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پێشەكیی وەرگێڕ

“واباشە كتێبە گەورەكان ئەو كاتە بخوێرنێنەوە   

كە لەمۆد كەوتوون و باویان نەماوە”

“واڵتەر بنیامین”

I

ڕۆژێك لە ماڵەكەی ئەو دەبێت لە دانیامرك، و گەشتێك بەنێو 

دەمێكە  كە  دەربهێنێت،  كتێبە  ئەو  تاكو  دەكات  كتێبخانەكەیدا 

تۆزی لەسەر نیشتووە و وەك بڵێیت لەمۆد كەوتووە و چیرت باوی 

نەماوە. دەیەوێت ئەو كاتە پەنا بۆ ئەو كتێبە بەرێتەوە كە هەمووان 

لەبیریان چووەتەوە و وادەردەكەوێت ڕۆژێك لەڕۆژان ئەم كتێبە 

نەنوورسابێت، كتێبی پیرەپیاوێكی ڕیش سپی، و مێژوویەكی پڕ لە 

دەربەدەری و مەینەتی و چارەڕەشی، كتێبی پیاوێك، كە تەنانەت 

خەریكبوو یەكێتیی موقەدەس لەدژی ئەو دروست بكرێت و ماڵ 

كوێیەك  هەر  بۆ  خۆى،  نەیدەگرتە  دەوڵەتێك  هیچ  كە  بەكۆڵێك 
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دەیزانی  ژوورەوە،  بچێتە  دەروازەكانیدا  بە  لەوەى  بەر  دەچوو 

چوونەكەى  ئەگەر  بەاڵم  بگەڕێتەوە،  خۆیدا  بەشوێنی  دەبێت 

لەسەرخۆ و ئارام بووبێت، بێگومان گەڕانەوەكەى پڕ لە ترس و 

دڵەڕاوكێ و نیگەرانی و ئازاردان بووە. ئەرێ: پیرە پیاوێك هەموو 

تەمەنی خۆى تەرخانكرد بۆ لێكۆڵینەوە لە پارە و پێشرتیش باسی 

كۆى  بەكااڵییكردنی  لە  بریتییە  پارە  كردووە:  پارە  دەسەاڵتی  لە 

بە  ئینسان  پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان و سەرمایەداریی هێزی 

پارە  دەرب��ارەى  ئەو  هێندەى  كەس  سەیرە،  زۆر  دەكڕێت.  پارە 

بوو.  پارەتر  بێ  كەسێكیش  لە هەموو  لەكاتێكدا  كەچی  نەدووا، 

كتێبە تۆز لەسەر نیشتووەكە ئەمە ناونیشانەكەى بوو: “سەرمایە: 

ڕەخنە لە ئابووریی سیاسی”. ماڵەكە هی بێرتۆلد برێختە و واڵتەر 

بنیامین میوانە و وەك هەمیشە گەڕیدەی ناو كتێبخانەكانە، هەر 

وەك كتێبخانەى نێونەتەوەیی پاریس، كە تیایدا دەستیكردبوو بە 

ڕووی  برێخت  هتد.  و  پاریس  پاساژەكانی  و  تێزەكان  نووسینی 

دەمی دەكاتە بنیامین و دەڵێت: زۆر باشە لەم ڕۆژگارەدا دەست بۆ 

كتێبێك دەبەیت كە وەك بڵێیت چیرت باوی نەماوە و لەم ڕۆژانەدا 

بە پەنجەى دەست دەژمێردرێن ئەوانەى بەدواى ماركسدا دەچن؛ 

بنیامینیش لە وەاڵمدا بە برێخت دەڵێت: “واباشە كتێبە گەورەكان 

ئەو كاتە بخوێرنێنەوە كە لەمۆد كەوتوون و باویان نەماوە”. بڵێی 

چ مەبەستێك لە پشتی ئەم قسەیەوە هەبێت؟ نیگای دێكارتیی 

بەسەر ماركسیزمدا هاتووە.  ئەو شتەیە كە  بۆ جیهان هەر  مۆد 

مۆد دەتوانێت هەموو شتێك بگۆڕێت تەنها گۆڕینی خودی خۆى 

دەڕوات  جەمسەرەى  ئەو  هاتەكایەوە،  گۆڕان  كاتێك  و  نەبێت. 
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بە  ببێت  مێژوودا،  كتێبخانەی  كەنارەكانی  و  گۆشە  لە  تاكو 

شوناسێكی كالسیك، ئەو شتەیە كە لە ساتی ئێستادا پێویستامن 

پێیەتی، شتێك كە لە مۆد كەوتبێت و باوی نەمابێت. ئایا مەبەستی 

بنیامین ئەوە نییە كە سەرمایەداریی لەسەر مۆد دەژیت و ئەو 

لە  خەو  و  نامێنێت،  لەبەرچاوان  چیرت  كەوت،  لەمۆد  شتەش 

چاوی سەرانی ئەم سیستەمە حەرام ناكات؟ وابزانم ئەوان وەك 

كااڵیەك لە سەرمایەیان ڕوانیوە و ئیرت ئارام لەسەر كورسییەكانیان 

ئەو  ئەمە  نیشتووە،  لەسەر  تۆزی  “سەرمایە”  و  دانیشتوون 

كاتەیە كە بنیامین تۆزی سەر كتێبی سەرمایە دەتەكێنێت و وەك 

بۆمبێك بۆ ئێستای ئێمەى دەنێرێتەوە. ڕابردوو دەبێت بهێرنێتەوە 

ئێستا  ئەوان  بكرێت.  قەیراناوی  پێ  ئێستای  ساتی  و  ئێستا  بۆ 

دەڕۆن تاكو زەمەن بتەقێننەوە و تەقە لە سەعاتە قورمیشدار و 

گەورەی سەر بورجەكانی شار بكەن. “بۆ بیرمەندی شۆڕشگێڕی، 

لەسەر  و  مێژوویی  ساتێكی  بە هەر  تایبەتە  بەختی شۆڕشگێڕی 

وەها  بۆ  بەاڵم  دەكرێت.  گەرەنتی  سیاسیی  دۆخێكی  بنەمای 

دەسەاڵتی  بەهۆى  ئەندازە  هەمان  بە  بەختە  ئەم  بیرمەندێك، 

هاتنەناوەوەى ئەم ساتە بۆ ژوورێكی تەواو دیاریكراوی ڕابردوو 

زامن دەكرێت، ژوورێك كە تا ئەو ساتە داخراو و كڵۆم دراو بووە. 

هاوڕا  سیاسییدا  ئەكتی  لەگەڵ  بێگومان  ژوورە  ئەم  نێو  چوونە 

دەبێت؛ و بەهۆى هەمان چوونە ناوەوەیە، كە ئەكتی سیاسیی، 

مەسیحایی  ئەكتی  وەك  بێت،  وێرانكەر  هەرچەندێكیش  ئێستا 

پێشكەوتن  كۆتایی  ئامانجی  بێچین  )كۆمەڵگای  دەنارسێتەوە. 

نییە لە مێژوودا، بەڵكو وەستانی گشتی شكستخواردو و دواجار 
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دەیەوێت  بنیامین  شتانەى  لەو  یەكێك  بەدیهاتووەكەیەتی(”. 

لەڕێگایەوە زەمەنی ئێستا ]كە زەمەنی سەرمایە و كاتی موتڵەقی 

ڕابردووی  هێنانی  بكات،  قەیران  تووشی  سەرمایەدارییە[  كاری 

فەرامۆشكراو و تۆز لەسەرنیشتووە، دروست وەك تەكاندنی تۆزی 

سەر كتێبەكەى ماركس. ئەمە ئەو شتەیە كە ئەوانیدیكە بیریان 

لێنەكردبووەوە و بنیامین سەرەداوەكەى خستە بەردەستامن. 

II

ڕیبات  و  قات  لەالیەن  ماركس  هێندەى  بیرمەندێك  هیچ  ئایا 

لەبەرەكان و كارگوزار و خزمەتكارانی سەرمایە و ئەڵقەلەگوێكانی 

ڕەخنەگری  ئ��ەوان��ەى  تەنانەت  و  س��ەرم��ای��ەداری  سیستەمی 

ئەو  پێكراوە؟  سووكایەتیی  بوون،  سەرمایەداریش  سیستەمی 

بۆ  قوڵەى  تێگەیشتنە  و  سیاسیی  بلیمەتییە  لەو  جگە  پیاوەى 

ناسك  و  كراوە  و  قوڵ  بیرێكی  خاوەن  كەچی  هەیبوو،  ئابووری 

تەمەنی  هات  و  كولتوور،  و  هونەر  و  ئەدەبیات  دەربارەى  بوو 

مێژوو  حاویەى  ناو  خاشاكەكانی  و  زبڵ  شیكردنەوەى  بۆ  خۆى 

بوو  سیاسیی  ئابووریی  ڕەخنەى  بەرهەمەكەى  كە  تەرخانكرد 

تاكو هیچ نەبێت هەیمەنە و دەسەاڵتی ئابووریی لەسەر ئینسان 

لە  یەكێك  بە  بكات  بەتاڵ  كاتی  ئەوە  لەبری  و  بكاتەوە  كەم 

لێهاتووییەكانی  و  بەهرە  ئەوەى  بۆ  ئینسان  ژیانی  مۆدێلەكانی 

خۆیان پەروەردە بكەن. كەچی بێیت كتێبی گینز پڕ بكەیتەوە لە 

تاوانەكانی ماركس! بۆ تۆقاندنی نەوەكانی داهاتووی ئینسانییەت 

و سیلڤیستەر  كارداشیان  كیم  بۆ  ئارام  و دروستكردنی كەشێكی 
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ستالۆن )ڕامبۆ( و جۆرج كڵۆنی و دروستكردنی بتی موقەدەس بۆ 

هاوسەرگیرییەكەى لەگەڵ ئەمەل ڕەمزی عیلمەدینی كچە لوبنانی، 

و هەزاران منوونەى دیكەى سەرمایەداریی كارەسات. ماركسیزم نە 

خەون و خەیاڵێكی بەتاڵە و هەروەها ئەو حیكایەتە گەورەیەش 

ئەفسانەى  و  سەرتاپاگیر  دیكتاتۆرییەكی  هۆى  دەبێتە  كە  نییە 

ئەوروپا  پانتایی  كە  تارماییەیە  ئەو  ماركسیزم  نییە.  گلگامێشیش 

ئەوەندە  تەنها  بچێت.  و  بێت  پیایدا  ئەوەى  بۆ  بچووكە  هێشتا 

بەسە بە كەمێك شەهامەتەوە لە دواوە بڕوانین و كتێبە گەورەكان 

كتێبخانە دەربهێنین.  لە  لەسەریان،  تەپوتۆز  بیانووی البردنی  بە 

خوێندنەوەی كتێبەكانی سەرمایە، خەباتی چینایەتیی لە فەڕەنسا، 

بۆناپارت،  لویی  برۆمەری  هەژدەهەمی  فەلسەفە،  ه��ەژاری 

گروندریسە، ئایدیۆلۆژیای ئەڵامنی و... لە ڕۆژگاری ئێمەدا داوای 

ئاسەواری  وەك  تەنها  كە  دەكەن،  شتە  لەو  زیاتر  شەهامەتێكی 

نێو مۆزەخانەكان سەیربكرێن، نەك قسە هەژارەكانی سێر كاڕڵ 

دونیای  پۆرنۆگرافیكانەى  قسەى  یان  ئەمریكانیست.  پۆپەری 

ڕۆشنبیریی! ئێمە كە لەگەڵ برا سەرمایەدارەكانیان كاڵوەكانیان بۆ 

ئاسامن بەرز دەكردەوە و بە لوتبەرزییەوە ڕایاندەگەیاند: ماركس 

بەسەر  تەقی  و  ڕەق  مادەى  ماركس  بوو،  درۆزن  پێغەمبەرێكی 

زەینی زیندووی چاالكی ئینساندا سەروەر دەكرد و بۆیە الیەنگرانی 

بیركولن، باشبوو لە كۆتایی تەمەنیدا ماركس فریای خۆی كەوت 

پەشیامنبوونەوەى  وەك  ئەمە  و  نیم  ماركسیست  من  گوتی:  و 

و  نەكەیت  قبوڵ  لێ  ئەمەشی  تەنانەت  و  سەیركراوە  ماركس 

بڵێیت خۆ ئەمەش هەر دادی ماركس نادات، كەچی بانگەشەى 
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ببین  لەدایك  ئێمە  لەوەى  بەر  زووەوە  لە  بكەیت هەر  ئەوەش 

و چاو بەڕووی دنیادا بكەینەوە، بەرهەمەكانی ماركست سەرتاپا 

لە  ئاگا  بێ  هەن  عەجولیش  منداڵی  زۆرێك  و  خوێندبێتنەوە1. 

سیاسەت و سەرمایە و ئیمپریالیزمی نوێی جیهانی و دروستكردنی 

شەڕی مەزهەبی و برسیكردنی یەك لەسەر سێی جیهان كە لە خوار 

ژینگە  كارەساتەكانی  دروستكردنی  و  دەژین  هەژارییەوە  هێڵی 

دروستكردنی  لەجیاتیانی،  و  زەوی  لەسەر  سەوزایی  نەمانی  و 

سەوزایی دەستكرد و تەنكبوونەوەى چینی بەرگەهەوای ئۆزۆن، 

زەوقی  و  چێژ  بۆ  دیكە  هەسارەكانی  داگیركردنی  ئەتۆم،  شەڕی 

تەنانەت چەند میلیاردێرێكی ئەمڕۆ،  چەند مۆڵتی میلیاردێرێك، 

دانیشتووانی  هەموو  سێی  لەسەر  یەك  بارتەقای  سەرمایەكەیان 

جیهانە، هەروەها ڕیسواكردنی زیاتری خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و 

ئەدەبیاتی  كۆیلۆ،  پاوڵۆ  و  ئۆشۆ  و میسی،  ڕۆناڵدۆ  گڕتێبەردانی، 

و  عەبەسیی  ڕۆشنبیریی  و  ئەدەبیات  الوەكان،  شاعیرە  و  عەوام 

و  الند  چاڤی  عەتوف،  شوان  و  لەڤ  هێلی  ئێمە،  دونیای  یاخی 

كارەساتن.  سەرمایەداریی  بەرهەمی  هەموویان  هۆنیا،  گۆڤاری 

1-  ماركس لەو قسەیەیدا كە دەڵێت من ماركسی نیم مەبەستی لەو بزووتنەوە 
و  دەبرد  بەالڕێدا  ماركسیان  ئایدیاكانی  كە  بوون  هتد  و  ئەنارشیستی  گروپە  و 
دەشێواند،  ماركسیان  مەبەستەكانی  و  دەكردەوە  زەق  خۆیان  ماركسیست  وەك 
ماركس بەمجۆرە ماركسیستبوونە قەڵسە، ئەگەرنا، ماركس نەك تەنها لە ئایدیاكانی 
نەكرد،  باوەى  لۆژیكە  ئەو  پەیڕەوی  بەڵكو هەرگیزیش  نەبووەوە،  پەشیامن  خۆى 
وەك  تەمەنی  كۆتایی  تا  ماركس  موحافەزەكار،  پیریدا  لە  و  ڕادیكاڵ  الویدا  لە  كە 
شۆڕشگێڕێكی گەورە لە بواری تیۆریی و پراكتیكدا مایەوە و نووسینی هەر چوار 

بەرگی سەرمایە، شایەتین لەسەر ئەم ڕادیكاڵبوونەى ماركس تا كۆتایی تەمەنی. 
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بەناو  نەك  تارماییەك  بڵێین:  نەهاتووە  ئەوە  كاتی  ئیرت  ئەرێ 

ئەوروپادا، بەڵكو بەناو جیهاندا دێت و دەچێت: تارمایی ماركس 

ماركسیزمی  بێ  ماركسیستێكی  ماركسی  تارمایی  نەك  )هەڵبەت 

ئیگڵتۆن  تێری  كتێبەى  ئەم  ئایا  دێریدا(؟  ژاك  پۆستمۆدێرنیست: 

ئەم پەیامەى لەخۆیدا هەڵگرتووە؟ 

III

ئەدەبی،  ڕەخنەى  بە  بەسرتاوەتەوە  ناوێكە  ئیگڵتۆن  تێری 

كولتوور و ئادیۆلۆژیاوە. حەزی ئەو بۆ ماركسیزم الی گەریالكانی 

 .1 كتێبەكانی  لە  ئەو  پێشرت  نییە.  شاراوە  ئەدەبیات  و  فەلسەفە 

دەروازەیەك بۆ ئایدیۆلۆژیا، 2. ماركس و ئازادی، و 3. وەهمەكانی 

پۆستمۆدێرنیزم، 4. فیگورە دووڕووەكان: دەربارەى ستانلی فیش، 

سالڤۆی ژیژەك، و دەیڤد بێكهام، گایاتری سپیڤاك و ئەوانیدیكە، 

5. ڕەخنە و ئایدیۆلۆژیا، 6. كولتوور و مەرگی خوا، 7. ڕووداوی 

ئەدەبیات، جارەهای جار سووربووە و پێداگریی كردووە لەسەر 

هەنوكەییە  سیستەمە  بۆ  ماركسیزمە  كە  ئەڵتەرناتیڤ  تاقانە 

سیاسیی و كولتوورییەكانی جیهان. دوایین كتێبێك بەناونیشانێكی 

كە  ب��وو؟”  لەسەرحەق  ماركس  “بۆچی  سەرسوڕهێنەرەوە 

تیرێكە  كردووەتەوە،  باڵوی  و  چاپ  یەل  زانكۆى   2011 ساڵی 

داناوە.  ماركس  بۆ  بۆسەیان  ئەوانەى  هەموو  دڵی  دەیگرێتە 

كتێبی  گەورەیەى  حەماقەتە  بەم  كۆتایی  گەیشتووە  ئەوە  كاتی 

كارەساتەكانی  و  بەرهەمەكان  لە  یەكێكە  گینز  بهێرنێت.  گینز 

تێدایە  مەترسیداری  زۆر شتی  سیستەمی سەرمایەداری، سەیركە 
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و پیشانی مندااڵن دەدرێت، ئەفسانە تۆقێنەرەكان و بەسەرهاتە 

ترسناكەكانی دوورخستنەوەى مندااڵن و شووشتنەوەى مێشكیان 

بۆچی؟ نەخوازەاڵ ڕۆژێك بەرەو ماركسیزم بچن و هەموو فیلمە 

و  كۆمۆنیزمدا  بەڕووی  كاردانەوەیەكە  هۆلیوود  ترسناكەكانی 

حیكایەتی  بە  داهاتووە  نەوەكانی  تۆقاندنێكی  دروستكردنی 

كۆمۆنیزم  ڕووخساری  “ساو”  فیلمی  ئایا  كۆمۆنیزم،  گ��ەورەى 

مێژووی  سەیرە  ئەمریكا؟  هەمان  ڕزگاركەریش،  پاڵەوانی  و  نییە 

ڕزگاری بەسرتاوەتەوە بە مێژووی ئەمریكاوە، وەك فیلمی ڕۆژی 

سەربەخۆیی، فیلمی ڕۆژی سەربەخۆیی بەپەیڕەویكردن لەم تێزە 

گشتی و بنچینەییە دەچێتە پێشەوە كە مێژوو كۆتایی هاتووە و 

چیرت لەسەر گۆى زەوی چ لە واڵتە میرتۆپۆلەكان و چ لە پنتەكانی 

سەرمایەداری  سیستەمی  بنچینەیی  دوژمنانی  جیهاندا،  دیكەى 

دەرەوەى  لە  دوات��ر  دوژم��ن��ی  ك��ەوات��ە  ك��ەوت��وون.  لەپەلوپۆ 

سنوورەكانی ئینسانییەت و مرۆڤایەتی دێتە مەیدانی جەنگەوە. 

بەكاربردنی ئامادەكاریی گوتاری بەرانبەرێتیی مرۆڤایەتی/دوژمنی 

مرۆڤایەتی، وەك ئامرازێكی سیاسیی بۆ لەڕەوایەتیخستنی دوژمن 

لەالیەك و داگیركردنی پێگەى نوێنەرایەتیی مرۆڤایەتی لەالیەكی 

دیكەوە، هەمیشە یەكێكە لە باشرتین و نارساوترین رێگاچارەكان 

بۆ دەسەاڵتە ئیمپرالیستییەكان. 4ی جوالی كە ڕۆژی سەربەخۆیی 

هاتوون  كە  دێودرنجەكان  و  دەعبا  لەدەستی  ئینسانییەتە 

ئینسانییەت لەسەر زەوی بسڕنەوە، هاوكاتی ڕۆژی سەربەخۆیی 

ئەمریكایە لە كۆلۆنیالیزمی بەریتانی.
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IV

كۆمۆنیزم  لەغیابی  ئۆپۆزیسیۆن  بێ  سیستەمی سەرمایەداریی 

ترساندنی  ئامرازی  وەك  بەكارهێنانی  و  كۆمۆنیزم  مەرگی  یان 

مندااڵن و الوان و نەوەكانی ئێستا و داهاتوو و هەروەها وەك 

نۆستالژیایەكیش بۆ پێداگریكردن و جەختكردنەوە لەسەر زەمەنی 

ئێستا وەك زەمەنێكی پڕ و پێرفێكت، بووە بە دەزگایەكی گەورەى 

بیرۆكراسی و بە قەولی زیگموند باومەن، ئەم بیرۆكراسییە نانی 

خۆى بەهۆى بەكارهێنانی كۆمۆنیزم وەك شەیتانی موتڵەق تاكو 

وەك هەڕەشەیەكی جدیی دەربكەوێت، پەیدا دەكات. هەرچەند 

و  واقیعیرت  هەڕەشەیە  ئەم  بتوانێت  سەرمایەداریی  سیستەمی 

خۆى  مانەوەى  بۆ  گەرەنتیی  زیاتر  هێندە  دەربخات،  ترسێنەرتر 

و  زانكۆ  و  دامودەزگا  هەموو  ئەم  ئایا  ئەى  دەكات.  دەستەبەر 

لێكۆڵینەوەى  دەزگاكانی  و  وتار  و  گۆڤار  هەزاران  و  كۆنفراس 

سۆڤێت و سۆڤێتناسی یان كۆمۆنیزمناسی و سەدان هەزار قات 

پۆستمۆدێرنیستەكانیان  حەكیمە  و  برا  لەگەڵ  لەبەر  ڕیبات  و 

خەریكی چین؟ ئایا هەموو هەوڵێكیان بۆ نارشینكردنی كۆمۆنیزم 

و  مامۆستا  لیۆتاری  ئەوەتا  نەبووە؟  ماركس  بەدیاریكراوی:  و 

بەدیدی  دەڵێت:  بەڕاشكاویی  پۆستمۆدێرنیستەكان  باوەگەورەى 

ئینسانی پۆستمۆدێرن هیچ شتێك نییە ناوی ڕزگاریی گشتیی بێت. 

گەورە،  حیكایەتی  پێیدەڵێت  خۆی  شتەى  ئەو  لیۆتار  الی  بۆیە 

لیۆتار  مرۆڤایەتی.  مێژووی  گشتێتیی  بە  گەیشنت  بۆ  هەوڵێكە 

بە هەڵە تێگەیشتنی ماركس بۆ مێژوو و مێژووی مرۆڤایەتی بە 



بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟ 18

و  بەرهەمی ڕۆشنگەریی سەدەى هەژدەهەمەوە دەبەستێتەوە، 

ئیرت دەگات بە دەرەنجامە تازە گرنگەكەى خۆی: پۆستمۆدێرنیتە 

بریتییە لە ئاوابوونی حیكایەتە گەورەكان، و وازهێنان لەهەموو 

تاكە  داڕشتنی  لە  مێژوویی  پرۆسەى  كۆى  داڕشتنی  بۆ  هەوڵێك 

بڵێت  بەوەى  دەگات  بێرمەن  مارشاڵ  نییە  هۆ  بێ  تەفسیرێكدا. 

پۆستمۆدێرنیزم سەرباری بانگەشە فۆرماڵەكەى، دژەسەرمایەداریی 

هاتووەتە  كۆمۆنیزم  و  ماركس  دژایەتییكردنی  بۆ  بەڵكو  نییە، 

ئاراوە. پۆستمۆدێرنیستەكان بە گەڕانەوە بۆ نیچە و دانانی وەك 

پێغەمبەری خۆیان و ئەوانیش وەك حەوارییەكی پێغەمبەرەكەیان، 

داوە.  لەقەڵەم  مرۆڤایەتی  تاوانباریی  و  شەیتان  وەك  ماركسیان 

بیرمەندە  بەدیاریكراوی  و  ئینسانەكان  كاتێك  نییە  هۆ  بێ 

ئەو شتانە كەشف بكەن كە  ماركسیستەكان دەیانەوێت قواڵیی 

نابیرنێن و سیستەمی سەرمایەداریی لەڕێگای جۆرێك لە منایشیی 

فوكۆ،  وەك  پۆستمۆدێرنیستەكانی  شاردوونییەتەوە،  ساختەوە 

دێریدا، لیۆتار و بۆدریار هەموو هەوڵی خۆیان دەخەنەگەڕ تاكو 

ئەم كەشفە وەك شتێكی بێ مانا و مایەپووچ دەرخواردی خوێنەرە 

مەرسەفكارەكانی خۆیان بدەن، ئەو خوێنەرانەى تەنها ڕاهاتوون 

لەسەر زەوق و چێژی دەق بژین، گەمەی زمانەوانی و یاریكردن 

بە وشەكان و كورتكردنەوەى هەموو شتێك بۆ كۆمەڵێك نیشانە 

ئەمەیە.  كارەساتەكە  و سیمپتۆم.  نەخۆشی  نیشانەى  و  بونیاد  و 

دەى كەواتە وەرن با بەیەكەوە بپرسین: ئایا ئەم ماستە موویەكی 

الی  پاش-بونیادگەرەكان  و  پۆستمۆدێرنیستەكان  كە  نییە  تیادا 

هاوەڵە ئەمریكی و بریتانییەكانیان هێندە مەحبوب و قبوڵكراون؟ 
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بیری نوێ چیرت ئیشی ئەوە نییە بە تەنها دژایەتیی نیۆلیرباڵیزم و 

سەرمایەداریی بكات، بەڵكو هەروەها دەبێت تیر بگرێتە دڵ و 

ئامانجی پۆستمۆدێرنیستەكانیشەوە. 

V

بەرپرسی  پیرەمێردە  ئەم  ئایا  بپرسیت:  ساویلكانەیە  چەند 

ستەمكاری، كوشتنی بەكۆمەڵ و  وێرانكاریی ئابووری نییە؟ یان 

بخەیتە  بیستەمدا  لە سەدەی  زۆرەملێ  كاری  كەمپەكانی  یاخود 

ملی ئەم شۆڕشگێڕەوە؟ یان بێ پێچ و پەنا ستالین بخەیتە گەردنی 

ماركس، بۆچی؟ باشە ئەمە وەك ئەوە وایە تاوانەكانی دادگاكانی 

پشكنین بە مەسیح بسپێرین و بڵێین دادگاییكردنی جۆردانۆ برۆنۆ 

لە ئەستۆی عیسای كوڕی مەریەمە! ئەگەر مێژووی مەسیحییەت 

پڕ بێت لە كوشتار و دەستیان سوور بێت بەخوێن، دیارە قەشە 

دۆخە  لەو  هەمووان  ئەو  بگرە  و  نییە  ئەمە  بەرپرسی  پۆڵس 

هەموو  پاشاموەى  و  جیهان  زبڵی  “وەك  كە:  بكاتەوە،  وشیار 

 .)13.4 كۆرنسۆس،  باوەڕدارانی  بۆ  )نامە  لێهاتووە”  شتێكامن 

نییە”.  یان “هیچ جیاوازییەك لەنێوان جولەكە و یۆنانیدا بوونی 

گوتاری  تێكشاندنی  ئەمە   .)12.10 ڕۆما،  باوەڕدارانی  بۆ  )نامە 

پێناوی  لە  یونیڤێرسالیزم  گوتاری  زیندووكردنەوەى  و   لۆكاڵی 

ئەوا  بووبێت،  ڕووداوێك  ئەگەر  مەسیح  چییە؟  نەبێت  ڕزگاریدا 

خائینانی ڕووداو دواى مەسیح و حەوارییەكانی، دێن كە ناهێڵن 

و  بێت  بەردەوام  و  شوێنی خۆى  بگاتە  یونیڤێرسالە  گوتارە  ئەم 

دووبارە بكرێتەوە، ئەوان دەیانەوێت وەك كااڵیەك و كردنی بە 
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مۆد بۆ فرۆشتنی لە بازاڕدا، لەم گوتارەش بڕوانن و لەمۆدكەوتوو 

دەكەن  یونیڤێرسالیزم  ڕووداو  خائینانی  لێرەوەیە  بكەن،  سەیری 

بۆ  ئەمە  لەبەردەكەن.  مۆدی  بەرگی  و  كااڵیی  فیتیشیزمێكی  بە 

بۆ  پاساو  ناكرێت  جۆرێك  بەهیچ  ئەگەرچی  ڕاستە،  ماركسیش 

لە هەمانكاتیشدا ساویلكانە  بهێنینەوە، بەاڵم  تاوانەكانی ستالین 

و ئەحمەقانەیە بێیت تاوانی ستالین زەق بكەیتەوە )كە دڵۆپێكە 

لە دەریایەك( و تاوانی سەرمایەداری و بەنیۆلیرباڵیكردنی بەزەبر 

و هەروەها بەنیۆلیرباڵیكردن لەڕێگای ئایدیۆلۆژیا و دروستكردنی 

ڕەزامەندییەوە نەبینیت، كە لە سەرەتاكانی كاركردنەوەى میلیۆنان 

ئینسان بوونەتە قوربانی و میلیاردێك و نیو ئینسان لەخوار هێڵی 

لە  مانەوەیان  میلیاردێرەكان  مۆڵتی  كەچی  دەژین،  هەژارییەوە 

هۆتێلێكدا بۆ شەوێك، هەزاران هەزار دۆالرە و ئەمە لە بنچینەدا 

میلیاردێرانە  مۆڵتی  ئەم  بۆ  ڕێگا  سەرمایەدارییە  سیستەمی 

خۆشدەكات بەئارەزووی خۆیان تەراتێن بەنێو ئابووری واڵتەكاندا 

تااڵنكارییە  و  ئەم چەتەگەری  بكەن و دەستی بەسەردابگرتن و 

رسوشتییەكانیش  و  ماتریالی  سەرچاوە  و  رسوشت  گەورەیەى 

ناوبنێن: خاوەندارێتیی تایبەت. 

VI

ئەم كتێبەى تێری ئیگڵتۆن لە دە پرسیاردا زۆرێك لەو هەڵە باو و 

مەبەستدارانە ڕاست دەكاتەوە، كە تا ئەمڕۆ لەسەر ماركس هەن، 

ماركس  پاڵ  دراوتە  تۆمەتێكە  هەریەكێكیان  كە  پرسیاردا  دە  لە 

ماركس  دەگوترێت  وەك  دەكاتەوە،  ڕاست  هەڵەكان  ئیگڵتۆن  و 
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هەموو شتێك بۆ ئابووری كورت دەكاتەوە)فۆرمێكی جەبرگەرایی 

ئایدیۆلۆژیای  كتێبی  لە  خۆى  ماركس  ئابووری(،  حەمتییەتی  یان 

ئەڵامنیدا دەنووسێت: “یەكەمین ئەكتی مێژوویی بەرهەمهێنانی 

ئامرازە پێویستییەكانە بۆ دابینكردنی پێداویستییە ماتریالییەكان. 

بژەنین،  بانجۆ  دەتوانین  كە  ئەمانەیە  دابینكردنی  دواى  تەنها 

نیگار لەسەر دیوارەكان  بنووسین و نەخش و  ئیرۆتیكی  شیعری 

ماتریالی  بەرهەمهێنانی  بەبێ  كارە.  كولتوور  ژێرخانی  بكێشین. 

هیچ شارستانێتییەك بوونی نییە”. ماركسیزم دەیەوێت دەریبخات 

كە  نییە  بنچینەیی  مانایە  بەو  تەنها  ماتریالی  بەرهەمهێنانی 

چونكە  نییە،  بوونی  شارستانێتییەك  هیچ  پرۆسەیە  ئەم  بەبێ 

دواجار ئەوە بەرهەمهێنانی ماتریالییە رسوشت و خەسڵەتی ئەو 

پرەنسیپێك  بە  باوەڕی  خۆى  ماركس  دیاریدەكات.  شارستانێتییە 

بۆ بەرهەمهێنان هەیە، بەاڵم بەمانایەكی بەرفراوانی وشەكە. ئەو 

وەك  دەبێت  مرۆڤ  خۆبەدیهێنانی  یان  خۆ-ڕیالیزەكردن  پێیوایە 

ئامرازی  ئاستی  تا  نابێت  و  هەڵبسەنگێرنێت  لەخۆدا  ئامانجێكی 

گەیشنت بە ئامانجێك كورت بكرێتەوە و داببەزێرنێت. ئابووریی 

كار،  میتافیزیكی  لە  جۆرێك  واتا  دەك��ات،  دروس��ت  كار  كاتی 

ئەمە  دەڵێن  كاتێك  هەڵەوە  كەوتوونەتە  هەمووان  ئەوەى  هەر 

بەپێچەوانەوە  بەڵكو  دروستكردووە،  كاری  میتافیزیكی  ماركسە 

ئایدیالەكەى ماركس كاتی كار نییە، بەڵكو كاتی بەتاڵییە، واتا هەر 

ئەو كاتەى مرۆڤ دەبێت خەباتی بۆ بكات تاكو پێیبگات، و كاتی 

بەهرە  و  توانا  بە  پەرە  بەهۆیەوە  ئێمە  كاتەیە كە  ئەو  بەتاڵیش 

و لێهاتووییەكانی خۆمان دەدەین، ئیرت لە هونەر و ئەدەبیاتەوە 



بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟ 22

هی  بۆچوونە  ئەم  ئایا  سیاسەت.  و  كولتوور  دەگاتە  تا  بیگرە 

دەكاتەوە؟  ك��ورت  ئابووریی  بۆ  شتێك  هەموو  پیرەمێردێكە 

ئابووریدا  لەنێو  هەمووان  سەرمایەدارییە  ئەوە  بەڵكو  نەخێر، 

دیل و قەتیس دەكات و ئایدیالی ماركس ڕزگاربوونە لەم دیل و 

قەتیسبوونە. 

VII

ئایدیا  وەرگێڕانی  ئەویش  سیاسییە،  ئەكتێكی  وەرگ��ێ��ڕان 

تەنگژە  ڕووب���ەڕووی  بااڵدەست  دۆخ��ی  كە  شۆڕشگێڕییەكان 

وەرگێڕان  ئیشی  بڵێین  دەكرێت  بەمانایەك  یان  دەكەنەوە، 

نەك  ب��ارودۆخ��دا،  لەگەڵ  دەرگیربوونە  و  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوە 

وەرگێڕان وەك ئەكتێكی كولتووری و بۆ چێژی منایشی، تەنانەت 

ڕادیكاڵن  گوتارێكی  هەڵگری  نووسینانەى  و  وەرگێڕانان  ئەو 

چێژە  و  ناڕادیكاڵیتە  خودی  شاردنەوەى  كەچی  فۆرماڵدا،  لە 

میكانیزمەكانی  بۆ شاردنەوەى  منایشكردن  كەواتە  منایشییەكەیە، 

یاداشتەكانیدا  لە  ئاگامبێن  جۆرجیۆ  وەك  منایشییە.  ئیشكردنی 

“كۆمەڵگای  كتێبەكەى خۆى  بۆ  دیبۆر  گەی  لەسەر شەرحەكانی 

كااڵ  “ڕەم��ز”ی  دۆزینەوەى  دەكرێت  ك��ردووە،  باسی  منایشی” 

سەرمایەی  سیحرداماڵراوی  لە  قەڵەمڕەوی  كە  بووبێت  كلیلێك 

بەڕووی ئێمەدا كردووەتەوە، ئەمە ڕەمزێك بوو سەرمایە هەمیشە 

بیشارێتەوە.  خۆیەوە،  گشتیی  منایشكردنی  لەڕێگای  دەیویست 

ئەكتێكی دیكە و میكانیزمێكی دیكەى  كەواتە منایشكردن خۆى 

بۆ  منایشییەدا،  كۆمەڵگا  و  دۆخ  لەم  وەرگێڕانیش  شاردنەوەیە. 
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گوتاری  نییە  بێ هۆ  ڕاستەقینەیە،  ڕادیكاڵی  گوتاری  شاردنەوەى 

و  تێناپەڕن  فەیسبووك  پانتایی  لە  هەمیشە  ڕادیكاڵەكان  فۆرماڵ 

ڕەنگدانەوەى   – هەبێت  ئایدیایەكیان  ئەگەر   – ئایدیاكانیشیان 

هەروەها  و  تیایدان  كە  كاتەن  و  كۆمەڵگا  ئەو  ب��ارودۆخ��ی 

وردەڕەخنە  یان  گوتارە  ئەم  خوێنەرانی  ئاستی  ڕەنگدانەوەى 

ئابووریی  ڕەخنەى  لە  منایشیی  دۆخی  بێزاری  كولتوورییانەیە، 

بۆ  ئ��ارەزوو  یان  كولتووری  وردەڕەخنەى  ڕووكردنە  و  سیاسیی 

مەرسەفكردنی ئەم وردەڕەخنانە، گەریالكانی بەرهەمهێنانی ئەم 

وردەڕەخنانەش بەرز دەكاتەوە. ئەگەرچی وەرگێڕان لەم دۆخەدا، 

دۆخی  لەسەر  ڕەخنەیی  تێكستی  وەرگێڕانی  لە  بریتییە  زۆرجار 

منایشییە،  سیاسەتی  هەمان  هەڵگری  مادام  بەاڵم  بااڵدەست، 

دەبێتەوە  خۆیشی  و  منایش  بە  مەحكومە  بەناچاریی  ڕەخنەش 

منایشەدا  لەم  هەمووان  بەمانایەك،  كەواتە،  دیكە.  منایشێكی  بە 

هاوبەشن و هەمووانیش لەهەمانكاتدا بینەریشن. 

VIII

ئەم كتێبە سەرەتا بەپێی دەقی ئینگلیزی و بەراوردی دێڕ بەدێڕی 

كراوە  بوزەری  ڕەحامن  و  نەجەفی  ساڵحی  فارسیی  وەرگێڕانی 

قەولی  بە  دیكە  زمانێكی  بۆ  دەقێكیش  وەرگێڕانی  و  كوردی،  بە 

واڵتەر بنیامین، هەموو ڕاز و ڕەمزەكانی دەقی ئۆرگیناڵ كەشف 

دەكات و زمانی یەكەمیش لە خەرمانە و ناڕوونی و ئەرسارەكانی 

ڕزگار دەكات، ئەمەش دەرەتانێكی باشە لەڕێگای زمانی ئۆرگیناڵ 

بكرێتە  دەقێك  دیكەدا،  زمانێكی  بەڕووی  زمانەكە  كرانەوەى  و 
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و  نییە  ڕاست  بە موتڵەقیش  ئەمە  ئەگەرچی  زمانێكی دی،  سەر 

دەكرێت زۆرجار پەرتەوازەبوون دروست بكات، بەاڵم هەرچۆنێك 

بێت ڕزگاربوون لەم پەرتەوازەییە پەیوەندیی بە ئاستی مەبدەئ و 

تێگەیشنت و باوەڕبوونی وەرگێڕ هەیە لەو دەقەى وەریدەگێڕێت 

و ئەوەش بۆ ئەم دەقەى من وەرمگێڕاوە دروست و دەستدەدات. 

لێكۆڵینەوەى  كتێبی  زنجیرەی  بە  گرنگیدانە  كتێبە،  ئەم  ئامانجی 

سۆسیالیستیی هەر لە ئەنتەرناسیۆنالی سێوە بگرە تا دەگاتە چەپە 

ئەحمەد” دەكەم،  لەكۆتاییدا، سوپاسی هاوژینم “هێرۆ  نوێكان. 

كە یارمەتیدەرم بوو. و هەروەها سوپاس بۆ هاوڕێی ئازیزم “بابان 

ئەنوەر” كە وەك هەمیشە هاوكاریی ئیشەكامنە.

Terry Eagleton: Why Marx was Right, Yale University 

Press, New Haven and London, 2011.

تری ایگلتون: پرسشهای از ماركس، ترجمە: رحامن بوذری و صالح 

نجفی، انتشارات مینوی خرد، تهران، 1391.

پێشڕەو محەمەد

سلێامنی – 2015/5/25
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پێشەكیی نووسەر

سەرنجڕاكێشەوە  بیرۆكەیەكی  لە  كتێبە  ئ��ەم  نووسینی 

دەستیپێكرد: ئایا دەكرێت بەناوبانگرتین ئەو ڕەخنانەى لە ماركس 

گیراون، هەموویان هەڵە بن؟ و نەك هەموویان، النیكەم دەكرێت 

زۆربەیان بەمجۆرە بن؟

هەڵەى  هەرگیز  ماركس  كە  نابەخشێت  ئەوە  مانای  ئەمە 

لەوە دەكەن  باس  نیم سەرەتا  لەو جۆرە چەپانە  نەكردووە. من 

دایاوان  كاتێك  بەاڵم  بگرن،  شتێك  هەموو  لە  ڕەخنە  دەبێت  كە 

لێدەكەن سێ ڕەخنەى جدی لە ماركس بگرن، كەللەیی دەبن و 

بەباشی دەریدەخات كە من  كتێبە  ئەم  قەپات دەكەن.  دەمیان 

خۆم گومانم لە هەندێك لەئایدیاكانی ئەو هەیە. بەاڵم ئایدیاكانی 

هێندە  خۆى  سەردەمی  پرسەكانی  گرنگرتین  دەربارەى  ماركس 

ڕاشكاوانە بوون كە بانگەشەكردن بۆ ماركسیستبوونی خۆى، وەك 

لەوە  بیر  فرۆید  الیەنگرێكی  هیچ  دەردەكەوت.  ژیرانە  كارێكی 

هەروەها  نەكردبێت،  گەورەى  هەڵەى  هەرگیز  فرۆید  ناكاتەوە 

تاكە  لە  بەرگریی  هیچكۆك  ئەلفرێد  هۆگرانی  لە  یەكێك  هیچ 
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سیناریۆكانی  بەدێڕی  دێڕ  و  )مەشهەد(�ەكان  دیمەن  تاكەى 

ئایدیاكانی  بدەم  پیشانی  دەمەوێت  من  ناكەن.  مامۆستاكەیان 

ماركس جێی بڕوا و ژیرانە و مەعقولن، نەك كامل و پێرفێكت. بۆ 

سەملاندنی ئەم بانگەشەیەش، لەم كتێبەدا دە بڕگەم هێناوەتەوە 

گیراون،  ماركس  لە  ڕەخنانەى  ئەو  ستانداردترین  و  باوترین  لە 

ئەویش نەك بەپێی ڕیزبەندیی گرنگیی ڕەخنەكان، و هەوڵمداوە 

تاكو دانە بەدانەی ئەو ڕەخنانە ڕەتبكەمەوە. ئامانجێكی دیكەم 

ئەوە بووە كە لە پرۆسەى ئەم كارەدا دەروازەیەكی ڕوون و شیاوی 

تێگەیشتنی بیركردنەوەى ئەو بۆ ئەو كەسانە بخەمەڕوو كە باش 

ئاشنا نین بە كارەكەى ماركس. 

كاریگەرترین  "بێگومان  كۆمۆنیزم  مانیفێستی  دەڵێن  هەندێك 

دەقێكە لە سەدەى نۆزدەهەمدا نوورسابێت"]1[. لەودیوی پیاوانی 

هتدەوە،  و  ئایینی  پێشەوایانی  جەنگاوەران،  زاناكان،  دەوڵەت، 

ڕەوتی  مانیفێست  نووسەری  هاوتای  بیرمەندانەى  ئەو  كەمن 

مێژووی واقیعییان گۆڕیبێت. بەدرێژایی مێژوو هیچ حكومەتێكی 

دێكارتی، گەریالی شەڕڤانی ئەفالتونی، یەكێتیی كرێكاریی هێگڵی 

ئەوە  كینەلەدڵرتین ڕەخنەگرانی ماركسیش  تەنانەت  نابیرنێتەوە. 

ڕەت ناكەنەوە كە ئەو تێگەیشتنی ئێمەى بۆ مێژووی مرۆڤایەتی 

وەك  دژەسۆسیالیزمی  بیرمەندێكی  گۆڕیوە.  بناوانەوە  و  بنج  لە 

بزووتنەوەی  "بەهێزترین  بە  سۆسیالیزم  میزس  فۆن  لودڤیك 

یەكەمین  بینیبێت،  بەخۆیەوە  پێناسە دەكات، كە مێژوو  ڕیفۆرم 

ڕەوتی ئایدیۆلۆژییانە كە بۆ بەشێكی مرۆڤایەتی كورت نابێتەوە، 

ڕەگەزەكان،  هەموو  لەنێو  ه��ەواداران��ی  و  الیەنگران  بەڵكو 
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ئەم  بەاڵم  هەبووە"]2[.  شارستانییەكاندا  و  ئایینەكان  نەتەوەكان، 

ئێستا  كە  دەبیسرتێت  لەوێ  لێرەو  سەیروسەمەرەیە  بیروباوەڕە 

تیۆرییەكانی  و  ماركس  ئاسوودەوە  خەیاڵێكی  بە  دەتوانین 

قەیرانەكانی  وێرانكەرترین  لە  یەكێك  بەدوای  ئەویش   – بنێژین 

لە  هەر  ماركسیزم  لەكاتێكدا  مێژوو.  بەدرێژایی  سەرمایەداریی 

و  تیۆریی  ڕەخنەى  سازشنەكەرترین  و  دەوڵەمەندترین  كۆنەوە 

سیاسیی بووە لەسەر سیستەمی سەرمایەداریی، ئێستا بێ باكانە 

وەك تیۆرییەكی سەر بە سەردەمی كۆن سەیر دەكرێت. 

