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ژیان و دنیابینی كۆمەاڵیەتی 
ئەنگڵس
ئارۆ هەورامی
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  بەشی یەكەم

ژیان و تایبەتمەندییەكانی كەسایەتی ئەنگڵس 

ژیانی ئەنگڵس:

ئەنگڵس لە ساڵی 1820زاینی لە شاری )بارمن( لەواڵتی ئەڵمانیا لە 

خێزانێكی  دەوڵەمەند لە دایكبوو. باوكی خاوەنی كارگەیەك بوو، ئەنگڵس 

قۆناغی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی بڕی، تا قۆناغی دواناوەندی گەیشت، 

هەڵگرت  خوێندن  لە  دەستی  خێزانیەوە  گرفتی  كۆمەڵێك  بەهۆی  بەاڵم  

كرد  واپێویستی  ژیانی  تەواوبكات،  دواناوەندی  قۆناغی  ئەو  نەیتوانی  و 

پەیوەندی بەكارەوە بكات، ئەوەبوو لە دەزگایەكی بازرگانی لە شاری بارمن 

دەستی بەكاركردن كرد.

دابڕانی  هۆكاری  نەبوە  ئەنگڵس  كاركردنەوەی  ئەم  دیارە  بەاڵم 

هەر  سیاسی.  و  مەعریفی  رۆشنبیری  و  زانست  بۆ  ئەو  خواستی  و  ئەو 

بیری  چاوی  دواناوەندی  قۆناغی  لە  خوێندنی  دەستپێكردنی  لەسەرەتای 

خستەسەر ئەو پلیشاندنەوەو چەوساندنەوەیەی كە بە جۆرێ  لەجۆرەكان  لە 

بیرۆقراتیەتدا هەبوو ئەو هەستی پێكردو، رقی تەواوی لە ئۆتۆكراتیەتی نێو 

كۆمەڵگەكەی هەڵگرت. ئەم بیركردنەوەو ڕامانیش پاڵنەرێك بوو بۆ ئەوەی 

تێكەڵی بیری فەلسەفی و دواجار قووڵبوونەوەی فەلسەفی بۆ كۆمەڵ« و 
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چینە كۆمەاڵیەتیەكانی كۆمەڵگە هەبێت. دیارە لە ئەڵمانیاو لە سەردەمی 

فەلسەفەی  بەسەر  كێشابوو  باڵی  )هێگڵ(  تێفكرینەكانی  بیرو  ئەنگڵسدا 

فەلسەفەیە  و  تێفكرین  بازنەی  لەو  نەیتوانی  سەرەتا  ئەمیش  ئەڵمانیدا، 

بازبداتە دەرەوە، هەربۆیە دەبینین ئەنگڵس وەك یەكێك لە شوێنكەوتوانی 

فەلسەفەكەی )هێگڵ( دەناسرێت.

لەگەڵ ئەوەی كە خودی هێگڵ  پێشتر سەرسان بوبو بە دەوڵەتی 

لەزانكۆی  بوو  مامۆستا  پێیەی  بەو  دەكرد  خزمەتی  كە  بروسیا  ئۆتۆكۆاتی 

بەرلین، لە گەڵ ئەوەشدا  رێچكەو مەزهەبی لەو كاتەشدا شۆرشگێڕانە بوو. 

و  ئەنگڵس  كەچی  بوو،  میسالی  رێچكەی  خاوەنی  هێگڵ  دی��ارە 

هاورێكەی ) مەبەستمان لە ماركسە( بەپێچەوانەی هێگڵەوە ماددی بوون. 

كە بۆ جیهان و مرۆڤایەتی تێگەیشتنێكی ماددیان بۆ هەبوو. 

دیاردە  بنچینەی  كە  مادییەكانن  هۆكارە  ئەوە  كە  وایاندەبینی  

بە  ملكەچی  مرۆیی  كۆمەڵگەی  پەرەسەندنی  هەروەها  سروشتیەكانن، 

پەرەسەندن و پێشكەوتنی هێزی  ماددی بەرهەمهێنە.  

ئەنگڵس لە ئینگلتەرا لە ناوەندی پیشەسازی ئینگلیزی لە مانچیستێر 

تێبینی پرۆلیتاریای كردو ناسی. ئەمەش  لەساڵی 1842زاینی بوو كاتێك لە 

بری باوكی لە دەزگایەكی بازرگانی كاریدەكرد، كە باوكی پشكی هەبوو لەو 

دەزگا بازرگانیە لەو دەزگایە مایەوە. 

دیارە ئەنگڵس تەنها بەكاركردن لەو كارگەیە وازی نەدەهێنا بەڵكو 

گەرەكە  ئەوكارەشیدا زۆرجار دەچوە دەرەوەو سەردانی شوێن و  پاڵ  لە 

هەژارنشینەكان و ئەو شوێنانەی دەكرد كە كرێكارەكان دەمانەوە بە چاوی 

ئەمانەش جۆرێك  كە  دەدی.  ئەوانی  بارودۆخی خراپی  و  مەینەتی  خۆی 

بوون لەو بازنانەی تێبینیانەی كە دواتر تێفكرینەكانی تیایاندا وردەكردەوەو 
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ئیلهام  سەرچاوەی  دەبوونە  زانستیەكانی  لەسەركردنە  قسە  تیۆرو  بۆ 

رۆژانەو  تێبینیكردنی  بە  تەنها  ئەنگڵس  دیارە  بەرچاوی.  رۆشنكردنی  و 

دەچوو  بەڵكو  وەرنەدەگرت،  بەهەند  مەیدانیدا  بواری  لە  سەرنجەكانی 

بابەتەكانی  بابەتەو  ئەو  لەسەر  پێشتر  نوسراوانەی   و  نوسین  سەرچاوەو 

چینایەتی و جیاوازی چینایەتی و ئەو باسانەی كە لەسەر هەژاری و نەداری 

و ئەو راپۆرت و بەڵگەنامانەی باسیان لە سەر چینی كرێكارو دەستی كاریان 

دەكرد دەخوێندەوە.  

دیارە ئەو نوسینەی  كە لەژێر ناونیشانی« بارودۆخی چینی كرێكار لە 

ئینگلتەرا« كەلە ساڵی 1845زاینی باڵوكرایەوە، دەتوانین بڵێین بەرهەمی ئەو 

تێفكرین و وردبونەوەو سەرنجدانانە بوو كە لەسەر ئەو چینە كۆكرابووەو 

دواتر لەچوارچێوەی ئەو نوسینەدا خۆی دیتەوە؟. لە شاری مانچیستەر و 

بەتایبەت لەوكاتانەی كە لە باڵوكراوەكانی سۆسیالیستی ئینگلیزی خەریكی 

نوسین و  باڵوكردنەوەبوو، توانی پەیوەندیەكی باش و پتەو لەگەڵ ئەندامانی 

بزووتنەوەی كرێكاری ئەڵمانیا پەیدا بكات. دیارە ئەنگڵس لەگەڕانەوەی بۆ 

ئەڵمانیا لە ساڵی 1844و لە كاتی تێپەربوونی بە شاری )پاریس( دا، چاوی 

بە ماركس دەكەوێت و یەكتر دەناسن.  

ئیتر ئەم دوانە ماوەیەك لەگەڵ یەكتری دەبن و دواتر دوو هاوەڵی 

هەمیشەیی ژیانی فیكری یەكتر دەبن »كەپاشتر باسی لێوە دەكەین،« دیارە 

ئەوكاتە ماركس لە پاریس و لەژێر كاریگەری ژیانی فەرەنسی و كاریگەری 

سۆسیالیستی فەرەنسی ، ماركس دەبێتە هەڵگری ئەو بیرە سۆسیالیستیە.

دیارە ئەو دوانەی ناومان هێنان) ئەنگڵس و ماركس( هاورێیەتیان 

بەرهەمی فیكری و زانستی گەروەی لێكەوتەوە، ئەوەبوو پێكەوە )خێزانی 

پیرۆز یاخود رەخنە لە ڕەخنە( یان نووسی. ئەم كتێبە كە ماركس بەشی 
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زۆری لێ نووسیوە. 

لە  كرێكار  چینی  دۆخی   « كتێبی  باڵوكردنەوەی  و  دەرچون  پێش 

ئینگلتەرا« بوەو توانیویەتی پایەكانی سۆسیالیستی مادی شۆڕشگێری دەست 

نیشان بكات. دیسان هەر پێش چاپكردن و باڵوكردنەوەی كتێبی )خێزانی 

پیرۆز( ئەنگڵس لە گۆڤارەكەی ماركس وروغه » وەرزە گۆڤاری فەرەنسی 

»ئابوری سیاسی«  لە سەر  لێكۆڵینەوەیەكی رەخنەییانە  بابەتی »  ئەڵمانی« 

نووسی كە تیایدا شیكاری سیستمی ئابوری هاوچەرخی لە ژێر رۆشنایی و 

نالەبارەی  بارودۆخە  ئەو  باسی  كە  باڵوكردەوە  دا  سۆسیالیستی  تێڕوانینی 

دەكرد، كە لە واقیعی سیاسی و ئابوری و كۆمەاڵیەتی ئەوكاتەدا هەبوو لە 

ئەنجامی ئەو سیستمەی كە بە سایەی موڵكایەتی تایبەت سەپێنرابوو هاتبوە 

كایەوە.

كە  مشتومڕ  بێ  وایكرد  ئەنگڵسەوە  بە   ماركس  پەیوەندی  دیارە 

لە  بەردەوامی  گرنگیپێدانی  و  بایەخ  یەكەمیان)ماركس(  بۆ  بێت  پاڵنەرێك 

گەورەترین  تیایدا  نووسەرەكەی  كە  زانستەی  ئەو  ئابوری سیاسیدا،  بواری 

شۆڕشی تیا بەرپاكرد. ئەنگڵس لە ماوەی سااڵنی 1845 بۆ 1847 زاینی لە 

برۆكسل و لەپاریس ژیا، بە لێكۆڵینەوە زانستیەكەی پەیوەستكرد  بە چاالكیی 

پراكتیكی كرێكارانی ئەڵمانی لەو دوو شارە.  لەم ماوەیەدا هەردوو هاورێ ) 

ئەنگڵس و ماركس( لەگەڵ رێكخراوێكی سیاسی ئەڵمانی بە ناوی »كۆمەڵەی 

شیوعیەكان« پەیوەندیان گرت. لەو پەیوەندیگرتنەیاندا رێكخراوەكە بەڵێنی 

خستنەڕووی هەموو ئەو پرانسیپانەی دا كە ئەم دوو تیۆریستە دایدەرێژن. 

هەروەها ئەنگڵس و ماركس لە ساڵی 1848زاینی پێكەوە بەیاننامە 

دیارو گرنگەكەیان باڵوكردەوە كەبە »بەیاننامەی پارتی شیوعی » ناسراوە. 

سەریهەڵدا  فەرەنسا  واڵتی  لە  یەكەمجار  كە  1848زاینیە  شۆڕشی  هەرچی 
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ئەنگڵس  وایكرد كە  ئەوروپای رۆژئاوا،  تری  بۆ واڵتانی  تەنیەوە  پاشان  و 

دیارە  بدەن.  ئەڵمانیا  واتە  خۆیان  واڵتی  بۆ  گەڕانەوە  بریاری  ماركس،  و 

لە بروسیادا رینانی هەبوو، ئەم دووهاوەڵە هەستان بە گۆڕینی مانشێتی 

كۆڵۆنیا  شاری  لە  كە  نوێ«  رینانی  »رۆژنامەی  بۆ  دیموكراتی  رۆژنامەی 

دەردەچوو.

شۆڕشگێڕیە  هەوڵە  ئ��ەو  هەمو  گیانی  بوونە  دووه��اوەڵ��ە  ئ��ەم 

ماوەیەدا  لەم  دەبینین  هەبوو.  دا   رینانی  بروسیای  لە  دیموكراتیانەی 

ئەم دوو هاوەڵە هەموو هەوڵەكانی خۆیان دەخەنە گەڕ بۆ داكۆكیكردن 

بەرامبەر هێزی ستەم و چەوساندنەوە  و  ئازادی  و  بەرژەوەندی گەل  لە 

دەوەستنەوە. هەرچەندە زاڵی و مل نەدان هەربەالی ئەو هێزە كۆنەپەرستانەدا  

ماركس  دەكەوێت.  لەكار  نوێ »  رینانی   « رۆژنامەی  دواجار  دەشكێتەوە. 

بەو  بۆیە  ووندەكات،  برووسیەكەی  رەگەزنامە  كرد  كۆچی  كە  لەوكاتەدا 

هۆیەوە لە واڵت دەكرێتە دەرەوە. 

راپەڕینی گەلی چەكدار  لە  بەشداری  ئەنگڵس دەمێنێتەوە و  بەاڵم 

دەكات، لە سێ شەڕدا كە لەپێناو ئازادیدا ئەنجامدراون ئەنگڵس بەشداری 

دەكات. بەاڵم دیارە شۆڕشگێران توانای بەردەوامی شۆڕشیان نابێت بە هۆی 

ڕووبەڕووبونەوەی توندی دەسەاڵت، لەبەرئەوە شۆڕشەكە شكست دەهێنێت 

و ئەنگڵس دووچاری ڕاكردن دەبێت و لە رێگەی سویسراوە بەرەو شاری 

لەندەن هەڵدێت. دیارە ماركس لەوكاتەدا هات بۆ لەندەن ئەویش لەوێ  

نیشتەجێبوو مایەوە. پاشماوەیەك ئەنگڵس گەرایەوە بۆ بەگەڕخستنی دەزگا 

تیایدا  كرد،   باسمان  وەك   ، چل  لەساڵەكانی  كە  پێشووی  بازرگانیەكەی 

كاری دەكرد و پاشان توانی وەك هاوبەشێك لەو دەزگایە  لە مانچیستەر 

شاری  لە  ئەنگڵس  زاینی   1870 ساڵی  تاوەكو  دیارە  بەكاربێتەوە.  دەست 
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ئەم  بەاڵم  دەگوزەراند.  ژیانیان  لەندەن  شاری  لە  ماركس  و  مانچیستەر 

جیایی دانیشتنەی ئەم دوانە كە هەریەكەیان لەشارێك بوو، واینەكرد كە 

لەبیروباوەڕو خەون و خولیاو كاركردنی زانستی و فكریدا لەیەك بترازێن، 

بەڵكو هەر پەیوەندییەكی توندو تۆڵیان لەو بوارەوە لەنێواندا هەبوو. 

هەربۆیەش نامەگۆڕینەوەی بەردەوامی نێوانیان بەیەكێك لە هۆكاری 

گەشەپێدانی  و  بیروبۆچوون  گۆرینەوەی  و  توندوتۆڵ  پەیوەندی  مانەوەی 

ئەو بیروباوەرە سۆسیالیستیەی كە تا دواهەناسەی تەمەنیان كاریان بۆكرد، 

خەریكی داڕشتنی سۆسیالیستی زانستی بوون ، تەنانەت بابەتەكانی تریش. 

دادەنرێت.

لە ساڵی 1870زاینی ئەنگڵس لەگەڵ هاورێكەی »ماركس« لە لەندەن 

گرنگیان  زانستی  بابەتی  تاوتوێكردنی  بیرو  گۆڕینەوەی  و  هاوبەش  كاری 

ئەنجامدا، واتە ئەم پەیوەندیانە لەوساڵەوە گەرموگوڕتر بوون تاوەكو مردنی 

ماركس لەساڵی 1883زاینی ، كە بەبەهێزترین پەیوەندیان دادەنرێت بەوەی 

كە تواناكانی خۆیان چڕكردوەتەوە لە نوسین و رێكخستنەوەی پایەكانی  ئەو 

بیروباوەڕەی كەچەندین ساڵ ژیانیان بۆ تەرخان كردبوو. دیارە بەرهەمی 

ماركسەوە  نیسبەت  بە  رایانە  بیرو  گۆڕینەوەی  توندوتۆڵو  پەیوەندیە  ئەو 

بەرهەمی » سەرمایە- رأس المال( ی لێ بەرهەم هات. كە بە گەورەترین 

كتێبی ماركس و نایابترین و زانستیترین كتێب لە بواری ئابووری سیاسیدا 

سەبارەت  هەرچی  دادەنرێت.  نوسرابێت،  ئێستاشدا  و  خۆی  لەسەردەمی 

بە نوسینەكانی ئەنگڵسە لەوكاتەدا  چەند نوسینی كورت  و بچوك چەند 

نووسراوی گەورە بەردەستمان كەوتوون.  

دیارە ماركس لەوكاتەدا خەریكی شیكاری دیاردە ئاڵۆزەكان بوو لە 

بابەتەكانی بوو  ئەنگڵسیش خەریكی خستنەڕووی  ئابووری سەرمایەداریدا. 
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پرسە  لە  زۆرێك  بەڕووی  و هەندێجاریش جەدەلیانە  ڕوون  شێوەیكی  بە 

زاستی و گشتیەكان هەڵئەشاخاو ڕوداوەكانی رابردوو ئێستای لە دووتوێی 

ئاراستەی ماددی بۆ مێژوو و الی ماركس و تیۆریا ئابووریەكەی خوێندنەوەی 

جەدەلی  كتێبی  بە  ئاماژە  ئەنگڵس  نوسراوانەی  چاپكراو  لەو  بۆدەكردن، 

زانستە  فەلسەفەو  دۆزی  گرنگترین  شیكاری  تیایدا  كە  دوهرنگ«  دژی   «

و  خێزان  ڕیشەی   « كتێبی  وەك  ك��ردووە.  كۆمەاڵیەتیەكانی  و  سروشتی 

موڵكایەتی تایبەت و دەوڵەت« و«لۆدفیگ فیورباخ«.  

دیارە ماركس پێش ئەوەی كتێبە گرنگ و گەورەكەی بەتەواوكراوی 

دووبارە  مابوەوەو  بەمسوەدەیی  بەڵكو هەر  بیبینێت   چاپكراوی خۆی  و 

وەك  ئەنگڵس  بۆیە  سەرمایە«   « بەناوی  نەكردبوو  بۆ  پێداچوونەوەی 

وەفایەك بۆ هاورێكەی ئەو ئەركەی خستەسەرشانی و دوای مردنی ماركس 

كتێبی   : سێیەمی  و  دووەم  بەرگی  كردو   مسوەدەكە  بۆ  پێداچوونەوەی 

و  1885زاینی  ساڵی  لە  دووەمی  بەرگی  دیارە  گەیاند،  بەچاپ  سەرمایەی 

بەرگی  نەدا  بواری  تەمەن  بەاڵم  1894زاینی،  ساڵی  لە  سێیەمی  بەرگی 

بەرگەش  دوو  ئەو  بەچاپگەیاندنی  بۆ  بۆیە  بگەیەنێت.  بەچاپ  چوارەمی 

ماندووبونێكی 

ئەنگڵس  چاالكی  دەبینین  1849زاینی،  1848و  بزوتنەوەكەی  دوای 

خڕ  زانستدا  بواری  لە  تەنها  غەریبی  واڵتی  و  هەندەران  لە  ماركس  و 

 « ناوی  بە  رێكخراوێكی  1864زاینی  ساڵی  لە  ماركس  بەڵكو  نەبوبوەوە. 

كۆمەڵەی بەكارخراوی جیهانی » دروستكرد و نزیكەی  دە ساڵ سەرۆكایەتی 

و سەرپەرشتیاری چاالكیەكانی بوو، ئەنگڵسیش  پشكی بەشدارێكی چاالكی 

ڕاوێژكارو  بووە  بەتەنها  خۆی  ئەنگڵس  ماركس  مردنی  پاش  هەبوو.  تێدا 

ڕابەری سۆسیالیستەكانی ئەوروپا. فریدریك ئەنگڵس لە ساڵی 1895زاینی لە 
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شاری لەندەن كۆچی دواییكرد.

پاش مردنی هاورێكەی)ماركس1883-( فریدریك ئەنگڵس دیارترین 

لە  هاوچەرخ  پرۆلیتاریای  چینی  سەرپەرشتیاری   پ��ەروەردەك��ەرو  زان��او 

جیهانی مەدەنی بەگشتی بوو. پاش ئەوەی ئەم دوانە )ماركس و ئەنگڵس( 

چارەنووس كۆی كردنەوە، ئیتر كاری ئەم دوو هاورێیە لە ڕووی پراكتیك 

و نوسین و خەونی دوارۆژەوە شێوازێكی هاوبەش و ئاراستەیەكی هاوكاری  

بەكۆتاگەیشت.  ژیانیان  هەردوكیان  تا  رۆیشت  یەكتر  كاری  بەتەواوكەری 

ئەوەیان ڕوونكردەوە كە چینی  بوون  یەكەم مرۆڤانێ  ئەنگڵس و ماركس 

كرێكار وەك پێویستیەك لە گەڵ خواستەكانیان لە سیستمی ئابوری ئێستادا 

بە  و  دەبێت  دروست  سەرمایەداریدا  لەگەڵ   ئەوەش  دەبێت.  لەدایك 

شێوەیەكی حەتمی پرۆلیتاریا رێكدەخات.  

ئەوەشیان خستە ڕوو كە ئەو نیەتە باش و ئەو هەواڵنەی كە لە 

الیەن كۆمەڵێك خواپێداوەوە دەگیرێتە بەر دادی نایەكسانی و ناعەدالەتی 

تەنها  بەڵكو  نین،  و البەری  بەاڵو چەوساندنەوەكانی سیستمی چینایەتی 

تێكۆشانی پرۆلیتاریایە دۆخەكە دەتوانێت یەكال بكاتەوە. دیارە ئەنگڵس و 

ماركس تەنها كەس بوون كە ئەو بەڵگەیەان دەخستە پێشچاو لە ناو كتێب 

و چاپكراوە زانستیەكانیاندا ، كە سۆسیالیستی نە خەونە و نە نمونەیەكی 

پەرەسەندنی  پێویستی  ئەنجامی  و  ئامانج  دوا  ئەوە  بەڵكو  پاڵویە،  خەیاڵ 

هێزی كارە لە كۆمەڵگەی هاوچەرخدا. ئەو مێژووە نووسراوەی كە هەیە تا 

ئەمرۆشی لەگەڵدا بێت، مێژووی شۆرش و بەرخودان و تێكۆشانی گەل و 

سەركەوتنی چینە كۆمەاڵیەتیەكانە بە سەر چینەكانی تردا. ئەم باروۆدخەش 

لەم جیهانەو ژیانەدا بەو پێودانگە هەر بەردەوام دەبێت، مادام  چینایەتی 

و نایەكسانی و ملمالنێی چینەكان بەردەوامی هەیە.  
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بەمانا مادامەكی موڵكایەتی تایبەت هەیەو چینێكی كەمینە خەریكی 

فەوزای  بەرهەمهێنانی  فاكتەری  و  دەكات  سامان  زۆرینەی  حەپەلووشی 

كۆمەاڵیەتیە. دیارە دواجاریش كۆمەڵگەكان لەمرۆدا و لە ژێر سایەی ئەم 

بەردەوامەو  چینایەتی  ملمالنێی  بۆیە  هەیە  چینایەتی  جیاوازی  سیستمەدا 

هەموو ملمالنێیەكی چینایەتیش بۆخۆی دەرگاكردنەوەیە بەرووی تێكۆشانێكی 

سیاسیدا. 

كاری هاوبەش و هاورێیەتی  ئەنگڵس و ماركس 

پەیوەندی  بە  دا  ئاماژەیەكمان  س��ەرەوەدا  پێشەكیەی  لەم  دیارە 

دوو  ئەم  تێكەاڵوی  راستیدا  لە  بەاڵم  ماركس،  و  ئەنگڵس  هاورێیانەی 

گەورە پیاوە فەیلەسوفە، ئەوە دەخوازێت كە لەم بوارەوە زیاتریان لەسەر 

بنووسرێت، بۆیە ئێمە پێمان باش بوو كەمێك لە سەر كارە هاوبەشەكانی 

ئەم دوو زانایە بنووسین.

بەاڵم لەمێژوودا نموونەی كەم لە هاورێیەتی وەك هاوڕێیەتی دوو 

بەرچاو  وماركس  ئەنگڵس  وەك  سیاسی  شۆڕشگێڕی  مەزنی  فەیلەسوفی 

بە  ناسینەوە  یەكتر  كاتی  لە  ئەم دووانە  پەیوەندی كەسی  كە  دەكەوێت، 

درێژایی نیوە سەدە زیاتر بەردەوامی هەبوەو هیچ شتێك نەبێتە هۆكاری 

پچراندنی تەنها مردن كۆتایی بەو هاوڕێیەتیە بهێنێت . 

)1820-1895زاینی(  ئەنگڵس  نێوان فریدریك  پەیوەندی هاوڕێیەتی 

)1818-1883زاینی( رەنگدانەوەی كۆمەڵێك هەڵوێست و  و كارل ماركس 

بیركردنەوەو  تێڕوانینی ناخی و  هەوڵی گەڕان بەدوای پاشەرۆژێكی رۆشندا 

بوو. بەدەر لەوە سۆز و خۆشەویستیە ناخیە ئاشكرانەكراوەی كەلە نێوان 

ئەم دوومرۆڤە بااڵیەدا بە بێ رێكەوتن لەسەری بوونی هەبوو. ئەم دوو 

مرۆڤە ) ئەنگڵس و ماركس( دیارە كە جومكی نێو یەك خانەوادە نەبوون، 
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، ئەم دوانە ژیانی منداڵیان پێكەوە نەبردۆتە سەر، یاری كۆاڵنی گەرەكێك 

خوێندن  مێزی  یەك  لەسەر   ، جارێ  نەكردوونەتەوە  كۆی  منداڵیش  بە 

قوتابخانەیەك پێكەوە كۆی نەكردوونەتەوە تەنانەت لە شارێكیش لەدایك 

شێوە  هاو  دوانەش  ئەم  خانەوادەی  كۆمەاڵیەتی  چینی  تەنانەت  نەبوون. 

نەبووە بەڵكو هەر جیاوازبووە.  

چونكە ئەنگڵس لە خانەوادەیەكی دەوڵەمەند لە دایك بوو، هەرچی 

ماركسە لە خانەوادەیەكی كە سەر بەچینی ناوەند لەدایكبووە، دیارە ماركس 

لە  ئەكادیمی  رۆشنبیری  و  بووە،  لەدایك  ئەڵمانی  ی  )تیرێر(  شاری  لە 

1842زاینی  ساڵی  لە  بەدەستهێناوە.  جینا«  و  بەرلین  و  بۆن   « شارەكانی 

تسایتۆك«  راینچ   « رۆژنامەی  دەركردنی  لە   بەشداری  ماركس  بەدواوە 

دەكرد و دواتر وەك سەرنووسەری ئەو رۆژنامە دیاریكرا. نوسینەكانی بوونە 

جێگەی مشتومڕو تەنانەت شوێنگەی چاو لەسەردانانی پیاوانی دەوڵەت كە 

دەكردن.  تەماشایان  بەرژەوەندیەكانیان  لێدانی  و  ترس  لە  جۆرێك  وەك 

چونكە ڕەخنەی توندی ئاراستەی سیستمی سیاسی و بارودۆخی سیاسی و 

ئابووری و كۆمەاڵیەتی ئەو كاتەی كە ئەڵمانیای تێدا دەژیا، دەكرد. دەبینین 

تا ئەم كاتەش ماركس وەك هاورێیەك و تەنانەت ناسراوێك بۆ فریدریك 

ئەنگڵس  لەژیانیدا بوونی نیە. گەر بێینەوە سەر ئەنگڵس و ژیانی ئەنگڵس 

وەك وتمان ئەم فەیلەسوفە لە شاری بارمن )برتاڵ-ی ئێستە( لەدایكبووە، 

بنەچەی خێزانی ئەنگڵس دەچێتەوە سەر خێزانێكی بازرگانی دەوڵەمەندی 

بەرپرسیارێتی  و  شارەزابوون  ئەركی  خێزانەكەیەوە  لەالیەن  پرۆتستانتی، 

بازرگانیكردنی دەخرێتە سەرشان و دەنێرێت بۆ ئینگلتەرا و ئەركی كاركردن 

و شارەزایی پەیداكردنی لەكارگەیەكی رستن و چنین لە شاری مانچیستێر  

بەسەردا دەدرێت. 
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لە سااڵنی )1842-1844زاینی ( وەك پێشتر هێنامان ئەنگڵس رۆژانە 

كە  كارگەیەی  لەو  دەكەوت  كرێكاران  نەهامەتیەكانی  بە  ڕووبەڕوو چاوی 

كرێكارانی  نالەباری  بارودۆخی  چاودێری  دەگەڕا  پاشان  و  لێدەكرد  كاری 

كشتوكاڵ  كەرتی  لە  كرێكاران  و  پیشەسازیەكان  كارگە  خەڵوزو  كانەكانی 

و هەموو ئەو جیاوازی و ناعەدالەتی و زەبرو زەنگیەی كەلەالیەن چینی 

وتیشمان  وەك  و  دەكرد  تێبینی  دەبوو  تووشیان  سەرمایەدارەوە  پارەدارو 

ئەنگڵس كتێبێكی لەوبارەوە نووسی و بەناوی) بارودۆخی چینی كرێكار لە 

ئینگلتەرا(  باڵوكردەوە. 

ئەنگڵس  پەیوەندی بە بزووتنەوەی چارتەری- )الوپقییە( كرد، كە 

ئەو بزووتنەوە داوای فراوانكردنی مافەكانی كرێكاری دەكرد لە دەنگدان دا، 

پاشان هەستا بە دیراسەكردنی بواری ئابووری سیاسی ، ئەنگڵس ئاشكرا ڕای 

خۆی راگەیاند، ووتی كە ئەو نەهامەتیەی ئەو سەردەمە لەخۆی گرتوویەتی 

ناتوانرێت  دیارە  تایبەتەكانە.  موڵكایەتیە  دەزگای  هەژموونی  هۆكارەكەی 

ئەو موڵكایەتی تایبەتیە لەچنگ ئەو مرۆڤە چەوسێنەرانە دەربكرێت، بەبێ 

شیوعیەتدا  لەكۆمەڵگەی  تێكۆشانە  ئەو  دواجار  كە  چینایەتی  تێكۆشانێكی 

دەگاتە ترۆپك.  

 ئەم چاالكیە سەربەخۆیانەی ئەنگڵس بۆخۆی پێگەو ناسراویەكی بۆ 

شۆڕشگێری  سیاسی  ئابووریناسێكی  وەك  ئەنگڵس  كەوایكرد  درووستكرد، 

لە  هاوبیری  و  هاوشێوەیی  رەگ��ەزەك��ان��ی  دام��ەزرێ��ن��ەری  و  ل��ەالی��ەك 

میكانیزمەكانی لێكۆڵینەوەی زانستی لە نێوان خۆی و هاورێ پاشەرۆژیەكەی 

)1844زاینی(  تا ئەم كاتە واتە ئەم قۆناغە كە ساڵی  ) كارل ماركس( كە 

ئەنگڵس   ) )1844زاینی  ساڵی  لە  دیارە  ترەوە.  لەالكەی  نەگەیشتبوو  پێی 

پاریس  لە  بۆیەكەمجار  و  گەیشت  ماركس«  كارل   « بە  پاریس  شاری  لە 
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چاویان بەیەكتر كەوت و یەكتریان ناسی. دیارە ماركس ئەوكات كۆمەڵێك 

پیاوە  دوو  ئەم  لێرەدا  باڵوكردبوەوە.  شیوعیەت  بیری  لەسەر  بەرهەمی 

بۆیان دەركەوت كە هەریەكەیان لەرێگەی خۆیەوە، هاوبیری یەكتردەكەن 

و خەریكی باڵوكردنەوەو پشتیوانی هەمان بیری یەكترین. پاشان بە خێرایی 

پەییان بەوەبرد كە رەگەزەكانی هاورێیەتی لە ناو ناخ و كردارو خواستی ئەم 

دووانە لە ئاستێكی بەرزدان و الی هەردووكیان كۆبوونەتەوە. كە دیارە ئەم 

پەیوەندیە هاورێیەتیە دواتر دەبینین دەچێتە ئاستی ئەفسانەییەوە ئەوەندە 

ناتوانرێت  مردنیش  دوای  كە  دەبێت،  تێدا  تۆخبوونەوەی  و  بەردەوامی 

و  بیری  فاكتەری چاالككردنی  دەبێتە  لەوەی   بەدەر  ئەمە  جوێبكرێنەوە. 

