینگەناسی پەیوەستە بەپەیوەندی تیوەری تەواوكاری
سروشتی لەگەڵ دارویندا.
 -4ماتریالیزمی جوگرافی پەیوەست بوونی مێژووی كولتوری مرۆڤ
بەدۆخی جوگرافی و دەوروبەری فیزیكیەوە دەسەلمێنێت .
 -5ماتریالیزمی ئابوری لێكۆلینەوە لەسەر كاریگەریەتی پەیوەندی
ئابوری هێزەكانی بەرهەم و ئاستی تەكنیك ،بۆ وەرچەرخانی كۆمەاڵیەتی و
مۆراڵی هەڵدەسەنگێنێت و دەیان دۆزینەوە پێكەوە ماتریالیزمی جوگرافی و
ئابوری تێگەیشتنی ماتریالیستی مێژوو بە واتا سنوردارەكەی دروستدەكات.
 -6ماتریالیزمی ئاكاری بەواتای پچڕانی رادیكاڵە لە هەموو وێنا
ئاینزاكانی ئەو جیهانەوە هەموو ئامانج و هێزی ژیان و مێژوو دەگوازێتەوە
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ئەم جیهانە راستەقینەیە .هەڵبەت دەتوانین ئەو مافە بدەینە وڵمتن كە
ماركسیزم پەیوەندیەكی دیاریكراوی دوورو نزیكی لەگەڵ ئەم دەركەوتنانەی
ماتریالیزمدا هەیە ،بەاڵم هەموو ئەمانە بە هیچ كلوجێك وەك بەشێكی
پێویست گەوهەری ماركسیزم نین ،لەراستیدا «تێگەیشتنی ماتریالیستی
لەمێژوو و كۆمەڵگا»ی ماركس تەنها ئەو تایبەتمەندییە دەگرێتەوە كە
ولتمن لە كۆتاییدا لەبەندەكانی (5و )6داوەك��و دەركەوتنی ماتریالیزم
دەستنیشانی كردون ،لەراستیدا ماتریالیزمی ماركس ،ماتریالیزمێكی«ئاكار»ییە
هەربەهەمان شێوە كە وڵتمن ئاماژەی پێداوە ،نەك بە واتای ئەو روانگە
ئاكارییە كە ماركس لەیەكێك لە نوسراوەكانی سەردەمی « وێتیدا»
( Nahlassبەرگی یەكەم الپەڕە )321وەكو «ماتریالیزمی سوك و ریسوا»
دابویە بەرهێرش كەتیایدا بەرژەوەندی تایبەتی وەكو ئامانج و مەبەستی
جیهان هەڵسەنگاندبوو) ،ماركیسم تێگەیشتنێكی بەو رەنگە لە «ماتریالیزم»ی
ئاكاری داوەتە دەست بەرژەوەندی پارێزانی ئایدۆلۆژیای بۆرژوایی و ئاكاری
كاسبكارەكانی ،بەاڵم لەم دواییانەدا رێكخراوەیەكی سەرمایەداری ئەو
تێگەیشتنەی بەم چەشنە لەقاودا (بازرگانێك لەبەر رۆح سوكی نابەج ێ
لە قازانجی نائاسایی سەركەوتوانەی ئاڵوگۆڕی دراودا خۆبەخشانە وازی
لێدەهێنێت و بەم كارەشی خۆی لەبەرانبەر زەرەرەكانی داهاتودا قڕكرد و
ئەم كارەش لەروی ئابورییەوە گەوجێەنیەكی تەواوەو لەڕووی ئاكاریشەوە
قەت كارێكی چاكەی بەئەنجام نەگەیاندووە) (سەروتاری  23ی مارسی 1922
 )DeutscheBergwerKzeitunبە پێچەوانەی «ماتریالیستی ئاكاری»چینی
سەرمایەدارەوە «ماتریالیزمی ئاكاری چینی كرێكار هەر وەكو وڵتمن بەراستی
جەختی لەسەركردۆتەوە لەبنەڕەتدا بە واتای پچڕانێكی رادیكاڵە لە هەموو
وێناكانی ئەو جیهان ،هەڵبەت لێرەدا وڵتمن وەكو كانت گەرایك بە گوێرەی
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پێویست «وێناكانی ئەو جیهانی» ناناسێت و نابێت تەنها بەوێنا وردو دیار
و ئاگای «ئاینزا»بزانین ،بەڵكو ئەم چەمكە هەموو وێناكانی « ئەڵتەرناتیڤ»
یش دەگرێتەوە كە فەلسەفەی رۆشنگەری ،پاشان فەلسەفەی رەخنەگرانەی
ئایدیالیستی بووە جێگە یاری وێنا ئاینزاكان ،بۆ نموونە ئایدیای یاسادانی
ئاوەزی تۆخ بەهۆی نابژیوانیئەو گوتارانە لە خۆدەگرێتەوە لەئەنجامدا ،پاشان
فەرتر روونی دەكەمەوە گەر بڕیار بێت و بەراستی لەگەڵ هەموو وێناكانی
ئەو جیهاندا بەشێوازێكی رادیكاڵ پەیوەندیەكان ببڕێن و روتێكردنی ئەم
جیهانەمان «بەرجۆرێكی پڕاوپڕ» بێت ئەوا كێشە كە لێرەدا كۆتایی پێنایەت،
وێڕای ئایدیا پراتیكی و ئاكارییەكان و ئیدەئالە ئاینزاكان و فەلسەفەی ئاكاری
دووالیەنە خوازی بورژوایی ناساندنە تیوەریەكانی راستی ئەو هی ئەو
جیهانن ،كەواتە ئاشكرابوونی راستییە «نەمرەكان» مانەوەو نەگۆڕیان «خۆی
لە خۆڕا» لە ئارادابووە كە دەبێت زانست و فەلسەفە بەدوایاندا بگەڕێت و
بیان بینێتەوەو لەمەوال بەشێوەیەك كە گۆڕاندنیان تیا نەبێت بیانخاتەڕوو.
وێناكردنێكی لەم چەشنە تەنها خەونێكە ئەویش خەونێك كە ئەوەندە جوان
نییە ،چونكە ئایدیایەك بەب ێ وەرچەرخان و بەبێگۆڕان بێگومان ئایدیایەك
دەبێت كە دوور دەبێت لە تایبەتمەندی پێگەیین و گەشە ئەمەش تەنها بۆ
ئەو چینە بەختەوەرەیە كەلەدۆخی ئێستادا هەست بەخۆشی و كارمەرانی
دەكات و بەچەشنە ئایدیایە سەرسام دەبێت ،بەاڵم ئەو چینەی كە بەناچار
لە دۆخی ئێستایە و پێشكەوتنی خۆی هەوڵدەدات قەت شتێكی بەو رەنگە
لەئارادا نییە .
خاڵى دووەم ئەوەی كە لەراستیدا ماتریالیستم ماتریالیزمێكی «ئابوری»یە
ئەم ماتریالیزمە پەویوەندی نێوان وەرچەرخانی سروشتی و كۆمەڵگای مرۆیی
لە پرۆسەیەكدا دەبینێت كەوەك «بەرهەمی مادی»وەرگیراوە ئەو پرۆسەیە
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كە ئەنجامدا و بەردەوام بە درێژایی ئەو مرۆڤ كەرەستەی ژیان و هەموو
ناواخنەكەی سەر لەنو ێ بۆ جارێكی دیكە بەرهەم دەهێنێت و گەشەی
پێدەدات ،لەپاڵ ئەمەدا گرنگترین «راستی» ژیانی كۆمەاڵیەتی مرۆڤ واتە
هەموو راستییەكانی دیكەی میژوویی كۆمەاڵیەتی و كرداری و پرۆسەی
ژیان لە واتا بەرفراوانەكەیدا بەپرۆسە مۆراڵیەكەیشیەوە دیاردەگەلێكن ،كە
بۆ وەرچەرخانە گشتی و سەرانسەریەكان كاریگەریەتیەكی ئەوتۆیان نییە،
هەرچەندە زرۆیش راست نیین گەر نواندنەكەی ماركس بخەینە گەڕ ئەوانە
سەرخانی بینای ژیانی كۆمەاڵیەتی مرۆڤەكان دادەمەزرێنن لەكاتێكدا ژێرخانی
ئەم بینایە لە «پێكهاتەی ئابوری» كۆمەڵگادا نەخشی بەستووە ،بەاڵم لەوێدا
كە وڵتمن وەكو مرۆڤناسێك لەبری «زانستە كۆمەاڵیەتیەكان» جەخت لەسەر
زانستە سروشتیەكان» دەكات و داواكار دەبێت كە ماتریالیزمی جوگرافی و
ئابووری پێكەوە تێگەیشتنی ماتریالیستی لەمێژوو و بەواتایەكی دیكە سنوردار
دەكات» راست نییە ،گەر بمانەوێت تێگەیشتنی ماتریالیستی مێژوویی
بەواتای «بەرفراوان» و « سنوردار» لەیەكدی جیابكەینەوە ئەوا بەبڕوای من
و بێگومان دیاریكردنی واتای سنورداركردنی ماتریالیزمی تایبەتی ماركس
لەهەمبەر ئەوەدا تەنها بەواتایەكی بەرفراوان بە «ماتریالیزم» دەژمێردرێت،
بەاڵم گەر بەوشێوازە بێت كە ماتریالیزمی ماركیستی وەك تێگەیشتنێكی
ماتریالیستی لەژیانی «مێژوویی كۆمەاڵیەتی» ماتریالیستی كە ماركس و
ئەنگڵس ئەوماتریالیزمەیان بە ماتریالسمی « ناتورالیستی» ناوزەدكردوە
جیابكەینەوە ،كەواتە تێبینی هۆكارە جوگرافیەكان ،هەروەها ژینگە ناسی
كاریگەریەتیەكانی دیكەی «سروشت» لەسەر وەرچەرخانی مێژوویی كۆمەڵگای
مرۆیی بەدەر دەبێت لەبابەتی « تێگەیشتنی ماتریالیستی لە مێژوو بەواتای
سنودارەكەی «وڵتمن و زۆربەی كەسەكانی دیكە ،كە سەبارەت بەتێگەیشتنی