ئەوەیە وشەى "سەرمایەداری" كە  قەیرانە النیكەم  ئەو  مانای 

هەمیشە لە بەرگی گۆڕاو و بە ناوی خوازراوی وەك "سەردەمی 

دەردەكەوێت،  "خۆرئاوا"  یان  پیشەسازی"  "كۆمەڵگای  مۆدێرن"، 

ئەو  بڵێین  دەتوانین  بۆیە  كردۆتەوە.  پەیدا  ڕەونەقی  دووب��ارە 

كاتەى خەڵك دەست دەكەن بە قسەكردن لەسەر سەرمایەداریی، 

ئەوا سیستەمی سەرمایەداریی كەوتۆتە نێو تەنگژە و قەیرانەوە. 

ئەو  وەك  چیرت  سەرمایەداریی  سیستەمی  دەریدەخات  ئەمە  و 

و  دانانرێت،  رسوشتی  شتێكی  بە  دەمژین  هەڵی  هەوایەى 

دەكرێت بەو شێوە مێژووییە سەیری بكەین، كە هەیە، وەك ئەو 

دیاردەیەى ڕۆژێك هاتۆتە دنیاوە و هەمیشە دەكرێت مبرێت، و 

بەم هۆیەوەیە سیستەمە كۆمەاڵیەتییەكان هەمیشە حەز دەكەن 

تووشی  لەناكاو  كاتێك  بەجۆرێك  بدەن.  پیشان  نەمر  بە  خۆیان 

لەرز و تایەكی كوشندە دەبین ئەوا دووبارە هەست بە جەستەمان 

جۆرەى  بەو  كاتێك  كۆمەاڵیەتیی  ژیانی  فۆرمێكی  دەكەینەوە، 

و  لەناوچوون  بەردەم  بكەونە  كە  دەنارسێت،  هەیە،  لەڕاستیدا 
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كەوتنەوە. ماركس یەكەم كەس بوو دیاردەیەكی مێژوویی نارساو 

بە سەرمایەداریی وەسفكرد – یەكەم كەس بوو دەریخست ئەم 

دیاردەیە چۆن سەریهەڵداوە، بەپێی چ یاساگەلێك دەجوڵێتەوە و 

چۆن دەتوانین لەناوی بەرین. بەو جۆرەى نیوتن هێزە نادیارەكانی 

كەشف كرد كە ئەمڕۆ پێیان دەڵێین یاساكانی كێشكردن، و فرۆید 

ئەمڕۆ  كە  كرد  كەشف  نادیارەكانی  دیاردە  ڕەفتاری  ڕێگایەكی 

ڕۆژانەى  ژیانی  لەسەر  پەردەی  ماركسیش  ناخودئاگا،  پێیدەڵێین 

ئێمە هەڵامڵی تاكو دیاردەیەكی هەستپێنەكراو ئاشكرا بكات كە 

ناوەكەى بریتییە لەمۆدێلی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری. 

لەم كتێبەدا قسەیەكی ئەوتۆ دەربارەى ماركسیزم وەك ڕەخنەی 

ڕووەوە  لەم  بەگشتی،  چونكە  ناكەم.  كولتووری  و  ئەخالقی 

كێشەیەكی ئەوتۆیان لە ماركسیزمدا نەبووە، و بۆیە خەریكبوون 

ئەگەرچی  نییە.  ئەوتۆی  پاساوێكی  كتێبەدا،  لەم  بابەتەوە  بەم 

ن��وورساوە  پڕبەرهەمی  و  پڕ  زۆر  كۆمەڵەیەكی  منەوە  بەالی 

بەڵگەیەكی  خۆى  كە  هەیە  بارەیەوە  لەم  ماركسیستییەكان 

ماركسیزم.  میراتی  پشتڕاستكردنەوەى  لەسەر  یەكالییكەرەوەیە 

كولتووری  كۆمەاڵیەتی،  ژیانی  "بەكااڵبوون"ی  لەخۆنامۆبوون، 

تووشبوو بە تەماح و چاوچنۆكی، شەڕانگێزی، چێژپەرستیی كوێرانە 

بەهابوونی  بێ  و  مانا  بێ  گەشەكردوو،  هەمیشە  نیهیلیزمی  و 

بەردەوامی بوون و ژیانی مرۆڤ: قورسە بتوانین باسێكی ورد و 

زیرەكانە دەربارەى ئەم پرسانە بدۆزینەوە كە بەجدی قەرزارباری 

نەریتی ماركسیزم نەبووبێت. 
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نووسەرە  لە  هەندێك  فیمینیزمدا،  دروستبوونی  سەرەتای  لە 

پیاوە نییەت باشەكان بەاڵم نەزان، حەزیان دەكرد بنووسن "كاتێك 

دەڵێین ‘پیاوان‘)men( بێگومان مەبەسەمتان ‘پیاوان و ژنان‘�ە”. 

منیش هەر بەمجۆرە دەمەوێت بڵێم كاتێك دەڵێم ماركس زۆربەى 

نێوان  پەیوەندیی  ئەگەرچی  ئەنگڵسە.  و  ماركس  كات مەبەستم 

ئەو دووانە بەسەرهاتێكی دیكەیە. 

و  كارپینتەر  فیلیپ  كالینیكۆس،  ئەلێكس  سوپاسی  دەمەوێت 

ئەلین مەكسینز وود بكەم كە ڕەشنووسی ئەم كتێبەیان خوێندەوە 

و گەلێك ڕەخنە و پێشنیاری بەسوودیان پێشكەش كردم. 
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بەشی یەكەم
ماركس لە سەدەى بیست و یەكدا
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زۆرەوە  ئەگەرێكی  بە  پێهاتووە.  كۆتایی  ماركسیزم 

برسییان،  یاخیبوونی  و  كارگەكان  جیهانی  لە  ماركسیزم 

كرێكارانی كانەكانی خەڵوزی بەردین و دوكەڵكێشەكان، 

كۆمەاڵنی  و  بەرفراوان  دەستكورتیی  و  هەژار  جیهانی 

بێگومان  بەاڵم  هەبووە.  بوونی  كرێكاردا،  چینی  خەڵكی 

پ��اش- كۆمەڵگاكانی  ل��ەس��ەر  كاریگەرییەكی  هیچ 

كۆمەڵگایانەى  ئەو  نییە،  ئەمڕۆ  خۆرئاوای  پیشەسازیی 

خز.  و  بێچین  كۆمەڵگای  بوونەتە  پێشوو،  لە  زیاتر 

كەللەوشك،  كە  كەسانێكە  ڕێبازی  و  ڕەوت  ماركسیزم 

كە  بكەن  قبوڵ  ئەوە  ناتوانن  و  فریوخواردوون  و  ترساو 

جیهان بۆ هەمیشە بەباشی2 )بە هەردوو مانای وشەكە( 

گۆڕانی بەسەردا هاتووە. 

لە  دەكرێت  پێهاتووە  كۆتایی  ماركسیزم  دەگوترێت  كاتێك 

ئەوان  ببیسرتێت.  ماركسیستەكان  مۆسیقای  شوێنێكدا  هەموو 

خۆپیشاندانەكان،  و  مانگرتن  بەرپاكردنی  لەبری  دەتوانن 

2-  ئیگڵتۆن وشەى good بەكاردەهێنێت، هەم بە مانای باش و دروست و هەم بە 
مانای قازانج دێت )وەرگێڕ(
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بگەڕێنەوە نێو باوەشی گەرمی خێزانە غەمگینەكانیان و لەجیاتی 

ئەوەى بەشداری لە كۆبوونەوە وەڕەسكەرەكانی كۆمیتەى حزبدا 

بەرن.  بەسەر  خۆیاندا  ماڵەكەی  لە  بەخۆشی  شەوێك  بكەن، 

هیچی  نەبن  ماركسیست  چیرت  ل��ەوەى  جگە  ماركسیستەكان 

یان  بووداییبوون  لە  ماركسیستبوون  بەمجۆرە  ناوێت.  دیكەیان 

میلیاردێربوون ناچێت. زیاتر لە پزیشكبوونەوە نزیكرتە. پزیشكان 

چونكە  دەبڕن،  خۆیان  نانی  بەردەوام  كە  الدەرن  بوونەوەرانی 

دەوا  بە  پێویستییان  چیرت  نەخۆشانەى  ئەو  چارەسەركردنی  بە 

سیاسییەكانیش  ڕادیكاڵە  دەكەن.  بێكار  خۆیان  نییە،  دەرمان  و 

تیایدا چیرت پێویست بە بوونی  ئیشەكەیان گەیشتنە بە شوێنێك 

لەوە  كەواتە  بەدیهاتووە.  ئامانجەكانیان  چونكە  ناكات،  ئەوان 

ئازاد دەبن تاكو بچنە دەرەوەى شانۆكە، پۆستەرەكانی چێ گیڤارا 

بسوتێنن، دووبارە ڤایۆلینە تۆز لەسەرنیشتووەكەیان بەدەستەوە 

مۆدێلی  لە  سەرنجڕاكێشرت  شتگەلێكی  دەرب���ارەى  و  بگرن 

بەرهەمهێنانی ئاسیایی، قسە بكەن. مایەى شەرمەزارییە كەسێك 

زیاد لە بیست ساڵ هەر لەسەر ماركسیستبوون یان فیمینیستبوون 

بەردەوام. ماركسیزم ڕێكوڕاست دەبێت پیشەیەكی كاتی بێت و 

تەرخان  ئەوە  بۆ  شوناسەكەى  سەرتاپای  ئەگەرچی  هۆیەوە  بەم 

خاڵی  بگات.  سەرەكییەكە  خاڵە  بە  نەیتوانیوە  هێشتا  بكات، 

دوای  ژیانی  كە  ئەوەیە  ماركسیزمدا  لە  سەرەكیی  و  بنچینەیی 

ماركسیزم تازە دەستپێدەكات. 

دیكە.  شتێكی  نەك  و  كێشەیەكە  تەنها  دڵگیرە  ڕوانینە  ئەم 

و  قورسرتین  وردبینرتین،   – لە سەرمایەداری  ڕەخنەیە  ماركسیزم 
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كە  ئاوایە  ڕەخنەیەكی  تاقانە  هەروەها  ڕەخنەیە.  بەرفراوانرتین 

بازاڕی  مادام  سەرەنجام،  گۆڕیوە.  زەوی  گۆى  گەورەى  بەشێكی 

سەرمایەداریی هەر گەرمە، ماركسیزمیش دەبێت بوونی هەبێت 

و كاری خۆى بكات. ماركسیزم تەنها كاتێك دەكرێت خانەنشین 

نیگادا،  دوایین  لە  و  كە دوژمنەكەی خانەنشین كردبێت.  ببێت، 

سەرمایەداریی وەك هەمیشە هەستیار و سەرحاڵ دەردەكەوێت. 

زۆرینەى ڕەخنەگرانی ماركسیزم ئەمڕۆ كێشەیەكیان لەسەر ئەم 

خاڵە نییە. بەاڵم بانگەشەى ئەوە دەكەن سیستەمی سەرمایەداریی 

هاتووە  بەسەردا  گۆڕانی  هێندە  ئێرە  تا  ماركسەوە  ڕۆژگاری  لە 

هۆیەوە  بەم  و  بیناسینەوە،  ]ئەوسا[  وەك  ناتوانین  چیرت  كە 

هەڵسەنگاندنێكی  لە  بەر  بەسەرچوون.  ماركس  ئایدیاكانی 

ماركس  كە  بكەین  لەوە  باس  واباشە  بانگەشەیە،  ئەم  وردتری 

ئەو  گ��ۆڕاوی  هەمیشە  جەوهەری  لە  بەئاگابوو  ت��ەواو  خۆى 

ئێمە  سیستەمەكە.  بە  دژ  خەبات  بە  دەستیكردبوو  سیستەمەى 

سەرمایەداریدا  جیاوازەكانی  مێژووییە  فۆرمە  لە  تێگەیشتامن  لە 

قەرزارباری خودی ماركسیزمین: بازرگانی، كشتوكاڵ، پیشەسازی، 

ئەو  بۆچی  كەواتە  هتد.  و  ئیمپریالیستی  دارای��ی،  مۆنۆپۆلی، 

و شكڵ  فۆرم  دواتردا  دەیەكانی  لە  كە سەرمایەداریی  ڕاستییەى 

و شێوەى خۆى گۆڕیوە، دەبێت ئەم تیۆرییە بێ بەها بكات كە 

گۆڕان وەك جەوهەری سەرمایەداریی سەیر دەكات؟ لەبەر ئەوە 

كرێكار  چینی  ئەندامانی  كەمبوونەوەى  پێشبینیی  خۆى  ماركس 

دواتر  كردبوو.  كارمەندان  ژمارەى  سەرسوڕهێنەری  زۆربوونی  و 

دەركەوتنی  پێشبینیی  هەروەها  ئەو  دەكەین.  بابەتە  لەم  باس 
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پێشبینییەكی   – كردبوو  بەجیهانیبوونی  بە  نارساو  دیاردەیەكی 

دەكرێت  ئەوە  خەیاڵی  كە  پیاوێكەوە  لەالیەن  سەرسوڕهێنەر 

بووە.  “ك��ۆن”  بەمانایەك  و  ڕەتكراوەتەوە  ئیرت  بیركردنەوەى 

ئایدیاكەى  كە  ماركسە  “كۆن”ی  چۆنایەتیی  ڕەنگە  بڵێیت  وەك 

پاڵەوانە  و  الیەنگران  بابەتی.  و  گرنگ  ئایدیایەكی  دەكاتە  ئەو 

چاپوكەكانی سەرمایەداریی كە بەخێراییەكی زۆرەوە دەگەڕێتەوە 

بۆ نایەكسانییەكانی سەردەمی ڤیكتۆریا، ماركس وەك بیرمەندێكی 

كەنەفت و بەسەرچوو لەقەڵەم دەدەن. 

لە ساڵی 1976دا زۆرێك لە خۆرئاوادا گومانی ئەوەیان دەكرد 

 1986 ساڵی  تاكو  پێیە.  گوتن  بۆ  قسەگەلێكی  هێشتا  ماركسیزم 

ماوەیەدا  لەم  بوونەوە.  پەشیامن  قسەكانیان  لە  لەوانە  زۆرێك 

ئەرێ بەدیاریكراوی چی ڕوویدا؟ ئایا بابەتەكە یان قەزیەكە تەنها 

زۆرینەیەى  ئەو  ژێرپێی  كەوتبوونە  فەردانە  ئەم  كە  بوو  ئەوە 

تازەگەیشتبوون؟ ئەى ئایا بەشێكی لێكۆڵینەوەی جوڵێنەر و گرنگی 

و  ساختە  لەتیۆرییەكی  ماركسیزم  كە  كردبوو  كەشف  تازەیان 

تەزویر بەوالوە شتێكی دیكە نییە؟ ئایا لەناكاو بەر دەستنووسێكی 

بزربووی ماركس كەوتین كە تیایدا دانی بەوەدا دەنا كۆى تیۆریی 

ئەمە  پۆینتەكە  هیچیدی؟  و  بووە  خۆش  نوكتەیەكی  ماركسیزم 

نەبوو كە ئێمە لەناكاو كەوتینە نێو نائومێدییەكی پێرفێكتەوە و 

سەرمایەداریی  بەكرێگیراوی  ماركس  كە  دەركەوت  بۆ  ئەوەمان 

بووە. چونكە زۆر دەمێكە ئاگامان لە كێشەكە هەیە. بەبێ كارگەى 

باوكی  خاوەنەكەى  كە  سالفۆرد  لە  ئەنگڵس  و  ئەرمەن  جۆاڵیی 

فرەدریش ئەنگڵس بوو، ماركس كە دەمێك بوو لە هەژارییەكی 
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كوشندەدا دەژیا هەرگیز بەزیندوویی نەدەمایەوە، تاكو بێت ئەم 

هەموو كاغەزە پڕبكاتەوە دژ بە كارگەى بەرهەمهێنانی جۆاڵیی. 

لە  باسامنكرد.  كە  ڕوویدابوو،  قۆناغەدا  لەو  شتێك  لەڕاستیدا 

بااڵدەست  سیستەمی  ب��ەدواوە،   1970 دەیەى  ناوەڕاستەكانی 

بەسەردا  چارەنووسسازی  گۆڕانێكی  خۆرئاوادا  جیهانی  بەسەر 

نەریتی شوێنی  پیشەسازیی  بەرهەمهێنانی  هاتبوو]1[. سیستەمی 

خۆى بۆ كولتووری “پاش-پیشەسازی” چۆڵكرد، ئەمەش كولتوورێك 

پەیوەندییەكانی،  فراوانكردنی  مەرسەفگەرایی،  لەسەر  بوو 

خزمەتگوزاری  پیشەسازیی  و  پەیوەندییەكان  تەكنەلۆژیای 

و  چەندالیەن  ناسەنرتاڵەكان،  بچووكەكان،  ناوەندە  دامەزرابوو. 

بێ هیرارشییەت كەوتنە نێو فەرمان و دەستوورەكەوە. چاودێریی 

كرێكار  چینی  بزووتنەوەى  و  البرا  بازاڕەكان  لەسەر  دەوڵ��ەت 

و  یاسایی/مافناسی  دامەزراوە  دڕندانەى  هێرشی  بەردەم  كەوتە 

سیاسییەكانەوە. پەیوەندییە چینایەتییە نەریتییەكان الواز بوون و 

لە بەرانبەردا، شووناسە لۆكاڵییەكان، ڕەگەزییەكان، و ئەتنیكییەكان 

زیاتر  زۆر  سیاسەت  كرایەوە.  بەبەردا  گیانیان  لەپێشوو،  زیاتر 

لەالیەن بەڕێوەبەران و پالنداڕێژەرانەوە دەستی بەسەردا گیرا. 

و  بنچینەیی  ڕۆڵێكی  زانیارییەكان  تازەكانی  تەكنەلۆژیا 

سیستەمی  بەجیهانیبوونی  خێراكردنی  لە  گێڕا  سەنتڕاڵیان 

زەب��ەالح��ە  كۆمپانیا  ل��ە  زۆرێ���ك  چونكە  س��ەرم��ای��ەداری��دا، 

سوودگەلی  بەدوای  گەڕان  بۆ  دروستدەكران  فرەنەتەوەییەكان 

لە  سەرمایەگوزاری  و  بەرهەمهێنان  پرۆسەى  ئامادەكراوی 

سەرتاسەرى گۆی زەویدا. بەشێكی گەورەى پرۆسەى بەرهەمهێنان 
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هێزی  كە  “گەشەنەكردوو”  جیهانی  خاڵەكانی  بۆ  گوازرایەوە 

كورتبینە  لە  زۆرێك  بابەتە  ئەم  بوو،  هەرزان  زۆر  تیایاندا  كار 

خۆرئاواییەكانی بەم دەرەنجامە گەیاند كە پیشەسازییە قورسەكان 

ئەم  بەدواى  نەماوە.  بوونیان  زەویدا  سەرتاسەری  لە  بەگشتی 

جوڵە جیهانییەدا، زۆرینەیەكی گەورەى كرێكارە كۆچبەرەكان لە 

زۆربوونی  بە  لەگەڵیشیدا  و  باڵوبوونەوە  نێونەتەوەییدا  ئاستی 

كۆچبەرە هەژار و الوازەكان بۆسەر ئابوورییە پێشكەوتووترەكان، 

شەپۆلێكی تازەى ڕەگەزپەرستی و فاشیزم سەریهەڵدا. لەكاتێكدا 

بێگاری،  ب��ەردەم  كەوتبوونە  “پەراوێزی”یەكان  واڵتە  خەڵكی 

كەمبوونەوەى  كۆمەاڵیەتییەكان،  ئاسانكارییە  بەتایبەتیكردنی 

تواناكانی خۆشگوزەرانی و نادادپەروەرانەترین هەلومەرجەكانی 

دانوستان و بازرگانییەوە، بەڕێوەبەرانی خاوەن ناوەندە گەورەكان 

و  دەكردەوە  قەمیسەكانیان  یەخەى  و  دەترازاند  بۆینباخەكانیان 

نیگەرانیی خۆیان بەرانبەر بە سەالمەتیی مەعنەویی كاركەرەكانی 

خۆیان دەردەبڕی.

كە سەرمایەداریی  ڕووینەدا  بەم هۆیەوە  لەمانە  یەكێك  هیچ 

سەرخۆش و بێ خەیاڵ پیایدا تێدەپەڕی. بەپێچەوانەوە، حاڵەتی 

هار و گەرم و شەڕانگێزانەى نوێی سەرمایەداری، وەك زۆرینەى 

خەمۆكییەكی  و  نیگەرانی  لە  شەڕانگێزی،  فۆرمەكانی  زۆری 

بە  ب��وو  سەرمایەداریی  سیستەمی  ئەگەر  هاتبوو.  قوڵەوە 

سیستەمێكی شێت و شەیدایی، هۆكارەكەى جۆرە خەمۆكییەكی 

شاراوە بوو. هۆكاری بەرەوپێشبەری ئەم ڕێكخراوە تازەیە بەرزتر 

جەنگ  دواى  ئابووریی  ڕۆشنایی  لەناكاوی  كۆتایی  هەمووان  لە 
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دابەزینی  هۆى  بووە  نێونەتەوەیی  ملمالنێی  بەهێزبوونی  بوو. 

نرخەكانی سوود، كەمبوونەوەى سەرچاوەكانی سەرمایەگوزاری، و 

هێواشبوونی ڕیتمی گەشەكردن. تەنانەت سۆسیال-دیموكراسییش 

بوو بوو بە بژاردەیەكی تەواو ڕادیكاڵ و پڕخەرجی لە سیاسەتدا. 

بەمجۆرە سەكۆى جێگیربوونی ڕیگان و تاچەر دەركەوت و ئەم 

دووانە بەڕێكەوت میتۆدەكانی بەرهەمهێنانی نەریتییان لەناوبرد، 

بازاڕیان  جڵەوی  بەست،  كرێكارییان  بزووتنەوەى  دەستوپێی 

بەردا، هێزە سەركوتكەرەكانی دەوڵەتیان بەهێزتركرد و هەستان 

بە بەرگریكردن و پشتیوانیكردنی فەلسەفەیەكی كۆمەاڵیەتیی تازە 

گواستنەوەى  نارساوە.  قێزەونانە  و متووحێكی  بە چاوچنۆكی  كە 

ب��واری  بۆ  بەرهەمهێنانەوە  مەیدانی  لە  سەرمایەگوزاریی 

كاروباریی  و  پەیوەندییەكان  خزمەتگوزاری،  پیشەسازییەكانی 

دارایی كاردانەوەیەك بوو بەڕووی قەیرانی بەردەوامی ئابووریدا، 

و نەك دەرچوون لە جیهانی خراپی كۆن بۆ دنیای قەشەنگی نوێ. 

تێناچێت كە زۆرینەى  بێت، ڕێی  ئەگەر بەمجۆرەش  تەنانەت 

ئەو ڕادیكااڵنەى لەماوەى دەیەى 60 و دەیەى 80دا زەینییەتی 

بەو  تەنها  گۆڕیبێت  دەربارەى سیستەمی سەرمایەداریی  خۆیان 

ڕسنت  كارگەكانی  ژمارەى  كە  گۆڕیبێت  بۆچوونەكانیان  هۆیەوە 

كە  نەبوو  خاڵە  ئەو  ئەمە  ڕاب��ردوو.  لە  بوو  كەمرت  زۆر  چنین  و 

بووە هۆى ئەوەى ڕادیكاڵەكان لەگەڵ الجانگ و سەرپێچەكانیان 

ماركسیزم  لە  ئەوان  وەرگێڕانی  ڕوو  پێچابێتەوە؛  ماركسیزمیان 

نەماوە  ئەوە  ئەگەری  چیرت  كە  هاتبوو  بەرفراوانەوە  باوەڕە  لەو 

و  دیاریكەر  شتەى  ئەو  لەناوبربێت.  سەرمایەداریی  سیستەمی 
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دەرب��ارەى  نەبوو  وەهمێك  داوی  كەوتنە  بوو  یەكالییكەرەوە 

ئەگەرەكانی  وەهمی  لە  دەرچوون  بەڵكو  نوێ،  سەرمایەداریی 

سۆسیالیستەكانی  لە  زۆرێك  بێگومان  بوو.  سیستەمەكە  گۆڕانی 

پاساو دەدا  بانگەشەیە  بەم  ئومێدییەكانی خۆیان  بێ  پێشوو كە 

مادام ناتوانن سیستەمی سەرمایەداریی بگۆڕن، كەواتە پێویست 

بە گۆڕانی سیستەمەكە ناكات. سەرەنجام بێ ئیامنی بوو بەرانبەر 

دەكرد.  ئاخیری  و  ئەوەڵ  قسەى  كە  ئەڵتەرناتیڤ  سیستەمێكی 

بزووتنەوەى چینی كرێكار هێندە زیانی بەركەوتبوو و خەسارەى 

هیچ  كە  كردبوو  پاشەكشەى  هێندە  سیاسیی  چەپی  و  دابوو 

نەدەكەوت  بەرچاو  داهاتوودا  لە  ئومێد  و  هیوا  تروسكاییەكی 

لەدوایین  خۆرهەاڵت  بلۆكی  كەوتنی  ن��ەدەدرەوش��ای��ەوە.  و 

ساڵەكانی دەیەى 80دا نائومێدی و خەمۆكی زۆرێك لە چەپەكانی 

لێكەوتەوە. تەنانەت سەركەوتووترین ڕەوتی ڕادیكاڵی سەردەمی 

بەڕادەیەك  كاتە  ئەو  تا   – شۆڕشگێڕی  ناسیۆنالیزمی  واتا   – نوێ 

بابەتەكەدا  بەسەر  گۆڕانێكی  هیچ  هێڵەكە،  كۆتایی  گەیشتبووە 

و  پۆستمۆدێرنیزم  كولتووری  بە  باڵی  و  پەڕ  ئەوەى  نەدەهێنا. 

و  گەورەكان  حیكایەتە  ڕەتكردنەوەى  بۆ  كولتوورە  ئەو  حەزی 

هەموو  لە  زیاتر  دابوو،  مێژوو  كۆتایی  سەركەوتووی  بانگەشەى 

شتێك ئەم باوەڕە بوو كە بە قەولی یەكێك لە پۆستمۆدێرنیستە 

بەشەوق و زەوقەكان، داهاتوو چیرت شتێك نییە جگە لە “ئێستا بە 

ئیزافەى بژاردەی زیاترەوە”. 

بێبەهاكردنی  زیاتر كەوتە  لە هەموو شتێك  ئەوەى  بەمجۆرە، 

نەزۆكیی  و  توانایی  بێ  خزاوی  و  لەرزۆك  ماركسیزم، هەستێكی 
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دەرەوەى  چووەتە  گۆڕان  واپێدەچێت  كە  كاتێك  بوو.  سیاسیی 

كارەكەیەوە، كێشەیە بتوانین ئیامنی خۆمان بۆ گۆڕان بپارێزین، 

تەنانەت ئێستا ئەو كاتەیە كە لە هەموو كاتێك زیاتر پێویستامن 

بێنین،  شتێك  لەهەموو  باواز  هەیە.  ئیامنە  ئەم  پاراستنی  بە 

حەمتی  كە  نەنوێنن  بەرهەڵستیی  ئەوشتەدا  لەبەرانبەر  ئەگەر 

ڕادەیەك  بەچ  حەمتی  شتی  كە  تێناگەن  هەرگیز  دەردەكەوێت، 

حەمتی بووە. ئەگەر ماركسیستە بێ دڵ و جەرگەكانی دوو دەیەى 

ڕابردووی  دیدگاكانی  لە  دەستیان  و  دەكرد  تەحەمولیان  دیكە 

كە  سەرمایەداریی  سیستەمی  دەیانبینی  نەدەكشاندەوە،  خۆیان 

هێندە خۆشحاڵ و لەشكست بەدەر دەردەكەوت، ئێستا لە ساڵی 

2008دا تەنها دەتوانێت كارتی بانكەكانی شەقامە سەرەكییەكان 

ئەمریكای  سەرتاسەری  چۆن  دەیانبینی  هەروەها  بپارێزێت. 

مێژوو  كۆتایی  دەهاتن.  بەرەو چەپ  باكوور  ئەمریكای  و  التین 

ئێستا كۆتایی پێهاتووە. ئەوان كارەساتگەلێكی گەورەتر لەمەیان 

تاقیكردبووەوە. دەسەاڵتداران لە سیستەمی بااڵدەستدا بەختێكی 

النیكەم  هەیە،  سیاسەتدا  مەیدانی  لە  سەركەوتن  بۆ  زیاتریان 

خەونە  بەاڵم  هەیە.  تانكیان  و  تۆپ  لەئێوە  زیاتر  هۆیەى  بەو 

خرۆشێنەرەكان و ئومێدە پڕجۆش و خرۆشەكانی ماركسیستەكانی 

كۆتایی دەیەى 60 بووە هۆى ئەوەى ئەم بێ هیواییە، هیواكانیان 

لەهەمیشە تاریكرت بكات. 

خستەڕوو،  كاریگەر  بێ  وەك  ماركسیزمی  شتەى  ئەو  كەواتە 

ئەوە نەبوو كە سەرمایەداریی جەوهەری خۆی گۆڕیوە. بابەتەكە 

سیستەمی  لەبەرئەوەى  لەڕاستیدا  بوو.  ئەمەوە  بەپێچەوانەی 
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سەرمایەداریی لەسەر كار بوو شتەكە هەروەك خۆی بوو، بەڵكو 

خراپرتیش. ئەو هۆكارەى ماركسیزمی پاشەكشێ پێكردبوو، خۆى 

ئیعتیباری بە بانگەشەكانی ماركسیزم دەبەخشی. ماركسیزم خرایە 

ئەو  بەرانبەری  كۆمەاڵیەتیی  سیستەمی  چونكە  پەراوێزەكانەوە، 

نەك تەنها دادگەرتر و نەرمرت نەبووبوو، بەڵكو زیاتر لە هەمیشە 

ڕەخنەى  پێشوو  لە  زیاتر  بابەتە  ئەم  و  دەرچووبوو.  لەكۆنتڕۆڵ 

ماركسیستەكانی لە سیستەمی بااڵدەست كردە ڕەخنەیەكی ڕەوا 

و بابەتی. لە ئاستی جیهانیدا، سەرمایە زیاتر لەپێشوو سەنتڕاڵرت 

و دەستدرێژكەرتر بوو و بەگشتی ڕادەى چینی كرێكار گەورەتر 

بووبوو. وردە وردە دەكرا پێشبینیی داهاتوویەك بكرێت كە تیایدا 

لە  و  دەژین  پارێزراوەكاندا  و  سەوز  شارۆچكە  لە  ملیاردێرەكان 

لەنێو  بۆگەنیوەكان  ناوچە  لە  كەالوەنشین  ملیۆنان  بەرانبەردا 

بەسەر  ژیان  تەلبەندەكاندا  و  دیدەوانی  بورجەكانی  پەرژینی 

دەبەن. لەنێو بارودۆخێكی ئاوادا گوتنی ئەوەى كاری ماركسیزم 

كۆتایی پێهاتووە وەك ئەوە وایە بانگەشەوەى ئەوە بكەین مادام 

ئیرت  ئازاترن  و  لێهاتووتر  هەمیشە  لە  زیاتر  ئاگركوژێنەوەكان 

دەبێت دەزگاكانی ئاگر كوژێنەوە دابخەین و سواقی بدەین. 

كردبوو،  پێبیشنیی  ماركس  جۆرەى  بەو  ئێمەدا،  ڕۆژگاری  لە 

بووە.  زیاتر  لەڕادەبەدەر  ساماندا  و  سەروەت  لە  نایەكسانیی 

بە  یەكسانە  ئەمڕۆ  مەكزیكیی  ملیاردێرێكی  دەرامەتی  تەنها 

میلیۆن هاوواڵتیی هەژاری واڵتەكەى خۆى.  كۆى دەرامەتی 17 

زیاتری  ڕۆشناییەكی  و  سامان  مێژوو  بەدرێژایی  سەرمایەداریی 

دروستكردووە، بەاڵم بەها و نرخی ئەم ڕۆشنایی و درەوشانەوەیە 
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– بەتایبەت بۆ هەژاران و دەربەدەریی ملیۆنان ئینسان – بارتەقای 

هەسارەیەك بووە. بەپێی ڕاپۆرتی بانكی حیهانی، 2 ملیارد و 740 

دوو  لە  كەمرت  دەرامەتێكی  بە  2001دا  ساڵی  لە  ئینسان  ملیۆن 

دۆالر لە ڕۆژێكدا دەژیان. داهاتوویەكی گریامنەیی لەبەردەمامنە 

ڕەنگە  ئەتۆمی،  چەكی  بە  چەكداركراوەكان  دەوڵەتە  تیایدا  كە 

بەهۆى كەمبوونەوەى سەرچاوە رسوشتییەكانەوە بكەونە گیانی 

یەكرتی، كەمبوونەوەیەك بەگشتی بەرهەمی سەرمایەداریی خۆى 

ئێمە  ژیانی  بااڵدەستی  فۆرمی  مێژوودا  لە  یەكەمجار  بۆ  بووە. 

نێو  بكەوێتە  دەتوانێت  تەنها  نە  كە  كردووە  پەیدا  دەسەاڵتێكی 

كولتوورییەوە،  بەرفراوانی  دواكەوتوویی  و  ڕەگەزپەرستی  داوی 

زۆرەملێ،  كاری  كەمپەكانی  دامەزراندنی  یان  گەورەكان  جەنگە 

ڕەش  زەوی  لەسەر  مرۆڤایەتیی  ڕەگ��ەزی  لەوانەیە  بەڵكو 

بێت  خۆیدا  لەبەرژەوەندیی  ئەگەر  سەرمایەداریی  بكاتەوە. 

دەكرێت  ئەمە  و  بكات،  وێران  كۆمەاڵیەتییەكان  بناغە  ئامادەیە 

سەیر  فراوانرتدا  ئاستێكی  لە  ئینسانەكان  لەناوچوونی  مانای  بە 

ئاخیرزەمانییەكان  خەیاڵپاڵوییە  وەك  ڕۆژگارێك  ئەوەى  بكرێت. 

عاقاڵنە.  واقیعبینییەكی  لە  نییە جگە  شتێك  ئەمڕۆ  دەردەكەوت 

دروشمی نەریتی چەپەكان لەسەر “سۆسیالیزم یان بەربەریزم” كە 

سەردەمێك لە دەربڕینێكی ئەدەبی بەوالوە شتێكی دیكە نەبوو، 

بووەتەوە.  پشتڕاست  هەمیشە  لە  ترسناكرت  بەجۆرێكی  ئەمڕۆ 

فرەدریك  دەربڕینی  بە  ترسێنەرەدا  و  مەترسیدار  بارودۆخە  لەم 

ڕاست  هەر  هێشتاش  ماركسیزم  دەبێت  “بەحەمتی  جیمسن 

بێت”]2[. 
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جەنگە  دەس��ەاڵت،  و  سامان  ئەبڵەقكەرەكانی  نایەكسانییە 

سەركوتكارییە  و  بەرفراوان  چەوساندنەوەى  ئیمپریالیستییەكان، 

تایبەمتەندییە  وەك  ئەمانە  هەموو  ئەگەر  ب��ەردەوام��ەك��ان: 

ئەمانە  بڵێین  دەبێت  بكەین،  سەیر  ئەمڕۆ  جیهانی  دیارەكانی 

كاری  سەدە  دوو  بە  نزیك  ماركسیزم  كە  بابەتانەن  ئەو  هەمان 

رسوشتییە  كەواتە  لێكردوونەتەوە.  بیری  و  ك��ردوون  لەسەر 

ماركسیزم هێشتا گەلێك وانەى بۆ فێركردنی جیهانی ئەمڕۆ پێیە. 

ماركس خۆى بەشێوەیەكی بەرچاو لە بینینی پرۆسەى بێ ئەندازە 

چینی  بەهۆیەوە  كە  هات  سەرسوڕمان  تووشی  توندوتیژئاسادا 

كرێكاری شاری لە نیشتامنی دووەمی خۆیدا، ئینگالند لەنێو دڵی 

پرۆسەیەك   – دەردەكەوێت  لەڕیشەهەڵكەندراوەكانەوە  الدێیە 

بە  هەیە.  هیندستاندا  و  ڕووسیا  چین،  بەرازیل،  لە  ئێستا  كە 

مایك  كەالوەكانی  هەسارەى  كتێبی  هانت  تریسرتام  قەولی 

دەیڤس3، كە ڕاپۆرتێكی دۆكۆمێنتاریی “زنجیرە شاخی بۆگەنیو و 

پیس”�ە كە ئەمڕۆ وەك كەالوەكانی الگۆس یان داكای هاوچەرخ 

دەبیرنێت، دەكرێت وەك نوسخەى ئەبدەیتكراوی كتێبی دۆخی 

چینی كرێكاری ئەنگڵس سەیربكرێت. بەپێی هانت، بەوجۆرەى 

تایبەتییە  “ناوچە  ئەوا  جیهان،  كاری  شوێنی  بە  دەبێت  چین 

ترسهێنەر  چەشنێكی  بە  شانگهای  و  گوانگدونگ  ئابوورییەكانی 

بیرخەرەوەى مانچستەر و گالسكۆی دەیەى 1848ن”]3[. 

ئەگەر ماركسیزم نەبێت، كە ڕەتكراوەتەوە، بەڵكو سەرمایەداریی 

3-  Mike Davis: Planet of Slums 
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خۆى بێت، ئەوسا دەبێت چی بڵێین؟ ماركس لە هەمان بریتانیای 

سەردەمی ڤیكتۆریاشدا دەیبینی سیستەمی سەرمایەداریی بووەتە 

هەڵم. سەرمایەداریی كە لە ڕۆژگارە زێڕینەكانی خۆیدا كۆمەكی 

بە گەشەكردن و پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتیی دەكرد، ئێستا بووەتە 

سەرمایەداری،  كۆمەڵگای  پێیوایە  ماركس  لەبەردەمیدا.  ڕێگر 

بە مۆدێرنبوونی خۆی دەنازێت، خۆى نوقمی الفاوی  هەرچەند 

فەنتاسامگۆریا و فیتیشزم، ئەفسانەپەرستی و بتپەرستی، كردبوو. 

بۆ  خۆى  خۆبەگەورەزانی  باوەڕی   – ڕۆشنگەرییەكەى  خودی 

بوو.  خورافەپەرستی  جۆرێك   – خۆى  عەقاڵنیانەى  سەركەوتنی 

سەرسوڕهێنەر  پێشكەوتنێكی  توانیبووی  سەرمایەداریی  دروستە 

كە  خاڵێكدا  لە  مانەوە  بۆ  دیكە  مانایەكی  بە  بەاڵم  ببڕێت، 

جارێك  ماركس  ڕابكات.  سەختی  بە  دەب��وو  پێیگەیشتبوو، 

واتا  سەرمایەیە،  خودی  سەرمایەداریی  كۆتایی  ئاستی  گوتبووی، 

بەرهەمهێنانەوەى بەردەوامی ئاستێك كە سەرمایەداریی ناتوانێت 

ڕەتی بكات و تێیبپەڕێنێت. بەمجۆرە، بەشێوەیەكی سەرسوڕهێنەر 

مێژووی  كۆی  سیستەمەى  دینامیكیرتین  لەم  بڵێین  دەكرێت 

مرۆڤایەتیدا، ڕەگەزێكی قورسی وەستاو و دووبارەبووەوە هەیە. 

ئەم حەقیقەتەى لۆژیكی ژێرخانی سەرمایەداریی تا ئاستێكی زۆر 

بەجێگیری ماوەتەوە یەكێكە لەو هۆیانەى دەریدەخات ڕەخنەى 

موعتەبەری  و  باوەڕپێكراوی  بە  زۆر  بەڕادەیەكی  ماركسیستیی 

ئەگەر  دەكەوت  لەكار  ماركسیزم  بەشێوەیەك  تەنها  ماوەتەوە. 

سنوورەكانی  لە  توانیبای  لەڕاستیدا  سەرمایەداریی  سیستەمی 

سنووری  لەسەروی  و  تازە  بەڕاستی  شتێكی  و  تێبپەڕێت  خۆى 
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ناتوانێت  سەرمایەداریی  بەاڵم  بكات.  دروس��ت  وێناكردنەوە 

بەپێی  خۆى  ئێستای  دۆخی  كە  بكات  دروس��ت  داهاتوویەك 

گەلێك  بە  هەڵبەت  و  بەرهەمنەهێنێتەوە.  تایبەتی  ڕیتوالێكی 

بژاردەى زیاترەوە...

بەدوای  گەورەى  ماتریالی  پێشكەوتنی  گەلێك  سەرمایەداریی 

ڕێكخستنی  شێوەیەى  ئەم  ئەگەرچی  ب��ەاڵم  هێناوە.  خۆیدا 

كاروبارەكانی مرۆڤ )واتا سەرمایەداری( هەلێكی زۆری هەبووە 

ڕەگ��ەزی  هەموو  خواستی  دەتوانێت  كە  بیسەملێنێت  تاكو 

پێناچێت لەم ڕێگایەدا كارێكی  بەدیبهێنێت، كەچی  مرۆڤایەتیی 

تاكو  بین  چ��اوەڕوان  ئامادەین  چەندە  كردبێت.  باسی  شایانی 

سەرمایەداریی بەڵێنەكانی خۆی دەباتە سەر؟ لەبەر ئەوەى هێشتا 

خەیاڵییانەى  سامانە  ئەو  كە  بكەین  خۆش  ئەفسانەیە  بەم  دڵ 

كاتی جێگیربووندا  لە  دروستبوون  بەرهەمهێنانەوە  مۆدێلی  لەم 

ئامادەیە  جیهان  ئایا  هەمووانەوە؟  بەردەستی  دەچێتە  دواجار 

بانگەشە  چاوەڕوانی  لەخۆبوردووییەوە  و  میهرەبانی  هەمان  بە 

ڕاستگەرایانەى  ئەو  بكات؟  ڕادیكاڵەكان  چەپە  هاوشێوەكانی 

پشتڕاستی دەكەنەوە كە لە سیستەمی سەرمایەدارییدا هەمیشە 

ستەم و ناعەدالەتی هەیە، بەاڵم لەم میانەیەدا دەڵێن كێ ناڵێت 

سیستەمە ئەڵتەرناتیڤەكان خراپرت نین، لەگەڵ بوونی تۆنی وشك 

و بێ هەستی خۆیان النیكەم ڕاستگۆترن لەو كەسانەى بەسیاقی 

باش  شتێك  هەموو  لەكۆتاییدا  كە  دەدەن  بەڵێن  ئامۆژگاران 

و هەم سپیامن  بەوجۆرەى هەم ڕەش  دنیادا  لە  ئەگەر  دەبێت. 

هەیە، هەندێك پارەدار و هەندێكی دیكە هەژارن، ئەوسا هیچ 
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بەتێپەڕینی  پارەدارەكان  مرۆڤە  ئیمتیازەكانی  و  چێژ  نییە  دوور 

كات بە مرۆڤە بێ پارەكانیش بگات. بەاڵم كاتێك بڵێین هەندێك 

لە مرۆڤەكان بەهۆى ڕووداوێكەوە موفلیس و هیچ شتێكیان نییە 

وایە  ئەوە  وەكو  ژوورێكە  بارتەقای  ئەوانیدیكە  پارەى  لەكاتێكدا 

بەڵێ  تاوانباران.  لە جیهاندا هەم پشكنەران هەن و هەم  بڵێین 

دەشارێتەوە:  گرنگ  حەقیقەتێكی  قسەیە  ئەم  بەاڵم  دروستە، 

پشكنەران لە جیهاندا هەن چونكە تاوانبارانێك لەجیهاندا هەن...
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بەشی دووەم
ماركس و ماركسیزم
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بەاڵم  بێت.  باش  زۆر  تیۆرییدا  لە  ماركسیزم  ڕەنگە 

دەرەنجامەكەى  پراكتیكییەوە،  بواری  كەوتە  هەركاتێك 

كوشتارە  و  ستەمكاری  تۆقاندن،  و  ت��رس  لە  جگە 

خۆیدا  بەدوای  دیكەى  شتێكی  ترسێنەردا،  بەكۆمەڵی 

پارەدارە  ئەكادیمییە  بۆ  ماركسیزم  لەوانەیە  نەهێناوە. 

خۆرئاواییەكان ئایدیایەكی باش بێت كە دەتوانن ئازادی 

یەكالییكراوە  و  گرنگ  شتگەلێكی  وەك  دیموكراسی  و 

سەیر بكەن. بەاڵم بۆ میلیۆنان پیاو و ژنی ئاسایی لەنێو 

قاتوقڕی، مەینەتی، ئەشكەنجە، كاری زۆرەملێ، ئابووریی 

داڕماو و دەوڵەتە سەركوتكەرەكاندا ترسناك بووە. ئەوان 

بەرگریی  هێشتا  كەچی  ئەمانە،  هەموو  س��ەرەڕای  كە 

و  سووكە  عەقڵیان  یان  دەك��ەن،  ماركسیزم  تیۆریی  لە 

ساویلكەن یاخود پشتیان لە هەموو بەها ئەخالقییەكان 

هەروەها  ئ��ازادی؛  نەبوونی  واتا  سۆسیالیزم  ك��ردووە. 

ئەمانە  چونكە  ماتریالییەكان،  كااڵ  كەمبوونەوەى  واتا 

دەرەنجامی تووڕەیی لەنێوبردنی بازاڕ بووە. 