كردارەكی و سەوزكردنی ئومێدو هیوای بەردەوام بۆ هەردووال.  ئەوەتا 

دوو  ئەم  مردنی  دووای  سەدەیەك  لەچارەكە  زیاتر  نزیكەی  پاش  لینین 

فەیلەسوفە و لەسەدەی بیستدا ئەوە دەدات بەگوێی هەموو شیوعیەكان و 

نەیارەكانیدا و دەلێت: ئەنگڵسو ماركس بەرهەمی بیری جوانی شیوعیەتن، 

هاورێیەتی و دڵسۆزی مرۆیی ئەم دووانە شاهیدی راستەقینەی ئینسانیەتی 

بیری شیوعیەتە كە وادەكات نموونەی بەرزی هاورێیەتی و خۆشەویستی 

تەحەدای  . هەروەها  برۆن  لەسەری  مرۆڤەكان  و  بكات  مرۆڤەكان  فێری 

بیری سەرمایەداری دەكات كە بتوانێت نموونەیەكی هاورێیەتی وەك ئەم 

دوو فەیلەسووفە پێشكەش بە مرۆڤایەتی بكات.!  

دەبینن،  یەكتر  پاریس  لە شاری  فەیلەسوفە  دوو  ئەم  ئەوەی  پاش 

و  كاركردن  بەڵێنی  ئەم  دەدەن،  بەیەكتری  كاركردن  پێكەوە  بەڵێنی 

ڕەگەزی  درێژخایەنەیان،  هاورێتیە  ئەو  هەوێنی  دەبێتە  هاوشێوەكاركردنە 

كار الی ئەمان بەیەكێك لە رەگەزە گرنگەكان و گەورەترین ڕەگەزێك دێتە 

هەژمار بۆ بەستنەوەی رۆح و ئامانجی تاكەكان و دواجار بەردەوامی گیانی 
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بەردەوام   ) ماركس)1883زاینی  مردنی  دوای  دەبینین  وەك  هاورێیەتی. 

شیكاری  یەكەمیان  وەرگرت،  سەرەكی  دووئاراستەی  ئەمەشیان   دەبێت. 

میتۆدی بۆ پرانسیپەكانی شیوعیەت، ئەو شیوعیەتەی كە لەم دواییەدا بە« 

ماركسیەت« ناسراو ناوزەدكرا. 

لە  شۆڕشگێڕی  بزووتنەوەی  چاالككردنی  لەبۆ  كاركردن  دووەمیان 

جیهاندا، لە رێگەی كۆمۆنەی میللیەوە )االممیە الشیوعیە« دیارە ئەم دووانە 

بەجۆرێ لەجۆرەكان لەسەر بەشكردنی كارەكان رێككەوتن، ئەمە سەرەڕای 

و  بەردەوام  فەلسەفەدا  بواری  لە  ئەوەی كە هەردووكیان هەوڵی خۆیان 

كارە  دابەشكردنی  رێككەوتنەی  ئەو  پێی  بە  بەاڵم  گەڕ،  دەخستە  بەچڕی 

لەنێوانیان » ماركس« قوڵبوونەو كاركردن لە بواری بیری سیاسی و ئابووری 

سیاسی و مێژووی ئابووی پێ سپێررا. هەرچی ) فریدریك ئەنگڵس( بوو 

زانستی  و  ئەنسرۆپۆلۆجی  زانستی  و  بیركاری  و  سرووشتی  زاستە  بەشی 

سەربازی و زمانی لەو دابەشكاریە پێ سپێرابوو.  

ئەم چاالكیە تەواوكاریەی ئەم دوو هاورێیە لە پێناو داهێنانی بیر 

نوێ  مێژووی  كە  بەیاننامەی  گەورەترین  دەركەوتنی  نوێ   زانستێكی  و 

ئەویش  بەرهەمهات،  لێ  بەخۆیەوە  بینیبێتی  رۆژئ��اواوە  و  بەرۆژهەاڵت 

بەیاننامەی شیوعیەت بوو، كە هیچ ئەدەبێكی سیاسی شۆڕشگێڕی لە جیهاندا 

شیوعی  ئەدەبێكی  هیچ  هەروەها  تێیپەرێنێت،  كاریگەریەكانی  ناتوانێت  

ناتوانێت كاربكات بەبێ گەرانەوە بۆ ئەو كە وەك سەرچاوەیەكی فیكری و 

گشتگیر، سەرەڕای ئەوەی كە كەمو پوختە. چی لەپشت سەرهەڵدان یان 

نووسینی ئەو بەڵگەنامە مێژوویەوە هەبوو؟

پاشان  نووسی،  بەیاننامەیەی  ئەو  مسوەدەیەكی  بۆخۆی  ئەنگڵس 

ئەوەبوو خستیە بەردەم ماركس بۆ تەماشەكردنی و چاوپێداخشانەوەی و 
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پاشان دوا صیاغەكردنەوەی .  ئەمەش ئەو نموونەیە دەخاتە بەردەست كە 

فریدریك ئەنگڵس چەندە رۆڵو پشكی لە بونیادی بیری شیوعیەتدا هەبووە. 

هەروەها نموونەیەكی تر كە گرنگی و بایەخ و ترسناكیش تەنانەت لەوەی 

مردنی  پێش  ماركس  ئەوەی  هۆی  بە  ئەوەیە  ئەویش  نیە،  كەمتر  پێشوو 

نەخۆشی و مەشغووڵ بوونی بە »كارگێڕی ئەنجومەنی گشتی بۆ گەالن«ەوە 

سەرمایە(   ( كتێبەكەی  سێیەمی  و  دووەم  بەرگی  تەواوكردنی  فرسەتی 

بەسەر  هێشت  جێی  بەمسوەدەیی  كتێبەكەی  و  سپارد،  گیانی  و  نەدا  ی 

هاورێكەیەوە، بەاڵم بەهۆی دڵسۆزی و باشی ئەم فەیلەسوفە بۆ هاورێكەی 

و بیرو باوەرەكەی توانی لەرێگەی كۆكردنەوەو یەكخستنی ئەو دووبەرگە 

لەو كتێبەو بەچاپگەیاندنی توانی تەواوكاری بیری شیوعیەت بكات. 

دیارە ئەو بارودۆخە نەبوونی و هەژاریەی ماركس لە شاری لەندەن 

دووچاری دەبوویەوە، دیسان جۆرێكی تر لە ژیانی هاوڕێیەتی كەم نموونەی 

زانایە ئەنەخشێنێت . چونكە ئەگەر هاوكاریە ماددیەكانی  ئەم دوو كەڵە 

زۆرشت  نەیدەتوانی  هەرگیز  دووەم  ئەوە  نەبوایە،  ماركس  بۆ  ئەنگڵس 

هەر  دادەنرێن  ئەو  زانستی  ن��اوازەی  بەرهەمی  ئیمرۆ  و  كردوونی  كە 

لەدایكبوونایە.  

تەنانەت هەندێ لە مێژوونوسە شیوعیەكان باوەڕیان وایە كە تەنانەت 

بمایەتەوە.  سەرو  بباتە  ژیان  )لەندەن(دا  شاری  لە  نەیدەتوانی  ماركس 

لەنامەیەكی كاریگەردا كە » دیڤید ریازانۆڤ« لە نێو كتێبی ) كارل ماركس 

و فریدریك ئەنگڵس- پوختەیەك لەكارو ژیانیان( باڵویكردوەتەوە. ماركس 

بۆ هاورێكەی » ئەنگڵس« باسی ئەو موعانات و بارگرانیەی خۆی دەكات  

بەسەرهاتووەو  چی  دا  »سەرمایە«  كتێبی  ئامادەكردنی  و  نوسین  لەپشت 

دەڵێت: ئەوە دواجار لە تەواوكردنی بەشی یەكەمی ئەم كتێبە بوومەوە، 
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بەاڵم من خۆم بەقەرزاری تۆ دەزانم لەوەی كە توانیم ئەمە تەواوبكەم و 

چونكە تۆ لەپشت تەواوكردنیەوە بووی.

ئەوە  بەمن  تۆ  ئەوپێشكەسكەریانەی  یارمەتیدانانەو  ئەو  بەبێ 

بەدڵنیاییەوە توانای بەردەوامیدانم بەو كتێبە، نەبوو . بۆیە ئەنگڵس پشتیوانێكی 

بەردەوامی مادی ماركس بووە، ئەنگڵس لە پشت الدانی ئەو هەموو تەنگو 

بەدەستهێنانی  لەرێگەی گەیشتن و  بووە كە هاورێكەی  مادیانەدا  چەڵەمە 

ئەو بەرهەمە فیكری و زانستی و شۆڕگێریانەی دووچاری هاتوون.   دیارە 

ئەنگڵس و ماركس پێكەوە بەبەردەوام پەیوەندیان بە شۆڕشگێرانی جیهانەوە 

هەبووە، لە رێگەی اممیەی یەكەمەوە كە لەساڵی 1872زاینی هەڵوەشایەوە، 

پاشان اممیەی دووەك كە ئەویش لەساڵی 1889 زاینی پاش مردنی ماركس 

ئەنگڵس رۆڵی كاریگەری تیابینی. دیارە ناردنی ئەنگڵس بۆ شاری مانچیستەر  

بۆكاركردن لەو كارگەی رستن و چنینە، دەتوانین بەوەرگەڕانێكی مێژوویی 

لە بیری ئەم مرۆڤە گەورەیە)ئەنگڵس(  لە ژیانی فیكری و سیاسی و ئابووری 

دابنرێت. دیارە ئەنگڵس پارێزگاری لەپێگەی وەزیفی و ئەركی خۆی كرد 

سەرەتا وەك كرێكارێك پاشان دوای ئەوەی باوكی كۆچیدوایی دەكات و 

سامانێكی  خاوەنی  دیارو   كەسەرمایەدارێكی  باوكی  سامانی  و  سەروەت 

گەورە بوو ، ئەمەی وەك میراسی بۆ ئەم دەمێنێتەوە. دیارە دواتر وەك 

یەكێك لە سەرانی ئیداری ئەو كارگەیە كاری خۆی دەكات. ئەم كارگەیەو 

بوونی سەرمایەی ئەنگڵس فاكتەرێكی باش بووە كە بتوانێت لە رێگەیەوە 

هەم خۆی و هەم هاورێكەی بابەتی مادی و نەبوونی ئەوەندە رێگر نەبن و 

بەجۆرێ لە جۆرەكان هاوكارێكی مادی باش بێت بۆ گەیشتنی هەردووكیان  

بەكارو ئامانجیان.
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و  قورس  زۆر  پەیداكردن  بژێوی  و  مادی  ژیانی  لەوكاتەدا  چونكە 

چاوبرسی  خواستی  هۆی  بە  مرۆڤەكان  نێوان  پەیوەندیەكانی  بووەو  گران 

سەرمایەداریەوە ئاڵۆزو سارد بوون و ئەنانیەت تێیاندا سەرباشقە بووە. 

لە  بووە  هاوكاری  بەشدارو  هاورێیدا  ماركسی   لەگەڵ  ئەنگڵس  

بونیادنانی هەموو قۆناغەكانی بزووتنەوەی شۆڕگێڕی لە جیهاندا، لە ساڵی 

1948 هاوڕایی كرد لە كۆلۆن و چاودێریكردنی ئەو شۆڕشانەی كە لەهەندێ  

خزمەتی  بۆ  شیوعیەتیان  رۆژنامەی  پێكەوە  ڕووی��دەدا،  ئەوروپی  واڵتانی 

شۆرش دەركرد. دیارە پاش هەرەسهێنانی شۆرشەكە هەردوكیان گەڕانەوە 

بۆ لەندەن. 

دیارە لەم چەند ساڵەی دوایی كە ماركس وازی لە پۆستی ئەندامێتی 

ئەنگڵس  كە  ئەوەی  بەهۆی  بەدەستەوەگرت.  ئومەمی  كشتی  ئەنجومەنی 

دەیتوانی بە زیاتر لە 12 زمان قسە بكات، ئاستی پەیوەندیگرتنی ئەو لەگەڵ 

شۆرشگێراندا فراوان و بەردەوام بوو. توانای قەناعەت پێكردن و گفتوگۆو 

وتوێژوی زۆری لەگەڵ شورشگێرانی دونیادا هەبوو. ئەمە سەرەڕأی ئەوەی 

خاوەنی كتێبی زەبەالحی وەك » دیالێكتی سرووشتی« و » ریشەی خێزانی 

و موڵكایەتی تایبەت و دەوڵەت« و » دژی دۆهرینك« و چەندی تر. كەچی 

و  مرۆیی  جوانی  لە  كەپڕە  لەبەرچاوە  هەر  ئەنگڵس  بەناوبانگی  ووتەی 

نموونەی تەوازوع سەبارەت بەهاورێیەتی خۆی لەگەڵ ماركس كە دەڵێت: 

بەردەوام لەپاڵ ماركس دا دووەم ئاواز لێدەری نەی بووم. 
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بەشی دووەم:

ئەنگڵس و ئاین 

الی  چ   ، ماركس  و  ئەنگڵس  الی  ئاین  تێگەیشتنی  و  ئاین  پرسی 

الیەنگران و شوێنكەوتەی ئایدیۆیۆلۆجیەتی ماركسی بەتایبەتی لە رۆژهەاڵتی 

ناوین وگشت وخەڵكی كۆمۆنیست و چەپی عەرەبی ، چ ئەوانەش خۆیان 

بەدیندارو شوێنكەوتەی ئاینی دەزانن تا بەئیمرۆش تێگەیشتنی ئەنگڵس و 

ماركس بۆ ئاین، بە ووردی نازانن. روانینینێكی زانستیان بۆ بیری ئەو دوانە 

بەتەواوی نیە.

ئەو گوتەزایەی ماركس سەبارەت بە ئاین هێناویەتی لە نوسینەكانیدا 

كە دەڵێت:« ئاین ئەفیونی گەالنە.« ئیتر وادەزانن ئەم گوتەیە پوختكراوەی 

تێگەیشتنی ئەنگڵس و ماركسە بۆ دیاردەی ئاین و ئاینداری لە كۆمەڵگەدا.! 

كە لەراستیدا ئەمە وانیەو تێنەگەیشتنە لە بیری ووردی ئەو دوو فەیلەسووفە. 

بۆیە پرسیاری گرنگ لێرەدایە كە بڵێین مەگەر ئەم تێڕوانینە دەكرێت بە 

پێمان  ئەوە  وەاڵمی  بۆ  بخەمڵێنرێت؟  دووكەسە  ئەو  ووردی  تێڕوانینێكی 

باشە ئەم بەشە لەنووسین تەرخان بكەین بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارەو لەوێوە 

ئاین بخەینە ڕوو.. سەرەتا  تێڕوانین و تێگەیشتنی ئەنگڵس و ماركس بۆ 

دەبێت دان بەو ڕاستیەدا بنێین كە ئەم گوتەیە لە بنچینەدا هی ماركس و 

ئەڵمانی  بەڵكو ئەم گوتەیە لە سیاقی نوسینی فەیلەسوفانی  نیە،  ئەنگڵس 
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وەك هایدگەر و فیورباخ و برۆنۆ بۆرو موسیس هیس و هینریچ هین و 

هتد هاتووە و دەبینرێت. بۆنموونە لە وتاری لۆدفیج بۆرن لە ساڵی 1840 

زاینیدا هاتووە.  

هینریچ هین لەكاتی جیاكاری بۆ دیاردەی ئاینی هەوڵی داوە الیەنە 

پۆزەتیڤەكانی ئاین بخاتە ڕوو. بەاڵم بە شێوەیەكی گاڵتە ئامێزیش هێرش 

دەكاتە سەر شوێنكەوتوانی ئاینی و ئاینەكەیان و دەنووسێت« دەست خۆشی 

و بەخێر هاتن بۆ ئەو ئاینەی كەوەك چەند دڵۆپێكی بێ هۆشكەر و شیرین 

لە ئەفیونی رۆحی دەكاتە ناو پیاڵەی مەینەت و ئازارە تاڵەكانی مرۆڤەوە. 

چەند دڵۆپ لە خۆشەویستی، لە هیواو ئیمان. ئیتر كەتواریان بیردەباتەوە.« 

سویسرا  لە   1843 ساڵی  كەلە  وتارێكیدا  لە  هیس  مۆسیس  پاشان 

یەكالكەرەوە  هەڵوێستێكی  تەبەنیكردنی  هەوڵی  كەتیایدا  باڵویكردەوە، 

لە  داوە كە وتویەتی:  ناڕوونی(  لەشەفافیەت و  لەجۆرێك  نیە  )كە خاڵی 

ڕاستیدا گومان لەوەناكرێت كە ئاین یارمەتی مرۆڤ دەدات لەهەڵگرتن و 

ئازارو ئەشكەنجانەی ڕووبەڕووی دەبنەوە.  ئارامی بەمرۆڤ بەرامبەر ئەو 

نەخۆش  بێهۆشكەرانەی كەمرۆڤی  مادە  ئەفیون و  لەو  زیاتر  ئەندازەی  بە 

وەریدەگرێت بۆ مەبەستی بەرگەگرتنی بەرامبەر ئازارەكانی. 

هەردیاردەیەكی  دەڕواننە  مادیانە  بەتێڕوانینێكی  ئ��ەوان  راستە 

بێگومان  كۆمەاڵیەتی  هەردیاردەیەكی  وەك  ئاینداریش  و  ئاین  كۆمەڵگا، 

شوێ،گەو كاریگەری دادەنێت لە كۆمەڵگەدا، بۆیە لە بنچینەدا مادام ئەوان 

باوەڕیان وایە كە ئاین وەك دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتی لەنێو كۆمەڵگەدا بوونی 

هەبووە و بوونیشی هەیەو وەدواتریش هەردەیبێت، بۆیە هیچ كات ئینكاری 

ئەو كاریگەریەیان نەكردووە، دیسان ئەگەر هێنانی ئاین وەك ئەفیوون و 

دەدات  كۆمەڵگەكان  بوونی  كاریگەر  مانای  خۆی  بۆ  بێهۆشكەر  مادەیەكی 
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تواناو كۆنترۆڵی لەسەر  لە  نیە  ئاین  مانای كردنەدەرەوەی  بەو دیاردەیە، 

كۆمەڵگە، بەاڵم دیارە پرسەكە لێرەدایە ئەوان چۆن بۆ ئەو دیاردە كاریگەرە 

دەڕوانن ؟ ئەوە هەزاران ساڵە، تێفكرینی ماددی وەك هەر دیاردەیەكی تری 

ناو كۆمەڵگای مرۆڤایەتی، بوونی هەبووە،  ئەم تێفكرینە خەریكی ملمالنێی 

بەردەوامە لە گەڵ بۆچوونەكانی تری نێو جیهانی فەلسەفەو مەعریفە. 

و  نووسین  زانست،  ب��ارەی��ەوە،  ل��ەم  ئێستا  تا  ئێمە  ب��ەداخ��ەوە 

لێكۆڵینەوەیەكی وامان نەبووە بە زمانی كوردی، بۆیە بەشێوەی جۆراوجۆر 

میتۆدی  بەكارهێنانی  لە  دوورین  هەیە،  هەر  ئێستەش  تا  كورتهێنانمان 

زانستی و تێگەیشتنی گوازراوەی هەڵەمان بۆ تێفكرینە زانستیەكان هەیەو 

لەرێگەی گوتەو گوتەزای ئایدیۆلۆژیەوە )وتیان و دەڵێن و بیستومانەوە ..!!( 

مێشكمان پڕدەكەین لە بیرو ئایدیاو تێفكرینەكان.  

دیارە لە ساڵی 1844زاینی گوتەكەی ماركس » ئاین ئەفیونی گەالنە« 

دەركەوت لە وتارێكی كە بەناونیشانی »ڕەخنەیەك لە فەلسەفەی ڕاستی، 

الی هێگل« هیچ زیادە ڕەوی نیە ئەگەر بەسەرنجێكی ووردەوە تەماشەی 

راستیە  ئەو  بكرێت،  بۆ  بابەتیانەی  خوێندنەوەیەكی  و  بكرێت  وتارە  ئەو 

بەرچاودەبێت كە ماركس ئەكادیمیانە باسی ئاینداری ئەوكاتە دەكات و زۆر 

سورە لەسەر خستنەڕووی سروشتی دوالیزمەی دیاردەی ئاینی و بەكاربردنی 

ئاین لەو زەمەنی كەتیایدا ژیاوە، بەشێوەیەك زۆر لەسەرووتر لەوەی لەسەر 

ئاین باوبوەو لەسەر ئاینداری باوی الی ئەو كە لەالیەن تیۆریستە ماركسیە 

پێشوەكانەوە نووسراوە باسی لێوەكراوە.  دەكات. 

ئەمە سەرەڕای ئەوەی كە ماركس وەك ڕەخنەگرێكی توند بەرامبەر 

دەنوسێت:«  وتارەیدا  لەو  ئەو  كەچی  ناسێنراوە،  باسكراوەو  لێوەی  ئاین 

واقیعیە،  شتێكی  لەراستیدا  ئاین،  لەگەڵ  هاوشانە  خەونەی  خەمو  ئەو 
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ئاین وەك  كەتوارە دەدات.  ئەو  بەرەنگاربوونەوەی  مانای  كاتدا  لەهەمان 

رزگاركەری مرۆڤێكە كە لەگیانەاڵدایە، كە خەریكە لە ژێر ئازارو نارەحەتیدا 

دڵی  ئەویشە.  درووستكراوی  لەهەمانكاتدا   ، دەدا  خۆی  دواهەناسەكانی 

جیهانێكی بێ دڵە، وەك چۆن گیانی جیهانێكی بێ گیانیشە. » 

راستی ئەم بۆچوونەی ماركس لەوەدایە كەهەردەم مرۆڤە هەژارەكان 

و ئەوانەی لە ژێر مەینەتی و ئازارەكاندا دەتلێنەوە، وەختەكارێك مرۆڤی 

لەسەر  چەوساندنەوەی  قامچی  و  گ��ورز  )م��رۆڤ(  خۆی  ڕەگ��ەزی  هاو 

بەرزكردوەتەوە ئیتر لەم جیهانی كۆمەڵگەیەی خۆی پشت وپەناو داڵدەیەك 

نادۆزێتەوە مولزەمی دەكات كە بگەرێتەوە بۆ میتافیزیك و لەوێوە داوای 

دەكات،  رۆحی  سوكناهێنەرەكانی  و  مەینەتی  البردنی  داوای  و  هاوكاری 

یاخود لەكاتی بێ هێزی و نەخۆشی و پیریدا كە ئیتر ئەوكات توانایەكی نیەو 

هەست بە توانەوەی شوێنگەی كۆمەاڵیەتی و پشتیوانی و مانایەكی ئەركەكی 

میتافیزیكاو  جیهانی  بۆ  دەباتەوە  پەنا  دیسان  دەكات  وون  كۆمەڵگەدا  لە 

مرۆڤ  دیارە  بەاڵم  پێدەكاتەوە،  دەست  نامادی  رۆحی  گەشتێكی  لەوێوە 

وەك خۆی مرۆڤێكی ملهوڕەو تا تونای ملهوڕی و تواناشكانی بەسەر جیهانی 

خواو  و  ئاین  بابەتەكانی  میتافیزیقاو  بۆ  خەیاڵی  كەمترین  هەبێت  مادیدا 

رۆژی دوایی و ئەمانە دەچێ�ت. بەمانا هەركاتێك مرۆڤ بگاتە ئاستێك لە 

توانای مادی و پێگەی كۆمەاڵیەتی ئەوەندە هەبێت و ئیتر لەوێوە جیهانی 

میتافیزیكا دەبێتە بابەتێكی الوەكی یان كەنارگیر كراوە ئەمە بەشێوەیەكی 

گشتی. 

ووزە  و  مرۆڤ  بۆ  بێت  پشتیوانیەك  ئاین  كە  دۆخ��ەدا  لەم  بۆیە 

بەخشێكی رۆحی و جەستەیی مرۆڤەكان بێت ئەنگڵس و پاشان ماركسیش 

گرفتێكیان لەگەڵی نیەو نەبووە. كەدواتر ئەمەش ڕووندەكەینەوە كە ئەنگڵس 
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چۆن باس لە لەسەرهەڵدانی ئاینی مەسیحیەت دەكات و پاڵپشتی هەژارو 

چینی چەوساوە دەبێت.

هەروەها  گوتەی »ئاین ئەفیونی گەالنە« دەتوانرێت ئەو لێكدانەوەی 

تریشی بۆ بكرێت كە ماركس راستەوخۆ نەیاری ئەوانەی پێدەكات كە دەڵێن 

ئاین بابەتێكە لەدەرەوەی جەوهەری مرۆڤەوەو بەسەریدا سەپێنراوە. 

ماركس  وتارەكەی  تەماشای  سەراپاگیر  بەشێوەیەكی  ئەگەر  چونكە 

بەكاریهێناوە.  مەبەستێك  چ  بە  لەكوێداو  دەزانی  دەربرینە،  ئەو  بكەیت 

واتە ئەوەمان بەجوانی بۆ ڕووندەكاتەوە كە تێڕوانینی ماركس پرۆتستۆی 

بیری هیگڵی نوێ  دەكات، كە لەهەوڵی خستنە ڕووی ئاینە وەك شێوازێكی 

بەرامبەر  وەستانەوەیەتی  لەوەش  زیاتر  مرۆڤ.  جەوهەری  لە  بوون  نامۆ 

فەیلەسوفانی رۆشنگەری كە ئیدانەی ئاین دەكەن بەوەی كە میكانیزمێكە 

دەبەن.  بەكاری  خۆیان  بۆمەرامی  و  رەهبانەكانەوە  و  كاهین  بەدەست 

رەخنەیە  نووسیویەتی،  ماركس  كە  دەستەواژەیەی سەرەوە  ئەو  لەراستیدا 

لەوجۆرە بەكاربردنە شارەزایانەو دووڕوانەی فیورباخ وهێگڵییە نوێیەكان، و 

بەڕوویاندا دەداتەوە، تەنانەت ئەم شیكاریەی كە بۆئاینی دەكات نموونەیەكە 

لەو ڕەخنەیەی كە دەچێتە خانەی پێش ماركسیەتەوە.

جۆرە  هیچ  بەمانا  نەبووە،  بوونێكی  لەوكاتەدا  ماركسیەت  بەمانا 

ئاماژەیەكی چینایەتی تەنانەت مێژوویی تیا نادۆزرێتەوە.  

سەرەڕای بوونی جۆرێك لە تایبەتمەندی دیالێكتیكی ڕوون بۆخوێنەر 

دەدۆزینەوە ئەویش لەو شیكاری سرووشت پارادۆكسیەی بۆدیاردەی ئاینی 

كردووە. كەلەالیەكەوە ئاین سروشتێكی ملكەچی بۆ واقیعی ژیان و لەالیەكی 

دیارە  ترەوە.  لەالیەكی  واقیعە  ئەو  بەرنگاربوونەوەی  و  نارازیبون  ترەوە 

كاتێكی زۆری بەسەردانەچوو بوو تا ئەو خرۆنیكایەی )ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی( 
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هات و كە لەساڵی 1846زاینی دەرچووبوو. تیایدا بەو لێكۆڵینەوەیەی ماركس 

بۆ دیاردەی ئاین كردبوو بەو پێیەی كە ئاین وەك كەتوارێكی كۆمەاڵیەتی 

لێكۆڵینەوەیەكە كە  ئاماژەی پێدابوو . بەاڵم لە راستیدا ئەوە  و مێژوویی 

بەو تێگەیشتنەوە پەیوەندی ئەو تەنها لەگەڵ » بزووتنەوەی هێگڵی گەنج« 

ناپچرێنێت، بەڵكو هیچ پەیوەندیەكیش ناهێڵێتەوە لەگەڵ ماكس چیرنەر و 

فیورباخ دا. 

ئەو تایبەتمەندیەی كە ماركس لەم شیكاریەی بۆ ئاین كردوویەتی و 

لەخرۆنیكاكەدا هاتووە، ئەوەیە كە ئاین وەك شێوەیەك لە شێوەكانی ئایدیۆلۆژیا 

باسی لێوەدەكات. بەمانا بەرهەمی گیانی كۆمەڵگایە ، بەرهەمهێنەری بیرو 

بەئەنجامدانی  هەڵدەستێت  كە  هوشیاریەی  ئەو  و  رزگاریبوون  ئەندێشەی 

بەرهەمهێنانی  بە  پێویستبونە  مەرجێكی  جیهاندا.  لە  ماددی  بارودۆخێكی 

مادی و پەیوەندیەكانی بەرهەمهێنان. كەچی لەكاتێكدا ماركس ئەمە دەڵێت 

و ئەوانی تریش بیری )پێچەوانەكەی( دووبارەدەكەنەوە. ئەوەش بەسادەیی 

زۆرترین  ماركسیەكان  لەسەركۆمەڵگەهەبێت،  كاریگەری  كەمترین  بابەتێك 

دەسوەردانیان لێكردووە.  

لەگەڵ ئەوەشدا بیری سەرەكی لە شیكاری ماركس بۆ ئاین لەوەدایە 

هوشیاریدایە)  جیاوازەكانی  شێوازە  گەشەی  و  سەرهەڵدان  ساتەوەختی  لە 

كە  ئەوەی  بەرهەمهێنان.  پەیوەندی  بۆ  فەلسەفە..هتد(  ئەخالق،  ئاین، 

رێگەی  لە  شتێك  هەموو  كە  ئەوەیە  دەستەبەردەكات  بۆ  ئەمەمان 

پەیوەندیەكانی بەرهەمهێنانەوە دەبێت، سەرەرای ئەوەی ماركس سوور بوو 

لەسەر دانەخستنی دەرگا بەڕووی  هۆكارەكانی تردا.

ماركس  كە  ئەڵمانیا(  )ئایدیۆلۆجیای  خرۆنیكای  ئ��ەوەی  دوای 

بەهەماهەنگی ولەسەر داوای ئەنگڵس نووسیبووی، تاكۆتا نوسراوو كتێبی 
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ماركس نابینین ئەوەندە قسەی لەسەر ئاین بكات و دەرخەری پەیوەندی 

ئەوا  هاتبن  ئەگەر  باسكردنانەش  ئەو  بۆیە  بێت.  ئاینەوە  بە  ماركسیەت 

داوە.  لەبابەتەكەی  تەقەی  ژیرانە  و  نەرم  بەشێوازێكی  و  بەكورتی  زۆر 

دەدات  وێنەیەمان  ئەو  رەخنانە،  و  قسەلەسەركردن  ئەو  كەسەرلەبەری 

بەرامبەر  بەكاربێت  توانراوە  ئایدیۆلۆژیایەك  وەك  ئاینیش  كە  بەدەستەوە 

وەستاوەتەوە  كردوەو  ئەمەی  نەیاری  بەتوندی  كە  دیكە  ئایدیۆلۆژیەكانی 

كۆمەڵێك  دەتوانێت  بارەوە  لەم  خوێنەر  ئەوەشدا  لەگەڵ  لەبەرامبەری. 

ئاماژەی كاریگەر لە بەرگی یەكەمی كتێبی » سەرمایە« بدۆزێتەوە.

ئەو  بەسەر  دادەبارێت  بەتوندی  ماركس  گرنگەكەیدا  لەپەراوێزە 

گەمژەییەی كە بیروباوەڕ دەیگێرێت و ڕۆڵی بەرچاوی دەبێت لە سیاسەت لە 

سەردەمی یۆنانیەكان، پاشان رۆڵی ئاین لە چاخەكانی ناوەڕاستدا. بەتوندی 

ڕەخنە لەو جۆرە بیرو باوەڕانە دەگرێت بە پێشكەشكردنی راڤە مادی بۆ 

مێژوو. كە دەنوسێت: نەچەرخەكانی ناوەڕاست  لەسەر دیانەتی كاسۆلیكی 

ژیاوەو نە چەرخی یۆنانی كۆنیش سیاسەتی لەسەربیرو باوەڕ ژیاوە. بەڵكو 

) چەرخی  لەو دووچەرخە جیاوازە  تایبەتی هەریەك  ئابووری  بارودۆخی 

كاسۆلیك  ئاینی  بۆچی  كە  بۆ رۆشندەكاتەوە  ئەوەمان  ناوەڕاست(  و  كۆن 

ئەو  تردا  لەوكاتەی  یۆنان  لە  سیاسەت  بیروباورو  هەروەها  و  لەوكاتەدا 

هەژموونەیان هەبووە.   سەرەڕای ئەوەی كە ماركس لەخۆی دەبوورێت لە 

شیكار كردنی ئەو هۆكارە ئابووریانەی كە لەپشت بایەخی دینەوە هەن لە 

چەرخەكانی ناوەڕاست.  