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ماتریالیستی ماركس لەمێژوو قەڵەمیان سواندوە ئەم خاڵەیان روشاندو لێڵیان
كردووە ،بەاڵم ئەو كەسانەی هەموو كات زەحمەتیان داوەتەبەر خۆیان كە
سەربەخۆ و راستەوخۆ لەسەر نوسراوەكانی ماركس تێڕامان بكەن بەراستی و
دروستیان زانیوە» ماركسیش وەك « هیگڵ « هێردەر» ( )Herderو زۆربەی
فەیلەسوفەكان ,مێژوونوسان و شاعیرو كۆمەڵناسەكانی سەدەی هەژدە و
نۆزدە و بیستەم كاریگەری هۆكاری فیزیكی و هۆكاری دیكەی سروشتیان
لەسەر تەواكاری بۆ كۆمەڵگای مرۆیی گەلێك گرنگ و ئاوارە زانیوە لەالی
ماركس ئاشكرایە كۆمەڵگای مرۆیی شتێك نییە ،لە دەرەوەی «سروشت»
یان باشتر لە سروشتەوە بێت ،بۆنمونە لە یاداشتە كورتەكاندا بۆ كۆتایی
«پێشەكییەكی گشتی» لەسەر رەخنەی ئابوری رامیاری لەساڵی ( )1857دا بۆ
داڕشتنەوەی دوایی نوسیویەتی بە مۆركێكی راشكاوانە بۆ واتای بەرفراوان
لەسەر چەمكی «سروشت» دەبینین ,كە « هەموو شتەكان» لەوانەش «
سروشتیش دەگرێتەوە ،لەم یادەداشتانەدا رایدەگەینێت كە بێگومان سروشت
چاوگەی دەستنیشانكردن و دیاریكردنەكانی سروشت خۆیی و بابەتی
خێڵ و رەگەزەكان و هتد … .دەبێت ،لە زۆربەی گوتە ئاوارتە روناك
كەرەوەكانی «سەرمایە»شدا ،بەئاشكرا جەخت لەسەر كاریگەریەتیەكانی
سروشت دەكات ئاماژەی پێدراوە ،لەنامەكانی نێوان ماركس و ئەنگڵسدا
نمونە گەلێكی دیكە هەیە ،كە تا چ رادەیەك گرنگیداوە بە تەواو كردن
و تۆكمەكردنی بناغەی ماتریالیزمی مێژوویی كۆمەاڵیەتیەكەی لە روانگەی
«زانستە سروشتیەكان»ەوە ،بۆ ئەوەی چەند دەستەواژەیەكی كورت بە
نمونە بهێنینەوە ئاماژە بەنامەیەك لەبەرواری (19ی دیسامەبەری)1860
دەدەین كە ماركس سەبارەت بە پەرتوكی هەڵبژاردنی سروشتی داروین
نوسیویەتی و خاڵێكی زەقی نیشاندەر و تایبەتمەندیەكی بەرچاوی دەڵێت
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«سەرەڕای ئەوەی كە ئەم پەرتوكە بە ئینگلیزیەكی نەتراشراو نوسراوە ،بەاڵم
بناغەی مێژووی سروشتی تیۆریيەكانمانە» وێڕای هەموو ئەمانەش مرۆڤ
بۆ تێگەیشتنی روانگەر ئامانجەكانی ماركس و ئەنگلسیش بە بۆچوونی
ئێمە لەم بوارەشدا لەنێوان ئەم دوو هاوڕێیەدا رێكەوتنێكی تیوەری تەواو
لەئارادایە توشی هەڵەیەكی فرە زەق دەبن ،گەرچی تێگەیشتنی ماتریالیستی
مێژوو كۆمەڵگادا لەمەودایەكی ساكاردا بەكاربێنین و راستەوخۆ بەبنەمای
لێكۆڵینەوە زانستە سروشیەكان لەپرۆسەی ژیانی مێژوویی كۆمەاڵیەتیشدا
بزانین و ناتوانرێت ساویلكە بوونێكی بەم چەشنە لە دامەزرێنەرێكی
كۆمۆنیزمی ماتریالیستی كە قۆتابخانەی هێگڵی دیتبێت سەرهەڵبدات ،لەالی
ئەمانە گشت سروشت وەكو بناغەیە كە چ لە بوونیدا ،چ لەهەر قۆناغێكی
وەرچەرخانی «مێژووی سروشتی»یدا بێت ئەمە مەزنترین هۆكاری كاریگەری
لەسەر وەرچەرخانی مێژووی كۆمەڵگای مرۆیی ،بەاڵم ئەم كاریگەریەتییە
وێڕایی هەموو توندیەكەی هەموو كات وەكو هۆ و ناوبژیوانێك دەمێنێتەوە
هۆكارە سروشتیەكان وەكو ئاوو هەوا ،رەگەز كانزا ژێر زەوییەكان و هتد
 ...خۆیان لە خۆڕا و راستەوخۆ دەست نادەتە پرۆسەی وەرچەرخانی
مێژوویی كۆمەاڵیەتی ،بەڵكو لە هەریەك لەم بابەتانە بەتەواوەتی پلەی
پێشكەوتنی» هێزە بەرهەم هێنەرەكانی مادەی « لە شوێنی خۆیداد یاردەكەن
و پەیوەندی كۆمەاڵیەتی دیاریكراو «پەیوەندی بەرهەمی مادی» تا ئەم
پلەیە لە پێشكەوتنی هێزەكانی بەرهەمی مادی «چاودێری» دەبن (ئاگایان
لێدەبێت) ئەم پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەی بەرهەمی ماددی وەكو پێكهاتەی
ئابووری كۆمەڵگا «ژێرخانە راستەقینەكەی» دادەمەزرێنێت كە گشت ژیانی
كۆمەاڵیەتی وەك ژیانی (مۆراڵ)یش دیار دەكات ،بەاڵم ماركس هەموو كات
ئەم شتە جیاوازانەی بەتوندترین شێوە لەیەكدی جیاكردۆتەوە ،تەنانەت
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لەوێدا كەوا دێتە بەرچاو ئاماژەبە ژیانی سروشتی مرۆڤ لەپەیوەندیدا لەگەڵ
سروشتدا دەكات بە سەرنجدانێكی فرەترەوە دەردەكەوێت ،كە هەموو بابەتەكان
پەیوەندیان بەم مژارەوە هەیە ،واتە ژیانی مێژووی كۆمەاڵیەتی ئەو ژیانەیە كە
بنچینەیەكی لەسەر بناغەی سروشتی كاریگەری دانانو كاریگەریەتی وەرگرتن
لەو بەگوێرەی ((یاساكانی سروشت)) ئەمە جەختكردنەوە شێلگیرانەیە لەسەر
ماركسو ڕوانگەو بابەتی كۆمەاڵیەتی بەتایبەتی لە گوتە بەرزەكاندا لەبەرگی یەكی
(سەرمایە)دا ،بۆ جارێكی تر باسی داروین دێتە گۆڕو بەڕوونی دەبینرێت كە
((داروین سەرنجی ڕاكێشا لەسەر مێژووی تەكنەلۆژیاو سروشتی ،واتە سەرنجی
خستە سەر ئەندامەكانی گیاكانو ئاژەڵەكان وەك ئامرازەكانی بەرهەم بۆ ژیانی
گیاو ئاژەڵەكان.
ئایا مێژووی فۆرم وەرگرتنی ئەندامە بەرهەمهێنەكانی مرۆڤی كۆمەاڵیەتی
كە كۆڵەكەی ماددی هەر رێكخراوێكی تایبەتی كۆمەاڵیەتییە شایەنی سەرنجدانێكی
بەم چەشنە نییە ؟ باشە هەنگاونان بۆ كارێكی بەم چەشنە ئاسانتر نییە ،چونكە
هەروەكو ئەوەی ڤیكۆ ( )Vicoدەڵێت :جیاوازی نێوان مێژووی مرۆییو مێژووی
سروشت لەوەدایە كە ئێمە سەبارەت بەیەكیان لێكۆڵینەوەمان كردووەو سەبارەت
بەئەوی دیكە نەمان كردووە؟ تەكنەلۆژیا ڕوونكەرەوەی تێكۆشانی مرۆڤە لەبەرانبەر
سروشتو پرۆسەی راستەوخۆی بەرهەمی ژیانی ،هەروەها نیشاندەری پەیوەندییە
كۆمەاڵیەتیو وێنا مۆراڵیەكانیەتی كە لەو پەیوەندیانەوە سەرچاوە دەگرێت.
تەنانەت بەم شێوەیەش (تەكنەلۆژیا) واتە دبينينی سروشت – نەك
بەو جۆرەی كە خۆی لە خۆرا لە ئارادایە ،بەڵكو وەها كە وەكو هەمبەرێكی
راوەستاو و ماددیو تێكۆشانە مرۆییەكان دەخرێتەڕوو پرۆسەی بێ ناوبژیوانو
سروشتییەكەی بەرهەمی ژیانی مرۆڤ ئاشكرا دەكات ،لەهەمانكاتدا پرۆسەی
بەرهەمی كۆمەاڵیەتی ژیانیشی دەخاتەڕوو.
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بەاڵم وێڕای ئەمانەش هەروەكو لەپێشەكیيەكی گشتییدا لەساڵی 1857
چەندەها جار دوبارە بۆتەوە بە روونییەكی زێدە ترەوە گوتراوە (ئابوری_
رامیاری) لەبەر ئەو هۆیە (تەكنەلۆژیا نییە) ،كە هەمووكات وەك زانستێكی
(سوژەی كۆمەاڵیەتی) بمێنێتەوە .بەبڕوای من هەموو هەڵەكانی وڵتمنو
زۆربەی هەڵەكان لەسەر ناسینی گەوهەری راستی تێگەیشتنی ماتریالیستیو
ماركسە بۆ مێژووی كۆمەڵگا كراون لە یەك هۆیا سەرچاوە دەگرێت ئەویش
بەكارهێنانی نوقسانیو ناتەواوی بنەمای (ئەم جیهانەیەتی)یە( .بەم جیهانی
بوونە) لە كورتترین دەربڕیندا گشت (ماتریالیزمی ماركس) بریتیيە لە
بەكارهێنانی هەرە باشی ئەم بنەمایە لەسەر ژیانی مێژووی كۆمەاڵیەتی
مرۆڤ.
