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کۆمەڵناسیى      
مارکسى یان  
ماتریالیزمى 

مێژوویى

کۆمەڵناســییەکى  وەک  مارکســیزم، 

زانســتى، هەڵگــرى ناوێکــە کــە بوەتــە 

ــى  ــش ماتریاڵیزم ــى، ئەوی ــى نەریت ناوێک

مێژووییــە. 

تاکــە  کۆمەڵناســییەوە،  ڕوانگــەى  لــە 

شــتانێکى هەبــوو بریتیــن لــە تاکەکەســە 

پێوەندییەکانیــان.  و  مرۆیییــەکان 

کۆمەڵگــە، وەک جەوهەرێکــى گشــتى، 

هیــچ فۆڕمێــک لــە فۆڕمــەکاىن بــووىن 

نییــە؛ ئەوانــەى هــەن ئــەم تاکەکەســانەن 

کــە ئــەم کۆمەڵگەیــە پێــک دەهێنــن، 

کۆمەاڵیــەىت  بوونەوەرێکــى  هەروەهــا 

کۆمەاڵیــەىت  یــان  میلــى  ڕۆحێکــى  و 

ــیفەىت  ــک س ــە کۆمەڵێ ــە. ئەوان ــووىن نیی ب

ــان  ــە کۆمەڵناســەکان خەیاڵیی ــاراوەن ک ش

کــردوە و خۆیــان بــە کەســاىن زانســتى 

جگــە  نەبــوون  هیــچ  کەچــى  دانــاوە، 

ــە  ــەوان، ب ــی. ئ ــە کۆمەڵێکــی میتافیزیک ل

شــێوەیەکى  بــە  »کۆمەڵگــە«وە،  نــاوى 

ــەى  ــیفەىت کۆمەڵگ ــک س ــتى، هەندێ گش

بــاو یــان هەمــوو ســیفەتەکاىن تــا ئاســتى 

دەکەنــەوە.  بــەرز  ڕەهــا  حەقیقــەىت 

ــکار  ــەوان داکۆکی ــتیدا، ئ ــە ڕاس ــە ل کەوات

ــدەکاىن،  ــە و عەقی ــەم کۆمەڵگەی ــوون ل ب

نیەتێکــى  لــە  ئەمــە  جــار  هەنــدێ 

باشیشــەوە بــوە. ئــەوان نــە لــە صیــرورەى 

ــتەقینە  ــادە ڕاس ــە بونی ــە ل ــە و ن کۆمەڵگ

تێگەییشــتوون.  جووڵەنەرەکەیــى 

)کۆمەاڵیەتییە(کــەى  ژیانــە  تاکــەکان 

خۆیــان و مێــژووى خۆیــان و مێــژووى 

ئــەو  بــەاڵم  دەهێنــن،  پێــک  گشــتیش 

مێــژوو  تێیــدا  کــە  هەلومەرجانــەى 

ــان  ــرراوى خۆی ــەن، هەڵبژێ دروســت دەک

نییــە و ئیــرادەى خۆیــان دیاریــى نــاکات. 

و  کۆمەاڵیــەىت  )چ  مــرۆڤ  بێگومــان 

کازیــوەى  لــە  هــەر  تاکەکــەس(،  چ 

بــەاڵم  بــوە،  چــاالک  مرۆڤایەتییــەوە، 

و  پێرفێکــت  و  ئازادانــە  چاالکییەکــەى 

ئاگامەندانــە نەبــوە. لــە هــەر چاالکییەکى 

مرۆیــى  بوونــەوەرى  کــە  ڕاســتەقینەدا 

ــى  ــە نەرێنی ــێک ل ــدات، بەش ــى ب ئەنجام

تێدایــە، کــە لــە ڕووى قەبەییــەوە لــە 

ــا و  ــا توان ــن و هەت ــاواز دەب ــرى جی یەک

ــەو کەمــر  ــت ئ ــر بێ ــى زیات ــى مرۆی ئاگای

دەبێتــەوە، بــەاڵم بــە تــەواوى لــە نێــو 

ناچێــت. بــە دەربڕینێکــى تــر، لە ســەرمان 

پێویســتە هەمــوو چاالکییــەکاىن مــرۆڤ 

بــە شــێوەى دیالەکتیکــى شــیکار بکەیــن، 

بــەو پێیــەى لــە هەمــان کاتــدا دوو الیــەىن 

بەیەکداچــووىن ئەکتیــڤ و پاســیڤ لــە 

ــە کاىت کاردا،  ــەس ل ــت. تاکەک خــۆ دەگرێ

گیــرۆدەى کۆمەڵێــک هەلومەرجــە کــە 

خــۆى دەســتى تێیــدا نییــە: رسوشــت 

خــۆى،  تایبــەىت  رسوشــتى  خــۆى، 

دەوروبــەرى،  مرۆیییــەکاىن  بوونــەوەرە 

ــراوەکان  ــە پشتپێبەس ــى چاالکیی چۆنیەتی

ــکردىن  ــتەکان، دابەش ــەکان، کەرەس )نەریت

کار و ڕێکخســتنى کار(. ئــەو بــە دەســت 

ئەمانــەوە گیرۆدەیــە کاتێــک رسوشــت 

دەدوێنێــت.  دەوروبــەرى  جیهــاىن  و 

هــۆى  بــە  تاکەکەســەکان،  کەواتــە 

دەچنــە  چاالکییەکەیانــەوە،  خــودى 

ــە  ــە پێوەندیی ــراوەوە ک ــى دیاریک پێوەندی

خۆیــان  ناتوانــن  کۆمەاڵیەتییەکانــەوە، 

لــەم پێوەندییانــە داماڵــن، چونکــە بــوون 

و رسوشــتى چاالکییەکەیــان و ســنوورەکان 

پێیانــەوە  چاالکییــە  ئــەم  توانــاکاىن  و 

ئەوەیــە  ئەمەیــش  مانــاى  بەنــدە. 

پێوەندییانــە  ئــەم  ئاگایییەکەیــان  کــە 

پێچەوانــەوە،  بــە  ناخوڵقێنێــت، 

ئــەو  بــە هــۆى  تێیانــدا دەتوێتــەوە و 

بــەم  دەبێــت.  دیاریــى  پێوەندییانــەوە 

جــۆرە پێوەندییــەکان، کــە بــە شــێوەیەکى 

پابەســتە،  پێیــەوە  تاکەکــەس  حەمتــى 

هەمــوو  بــۆ  کۆمەاڵیــەىت  بوونــەوەرى 

ئــەم  دەکات،  دروســت  تاکەکەســێک 

بوونــەوەرە ئاگایــى دیاریــى دەکات نــەک 

بــە پێچەوانــەوە. بــەم جــۆرە دەبینیــن 

جووتیــار خــۆى وەک جووتیــار لــە خــۆى 

هۆشــیار دەبێــت و هــزر و بیرکردنــەوەى 

جووتیاریــى هەیــە؛ بێگومــان ئاگایــى 

و هــزرەکاىن پێوەندییەکــەى بــە خــاک 

ــەى  ــتنى کارەک ــە ڕێکخس ــەوە، ب و زەویی

لەگــەڵ  پێوەندیــی  و  ئامــرازەکاىن  و 

و  کۆمەڵگەکــەى  و  دەورودراوســێ 

ــە عەدەمــەوە  ــەى، ل ناوچەکــەى و واڵیەت

هێنــدە  چەنــد  دەتوانیــن  ناخوڵقێنــن. 