رۆشندەبێتەوە  بۆ  ئەوەمان  پ��ەراوێ��زەدا  لەم  بەسانایی  ب��ەاڵم 

ئاینی  فاكتەری  و  ئاین  رۆڵی  ئینكاری  نەیویستوە  هەرگیز  ماركس  كە 

بكات  لەوەی كە دەیبینێت لەژیانی كۆمەڵگەی مرۆییدا.  بەاڵم دیارە 
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بەشێوەیەكی گشتی ئەو بابەتانەی كە پەیوەستن بە ئاینەوە لە كتێبەكانی 

ماركس شوێنگەیەكی الوەكیان داگیركردووە، بەاڵم زۆرجار ئاماژەی داوە 

و دەستنیشانی جۆرێك لە پەیوەندی كردووە لە نێوان پرۆتستانتیەت و 

سەرمایەداری. كە لەهەندێ برگەو دەستەواژەی كتێبی سەرمایەی ماركس 

لەالیەن  سەرمایەداری  زووڕەساندنی  و  پەلەكردن  بەرۆڵی  ئاماژەی  دا، 

ئاینی پرۆتستانتیەوە داوە. 

ئەو سەرنجە ڕوونانەی ماركس لە كتێبی سەرمایە دا  سەبارەت بەو 

چاكسازیە پرۆتستانتیەی لە گۆڕانی سەرمایەداریدا دەیكات، كە نزیكە لەو 

بۆچوونەی كەپاش نیوسەدە دوای ماركس ، ماكس ڤیبەر زانای كۆمەڵناسی 

پرۆتستانتی  ئەخالقی   ( بەناونیشانی  گرنگەكەیدا  وتارە  نێو  لە  ئەڵمانی 

وتانەمان   ئەو  راستی  پێكەوە  با  باڵویكردەوە.  سەرمایەداری(  گیانی  و 

بە  سەبارەت  بنەماكان(   ( كتێبی  لە  ماركس  كە  ئەوەی  بەخوێندنەوەی 

هەبوونی پەیوەندی پتەوی نێوان مەزهەبی پرتستانتی و سەرمایەداریدا 

وسامان  ماڵ  بەرامبەر  ئەوانەچینێكن  كەدەڵێت:   بۆدەربكەوێت  هەیە، 

لە  بۆخۆییان  ئەوان  هەیە،  بەرامبەری  بێگەردیان  و  پاكی  لە  جۆرێك 

و  ئەدەن،  كۆكردنەوەیدا  و  ئابووریكردن  لە  قوربانیان  نیە،   دا  ئاستی 

هەیە،  لێبوونەوەیان  رق  بەسەرچوودا  و  كەم  دونیایی  چێژی  بەرامبەر 

بەڵكو راكردنی ئەوان بەدووی كەنزو خۆشگوزەرانی هەیشەییدان. لێرەوە 

ئەمە ئەو پەیوەندیەیە كە لە نێوان بیوریتانی ئینگلیزی یاخود پرۆتستانتی 

هۆڵەندی دا لەالیەك و لەنێوان هەوڵی چڕو پرخەم بۆ دەستكەوتنی پارە. 

هەیە«.  

مەبەستی  بێ  بە  ب��ەاڵم   ( هێنانە  ڕوو  خستنە  ج��ۆرە  ئ��ەم   

بەراوردكردن( لە نێوان  ماركس و ماكس ڤێبەر لە ئاستیدا سەرمان سوڕ 
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دەمێنێ .! ئەوەش زیاتر جێی سەرسوڕمانە ماكس ڤێبەر بە هیچ شێوەیەك 

لە تێزەكەیدا ئاماژەیەك و تیل نیگایەكیش بۆ كتێبەكەی ماركس ناكات، كە 

لە ساڵی 1940كتێبی )بنەماكان( ی ماركس بەچاپگەیەنراوە. 

دیارە ماركس سەبارەت رۆڵی ئاین بە كەڵەكە بوون و گردبوونەوەی 

لەو  بەیەكێك  ئاین  كەدەڵێت:  سەرمایە،  لەو  تر  شوێنێكی  سەرمایەلە 

بەهێزترینی ئەو میكانیزمە بااڵكەرە زااڵنە بۆ كەڵەكەبوونی سەرمایە. ئەو 

دراوی نەزۆك دەبەخشێت، وەك ئەوەی گاڵۆكی سیحری بەدەستەوە بێت، 

توانای لەدایكبوون و زیادكردنی هەیەو دەیگۆرێت بۆ سەرمایە. كە زاڵ و 

سازیشە بۆ هەر دۆخێكی نەخوازراو كە تووشی مەترسی گرفت بێت و بە 

ئاسانیش لەهەمو بارودۆخێكدا كاری خۆی دەكات.  

كە  بەوەی  ب��ەوەدەدات  ئاماژە  ماركس  زۆرجار  ترەوە،  لەالیەكی 

سەرمایەداری بریتیە لە ) ئاینی ژیانی رۆژانە( پاڵپشتە بە پەرستشكردنی كااڵ. 

ئەو سەرمایەی چواندووە بە مولوخ moloch واتە »خوای ئاگر الی 

فینیقیەكان« كە كاری ئەوەیە جیهان بەگشتی بكاتە قوربانی خۆی.  

هەرچی پێشكەوتنی سەرمایەداریشە ماركس بە » خوای شەرەنگێزی 

كە دەیەوێت پێكی شەرابی پیرۆزی لە سەر كەللەی مردوەكان نۆش بكات« 

ئاماژەو چەمكی  ئابووری سیاسی زۆر  بۆ  لە رەخنەی  پاشان  دەیچوێنێت. 

بت پەرستی دووبارە بوەوە بەكاردەهێنێت، لەوانە: گوێرەكەی ئاڵتوونی، 

مولوخ، كەڵەگا وو..هتد . دیارە ماركس ئەم چەمكانە واتای مەجازیان لە 

رووت  زاراروەیەكی  وەك  تەنها  ئەمانە  پێدەبەخشێت،  ئاینیدا  كۆمەڵناسی 

بەكارنابات. دیاردەی ئاینداری شوێنگەیەكی دیار لە نووسینەكانی ئەنگڵس 

داگیر دەكات. بەبەراورد لەوەی كە دەیبینین لەچاپكراوە تیۆریەكانی ماركس 

دا هەیە. ئەمەش ئەوەیە كە دەست بردنی ئەنگڵس بۆ ئاین بە شێوەیەكی 
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گشتگیر تر بووە. بەو پێیەی ئاین دیاردەیەكە ملمالنێی چینایەتی دەخرێتە 

گەردنی. و مشتومڕی چینایەتی وەك تەوەرەیەك لەناویدا دەتوانرێت چاوی 

سروشتی  بە  كەپەیوەستە  سەرەكیەی  بەشداریە  ئەو  هەرچی  لێبكرێ�ت. 

پەیوەندی ماركسیەت و ئاینەوە، خۆی لەناو ئەو وێنندنە ئاینیانە دەدۆزێتەوە 

كەدواتر دەگۆرێن بۆ ملمالنێی چینایەتی. 

ئەنگڵس لە یەكێك لە گفتوگۆ فەلسەفیەكانیانیدا كە باسی ) مادیەت 

دژی میسالیەت( دەكات، ئەنگڵس بەرپەرچی فیورباخی دەداتەوە لە بارەی 

میسالیەت الی ئاینی مەسیحی. كۆمەڵێك بیروڕای باشی داوە .

ئەنگڵس لەوبارەوەو جەخت لەسەر سروشتی مێژوویی – كۆمەاڵیەتی 

ئاینی مەسیحیەت دەكاتەوە. بەو مانایە نا كە » گەوهەرێكی جاویدانی بێت« 

كلتووریەو  نەسەقێكی  بەوپێیەی  بەڵكو  لێوەدەكات.  باسی  فیورباخ  وەك 

بەپێی قۆناغەكانی مێژووی ئەو ئاینە بەچەند گۆڕانكاریدا تێپەڕیوە، ئەم ئاینە 

لە قۆناغی سەرەتایدا ئاینی كۆیلەكان و چەوساوەكان بووە، پاشان ئەم ئاینە 

بوەتە ئاینی فەرمی ئیمپراتۆریەتی رۆمانی، دواتر بوەتە ئاینی دەرەبەگ و 

خاوەن زەویەكان، تا دواجار لە گەڵ كۆمەڵگەی بورجوادا خۆی گونجاند. 

بەم شێوەیە ئاین الی ئەنگڵس فەزایەكی رەمزی و هێماییە، هێزە 

بەڵگە  دیارترین  بەملمالنێن.  یەك  بەرامبەر  دەوریدا  لە  كۆمەاڵیەتیەكان 

لە سەر ئەم تێگەیشتنەی ئەو بەڵگەی مێژوویەكانن. بۆنموونە ئەوەی لە 

سەدەی شازدەهەمدا لەنێوان الهووتی دەرەبەگایەتی لەالیەك و پرۆتستانتی 

بورجوازی و ئاینگۆڕە گەلیەكان لە الیەكی تر، ڕوویدا. ئەنگڵس پێی وایە كە 

بزووتنەوە ئاینیەكان بەردەوام هەڵگری جۆرێك لەبەرژەوەندی و تێڕوانینێكی 

دەڵێت«  هەیە،  جۆرەكان  جۆراو  پرسە  بۆ  قسەیان  ین،  سودی  نەفعی- 

هەموو چینێكی كۆمەاڵیەتی كە دەیەوێت بكەوێتە ملمالنێوە لەگەڵ چینێكی 
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لە  بەرژەوەندی  زیاترین  كە  دەبات  ئاینەی خۆی  ئەو  بۆ  پەالمار  ئیتر  تر 

رێگەیەوە بەدەستدەخات، ئیتر بیریان لەوە نیە كە سەركردەكانیان ئیماندارن  

بەو ئاینەیان یاخود نا؟ هەربۆیە ناتوانرێت بوترێت كە چینەكانیش بێ ئاینن. 

ئەنگڵس لە تێروانینیدا بۆ ئاین تەماشای ڕووكاری ئاینداریەكەی دەكرد نەك 

و  بەرژەوەندی  پێی  بە  ئاینەكان  كە  وابوو  پێی  چونكە  ئاینەكە،  كرۆكی 

خواستی هەڵگرەكانی لە سیاقێكی تایبەتدا خۆیان نمایش دەكەن و دەبنە 

بەرگی مرۆڤە ئاینیەكان،  ئەوەی دەبینرێ�و بەرچاو دەكەوێ� ئەوەی لەپشت 

ئەو ئاینەوەیە لەو ساتەدا، بەرژەوەندی مادی ئەو ئایندارانەیە، كە چینێكی 

فەیلەسوفانی  وازانینەی  ئەو  پێچەوانەی  بە  ئەنگڵس  دیارە  دیاریكراون. 

رۆشنگەری كە بۆ ئاین و ئاینداریان هەبوو تەماشەی ئاینی دەكرد، چونكە 

الشەیەكی  هەرگیز  ئاینی  پیاوانی  دەیانوت«  رۆشنگەری  فەیلەسوفانی 

تێبینی   ئەنگڵس  بەاڵم  بكەن.«  درووست  ناتوانن  هەماهەنگ  كۆمەاڵیەتی 

پێچەوانەی ئەوەی كردبوو، كە لە قۆناغێك لە قۆناغەكانی مێژوودا شێوازی 

جیاواز لە ملمالنێی چینایەتی و سیاسی بوونیان هەبووە. 

هەماهەنگی  بینیوە،  بەخۆوە  دابەشبوونی  دا  ئەكلیرۆس  لەناو 

چینایەتی بە هەماهەنگی ئاینی روخساری گۆڕاوەتەوە. هیچ كەس ناتوانێت 

ئینكاری ئەوە بكات كە چەرخی چاكسازی چەند دابەشكاری چینایەتی لەناو 

رژێمی ئەكلیرۆس دا درووستكرد، كە بواری بۆ دەركەوتن و درووستبوونی 

دووچینی دژبەیەك كردەوە،  یەكەمیان سەرۆكایەتی سوڵتەی ئاینی وەرگرت 

و پارێزگاری لە تایبەتمەندیەكانی دەسەاڵتی دەرەبەگی دەكرد. هەرچی چینی 

پلەی هەرەمی  لە خوارەوەی  لە خۆگرت  ئاینیانەی  پیاوە  ئەو  بوو  دووەم 

ئەكلیرۆسی بوون، بەشێكی زۆری بەرپرسیارێتی بزووتنەوەی چاكسازیان لە 

ئەستۆگرت و پشتیوانی و الیەنگیریان بۆ جەنگی جوتیارو پاڵە راگەیاند.  
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سەرەڕای ئەوەی ئەنگڵس كابرایەكی  ماددی بێ ئاین بووە، بە پراكتیكی 

بێ ئاینی هەڵبژاردوەو پەیڕەوی لە هیچ ئاینێك نەكردوە، هەڵوێستی دژە 

ئاینیشی هەبووە. بەاڵم وەك كەسێكی ئەكادیمی دەستی بۆ ئاین بردووەو 

لەبەخشینی  رۆڵی  كە  بەشێوەیەك  ئاینداری  دیاردەی  پارادۆكسی  سروشتی 

شەرعیەت بە رژێمی دەسەاڵتدار دەبێت و لە هەمانكاتدا رۆڵی رەخنەگری ، 

و بەرەنگاری و هەندێجاریش لەهەندێ قۆناغی بۆلواوی مێژوویدا رۆڵەكەی 

دەگاتە شۆڕشگێڕی. ئەنگڵس نموونەی مێژوویی بەردەستی ئاینی مەسیحی 

دەهێنێتەوە كە لەسەرەتادا ئەم ئاینە رۆڵی بەرچاوی بینی لە بەهێزكردنی 

گیانی بەرخودانی چینی هەژارو كۆیلە، ئاینی كۆیلەو هەژاران و بێنەوایان 

و چەوساوەكان بوو، ئایندارە مەسیحیەكان لە ئاستە خوارینەكانی كۆمەڵگە 

بوون، مەسیحیەت ئاینی كۆیلەكان و هەژارو نەدارو ئەو جوتیارو كرێكارانە 

بوو كە قەرز كەنارگیری كۆمەڵگەی كردبوون و ژیانی خستبوونە كۆاڵن و 

بێنەوای كردبوون. 

ئەنگڵس لە هێنانی ئەم بابەتە ئاینیە زۆر زیاتر تێدەفكرێت و بەراوردێكی 

نێوان مەسیحیەتی سەرەتاو سۆسیالیستی نوێ  دەكات. هەردوو بزووتنەوە، 

كردوە،  سەركردایەتیان  كۆیلەكان  هەژارو  پاڵەو  كە  ئاینی  بزووتنەوەیەكی 

بزووتنەوەیكی سۆسیالیستی نوێ  كە كرێكارو جوتیار هەژارو چەوساوەكان 

هەردووكیاندا  لەناخی  جەماوەری  بزووتنەوەی  دوو  دەكەن،  رابەرایەتی 

گیانی بەرەنگاربوونەوەی زوڵم و چەوساندنەوەو نایەكسانی بوونی هەبووە. 

فەرمانڕەواكانەوە  دەسەاڵتدارو  الیەن  لە  بزووتنەوەیە  دوو  ئەم  ئەندامانی 

بەتوند ترین شێوە بەرپەرچدراونەتەوەو تووشی پەالماردان وكوشتن و برین 

و دەرەبەدەركردن هاتوون. ئامانجی هەردووالش دواجار گەیشتنی جەماوەرە 

بە ئازادی و رزگاربوون لەچنگی بەندایەتی و مەینەتیەكانی نایەكسانی.
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ئەنگڵس بە هێنانی ئەم نموونانە، بۆ بەراورد لەنێوان مەسیحیەتی 

ناوی هەموو ئەو جەنگە  توانی  یەكەم و بزووتنەوەی سۆسیالیستی نوێ ، 

بۆسەر  بووە  گەڕانەوە  مەبەستیان  ڕوویانداوە،  لەمێژوودا  كە  ئاینیانەی 

بنەمای تەواوو پاكی ئاینی مەسیحی یەكەم، راستەوخۆ بە پەیوەست بوون 

پۆخڵەواتەی  لەو  بەدوورگرتنی  تەنها  ئینجیلەوە  بنچینەییەكانی  دەقە  بە 

پێوەی زیادكراوە لە الیەن چینی فەرمانرەواو دەسەاڵتدارەكانەوە، ناساندنی 

لێوەدەكات  باسیان  پۆزەتیڤ  بە  دەوڵەمەندەكان  دەسەاڵتدارو  ئاینی  وەك 

مەسیحی  ئاینی  تاقمێكی  كە   «  taborities تابووریەكان  وەك  نممونەی  و 

نابوو  خۆیان  ناوی  هەڵداو  سەریان  زاینی،  پازدەهەمی  لەسەدەی  بوون 

لە  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  كە  دەكرد  داوایان  بۆهیمیا،  لە  یەكگرتوو  برایانی 

موڵكایەتی تایبەتی خاڵی بكرێتەوەو بە هیچ شێوەیەك هاوكاری فەرماندارو 

بزووتنەوەی  هەروەها  نەكەن.  كۆمەڵگە  نێو  گەندەڵەكانی  دەسترۆیشتوە 

نوێگەرانی  و  ئەڵمانیا(  رۆژهەاڵتی  لە  شارێكە  )زویكۆ  زویكۆ  جان  ئاینی 

پایەكان ) كە تاقمێكی ئاینی بوون ، داوای یەكسانی كۆمەاڵیەتیان دەكرد( .

ئەنگڵس بە ووردی باس لە بزووتنەوەكەی » تۆماس مونزر« دەكات 

و لە سەر ئەم بزووتنەوەیە جوان دەوەستێ  كاتێك لە بزووتنەوەی مەسیحی 

گەورەی دووەم دەدوێت، باسی » جەنگی جوتیاران لە ئەڵمانیا« دەكات، 

دیارە تۆماس مونزر كابرایەكی ئاینی مەسیحی بوو ئەركی رابەرایەتی كردنی 

شۆڕشی جوتیاران و خەڵكی رەشۆكی لە سەدەی شازدەهەمی زاینی گرتبوە 

پێی  ئەو  دەكرد،  پەروەردگاری  میرنشینی  درووستكردنی  داوای  و  ئەستۆ 

بەبێ  هەموان  كە  مەملەكەتەیە  ئەو  بەختیاریە   میرنشینی  ئەوە  وابوو 

جیاوازی تیایدا دەژین
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ئەنگڵس وایدەبینێ  ئەو مەملەكەتەی مونزیر  كەمەملەكەتی پەروەردگار 

خاڵیبوونەوەی  جیاوازیەكانەو   سڕینەوەی  مەملەكەتی  دەكات،  ناوزەدی 

تایبەت  موڵكایەتی  نە  كەتیایدا   ، چینایەتی  جیاوازیەكی  لەهەر  كۆمەڵگایە 

بوونی  ئەندامەكانی كۆمەڵگە  لەدەستی  ونەسوڵتەیەكی دەوڵەتی سەربەخۆ 

هەیە تیایدا. ئەنگڵس لەم هێنانی لێكچوونانەدا لەنێوان بزووتنەوە ئاینیەكان 

زۆری  لێكچوونی  نموونەی  دەیكرد،  سۆسیالیستیدا  شۆرشی  خواستی  و 

دەبینیەوە . ئەوەی ئێمە لەم تێگەیشتنەی ئەنگڵس گەیشتبین ئەوەیە كە ، 

ئەنگڵس ناراستەوخۆ دەیویست بڵێت : ئاین وەختەكارێك مرۆڤ دەستی 

بۆ بردووە بۆ ئەوەبووە كە زوڵم  و ستەمێكی مرۆیی لەالیەن مرۆڤەوە 

و  ناعەدالەتی  و  بەشخواردن  چەوساندنەوەو  و  قۆرخكاری  ئامادەبووە، 

كۆمەڵگەوە،  خوێنمژی  پێرێكی   لەالیەن  كۆمەڵگەی  سەراپای  نایەكسانی 

گرتوە.  

چەكی  و  ه���ەژاران  پاراستنی  ئەركی  ئاین  وەختەكارێك  بۆیە 

ئەنگڵس  ئەوا  مەسیحیەتدا،  لەسەرەتای  بۆنموونە  بووە  چەوسان  دەستی 

گلەیی لێنەكردووە، بەڵكو گلەیی گەورەی ئەنگڵس لە ئاین ئەوە بووە كە 

نرمیەكی ئەوتۆی تیایە كەچەندە مرۆڤە هەژارو كۆیلەكان دەتوانن دەستی 

بۆبەرن بۆ رزگاركردنی خۆیان و كۆمەڵگەكان ئەوا چینی دەسەاڵتداریش بۆ 

پارێزگاریكردنی خۆی و پەرەدان بەتوانا ئابووری و سیاسی و ملكەچپێكردنی 

ئەمەی  هاورێكەی  لەگەڵ  ئەنگڵس  دەڵێین  بۆیە  بەكاریببات.  تر  ئەوانی 

لەواقیعەكەی خۆی هەست پێكردو بەلێكۆڵینەوە مێژوویەكەشی ئەمەشی لە 

ئاین بەدەستخست. بەاڵم ئەوەی كە ئەنگڵس و دواتر هاورێكەی دەستیان 

پێ نەگەیشت ئەو تاكە جیاوازیە بوو كە ئەم شۆرشە ئاینیانە دەبەسترانەوە 

بەخوداو بەهیوا بەرۆژی دواییەوە، ئەمانیش كاریگەر بە كەتواری كۆمەڵگا 
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و گۆشكراوی كلتوری كۆمەڵگاكەیان بە گیانی ماددیەت وایكردبوو كە ئەمان 

زیاتر ببەسترێنەوە بەئومێدی خۆشبەختی دونیایی و دونیەویبوون. 
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بەشی سێیەم: 

 ئەنگڵس و گۆڕانی كۆمەاڵیەتی

دەمانەوێت  راستەوخۆ  دەكەین  ئەنگڵس  لە  باس  لێرەدا  كاتێك 

بەوە بیناسێنین،  كە ئەنگڵس راستە فەیلەسوفێكە،  بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 

رێباز  سەرقافڵەیی  ماركس،   واتە  هاورێكەی  لەگەڵ  تیۆریایەكەو  خاوەنی 

ماركسی.  قوتابخانەی  دەوترێت  كەپێی  دەكەن،   زانستی  قوتابخانەیەكی 

بونیادنانی  و  لەدرووستكردنیدا  بڵێین  كەدەتوانین  قوتابخانەیە  ئەم  دیارە 

شیكارەكانی  و  تێڕوانین  و  بۆچوون  و  ئەنگڵس  بیری   دا  خشتێكی  هەر 

لەپشتیەوە ئامادەبوون و وەك ڕابەرێك و دامەزرێنەرێكی ئەو قوتابخانەیە 

دێتە هەژمار.  

ئەم رێباز و قوتابخانەیە قوتابخانەیەكی گشتگیرەو قسەی لەسەر هەموو 

بابەتە مرۆییەكان و كۆمەڵگا هەیە،  لەسەر بزاف و چاالكیە هەمەجۆرەكان 

قسەو  كۆمەاڵیەتی..هتد  و  ئابووری  و  سیاسی  بوارە جۆراو جۆرەكانی  و 

ڕاودیدی تایبەتی هەیە. یەكێك لەو بابەتە گرنگانەی كە ئەنگڵسو ماركس 

و قوتابخانەكەیان قسەو هەڵوێستی گرنگیان لەبارەوە وتوەو پیشانداوەو لە 

تێزو تیۆریاكەیاندا جێگای پڕبایەخیان بۆ جیاكردوەتەوە بریتیە لە گۆڕان و 

پرۆسەی گۆڕأنی كۆڕانی كۆمەاڵیەتی. 
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 لێرەدا پێمان باش بوو پوختەی تێڕوانینی بیری ئەنگڵسو هاورێكەی 

كە لە دووتوێی تیۆریاكەیاندا سەبارەت بە گۆڕان خستویانەتە ڕوو بهێنین،  

مێژوویی  باكگراوندێكی  و  سەرەتایەك   « باشە  پێمان  مەبەستەش  ئەم  بۆ 

گۆڕان بكەین و دواتر چەندپێناسەیەك بۆ گۆڕان بخەینە ڕوو پاشان گۆران 

لە تیۆریای قوتابخانەی ئەنگڵسو ماركسەوە بخەیەنە بەرچاو.

سەرەتایەك و باكگراوندێكی مێژوویی

دیارە چەمكی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی،  سەرەڕای باوی و باڵویەكەی،  

ئامێتەیە بە چەندین چەمكی وەك چەمكی پێشكەوتن وچەمكی پەرەسەندن 

  ، بێت  پێویست  و  گرنگ  ئ��ەوەی  ...هتد.  و  گەشەسەندن  وچەمكی 

دیاریكردنێكی ووردی ئەو چەمكانەیە ،  پاشان دیاریكردنی پەیوەندیەكانیان 

بە چەمكی گۆڕانی كۆمەاڵیەتیەوە. ئێمە ناتوانین دەست بە باسكردن یان 

بڵێبن ناساندنی چەمكی گۆرانكاری كۆمەاڵیەتی بكەین تاوەكو الكردنەوەیەكی 

ئەگەر  جا  نەبێت.  چەمكە  ئەو  بۆ  مێژوویمان  كورتی«  »پوختی  نا  هیچ 

چەمكی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی بە شێوەیەكی ڕێژەیی چەمكێكی نوێ بێت ،  

ئەوا خۆ گۆڕان زۆر لەمێژینە هەبوەو لەناو بووندا خۆی حەشارداوە. پاشان 

چەمكی گۆڕان خۆی لە ناواخنی ڕاو بۆچونەكانی فەیلەسوفان و بیریاراندا 

پەناداوە و بە درێژایی مێژوو هەردەم هەڵگری بیری گۆڕان بوون.

و  رامێنین  بەتەواوی  چەمكەدا  ئەم  بااڵی  بە  ناتوانین  ئێمە  دیارە 

بیبینین،  تاوەكو تێگەیشتن و ناسینێكمان لە باكگراوندی ئەم چەمكە نەبێت. 

بەو پێیە كە ئەو باكگراوندە مێژووییە،  دەمان گەیەنێتە ئەوەی كە بتوانین 

پێناسێكی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی بدەین بەدەستەوەو پەیوەندی ئەو چەمكە بە 

چەمكەكانی ترەوە ڕۆشن بكەینەوەو تیشكێك بخەینە سەر هۆكارەكانی .
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سەرەڕای ئەوەی كە لێكۆڵینەوە و دیراسەكردنی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی 

لە بابەتە گرنگی پێدراوەكانی كۆمەڵناسی هاوچەرخە،  بەاڵم فەیلەسوفان و 

بیریاران بە درێژایی سەدەكانی مێژوو تێبینی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی وسیاسیان 

كردووە،  پەییان پێبردووەو سەبارەت بەوچەمكە  بیرو ئەندێشەیان خستوەتە 

فراوانكردنی  هۆی  بوەتە  زۆرجار  كە  داوە،   بردنیان  پێش  هەوڵی  گەڕو 

بیرو  ئەو  سایەی  ژێر  لە  زانایان   ئیمرۆ  كە  مرۆیی،   مەعریفی  خەرمانی 

ئەندێشەیاندا پالنی پێشكەوتن  دابنێن و بۆ تێگەیشتنی گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتی 

نیە،  چونكە وەختەكارێك  نامۆ  ببن .ئەوەش كارێكی  نوێ لێی سودمەند 

بیرو  لە  خۆیەتی  جێی  ئیتر  بێت  مرۆڤ  ژیانی  دانەبڕاوی  بەشێكی  گۆڕان 

بیركردنەوەكانیدا و لە كۆبەندە مرۆیی و ژیانە كۆمەڵیەكەیدا دەربكەوێت. 

بۆیە بنەمای گۆڕان بە بنەمایەكی بنچینەیی دادەنرێت،  كە بوونی كۆمەاڵیەتی 

بەالیەنە سروشتی و ناسرووشتیەكەیەوە پیایدا هەڵئەستێتەوە .

هەروەها  گۆڕانن،   ملكەچی  خۆیان  بۆ  یەكان  گەردوونی  دیاردە 

ئەو  فیزیكیەكەی  سروشتی-  چوارچێوە  لەناو  كە  بوونەوەرەكانیش 

پرانسیپەكانی  كەچی  مل  دا  پەرەسەندنیان  و  جموجوڵ  لە  گەرددوونەدان 

لە  و  خ��ۆی  بەخڕكردنەوەی  هەستا  م��رۆڤ  وەختەكارێكیش  گ��ۆڕان��ن. 

ناوی خڕبوونەوەكانی خۆی  چوارچێوەی كۆمەڵ و كۆمەڵگەكاندا،  دواجار 

لە چوارچێوەیەكی جوگرافیادا بە » كۆمەڵگە« هێنا،  بێگومان سەرەتا وەك 

ئەم كۆمەڵگایانەی ئیمرۆی ئێمە نەبوو،  ئەوەش بە ڕووی پێكهاتەو ئاڵۆزی 

پێكهاتەییەوە،  بەڵكو كۆمەڵگای سادەو ساكار،   پەیوەندی ساكاری هەبوو.  

هەربۆیە ئەم دەربرینەش ئەوەی لێ دەفامرێتەوە كە بەڵێ  ژیانی كۆمەڵگە 

لەمەوالش  وە  مێژوو  بەدرێژایی  بوون  گۆڕانكاری  ملكەچی  وگۆمەڵگەكان 

وملكەچی گۆڕانكاری نوێ  و رۆژانەش دەبن .



ئاشنابوون بە  ئەنگڵس 40

سەرنج  وبیریاران  فەیلەسوفان  كە  وسرووشتیە  ئاسایی  شتێكی 

وڕامانیان هەبێت لە سەر گۆڕانە سرووشتی و بایەلۆجی و كۆمەاڵیەتیەكانی 

لە  بن  گشتی  گریمانەی  تێۆرو  دانانی  خەریكی  بەوەش  چواردەوریان،  

سەریان. پێدەچێت یەكەمین كەسێك كە الی لە گۆڕان و یاساكانی گۆڕانی 

نێو گەردووندا جێبەجێدەبن.  گشتیدا كردبێتەوە كە بەسەر هەموشتەكانی 

فەیلەسوفی یۆنانی كۆن هیراكلیتس«540-475 پ. ز«  بوو،  كە دیارترین 

ناتوانێت  بریتیە« مرۆڤ  بارەی گۆڕانەوە خستوویەتیە ڕوو كە  لە  ووتەی 

دووجار قاچ بە یەك ئاوی ڕووبارێكدا بكات.! چونكە ئاوی ئەو ڕووبارە لە 

هەر ساتێكدا گۆڕانی بەسەردا هاتووە.« بەو مانایە گۆڕان یاسایەكی سەرەكی 

و بنچینەیی نێو یاساكانی بوونە. 

تەنانەت بۆ ساتێكیش لە دۆخێكی  خودی بوون هەردەم جواڵوەو 

تایبەتدا خۆی ڕاناگرێت .بە شێوەیەك  ئەگەر مرۆڤێك چوە ناو ڕووبارێكەوە 

ئەو  ئەوە  ڕووبارەكە  ناو  بچێتەوە  ئەگەر  دووەم  جاری  بۆ  دەرەوە  هاتە 

هەمان  چۆن  وەك  نیە.  پێشوو  خەصڵەتی  خاوەن  مرۆڤی  هەمان  مرۆڤە 

ئاوی ڕووبار نەبوو كە ئەمجار خۆی خستەوە ناوی. بەم پێیەش پرۆسەی 

گۆڕان هەم مرۆڤەكەو هەم ڕووبارەكەشی گرتەوە،  لێرەوە هەموو شتەكانی 

دەوروبەریشی دیارە گۆڕاون،  بەواتا هەموو شتەكان كااڵی نوێیان لەبەردایەو 

هەمووشتەكان لە نوێبوونەوەی بەردەوامدا دەبن.