زاراوەی ماتریالیزمی وێ��ڕای واتا جۆراوجۆرەكانی تەنیا لەبەر
ئەوهۆیە كە خووی (ڕەها)ی ئەم جیهانی بوونەی لەسەر شێوازی تێڕامانی
ماركس بەشێوەیەكی پڕاوپڕ ڕایانگەیاندووەو شایانی ئەوەیە كەهەموو
كات بۆ تێگەیشتنی ماركسیتی بیپارێزێت .ئەم زاراوەیە واتا بنەڕەتیەكەی
ماركس باشترین شێوازە لەبنەڕەتدا زاراوەیەكی هەڵگری بێت رادەگەیەنێت.
(ماتریالیزم) یەكڕاست لە رەخنەی (ئاینزا)وە سەرچاوە دەگرێت ،لەو ساتەوە
سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا لەباتی ئەوەی لەپڕوپاگەندەكانی راشكاوانە
الیەنگرانو ئەندامانی لەسەر تێكۆشانی (نا ئاینزایی) ئەركداربكات ،ئاینزایی
وەكو (بابەتێكی تایبەتمەند) راگەیاندو كەوتە دژایەتیەكی چارەسەرنەكراو،
لەگەڵ بنەمایەكی سەرەكی ماركسیسزدا چۆن هەر ئایدۆلۆژیایەكی
دیالێكتیكە ماتریالیستەكان ناتوانێت ببیتە (بابەتێكی تایبەتمەند) بەو
رادەیەش ئاینزا ناتوانێت ببێتە بابەتێكی تایبەتمەند ،گەر لەپاردۆكسی بوون
باكمان نەبێت دەتوانین كێشەكە بەجۆرێكی دیكە دەرببڕین ،نا ئاینزا بوون
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(یان بەجۆرێكی گشتی خەبات بەدژی ئاینزاو – نەك خەبات لەروانگەی
بۆرژواییەو بەشێوەیەكی دیموكرات بەدژی دەسەاڵتی پاوانخوازی ئەم یان
ئەو ئاینزای تایبەت بێتەگۆڕێ ئەوا بەرادەیەك هەمان شۆڕشی ماتریالیستی
گرنگ دەبێت ،كە ئاینزای بۆ تاكی باوەڕدار هەیەتی .لێرەشدا یەك (بابەتی
تێپەڕاندنی ماتریالستی) لەئارادایە هاوشێوەی ئەوەی كە پێشتر سەبارەت بە
(دەوڵەت)( ،زانست)( ،فەلسەفە) لێكۆڵینەوەمان لەسەركرد.
رەخنە ،خەباتو هەڵوەشاندنەوەی ئاینزا تا ئەو جێگایەی بەشێوازی
پرۆسەی مۆڕاڵ لەپێشە ،لەهەمانكاتدا یان پاش گۆڕانكاری هەلومەرجی
كۆمەاڵیەتی بەرهەم دێت كە ئەمەش خۆی بناغەی گۆرانگاریەكانی دیكەیە
لەنێو مێشكی مرۆڤەكاندا پێكدێت هەر لەم پەیوەندیبە تایبەتیەدا خۆی
وەكو (هەڵوەشاندنەوە ئاینزا) ناچار دەبێت لەشێوازێكدا هەندێك گەوهەری
ئیمانەكەی لە (ئاینزا)هەبێت .دیاریو دەستنیشانكردنی ئەم گوتەیە هەبووە
و باوە كە سۆسیالیزمو كۆمۆنیزم (ئاینزای بەم جیهان بوونەن) كە لەقۆناغی
ئێستای گەشەو راستریش بۆ قۆناغی ئێستای كۆمەڵگای ئەوروپی هێشتا واتای
راستی خۆی هەیە (ئاینزای بەم جیهان بوونە) وەك قۆناغی سەرەتاییو
هێشتا زۆر ناتەواوی (تێپەڕبوون)ە ،بە جیهانی وشیاریو ئەم جیهانە
مرۆییە لەكۆمەڵگای كۆمۆنیستیداو بەكرداریش لەگەڵ دەوڵەتی (دیكتاتۆری
شۆڕشگێڕی پرۆلیتاریا)و لەقۆناغی گۆڕینی شۆڕشگێڕانەی كۆمەڵگای
سەرمایەداری بۆ (كۆمەڵگای كۆمۆنیستی) لەسەیركردنو چاودێریكردندا
بەم شێوەیە نا ئاینزابوونی ڕەچەڵەك خوازی ب ێ بڕواییەكی چاالكەو پێش
مەرجی چۆنو جیهانی بەپڕاوپڕە لەهزرو كردار دایە ،لە واتا و روانگە
ماتریالیستەكەی ماركسەوە ،پڕاوپڕ بەم جیهانی بوونە تەنها بەسەردا رۆشتنی
وێناكان ئەم جیهانی ئاینزایە بەدینایەت تا ئەو كاتەی تاك خود بەراستی بوونی
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هەمیشەییو لەئەنجامدانی نەزەویی بوونی (ئایدیا) تیۆرێكو كرداریەكان
باوەڕی هەبێت ئەوا هەر(ئەو جیهانەش)و (ئەم جیهان) بەردەوام دەبێت،
تەنانەت ئەو كاتەی هزری مرۆ لەم قۆناغە باشتربوو ،دیسانەوە لەوانەیە
نەگات بەم جیهان بوونە راستەقینەیە.
كەواتە ئەوە كە تەنها لەدوایین شرۆڤەدا بەگوێرەی تیۆری ماركس
ئەم جیهانی بوونە لەدوو (تێزیدا سەبارەت بە فۆیرباخ) دەڵێت شتێكی
جیاواز نییە ،لە (پراكتیكی ) كرداری مرۆیی.
لەم ڕووەوە تەواوكاری كردنی (ئەم جیهانی بوونە) لە سیستمی
ماركسدا بەشێوازێكی باشتر لەتێگەیشتنی ماتریالستی مێژوو كۆمەڵگا
لەم (بەجیهانی بوونەدا) دێتە ئاراوە كە بیالن چۆی بۆ دان��راوەو وەك
پاشماوەیەكی النەبراو لە قۆناغی دووالیەنە خوازی بۆرژوایی ،هەروەها
ماتریالیستمی (سروشتگەرا) هاوڕێیەتیەكی ئاوەژوانەی دەكات ،هەنگاوی
چارەنوسازی كە لە درێژەیدا ماتریالیزمی نو ێ ماركیستی دەگاتە دوایین
و گرنگترین و قۆناغی پێگەبینی بریتیە لەو راستییە كە لەهەمبەر واتای
سنوردار و كرداری سروشتا وشەیەك وەك «سروشت» دیاریدەكرێت و راستی
پرۆسەی ژیانی پراكتیكی مێژوویی كۆمەاڵیەتی مرۆڤ رادەگەیەنێت هەر بەو
شێوەیەی كەپەرتوكی وڵتمن و سەدان پەرتوكی دیكە ،لە هەمووی گرنگتر
رەوتی وەرچەرخانی بزاڤی پارتە سۆسیالیستی و نیمچە سۆسیالیستەییە لە
ئەوروپا و ئەمریكادا گەلێك جار سەلماندویانە كە ماتریالیزمی سروشتگەرای
ئاوەژوو قەت ناتوانێت كێشەی شۆڕشی كۆمەاڵیەتی لەناو بابەتێكی خۆیدا
وەك «بە شێوازێكی ماتریالیستی» چارەسەر بكات ،چونكە هزری شۆڕشێك
كە دەبێت لەرێگەی كردارە راستەقینەكان مرۆڤ لە جێهانێكی راستەقینەدا
بێتە گۆڕێ قەت لەالی ئەو «بابەتی» بوونی مادی نییە ،لە ئەنجامدا
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ماتریالزمێكی بەم چەشنە كە بابەتی دژك��ردەوەی كرداری مرۆڤ لەالی
ئەو لەئاكامدا وەك بابەتێكی ئەو دیو نامادی بوونەوە سەیردەكات ،لە
بەرەنگاربوونەوەی راستییە «مادی –پراكتیكی» یەكانی وەك شۆڕش تەنها
دوو رێگەی لەبەردەم دایە ،یان بەو شێوازەی كە ماركس لەیەكەم تێزیدا
سەبارەت بە فویرباخ رایگەیاندووە «وەرچەرخانی الیەنی زانستی دەسپێرێتە
ئایدیالیزم» و ئەمەش ئەو رێگەكانی كە هەموو ماركسیتە كانت گەڕا،
ریژیونیتەكان و ریفۆرمیستەكان تێپەڕیان كردووە و تێپەڕی دەكەن ،یان
ئەوەی كەشێوازێك دەگرێتەبەر كە زۆربەی سۆسیال دیموكراتەكانی ئەڵمانیا
تا پێش جەنگی جیهانی یەكەم تێپەڕیان كردبوو ،ئەمڕۆش پاش ئەوەی
كە سۆسیال دیموكراسی ئاشكراو روونی كردووەتەوە ریفۆرم بۆتە بابەتی
سەرەكی ماركسیستە نەرم ڕەوەك��ان ،كەواتە هەرەسپێهێنانی كۆمەڵگای
سەرمایەداریو لەدایكبونی كۆمەڵگای سۆسیالستی كۆمۆنیستی پێویستیەكی
سروشتی ئابوری دەزانن درەنگ ،يان زوو بەگوێرەی یاسای سروشتی (خۆیان
لەی خۆڕا پێكدێن) لە ئاسمانەوە دەكەوێتە خوارەوە وە بەب ێ راڤەكردنی
جەنگی جیهانی  1918-1914نەخرایە خزمەت ڕزگاری پرۆلیتاریاوە ،بەاڵم
رەوتی بزاڤ لەكۆمەڵگایە سەرمایەداریەوە بۆ كۆمەڵگای كۆمۆنیستی هەروەكو
ئەوەی ماركسو ئەنگڵس وێرای (هەموو تیۆرە دوو شانەكانیان) لەسەرەتا
تاكو كۆتایی لە هەموو بەرهەمەكانیاندا دووپاتیان كردووەتەوە كەتەنها
بەشێوازی شۆڕشە كە لەالیەن تێكۆشانی كرداری مرۆییەوە دێتەئاراوەو
پێكدێت ،تێكۆشانێك كەنابێت وەك هەڵدێرانی (بەبێ زەمەن) سەیر بكرێت،
بەڵكو قۆناغێكی درێژە لە خەباتی شۆڕشگێڕانە لەقۆناغی تێپەڕاندنی نێوان
كۆمەڵگای سەرمایەدارو كۆمۆنیستدا كە لەدرێژەیدا گۆڕانكاریە شۆڕشگێرەكان
لەمەوە بۆ ئەوی دی بە دیكتاتۆری شۆڕشگێڕانەی پرۆلیتاریا بەئەنجام
87

ئاشنابوون بە كارل ماركس

دەگات( ،ماركس رەخنەی پرۆگرامی گۆتای  )1875چونكە هەروەك لە
سی ساڵ لەمەوبەر ماركس لەكاتی پیالندانانی روانگەی ماتریالیستی نو ێ
خۆيدا بووە بەوپەڕی كورتییەوە لەسيێیەمین تێزی سەبارەت بەفۆیرباخ،
وەكو بناغەو بنەمای گشتی ئەم ماتریالیزمە راگەیاندووە (هاوكات بوونی
گۆڕانكاری هەلومەرجی تێكۆشانی مرۆیی تەنها دەتوانێت ،بۆ پراكتیكێكی
گۆرانكاری پێكردنو تێگەیشتن بەشێوازێكی ئاوەزانە تێبگەین).