منوونــە بهێنینــەوە. ئاگایــى و فیکر هەرگیز 

ــەکان  ــە ڕاســتەوخۆ و لۆکاڵیی ــە پێوەندیی ل

ــە ڕاســتى،  جــودا نابنــەوە، ئەگــەر چــى ب

خۆیــاىن  گەشــەکردنییەوە  میانــەى  لــە 

ــەم  ــردىن ئ ــەن. قەبووڵک ــاز دەک ــێ دەرب ل

وەهمــى  قەبووڵکــردىن  واتــاى  قســەیە 



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 194
ژمارە )71 - 70( ساڵی پانزەیەم 

No.(70 - 71) December .2018

درێژبوونــەوە  ئایدیاڵییــە!  و  دۆگامیــى 

ئاگایــى،  مــەوداى  قووڵبوونــەوەى  و 

دەرکەوتــن و چەســپاندىن بیرکردنــەوەى 

هەلومەرجــى  کۆمەڵێــک  عەقــى، 

ــەکان  ــە کۆمەاڵیەتیی ــۆ پێوەندیی ــە ب هەی

پەرەســەندىن  بــە  )دەرالهــەق 

پێوەندیگیرییــەکان و ئاڵوگــۆڕەکان و ژیاىن 

کۆمەاڵیــەىت کــە لــە شــارە گــەورە بــازرگاىن 

و پیشەســازییەکاندا ڕێــک دەخرێــن و کــۆ 

دەبنــەوە.(

پێوەندییــە  ئــەم  ئێســتا،  کەواتــە 

شــێوەیەکى  بــە  کۆمەاڵیەتییانــە 

ــان  ــان وەک بۆم ــە؟ بێگوم ــەرەکى چیی س

دەردەکەوێــت، تــا ڕادەیەکــى زۆر ئاڵــۆزن، 

ئایــا  ڕۆژگارەمانــدا.  لــەم  تایبــەىت  بــە 

دەتوانیــن لــە ڕێگــەى بەیەکداچوونییەوە، 

لێکجــودا  ســەرەکییەکان  پێوەندییــە 

چینــەکان  دەتوانیــن  ئایــا  بکەینــەوە؟ 

ــا  ــەر ڕێس ــە س ــتوەکان ل ــژە نیش ــان توێ ی

میتافــۆڕە  ئــەم  –ئەگــەر  ســەرەکییەکە 

بگونجێــت- لــە یەکــرى جــودا بکەینــەوە؟ 

بەڵــێ  بــە  مارکسیســتەکان  و  مارکــس 

وەاڵم دەدەنــەوە. کۆمەڵێــک پێوەندیــى 

هــەر  بینــاى  هەیــە،  ســەرەکیى 

کۆمەڵگەیــەک لــە ســەر بناغــە وەســتاوە. 

بێگومــان، لــە هــەر خانوویەکــدا، ئــەوەى 

ژوورانەیــە  ئــەو  و  چینــەکان  گرینگــە 

ــەاڵم  ــۆ دانیشــنت دەســت دەدەن، ب ــە ب ک

ــۆ فەرامۆشــکردىن  داخــۆ ئەمــە هــۆکارە ب

ــە  ــە ل ــەى واقیعیی ــە و بناغــەکان؟ ئ بنچین

ــى  ــە فۆڕم ــەم بناغان ــە ئ ــن ک ــرى بکەی بی

ــەى،  ــەى و هەیکەلەک ــە و بەرزییەک بیناک

واتــە هێڵــە ســەرەکییە گــەورەکاىن دیاریــى 

شــێوەیەکى  بــە  بیرکردنــەوە  دەکــەن؟ 

ــن  ــەوەى دەتوانی ــوون ب ــە باوەڕب ــر وات ت

دەســت  )سەقف(ـــەکەوە  ســاپیتە  لــە 

بــە بیناکــە بکەیــن و لەوێــوە ببگەینــە 

بناغەکــە. ئەگــەر پێــامن وابێــت ئایدیــاکان 

ــە  ــەدا بەش ــە کۆمەڵگ ــزرەکان( ل ــان ه )ی

هەڵوێستیشــامن  ئــەوا  ســەرەکییەکەن، 

بــەو جــۆرە دەبێــت کــە بڕوامــان وابێــت 

ــەن،  ــووىن ماڵەک ــۆکارى ب ــەرەکان ه پەنج

Henri Lefebvre
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و  پێویســنت  پەنجــەرەکان  چونکــە 

دەکەنــەوە.  ڕوونــاک  ژوورەکان 

هــەر  ســەرەکییەکاىن  پێوەندییــە 

بــە  پێوەندییەکانــە  کۆمەڵگەیــەک، 

رسوشــتەوە. پێوەندیــى بــە رسوشــتەوە 

شــتێکى ســەرەکییە بــۆ کــرۆڤ، نــەک 

بوونەوەرێکــە  هێشــتا  ئــەوەى  لەبــەر 

ســەر بــە رسوشــت )ئــەم بۆچوونــە هیــچ 

نییــە جگــە لــە لێکدانەوەیەکــى درۆزنانــە 

بەڵکــوو  مێژوویــى(،  ماتریالیزمــى  بــۆ 

ــەڵ  ــەوەى لەگ ــەر ئ ــەوە، لەب ــە پێچەوان ب

دەکەوێتــە ملمالنێــوە. لــە میــاىن ئــەم 

هەلومەرجــە  لــە  مــرۆڤ  ملمالنێیــەدا، 

رسوشــتییە باوەکانــدا، ئــەوە لــە رسوشــت 

بــۆ  پێویســتیەىت  کــە  دادەماڵێــت 

هێشــتنەوەى ژیــاىن و تێپەڕانــدىن ژیــاىن 

رسوشــتیى پــەىت. ئەمە چــۆن ڕوو دەدات؟ 

بــە چ میکانیزمێــک؟ بــە کار، بــە ئامــراز و 

ڕێکخســتنیان.  و  کار  کەرەســتەکاىن 

تــر،  ڕێگایەکــى  نــەک  ڕێگایــە،  بــەم 

»دروســت  خۆیــان  ژیــاىن  خەڵکــى 

ــاىن  ــە )ژی ــە ئاژەڵییەک ــە ژیان ــەن« وات دەک

ــان  ــەاڵم بێگوم ــن، ب رسوشــتى( تێدەپەڕێن

بــێ ئــەوەى بتوانــن بــە هــۆى بڕیارێکــى 

بــااڵ و ترانســێندنتاڵەوە لە رسوشــت ڕزگار 

بــن. ئــەوان تەنیــا لــە ســنوورگەلێکى 

ئــەو  چوارچێــوەى  لــە  و  دیاریکــراو 

خــۆى  رسوشــت  کــە  هەلومەرجانــەدا 

دیارییــان دەکات )کەشــوهەوا، بڕشــتیى 

رسوشــت  ئــاژەاڵن...(،  و  ڕوەک  خــاک، 

تێدەپەڕێنــن. 