لە خۆرئاوادا پیاوان و ژنانێكی زۆر هەن الیەنگر و هەواداری 

سوورە  دەستیان  كە  سیستەمانەن  ئەو  سنگی  لەسەر  دەست 
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بەخوێن. مەسیحییەكانیش لەدەرەوەى ئەم ڕێسایە نین. شتێكی 

عەجیب و غەریب نییە بەرگریكردن و پارێزگاریكردنی بەرچاوی 

و  لیرباڵەكان  وەك  ڕوحمەكان،  بە  و  بەڕێز  بەڕواڵەت  مرۆڤە 

خوێنن،  نوقمی  سەرتاپا  شارستانێتییانەى  لەو  كۆنزەرڤاتیڤەكان، 

مێژوویەكی  بەرهەمی  مۆدێرنەكان  سەرمایەدارە  نەتەوە  ببینین. 

چەوساندنەوەن  و  توندوتیژی  جینۆساید،  كۆیلەداری،  لە  پڕ 

ستالین  یان  چین  لە  ماو  ڕژێمی  تاوانەكانی  لە  نین  كەمرت  كە 

خوێن  بەهای  و  نرخ  بە  سەرمایەدارییش  سۆڤێتدا.  یەكێتیی  لە 

تەنها  بابەتەكە  بوون؛  هاتووەتە  ئینسان  میلیۆنان  فرمێسكی  و 

تاكو  ماوەتەوە  بەزیندوویی  هێندە  سەرمایەداریی  كە  ئەمەیە 

بەشێكی زۆری ئەم دڕندەییە لەبیر بباتەوە، ئەم بابەتە دەربارەى 

ستالینیزم و ماویزم ڕاست نییە. ئەگەر ماركس نەكەوتووەتە بەر 

ئەم نەفرەتەوە بەهۆى ئەوەوە بووە ئەو لە ڕۆژگارێكدا دەژیا كە 

هێشتا سیستەمی سەرمایەداریی لەئانی دروستبووندا بوو. 

سەردەمی  كۆتایی  هۆلۆكۆستەكانی  كتێبی  لە  دەیڤس  مایك 

چینی،  ئەفریقایی،  هیندی،  میلیۆن  دەیان  دەربارەى  ڤیكتۆریادا 

لە  كە  دەنووسێت،  ئەوانیدیكە  و  ڕووس��ی  ك��ۆری،  بەرازیلی، 

ساڵەكانی كۆتایی سەدەى نۆزدەهەمدا بەهۆى قاتی وقڕییەكان، 

تەواوی  بە  لەدەستدا كە  گیانیان  نەخۆشییەكانەوە  وشكەساڵی و 

كارەساتانە  لەم  زۆرێ��ك  بگیرێت.  كارەساتانە  بەم  بەر  دەك��را 

)بۆ  بوون،  ئازاد  ب��ازاڕی  دۆگامییەكانی  پرەنسیپە  دەرەنجامی 

هۆى  بووە  دانەوێڵە  بەهای  سەرسوڕهێنەری  زیادبوونی  منوونە( 

ئەوەى خەڵكی ئاسایی نەتوانن خۆراك دابین بكەن. هەموو ئەم 
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ڤیكتۆریا  سەردەمی  كارەساتەكانی  بەڕادەى  تۆقێنەرانە  كارەساتە 

كۆن نین. لە میانەى دوو دەیەی كۆتایی سەدەى بیستەمدا ژمارەى 

ئەو كەسانەى لە جیهاندا بە دەرامەتێكی كەمرت لە دوو دۆالر لە 

بووەتەوە]1[.  بەرز  كەس  میلیۆن   100 ئاستی  تا  دەژین  ڕۆژێكدا 

لە ژێر هێڵی  بریتانیای ئەمڕۆدا منداڵێك  لە  لە هەرسێ منداڵێك 

هەژاریدا دەژیت و ئێستا ئەگەر بێت و بانكدارەكان خوانەخواستە 

ببێتەوە،  كەم  ناقابیل  پاوەندی  میلیۆنێك  بۆ  سااڵنەیان  پاداشتی 

تووشیی كەللەیی و خەشم دەبن. 

كەس گومانی لەوە نییە كە سەرمایەداریی لەگەڵ هەموو ئەم 

كارەسات و بەاڵیانەدا، گەلێك بەرهەمیشی هەبووە. بەبێ چینەكانی 

ناوەڕاست كە ماركس ستایشێكی زۆری دەكردن، ئێمە نەدەبووینە 

لەالیەكەوە  گ��ەورە.  و  دەوڵەمەند  هێندە  میراتێكی  خاوەنی 

ئازادی، دیموكراسی، مافە مەدەنییەكان، فیمینیزم، كۆماریخوازی، 

پێشكەوتنی زانستی و دنیایەك شتگەلی باشی دیكە، و لەالیەكی 

ئابووری،  داكشانەوەى  و  قەیران  لە  پڕ  مێژوویەكی  دیكەوە، 

گیبسن. چین  میل  و  ئیمپریالیستییەكان  فاشیزم، جەنگە  بێگاری، 

دواكەوتووی  جیهانێكی  لە  هاوواڵتییەكانیان  سۆڤێت  یەكێتیی  و 

ئابوورییەوە بردە نێو جیهانی پیشەسازیی مۆدێرن و هەڵبەت بە 

بەهای گیانی میلیۆنان ئینسان؛ و ئەم بەهایە بەڕادەیەك بەهۆى 

دوژمنایەتیی سەرمایەداریی خۆرئاواوە هێندەی دی قورسرت بوو. 

پێشبڕكێی  بەرەو  سۆڤێتیی  یەكێتیی  هەروەها  دوژمنایەتییە  ئەو 

زیاتر  گڕگرتووەكەى  و  هەاڵیساو  ئابوورییە  كە  برد  پڕچەككردن 

بەزەویدادا و سەرەنجام كەوتن و لەناوچوونی خۆى بەدوادا هات. 
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مانگە  بەكۆمەكی  سۆڤێت  یەكێتیی  میانەدا  لەم  هەڵبەت 

و  نیشتەجێبوون  لەوەى  بوو  سەركەوتوو  دەستكردەكانییەوە 

نرخ  كولتوورییە  توانا  و  گواستنەوە  ئامرازی  و  سووتەمەنی 

كاریگەرە  خزمەتگوزارییە  و  تەواوەتی  كارپێدانی  هەرزانەكان، 

بكات  دابین  ئەوروپا  هاوواڵتییانی  نیوەى  بۆ  كۆمەاڵیەتییەكان 

و  یەكسانی  پێشینەى  بێ  ڕادەیەكی  و  ئەندازە  هۆیەوە  بەم  و 

)دواجار( خۆشگوزەرانیی مادیی بۆ ئەو نەتەوانە بەدیاری بهێنێت. 

ئەڵامنیای خۆرهەاڵتیی كۆمۆنیستیی دەیتوانی بەهۆى یەكێك لە 

لە  مندااڵن  پاراستنی  و  پارێزگاریكردن  سیستەمەكانی  باشرتین 

جیهاندا شانازیی بەخۆیەوە بكات. یەكێ�تیی سۆڤێت هەر تەنها 

هەروەها  بەڵكو  نەبوو،  فاشیزمدا  خراپەى  لەناوبردنی  لە  ڕۆڵی 

هێزە  لەناوبردنی  بۆ  كۆمەككردن  لە  گێڕا  حەماسییشی  ڕۆڵێكی 

جۆرێكی  خۆیدا  هاوواڵتییانی  لەنێوان  بۆیە  كۆلۆنیالیستییەكان. 

پەیوەندیی و بەیەكەوەبوونی دروستكرد كە نەتەوە خۆرئاواییەكان 

دیكەدا  سەرزەمینەكانی  ناوچەییەكانی  كوشتاریی  لەكاتی  تەنها 

ئازادی،  جێگای  ئەمانە  هەموو  هەڵبەت  پێیدەگات.  دەستیان 

فەرامۆش  ئەمانە  نابێت  ناگرنەوە،  سۆپەرماركێت  و  دیموكراسی 

بۆ  سواربوون  سەرەنجام  دیموكراسی  و  ئازادی  كاتێك  بكەین. 

ئابوورییان  شۆكدەرمانیی  بەرگی  سۆڤێت،  بلۆكی  ڕزگاركردنی 

ناوێكی  بەتایبەتیكردن  كە  ڕووناك،  ڕۆژی  بە  دزی  كرد،  لەبەر 

میلیۆن  دەیان  بێكاربوونی  واتا  دزییەیە،  ئەم  موحتەرەمانەى 

نایەكسانی،  و  ه��ەژاری  سەرسوڕهێنەری  زیادبوونی  ئینسان، 

داخستنی دایەنگا خۆڕاییەكان، لەدەستچوونی مافەكانی ژنان و 
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كۆمەاڵیەتی  خۆشگوزەرانیی  تۆڕەكانی  وردەوردەى  وێرانبوونی 

دابین  خەڵكیان  پێداویستییەكانی  بەباشی  زۆر  واڵتانەدا  لەم  كە 

دەكرد. 

بڵێین سوود و  ئاسانییە  لەگەڵ هەموو ئەمانەدا، ناكرێت بەو 

الیەنە باشەكانی كۆمۆنیزم عەیب و عارەكانی دەشارێتەوە. ڕەنگە 

یەكێتیی  دروستبوونی  سەرەتاكانی  پڕلەكێشەى  بارودۆخی  لە 

پێویست  دیكتاتۆریی  حكومەتێكی  جۆرە  بەڕادەیەك  سۆڤێتدا 

بووبێت؛ بەاڵم ئەمە هەرگیز بە مانای ڕژێمی ستالینی یان شتێكی 

ئاوا نەبوو. بەگشتی، ماوییزم و ستالینیزم ئەزموونگەلێكی خوێناوی 

و وێرانكاری بوون، كە ئایدیای سۆسیالیزمیان نارشین كرد، ئەویش 

لە  سوودوەرگرتن  بە  پێویستییان  زۆرترین  كەسانەى  ئەو  الی 

چی؟  سەرمایەداریی  بەاڵم  هەبوو.  سۆسیالیزم  دەستكەوتەكانی 

دەستی  خۆرئاوادا  لە  بێكاریی  دەنووسم  دێڕانە  ئەم  كە  ئێستا 

ئەم  وەهاوە  بەخێراییەكی  و  كەس  میلیۆنان  بینەقاقای  ناوەتە 

بێكارییە بەردەوام بەرز دەبێتەوە، و ئابوورییە سەرمایەدارییەكان 

تەنها بە داگیركردنی میلیاردەها دۆالر پارەى بێ نەوای هاوواڵتییە 

كە  بكەن  ڕزگار  كارەساتە  لەو  خۆیان  دەتوانن  چارەڕەشەكانیان 

سەرمایەگوزارانی  و  بانكدارەكان  تێیكەوتوون.  خۆیان  بەدەستی 

وێرانبوون  كەنارەكانی  بەرەو  جیهانیان  كە  دارایی،  سیستەمی 

نەشتەرگەریی  دوورودرێ��ژەك��ان��ی  ڕی��زە  لە  بێگومان  ب��ردووە، 

پالستیكدا دەوەسنت تاكو نەبادا هاوواڵتییە تووڕەكان بیانناسنەوە 

و پارچە پارچەیان بكەن. 
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زۆر  زەمەنیدا  بڕگەیەكی  لە  سەرمایەداریی  كە  ڕاستە  ئەوە 

باش دەچێتە پێشەوە، چونكە ڕۆشنایی و سامانێكی بێ حسابی 

ڕێك  بەاڵم  بردووە.  بەدیاریی  جیهان  بەشی  و  ناوچە  گەلێك  بۆ 

مەترسیدارانەى  قوربانیكردنی  و  بەها  بە  ماو  و  ستالین  وەك 

بابەتەكە تەنها پەیوەندیی  میلیۆنان ئینسان ئەم كارەى كردووە. 

نییە.  كۆیلەوە  بازرگانیی  و  ئیمپریالیزم  قاتوقڕی،  جینۆساید،  بە 

و  ڕۆشنایی  هیچ  ناتوانێت  كە  دەریخستووە  هەروەها  سیستەم 

بەرفراوانبوونێك دروست بكات بەبێ ئەوەى گەلێك مەحرومكردن 

و بێ بەریكردنی گەورە لەدوای خۆیەوە بەجێنەهێڵێت. ڕاستە ئەم 

نەبێت، چونكە  لە درێژماوەدا گرنگییەكی ئەوتۆى  بابەتە ڕەنگە 

بەجێگایەك  ئێستادا  سەرمایەداریی  سیستەمی  لە  ژیان  مۆدێلی 

زەویی  كۆى هەسارەى  لە  لەناوچوون  كە هەڕەشەى  گەیشتووە 

گۆڕانی  دیارەكانی خۆرئاوا  ئابووریناسە  لە  یەكێك  دەكات.  ئێمە 

كەش و هەوا وەك “گەورەترین شكستی بازاڕ لە مێژوودا” وەسف 

دەكات]2[. 

سۆسیالیزم  كە  نەدەكردەوە  لەوە  بیری  خۆى  هەرگیز  ماركس 

بتوانێت لە واڵتە مەحروم و الوازەكاندا دامبەزرێت. پڕۆژەیەكی 

ئاوا پێویستیی بە خوالنەوەیەكی عەجیب و غەریبی زەمەن هەیە 

كە وەك ئەوە وایە وێنای داهێنانی ئینتەرنێت بكەین لە سەدەكانی 

ناوەڕاستدا. تاكو سەردەمی ستالین هیچ بیرمەندێكی ماركسیست 

لینین،  ئاوا بڕەخسێت، تەنانەت  بیری لەوە نەدەكردەوە شتێكی 

ئەوەى  مەرجی  بەلشەڤیكیش.  دیكەى  ڕێبەرانی  و  ترۆتسكی 

بتوانین سامانی كۆمەڵگا لە بەرژەوەندیی هەموواندا سەرلەنوێ 
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بۆ  هەبێت  زیادە  سامانی  النیكەمی  كە  ئەوەیە  ڕێكبخەینەوە 

هەلومەرجەكانی  لە  تازەیە.  و  سەرلەنوێ  ڕێكخستنەوە  ئەم 

كۆمەاڵیەتییەكان  چینە  ناتوانین  سەرچاوەكاندا  كەمبوونەوەى 

بێت  كەمرت  مادیی  سامانی  زیادەى  كاتێك  چونكە  ببەین،  لەنێو 

ملمالنێ  ئەوسا  بكات،  دابین  هەمووان  پێداویستیی  ل��ەوەی 

چینە  دووبارەى  زیندووكردنەوەى  لە  جگە  زیادەیە،  ئەم  لەسەر 

وەك  ناهێنێت.  خۆیدا  بەدوای  دیكە  شتێكی  كۆمەاڵیەتییەكان 

ماركس لە كتێبی ئایدیۆلۆژیای ئەڵامنیدا دەنووسێت دەرەنجامی 

شۆڕش لەبارودۆخێكی ئاوادا تەنها دەركەوتنی دووبارەى “هەمان 

چیرۆكی قێزەونی كۆن” دەبێت. تەنها ئەو شتەى بەدەست دێت 

پێویست  ئەگەر  كەمبوونەوەیە.  و  كەمی  بەسیۆسیالیستبوونی 

بێت سەرمایە زیاتر یان كەمرت لە پێشوو كەڵەكە بكەین، ئەوسا 

بەنێو  وەحشیانە،  و  دڕندە  هەرچەندێكیش  ڕێگا،  كاریگەرترین 

سوودخوازیی  تێدەپەڕێت.  سوودخۆریدا  ئ��ارەزووی  و  مەیل 

كەڵەكەكردنی  بەرچاوەوە  بەخێراییەكی  ڕەنگە  چاوچنۆكانە 

جیهانێكی  زۆرەوە  ئەگەرێكی  بە  بەاڵم  بێت،  ب��ەدوادا  سامانی 

هەژار و بێ دەرەتانیش بەدوای خۆیدا دەهێنێ�ت. 

هەروەها ماركسیستەكان وێنای ئەوەیان نەدەكرد كە بشێت لە 

یەك واڵتدا دەستیان بە سۆسیالیزم بگات. بزووتنەوەى سۆسیالیزم 

بانگەشەیەكی  ئەمە  نەبوو.  یاخود هیچ  بوو  ئەنتەرناسیۆنال  یان 

ماتریالیستی و یەكسان بوو بە واقیعە پراكتیكییەكان نەك ئەوەى 

باوەڕێكی ئایدیالیستیی بێت لەسەر بنەمای دۆگم و دەمارگیری 

سۆسیالیستی  واڵتێكی  ئەگەر  پێیانوایە،  ئ��ەوان  توندڕەوی.  و 
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هەبێت  جیهانێكدا  لە  نێونەتەوەیی  پشتێنەیەكی  نەتوانێت 

دەوڵەتە  و  نەتەوە  لەنێوان  و  نارساوە  تیایدا  بەرهەمهێنان  كە 

جیاوازەكاندا دابەشكراوە، هەرگیز ناتوانێت دەستی بەو سەرچاوە 

پێویستیی  زاڵبوون بەسەر كەمبوونەوەدا  بۆ  جیهانیانە بگات كە 

وێنا  نییە.  بەس  واڵتێك  تاكە  بەرهەمهێرناوی  سامانی  پێیەتی4. 

4-  ساڵی 1974 لە بریتانیا پارتی كار هەڵبژاردنەكانی بردەوە و پارتی كۆنزەرڤاتیڤ 
دۆڕاندی. دۆخی ئەو كات دۆخی قەیرانی ئابووریی بوو و پارتی كار لەبەردەمی 
بژاردەیەكی خراپدا بوو، چۆن قەیرانەكە چارەسەر بكات؟ ئایا سەركەوتنەكە مەحكوم 
نەبوو بە شكست و جێگای بۆ مارگرێت تاچەر خۆشكرد تاكو بێت هەرچی سەندیكا 
كرێكاری و یەكێتییە كرێكاری و سەربەخۆ و خەباتگێڕەكانی لەناوبرد و تواندنییەوە. 
نێودەوڵەتی بكات، وەك  ناچار بوو ڕوو لە سندووقی دراوی  پارتی كار  بە كورتی 
ئەم  سەرمایەداری،  پشتیوانەى  و  نیۆلیربالیزم  پشتی  بڕبڕەى  ئاگادارین  هەمووان 
سندوقی دراوی نێودەوڵەتییەیە و سندوقیش لە بەرانبەردا پارتی كاری خستە بەردەم 
ڕەزامەندیی  سیاسەتەكانی  و  بودجە  ژێرباری  بچێتە  دەبێت  یان  بژاردەوە:  دوو 
نیۆلیرباڵسازی و بازاڕی ئازاد و بەتایبەتیكردنی كۆمپانیاكان و كردنەوەى دەروازەكان 
بەڕووی كۆمپانیا دەرەكییەكاندا بەئارەزووی خۆیان تەراتێن بەنێو ئابووریی بریتانیدا 
بكەن و دەوڵەت هیچ جۆرە دەستێوەردانێك لە بازاڕدا نەكات، یان بژاردەى دووەم، 
دەبێت پارتی كار مایەپووچی و شكستی خۆى ڕابگەیەنێت و لیرەى ئیستەرلینگی 
بكاتە قوربانی ئەم ڕێسایەى سندووقی دراوی نێودەوڵەتی دایناوە و لەم حاڵەتەشدا 
هەم مەرگی پارتی كار و هەم دروستبوونی هەژارییەكی لەڕادەبەدری لێدەكەوتەوە 
و ئەگەرچی پارەیەكی زۆر لە سەرەتادا دەڕژایە بریتانیاوە، بەاڵم بە بەهای گیان 
و ماڵ و سامانی میلیۆنان خەڵكی بەدبەخت و چارەڕەش و هەژارنشینی بریتانی 
و لەڕادەبەدەر دروستبوونی چەند مۆڵتی میلیاردێرێك. وەنەبێت بژاردەى یەكەم 
باشرت بێت، بەڵكو خراپرتیشە، ئەگەرچی دواجار پارتی كار بژاردەی یەكەمی قبوڵكرد 
پارتی  مەرگی  دواجار  بەاڵم  كرا،  مایەپووچی  و  بودجە  چارەسەری  ماوەیەك  بۆ  و 
كار بوو و بۆ سێ هەڵبژاردن مارگرێت تاچەر بوو بە حاكمی فەرمانڕەوای بریتانیا 
و لەگەڵ ڕۆنالد ڕەیگانی ئەوسای سەرۆكی ئەمریكادا، بە زەبری هێز نیۆلیرباڵیان 
ئایدیۆلۆژیای  لەڕێگای  و  برد  دیكە  ناوچەكانی  و  التین  ئەمریكای  ناوچەكانی  بۆ 
ناوەڕاست  و  ب��ۆرژوازی  چینی  توانیان  هەرچەند  ڕەزامەندییەوە  دروستكردنی 
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واڵتێكدا  تاكە  لە  سۆسیالیزم  غەریبی  و  عەجیب  خەیاڵی  و 

هەندێكجار  1920دا،  دەیەى  لە  بوو  ستالین خۆى  دروستكراوی 

كە  واقیعە  ئەم  بۆ  گاڵتەجاڕانە  پاساوهێنانەوەیەكی  ئامانجی  بە 

سۆڤێت  یەكێتیی  بە  كۆمەك  نەیاندەتوانی  نەتەوەكان  چیرت 

ئایدیاكانی  بیر و  لە  بكەن. ئەم خەیاڵ و وێنایە بەهیچ جۆرێك 

ماركسدا نابیرنێتەوە و جێگای نابێتەوە. گومانی تێدا نییە شۆڕشە 

دەستپێبكەن،  شوێنێكەوە  لە  دەبێت  دواجار  سۆسیالیستییەكان 

بەاڵم ناتوانن لەناوەوەى سنوورەكانی تاكە نەتەوەیەكدا تەكمیلە 

سۆسیالیزم  دەربارەى  حوكم  و  بڕیاردان  بكرێنەوە.  بەرتەسك  و 

واڵتێكی  لە  بەرچاوەكانی  ئاكامە  و  دەرەنجام  بنەمای  لەسەر 

لە  لێكۆڵینەوە  لەكاتی  دەچێت  لەوە  گۆشەگیردا  و  دواكەوتوو 

بە  بگەین  میشیگاندا  كاالمازۆی  لە  دەروونییەكان  نەخۆشییە 

گەلێك دەرەنجامی گشتیی دەربارەى كۆى ڕەگەزی مرۆڤایەتی. 

كارێكی  گەشەنەكردوو  و  دواكەوتوو  ئابوورییەكی  دەرهێنانی 

دوورە  زۆر  ئاوادا  ئابوورییەكی  لە  تاقەتپڕوكێنە.  و  پشتشكێن 

پیاوان و ژنان بە ویست و ئیرادەى خۆیان بچنە ژێرباری قورسی 

كەواتە  ئابوورییەوە.  گەشەكردنی  پێویستەكانی  سەختییە  و 

دیموكراسی  چاودێریی  بەپێی  بەرەبەرە،  پڕۆژەیە  ئەم  ئەگەر 

نەكرێت  پیادە  سۆسیالیستییەكاندا  بەها  لەگەڵ  گونجاو  و 

داگیر  مەیدانەكە  دەسەاڵتخواز  و  سەرەڕۆ  دەوڵەتێكی  ڕەنگە 

مۆدێلی  بهێنن.  خۆیاندا  بەدوای  دیكە  هەژارنشینی  میلیۆنان  و  بكەن  قەڵەوتر 
ڕۆناڵد  و  تاچەر  مارگرێت  مۆدێلی  هەمان  نیۆلیرباڵیزم  و  سەرمایەداریی  ئەمڕۆی 

ڕەیگانە. )وەرگێڕ(
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كە  بكەن  كار  گەلێك  بكات  ناچار  خۆى  هاوواڵتیانی  و  بكات 

بەلشەڤیكیدا  ڕووسیای  لە  كار  میلیتاریزەبوونی  لێیەتی.  ڕقیان 

ئاكامی  بەاڵم  پرۆسەیەكە.  وەها  بەرچاوی  پشتڕاستكەرەوەیەكی 

ئایرۆنیك و تەنزئامێزی مەترسیداری ڕووداوەكە ئەوە دەبێت كە 

سۆسیالیزم  ئابووریی  ژێرخانی  بەهێزكردنی  بۆ  هەوڵدان  خودی 

لە هەمان كاتدا الوازبوونی سەرخانە سیاسییەكەى )دیموكراسیی 

لەوە  ئەمە  لێدەكەوێتەوە.  ڕەسەن(  ئۆتۆنۆمیی  و  جەماوەری 

دەچێت كە بچنە ئاهەنگێكەوە و لەناكاو تێبگەن كە دەرفەتێكتان 

دەبێت  بەڵكو  بیرەیەك،  خواردنەوەى  و  كێك  خواردنی  بۆ  نییە 

بۆ  وەختیشتان  و  پاككردنەوە  بە  دەستبكەن  كرێكاران  وەك 

خۆشگوزەرانی و ڕابواردن نییە. 

و  ڕیالیزەبوون  بۆ  پێویست  مەرجی  ئایدیالیدا  لەحاڵەتی 

بەدیهاتنی سۆسیالیزم بوونی كۆمەڵەیەكی خوێندەوار، بەئەزموون 

دینامیكییەكان  دام��ەزراوە  سیاسییەكان،  ئاڵۆزییە  ئاگاداریی  و 

نەریتە  پێشكەوتوو،  تەكنەلۆژیای  مەدەنی،  گەشەكردنی  و 

ڕۆشنگەربووەكان و ئازادیخواز، و خووگرتن بە دیموكراسییەوەیە. 

لە كۆمەڵگایەكدا ناتوانین دەستامن بەهیچ یەكێك لەمانە بگات 

نییە  گەورەڕێگاكانیشی  تاكەتاكەى  نۆژەنكردنەوەى  توانای  كە 

نەخۆشی  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  بۆ  بیمە  سیاسەتەكانی  یان 

ئەو  تێناپەڕێت.  ڕیندا  كاتی  لە  بەرازێك  سنووری  لە  برسێتیدا  و 

كۆلۆنیالیزەبوونیان  ئەزموونی  خۆیان  لەمێژوودا  نەتەوانەى 

بێبەریكراون  ئیمتیازاتانە  و  دەستكەوت  لەو  بەگشتی  هەیە، 

حەزیان  كۆلۆنیالیستەكان  دەسەاڵتە  چونكە  ڕیزمكردن،  كە 
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یاخود  مەدەنییەكان  ئازادییە  جێكردنەوەى  و  دامەزراندن  بە 

دامەزراوە دیموكراتییەكان نەكردووە لەنێو نەتەوە ژێردەستەكانی 

خۆیاندا. 

بریتییە  سۆسیالیزم  دەكاتەوە،  لەسەر  جەختی  ماركس  وەك 

تاڕادەیەك   – ڕۆژدا  لە  كاركردن  سەعاتەكانی  كەمكردنەوەى  لە 

بتوانن  تاكو  ژنان  و  پیاوان  بۆ  بەتاڵ  كاتی  دابینكردنی  بەهۆى 

و  بدەن،  خۆیان  شەخسییەكانی  توانا  و  لێهاتوویی  بە  گەشە 

بەئەندازەیەكیش بۆ ڕێگەدان بە ئۆتۆنۆمیی سیاسیی و ئابووری. 

كاتێك خەڵك پێاڵویان نییە، ناتوانن دەست بۆ ئەم كارانە بەرن و 

دابەشكردنی پێاڵو لەنێو میلیۆنان هاوواڵتیدا ڕەنگە پێویستیی بە 

دەوڵەتێكی سەنتڕاڵی بیرۆكراتیك هەبێت. ئەگەر واڵتی ئێوە وەك 

هێرشی  بەردەم  كەوتبێتە  بەلشەڤیكی  شۆڕشی  دوای  ڕووسیای 

هاتنەسەركاری  ئەوا  دوژمنكارە سەرمایەدارییەكانەوە،  دەسەاڵتە 

حەمتیی  شتێكی  وەك  هەمیشە  لە  زیاتر  ستەمكار  دەوڵەتێكی 

خۆى دەردەخات. بریتانیا لە ساڵەكانی جەنگی دووەمی جیهاندا 

هەرگیز سیستەمێكی ستەمكار نەبوو؛ بەاڵم هەرگیزیش واڵتێكی 

ئازاد نەبوو، هیچ كەسێكیش چاوەڕوانییەكی ئاوای نەبوو. 

پارەیەكی  خاوەن  دەبێت  سۆسیالیزم  بە  گەیشنت  بۆ  كەواتە 

زۆر بن. هیچ ماركسیستێك لە ماركس و ئەنگڵسەوە تاكو لینین 

نەبووە.  لەمەیان  جگە  دیكەى  خەونێكی  هەرگیز  ترۆتسكی  و 

نییە،  زیاد  لەخۆتان  خۆتان  پارەى  ئەگەر  دیكە،  دەربڕینێكی  بە 

لەڕووی  كەموكورتییەكی  هیچ  كە  دڵسۆزەكەتان  دراوسێ  ئەوسا 

سەرچاوەكان و توانا مادییەكان نییە، دەبێت خێرا بێت بۆ ئەوەى 
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بەلشەڤیكەكان  دەرب��ارەى  بكات.  درێژ  بۆ  هاوكاریتان  دەستی 

ئەمە بەمانای هەبوونی ئەو دراوسێیانە )بەتایبەت ئەڵامنیا( بوو 

كە خاوەن شۆڕشەكانی خۆیان بوون. ئەگەر چینەكانی كرێكاری 

بخەنە  خۆیان  سەرمایەدارەكانی  ئاغا  دەیانتوانی  واڵتانە  ئەم 

ژێرەوە و دەست بەسەر هێزەكانی بەرهەمهێنانی خۆیاندا بگرن، 

ئەوسا دەیانتوانی بە سوودوەرگرتن و بەكارهێنانی ئەم سەرچاوە 

و  كەوتن  لە  مێژوو،  كرێكاریی  دەوڵەتی  یەكەمین  توانایانە،  و 

لەناوچوونە حەمتییەكەى ڕزگار بكەن. ئەم پێشنیارە بەپێچەوانەى 

لەو  ئەوروپا  نەبوو.  نەكردە  یان  مەحاڵ  هەرگیز  ڕوواڵەتەكەى، 

شۆڕشگێڕییەكاندا  ئومێدە  ئاگری  تیشكەكانی  لەنێو  كاتەدا 

و  میونشن،  ڤییەننا،  وارشۆ،  بەرلین،  وەك  شارەكانی  لە  دەژیا، 

نوێنەرەكان  و  كرێكارییەكان  شورا  لیتوانیا[دا  ]پایتەختی  ڕیگا 

دەردەهێنا.  سەریان  بەیەك  یەك  سەربازان  شوراكانی(ی  )یان 

و  لینین  هێنا  نشوستیان  یاخیبوونانە  و  ڕاپەڕین  ئەم  هەركە 

كێشەیەكی  بەردەم  كەوتۆتە  شۆڕشەكەیان  تێگەیشنت  ترۆتسكی 

مەترسیدارەوە. 

واڵتە  لە  سۆسیالیزم  بناغەى  ناكرێت  كە  نییە  ئەمە  خاڵەكە 

و  سەرچاوە  بەبێ  ئەوەیە  بەڵكو  دابرنێت،  مەحرومەكاندا 

واڵتانەدا  لەم  ڕەنگە  سۆسیالیزم  داراییەكان،  و  مادیی  توانا 

ئێمە  ئەمڕۆ  كە  سۆسیالیزم  دێوئاسای  كاریكاتۆرێكی  بە  ببێت 

شۆڕشی  دەیناسین.  و  دەكەوین  بەری  ستالینیزمەوە  ناوی  بە 

ئابڵوقەى  تەنها  نەك  لەبەردەم  خۆی  زوو  زۆر  بەلشەڤیكەكان 

هەروەها  بەڵكو  بینییەوە،  خۆرئاوادا  ئیمپریالیستییەكانی  سوپا 
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لە  قاتوقڕی  دژەشۆڕشەكان،  هێزە  هەڕەشەى  ب��ەردەم  كەوتە 

بەتاقی  شۆڕش  خوێناوییەوە.  ناوخۆیی  جەنگێكی  و  شارەكان 

دوژمنكارەكاندا  بەگشتی  دێهاتییە  ئۆقیانووسێكی  لەنێو  تەنها 

زیادە  بەزەبری هێز چەكە  نەدەكرد  بەجێهێڵرا كە هیچ حەزیان 

زۆرەوە  خوێنێكی  و  ئ��ارەق  بە  كە  خۆیان  بەرهەمهێرناەكانی 

بەدەست هاتبوو، تەسلیمی شارە قەیراناوی و پڕ لەقاتوقڕییەكان 

ڕووسیای  لە  سەرمایەداریی  ژێرخانی  الوازی��ی  بەهۆى  بكەن. 

بەرهەمهێنانی  كارەساتباری  و  خوارەوە  ئاستەكانی  قەیسەریدا، 

ماتریالی، كەمبوونەوەى بەرچاوی دامەزراوە مەدەنییەكان، چینی 

و  دێهاتی  یاخیبوونی  لەپەلوپۆخراو،  و  قەتڵوعامكراو  كرێكاری 

جوتیارەكان و بیرۆكراسییەكی قەیراناوی و هەاڵوساو، كە كەمرت 

سەرەتاوە  لە  هەر  بەڕادەیەك  قەیسەری،  بیرۆكراسیی  لە  نەبوو 

كردەوە.  سەخت  و  قورس  كێشەى  گەلێك  ڕووبەڕووی  شۆڕشی 

لەكۆتاییدا بەلشەڤیكەكان بڕیاریاندا تاكو خەڵكی برسی، شەكەت 

و  بوار  نێو  بهێننە  هێز  بەزەبری  خۆیاندا  جەنگی  لە  ماندوو  و 

لە خەباتە  لە كرێكارە چاالكەكان  مەیدانی مۆدێرنیتەوە. زۆرێك 

پشتیوانی  و  سەپۆرت  بە  كە  ناوخۆییدا  جەنگی  سیاسییەكانی 

پێگەى  سەرەنجام  و  لەدەستدا  گیانیان  بەرپاكرابوو،  خۆرئاوا 

كۆمەاڵیەتیی پارتی بەلشەڤیك زیاتر لەپێشوو، لەناوچوو. هێشتا 

حزب  كە  تێنەپەڕیبوو  ڕووداوان���ەدا  ئەم  بەسەر  زۆر  كاتێكی 

یەكێتییە كرێكارییەكانی هەڵوەشاندەوە، چاالكیی چاپەمەنییەكان 

ناڕازییە  ك��رد،  قەدەغە  سەربەخۆى  دادوەری��ی  سیستەمی  و 

هەڵبژاردنەكانی  كرد،  سەركوت  نەیارەكانی  پارتە  و  سیاسییەكان 
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كرد بە ئەندازیاری و مەیدانی كار بە میلیتاری و سەربازی. ئەم 

ناوخۆییدا،  لە سیاقێكی جەنگی  پالنە سەرتاپا دژەسۆسیالیستییە 

بووە هۆى برسێتییەكی بەرچاو و دەستدرێژی هێزە دەرەكییەكان. 

دیوە  و  داروب��ەرد  و  دەچ��وو  داڕم��ان  ب��ەرەو  ڕووسیا  ئابووریی 

كۆمەاڵیەتییەكەى لەیەكرت دابڕاند. بەپێی ئایرۆنییەكی تراژیدییانە 

كە نیشانە و ماركی كۆى سەدەى بیستەم بوو، ئەگەری بەدیهاتنی 

لە هەموو  لە شوێنێكدا زۆرترین زەروورەتی هەبوو،  سۆسیالیزم 

شوێنێك كەمرت بەدیهات. 

مێژوونووسی گەورە، ئایزاك دویچەر بە ڕەوانبێژییەكی بێهاوتای 

ئەو  “دۆخی  دەگێڕێتەوە:  دۆخە  ئەم  ئاوا  خۆیەوە،  هەمیشەیی 

كاتی ڕووسیا پیشانی دەدا كە یەكەمین و تاكو ئێستا تاقانە هەوڵ 

بۆ بەرپاكردنی سۆسیالیزم دەبوو لە خراپرتین بارودۆخی گونجاودا 

بەگەڕ بخرێت، ئەویش بەبێ هەبوونی دەستكەوت و ئیمتیازی 

بەپیتكرنی  بەبێ  نێونەتەوەیی،  بەرفراوانی  كاری  دابەشكردنی 

لە  ئاڵۆزەكان،  و  دێرینە  كولتوورییە  نەریتە  لەالیەن  پێویست 

پێنەگەیشتوویی  و  دواكەوتوویی  و  هەژاری  لە  پڕ  ژینگەیەكی 

ماددی و كولتوورییەكی باش كە خودی هەوڵدانی بۆ گەیشنت بە 

سۆسیالیزم شكست پێهێنا و لەناوی برد”]3[. ئەم بابەتە جورئەت 

تاكو  دەدات  ماركسیزم  باوەكوشتەى  ڕەخنەگرانی  بە  بوێری  و 

زەروورەتێكیان  قسانە  ئەم  هەرگیز  كە  بكەن  ئەوە  بانگەشەى 

لەسەر  قوتابخانەیەكە  بێت  هەرچۆنێك  ماركسیزم  چونكە  نییە، 

دەسەاڵتخوازی و ئۆتۆریتاریانیزم دامەزراوە. بەپێی ئەم بەڵگەیە، 

جڵەوی  و  كۆنتڕۆڵ  ماركسیزم  سبەى  خوانەخواستە  ئەگەر 
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بەدەستەوە  لەندەن  دەوروب��ەری  ویالیەتەكانی  كاروبارەكانی 

وەك  شارێكی  لە  حەفتەیەك  لە  كەمرت  مەودایەكی  لە  بگرێت، 

زۆرەملێ  كاری  كەمپەكانی  لەندەن(  باشووری  )لە  دۆركینگدا 

دادەمەزرێنێت. 

بەوجۆرەى دەبینین ماركس خۆى ڕەخنەی لە دۆگامتیزم، تیرۆری 

میلیتاری، سەركوتكردنی سیاسیی و بەكارهێنانی هەڕەمەكییانەى 

دەسەاڵتی دەوڵەتی دەگرت. ئەو پێیوابوو نوێنەرە هەڵبژێردراوە 

وەاڵمدەرەوە  هەڵبژێردەكانیان  بەرانبەر  لە  دەبێت  سیاسیەكان 

ئەڵامنیای  سۆسیال-دیموكراتەكانی  لە  ڕەخنەى  بەتوندی  و  بن 

ئەو  دەوڵەتگەراییەكانیانەوە.  سیاسەتە  بەهۆى  دەگرت  ئەوكات 

و  دەربڕین  ئازادیی  زەروورەتیی  لەسەر  پێداگریی  هەمیشە 

ئازادیی مەدەنی دەكردەوە، ترسێكی زۆری لە پیادەكردنی زەبر و 

هێز لە دامەزراندنی چینی پرۆلیتاریای شاری هەبوو )منوونەكەى 

ئەو بریتانیا نەك ڕووسیا(، و پێیوابوو خاوەندارێتیی هاوبەش لە 

دەشت و دەر و الدێكاندا دەبێت پرۆسەیەكی ئازادانە بێت نەك 

باش  ماركس  ئەمانە  هەموو  سەرەڕای  ئیجباریانە.  و  ناچارەكی 

دەیزانی سۆسیالیزم ناتوانێت لە واڵتە هەژاركەوتووەكاندا گەشە 

بكات، ئەگەر زیندوو بووایە بەباشی دەركی ئەوەى دەكرد كە لە 

چ ڕوویەكەوە شۆڕشی ڕووسیا بە نشوست كۆتایی دێت. 

لەڕاستیدا بەمانایەكی پارادۆكسیكەڵ دەكرێت بڵێین ستالینیزم 

خۆى  بەڵكو  ناكات،  بەها  بێ  ماركس  كارەكەى  تەنها  نەك 

بەڵگەیەكە لەسەر ڕاستی و دروستیی ]ماركس[. ئەگەر دەتەوێت 

بەدواى شەرحێكی گشتگیر و قەناعەتپێكەردا بگەڕێیت دەربارەى 
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ماركسیزم  بەرەو  دەبێت  ستالینیزم  پەیدابوونی  چەندوچونی 

ستالینیزم  شەولەبانی  و  هیوال  نییە  بەس  ئەوە  هەرگیز  بڕۆیت. 

بزانین  دەبێت  بكرێت.  ئەخالقییەوە مەحكوم  لەڕوویەكی  تەنها 

ئەم هیوالیە لە چ هەلومەرجێكی ماتریالییەوە سەردەردەهێنێت، 

چۆن كار دەكات و چۆن ڕەنگە لەپەل و پۆ بكەوێت، و باشرتین 

و  ڕەوت  هەندێك  لە  بریتییە  بابەتە  ئەم  ناسینی  بۆ  سەرچاوە 

كە  ماركسیستانە،  جۆرە  ئەم  ماركسیزم.  سەرەكییەكانی  ڕێچكە 

دیكەى  بازنەكانی  یان  ترۆتسكی  لیۆن  لە  پەیڕەوی  زۆرینەیان 

گرنگەوە  زۆر  لەالیەكی  دەك��ەن،  سۆسیالیزم  “ئازادیخواز”یی 

جیاوازییان لەگەڵ لیرباڵە خۆرئاواییەكاندا هەیە: ڕەخنەى ئەمان 

ئەمان  بووە.  ڕادیكاڵرت  بەجۆرێك  كۆمۆنیستییەكان،  كۆمەڵگا  لە 

مافە  یان  دیموكراسیی  خواستیی  و  داوا  تەنها  ناهێنن  واز  بەوە 

و  ئاوەژووكردنەوە  خوازیاری  ئەمان  بكەن.  زیاترەكان  دەنییە 

لەو  دەقاودەق  و  سەركوتن  سیستەمی  كۆى  هەڵگەڕاندنەوەى 

ڕووەوە كە سۆسیالیسنت بیر لە هەڵگەڕاندنەوەى ئەم سیستەمە 

بەڕادەیەك  ماركسیستەكان  دەستەیەی  ئەم  بۆیە  دەكەنەوە. 

لە  بیریان  ستالیندا  بەدەسەاڵتگەیشتنی  ڕۆژی  هەمان  لە 

لە  كردەوە.  سیستەمە  ئەم  ئاوەژووكردنەوەى  و  هەڵگەڕاندنەوە 

بڕیار  ئەگەر  كە  دەدا  ئەوەیان  هۆشداریی  ئەمان  هەمانكاتدا، 

دەروازەك��ە  ڕەنگە  لەناوبچێت  كۆمۆنیستی  سیستەمی  بێت 

جیڕ  ددانی  كە  بكاتەوە  بێجڵەو  و  هار  سەرمایەدارییەكی  بۆ 

كردووەتەوە تاكو لەنێو وێرانەكانی كۆمۆنیزمدا دەست بە تااڵنی 

پێشبینیی  ترۆتسكی  لیۆن  دەق��اودەق  بكات.  ئەنفال  و  دزی  و 
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كۆتاییەكی ئاوای بۆ یەكێتیی سۆڤێت دەكرد و نزیكەى دوو دەیە 

پێش ئێستا، پێشبینییەكەى ئەو بەدیهات. 

خۆیان  سوك  عەقڵ  سەرمایەداری  گروپێك  بكەنەوە  لەوە  بیر 

بكات  پێشمۆدێرن  خێڵێكی  چاوتروكانێكدا  لە  تاكو  بكەن  ئامادە 

پێشكەوتووترین  بۆ  ئامادە  و  زیادەخواز  كاركەرانی  بە كۆمەڵێك 

و  گشتی  پەیوەندییە  ژارگۆنیی  زمانی  بە  كە  تەكنەلۆژییەكان 

ئەم  لەبەرئەوەى  تەنها  ئایا  ئازاد دەدوێن.  بازاڕی  ئابوورییەكانی 

دەهێنێت  شكست  یەكالییكەرەوە  بەشێوەیەكی  تاقیكردنەوەیە 

بۆیە سەرمایەداریی مەحكوم دەكەین؟ بێگومان نەخێر. ئەم وێنایە 

بە ڕادەى ئەوە بێامنایە كە بڵێین گروپی كچە پێشەنگەكان دەبێت 

كێشەى  بۆ  چارەسەر  ناتوانن  چونكە  بتوێتەوە  و  بچێ�ت  لەناو 

بدۆزنەوە.  كوانتەم  میكانیكیی  ئاڵۆزەكانی  مەسەلە  لە  هەندێك 

نهێنییەكانی  زیندانییە  بوونی  بەهۆى  ناڵێن  ماركسیستەكان 

سەر بە ڕێكخراوی سی ئای ئەی، كە تیایاندا موسڵامنان ئازار و 

جیانەكراوی  بەشێكی  زیندانانە  جۆرە  )ئەم  دەدرێن  ئەشكەنجە 

سیاسەتەكانی كۆمەڵگا لیرباڵییەكانی ئەمڕۆن( ئەوا دەبێت زەڕب 

تۆماس  لە  بهێنین هەر  لیربالیزمدا  بەهێزی  نەریتی  كۆى  بەسەر 

تاكو جۆن ستیوارت میل. سەرەڕای هەموو ئەمانە  جیفرسۆنەوە 

دادگا  كە  بنێن  بەوەدا  دان  نین  ئامادە  ماركسیزم  ڕەخنەگرانی 

منایشییەكان و كوشتارە دەستەجەمعییەكان هۆكاری بەتاڵبوونەوە 

و ڕەتبوونەوەى ماركسیزم نین. 