*وەگێڕی كورد _:چاوەڕوان بن هەر لەهەر ژمارەیەكی گۆڤاری
ئایدایادا بەشێك لە كتێبی ((ماركسیزمو فەلسەفە) كە بەقەڵەمی كارڵ كۆرش
نوسراوە باڵودەكرێتەوە...
سەرچاوە
ماركیسزم وفەلسەفە ،كارل كرۆس مجید وارەسە.
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ماركسیزمو ئایين
مایكل لوفی
لەفارسییەوە :لوقمان رەئوف
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خوێندنەوەیەكی وردی ئەو نوسینانەی ماركس كەتیایدا گوزارشتی
(ئایین بێهۆشكەری گەالنە) دەخاتەڕوو ،مایكل لوفی لەنوسینێكیدا تایبەت
بەم مەسەلەیە ،مۆركی دووالیەنی ئاینی لەبەرچاو گرتووە و دەڵێ(( :خەمی
ئایین لەهەمانكاتدا گوزارشتە لەخەمێكی واقیعیو سكااڵكردنە لە خەمێكی
واقعی ،ئایين شتە ناشیرینەكانی بوونەوەری سەر لێ شێواوە دڵی جیهانێكی
بێ دڵە ،هەروەكو چۆن گیانێكە بەبێ گیان ،بۆیە ئەوە بێهۆشكەری گەالنە))
زۆربەی الیەنگران و دژایەتی كارانی ماركسیزم ،پێیانوایە گوزارشتی
(ئایین بێهۆشكەری گەالنە)ی بەناوبانگ تەواوی چەمكی ماركسیزمە دەربارەی
دیاردەی ئاینی ،بەاڵم دەب ێ ئەوە بزانین كە ئەم گوزارشتە بەتەنها ،تایبەتی
هی ماركسیزم نییە ،بەڵكو دەتوانین لەدەق و ڕێڕەوی تری الی كانت،
هیردەر ،فیورباخ و… هتد بیدۆزینەوە.
خودی ئەو نوسینەی ماركسيش كە بەناونیشانی (بەرەو رەخنە لە
فەلسەفەی حەقی هیگڵی) كە لە ساڵی  1844نوسیویەتی ،قەرزاربوونی
ماركسمان بۆ دەردەكەو ێ دەربارەی بیرو باوەڕی هیگڵی چەپڕەوانە كەپێی
وابوو ئایین نامۆیە بەناوەڕۆك ،یان كرۆكی مرۆیی ،زیاتر لەقەرزاربوونی
دەرب��ارەی فەلسەفەی ڕوناكبیری كە دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی  ،18تیایدا
سەرزەنیشتی ئایین كراوە لە واقیعدا كاتێك كە ماركس ئەو نوسینەی
نوسیوە ،هێشتا خوێندكاربووە لەالی فویرباخ و شیكردنەوەكەشی بۆ ئایین
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هیچ دانە پاڵی چینێك لەچینەكانی تێدا نییە ،لەگەڵ ئەوەشدا مۆركی
جیاوازی دیاردەی ئایینی لە خۆگرتووە :هەند ێ جار شەرعیەت دەدات
بە كۆمەڵگاو هەند ێ جار گلەیی و سكااڵی لێ دەك��ات ،لە سەرەتادا
لێكۆڵینەوەی ماركسیش بۆ ئایین وەكو پەیوەنییەكی كۆمەاڵیەتی و مێژووی
دەستی پێنەكردووە ،بەاڵم دواتر لەنوسینی ئایدۆلۆجی ئەڵمانیدا ڕەنگی
داوەت���ەوە( ،)1846ئەو لێكۆڵینەوانە ئاینیان واشیكردۆتەوە كە یەكێكە
لەشێوە زۆرەكانی ئایدۆلۆجیەت بەرهەمێكی رۆحی گەلێكە ،بەرهەمی بیر
نواندنەكان و هۆشیارییەكانە ،كە دواتر هەموویان پەیوەستن بەبەرهەمی
مادی و پەیوەندیە كۆمەاڵیەتییە گونجاوەكانەوە ،لەوساتەوە ماركس گرنگی
بەوشێوە تەواوە بە ئایین كەپێكهاتەیەكی رۆشنبیری ئایدۆلۆجی بێ ،فریدرك
ئەنگلس زیاتر لەماركس بایەخی بە دیاردەی ئاینی و ڕۆڵی مێژووی داوە،
ئەنگڵس پەیوەندی سروتە ئایینیەكانی بەملمالنێی چینایەتی ناوبردووە.
لەچوارچێوەی بەراوردی فەلسەفیانەی (مادیەت دژ بەنمونەگەری)
هەوێنی تێگەیشتن و لێكدانەوەی الیەنە ڕووكەشیەكانی ئایینەكانی داوە.
مەسیحیەت بەشێوەیەكی جیاواز لە فویرباخ ،بەالی ئەوەوە كرۆكی
لێك جودای زەمەن نییە ،بەڵكو شێوەیەكی ڕۆشنبیری هەیە ،رووبەرووی
گۆڕان دەبێتەوە لەسەردەمە مێژوییە جۆراوجۆرەكاندا :لە سەرەتادا ئایینی
بەندەكانە ،هەروەها ئایدۆلۆجیای گونجاو بۆ هیراركی دەرەبەگانەو
دواتر ئایدۆلۆجیایەك كەخۆی دەگونجێنێت لەگەڵ كۆمەڵگای بۆرجوازیدا،
لەدوایشدا فەزایەكی رەمزیەو هێزە كۆمەاڵیەتیەكان لەسەری دەكەونە
ملمالنێ ،وەكو الهوتی كۆمەاڵیەتی ،پرۆتستانی ،ب��ۆرژوازی و… هتد،
لەهەند ێ جاریشداشیكردنەوەی ڕێڕەوێكی بەرژەوەندی خوازو بیانودار بە
شێوەیەكی دیاری كراو بۆ بزاڤە ئایینەكان دەگرێتە خۆو هەموو چینێك
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لەچینە جۆراو جۆرەكان ،ئاینی گونجاو بۆ خۆیان بەكاردەهێنن ،بەالی
ئەنگلسەوە ،شێوەكانی باوەڕی جۆراوجۆر ،تەنها پەردەیەكی ئایینین بۆ
بەرژەوەندییە چینایەتیەكان ،بەاڵم ئەنگلس بەهۆی پەیڕەوەكەیەوە جەخت
لەسەر ملمالنێی چینایەتی دەكات ،گەیشتوەتە ئەو باوەڕەی بەپێچەوانەی
فەیلەسوفەكانی ڕوناكبیریەوە ملمالنێی نێوان مادیەت و ئایین هەمیشە
ناگونجێن ،لەگەڵ ملمالنێی نێوان شۆڕش و دواكەوتویی .بۆ نمونە دەبینین
لەئینگلترا لەسەدەی 18دا ,مادیەت كەلەخودی هۆبزدا دەركەوت ،بەرگری
لەخاوەنێتی رەهاكردووە ،لەكاتێكدا كەگروپە پرۆتستانتیەكان ئاینیان ،وەكو
ئااڵیەك بەكارهێناوە لەكاتی شۆڕشگێڕانەدا دژی بنەماڵەی ستیوارت،بەهەمان
شێوەش لەبری دانانی كەئێمە بەپێكهاتەیەكی تێكەڵ لەالیەنی كۆمەاڵیەتیەوە،
شیكردنەوەیەكی جوان پێشكەش دەكەین ،لەوەدا كەچۆن كەنیسە لەهەند ێ
گۆڕانی مێژووییدا دابەش بووە بەپێی پێكهاتەی چینایەتی .بەم شێوەیە
لەكاتی چاكسازیدا گەورە پیاوانی ئایین لەگەڵ لوتكەی دەرەبەگەكاندا
بوون ،هەرچەندە ئەنگڵس ماددیەكی دژ بەئایین بووە ،هەروەكو ماركس
لەمۆركی دوو الیەنی دی��اردەی ئایینی گەیشتووە رۆڵی ئایین لەپێدانی
شەرعیەت بەرژێمی ئەو واڵتە ،بەاڵم بەپێی بارودۆخە كۆمەاڵیەتیەكان
رۆڵی رەخنە گرانەو شۆڕشگێڕانەی هەبوو ،زۆربەی لێكۆڵینەوەكانی بەپلەی
یەكەم دەربارەی مەسیحیەت سەرەتایی بووە ،ئاینی هەژاران و لێقەوماوان
و داماوەكان .مەسیحیە سەرەتاییەكان لەنزمترین ئاستەكانی كۆمەڵگاو
قەرزاریدابوون ,ئەنگڵس زیاتر هاوتەریبی دەكات لەنێوان ئەم مەسیحیە
سەرەتاییەو سۆشیالیستی نوێدا و پێیوایە:
ا هەردوو بزوتنەوەكەی كاری پێغەمبەران و سەركردەكان نین،
بەڵكو بزاوتی جەماوەرین
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ب بزاوتی لێقەوماوانن.