کەواتــە، پێوەندییــە ســەرەکییەکاىن هەموو 

پێوەندییــەکاىن  مرۆیــى  کۆمەڵگەیەکــى 

ــۆ ئــەوەى  ــان؛ جــا شــیکارى، ب بەرهەمهێن

ــگا،  ــادە ســەرەکییەکەى کۆمەڵ ــە بونی بگات

عەقیدەیییــەکان  ڕواڵەتــە  پێویســتە 

فۆرکولــە  و  تەســک  جلوبەرگــى  و 

ــە  ــتانە ل ــەو ش ــوو ئ ــەکان و، هەم فەرمیی

ســەر ســەتحى کۆمەڵگــە دەجووڵێــن و 

ــا  ــت، ت ــەکان وەالوە بنێ ــوو زەخرەف هەم

ئــەم ســەتحە تــێ بپەڕێنێــت و بگاتــە 

واتــە  بەرهەمهێنــان،  پێوەندییــەکاىن 

دامەزراوەکــەى  ســەرەکییە  پێوەندییــە 

نێــوان  و،  رسوشــت  و  مــرۆڤ  نێــوان 

کاردا.  وەختــى  لــە  خۆیــان  مرۆڤــەکان 

ئــەم شــیکارییە چــى دەبینێتــەوە؟ یەکــەم 

جــار گەلێــک ڕەوىش رسوشــتى دەبینێتەوە 

کــە مــرۆڤ گۆڕانێکــى قووڵــى بــە ســەردا 

هێنــاون: ئــەوە بــوارى ئــەو زانســتەیە کــە 

زۆر جــار پێــی دەگوترێــت جوگرافیــاى 

مرۆیــى. ئــەم زانســتە بابەتێکــى واقیعیــى 

ــە دوور  ــەم بابەت ــەر ئ ــە گ ــە، هەڵەی هەی

بخاتــەوە و مێــژوو فەرامــۆش بــکات. ئــەو 

کاتــە توێژینــەوە دەکات لــە شــیکاریى 

و  ڕووبــارەکان  کەشــوهەوا،  زەوى، 

ئــاوەکان و کاریگەرییەکەیــان لــە ســەر 

ڕوەکــە  زەوى،  ناخــى  ئاوەدانکردنــەوە، 

ــدا  ــەى خۆڕســک پەی ــراوەکان و ئەوان هێ

ــن.  دەب

دواى ئــەوە لــە شــیکاریى تەکنیکــەکان 

ئەمەیــش  دەکۆڵێتــەوە:  ئامــرازەکان  و 

زۆر  کــە  زانســتەیە  ئــەو  بــوارى 

تەکنۆلۆژیــا؛  دەگوترێــت  پێــی  جــار 

واقیعیــى  بابەتێکــى  ئەمەیشــیان 

کاتێــک  بکۆڵێتــەوە،  لێــى  تــا  هەیــە 

ئــەوا  بــکات  فەرامــۆش  بابەتــە  ئــەم 

ڕاســتییەکەى  دەچێــت.  هەڵــەدا  بــە 

ماشــێن ناکرێــت لــە وەزیفەیەکــەى و 

ــەوە؛  ــودا بکرێت ــراز ج ــە ئام ــا ل هەروەه

وەســفکردىن ئامرازەکانیــش بە شــێوەیەکى 

تەکنۆلــۆژى نابێــت ئەوەمــان بیــر بباتــەوە 

ئــەم  و  تێدایــە  کاردابەشــکردىن  کــە 

ــەک  ــا ڕادەی ــت ت ــکردنە دەکرێ کاردابەش

ســەر  لــە  کاریگــەرى  و  پەرەبســتێنێت 

بەکارهێنــاىن ئامــرازەکان و دەرەنجامــەکاىن 

و  هەموارکردنــەوە  پرۆســەى  و 

دابنێــت.  چاککردنیــان 

بەرهەمهێنــان،  پێوەندییــەکاىن  کەواتــە 

ــیکاریى  ــۆ ش ــەز ب ــان ڕەگ ــەر ی ــێ فاکت س

ــش: هەلومەرجــە  کەشــف دەکات، ئەوانی

رسوشــتییەکان، تەکنیکــەکان، ڕێکخســتنى 

کۆمەاڵیــەىت.  کارى  دابەشــکردىن  و 

ئێمــە  بێتــوو  ئەگــەر  بەڵگەنەویســتە 

ــن،  ــێ نەکەی ــەم شــیکارییەوە دەســت پ ل

و  کۆمەڵگــە  بونیــادى  لــە  ناتوانیــن 

و  دابەشــبوونیان  و  تاکــەکاىن  چاالکیــى 

بگەیــن.  تــێ  جیاوازەکانیــان  ڕەوشــە 

ئــەم ســێ ڕەگــەزە ئەو شــتە پێــک دەهێنن 

هێــزە  دەنێــت  ناویــان  مارکســیزم  کــە 

کۆمەڵگەیەکــى  لــە  بەرهەمهێنــەرەکان 

دیاریکــراودا. بــە تەواوەتیــش ڕوونــە هــەر 

یەکێــک لــەم ڕەگەزانــە دەتوانــن پــەرە 

ــن.  ــڵ ب ــتێنن و کام بس
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بەکارهێنــاىن  و  قۆســتنەوە  شــێوازى 

ســامانە رسوشــتییەکان لــە ناوچەیەکــى 

دیاریکــراودا دەکرێــت باشــر بکرێــت، 

ــرۆڤ  ــت و م ــوێ کەشــف بکرێ ســاماىن ن

ــە  ــت ک ــە کار بهێنێ شــتانێکى رسوشــتى ب

نەبــوون:  بەکارهێنــان  شــایەىن  پێشــر 

ــەرەتایى  ــامانە س ــوو س ــۆرە هەم ــەم ج ب

کەشــف  پیشەســازى  یەکەمییــەکاىن  و 

ــۆ  ــر دەرکــەوت و ب ــان زیات ــران، بایەخی ک

گەشەســەندىن ئابووریــى بــە کار هێــران. 

ئامرازەکانــەوە،  چاککــردىن  پــاڵ  لــە 

لــە  خــۆى  بەردەوامــى  بــە  ئاگاییــش 

هەڵدەقورتێنێــت  تەکنیکــى  داهێنــاىن 

بــە بــێ ئــەوەى بتوانێــت لــە پرۆســە 

چونکــە  ببێتــەوە،  جــودا  گشــتییەکە 

ــانە  ــەو کێش ــا ئ ــى تەنی ــاىن تەکنیک داهێن

تەکنیکــە  لــە  کــە  دەکات  چارەســەر 

پشتپێبەســراو و بەکارهێراوەکــەى حاڵــى 

هەیــە.  حــازردا 

نــوێ دەردەکــەون،  ئامرازگــەىل  کاتێــک 

پێوەندییــە  ســەر  لــە  کاریگەریــى 

ــتیان  ــن و پێویس ــەکان دادەنێ کۆمەاڵیەتیی

بــە دابەشــکردىن نوێــى هێــزە مرۆیییــە 

ــش،  ــەرەڕاى ئەمەی ــە. س ــدوەکان هەی زین

بــە  تەکنیکییانــەوە،  پێویســتییە  لــەم 

بەردەوامــى ئــەو بەرەنجامــە پێشــبینیى 

ملکەچــى  کــە  بــوون  دێنــە  نەکراوانــە 

ئاگایــى و ویســتى چاودێریکــردىن خەڵکــى 

ــوو  ــەر هەم ــە س ــت ب ــان ش ــن. هەم ناب

گۆڕانێکــى بەرهەمەکانیشــدا دێــت )بــۆ 

منوونــە، کاتێک ســەنتەرەکاىن بەرهەمهێنان 

بێبــازاڕ  ئــەوا  دەگوزارێنــەوە،  بــازاڕ  و 

ناوچەکــە  هەمــوو  تــووىش  داتەپیــن  و 

دیاردەیــە  ئــەم  بێگومــان  دەبێــت(. 

کاریگەرییەکــى گــەورەى هەیــە لــە ســەر 

تــرىس رسوشــتى کــە تەنانــەت لــە مــاوەى 

ــەوە  مۆدێرنەیشــدا خەڵکانێکــى زۆرى گرت

ــان  ــە ڕووی ــەوە ک ــەو گۆڕانان ــۆى ئ ــە ه ب

دا« هەروەهــا کاریگەرییەکــى گەورەیــى 

هەبــوو بــۆ هێشــتنەوەى بارودۆخەکــە 

بەکارهێنــاىن  ڕێگــەى  لــە  خــۆى،  وەک 

دۆگامیییــەوە.  بــاوەڕى  ئامــرازەکاىن 

بــەوە  ئامــاژەوە  پێویســتە  لێــرەدا 

کاتــە  ئــەو  تەنیــا  ئامــرازەکان  بکەیــن، 

پشــتیان پــێ دەبەســرێت کــە وەاڵمــى 

بدەنــەوە.  دیاریکــراو  پێداویســتییەکى 

ئــەوە  بــەرەو  تەکنۆلۆژیــا  بــەم جــۆرە 

مــل دەنێــت جیاکاریــى بــکات لــە نێــوان 

ئامرازێــک  خســتنەگەڕى  و  داهێنــان 

لــە الیــەک و، پشتپێبەســنت و مــەوداى 

باڵوبوونــەوەى و ئــەو پێداویســتییانەى 

کــە وەاڵمیــان دەداتــەوە و ئــەو نەریتانــە 

)بیروباوەڕانــە(ى کــە دژ بــە پشتپێبەســتى 

ئامرازەکــەن، لــە الیەکــى تــر. دەبێــت 

بکەینــەوە  دووپــات  ئــەوە  بــەردەوام 

ــایەىن  ــا و ش ــى تەنی ــەزى تەکنیک ــە ڕەگ ک

کــە  مارکــس  نییــە.  خســتنەوە  دوور 

ــە  ــتێکى زۆر دەبات ــا ئاس ــیکارییەکەى ت ش

پێــش، پێــش تەکنۆلۆژیســتەکان کــەوت و 

ڕیــگاى لــە بەردەمیانــدا وااڵ کــرد. 

مانــاى وایــە دەبێــت دابەشــکردىن کار و 

ــەرار  ــدا بەرق ــە تێیان ــەى ک ــەو پێوەندییان ئ

وەهــا  تایبــەىت  ڕەگەزێکــى  بــە  دەبــن، 

و  دوورخســتنەوەى  بــۆ  کــە  دابنێیــن 

دابەشــکردىن  ناشــێن.  پەراوێزخســنت 

خــۆى  بــە  تایبــەت  بەرەنجامــى  کار 

هەیــە بــە تایبــەىت لــەو کاتــەوەى کــە 

دابەشــکاریى نێــوان کارى مــادى و کارى 

نا-مــادى )وەزیفــە کارگێــڕى و ڕابەرایــەىت و 

کەلتوورییــەکان( ســەر هەڵــدەدات. بــەىش 

پەردەســتێنن  بەرەنجامانــە  ئــەم  زۆرى 

بــە بــێ ئــەوەى ملکەچــى پێشــبینى و 

کارگێڕییەکانیــان  و  خەڵکــى  چاودێریــى 

ــە جڤاتێکــى  ــدان ل بــن. کاتێــک بەهرەمەن

ڕابەرایەتیــى  دیاریکــراودا  کۆمەاڵیەتیــى 

ــەوا  ــە دەســت، ئ ــر دەگرن ــى ئەوانی چاالکی

مانــاى وایــە پێشــکەوتنێک ڕووی داوە. زۆر 

ــژوودا  ــچووىن مێ ــە ڕەوىت بەرەوپێش ــار ل ج

بارودۆخانــەى  ئــەو  دەکرێــت  تێبینیــى 

ڕێگــە  دەدات،  پێشــکەوتنە  بــەم  ڕێگــە 

ــش  ــان چینێکــى دیاریکراوی ــک ی ــە تاقمێ ب

ڕابەرایەتییــەکان  وەزیفــە  دەدات 

ئەمــەوە،  میــاىن  لــە  بکــەن؛  مۆنۆپــۆل 

خەڵــکاىن هاوچــەرخ زیاتــر لــە جارێــک 

ــە  ــەم دەرەنجامان ــان ب سەرســوڕمانیى خۆی

دەربڕیــوە. 