سەرەڕای ئەمە، كەسانێك هەن لەڕوویەكی دیكەوە سۆسیالیزم 

ئەگەر  دەڵێن  ئ��ەوان  دەك��ەن.  سەیر  مەحاڵ  و  ناپراكتیكی  بە 
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سۆسیالیزم لە واڵتە خۆشگوزەران و درەوشاوەكاندا دامبەزرێنین، 

بەڕێوە  بازاڕ  بەبێ  مۆدێرن  ئاڵۆزی  ئابووریی  دەمانەوێت  چۆن 

ئەم  وەاڵمی  بەمجۆرە  ماركسیستەكان  زۆری  ژمارەیەكی  بەرین؟ 

پرسیارە دەدەنەوە كە هەرگیز كارێكی وەها پێویست نییە. بازاڕ 

الی ئەوان هێشتا وەك بەشێكی جیانەكراوە و زەرووریی ئابووریی 

بازاڕ  سۆسیالیزمی  وەك  ئ��ەوەى  دەمێنێتەوە.  سۆسیالیستی 

دەیناسین، وێنەى داهاتوویەك دەكێشێت كە تیایدا خاوەندارێتیی 

ئامرازەكانی بەرهەمهێنان بەدەستی كۆى كۆمەڵگاوە بێت، بەاڵم 

لەگەڵ  كێبەڕكێ  بازاڕدا  مەیدانی  لە  ئۆتۆنۆمەكان  هاریكارییە 

یەكرتیدا دەكەن]4[. بەمجۆرە دەكرێت هەندێك لە فەزیلەتەكانی 

بازاڕ بپارێزین و هەندێك لە ڕەزیلەت و خراپەكارییەكانیشی لێ 

تاكەكەسیدا،  سەرمایەگوزاریی  و  كاروكاسبیی  ئاستی  لە  الببەین. 

كاری هاوبەش و هاوكاری، گەرەنتیی دەرامەتێكی زیاتر دەكات، 

هاوبەشی  كە  دەریدەخەن  بەڵگەكان  و  خوێندنەوەكان  چونكە 

بەڕادەیەك هەمیشە دروست بەڕادەى كاروكاسبیی سەرمایەداریی 

كۆى  لەئاستی  ل��ەو.  زیاترە  بەگشتیش  و  بەتوانایە  و  بەهێز 

ئابووریشدا، كێبەڕكێ گەرەنتیی ئەوە دەكات كە كێشەكانی سەر 

خرۆشە  و  جۆش  و  سەرچاوەكان  تەرخانكردنی  زانیارییەكان،  بە 

ئابوورییەكان كە بەسرتاونەتەوە بە مۆدێلی نەریتیی ستالینیستیی 

بەرنامەڕێژیی سەنتڕاڵەوە بەسرتاونەتەوە، هەرگیز ڕوونەدەن. 

هەندێك لە ماركسیستەكان دەڵێن ماركس خۆى باوەڕی بە جۆرە 

پێیوابوو  ئەو  لەوڕووەوە كە  بازاڕ هەبوو. النیكەم  سۆسالیزمێكی 

بۆ  سۆسیالیستییەوە  شۆڕشی  لە  تێپەڕین  قۆناغی  لەمیانەى  بازاڕ 
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پێیوابوو  هەروەها  ئەو  دەدات.  خۆى  بەژیانی  درێژە  كۆمۆنیزم 

بازاڕ نەك تەنها ڕۆڵێكی چەوسێنەرەوەی هەیە، بەڵكو هەروەها 

چۆنایەتییەكی ڕزگاركەریشی هەبووە، چونكە كۆمەكی بە پیاوان و 

ژنان كردووە تاكو ڕزگاربن لە وابەستەبوونی ڕابردوویان بە ئاغا و 

خاوەنە فیودالەكانی خۆیان. بازاڕ خەرمانەى ڕەمزئاسا و سیحراویی 

بێ  و  سارد  واقیعە  و  الب��ردووە  كۆمەاڵیەتییەكانی  پەیوەندییە 

بارەیەوە  بڵقی سەرئاو. ماركس لەم  ڕۆحەكەى ئەوانی كردووەتە 

فەیلەسوفێكی  كە  دەكات،  قسە  وەهاوە  خرۆشێكی  و  جۆش  بە 

مانیفێستی  سەرەتای  الپەڕەكانی  جارێك  ئارنت،  هانا  وەك 

ستایشكردنێكی  “گەورەترین  بەمجۆرە وەسفكردووە:  كۆمۆنیزمی 

سۆسیالیزمی  هەوادارانی  بیرنابێت”]5[.  ئێستا  تا  سەرمایەداریی 

تایبەت  هەرگیز  بازاڕ  كە  دەكەن  لەوەش  باس  هەروەها  بازاڕ 

نییە بە سەرمایەداری. تەنانەت ترۆتسكیش، لەگەڵ سەرسوڕمانی 

بەشێك لە هەوادارانی خۆی، بەرگریی لە بازاڕ دەكرد، هەرچەند 

تەنها لە قۆناغی تێپەڕین بۆ سۆسیالیزم و لە تێكەڵكردنی لەگەڵ 

بۆ  فاكتەرێك  وەك  بازاڕ  ئەو،  بەپێی  ئابووریدا.  بەرنامەڕێژی 

هەڵسەنگاندنی چۆنایەتیی و عەقاڵنییەتی بەرنامەڕێژیی ئابووریی 

بەبێ  ئابووریی  كتابی  و  “حیساب  چونكە  هەیە،  زەروورەت��ی 

پەیوەندییەكانی بازاڕ وێنا ناكرێت”]6[. ترۆتسكی هاودەنگ لەگەڵ 

ئۆپۆزیسیۆنیی چەپی سۆڤێتیدا ڕەخنەگری سەرسەختی سیستەمی 

ناورساو بە سیستەمی ئابووریی فەرماندەرانە بوو. 

چینە  تایبەت،  خاوەندارێتیی  بە  كۆتایی  بازاڕ  سۆسیالیزمی   

هۆیەوە  بەم  و  دەهێنێت،  چەوساندنەوە  و  كۆمەاڵیەتییەكان 
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ڕاستەقینەكان  بەرهەمهێنەرە  تەسلیمی  ئابووریی  دەسەاڵتی 

بڵێین  ب��ەوەى  دەگەین  الیەنانەوە  ئەم  هەموو  لە  دەك��ات. 

پێشوازیكەری  بەرەوپێشچوونێكی  وەك  ب��ازاڕ  سۆسیالیزمی 

ئابووریی سەرمایەداریی حساب دەكرێت. بەاڵم بەدیدی هەندێك 

لە ماركسیستەكان ئەم فۆرمەى سۆسیالیزم هێندە فۆرم و شكڵێكی 

تایبەمتەندییە  ل��ەڕادەب��ەدەر  چونكە  نییە،  گرنگ  و  خ��وازراو 

هەڵدەگرێت.  لەخۆیدا  س��ەرم��ای��ەداری��ی  ئابوورییەكانی 

كااڵیی،  بەرهەمهێنانی  ب��ازاڕدا،  سۆسالیزمی  لەچوارچێوەى 

بازاڕ  هێزەكانی  جڵەونەكراوی  زاڵبوونی  و  بێكاری  نایەكسانی، 

تاكو  بكەین  قوەتی خۆیانەوە دەمێننەوە. دەبێت چی  و  بەهێز 

بیر  تەنها  كە  هاوبەش،  سەرمایەدارانی  بە  نەبن  تەنها  كرێكاران 

لە زیادكردنی سوودی خۆیان دەكەنەوە، ئەو كارەى چۆنایەتیی 

دەكات  فەرامۆش  كۆمەاڵیەتییەكان  پێداویستییە  نییە،  كارەكانی 

و بەدواى كەڵەكەكردنی بەردەوام بۆ كولتووریی مەرسەفگەرایی 

لە  دووربكەوینەوە  دەبێت  چۆن  دەگەڕێن؟  خۆشگوزەرانیدا 

زاڵن  هەمیشە  كە  كورمتەوداكان  بەرنامەڕێژییە  كەوتنەداوی 

بەسەر بازاڕەكاندا، و بڕیارگەلێكی پەرتەوازە دەرهەق بە عادەتی 

كاریگەرییە  و  كۆمەڵگا  وێنەى  كۆى  فەرامۆشكردنی  بۆ  بازاڕ 

چاودێریكردنی  و  پەروەردە  دەدەن؟  درێژماوەكان  دژەكۆمەڵگا 

بەاڵم  بكاتەوە،  كەم  مەترسییانە  لەم  هەندێك  ڕەنگە  دەوڵەتی 

ب��ەدواى  ب��ژاردان��ە  ئ��ەم  لەبری  ماركسیستەكان  لە  هەندێك 

سەنتڕاڵ  بەرنامەڕێژیی  بە  سەر  نە  كە  دەگەڕێن  ئابوورییەكدا 

بێت،  مۆدێلە  ئەم  بەپێی  بازاڕدا]7[.  هەیمەنەى  لەژێر  نە  و  بێت 
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تەرخانكردنی سەرچاوەكان دەبێت بەهۆى دانوستانەكانی نێوان 

بەرهەمهێنەران، مەرسەفكاران، الیەنگرانی ژینگە و بەرەكانی دیكە 

كار،  ناوەندەكانی  لە  پێكهاتوو  تۆڕێكی  لە  ئەویش  دیاریبكرێت، 

ئابوورییە  خەسڵەتەكانی  مەرسەفكاران.  شوراكانی  و  دراوسێكان 

گشتگیریی  تەرخانكردنی  دەربارەى  بڕیاردان  وەك  گەورەكان، 

وزە،  سەرمایەگوزاری،  و  گەشەكردن  نرخەكانی  سەرچاوەكان، 

هتد،  و  بەژینگە  سەر  سیاسەتەكانی  باركردن،  و  گواستنەوە 

ئاستی  لە  هەڵبژێردراوەكان  ئەنجوومەنە  بەدەستی  هەموویان 

بڕیارە  ئەم  پاشان  دیاریدەكرێن.  نەتەوەییدا  و  لۆكاڵی، هەرێمی 

گشتییانە دەربارەى كاروبارێكی وەك تەرخانكردنی سەرچاوەكان 

لەسەرەوە بەرەو ئاستە هەرێمی و ناوچەییەكان فراوان دەكرێن 

لە  بەهەنگاو دروست دەبن.  پالنە وردترەكان هەنگاو  لەوێدا  و 

هەر ناوچەیەكدا، مشتومڕیی گشتیی لەسەر پالنەكان و سیاسەتە 

بەمجۆرە،  دەبێتە شتێكی جەوهەری.  ئەڵتەرناتیڤەكان  ئابوورییە 

و  سوود  نەك  كۆمەاڵیەتییەكان  پێداویستییە  بەپێی  دەكرێت 

بەرژوەندیی شەخسی یاخود گروپی، چەندوچوونی بەرهەمهێنان 

دەسەاڵمتان  ئێمە  سەرمایەداریدا  سیستەمی  لە  دیاریبكەین. 

زیاتر  نەخۆشخانەى  دەمانەوێت  ئایا  بدەین  بڕیار  تاكو  نییە 

لە  بەیانیان.  بۆ  زیاتر  یان كەرەستەى خواردنێكی  بەرهەمبهێنین 

سیستەمی سۆسیالیزمدا ئەم ئازادییە بەشێوەیەكی ڕێكخراو پیادە 

دەكرێت. 

هەڵبژاردنە  لەمیانەى  دەس��ەاڵت  ئەنجوومانەدا  جۆرە  لەم 

س��ەرەوە  لە  نەك  س��ەرەوە  بۆ  ل��ەخ��وارەوە  دیموكراتییەكاندا 
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هەڵبژێردراوە  ئەنجوومەنە  دەكرێت.  پیادە  خوارەوەدا،  بەسەر 

یان  بازرگانی  لقێكی  نوێنەرایەتیی  كە  دیموكراتییەكان 

ئابووریی  ئەنجوومەنیی  لەگەڵ  دانوستان  دەكەن،  بەرهەمهێنان 

كۆمەڵێك  لەسەر  بەڕێككەوتن  بگەن  تاكو  دەكەن  نەتەوەییدا 

یەكەكانی  لەالیەن  نرخەكان  سەرمایەگوزاری.  دەربارەى  بڕیار 

بەرهەمهێنان ڕێكدەخرێن نەك لەالیەن ناوەندێكی بڕیاردانەوە، 

مەرسەفكاران،  لەگەڵ  ڕاوێ��ژ  بەپێی  نرخەكانیش  ڕێكخستنی 

هەندێك  دەبێت.  هتد  و  سوودوەرگرەكان  گروپە  بەكارهێنەران، 

دەچنە  هاوبەشەكان  ئابوورییە  بەشەى  ئەم  بانگەشەكارانەى  لە 

ژێرباری جۆرێك ئابووریی تێكەڵی سۆسیالیستی: كااڵكان كە ژیانی 

دەرمان،  و  داو  )خۆراك،  بەسرتاوەتەوە  بەوانەوە  كۆمەاڵیەتیی 

دابینكردنی  ئامرازەكانی  وزە،  باركردن،  و  گواستنەوە  پەروەردە، 

بژێوی، دامەزراوە داراییەكان، میدیاكان و هتد( دەبێت بكەونە ژێر 

كۆنتڕۆڵی دیموكراتیی هەمووانەوە، چونكە ئەوانەى دابەشكردنی 

بۆنی  ئەگەر  بەدەستەوەیە،  كۆمەاڵیەتییانەیان  كااڵ  ئەمجۆرە 

بە  بەرانبەر  زیانبەخش  كاری  لوتیان،  بگاتە  زیاتر  سوودێكی 

زەروورن  كەمرت  كااڵیانەى  ئەو  بەاڵم  دەدەن.  ئەنجام  كۆمەڵگا 

بۆ پێداویستییەكانی كۆمەڵگا )كااڵكانی ڕازاندنەوە و جوانكاری( 

دەكرێت بەدەستی ڕەوت و ئاراستەى بازاڕ بسپێردرێت. هەندێك 

لەوە  ئاڵۆزتر  ئەم فۆرمانە  بازاڕ كۆى  لە الیەنگرانی سۆسیالیزمی 

دەبینن كە پراكتیكی و قابیلی پیادەكردن بێت. وەك ئۆسكار وایڵد 

بۆ  كات  كە  لەوەدایە  سۆسیالیزم  سەرێشەى  پێدەكات،  ئاماژەى 

سەرخوراندن ناهێڵێتەوە. سەرەڕای هەموو ئەمانە، النیكەم نابێت 
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لە  زانیارییەكان  مۆدێرنەكانی  تەكنەلۆژیا  ڕۆڵی  لە  ئاگابین  بێ 

چەوركردنی ویل و ڕەوڕەوەكانی ئەم جۆرە سیستەمەدا. تەنانەت 

جێگری سەرۆكی پێشووی كۆمپانیای دەرمانسازیی “پرۆكتەر ئەند 

گەمبڵ” )Proctor & Gamble(یش پشتڕاستی كردووەتەوە كە 

ئەم تەكنەلۆژیا تازانە خۆبەڕێوەبردنی كرێكاران دەكەن بە ئەگەر 

ڕوونی  دیڤاین  پات  بێت،  هەرچۆنێك  واقیعی]8[.  توانایەكی  و 

و  بەڕێوەبەرایەتی  سەرمایەدارانەى  مۆدێلی  لە  كە  كردووەتەوە 

ڕێكخستنی كار لە حاڵی حازردا كاتێكی زۆر بەفیڕۆ دەدرێت]9[. 

ببینینەوە كە دەریبخات  ناتوانین هیچ هۆیەكی ڕوون و ئاشكرا 

ئەڵتەرناتیڤی  سیستەمی  لە  كاروبارەكان  ئەندازەى  و  ڕادە 

سۆسیالیستیدا زیاتر لەمە كات دەگرێت. 

دەبێت  پێیانوایە  هاوبەشی  مۆدێلی  هەوادارانی  لە  هەندێك 

هەموو  بە  یەكسان  پاداشتێكی  یەكسان  كاری  ئاستی  بارتەقای 

جیاوازییەكانی  ڕەچاونەكردنی  بە  ئەویش  بدرێت،  كەسێك 

پەیوەست بە لێهاتوویی، ئاستی خوێندن و پیشە. مایكڵ ئەلبێرت 

و  ڕازاوە  و  شیك  عەیادەیەكی  لە  پزیشكەى  “ئ��ەو  دەڵێت، 

لەدۆخێكی ئاسوودە و باشدا ئیش دەكات، دەرامەتەكەى زیاترە 

لە كرێكاری كارگەیەك كە لەژینگەیەكی پڕ لە هەراوزەنادا ئیش 

جەستەى  پارچەكانی  و  ئەندامەكان  و  تەندروستی  و  دەكات 

و  سوكایەتی  ج��ۆرە  هەموو  و  مەترسییەوە  ب��ەردەم  دەخاتە 

یان  قورسرت  كامەیان  نییە  گرنگ  دەك��ات،  قبوڵ  شەكەتییەك 

بەهێزەوە  بەڵگەى  بەگەلێك  لەڕاستیدا  دەك��ات”]10[.  كار  زیاتر 

دەكرێت بڵێین دەبێت پاداشتێكی زۆر زیاتر بەو كەسانە بدرێت 
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دەكەن،  مەترسیدار  یان  پیس  قورس،  ماندووكەر،  كارگەلێكی  كە 

نەك بە كەسانێكی وەك پزیشكان و ئەكادیمییەكان، چونكە ئەم 

ئاسانرتیان  و  پاكوخاوێنرت  كاری  و  پیشە  گەلێك  دوایی  گروپەى 

هەیە. بەشێكی زۆر و بەرچاوی ئەم كارە پیس و ترسناكانە ڕەنگە 

تەنها  بیكەین.  بتوانن  پاشایەتیش  بنەماڵەى  پێشووی  ئەندامانی 

ئەوەندە بەسە ئەولەویەتەكامنان ئاوەژوو بكەینەوە.

لەبەر ئەوەى پێشرت ئاماژەم بەوە كرد كە میدیاكان پێگەیشتوون 

وەك  منوونەیە  ئەم  با  وەرن  كەواتە  گشتی،  خاوەندارێتیی  بۆ 

ڕایمۆند  پێشرت  سەدە  نیو  نزیكەى  بگرین.  لەبەرچاو  مۆدێلێك 

بەناوونیشانی  درەوش����اوەدا  چكۆلەى  لەكتێبێكی  ولیامز 

بەرنامەیەكی  و  پالن  گشتییەكانی  هێڵە  پەیوەندییەكان]11[، 

سۆسیالیستی بۆ هونەرەكان و میدیاكان دەكێشێت كە لەالیەكەوە 

كۆنتڕۆڵی دەوڵەتی بەسەریاندا ڕەتدەكاتەوە و لەالیەكی دیكەوە 

زاڵبوونی حەز و ئارەزووی سوودخوازی. بەشداریكەرە چاالكەكانی 

خۆیان  پەیوەندیی  و  دەربڕین  ئامرازەكانی  كۆنتڕۆڵی  بوارە  ئەم 

ئێستای  ئامێرەكان”ی  و  “ئامراز  دەبێ�ت.  خۆیانەوە  بەدەستی 

ڕادی��ۆ،  وێستگەكانی  بەتایبەت   – میدیاكان  و  هونەرەكان 

و  شانۆ  هۆڵەكانی  تەلەڤزیۆن،  تۆڕەكانی  كۆنسێرت،  هۆڵەكانی 

سینەما، نووسینگەى ڕۆژنامەكان و هتد – دەبن بە خاوەندارێتیی 

گشتی )خاوەندارێتییەك كە دەكرێت گەلێك فۆرمی جۆراوجۆری 

چەندین  بە  دەسپێردرێت  ئەوانە  بەڕێوەبردنی  و  هەبێت( 

لەم  هەڵدەبژێردرێن.  دیموكراتییانە  شێوەی  بە  كە  ئەنجوومەن 

هەم  و  هەن  ئاسایی  خەڵكی  ئەندامانی  هەم  ئەنجوومەنانەدا 



75بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟

نوێنەرانی ئەنجوومەنەكان و سەنتەرەكانی هونەر و میدیا. 

دەوڵ��ەت��ن،  ل����ەدەرەوەى  ئەنجوومەنانە  ئ��ەم  بێگومان 

و  گشتییەكان  ئیمكاناتە  و  توانا  دابینكردنی  بەرپرسیارێتیی 

“ئاسانكارییەكان”ی ژێر كۆنتڕۆڵی كۆمەڵگا بە تاكە هاوبەشەكان 

یان گروپە سەربەخۆ و خۆبەڕێوەبەرە دیموكراتییەكانی پێكهاتوو 

دەرێت.  هتد  و  موزیسیانان  ڕۆژنامەنووسان،  ئەكتەران،  لە 

بەمجۆرە ئەم پیاو و ژنانە دەتوانن كارگەلێك بەرهەمبهێنن، هەم 

لە  لەو الدانانەی  لە كۆنتڕۆڵی دەوڵەت و هەم ڕزگاربوو  بەدەر 

بازاڕەوە دروست دەبن. و بۆیە لەو دۆخە ڕزگار دەبین  فشاری 

كە تیایدا لەدەستی ملهوڕێكی چاوچنۆك و تینووی دەسەاڵت بە 

كۆمەكی دامودەزگا میدیاییەكانی ژێر دەسەاڵتی تایبەتی، خۆیان 

بیروبۆچوونە  ئەو  هەمان  واتا   – گشتییەوە  باوەڕی  نێو  دەبەنە 

لەوان  بەرگری  سیستەمەى  ئەو  و  خۆیان  بەرژەوەندخوازانەى 

لە  تەنانەت  كە  دامەزراوە  تێدەگەین سۆسیالیزم  كاتێك  دەكات. 

وێناكردنی جیهانی پێش ئەودا تووشی سەرسوڕمان ببین: جیهانێك 

تیایدا گروپێكی التی بێ سەروشوێن لە بواری بازرگانیدا دەستیان 

كراوە بووە تاكو باوەڕی گشتیی بە دیدگا سیاسییەكانی سەردەمی 

پاراستنی  بەكاری  تەنها  كە  بەرن  لەناوبردن  بەرەو  نیاندارتاڵ 

بوونەوەری حسابی بانكی خۆیان دێت و بەس. 

زۆرێك لە میدیاكان لە سیستەمی سەرمایەداریدا، تەنها بەهۆى 

مشتومڕساز  قورس،  كاری  لە  دووردەكەونەوە  لەزیانكردن،  ترس 

یان داهێنەرانە. لە بەرانبەردا دەچنە ژێرباری پاتاڵی و قێزەونی، 

هەوەسبازیی و پێشبڕیارە غەریزییەكانەوە. لە بەرانبەردا، میدیا 
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سۆسیالیستییەكان هیچ شتێك قەدەغە ناكەن جگە لە شۆئنبێرگ، 

ماركس.  سەرمایەی  كتێبی  لە  منایشییەكان  ئیقتیباسە  و  ڕاسین 

پۆپۆالرەكان  ڕۆژنامە  و  تەلەڤزیۆنەكان  شانۆكان،  حەزبكەن  تا 

بەمانای  بەگشتی،  “پۆپۆالر”  دەبێت.  بوونیان  )جەماوەرییەكان( 

ئاستی  بەاڵم  پۆپۆالرە،  ماندێال  نیلسۆن  نایەت.  خوارەوە  ئاستی 

باڵوكراوەى  چەندین  ئاسایی  خەڵكی  لە  زۆرێك  نییە.  خوارەوە 

تایبەتیی دەخوێنەوە كە تاكە  سەرتاپا پسپۆڕانەى پڕ لە زاراوەى 

كە  ئەمەیە  تەنها  بابەتەكە  تێیبگەن.  ناتوانن  قەت  ناپسپۆڕەكان 

ئەم باڵوكراوانە زیاتر خەریكی مەسەلەگەلێكی سەر بە ماسیگرتن 

ئاژەڵە  لە  پارێزگاریكردن  یان  كشتوكاڵییەكان  ئامێرە  قوالب،  بە 

زانستی  یان  ئێستاتیكایی  باسوخواسی  نەك  دەبن  ماڵییەكان 

ڕژێنی ناوەكی )endocrinology(. كارو شتە پۆپۆالرەكان كاتێك 

نزم و پاتاڵن كە میدیاكان هەست بكەن دەبێت بەخێرایی كات 

ئەم  و  بگرنەوە.  بازاڕ  گەورەى  بەشێكی  تێچوون  كەمرتین  بە  و 

بازرگانییەكانەوە  ئارەزووە  لە  بەگشتی  پێداویستیی،  هەستەی 

سەریهەڵداوە. 

لێكۆڵینەوەكانی  و  باس  بە  درێژە  سۆسیالیستەكان  بێگومان 

پاش  ئابوورییەكی  وردەك��اری��ی��ەك��ان��ی  دەرب����ارەى  خ��ۆی��ان 

بێ  مۆدێلێكی  هیچ  ح��ازردا  حاڵی  لە  دەدەن.  سەرمایەداریی 

عەیب و عارمان نییە. هەڵبەت دەكرێت ئەم ناكاملییە بەرانبەر 

بە ئابووریی بێ عەیب و عاری سەرمایەداریی دابنێین كە ناچێتە 

ژێرباری درزەكانی و هەرگیز بەرپرسیارێتیی ئەم هەموو هەژاری 

دەبێت  خۆى.  ئەستۆی  ناگرێتە  هەاڵوسانە  و  بەهەدەردان  و 
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دانی پیادا بنێین كە ئابووریی سەرمایەداریی بەرپرسیی بەشێكی 

ئەمڕۆیە،  جیهانی  ترسناكەكانی  و  مەترسیدار  بێكارییە  گەورەى 

بەجارێك  جیهان  سەرمایەداریی  دەوڵەتی  گەورەترین  بەاڵم 

گەیشتووە بە ڕێگاچارەیەكی تازە بۆ ئەم كێشەیە. لە ئەمریكای 

كونجی  لە  هێشتا  ئەگەر  نەفەر  میلیۆنێك  لە  زیاتر  ئەمڕۆدا 

بەدوای  بەكۆڵ  ماڵ  و  ئاوارە  دەبێت  نەكرابێنت،  قایم  بەندیخانە 

كاردا بگەڕێن. 
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بەشی سێیەم
ماركس و جەبرگەرایی
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 .)Determinism( جەبرگەراییە  فۆرمێكی  ماركس 

مێژوو  دەستی  ئامرازی  بە  ژنان  و  پیاوان  فۆرمە  ئەم 

و  ئ��ازادی  هەموو  لە  ئەوان  بەمجۆرە  و  دەكات  سەیر 

بەشێكی  بە  باوەڕی  ماركس  دادەماڵێت.  فەردانییەتێك 

بەهێزێكی  كە  هەبوو  مێژووییەكان  ئاسنینە  یاسا 

تۆقێنەر و قورسەوە خۆیان پیادە دەكەن و هیچ ئەكت 

ببێتەوە.  ڕوویان  بەرەو  ناتوانێت  مرۆیی  كردەیەكی  و 

سەرمایەداریی  كە  بوو  لەوەدا  فیودالیزم  چارەنووسی 

هێنایە بوون، و سەرمایەدارییش بەناچاری، جێگای خۆى 

ماركس  تیۆریی  بەگشتی،  چۆڵدەكات.  سۆسیالیزم  بۆ 

نوسخەیەكی  لە  جگە  نییە  شتێك  مێژوو  دەرب���ارەى 

سیكوالری چارەنووسی یەزدانی. ئەم تیۆرییە سوكایەتیی 

ڕێكوڕاست  دەكات،  ئینسانەكان  كەرامەتی  و  ئازادی  بە 

وەك دەوڵەتە ماركسیستییەكانیش. 

دەتوانین بەم پرسیارەوە دەستپێبكەین كە الیەنی جیاكەرەوەى 

تیۆرییەكی  ماركسیزم چییە. ماركسیزم چ شتێكی هەیە كە هیچ 

شۆڕش  ئایدیای  شتە  ئەو  بێگومان  نییەتی؟  دیكە  سیاسیی 

چەمكی  هەبووە.  ماركسیش  لە  بەر  ئایدیایە  ئەم  چونكە  نییە، 
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كۆمۆنیزمیش نییە، چونكە سەرچاوەى ئەم چەمكەش دەگەڕێتەوە 

كۆمۆنیزم  یان  سۆسیالیزم  داهێنەری  ماركس  كۆن.  سەردەمی  بۆ 

نەبوو. بزووتنەوەى چینی كرێكاری ئەوروپا سەردەمێك گەیشتبوو 

بوو.  لیرباڵ  هێشتا  ماركس  كە  سۆسیالیستییەكان  ئایدیا  بە 

لەڕاستیدا، قورسە بتوانین بیر لە تایبەمتەندییەكی سیاسیی تاقانە 

بێگومان  ماركس.  بیركردنەوەى  بە  بێت  تایبەت  كە  بكەینەوە 

لە  ماركس، چونكە  بە  نییە  تایبەت  پارتی شۆڕشگێڕیش  ئایدیای 

شۆڕشی فەڕەنساوە پێامن گەیشتووە. بەهەرحاڵ ماركس شتێكی 

زۆری نەبوو لەم بارەوە بەئێمەى بڵێت.

ئەمەش  نەخێر،  چی؟  كۆمەاڵیەتی  چینی  چەمكی  ئەى  بەاڵم 

ئایدیایەم  ئەم  من  دەڵێت  ماركس  چونكە  پێناكات،  كۆمەكامن 

سەرلەنوێ  چەمكە  ئەم  سەرتاپای  ئەو  دروستە  دانەهێناوە. 

دانەهێنابوو.  چەمكەى  ئ��ەم  ئ��ەو  ب��ەاڵم  دەك��ات��ەوە،  پێناسە 

چەمكی پرۆلیتاریاش دروستكراوی زەینی ئەو نەبوو. ژمارەیەكی 

بوون.  چەمكە  ئەم  ئاشنای  نۆزدەهەم  س��ەدەى  بیرمەندانی 

هێگڵەوە  لە  بەگشتی  )لەخۆ(نامۆبوون  بۆ  ئەو  تێگەیشتنی 

ویلیام  ئیرلەندی،  گەورەى  فیمینیستی  و  سۆسیالیست  هاتبوو. 

تامپسن )1833-1775(یش پێشبینیی ئایدیای نامۆبوونی كردبوو. 

وەها  گرنگییەكی  نییە  كەسێك  تەنها  ماركس  دەبینین  دوات��ر 

دەدات.  كۆمەاڵیەتیدا  لەژیانی  ئابوورییەكان  فاكتەرە  بە  بەرچاو 

ئەو باوەڕی بە كۆمەڵگایەك هەیە لەسەر هاوكاری و ڕزگاركراو لە 

بەرهەمهێنەران  لەالیەن  كە  دامەزرابێت  چەوساندنەوە  هێرشی 

ئامرازە  خۆیانەوە بەڕێوە دەبردرێت، و وا بیردەكاتەوە تەنها بە 
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دامبەزرێنین.  ئاوا  كۆمەڵگایەكی  دەتوانین  شۆڕشگێڕییەكانەوە 

بەاڵم سۆسیالیستی گەورەى سەدەى بیستەمیش، ڕایمۆند ویلیامز، 

هەبوو.  باوەڕەى  ئەم  هەر  نەدەزانی،  ماركسیست  بە  خۆى  كە 

ئازادیخوازەكان  سۆسیالیستە  ئەنارشیستەكان،  زۆری  ژمارەیەكی 

و ئەوانیدیكەیش، كە پێداگرانە ماركسیزم ڕەتدەكەنەوە، جەخت 

لەسەر ئەم وێنەیەى كۆمەڵگای ئایدیالی دەكەنەوە. 

ماركسدا  بیركردنەوەى  لەنێو  سەرەكیی  زۆر  دۆكرتینی  دوو 

هەیە. یەكێكیان ڕۆڵی سەرەكیی ئابوورییە لە ژیانی كۆمەاڵیەتیدا؛ 

و دووەمیان، باوەڕبوون بە یەك بەدوای یەكداهاتنی مۆدێلەكانی 

بەرهەمهێنان لە سەرتاسەری مێژوودا. بەاڵم دەبینین هیچ یەكێك 

دەبێت  ئایا  كەواتە  داینەهێناون.  ماركس  دۆكرتینە  دوو  لەم 

بەڵكو  نییە،  ماركسیزم چەمكی چین  بڵێین الیەنی جیاكەرەوەى 

چەمكی خەباتی چینایەتییە؟ بێگومان خەباتی چینایەتی نزیكە لە 

ناوكی سەرەكیی بیركردنەوەى ماركس، بەاڵم ئەم چەمكەش وەك 

خودی چین بەرهەمی داهێنانی ئەو نییە. بۆ منوونە ئەو بەیتەى 

خوارەوە بخوێننەوە دەربارەى میالكی پارەداری شیعری “گوندی 

چۆڵكراو”ی ئۆلیڤەر گوڵداشمیت)1730-1774(:

ڕۆبێك كە ئەندامەكانی ئەوی بە ئاوریشمێكی تەمبەڵی داپۆشیوە

نیوەى كشتوكاڵی كێڵكەكانی دراوسێی بەرەو گەشەكردن بردووە.

نزیكییەكی  و  شیعرەكە،  دێڕەكانی  خودی  ئابووریی  و  نزیكی 

دروستكراوە،  لەنێوانیاندا  تەواوەوە  زاناییەكی  بە  كە  هاوسەنگ 

بەیتەدا  لەم  كە  ئابوورییە  ناهاوسەنگیی  و  بەهەدەردان  بە  دژ 
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باس دەكرێت. ئەم بەیتە بەڕوون و ئاشكرایی دەربارەى خەباتی 

گیرفانی  داپۆشیوە،  میالكی  جەستەى  ڕۆبەى  ئەو  چینایەتییە. 

)Comus(ڕەعییەتی بڕیوە. یان لەم دێڕانەى شانۆنامەى كۆموس

ی جۆن میڵتۆن بڕوانن:

ئەگەر باشەكان كە ئەمڕۆ خەم و ئازاریان نییە داوای ناڵە بكەن

عەیش و نەیشێكی زۆر و بەئەندازەیان دەبوو

لەو گەنجیە بەرفراوان و گەشەپێدراو و زۆرە

جەستەیەكی زۆر نازپەروەردەى ناسك،

ئێستا لە خوانی پڕ بەرەكەتی رسوشت، 

هەمووان پشكێكی یەكسانیان بەردەكەوت...

دەكرێت ئەم هەستانە لە زمانی شالیریشەوە ببیستین. ڕاستیتان 

بوێت میڵتۆن بێ چەندوچون ئەم ئایدیایەى لە شەكسپیر دزیوە. 

ڤۆڵتێر پێیوایە دەوڵەمەندان لە خواردنەوەى خوێنی هەژاران وا 

قەڵەو و چوست بوون، و خاوەندارێتیی بناغە و بنچینەى ملمالنێی 

خاوەندارێتیی  ڕۆسۆش  ژاك  ژان  دەبینین  وەك  كۆمەاڵیەتییە. 

زۆر  خۆى  ماركس  دادەنێت.  خراپەكان  هەموو  سەرچاوەى  بە 

بەباشی دەیزانی كە ئایدیای ملمالنێی چینایەتی، هەرگیز تایبەت 

بەو نییە. 

بیركردنەوەی  لە  ئەمانە، خەباتی چینایەتیی  سەرەڕای هەموو 

كە  سەنتڕاڵ  هێندە  تەواوی هەبوو:  و  سەنتڕاڵ  شوێنێكی  ئەودا 

بەپێی ئەو خەباتی چینایەتیی ڕێكوڕاست ئەو هێزەیە كە مێژووی 

مرۆڤ بەرەو پێشەوە دەبات، هەمان مۆتۆر یان هێزی جوڵێنەری 

میڵتۆن  جۆن  كە  نییە  فیكرە  ئەو  ئیرت  ئەمە  و  مرۆڤ.  گەشەى 
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بەزەینیدا هاتبێت. لەكاتێكدا زۆرێك لە بیرمەندانی كۆمەاڵیەتی، 

مرۆییان  كۆمەڵگای  سەیری  ئۆرگانیك  یەكگرتووی  بەشێوەیەكی 

كردووە، كەچی بنچینە و بناغەى دروستكەری كۆمەڵگا الی ماركس 

بەرژەوەندیی  لەگەلێك  كۆمەڵگا  جیاكردنەوەیە.  و  دابەشكردن 

نایەكسان دروست دەبێت. لۆژیكەكەی لەسەر ملمالنێ دامەزراوە 

سەرمایەدار  چینی  بەرژەوەندیی  منوونە  بۆ  یەكگرتوویی.  نەك 

بەنزمی هێشتنەوەى كرێیە و كەچی بەرژەوەندیی مووچەخۆران 

بەرزكردنەوەیەتی. 

ماركس لە دەستەواژەیەكی بەناوبانگی مانیفێستی كۆمۆنیزمدا 

خەباتی  مێژووی  تائەمڕۆ  كۆمەڵگاكان  كۆی  “مێژووی  دەڵێت: 

وشە  بە  وشە  ئەو  مەبەستەكەى  ناتوانین  هەڵبەت  چینایەتییە”. 

دەرك بكەین. ئەگەر ددان شۆردن لە چوارشەممەى ڕابردوودا وەك 

بەشێكی مێژوو دابرنێت، ئەوسا قورسە بتوانین بڵێین ئەمە بابەتی 

خەباتی چینایەتییە. فڕێدانی تۆپێك لە یاری كریكت یان حەزێكی 

نەخۆشانە بۆ پەنگوینەكان )بەتریقەكان( هیچ بەشدارییەكی لە 

خەباتی چینایەتیدا نییە. ڕەنگە “مێژوو” ئاماژە بێت بە ڕووداوە 

گشتییەكان نەك ڕووداوە تایبەتییەكانی وەك ددان شۆردن. بەاڵم 

بێگومان  ڕوویدا  باڕەكەدا  لە  شەو  دوێنێ  هەراوزەنایەى  ئەو 

ڕووداوێكی گشتییە. كەواتە لەوانەیە بتوانین بڵێین مێژوو لەنێو 

ڕووداوە گەورە گشتییەكاندا كورت دەبێتەوە. بەاڵم چ كەسێكی 

ئەمانە گەڕێن،  گەورە ڕووداوێك دەستنیشان دەكات؟ لەهەموو 

ئاگركەوتنەوەى گەورەى لەندەن ]لە سێپتێمبەری 1666 كە ماڵی 

زیاتر لە حەفتا تا هەشتا هەزار دانیشتووانی لەندەنی كردە خاك و 
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خۆڵ[ چۆن دەكرێت وەك بەرهەمێكی خەباتی چینایەتیی حساب 

بكرێت؟ واگریامنە بكەن چێ گیڤارا تڕێلەیەكی باری گرتبوو، ئەم 

ڕووداوە تەنها كاتێك مۆركی خەباتی چینایەتیی وەردەگرت ئەگەر 

هاتبا و كارمەندێكی سی ئای ئەی سوكانی تڕێلەكەى بەدەستەوە 

بووایە. ئەگەر بەمجۆرە نەبووایە، تەنها ڕێكەوتێك دەبوو و هیچی 

مێژووی  بە  بەسرتاوەتەوە  ژنان  ستەملێكراوانی  بەسەرهاتی  دی. 

لەو  بەشێك  تەنها  چیرۆكە  ئەم  بەاڵم  چینایەتییەوە،  خەباتی 

مێژووە نییە. دەتوانین ئەم بابەتە دەربارەى شیعری وۆردزۆرس 

یان شیمس هاینی ]شاعیری هاوچەرخی ئیرلەندی[ بەكاربهێنین. 

ناشێت خەباتی چینایەتی هەموو شتێك بگرێتە خۆى. 

ڕەنگە ماركسیش وشە بە وشە لە بانگەشەكەى خۆى نەڕوانیبێت. 

سەرباری ئەمە، مانیفێستی كۆمۆنیزم بە ئامانجی پروپاگەندەیەكی 

سیاسیی نوورسا، و ئەم دەقە وەك خۆیشی، پڕە لە گەلێك خستنەڕوو 

ئەمانەشدا  هەموو  لەگەڵ  بەالغیانە.  و  ڕەوانبێژی  داڕشتنی  و 

بیركردنەوەى  پانتایی  كە  دەمێنێتەوە  هێشتا  گرنگە  پرسیارە  ئەم 

ماركسیستی لەڕاستیدا تاكوێ بڕدەكات. وادەردەكەوێت هەندێك 

لە ماركسیستەكان ماركسیزم وەك “تیۆریی هەموو شتێك” سەیر 

بكەن، بەاڵم بێگومان بەمجۆرە نییە. ئەو ڕاستییەى كە ماركسیزم 

هیچ قسەیەكی شایانی لێوردبوونەوەى دەربارەى جۆرەكانی بیرە 

یان ویسكی رسوشتی، یاخود جەوهەری ناخودئاگا، بۆنی خۆشی 

گوڵی سور، یان پرسیار لە بوون و نەبوونی شتەكان نەخستووەتە 

بەرنامەى كاری خۆیەوە، هەرگیز بەمانای ناگرنگبوونی ئەو شتانە 

نییە. بڕیار ماركسیزم نییە فەلسەفەیەكی سەرتاپاگیر بێت. بڕیار 
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حەزی  ڕاكێشانی  یان  جوانی  هۆكاری  دەربارەى  ماركسیزم  نییە 

سێكسی قسە بكات یاخود ڕوونی بكاتەوە كە بۆچی شیعرەكانی 

هەیە.  دڵڕفێنیان  و  غەریب  وەها  ڕیتمێكی  یەتس  باتەر  ویلیام 

بەگشتی ماركسیزم دەربارەى پرسیارەكانی سەر بە عەشق، مەرگ 

و مانای ژیان بێدەنگی هەڵبژاردووە. بێگومان ماركسیزم دەتوانێت 

حیكایەتێكی زۆر گەورە دابڕێژێت، حیكایەتێك سەرتاپای پانتایی 

و  ئێستا  ساتی  تاكو  شارستانێتییەوە  سەرهەڵدانی  لە  مێژوو 

حیكایەتی  ماركسیزمدا  لەتەنیشت  بەاڵم  بگرێتەوە.  داهاتوو 

گەورەى دیكەیش هەن، وەك مێژووی زانست، یان ئایین یاخود 

بەرانبەر  سێكسوالیتە، چەندین حیكایەت كە كارو كاردانەوەیان 

تیایدا  بەاڵم  هەبووە،  چینایەتید  خەباتی  ڕووداوی  و  ڕەوت  بە 

نەتواونەتەوە. )پۆستمۆدێرنیستەكان حەزدەكەن بڵێن ئەمە لە دوو 

نییە: یان یەك حیكایەتی گەورەمان هەیە یاخود  حاڵەت بەدەر 

فرەیەكی زۆر زۆری وردەحیكایەتەكان، بەاڵم ئەمە لە دووڕیانێكی 

بەچاوپۆشین  كەواتە  نییە(.  دیكە  شتێكی  ب��ەوالوە  درۆزنانە 

لەوەى ماركس خۆى بیری لەچی كردووەتەوە، مەبەستی ئەو لە 

دەستەواژەى “كۆى مێژوو، مێژووی خەباتی چینایەتی بووە” ئەمە 

نییە كە هەموو ئەو شتانەى لە سەرتاپای مێژوودا ڕوویانداوە سەر 

خەباتی  ئەمەیە:  بەڵكو  بووە،  چینایەتی  خەباتی  كاتیگۆریی  بە 

چینایەتی بنچینەییرتین فاكتەرە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا. 

بە  چینایەتی  خەباتی  منوونە،  بۆ  مانا؟  بەكام  بنچینەیی  بەاڵم 

ستەمی  یان  زانست  ئایین،  مێژووی  لە  بنچینەییرتە  مانایەك  چ 

وەك  كە  نییە  بنچینەیی  مانایە  بەو  بەزەرووری  چین  سێكسی؟ 
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لەم  دەكرێت.  حساب  سیاسیی  ئەكتی  بۆ  پاڵنەر  بەهێزترین 

پرسێك  بكەنەوە،  ئەتنیكییەكان  شووناسە  ڕۆڵی  لە  بیر  ڕووەوە، 

گیدنز  ئەنتۆنی  لێكردووتەوە.  بیری  كەمی  بە  زۆر  ماركسیزم  كە 

پێیوایە ملمالنێی نێوان دەوڵەتان و هەروەها نایەكسانییە ڕەگەزی 

خەباتی  چەوساندنەوەى  بەڕادەى  “دروست  سێكسوالەكان  و 

چینایەتیی گرنگی خۆى هەیە”]1[. بەاڵم بەیەك ڕادە گرنگ بۆچی؟ 

بەیەك ڕادە گرنگ بۆ ئامانجە سیاسیی و ئەخالقییەكان یان بەیەك 

ڕادە گرنگ بۆ گەیشنت بە سۆسیالیزم؟ ئێمە كاتێك بەشتێك دەڵێین 

بێت؛  دیكە  شتێكی  زەرووری��ی  بناغەی  و  بنەما  كە  بنچینەیی 

بەاڵم قورسە بتوانین بڵێین بۆچی خەباتی چینایەتیی بنەمایەكی 

زەروورییە بۆ ئیامنی ئایینی، كەشفی زانستی یان توندوتیژیی دژ 

بە ژنان، ئەگەرچی ئەمانە لە زۆر ڕووەوە پەیوەندییان بە خەباتی 

بنەمایە  ئەم  ئەگەر  كە  دوورە  زۆر  ئەوە  هەیە.  چینایەتییەوە 

ئەسرتۆفیزیك  بووداییزم،  ئەوا  بەرین،  لەنێو  )خەباتی چینایەتی( 

و پێشبڕكێی شاجوانی جیهان بەجارێك كۆبكرێتەوە. هەریەكێك 

لەمانە مێژووییەكی بەڕادەیەك سەربەخۆى خۆى هەیە. 