ج هەردووكیان بانگەشە دەك��ەن بۆ ڕزگاربوون لەبەندایەتی و
نەتەوایەتی.
ئەنگلس پێیوابووە ك��ەه��ەردوو بزوتنەوەكە ل��ەوەدا جیاوازن
كەمەسیحیە سەرەتاییەكان باوەڕیان بەڕزگاربوون لەڕۆژی دواییدا هەیە،
بەاڵم سۆشیالیستەكان لەم دنیایەدا .دواتر ئەنگڵس لێكۆڵینەوەیەكی تری
كردووە دەربارەی بزاوتی مەسیحی گەورەی دووەم جەنگی جوتیارەكان
لەئەڵمانیا لەالیەن فتوماس مونزرەوە كەالهوتیەت و سەركردەی جووتیارە
شۆڕشگێڕەكان بووە لەسەدەی()16و دەیویست مەملەكەتێ خواوەند لەسەر
زەوی دابمەزرێن ێ و بەالی ئەنگلزە ،مونزر كۆمەڵگایەكی بێ جیاوازی
جودایەتی ،یان موڵكایەتی تایبەت و دەسەاڵتی سەربەخۆی دەوڵەت و نامۆی
ویستووە .ئەنگڵس بەشیكردنەوەی بۆ دیاردەی ئاینی لە روانگەی ملمالنێی
چینایەتیەوە و هێزە سكااڵ ئامێزو رەخنەگرانەی ئاینی دەرخستووە رێگەیەكی
بۆ پەیڕەوێكی نو ێ داڕشت و جیاواز لەفەلسەفەی روناكبیری سەدەی()18
و هیگڵی نوێی ئەڵمانیاو زۆربەی لێكۆڵینەوە ماركسیەكانی سەدەی()20
دەربارەی ئاین ,پەیوەست بووە بەلێكدانەوە ،یان پەرەپێدانی ئەو بیرانەی
ماركس ئەنگڵس ،یان جێبەجێكردنی لەئاستێكی دیاریكراو.
كاوتسكی و لینین و لوكسمبۆرگ
كاوتسكی لەبارەی مەسیحیە سەرەتایی و رووداوەكانی سەدەكانی
ناوەڕاستدا تێڕوانینی وردو چڕوپڕی دەرب��ارەی بنیاتە كۆمەاڵیەتی و
ئابورییەكانی ئەو بزاڤانە هەیەو زۆر بیرو باوەڕە ئاینییەكان تەواو كورت
دەكاتەوە ،بەشێوەیەكە ناوەڕۆكە كۆمەاڵیەتیەكان بشارێتەوە ،هەروەها
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لەكتێبەكەیدا دەرب��ارەی چاكسازی ئەڵمانی ،تەنها بایەخ بەدەرخستنی
بەرژەوەندییە مادییەكان دەدات ،زۆر لەماركسییەكانی بزاڤی كرێكارانی
ئەوروپا ئەوانەی دژایەتی ئاینیان دەكرد باوەڕیان وابووە ،كە دەب ێ ئەو
دژایەتی كردنە پەیوەست ب ێ بەپرەنسیپیەكانی سیستمی چینایەتی كە دەب ێ
یەكێتی كرێكاران بپارێزر ێ لەنێوان ئەوانەی باوەڕیان بەخودا هەیە لەگەڵ
ئەوانەی تریش .خودی لینیتیش كە زۆربەی كات ئیدانەی ئاینی كردووە
لە تەمومژی سۆفیانەی لەقەڵەم داوە لەوتارێكدا بەناونیشانی (سۆشیالیزم و
ئایین) 1905جەخت لەوە دەكاتەوە ،كە دەب ێ باوەڕی نەكرێت بەبەشێك
لەبەرنامەی حزب ،چونكە یەكێتی كەخەباتی شۆڕشگێڕانەی چینی ژێر
دەستەیە لەپێناوی بەدیهێنانی بەهەشتێكە لەسەر زەوی ،زیاتر لەیەكێتی
بیروڕای پڕۆلیتاری دەرب��ارەی هەڵویست ،یان لە بیرۆكەی بەهەشت
لەئاسماندا ،هەروەها رۆزا لوكسمبۆرگ پەیڕەوێكی جیاوازو نەرمتری
گرتۆتە بەر لەم بارەیەوە هەرچەندە بێباوەڕ بووە ،بەاڵم لەنوسینەكانیدا
هێرشی كردۆتە سەر سیاسەت دواكەوتووەكانی كەنیسە زیاتر لەهێرش
كردنی بۆ سەر ئایین ،لە لێكۆڵینەوەیەكی ساڵی1905دا بەناوی (كەنیسەو
سۆشیالیزم)دەڵێ« :سۆشیالیزمە نوێكان دڵسۆزترین پرەنسیپە بنەڕەتیەكان،
مەسیحیەت زیاتر لە پیاوانی ئاینی پارێزگارو هاوچەرخەكان ،ئەگەر
سۆشیالیزم خەبات لەپێناوی ڕژێمیكۆمەاڵیەتی یەكسانی و ئازادو سەربەست
دەكات ,قەشەكانیش هەواڵدەدەن بۆ جێبەجێكردنی پرەنسیپی مەسیحی
لەژیانی مرۆییدا لەوەدا كەدەب ێ مرۆڤ ئەوەی دەیەوێت بۆ خۆی و بۆ
دراوسێكەشی وەهابێ ،بۆیە پێویستە پێشوازی لەبزاڤی سۆشیالیزمی بكەن،
پێچەوانەی ڕێوڕەسمی مەسیحیەكان كاردەكەن» .ئەوكارەی كەمەسیحە
سەرەتاكان دەستیان پێكرد ،ئێستا سۆشیالیزم جێبەجێی دەكات ،واڵتی
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ئازادو خۆشویستنی دراوس ێ دروست دەكات ،لۆكسمبۆرگ لەبیری جەنگی
فەلسەفی بەناوی مادیەتەوە هەوڵدەدا ڕەهەندی كۆمەاڵیەتی كەلتوری
مەسیحی كەبزاڤی كرێكاران كۆبكاتەوە ،ماركسیەتە مادییەكان پێیانوابوو
كە سۆشیالیزم بەشێوەیەك لەشێوەكانی هاوڕێی ئایينە بەشێوەیەكی كەمتر
لەهاوڕێی ئەڵمانی و روسەكانیان .نەتەوەگەری شیوعی بایەخی زۆری
بەئایین نەداتەوە ،ژمارەیەكی زۆری مەسیحیەكان چوونەتە پاڵ بزاڤی
شیوعیەكان بۆ نمونە لەبیستەكاندا یەكێك لەقەشە پڕۆتستانتیەكانی سویسرا
(جول ئەمبی وروز) بووە بەیەكێك لەسەركردەكانی كۆمترن (نەتەوەگەری
شیوعی)باوەڕیشوابووە بەالی ماركسیەكانەوە لەوكاتەدا كەئەو مەسیحیەی
بووبێت بەسۆشیالیزم ،یان شیوعی رەنگە زیان لەباوەڕی ئاینی نازانستی
و نمونەیی هێنابێ .لەالیەكی ترەوە برتولدبریشت شانۆگەرییەكی جوانی
بەناوی(گیانی قەسابەكان) لەساڵی 1932پێشكەشكرد كە نمونەیە بۆ ئەوەی
پێشوو ،واتە گۆڕانی مەسیحیەكان بۆ خەبات لەپێناوی ئازادی كرێكاران ،هەر
لەفەرەنساش()1938 1936دوای چەند ساڵێك لەم شانۆگەرییە بزوتنەوەی
شۆڕشگێڕە مەسیحیەكان پەیدابوو ،كە چەندین ه��ەژاری شۆرشگێڕی
لەخۆگرتبوو لەوانەی پشتگیری بزاڤی كرێكارانەیان دەكرد ،بەتایبەتی باڵە
چەپڕەوەكانیان دروشمەكانیان بریتی بوو لە (ئێمە سۆشیالیزمین ،چونكە
ئێمە مەسیحین)
گرامشی
رەنگە گرامشی بۆ خۆی یەكێك ب ێ لەو سەركردەو بیرمەندانەی
بزاڤی شیوعی كە بایەخی زیاتری بەمەسەلە ئاینیەكان دابێت ،هەروەها
یەكێك بووە لەماركسیە سەرەتاكان هەوڵی تێگەیشتنیان لەڕۆڵی هاوچەرخی
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كەنیسەی كاسولیكی و قورسایی ڕۆشنبیری ئاینیدا بێت ،لە نێو جەماوەرو
تێبینیەكانی لەسەر ئایین كە (پەرتوكەكانی بەندیخانەدا)تۆماری كردون
كەپەرش و باڵو كاریگەرن.