ئــەو  دەگەینــە  شــیکارییەوە  لــەم 

ئەنجامــەى کــە هێــزە بەرهەمهێنــەرەکان 

لــە میاىن مێــژوودا پــەرە دەســتێنن، لەگەڵ 

ئامــاژەدان بــەوەى کــە هــەر یەکێــک لــە 

ڕەگــەزەکان لــە نێــو »گشــت«دا ڕەوىت 

ــت  ــەوەى بتوانرێ ــێ ئ ــە ب ــە ب خــۆى هەی

لــەم گشــتە دوور بخرێتــەوە. 
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هەروەهــا دەرەنجامێکــى تــر ئەوەیــە کــە 

گەشــەکردىن ئــەم هێــزە بەرهەمهێنەرانــە 

ســەر  لــە  مــرۆڤ  دەســەاڵىت  )واتــە 

ــت  ــژوودا، دەس ــاىن مێ ــە می ــت(، ل رسوش

پێشــڕەفتى  و  ڕەوت  ســیفەتەکاىن  بــە 

دەیانهێڵێتــەوە.  و  دەگرێــت  مێــژوەوە 

لــە ڕاســتیدا پەرەســەندىن ئــەم ڕەوتــە 

ملکەچــى چاودێــری و ئاگایــى و ویســتى 

خەڵکــى نابێــت، ئەگــەر چــى مەســەلەکە 

پەیوەســتە بــە چاالکــى و دەرەنجامــەکاىن 

داخــۆ  ئەوانــەوە.  چاالکییــەى  ئــەم 

ئەمــە مانــاى پێکــڕا مێــژووى گــەالن و 

دامــودەزگاکان و ئایدیــاکان نییــە؟ 

ــاى ئــەوە نییــە ئاگایــى مــرۆڤ  ئەمــە وات

نا-واقیعــى و نا-چاالکــە، پێچەوانەکــەى 

ڕاســتە. ئاگایــى خــۆى، لــە میــاىن ئــەم 

شــێوەیەکى  بــە  رسوشــتییەدا،  ڕەوتــە 

ــەورە  ــت و گ ــک دەبێ ــە دای ــتى، ل رسوش

بــەاڵم  دەســتێنێت،  گەشــە  و  دەبێــت 

و  کامــڵ  ئاگایییەکــى  بــۆ  ناگۆڕێــت 

بتوانێــت  کــە  عەقڵــى  مەعریفەیەکــى 

ڕەوتەکــە  ڕابەرایەتیــى  و  کۆنــرۆڵ 

ــا لــە مارکســیزم و بــە هــۆى  بــکات، تەنی

نەبێــت.  مارکســیزمەوە 

گەشەســەندىن هێــزەکاىن بەرهەمهێنــان 

ــە ســەر رسوشــت،  و دەســەاڵىت مــرۆڤ ل

دەڕۆن.  جیــاوازدا  ئاســتى  و  پلــە  بــە 

هێــزەوە  ڕووى  لــە  دەســەاڵتە  ئــەم 

گــوڕى نالێکچــووى هەیــە، ئــەم هێــزە 

لــە  جۆرێــک  بــە  وا  بەرهەمهێنــەرەى 

جــۆرەکان نووســتوە، نامــۆ نییە بە ئاســتى 

کۆمەڵگەیەکــى  کــە  کەلتــوورەى  ئــەو 

دیاریکــراو پێــی گەییشــتوە. نەخێــر و 

هــەزار جــار نەخێــر. ئەگــەر هەمــوو 

کەلتوورێــک ڕەســەنایەتییەکى چۆنێتــى 

بڕێــک  گریامنــەى  ئــەوا  بنوێنێتــەوە، 

پێوەندیــى  دەکات.  ســامانەکانیش  لــە 

ــە دەســەاڵىت  ــە رسوشــتەوە، وات مــرۆڤ ب

مــرۆڤ بــە ســەر رسوشــتدا، وا دەکات 

هەروەهــا  و  ڕێژەکــەى  ســەربەخۆیییە 

مامەڵەکــەى  شــێوازى  و  ئازادییەکــەى 

ــەو  لەگــەڵ رسوشــتدا، مەرجــدار بێــت. ئ

پێوەندییــە بــااڵ و ئاڵۆزانــەى کەلتــوور 

پێوەندیــى  دەکات،  لــێ  گوزارشــتیان 

ــە  ــت، ک ــۆ دەگرێ ــە خ ــادە ل ــدێ س هەن

ئەویــش پێوەندییــەکاىن بەرهەمهێنانــە. 

بونیــادى  لــە  دەرەوە،  لــە  ناتوانرێــت 

ئاڵۆزانــە  ئــەم پێوەندییــە  کۆمەڵگــەدا، 

لــەم  ناکرێــت  کەواتــە  ببەزێرێــن، 

ــێ  ــە ب ــەوە و ب ــودا بکرێن ــە ج کۆمەڵگەی

کۆمەڵگــە توێژینەوەیــان لــێ بکرێــت. 

هێــزەکاىن  گەشەســەندىن  وابێــت  کــە 

ــە  ــەکاىن و ئاســتەکاىن ک ــان، پل بەرهەمهێن

ــان گەییشــتوە، بایەخێکــى ســەرەکیی  پێی

مێژوویــى هەیــە: لــە هــەر وەختێکــدا 

لــە  کۆمەاڵیــەىت  بوونــەوەرى  بێــت 

ــدا دروســت دەکات و لەمەیشــەوە  مرۆڤ

چۆنێتیــى ئاگایــى و کەلتــوورى مــرۆڤ ڕۆ 

دەنێــت. 

بــا ئێســتا توێژینــەوە لــە خــودى ئــەم 

ــە  ــامن ل ــر باس ــە پێش ــن ک ــە بکەی واقیع

گرینگییەکــەى کــرد و پەیوەســت بــوو بــە 

بەم ڕێگایە، نەک 
ڕێگایەکى تر، 
خەڵکى ژیانى 

خۆیان »دروست 
دەکەن« واتە 

ژیانە ئاژەڵییەکە 
)ژیانى سروشتى( 
تێدەپەڕێنن، بەاڵم 

بێگومان بێ ئەوەى 
بتوانن بە هۆى 
بڕیارێکى بااڵ و 

ترانسێندنتاڵەوە لە 
سروشت ڕزگار ببن
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کارەوە.  دابەشــکردىن 

مایــەى  دەبێتــە  کار  دابەشــکردىن 

باشــر  یــان  ڕاســتەوخۆ،  دەرەنجامــى 

دیاردەیەکــى  بــە  پەیوەســتە  بڵێیــن، 

ئەویــش  بایەخــەوە.  پــڕ  کۆمەاڵیــەىت 

ــەندىن  ــاىن پەرەس ــە می ــک ل ــە کاتێ ئەوەی

دێتــە  کار  دابەشــکردىن  مێژووییــەوەوە 

تایبەتییــش  ئیــر موڵکایەتیــى  کایــەوە، 

بەڵگــەى  مارکــس  هەڵــدەدات؛  ســەر 

دوو  هــەر  کــە  دەهێنێتــەوە  ئــەوە 

ــى  ــکرىن کار و موڵکایەتی ــوزارەى دابەش گ

پەیوەســتییەکى  و  پێوەنــدی  تایبــەت، 

هەیــە.  نێوانیانــدا  لــە  الیەنــە  دوو 

ڕاســتییەکەى، ئامــرازەکان و کەرەســتەکاىن 

دەســتى  دەکەوێتــە  بەرهەمهێنــان، 

تاکەکەســە  یــان  جڤــات  و  کۆمەڵــە 

بەمەیشــدا  هــەر  و  تایبەتییەکانــەوە 

دەنارسێنــەوە. هەمــان چارەنــووس بــە 

ســەر قەڵەمــڕەوى و خاکییشــدا دەهێنــن 

بەرهەمهێنــان.  کەرەســتەى  دوو  وەک 

ــەم  ــکردىن کار، ل ــش، دابەش ــە لەمەی جگ

نێــوان  نایەکســانیى  واتــە  قۆناغــەدا، 

وەزیفــەکاىن  منوونــە  بــۆ  کرێــکاران، 

ڕابەرایەتیــى جیــاوازە لــە کارە مادییــەکان. 