وەاڵمی  بنچینەییە؟  شتێك  چ  بۆ  چینایەتیی  خەباتی  كەواتە 

ماركس دووئاراستە دەردەكەوێت. خەباتی چینایەتیی زۆرێك لە 

ڕووداوەكان، دامەزراوەكان و فۆرمە فیكرییە گەورەكان دروست 

خەباتی  و  دەردەك��ەون؛  بێگوناه  یەكەمدا  نیگای  لە  كە  دەكات 

چینایەتیی ڕۆڵێكی یەكالكەرەوە لە تێپەڕینی پڕ لە هەورازونشێوی 

سەردەمێكی مێژوویی بۆ سەردەمێكی دیكە دەگێڕێت. مەبەستی 

نییە،  ڕوویداوە”  ئێستا  تا  ئەو شتەى  مێژوو “هەموو  لە  ماركس 
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دروست  ڕووداوەك��ان  بناغەى  كە  دیاریكراوە  ڕەوتێكی  بەڵكو 

ماناداری  پرۆسەى  بەمانای  “م��ێ��ژوو”  وش��ەى  ئ��ەو  دەك��ات. 

تاكو  ڕووداوەكان، و نەك بە هاوتای كۆى بوون و ژیانی مرۆڤ 

ئەمڕۆ، بەكاردەهێنێت. 

چینایەتییە  خەباتی  ئایدیای  ئەمە  بڵێین  دەكرێت  ئایا  كەواتە 

دیكە  كۆمەاڵیەتییەكانی  تیۆرییە  لە  ماركس  بیركردنەوەى  كە 

دادەبڕێت و جیادەكاتەوە؟ زۆر نا. بینیامن ئەم چەمكە ڕێك وەك 

نییە.  ئەو  خودی  دروستكراوی  بەرهەمهێنان  مۆدێلی  چەمكی 

ئەوەى لە بیركردنەوەى ئەودا تاقانەیە ئەوەیە كە ئەو ئەم دوو 

چەمكە – خەباتی چینایەتی و مۆدێلی بەرهەمهێنان – بەیەكەوە 

كە  دابڕێژێت  مێژوویی  سیناریۆییەكی  تاكو  دەبەستێتەوە 

لەڕاستیدا زۆر تازە و داهێنەرانەیە. ماركسیستەكان ناكۆكن لەسەر 

ئەوەى ئەم دوو چەمكە چۆن پەیوەندییان بەیەكەوە گرتووە، و 

ماركس خۆیشی لەم بارەیەوە زۆر بەڕووونی قسە ناكات. بەاڵم 

ئەگەر بەدواى دیوی جیاواز و جیاكەرەوەى ماركسدا بچین ئەوا 

هەرگیز نابێت لێرەدا بووەستین. ماركسیزم لە جەوهەری خۆیدا، 

تیۆریی و پراكتییەكە بۆ گۆڕانكارییە درێژماوە مێژووییەكان. وەك 

دەریدەخەین، كێشەكە لێرەوەیە كە تایبەتیرتین ڕووی ماركسیزم 

كێشەسازترین ڕووی ئەوە. 

ماركس  الی  بەرهەمهێنان  مۆدێلی  گشتی،  دەربڕینێكی  بە 

دیارەكان  بەرهەمهێنەرە  لەهێزە  بەشێك  پێكهاتەى  بە  یەكسانە 

دیاریكراودا.  بەرهەمهێنانی  پەیوەندییەكانی  بەشێكی  لەگەڵ 

كە  دەب��ڕێ��ت  ئامرازێكدا  ب��ەس��ەر  بەرهەمهێنەر  هێزێكی 
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بەهۆیەوە كار لەسەر جیهان دەكەین تاكو ژیانی مادیی خۆمان 

دەگرێتەوە  شتانە  ئەو  هەموو  چەمكە  ئەم  بەرهەمبهێنینەوە. 

بۆ  ببێت  زاڵ  رسوشتدا  بەسەر  دەكەن  ئینسان  بە  كۆمەك  كە 

لە  ڕۆڵێك  ئەگەر  كۆمپیوتەرەكان  بەرهەمهێنان.  مەبەستەكانی 

هێزێكی  ئەوا  بگێڕن  ماتریالیدا  بەرهەمهێنانی  پرۆسەى  كۆى 

یان  چاتكردن  بۆ  تەنها  ئ��ەوەى  مەرجی  بە  بەرهەمهێنەرن، 

بكوژانی زنجیرەیی بەكارنەهێرنێت، كە خۆیان وەك بێگانە گیانی 

بەگیانییەكان جیاكردووەتەوە. لە ئیرلەندای سەدەى نۆزدەهەمدا 

مرۆیی  كاری  هێزی  بوون.  بەرهەمهێنەر  هێزی  ڕەشەواڵخەكان 

و  پەتی  هەرگیز  هێزانە  ئەم  بەاڵم  بەرهەمهێنەرە.  هێزێكی 

سەربەخۆ نین، هەمیشە بەسرتاونەتەوە بە بەشێكی پەیوەندییە 

پێیاندەڵێت  ماركس  كە  دیاریكراوەكانەوە،  كۆمەاڵیەتییە 

بۆ منوونە، چینی  كۆمەاڵیەتییەكان.  نێوان چینە  پەیوەندییەكانی 

كۆمەاڵیەتی ڕەنگە خاوەنی ئامرازەكانی بەرهەمهێنان بێت، بەاڵم 

چینێكی دیكە لەوانەیە بەهۆى ئەم ئامرازانەوە بچەوسێرنێتەوە. 

لەگەڵ  حەزدەكەن  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە  پێیوایە،  ماركس 

كە  نییە  مانایە  بەو  ئەمە  بكەن.  گەشە  مێژوودا  پێشكەوتنی 

ماركس  چونكە  پێشدەكەون،  هەمیشە  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە 

و  دوور  قۆناغە  لە  لەوانەیە  هێزانە  ئەم  پێیوایە  بڵێیت  وەك 

درێژەكاندا بووەسنت. هۆكار و فاكتەری بەردەمی ئەم گەشەكردنە 

بەرهەمهێنانی  كۆنتڕۆڵی  كە  كۆمەاڵیەتییەیە  چینە  ئ��ەو 

مێژوو،  لە  تێگەیشتنە  ئەم  بەپێی  بەدەستەوەیە.  ماتریالیی 

“هەڵدەبژێرن”  چینێك  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە  وادەردەكەوێت 
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كە زۆرترین هێز و توانایان بۆ پەرەپێدانی ئەوان هەبێت. بەاڵم 

كۆمەاڵیەتییە  پەیوەندییە  كە  پێشەوە  دێتە  ساتێك  بەهەرحاڵ، 

هێزە  گەشەپێدانی  بە  كۆمەك  تەنها  هەر  نەك  بااڵدەستەكان 

دەبنە  بەرە  بەرە  هەروەها  بەڵكو  ناكەن،  بەرهەمهێنەرەكان 

ڕێگر لەبەردەمیدا. ملمالنێی نێوان پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان 

دەبێت  زیاد  وەهاوە  بەخێراییەكی  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە  و 

دەكات.  ئامادەى  و  دەكاتەوە  سیاسیی  شۆڕشی  بۆ  سەكۆكە  و 

خەباتی چینایەتیی بەهێز دەبێت، و چینی كۆمەاڵیەتی كە توانای 

بەرەوپێشەوەبردنی هێزەكانی بەرهەمهێنانی هەیە، دەسەاڵت لە 

دەستی ئاغاكانی پێشووی دەردەهێنێت. بۆ منوونە، سەرمایەداری 

خۆیەوە،  زەروورییەكانی  كۆمەاڵیەتییە  پەیوەندییە  كۆمەكی  بە 

داكشانەوەیەكەوە  لە  و  دیكە  قەیرانێكی  بۆ  قەیرانێكەوە  لە 

)slump( بۆ داكشانەوەیەكی دەگلێت؛ و لە ساتێكی دیاریكراوی 

سەكۆى  سەر  دێ�تە  كرێكار  چینی  سەرمایەداریدا،  كەوتنی 

شانۆكە و دەستدەگرێت بەسەر پرۆسەى بەرهەمهێناندا. ماركس 

هیچ  دەڵێت  تەنانەت  خۆیدا،  فیكری  چاالكیی  بڕگەیەكی  لە 

ئەوەى  مەگەر  بەدەسەاڵت  ناگات  تازە  كۆمەاڵیەتیی  چینێكی 

هێزە بەرهەمهێنەرەكان بەدەستی چینی كۆمەاڵیەتیی پێشوو بە 

زۆرترین ڕادەى مومكین گەشەیانكردبێت. 

بەناوبانگی  پەرەگرافێكی  لە  شێوە  پوخترتین  بە  خاڵە  ئەم 

خوارەوەدا خراوەتەڕوو: 

هێزە بەرهەمهێنەرە ماتریالییەكانی كۆمەڵگا، لە قۆناغێكی دیاری 

پەیوەندییەكانی  دژایەتیكردنی  دەكەونە  خۆیاندا،  گەشەكردنی 
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دەكەونە   – مافناسانە  دەربڕینێكی  بە   – یان  باو  بەرهەمهێنانی 

ئێستا  تاكو  خاوەندارێتییانەى  پەیوەندییە  ئەو  دژایەتیكردنی 

لەو چوارچێوەیەدا كاریان كردووە. ئەم پەیوەندییانە كە سەرەتا 

هێزە  گەشەكردنی  شێوەى  و  شكڵ  چەندین  لە  بوون  بریتی 

لەبەردەم  بەربەستێك  و  ڕێگر  بە  دەبن  بەرهەمهێنەرەكان، 

كۆمەاڵیەتی  شۆڕشی  سەردەمی  ئەوسا  ئەواندا.  گەشكردنی 

دەستپێدەكات]2[.

تیۆرییە  ئەم  پێكردووە  ئاماژەیان  زوو  ماركسیستەكان  وەك 

هێزە  كە  وایدادەنێت  بۆچی  یەكەم،  هەیە.  كێشەى  گەلێك 

بەرهەمهێنەرەكان بەردەوام لەئانی پەرەسەندن و گەشەكردندان؟ 

ڕاستییەكەى ئەوەیە كە گەشەكردنی تەكنەلۆژیا هەمیشە ڕووی 

لەو  دەست  حەزناكەن  ئینسانەكان  مانایەى  بەو  زیادییە،  لە 

پێشكەوتنانە هەڵگرن كە لە بوار و سیاقی ڕۆشنایی و سەركەوتن 

وەك  مرۆڤەكان  ئێمەى  چونكە  گرتووە.  وەریان  كاریگەرییدا  و 

بە  بەاڵم  عاقڵ،  تازۆر  كەم  بوونەوەرانی  )species(ی  جۆرێك 

تەمبەڵی و الوازیی و سستییەوە، و بەمجۆرە حەزدەكەین ڕێژەى 

ئەوەى  هۆى  دەبنە  فاكتەرانە  ئەم  )هەر  بكەینەوە.  كەم  كار 

بەڕادەیەك هیچ كاتێك ڕیزی حساب و پارەدانی سۆپەرماركێتەكان 

كەم نەبێتەوە(. ئێستا كە ئیمەیل هاتووە، ئەوە زۆر دوورە كەسێك 

ئێمە  دیوارەكان.  لەسەر  بێت  یادگارینووسین  خەریكی  دووبارە 

نەوەكانی  بۆ  بگوازینەوە  پێشكەوتنانە  ئەم  دەتوانین  بەجۆرێك 

داهاتوو. تەنانەت ئەگەر خودی تەكنەلۆژیاش لەنێو بچێت هەر 

حەقیقەتە  بەاڵم  ببێ�ت.  وێران  تەكنەلۆژیا  مەعریفەى  دوورە 



93بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟

بابەتەكە  ڕوونرتكردنەوەى  بە  كۆمەك  كە  لەوەدایە  گشتیرتەكەى 

بكات. بۆ منوونە ڕوونی ناكاتەوە بۆچی هێزەكانی بەرهەمهێنان 

لە هەندێك سەردەم یان زەمەندا بە خێراییەكی زۆرەوە گۆڕانیان 

دیكەدا  زەمەنەكانی  لە  بەاڵم  پەرەدەستێن،  و  دێت  بەسەردا 

ڕەنگە چەندین سەدە بە وەستاویی مبێننەوە. كە وەرچەرخان و 

نا،  یان  ڕووبدات  تەكنەلۆژیادا  بواری  لە  گشتیی  گەشەكردنێكی 

نەك  و  بااڵدەستەكان  كۆمەاڵیەتییە  پەیوەندییە  بە  وابەستەیە 

ماركسیستەكان،  لە  هەندێك  زاتی.  و  ناوەكی  پاڵنەری  بەشێكی 

ناچاربوون پێشكەوتنی هێزە بەرهەمهێنەرەكان وەك فەرمانێكی 

زەرووریی پیادەكردنی تایبەت بە سەرمایەداریی سەیر بكەن نەك 

وەك یاسای كۆى مێژوو. ئەوان مشتومڕ لەسەر ئەم پێشگریامنەیە 

مۆدێلێكی  بەرهەمهێنان  مۆدێلێكی  هەر  ب��ەدواى  كە  دەكەن 

ئایا  هەیە  ئەوە  لەسەر  زۆر  مشتومڕێكی  دێت.  بەرهەمێهنەرتر 

ماركس خۆیشی دەكەوێتە ڕیزی ئەم جەماعەتە ماركسیستانەوە 

یان نا.

بە  كۆمەاڵیەتییەكان  چینە  لە  هەندێك  نییە  ڕوون  دووەم، 

پەیامی  ئەنجامدانی  بۆ  “هەڵدەبژێردرێن”  میكانیزمێك  چ 

هێزانە  ئەو  ئەگەرچی،  بەرهەمهێنەرەكان.  هێزە  گەشەكردنی 

ڕۆحەكان  وەك  بتوانن  كە  نین  تارماییئاسا  شەخسییەتێكی 

بۆ  تایبەت  كاندیدایەكی  و  بكەن  داگیر  كۆمەاڵیەتیی  مەیدانی 

بااڵدەستەكان  چینە  هەڵبەت  هەڵبژێرن.  خۆیان  یاریدەدەرێتیی 

بەهۆى ڕەگەزدۆستییەوە پەرە بە هێزە بەرهەمهێنەرەكان نادەن 

و هەروەها دەسەاڵت بۆ تێركردنی سكی برسییەكان و دابینكردنی 
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بەپێچەوانەوە،  ناهێنن.  بەكار  بۆ بێ پۆشاك و ڕووتەكان  پۆشاك 

خۆیان  مادییەكانی  و  ماتریالی  بەرژەوەندییە  بۆ  ئیش  ئەوان 

كرێكاران  كاری  دەستی  ڕەنجی  زیادەى  بە  لەپێشەوە  و  دەكەن 

تێر و قەڵەو دەبن. باوەڕ وایە كە ئەوان لە ڕەوتی ئەم كارانەدا 

بێ ئەوەى خۆیان بزانن بەگشتیی هێزە بەرهەمهێنەرەكان بەرەو 

ئیزافە  درێژماوەدا(  لە  )النیكەم  لەگەڵیشیاندا  و  دەبەن  پێشەوە 

دەخەنە سەر سەروەتی ماتریالی و هەڵبەت مەعنەویی ئینسان. 

دەكەنەوە  توانایانە  و  سەرچاوە  ئەو  دابینكردنی  لە  بیر  ئەوان 

شتانە  لەو  خەڵك  زۆرینەى  چینایەتییەكاندا  كۆمەڵگا  لە  كە 

لەدواى  كارەدا شتێك  ئەم  لە ڕەوتی  بەاڵم  بێبەری و مەحرومن، 

خۆیانەوە بەجێدەهێڵن كە كۆى مرۆڤەكان، پیاوان و ژنان، ڕۆژێك 

خۆیانی  بۆ  میراتی  وەك  داهاتوودا،  كۆمۆنیستیی  كۆمەڵگای  لە 

دەبەن. 

ماتریالی  سامانی  دەڵێت  ئاشكرایی  و  ب��ەڕوون  ماركس 

ئێمە  ئەخالقیی  و  مەعنەوی  تەندروستیی  بە  زیان  دەتوانێت 

بیرمەندە  لە  بەپێچەوانەى هەندێك  بەم حاڵەشەوە،  بگەیەنێت. 

ئایدیالیستەكان، ماركس هیچ درزێكی گەورە لەنێوان ماتریال و 

بەبزووتنەوەبوونی  پێیوایە  ئەو  نابینێت.  )مەعنەویات(دا  مۆڕال 

هێزەكان  گەشەكردنی  لەگەڵ  بەناچاری  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە 

و توانا داهێنەرەكانی مرۆڤدا دێتەوە. بە مانایەك مێژوو هەرگیز 

هەمیشە  ئێمەی  بەڵكو  پێشكەوتن،  حیكایەتی  لە  نییە  بریتی 

لە فۆرمێكی كۆمەڵگای چینایەتییەوە،  فریوخواردوو و تێكەوتوو 

و جۆرێكی  فۆرم  بەرەو  و چەوساندنەوەیەكەوە  ستەم  لە جۆرە 
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بەاڵم دەكرێت  دیكە،  مانایەكی  بە  دەبینەوە.  و گل  دیكە خلۆر 

نشێو  و  هەوراز  خاوەن  جوڵەیەكی  وەك  تۆقێنەرە  نوسخە  ئەم 

پێداویستی  مرۆڤەكان  كات  تێپەڕینی  بە  چونكە  بكەین،  سەیر 

بە  هاوكاریی  و  كۆمەك  دەكەنەوە،  بەرز  ئاڵۆزتر  داواكاریی  و 

تازەى  جۆری  زۆر  و  دەكەن،  ڕازیكەرترەكان  و  نەرمرت  مۆدێلە 

پەیوەندییەكان دادەمەزرێنن. 

كۆمۆنیستیی  كۆمەڵگای  لە  بەگشتی  ئینسانەكان  كۆمەڵەى 

داهاتوودا ئەم میراتە دەوڵەمەندە بۆ خۆیان دەبەن؛ بەاڵم پرۆسەى 

كۆكردنەوەى ئەم میراتە ناكرێت لە توندوتیژی و چەوساندنەوە 

جیابكرێتەوە. لەكۆتاییدا، فۆرمێكی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان 

دادەمەزرێت كە ئەم سامانە كەڵەكەكراوە لە ڕێگای بەرژەوەندیی 

كەڵەكەكردن  پرۆسەى  خودی  بەاڵم  بەكاردەهێنێت.  هەموواندا 

بەناچاری مەحرومكردنی بەشێكی گەورەى پیاوان و ژنانی خاوەن 

هەڵگرتووە.  خۆیدا  لەگەڵ  كەڵەكەكردنەی  ئەو  بەرهەمەكانی 

خراپەكەى  “دیوە  هەمیشە  بڵێین  دەكرێت  گوتەنی،  ماركس 

وەك  وادەردەكەوێت  دەبات”.  پێشەوە  بەرەو  ئەوە  كە  مێژووە 

داهاتوودا  لە  عەدالەت  بە  گەیشنت  بۆ  ئێستا  ناعدالەتیی  بڵێیت 

خۆیدا  ئامرازەكانی  لەگەڵ  ئامانجە  ئەم  حەمتییە.  شتێكی 

ناگونجێت: ئەگەر هیچ چەوساندنەوەیەك بوونی نەبووایە، هیچ 

بوونی  بەرهەمهێنەرەكاندا  هێزە  لە  بەرچاویش  گەشەكردنێكی 

هیچ  نەبووایە،  بەرچاویش  گەشەیەكی  هیچ  ئەگەر  و  نەدەبوو، 

بنەما و بناغەیەكی ماتریالی بۆ سۆسیالیزمیش دەرنەدەكەوت و 

سەریهەڵنەدەدا. 
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مۆڕاڵ  و  ماتریال  دەڵێت  كە  لەسەرحەقە  ماركس  بێگومان 

دێنەوە.  یەكرتیشدا  لەگەڵ  و هەم  دەجوڵێنەوە  بەیەك  دژ  هەم 

و  ئەخالقی  كارەساتە  بەهۆى  چینایەتیی  كۆمەڵگای  تەنها  ئەو 

ناكات،  و سەرزەنشت  ئەو كۆمەڵگایە مەحكوم  مەعنەوییەكانی 

میانەیەدا  لەم  ئەو  دەك��ات؛  ك��ارەش  ئەم  بێگومان  هەرچەند 

توانا مەعنەوییەكانی  ئەوە پشتڕاست دەكاتەوە كە گەشەكردنی 

بە  ناتوانین  هەیە.  ماتریالییەكان  بونیادە  بە  پێویستیی  ئینسان 

دامبەزرێنین.  ئینسانی  و  عاقاڵنە  پەیوەندییەكی  برسییەوە  سكی 

هەرجۆرە فراوانبوونێكی پەیوەندییە ئینسانییەكان لەگەڵ خۆیدا 

تازەى  ج��ۆری  گەلێك  و  بەیەكەوەبوون  ت��ازەى  فۆرمگەلێكی 

ببنە  تازەكان  تەكنەلۆژیا  ڕەنگە  بوون.  دەهێنێتە  جیابوونەوەش 

ئەكچوالیزەبوونی  و  بەدیهاتن  لەبەردەم  بەربەست  و  ڕێگر 

بە  كۆمەك  دەتوانن  هەروەها  بەاڵم  مرۆییدا،  دەسەاڵتی  و  هێز 

گەشەكردنیشی بكەن. نابێت و پێویست نییە بە چاو و گوێیەكی 

و  ڕق  بە  ناشبێت  بەاڵم  بكەین،  مۆدێرنیتە  ستایشی  بەسرتاوەوە 

بێزارییەوە مۆدێرنیتە ڕەتبكەینەوە. سیفەتە ئەرێنی و نەرێنییەكانی 

مۆدێرنیتە بەگشتی بریتین لە ڕەهەندەكانی تاكە پرۆسەیەك. بەم 

دەتوانێت  دیالەكتیكی  ئاراستەیەكی  و  ڕێچكە  تەنها  هۆیەوەیە 

ڕێچكەیەى  ئەو  بدات،  گونجاو  حوكمێكی  مۆدێرنیتە  دەربارەى 

باش دەزانێت چۆن پارادۆكس بەشێكی جەوهەریی مۆدێرنیتەیە. 

دەرب���ارەى  م��ارك��س  تیۆریی  ئەمانە،  ه��ەم��وو  س���ەرەڕای 

بۆچی  منوونە  بۆ  هەیە.  گرنگیشی  كێشەى  چەندین  مێژوو 

و  هێزەكان  نێوان  ناكۆكیی  و  ملمالنێ   – میكانیزمێك  تاكە 
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پەڕینەوەی  لە  هەیە  بوونی   – بەرهەمهێنان  پەیوەندییەكانی 

چ  دیكە؟  سەردەمێكی  بۆ  چینایەتیدا  كۆمەڵگای  سەردەمێكی 

شتێك پاساو بۆ ئەم بەردەوامییە عەجیب و غەریبە دەهێنێتەوە 

دوورودرێ��ژدا؟  مێژوویی  زەمەنی  قۆناغی  گەلێك  لە  ئەویش 

بۆ  تەواویان  نەیارە سیاسییەكان دەسەاڵتێكی  بۆیە، ئەگەر هێزە 

لەناوبردنی  بۆچی  ئەى  هەبێت،  بااڵدەست  چینی  لەناوبردنی 

ئەو چینە تەنانەت لە لوتكەى دەسەاڵتەكەیدا نەڕەخسێت؟ ئایا 

تاكو هێزە بەرهەمهێنەرەكان  بەڕاستی دەبێت تەحەمول بكەین 

الواز بنب؟ و ئەى ئایا لەوانە نییە گەشەى هێزە بەرهەمهێنەرەكان 

لەپراكتیكدا الوازبوونی چینێكی لێبكەوێتەوە كە بڕیارە بگات بە 

دەسەاڵت – بۆ منوونە دروستكردنی فۆرمە تازەكانی تەكنەلۆژیای 

سەركوتكردن؟ ڕاستە كە بە گەشەكردنی هێزە بەرهەمهێنەرەكان، 

بن  تێگەیشتووتر  و  ڕێكخراوتر  لێهاتووتر،  دەتوانن  كرێكاران 

لە  متامنەبەخۆبوونیان  و  دەرككردن  دەسەاڵتی  )لەوانەیە(  و 

لەوانەیە  بەاڵم هەروەها  ببێتەوە؛  بەرز  ببێت و  زیاتر  سیاسەتدا 

ڕۆژنامە  چاودێری،  شاراوەكانی  كامێرا  تانكەكان،  بەهۆیەوە 

ڕاستڕەوەكان و مۆدیلە جیاوازەكانی بەدەرەوەسپاردنی كار، زۆر 

خەڵك  زۆرتری  ژمارەیەكی  تازەكان  تەكنەلۆژیا  ڕەنگە  بنب.  زیاتر 

بێكار بكەن و بەمجۆرە بەرەو گۆشەگیری و وەستانیی سیاسییان 

ببەن. بەهەرحاڵ، ناتوانین ئامادەبوونی چینێكی كۆمەاڵیەتیی بۆ 

شۆڕش تەنها لە دەسەاڵتی ئەو چینەدا بۆ گەشەكردنی هێزەكانی 

چینێك  قابیلییەتەكانی  و  توانا  بكەینەوە.  كورت  بەرهەمهێنان 

جۆراوجۆرەكانە.  فاكتەرە  بەرفراوانی  ڕیزێكی  بە  سەر  و  پاشكۆ 
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و چۆن دەكرێت تێبگەین كە كۆمەڵەیەكی تایبەتیی پەیوەندییە 

كۆمەاڵیەتییەكان بۆ گەیشنت بەم مەبەستە سوودمەند دەبێت؟ 

بەپێی  تەنها  كۆمەاڵیەتییەكان  پەیوەندییە  گۆڕانی  ناكرێت 

بەو  و  لێكبدەینەوە.  بەرهەمهێنەرەكانەوە  هێزە  گەشەكردنی 

جۆرەى ڕەنگە بكرێت شاهید یان بەڵگەیەك بۆ شۆڕشی پیشەسازیی 

بەرهەمهێنەرەكاندا  هێزە  لە  چارەنووسازەكان  گۆڕانە  بهێنینەوە، 

تازەكانی  كۆمەاڵیەتییە  پەیوەندییە  دروستبوونی  ب��ەزەرووری 

لێناكەوێتەوە. تاكە كۆمەڵەیەكی هێزە بەرهەمهێنەرەكان دەتوانێت 

كۆمەاڵیەتییەكاندا  پەیوەندییە  جیاوازیی  كۆمەڵێكی  لەگەڵ 

سەرمایەداریی  و  ستالینی  سیستەمی  منوونە  بۆ  بگونجێت: 

)نامیكانیزەكراو(  دێهاتی  كشتوكاڵیی  لە  كاتێك  و  پیشەسازی. 

دەبینین  دەڕوانین،  مۆدێرن  سەردەمی  تا  كۆنەوە  سەردەمی  لە 

ڕیزێكی بەرفراوانی جۆری پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان و فۆرمە 

تاكە  ڕەنگە هەندێكجار  و  ڕەخساوە.  خاوەندارێتی  جیاوازەكانی 

چەشنە  و  گەلێك  كۆمەاڵیەتییەكان  پەیوەندییە  كۆمەڵەیەكی 

منوونە،  بۆ  بوون،  بهێنێتە  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە  جیاوازەكانی 

هێزە  سەرمایەدارانە.  كشتوكاڵی  و  سەرمایەدارانە  پیشەسازیی 

بەردەوامی  بەرهەمهێنانی  پەیوەندییەكانی  و  بەرهەمهێنەرەكان 

ڕاستییەكەى  سەما.  ناكەونە  یەكرت  بەهەنگاوی  هەنگاو  مێژوو 

ئەمەیە كە هەر قۆناغێكی گەشەكردنی هێزە بەرهەمهێنەرەكان 

گونجاوەكان  كۆمەاڵیەتییە  پەیوەندییە  تەواوی  ڕیزێكی  بۆ  ڕێگا 

خۆش دەكات، و هیچ گەرەنتییەك نییە كە هیچ كۆمەڵەیەكی ئەم 

پەیوەندییانە بەدیبێن. و هیچ گەرەنتییەكیش نییە كاتی هاڕینی 
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مێژوویی بگات فاكتەرێكی پۆتێنشیەڵ و هێزەكییانەى شۆڕشگێڕی 

بەو ئاسانییە بوونی هەبێت. هەندێكجار هیچ چینێك بوونی نییە 

كە بتوانێت هێزە بەرهەمهێنەرەكان بەرەوپێشەوە بەرێت، وەك 

ئەو شتەى لە چین )China( ڕوویدا. 

و  هێزەكان  نێوان  پەیوەندیی  ئەمانە،  هەموو  س��ەرەڕای 

و  ڕوونكەرەوە  پەیوەندییەكی  كۆمەاڵیەتییەكان  پەیوەندییە 

دەركەوتنی  كە  تێامندەگەیەنن  وا  منوونە،  بۆ  ڕێخۆشكەرە. 

هەندێك لە پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییە دیارەكان بریتییە لە ئاستی 

دیاریكراوی پەرەسەندنی هێزە بەرهەمهێنەرەكان. و ئەگەر بڕیار 

بێت خۆشگوزەرانی و ئاساییشی هەندێك خەڵك زیاتر بێ�ت لە 

خۆشگوزەرانی و ئاساییشی ئەوانیدیكە، ئەوا بەرهەمهێنانی زیادەى 

گەیشنت  بە  تەنها  ئەمە  و  پێویستە؛  زۆر  زۆر  بەرچاو،  ئابووریی 

بەرهەمهێنەرەكانەوە  هێزە  گەشەكردنی  دیاریكراوی  بەئاستی 

دەستدەدات. ئەگەر هەموو كەسێك لە كۆمەڵگادا بۆ بڕە پارەیەك 

بەسەر  بزندا  ڕەوەى  لەوەڕاندنی  لە  تەمەنی  هەموو  ناچاربێت 

بە  ڕازاوە  دەربارێكی  ناتوانێت  بكێڵێت، چیرت  زەوی  یان  بەرێت 

و   )jester( قەرەقۆز  بەردەست،   ،)minstrels( شایەر  كۆمەڵێك 

خەزنەدار بەڕێوەببات. 

لەسەر  خەباتێكە  ب��ن��ەڕەت��دا  ل��ە  چینایەتیی  خ��ەب��ات��ی 

ئاستێكی  و  بەڕادەیەك  زیادەیە  ئەم  مادام  و   ،)surplus(زی��ادە

زۆرەوە  ئەگەرێكی  بە  نەبێت،  بوونی  هەمووان  بۆ  گونجاو 

كە  دێتەبوون  كاتێك  چین  دەمێنێتەوە.  خ��ۆى  لەسەرپێی 

لەتاكەكان  هەندێك  ڕێكخرابێت  وەها  ماتریالیی  بەرهەمهێنانی 
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بۆ بەزیندووییامنەوەیان ناچاربن زیادەى كاری خۆیان تەسلیمی 

ئەوانیدیكە بكەن. و هەركاتێك زیادەیەك نەبێت یان كەم بێت، 

هەموو  بووە،  سەرەتایی  بەمانایەك  كۆمۆنیزمدا  لە  جۆرەى  بەو 

كەسێك دەبێت كار بكات و هیچ كەسێك ناتوانێت پێش زەحمەت 

ناشێت  بەمجۆرە هیچ چینێك  بژیت، و  ئەوانیدیكە  و مەینەتیی 

دابینكردنی  بۆ  بەس  و  گونجاو  زیادەیەكی  دوات��ر  هەبێت. 

دروست  فیودالەكان  ل��ۆردە  وەك  چینگەلێكی  خەرجییەكانی 

دەبێت، ئەو چینانەى بە ڕەنجی دەستی ژێردەستەكانیان دەژین. 

كافی  و  گونجاو  زیادەیەكی  دەكرێت  سەرمایەدارییدا  لە  تەنها 

بۆ البردنی كێشەى كەمبوونەوە و دەگمەنی و بەمجۆرە البردنی 

سۆسیالیزمە  تەنها  بەاڵم  بێت.  بەرهەم  كۆمەاڵیەتییەكان  چینە 

دەتوانێت ئەم توانایە پراكتیك بكات و بەدیبهێنێت. 

دەبێت  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە  بۆچی  نییە  ڕوون  ئەگەرچی، 

 – بن  زاڵ  كۆمەاڵیەتییەكاندا  پەیوەندییە  بەسەر  هەمیشە 

ئەڵقەلەگوێی  دەبێت  كۆمەاڵیەتییەكان  پەیوەندییە  بۆچی 

تیۆرییە  ئەم  ئەمە،  س��ەرەڕای  بن.  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە 

ماركسدا  پێناسەكەى  و  باس  ستایلی  و  شێواز  لەگەڵ  ناگونجێت 

لە  یان  سەرمایەداری،  بۆ  فیودالیزمەوە  لە  تێپەڕین  دەرب��ارەى 

ئەمەش  فیودالیزم.  بۆ  كۆیلەدارییەوە  لە  ڕوویەكەوە،  چەند 

بێتواناییان  بەهۆى  كۆمەاڵیەتییەكان  چینە  لە  بەشێك  كە  ڕاستە 

بەگشتی  بەرهەمهێنەرەكان  لەبەرەوپێشربدنی گەشەكردنی هێزە 

چەندین جار لەالیەن دەسەاڵتەوە پێداگرییان لەسەر كراوە.

لە  بریتییە  تیۆرییە  مۆدێلە  ئەم  دیارەكانی  عەیبە  لە  یەكێك 
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لە  حەمتییەت(.  یان  )دیتێرمینیزم  جەبرگەرایی  بە  پشتبەستنی 

پێشڕەویی هێزە  بە  بەرانبەر  لە  ناتوانێت  ڕووكەشدا هیچ شتێك 

لۆژیكێكی  بەهۆى  مێژوو  بووەستێتەوە.  بەرهەمهێنەرەكاندا 

لە  دەكات.  چارەسەر  خۆى  مەتەڵی  و  كێشە  ناوەكی،  حەمتیی 

مێژوودا “تاكە سوبێكتێك” )واتا هەمان ئەو هێزە بەرهەمهێنەرانەى 

ئەو  لەسەرتاپای  كە  هەیە  بوونی  دەك��ەن(  گەشە  ب��ەردەوام 

جۆراوجۆرەكان  سیاسییە  بونیادە  و  پەرەدەستێنێت  مێژووەدا 

دروست دەكات. ئەم دیدگایە بە قوڵی دیدگایەكی میتافیزیكییە. 

پێشكەوتن  ساویلكانەى  سیناریۆیەكی  وەك  ناتوانین  بەهەرحاڵ، 

مرۆییەكان  قابیلییەتە  و  تواناییەكان  دواجار،  بدەین.  لەقەڵەمی 

بۆ  زەمینە  پەرەدەستێنن  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە  هاوكاتی  كە 

و  بەها  بە  بەاڵم  دەكەن،  ئامادە  مرۆڤایەتیی  بەرزتری  جۆرێكی 

لە  پێشكەوتنێك  یان  گەشەكردن  هەر  لەڕادەبەدەر.  تێچوونێكی 

و  شارستانێتی  بۆ  هەم  سەركەوتنێكە  بەرهەمهێنەرەكاندا  هێزە 

گەشەكردنە  ئەم  دورستە  بەربەریزم5.  و  وەحشیگەرایی  بۆ  هەم 

خۆیدا  ب��ەدوای  ڕزگاربوون  بۆ  تازە  قابیلییەتی  و  توانا  گەلێك 

هەرگیز  ماركس  خوێن.  بە  سوورە  دەستەكانی  بەاڵم  دەهێنێت، 

دەاڵڵێكی كورتبینیی ئایدیای پێشكەوتن نەبوو. ئەو بەئاگابوو لە 

تێچون و خەسارە مەترسیدارەكانی كۆمۆنیزم. 

5-  واڵتەر بنیامین لە كتێبی پاساژەكانی پاریسدا دەڵێت هیچ بەڵگەیەك نییە لەسەر 
و وەحشیگەرایی  بەربەرییەت  بەڵگەى  لە هەمانكاتدا  پێشكەوتن  و  شارستانێتیی 

نەبیت. )وەرگێڕ(
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پێدەچێت ئەم حەقیقەتە كە خەباتی چینایەتیی بوونی هەیە، 

بڵێین  بتوانین  قورسە  ئازادیش هەن.  ژنانی  و  پیاوان  دەریبخات 

بە  كارگەكان،  داگیركردنی  لەكارخستنەكان،  خۆپیشاندانەكان، 

ئاماژەى هێزێكی چارەنووسی ]یا ئیالهی[ بەرپا دەبێت. بەاڵم ئایا 

لەپێشەوە  بەمانایەك،  ئازادییە،  ئەم  هەر  بیربكەینەوە  دەتوانین 

پالنی بۆ دانراوە و بووە بە فاكتەرێك بۆ پێشڕەوییە نەوەستاوەكانی 

لە  شتەى  ئەو  لەگەڵ  دەبیرنێت  لێكچوونێك  لێرەدا  مێژوو. 

تیۆلۆژیای مەسیحیدا وەك گەمەى نێوان چارەنووسیی ئیالهی و 

ئازادیی مرۆیی سەیر دەكرێت. بەدیدی مەسیحییەك كاتێك من 

بەر بە سەرۆكی پۆلیسی ناوچەكە دەگرم لەڕووی ئازادیمەوە ئەم 

كارە دەكەم؛ بەاڵم خودا لەڕووی زانستی ئەزەلییەوە پێشبینیی ئەم 

كارەی منی كردووە و ئەمەشی لە پرۆژەى چارەنووسی خۆیدا بۆ 

مرۆڤایەتیی گونجاندووە. خوا منی ناچار نەكردووە تاكو جومعەى 

و  بكەم  لەبەر  ماڵەوە  خزمەتكاری  ڕەسمیی  جلوبەرگی  پێشوو 

ناو لەخۆم بنێم میلی؛ بەاڵم ئەو بەهۆى زانستە موتڵەقەكەیەوە 

دەیزانی كە من دەتوانم بەم كارە و بە ڕەچاوكردنی ئەركی میلی، 

من  كاتێك  دەشیكەم.  و  بكەم  پیادە  ئەو  گەردوونییەكەى  پڕۆژە 

بوكەڵەیەكی  لەبری  دەمەوێت  خوا  لە  پاڕانەوە  و  دوعاكردن  بە 

بوكەڵەیەكی  خەوتووە،  شانم  لەسەر  ئێستا  كە  پیس  و  ئیزعاج 

خوا  كە  نییە  ئەوە  كێشەكە  پێبدات،  پاكوخاوێنرتم  و  ناسكرت 

بەمن  وا  دیارییەكی  ویستوویەتی  خۆیدا  زەینی  لە  كاتێك  هیچ 

خۆى  ڕوانگەكەى  دەبیستێت  من  پاڕانەوەكانی  كە  بەاڵم  بدات، 

بێتەوە.  پاشگەز  بۆچوونەكانی  لە  ناتوانێت  خوا  دەگۆڕێت. 
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دەدات  بڕیار  ئەزەلییەوە  زانستی  لەڕووی  ئەو  ئەوەیە  بابەتەكە 

هەڵبەت  و  پێبدات  تازەم  بوكەڵەیەكی  من  پاڕانەوەى  بەهۆى 

پێشبینیی دوعاكەی منی  ئەزەلیی خۆیەوە  زانستی  لەڕووی  ئەو 

كردووە. بەمانایەك دەركەوتنی مەلەكوتی خوداوەند لە داهاتوودا 

لەپێشەوە دیارینەكراوە: مەلەكوتی خودا تەنها و تەنها بەجۆرێك 

دڵ  و  بەگیان  هاتنیدا  لەڕێگای  ئەمڕۆ  ژنانی  و  پیاوان  كە  دێت 

لەڕووی  ئەوان  كە  شتە  ئەم  هەر  بەاڵم  تێبكۆشن.  و  هەوڵبدەن 

ئازادیی خۆیانەوە لەڕێگای هاتنی مەلەكوتی خودادا تێدەكۆشن، 

دەرەنجامی ناچارەكیی ڕەحمەتی خواییە. 

و  ئ��ازادی  نێوان  گەمەى  لە  ئەمەش  هاوشێوەی  دەكرێت 

واپێدەچێت  هەندێكجار  ببینینەوە.  ماركس  الی  زەروورەت��دا 

مانایەك  بە  ئەگەرچی  چینایەتی،  خەباتی  پێیوابێت  ماركس 

لەهەندێك  بەناچاری  ئینسانەكانەوە،  ئازادیی  بە  بەسرتاوەتەوە 

هەندێك  و  دەبێت،  بەهێزتر  و  زیاتر  دیاریكراودا  بارودۆخی 

كاتی دیكەیش دەرەنجامەكەى دەكرێت بە جەخت و یەقینەوە 

پێشبینی بكرێت. بۆ منوونە سەیری مەسەلەى سۆسیالیزم بكەن. 

ماركس بەڕواڵەت دەركەوتنی سۆسیالیزم وەك شتێكی حەمتی و 

زەرووری دەبینێت. ئەو جارەهای جار ئاماژەى بەم خاڵە كردووە. 

لە مانیفێستی كۆمۆنیزمدا كەوتنی چینی سەرمایەدار و سەركەتنی 

چینی كرێكار “وەك یەك حەمتی” وەسفكردووە، بەاڵم نەك بەو 

هۆیەى كە ئەو پێیوایە بەشێكی یاسای نهێنی و شاراوە لە دەقی 

مێژوودا هەیە كە بە ڕەفتار و كرداری پیاوان و ژنانی ڕاستەقینە 

بۆچی  بووایە  بەمجۆرە  ئەگەر  خۆشدەكەن.  سۆسیالیزم  ڕێگای 
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سیاسیی؟  خەباتی  زەروورەتی  لەسەر  سووربێت  دەبوو  ماركس 

نەبێت  پێویست  ڕەنگە  حەمتییە،  سۆسیالیزم  لەڕاستیدا  ئەگەر 

و  سۆسیالیزمدا،  دەركەوتنی  چاوەڕوانیی  لە  جگە  بكەین  كارێك 

یان هەندێكجار داوای خواردن بكەین و لەچاوەڕوانی خۆراكدا، 

جەبرگەرایی  بە  باوەڕبوون  مێزەكە.  لە  لێدان  بە  دەستبكەین 

مێژوویی بریتییە لە فەرمانی خۆراكی تەسلیمبوون و ڕازیبوونی 

سیاسیی. ئەم ڕوانگەیە لە سەدەى بیستەمدا ڕۆڵێكی گرنگی لە 

شكستیی بزووتنەوەى كۆمۆنیستی دژ بە فاشیزم هەبوو، چونكە 

فاشیزم  یەقینەى  بەو  گەیشتبوون  بوو  ماوەیەك  كۆمۆنیستەكان 

شتێك نییە جگە لە دوایین هەناسەكانی سیستەمی سەرمایەداریی 

لەبەردەم دەروازەكانی وێرانبوون و لەناوچووندا. ڕەنگە كەسێك 

حەزێكی  بە  هەبوون  كەسانێك  نۆزدەهەمدا  سەدەى  لە  بڵێت 

بابەتە  ئەم  بەاڵم  دەكرد،  حەمتییان  شتی  چاوەڕوانیی  زۆرەوە 

دەربارەى ئێمە ڕاست نییە و دەست نادات. ڕستەگەلێك كە بەم 

لە  بەگشتی  كە...”  حەمتییە  “ئێستا  دەستپێدەكەن  دەستەواژانە 

گوێی كەسانێكی ئاوادا دەنگدانەوەیەكی شوم و ئازاردەری هەیە. 

ماركس باوەڕی بەوە نییە مانای حەمتییەتی سۆسیالیزم ئەوە بێت 

ئاسوودە لەسەر جێگاكامنان بخەوین  بە ڕاحەت و  كە دەتوانین 

تەواوی  بە  سەرمایەداریی  هەركە  پێیوایە  ئەو  بحەسێینەوە.  و 

لەپەلوپۆ كەوت، خەڵكی كرێكار هیچ هۆیەكییان نییە دەسەاڵت 

بەدەستەوە نەگرن و بەهەزاران بەڵگەوە دەبێت ئەمە بكەن. ئەوان 

ئەوان  لەبەرژەوەندیی  بااڵدەست  سیستەمی  گۆڕانی  تێدەگەن 

دایە و چونكە زۆرینەى كۆمەڵگا پێكدەهێنن، كەواتە دەسەاڵتی 
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گۆڕینی ئەو سیستەمەشیان هەیە. كەواتە لەو ڕووەوە كە ئەوان 

سیستەمێكی  و  كار  بە  دەكەن  دەست  قسەكەرن  ئاژەڵگەلێكی 

لە  ڕژێمێك  دەتوانین  كاتێك  دادەمەزرێنن.  ئەڵتەرناتیڤ  دیكەی 

بەرژەوەندیی خۆماندا بگۆڕین، كە ئەم ژیانە سەگی و ماڵوێرانی 

و وێرانەى بەسەر ئێمەدا سەپاندووە، ئەى بۆ كەمتەرخەم بین؟ 

كاتێك جامەكە خەریكە لێی دەڕژێت ئەگەر توانات هەبێت بۆچی 

جامەكە بەتاڵ ناكەیتەوە؟ دروست بەو جۆرەى الی مەسیحییانی 

ئێستا ئینسان بەشێكی چارەنووسیی خواییە و سەرەڕای هەموو 

ماركسیش  الی  ئەوا  ئیختارەوەیە،  و  ئازادی  لەڕووی  ئەمانەش 

كەوتنی سەرمایەداریی بەناچار پیاوان و ژنان بەرەو ئەو شوێنە 

دەبات كە لەڕووی ئازادیی خۆیانەوە ئەم كارە بكەن. 

كەواتە ئەو لەم بارەیەوە قسە دەكات كە پیاوان و ژنانی ئازاد 

ئەمە  بەاڵم  بكەن؟  چی  ناچارن  دیاریكراودا  بارودۆخێكی  لە 

بێگومان دژیەكییە، چونكە ئازادیی واتا ئێوە ناچارنین هیچ كارێك 

بخوات  گەورەشتان  هەناوی  بچووكتان  هەناوی  ئەگەر  بكەن. 