گۆڕانی كۆمەاڵیەتی،  هەوڵێك بۆ پێناس كردنی

هەندێك گرفت هەن دێنە بەردەم پێناسی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی،  كە 

وادەكەن فرەجۆری پێناسەكان لە الیەكەوە بۆ گۆڕان ،  هەروەها پێدانی 

سروشتێكی ئاڵۆز بە پرۆسەی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی لەالیەكی ترەوە ببەخشن. 
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پێناس و  لەقەرەی زۆر هەوڵی  گۆڕانی كۆمەاڵیەتی خۆی  چەمكی 

ناساندن داوە،  وەك هەر یەك لەچەمكە  كۆمەاڵیەتیەكانی تر،  چەندین 

جۆر راڤەو پێناسی هەمەجۆری بۆ خۆی دابڕیوە،  بەشێوازێك هەندێك وا 

بۆی دەچن خۆخەریك كردن بۆ دانانی یەك پێناس و لە ناو دووكەوانە 

دانانی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی و سەپاندنی پێناسێك بەسەریدا كارێكی بێ سود 

ونالۆژیكیە.  

بەڵكو بە ئاماژەدان و الكردنەوە لە ڕەهەندەكانی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی 

گۆڕان  یان  كۆمەاڵیەتی  گۆڕانی  لەسەر  كردن  باس  قسەو  بوارەكانی وەك 

لەدانیشتوان وكلتوورو هتد جۆرێك لە كەعریفەدان لەدەستەوە دەدات.

پاشان گرفتی پێناسە تەنها بۆ فرەیی ولێكدانی پێناسەكان سەرچاوە 

ناگرێت،  بەڵكو بۆ ئاڵۆزی خودی پرۆسەی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی دەگەڕێتەوە،   

قسەكردن لەسەر گۆڕانی كۆمەاڵیەتی بەواتای » یەكەم« قسەكردنە لەسەر 

»كۆمەڵگە » بەشێوەیەكی گشتی،  ئەوەش لە كارلێكە ئاڵۆزەكانی و فراوان 

پێچەوانەكەی،   بۆ  ئاماژەیە  »دووەم«  وات��ای  وكاتدا،   شوێن  ولە  بونی 

گۆڕانێك  هیچ  كۆمەڵگە.  لەناو  وسەقامگیری  جێگیری  رەگەزەكانی  یانی 

پاشان وەختەكارێك گۆڕان روودەدات،  خۆ  نیە،   بوونی  بەبێ جێگیری 

بەشێوەێكی ناكۆتا ڕوونادات   بەڵكو سنورێكی هەیەو تیایدا ڕوودەدات. 

بۆیە دواجار قسەكردن لەسەر گۆڕانی كۆمەاڵیەتی بەواتای پێوانەكردنێكی 

ئاستەم وقورس و دەستبردنێكی گران بۆ ڕەگەزە بنچینەییەكانی دێت.چونكە 

گۆڕانی كۆمەاڵیەتی كاروبارێكە كۆنترۆڵكردنی وپێوانەكردنی قورس وئاڵۆزە. 

وەك چۆن پێشبینی كردنیشی گرانە.

ئەمە سەرەڕای ئەو گرفتانەش بەاڵم زۆرینەی زانایان وازیان نەهێناوە 

لە پێناس كردنی چەمكی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی. بۆیە ئێمە ئەو پێناسانەی بۆ 
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كۆمەڵەی سەرەكی  پێنج  بۆ  رێزبەندكراوی  بە  كراون  كۆمەاڵیەتی  چەمكی 

دەهێنین. 

1- كۆمەڵێك پێناس هەن كە جەخت لەسەر گۆڕانی پەیكەربەندی 

بونیادی كۆمەاڵیەتی دەكەنەوە .  گۆڕانی كۆمەاڵیەتی الی ئەمانە لەو  لە 

پێناسانەن كە ئاماژەن بۆ ئاڵو گۆڕو سەروبن كردنەوەی بونیادی كۆمەڵگە،  

كۆمەڵگە،   قەبارەی  وەك  كۆمەڵگەدا،   بنچینەیی  پەیكەربەندی  لە  بەمانا 

لەو  بەشانەی.  ئەو  نێوان  وەهاوسەنگی  جیاوازەكانی،   بەشە  وپێكهاتەی 

پێناسانەش پێناسی گینزبیرگGinsberg  كە گۆڕانی  دیاریكردوە بەوەی كە 

پرۆسەیەكە لە ناو بونیادی كۆمەڵگەدا،  وەك گۆڕان لە قەبارەی كۆمەڵگە 

تەرزە  یان  بەشەكانیدا  نێوان  لە  هاوسەنگی  وەتەرزەكانی  پێكهاتەكەی  و 

رێكخراوەییەكانیدا. وەنمونەی ئەم گۆڕانانەش هاتنەوەیەك و بچووكبونەوەی  

قەبارەی خێزان و نەمانی جۆری ئابوریكردنی بژێوی بە هۆی سەرهەڵدانی 

شارەكانەوە،  گۆڕانی پیشەوەرەكان بۆ چینەكان. 

دیارە گۆڕان دووبارە ئاماژەشە بۆ ئەو ئاڵوگۆڕانە لە تەرزەكانی كاری 

كۆمەاڵیەتی وكارلێكی كۆمەاڵیەتی،  كە پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیە رێكخراوەكان 

پێكدەهێنن.  كۆمەاڵیەتین  بونیادی  كرۆكی  جەوهەرو  و  دەكەن  درووست 

ئەوەش هەموو ئەو گۆڕانانە كە لە بەهاو نۆرم وبنەماو ڕەفتارە كۆنترۆڵیەكانی 

تەرزەكانی كارلێككردن لەنێوان تاكەكاندا دەگرێتەوە.

 نمونەی  پێناسی لەوانەش  پێناسی ویلبرت مۆر  W.Moore ە كە  

بونیادی  لە  ئاڵوگۆڕە جەوهەریەیە  ئەو   : كە  بەوەی  كردویەتی   بۆگۆڕان 

بە  كاری كۆمەاڵیەتی،  و  تەرزەكانی  لە  بەواتا  كۆمەاڵیەتیدا ڕوودەدات،  

ئەنجامە پەیوەستدارەكانی ئاڵوگۆرەكانیشەوە ،  هەروەها ڕەنگدانەوەی لە 

كلتووریەكان  وبەرهەمە  نۆرم  بەهاو  دوچاری  كە  گۆڕانكاریانەی  ئەو  سەر 



43 ئاشنابوون بە  ئەنگڵس

یاخود  بكاتەوە  پەیكەر  لەسەر  جەخت  ئەگەر  جا  دەبێت.  هیماكان،   و 

بەو  گرنگی  بونیادیەكان  پێناسە  دواجار  ئەوا    ، كردن  كارلێك  تەرزەكانی 

ئاڵوگۆڕە گەورانە دەدەن كە لەكۆمەڵگەكاندا ڕوودەدەن. وە مەبەستمان لە 

ئاڵوگۆڕە گەورەكان ئەوانەیە كە ماوەیەكی زەمەنی زۆریان پێویست دەبێت 

بۆ ڕوودانیان،  وەشوێنەواری درێژخایەن لەسەر پەیكەری جێگیری بونیادی 

كۆمەڵگەكان دادەنێت.

دەكاتەوە.  ئەركەكان  لەسەر  جەخت  پێناس  دووەم��ی  جۆری   -2

نەسەقی  پێكهاتە  لە  گۆڕانەی  لەو  بریتیە  كۆمەاڵیەتی  گۆڕانی  بە شێوازێك 

و  نەسەق  ڕێگای  لە  گۆڕانێكە  پێیە  بەم  كۆمەڵگە.  ناو  سیستمیەكانی  یان 

سیستمەكانەوە ،  یاخود لە چۆنیەتی ئەداكردنی ئەركی ئەو نەسەقانە سەرچاوە 

دەگرێت. نمونەی پێناسی لەم جۆرەش،   پێناسی فرەنسیس ئالینF.Allen كە 

ئەو وای بۆ دەچێت،  گۆڕان ئەو هەموار و ڕێكخستنەوانە دەگرێتە خۆ كە 

لە نەسەقە كۆمەاڵیەتیەكان و نەسەقە الوەكیەكانی ناو بونیادی كۆمەاڵیەتی  

ڕوودەدات،  هەروەها ئەو شێوازە ئەدائی و ئەركیەی ئەو نەسەقانەیە لە 

ماوەیەكی كاتیدا ڕوودەدات. ئەم كۆمەڵە پێناسەیە ئەوە گریمانە دەكەن كە 

هەر نەسەقێكی كۆمەاڵیەتی ئەركێكی تایبەتی هەیە پێویستە لەسەری پێیدا 

نەسەقە  لە  ئەوە  ڕوودەدات،   كۆمەاڵیەتی  گۆڕانی  وەختەكارێكیش  بئاڵێ. 

بنچینەییەكان و نەسەقە الوەكیەكاندا بەتەنها ڕوونادات،  بەڵكو گۆڕان لە 

نەسەقەكان  كە  وادەكات  گۆڕانەش  ئەو  ڕوودەدات.  نەسەقەكاندا  ئەركی 

بەتواناتر بێت لە ئەداكردنی ئەركەكانیدا،  یاخود بە پێچەوانەوە كاریگەری 

لەسەر توانای ئەدای نەسەقەكە بێت،  بۆیە ئەمەش پشت بەو ڕێگەو جۆرو 

هۆكارانە دەبەستێت كە لەپشت ڕوودانی گۆڕانەكەوەن،  پاشان سروشتی ئەو 

لەمپەرە ئەركەكیانەی كە پرۆسەی گۆڕانە كۆمەاڵیەتیەكە دەیخاتەوە. 
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3-  جۆری سێیەمی پێناس هەن كە جەخت لەسەر ئاستە جیاوازەكانی 

گۆڕانی كۆمەاڵیەتی دەكەنەوە،  گۆڕانی كۆمەاڵیەتی وەختەكارێك ڕوودەدات 

لەسەر  كاریگەری  دەكات،   كۆمەڵگە  بونیادی  لەسەر  كاریگەری  بێگومان 

ولەسەر     ، بوونیان هەیە  كۆمەاڵیەتیانەی كە  پەیوەندیە  ئەو  سرووشتی 

ئەركی نەسەقەكان و دواجار كاریگەری لە سەر تاكەكان،  ئەمانە هەمووی 

لەسەر  گشتگیرو  پرۆسەیەكی  كۆمەاڵیەتی  گۆڕانی  لێرەدا  بۆیە  دادەنێت. 

ئاستە جیاوازەكان هەمەالیەن و فرە رەهەندە ،  بۆیە لەو ئاستە جیاوازانەوە  

تەشەنە  دەگونجێت  گۆڕان  لە  ئاستانە  ئەم  بۆیە  لێبكرێت.  چاوی  دەبێت 

بكەن بەشێوازێك فراوان بن كەوەك  گۆڕانی گەردوونی Global دەربكەون 

تەرزە  لەم  كە  پێناس  دیارترین  وەدەرك��ەون.  جیهانیدا  ئاستی  سەر  لە  و 

گۆڕانی  دەبینێت  وای  كە   R.H.Lauerالور رۆبەرت  پێناسی  كرابێت  بۆی 

دا  كۆمەاڵیەتیەكان  دیاردە  لە  گۆڕانەی  ئاڵو  ئەو  بۆ  ئاماژەیە  كۆمەاڵیەتی 

كە لەسەر ئاستی جیاوازی ژیانی مرۆییدا وەدەردەكەون و بەتاك دەست 

پێدەكەن و بە گەردوون كۆتاییان دێت. 

لە  لە جەختكردنەوەی،   بەدەر    ، پێناس  لە  4- جۆری چوارەم 

ڕەگەزە بونیادی وئەركەكیەكان- گرنگی دەدات بە ڕەگەزی كات لە گۆڕانی 

كۆمەاڵیەتی دا. گۆڕانی كۆمەاڵیەتی پرۆسەیەكی درێژكراوەی نێو كاتەكانە،  

یان بڵێین پرۆسەیەكی كاتكردە،  چونكە گۆڕانێكی كۆمەاڵیەتی شك نابەیت 

بەبێ ئەوەی كە زەمەنێك بۆ ڕوودانی ئامادەباشی نەبێت. لەو پێناسانەی 

كە گرنگیان بە كات داوە پێناسی نیسبتR.Nisbet  ە ،  كە پێناسی گۆڕانی 

یەك  لەئاڵوگۆڕی  كۆمەلێك  بەوەی    ، دەهێنێت  بەگشتگیری  كۆمەاڵیەتی 

بەردەوامی  كایەیەكی  لەناو  و  كاتدا  لە چوارچێوەی  كە    ، یەكە  لەدوای 

لە  پێناسەدا گۆڕانی كۆمەاڵیەتی  ئەم  ژێر ڕۆشنایی  لە  بووندا ڕوودەدات. 
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كۆمەڵێك  كە  پێكدێت،   زەمەنی  یەكی  لەدوای  یەك  پرۆسەی  كۆمەڵێك 

جیاوازی وجیاكاری و لێكدابڕان دەخولقێنێت ودەبێتە هۆی گۆڕان لە بونیادی 

كۆمەاڵیەتی وپەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكان و الیەنە كلتووریە جیاوازەكانی وەك 

بەهاو نۆرم و بیرو باوەڕەكان.

5- دواهەم جۆر لە پێناس جۆرێك لە پێناسن كە گرنگی بە فرەجۆری 

ئەو  لەوانە:  نمونەش  دەدەن.  گۆڕان  بوارەكانی  یان  گۆڕان  ڕووكارەكانی 

پێناسانەی كە جوێكاری بۆ بوارەكانی گۆڕان دەكەن،  وەك گۆڕانی ئیكۆلۆژی 

وگۆڕانی ئابووری و گۆڕانی سیاسی،  كلتووری،  لەوانەش هەن جەخت 

ئەو گۆڕانكاریانەی كە بەسەر  تەنها دەكەنەوە،  وەك  بە  بوارێك  لەسەر 

خێزان،  یان بەسەر بونیادی سیاسی،  یان هەر بوارێك لە بوارەكانی تری 

ژیانی كۆمەاڵیەتیدا دێت. زۆربەی ئەو پێناسانەش بەالی جۆرێك لە جیاوازی 

گۆڕانی  ئەوانیش  كە  دەیشكێننەوە.  دا  گۆڕان  جۆر  دوو  نێوان  لە  كردن 

كۆمەاڵیەتی و گۆڕانی كلتووری. یەكەمیان ئاماژەیە بۆ ئەو گۆڕانكاریانەی كە 

لەنێو پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكاندا دەكەونەوە. هەرچی دووەمیانە مەبەست 

لەنێو  دەكەونەوە.  باوەڕەكاندا  بیرو  و  نۆرم  لەبەهاو  كە  گۆڕانەیە  لەو 

ئەوانەی كە الیەنگیری ئەم تێڕوانین و پێناساندنەیە بۆ گۆڕانی كۆمەاڵیەتی 

و گۆڕانی كلتووری ،  بریتیە لە«بوتومورBotto more  » كە پێناسی بۆ 

گۆڕانی كۆمەاڵیەتی بریتیە لە« ئەوگۆڕانەی لە بونیادی كۆمەاڵیەتی یاخود 

كۆمەاڵیەتیەكاندا درووست  پەیوەندیە  لەناو  یاخود  لەناو هەندێك سیستم 

دەبێت. لەكاتێكدا ئاماژە بۆ گۆڕانی كلتووری دەكات بەوەی كە بریتیە لە 

وەدەردەكەوێت،   كلتووریەكاندا  دیاردە  لە  كە  فرەجۆریەی  لەو  جۆرێك 

وەك مەعریفە وئایدیا و بیرو هونەرو رێچكەی ئاینی وئەخالق..هتد. 
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دیارە ئەنگڵس و هاورێكەی جەخت لە سەرگۆرانی پێكهاتەی كۆمەڵگا 

دەكاتەوە بەشێوەیەكی ڕادیكاڵی،  راڤەی ئەو گۆانكاریە كۆمەاڵیەتیەش لە ژێر 

رۆشنایی تێڕوانینی ماددی بۆ دیاردەكۆمەاڵیەتیەكانەوە سەرچاوە دەگرێت. 

ئەنگڵس دەڵێت گۆڕانی ژێرخانی ئابووری كۆمەڵگە كە پێكهاتوە لە هێزی 

زامنكەری ڕوودانی ئەو  تاكە  پەیوەندیەكانی بەرهەمهێنان  بەرهەمهێنان و 

گۆڕانكاریەیە كە لەسەرخانی كۆمەڵگەدا ڕوودەدات. بەمانا گۆڕانی ژێرخانی 

ئابوووری بەدوویدا گۆڕانی سەرخان و سەراپایی گۆڕان لە كۆمەڵگە بەدووی 

خۆیدا دەهێنێ�ت. لێرەوە الی ئەنگڵس و پاشان الی هاورێكەشی ئەوەمان 

مسوگەر  بەژیان  بەردەوامی  و  زیندو  گۆڕانكاری  كە  دەكەوێت  دەست 

دەكات،  بەاڵم ئەو پێی وایە بۆ دەستبردن بۆ گۆڕان گۆشەنیكاو تێفكرینی 

مادیی و دەستكاریكردنی ژێرخانی ئابووری پێویستە. 

لە خستنە ڕووی ئەو پێناسانەدا »سەرەڕای جیاوازیان« و هەروەها 

چونیەكیان  س��ەرەداوی  تێكڕایان  لە   سەرگۆڕان،   لە  ئەنگڵس  بۆچوونی 

ئەوەیە  لێ بەدەردەكەوێت. لەهەموویدا ئەوەی جەختی لەسەركراوەتەوە 

كە گۆڕانی كۆمەاڵیەتی بریتیە لە ئاڵوگۆڕ Transformation،  یان ئاڵوێرو 

سەروبنكردن Alteration  لە بونیاد یان لە سیستم یان لە پەیوەندیەكان 

یان لە ئەركەكاندا.

گۆڕان  تەماشەی  وا  پێناسەكان  هەموو  كە  ئەوەی  سەرەڕای  ئەمە 

هەیە،   خۆی  دەرئەنجامی  هۆكارو  و  بەردەوامە  پرۆسەیەكی  كە  دەكەن 

ئەنجامەكانی  سەر  لە  وەستان  بۆ  كە  بكەین  یاد  لە  ئەوەش  نابێت  بەاڵم 

گۆڕان تێكڕا جیاوازیان لێ دەكەوێتەوە بەوەی كە ئایا گۆڕان لە بونیاد دا 

یان هەموو    ، ژێرخان  ئاستی  لە سەر  یاوەكو  كلتوور  یا خود  ڕوویداوە 

ئاستە پێكهێنەریەكانی سیستمی كۆمەاڵیەتی ئابووری لە كۆمەڵگە. لەهەمان 
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كاتیشدا هیچ كام لە پێناسەكان ڕەگەزی » كات« پشت گوێ ناخەن. وەك 

چۆن هەندێكیان راستەوخۆ جەخت لەسەر ئەم  ڕەگەزە«كات« دەكەنەوە،  

هەرچی هەندێكی تر لەپێناسەكان ناڕاستەو خۆ تەقە لە دەرگای »كات« وەك 

كاریگەرێكی شاراوە لە پرۆسەی گۆڕان دا دەدەن. چونكە گەر وردبینەوە 

لەپێناسەكان بۆ خۆی قسەكردن لەسەر ئاڵوگۆڕ و ئاڵوێری سەروبن كردن 

بە جۆرێ لە جۆرەكان ئاماژەدانە بەوەی كە » كات« تیایدا بوونی هەیە،  

بەواتا كاریگەری هەیە.

لەژێر رۆشنایی ئەم رەگەزە هاوبەشانەدا،  دەتوانین پێناسی گۆڕان 

ئەو جۆرو شێوازە  بۆ  هەموو  ئاماژەیە  بەوەی كە«  گۆڕان  دابڕێژینەوە 

كلتووری   – »كۆمەاڵیەتی  بونیادی  لە  كە  یانەی  گشتی  و  بەشی  ئاڵوگۆڕە 

لە  دانەبڕاوو  زنجیرەیی  شێوەیەكی  بە  جیهاندا  كۆمەڵگەیەكی  هەر  لە   «

پرۆسەیەكی كاتكردا،  ڕوودەدەن.  

بونیادی  جیاوازەكانی  ئاستە  سەر  لە  درێژخایەن  دەرەنجامی  وە 

كۆمەاڵیەتی دەبێت. لەم پێناسەشەوە دەتوانین ئەم تایبەتیانە  بەم خااڵنەی 

خوارەوە بچنینەوە: 

1-  ئەم پێناسەیە،  جیاوازی دەكات لە نێوان گۆڕانی كۆمەاڵیەتی و 

گۆڕانی كلتووری،  وەپێی وایە پێكهێنەرەكانی بونیادی كۆمەاڵیەتی تەواوكەری 

یەكترن،  وە هەر گۆڕانكاریەك لە پەیكەری كۆمەڵگە دا ڕووبدات ،  لەگەڵ 

خۆیدا گۆڕانكاری لەكلتوور بە دووی خۆیدا دەهێنێت ،  وە پێچەوانەكەشی 

هەر ڕاستە.

2- ئەم پێناسەیە ،  جیاوازی ناكات لە نێوان گۆڕانكاری گشتی و 

گۆڕانكاری بەشی،  بەڵكو وای بۆ دەچێت هەر گۆڕانكاریەك لە هەر بەشێك 

دەبێت،   كۆمەڵگە  بونیادی گشتی  لەسەر  ڕەنگدانەوی  دواتر    ، ڕووبدات 
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پێچەوانەكەشی هەر ڕاستە. كە بێگومان رای ئەنگڵس و ماركسیەكان لەو 

ئابووری  ژێرخانی  لە  گۆڕانكاری  وایە  ب��اوەڕی  كە  نابێت  وون  پێناسەدا 

درووستەو دواتر ئەوی تربەدووی خۆی دەخات.

پێناسەیە گریمانەی ئەوە دەكات،  كە گۆڕانی كۆمەاڵیەتی  3- ئەم 

پرۆسەیەكی  جێگیربوونێكە،   و  وەستان  هەر  دژی  دینامیكی  پرۆسەیەكی 

گرێدراوە لە چەند پرۆسەی الوەكی كاتكردا،  ڕوودەدات.

دەبینین ئەم پێناسەشە وەك پێناسێكی وێنەیی خۆی نمایش دەكات،  

بۆیە هەوڵی نزیك كەوتنەوە لە دیراسەكردنی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی لە واقیعدا،  

ئەوە پێویست دەكات لە سەر توێژەر كە الیەنی تر هەیە بەسەری بكاتەوەو 

بە  پەی  تاوەكوو  بشكێت،   بەسەردا  مەعریفی  توانای   زیاتر  بیناسێت،  

ڕەگەزەكانی گۆڕان و رەهەندەكانی زیاتر ببات.

قسەیەك لەسەر تیۆرەكانی گۆڕان و

تیۆری گۆڕان الی ئەنگڵس و ماركس

 دیدی زانایانی كۆمەڵناسی بۆ دیاردەی كۆمەاڵیەتی،  لە ئامڕازەكانی 

ئەوتیۆریستە  تێڕوانینی  دیدو  دەگرێت.  سەرچاوە  كۆمەاڵیەتیەوە  گۆڕانی 

لەچوارچێوەی   كە   . دەكەوێت  بەرچاو  زانستیانەدا  لەوهەوڵە  كۆمەڵناسانە 

تیۆریدا بۆ ڕاڤەی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی خستویانەتە ڕوو. ئەمە سەرەڕای ئەوەی 

تیۆرەكانیان بۆ گۆڕانی كۆمەاڵیەتی ،  پەرەسەندنی زۆریان بە پێی قۆناغی 

مێژوویی بەخۆیانەوە دیوە،  قۆناغ لەدوای قۆناغ ووردی و لۆژیكی زیاتر بەو 

تیۆریانەیانەوە دەبینرێ�ت و هەستیپێدەكرێت. 

لە قۆناغی بیركردنەوەیReflective Thinking سەرنجدانی مێژوویی 

گوماناوی،  پەیبردنی پشتبەستو بە بیری میتافیزیكی،  تیا گواسترایەوە بۆ 
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قۆناغی پشتبەستن بە واقیع و كۆكردنەوەی بەڵگەی مێژوویی كە گوزارشت 

لە دروستی تیۆرەكە بكات،  ئەم هەواڵنەش تا بەئیمرۆ بەردەوامیان هەیەو 

دەیان تیۆری و میتۆدی ڕاڤەكاری هاتونەتە لەدایكبوون،  نموونەی تیۆریاكەی 

ئەنگڵس. لەگەڵ ئەوەشدا هیچ  یەكێك لەم تیۆرانە لە پێكانی دیاردەی گۆڕان  

و ڕاڤەكردنیدا دواوشەی خۆیان نەداوە. ئەمەش  بۆ بارودۆخی كۆمەاڵیەتی 

و مێژوو بەمانا فراوانەكەی دەگەرێتەوە .كە هەمیشە پەردە لەسەر بەڵگەی 

نوێ وئەرگۆمێنتی نوێ الدەدات. كە ئەگەر پشتگیری لە هەندێ  تیۆر بكات 

ئەوا دەبێتە هۆی مایەپووچی تیۆرەكانی تر. نەك هەر ئەوەش بەڵكوو دەبێتە 

هۆی مایە پووچی هەموو ئەو تیۆرانەی خراونەتەڕوو.

پێویستە  كۆمەاڵیەتی  گۆڕانی  تیۆری  لەسەر  قسەكردن  هەربۆیە 

قسەكردنێكی بەئاگایانە بێت،  لە ڕوانگەی ئەو ڕاستیەی ئاماژەمان پێدا تەنها 

مێژوو توانای پووچەڵكردنەوەی هەر تیۆرێكی لە مشتدایە. لە كاتێكدا پەیبردن 

بەم ڕاستیە بەمانای كەمكردنەوەی پێگەی ئەو  تێۆرانەی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی،  

كە تائەمرۆ دەركەوتوون،  نیە. بەڵكو جۆرێكە لە ڕاڤەی ئەوەی كە »بۆچی 

تیۆرەكان لە ڕابردووەوە تاكو ئێستا هەمەجۆرن؟ وە بۆچی بیركردنەوەكان 

جیاوازن؟ سەبارەت بەڕێڕەوی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی و هۆكارەكانی«.

پاشان بۆخۆی بەدەر لە زانین و پەیبردن بە بوونی جیاوازی تیۆرەكان 

و چۆنیەتی دەست بردنیان و راڤەیان و تێگەیشتنیان بۆ گۆڕانی كۆمەاڵیەتی، 

بەدەستمان دەخات، لەهەمانكاتدا ڕامان و سەرنجدان لە مێژووی ئەم تیۆرانە 

ئەوەمان بۆدەردەخات كە ئەم تیۆرانە تاڕادەیەكی باش لە ڕووی پێگەیشتنی 

لە  گەورە  هەنگاوی  بهێنن،   بەدەست  سەركەوتن  توانیویانە  زانستیەوە 

تێگەیشتنی دیاردەی گۆڕانی كۆمەاڵیەتیان بڕیوە. خستنە ڕووی زیاتری ئەم 

تیۆرانەش لەمەودوا ئەم راستیەمان زیاتر بۆ دەردەكەوێت. 
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تیۆرانە  ئەو  ت��ەواوی  خستنەڕووی  شێوازی  بە  لێرەدا  هەرچەند 

بۆ  نوێ  ڕێچكەیەكی  گرتنەبەری  هەوڵی  بەڵكو  ناكەین،   خەریك  خۆمان 

خستنە ڕوویان ڕوخساریانە دەدەین . تەنها دەشمانەوێت تیۆری ئەنگڵس و 

هاورێكەی بخەینەڕوو كە درێژكراوەو سەرقەباغی تیۆرەكانی مادی مێژووی 

باسی لێوەدەكەین. 

كە  كۆمەاڵیەتی«  گۆڕانی  تیۆرەكانی«  لەسەر  سەرنجێكیش   وەك   

بۆ  دەركەوتنیان  سەرەتای  كۆمەڵناسین،   گشتیەكانی  تیۆرە  هەڵقواڵوی 

سەدەی نۆزدەهەم دەگەڕێتەوە،  وە ئەم تیۆرانە لەپەرەسەندن دانەبڕاوون 

كە  حەتمیەكان،   تیۆرە  لە  بێجگە  دانەبڕاوە،   لەویتر  هیچكامیشان  و 

تارادەیەك بەرەو وون بوون رۆیشتن. ئەوانی تر بە شێوەیەكی هاوسەنگ 

بەرەو پێش چوون.  

 تیۆرەكانی ماددی مێژوویی:

ئەگەر تیۆری ئەركەكی جەخت لەسەر گۆڕانی پلەبەندی هاوسەنگی 

كاریە  گ��ۆڕان  لەسەر  جەخت  مێژوویی  م��اددی  تیۆری  ئ��ەوا  بكاتەوە،  

لە  كۆمەڵگە  گواستنەوەی  هۆی  دەبێتە  كە  دەكاتەوە،   شۆرشگێریەكان 

ئەركەكی  وەئەگەر    ، دژیەك  بەرامبەربوونەوەو  دۆخێكی  بۆ  دۆخێكەوە 

مێژوویی  ماددی  ئەوا  بكاتەوە  رێككەوتن  و  تەواوكاری  لەسەر  جەخت 

جەخت لەسەر ملمالنێ  و دژیەكی دەكاتەوە. 

كۆمەڵگەو  گۆڕانی  سەرەكی  بزوێنەری  ت��ی��ۆرەدا  ل��ەم  ملمالنێ  

كۆمەڵگەیە. مێژووی كۆمەڵگەكانیش شیكردنەوەی كۆتایی مێژووی ملمالنێی 

نێوان چینەكانە. وەك وتمان ئیمرۆ بەتیۆری ماركسی ناودەهێنرێ�ت. بنەما 

و  هەوڵ  بۆ  ماركسی«  تیۆری  مێژوویی-  ماددی  »تیۆری  سەرەكیەكانی 
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ماندووبونەكانی » ئەنگڵس و »1820-1895( و كارل ماركس«1883-1818« 

بە  ئەوەش  لەپەرەسەندنان،  تائێستەش هەر  بنەمایانەش  ئەو  دەگەرێتەوە. 

تیۆری  لە  ئەوەی  وەك  خستنەسەر.  و  زیادكردن  یاخود  الدان  سڕینەوەو 

ئەركەكیدا روویداوە. زۆرێك لە بابەتەكانی ماددی مێژوویی و شێوازەكانی 

لەشیكردنەوەو راڤەكردنی كرداری گۆڕان  لە جیهانی سێیەمدا بەكاربراوە. 

لەو روانگەیەوە هەوڵ دەدەین لەمەودوا بە خێرایی ئاماژە بە دووشێوازی 

یەكەمیان  بدەین.  مێژوویی  ماددی  شیكردنەوەی  شێوازەكانی  لە  سەرەكی 

بریتیە لە شێوەو روانگەی ماركسی كالسیكی،  دووەمیشیان پەیوەستە بە 

بەتیۆری  كەناسراوە  سێیەم  جیهانی  لە  كۆمەاڵیەتی  گۆڕانی  شیكردنەوەی 

گەشەی ناتەریب،  یاخود تیۆری نەسەقی سەرمایەداری جیهانی. 

1- تیۆری ماركسی: ماركسیەت تەماشەی ژیانی كۆمەاڵیەتی وەكو 

جوڵەیەكی بەردەوام دەكات. ئەوجوڵەیەی شێوەیەكی تایبەتی لە شێوەكانی 

جووڵەی ماددی وەردەگرێت،  كەچەند پاڵنەریكی گۆڕان  لە ناوەوەیدا دنەی 

دەدات. هەمان یاساكانی جووڵەی مادیشی بەسەردا دەچەسپێت،  لەگەڵ 

ئەوەشدا چوونیەكی تەواو لە نێوان یاساكانی سرووشت و یاساكانی كۆمەڵگەدا 

جووڵەی«  وبێ  بێدەنگ  رەگەزی  پێكهاتەو  كۆمەڵگە  چونكە  نیە.  بوونی 

پێكهاتەی  بەڵكو  هەیە،   سرووشتدا  لە  ئەوەی  وەك  تێدانیە،   مردوو«  

هەیە  دیاریكراوی  ئامانجی  ئەویش  و  ە  »مرۆڤ«  كە  تێدایەو  هۆشیاری 

وشێوازی دیاریكراو لە هوشیاریان هەیە كە وادەكات بتوانن ئامانجەكانیان 

بەدی بهێنن. 