لەڕاستیدا ڕەخنەی گاڵتەجاڕییانەی لەو شێوە پارێزگارانەی ئایین
گرتووە بەتایبەتی جۆری یەسوعی لەكاسۆلیكادا ،پێیوابووە ئایین گەورەترین
میتافیزیكیای مێژووەو گەورەترین هەوڵە بۆ گونجاندن لەشێوەی مسیۆلۆجیدا
لەنێوان پێچەوانە كاریگەریەكانی ژیانی مێژووییدا .لەڕاستیدا جەخت لەوە
دەكات كەمرۆڤایەتی سروشتێكی هەیە مرۆڤیش بەو پێیەی كەخواوەند
دروستی ك��ردووە ،لەهەمانكاتدا برای ئەوانی ترەو وەكو ئەوان وایە،
بەاڵم جەختیش لەوە دەكات كەئەمانە هەموو سەربەم جیهانەنین ،بەڵكو
سەر بەجیهانێكی ترن(یوتۆبیا) ،هەروەها پێیوابووە كەزۆربەی ئاراستەو
ئایدۆلۆجیاكان لەئایندا كۆبوونەتەوەو پێیوابووە :هەموو ئاینێك… بۆخۆی
لەڕاستیدا ژمارەیەك ئاینی جۆراوجۆرو پێچەوانەدارن :وەكو كاسۆلیكی
جوتیارانەو كاسۆلیكی بۆرژوازی بچوك و كرێكارانی شارەكان و كاسۆلیكی
ژنان و كاسۆلیكی ڕۆشنبیران .زۆربەی تێبینیەكان باس لەمێژوو وڕۆڵی
كەنیسەی ئێستا لەئیتاڵیا دەكەن ،بەتایبەتی بایەخ بەشێوازی قۆرخكردنی
رۆشنبیران دەكات ،كە لەالیەن كەنیسەوە بەكاردەهێنرێن.
بلوخ
ئەرنست بلوخیش یەكەمین نووسەری ماركسییە كە چوارچێوەی
تێوریەكەی گۆڕیوە ،بێ ئەوەی ڕوانگەی ماركسی و شۆڕشگێڕانە تێكبدات،
بەشێوەیەكی هاوشێوەی شێوازەكەی ئەنگڵس ،ئەم دوو فەیلەسوفە دوو
تەوژمی دژبەیەكی لەالیەنی كۆمەاڵیەتیەوە جیاكردۆتەوە :لەالیەكەوە ئاینی
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كەنیسە رەسمیە سیوكراتیەكان كە بێهۆشكەری گەل و خزمەت بەهێزەكان
دەكات ،لەالیەكی ترەوە ئاینی نهێنی تێكدەر دەرچووە كەلەفەرەنسا لەنێوان
سااڵنی()-1250 1029دەركەوت ،بەاڵم بلوخ بەپێچەوانەی ئەنگڵسەوە ئەوەی
ڕەتكردەوە كەئاین تەنها پەردەیەك ب ێ بۆ بەرژەوەندییە چینایەتیەكان و
پێیوایە كەئایین لەسروشتە رەخنەگرانەكەیدا بۆ خۆی هۆشیاریەكە ،كە
شێوەیەكی هۆشیاری توباویەكانە كە دەوڵەمەنترین گوزارشتە لە پرەنسیپی
هیوادا بیرورای یەهودی مەسیحی دەربارەی مردن و نەمری بۆ خۆی توانایە
بەتێڕوانینی
داهێنەرانە بەرەو فەزای خەیاڵی بلوخ پێیوابوو كە تەنها بێباوەڕیكی
ئاینی دەتوانێت بب ێ بە مەسیحیەكی چاكسازو بەپێچەوانەشەوە ،ئەمیش
مۆركی دووالیەنی ئاینی دەرخستووە بەتایبەت ژێردەستەكردنەكەی توانای
لەیاخی بوون بۆ الیەنی یەكەمیش پێویستی بەتەوژمی ماركسی بزوزێنەر
هەیە كەهەوڵی بەدەستهێنانی كەمكردنەوەی الیەنی ڕۆشنبیرانەی ئایین و
ڕەخنەكانی دەدات.
بلوخ خەوی بەیەكێتیەكی راستەقینەی نێوان مەسیحیەت و شۆڕش
دیوە ،هەروەكو لەجەنگی جوتیارانی سەدەی()16رویدا.
گوڵدمان
كارەكانی لوسیان گوڵدمان هەوڵێكی ترە بۆ نوێكردنەوەی باسكردنی
ماركسیانەی ئاینەو هەوڵیداوە بەهای ئاكاری و مرۆیی بۆ كەلتوری ئاینی
بگەڕێنێتەوە ،بەتایبەتی لە(كتێبی خوداوەندی نادیار) كە لەساڵی()1955دا
نوسراوە .گوڵدمان هەوڵیداوە بەراورد بكات ،لەنێوان باوەڕی ئاینی و
باوەڕی ماركسی بەبێ لێكدانیان :هەردووكیان مەیلی تاكگەدای و ئەقاڵنی
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یان (ئەزمونی)ڕەتدەكەنەوە و هەردووكیان باوەڕیان بەبەهای سەروو
تاكەكانەوە هەیە ،خواوەند بۆ ئایین و كۆمەڵەی مرۆیش بۆ سۆشیالیزم
گوڵدمان شێوازێكی نوێی بەكارهێناوە ،لەتێڕوانین بۆ پەیوەندی ملمالنێی
نێوان باوەڕی ئایینی و بێباوەڕی ماركسی.
ماركس و ئەنگڵس پێیانوابووە ،كە ڕۆڵی ڕەخنەگرانەی ئایین
پەیوەستە بەڕابردوەوەو لەسەردەمی ملمالنێی چینایەتی نوێدا بایەخی نییە،
ئەم تێڕوانینەش لەالیەنی مێژووییەوە جەختی لەسەركرایەوە بەدرێژایی
سەدەیەك ،جگەلە چەند ڕوداوێكی كەم نەب ێ بەتایبەتی لەفەرەنسا بزاڤی
سۆشیالیستە مەسیحیەكان لە()30كاتدا ،بزاڤی قەشە كرێكارەكانی چلەكان
چەپڕوەكانی سەندیكا مەسیحیەكان یەكێتی كرێكارە فەرەنسیەكان پەنجاكان،
بەاڵم بۆ تێگەیشتن لەڕووداوەكانی تری ئەمریكای التینی و فلیپین ،پێویستە
بایەخ بەبیرو ڕاكار بگەرەكانی بلوخ و گوڵدمان بدەین ،دەربارەی وزەی
بەهێزی كەلتوری یەهودی مەسیحی.

سەرچاوە :ئينتەرنێت
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بەرهەمی نەمری ماركس
نووسینی :ف.م .هاشمی
لەفارسییەوە :دالوەر حامد
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گەورەترین بەرهەمەكانی ماركس لەڕستیدا بەرهەم و پوختەی تەواوی
فێركراوەكان و ئەزمونەكانی زانستی و كرداری ئەو لەتەواوی ساتەكانی
نزیكەیی لەهەفتا ساڵ ژیانی ئەو بوو( .كاپیتااڵ)()capitalبەرهەمێكی س ێ
بەرگی زانستییە كە یەكەمین بەرگی لەساڵی1867لەئەڵمانیا باڵوكرایەوە ،بەرگی
دووەم لەساڵی 1885واتا دوو ساڵ دوای مردنی ماركس ،لەالیەن (ئەنگلس)
ەوە باڵوكرایەوە ،بەرگی سێهەمیش لەژێرسەرنجی (ئەنگڵس)و بەهاوكاری
خودی ئەولەساڵی ،1894بەاڵم ماركس لە كڵێشەی ئەم بەرهەمەدا چوار
بەرگ(بە بەڵێنی شەش بەرگ) پێشبینی كردبوو ،كەبەرگی چوارەم تایبەتە
بەكتێبی (تیۆرییەكانی بەهای زی��اد)( )theories of Suplus valueنوسینی
(كایۆتسكی  .)Kautskyكەتەواوی ساڵەكانی1905بۆ 1910نوسراوە ،لەڕاستیدا
بەرگی چوارەم((كاپیتاڵە))ئامانجی((كاپیتاڵ))چەسپاندنی چەند گریمانەیەكی
بەناوبانگی ماركسە .نیشانەی پێشڕەوی سەرمایەداری لەدروست بوونی
بەرهەم ((نەك بازرگانی))شاراوەیە .كاپیتالیزم یەكەمین ڕژێمە لەمێژوودا
كە گۆڕانی شۆڕشگێرانی لەبوارەكانی ئابوری هێناوەتەبوون ،هەروەها
خۆی زادەی ئەم گۆڕانە شۆڕشگێڕییانە ،پێویست بوونی كاپیتاڵیزم بوونی
سوپای پاشەكەوتی بێكارانە ،كاپیتالیزمبەرەو الی جەختی توانا لەدەست
((گلد راوەكان انحصارات)) بەرەو پێش دەڕوات ،سەرەنجام پانتاییەكانی
ئابووری ,بەشێكی دانەبڕاوی سیستمی سەرمایەدارییە .ماركس لە(كاپیتاڵ)دا
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پیشانی خوێنەران دەدات كەچۆن تەواوكاری سەرمایەداری لەم زەمینانەدا،
لەگەڵ كێشمە كێشمی ناوكارو سەرمایەدا هاوتایە .لەڕاستیدا دەركەوتن
و تەواوكاری چینی كرێكارو بۆرژواز خوێندنەوەی چیرۆكی((كاپیتاڵە)).
((كاپیتاڵ))نیشانەی لوتكەی پێگەیشتنی فیكری و زانستی ماركس لەزەمینەی
مێژوودایە(مێژووی ماتریالیزم) .ئەو لەم كتێبەدا دەچێتە ناو شیكردنەوە
مێژووی كاپیتاڵیزم و لەچەند شوێنێكیشدا ئاماژە دەكات ،بەڕەهەندەكانی
تەواوكاری سەرەڕای پرسیارێكی زۆر كەماركس دەیخاتە بەردەم خوێنەران.