بــە  پەیوەســتبوایە  مەســەلەکە  ئەگــەر 

ئەگــەر  تاکەکەســییەوە،  پەرەســەندىن 

ــانێکى  ــتى کەس ــە دەس ــااڵکان ل ــە ب وەزیف

شاییســتەتردا بــن، ئــەوا هیــچ زیانێــک لــە 

جیاکاریــى نێــوان کارە »بــەرزەکان« و کارە 

نەدەکەوتــەوە.  تاکــەکان  »نزمەکان«ـــى 

ــوان  ــاکارە نێ ــن جی ــەرنج دەدەی ــەاڵم س ب

ئــەم جــۆرە کارانــە، هاوڕێیــە لــە تــەک 

ئــەم  تایبەتیــدا،  موڵکایــەىت  پەیدابــووىن 

ــاىن  ــە می ــش، ل ــاردە کۆمەاڵیەتییەی دوو دی

کاریگەریــى  مێژووییــدا،  پەرەســەندىن 

وەزیفــە  دادەنێــن.  یەکــرى  ســەر  لــە 

بــەرزەکان هــەىل قۆرخکردىن کەرەســتەکاىن 

ئینجــا  و  دەڕەخســێنن  بەرهەمهێنــان 

ئــەم کەرەســتانە دەبنــە میــرات و وەک 

ــدا  ــەڵ موڵکەکان ــەىت و لەگ ــودى موڵکای خ

دواتــر].  نــەوەکاىن  [بــۆ  دەگوازرێنــەوە 

بــەم جــۆرە دەبینیــن کارە نــزم و ســادەکان 

ــەى  ــە یازن ــاوکات، ل ــەکان(، ه )کارە مادیی

ــە وەزیفــە بــەرزەکان دوور  موڵکایــەىت و ل

بــەرزەکان  وەزیفــە  بــەاڵم  خراوەتــەوە. 

بەهــرەى  ئەوانــەى  یــان  ڕۆشــنبیرەکان 

دەســت،  نایگرنــە  هەیــە،  رسوشــتییان 

بەڵکــوو کۆمەڵــەکان )و ئەو تاکەکەســانەى 

ــە  ــن )دەیگرن ــک دەهێن ــە پێ ــەم کۆمەاڵن ئ

ــە  ــان ل ــە گوێــرەى پێگــەى خۆی دەســت، ب

وایــە  مانــاى  موڵکایەتیــدا.  ڕێکخســتنى 

ســامانە  بــە  پشتبەســنت  بــە  تاکــەکان 

پشتبەســنت  بــە  نــەک  تایبەتییەکەیــان، 

دەگەنــە  کۆمەاڵیەتییەکەیــان  بەهــا  بــە 

و  و ســیاىس  کەلتــوورى  پلــە  و  پۆســت 

کارگێڕییــەکان؛ ئیــر لێــرەوە و لــەم کاتــەوە 

چینــەکان دروســت دەبــن. 

Henri Lefebvre
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بونیــادى  لــە  وەهــا  مارکــس  کاتێــک 

ــتنى  ــە ڕێکخس ــت ک ــەىت دەڕوانێ کۆمەاڵی

چینــە  و  وەزیفــەکان  و  موڵکایــەىت 

گۆشــەنیگاى  لــە  و،  کۆمەاڵیەتییەکانــە 

)واتــە  رسوشــتى  لــە  پێوەندییەکەیــان 

ســەیریان  بەرهەمهێنــان(  هێــزى  وەک 

نــاکات، ئــەوا ئــەو نــاوى دەنێــت شــێوازى 

بەرهەمهێنــان. 

هێــزە  گومتــان،  ئەمــەى  گوێــرەى  بــە 

لــە  ناتوانــن  بەرهەمهێنــەرەکان، 

شــێوازەکاىن بەرهەمهێنــان ســەربەخۆ بــن، 

ــەوە،  ــە ڕووى مێژوویی ــە، ل ــەر ئەمەیش ه

شــێوازى بەرهەمهێنــان دیاریــى دەکات. 

ئامــرازەکان  دەبێتــە  ڕوون  جــۆرە  بــەم 

)ئامــرازە تەکنیکییــەکان( و دابەشــکردىن 

لەپیشــاننەهاتوو  شــێوەیەکى  بــە  کار، 

لەگــەڵ  یەکرییــەوە.  بــە  پەیوەســنت 

ڕەگــەزاىن  یــان  ڕواڵەتــەکان  ئەمەیشــدا 

ئــەم ڕەوتــە کامەڵــە جــودا لــە یەکــر 

دوو  دیاریکردنــە  و،  دەمێننــەوە 

ــیفەتێکى  ــچ س ــرى هی ــان هەڵگ الیەنەکەی

میکانیکــى نییــە؛ هەنــدێ لــە یەکــرى 

ســەربەخۆن و بــە بەردەوامــى کارلێــک 

یەکێکیــان  دەکــەن،  یەکریــدا  لەگــەڵ 

گوزارشــت لــەوی تریــان دەکات. جــا وەک 

کۆمەاڵیــەىت،  کارى  دابەشــکردىن  چــۆن 

تــا ڕادەیــەک، ســەربەخۆ لــە کەرەســتە 

دەســتێنێت،  پــەرە  تەکنیکییــەکان 

تــا  بەرهەمهێنانیــش،  شــێوازى  ئــەوا 

ــزە  ــە هێ ــان زۆر، ســەربەخۆ ل ــەک ی ڕادەی

ســەردا  بــە  گــۆڕاىن  بەرهەمهێنــەرەکان 

ــەت(.  ــە ســەردا نای ــۆڕاىن ب ــان گ ــت )ی دێ

ســەر  لــە  گەشــەکردىن  لــە  مارکــس 

و،  بەرهەمهێنــەرەکان  هێــزە  خــۆى 

لــە میــاىن شــیکارییەکەى بــۆ بونیــادى 

ــە  ــەىت و وەزیف ــکردىن کار و موڵکای دابەش

بــە  چینەکانــەوە،  و  کۆمەاڵیەتییــەکان 

شــێوازى  هەنــدێ  دوایەکداهاتنــى 

ــژوودا  ــە مێ ــراوى ل ــاىن دیاریک بەرهەمهێن

کردوەتــەوە.  زەق 

بخەینــە  ســەرەتایى  کۆمۆنــەى  بــا   -1

ئــەو الوە، بــەم نزیکانــە و لــە میــاىن ئــەو 

ــوە و  ــژوەوە ب ــە پێــش مێ ــە ل ــەدا ک ماوەی

لــە میــاىن مێژوویییشــەوە، دەرکەوتنــى 

باوکســاالرانە  بەرهەمهێنــاىن  شــێوازێکى 

دیاریکــراو  جۆرێکــی  کــە  دەبینیــن 

بــە  خێــزان  )موڵکایــەىت  موڵکایــەىت 

مانــا هــەرە فراوانەکــەى( تێدایــە و بــە 

وەزیفــەکان و چینەکانــدا دەنارسێتــەوە 

بااڵدەســتى  و  پیــاوان  )بااڵدەســتیى 

خێــزان...( ســەرۆک  یــان  پەتریــارک 

ئابوورییــەک  ئــەوە  دواى   -2

دەبینیــن کــە لــە ســەر کۆیالیەىت وەســتاوە 

ــى  ــکەوتنى تەکنیکی ــە پێش ــدارە ب و مەرج

بەکارهێنــاىن  بــە  ڕێگــە  کــە  وەهــا 

دەدات.  کۆیــالکان  قازانجخوازانــەى 

بــەرەو  ئابوورییــە  ئــەم  جــۆرە  بــەم 

ــەرەو  ــتان و ب ــى سەردەس ــدىن چین خوڵقان

ڕابەرایەتییــە  وەزیفــە  گواســتنەوەى 

وەزیفــە  و  ســیاىس  و  ســەربازى 

میراتــەوە  ڕێگــەى  لــە  کەلتوورییــەکان 

ــوو  ــەىت؛ هەم ــەروەک موڵکای ــت، ه دەچێ

ــر  ــە پێش ــدا ک ــە کۆمەڵگەیەک ــش ل ئەمەی

بــوە.  ئاڵۆزتــر  ئینجــا  و  هەبــوە 

پشــت  فیوداڵــى  ئابووریــى  بــەاڵم   -3

ســەربازیى  چینــى  بەکارهێنــاىن  بــە 

جەمــاوەرى  )جەنــگاوەر(ى 

ــت  ــەربەخۆ و پەیوەس ــەرى س بەرهەمهێن

کشــتوکاڵى(  )ســەپاىن  زەوی  بــە 

 . ســتێت بە ە د

ســەرمایەداریى  ئابووریــى  بــەاڵم   -4

کــە  تایبەتــە  توێژینەوەیەکــى  شــایەىن 

بابــەىت ســەرەکیى ئابووریــى سیاســییە. 