ئێوە ناچارنین كەبابی بەرازی ڕیزكراو بەجارێك بسووتێنن. ئەگەر 

مبرن.  لەبرسان  پێباشبێت  واتان  لەوانەیە  بن،  عابد  موسڵامنێكی 

ئەگەر بۆ من تەنها ئەگەر و توانای كردنی كارێك هەبێت و ئەگەر 

دۆخەدا  لەو  ئەوسا  بێت،  مەحاڵ  كارێكی  لێی  ڕاكردن  من  بۆ 

لە  هەنگاوێك  تەنها  سەرمایەداری  ئێستا  ڕەنگە  نیم.  ئازاد  من 

سۆسیالیزم  لەوانەیە  بەاڵم  بێت،  دوور  بەربوونەوەوە  و  كەوتن 

جێگای  بەربەرییەت  یان  فاشیزم  ڕەنگە  نەگرێتەوە.  جێگاكەى 

فشار  لەژێر  كرێكار  چینی  لەوانەیە  بگرێتەوە.  سەرمایەداری 
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كە  بووبێت  نائومێدتر  و  بێتواناتر  لەوە  پشتشكێندا  سرتێسی  و 

بتوانێت سیستەمێكی تازە دامبەزرێنێت. لە بڕگەیەكی مێژووییدا 

ڕەنگە  گوتی  ماركس  بوو،  نائومێدكەر  غەریب  بەشێوەیەكی  كە 

خەباتی چینایەتی “لەناوچوونی هاوكات”ی دوو چینی دژبەیەكی 

لێبكەوێتەوە. 

بە  دەستكردن  لەگەڵ  بااڵدەست  سیستەمی  لەوانەیە  یان 

چەند ڕیفۆرمێكی سەركەوتوودا بتوانێت هەڵچوون یان ڕاپەڕینی 

سیاسیی لەناو بەرێت – ئەمە گریامنەیەك بوو ئەو نەیدەتوانی بە 

تەواوی پێشبینیی بكات. سۆسیال-دیموكراسی خۆى بەربەستێكە 

هێزە  لەگەڵ  كۆكراوە  زیادەى  بەمجۆرە،  كارەساتدا.  لەبەرانبەر 

شۆڕش  كڕینی  بۆ  دەتوانێت  بەرهەمهێناندا  گەشەكردووەكانی 

بەگەڕ بخرێت، ئەو شتەى هەرگیز لەگەڵ فۆرمی مێژوویی ماركسدا 

لەشتێكی  سەرمایەداریی  درەوشانەوەى  پێیوایە  ئەو  ناگونجێت. 

سەرمایەداریی  سیستەمی  و  نییە؛  دی  هیچی  برتازێت  كاتی 

دواجار لەناودەچێت؛ و ئەوسا چینی كرێكار بەحەمتی دەكەوێتە 

سەرپێ و دەسەاڵت بەدەستەوە دەگرێ�ت. بەاڵم ئەم گێڕانەوەیە، 

سەرمایەداریی  كە  ناكات  ئەگەرە  ئەم  ڕەچ��اوی  لەالیەكەوە، 

و  فرت  جۆرەها  بە  دەتوانێ�ت  قەیراندا  ساتەكانی  لە  تەنانەت 

فێڵ )ئەم فرت و فێاڵنە لە سەردەمی ئێمەدا ئاڵۆزترن بەراورد بە 

سەردەمی ماركس( هێشتا ڕەزامەندیی هاوواڵتییان بەالی خۆیدا 

ڕابكێشێت. لە سەردەمی ماركسدا باس و خواسی فاكس نیوز و 

دەیلی مەیل لەئارادا نەبوو. 
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بەرچاوی  بهێنینە  دیكەیش  داهاتوویەكی  دەتوانین  هەڵبەت 

ماركس  نەبێت.  بوونی  داهاتوویەك  هەرگیز  ئەوەى  خۆمان: 

ئەتۆمی  هۆلۆكۆستێكی  هیچ  ئەگەرەكانی  پێشبینیی  نەیدەتوانی 

یان كارەساتێكی ژینگەیی بكات، یان لەوانەیە چینی حاكم ڕۆژێك 

بەهۆى بەزەوی كەوتنی نەیزەكێكەوە لەنێو بچێت، چارەنووسێك 

كە لەوانەیە هەندێك لەدەسەاڵتداران بەباشرتی بزانن لە شۆڕشە 

دەربارەى  تیۆرییەك  جەبرگەراترین  تەنانەت  سۆسیالیستییەكان. 

ڕێكەوتانەوە  ڕووداوە  بەشە  بەم  بەركەوتنی  بەهۆى  مێژوویش 

غەرق دەبێت و دەتوێتەوە. هەروەها دەتوانین لەوە بكۆڵینەوە 

كە ماركس لەڕاستیدا بەچ ڕادەیەك دەكەوێتە نێو ڕیزی ئەوانەى 

كارەكەی  لە  ئەگەر  هەیە.  مێژوویی  جەبرگەرایی  بە  باوەڕیان 

ماركسدا هیچ ئایدیایەكی داهێرناو نەبوو جگە لە ئایدیای هێزە 

دیاریكراوەكان  كۆمەاڵیەتییە  پەیوەندییە  كە  بەرهەمهێنەرەكان 

بەدیدەهێنن، ئەوسا وەاڵمەكە ڕوون دەبوو. بەمجۆرە ماركسیزم 

چەشنێكی جەبرگەرایی پێرفێكت بوو، و ئەمڕۆ كەمرت ماركسیستێك 

ئامادەیە مۆركی وەها فیكرەیەك لە سینەى بدات]3[. بەپێی ئەم 

دیدگایە، ئەوە مرۆڤەكان نین كە مێژووی خۆیان دروست دەكەن؛ 

و  فیتیش  ژیانی  بەشێكی  كە  بەرهەمهێنەرەكانن  هێزە  ئەوە 

عەجیب و غەریبییان بۆ خۆیان هەیە. 

جیاوازیش  فیكری  ڕەوتێكی  ئەمانە،  هەموو  س���ەرەڕای 

پەیوەندییە  كە  دەردەك��ەوێ��ت  ماركسدا  نووسینەكانی  لە 

هێزە  پێشەوەى  دەخاتە  بەرهەمهێنان  كۆمەاڵیەتییەكانی 

كەوتنی  هۆكاری  بەپێچەوانەوە.  نەك  و  بەرهەمهێنەرەكان 
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فیودالییەكان  كۆمەاڵیەتییە  پەیوەندییە  كە  بوو  ئەوە  فیودالیزم 

پەیوەندییە  ب��ەه��ۆى  ب��ەرەب��ەرە  گوندییەكاندا  ك��ەن��ارە  ل��ە 

سەرمایەدارییەكانەوە لەناوچوو. فیودالیزم بارودۆخێكی خوڵقاند 

ئەم  بەاڵم  بكات؛  دەیتوانی گەشە  بۆرژوا  تازەی  تیایدا چینی  كە 

كە  نەبوو  بەرهەمهێنەرەكانەوە  بەهۆى گەشەكردنی هێزە  چینە 

بەرهەمهێنان  هێزەكانی  گەشەكردنی  بۆیە، هۆكاری  سەریهەڵدا. 

ئەو  زاتیی  و  ناوەكی  ئ��ارەزووی  فیودالیزمدا  لەچوارچێوەى 

بەشێكی  بەڵكو  بەرەوپێشچوون،  و  بۆ گەشەكردن  نەبوو  هێزانە 

مۆدێرنیشدا  سەردەمی  لە  و  بوو.  چینایەتییەكان  بەرژوەندییە 

وەها  بەخێراییەكی  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە  دەبینین  ئەگەر 

گەشەیان  ڕاب��ردوودا  سەدەى  دوو  لەمیانەى  سەرسوڕهێنەرەوە 

بەبێ  ناتوانێت  سەرمایەداریی  كە  ئەوەیە  هۆكارەكەى  كردووە، 

گەشەى بەردەوام بەزیندوویی مبێنێتەوە. 

مرۆڤەكانن  ئەوە  لەڕاستیدا  ئەڵتەرناتیڤە،  تیۆرییە  ئەم  بەپێی 

پەیوەندییە  و  كۆمەاڵیەتییەكان  پەیوەندییە  چوارچێوەی  لە  كە 

لە  ماركس جارێك  مێژووی خۆیان دەخوڵقێنن.  چینایەتییەكاندا، 

دەربڕینێكدا وەها دەڵێت كە ئەو و ئەنگڵس بۆ ماوەى 40 ساڵ 

پێداگرییان لەسەر ئەم خاڵە كردووە كە “خەباتی چینایەتیی بەبێ 

مێژووە”]4[.  پێشخەری  هێزی  ناوەندگرێكەوە  یان  میدیۆم  هیچ 

ئەوەیە  چینایەتیی  خەباتی  دەربارەى  بنچینەیی  پۆنتێكی  بەاڵم 

هۆیەوە  بەم  و  بكرێت  سەرەنجامەكەى  پێشبینیی  ناكرێت  كە 

لە  بناغەیەكی  بنەما و  یان حەمتییەت هیچ  باوەڕبوون بە جەبر 

ماركسیزمدا نییە. هەمیشە دەكرێت بەڵگەى ئەوە بهێرنێتەوە كە 



109بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟

ملمالنێی چینایەتیی شتێكی چارەنووس و دیاریكراوە – واتا چینە 

كۆمەاڵیەتییەكان هەمیشە بەهۆى جەوهەری خۆیانەوە بەدواى 

ئەم  ئەركی  و  دەگەڕێن،  دووس��ەرەدا  بەرژەوەندیی  چەندین 

دووسەرەیەش هەمیشە مۆدێلی بەرهەمهێنان دیاریدەكات. بەاڵم 

ئەم ناكۆكی یا دووبەرەییە “ئوبێكتیڤە”ی بەرژەوەندییەكان تەنها 

چەند جارێك فۆرمی خەباتێكی سیاسیی پێرفێكت وەردەگرێت؛ و 

ئەوە دوورە بتوانین لەپێشەوە دەرەنجامەكانی ئەم خەباتە ڕوون 

بكەینەوە. بە ئەگەرەە ماركس وەك حەمتییەتێك لە سۆسیالیزمی 

ریفۆرمی  )لیستی  ئاكت”  “فاكتۆری  بێگومان  بەاڵم  دەڕوان��ی، 

دۆخی كارگەكانی بریتانیا( یان كۆمۆنەى پاریسی وەك حەمتییەت 

سەرسەختی  الیەنگریی  ئەو  لەڕاستیدا  ئەگەر  نەدەكرد.  سەیر 

چۆن  و  كەى  سۆسیالیزم  بڵێت  پێامن  دەیتوانی  بوو،  حەمتییەت 

و  ستەم  بە  دژ  خەبات  لەڕوانگەى  ئەو  بكرێت  ڕەنگە  دەگات؟ 

بێگومان  بەاڵم  بدەین،  لەقەڵەمی  پەیامبەرێك  وەك  ناعەدالەتی 

جامی جیهانبینی نەبوو. 

ناكات، هیچ سامانێكی زۆر  ماركس دەنووسێت: “مێژوو هیچ 

ئینسانە،  ناكات.  بەرپا  جەنگێك  هیچ  نییە،  لەڕادەبەدەری  و 

كارانە  ئەم  هەموو  بۆ  دەست  كە  واقیعی،  زیندووی  ئینسانی 

كەسێكی  ‘مێژوو‘  دەجەنگێت؛  و  كۆدەكاتەوە  دارایی  دەبات، 

دابڕاو و گۆشەگیر نییە كە مرۆڤ بكات بە ئامرازێك بۆ گەیشنت 

بە ئامانجی خۆى، مێژوو هیچ نییە جگە لە چاالكیی ئینسانی كە 

بەدوای ئامانجەكانی خۆی دەكەوێت”]5[. كاتێك ماركس باس لە 

پەیوەندییە چینایەتییەكان لە جیهانی كۆن، سەدەكانی ناوەڕاست 
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یان مۆدێرندا دەكات، بەگشتی وەها دەنووسێت وەك بڵێیت ئەم 

پەیوەندییانە گرنگرتینن و ئەولەویەتییان هەیە. ئەو لەم میانەیەدا 

پێداگریی دەكات كە هەریەكێك لە مۆدێلەكانی بەرهەمهێنان، لە 

كۆیلەداریی و فیودالیزمەوە بیگرە تا دەگاتە سەرمایەداری، گەلێك 

یاسای گەشەكردن و پێشكەوتنی جیاوازیی تایبەتیی خۆیان هەیە. 

ئەگەر بەمجۆرە بێت، ئەوسا چیرت پێویست ناكات لەچوارچێوەى 

پرۆسەیەكی مێژوویی بەدیاریكراوی “هێڵی”دا بیربكەینەوە، ئەو 

پرۆسەیەى تیایدا هەموو مۆدێلێكی بەرهەمهێنان گونجاو لەگەڵ 

بەشێكی لۆژیكی ناوەكیدا بەدواى مۆدێلێكی دیكەدا دێت. هیچ 

فیودالیزم  حەمتیی  بە  كە  نییە  فیودالیزمدا  لە  باو  نەخۆشییەكی 

قوماشی  بڵێین  ناتوانین  چیرت  بەرێت.  سەرمایەداریی  ب��ەرەو 

چرناوی مێژوو لەنێو كەرەستەیەكی تاقانەوە دروستكراوە: مێژوو 

كۆمەڵەیەكی جیاوازییەكان و دابڕانەكانە. ئەوە ئابووریی سیاسیی 

بۆرژوازییە نەك ماركسیزم كە لە چوارچێوەى یاسا پەرەسەندووە 

گشتییەكاندا بیردەكاتەوە. ئەگەر ڕاستیتان دەوێت ماركس خۆى 

گلەیی لەوە دەكرد تۆمەتباری بكەن بەوەى گوایا دەیەوێت كۆى 

مێژوو بكاتە پاشكۆ و ئەڵقەلەگوێی تاكە یاسایەك. ئەو بە توندیی 

ئەبسرتاكگەلێك كە  بێڕۆحانەوە،  ئەبسرتاكتە  لەم جۆرە  بوو  بێزار 

لەگەڵ ڕۆمانتیكە باش و نازەنینەكاندا دەگونجێت. ئەو بێگومان 

بەسەردا  گۆڕانی  دژبەخۆى  ماتریالیستیی  “میتۆدی  دەیگوت: 

سەیری  لێكۆڵینەوە  ڕێنامیی  پرەنسیپێكی  وەك  ئەگەر  دێت، 

نەكەین بەڵكو وەك مۆدێلێكی ئامادە لەبەرچاوی بگرین، كە فاكتە 

مێژووییەكان بە فۆرمێكی گونجاو لەگەڵ خۆیدا دەخاتەڕوو”]6[. 
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دەربارەى  دیدگاكەى  نابێت  كە  دەدات  ئەوە  هۆشداریی  ئەو 

“تیۆریی مێژوویی-فەلسەفی  سەرچاوەكانی سەرمایەداریی وەك 

دەربارەى ڕەوتێكی گشتی” سەیر بكەین كە “چارەنووس بۆ هەموو 

نەتەوەكان، بەهەرجۆرە بارودۆخێكی مێژوویی كە تیایدا دەژین، 

دیاریدەكات”]7[. دروستە بەشێك لە ڕەوتە دیارەكان كاریگەرییان 

لەسەر مێژوو هەیە، بەاڵم ڕەوتگەلێكی دژی ئەوانەش هەن كە 

بوونیان دەریدەخات ناتوانین بەهیچ یەقینێك بگەین دەربارەى 

دەرەنجامەكان. 

“گرنگایەتیی  بابەتی  یان  كەیس  ماركسیستەكان  لە  هەندێك 

هێزە بەرهەمهێنەرەكان”یان وەك شتێكی كەم بەها دەرخستووە 

و لە بەرانبەردا پێداگرییان لەسەر تیۆرییەكی ئەڵتەرناتیڤ كردووە 

زۆرەوە  ئەگەرێكی  بە  دۆخە  ئەم  بەاڵم  كرد،  باسامن  ئێستا  كە 

بەرگرییە. مادام مۆدێلی یەكەم لەگەلێك خاڵی گرندا لە كارەكانی 

ماركسدا دەبیرنێتەوە، ئەوا دەتوانین بڵێین ئەوانەى بەجدییەكی 

تەواوەوە وەرگرتووە. ناكرێت ئەمە وەك لوغز یان الدانێكی كاتی 

دەستەواژەیەكە  ئەمە  و  هەڵبسەنگێنین.  ئەودا  بیركردنەوەی  لە 

بۆ  ئەمەیان  بەگشتی  ترۆتسكی  لینین و  ماركسیستگەلێكی وەك 

ماركس بەدەستەوە داوە. هەندێك لە ڕاڤەكاران پێیانوایە ماركس 

شوتبوو  دەستی  تازۆر  كەم  سەرمایەدا  نووسینی  ڕۆژگ��اری  لە 

وەك  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە  بە  خۆى  پێشووی  ب��اوەڕی  لە 

ڕازی  دیكە  ڕاڤەكارانی  هێندە  پاساوە  ئەم  مێژوو.  پاڵەوانەكانی 

ناكات. بەاڵم خوێندكارانی قوتابخانەى ماركس ئازادن تاكو خۆیان 

دیاری بكەن كام ئایدیا داڕێژراوەكانی نێو كارەكەى ئەو باشرت و 
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گرنگرت دەردەكەوێت. تەنها فەندەمێنتالیستە ماركسیستەكانن كە 

كارەكەى ئەو وەك وەحی سەیر دەكەن، و ژمارەى ئەوان ئەمڕۆ 

كەمێك كەمرتە لە ژمارەى فەندەمێنتالیستە مەسیحییەكان. 

هیچ بەڵگەیەك لەبەردەستدا نییە دەریبخات ماركس بەگشتی 

ئەو  چونكە  هەبێت،  جەبرگەرایی  یان  حەمتییەت  بە  ب��اوەڕی 

ئینكاری لە ئازادیی ئینسانەكان لە پراكتیكدا ناكات. بەپێچەوانەوە، 

و  هەیە  مرۆڤ  ئازادیی  بە  ب��اوەڕی  ئاشكرایی  و  ب��ەڕوون  ئەو 

لەم  ڕۆژنامەكاندا،  لە  یاداشتەكانی  لە  بەتایبەت  و  هەمیشە، 

دەبێت(  هەندێكجار  )و  دەتوانن  تاكەكان  كە  دەدەوێت  بارەوە 

بەشێوەیەكی جیاواز كار بكەن، هەرچەندێكیش مێژوو سنووری 

ئەو  گروپێك  كە  ئەنگڵس،  كێشابێت.  ئەوان  هەڵبژاردنەكانی  بۆ 

یان حەمتییەت سەیر  وەك هەواداری سەرسەختیی جەبرگەرایی 

دەكەن، هەمیشە مەیلی بەالی سرتاتیژییە میلیتارییەكاندا هەبووە 

بێت]8[.  چارەنووس  ئەڵقەلەگوێی  و  پاشكۆ  ئەمە  دوورە  كە 

بەگشتی ماركسیش ئازایەتی و مكوڕبوونی بە زەرووری دەبینی 

ڕووداوە  كە  هەبوو  بەوە  باوەڕی  و  سیاسییەكان  سەركەوتنە  بۆ 

مێژووییەكاندا  پرۆسە  لە  چارەنووسسازیان  ڕۆڵێكی  ڕێكەوتەكان 

لە  كرێكار  چینی  خەباتگێڕانی  كە  ناڕوونە  ڕاستییە  ئەم  هەیە. 

بەڵگەیەكی  بوون،  تەفروتونا  كۆلێراوە  بەهۆى   1849 فەڕەنسای 

ئایدیالییە لەسەر ئەم بابەتە. 

ناچارەكیی  لێرەدا چەندین جۆری جیاوازیی  بێت،  هەرچۆنێك 

ناچارەكیی  و  زەرووری  بە  شت  هەندێك  دەكرێت  هەیە. 

حەمتی.  یان  جەبرگەرا  بە  بنب  ئەوەى  بەبێ  بەاڵم  بكرێن،  سەیر 
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ئازادیخوازەكانسش )liberarians(یش مەرگ بە حەمتی دەزانن. 

نێو  بخەنە  تەگزاسی هەوڵبدەن خۆیان  ژمارەیەكی زۆری  ئەگەر 

دەبێت  هەموویان  بەناچاری  هەندێكیان  تەلەفونەوە،  كابینەى 

نەك  هەیە  ئامادەیی  فیزیا  لێرەدا  بكەنەوە.  گرمۆڵە  خۆیان 

چارەنووس. ئەم بابەتە پەیوەندیی بەو واقیعەوە نییە كە ئەوان 

خۆیان لەڕووی ئازادیی خۆیانەوە خزاندبێتە نێو كابینەكەوە. ئەو 

بەگشتی،  دەدەین  ئەنجامی  ئازادیامنەوە  لەڕووی  ئێمە  كارانەى 

دواجار لەئاستی هێزگەلێكی نامۆدا لە بەرانبەر ئێمەدا دەوەسنت. 

فیتیشیزمی  و  )لەخۆ(نامۆبوون  دەربارەى  ماركس  تیۆرییەكانی 

كااڵكان دەقاودەق لەسەر ئەم حەقیقەتە دامەزراوە. 

دەڵێت  بانگەشەیەى  ئەو  هەیە.  دیكەیشی  مانای  ناچاری 

سەركەوتنی عەدالەت لە زیمبابۆ ناچارییە یان زەروورییە، ڕەنگە 

بەو مانایە نەبێت كە ئەم سەركەوتنە بێگومان ڕوودەدات. ڕەنگە 

لێرەدا باسەكە پەیوەندیی بە پابەندیی ئەخالقی یان سیاسییەوە 

ئەوەیە  مەترسیدارتر  دیكەى  بژاردەیەكی  مانایەى  بەو  هەبێت، 

یان  “سۆسیالیزم  لە  مەبەست  لەوانەیە  لێبكەینەوە.  بیری  كە 

بەربەریزم” ئەوە نەبێت كە ئێمە بێگومان لە كۆتاییدا مەحكومین 

مەبەست  ڕەنگە  بەرەیەدا.  دوو  لە  یەكێك  لەنێو  بەژیانكردن 

لەسەر  بێت  سووربوون  و  پێداگرییكردن  ڕێگایەكی  دووانە  لەم 

عاقیبەتە باوەڕپێنەكراوەكانی نەگەیشنت بە سۆسیالیزم. ماركس لە 

ئێستاماندا،  ئایدیۆلۆژیای ئەڵامنیدا دەڵێت: “لەسەردەمی  كتێبی 

و  هەڵبوەشێننەوە  تایبەتیی  خاوەندارێتیی  دەبێت  تاكەكان 

لەناوی بەرن”، بەاڵم ئەم “دەبێت”�ە )must( زیاتر ئامۆژگاریی و 
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هاندانێكی سیاسییە نەك دەربڕینی ئەوەى تاكەكان بژاردەیەكی 

دیكەیان نییە. كەواتە ڕەنگە ماركس بەگشتی، باوەڕی بە جەبر و 

حەمتییەت نەبێت؛ بەاڵم لە كارەكانی ئەودا گەلێك فۆرمولەبەندیی 

دەبیرنێنەوە كە هەستی جەبر و حەمتییەتی مێژوویی دەوروژێنن. 

رسوشتییەكان  یاسا  بە  مێژووییەكان  یاسا  هەندێكجار  ئەو 

رسوشتییەكانی  “یاسا  لە  باس  سەرمایەدا  لە  و  دەچوێنێت، 

ئاسنینەوە  زەروورەتێكی  “بەهۆى  كە  دەكات  سەرمایەداری” 

ڕاڤەكارێك  كاتێك  دەڕۆن”]9[.  ناچارییەكان  دەرەنجامە  بەرەو 

دەڵێت ماركس لە نووسینەكانی خۆیدا وەك پرۆسەیەكی مێژووی 

رسوشت، وێنای پەرەسەندنی كۆمەڵگا دەكات، بەڕواڵەت ماركس 

ئەم تێگەیشنت و لێكدانەوەیە پشتڕاست دەكاتەوە. ئەو هەروەها 

بە ئاوازێكی پێداگرانە گوتەی یەكێك لە ڕەخنەگرانی نووسینەكانی 

سەملاندنی  بۆ  هەوڵێكە  ماركس  كاری  پێیوایە  كە  دەگوازێتەوە 

“زەروورەتی نەزمی ئێستایی كاروبارەكان، و زەروورەتی نەزمێكی 

دیكە بەناچاری دەبێت نەزمی یەكەم جێگەى خۆی بۆ ئەو نەزمە 

چۆڵ بكات”]10[. ڕوون نییە چۆن ئەم جەبرگەراییە ڕەق و سەختە 

لەگەڵ سەنتڕاڵیتەى خەباتی چینایەتیدا دەگونجێت و دێتەوە. 

یاسا  لەنێوان  بە وردیی جیاوازیی  بواردا  لە هەندێك  ئەنگڵس 

دیكەدا  بواری  لە  و  یاسا رسوشتییەكاندا دەكات  و  مێژووییەكان 

ماركس  دەكات.  دووانە  ئەو  نێوان  لێكچوونەكانی  لە  بەرگریی 

هەمیشە ڕۆدەچووە نێو ئەم ئایدیایەوە كە بونیادێك لە رسوشتدا 

ئەم  لەسەر  پێداگریی  هەروەها  بەاڵم  بكات،  پەیدا  مێژوو  بۆ 

واقیعەش دەكرد كە ئێمە مێژوو دروست دەكەین نەك رسوشت. 
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ئەو جارەهای جار ڕەخنە لە پیادەكردنی بایۆلۆژیی لە لێكدانەوەى 

مێژووییانەى  یاسا  ئەو  وێنای  و  دەگرێت  مرۆڤدا  مێژووی 

لە  زۆرێ��ك  وەك  ڕەتدەكاتەوە.  هەیە،  گشتییان  ئیعتیبارێكی 

خۆیدا  بەرژەوەندی  لە  ماركس  نۆزدەهەم،  سەدەى  بیرمەندانی 

زانستە رسوشتییەكان وەردەگرێت  توانای  و  لە دەسەاڵت  سوود 

ڕەوایەتی  تاكو  بوو  زانست  بااڵی  مۆدێلی  ڕۆژگ��ارەدا  لەو  كە 

ڕەنگە  بەاڵم  بكات.  دابین  خۆی  كارەكەى  بۆ  شەرعییەتێك  یان 

مێژووییەكان  )بەمانایەك(  یاسا  كە  هەبووبێت  باوەڕەیشی  ئەم 

دەكرێت بەپێی جەختێتیی یاسا زانستییەكان بنارسێنەوە. 

كە  بكەین  قبوڵ  ئەوە  بتوانین  كێشەیە  ئەمانە،  س��ەرەڕای 

سوودی  نرخی  ڕواڵەتییەكانی  ئ��ارەزووە  ماركس  بۆچوونی  بە 

سەرمایەدارانە بۆ كورتكردنەوە ڕێك وەك یاساكانی كێشكردن بێت 

لە فیزیادا. ئەوە ڕێی تێناچێت ماركس وەك ڕەوتی دروستبوونی 

سەیری   )thunderstorm( گێژەڵۆكەیی  یان  تەندەری  تۆفانێكی 

ڕووداوە  ڕەوت��ی  ئەو  الی  ڕاستە  بكات.  مێژوو  پەرەسەندنی 

مێژووییەكان پەردە لەسەر فۆرمێكی مانادار هەڵدەماڵێت، بەاڵم 

كە  نییە  بەو جۆرە  بێت.  بەتەنها  باوەڕەیدا  لەم  ئەو  دوورە  زۆر 

ژمارەى ئەو كەسانە زۆر بێت، مێژووی مرۆڤ سەرتاپا بە ڕێكەوت 

سەیر دەكەن. ئەگەر هیچ نەزم و ڕێكخستنێك یان ڕەوتێكی كورتی 

قابیلی پێشبینی لە ژیانی كۆمەاڵیەتیدا نەبێت، ئێمە نەماندەتوانی 

یاسا  لەنێوان  هەڵبژاردنەكە  بكەین.  ئامانجدار  كارێكی  هیچ 

لەالیەكی  پەتی  ئ��اژاوەى  و  ئاشووب  و  لەالیەك  ئاسنینەكان 

مرۆیی  پراكتیكێكی  هەر  وەك  كۆمەڵگایەك  هەر  نییە.  دیكەوە، 
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بەشێكی  و  دەكاتەوە  مومكینەكان  داهاتووە  بەشێكی  بۆ  ڕێگا 

هەرگیز  ئیختیار  و  جەبر  گەمەیەى  ئەم  بەاڵم  دادەخات.  دیكە 

جۆرە زەروورەتێكی ئاسنین نییە. ئەگەر هەوڵ بدەن سۆسیالیزم لە 

چوارچێوەى ئابوورییەكی الواز و خراپدا دامبەزرێنن، ئەوسا هیچ 

دوور نییە، بەوجۆرەى بینیامن، دووبارە جۆرێك ڕژێمی ستالینی 

دروست ببێتەوە. ئەم مۆدێلە بەڵگەیەكی مێژووییە كە زۆرینەى 

لەسەر  جەختی  كۆمەاڵیەتییەكان  شكستخواردووە  تاقیكردنەوە 

دەكەنەوە. ئەو لیرباڵ و كۆنزێرڤاتیڤانەى بەگشتی هیچ حەزێكیان 

بە قسەكردن لەسەر یاسا مێژووییەكان نییە، كاتێكیش ئەم بابەتە 

تایبەتییە خۆى زەق دەكاتەوە، ئەوا ڕیتم و تۆنی خۆیان دەگۆڕن. 

ڕێگایە  ئەم  دیاریكراوی  كۆتایی  دەڵێت  بانگەشەیەى  ئەو  بەاڵم 

مێژوو  ڕێكەوتیی  ئاكامی  گەلێك  لە  باس  ئەوا  ستالینییە،  ڕژێمی 

بگرنە  دەسەاڵت  و  هەڵبسنت  ئاسایی  خەڵكی  لەوانەیە  دەكەن. 

بەجۆرێكی  دەوڵەمەندەكان  نەتەوە  كۆمەڵێكی  ڕەنگە  دەست؛ 

وەك  خۆتان  جارێك  ڕەنگیشە  بكەن؛  كۆمەكتان  ناچاوەڕوانكراو 

گەورەترین خاوەنی كێڵگەى نەوتیی زەوی ببیننەوە و سوود لەم 

نیعمەتە وەربگرن بۆ دامەزراندنی ئابووریی دیموكراتی. 

پێناچێت  بەمجۆرەیە.  هەر  مێژوو  ڕەوتی  دەربارەى  بابەتەكە 

ماركس باوەڕی بەوە بێت مۆدێلە جۆراوجۆرەكانی بەرهەمهێنان لە 

كۆیلەداریی كۆنەوە تاكو سەرمایەداریی مۆدێرن بەپێی مۆدێلێكی 

نەگۆڕ بەدوای یەكدا هاتنب. ئەنگڵس دەیگوت: “مێژوو لە بازدان 

مۆدێلە  لەالیەكەوە،  دەجوڵێت”]11[.  پێچاوپێچدا  ڕەوتێكی  و 

بەدواى  تەنها  یەكەمدا  قۆناغی  لە  بەرهەمهێنان  جیاوازەكانی 
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یەكرتیدا نایەن. دەتوانن بەڕێككەوتن لە كۆمەڵگایەكدا ئامادە بن. 

لەالیەكی دیكەوە، ماركس پێیوابوو دیدگاكانی دەربارەى تێپەڕین 

لە فیودالیزمەوە بۆ سەرمایەداری بەدیاریكراوی دەربارەى جیهانی 

پەیوەندیی  بابەتەكە  مادام  بگشتێرنێن.  نابێت  و  ڕاستە  خۆرئاوا 

بە  نەتەوەكان  هەموو  هەیە،  بەرهەمهێنانەوە  مۆدێلەكانی  بە 

تاكە  دیكە  مۆدێلێكی  بۆ  مۆدێلێكەوە  لە  تێپەڕین  بۆ  زەرووری 

ڕەوت و ڕێگایەك نابڕن. بەلشەڤیكەكان دەیانتوانی بەجوڵەیەك لە 

ڕووسیای نیوەفیودالییەوە بەرەو واڵتێكی سۆسیالیستی بڕۆن، بێ 

ئەوەى قۆناغێكی گواستنەوەى دوورودرێژ لەگەڵ سەرمایەداریی 

فرەالیەندا ئەزموون بكەن. 

ماركس لە بڕگەیەكدا بەم باوەڕە گەیشت كە واڵتەكەى خۆى، 

ئەڵامنیا، سەرەتا دەبێت قۆناغێكی حكومەتی بۆرژوازیی ئەزموون 

بەدەستەوە  دەسەاڵت  بتوانێت  كرێكار  چینی  دواتر  تاكو  بكات 

بگرێت. هەڵبەت دواتر ماركس وازی لەم بۆچوونەى خۆى هێنا 

و لەبری ئەوە باوەڕی بە جۆرێك “شۆڕشی هەمیشەیی” كرد كە 

دەیتوانی ئەم قۆناغانە بشارێتەوە و لەناویەكرتدا ئاوێتەیان بكات. 

دیدگای باوی فەلسەفەى ڕۆشنگەری دەربارەى مێژوو باوەڕبوونە 

و  پەرەدەستێنێت  رسوشتی  بەشێوەیەكی  كە  پرۆسەیەك  بە 

پێشدەكەوێت و هەر قۆناغێك لەنێو دڵی قۆناغی پێشوودا دێتە 

كە  دەكات  دروست  گشتێتییە  ئەو  هەمان  دواج��ار  و  دەرەوە 

ڤێرژنی  بەپێچەوانەوە،  دەیناسین.  پێشكەوتنەوە  بەناوی  ئێمە 

و  ملمالنێ  دابڕان،  توندوتیژی،  لە  پڕە  مێژوو  بۆ  ماركسیستیی 

پێشكەوتن دەكرێت،  لە  باس  گێڕانەوەیەدا  لەم  بێگومان  پچڕان. 
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هیندستان  دەرب��ارەى  نووسینەكانیدا  لە  ماركس  وەك  ب��ەاڵم 

گوتوویەتی لە خوداییەكی ستەمكار دەچێت كە بەخوێنی سەری 

قوربانییەكانی تینووە. 

باوەڕی بێ چەندوچونی ماركس بە زەروورەتی مێژوویی هەر 

مەسەلەیەكی  بەڵكو  نییە،  ئابووری  و  سیاسیی  بابەتێكی  تەنها 

ئەوە  ماركس  گریامنەى  پێناچێت  هەمانكاتدا.  لە  ئەخالقیشە 

بوون.  بێنە  دەبێت  سەرمایەداریی  یان  فیودالیزم  كە  بووبێكت 

گەلێك  دەكرێت  تایبەتیدا،  بەرهەمهێنانی  مۆدیلێكی  دڵی  لەنێو 

ڕەوتی جۆراوجۆر دەربكەون. هەڵبەت ئەم ئازادییە سنوورێكیشی 

هەیە. ئیمكانی نییە لەنێو دڵی سەرمایەداریی مەرسەفیدا بگەین 

بە كۆمەڵگایەكی ڕاوچییانی سەرەتایی، مەگەر ئەوەى لەنێوانیاندا 

هێزە  گەشەكردنی  بكات.  دروس��ت  م��ەودا  ئەتۆم  جەنگێكی 

و  نازەرووری  تەواو  هەم  گەڕانەوەیەك  وەها  بەرهەمهێنەرەكان 

هەم بە قوڵی نەخوازراو دەكات. بەاڵم جوڵەیەكی تایبەتیی هەیە 

كە الی ماركس ناچارییە. بۆ گەیشنت بە سۆسیالیزم پێویستامن بە 

كێبڕكێیەكی  بە  وابەستەیە  سەرمایەداریی  هەیە.  سەرمایەداریی 

و  گەشەكردن  بە  پێویستیی  و  نەوەستاو  و  بەرژەوەندخوازانە 

تەنها  هۆیەوە  بەم  بەاڵم  هەیە،  بێباك  و  زاڵامنە  فراوانبوونێكی 

ئاستە  ئەم  تا  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە  دەتوانێت  سەرمایەداری 

ئەو  بەرهەمهێنانی  زیادەى  بتوانێت  كە  بەرێت  پێشەوە  بەرەو 

هێزانە، هەڵبەت لە سیستەمێكی سیاسیی جیاوازدا، بۆ دابینكردنی 

بۆئەوەى  بهێرنێت.  بەكار  هەمووان  پێداوستییەكانی  خاوەن 

سۆسیالیزم دامبەزرێنین سەرەتا دەبێ�ت سەرمایەداریامن هەبێت. 
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سەرمایەداریتان  ئێوە  نەبێت  پێویست  ڕەنگە  بڵێین،  باشرتە  یان 

هەبێت، بەاڵم حەمتەن دەبێت كەسێك هەیبێت. ماركس گومانی 

سۆسیالیزم،  فۆرمێكی  بە  بگات  ڕووسیا  لەوانەیە  دەكرد  ئەوەی 

دێهاتییەكانەوە  كۆمۆنە  دڵی  لەنێو  بوو  سۆسیالیزمێك  ئەویش 

دەرهاتبوو، نەك ئەوەی لەسەر مێژووی سەرمایەداریی پیشەسازیی 

وەستابێت؛ بەاڵم بیری لەوە نەدەكردەوە بتوانێت بەبێ كۆمەكی 

سەرچاوەكانی سەرمایەداریی لە ناوچەكانی دیكەى جیهاندا بەم 

بەنێو  بە حەمتیی  تایبەتی  نەتەوەیەكی  پێویستە  بگات.  ئامانجە 

پیادەبوونی سەرمایەداریدا ڕەتببێت، بەاڵم ئەگەر دەیەوێت بگات 

بە سۆسیالیزم دەبێت لە شوێنێكدا سەرمایەداریی هەبێت.

گۆڕێ.  دەهێنێتە  گەرم  ئەخالقیی  كێشەى  گەلێك  بابەتە  ئەم 

لەالیەكەوە  خراپە  مەسیحییەكان  لە  هەندێك  جۆرەى  بەو  ڕێك 

ئینسان  ڕێنوێنیكردنی  بۆ  خوایی  پالنی  زەروورەتێكی  وەك 

بدەن  بەدەستەوە  تەفسیرێك  دەتوانن  ئێوەش  دەكەن،  قبول 

بەپێی  ئەگەرچی  سەرمایەداری،  دەڵێت  ماركس  بەهۆیەوە  كە 

تاكو  بكرێت  تەحەمول  دەبێت  دەچەرخێت،  ستەم  و  دڕندەیی 

بگەین بە داهاتووی سۆسیالیستی، كە بەناچار بەدوایدا دێت. و 

ڕاستییەكەى نەك تەنها تەحەمولكردن، بەڵكو دەبێت بە تەواوی 

هەن  ماركسدا  نووسینەكانی  لە  شوێنێك  چەند  پێبدەین.  برەوی 

چونكە  دەكات،  سەرمایەداریی  گەشەى  ستایشی  تیایدا  ئەو  كە 

منوونە،  بۆ  دەبێت.  خۆش  سۆسیالیزم  بۆ  ڕێگا  بەمجۆرە  تەنها 

بازرگانیی  لە  بەرگریی  ماركس  1847دا  ساڵی  وتاربێژییەكی  لە 

دەركەوتنی  خێراتر  مایەى  و  هۆكار  وەك  چونكە  دەكات،  ئازاد 
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سۆسیالیزم سەیری دەكات. ئەو هەروەها حەزی دەكرد یەكێتیی 

گەشەی  مایەى  وەك  چونكە  ببینێت  خۆى  بەچاوی  ئەڵامنیا 

سەرمایەداریی لە ئەڵامنیا دەیبینی. و چەندین شوێن لە كارەكانی 

ئەودا دەبیرنێنەوە كە ئەم سۆسیالیستە شۆڕشگێڕە دڵ بە چینی 

یەكسان  كارەكە  دەكرێت  كە  دەبەستێت  پێشڕەو  سەرمایەداری 

بكاتەوە بە “وەحشیگەرایی و بەربەریزم”. 

چ  ئەمە  گوماناوییە.  ئاشكرا  بە  ڕێچكەیە  ئەم  ئەخالقیبوونی 

جیاوازییەكی هەیە لەگەڵ بەرنامە و پالنە تاوانكارییەكانی ستالین 

یان ماودا كە بەناوی داهاتووی سۆسیالیستییەوە پیادە دەكرێت؟ 

بە چ ڕادەیەك بۆ گەیشنت بە ئامانج ئامراز ڕەوایە؟ و بە كورتی 

هەیە،  سۆسیالیزم  ناچاربوونی  بە  باوەڕی  كەسێك  كەمرت  ئەمڕۆ 

لە هەمیشە  زیاتر  ڕەتبوونەوە  و  بەتاڵبوونەوە  نابێت خەتی  ئایا 

بەسەر ئەم بەشەى قوربانیكردنی وەحشیانەى ئێستا لە قوربانگا 

نەیەت؟  قەت  ڕەنگە  كە  بهێنین  داهاتوودا  كوشتارگایەكی  یان 

ئەگەر سەرمایەداریی بۆ گەیشتنی سۆسیالیزم زەروورییە و ئەگەر 

ئایا ئەمە بەو مانایە  سەرمایەداریی سیستەمێكی ستەمكارانەیە، 

نییە كە ستەم و ناعەدالەتی، بە شێوەیەكی ئەخالقی، قبوڵكراوە؟ 

دەبێت  ئایا  بە عەدالەت،  بگەین  داهاتوودا  لە  مبانەوێت  ئەگەر 

بە حەمتی لە ڕابردوودا ناعەدالەتیی بوونی هەبووبێت؟ ماركس 

“گەشەكردنی  دەنووسێت:  زیادەبەهادا  تیۆرییەكانی  كتێبی  لە 

تواناكانی جۆری مرۆڤ بە بەهای زۆرینەى تاكەكان و تەنانەت 

ئازادی  و  چاكە  كە  ئەمەیە  مەبەستی  ڕوودەدات”]12[.  چینەكان 

دروست  كۆمۆنیزمدا  چوارچێوەى  لە  دواج��ار  م��رۆڤ  ج��ۆری 
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دەبێت  ه��اوڕا  بەناچار  مەبەستە  بەم  گەیشنت  بەاڵم  دەبێت، 

زیادبوونی  و  گەشەكردن  ناعەدالەتیدا.  و  ئازار  دنیایەك  لەگەڵ 

نیعمەت و دەستكەوتە ماتریالییەكان كە عاقیبەت تێچوونەكانی 

ئازادی دابین دەكات، لەڕێگای نەهێشتنی زۆرێك لە ئازادییەكانی 

دیكەوە دەستەبەر دەبێت. 

جیاوازیی هەیە لەنێوان تووشبوون بەخراپە بە ئومێدی ئەوەى 

بەكارهێنانی  بۆ  هەوڵ  و  سەرهەڵبدات  لێوە  چاكەیەكی  ڕەنگە 

سۆسیالیستەكان  تێیكەوتووە.  ئەویدیكە  خراپەیەى  لەو  چاكە 

سەرمایەداری؛  پێویستەكانی  تاوانە  بە  ناكەن  دەست  خۆیان 

بەاڵم ئێستا كە سەرمایەداریی بوونی هەیە، بەشێوەیەكی گشتی، 

ئەم  و  دەردەكەوێت.  عاقاڵنە  شتێكی  وەك  لێی،  سوودوەرگرتن 

سوودوەرگرتنە لەو ڕووەوە گونجاوە كە سەرمایەداریی بێگومان 

سەرمایەداریی  لە  بیركردنەوەیە  جۆرە  ئەم  نییە.  پەتی  خراپەى 

هەڵەیەكە  ئەمە  هاتووە،  یەكئاراستەڕوانینەوە  و  كورتبینی  لە 

سیستەمی  بینیامن  وەك  بەریدەكەوین.  ماركس  الی  كەمرت  زۆر 

تەنها  ئازادیش،  بەڵكو  نا،  وەحشیگەرایی  تەنها  سەرمایەداریی 

كۆمەڵگای  جێدەكاتەوە.  ڕزگ��اری��ش،  بەڵكو  نا،  كۆیالیەتیی 

بە  بەاڵم  بەرهەمدەهێنێت،  گەورە  سامانێكی  سەرمایەداریی 

لێی  و  پێینەگات  دەستیان  هاوواڵتییان  زۆرینەى  كە  شێوەیەك 

ئەگەرە  ئەم  هەمیشە  ئەمانە،  هەموو  س��ەرەڕای  بن.  بێبەش 

هەیە كە ئەو سامانە بكەوێتە بەردەستی هەمووانەوە. دەكرێت 

فەردپەرستییەكان  و  چاوچنۆك  چوارچێوە  چنگی  لە  سامانە  ئەم 

كۆمەڵگا  كۆى  بۆ  بەرهەمهێناوە،  سامانەیان  ئەو  كە  دەربهێنین 
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نەخوازراوەكان  میكانیزمە  النیكەمی  بۆ  و  بكەین  خەرجی 

پیاوان و  ناوبراو دەتوانێت  بەهەدەر بدرێت. بەمجۆرە، سامانی 

ژنان لە زنجیرە زەروورییەكانی ئابووریی ڕزگار بكات و ژیانێكیان 

خۆیان  هێزەكییانەى  داهێنانی  ئازادانە  تیایدا  كە  پێببەخشێت 

دەربارەى  ماركس  دیدگای  ئەمەیە  بەدیبهێنن.  و  بكەن  ڕیالیزە 

كۆمۆنیزم. 