تەواوی كتێبەكە دەتوانێت لەبارەی چوار پرسیاری سەرەكی ،لەهەمانكاتدا
پەیوەست بەیەكتری و دابەشكردنی بۆكرد :چۆن كۆمەڵگاكانی سەرمایەداری
لەكرۆكی هاوشێوەكانی پێش سەرمایەداری سەریان دەرهێناوە؟ دروستبوون
و تەواوكاری و داڕمانی سەرمایەداری چییە؟ چۆن ئابوری كاپیتالیستی
دیسان لەدایك دەبێ؟ چ جیاوازییەك هەیە لەنێوان ڕوخسارو ناوەڕۆك و
هاوشێوەكان و هێزەكانی كاپیتالیستی؟ وەاڵم دانەوەی ئەم پرسیارانە هەم
پابەندی شیكردنەوەی موجەڕەدی تێوریيەو هەم باس لەبارەی ئەزمونی
مێژووی دەركەوتنی كاپیتالیزم .كاركردن و گەشەكردنی ئەو داوادەكات،
بە بۆچوونی زۆرێك لەخوێنەرانی ((كاپیتاڵ))سەرنج ڕاكێشترین بەشی ئەم
كتێبە وەسفكردنی لەدایكبوونی سەرمایەداری لەبەریتانیا و گوزەرانی ژیانی
چینی كرێكارو بارودۆخی كارگەكان لەم بەشەدا لەمێژووی سەرمایەدارییە.
ئیحساسات و الیەنگری ماركس بۆ چینی كرێكار ،رێگرتن لەپێداچوونەوەی ئەو
بە ئامارو ژمارەو هێنانەوەی بەڵگەكان نەبووە .توانی شیكردنەوەی ماركس
لەم كتێبەدا ،لە پەیداكردنی پەیوەندی وردی نێوان ئەم ئامارەدا لەالیەكەوە
و گوتارەكانی موجەڕەدی ئابوری تیۆری لەالیەكی دیكەوە شاراوەیە.
خوێنەر دێڕبەدێڕ هەست بەكاریگەری وردی ڕەوشی دیالەكتیكی
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شیكردنەوەیی دەكات ،لە بنچینەدا ((كاپیتاڵ)) بە پەیڕەوی وردی ئەم شێوازە
نوسراوە ،لەگەڵ شیكردنەوەی گوتارێكی موجەڕەد بەناوی (كااڵ)()Commodity
دەستپێدەكات ،جارجارێك گوتارە ئاڵۆزەكانی وەك پارە ،سەرمایە هێزی
پاشەكەوتی كار ،جارێكی تر بەرهەم هێنانەوە ( .)reproductionڕژێمی
ئیعتیباری ،قەیرانی قۆناغەكان و دەركەوتنی(انحصارات گلدراوەكان)لەخۆ
دەگرێت ،لەهەریەك لەم قۆناغەدا دژەكانی دیالەكتیكی شاراوە لەم گوتارانە.
زەمینەسازی تەڕحی گوتارە ئاڵۆزەكانی تر دەبێت .نمونە پارەو بەكارهێنانی
بەهاو ،گۆڕینەوەی بەهایە( .)Use Value and exchange Valueڕەوشی
شیكردنەوەی سەرمایە لەقۆناغە جیاوازەكانی تەجرید واتادارە لە گوتارەكانی
ئابوری لە خۆیداو هەمیشە لەحاڵەتی گۆڕاندان ،بۆ نمونە چەمكی (بەهای
زی��ادی)( )Surplus Valueكە لەتەواوی بەشەكانی((كاپیتاڵ))دا ئامادەیە،
خۆی بەشێوازە جۆراو جۆرەكانی وەك سوود و سەرمایەو… پیشاندەدات،
لەبەرامبەر ئەمەشدا چەمكی(بەها) لە بەرگی یەكەمی(كاپیتاڵ)دا لەگەڵ
بەهای بەرهەم ،بەهای بازاڕی و بەهای كااڵ لەبەرگی سێهەمی كتێبەكە ،لە
پەیوەندی ڕاستەوخۆدان .مەسەلەی گۆڕانی(تحول) شێوەی (بەها)بە(نرخ)
تەوەری باسەكان و جەدەلە فراوانەكانە .ڕەخنەگرانی ماركس دەریدەخەن
كە ئەم ڕەوشی گۆڕانە ،ئیعتیباری تیۆری ئابوری ماركس بزركردووە ،بەاڵم
ماركسیزمەكان باوەڕیان وایە كە ڕەوشی ماركس تەنها لەچوارچێوەی ڕەوشی
دیالەكتیكیدا دەتوانرێت دەركی پێبكرێت .باس لەبارەی پێكهاتەی ناوەوەی
(كاپیتاڵ)نابێ بەهەند وەرگرتنی كرانەوەی دەقی ئەم كتێبە كۆتایی بێ.
بەڵگە لۆژیكیەكانی(كاپیتاڵ) پەیوەندییەكی تەسكی لەگەڵ ئەزمونی مێژووی
كۆمەاڵیەتی و ژینگەی ماركسی هەیە ،چونكە باسكردنە خراوە ڕووەكانی
لەم كتێبەدا شایانی فراوان بوون و نەنگی و چاككردنە .بەڵگەیەكی تر
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بۆ كرانەوەی باسەكە ئەمەیە كەماركس هەرگیز بانگهێشتی نەكردووە كە
چوار بەرگی سەرمایە تەواوی گرفتەكان و باسەكان پەیوەست بەئابوری
سەرمایەداری ،دەربارەی باس و تەجزیەو شیكردنەوە بێ .دەركەوتەكان
ماركس لەساڵی  ،1857جێگەی باسە كەئەو تەنانەت یەك بەرهەمی شەش
بەرگی سەبارەت بە(كاپیتاڵ) خستە ژێر پیاچوونەوەوە كەسێ بەرگی دوایی
ئەو بڕیار بوو بەمێژووی ئەندێشەكانی ئابوری ،دەوڵەت و بازرگانی بازاڕی
جیهانی خەریك بێ ،بەاڵم بەداخەوە ئەو هەلی تەواوەتی بۆ نەڕەخسا
لەم بەرهەمەدا .پەیوەندی نێوان بوارەكانی ئابوری ,فەرهەنگی سیاسی،
كۆمەاڵیەتییە .لە ڕاستیدا شیكردنەوەی ئابوری چینایەتی تەنها دەبێ خاڵی
دەستپێكی بۆباسەكانی ئایندەوە وەربگیرێ و دانەخستن لەباس و چواچێوەی
دروستبوون چینایەتی لەچوارچێوەی تەنگژەی ئابوریدا .جێگەی (كاپیتاڵ)
لەمیانەی بەرهەمی ماركسدا جێگەی باس و جەدەلی فراوانی لەخۆگرتووە.
زۆرێك باوەڕیانوایە كە ئەم بەرهەمە ،ڕیشەی لەبەرهەمەكانی پێشتری
ماركسدایەو بەردەوامی لۆژیكی ئەوانە ،بەاڵم ئەوانی تر (كاپیتاڵ) بە جیاواز
لە بەرهەمەكانی ماركس و دەستكەوتەكانی لەساتەكانی پێگەیشتنی فیكری
ئەو دەزانن هەندێكی تر وەك (ئەڵتۆسێر) ()Athusserو هاوبیرانی باوەڕییان
وایە كە (كاپیتاڵ)دەبێ بەیەك ێ لە(سەرەتای مەعریفەناسی)(epitmoiogifal
)breeakنێو بەرهەمە سەرەتاییەكان و كۆتاییەكانی ماركس دابنرێت.
بەاڵم لەدیدی ماركسەوە نوسینی (كاپیتاڵ) قۆناغێكی مێژووی
لەیارمەتیدان بەكردنی چینی كرێكار بە پلەی گۆڕكەن كاپیتالیزم ئەژمێرێ،
نوسینی ئەم كتێبە لەهەوڵەكانی كاری تری ئەو لەالیەن تێپەڕاندنی رێكخراوی
كرێكاری نێونەتەوەی جیاوازی قبوڵ نەبوو ،ئەگەرچی ئێستا دەكرێت(كاپیتاڵ)
دەقێكی ئەكادیمی جێی سوودی ڕۆشنبیران وەربگرێ ،بەاڵم لەگرنگی ئەم
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كتێبە هەرئەوەندەیە كەسەدەیەكی تەواو چرای ڕێنمای كرێكارانی جیهانبوو،
لەملمالنێ لەبەرامبەر سەرمایەداری هەوڵدان لەڕێگەی بنیاتنانی سۆشیالیزم.
جێی دوو دڵی نییە ،كە لە ئایندەدا دیسان گرنگی ئەم كتێبە شتی كەمتر
نەكرێ.

سەرچاوە
(چیستا) سال چهاردهم.
شمارە 140 10
منبعBottomere,Dictionary of.1 :
Martxist thought,Oxford,19910
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فیورباخو ماركسو ئایین
نوسینیChajjam :
لەعەرەبییەوە :دانا مەال حەسەن
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فویرباخ و بیرو ڕاكانی دەربارەی ئایین:
فویرباخ لە نێوان سااڵنی ( )1872 1804دا ژیاوە لە سەرەتادا لە
ئایینی مەسیحی ئەنجیلیكای كۆڵیوەتەوە ،دوای كۆتاییهێنان بە لێكۆڵینەوەكەی
ڕوویكردۆتە «هیگڵ»ی مامۆستای و فەلسەفەی خوێندووە ،فویرباخ لەسەر
فەلسەفەی هیگڵی مامۆستای نەڕۆیشت ،بەڵكو بۆ پەرەدان بەفەلسەفەیەكی
تایبەت بەخۆی دەستی بەكاركردن كرد.
فویرباخ لە ماوەی ژیانیدا لەمرۆڤێكی بڕواداری خوداناسەوە ،گۆڕا
بۆ ڕەخنەگرێكی فەلسەفی و سیاسی ئاینەكان ،ئەمەش وای لەماركس كرد
بە »گەورەترین نێردراوی ئشتیراكیەت» وەسفی بكات.