ئەمــە هیــچ نییــە جگــە لــە نەخشــەیەکى 

ــوو قۆناغــەکاىن  زۆر گشــتى، چونکــە هەم

مێــژوو شــێوازى بەرهەمهێنــاىن تێکــەاڵو 

ــە  ــەم ب ــوە. ئ ــەوە بینی ــە خۆی و ســەیرى ب

دوایەکداهاتنــە زنجیرەییــە کــە لــە ڕێگــەى 

پێشــکەوتنى  ترســناکەکانەوە،  پشــێوییە 

ــە  ــا تیۆرییان ــەوە، تەنی ــى دەنوێنێت ئابووری

وەدی هێــراوە و، لــە باشــرین بارودۆخــى 

ئەورووپــاى  بــە  گرینگیــى  مێژووییــدا 

ــان  ــێوازەکاىن بەرهەمهێن ــاوا داوە. ش خۆرئ

بــە بەردەوامــى پێکــەوە تێکەڵبــوون و 

کارلێــک  یەکریــدا  لەگــەڵ  هێشــتایش 

ــە ســەر یەکــرى  ــى ل ــەن و کاریگەری دەک

دادەنێــن، بــە نێــو یەکریــدا دەچــن و 

ــار، هــەر  ــاوازن. دوا ج ــش جی ــە یەکریی ل

خۆیــدا،  لــە  بەرهەمهێنــان،  شــێوازێکى 

وەک فیوداڵیــزم، چەنــد جیامەندییەکــى 

زۆرى  گۆڕانکارییەکــى  چەنــد  و  ورد 

هەیــە: فیوداڵیزمــى ئاســیایى جیــاوازە لــە 

فیوداڵیزمــى ئەورووپایــى. 
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هەروەهــا، هــەر ڕێگەیەکــى بەرهەمهێنان 

ســەردەمى نەشــونوماکردن و ترۆپــک و 

ــەوە  ــە خۆی ــى ب ــراىن کۆتایی داڕمــان و قەی

ــە  ــە ناوەکیی ــڕاى قەیران ــە وێ ــوە )ئەم بینی

ــرەکان کــە  ــە قووڵ ــان قەیران ــەکان ی کاتیی

لــە میــاىن پەرەســەندىن ئــەم شــێوازەدا 

ــوون(.  دەرکەوت

هێــزە  شــیکاریى  کاىت  لــە 

بەرهەمهێنەرەکانــدا، ناکۆکــى و ملمالنێــى 

ــزى  ــە ڕی ــت دەچن ــە رسوش ــرۆڤ دژ ب م

 . وە مــە کە یە

شــێوازەکاىن  شــیکاریى  میــاىن  لــە 

بەرهەمهێنانــدا، زۆر ملمالنێــى و لێکــدژى 

شــتێم،  هــەر  لــە  بــەر  دەردەکــەون؛ 

ناکۆکیــى چینــە کۆمەاڵیەتییــەکان. ئەوەى 

ــى  ــێت، ملمالنێ ــەرنج ڕادەکێش ــرەدا س لێ

مرۆڤــە دژ بــە مــرۆڤ و چەوســاندنەوەى 

ئــەم  مرۆڤــەوە،  الیــەن  لــە  مرۆڤــە 

دوانەیــش وەک دیاردەیەکــى ســەرەکى 

دەردەکــەون. 

ــێوازەکاىن  ــە ش ــک ل ــەر یەکێ ــژووى ه مێ

بەرهەمهێنــان گەلێــک ناکۆکــى تراژیدیــى 

لــە  تاکــەکان،  بینیــوە.  خۆیــەوە  بــە 

کار  زەمەنیــدا،  ماوەیەکــى  هــەر 

ژیــاىن  و  دەکــەن  داهێنــان  و  دەکــەن 

تاکەکەســییانەى خۆیــان دەژیــن، هەنــدێ 

و  دەهێنــن  وەدی  مومکیناتــەکان  لــە 

لــە ژێــر ئاســتى ناوەنــدى ســەردەم و 

تێــی  یــان  دەمێننــەوە،  چینەکەیانــەوە 

ــەم شــتانە  ــوو ئ ــەوان هەم ــن –ئ دەپەڕێن

چوارچێــوەى  نێــو  لــە  بــەاڵم  دەکــەن، 

بــەر  لــە  و  بەرهەمهێنــان  شــێوازى 

ڕۆشــنایى ئــەو بارودۆخانــەدا کــە بونیــادە 

ــى دەکات.  ــان دابین ــە بۆی کۆمەاڵیەتییەک

ــە کــە  ــەو کارلێکەی ــژوو، بەرەنجامــى ئ مێ

لە نێــو دەســتپێخەرییە تاکەکەســیییەکاندا 

دادەمەزرێــت. 

ــە هەســتپێکراوەى کــە  ــەو ڕەوت مارکــس ئ

ــە ســەر بنچینــەى هەنــدێ پێشــکەوتنى  ل

وەدیهێــراو لــە هێــزەکاىن بەرهەمهێنانــەوە 

مەیســەر دەبێــت، نــاو دەنێــت پێکهاتــە [

ئابووریى-کۆمەاڵیــەىت.  فۆڕماســیۆن]ى 

فۆڕماســیۆنێکى  هــەر  توێژینــەوەى  لــە 

ئابووریى-کۆمەاڵیەتیــدا ئــەو کاریگەرییــە 

و  کارگێــڕى  و  –ســیاىس  کارایــە 

دادوەرى و بڕوایــى- دەردەکەوێــت کــە 

دەهێڵــن،  جێــی  مەزنــەکان  تاکەکەســە 

بــەاڵم لــە هەلومەرجــى کات و شــوێن 

نێــو  لــە  واتــە  ســنوورەکانیاندا،  و 

بەرهەمهێنــان و  هەلومەرجــى شــێوازى 

ســنوورەکانیاندا.  و  چیــن 

خاڵــى  هەنــدێ  بــە  ئامــاژە  ماوەتــەوە 

کۆمەڵناســیى  کــە  بدەیــن  گرینگیــش 

داون.  لــێ  ســەرنجى  زانســتى 

تایبەمتەندییەکــى  مێژوویــى  ڕەوىت 

رسوشــتى و ئوبێکتیڤــى هەیــە )ئەگــەر 

چــى ئاگایــى مرۆیــى، واتــە تاکەکەســێتیى 

تێیــدا دروســت دەبێــت و  هۆشــمەند، 

ــە  ــەک ل ــەر ماوەی ــە ه ــت(. ل دەردەکەوێ

مــاوەکاىن مێــژوودا هێــزە کۆمەاڵیەتییەکان 

و حەقیقەتــەکان لــە چاودێــرى و ویســتى 

هەمــوو  لــە  دەبــن،  قوتــار  مــرۆڤ 

ــى،  ــى کارەکاىن خەڵک ــدا بەرهەم کاتێکیش

بــە تایبەتییــش هــى کەســە مەزنــەکان، بــە 

ســەریاندا بــاڵ دەکێشــێت. 