ماددە  جووڵەی  كۆمەڵگەو  جووڵەی  بەراووردی  نامانەوێت  لێرەدا 

كەماركسیەت  بكەینەوە  ئەوە  لەسەر  جەخت  ویستمان  بەڵكوو  بكەین 

سەرەكیە  تەوەرەیەكی  یش  گۆڕان  چەمكی  كۆمەاڵیەتیەو  گۆڕانی  تیۆری 
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بەردەوامی  جووڵەی  راڤەی  چۆن  ماركسیەت   بابزانین  لێرەدا  ناویدا.  لە 

كۆمەڵگە و گۆڕانە بەردەوامەكەی دەكات. كۆمەڵگە لەسەر بنەمای ئابووری 

شێوازە  و  بەرهەمهێنان  لەپەیوەندی  دەكرێتەوە  كورت  و  دادەمەزرێت 

باوەكانی بەرهەمهێنان لە قۆناغە مێژوویەكان دا.  

پشتی  كۆمەڵگە  كە  سەرەكیە  بنەمایەكی  ئابووری  بڵێین  یاخود 

هەموو  پێكهێنەری  كە  ئەوەیە  لەبەر  دەوەستێت.  لەسەری  پێدەبەستێت 

رەگەزەكانی تری بونیادی كۆمەاڵیەتیە كە ماركس بە بونیادی سەروو ناویان 

دەبات وەك » یاسا و دەوڵەت و خێزان و كلتوور« گۆڕانی كۆمەاڵیەتیش 

لە كۆمەڵگەدا رەنگدانەوەی ئەو گۆڕانەیە كەلە بنەمای ئابوویدا روودەدات 

یاخود بڵێین ژێرخانی ئابووری. 

لەیەكێك لە قۆناغەكانی پەرەسەندنی كۆمەڵگا هێزی بەرهەمهێنان 

بەرهەمهێناندا.  پەیوەندی  لەگەڵ  دژیەكیەوە  و  بەرامبەری  دەكەوێتە 

پەرەسەندنانەی  ئەو  لەگەڵ  ناگونجێن  بەرهەمهێنان  پەیوەندیەكانی  واتە 

پێویستە  ئەوە  لەبەر  روودەدەن.  و  هەن  بەرهەمهێناندا  هێزەكانی  كەلە 

پەیوەندیەكانی بەرهەمهێنان بگۆرێت و لە گەڵیشیدا  رەگەزەكانی بونیاد« 

سەرخان« بگۆرێت بۆ پاڵپشتیكردن لە گۆڕانە نوێیەكە و پاراستنی. لێرەشدا 

شۆرش سەرهەڵدەدات كە دەبێتە هۆی گواستنەوەی كۆمەڵگە لە قۆناغێكەوە 

بۆ قۆناغێكی تر. هەرقۆناغێك لە قۆناغەكانی پەرەسەندنی كۆمەڵگە دووچینی 

دژیەك بە خۆیەوە دەبینێت یەكێكیان هێزەكانی بەرهەمهێنانی لەدەستدایەو 

ئەوی تریش » چینی خاوەن ئامرازەكانی بەرهەمهێنان«ئەم هێزەی یەكەم 

بەكاردەخات و سودو قازانجیشی ئیستغالل دەكات بۆ خۆی. ئاڵوگۆریش لە 

هەرقۆناغێك لە قۆناغەكان دەبێتە هۆی دەركەوتنی پێكهاتەیەكی چینایەتی 

لە رێگەی دەركەوتنی چێنێكی نوێوە،  كە سەرپەرشتی گۆڕان كاری دەكات 



53 ئاشنابوون بە  ئەنگڵس

قۆناغە  لە  بااڵدەست  و  موڵك  حاوەن  چینی  دەبێتە  ئەوكاتەی  تاوەكو  و 

نوێیەكەدا. 

دیارە ئەم تیۆریایە پێنج قۆناغی لە مێژووی كۆمەڵگەكاندا دیاریكردووە 

كەبە قۆناغی سەرەتایی دەست پێدەكات  - مەشاعیەی بدائی- وەقۆناغی 

قۆناغی  پاشتر  و  دەرەبەگایەتی  قۆناغی  پاشان  و  ئاسایی  بەرهەمهێنانی 

بوونی  بە  لەمانە  هەرقۆناغێك  كۆمۆنە.  قۆناغی  دواجار  و  سەرمایەداری 

بوونی دووچینی  لەگەڵ  دیاریكراو جیادەكرێتەوە  بەرهەمهێنانی  شێوازێكی 

دژبەیەك » جگە لە قۆناغی سەرەتایی وقۆناغی شیوعیەت« كەئەنگڵس و 

ماركس بەنەبوونی چینایەتی و خاوەنداریەتی تایبەت ناوی دەبەن،  یاخود 

وەصفیان كردوە.

سرووشتی  باروودۆخێكی  تیۆریایە  ئەم  بەپێی  چینایەتی   ملمالنێی 

كۆمەڵگاكانە. هەروەها ملمالنێ  بە بزوێنەری سەرەكی مێژوو ناوی دەبات،  

پەیوەندیەكانی  و  بەرهەمهێنان  هێزی  نێوان  كۆمەاڵیەتی  جیاوازی  ئەگەر 

بەرهەمهێنان بزوێنەری بونیاد بێت بەرەو گۆڕان  ئەوا ملمالنێی چینایەتی 

بە  تەنها  نایەت  بەسەردا  گۆڕانی  كۆمەڵگەش  جێبەجێدەكات.  ئەركە  ئەو 

قۆناغێكی  لە  گۆڕان   ئەركی  لەبەرئەوە  نەبێت  تاك  بوونەوەی  هوشیار 

بورجوازی  چینی  بۆنموونە  دیاریكراو.  چینێكی  سەرشانی  دەكەوێتە  تردا 

سەركردایەتی گۆڕانی لە دەرەبەگایەتیەوە بۆ سەرمایەداری كرد. دارێژەرانی 

ئەم تیۆریایە گریمانەی ئەوەدەكەن كە چینی كرێكار »پرۆلیتار« سەركردایەتی 

گۆڕان  لە سەرمایەداریەوە بۆ جیهانی شیوعیەت دەكات. 
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بەشی چوارەم: تێڕواننیی ئەنگڵس بۆ گەردوون

جێگەی  زۆر  بەالیانەوە  كە  پرسێك  سەر  لە  پێشین  فەیلەسوفانی 

بایەخ بوو، بەرەدەوام مشتومڕو گفتوگۆیان بوو، ئەویش  ئەو پرسیارە وەاڵم 

نەدراوەو كراوە بوو كە تا ئیمرۆش وەك هەرەسی بەفر هەر وەاڵم لەخۆی 

كۆدەكاتەوەو بەرامبەر خۆری قورسی پرسیارەكەش ئەو هەرەسە هەڵگری 

بیركردنەوەو  سێاڵوی  دەتوانین  تەنها  ئێمەش  نیەو،  ڕەها  حەقیقەتێكی 

لەوبارەیە  مەعریفە  وەرگرتنی  لە  جۆرێك  وەك  فەیلەسوفان  پەیبردنی 

لێوەربگرین وجامۆڵكەی زانیاری لێ پڕبكەین. پرسیارەكەش ئەمە  سوودی 

لە  پێویستیەی  ئەو  مەگەر  پێویستیە؟  بینراو  گەردوونی  بوونی  ئایا  بوو: 

تر  پرسیارەی  ئەم  لەوەش  قوڵبوونەوەمان  لە  گرتووە؟  سەرچاوەی  كوێوە 

خۆی نمایش دەكات: چۆن دەتوانین بیر لە كەینوونەی گەردوون بكەینەوە؟ 

پرسیارەی  ئەو  وەاڵمی  بەدووی  گەڕان  و  بابەتە  لەم  رۆچوون  بۆ 

حلول  تێزی  گریك  فەیلەسوفانی  لە  هەندێ  ل��ەس��ەرەوە،   هێنامان 

panthéisme یان تەبەنیكرد. بەمانا خوای پەروەردگار خۆی لەناو هەموو 

شتێكدا تواندوەتەوەو بەمانا بوونی خۆی خزاندوەتە ناو هەموو شتەكانی 

تێڕوانینی  بیركردنەوەو  لە جۆرەكان هەمان  بەجۆرێك  ئەمەش  بوون. كە 

كۆمەڵێك لە سەرانی رێچكەی صۆفیەكانی پەیرەوی ئیسالم بوو. 
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 ، بدوێین  لەمبارەوە  ئەنگڵس  بیری  لەسەر  دەمانەوێت  كاتێكیش 

تێڕوانین و  ئەم  تێبینی دەكەین  تیۆریاكەی،  نوسین و  لە  پاش سەرنجدان 

تێفكرینەش الی ئەنگڵسEngels هاورێ و هاوبیری ماركس، بوونێكی رێژەیی 

هەبووە. بەمانا ئەنگڵس بەجۆرێك لە جۆرەكان شێوەك لە باوەربوونی بەم 

بەڵگانەی كە شایستەی مشتومڕ  پرانسیپ و  بەو  بەتایبەت  تێزە هەبووە. 

نەبوون، الی هەڵگرانی بیری حلوول.

ئەنگڵس پێی وابوو گەردوون بوونێكی ئەبەدی و ناكۆتای هەیە و 

نیەو  لەنەبوون نەهاتووە و كۆتاییەكیش بۆی  باوەڕی وابوو كە گەردوون 

نافەوتێت، جێگیرە و كارلێككەرە لە رێگەی زنجیرەیەك لە هاتنەوەیەك و  

كشانی بەردەوام. ئەمەش ئەو ووتانەی گەورە فەیلەسوفانی )یۆنانی( مان 

دەهێنێتەوە یاد كە باوەڕیان بە خودایی بوونی گەردوون یا خود گەردوون 

خاوەن ماهیەیەكی خوداییە، ڕوونتر بڵێین گەردوون بریتیە لە خوا. بەمانا 

بوونێكی عاقڵ و هوشیارو هەستیارە. 

دیارە زانستە پۆزەتیڤیەكان دووریان خستینەوە لەو چەمكە فەلسەفیەی 

بەناو قواڵیی پێشیندا رۆچوو بوو، كە لە توانایدا بوو پێشەنگیمان بكات بۆ 

پرانسیپی حلول. دیارە پرانسیپی حلولی تووشی جۆرێك لە بەرەنگاری و 

جۆرێك لە خۆپارێزی لە الیەن فەیلەسوفانی پۆزەتیڤیزم دەبێتەوە. بەوەی 

ئەم گەردوونە بینراوەی كە هەیە، ئایا ئەگەر وەك ئەو فەیلەسوفانە باسیان 

وجێی  رەهایە  و  یەكەمە  عەقڵی  مەگەر  یەكەمە.!  هەبووی  لێوەكردوە، 

خۆیەتی دان بەوەدا بنرێ�ت؟،. 

نوێكان  بینراوە  زانستیانەو  دۆزینەوە  ئەو  رۆشنایی  لەبەر  دیارە 

بەردەوامدایە،  درووستبوونی  دۆخی  لە  گ��ەردوون  كە  دەركەوتوە  دا، 

ئەمە  هەرچەند  دەزانین.  پەرەسەندنەكەی  لێهاتووە  وامان  ئێمرۆ  چونكە 
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ئەو ڕەهاییەی كە ئەوان باسی لێوەدەكن ناتوانن لێی وەربگرنەوە بەوەی 

لە جەوهەری  تەدریجی  بە شێوەیەكی  بەردەوامدایە،  پێكهاتنی  لە دۆخی 

شاراوەیدا لێیدەردەچێت.

وەك  ساڵ  ملیۆنان  پێش  گەردوون  رەهاییەی  ئەم  حلولیەكان  الی 

پاشان بەشێوەیەكی شێنەیی و  مادەیەكی سادەی رێژەیی دەستیپێكردووە. 

بەدووی یەكدا وای بەسەرهاتووە، بەهۆی سەرچاوە خودیەكانیەوە، گۆڕاوە 

بیركەرەوەو عاقڵ و هوشیارو  مادەیەكی  بۆ  پاشان  زیندوو،  مادەیەكی  بۆ 

زیرەك. لێرەوە ئەم حلولیە دەبێتە بابەتێكی پەرەسەندوو وپەیوەست دەبێت 

بە پرانسیپی ئولوهیەتەوە. بۆیە دەڕبڕی راستەوانەی ئەم تێزە دەڵێت: ئەم 

جیهانی ماددە هەبووە، هەبوویەكی ڕەهای نادرووستكراوەو لەناونەچووشە. 

بەلەبەرچاوگرتنی پەرەسەندنی فیزیایی گەردوونی.  

و  ماددی  ئەوان  كە  رایدەگەیەنن  ماركسیەكان  روانگەیەوە  لەم 

عەقاڵنی و زانستین. بیرەكانیان زانستیەو تیۆریاكەیان هەر زانستیە. هەربۆیە 

ئەوان ناڵێن كە گەردوون خوایە و هەڵگری خەصڵەتی خواییە، پرانسیپی 

ئەفسانەیی وەهمی  بیروباوەڕێكە كە شێوازی میسۆلۆجی  دەربڕی  حلوول 

لەهەگبەدایە. تەنها لەو دەستەواژەیەدا كە« گەردوون كەینوونەیەكەو هەیەو 

هیچی دیكە » واز لەبابەتەكە دەهێنن. پێیان وایە ئیتر خستنەسەرو زیاتر 

لەسەر رۆیشتن لەو بارەوەیان نابێت. ئەوەش لە ڕووخساردا جیاوازی لەگەڵ 

میتافیزیكای ) تەنها یەك خودایی( دا نیە.. 

دیارە دەتوانرێت گفتوگۆ لە بارەی تێزی » گەردوون بەو دەربرینەی 

كە بوونێكی رەهای هەیە، خاڵیە لە وویستی پشتیوانی هەرشتێكی دیكە، 

تاكە بوونەوەری نێو بوونە، یاخود بوونێكی ڕەهای تاقانەی بۆخۆو لەسەر 

زانایانی  ئیمرۆی  نیە.«   گرفتی  خۆ وەستاو و پێویست بە هیچی دیكە 
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كۆن و نوێ ، لەوەدایە، كە خەڵكی ئیمرۆ شتانێك دەزانن كە پێشینەكان 

پێشكەوتنی  و  زانست  كەڵەكەبوونی  و  ئەزموون  بەو  ئەوەش  نەیانزانیوە، 

تەكنەلۆژیایە دەستی كەوتووە، وەاڵمی بۆ كۆمەڵێك پرسیاری گرنگ سەبارەت 

بە گەردوون و پەرەسەندنی گەردوون دەستكەوتووە. بۆیە ناتوانێت ئەمە 

پشتگوێ بخات و نەیكاتە پێوەرێك و تێكەاڵوی دونیابینی و تێفكرینەكانی 

نەكات.! 

ئەمە لەكاتێكدا بۆی دەركەوتووە كە ئەم گەردوونە دیارە مێژوویەكی 

گوتەزایەی كە  بەو  بۆ دەسگرتن  پاشان  بەمانا سەرەتایەكی هەیە.  هەیە، 

گەردوون خۆی » كەینوونەیە« ئەوەش بۆخۆی جۆرێك لەدانپیانانە بەوەی 

كە گەردوون لە دۆخی گۆران و درووستبوونی بەردەوامدایە. سیستمێكە 

ئەو  بەردەوامدایە.  نوێی  داهێنانی  درووستبونێكی  و  داهێنان  دۆخی  لە 

فێڵە  بۆ  دەستبردن  ئەو  یاخود  دیالێكتیكیە،  وزاراوە  چەمك  بەكاربردنی 

فیكریەدا  زۆرزانیە  شێوە  لەو  خەڵەتێنەرە  و  زیرەك  زمانەوانیە  جەدەلی 

كۆنی  لەهەگبەی  كە  شتانەی  ئ��ەو  دەی��ەوێ��ت   كە  ح��ەش��ارداوە  خ��ۆی 

كە  بنەمایانەی  بێ  لێكدانەوە  ئەفسانەو  ئەو  ئەفسانەكانەوەهەبوون، 

بەدیوارەكانی زەمەنەوە ووشكبوونەوە، بەسەریدا ساغ نەبنەوە.

سەرەڕای ئەوەی كە ئەنگڵس وماركسیەكان سوورن لەسەر ئەوەی 

و  نهێنیەكانیان  چونكە  نین،  خودایی  سرووشتی  خودان  ئەستێرەكان  كە 

پێكهاتە كیمیاییەكانیان دەزانن. ئیتر شتێك نیە پاڵیان پێوە بنێت كە بڵێن 

گەردوونی بینراو جەوهەرێكی خودایی هەیە. بۆیە ئیمرۆ سووربونی ئەوان 

دەبینن لەسەر ئەوەی كە تەنها بڵێن گەردوون بوونێكی ماددی تاكە مومكین 

و بەردەسە.  دژایەتی تەواوی مشتومڕەكانی سەر زیندەگی دەكەن، واتە 

و  شتەكان  هەموو  پاڵ  دەداتە  زیندوویی  گیانی  كە  ئاینیەی  ئاراستە  ئەو 
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دووردەكەونەوە لە پرانسیپی حلوولی. بەاڵم لە راستیدا بیانەوێت و نەیانەوێت 

بوونی  ئەوانەی  نێو خانەی  یان بێ مەبەست، دەچنە  بێت  جامەبەستەوە 

لەجۆرەكانیش  جۆرێ  بە  دۆخەشەوە  بەم  كەچی  رەتدەكەنەوە،  خوایەتی 

رزگاریان نابێت لەحلوول و شێوازێكی نوێی حلوولیان هەڵبژاردووە. 

شایەنی باسە كە ماركسیەكان دوومانا دەدەنە پاڵ موفرەدەی )ماددیە(، 

كە تایبەتمەندی و جیاوازی لەگەڵ ئەوانی تردا هەیە. یەكەمیان ئەوەیە كە 

مادیە دژی میسالیە، ماددیە بەم مانایە ئەوەیە كە جەخت لەسەر بوونی 

ماددی بابەتی و پۆزەتیڤیزمی جیهان دەكاتەوە. بەمانا بونێكە سەربەخۆیە 

لەكاتێكدا  ئەمە  دەزانێت.  لەسەری  و  دەیزانێ   ئەوەی  مرۆیی  گیانی  لە 

جیهان بەالی میسالی و بەتێڕوانینی ئەو، شتێك نیە مەگەر دەربڕی، یاخود 

تێڕوانینی، یاخود نوێنەرایەتیكردنی، یاخود وێناندن و دەست نیشانكردنی 

خودی بۆ جیهان نەبێت.  

دیارە كەینونەی جیهان و بنچینەی ئەوەی لێی درووستبوە بە پێی 

مادیەتی ماركسی لەو نمایشكردن و كورتكردنەوەیە، بەو شێوە وێناندن یان 

تێڕوانینە خۆی لە قاڵب دەدات، كە جیهان بوونێكی سەربەخۆیەو لەهەر 

منی  تر  بەمانایەكی  بەدەرە.  مرۆڤیش  پێش  و  مرۆیی  زانیاری  بابەتێكی 

مرۆڤ ناتوانم ئەم جیهانە بەتێڕوانین و دەرك پێكردن و دەستنیشانكردنی 

مانای دووەمی مادیەت الی ماركسیەكانە  تێیپەرێنم. هەرچی  خودی بۆی 

بریتیە: مادیەتی دیالێكتیكی پشتبەستوو بە رێچكەی ئەزموونی و رێچكەی 

و  هەست  رێگەی  لە  هوشیاری  مەعریفەو  بۆ  دەستپێكەرە  خاڵی  عەقڵی، 

ئەزموونكردنەوە. لە پێناو درووستبوونی تێگەیشتنێكی زانستی و تیۆریایەكی 

دیارە  بێت.  ئەزمونی  كەتواری  قووڵی  ووردو  رەنگدانەوەی  كە  زانستی 

ئەمەش بە بیرو باوەڕی ماركسی  لەبابەتی مەعریفەو لە نێویشیدا مەعریفەی 
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گەردوونی دەگرێ�تەوە. كەواتە ئەزمون ئەو پێوەرەیە كە پێویستە بەسەر 

لە  مەعریفەیەكیش  هیچ  بكرێت.  پراكتیك  تیۆریدا  مەعریفەیەكی  هەموو 

دەرەوەی چوارچێوەی ئەزموون بە پێی بیرو باوەڕی ماركسیەكان بوونێكی 

نیە. 

مادیەتی  لە  مەعریفە  تیۆری  ووتویەتی:  تۆنگ  ماوتسی  وەك 

دیالێكتیكیدا پراكتیك و جێبەجێكردن شوێنگەی یەكەم داگیردەكات. بەاڵم 

پارادۆكسیەك ئامادەیی هەیە، كە ماركسیەت دان بنێت بەوەدا كە ئەزموون 

رەنگدانەوەی ڕووی دەرەوەی بابەتەكانە و ناتوانێت دەرخەری جەوهەرو 

كرۆك و ئەو یاسا ناوەكیانە بێ�ت كە هەژموونیان بەسەر ئەو ڕوخسارانە دا 

هەیە، بەڵكو دایدەبرێت لێی. لێرەوە دەتوانین ئەوە بڵێین كە ئەو پەیبردنە 

هەستیانەی كە بە هۆی ئەزموونەوە دەستمان دەكەون ناتوانن تێگەیشتنی 

عەقڵی تایبەت بەڕوخساری شتەكان درووستبكات. 

شوێنكەوتوانی رێچكەی عەقڵی و ئەزموونی وایان لە فەلسەفەكرد 

كە  بهێنێت  تێفكرینەی  رۆڵە  و  ئەرك  لەو  واز  و  بكات  پاشەكشێ  كە 

ئاراستەو  هەژموونی  پێش  دیارە  بوو.  سرووشتیەكاندا  زانستە  لەخزمەتی 

ڕەوتی ئەزمونگەرایی ، فەلسەفە لەسەرەتادا هەموو مەعریفە مرۆییەكانی 

قۆرخكردبوو، لە نێو,انیشیاندا فیڵدە زانستیە جۆربەجۆرەكان وەك زانستی 

سروشتی و بیركاری. زانستە سروشتیەكان بەوپێیەی پرسی میتافیزیكی یاخود 

ئەبستراك و تەجریدین، لە چوارچێوەی فەلسەفەدا مامەڵەیان لەگەڵ دەكرا. 

ئەوكات فەلسەفە ئەرك و بەرپرسیارێتی دۆزینەوەی راستیەكان لە هەمو 

بوارەكانی گەردوون و بوونی بە هۆی میتۆدی پێوانەییەوە، لەئەستۆدەگرت.

خۆی  فیكری  لەقەاڵی  و  پوكایەوە  فەلسەفە  ووردە  ووردە  پاشان 

هێنرایە خوارەوەو بوارەكانی خۆی دایە لە هەموو بوارەكاندا، دەست زانستی 
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نوێوە. لێرەوە جۆرێك لەجیابوونەوە نیوچە تەواوەتی لە نێوان فەلسەفەو 

لەناو  فەلسەفە  كە  بكەیت  تێبینی  ئەگەر  تۆخكردەوە.  خۆی  زانستەكان 

پێوەركاریدا خۆی لە قاوغ داوەو ئەوەش وەك میكانیزمێكی بیركردنەوە، 

و  ئەزمونكردن  رێگاكانی  و  ئەزموونی  میتۆدی  بۆ  پەنای  زانست  كەچی 

ئەزمونە شیكاریەكان، بەمەبەستی گەیشتن بە تیۆرە زانستیەكان و یاسازانستیە 

جێگیرەكان لە شیكاردا بردووە. 

دیارە فەیلەسوفان بەپێی وەاڵمی ئەو پرسیارە ئەنتۆلۆجیە سەبارەت 

بەگەردوون دراوەتەوە بۆ دووبەرە دابەش دەبن، پرسیارەكەش ئەوەیە »ئایا 

نا  یاخود  )الله(،  ناوی  بەدیهێنەرێكی هەیە  ئەم گەردوونە درووستكراوەو 

بەرەیەی  ئەو  نیە؟«.  بۆ  نەبونێكیشی  ئەزەلیەو هەیەو  بەڵكو هەبوویەكی 

بیری  بە گیان دەدەن بەسەر سرووشتی ماددیدا، پەسەندی  پێشینەیی  كە 

و  پێكدەهێنن  میسالی  سەربازگەی  جیهاندا،  بەدێهێنی  لە  دەكەن  غەیبانی 

بەفەیلەسوفەكانیش دەوترێت میسالی. هەرچی بەرەی دووەمە وادادەنێن 

ئەوانیش   .primordial بنچینەییە  كرۆكی  یەكەم  رەگەزی  سرووشت  كە 

الیەنگرو سەربە قوتابخانە مادیە جیاوازەكانی فەلسەفەن. بۆیە دەڵێین كە 

میسالی وماددی شتێكی دیكە بەدەر لەمەی باسمانكرد نین. 

بەرەی مادیە وادادەنێن سرووشت كەتواری یەكەم و ئەنتۆلۆجیەو 

و  بنچینەیی  بەشێكی  مرۆڤ  نیەو  بوونی  سرووشت  ل��ەدەرەوەی  شتێك 

دانەبڕواە لەنێویدا، دیارە بیروباوەڕی ئەنگڵسیش لەم تەرزە بیرو باوەڕەیە. 

بەدەربڕینێكی تر ئەو بیرو باوەڕەی هەیە كە جیهان بابەتێكی ئەنتۆلۆجیە 

بۆخۆی بەبێ بەدێهێنەر. 

كە  پێودانگە  بەو  بۆخۆی  جیهان  كە  بیركردنەوەیە  لەتوانای  دیارە 

تاكە كەینونەیەكی ئەنتۆلۆجی بێت؟ لە راستیدا ئەوە گرفتە راستەقینەكەیە؟ 
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ئەو  بەاڵم سەرەڕای  باسكرد،  ئێمە  جیاوازیەكمان  كە  ئەوە جێی سەرنجە 

ووردبینەوە  ئەگەر  هەیە،  بەرەیە  ئەودوو  لەنێو  دژیەی  و  پێچەوانەیی 

مادیەكی  Fichteیان  فیختە  وەك  فەیلەسوفێكی  میسالیەتی  لە  بۆنموونە« 

الیەنگیری  كەپەروەردەو  دوانە  ئەو  پێكەوە  Engelsكەچی  ئەنگڵس  وەك 

دووبەرەی جیاوازبوون پێكەوە لە دژایەتی كردنی ئاینەكاندا نموونەی ئاینی 

جولەكەو مەسیحیەت و ئیسالم، واتە بیروباوەڕە ئاسمانیەكاندا ئەو دوانە 

دەبنەوە یەك هەڵوێست و دژی یەكتاپەرستی و یەك بەدیهێنراوی گەردوون 

دەوەستنەوە. 

راستەو  و  بوون  یەكسەری  بەدیهێنانی  بابەتی  لەوەی  بەتایبەت 

خۆدرووستكردنی لەهیچەوە، چونكە باوەڕیان وایە ئەم گەردوونە لەنەبوون 

نایەو لە هیچەش پەیدا نابێ�ت. جەخت لەسەر جیهانێكی ئەنتۆلۆجی بێپیشینە 

دەكەنەوە وەك ئەوەی هەر لەئەزەلەوە هەبووبێ�ت، درووستكراوێكی بۆ 

نەبێت و وەك چۆن كۆتایەكیشی بۆ نەبێت. ئەگەر سەرنج بدەین دەبینین 

ئەمە پێش ئەوەی ئەنگڵس دان بەمەدا بنێت، فەیلەسوفی گریكی پارمێنید 

parménid ئەمەی ئاماژە پێداوە بەاڵم بە جیاوازیەكی كەمەوە ئەویش ئەوە 
بەگەردوون  سەبارەت  راستیانە  لەم  دەیزانین  ئێمە  ئەوەی  پێشینەكان  كە 

ئەوان نەیانزانیوە، وەك ئەوەی كە گەردوون لە پەرەسەندنی بەردەوامدایەو 

و  دۆزینەوە  لێرەوە  هەیە.  بۆ  گۆڕانی  مێژوو  و  درووستبوون  چیرۆكی 

سەلماندنە پەرەسەندنەكانی گەردوونی وەك فیزیایی و بایەلۆژی و زیندەگی، 

زانستیانە بابەتەكە ئاڵۆزتر دەكەن.  

بەوەی  ناكەن  هەست  پارمێنید،  پێچەوانەی  بە  ماركسیەكان  بۆیە 

كە تازە لەسەریانە ئینكاری ئەم راستیە پەیوەست بە گۆڕان و پەرەسەندنە 

فیزیاییەی گەردوون لە دۆخێكەوە بۆ دۆخێكی تر بكەن. ئەو ئاڵوگۆركاریەی 
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كە لەمادەوە بۆ ووزەو لە ووزەوە بۆمادەیەی هەیە، بۆیە ناگونجێت لەگەڵیان 

پرسەدانەكەن.  ئەم  لەگەڵ  مامەڵە  راستەقینەدا  فەلسەفی  لەسیاقێ:ی  كە 

  Natonal ökanomie und philosophie پوختەی بیری ماركس لە كتێبی

لەڕووی  نەجیهان  و  نەمرۆڤ   « دەڵێت  بەدیهێنەر  گرفتی  بە  سەبارەت 

ئەنتۆلۆجیەوە هیچیان لەسەر نیە ، لەسەریان ناگیرێت، پێویستیان بەدەرەوەی 

خۆیان نیە، هەبوونی هەریەكەشیان بەهیچ هەبوویەكی دەرەوەی خۆیەوە 

نەبەستراوەتەوە.  

پرسی بەدیهێنان بریتیە لە بۆچوونێك كەناتوانرێت لە هزر و بیرو 

هزشیاری میللی داببڕێت. چونكە بابەتێكی ئەنتۆلۆجی وەك وەك جیهان 

و سروشت بەبێ دەستوەردانی هەبوویەكی بااڵ، ئەمە شتێكە لەدەرەوەی 

هوشیاری  و  جەمعی  عەقڵی  بۆچوونی  و  تێگەیشتن  بیركردنەوەو  توانای 

ژیانی  نەریتی دەستی  لەگەڵ خوو  پێچەوانەیە  ئەوە  یە، چونكە  میللیەوە 

رۆژانەی خەڵكی. چونكە كاتێك كرێكارێك یان پیشەوەرێكی سادە خووی 

بەپیشەكەیەوەو رۆژانە لەگەڵ كارەكەیدایەو بەدەستەكانی خەریكی  گرتوە 

وابیری  ژیانكردن وچاالكیەی هەردەم  ئەم  بەرهەمهێنانە،  درووستكردن و 

وەك  شتانەی  ئەم  هەیەو  درووستكەرێك  جیهانیش  بەڵێ  كە  دەجوڵێنێت 

بەرگەسۆنی  كە  وكارەبوو  ئەوبابەت  ئەمە  دیارە  درووستكردوە.  ئامراز 

ئاخر  دەیوت:  كە  دەوەستایەوە،  ودژی  لەگەڵیدا  بوو  ناكۆك  فەیلەسووف 

چۆن دەكرێت بابەتێكی میتافیزیكاو لە دەرەوەو چوارچێوەی جیهانی مادی 

تۆبێیت بەبیركردنەوەو پێوەری جیهانی ماددی و پیشەو كارو ئامرازەكانی 

رۆژانەی بەردەستت تۆ بەراوردی بكەیت یان بەو شێوازە بیری لێبكەیتەوە  
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بەشی پێنجەم: 

ئەنگڵس و پالنێك بۆ ڕەخنەگرتن لە ئابووری سیاسی

 

بێت  لێكۆڵینەوە  ئەنگڵس كە كردەی  فریدریك  كاری  یەكەم  دیارە 

لە سەر سیستمی ئابووری بورجوازی لە گۆشەنیگای سۆسیالیستیەوە، بریتی 

بوو لەم نوسینەی كە لە ژێر ناونیشانی« پالنێك بۆ ڕەخنەگرتن لە ئابووری 

سیاسی« باڵویكردبوەوە.. دیارە جێی خۆیەتی كە ئەم كارەی ئەنگڵس بەبەرز 

نرخاندی و بەپالنێكی نموونەیی بۆ وەستان لەسەر هەڵەو پەڵەكانی ئابووری 

ئەمە  بكرێت،  لێوە  باسی  سیاسی  ئابووری  بۆ  زانستی  خوێندنەوەی  باو 

یەكەم پرۆژەی رەخنە بوو لەسەر ئابووری سیاسی و لەالیەن ئەنگڵسەوە، 

دواتریش »ماركس« درێژەی بەم رێچكەی رەخنەگرتنەداو)تەماشەی پێشەكی 

» بەشداری لە رەخنەگرتن لە ئابووری سیاسی« لە ساڵی -1859 بكە  .