حەقیقەتی ئایينەكان:
هۆكاری سەرەكی پەرەسەندنی ئایینە مرۆییەكان دەگەڕێتەوە بۆ
توانەكانی مرۆڤ لە بیركردنەوەو بوونی هۆشیاری ئەمەش جیاكەرەوەی
سەرەكی نێوان مرۆڤ و ئاژەڵە ،مرۆڤ هۆشیارە بەرامبەر بوونی خۆی
بەاڵم ئاژەڵ ئەمەی نییە ،لەبەر ئەوە مرۆڤ لە نێوان دوالیزمی «من تۆ»دا
دەژی ،بەاڵم ئەم «تۆ»یە ئەو «من»ەیە لەخود جیابۆتەوە ،بۆ ئەوەی
ڕۆڵێكی نوێ بگێڕێت لە گروپە مرۆییەكاندا .بنەچەی پەرەسەندنی ئایينەكان
لەچییەتی(ماهیە)ی مرۆڤدا ،لەهۆشیاری بێكۆتای مرۆییەوە سەرچاوە
106

ئاشنابوون بە كارل ماركس

دەگرێت ،لەبەرئەوە ئایین ڕەفتار یاخود هەڵسوكەوتی مرۆڤە لەگەڵ چییەتیە
بێكۆتاكەی خۆیدا.
خودایەیە الیەنی بنچینەیی لە ئایینی مەسیحیدا هیوا خوازراوەكانی
مرۆڤە ،پاشان بنچینەكان ئاینی مەسیحی هەر ئەو هیوا خوازراوانەی
مرۆڤایەتییە لە شێوە كۆتاییەكەیدا ئەو كاتەی دێنەدی ،بۆ نمونە مرۆڤ
هیوای ژیانێك دەخوازێت كە دوور بێت لە بەاڵو كارەسات ،ئەمەش
ئەوخودایەیە كە بوونی لەگەڵ هیوا خوازراوەكەیان بەژیانێكی كامەران و
دوور لەكارەساتەكان وایان لێدەكەن بڕوایان وا بێت ئەم ژیانە لە دونیایەكی
تردا بوونی هەیە .خاڵێكی سەرەكی و گرنگ لە ئایینی مەسیحیدا هەیە،
ئەویش زیندوو بوونەوەی مەسیحە ،ئەم زیندوو بوونەوەیەش واتە ئارەزووی
مرۆڤ بۆ نەمری.
مرۆڤی بڕوادار وەك ڕۆحێكی ڕەها ڕەنگدانەوەیەكی ئایدیالی عەقڵی
مرۆڤە ،بەاڵم ناساندنی خودا بەوەی كە هێزی خێری ڕەهایە ،جگەلە
ڕەنگدانەوەی ئاكاری مرۆیی خۆشەویستی چیدی نییە.
فویرباخ دەنوسێت :تاكە خودای مرۆڤ ئینسانە.
بەاڵم لە رووی دەروونییەوەفیورباخ بڕوای وایە كە مرۆڤی بڕوادار
كە لە میانەی نوێژەوە دیالۆگ لەگەڵ خودادا دەكات ،ئەوادیالۆگ لەگەڵ
خودی خۆی یان خودێكی دیكە دا دەكات ،واتا دیالۆگ لەگەڵ ئەو وێنەیەدا
یان ئەو چییەتیەدا دەكات كە هیوای دەخوازێت.
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فویرباخ دەنوسێت :مرۆڤ ئەوەیە كە دەخوات
زۆرێك بەهەڵەدا دەچن كە بڕوایان وایە فویرباخ لێرەدا بەشێوەیەكی
ماتریالی قسە لەسەر چۆنیەتی خواردن و شێوەكانی دەكات ،بەاڵم ئەم وتەیە
لە بنچینەدا دژی هیگڵی مامۆستای ئاراستەی كردووە ،فویرباخ لەم ڕستەیەدا
ویستی پێگەیشتنی ئایدیالی هیگڵ بۆ مرۆڤ بەشێكە لەزەوی بەمەش مرۆڤ
بەرهەمێكی ماتریالییەو بەڕێكەوت پەیدابووە.
ئەنجامی نێگەتیڤەكانی ئایین:
 .1بڕوابوون بە خودا ،دەبێتە هۆی ڕەتكردنەوەی جیهانی مرۆیی
لەسەر زەوی ئەمەش دەبێتە هۆی گرنگی ن��ەدان بەژیان وپ��ەرەدان
بەمرۆڤایەتی.
 .2بڕوابوون بەخودا ،كۆسپ دەخاتە بەردەم زانست و پێشكەوتن
و هۆشیاربوونەوە و ئازادی…ئەمەش مانای ئەوەیە كە دژایەتی پێشكەوتن
و كاركردن دەكات ،بۆ ژیانێكی باشتر.
 .3بڕوابوون بەخودا ،دەبێتە هۆی لە ناوبردنی گیانی لێبوردن لەگەڵ
ئەو كەسانەدا كە بڕوا بەهەمان خودا ناهێنن .ئەمەش مانای ئەوەیە نەبوونی
لێبوردن بەرئەنجامێكی حەتمی ئاینەكانە.
كارل ماركس و تێڕوانینی بۆ ئایين:
ماركس لە نێوان سااڵنی ()1883 1818دا لە خێزانێكی یەهودی
پرۆتستانتیدا ژیاوە .زۆر سەختو گرانە قسە لەسەر چەمك و ڕەخنەی
ماركس بكەین بۆ ئاین ،بەب ێ ئەوەی باس لە فویرباخ بكەین ،چونكە
فیكرەكانی لە سەر بنچینەی تێڕوانینی ماركس بۆ ئاین داڕشتووە.
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كاتێك فویرباخ كاری لەسەر ڕاڤەكردنی ئايین دەكرد بەنسبەت
مرۆڤەوە بەشێوەیەكی ئەبستراكت ،ماركس ئینسان وەك بەشێك لە گروپێكی
مرۆیی بەدیدەكات ،ئینسان جیهانی مرۆیی و دەوڵەت و كۆمەڵگایە،
ئەم دەوڵەت و كۆمەڵگایەش ئەو ئاینە بەرهەمدەهێنن كە هۆشیاريیەكی
هەڵەی ڕەهایە ،چونكە هۆكارەكانی «دەوڵەت و كۆمەڵگا» جیهانێكی
هەڵەیە.
لەبەرئەوە ماركس بڕوایوایە كە لە ناوبردنی ئاین مانای گەیشتنی
مرۆڤـ نییە ،بەكەمال و هۆكارەكانی نەشونماكردنی ئایين لەناو جیهانی
حەقیقی ژیانی مرۆییدا بوونی هەیە ،پێویستە بەر لەهەموو شتێك ئەم
جیهانە مرۆییە بگۆڕین.
لەبەرئەوە هەوڵ و تێكۆشانی ماركس دژی ئاین نەبوو ،بەڵكو
دژی هۆكارەكانی بوونی ئایين بوو ،حەقیقەتی نامۆیی ئاین بە مرۆڤـ لە
بنەچەو پرەنسیپەكانیدا خۆی حەشارداوە ،واتا لە هۆكارەكانی ڕوودان و
پەرەسەندنیدا ،پاشان لەگەڵ زاڵبوون بەسەر هۆكارەكانی ئەم نامۆییودا،
بەشێوەیەكی خۆبەخۆ (تلقائی) هەستی ئاین بزردەبێت ،لەبەرئەوە پێویستە
هەواڵ بدەین دژی ئەم نامۆییەی ئاین ،نەك دژی خودی نامۆیی ئای
ماركس لە تێزەكانیدا لەسەر فویرباخ دەنوسێت:
«فەیلەسوفەكان هیچیان نەكردووە ،جگە لەوەی كە جیهانیان
بەچەند شێوەیەكی جیاواز ڕاڤ��ەك��ردووە ،ب��ەاڵم ك��ارە گرنگەكە لە
گۆڕینیدایە».
لەبەرئەوە ماركس وای دەبینێت ،كە پێویستە ڕەخنەگرتن لەئایين
لەپێناو زانین دا بێت ،واتە لەپێناو زانینی حەقیقەتە بنچینەییەكان و
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بنەچەی ئاین ،پاشان ئینسان ئەو دژیەكیەی بۆ دەردەكەوێت كە لەنێوان
مەخلوقی وەهمی «خودا» و ماهیەتی ڕاستەقینەی مرۆڤدا هەیە.
«ئاین تلیاكی گەالنە»
ئەمە ڕستەیەكی بەناوبانگە ،بەاڵم گشت ئەوكەسانەی بەكاریدەهێنن
تێیدەگەن؟
ئەوسەردەمەی كە ماركس تیایدا دەژیا سەردەمی پەرەسەندنی
پیشەسازی بوو ،كرێكاران لە مجۆرە پیشەسازیەدا پەیوەندیان لەگەڵ ئەو
كەلوپەالنەدا لە دەست دابوو كە بەرهەمیان دەهێنان ،چونكە كرێكاران
لە بەرهەمهێنەری كەلوپەلەوە گۆڕابوون بۆ خزمەتكاری ئەو ئامێرانەی
كەلوپەلەكان بەرهەم دەهێنن ،ئەمەش بووە هۆی سكااڵكردنی كرێكاران
و هەستكردنیان بەوەی كە ئیستیغالل دەكرێن .لەم ساتەدا ئەم ڕستەیە
«ئاین تلیاكی گەالنە» سەری هەڵدا ،چونكە مرۆڤـ بەهۆی تلیاكەوە بەرگەی
ئازاری جەستەیی دەگرێت ،هەروەها گەالنیش لەڕێگەی ئاینەوە دەتوانن
بەرگەی ئەو ئازارە بگرن ،كە لە ناخۆشی ژیانەوە سەرچاوە دەگرێت ،تلیاك
وا لەمرۆڤـ دەكات بەشێوەیەكی وەهمی هەست بەدڵخۆشی بكات ،ئاینیش
بەهەمان شێوەیە.

سەرچاوە
ئينتەرنێت  /شبكە الالدینیین العرب
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