ــۆکارى  ــە ه ــە ئوبێکتیڤ ــەم تایبەمتەندیی ئ

بــەاڵم  بــوو،  فرەخودایــى  دەرکەوتنــى 

بــە  فرەخودایــى،  نابێــت.  تێکەڵیــى 

واتــا بەرتەســکەکەى، تەنیــا ئــەو کاتــە 

لــە  ئەبســراکتەکان  کــە  دەردەکەوێــت 

چاودێــرى و بیرکردنەوە و ویســتى خەڵکى 

قوتــار دەبــن. بــەم جــۆرە دەبینیــن بەهاى 

بــازرگاىن و ســامان، لــە خۆیانــدا، هیــچ 

نیــن جگــە لــە ئەبســراکتى چەندێتــى: 

پێوەندییــە  ئەبســراکتى  گوزارشــتى 

کۆمەاڵیەتییــە مرۆیییــەکان، بــەاڵم ئــەم 

ئەبســراکتانە ماتریاڵــى دەبنــەوە و لــە 

وەک  مێــژوودا  و  کۆمەاڵیــەىت  ژیــاىن 

جەوهــەر دێتــە نــاوەوە، لــە دوا جــاردا 

دەگــەن بــەوەى بااڵدەســتى خۆیــان درێــژ 

بکەنــەوە لــە بریــى ئــەوەى ملکــەچ بــن؛ 

ــڤ  ــتى و ئوبێکتی ــە ڕەوىت رسوش ــەو کات ئ

مانــاى نــوێ وەردەگــرن. مێــژووى ســامان 

و ســەرمایە تــا ڕادەیــەک هیــچ نیــن جگــە 

لەگــەڵ  ئەبســراکتکردن،  مێــژووى  لــە 

ئەوەیشــدا و ســەرەڕاى ئەوەیــش، ڕەوىت 

ــنت.  ــەىت زانس ــن و باب ــى ئوبێکتیڤ مێژووی

ــى  ــەفیی ماتریاڵی ــەوەى فەلس ــە لێکۆڵین ل

کــردەوە  ڕوون  ئەوەمــان  دیالەکتیکیــدا، 

کــە ڕەوىت کامــڵ ســی ڕواڵــەىت هەیــە: 

و  زینــدوو  رسوشــتیى  ڕواڵەتێکــى 

خۆڕســک، ڕواڵــەىت بیرکــەرەوە، ڕوالەتێکــى 

خەڵەتێنــەر.  وەهمیــى 
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شــیکاریى  لــە  ڕواڵەتــە  ســێ  ئــەم 

پێوەندیــى  دەبینینــەوە،  کۆمەڵناســیدا 

و  رسوشــتەوە  لــە  مــرۆڤ  کردەیــى 

پەرەســەندىن  لەگــەڵ  کــە  تواناکــەى 

پــەرە دەســتێنێت،  ڕەگــەزى مرۆییــدا 

و  زینــدوو  ڕواڵــەىت  دووکیــان  هــەر 

رسوشــتین، بــەاڵم ڕواڵــەىت بیرکــەرەوە، 

ــى  ــە پەرەســەندىن تەکنیکــى و پێکهاتن ل

و  عەقــڵ  و  زانســتی  مەعریفــەى 

دوا  دەنوێنێتــەوە.  خــۆى  کەلتــووردا 

جــار، کاردابەشــکردن بــوارى لــە بــەردەم 

باوەڕییەکانــدا  وەهمــە  دەرکەوتنــى 

کاتێــک  ڕاســتییەکەى،  دەڕەخســێنێت. 

لــە نێــو چوارچێــوەى دابەشــکردىن کاردا، 

و  پســپۆڕى  لــە  ڕوو  کەلتــوورى  کارى 

ئیــر  دەردەکەوێــت،  تایبەمتەندبــوون 

هۆشــیار(  تاکەکــەىس  )واتــە  ئاگایــى 

ــا  ــت و وا وێن ــازى دەبێ ــع دەرب ــە واقی ل

دەکات ئــەو جیــاوازە لــە ئاگایــى جیهــاىن 

ــى(  ــەى مرۆی ــى مومارەس ــى )ئاگای مرۆی

بڕوایــى دەڕوات.  تەمومــژى  بــەرەو  و 

ــاردە  ــەڵ دی ــە لەگ ــە هاوڕێی ــەم وەهم ئ

کۆمەاڵیەتییــەکاىن تــردا، لێیــان جیایــە 

ــەم  ــت؛ ئ ــان دابڕێ ــت لێی ــەاڵم ناتوانێ ب

ــى  ــک دەکات و کاریگەری ــە کارلێ وەهم

لــە ســەرى دادەنرێــت، بتــە بڕوایییــەکان 

و ئەبســراکتە وەدیهاتــوەکان جۆرێــک 

ئوبێکتیــڤ  و  ســەربەخۆ  ژیــاىن  لــە 

وەردەگــرن، بــە تایبەتییــش لــە ئایینەکان 

ــەکان  ــدا. بت ــالق و میتافیزیکەکان و ئەخ

ــیۆىن  ــاىن فۆڕماس ــژوو و ژی ــو مێ ــە نێ دێن

بــۆ  ئیــر  ئابووریى-کۆمەاڵیەتییــەوە، 

ــى  ــاىن چاالکی ــە نی ــەم فۆڕماســیۆنە و ل ئ

تاکــەکان و چینەکانــەوە، دەبنــە فاکتەرى 

ســەرەکیى چــاالک لــە ڕووى فۆڕماڵــەوە، 

بــەاڵم لــە ڕاســتیدا خۆیــان الوەکیــن. بەم 

ــەو  ــییەوە، ئ ــە ڕووى کۆمەڵناس ــۆرە، ل ج

ــە شــێوەى  ــە ب ــت ک ــى دەبێ شــتە دیاری

ــە  ــان ل ــا وازهێن ــێ ن ــان ل فەلســەىف ناوم

مرۆیــى  ڕەوتێکــى  ئــەوە وەک  خــود، 

هیــچ  ملکەچــى  کــە  دەردەکەوێــت 

مرۆڤێــک نابێــت. 

و  دامــودەزگا  کــۆى  مارکــس 

و  ڕووداو  بەرەنجامــى  کــە  هــزرەکان، 

تاکەکەســییەکانن  دەستپێشــخەرییە 

)واتــە چاالکیــى تاکەکەســە کارکــەر و 

ــەرخاىن  ــت س ــاو دەنێ ــەرەوەکان( ن بیرک

چوارچێــوەى  لــە  کــە  کۆمەڵگــە 

بونیادێکــى کۆمەاڵیەتیــى دیاریکــراودا 

مەیســەر دەبێــت. کەواتــە، ســەرخان، 

ــە خــۆ دەگرێــت:  ــە ل ــە تایبــەىت، ئەمان ب

سیاســییەکان،  و  یاســایى  دامــەزراوە 

بڕوایییــەکان...  بتــە  بیروبــاوەڕەکان، 

شــێوازى  لــە  گوزارشــتە  ســەرخان 

پێوەندییــە  لــە  واتــە  بەرهەمهێنــان 

)لــە میــاىن کارلێکــى  موڵکایەتییــەکان 

بیروبــاوەڕەکان  تاکەکانــەوە(.  ئاڵــۆزى 

گوزارشــت لــەم پێوەندییانــە دەکــەن، بــە 

ــەکان  ــاردە بڕواییی ــک دی ــش کاتێ تایبەتی

ئــەم  شــاردنەوەى  بــە  بــن  تایبــەت 

پێوەندییانــە. 