دیارە ئەم وتارە بە سەرەتای وازهێنانی ئەنگڵس لە تێفكرین و بیری 

میسالی و هەنگاو هەڵگرتن ڕوەو ماددی و لە دیموكراتیەتی شۆڕشگێڕیەوە 

كاریگەری  ژێر  لە  كۆمۆنەكەی  دیارە  بەاڵم  دادەنرێت.   كۆمۆنە،  بەرەو 

لە  هەندێك  لە  دەبینین  ب��ەردەوام  چونكە  دایە،  ئەخالقی«  »فەلسەفەی 

دەستەواژەكاندا ئەنگڵس لە گۆشەنیگای پرانسیپە ڕووتەكانی ئەخالقی گشتی 

و مرۆڤایەتیەوە هێرش دەكاتە سەر كۆمەڵگەی بورجوازی.
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فریدریك  »بەپێنووسی  سیاسی  ئابووری  لە  ڕەخنەگرتن  بۆ  پالنێك 

ئەنگڵس«

بەرفراوانبوونی  سرووشتی  دەرەنجامێكی  وەك  سیاسی  ئابووری 

بازرگانی هاتەكایەوە، لەگەڵ سەرهەڵدانیدا، لەشوێن بازرگانی و ئاڵو وێری 

كەلە  تۆكمە  و  تەواو  ئابووریی  سیستمێكی   نازانستی،  سادەو  بازرگانی 

دەوەستا،  رێگەپێدراو  گزی  و  دەوڵەمەندبوون  بۆ  هەوڵدان  سەربنەمای 

سەریهەڵدا.

دەوڵەمەندبوونەی  زانستی  ئەم  یاخود   – سیاسیە  ئابووریە  ئەم 

خۆویستی  سرووشتێكی   - بازرگانەكانە  ئیرەیی  حەزو  دەرەنجامی  كە 

باوەڕە  بەو  خەڵكان  بەئیمرۆش  تا  هەڵگرتووە.  ڕوخساریەوە  بە  بێزراو 

ساویلكەیەوە دەژین كە ئاڵتون و زیو تاكە سەرمایەن و هیچ  شتێك بە 

ئەندازەی ئەوە گرنگ نیە بەالیانەوە كە لەهەرشوێنێكدا بتوانن ئەم كانزا 

وەنەشهێڵن  خۆیانەوە،  گەنجینەی  وبیخەنە  بخەن  دەست  بەهایانە  گران 

ئەم كانزا بەبەهایانە)ئاڵتون و زیو( هەناردە بكرێن. گەلەكان ئیمرۆ وەك 

رژدەكان ڕووبەڕووی یەكتر بوونەتەوە، كە هەریەكەیان بەهەردوو دەستی 

باوەشیگرتوە بەو پارەو سامانەی بەنرخەی دەستی گرتوە خەمیەتی ئەوی 

تریان لێی بسەنێت. بە چاوی گومانەوە لە هاورێو هاوسێكانیان دەڕوانن. 

هەموو میكانیزمێكی رێ تێچوو بۆ قۆڵبڕینی یەكترو ئەوانی تركە لەگەڵیدا 

و  قازانج  هەندێك  دەستكەوتنی  ئامانجی  بە  بەكاردەبەن  مامەڵەدەكەن، 

كۆكردنەوەی زیاتری پارە الی خۆیان. دیارە ئەو خڕبوونەوەیەی پارە لەالی 

هەندێك كەسی رژد و تەنها خۆ ویست و الیەنگیریكردنی ئەم پرانسیپە 

هەنگاو  لێرەوە  بۆیە  ئابووریە،  جموجوڵی  و  بازرگانی  بكوژی  خۆی  بۆ 

هەڵگرتن بۆ چوون بۆ قۆناغێكی تر دەستپێدەكات. چونكە پەییان بەوە برد 
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كە سەرمایەیەك لەناو قاسەیەكدا بۆ خۆی سەرمایەیەكی مردووە، چونكە 

وزیادكردنی  گەشەكردن  توانای  و  بەردەوامی  دەساودەستكەر  سەرمایەی 

خۆی هەیە. لێرەوە گەیشتن بەم راستیەخواستی بازرگانانو سەرمایەداران بۆ 

سووود زیادیكرد، بۆیە پارەو سامانەكەیان وەك باڵدار بە ئاسماندا هەڵدەدا 

كە  لەوەی  تێگەیشتن  بۆیە  بهێنێتەوە،  خۆیدا  گەڵ  لە  تر  باڵداری  تاوەكو 

زیانیان لێناكەوێت ئەگەر خەرجیەك بكەن یاخود سەرمایەیەك بخەنەگەڕ بۆ 

)أ( لەبەرامبەر شمەكەكەی، لە كاتێكدا بتوانن بە نرخێكی بااڵتر  لە )ب( 

دا دەستوەردان بكەن و بەگرانتر بیفرۆشنەوەو سەرمایەكەیان وەربگرنەوە.

لەسەر ئەم بنەمایە رێچكەی بازرگانی رێیكرد و سیستمی میركنتیلی 

ئابووری  چاالكی  لەسەر  چاودێری  لە  جۆرێك  حكومەت  كە  نرا  بونیاد 

پەنادرا،  بازرگانی  بۆ  زیادە  باش ئەو حەزە كوێرانە  ئەندازەیەكی  تا  دانا، 

نزیكبوونەوەیەك لە الیەن گەالنەوە تا ئەندازەیەك بەدەركەوت، لەنێوانیاندا 

لە  بازرگانی  و  پێكرد  دەستی  گەالن  هاوڕێیەتی  و  بازرگانی  پەیماننامەی 

نێوانیاندا پەرەی پێدرا، بە ئامانجی دەسكەوتنی قازانج جۆرێك لە پەیوەندی 

توندو تۆڵ كە هاوڕابوو لەگەڵ جۆرێ: لە خۆشەویستی و مەرامی یەكتركردن 

و پاشان پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری تەندروستی و ئاڵوگۆڕی هونەرەكانی 

خزمەتگوزاریە جۆربەجۆرەكان سەریهەڵدا .

بەاڵم لە بنچینەدا ئەو خواستە بۆگەن و نەرێنیە كۆنەی بۆ پارە الی 

مرۆڤ هەبوو، هەرمابوویەوە، ئەو خۆ ویستی و تەنها بۆخۆویستیە، كە 

جارێك بۆ جارێكی تر زیادی دەكرد، دواجار دەتەقیەوە لە نێو شەڕەكاندا، و 

لە پشت ئێرەیی بازرگانیەوە بوو هەردەم پشتی پێدەبەسترا.ئەم شەڕانە ئەو 

راستیەیان بەدەرخست، كەئەو بازرگانی یە – وەك دزیی- لە سەربنەمای 

بااڵدەستی و هێز ئەنجام دەدەرێ�ت. بێویژدانانە دەستیان دەخستە ناو گزی 
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و فێڵەوە بۆ مەرامی قازانجی خودی، تەنانەت هاوپەیمانی بۆ ئەو مەبەستە 

گرێ بدەن، ئەمە بەدەر لەوەی كە زۆر ئاسان بوو بەالیانانەوە كشانەوە یان 

خۆدزینەوە یان فێڵكردن لەو پەیماننامە بازرگانیانە كە ئەنجامیان دەداو، ئەو 

كارەشیان بە لێهاتوویی و ژیری و هێز بێتە هەژمار و كەس سڵی لێنەكاتەوە. 

بریتی  بنچینەیی و سەنتراڵ لە سیستمی میركینتلی بەگشتی  خاڵی 

بازرگانی«) ( بەاڵم لەبەر ئەوەی ئەوان هێشتا  بوو لە« تیۆری تەرازووی 

بەردەوام بوون لەو دەست پێوەگرتنە كوشندەیەی كە لە پرانسیپی » ئاڵتون 

و زیو تەنها بە سامان هەژماردەكرێن«  بۆیە بیریان بەالی ئەوەوە نەبوو 

كەچی دەهێنن و دەستیان دەكەوێت و دەچێتە خزمەتی وواڵتەوە، چەندە 

بۆ  دەبێت.   گشتی  سوودی  چۆنیەتەكەی  ناردە  و  هاوردە  هاوسەنگی  

نموونە هەندێ جار بەراوردی هاوردەو ناردەیان دەكرد،  ئەگەر هاوردە 

لەناردە زیاتر با ئەوان باوەڕیان وابوو ئەو زیادەیە كە هاتوەتەوە واڵتەوە لە 

شێوەی پارەی بزواو، بە ئەندازەی ئەو زیادەیە واڵت دەوڵەمەندی بەخۆوە 

دیوە. لێرەوە پوختەی هونەری سەرمایەداران و ئابووریناسەكان لەوەدا خۆی 

بشكایەتەوە،  هاوردەدا  بەالی  ساڵدا  كۆتایی  لە  هاوسەنگی  كە  دەبینیەوە 

قوربانی  كرانە  كەس  هەزاران  دا  ئەمەش  پێناو  لە  بهێنایە.  كورتی  ناردە 

مەحاكیمی  و  خاچیەكانیان  هەڵمەتە  بازرگانەكان  هەرئەوكات  كوژران.  و 

پشكنینیان هەبوو لەخزمەتیاندا بوو.

سەدەی هەژدەهەم – سەدەی شۆڕش- سروشتێكی شۆڕگێڕی بەخشیە 

سەدەیە   ئەو  كە هەموو شۆڕەكانی  پێیەی  بەو  بەاڵم  ئابووریەكان.  بابەتە 

شۆڕشی تاك الیەنە بوون ، ئیتر هەرلە چوارچێوەی جیاوازی و هاودژەكان 

بوو  دژ  ڕووت  گیانەكی  بەرامبەر  لە  ڕووت  مادیەتی  پاشان  دەسوڕانەوە، 

، كۆماری بەرامبەر پاشایەتی، پەیمانی كۆمەاڵیەتی بەرامبەر مافی پیرۆزو 
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خوایی، ئاوەهاش شۆڕشی ئابووری زۆر بەرەو ژوورنەهات وخاڵی نەبووەوە 

لە جیاوازی و دەركەوتنی دژەكان. دیارە پێشرەفتەنیەكان لە هەموو شوێنێ  

تائەندازەیەكی زۆر بێ پشتیوان مانەوە، مادەگەرایی نەیانتوانیوە  ئەو رۆڵەی 

تەماشاكردنی  بەسوك  زەلیلكردنی مرۆڤ و  بۆ  كە  پیاوانی  و  مەسیحیەت 

كە  وەستایەوە  بەوەندە  تەنها  بكات.  رزگار  لە خۆی  و  البەرێ   هەیانبوو 

و  ڕەهایە  كە  پێیەی  بەو  دابنێت،  مەسیح  خودایی  بریتی  لە  سرووشت 

ڕووبەڕووی مرۆڤ دەبێتەوە. پاشان لە سیاسەتیشدا كەسێك نەبووە پێشتر 

خەون بە ئەنجامدانی لێكۆڵینەوە لە سەر كاروبارو پرسی دەوڵەت بكات، 

بەو پێیەی كە ئەوە دەوڵەتە. وەهیچ ئابووریناسێك بەخەیاڵیدا نەگوزەریوە 

كە بۆ جارێك گومان لە سەر شەرعیەتی موڵكایەتی تایبەت دابنێت. بۆیە 

ئابوریناس و قسەكردنی ئابوریانەی نوێ  سەریان هەڵنەداوەو پێشكەوتنیش 

لەو بوارەدا نیوەو نیوەچڵ هاتووە.  

كە  بن  ئەوانە  ناپاكی  خەریكی  جۆرێك  بە  ئابووریناسەكان  بۆیە 

ناچار  بەمەش  كردووە.  دژایەتیان  هەڵگرتوەو  بوارەوە  لەو  هەنگاوێكیان 

هەر بەرەو هەڵەكردن و كووچەی دوڕویی وشاردنەوەی راستیەكان چوون، 

بچنە  پێی  نەیانتوانیوە  كەوتووە  بەدەستیان  ئەنجامانەی  ئەو  هەربۆیە 

پێشەوەو بەشەرمەوە بەگیانی سەدەیەكدا كراون. بەمەش كارە ئابووریەكان 

سروشتێكی چاكسازیان هەڵگرتوەو خزمەتگوزاریەكانیان لە بەرهەمهێنەرانەوە 

گواستۆتەوە بۆ بەكاربەران. دیارە دووڕوانە ریاكارانە وایان پیشان دەدا كە 

میركینتلی  سیستمی  لە  كە  خوێنخۆریەی  و  گەندەڵێ   لەو  خۆیان  ئەوان 

بەدەركەوتووە دوورگرتوە. هەروەها واخۆی پیشانداوە كەئەو بازرگانیەیان 

وەك  گەالنە.  یەكگرتنی  نزیكبوونەوەو  فاكتەری  هاوڕێیانەو  پەیوەندیەكی 

چۆن بۆ تاكەكانیش ئەمە ڕاستە، بۆیە دەبینین هەردەم بەخشش و مژدەو 
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ئەمە  كەم  كەمینەیەكی  بۆ  پێدەچێت  دەب��ووەوە،  باڵو  پووچەڵ  دڵسۆزی 

راست بووبێت بەاڵم لە راستیدا وانەبوو.

ئەم شێوازە سیاسەت لە ئابووری مەترسی گەورەی خستەوە، تاوەكو 

ئاشكرا  بە  لێوەدەكرا  ابسی  كە  ئەوەی  پێچەوانەی  بەرهەمی  لێهات  وای 

رەشبینی  تیۆری  دەركەوتنی  فاكتەری  وەك  ئەمەش  لێرەوە  بەدەركەوت. 

كە  نووسی،  دانیشتوان  بە  سەبارەت  كە  سەرهەڵبدات  ماڵتۆس  ئابووری 

تیۆرێكە زیاترین كرچ و كاڵی و زەبرو زەنگ و توڕەیی تیا دەخوێنرێتەوە، 

بەختەوەری  فاكتەری  دەكاتە  مردن  و  كوشتار  شەڕو  رێكەیەكە  چونكە 

بەختەوەری پێرێك و رێچكەیەك لە نائومێدی و هەردەستەواژەیەكی جوان 

و  خەڵكان  خۆشەویستی  وەك  و  خۆی  دەرەوەی  دەیكاتە  ژیاندۆستیە  و 

هاوسێ و هەر هاو سۆزیەكی تری نێو كۆمەڵگای مرۆیی . دیارە ئەمەش 

هەر لەخۆڕا پەیدا نابێت بەڵكو ئەمە بەرهەمی سیستمی كارگەو بەندایەتی 

كەمتر  ئەوتۆی  هیچی  كە  نوێیە،  سەردەمی  نایەكسانی  چەوساندنەوەو  و 

دەبینین  هەربۆیە  باوبوو.  كۆنەكاندا  لەسەردەمە  كە  بەندایەتیەی  لەو  نیە 

ئەو  دەرهاویشتەی  كە   ، بازرگانی  ئازادی  سیستمی  ونوێ    ئابوریناسی 

بەكتێبەكەی  بوو  بەستو  پشت  كە  بازرگانانەیان  تیۆریایەی  جۆرە  رێچكەو 

)سامانی گەالن( كە هەمان دووڕوویی و نائەخالقی و نایەكسانی لەهەموو 

بوارەكاندا، لەنێو گەالندا پەرەپێدەدات. 

مەگەر رێچكەی ئادەم سیمس پێشكەوتن نەبوو؟ بەڵێ كامە پێشكەوتن 

بوو؟، راستە پێشكەوتن بوو.!  تەنانەت پێشكەوتنێكی پێویستیش بوو، بۆ 

لێدان لە رێچكەی رەوتی سیستمی میركنتلی و هەموو ئەو قۆرخكاری و 

بەربەستانەی كە بۆ بازرگانی و پەیوەندیە بازرگانیەكان درووستیان كردبوو. 

بەو  تایبەت  موڵكایەتی  راستیەی  ئەو  نەبوایە،  ئەوانەوە  لەرێگەی  چونكە 
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ئەوپەردەو  هەموو  بۆالدانی  چونكە  بوو  پێویست  نەدەزانرا.  ئاشكرایە، 

ملمالنێی  تاوەكو  نەتەوەییانەو  و  ناوچەیی  و  بچوك  ئیعتباریە  ڕوپۆشە 

سەردەمەكەمان ملمالنێكی مرۆیی گشتگیر بێت.   

تایبەت،  موڵكایەتی  تیۆریای  كردنەدەروەی  بۆ  بوو  پێویست  ئەوە 

بە  كەپشتی   ، بابەتیانە  و  ڕووت  ئەزموونی  لێكۆڵینەوەی  رێگەی  لە 

لێكۆڵینەوەی زانستیانە بەستبوو.  تاوەكو ڕوویەكی زیاتر زانستی وەربگرێت 

بابەتەكە  لێرەوە  بسپێرێت.  پێ  ئەنجامەكانی  لە  بەرپرسیاریەتێكی  و 

بگوێزرێتەوە بۆ بوارێكی مرۆیی سەراپاگیر. لەوێشەوە بگەینە ئاستێكی بااڵی 

وا كە نائەخالقیەتی شاراوە لە ئابووری سیاسی كۆن دەستیان تیادا گەیشتبوە 

و  پەردەپۆشی  هەموو  ئەو  بەرهەمی  وەك  ئەوەش  بكرێ�ت،  بنبڕ  لوتكە 

نەیاریكردنە ڕیابازیەیان، و دەرەنجام و سرووشتی ئەو كارانەیان. 

لێكۆڵینەوەو  بە  كە  دەنێین،  نیازەماندا  ئەو  باشی  بە  دان  ئێمە   

شیكارو گەڕان بەشوێن هەڵەو پەڵەو رەخنەگرتن لە ئازادی بازرگانی، بەرچاو 

رەگەزەكانی  دوورترین  بگەینە  رێگەیەوە  لە  توانیمان  و  پێداین  ڕونیەكی 

دەبوو  یان  ئەومافەشمان هەبوو  دیارە  بەاڵم  تایبەت،  موڵكایەتی  ئابووری 

ئەو مافەش بەخۆمان بدەین كە هەستین بە وێناكردن و پیشاندانی ئازدای 

بازرگانی بەو هەمو هەڵەو قەڵبیەیەوە، چ لە ڕووی تیۆری و پراكتیكیەوە . 

نزیكایەتی لە ڕووی كات و  ئابووریناسێك كە  ئەندازەی  پاشان بە 

مەعریفەوە هەیە، ئەوە لەسەر ئێمەیە بریاربدەین بەسەریاندا، لەم سەردەمەی 

نەبێت،  یەكالكەرەوە  ئەوان  لە سەر  بریاردانمان  ناكات  پێویست  ئێمەشدا 

چونكە ئەوكات نە ئادەم سیمس و نەماڵتۆس شتێكی ئەوتۆیان لەبەردەستدا 

لە  سەرەقەڵەمێك  چەند  لەگەڵ  پەرشەوەبوو  رەگەزێكی  چەند  لە  بێجگە 

نوسین، نەبوو، كەچی ئەوان لەوێوە دەستیان پێكرد، بەاڵم ئابووری ناسانی 
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ئاسانی  بە  ئیمرۆ  لەبەردەستیاندایەو،  تەواو  ئابووری  سیستەمێكی  نوێ  

خراونەتە  و  دەركەوتوون  نوقسانیەكان  و  لەبەرچاون  شتەكان  ئەنجامی 

ئەزموون  بەر  دراونەتە  كە  بوترێت  ناتوانرێت  هەرچەند  رۆشنایی،  بەر 

هەموویان، بەاڵم  رەگەزەكانی ئابووری بە ئەندازەی نزیككەوتنەوەیان لەم 

سەردەمەی ئێمەی تیاین، بەو ئەندازەیە لە ئەمانەت دووركەوتوونەتەوە، 

پێویست  وەك  ئەوەندەش  پێشەوە  كاتەوە چووبینەتە  ڕووی  لە  چەندەش 

لە  رێگری  زەمەنەوە  لەپشت  كە  شێوازێك  بە  زیادیكردووە.  سەفسەتە 

دۆزینەوەی رەگەزەكانی ئابووری كراوە و پاشان بۆ ئەوەی ئابووری سیاسی 

لە ئاستی سەردەمەكەی خۆیدا بێت. ئەوەش هۆكاربووە بۆ نموونە ریكاردۆ 

لە  تاوانبارتربن  زیاتر  مێل  و  ماككلۆخ  و  سیمس  ئادەم  لە  تاوانبارتربێ�ت 

ریكاردۆ. 

دیارە ڕەگەزە نوێكانی ئابووری لە توانایاندا نیە، كە بەسەر رێچكەو 

تاك  ڕەگەزانە  ئەو  چونكە  دەسەاڵتداربن.  و  بن  زاڵ  بازرگاناندا  ڕەوتی 

الیەنانەن و یەك بواریان لە خۆگرتوە. تا بەئیمرۆش بگات رێچكەی بازرگانان 

) 1(

ناتوانین  هەژموونی بەسەر بیركردنەوەی ئابووریدا هەرماوە. بۆیە 

ئەودوانە هەریەكەیان لە شوێنگەی راستی خۆی دابنێین، تەنها بەوە نەبێت 

ئەوەش  هەردووالبگرین،كە  هاوبەشەكانی  لەسەرەتا  جیدی  رەخنەی  ئێمە 

ئەو  بەڕای من  بۆیە  دەكرێت.  مرۆیی سەراپاگیر  پوختی  لەسەربنەمایەكی 

زۆر  بانگەشەكەری  و  دەكرێت  بازرگانی  سەربەخۆیی  كەبۆ  بانگەوازەی 

بوون،  بۆخۆی بانگەوازێكی خەڵەتێنەرەوەو بانگەوازكەرەكانیشی كەمترنین 

لە بازرگانە پێشینەكانیان، بۆیە ئیمرۆ ئابوریە نوێكان بەربەریەتێكێك لەوەی 

پێشوو گەورەتر لە هەناوی خواستەكانیاندا هەڵیانگرتووە..
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بازرگانی  ئازادی  لە  پارێزگاری  ئەوانەی  كە  ئەكەوێت  دەر  ئێستە 

كە  ڕوونە  بۆیە  پێشوو،  میركنتلیانەی  لەو  خرابترن  و  قۆرخكارن  دەكەن، 

كە  تەواوی حەشارداوە،  بەربەریەتی  لەناخیدا  نوێ   ئابوریكاری  مرۆڤایەتی 

بێگومانم لە ئابوریكارەكۆنەكاندا لەم وێنەیان نەبوو، هەربۆیە تێكەڵكردنی 

چەمكەكان الی ئەوانەی پێشوو زۆر ساناو سادە بو، هەماهەنگ بوو لەگەڵ 

بەسەرخۆیدا  بوو  دووسەر  كەرەستەیەكی  یاخود  بەرامبەرەكەیان،  لۆژیكی 

بە ئاسانی دەشكایەوە. بۆیە یەكێك لەمانە نەیدەتوانی ئەوی تر عەیبدارو 

بێكەڵك بخا و دیارە نەشدەكرا ڕووبەڕووی خۆیشی ببێتەوە. لێرەوە فاكتەری 

كەمتوانایی رەگەزەكانی ئابووری لیبراڵی نوێ ناتوانێت تێگەیشتنی هەبێ�ت 

لە دووبارەیی ، رێچكەی بازرگانان، لەكاتێكدا بۆ ئێمە ئەم كارە زۆر سانایە. 

نەبوونی هەماهەنگی و بوونی ئیزدواجیبەت لە ڕەگەزەكانی ئابووری 

چەند  و  بتوێنرێنەوە  خۆیدا  پێكهێنەرەكانی  بۆتەی  لە  پێویستە  لیبراڵی، 

جۆر و جیا دابەشبێتەوە. هەروەها  پێویستە الهووت هەنگاو هەڵگرێت 

فەلسەفەیەكی  ڕووەو  یاخود  كوێرانە،  باوەڕبوونێكی  بۆ  سا  پێشەوە،  بۆ 

سەربەخۆ.  هەورەها بازرگانی ئازادیش لەالیەك لەو قۆرخكاریە دابماڵرێت 

ولەالكەی تریشەوە بەتەواوی موڵكایەتی تایبەتی هەڵوەشێنرێتەوە.

تاكە پێشكەوتنی ئەرێنی كە رەگەزەكانی ئابووری لیبراڵی بەخۆیەوە 

دیارە  تایبەتی.  موڵكایەتی  یاساكانی  داڕشتنی  لە  بووە  بریتی  بینیویەتی، 

پەرەیان  ئێستا  تا  چی  ئەگەر   ، ئەو  بۆناواخنی  یاسایانەدەگەرێنەوە  ئەم 

پێنەدراوە، تەنانە ئەم دەرەئەنجامە نوێیانەش دەستەواژەیەكی ڕوون دەدەن 

ئازادی  داكۆكیكارانی  كە  بەدەستەوە  دەدات  ئەوە  ئەمەش  بەدەستەوە. 

بازرگانی لەسەر ئەو راستیەن كە  هەرخاڵێكی  كە دەچێتەوە سەرقسەكردن 

لەسەر دەوڵەمەندبوون ، گونجاوترین و كورتترین رێگایان بۆ دەستگەیشتن 
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 ، ئابووریەكاندا  مشتومڕە  لەهەموو  واتە  دەستنیشانكردووە،  سامان  بە 

دیارە مەبەستیش ئەو مشتومڕانەن كە لەگەڵ قۆرخكاراندا دەكرێ�ت- نەك 

تایبەت،  موڵكایەتی  نەیارانی  چونكە  تایبەت،  موڵكایەتی  نەیارانی  لەگەڵ 

ئەوەیان  لەزووەوە  ئینگلیزەكان، هەر  ئەرگیۆمینتەكانی سۆسیالیستە  بەپێی 

بارودۆخێكدان  لە  ئ��ەوان  كە  پراكتیكی-  بە  و  –بەتیۆری  سەلماندووە 

كەلەتوانایاندا هەیە كە پرسە ئابووریەكان بە شێوەیەكی باش تەنانەت لە 

گۆشەی ئابووریشەوە چارەسەریان بكەن.

گوتەزای  كۆمەڵێك  سیاسی  ئابووری  لە  رەخنەگرتنمان  لە  لێرەوە  

كە  پەڵەیەی  هەڵەو  و  كورتهێنان  ئەو  پاشان  دەكەین،  دیراسە  بنچینەیی 

رێچكەی بازرگانان هێنایانە ئاراوە بەرچاو بخەین، و ئەنجامی هەڵەو پەڵەی 

كۆتایی هەردوو ال بخەینە ڕوو.

والقول نفسه يصح على التعابير: االقتصاد الوطني، االقتصاد السياسي، 

االقتصاد االجتماعي. ونظرا لوضع األمور الراهن، ينبغي تسمية هذا العلم 

بعلم االقتصاد الخاص، ألن العالقات االجتماعية ال تتواجد بالنسبة له إال في 

صالح الملكية الخاصة. 

و  لەسەردەست  یەكەمجار  بۆ  نەتەوەیی«  سامانی  دەستەواژەی« 

هەوڵی ئابوریناسە لیبراڵییەكان بۆ گشتی بەدەركەوت. بەاڵم دیارە ئەمە هیچ 

مانایەك بۆ ئەم دەستەواژە نیە، مادام لە سەر موڵكایەتی تایبەتی وەستاوە 

راستیشدا  لە  گەورەیە.،  تەواو  ئینگلیز««نیشتمانی««  »«سامانی««  .كاتێك 

ئەوەش  س��ەرەرای  زۆرە،  زۆر  ئینگلیزەكان  نەتەوەیی«  سامانی   « وایە  

ئەوان هەژارترین گەلی سەرزەوین، دیارە دەكرێت مرۆڤ ئەم دەستەواژەیە 

بەتەواوی لەالیەك دابنێین، وەیاخود رازی بێت بەو پێدراوو سەرەتایانەی 

كە واتاكانی دەكاتە چنگیەوە. دیارە ئەوگوتەیە خۆی بۆ ئەم دەستەواژانە 
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كۆمەاڵیەتی.  ئابووری  سیاسی،  ئابووری  نیشتمانی،  ئابووری  دەشێت: 

بەلبەرچاوگرتنی بارودۆخی ئێستا، پێویستە ئەم زانستە ناوبنرێت بەزانستی 

تائەو  بەرچاوناكەون  كۆمەاڵیەتیەكان  پەیوەندییە  چونكە  تایبەت،  ئابووری 

كاتە نەبێت كە دەچنە خزمەتی موڵكایەتی تایبەتەوە

بازرگانی:

بازرگانی: ئاڵوگۆڕی شمەك و كەلوپەل و كااڵی پێویستە – كڕین و 

فرۆشتن، كۆنترۆڵكراو و بەچكەی دەستی موڵكایەتی تایبەت، ئەم بازرگانیەش 

– وەك هەر چاالكیەكی تر – مەرج گیراوە لە ژێر كۆنترۆڵی موڵكایەتی تایبەتدا 

بێت، تاوەكو لەالی بازرگان ببێ�تە سەرچاوەیەكی راستەوخۆی بەدەستهێنان، 

واتە پێویستە هەموو بازرگانێك هەوڵ بدات، بۆئەوەی بە بااڵتر بفرۆشێت 

و بە هەرزانترین شێوەش بكڕێت، لەنێو ئەم پرۆسەی كرین و فرۆشەدا دوو 

 . دەوەستنەوە  دژ  بەتەواوی  بەرژەوەندیەكانیان   بەردەوام  دەبینی  كەس 

ئەم بەرامبەربوونەش لێرەدا جۆرێكە لە دژایەتی یەكتر، چونكە هەریەكەیان 

خواست و نیازی ئەوی تر دەزانێ�ت، و دەشزانن كەدژی خواستی یەكترین. 

لێرەوە سەرەنجام لەدەستدانی  ئاڵو گۆڕی متمانە لە نێوانیان هەڵدەگیرێ�ت، 

نائەخالقی بۆ  تێپەڕاندنی ئەم بێ متمانەییەش ، بەكار هێنانی میكانیزمی 

گەیشتن بە دەسهاتێكی نائەخالقی. بەم شێوەیە پرانسیپی یەكەمی بازرگانی 

بریتیە لە بێدەنگی و ) شاردنەوەیە( شاردنەوەو كەنارخستنی هەر شمەكێك 

كە بەهاكەی دابەزیوە . سەرەنجامیش ئەوەیە كە رێگەپێدراو دەبێت كە 

بازرگان بە ویستی خۆی نەزانی و بێ ئاگایی و متمانەی الیەنی بەرامبەر 

بقۆزێتەوە بە ئامانجی زوو خەڵەتاندنی و بەرژەوەندی خۆی بە شێوازێك كە 

ئەوەی دەیەوێت دەتوانێت بۆ ئەو كااڵیەی خۆی چی دەوێت� بیخاتە سەرو 

بۆی زیاد بكات لەكاتێكدا ئەو شمەك و كااڵیەش خاوەنی نەبێ�ت. بەكورتی 
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بازرگانی خەڵەتاندنێكی بێدەنگ و شاراوەیە كە یاسا رێگەی پێداوە، هەر 

لە  خۆی  چاوی  بە  هەیە  بۆی  دەگرێت،  راستگۆیی  لە  رێز  بازرگانێكیش 

واقیعدا ئەم تیۆریایەی كە خستومەتە ڕوو ببینێ�ت..

بازرگانان،  تایبەتمەندیانەی رێچكەو سیستمی  پاشان یەكێكی تر لە 

ئەوەیە تا بە ئەمرۆش پاریزگاری هەندێك لەو گوتە گەمژانەی كاسۆلیكی 

دەكات،  لە كاتێكدا سرووشتی نائەخالقیانەی بازرگانی دەزانی و الی شاراوە 

نیە.

هەڵوێستی  و  بینی  خۆی  دوژمنانەی  رۆڵی  چۆن  بینیمان  وەك 

نواندی.  گەالندا  نێوان  لە  زاینیدا  هەژدەهەمی  سەدەی  لە  دوژمنكارانەی 

كە بەسانایی هەستت بە رق و قین و چاوچنۆكی و ئێرەیی كاری بازرگانی  

چەند چووبوە ئاستێكی بااڵوە، بەناوی بازرگانیوە لۆژیكی بازرگانیكردنەوە. 