دەركەوتنی  ئ���ەوەى  ه��ۆى  نابێتە  لەمانە  یەكێك  هیچ 

سەرمایەداریی وەك چاكەى موتڵەق ببینین. زۆر باشرت بوو ئگەر 

بكرابایە ڕزگاریی مرۆڤەكان كەمرت بە خوێن و عەرەق و فرمێسك 

دەربارەى  ماركس  تیۆرییەكەى  ڕووەوە،  لەم  بهاتبایە.  بەدەست 

دان��ەم��ەزراوە.  )سەرەنجامناسی(  “تیلۆلۆژیا”  لەسەر  مێژوو 

هەر  دام��ەزراوە  تیلۆلۆژیا  لەسەر  تیۆرییەى  ئەو  لەڕوانگەى 

پێشوودا  قۆناغەكانی  دڵی  نێو  لە  بەناچار  مێژوو  قۆناغێكی 

جەوهری  لە  مێژوو  پرۆسەى  هەرقۆناغێكی  سەردەردەهێنێت. 

پرۆسەیە  ئەم  دیكەدا،  قۆناغەكانی  لەگەڵ  و  زەروورییە،  خۆیدا، 

خودی  هەیە.  زەروورەتی  دیاریكراو  ئامانجێكی  بە  گەیشنت  بۆ 

ئەو ئامانجە شتێكی ناچارییە و وەك هێزی جوڵێنەری شاراوەى 

شتێك  هیچ  ناكرێت  گێڕانەوەیەدا  لەم  دەكات.  كار  پرۆسە  كۆى 

ئەگەرچی  شتێك،  هەموو  چونكە  لەناوبربێت،  یان  بسڕدرێتەوە، 

بەدیهاتنی  بە  بێت، كۆمەك  نێگەتیڤ  یان  زیانبەخش  بەڕواڵەت 

چاكەى گشتی دەكات. 

ئەمە وانەى ماركسیزم نییە. ئەو قسەیە كە دەتوانین سوود لە 

سەرمایەداریی وەربگرین بۆ داهاتوویەكی باشرت بەو مانایە نییە 
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كە سەرمایەداریی لەبنەڕەتدا لەبەر ئەم هۆكارە بوونی هەیە. بەو 

جۆرەش نییە كە سۆسیالیزم بە زەرووری لە سەرمایەدارییەوە دێت. 

بەو مانایەش نییە كە تاوانەكانی سەرمایەداریی دەكرێت بەهۆى 

ناڵێت  ماركسیزم  بدرێنەوە.  پاساو  سۆسیالیزمەوە  دەركەوتنی 

سەرمایەداریی هەیە و بۆ ئەبەدیش دەبێت. مۆدێلە جیاوازەكانی 

جۆرە  بەو  ب��وون.  نایەنە  زەروورەت���ەوە  بەهۆى  بەرهەمهێنان 

بە هەموو  ناوەكی  لۆژیكێكی  بەكۆمەكی  ئەوانە  ڕەنگە  كە  نییە 

قۆناغەكانی پێشووتری مێژووەوە بەسرتاونەتەوە. هیچ قۆناغێكی 

پرۆسەى مێژووی پەتی بەهۆى قۆناغەكانی دیكەوە بوونی نییە. 

دەكرێت بە سیاق و ستایلی بەلشەڤیكەكان باز بەسەر هەندێك 

لە قۆناغەكاندا بدەین. هیچ گەرەنتییەك بۆ گەیشنت بە ئامانجێك 

دیاریكراوەوە  لە هیچ ڕوویەكی  نییە. مێژوو الی ماركس  بوونی 

وەربگرین  سەرمایەداریی  لە  سوود  دەكرێت  پێشەوە.  ناچێتە 

كۆى  بڵێین  ناكرێت  هەرگیز  بەاڵم  سۆسیالیزم،  دامەزراندنی  بۆ 

پرۆسەى مێژوو بە پەنهانی لەڕێگای ئەم ئامانجەدا كار دەكات. 

ئیمتیاز  گەلێك  مۆدێرن  سەرمایەداریی  سەردەمی  كەواتە 

دەرمانە  داهێنانی  ه��ەب��ووە.  چەندوچوونی  بێ  چاكەى  و 

دۆزینەوەى  سزادان،  یاساكانی  ڕیفۆرمكردنی  و  بێهۆشكەرەكان 

ئازادیی  دامەزراندنی  و  چارەسەركردن  كاریگەرەكانی  میتۆدە 

ئەم  زۆرەكانی  خەسڵەتە  منوونەیەكی  چەند  تەنها  دەربڕین، 

سەردەمەن كە لە زاتی خۆیاندا بەهایان هەیە و نەك تەنها بەو 

هۆیەوەى سیستەمی سۆسیالیستیی داهاتوو دەتوانێت ڕێگایەك 

زەرووری،  بە  ئەمە  بەاڵم  بكات.  پەیدا  ئەوانە  بەكارهێنانی  بۆ 
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بەرگریكردنێكی بێ چەندوچون نییە لە سیستەمی سەرمایەداری. 

دەكرێت بڵێین تەنانەت ئەگەر كۆمەڵگای چینایەتی دواجار بەرەو 

سۆسیالیزم هەنگاوی هەڵێنا، ئەو بەهایەی مرۆڤ ناچاربووە بۆ 

گەیشنت بەم دەرەنجامە شیرینە بیدات، بەڕاستی زیادەڕەوانەیە. 

مبێنێتەوە،  زیندوویی  بە  دەبێت  تاكەى  سۆسیالیستیی  دنیایەكی 

و تا چ ئاستێك دەبێت گەشە بكات تاكو بتوانێت بە وردبوونەوە 

مێژووی  بەهۆى  كە  بداتەوە  ئازارانە  ئەو  پاساوی  ڕاب��ردوو  لە 

چینایەتییەوە دروست بوون؟ ئایا قەت دەگونجێت كۆمەڵگایەك 

پاساوی  بكرێت  كە  دامبەزرێت  گەشەكردن  ڕادەی��ەی  ئەم  تا 

بهێنێتەوە؟ ماكس هۆركهایمەر، فەیلەسوفی  ئاوشڤیتز  كارەساتی 

عەزابی  و  ئازار  دڵی  بەنێو  مێژوو  “ڕەوتی  دەڵێت  ماركسیست، 

دیاریكراوەكان  پەیوەندییە  زنجیرەیەكی  تێدەپەڕێت.  تاكەكاندا 

مرۆڤ[دا  تاكەكانی  ئازاری  و  ]مێژوو  فاكتە  دوو  ئەم  نێوان  لە 

نییە”]13[.  بوونی  پاساودەر  مانایەكی  هیچ  بەاڵم  هەیە،  بوونی 

تراژیكەكانەوە.  جیهانبینییە  ڕیزی  ناخەنە  ماركسیزم  بەگشتی 

پەردەى كۆتایی درامای ماركسیزم – واتا كۆمۆنیزم – كۆتاییەكی 

بەاڵم  بدەین.  لەقەڵەمی  تراژیدیا  وەك  بتوانین  لەوەى  باشرتە 

وردنەبوونەوە لە ڕیتم یان ئاوازە تراژیكەكەى دەبێتە هۆى ئەوەى 

بە قواڵییە ئاڵۆزەكەى نەگەین. گێڕانەوەى ماركسیزم تراژیكە، بەاڵم 

پێویست  تراژیكبوون  بۆ  هەڵبەت  و  نییە.  ناخۆشی  كۆتاییەكی 

ناكات بە حەمتی دەبێت گێڕانەوەیەكی كۆتایی ناڕوون هەبێت. 

بەشێكی  بە  بگەن  كۆتاییدا  لە  ژنان  و  پیاوان  ئەگەر  تەنانەت 

ڕەزامەندبوون، ئەمە تراژیكە كە باووباپیرانیان دەبوو بەنێو دڵی 
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دۆزەخدا ڕەت بنب تاكو ئەمان بە ئاكامێكی باش بگەن. و لەوانەیە 

و  بنب  ئاكام  بێ  دەمێننەوە،  ڕێگاكەدا  درێژەى  لە  كەسانەى  ئەو 

لەبیر بچنەوە. بێ ئومێدبوون بە هەڵسانەوەی واقیعی، هەرگیز 

تیۆریی  بكەینەوە.  ئارام  ئومێدانە  ئەو فرە گەورەیە بێ  ناتوانین 

مێژووی ماركس تەنها لەم ڕووەوە تراژیكە. 

ئەمە ئەو چۆنایەتییەیە كە ئیجاز ئەحمەد وەسفێكی درەوشاوە 

دەربارەى  ئەو  ئەوەى  لەگەڵ  دەدات.  بەدەستەوە  لەبارەیەوە 

)یان  جوتیاری  كۆمەڵگای  لەناوچوونی  بە  ماركس  پەیوەندیی 

بەشێكی  دەرب��ارەى  بۆچوونەكەى  بەاڵم  دەدەوێ��ت،  دێهاتی( 

بەرفراوانی نووسینەكانی ماركس ڕاستی و دروستیان هەیە. خۆى 

گوتەنی لە بەرهەمەكانی ماركسدا، “مانایەكی تێكچوونی گەورە 

كێشەیەكی  دەكەوێت،  بەرچاو  قەرەبوونەكەرەوە  نەقسێكی  و 

پێداگریی  دەتوانین  تەواوی  بە  نە  تیایدا  كە  ئەخالقی  ناڕوونی 

ئەوەى  پشتڕاستكردنەوەى  بكەین،  نوێ  نە  و  كۆن  لەسەر 

ئازاردیتووان لەو یەكەیەدا بێ عەیب و نەقس بوون، و هەروەها 

ئەوەى مێژووی سەركەوتنەكان و نشوستەكان لەڕاستیدا مێژووی 

ئەم  تروسكاییەكی  كۆتاییدا،  لە  و  ماتریالییەكانە،  بەرهەمهێنانە 

و  ڕوحم  بێ  مێژووە  ئەم  دڵی  لەنێو  ڕۆژێك  ڕەنگە  كە  ئومێدە 

دڵڕەقەدا شتێكی باش سەردەربهێنێت”]14[. بە زەرووری، تراژیدیا 

تراژیدیا  كاتێك  ئەوەیە  مەسەلەكە  ئومێد.  هیواو  لە  نییە  بەدەر 

پێداگریی لەسەر شتێك دەكات، بە ترس و لەرز و بە سیامیەكی 

ڕەنگ پەڕیوی ترساوەوە پێداگری و بەڵێ دەكات. 
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لەكۆتاییدا، پێویستە ئاماژە بە خاڵێكی دیكەیش بكەین. بینیامن 

سەرمایەداریی  سۆسیالیزم  بە  گەیشنت  بۆ  دەڵێت  خۆى  ماركس 

لەوانە  ئایا  ئەى  بەمجۆرەیە؟  لەڕاستیدا  ئایا  بەاڵم  زەروورییە. 

ئاستێكی  لە  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە  بیەوێت  كەسێك  نییە 

بەشێوەگەلێكی  بەڕادەیەك  بەاڵم  پێبدات  پەرە  كەمرتدا  زۆر 

كارە  ئەم  دیموكراتییەكانەوە؟  سۆسیالیستییە  بەها  بە  گونجاو 

دیدگای  هەمان  بەگشتی  ئەمە  بەاڵم  تاقەتپڕوكێنە.  و  زەحمەت 

بەلشەڤیك  ڕووسیای  چەپی  ئۆپۆزیسیۆنی  ئەندامانی  لە  بەشێك 

گەلێك  كەچی  هێنا،  هەرەسی  پرۆژەیە  ئەم  ئەگەرچی  و  بوو؛ 

خوازراودا  و  داواكراو  بارودۆخێكی  لە  كە  هەن  بەهێز  بەڵگەى 

سرتاتیژییەكی ڕاست و دروستە، بەاڵم هەرچۆنێك بێت پرسیارەكە 

چی  نەیەت،  ب��ەدی  هەرگیز  سەرمایەداریی  ئەگەر  ئەمەیە: 

دەبێت؟ ئایا مرۆڤ نەیدەتوانی بەشێوەیەكی كەمرت كارەساتبار بۆ 

پەروەردەكردن و بەدیهێنان شتگەلێك بدۆزێتەوە كە ماركس وەك 

بەنرخرتین دەستكەوتە مرۆییەكان سەیری دەكرد – گەشەكردنی 

مافی  م��رۆڤ،  داهێنەرەكانی  هێزە  گەنجینەى  ماتریالی، 

ئازادیی  یونیڤێرسالەكان،  پەیوەندییە  چارەنووس،  دیاریكردنی 

مێژوویەكی  ئایا  چی؟  و  چی  و  شكۆمەند  كولتووری  ف��ەردی، 

بلیمەتگەلێك  نەدەكرا  سەرمایەداری[  مێژووی  لە  ]جگە  دیكە 

بیر  دەكرێت  بكات؟  پەروەردە  شەكسپیردا  و  ڕافائیل  ئاستی  لە 

كۆن،  یۆنانی  لە  مەعریفەكان  و  هونەرەكان  گەشەكردنی  لە 

ئێرانی كۆن، میرس، چین، هیندستان، میزۆپۆتامیا و شوێنی دیكە 

زەرووریی  بەڕاستی  سەرمایەدارانە  مۆدێرنیتەى  ئایا  بكەینەوە. 
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ئازادییەكانی تاكی  بوو؟ چۆن دەبێت بەهای زانستی مۆدێرن و 

مۆدێرن بەپێی خەسڵەت و دەستكەوتە مەعنەوییەكانی كۆمەڵگا 

سەرەتایی و خێڵەكییەكانیش هەڵبسەنگێنین؟ كاتێك دیموكراسیی 

ئایا  هەڵدەسەنگێنین،  بیستەم  سەدەى  كارەساتەكانی  بەپێی 

دەتوانین بە ئاسانی بەرگری لێبكەین؟

ئەكادیمییەوەیە.  پرسیاری  س��ەرووی  لە  زۆر  پرسیارە  ئەم 

كارەساتی  لە  دەبین  ڕزگار  ئێمە  كەمی  ژمارەیەكی  بیربكەنەوە 

گەورەى ئەتۆمی یان ژینگەیی و ڕووبەڕووی ئەم پەیامە تۆقێنەرە 

دروستبكەینەوە.  شارستانێتیی  سفرەوە  لە  دەبێت  كە  دەبینەوە 

هۆكارەكانی  دەرب��ارەى  شتەى  لەو  بەوردبوونەوە  بەمجۆرە 

بە  شارستانێتیی  ئەمجارە  نەدەبوو  بۆچی  دەمانزانی  كارەسات 

شێوەیەكی سۆسالیستی دامبەزرێنین؟
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بەشی چوارەم
ماركس و یۆتۆپیا
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بە  ب���اوەڕی  یۆتۆپیاییە.  خەونێكی  ماركسیزم 
ئازار،  كۆمەڵگایەكی كامل و خاڵی لە مەینەتی، و خەم، 
توندوتیژی یان ملمالنێ هەیە. لەژێر سایەى كۆمۆنیزمدا، 
نامێنێت،  خۆپەرستیی  نامێنێت،  بوونی  كێبەڕكێ  چیرت 
نایەكسانی.  نە  و  ناكۆكی  نە  دەبێت،  قۆرخكارییەك  نە 
لەناودەچێت  ژێردەستییەك  یان  بااڵدەستییەك  هەموو 
لە  مرۆڤەكان  ناكات،  ئیش  ك��ەس  چیرت  نامێنێت.  و 
هاوئاهەنگیی و هارمۆنییەكی تەواودا بەیەكەوە دژەین؛ 
و كااڵ ماتریالییەكان لەبڕانەوە نایەن. ئەم خەونە ساویلكە 
سەرسوڕهێنەرە، لە ئیامنێكی گەشبینانەوە بە خەسڵەتی 
بێ خەوشی مرۆڤەوە دێت. ڕەچاوی شەڕانگێزیی مرۆڤ 
ناكات. زۆر بەسادەیی ئەم ڕاستییە مەملوسە دەكرێ�ت كە 
ئێمە بەرسوشت بوونەوەرگەلی خۆپەرست و تەماحكار و 
شەڕانگێز و كێبەڕكێخوازین، و هیچ ئاستێكی ئەندازیاریی 
بگۆڕێت. خەونی  ئەم حەقیقەتە  ناتوانێت  كۆمەاڵیەتیی 
ڕەنگدانەوەى  داهاتوو  دەرب��ارەى  ماركس  پاكیزانەى 

وەهمی بێامنای كۆی سیاسەتەكەى ئەوە. 

لە  ئێوەدا چیرت  ماركسیستییەی  یۆتۆپیا  لەم  پرسیارێك:  ئەرێ 
“

پرسیارە  جۆرە  لەو  ئەمە  پێشەوە؟”  نایەتە  ڕووداو  شەقامەكاندا 
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تانە و تەشەرئاسایانەیە كە ئیرت بۆ ماركسیستەكان بووەتە شتێكی 

ئاسایی. لەڕاستیدا ئەمجۆرە قسانە زیاتر پەردە لەسەر حەماقەتی 

بێژەر هەڵدەماڵێت نەك وەهمی ماركسیستەكان. چونكە ئەگەر 

بێت،  نەقس  بێ  و  پێرفێكت  یۆتۆپیا كۆمەڵگایەكی  لە  مەبەست 

ئەوسا “یۆتۆپیای ماركسیستی” بە مانایەك، بریتییە لە دژبەرییەك. 

وشەى  سەرنجڕاكێشرت  بەشێوەیەكی  ماركسیزمدا  نەریتی  لە 

شۆڕشگێڕە  گەورەترین  لە  یەكێك  بەكاردەهێرنێت]1[.  “یۆتۆپیا” 

ماركسیستە بریتانییەكان، ویلیام مۆریس، كتێبێكی نەمری دەربارەى 

 News(یۆتۆپیا هەیە بەناوونیشانی چەند هەواڵێك لەناشوێنەوە

from Nowhere(، كە بە پێچەوانەى نزیكەى هەموو بەرهەمە 

گۆڕانی  پرۆسەى  دەریدەخات  موبەمو  دیكە  یۆتۆپییەكانی 

بە  پەیوەندیی  باسەكە  كاتێك  بەاڵم  ڕوودەدات.  چۆن  سیاسیی 

بەكارهێناىن ڕۆژانەى ئەم وشەیەوە هەیە، دەبێت بڵێین ماركس 

مەرگ،  ئازار،  لە  بەدەر  داهاتوویەكی  بە  پەیوەندییەكی  هیچ 

كار  تەنانەت  یان  تراژیدیا  ملمالنێ،  وێرانە،  نشوست،  نوقسانی، 

نییە.  داهاتوو  بۆ  حەزێكی  هیچ  لەڕاستیدا  نییە.  زەحمەتەوە  و 

كە  ئەوەیە  ماركس  دەربارەى  بەدناوەكان  حەقیقەتە  لە  یەكێك 

ئەو بەڕادەیەك هیچ قسەیەكی دیاریكراو لەسەر چەندوچوونی 

كەواتە  ناكات.  كۆمۆنیستی  یان  سۆسیالیستی  كۆمەڵگایەكی 

ناڕوون  جۆرە  بە  بكەن  تۆمەتبار  ئەو  دەتوانن  ڕەخنەگرەكانی 

بێژییەكی نەبەخرشاو؛ بەاڵم ناتوانن لە هەمان كاتدا ئەو تۆمەتبار 

بكەن بە كێشانی نەخشە یۆتۆپیاییەكان. ئەوە سەرمایەدارییە نەك 

ماركسیزم قومار لەسەر داهاتوو دەكات. لە ئایدیۆلۆژیای ئەڵامنیدا 
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ماركس ئەم وێنایە ڕەتدەكاتەوە كە دەڵێت كۆمۆنیزم “ئایدیالێكە 

دەبێت واقیع خۆی لەگەڵدا بگونجێنێت”. لە بەرانبەردا لە هەمان 

كە  دەبینێت  واقیعی”  “بزووتنەوەیەكی  وەك  كۆمۆنیزم  كتێبدا 

“دۆخی بااڵدەست لەناو دەبات”]2[. 

ئەوا  دەكات،  حەرام  داهاتوو  پێشبینیكردنی  جولەكە  نەریتی 

بەگشتی  بوو،  سیكوالر  جولەكەیەكی  كە  بەمجۆرە  ماركسیش 

هەڵدەبژێرێت.  بێدەنگی  بەردەمامن  ئەگەرەكانی  دەرب��ارەى 

دابێت،  لەقەڵەم  بەناچاری  سۆسیالیزمی  پێدەچێت  ئەو  بینیامن 

بەاڵم بەدیاریكراوی هیچ قسەیەك لەسەر شكڵ و شێوەى شیامنەیی 

بێدەنگبوونە.  ئەم  بۆ  هەن  هۆكار  گەلێك  ناكات.  سۆسیالیزم 

كەواتە  نییە،  دەرەكیی  بوونێكی  داهاتوو  چونكە  لەالیەكەوە، 

دروستكردنی چەندین وێنە بۆ ئەو داهاتووە پشتڕاستكردنەوەی 

لەسەر  ئاماژە  ڕەنگە  داهاتوو  وێنەى  كێشانی  تەواوە.  درۆیەكی 

ئەوە بكات كە داهاتووی لەپێشدا دیاریكراو – و داهاتوو لەنێو 

بكەین.  كەشفی  دەبێت  كە  وەستاوە  تەمومژاویدا  ناوچەیەكی 

بینیامن بە مانایەك ماركس پێیوابوو داهاتوو ناچارییە. بەاڵم ئەم 

بەاڵم  حەمتییە  مەرگیش  نییە.  ویسرتاو  زەرووریی  بە  حەمتییەتە 

بەاڵم بەدیدی زۆرینەى خەڵكی ویسرتاو نییە. داهاتوو لەوانەیە 

وادابنێین  نییە  هۆیەك  هیچ  بەاڵم  دیاریكرابێت،  لەپێشەوە 

وەك  دەبێت.  باشرت  هەمانە،  ئێستا  شتەى  بەو  بەراورد  داهاتوو 

بینیامن شتی حەمتی بەگشتی نەخوازراوە. ماركس زیاتر لە هەر 

كسێك ئەمەی دەزانی. 
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لە  نییە،  سوودێكی  هیچ  كە  داهاتوو  پێشبینیكردنی  هەڵبەت 

زاڵبوومنان  دەسەاڵتی  ئەگەر  تەنانەت  وێرانكەریشە.  پراكتیكدا 

بەسەر داهاتوودا هەبێت، بوونی ئەم دەسەاڵتە بە جۆرێك جێگا 

بۆ هەستێكی ئاساییشی درۆزنانە خۆش دەكات. ئەمە تاكتیكێكە 

بۆ پارێزراوبوونی خۆمان لەبەرانبەر بە رسوشتی كراوە و نەزانراوی 

نەكراوییەكانی.  پێشبینی  و  ناجێگیری  هەموو  بە  ئێستا  زەمەنی 

فیتیش  جۆرێك  وەك  داهاتوو  بەكارهێنانی  لە  بریتییە  ئەمە 

دەچەسپێن  پێیەوە  مرۆڤەكان  كە  ئارامكەرەوە  بتێكی  وەك   –

دەپێچرێتەوە.  جلوبەرگەكانی  لە  كە  تازەلەدایكبوویەك  وەك 

نێو  بۆ  ئێمە  كەوتنی  بە  بەر  كە  موتڵەقە  بەهایەكی  داهاتوو 

نائومێدی دەگرێت چونكە )لەبەر ئەوەى بوونی دەرەكی  چاڵی 

نییە( وەك تارماییەك بەرانبەر بە فریوی بایەكانی مێژوو پارێزراو 

دەبێت. هەروەها دەكرێت بە مەبەستی زاڵبوون بەسەر زەمەنی 

ئێستادا، داهاتوو بكەین بە هی خۆمان. فاڵگرەوە حەقیقییەكانی 

سەردەمی ئێمە، ڕەتكراوە و ئاوارە قژبژ و دەنگناخۆشەكان نین كە 

بە دەنگێكی ناخۆش و دڕندانەوە پێشبینیی مەرگی سەرمایەداریی 

كۆمپانیا  خزمەتكاریی  بە  دەبن  پسپۆڕانێكن  بەڵكو  دەك��ەن، 

دەروونی  و  دڵ  بەوردییەوە  تاكو  فرەنەتەوەییەكان  زەبەالحە 

سیستەمەكە ڕابگرن و دڵنیایی بە سەرۆكەكانیان بدەن كە سوود 

و بەرژەوەندییان تا دەساڵی دیكە گەرەنتی كراوە. بەپێچەوانەوە 

پەیامبەر یان نەبی هەرگیز پێشبینیكەر یان فاڵگرەوە نییە. نابێت 

خەیاڵی ئەوە بكەین پێغەمبەرانی جولەكە ویستبێتیان پێشبینیی 

داهاتوو بكەن. لەڕاستیدا، پێغەمبەرە بەرژەوەندخواز و تەماحكار، 
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گەندەڵكار و دەسەاڵتپەرستەكانی ئەمڕۆ شتەكە نارشین دەكەن 

و ئاگادارمان دەكەنەوە كە ئەگەڕ ڕێگا و شێوەى خۆمان نەگۆڕین 

بۆیە،  داهاتوویەك.  هیچ  خاوەنی  نابینە  زیاترەوە  گومانێكی  بە 

ماركس هەرگیز پێشبینیكەر و فاڵگرەوە نەبوو. 

وریاییەوە  بە  ب���ەردەوام  دیكەیشەوە  بەهۆیەكی  ماركس 

چونكە  دەكرد.  قسەى  داهاتوو  خەیاڵییەكانی  وێنە  دەرب��ارەى 

ئ��ەودا  س��ەردەم��ی  لە  خەیاڵییانە  وێنە  ج��ۆرە  ل��ەم  دنیایەك 

دروستكرابوو – و بەڕادەیەك هەموو ئەوانە دروستكراوی دەستی 

دەڵێت  ئایدیایەی  ئەم  بوو.  نائومێدەكان  ئایدیالیستە  ڕادیكاڵە 

كاملبوون  و  تەواوێتیی  بەرەو  سەرەوە  بۆ  و  پێشەوە  بۆ  مێژوو 

ئەم  نییە.  چەپ  بە  تایبەت  بیركردنەوەیەكی  و  ئایدیا  دەڕوات 

ئایدیا  هەژدەهەمدا  سەدەى  ڕۆشنگەریی  فەلسەفەى  لە  وێنایە 

بڵێین  ناكرێت  بوو  فەلسەفەیەك  ئەمە  بوو،  باو  بیرۆكەیەكی  و 

باوەڕی بە سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕیی هەبوو. ئەم تەرزە ئایدیایە 

بوو  ئەوروپا  ناوەڕاستی  چینی  دڵنیایی  و  متامنە  ڕەنگدانەوەى 

خەریكی  عەقڵ  خۆى.  یەكەمی  پێشكەوتنی  و  گەشەكردن  بە 

زانست  بوو،  دیسپۆتیستەكان  و  ستەمكار  حكومەتە  لەناوبردنی 

خەریكی ڕیشەكێشكردنی خورافات، و ئاشتی بەرە بەرە كۆتایی 

مرۆڤایەتی  مێژووی  كۆى  پێدەچوو  دواجار،  دەهێنا.  بەجەنگ 

مێژووی  مەبەستیان  لەڕاستیدا  بیرمەندانە  ئەم  زۆرینەى  )و 

هەماهەنگی  ئازادی،  دۆخی  دامەزراندنی  بەرەو  بوو(  ئەوروپا 

بەاڵی  دیارترین  بازرگانی دەڕۆیشت. زۆر دوورە  و گەشەكردنی 

پشتڕاست  وەهمەى  ئەم  مێژوودا  لە  ناوەڕاستەكان  چینە  گیانی 



بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟ 136

بینیامن  بەو جۆرەى  لە خۆپەسەندییەوە هاتووە.  كە  كردبێتەوە 

ماركس باوەڕیی تەواوی بە پێشكەوتن و شارستانێتیی هەبوو؛ بەاڵم 

دەیزانی، النیكەم لە سەردەمی ئەودا، پێشكەوتن و شارستانێتیی 

مەحاڵە لە وەحشیگەرایی و ستەم و تاریكی جیابكرێتەوە. 

بابەتەكە ئەوە نییە كە ماركس هیچ لە بیرمەندە یۆتۆپییەكانی 

وانەیەكی  ئ��ون��ەوە  ڕۆب���ەرت  و  سیمۆن  س��ان  ف��ۆری��ە،  وەك 

وەرنەگرتبێت. ڕاستە ماركس بە توڕەیی و توندییەوە لەسەر ئەوان 

دەربارەى  خۆى  بۆچوونی  دەیتوانی  هەروەها  بەاڵم  دەدوێت، 

بیرۆكە و ئایدیاكانیان دەرببڕێت كە هەندێكجار پێشكەوتووخواز 

و ستایشكەرانە بوو. )و هەڵبەت نەك هەموویان: فۆریە، هەمان 

ئایدیالیی  یەكەم  و  داهێنا  “فیمینیزم”ی  زاراوەى  كەسەی  ئەو 

بۆ 1620 كەس نەخشەى كێرشابوو،  بەدیاریكراوی  كۆمەڵگاكەى 

پێیوابوو لە كۆمەڵگای داهاتوودا ئاوی سوێری دەریاكان دەكات 

پێ  ڕاینی  لیمۆ. ڕەنگە ماركس خۆى شەرابی سپی  بە شەربەتی 

باشرتبووبێت(. یەكێك لە ڕەخنە توندەكانی ماركس لە سۆسیالیستە 

بە  بەوەى دەتوانن  بوو  ئەوان  باوەڕی  یۆتۆپیستەكان  و  خەیاڵی 

نەیارەكانی  بەسەر  بەڵگەهێنانەوە  دەسەاڵتی  بە  بەسنت  پشت 

خۆیاندا زاڵ بن. كۆمەڵگا الی ئەوان مەیدانی خەباتی ئایدیاكان 

لە  ماتریالییەكان.  و  مادی  بەرژەوەندییە  بەركەوتنی  نەك  بوو 

باوەڕە  لەم  لەگومانەوە  پڕ  چاوانێكی  بە  ماركس  بەرانبەردا، 

ئەو  دەیزانی  بەباشی  زۆر  ئەو  دەڕوانی.  عەقاڵنی  گفتوگۆى  بە 

دابو  لەڕێگای  دەكەن  دیل  ژنان  و  پیاوان  لەڕاستیدا  ئایدیایانەى 

نەریت و ڕۆتینی ژیانی ڕۆژانەوە دروست دەبن نەك لە گوتاری 
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بزانن  دەتانەوێت  ئەگەر  گشتییەكان.  دیبەیتە  و  فەیلەسوفان 

كارو  سەیری  هەیە،  بەچی  باوەڕیان  لەڕاستیدا  ژنان  و  پیاوان 

كردەوەیان بكەن نەك دەمولەفزیان. 

پەرتەوازەیی  نیشانەى  ماركس  الی  یۆتۆپییەكان  نەخشە 

توانایەى  و  هێز  ئەو  ئێستا.  ساتی  سیاسییەكانی  ئەركە  لە  بوو 

خەباتی  لەڕێگای  ئەگەر  دەكرا،  خەرج  ئەوانە  دابینكردنی  بۆ 

سیاسییدا بەگەڕ خرابایە بێگومان بەرهەمگەلێكی زیاتری دەبوو. 

خۆیەوە  هێزی  هەموو  بە  بەمجۆرە  و  بوو  ماتریالیست  ماركس 

واقیعی  لە  كە  بوو  ئایدیایانە  ئەو  مەترسییەكانی  چاودێریی 

جیابوونەوەیە  ئەم  دەكردەوە  بیری  و  جیادەبوونەوە،  مێژوویی 

هەیە.  بەهێزی  مێژوویی  بەڵگەى  و  هۆكار  گەلێك  بەگشتی 

هەر مرۆڤێكی بێكار دەتوانێت بەردەوام بۆ داهاتوویەكی باشرت 

هەر  بەوجۆرەى  بكێشێت،  ڕازاوە  و  جوان  نەخشەى  چەندین 

كەسێك دەتوانێت بۆ ڕۆمانێكی شاكار تا ئەبەد نەخشە بكێشێت 

كە هەرگیز بڕیار نییە بنوورسێت. ئامانجی ماركس خەیاڵپاڵویی 

چارەسەركردنی  بەڵكو  ئایدیالی،  داهاتوویەكی  دەربارەى  نەبوو 

كێشە و دژبەرییەكانی زەمەنی ئێستایە كە ناهێڵێن داهاتوویەكی 

باشرتمان هەبێت. و كاتێك ئەم داهاتووە باشرتە پەیدا بوو و هات، 

چتیر پێویست بە كەسانێكی وەك ماركس ناكات. 

لە فەڕەنسادا ماركس دەنووسێت  ناوخۆیی  لە كتێبی جەنگی 

ئایدیالێكدا  هیچ  بەدیهاتنی  “ب��ەدوای  شۆڕشگێڕەكان  كرێكارە 

ناگەڕێن، بەڵكو تەنها دەیانەوێت بناغە و ڕوكنەكانی كۆمەڵگایەكی 

لەئانی  بۆرژوازیی  كۆن  كۆمەڵگای  خودی  كە  بكەن  ئازاد  تازە 
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كەوتندا، پێ ئاوس كراوە”]3[. ناتوانین هیوا و ئومێد بۆ داهاتوویەكی 

باشرت لە چەند ڕستەیەكی حەرسەتخواردنی وەك “چ باش دەبوو 

ئەگەر...” كورت بكەینەوە. داهاتوویەكی سەرتاپا جیاواز، ئەگەر 

بڕیارە شتێكی زیاتر لە خەیاڵپاڵوییە پووچەكان بێت، دەبێت نەك 

تەنها خوازراو، بەڵكو ڕەخساویش بێت؛ و بۆ ئەوەى بڕەخسێت 

دەبێت پێی لەنێو واقیعەكانی زەمەنی ئێستادا هەبێت. ناتوانین 

ئەوە لە بەشێكی ئاسامنی سیاسیی بۆ سەر زەویی ڕەق و سەختی 

ڕێگایەك  بەدواى  دەبێت  بهێنین.  ئێستا  زەمەنی  واقیعەكانی 

تاكو  بگەڕێین  ئێستادا  زەمەنی  شاراوەكانی  پرۆسە  بینینی  بۆ 

منایش  لەناوەوەیدا  هێزەكیانە  بەشێوەیەكی  دیار  داهاتوویەكی 

مرۆڤەكان  دەتوانین  تەنها  لەمە،  جگە  دەریبخەین.  و  بكەین 

بكەینە دیل و ئەسیری ڕۆژە مەحاڵەكان؛ و الی فرۆید ئارەزووی 

مەحاڵ و بێ بەرهەم جگە لە نیرۆس )عوسابی( هیچ ئاكامێكی 

دیكەى نابێت. 

بۆیە لە زەمەنی ئێستادا گەلێك هێز هەن كە ئاماژە بەودیوی 

بزووتنەوەیەكی  فیمینیزم  منوونە  بۆ  دەك��ەن.  ئێستا  زەمەنی 

بەاڵم  ئێستادا چاالكیی دەنوێنێت؛  لە زەمەنی  سیاسییە دروست 

دەست بۆ داهاتوویەك درێژ دەكات كە بەشێكی گەورەى زەمەنی 

ئێستا بە چەندین میل بەجێدەهێڵێت. بۆ ماركس، چینی كرێكار – 

كە تیایدا واقیعێكە سەر بە زەمەنی ئێستا و هەروەها فاكتەرێكە 

و  ئێستا  نێوان  پەیوەندیی  بازنەى  هەمان   – بیگۆڕین  دەتوانین 

نێو  دەخاتە  داهاتوو  تیژیی  نوكی  ڕزگاریی  سیاسەتی  داهاتووە. 

ئێستا  لەنێوان  پردێكە  ئێستاوە. سیاسەتی ڕزگاریی  دڵی زەمەنی 
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هەم  بەاڵم  دووانە.  ئەم  بەریەككەوتنی  خاڵی  واتا  داهاتوودا،  و 

ئێستا و هەم داهاتوو لە گەنجینە و زەخیرەكانی ڕابردوو دەخۆن، 

ڕابردوو وەك گەنجینەى نەریتە سیاسییە گرانبەهاكان كە دەبێت 

بجەنگین و خەبات بكەین تاكو بەزیندوویی بیانهێڵینەوە. 

هەندێك لە كۆنزەرڤاتیڤەكان )موحافەزەكارەكان(یش دەكەونە 

داهاتوودا  لە  ئەوان  یۆتۆپیای  بەاڵم  یۆتۆپیستەكانەوە،  ڕیزی 

مێژوو  ئەوان  الی  هەیە.  ڕاب��ردوودا  لەنێو  شوێنی  بەڵكو  نییە 

لە  كەوتن  خەمناكی  و  درێژ  و  دوور  ڕەوتێكی  لە  بووە  بریتی 

شەكسپیر،  دانتە،  ڤیرژیل،  ئادەم،  سەردەمی  زێڕیندا،  سەردەمی 

دیزرائیلی  بنجامین  جێفرسۆن،  تۆماس  جانسۆن،  ساموئێل 

مارگارێت   ،]19 سەدەى  بریتانیی  موحافیزكاری  ]سیاسەمتەداری 

تاچەر، یان بەڕادەیەك هەر كەسێك كە بیری لێدەكەنەوە. ئەمە 

دروست  فیتیشێك،  جۆرە  وەك  ڕابردوودا  لەگەڵ  الیەنبوون  واتا 

داهاتوودا  لەگەڵ  یۆتۆپیایی  بیرمەندانی  هەندێك  جۆرەى  بەو 

دەیكەن. ڕاستە ڕابردووش وەك داهاتوو بوونێكی دەرەكیی نییە، 

كەچی واقیعییانە دەردەكەوێت. بەاڵم كۆنزەرڤاتیڤانێكیش هەن 

ئەم ئەفسانەیەى كەوتن و هبووتە ڕەتدەكەنەوە. چونكە پێیانوایە 

هەموو سەردەمەكان بە ڕادەیەك مەترسیدار و خەمناكن. هەواڵی 

نەبێ�ت؛  خراپرت  لەمە  دۆخەكە  چیرت  ئەوەیە  ئەوان  بۆ  خۆش 

خەبەری ناخۆشی ئێمە ئەوەیە دۆخەكە بەم هۆیەوە لەمە خراپرت 

مێژوو  ئەوەى  نییە.  مومكین  و  ڕەخساو  خراپرت  لەمە  كە  نابێت 

كە  مرۆڤە  رسوشتی  دەكات  بەسەردا  فەرمانی  و  لێدەخۆڕێت 

)یەكەم( وێرانییەكەى بەڕادەى ڕابردووە و )دووەم( بە موتڵەقی 
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 – ستەمكارانە  لەڕاستیدا  و   – جەهالەت  گەورەترین  نەگۆڕە. 

ئایدیال پیشانی پیاوان و ژنان بدەین كە مرۆڤ  ئەمەیە: گەلێك 

بەهۆى رسوشتی خۆیەوە نەتوانێت دەستی بەوانە بگات. كاری 

توندڕەوەكان ئاكامێكی دیكەى نییە جگە لە بێزاركردنی مرۆڤەكان 

لە خودی خۆیان. توندڕەوەكان بە هاندان و وروژاندنی مرۆڤەكان 

تاكو هەوڵبدەن لەڕێگای شتە بااڵتر و بەرزترەكان، ئەوان نوقمی 

هەستی گوناه و نائومێدی دەكەن. 

دەستپێكردن لەو شوێنەى تیایدا وەستاوین، ڕەنگە وەك باشرتین 

ڕێنیشاندەر بۆ گۆڕانی سیاسیی دەرنەكەوێت. زەمەنی ئێستا بۆ 

گۆڕانێكی وەها زیاتر بەربەستە وەك لەوەى دەرفەت بێت. ئەمە 

دەچێت  كەللەپووتەكان  ئیرلەندییە  كڵێشەیی  وێنەى  لە  زیاتر 

لێدەپرسێت  قیتاریان  وێستگەى  شوێنی  داوای  كەسێك  كاتێك 

پێنەدەكرد”.  دەستم  لێرەوە  بووایەم  من  ئەگەر  “باشە  دەڵێن: 

ئەم قسەیە هێندە یان بەو ڕادەیەى ئیرلەندییەكان خۆیان بیری 

“ئەگەر  ئەمەیە:  ماناكەى  چونكە  نییە.  نالۆژیكی  لێدەكەنەوە 

و  زووتر  بێگومان  ڕێ،  نەكەوتیتایە  دوورەدا  و  پەرت  خاڵە  لەم 

ڕاستەوخۆتر بە ئامانج دەگەیشتیت”. دوور نییە سۆسیالیستەكانی 

هەبێت.  ئاوادا  ڕوانینێكی  لەگەڵ  هاوبەشیان  هەستێكی  ئەمڕۆ 

ڕووسیای  لە  بەسەرهاتەكەمان  نێو  ئیرلەندیی  كابرای  دەكرێت 

دوای شۆڕشی بەلشەڤیكەكاندا وێنا بكەین – ئەو بەلشەڤیكانەى 

دەیانویست لە واڵتێكی ئابڵوقەداراو، تەنها و هەژاردا سۆسیالیزم 

دامبەزرێنن – كە دەڵێن: “باشە ئەگەر من بووایەم لێرەوە دەستم 

پێنەدەكرد”. 
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هەڵبەت هیچ شوێنێكی دیكەیش نییە لێیەوە دەست پێبكەین. 

داهاتوویەكی جیاواز دەبێت داهاتووی هەمان ئێستای تایبەتیی 

بێت. و بەشێكی گەورەى زەمەنی ئێستا لە ڕابردووەوە دروست 

بووە. ئێمە بۆ دروستكردنی داهاتوو شتێكامن نییە جگە لە ئامرازە 

كەم و ناكافییەكان كە مێژوو بە میرات بۆی بەجێهێشتووین. و ئەم 

ئامرازانەش مۆركی گەلێك كارەسات و مەینەتی و چەوساندنەوەیان 

لە  ماركس  گەیشتوون.  ئێمە  بە  بەهۆیانەوە  كە  داوە  لەخۆیان 

ڕەخنەى بەرنامەى گۆتادا دەنووسێت كۆمەڵگای نوێ لەسەرەتای 

لێیەوە  كە  كۆن  نەزمی  تروسكایی  چەندین  لەدایكبوونەوەیەوە، 

كەواتە  دەهێڵێتەوە.  خۆیەوە  بەڕووخساری  دەرەوە،  هاتووەتە 

دەستپێبكەین.  لێیەوە  كە  نییە  بوونی  “پەتی”ی  خاڵێكی  هیچ 

ڕەوتێكی  خاوی  خەیاڵی  ئاوا  خاڵێكی  یان  پۆینت  بە  باوەڕبوون 

‘ئ��اژاوەى  گوتەنی  لینین  )یان  توندڕەوەكانە  چەپە  بە  ن��ارساو 

مندااڵنە‘( كە بە دەمارگیرییە شۆڕشگێڕییەكەیانەوە هەموو ئەو 

سازشی  بۆنی  كە  دەخەن  پشتگوێ  ئێستا  زەمەنی  ئامرازانەى 

پارتە  كرێكارییەكان،  یەكێتییە  كۆمەاڵیەتی،  ڕیفۆرمی  لێبێت: 

بەمجۆرە  هتد.  و  هتد  و  پەرلەمانی،  دیموكراسیی  سیاسییەكان، 

ئەستۆپاكیی بۆ خۆیان دەكەن بەاڵم بە نرخێكی ناچیز و هیچ. 

كەواتە نابێت لە دەرەوە داهاتوو بخەینە سەر زەمەنی ئێستا، 

دروست بەو جۆرەى باڵغبوون لە دەرەوە ئیزافەى سەر منداڵیی 

ناكرێت. نە ئەوەى ئەم داهاتووە گریامنییە بێگومان بەدیدێت، 

تەمەنی  بە  ناگات  زەرووری��ی  بە  منداڵێك  هیچ  ج��ۆرەى  بەو 

باڵغبوون. چونكە هەمیشە دەگونجێت بەهۆى نەخۆشییەكی وەك 



بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟ 142

بابەتەكە  باڵغی، مبرێت.  بە  گەیشنت  لە  بەر  سەرەتانی خوێنەوە 

تەنها ئەمەیە ئگەر دۆخێكی تایبەتیی لە زەمەنی ئێستادا گریامنە 

بكەین، ئەوا هەرگیز ناتوانین هیچ داهاتوویەكی بۆ وێنا بكەین. 

داهاتوو كراوەیە، ئەگەرچی تەواویش كراوە نییە: بەمجۆرە نییە 

كە لەنێو دڵی ئێستاوە بشێت هەموو داهاتوویەك بێتە دەرەوە. 

كاتێك دەگوترێت دە دەقەى دواتر من لەكوێ دەبم، پەیوەندیی 

بەوەوە هەیە كە ئێستا لەكوێ بم. بینینی داهاتوو وەك شتێكی 

بینینی  لەگەڵ  هەیە  جیاوازیی  ئێستادا  دڵی  لەنێو  ڕەخساو 

هێلكەیەك وەك مرشكێكی تەواو. هێلكەى مریشك بەپێی یاسای 

رسوشت بێگومان دەبێت بە مریشك، ئەگەر لە ژێر پێدا نەشكێت 

گەرەنتیی  بەاڵم رسوشت  نەخورێت؛  و  دەڵەمە  بە  نەكرێت  یان 

سۆسیالیزم  بێگومان  سەرمایەدارییدا،  بەدواى  كە  ناكات  ئەوە 

دێت. گەلێك داهاتووی جیاواز لەنێو دڵی زەمەنی ئێستادا دێت 

و دەچێت، كە هەندێكیان وەك ئەوانیدیكە سەرنجڕاكێش نین. 