ــە:  ــش هەی ــرەدا ســێ ڕەگەزی ــە لێ کەوات

هێزە 
بەرهەمهێنەرەکان، 
لە هەموو کاتێکى 

گەشەسەندنەکەیدا، 
ئەو بنەوانە پێک 

دەهێنێت کە 
پێوەندییەکانى 
بەرهەمهێنان و 

سەرخان لە سەرى 
دەوەستن



بەرهەمهێنــەرەکان،  هێــزە 

و  بەرهەمهێنــان  شــێوازى 

ــان  ــەت ی ــەم ڕواڵ ــەرخان. ئ س

ڕەگەزانــەى تایبەتــن بــە هــەر 

ئابووریــى- فۆڕماســیۆنێکى 

یەکــرى  لــە  کۆمەاڵیــەىت، 

جــودان ئەگەر چى پێکیشــەوە 

ــک  ــە کارلێ ــە ل ــنت، وات پەیوەس

بەردەوامــدان؛  ناکۆکیــى  و 

نــوێ  یاســاى  منوونــە،  بــۆ 

موڵکایەتییــە  پێوەندییــە 

یاســاغ  ســەرمایەدارییەکان 

دەدات  هــەوڵ  و  دەکات 

و  ئەبســراکت  بنەمــا  لــەو 

ئەخالقییانــەوە ئەنجامگیرییــان 

وا  خەڵکــى  کــە  بــکات 

بــااڵ  دەکــەن  فانتازیــاى 

لەمەیشــدا  گشــتگیرن،  و 

ســەرمایەیان  و  فــرەزۆرى 

تایبــەت  موڵکایــەىت  لەگــەڵ 

کەرەســتەکاىن  موڵکایــەىت  و 

کار  ئازادیــى  بەرهەمهێنــان، 

چەوســاندنەوەى  ئازادیــى  و 

کار، چەوســاندنەوەى مــرۆڤ 

ــێ  ــتدا ل ــاىن رسوش و وەبەرهێن

تێکــەڵ دەبێــت، ئــەم یاســا 

تایبەتییــەکاىن  یاســا  نوێیــە 

دیاریکــراوەى  شــێوازە  ئــەم 

بەرهەمهێنــان کــۆ دەکاتــەوە و 

ــەم یاســایە  ــەم جــۆرە ئ ــر ب ئی

ــەىت خــۆى  ــاىن تایب جۆرێــک ژی

دەژى و بــە بەردەوامــى کاریگەریــى لــە 

ســەر ئــەو بونیــادە دادەنێــت کــە خــۆى 

لێــی.  دانەبــڕاوە  بەشــێکى 

ــە  ــت ک ــوە دێ ــە کوێ ــە ل ــەو صیرورەی ئ

پــاڵ بــە هــەر شــێوازێک لــە شــێوازەکاىن 

بەرهەمهێنانــەوە دەنێــت، لــە ڕێگــەى 

لێکدژییــەکان و ناکۆکییــەکان و کارلێکــى 

بــەرەو  بەیەکداچوەکانــەوە،  فاکتــەرە 

ئینجــا  و  ســەرتۆپ  و  گەشەســەندن 

ــڕوات؟  ــان ب ــەرەو داڕم ب

ڕەگــەزە کامڵــەکاىن ڕەوت و ڕێڕەوەکــە 

قومارکــردن  مەســەلەکە  نیــن.  هاوتــا 

ــە  ــێ ڕواڵەتەک ــەر س ــە س ــا ل ــە تەنی نیی

لــە  چــى  ئەگــەر  هاوئاســنت،  کــە 

یەکرییــش جیــاوازن. لــە نێــوان ئــەم 

ڕەگــەزەدا،  ســێ  یــان  ڕواڵــەت  ســێ 

ســەرەکیرە،  تــر  لەوانــی  یەکێکیــان 

صیرورەکەیــە.  هــۆکارى  ئەوەیــان 

لــە  بریتییــە  ســەرەکیى  ڕەگــەزى 

و  رسوشــتەوە  بــە  مــرۆڤ  پێوەندیــى 

ســەر  بــە  بااڵدەســتیییەکەى  ڕادەى 

ــزەکاىن  ــە پەرەســەندىن هێ رسوشــتدا، وات

بەرهەمهێنــان. شــێوازى بەرهەمهێنــان 

ڕێگــەى  لــە  جگــە  نییــە  هیــچ 

بەرهەمهێــەرەکان  هێــزە  ڕێکخســتنى 

ــەرخان،  ــراودا. س ــى دیاریک ــە ماوەیەک ل

ــراوەکاىن  ــە پشتپێبەس ــە مرۆییی پێوەندیی

شــێوازێکى دیاریکــراوى بەرهەمهێنــان 

هەژمــار دەکات و کۆیــان دەکاتــەوە و 

)بڕوایییانــە(  یــان  دەخــات  ڕێکخیــان 

ئاڵوگۆڕیــان دەکات، کاریگەرییــش لــە 
Henri Lefebvre
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بەرهەمهێنــان  پێوەندییــەکاىن  ســەر 

پێشــکەوتنى  بــەرەو  و  دادەنێــت 

دەبــات )بــۆ منوونــە بــە هــۆى دەوڵــەىت 

پێچەوانــەوە،  بــە  یــان،  سیاســییەوە(، 

دەیخاتــە چەقبەســتنەوە )بــۆ منوونــە 

سیاســەىت کۆنەپارێــزى(، بــەاڵم خۆبەخــۆ، 

هیــچ شــتێک ناخوڵقێنێــت؛ هەروەهــا 

ــە  ئــەم ســەرخانە تێکەڵەیەکــى لێکــدژ ل

ــارەى  ــە ب ــع و وەهــم ل مەعریفــەى واقی

بــەاڵم  دەنوێنێتــەوە،  واقیعــەوە،  ئــەم 

نانوێنێتــەوە.  ســەربەخۆ  واقیعێکــى 

لــە  بەرهەمهێنــەرەکان،  هێــزە 

کاتێکــى گەشەســەندنەکەیدا،  هەمــوو 

کــە  دەهێنێــت  پێــک  بنەوانــە  ئــەو 

پێوەندییــەکاىن بەرهەمهێنــان و ســەرخان 

لــە ســەرى دەوەســنت. کاتێــک هێــزەکاىن 

بەرهەمهێنــان بــەرەو پێشــەوە قەڵەمبــاز 

ئەنجامــى  لــە  تایبــەىت  )بــە  دەدەن 

ئــەوا  تەکنیکییــەوە(  پێشــکەوتنى 

بەرهەمهێنــان  پەیڕەوکــراوى  شــێوازى 

ــێوازى  ــەم ش ــاوا ئ ــن. داخــۆ ئ تێدەپەڕێن

بــە شــێوەى رسوشــتى  بەرهەمهێنانــە 

ــێ  ــت؟ بەڵ ــت و نەمێنێ ــن دەچێ ــە بەی ل

و نەخێــر. بەڵــێ بــەو واتایــەى ئــەو 

شــێوازێکى  بــە  و  –بەحەمتــى  کاتــە 

رسوشــتیى ئوبێکتیــڤ ملکەچــى ئاگایــى 

قۆناغــى  دەچێتــە  نابێــت-  ویســت  و 

ــر،  ــەوە. نەخێ ــراىن کۆتاییی ــان و قەی داڕم

ــە ســەرخان  ــەو کات ــەوەى ئ ــاى ئ ــە وات ب

و بیروبــاوەڕ بەڵگــە بــۆ ســەربەخۆیى 

بــەو  دەهێننــەوە.  خۆیــان  ڕێژەیــى 

ئەندازەیــەى کــە تاکەکەســە کارکــەرەکان 

و بیرکــەرەوەکان، کــە دەچنــەوە ســەر 

شــێوازى  لــە  بااڵدەســتەکان،  چینــە 

بەرهەمهێنانەکــە بــە ئــاگا دێنــەوە ئــەوا 

ئەوەندەیــش لەگەڵیدا دەچنــە ملمالنێوە 

ڕای  یــان  دەخــەن  دوا  جووڵەکــەى  و 

بەرهەمهێنــان  شــێوازێکى  و  دەگــرن 

و  خــۆى  زەمــەن  کــە  دەهێڵنــەوە 

چ  بــە  تێپەڕانــدوە.  ســەرخانەکەیى 

کەرەســتەیەک؟ بــە هــۆى بیروبــاوەڕەوە 

پاســاو  خــۆى  ڕۆڵــى  کاتــە  ئــەو  کــە 

شــتە  شــاردنەوەى  ئەویــش  دەدات، 

ــە ڕەوىت  ــەوە ل ــەرەکى و بنەڕەتییەکەی س

ڕواڵەتەکانــەوە،  پشــتى  لــە  مێــژوودا 

لێکدژییــەکان  شــاردنەوەى  هەورەهــا 

چارەســەربووىن  و  هەڵوەشــاندنەوە  و 

ئــەم لێکدژییانەیــە، واتــە شــاردنەوەى 

ــراوەکەى  ــێوازە پشتپێبەس ــدىن ش تێپەڕان

پــەردەى  ژێــر  لــە  بەرهەمهێنــان 

هەڵەکانــدا.  چارەســەرە 

ــەىت  ــاوەڕى دەرەبەگای ــە، بیروب ــۆ منوون ب

بیروبــاوەڕى  و  کــردوە  ئیــى  ئــاوا 

جــۆرە  بــەو  هــەر  ســەرمایەدارییش 

دەکات. 

بــەم  کۆمۆنیــزم  ڕوانگەیــەوە،  لــەم 

جــۆرە دیاریــى دەکرێــت: گەشەســەندىن 

بــێ  بــە  بەرهەمهێنــەرەکان  هێــزە 

چینــە  ناوەکــى،  ســنوورى  هەبــووىن 

و  تێدەپەڕێنێــت  کۆمەاڵیەتییــەکان 

بــە  بەرهەمهێنــان  پێوەندییــەکاىن 

ئاگامەندانــەى  عەقــاڵىن  جۆرێکــى 

ملکــەچ بــۆ چاودێریــى ویســت و فیکــر 

ــەڵ  ــت لەگ ــە بگونجێ ــات ک ــک دەخ ڕێ

ــەرەکان  ــزە بەرهەمهێن ــەو ئاســتەى هێ ئ

گەییشــتوون.  پێــی 

کــە  عەقڵــى،  مەعریفــەى  جــار،  دوا 

کۆنرۆڵــى هەمــوو ڕەوت و پرۆسێســەکە 

کۆمەاڵیەتییــەکان  لێکدژییــە  دەکات، 

هەڵدەوەشــێنێتەوە. 
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