بۆیە كاتێك رای گشتی نەیتوانی بوو رەنگێكی مرۆیی وەربگرێت،  بۆیە 

هەر بانگەوازكارێك كە بانگی شاردنەوە بكات، ئیتر چ مانایەكی جەوهەری 

هەن  نامرۆڤانە  شتانێكی  كە  بوترێت  راستە  بۆیە  تیادەمێنێت،  بازرگانی 

كەلەدەرەنجامی سرووشتی دوژمنكارانەی مرۆییەوە لە ژێر پەردەی بازرگانیوە 

بەهاكان و جوانیەكان بەكااڵدەن. 

سیمس  ئ��ادەم  داڕش���ت،    سیاسی  ئابوری  لۆتەر  كاتێك  ب��ەاڵم 

بە  كارەكان  ئەوكات  دیارە  رەخنەدا،   بەر  پێشووی  ئابووری  رەگەزەكانی 

شێوەیەكی بەرچاو گۆرانیان بەسەردا هات. بایی ئەوەندە سەردەم ڕەنگی 

مرۆیی و بەسەریدا زاڵ بوو، عەقڵ ئامادەباشی رێگەخۆگرتنی خۆی كرد، 

ئەخالق داوای مافی هەمیشەیی بوونی خۆی لە كۆمەڵگەدا دووپاتدەكردەوە. 

پەیماننامە ئابووریە بازرگانیەكان هێزیان بەخۆوەدی و جەنگە بازرگانیەكان 

لەگەالن  كۆمەڵیك  و  پێشەنگ  بوونە  لەگەالن  هەندێك  هەڵدا،   سەریان 
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پێشكەوتن  و  هوشیاری  لەنێوان  تەواو  ناهاوسەنگیەكی  پەراوێزخران،  

بەدەركەوت، دووڕووی پرۆتستانتی شوێنگەی دڵسافی كاسۆلیكیەتی گرتەوە، 

هوشیاری پێشكەوتن بەرەو هەڵدێر ئاراستەی هەڵگرت، ئیتر ئادەم سیمس 

هەستا بەڕووی بازرگانی و چاالكی بازرگانیدا خۆی هەڵواسی و بەو پێیەی 

پەیوەندی  و  هاورێیەتی  ئەوەی  بۆ  دەبێت  باش  و  گرنگ  فاكتەرێكی  كە 

ئەو  لەچنگی  مرۆڤەكان  و  بدات  پێ  پەرە  بازرگانیوە  رێگەی  لە  ئەرێنی 

بەكردەیەكی   بكات  كیان  خەریك  و  رزگاربكات  ناجێگیریە  شەرو  ئاژاوەو 

بەرهەمێكی ئینسانی عاقالنییەوە. دیارە ئادەم سیمس لە سەر راستی بوو 

كاتێك دەیویست بازرگانی وەك كردەیەكی ئابووری ئینسانی گەشە بكات 

و لە خزمەتی مرۆڤ دا بێت، چونكە لە راستیدا ئەو باوەڕی وابوو كە لەم 

جیهانەدا شتێك نیە بە شێوەیەكی رەها ناخالقی بێت، بۆیە لە بازرگانیدا 

الیەنی رێز لێگیراوو بەسود و مرۆیی لەبەرچاو گرتبوو. بەاڵم دیارە دەبێت 

بپرسین كامە رێزلێگیراو؟ كاتێك یاسای دەستی بەهێز،  بوونی دزیەكی ئاشكرا 

خویەكی  و  دانەبڕأو  بەشێكی  بووبونە  كە  ناوەڕاست،  لەچاخەكانی  تیایدا 

هەمیشەیی مرۆڤەكان و رنگی بازركانی و كاری بازرگانی مرۆڤەكان بۆئەم 

دۆخە نەرێنیە گۆڕابوو. لێرەوە ئەو خواستە هەڵپەكارە پەرەی سەندبوو. 

راستە گەر بەشێوەیەكی گشتی تەماشەی بازرگانی بكەین ، دەڵێین: 

كااڵو  بكەوێت  رێك  كەسێكدا  لەگەڵ  ئەگەر  بازرگاندایە  بەرژەوەندی  لە 

لەالبكرێت و دەستی بكەوێت. بەاڵم ئەی خۆ دیسان  شمەكی بەهەرزان 

گەل  بۆیە  كێدایە؟   دیسان  لەبەرژەوەندی  بەگران  دەیفرۆشێتەوە  بەوەی 

لە زیان و ژیانی لە مەترسیدایە ئەگەر تەنها ئەم شێوازە لە پەیڕەوكردن 

ئامادەیی هەبێت و هەست وبیری دوژمنانە الی خەڵكان بەرامبەر بكەرو 

بەركارانی ئەم پرۆسەیە پەرەپێدەدرێت. بۆیە دەبوو لەبری ئەوە دڵسۆزی 
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و خۆنەویستی بایی پێویست و وەك هەوێن لەم پرۆسەیە بەشدار بێت، 

كاری  لەناو  مرۆڤایەتی  مانای  زیاتربێت،  خۆشەویستی  تاچەندە  چونكە 

ڕووكارە  ئەو  ئەمە  پێچەوانەی  بۆیە  دەبێ�ت،  رەنگدانەوەی  بازرگانیدا 

نائەخالقیەیە كەلە رێچكەی بازرگانان هەبوو، كەچی الفی ئەم شێوازەشیان 

دیواری  ئێمە  دەیانوت:«  و  دەكرد  هاواریان  دووڕوانە  هەروەها  لێدەدا. 

بەربەریەتی قۆرخكاریمان نەڕووخاندو رامان نەدا؟ مەگەر ئێمە مەدەنیەتمان 

باڵو نەكردەوە بەجیهاندا؟ ئێمە بەهۆی بازرگانیوە برایەتی نێوان گەالنمان 

نێوان  دووبەرەكی  كەمكەرەوەی  و  ناسراوی  هۆكاری  و  نەكرد  درووست 

گەالن نەبووین؟«  

ئێمە دەڵێین بەڵێ  ئەمانەتان كرد بەاڵم چۆن؟! بەوەی قۆرخكاریە 

بچووكەكانتان لە ناوبرد و تاوەكو قۆرخكاریەكی سەرەكی وگەورەی وەك 

– موڵكایەتی- بونیاد بنێن، و بتوانێت بە ئازادی و بێ هیچ بەربەستێك 

كەهەڵپەی  مەدەنیەتەی  ئەو  بەاڵم  مەدەنیەت،  بە  گەیشتن  كاربكات. 

داگیركردنی هەر پارچە زەویەكتان بدایەو بەشێوەیەك لەشێوەكان بتانكردایە 

شوێنگەی چاالكی خواستە نزمەكانیان. دەلێن گەیشتین بە برایەتی، راستە 

بەاڵم برایەتیەكی دزانەی نێوان خۆیان، جەنگەكانتان كەمكردەوە بۆ ئەوەی 

لە  بپاریزن  خۆتان  بازرگانی  وكاری  پەرەپێبدەن  خۆتان  قازانجی  خواستی 

وێزەی شەرەكان، لەوالشەوە ناخی تاكەكان پر بكەن لە ئارەزووی شەڕو رق 

وقینە لەیەكتر، شەرێك كە ملمالنێی دەروونی تیایدا كلپەدەكات و دواتر بۆ 

ناو مامەڵەو كۆمەڵگا دەگوازرێتەوە، باشە ئێوە چ شتێكتان كرد بەمەبەستی 

مرۆڤایەتی؟ چیتان كرد كام هوشیاری پاڵی نا بە ئێوەوە كەلە خزمەتی گشتی 

خواستی  و  گیرفان  تەنها  تەنهاو  بەڵكوو  هەڵنەگرن؟  هەنگاوێ   كۆمەڵگەدا 

نزمی كەسی خۆتان التان مەبەست بوو؟ هەتاچ ئاستێك توانیتان ئەخالقیانە 
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رەفتاربكەن، ئەگەر بەرژەوەندیەكی كەسی و سودی و قازانجێكی مادی یان 

مەعنەوی لەپشت ئەو رەفتارەوەتان نەبا؟ باشە ئەمە چ جۆرە پەیوەندیەكە 

هەتانە لەگەڵ كۆمەڵگەكەتاندا؟ ئێوە لەم كۆمەڵگەن یاخود دوژمن و گورگن 

بۆ گیانی ئەم كۆمەڵگەیە؟. 

دیارە كردەی ئابوری سیاسی لیبراڵی ئەوەیە كەلەسەری دەوەستێت، 

دوژمنایەتیەكی  و  ڕق  دەتوانێ�ت  و  تاتوانی  ئەوەتا  لەسەردەكات،  كاری 

لەرێگەی  دەچێنێت،  و  چاند  مرۆڤەكاندا  دڵی  و  هەست  ناو  لە  نهێنیان 

جەنگەڵی  رەفتاری  مرۆیی  كۆمەڵگەی  بەشێوازێك  گەالن  دابەشكردنی 

بن،  بچوكەكان  قوتدانی  و  هەڵلوشین  خەریكی  بەهێزەكان  هەڵبگرێت، 

و  بوون  لەگەڵ  بەرژەوەندی  چونكە  بن  بەرامبەریان  پەالماری  خەریكی 

ئەو جۆرە رەفتارەی ئەو بەشێوەیە نایێتەوە. ئەمەش وەك سەرەتایەك بۆ 

پچراندنی شیرازەی كۆمەڵگاو پاشان رێخۆشكەرێك بۆ نەهێشتنی پێكهاتەی 

سەرەكی كۆمەڵگە كەخێزانە. دیارە بۆ جێبەجێكردنی ئەم كارەش سیستمی 

كارگە پێشەنگیكرد – وەك داهێنانێكی ئابووری جوان – بۆ یارمەتیدانی. 

و  دارایی  كە  ئەوەیە  هاوبەشیانە،  بەرژەوەندی  دواجار  كاریگەریەكەشی 

سامانەی كە لەهەگبەی خێزاندایە و هی ئەوە، بە هۆی سیستمی كارگەوە 

خەریكە  ئینگلتەرا  لە  دەبینین  خۆمان  بەچاوی  ئەوەتا  بەركەوت،  زیانی 

یەك سەرچاوەیی ئابووری خێزان یاخود بەمانایەكی تر خاوەنبوونی خێزان 

بازرگانی  بیری  دەچێت،  نەمان  شیبونەوەو  بەرەو  تاكەكانیەوە،  بەداهاتی 

منداڵی  تاكی  بەسەر  هەژموونی  كەسی  و  تایبەتی  موڵكایەتی  و  ئ��ازاد 

خێزانیش داناوە، ئەمەش سەرەتایەكە بۆ فرە قاسەیی لەماڵداو فاكتەرێكە 

بۆ ملمالنێ وهەڵوەشانی خێزان، تەنانەت مناڵی نێو خێزانەكانیش ئەوانەی 

كەتوانای كاریان هەیەو تەمەنیان لەسەرووی 9 ساڵیەوەیە، داوای ئەوەیان 
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لێدەكرێت كە ئەوان بەشداری لە خەرجكردن و بەریوەبردنی خەرجیەكانی 

باوكی خۆیاندا،  لەماڵی  هاتوە  لێ  كرێچیان  تەنانەت وەك  ماڵدا هەبێت، 

بەوەی پێویستە لەسەریان برێك پارە بدەن بە باوكیان بۆ ئەوەی كە بتوانن 

ئەمە  مەگەر  بێت.  یەك  نیشتەجێبوونیان  و  خواردن  و  بژین  لەگەڵیاندا 

مەگەر  هەڵوەشانەوەی؟  و  خێزان  لەسەر  نازانرێت  مەترسی  لە  بەجۆرێك 

ئەمە بەرهەم و دەرهاویشتەی بازرگانی ئازاد نیە؟ بۆیە كاركردن بۆ رادانی 

بەتەواوی هێزی خۆیان  ئەنجامانە  ئەم  تا  تر  پرانسیپێكی  داهێنانی  ئەمەو 

نەسەپێنن كردەیەكی ئەخالقی نیە؟ 

بەاڵم ئابووری بۆ خۆی هیچ پرسێكی خزمەتی ناناسێت، لەگەڵ ئەو 

هەمو بەڵگە هێنانەوە خۆپەرستیانەی، كەوا بیجگە لەوەی كە ئەڵقەیەكی لە 

ئەڵقەكانی پێشكەوتنی گشتی مرۆڤایەتی شتێكی دیكە نیە. بەاڵم لەراستیدا 

خۆی  كرابایەتەوەو  گشتیدا  بەرژەوەندی  بەڕووی  ئەگەر  كە  نازانێت  ئەو 

رێگە  ئەو  سەر  دەگەڕایەوە  ئەوا  نەكردباو  تاقمێك  پێڕو  تەنها  بەباوەشی 

هاوسەنگ  مرۆڤایەتی  بەرژەوەندی  سەردەمی  كە  گەورەیەی  گۆڕانكاریە 

لەگەڵ سروشت و تەبا لەگەڵ خۆیدا دەهێنایە كایەوە. 

بەها:

دیارە گوتەزایەكی تر كە بەشوێن ئەم قسانەمانا دێت و پێوانەیەكە بۆ 

بازرگانی بریتیە لە بەها، كە نزیكترین گوتەیە مەرج بێت بۆ بازرگانی .دیارە 

نەیاری و كێشەیەی ئەوتۆ لە نێوان كەسانی ئابووری مۆدێرنەو كەسانی كۆنی 

ئابووری لە سەر ئەم گوتەزایە نیە. وەك چۆن لەسەر هەموو گوتەزاكانی 

دەسەاڵتە  لەو  قۆرخكارەكان  چونكە  نەیانبوو،  ئابووریدا  بواری  لە  تریش 

هەیانبوو  سەرمایە  و  قازانج  زیاترینی  دەستخستنی  بۆ  كە  سەرشێتانەیاندا 

نەیانپەردەژا بیرێك لەو گوتەزایانە بكەنەوە. بۆیە كەسانی ئابووری مۆدێرنە 
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ئەم بابەت و پرسەیان لە مشتومرە ئابوریەكانیان هێنایە ئاراوەو لەوانە بوویە 

بابەتی گەرمی مشتومڕ لەبابەتی ئابووریدا.  

بێگومان  بكۆڵێتەوە،  كۆنفلێكتەكان  كەلە  ئابوریكارەی  ئەو  دیارە 

دەبێت مامەڵەشی لەگەڵ بەهادژەكان هەبێ�ت، بەهای ڕووت  یان بەهای 

كردارەكی، و بەهای ئاڵوگۆڕ. دیارە پێشتر كێشمەكێشێكی دورو درێژ لەسەر 

سرووشتی بەهای راستەقینە لە نێوان ئینگلیزەكان- ئەوانەی باوەڕیان وابوو 

تێچونی بەرهەم وەك دەربڕی بەهای راستەقینەی كردارەكی و هەروەها -  

سای فەرەنسی  كە دەیوت » پێوانەكردنی ئەو بەهایە بەسوودی شمەك یان 

كااڵو شتەكە دەبێت«. ئەم مشتومڕەش بە هەڵواسراوی و گومانەوە مایەوە 

ماوەتەوە بێ  بەستوویی  بە  ئەوەتا هێشتا  ئەم سەدەیە،  تاوەكو سەرەتای 

ئەوەی ئابوریناساران بتوانن لەبارەیەوە بریارێك لەبارەیەوە بدەن. 

بەتایبەت   تێگەییبوون–  لێی  ئینگلیزەكان  شێوازەی  بەو  دی��ارە 

ماككلوخ و ریكاردۆ – بەهای ڕووتی هەر شتێك بە تێچوونی بەرهەمهێنانی 

ئاڵوگۆڕ،  بەهای  ن��ەك  خ��ۆی  ب��ەوەی  ڕووت  بەهای  دیاریدەكرێ�ت.، 

exchangeable value دیارە بە ڕای ئەوان » بەهای ئاڵو گۆڕ« بەهایەكی 

بازرگانیەو شتێكی جیاوازە بەتەواوی لە بەهای ڕووت. باشە بۆچی تێچوونی 

بۆ  چونكە..گوێڕادێرن..گوێرادێرن  بەها؟   بۆ  پێوەر  بكرێتە  بەرهەمهێنان 

ئەم وەاڵمەیان؟! چونكە كەسێك لە بارودۆخێكی ئاساییدا ئەمەی پێشكەش 

بە  بفرۆشێت  شتێك  گونجاوە  كەسێك  بۆ  مەگەر  ناكات.!  و  نەكردووە 

كەمتر لەوەی كە تێچوونی لە بەرهەمهێنانی تیاكردووە؟، بۆیە نایشیفرۆشێت 

لێرەدا،  هەیە  فرۆشتنەوە  بەسەر  پەیوەندیەكمان  چ  ئیمە  باشە  بەزیان؟! 

بازرگانی  دەیسان  بۆیە  نەبێ�ت؟  بازرگانی  بەهای  پرسی  پرسەكە  ئەگەر 

خۆی دەخاتەوە ناو باسەكە، كەدەبوو ئێمە لەوەدا بمانخستایەتە الوە، هەر 
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بابەتێكی تری بازرگانیش! چونكە بازرگانی نابێت لە بەرچاو بگیرێت وەك 

فاكتەری سەرەكی، كاتی كێبركێ نیە! بۆیە  یەكەم بەها ڕووتە، پاشان ئەوەتا 

واتە  كێبەركێیی،  بێ  بازرگانیەكی  داین،  ڕووت  بازرگانی  لەبەردەم  ئێمە 

مرۆڤێكی بەبێ لەش، بیرێك بەبێ هزری بەرهەمهێنەری ئایدیا، باشە بۆ 

ئابوریكارێك ناوەستێت بۆ جارێك تا بزانێت چەندە كێبركێ دووربكەوێتەوە 

لە شتە ئیعتیباریەكان، ئیتر شتێك نیە باوی فرۆشتنی بمێنێت، ئەگەر چی 

بۆیە  نایەوێت.  قیمەتیش  نیوە  بە  تێچوونی هەبێت و كریارێك  چەندەها 

ئەمە چ تێكەڵكردنێكە؟!!  

سەرەڕای ئەمەش با ئەوەی ئابووریناسەكان دەیڵێن ساتێك خۆمان 

بڵێین كە كەسێك شتێك  باشە گریمان  بدەینە دەست عەقڵی ئەوانەوە،  

بێشومار، كە ئەسڵەن  تێچوونێكی  بەماندوبونێكی زۆرو  بەرهەم دەهێنێت 

ئەو بەرهەم هێنراوە سودێكی نەبوو، تەنانەت شتێكی بەرهەم هێناوە كە 

كەس هەرواش نایەوێت، مەگەر ئەمەش بەهاكەی بەپێوەری تێچوونەكەی 

حیسابی بۆ دەكرێت؟ بێگومان نەخێر، بۆیە ئابوریناسەكانی تر دەڵێن : بەها 

لەوكاتەوە دەست پێدەكات كە فرۆشتن ئامادەبێت، بۆیە بەمەش سەرمان 

سوڕنامێنێت لە سەرهەڵدانی »سوود« كە سای فەرەنسی باسی لێوەدەكات،  

كە كڕینی لەگەڵدا ئامادە دەبێ�ت و لەگەڵ كرینیشدا كێبركێ دێتە ئاراوەو 

موستەحیل درووست دەكات.. دیسان ئەی بەهای ڕووتی شتەكان بە بێ 

ئەوە بۆ كوێ  رۆیشت؟ بۆیە پرسی دیاریكردنی بەهای ڕووت، بە تێچوونی 

بەرهەمهێنان و بە سوود نەمانی گەیاندە ئاستی ڕەزامەندی. بەاڵم دیسان 

گەر گریمانەی ئەوەش بكەین كەئابوریناسەكان لە سەر راستی بوون،  باشە 

چۆن بتوانین تێچوون دیاری بكەین بە بێ ئەوەی كە كێبەركێ لەبەرچاو 

نەگیرێت؟ كاتێك دراسەی تێچوونی بەرهەم دەكەین، دەبینین ئەم گوتەزایە 
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دووبارە لەسەر كێبركێ وەستاوە، بۆیە ئەم دیسان كەمبڕستی ئابوریناسان 

لەوەی كەبتوانن بەرگری لە قسەكانیان بكەن، ڕوونە. ئەگەر سەرێكی الی 

» سای« بدەین هەمان شت دەبینین، چونكە سوودی هەر شتێك كردەیەكی 

خودی تەواوە، بۆیە ناشتوانرێت بەڕەها بكرێت،  بۆیە ناتوانرێت بەهای 

شتێك بكرێتە پێوەر بۆ شتێكی تر،. 

و  بەردەوامی  پارادۆكسیەكانی  لەگەڵ  مرۆڤ  تاوەكو   ، بەهەرحاڵ 

خووی گرتبێ�ت، بەپێی ئەم تیۆریە پێویستە بەها زیاتر بە پێداویستیەكانی 

ژیانی بدات، تاوەكو شمەكی خۆشگوزەرانی تر.  تاكە رێگەش بۆ گەیشتن 

تیایدا  تایبەتی  موڵكایەتی  كە  بارودۆخێكدا  ژێر  لە  بابەتیانە،  بریارێكی  بە 

بەدەربكەوێت  شتێك  سوودی  زیادی  و  سود  كەمی  ناتوانرێت  بااڵدەستە، 

ئاراوە. پاشان ئەگەر دانماننا  تا ئەوكاتەی كێبركێیەك بۆ ئەو شتە نەیەتە 

ئەو  وەك  لەگەڵیدا  پلەبەپلە  بەرهەم  تێچوونی  و  كێبركێدا،  دۆخی  بە 

كێبەركێكە  نێو  الیەنێكی  دیسان  كە  تێگەیشتنین  لێرەوە  بەرزدەبێ�تەوە،  

سەرەڕای دەسبەرداربوونی بۆالیەنەكی تر دەگوێزرێتەوە. 

لێرەدا با هەوڵی ڕوونكردنەوەی ئەو تێكەڵو پێكەڵیە كەمێ  بدەین،  

لەراستیدا بەهای هەر شتێك هەردوو هۆكارەكە لەخۆ دەگرێت، ئەو دوانەی 

كە ئەو دوالیەنە بەهەوانتە بەجیا دەیانهێنان و بەناشیرینی لێیان دەدوان، 

سوودەكەی.  و  بەرهەمهێنانی  تێچوونی  لەنێوان  پەیوەندیەكە  بەها  بۆیە 

خودی سودیش بابەتێ:ی خودیە ناتوانرێت بە رەهایی ابسی لێوەبكرێت، 

پاشان جێبەجێكردنی یەكەم بۆ بەها ئەو بڕیارە بوو كەكاتێك ئەو شتە یان 

سوود   كە  بەجۆرێك  هەورەها  بێت،  بەرهەم  بكات  كەپێویست  هەرشتێ  

لەگەڵ تێچوون بێتەوە. لەوكاتەشدا تەنها مرۆڤ دەتوانێت باسی پراكتیك 

بوونی بەها لە ئاڵوگۆڕدا بكات. ئەگەر تێچوونی دووشت یەكسانبوون، ئەو 
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بەدڵنیاییەوە  بێگومان  بەهادەبێت  دیاریكەری  كە  ی  یەكالكەرەوە  فاكتەرە 

بۆ  عادیالنەیە  بنەمای  تاكە  بنەمایە  ئەم  سوودەكەیان.  لە  دەبێت  بریتیی 

ئاڵوگۆڕ، بەاڵم ئەگەر مرۆڤێك هەستاو لە سەر ئەم بنەمایە جوواڵ، ئیتر كێ 

لەوكاتەدا بڕیاری سوودی شتەكە ڕائەگەیەنێت؟ تەنها ڕای الیەنی بەشداربو؟ 

لێرەوە لەچ بارودۆخێكدا مرۆڤ تووشی گزی دەبێ�ت. یا بریارەكە لەسەر 

بنەمای سودی خزێنراوی ناوشتەكە بە سەربەخۆیی لە الیەنانی بەشداربوو، 

هەڵناسێت بەدیاریكردنی و بۆیان ئاشكراناكات؟ ئەگەر ئەمە ئاوابێت ئیتر 

ئاڵوگۆر دەبێت بە زەبری هێزو قەسری بێتە جێبەجێكردن، وەهەر الیەكیش 

خۆی بە قوربانی گزی دەزانێت. وەناشتوانرێت تێپەڕاندنی جیاوازی دژەكان 

بكەین لە نێوان سودی راستەقینەی شاراوەی ناوشتەكان، لەگەڵ دیاریكردنی 

ئەوانەی كە  ئازادی  لەنێوان  دیاریكردنی سودەكەو  نێوان  لە  ئەو سوودە، 

هەڵدەستن بە ئاڵوگۆڕەكە، بەبێ تێپەڕاندنی موڵكایەتی تایبەت، ئەوكاتەی 

بەم  ئاڵوگۆڕ  پرسی  دواتر  ئیتر  تێپەڕاند،  تایبەتیشمان  موڵكایەتی  ئێمە 

شێوازە نامێنێ  كەئیمرۆ خەریكی دەبین. ئەوكات جێبەجێكردنی كردارەكی 

راپۆرتی  سەر  لە  چەندجارە-  بەشێوەی   – تەوزیمی  بە  بەها  چەمكی  بۆ 

بەرهەمهێنان دێتە ئاراوە، كە ئەوەش بواری راستەقینەی خۆیەتی. 

بەاڵم ئیمرۆ كارەكان  چۆن و بەچ شێواز وەستاون؟ وەك بینیمان 

كە چەمكی بەها چۆن شكێنراوە بەسەر یەكدا، پاشان چۆن ئەم دوو الیەنە 

جیاوازە خۆیان لە بری هەموان دادەنێن.  دیارە  تێچوونی بەرهەمهێنان – 

كە كێبەركێ هەرلەسەرەتاوە شێ,اندوویەتی – وایدادەنێت كە بەها بریتیە 

لەخۆی و لە تێچوون، هەروەها سودی خودی ڕووتیش لەوالوە بەهەمان 

شێوە، لەكاتێكدا ناكرێت جۆرێكی تر لە سوود لەم قۆناغەدا هەبێت. بۆیە 

و  بوەستین  الرووێرانە  پێناسە  ئەو  ئاست  لە  بوەستین  كە  ئێمەیە  لەسەر 
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بەوانەوە بچینە ناو كێبەركێوە، دیارە گرنگ لەوبابەتەدا ئەوەیە كە كێبەركێ 

الی ئینگلیز خۆی لە سوود دەبینێتەوە، كە پێچەوانەیی هەیە لەگەڵ تێچوونی 

بەرهەم، لەكاتێكدا لەالی )سای( تێچوونی بەرهەم دەچێتە خانەی نەیاری 

بەاڵم   . دەبێ�ت  سووددا  لەگەڵ   پێچەوانەیی  تێچوون  بەمانا  سوودەوە، 

هەرجۆرێك لە سوود و هەرجۆرێك لە تێچوونی بەرهەم ، سوودەكانیان 

لەسەر رێكەوت دەوەستن، لەسەر ئەو شێوازە باوەی كەهەیە، كە ئارەزووی 

دەوڵەمەندەكان لەوكاتەدا رۆڵدەگێڕێت، پاشان تێچوونی بەرهەم بەرزونزمی 

بەخۆوە دەبینێ  بەپێی خواست و كەوتنە بازاری ئەوشتە.

لەسەربنەمای  ئاڵوگۆڕ  بەهای  راستەقینەو  بەهای  نێوان  جیاوازی 

راستیەكە، ئەویش ئەوەیە كە بەهای هەر شتێك جیاوازە لەوەی كە پێی 

بە  بەراوردە  ئەو  واتە  دەدرێت،  بازرگانیدا  لەكاتی  و  دەكرێت  بەرامبەر 

بەراوردی راستەقینە نایە، چونكە ئەو بەراوردكردنە نرخی شتەكەیە،  جا 

بۆیە ئابووریكار یان ئابوریناس دەستپاك نەبووە لەوەی كە ئەم دەربڕینە 

لەجیاتی بەهای بازرگانی بەكارهێناوە. ئینجا بۆ ئەوەی كە واپیشانبدات نرخ  

بەجۆرێك لەجۆرەكان پەیوەستە بە بەهاوە. وەگەرنا نائەخالقیەتی بازرگانی 

تەواو بۆ هەمووال زیاتر لەپێویست بەدەردەكەوێت. 

دیارە تائێستەش لەسەر ئابوریناس پێویستە كە پارێزگار بێت، ئەگەر 

شێوەكان  لە  بەشێوەیەك  نرخ  كە  بەوەی  بێت،  ڕوخساریانەش  بەتەنها 

پەیوەستە بە بەهاوە. هەرچەندە ئەمە خۆی راستەقینەكەیەتی – كە یاسای 

نێوان  ئاڵوگۆری  كاری  دیاریكەری  نرخ   - تایبەتە  موڵكایەتی  بنچینەیی 

تێچوونی بەرهەم و كێبڕكێ بێ�ت. دیارە ئەمە یەكەمین ئەو یاسا ئەزموونیە 

بوو كە ئابووریناسان دۆزیانەوە و دەستنیشانیان كرد. لەم یاسایەوە بەهای 

راستەقینە لێكرایەوە لێی، واتە نرخ بریار دەدات كاتێك كێبڕكێ لە ئاستێكی 
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هاوسەنگدا دەوەستێت. ئەوكات ئەوەی دەمێنێتەوە پاش ئەوە بریتی دەبێت 

بەناوزەدكردنی  ئیتر دەست  ئابووریناس  ئەمەیە كە  تێچوونی بەرهەم،  لە 

لە  بێجگە  نیە  شتێك  ئەمە  لەكاتێكدا  دەكات،  راستەقینە«  بەهای   « بە 

دیاریكردنی نرخ. بەم شێوەیە هەمووشتێك لە ئابووری سیاسیدا بەم شێوەیە 

لەسەر سەری خۆی دەوەستێت. بەها – كە پێگەی سەرهەڵدان و سەرچاوەی 

بۆئەمەش  بەرهەمهێنەریەتی.  ئەو  كە  ئەوەی  پاشكۆی  دەكرێتە   – نرخە 

بگەرێرەوە بۆ فورباخ. 
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تیۆرەكانی ئابووری:

بە پێی تیۆرەكانی ئابووری، تێچوونی بەرهەمهێنانی  هەر شمەكێك  

لە سێ ڕەگەزی سەرەكی پێكدێت: پارچەیەك زەوی پێویست بۆ بەرهەمهێنانی 

مادەی سەرەتایی و خاو بەمەبەستی بەرهەمهێنانی خزمەتگوزاریەكان، پاشان 

بۆ  پێویست  كرێكاری  پاشان  دەكەوێتەوە،  لێی  ئەوپاشەكەوتەی  سەرمایەو 

بەرهەمهێنان و پیشەسازی. ئاشكرایە كە سەرمایەو كار هاوشێوەن، چونكە 

ئابووریناسەكان خۆیان دانیان بەوەدا ناوە كە سەرمایە » كاری هەڵگیراوی 

دووالیەن  بێجگە  نەماوە  لەبەردەمماندا شتێك  لێرە  بۆیە  پاشەكەوتكراوە« 

مرۆیی،   دووەم   الیەنی  زەوی،   – بابەتی  سرووشتی  الیەنی   – نەبێت 

شتێكە  كە  بەدەستدەخەن.  سێیەم  تر  كە سەرمایە و شتی  كار،  خودی، 

بێجگە لەسەرمایە ، بۆخۆی فاكتەرێكە ئابوریناسەكان ، بەالیدا نەچوون و 

بیریان لێنەكردوەتەوە – كە من زۆر مەبەستمە  و فەزڵی دەدەم بەسەر 

رەگەزی مادی و جەستەییدا، ئەویش رەگەزی گیانیە، بۆ داهێنان، بیر، كە 

بۆ كاری پوخت و داهێنانی كەم  پاڵ رەگەزی جەستەیی،  لە  زۆر گرنگە 

نموونە.  

گیانی  گیانی و  لەگەڵ الیەنی  ئابوریناس چ سەروبەندیەكی  مەگەر 

داهێنەریانەوە هەیە؟ مەگەرداهێنانەكان تێكڕا بە بێ هەوڵ و رەنج بوون، 

مەبەستمە بڵێم بەبێ هاوبەشی و بەشداری ئەم گیان و خواستە داهێنانیە 
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ئەوان  بەشداری  و  ئابوریناسان   مەگەرداهێنانی  تر؟  ئاستێكی  گەیشتوونە 

بەتێچوون لەوبارەوە ناێتە هەژمار؟ ئیتر بۆچی مەرجی سامان بەتێڕوانینی 

ئەو تەنها دەكاتە ) زەوی و سەرمایەو كار( مەگەر لەمەزیاتری نەویستوە؟ 

مەگەر نە ئەو وەك ئابوریناسێك و نە زانستەكەشی هیچ سەرو بەندێكیان 

بەیەكەوە نیە؟! ئیتر بۆچی خۆی قەڵس دەكات پێی لەكاتی هەژماركردنی 

تێچوونی بەرهەمهێنانی؟  راستە زەوی و سەرمایە و كار ، ئەمانە مەرجی 

سامانیان هەیە، ئایا سامان لەم سیانە زیاتری ناوێ�ت، زانست هیچی نیە بۆ 

ئەوان كە خەریك بێت پێیەوە.؟ مەگەر خزمەت و بەخششەكانی زانست كە 

لەرێگەی بیرشهولیت و دافی و لییگ و وات و كارترایت و هتد بەخشش 

كراون لە سەرچی هەژمار دەكرێن؟  

بە  بەرهەمەكەی  چ  و  خۆی  چ  پێكردوەو  بااڵی  كە  بەخششێك 

پلەیەك كە پێشتر بەخۆیەوە نەدیوە. چونكە ئەو نازانێت ئەم شتانە چۆن 

بەاڵم  تێپەڕاندوە.  ئەوی  ژمارەكانی  زانستیەكان  پێشكەوتنە  هەژماربكات، 

بەرژەوەندی  دابەشكردنی  لە  دوورت��ر  بۆ  ئەقالنیدا  سیستمی  سایەی  لە 

گیانی  ڕەگ��ەزی  هەیە،  بوونی  ئابووریكاران  الی  ئەوەی  وەك  رۆیشت. 

هەژماری  ئەواند  لەنێ,  دەشكێننەوەو  بەرهەمهێناندا  رەگەزەكانی  بەالی 

بۆ دەكەن، هەروەها پێگەی لە رەگەزەكانی ئابووریدا لە نێو تێچوونەكانی 

بەرهەمهێناند و لە ئابووری سیاسیدا دەدۆزینەوە. ئەوە ئەوشتەیە هاتوەو 

بۆ  م��اددی  خەاڵتی  و  ناوە  س��ەرەوە  و  پێشكەوتن  بۆ  هەر  رێگەی  ملی 

زانستی  داهێنانی  بەرهەمێكی  تەنها  دەزانین  ئیمە  بەدەستهێناوە.  خۆی 

وەك »ئامێری دوكەڵكەری جێمس وات » باس بكەین، لە پەنجا ساڵەكانی 

یەكەمی سەرهەڵدانیدا بە ئەندازەی مێژووی پێشكەوتنی پێشتر لەو بوارەدا 

دوورەگەزمان  ئێمە  شێوەیە  بەم  بۆیە  سەندووە.  پەرەی  هەبوەو  سوودی 
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بۆ بەرهەمهێنان دەستنیشانكرد– سرووشت و مرۆڤ – و دیارە سێیەمیش 

هەورەها   – گیانی  و  جەستەیی  چاالكی  مرۆڤێكی  دەكەین،  دەستنیشان 

دەتوانین بگەرێینەوە دووبارە بۆ ئابوری و تێچوونی بەرهەمهێنانی. 

 ئابوریناس دەڵێت، ئەوشتەی كە ناتوانرێت و لەتوانادا نیە قۆرخبكرێت 

بەهای نیە، ئەمە ئەو پرسەیە كە ئێمە دیراسەی دەكەین بەووردی دواتر لێی 

دەدوێین، ئەگەر ئێمە وتمان » نرخی نیە« ئەمە ئەو بابەتە راستەقینەیە كە 

بەالی سیستمی ئامادەبوو الی موڵكایەتی تایبەتەوە بە راست دێتە هەژمار.

وادابنێن، ئەگەر ئێمە توانیمان بە سانایی زەویمان دەست بكەوێت، 

بە هەمانشێوەش هەوا، دیارە هیچ كەسێك هیچ بەرامبەر- مزە – ێكیش 

نادەین. ئەگەر بەم شێوازە نەبا .! بەڵكو پارچەیەك زەوی بوایە كە هی كەسێك 

بوایەو خاوەندارێتی بكردایە، ئەوكات خەرجی و بەرامبەرەكەی دیاریدەكرد 

لە سەر زەویەكەو لە هەمودۆخێكدا دەبوو ئەوكات بەرامبەرێكمان بدایە، بۆ 

ئەو زەویە قۆرخكراوە.یاخود هیچ نا بمانكریایەو پارەی كرێنەكەمان بدایە. 

دیارە پاش ئەو ڕوونكردنەوەیەی دامان لەسەر بەهای ئەو پارچە زەویە، 

زۆر نامۆو جێی سەرسوڕمانە كە لەئابووریناسێكەوە ببیستین كە داهاتی ماڵی 

رادەكێشێت،  داهات  پارچەیەی كە  ئەو  نێوان مەواردی  لە  بێت  جیاوازی 

لەگەڵ خرابترین پارچە زەویەك كە تەنانەت بەگران دەكێلرێت. ئاشكرایە 

الیەن  لە  یەكەم  جاری  بۆ  گشتی  خ��راوەڕوی  ماڵی  داهاتی  پێناسەی  كە 

ریكاردۆ وە كراوە. ئەوپێناسەیەش زۆرترین چانسی راستی هەیەو بەزانستی 

كاریگەری  خواست،  دابەزینی  كە  واماندانا  گریمان  هەژماردەكرێت. 

پێچەوانەی لەسەر داهاتی ماڵ دەبێت، پارچەیەكی گونجاویش بەدوور زانرا 

لە بۆكێاڵن لەخرابترین زەوی بۆ ئەومەبەستە.  بەاڵم لەراستیشدا ئەوەش وا 

نابێت، بۆیە پێناسەكەی ئەویش كورتیهێناوە.....هتد.  
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بوو  ئەنگڵس  نووسینەی  لەو  هەندێك  وەرگێڕانی  تائێرە  دی��ارە 

و  سیمس  ئادەم  لەوانە   خۆی  پێش  ئابووریناسەكانی  لەسەر  كەرەخنەی 

ریكاردۆو سای، گرتبوو. ئێمە تا ئێرە مەبەستمان بوو لیێ وەرگێرانمان كرد، 

بێگومان نوسێنێكە زیاتر لەمەی دەوێت و ووردبوونەوەی زیاتری دەوێت، 

پوختەی  خۆشە  پێمان  نەبوو،  هەمووی  باڵوكردنەوەی  شوێنی  ئێرەش 

بیركردنەوەكەی ئەو لەم نووسیەنەی كەداویەتی بیهێنین. 

شیكردنەوەو  لەو  بەرچاویان  سودی  هاورێكەی  و  ئەنگڵس  دیارە 

خۆیان  پێش  ئابووری  تیۆریاكانی  خاوەن  لە  رەخنەگرتنە  وردبوونەوەو 

وەرگرت، لەمەوە بۆیەكەمجار ئەنگڵس ئەم پرۆسەی دەست بەرەخنەگرتنەی 

تەواوی  پاڵپشتی  و  بەردەم هاورێكەی  لەگەڵیشیدا خستیە  پێكردو  دەست 

یەكتریان كرد تاوەكو توانیان ببنە خاوەنی گەورەترین تیۆریای ئابووری لە 

مێژووی ئابووری سیاسیدا، دیارە ناتوانرێت بوترێت كە تیۆریستەكانی تر و 

تیۆریاكانی تر شتی بەرچاوو زانستیان پێشكەش نەكردووە، نەخێر ، بەاڵم 

دیارە تێڕوانین و تیۆریای ئەنگڵس و ماركس لە بواری ئابووری و ئابووری 

دەدات.  تر  تیۆریاكانی  هەموو  شانی  لە  شان  كە  ئاستێكدایە  لە  سیاسیدا 

ئەنگڵس و ماركس بەم كارە زانستی و ووردبوونەوە مەعریفەییەیان باشترین 

خزمەتیان بە مرۆڤایەتی كردووە.

 دیارە ئەنگڵس و ماركسی هاورێی لە شیكردنەوەیان بۆ ئەوەی كە 

ئایا چی سەرچاوەی سامانی نەتەوەیی یاخود كۆمەاڵیەتیە؟ وەاڵمی خۆیان دا، 

بەاڵم پاش ئەوەی وەك پێشتر هێنامان بیرو رای بازرگانان و ئادەم سیمس و 

ریكاردۆ سای و هتد دەدەنە بەرشەن و كەوو بەجیاوازی ئەوانەوە ، بە سود 

تیۆریاكەیان،  لە سەرەنجامی  ئەوان و رەخنەگرتن  ئەزموونی  لە  وەرگرتن 

دواجار وتیان كار سەرچاوەی سامانی كۆمەاڵیەتیە، ئەو سەرچاوە گرنگەیە 
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كە درێژە پێدەری نەتەوە دەبێت بەو شتە پێویستیانەی كە ژیانیان لەسەر 

دەوەستێت. پاشان سەبارەت بە)بەها( ئەنگڵس رێچكەیەكی تری هەڵگرت 

لەوەی كە ئابووری ناسەكان و خاوەن تیۆریاكانی ئابووری كالسیكی لەسەر 

بەها وتبوویان، بەوەی كە ئەم ووتی دیسان )كار( بنەمای سەرەكی بەهاو 

دیاریكەری بەهایە بۆ شتەكان.  

كاتێك ئەنگڵس و پاشان هاورێكەشی)ماركس( بەهەمان شێوە) كار (

یان كردە بنەمای بەها، بەو مانایەش نەبوو كە بڵێن ئەمە پێوەرە بۆی، بەڵكو 

وتیان كار مادەی راستەقینە و كەتواری بەهایە، وەك ووتی« دیاریكردنی 

بەهای شمەكەكان بە پێی ئەو چەندایەتیەی كارە كە تیایدا بەخەرج دراوە«  

و  دەخولێت  ئەودا  بەدووی  بەهایە،  بەدیهێنەری  بۆخۆی  كار  هەروەها« 

ئەندازەی بە ئەندازەی ئەو دێت، بۆیە بەهای ئەو شمەكەی كە پێویستی بە 

كاتژمێرێك لە كار هەیە، یەكسانە بە نیوەی بەهای ئەو كارەی كە پێویستی 

بە دوو كاتژێر كاركردن هەیە.  

دیارە ئەمە پوختەی ئەو بیرو تێفكرینە بوو خستبوویە ڕوو. كە 

ئێمەش لێرەدا وەستانێكی كورتی لەسەر دەكەین:

یەكەم : دیارە وەك خۆی لەم نوسینەیدا بەدرێژی لەسەر بیروراكانی 

داڤید ریكاردۆ – گەورە ئابوریناسی گەورەی ئینگلیزی، وەستاوە و رەخنەی 

لێدەگرێت، ناراستەوخۆ تەقە لەم بابەتە دەدات، بەاڵم ئەم راستكردنەوەی 

بەهای  دەڵێت«  ریكاردۆ  دیارە  دەردەخ��ات،  ئەو  بۆچوونەكانی  تەواوی 

بەرهەمهێنانی« كە  لە  بۆی وەگەڕخراوە  تێچوونەی  بەو  بەستراوە  شمەك 

بكەیتە دەرەوە،  تێچوون  نێو  لە  كار  ناتوانیت  »ریكاردۆ«دا  لەم ووتەیەی 

بەمانایەك  بۆیە  سەرمایە(  كار+   ( بە  یەكسانە  لێرەدا  تێچوون  چونكە 
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لەماناكان ریكاردۆ ئاماژەی بەم راستیە داوەو كاریشی وەك پێوەر بۆ »بەها« 

ناوبردووە. تەنانەت جۆن لۆكیش لە ساڵی 1689زاینی دا باسی كار دەكات 

و دەڵێ�ت كار پێوەرە بۆ بەهای ئاڵوگۆر، كە دواتر ئادەم سیمس لە كتێبەكە 

كە  دەدركێنێ   ئەمە  ناراستەوخۆ  ئەمیش  نەتەوە(  )سامانی  بەناوبانگەیدا 

دەڵێت« من وا دادەنێم كە كار پێوەرێكە بۆ بەهای كااڵكان«. بۆیە ئەنگڵس 

بەم شیكاریەی هەستا بە گڵۆڵەكردنی بیرە پەرشەوەبوەكان و كۆیكردنەوە 

لە نێو تیۆریاكەی خۆیدا، رێكی خستنەوە بە شێ,ازێكی زانستی پێشكەشی 

كردنەوە. گەرنا ئەم بیرەی ئەو ناراستەو خۆ كەسانی تر تەقەیان لێیدابوو. 

دیارە وەك وتمان ئەنگڵس یەكەم كەس بوو تەنانەت پێش ماركسی 

هاورێشی ڕوەو بیری شیوعیەت رۆیی و هەوڵی دەرخستنی رۆڵی چینی 

كرێكاری دەرخست، بۆیە هەردەم دەیویست تێفكرینی خۆی و هاورێكەی 

بێ�ت.  شۆڕشگێریەكەیدا  فیكریە  پ��رۆژە  و  كرێكار  چینی  خزمەت  لە 

بۆ  »پالنێك  بەناوبانگەی  ووتارە  ئەم  بەنووسینی  ئەنگڵسهەڵئەسێت  كاتێك 

ڕەخنەگرتن لە ئابووری سیاسی » لە الیەكەوە رێگەخۆشكەرو خستنەسەر 

رێگەی هاورێكەی واتە ماركس بوو بۆ نووسین و خۆ تەرخانكردنی لەبواری 

هاورێكەیدا  تری  نوسینەكانی  لەگەڵ  ترەوە  الیەكی  لە  سیاسی،  ئابووری 

تەبەنی تیۆریایەكیان كرد كە بەتیۆریای ملمالنێ ئەمرۆ ناسراوە، بەردەوامی 

وهاوبەشی بیرو كاریشیان لە سەر ئەم میتۆدە لەكار وایكرد دواتر رۆڵی 

گەورەو پێشەنگیان بینی لە تەبەنیكردنی بیری ماركسیەت و ئایدیۆلۆژیەتی 

شیوعیەت و رۆڵی چاالكانەی لە بزافی كۆمەاڵیەتی و جیهانی.  

بۆیە ئەنگڵس بە پیشەنگ و بزوێنەری یەكەم دادەنرێت لەم بوارەو 

ئەو پاڵی بەماركسەوە ناوە بۆ نوسینی كتێبی گرنگەكەی » سەرمایە« و دیارە 

هەر ئەم نوسینەی بوو بۆ یەكەمجار هەڵوێستی ماركسی گۆڕی بەرامبەر 
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ئەنگڵس و وایكرد كە چاوپێكەوتنی دووەمیان لە كۆتایی ساڵی 1844زاینی 

درێژەپێدانی  و  یەكترناسینیان  و  چاوپێكەوتن  یەكەم  لە  بێت  گەرمتر 

هاورێیەتیەكیان تا پاش مردنی ماركس بەردەوام بێت و بەرگەكانی دوەم 

و سێیەمی كتێبی » سەرمایە« ئەنگڵس بۆخۆی كۆی بكاتەوەو چاپی بكات 
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بەشی شەشەم:

چەند ووشەیەك لە مەڕ دیالێكتیك

نووسینی فریدریك ئەنگڵس

هەژموونی  بابەتی،  دیالێكتیكی  پێدەوترێت  كە  ئەوەی  دیالیكتیك 

دیالێكتیكی  دەوترێت  پێی  ئەوەی  بەاڵم  تەواوی سرووشتدا هەیە،  بەسەر 

كە  بزاف،  ڕەنگدانەوەی  لە  بەدەر  نیە  شتێك  بیر،  دیالێكتیكی  خودی، 

لەسەرجەم پنتەكانی سرووشتدا بوونی هەیە. ئەم بزاڤە لەرێگەی دژەكانەوە 

درووست دەبێ�ت، كە دیاریكەری ژیانی سرووشتیە بە ملمالنێی بەردەوام.  

بااڵتر،  شێوەیەكی  بۆ  یان  دی،  ئەوی  بۆ  یەكێكیان  كۆتایی  بەگۆرانكاری 

جەمسەری لەگەڵ موگناتیسیەت دەستی پێكرد، لەوێوە لەخودی جەستەدا 

زیاتردا  یان  بەسەردوو  ئەلەكترۆنیدا  لە  بەاڵم  دەك��ات،  نومایان  خۆی 

كیمیاییەكان  كردە  بوون،  ئایۆنی  پێچەوانە  ئەلەكترۆناتی  بە  دابەشدەبێت، 

كیمیاییەكان  دوورخستنەوەلەیەكی  و  راكێشان  دی��اردەی  بۆ  هەموویان 

دەگەڕێتەوە. كۆتاجار،لەژیانی ئەندامیدا، دیسان پێویستە تەماشەی شێوەی 

ناوكی خانەیەك بكەین، كە ڕووكاری جەمسەری مادەی پرۆتینی زیندووە. 

هەموو  وایە  پێی  گەشە(.  و  )سەرهەڵدان  پەرەسەندن،  تیۆری  لەراستیدا 

هەنگاوێك بۆ پێشەوەچوون، لەخانەیەكی سادەوە دەست پێدەكات، دواجار 

بەئاڵۆزترین كرداردا گوزەردەكەن و ڕوەكەكان  لەالیەك و مرۆڤیش لەالكەی 
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و  گەشەدەكەن  دا  وگونجان(  )بۆماوە  بەردەوامی  ملمالنێی  لەنێوان  تر، 

تێدەپەڕن. لێرەوە ڕووندەبێتەوە بەرتەسكی پراكتیكی ئەو گوتەزایانە وەك 

»ئەرێنی، نەرێنی« لەسەر شێوازەكانی پەرەسەندن لەمجۆرە. رەنگە بتوانین 

بۆماوە دابنێین بەالیەنێكی ئەرێنی، كە پارێزگاری لەخەسڵەتە بنچینەییەكان 

بكات، گونجانیش وەك الیەنێكی نەرێنی، كە كاڵكەرەوەو البەری خەسڵەتە 

بۆماوەییەكانە بەبەردەوامی. بەاڵم ئێمە با هەق بەوە بدەین و بڵێن كە 

گونجان و تەكەیوف چاالكیەكی ئەرێنیە، كاریگەرەو داهێنەرە، لەوالشەوە 

بۆماوە بە چاالوانێكی نەرێنی ناوزەدی بكەین، بەو پێیەی حەزی لە نەجواڵن 

ویەك ڕەنگیو نەگۆڕیە. لێرەوە بە پێی ئەوەی بەدرێژایی مێژوو ڕوویداوە و 

گوزەریوە، پێشكەوتن لە سەر شێوەی نەرێ و الدان بۆ ئەوەی كە هەبووە، 

دەركەوتووە.بۆیە چاك وایە، لێرەوە و بە ئیعتیباری زانستی ڕووت، ئیعتباری 

سەردەمێكدا  لەهەر  و  لەمێژوودا،  دەبینین  نەرێنیە.  چاالكیەكی  گونجان 

جووڵە لە رێگەی دژەكانەوە بە توندترین شێواز لە الیەن ڕەگەپەرستانەوە 

دژی ئەو گەالنەی كەهەستاونەتەوە، دەركەوتوەو خۆی نومایان كردووە. لە 

سەرو بەندی كاتێ:ی وەها یەكالكەرەوەدا بژاردەیەكی تر لە بەردەم ئەو 

گەالنەدا نەماوەتەوە تەنها ئەوە نەبێت كە دەبێت یەكێكیان هەڵبژێرێت، 

ڕوو  بخاتە  كە خۆی  پرسێك  لەراستیدا  ئەویان.!  یان  بێت  ئەمیان  جائیتر 

) فیلستەریەكان)   كە  لەوەی  جیاواز  تەواو  شێوەیەكی  بە   ، ب��ەردەوام 

ئەوانەی یاری بە سیاسەت لەهەمو سەردەمێكدا دەكەن، تەنانەت فیلیستەری 

لیبراڵی ئەڵمانی لە ساڵی 1848زاینی لە ساڵی 1849زاینی كتوپڕو بێ ویستی 

بگەرێتەوە  دەبێت  یان  ئەویش:  بینیەوە  خۆی  گرفتێكدا  لەبەردەم  خۆی، 

بۆ ئەو كۆنەپەرستیەی جاران كە وێنایەكە زۆرترین توندوتیژی وزیانمەندی 

پیشانئەدات، یاخود بەردەوام بدات بەو شۆڕشەی دەستی دراوەتێ تاوەكو 
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دامەزراندنی سیستمی كۆماری. رەنگە تایەك كۆماری، خاوەن باكگراوندی 

دوودڵیەی  ئەم  دیارە  بەاڵم  نەبینێت.  بەخۆوە  دابەشبوون  سۆسیالیستی، 

دەسەاڵتێكی  دامەزراندنی  بەالی  دا  بریاری  بۆیە   ، زۆر  نەبوو  بەردەوام 

بوون.  ئەڵمانی  لیبراڵی  بژاردەیەكی  كە  بكەون،  مانتیۆڤیلی  كۆنەپەرستی 

دیسان لە فەرەنسا بە هەمان شێوە لە ساڵی 1851زاینی، كاتێك  بورجوای 

پێشتر  ئەو  دیارە  بینیەوە،  گەورەدا  گرفتێكی  لەبەردەم  خۆی  فەرەنسی 

شێوەیەكی  یان  دەبێت  كە  بەوەی  نەكردبوو،  جۆرەی  لەم  شتی  پێشبینی 

فەرەنسا  پاوانكردنی  و  ئیمپراتۆری  پاسەوانانی  و  ئیمپراتۆری،  كاریكاتۆری 

كۆمارێكی  دامەزراندنی  یاخود  شەرەنگێزەوە،  چەتەوی  كۆمەڵێك  لەالیەن 

سۆسیالیستی- دیموكراتی، بەاڵم دیارە ملی كەچ كرد بۆ ئەو چەتەو تاقمە 

توندڕەوانەو، خۆی خستە بەركۆت وبەندەكانی ئەوان بۆ ئەوەی بیپارێزن و 

بەردەوام بن لە سەرچەوساندنەوەی چینی كرێكارو زەحمەتكێش. 

تێڕوانینێكی مێژوویی بۆ دیالێكتیك

لە پەنای ئەم نوسینەی ئەنگڵسدا

ئەمەی سەرەوە چەن دێرێك بوو لەسەر دیالێكتیكی ئەنگڵس، دیارە 

دیالێكتیك الی ئەنگڵس پایەیەكی گرنگە لە بونیادی  قوتابخانەكەی، كەوەك 

بابەتی  كە  تێدانیە  گومانی  ناسرا،  ماركسی  قوتابخانەی  بە  دواتر  وتمان 

دیاڵكتێك وەك پرسێكی فەلسەفی بۆ فەیلەسوفانی یۆنان دەكەڕێتەوە، بەاڵم 

مشتومڕو  بەمانای هونەری  ئەوان  ئێستەی چونكە الی  مانایەی  بەم  نەك 

گفتوگۆكردن دەهات بەتایبەت لەو یاسایانەی كەزیاترگشتی بوون و كۆنترۆڵی 

سروشت و كۆمەڵگەو بیریان دەكرد. دیارە ئەم گفتوگۆو مشتومڕانەش لەو 

تەنها  بەمانا  نەدەرۆیشتن،  و  بەرێنەدەكران  تەقلیدی  بەشێوەیكی  یاسایانە 

هەوڵێك نەبوو بۆدۆزینەوەی راستترین، بەڵكو بۆ سەرنجدان و رامان لە 
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دژەو جیاوازەكان پەلی دەكوتا، بەپێی سەرچاوەكان ئەم شێوازە لە دیالێكتك 

دیارە  بوو.  لەدایك  زینۆن  یۆنانی  فەیلەسوفی  دەستی  لەسەر  جەدەلە  و 

ئەو جیاوازی و هاودژانەی كە زینۆن گفتوگۆی لەسەردەكردن  لەسەدەی 

پێنجەمی پێش زاین، گۆرانكاری بەسەردا هات وئەو مشتومڕانەش بەهەمان 

بەخۆوەدی  هونەریبوونیان  جۆرێك  بەشێوازێك  بەسەردا  گۆرانیان  شێوە 

بیرو  لەگەڵیشیدا  و  بۆچوونەكان  بیرو  خستنەڕووی  بۆ  گفتوگۆكان  كاتێك 

لەرێگەی پرسیارو وەاڵمەوە، لەمەشەوە  بۆچوونەدژەكانیان، ئەوەش دیارە 

سۆفستاییەكان  لەگەڵیشیدا  فەرزكرد،  خۆی  نوێ   لەبیركردنەوەی  جۆرێتر 

بۆ  میكانیزمێك  وەك  گۆڕی،  رەخنەیی  فێركاری  میتۆدێكی  بۆ  ئەمەیان 

یاریكردن بە وشەو چەمكەكان بەمەبەستی شارینەوەی راستیەكان گۆڕا. الی 

لە دیالێكتیك دەبینین، جەدەلێك كە بەشوێن  تر  سۆفستاییەكان جۆرێكی 

جیهانێكی  كە  پێییەی  بەو  دیاردەوە  جیهانی  لەدەرەوەی  وێڵە،  دا  راستی 

وەهمیە، بۆیە سۆفستاییەكان ئەم بیرەیان لەگرنگیدان بە سرووشتەوە  بۆ 

گرنگیدان بە مرۆڤ گۆڕی، بۆیە بنەماكانی سەراوژێر كران، و نۆرمەكانی 

گۆرانكاریان بەسەردا هات. و سروشتیان لەپەنایەكدا دانا و كەوتنە گیانی 

تێفكرین پێش هەموو  بۆ فەلسەفاندن و  بنچینەیی  بابەتێكی  مرۆڤ وەك 

بابەتەكانی تر.لێرەوە مرۆڤ بۆخۆی بووە چەق و پێوەری راستیەكان. بۆیە 

سوفسەتەكان گرنگیدانەكانیان چڕكردەوە لەسەر مەعریفەو خود و ئیخالق.

وەك ئەوەی پرۆتاگۆراس Protagoras 411--481  دەیوت« مرۆڤ پێوەری 

هەمووشتەكانە« 

دیارە پاش ئەویش فەیلەسوفی گەورەی یۆنان »سوقرات »هات. ئەو 

نوێی  پێشكەوتویی  وێنەیەكی  كە  داهێنا،  بیركردنەوە  لە  نوێی  میتۆدێكی 

بۆ چەمكی دیالێكتی فەلسەفی پێشكەش كرد، كە وەك شێوازێكی نوێ  بۆ 



ئاشنابوون بە  ئەنگڵس 96

گەیشتن بەحەقیقەت دەهاتە هەژمار. دەتوانرێت بە میتۆدی )ئایرۆنای و 

مایۆتیكا ( ناوزەد بكرێت، كە  ئەو میتۆدەش لەسەر دووبنەما دەوەستێت 

ئەوانیش: 

بنەمای یەكەم: ئایرۆنای ، IRONIE التهكم..كردەی پرسیار، ئەمەش 

بۆچەند  دەرگا  كە  گوماناوی  پرسیارێكی  خستنەڕووی  و  نەزانكاری  خۆی 

لەو  عەقڵە  رزگاربوونی  تیایدا  ئامانج  گفتوگۆبكاتەوە.  لە  دژ  تەوەرەیێكی 

زانستە ڕوكارو هەڵەپۆشە و ئامادەكردنی بۆ پێدانی زانیاری راستەقینە. 

دەروون��ی  لە  راستی  چاندنی  بەمانا  مایۆتیكا:  دووەم،  بنەمای 

بەشێوەیەكی  كە  پرسیارانەی  ئەو  هەڵهێنجانی  لەرێگەی  بەرامبەرەكەتدا، 

لۆژیكی ڕووبەڕووی دەكەیتەوە، ئەمە بنەمایەكی ئەو میتۆدەیە كە سوقرات 

بەواتای  مینۆن-  گفتوگۆكانی  لە  بەتایبەت  كرد،  راڤەی  ئەفالتوون  دایناو 

دەركردنی ئەوبیرو تێفكرینە هەاڵنەی كە لەهزرو بیردا هەن، لەرێگەی ئەو 

پرسیارە لۆژیكیانەوە كە سەبارەت بەو بابەتە ئاراستەی دەكرێت، بەمەش 

هەنگاو  راستی  دۆزینەوەی  ڕوەو  و  دەسازێنرێت  بیركردنەوە  بۆ  بوارێك 

گرنگە  زۆر  بیرهاتنەوەیە  بەبیركردنەوەو  بواردان  ئەم  بۆیە  هەڵدەگرێت، 

بەالی سوقراتەوە و بە مەعریفە وەسفی دەكات وەك چۆن لەبیرچوونەوە 

بە نەزانی باسی لێوەدەكات.

دیارە الی ئەفالتوون جەدەل بوویە میتۆدو زانست بەتایبەتی كاتێك 

دابەشی كرد بۆ جەدەلی هەڵكشاو »ascending« كە بیر تیایدا لە بەشەوە بۆ 

گشت دەگویزرێتەوە. لە پەیپێبراوە هەستیەكانەوە بۆ ماناگشتیەكان، یاخود 

دابەزین  descendingك��ە  داكشاو  جەدەلی  هەروەها  بااڵ.  عەقاڵنیەتی  بۆ 

بەعەقڵ لە بەرزترینەوە بۆ نزمترین ئاست ئەوەش بەجوانكردن و رێكخستنی 

بۆ رەگەز و جۆرەكان. 
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بو  بەشێوازێك  لوتكە،   گەیشتە  دەدەل  پرسی  هێگڵ  الی  دیارە 

و  سرووشتی  گشتی  لەگەڵیدا  زانایە  ئەم  گشتگیر«  فەلسەفی  بەمیتۆدێكی 

كە  بەوەی  پیشكەشیكرد،  ڕوو  خستە  بۆیەكەمجار  عەقڵی   و  مێژوویی 

پەرەسەندنی  گۆرو  ئالو  و  وگۆڕان  جواڵو  دۆخی  لە  واتە  ئاڵووگۆڕبوونە، 

بەردەوام دایە، دیارە دیالیكتیك الی هێگڵ لە سەر سیكوچكەی » بابەت و 

دژەبابەت و یەكانگیری بابەت و دژەبابەتەكەبە.

دیارە جەدەلی هێگڵی بۆ جەدەلێكی تر جیاواز لەوەی خۆی گۆڕأ، 

ئەویش جەدەلی ئەتۆلۆژیە، یاخود جەدەلی سۆز الی كیركگۆرد، بەرامبەر 

هێگڵ  لە  رەخنە  كیركگۆرد  دیارە  هێگڵ.  الی  عەقڵی  و  رۆح  جەدەلی 

دەگرێ بەوەی كە هەستاوە جەدەلی لەسەر بنەمای دژایەتی خود و بابەت 

دابەشكردووە. بەوەی كە جیهان لە ناویشیاندا مرۆڤ بابەتێكی نامۆ بێت لە 

مرۆڤ. بۆیە پیشەنگی بابەت لە بیری پاڵنەر بوو بۆ كیركگورد تاهەڵبگەرێتە 

لە الی سەرەوەو، خودێتی رۆچوو وئەنتۆلۆژیای خود دابرێژێت.

لە  جەدەلیەتی  رۆحی  ماناو  و  هات  ئەوە  پاش  ئەنگڵسیش  دیارە 

میسالیەتی هێگڵیەوە دەركرد، هەرچەند ئەنگڵس و هاورێكەشی سسەرەتا 

پابەندبوون بە رێبازی دیالێكتیكی هێگڵی بەاڵم دواتر باوەڕیان بە ئایدیالیستی 

ئەو نەما، چونكە لە ئایدیالیستی هێگڵدا عەقلێك یان ئایدیایەكی رەها هەیە 

نامۆ بووە، بەاڵم لە كۆمەڵگەی مرۆییدا بە ئاستی  كەلەسرووشتدا لە خۆ 

هوشیاربوون خۆناسینەوە دەگات. كە ئەم بیرۆكە دواتر لەالیەن فیورباخەوە 

پەرەیپێدرا. دیارە ئەنگڵس مادیانە بۆ بابەتەكی ڕوانی و باوەڕی بەوعەقڵە 

رەهایە نەهێناو پرسی جەدەلی گۆڕی و سرووشتی كردە سەنتەر.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ی  ڵ ا س

چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید
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18
ئاشنابوون بە بزوتنەوەی 

فیمینیزم
2014كۆمەڵێك نوسەر

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

2014فازل حسێن مەال رەحیمماو تسی تۆنگكتێبی سور 27

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

33
گەشتە بێ ئاكامەكانی 

سەركردەیەك
2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەر

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل
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36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان میالد 

ئەلقزی
2015سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58