بەمجۆرە سەیركردنی داهاتوو، وەك پارێزگار یان پەرژینێك وایە 

لە بەرانبەر بە وێنە درۆزنانەكەیدا. بۆ منوونە خەتی ڕەتكردنەوە 

“پەرەسەندنخواز”ییەدا  خۆپەرستانە  دیدگا  ئ��ەم  بەسەر 

زەمەنی  گەشەسەندنی  و  فراوانبوون  وەك  تەنها  كە  دەهێنێت، 

شتێك  داهاتوو  ڕوانگەیەوە،  لەم  دەڕوانێت.  داهاتوو  لە  ئێستا 

گەورەترەكانیدا.  ڕەهەندە  لە  نەبێ�ت  ئێستا  زەمەنی  تەنها  نییە 

تازۆر ڕێك بەم  بەباش دەزانن داهاتوو كەم  ئێمە وای  حاكامنی 

ئێستا،  زەمەنی  لە  باشرت  شتێكی  وەك   – ببینن  شێوەیە  و  شكڵ 

و  درێژبوونەوەیدا  لە  ئارامكەرەوە  شێوەیەكی  و  شكڵ  بە  بەاڵم 
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هەوڵدەدەن هەموو شتێكی نادیمەنئاسا یان ناقابیلی تەماشاكردن 

و  نزم  ناگونجێت، وەك شتێكی  و سەلیقەیاندا  زەوق  لەگەڵ  كە 

ڕووداو  یان  تراوما  هیچ  ئەوانەوە  لەڕوانگەى  بخەنەڕوو.  خراپ 

و  لەسەرخۆ  باشرتبوونی  هەیە  ئەوەى  نییە،  بوونی  شۆڕشێك  و 

بەردەوامی خودی ئەو شتەیە كە ئێستا هەمانە. ئەم دیدگایە تا 

لەوەى  بەر  دەركردبوو،  ناوی  مێژوو”  “كۆتایی  بە  دواییانە  ئەم 

توندڕەوە مەزهەبییەكان ڕووداوی خراپ و شكاوی مێژوو دووبارە 

تیۆریی  ناوبنێین  دیداگایە  ئەم  بتوانین  ڕەنگیشە  بخەنەوەگەڕ. 

لە  چونكە  مێژوو،  دەرب��ارەى   )goldfish( سوورە-ماسییەكان 

خەیاڵی خۆیاندا بیر لەژیانێك دەكەنەوە پڕە لە ئاساییش و خۆشی، 

بەاڵم یونیفۆرم و وەڕەسكەر، شتێك لە ژیانی سوورە-ماسییەكان 

دەچێت. ئەم دیدگایە ئازادی و ڕزگاربوون لە گۆڕانكارییە گەورە 

شەكەتییەكییەكی  و  وەڕەسی  نرخی  بە  چارەنووسسازەكان  و 

داهاتوو  تێناگات  بەمجۆرە  دەیكڕێت.  و  دەهێنێت  پێرفێكت 

خاڵە  ئەم  هێشتا  بێت،  خراپرت  ئێستا  زەمەنی  لە  هەرچەندێك 

ئێستاوە  زەمەنی  لە  ڕێسامن  و  ئاسامن  كە  یەكالییكەرەوەیە 

دوورە. یەكێك لە هۆیەكانی ئەوەى بازاڕە داراییەكانی ئەم چەند 

بە  پشتیان  كە  بوو  ئەمە  وێرانبوون،  و  لەناچوون  پێشوو  ساڵەى 

گەلێك مۆدێل بەست كە بەهۆیەوە داهاتوو جیاوازییەكی ئەوتۆی 

لەگەڵ زەمەنی ئێستادا نەبوو. 

دابڕانێكی  ڕەم��زی  مانایەك  بە  سۆسیالیزم  بەپێچەوانەوە، 

مێژوو  دەبێت  ئێستادا.  زەمەنی  لەگەڵ  یەكالییكەرەوەیە 

وەك  نەك   – بونیادبرنێتەوە  سەرلەنوێ  و  بكرێت  دووك��ەرت 
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باشرت  بە  ڕیفۆرم  لە  خۆیان شۆڕش  بەئارەزووی  سۆسیالیستەكان 

میانەڕەوەكان  دەنگی  خوێن  تینووی  دڕندەكانی  وەك  دەزانن، 

كە  نەخۆشییەوەیە،  بارودۆخی  قوڵیی  بەهۆى  بەڵكو  نابیسنت، 

بەاڵم  “مێژوو”،  دەڵێم  من  هەیە.  چارەسەركردن  بە  پێویستی 

بەها  و  كرێدیت  ئەوەى  لەسەر  سوورە  ماركس خۆى  لەڕاستیدا 

ڕووی��ان��داوە،  ئێستا  تاكو  كە  ببخەشین  شتانە  ئەو  بەهەموو 

كۆى  ئەو،  الی  بەسەریاندا.  ناونیشانە  ئەم  بڕاندنی  بە  ئەویش 

ئەو شتانەى تاكو ئێستا زانیومانە بریتییە لە “پێش-مێژوو” – واتا 

گێڕانەوە جیاوازە یەك بەدوای یەكەكانی ستەم و چەوساندنەوەى 

لەم  دابڕانە  مێژوویی  ڕاستەقینەى  ئەكتی  تاقانە  ئینسانەكان. 

مێژووی  مەیدانی  بەرەو  هەنگاونانە  و  وەڕەسكەرە  گێڕانەوە 

ڕاستەقینە. ئەگەر سۆسیالیست بیت، ناچاریت بە ورد و درشتی 

ڕوونی بكەیتەوە كە چۆن و بە چ دامەزراوەگەلێكەوە دەكرێت 

بەو ئامانجە بگەین. بەاڵم ئەگەر دەتەوێت نەزمی كۆمەاڵیەتیی 

نوێ بەڕاستی لە نەزمی بااڵدەست نەچێت، ئەوسا ئەو شتەى هەر 

سنوورێكی  و  ئاست  دەبێتە  بدوێین،  دەربارەى  دەتوانین  ئێستا 

لەنێو  تەنهاوتەنها دەكرێت  بێت داهاتوو  یەكالكەرەوە. هەرچی 

ئەو چوارچێوانەدا باسبكرێن ك لە ڕابردوو یان ئێستا وەرگیراون؛ و 

داهاتوویەك پەیوەندیی خۆى لە ڕیشەوە لەگەڵ زەمەنی ئێستادا 

بپچڕێنێت، ناچارمان دەكات بچینە ئەودیوی سنوورەكانی زمانی 

برۆمەری  كتێبی هەژدەهەمی  لە  ماركس خۆى  خۆمانەوە. وەك 

ناوەرۆك  داهاتووی سۆسیالیستیدا  “لە  بۆناپارتدا دەڵێت:  لوویی 

سنووری فۆڕم تێدەپەڕێنێت”. ڕایمۆند ویلیامز لە كتێبی كولتوور 
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خاڵ  هەمان  بە  ئاماژە  بنچینەدا  لە  1950-1870دا،  كۆمەڵگا  و 

دەكات: “دەبێت پالن بۆ شتگەلێك دابرنێت كە قابیلی پالندانان 

دەستەجەمعییەكامنان.  بڕیارە  لەگەڵ  بێت  گونجاو  ئەویش  بن، 

كە  گونجاوە  كاتێك  كولتوور  ئایدیای  لەسەر  پێداگریی  بەاڵم 

نییە.  بۆدانان  پالن  قابیلی  بنچینەدا  لە  كولتوور  بێت  لەبیرمان 

ئێمە دەبێت كەرەستەگەلی پێویست بۆ ژیان و بۆ بەیەكەوەبوون 

بەم  بزانێت  ناشتوانێت  و  نازانێت  كەس  بەاڵم  بكەین،  دابین 

كەرەستە و ئامرازانەوە چ جۆرە ژیانێك بەدیدێت”]4[. 

ئەگەر  بخڕێتەڕوو.  خاڵە  ئەم  دیكەیش  بەجۆرێكی  دەكرێت 

“پێش-مێژوو”�ە،  ڕووی��ان��داوە  ئێستا  تا  شتانەى  ئەو  هەموو 

ماركس  لەوەى  زیاتر  پێشمێژووە  ئەم  بڵێین  دەكرێت  ئەوسا 

پێشبینیكردنە.  قابیلی  دەكرد،  سەیری  ڕاستەقینە  مێژووی  وەك 

لە هەر  و  ببڕین  خاڵێكدا  لە هەر  ڕابردوو  مێژووی  ئێمە  ئەگەر 

بڕگەیەكیدا لێی بكۆڵینەوە، هەر لەسەرەتاوە شتگەلێك دەربارەى 

دەبینین  منوونە  بۆ  دەزانین.  دەیبینینەوە،  لێرەدا  شتەى  ئەو 

شەو  تا  بەیانییەوە  لە  قۆناغەدا  لەم  پیاوان  و  ژنان  زۆرینەى 

دەبینین  پڕبكەنەوە.  حاكم  كەمینەى  گیرفانەى  تاكو  گیانەاڵیانە 

دنیایەك  بە  بكات  دەست  ئامادەیە  بێت،  هەرچۆنێك  دەوڵەت، 

بەشێكی  دەبینین  بااڵدەست.  دۆخی  پاراستنی  بۆ  توندوتیژیی 

ئایدیای ئەو قۆناغە بۆ پاراستنی  گەورەى ئەفسانە و كولتوور و 

دۆخی بااڵدەست بەگەڕ دەخرێت. هەروەها ڕەنگە لەنێوان ئەو 

كەسانەى دەچەوسێرنێنەوە، گەلێك تیشكی ئومێد بۆ بەرهەڵستی 

و خەبات دژ بەم ستەم و ناعەدالەتییە ببینینەوە. 
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گەشە  پێی  لە  زنجیرانە  و  ئەم كۆت  ئەمانە، هەركە  سەرەڕای 

و چرۆكردنی مرۆڤ البربێن، گوتنی ئەوەى چی ڕوودەدات، زۆر 

لەچوارچێوەى  ژنان،  و  پیاوان  كاتە  ئەو  چونكە  دەبێت.  قورسرت 

سنووری بەپرسیارێتیی خۆیاندا دەرهەق بە یەكرتیی، لەڕادەبەدەر 

و  بكەن  ڕەفتار  حەزدەكەن،  ج��ۆرەى  بەو  تاكو  دەبن  ئازادتر 

گیان  لەبری  كاتی خۆیان  زیاتر  بتوانن  ئەوان  ئەگەر  بجوڵێنەوە. 

دەرچوون و شەكەتبوون لە ژینگەى كاردا، بۆ ئەو چاالكییانە تەرخان 

بكەن كە ئێستا ئێمە پێیدەڵێین كاتی بەتاڵ، ئەوا پێشبینیكردنی 

ئێستا  “ئ��ەوەى  دەڵێم  دەبێت.  قورسرت  بەجۆرێك  ڕەفتاریان، 

پێیدەڵێین كاتی بەتاڵ” چونكە ئەگەر لەڕاستیدا سوودمان  ئێمە 

ئازادكردنی  بۆ  سەرمایەداریی  كەڵەكەكراوەكانی  سەرچاوە  لە 

كار وەردەگرت،  بەندی  و  لەكۆت  ئینسانەكان  بەشێكی گەورەى 

ئەوا چیرت بە چاالكییەكانی ئەوامنان نەدەگوت كارەكانی “بەتاڵی”. 

ئایدیای بەتاڵی )leisure یان ئاسوودەیی( وابەستەیە بە  چونكە 

بەبێ  جۆرەى  بەو  زەحمەت(،  و  )كار  خۆیەوە  دژەكەى  بوونی 

وێناكردنی ئاشتی، ناتوانین جەنگ پێناسە بكەین. با لەبیریشامن 

تاقەتپڕوكێنرت  بێت بە مانایەك چاالكییەكانی كاتی بەتاڵی ڕەنگە 

بەردیندا.  كانەكانی خەڵوزی  لەنێو  كاركردن  لە  بێت  ئیزعاجرت  و 

چەپەكان  لە  هەندێك  كردووە.  خاڵە  بەم  ئاماژەى  ماركس خۆى 

كات  مانای  زەرووری  بە  زۆرەملێ  كاری  البردنی  ببیسنت  كاتێك 

بەسەردن و ڕابواردن نایەت ئەوا تووشی نائومێدی دەبن. 

ئاسانی  بە  بكەن.  بەراورد  زیندانیان  ڕەفتاری  بە  دۆخە  ئەم 

دەتوانن گومانی ئەوە بكەن زیندانیان سەرتاپای ڕۆژەكە دەست 
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وابەستەیە  چاالكییەكانیان  چونكە  دەب��ەن،  كارگەلێك  چ  بۆ 

یەقینێكی  بە  سەختەوە.  و  قورس  ڕێسای  و  یاسا  چەندین  بە 

ڕێژەییەوە زیندانەوانەكان دەتوانن پێشبینیی بكەن زیندانیان لە 

ئەگەر  و  دەبن،  لەكوێ  چوارشەممەدا  عەرسی  پێنجی  سەعاتی 

نەتوانن پێشبینیی ئەمە بكەن ئەوا بە ئەگەرێكەوە دەبێت خۆیان 

لەبەردەم بەرپرسیی زیندانەكەدا ببیننەوە. بەاڵم كاتێك تاوانباران 

ئازاد دەبن و دەگەڕێنەوە نێو كۆمەڵگا، پااڵوتنیان زۆر زۆر قورس 

دەبێت، مەگەر ئەوەى سوود لە ئامرازە ئەلكرتۆنییەكان وەربگرین. 

زیندانەكەیانەوە  “پێشمێژوو”ی  لە  زیندانییان  مانایەك  بە 

ئێستا  واتا  هەڵێناوە،  ڕاستەقینە  مێژووی  ب��ەرەو  هەنگاویان 

ئازادن خۆیان بڕیار لە چارەنووسی خۆیان بدەن و بەدوای هێزە 

دەرەكییەكان نەكەون. الی ماركس، سۆسیالیزم قۆناغێكی مێژووە 

چارەنووسی  دەستەجەمعیی  بەشێوەیەكی  بەرەبەرە  تیایدا  كە 

كاتێك بەجدیی  واتا دیموكراسییەك،  ئەمە  دیاریدەكەین.  خۆمان 

وەریدەگرین، و نەك ئەو دیموكراسییەى )بە گشتی( شتێك نییە 

جگە لە ئەدا و ئەتوار یان ژێستە سیاسییەكان. و ئەو ڕاستییەى 

خەڵك ئازادتر دەبن بەو مانایە دێت كە قورسرت دەتوانین بڵێین 

ئەوان لە سەعاتی پێنجی عەرسی چوارشەممەدا چ كارێك دەكەن. 

داهاتوویەكی بەڕاستی جیاواز، نە درێژبوونەوەى ڕووتی زەمەنی 

ئێستا دەبێت و نە دابڕانی موتڵەقیش لێی. ئەگەر دابڕانی موتڵەق 

بێت چۆن دەتوانین دەستنیشانی بكەین؟ بەاڵم ئەگەر دەمانتوانی 

بە ئەئاسانی بە زمانی زەمەنی ئێستا وەسفی ئەم داهاتووە بكەین 

ئەوسا بە چ مانایەك ئەم داهاتووە بەڕاستی جیاواز دەبوو؟ ئایدیای 
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هەمووارەكان  و  نەرم  بەردەوامییە  هەم  ماركس  الی  ڕزگاریی 

ڕەتدەكاتەوە و هەم دابڕانە تەواو و موتڵەقەكانیش. لەم ڕووەوە، 

خەونبینینی  دژەكانە:  كۆكردنەوەى  دەگمەنی  منوونەى  ماركس 

لە  ئەو  بێدار.  كەسی  قورسی  واقیعبینییەكی  لە  بریتییە  كەسێك 

پرۆسە  مەیدانی  دەكردە  ڕووی  داهاتووەوە  خەیاڵییەكانی  دیوە 

مەیدانە  لەم  دەقاودەق  بەاڵم  ئێستا؛  زەمەنی  وەڕەسكەرەكانی 

دایە كە ئەو بەدواى داهاتوویەكی دەوڵەمەند و پڕدا دەگەڕێت 

بە  بەراورد  بكرێت.  ڕزگار  ئێستا  بەندی  و  كۆت  لە  دەبێت  كە 

زۆرێك لە بیرمەندان ئەو نیگایەكی ناڕوونرتی دەرهەق بە ڕابردوو 

هەیە، بەاڵم زیاتر لەوان، ئومێدی بە داهاتوو هەیە. 

واقیعبینی و خەیاڵپاڵوی بەیەكەوە دەجوڵێن: بۆ ئەوەى زەمەنی 

لەژێر  دەبێت  ئەوا  لەڕاستیدا هەیە،  كە  ببینین  بەو جۆرە  ئێستا 

ڕۆشنایی گۆڕانێكی گریامنەكراودا سەیری بكەین. جگە لەمە ئەوا 

تەواوی  تێگەیشتنێكی  بۆ  چونكە  نایبینین،  دروستی  بە  هەرگیز 

گەورەیەكی  منداڵە  ئەو  بزانین  دەبێت  مندااڵنەییبوون  مانای 

لەسەروو  توانای  و  هێز  چەندین  سەرمایەداری،  هێزەكییانەیە. 

ئاساییەوە بەرهەمهێناوە، كە هاوزەمان دەبێتە ڕێگری بەردەمیان؛ 

بەم هۆیەوەیە ماركس دەتوانێت ئومێدەوار بێت، بەاڵم ساویلكانە 

بە  دەتوانێت  نەدات،  خۆى  ناوچەوانی  لە  پێشكەوتن  مۆركی 

تەواوی بوونییەوە واقیعبین بێت بێ ئەوەى بكەوێتە نێو دۆخ و 

قەیرانی عەقڵی گاڵتەجاڕی و سەرلێشێواوییەوە. نیگای تراژیدییانە 

ئەمەیە كە خراپرتین دۆخ بهێنیتە بەرچاوی خۆت، بەاڵم هەر بەم 

كارەوە بەسەریدا زاڵبیت. بەو جۆرەى بینیامن، ماركس لەهەندێك 
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ڕووەوە بیرمەندێكی تراژیكە نەك ڕەشبین. 

بە  كە  كردارگەراكانن  واقیعبینە  ماركسیستەكان  لەالیەكەوە، 

بە  دەڕوانن،  ئەخالقییەكان  ئامۆژگارییە  لە  گومانەوە  چاوێكی 

كاردەكەن  ئایدیالیزمدا،  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  لە  وریاییەوە 

و دەجوڵێنەوە. ئەوان، بەهۆى خەسڵەتە بەدگومانەكەیانەوە، لە 

پشتی ڕەوانبێژییە توندو خێرا سیاسییەكاندا بەدوای بەرژەوەندییە 

وریاییەوە  بە  زۆر  ئەوان  دەگەڕێن.  واقیعییەكاندا  و  ماتریالی 

چاودێرن بەسەر هێزە وەڕەسكەر و بەگشتی نزم و پاتاڵەكانەوە، 

ڕوانگە  و  ئامۆژگارییانە  قسەگەلی  بونیادی  و  ژێرخان  وەك  كە 

لەو  ئەمانە  دادەنرێن. هەڵبەت هەموو  و خرۆشەكان  پڕ جۆش 

ئەم  بەندی  و  لە كۆت  پیاوان  و  ژنان  دەیانەوێت  كە  ڕووەوەیە 

مرۆڤەكان  پێیانوایە  ماركسیستەكان  چونكە  بكەن،  ڕزگار  هێزانە 

شایستەى ژیانێكی باشرتن. بەگشتی، ئەوان واقیعبینیی خۆیان بە 

لەوەی  زەوینیرتە  ماتریالیزم  دەبەستنەوە.  مرۆڤایەتییەوە  ئیامنی 

بەاڵم  بخوات،  فریودەرەكان  ڕەوانبێژییە  و  ڕیتۆریك  فریوی  كە 

لەوەى  وەك  هەیە  بارودۆخ  باشرتكردنی  بۆ  زیاتری  ئومێدێكی 

زۆر  مرۆڤایەتیدا  مێژووی  لە  گاڵتەجاڕییەوە.  داوی  بكەوێتە 

پێكهاتەى خراپرتمان لەوە هەبووە. 

ساڵی  پاریسی  خوێندكارانی  گوڕوتینی  لە  پڕ  دروشمی 

ئەم  بكە!”  مەحاڵ  داواى  بە:  “واقیعبین  لەبیرە:  1968تتان 

و  ڕاست  سەرتاپا  كەچی  زیادەڕەوییەكەى،  سەرباری  دروشمە 

كۆمەڵگا  وێرانەكانی  چاككردنی  بین،  واقیعبین  ئەگەر  دروستە. 

بااڵدەستەكان،  لەودیوی هێزەكانی سیستەمە  بەشتێكە  پێویستی 
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دەكات  بەوە  فەرمان  واقیعبینی  بەاڵم  مەحاڵ.  ڕووەوە،  لەم  و 

باوەڕ بكەین لە بنەڕەتدا دەكرێت جیهان لەمە باشرت بێت. ئەوان 

گەورە  گۆڕانكارییە  ڕوودانی  بە  باوەڕبوون  لەسەر  دەست  كە 

خەیاڵپاڵوە  تەواون.  خەیاڵپاڵوێكی  دادەنێن،  كۆمەاڵیەتییەكان 

واقیعییەكان ئەوانەن كە بانگەشەى ئەوە دەكەن هیچ شتێك زیاتر 

پراگامتیزمە  ئەم  نییە.  بوونی  بەهەنگاو  هەنگاو  چاكسازیی  لە 

واقیعبینانەیە بەو ڕادەیەیە وەهمییە كە تۆ خەیاڵی ئەوە بكەیت 

بەردەم  كەوتوونەتە  تاكانە هەمیشە  ئەمجۆرە  ئەنتوانێتی.  ماری 

منوونە،  بۆ  بكات.  كەلەپاچەیان  مێژوو  كە  مەترسییەوە  ئەو 

سیستەمی  دەكرد  ئەوەیان  خەیاڵی  فیودالەكان  ئایدیۆلۆژیستە 

ئابووریی سەرمایەداریی “نارسوشتی”ترە لەوەی بتوانێت ڕۆژێك 

كەسایەتیی  گەلێك  ئەواندا  لەگەڵ  گەردوونی.  ببێتە  و  هەمەگیر 

ئەوە  خەیاڵی  خۆیاندا  لەگەڵ  هەن  خۆفرودەریش  و  نائارام 

بەرفراوانرت،  هەوڵی  و  زیاتر  كاتێكی  تەرخانكردنی  بە  دەكەن، 

سەرەنجام سەرمایەداری جیهانێكی بێ بەری و بەتاڵ لە هەژاری 

و مەحرومییەت دەهێنێتە بوونەوە. ئەوان پێیانوایە تەنها بەهۆى 

هەست  ڕووینەداوە.  ئەمە  هێشتا  كە  بووە  خراپەوە  شانسێكی 

و  نارسیزم  بەڕادەى  سەرمایەداریی  بۆ  نایەكسانیی  ناكەن  بەوە 

خۆگەورەبینیی )megalomania( هۆلیوود شتێكی رسوشتییە. 

بەرژەوەندییەكان  وێرانكەری  بەركەوتنێكی  لە  جگە  ماركس 

شتێكی دیكەى لە زەمەنی ئێستادا نەدەبینی. بەاڵم لەو شوێنەى 

بە  تاكو  بكات  ئێوە  بانگی  یۆتۆپیایی  بیرمەندێكی  دەگونجێت 

زاڵ  ملمالنێیانەدا  ئەم  بەسەر  مرۆڤدۆستییەوە  و  عەشق  چەكی 
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بن، ئەوا ماركس هەڵوێستێكی جیاواز وەردەگرێت. ئەو لەناخی 

دڵییەوە ئیامنی بە عەشق و هاوڕێیەتی هەیە، بەاڵم بیرناكاتەوە بە 

هارمۆنی و هەماهەنگییە درۆزن و ساختەكان بكرێت دەستامن 

كراون،  مەحروم  و  چەوسێرناونەتەوە  ئەوانەى  بگات.  بەوانە 

ئەمە   – هەڵگرن  خۆیان  بەرژەوەندییەكانی  لە  دەست  نابێت 

بەڵكو   – لێدەكەن  داوایان  ئاغاكانیان  كە  شتەیە  ئەو  دەقاودەق 

بن.  سوور  خۆیان  بەرژەوەندییەكانی  لەسەر  بەردەوام  دەبێت 

تەنها لە دوای ئەمەوە دواجار دەكرێت كۆمەڵگایەك لەسەرووی 

بەرژەوەندییە شەخسییەكانەوە دروست بكرێت. گەڕان بەدواى 

ئەگەر  نییە،  ئەوتۆی  كێشەیەكی  شەخسییەكاندا  بەرژەوەندییە 

بەناوی  زنجیرەكان  بە  بێت  بەسرتانەوە  و  چەسپین  بەدیلەكەى 

ڕۆحی درۆزنانە و فیداكارییەوە. 

ئەم سووربوونە لەسەر بەرژەوەندییە چینایەتییەكان لەوانەیە 

لەگەڵ زەوق و سەلیقەى ڕەخنەگرانی ماركسدا نەگونجێت. بەاڵم 

گەشبینانەى  و  مەحاڵ  وێنایەكی  ماركس  بڵێن  ناتوانن  ئەوانیش 

ئێستاوە  زەمەنی  لە  كاتێك  تەنها  هەیە.  مرۆڤ  رسوشتی  بۆ 

لە  پڕ  و  عەیبدار  لۆژیكە  و  نەكراوە  ڕزگار  كە  دەستپێبكەیت 

خەلەلەكەى قبوڵ بكەیت دەتوانیت ئومێدت بە دەرچوون لێی 

تراژیدیی  كەشوهەوایەكی  ئەمەش  هەبێت.  درەوشانەوەى  و 

هەیە. تەنها كاتێك قبوڵی بكەین ناكۆكییەكان یان پارادۆكسەكان 

دەربڕینی  بە  و  چینایەتین  كۆمەڵگای  جەوهەریی  بەشێكی 

سامانی  دەتوانین  نەكەین،  لەوانە  ئینكاریی  مەبەستییانە،  بێ 

ئینسانەكان لەنێو زیندانی پارادۆكسەكاندا دەربهێنین. ماركس ڕێك 
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لە خاڵگەلێكدا هێڵە گشتییەكانی داهاتوویەكی دیكە دەبینێتەوە 

دەبات  تەنگژەى  بەرەو  ئێستا دەشێوێنێت،  زەمەنی  لۆژیكی  كە 

و یەكگرتووییەكەى لەدەست دەدات. وێنەى حەقیقیی داهاتوو 

بریتییە لە نشوست و كەوتنی زەمەنی ئێستا. 

ماركسیزم  دیدگای  دەكەن  ئەوە  گلەیی  ڕەخنەگران  لە  زۆرێك 

لەڕادەبەدەر  و  ڕاستییەوە  لە  دوورە  مرۆڤ  رسوشتی  دەربارەى 

ساویلكانە  و  ئەحمەقانە  بەشێوەیەكی  ماركسیزم  ئایدیالییە. 

دەبنە  بەیەكەوە  هەمووان  تیایدا  و  دەبینێت  داهاتوو  خەونی 

هاوڕێ و نزیكی یەكرت. كێبڕكێ، ئیرەیی، نایەكسانی، توندوتیژی، 

لەهیچ  لەڕاستیدا،  نامێنێت.  بوونی  و ملمالنێ چیرت  شەڕانگێزی، 

كوێیەكی نووسینەكانی ماركسدا وشەیەكیش بۆ پشتڕاستكردنەوەى 

لە  زۆرێ��ك  بەاڵم  نابیرنێتەوە،  سەیروسەمەرەیە  بانگەشە  ئەم 

ڕەخنەگرانی ئەو ئامادە نین بە قبوڵكردنی حەقیقەتەكە، ژێرپێی 

خۆیان لەق بكەن. ئەوان خەیاڵی خۆیان بەم گومانەوە ئاسوودە 

ئینسانی  فەزیلەتی  حاڵەتێكی  پێشبینیی  ماركس  كە  دەك��ەن 

فریشتەى  گەورە  جوبرائیلی  كە  كردووە  كۆمۆنیزمەوە  بەناوی 

خودایش ناتوانێت بە ئاسانی و ئاسوودەیی بیری لێبكاتەوە. بەم 

كارە ماركس بەشێوەیەكی خۆویستانە یان بە ناوردبینییەوە ئەو 

پێیدەگوترێت  نائارامەى  هەمیشە  و  بریندار  عەیبدار،  حاڵەتە 

رسوشتی مرۆڤ، لەبەرچاو ناگرێت. 

هەندێك لە ماركسیستەكان وەاڵمی ئەم تۆمەتانەیان داوەتەوە 

و گوتوویانە ئەگەر ماركس ڕەچاوی رسوشتی مرۆڤی نەكردبێت 

باوەڕی بەم چەمكە زەینییە نەبووە.  بەو هۆیەوەیە كە هەرگیز 
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جگە  نییە  شتێك  مرۆڤ  رسوشتی  چەمكی  دیدگایە،  ئەم  بەپێی 

بااڵدەست.  دۆخی  پاراستنی  بۆ  سیاسیی  تەڵەكەیەكی  و  فێڵ  لە 

بە هۆى ئەم وێنایەوە مرۆڤەكان بوونەوەرگەلی الواز، گەندەڵ و 

بەرژەوەندخوازن؛ و ئەم خاڵە لە سەرتاسەری مێژوودا فەرامۆش 

گۆڕانی  بۆ  كەشتی هەموو هەوڵێك  كە  بەردێكە  ئەمە  و  كراوە؛ 

ڕادیكاڵ تێكدەشكێنێت. ئەو ڕستەیەى دەڵێت “ناتوانین رسوشتی 

مرۆڤ بگۆڕین” یەكێكە لە باوترین ئەو ڕەخنانەى لە سیاسەتی 

لە  هەندێك  ڕەخنانەدا  ئەم  وەاڵمی  لە  دەگیرێت.  شۆڕشگێڕی 

ماركسیستەكان دەڵێن لەنێو بوونی مرۆڤدا هیچ تۆوێكی نەگۆڕ 

نەك  ئێمەیە  مێژووی  ئەمە  ئەوانەوە  لەڕوانگەى  نییە.  بوونی 

رسوشتی ئێمە، بەو جۆرە دروستامن دەكات كە هەین؛ و مادام 

مێژوو هەمیشە شوێنی گۆڕانكارییە، دەتوانین خۆیشامن لەگەڵ 

گۆڕانی بارودۆخە مێژووییەكانی خۆماندا، بگۆڕین. 

پشتڕاست  “مێژووگەراییە”  بانگەشە  ئەم  تەواوی  بە  ماركس 

درەوشاوەدا  بچووكی  كتێبێكی  لە  گراس  نۆرمەن  وەك  ناكاتەوە. 

ماركس  كە  وادەردەك��ەوێ��ت  خوێندنەوەدا  لە  دەریخستووە، 

لەڕاستیدا باوەڕی بە رسوشتی مرۆڤ هەبووە و حەقیشی بووە]5[. 

و هەڵبەت ئەم باوەڕەى ماركس بە مانای ڕەچاونەكردنی گرنگی 

تایبەمتەندییە  ئەم  پێیوایە  ئەو  بەپێچەوانەوە،  نەدەهات.  تاك 

هەموویان  كە  مرۆڤەكانە  گشتیی  رسوشتیی  دژی  و  پێچەوانە 

خاوەن فەردانییەكی تاقانەن. ماركس لە نووسینەكانی سەرەتایدا 

 species( ”باس لە شتێك دەكات كە خۆى پێیدەڵێت “بوونی جۆری

بۆ  ماتریالیستییە  نوسخەیەكی  ڕاستیدا  لە  كە  مرۆڤ  being(ی 



بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟ 154

رسوشتی مرۆڤ. ئێمە بەهۆى رسوشت یان خەسڵەتە جەستەییە 

بە  مەحكوم  پێداویستی،  خاوەن  ئاژەڵگەلێكی  ماتریالییەكەمان 

خوازیاری  سێكسی،  ئ��ارەزووی  خاوەن  كۆمەاڵیەتی،  كاركردن، 

ئژەڵێك  كۆمەڵە  ئەندامەكانین،  منایشكردنی  و  پەیوەندییەكان 

سایەی  لەژێر  بەاڵم  هەیە،  یەكرتی  بە  پێویستییان  مانەوە  بۆ 

ئاست  لەسەرووی  كە  دەگەن  كەمالێتییەك  بە  بەیەكەوەبووندا 

بدەن،  ڕێگە  ئەگەر  كۆمەاڵیەتییەكەیەتی.  سوودگەرا  سنوورە  و 

ئاژەڵێكی  “گەر  بكەم:  خۆم  پێشووتری  كارێكی  لە  ئیقتیباس 

لەگەڵامندا  بكات،  قسە  لەگەڵامندا  بتوانێت  بنەڕەتدا  لە  دیكە 

لەگەڵامندا  ببێت،  ماتریالیی  بەرهەمهێنانی  پرۆسەى  دەرگیری 

كە  بەرهەمبهێنێت،  شتێك  بكات،  دروست  پەیوەندیی سێكسیی 

ناڕوونی  و  تەڵخ  لێكچوونێكی  ماناكەیەوە  بێ  ڕواڵەتییە  مانا  بە 

و مبرێت،  بكات  گاڵتە  بكێشێت،  ڕەنج  لەگەڵ هونەردا هەبێت، 

ژمارەیەكی  بایۆلۆژیانەدا  پێدراوە  ئەم  لەنێو  دەتوانین  ئەوسا 

زۆری پەیامە ئەخالقی و تەنانەت سیاسییەكانیش دەربهێنین”]6[. 

ئەم بانگەشەیە كە ناوە تەكنیكییەكەى بەشێكی ئەنرتۆپۆلۆژیای 

بانگەشەیەك  ئەمە  بەاڵم  نەماوە،  باوی  چیرت  ئەمڕۆ  فەلسەفییە، 

بوو ماركس لە كارەكانی سەرەتای خۆیدا بەرگری لێدەكرد و هیچ 

لەم  دەستی  ئەو  دواتر  بڵێین  نییە  بەهێزمان  و  پتەو  هۆیەكی 

بانگەشەیە هەڵگرتووە. 

دەكات  كار  كە  قسەكەرە،  ئاژەڵێكی  ئ��ەوەى  لەبەر  مرۆڤ 

لەو  خۆی  ژیانی  بارودۆخی  دەتوانێ�ت  هەیە،  ئ��ارەزووی  و 

ئەم  لەمیانەى  مێژوو.  پێیدەڵێین  ئێمە  كە  بگۆڕێت،  پرۆسەیەدا 
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پرۆسەیەدا مرۆڤەكان خۆیشیان دەگۆڕن. بە دەربڕینێكی دیكە، 

ڕووەوە  لەو  گۆڕان  نییە؛  مرۆڤ  رسوشتی  پێچەوانەى  گۆڕان 

دەڕەخسێت كە ئێمە بوونەوەرگەلی داهێنەر، ناتەواو و ناكاملین. 

یان   stoats( ستواتەكان  بۆ  ئەمە  بڵێین  بتوانین  شوێنەى  ئەو  تا 

بەهۆى  نییە. ستواتەكان  لە توخمی دەڵەك( ڕاست  گیانەوەرێك 

رسوشت یان خەسڵەتە جەستەییە ماتریالییەكەیان مێژوویان نییە. 

بەكاری  هەرگیز  كەچی  بشڵێین،  ئەگەر  خۆ  نییە،  سیاسەتیشیان 

ناهێنن. هۆیەكامن بۆ ئەوە نییە نیگەرانی ئەو ڕۆژە بین كە ئەوان 

حوكمڕانیامن بەسەردا بكەن، بەاڵم وایدابنێن ڕەنگە ئەوان باشرت 

ئێمە دەزانین  ئەو شوێنەى  تا  ئێمە.  ڕێبەرانی هەنوكەیی  لە  بن 

ستواتەكان نە دەتوانن سۆسیال دیموكرات بن و نە ناسیۆنالیستی 

ئاژەڵگەلی  رسوشتییانەوە  بەهۆی  ئینسانەكان  بەاڵم  توندوڕەو. 

بەڵكو  دەژین،  بەیەكەوە  ئەوەى  لەبەر  تەنها  نەك   – سیاسیین 

لەبەر ئەوەى بۆ پێداویستیی ژیانی ماتریالیی خۆیان، پێویستییان 

ژیانی  ڕێكخستنی  بۆ  ئینسانەكان  هەیە.  سیستەمێك  بەجۆرە 

هەیە.  سیستەمێك  جۆرە  بە  پێویستییان  خۆیانیش  سێكسوالیی 

هۆیەكی ئەم بابەتە لەوەدایە كە ئەگەر سیستەمێك بوونی نەبێت 

بۆ منوونە  ئارەزووی سێكسی نەزمی كۆمەڵگا بشێوێنێت.  ڕەنگە 

ئارەزوو هیچ ڕێزێك بۆ جیاوازییە كۆمەاڵیەتییەكان دانانێت ]بۆ 

بەشێوەیەك  ئەمە  بەاڵم  ناناسێت[.  دەوڵەمەند  و  هەژار  منوونە 

بە  پێویستییان  ئینسانەكان  ئ��ەوەى  لەسەر  دیكەیە  هۆیەكی 

سیاسەت هەیە. ئینسانەكان تاكو ئێستا بوونی ماتریالیی خۆیان 

بەشێوەیەك بەرهەم دەهێنا كە یەكسان بووە بە چەوساندنەوە 
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سیستەمێكی  بوونی  زەروورەت��ی��ی  بەمجۆرە  و  نایەكسانی،  و 

ناكۆكییانەى  ئەم  بۆ  سنوور  و  بەربەست  كە  لەئارادایە  سیاسیی 

لەم مۆدیلەوە هاتوون، دابنێت. هەروەها دەتوانین چاوەڕوانیی 

و  مۆدیل  گەلێك  مرۆڤە  ناویان  ئاژەاڵنەى  ئەو  هەبێت  ئەوەمان 

ئەمانە  هەموو  نواندنەوەى  بۆ  جۆراوجۆرییان  ڕەمزیی  شێوەى 

هەبێت، ئینجا چی ناوی هونەریان بەسەردا ببڕین یان ئەفسانە 

یاخود ئایدیۆلۆژیا. 

خۆمانەوە  ماتریالیی  رسوشتی  بەهۆی  ئێمە  پێیوایە،  ماركس 

كاتێك  ئێمە  و  هەیە.  دیاریكراومان  لێهاتوویی  و  توانا  گەلێك 

توانایانە  ئەم  بین  ئازاد  بێتوو  ئەگەر  ئینسانرتین  هەمیشە  بۆ 

مەبەستێكی  مەبەستی هیچ  بە  نەك  و  لەخۆدا  ئامانجێكی  وەك 

و  توانایی  ئەم  بەدیبهێنین.  و  بكەین  ڕیالیزە  سوودگەرایانە، 

لێهاتووییانە هەمیشە خەسڵەتێكی مێژووییان هەیە؛ بەاڵم ڕەگ 

و ڕیشەیان لەنێو جەستەى ئێمەدا هەیە، و هەندێكیان لە كۆى 

دوو  لە  كەس  دوو  هەن.  بەیەكسانی  مرۆییەكاندا  كولتوورە 

لە  ڕەنگە  تێناگەن،  یەكرتی  زمانی  لە  كە  جیاوادا  زۆر  كولتووری 

هەندێك كاری پراكتیكیدا زۆر بە ئاسانی و ئاسوودەیی هاوكاریی 

كە  هەیە  جەستەیەكیان  هەردووكیان  چونكە  بكەن.  یەكرتی 

كۆمەڵێك لە گریامنەكان، چاوەڕوانییەكان و لێكدانەوەی تایبەت 

بەخۆیان دروست دەكەن]7[. هەموو كولتوورە مرۆییەكان ئاشنای 

هەندێك لە كاتیگۆرییەكانن: خەم و خۆشی، كار و چێژ، هاوڕێیەتی 

و دوژمنایەتی، ستەم و ناعەدالەتی، نەخۆشی و مەرگ، خزمایەتی 

بەشێوەگەلی  جار  هەندێك  ئەوان  كە  ڕاستە  ئەوە  هونەر.  و 
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كولتووریی زۆر جیاواز لەم كاتیگۆرییانە تێدەگەن. مردن لە شاری 

مەدراسی هیندستان جیاوازە لەگەڵ مردن لە شاری مانچستەردا. 

ماركسیش  دەمرن.  هەر  هەمووان  خۆ  بێت  هەرچۆنێك  بەاڵم 

“مادام  دەنووسێت:  فەلسەفییەكاندا  و  ئابووری  دەستنووسە  لە 

هەیە  هەستەكی  و  ئوبێكتیڤ  بوونێكی  ڕووەوەى  لەو  ئینسان 

بەوە  هەست  لەبەرئەوەى  و   – دەچێژێت  ئازار  بوونەوەرێكە 

بوونەوەرێكە جۆش و خرۆشی  ئەوا  ئازار دەچێژێت  دەكات كە 

ئازاردەری  سەركەوتنێكی  لە  بریتییە  مەرگ  ئەو،  بەپێی  هەیە”. 

جۆر بەسەر تاكدا. ئەو لە سەرمایەدا دەنووسێت: بۆ پیاوان و ژنان 

ژیانیان  مبرن،  وادەى خۆیان  لە  زووتر  كە  هەیە  جیاوازیی  ئەوە 

چاوەڕوانیی  سنووری  لە  بێت  كورترت  گیانەاڵ  و  بێگاری  بەهۆى 

بریندار  بەربكەوێت،  زیانیان  ڕووداوێكەوە  بەهۆى  یان  خۆیان، 

شوێنەواری  چیرت  كۆمۆنیزدا  لە  ڕەنگە  بكەون.  نەخۆش  یان  بنب، 

بێگاری و ڕەنج و مەینەتی نەمێنێتەوە، بەاڵم ئەوە ڕێی تێناچێت 

بەدەر  كۆمەاڵیەتیی  سیستەمێكی  خۆیدا  زەینی  لە  ماركس 

زەقی  و  كردبێت  دروست  برینداریی  و  نەخۆشی  و  ڕووداو  لە 

كردبێتەوە، چ بگات باسی كۆمەڵگایەكی كردبێت چیرت مردنی تیا 

نەبێت. 

هاوبەش  مرۆییە  تایبەمتەندییە  هەموو  ئەم  ئێمە  ئەگەر 

و  هاوكاری  سۆسیالیستیی  خەونی  نەبووایە،  بونیادییەمان  و 

خاو  خەیاڵێكی  لە  زەوی  سەر  خەڵكی  نێوان  بەیەكەوەبوونی 

سەرمایەدا  یەكەمی  بەرگی  لە  نەبوو.  دیكە  شتێكی  الوە  بەو 

پاشان  و  گشتی  بەشێوەیەكی  مرۆیی  لە “رسوشتی  باس  ماركس 
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مێژووییدا”  قۆناغێكی  هەر  لە  رسوشتە  ئەو  گۆڕاوی  فۆرمی   ...

دەكات. بەشێكی زۆر لەنێو بوونی مرۆڤاندا هەیە كە بەدرێژایی 

حەقیقەتێكە  ئەمە   – نایەت  بەسەردا  ئەوتۆی  گۆڕانێكی  مێژوو 

كۆن  شتێكی  وەك  یاخود  دەكات  ئینكاری  یان  پۆستمۆدێرنیزم 

كە  هۆیەوە  ب��ەو  ب��ەڕادەی��ەك  دەك��ات،  باسی  بەسەرچوو  و 

دژ  بێامنای  و  ناماقوڵ  لەپێشینەى  حوكمێكی  پۆستمۆدێرنیزم 

وا  هۆیەوە  بەو  بەئەندازەیەك  هەیە؛  بایۆلۆژیا  و  رسوشت  بە 

بۆ  ڕێگایەكە  رسوشت  دەربارەى  دوانێك  هەرجۆرە  بیردەكاتەوە 

ئینكاریكردن و ڕەتكردنەوەى گۆڕان]8[؛ و تا ڕادەیەك بەو هۆیەوە 

بەردەوامییەك  هەر  و  پۆزەتیڤ  گۆڕانێك  هەموو  دەكات  حەز 

نێگەتیڤ لەبەرچاو بگرێت. پۆستمۆدێرنیزم لەڕووی ئەم دووایین 

بیروباوەڕەیەوە هیچ جیاوازییەكی لەگەڵ الیەنگران و هەوادارانی 

هێندە  حەقیقەتێك  نییە.  سەرمایەدارانەدا  “مۆدێرنیزاسیۆن”ی 

ئەو شتەى  كە  دەردەكەوێت  لەكاركەوتوو  و  كۆن  ڕۆشنبیران  بۆ 

دەینووسن ئەوەیە هەندێك لە گۆڕانەكان كارەساتبارن و هەندێك 

جۆریان تەواو خوازراو و گونجاون. بۆ منوونە مایەى شەرمە ئەگەر 

و  بگرن  گڕ  فەرەنسا  باخەكانی  و  ڕەز  هەموو  سبەى  بڕیاربێت 

بسووتێن، دروست بەو جۆرەى دەبێتە مایەى خەم و پەژارە، وەك 

و دەستدرێژیی سێكسی  لە چەوساندنەوە  بەدەر  كۆمەڵگایەكی 

زیاتر لە سێ حەفتە لەسەر پێی خۆى نەوەستێت. 

و  ناعەدالەتی  و  ستەم  لە  باس  بەگشتی  سۆسیالیستەكان 

چەوساندنەوە دەكەن. بەاڵم ئەگەر لە كۆی مێژووی مرۆڤایەتیدا 

ئەو  نەماندەتوانی  هەرگیز  ئێمە  لەمە،  جگە  نەبووبێت  شتێك 
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ئەمانە  بەوجۆرە  هەن.  كە  بناسێنین،  جۆرە  بەو  كاتیگۆرییانە 

وەك هەمان دۆخی رسوشتیی ئێمە دەردەكەوتن. تەنانەت ناوی 

پەیوەندییەك  بە  ئەوەی  بۆ  نەدەبوو.  ئەوانە  بۆ  تایبەتیشامن 

پەیوەندییەكی  بۆ  ئایدیایەكامن  دەبێت  چەوساندنەوە،  بڵێین 

پێویست  ئایدیایە  ئەم  هەبوونی  بۆ  هەبێت.  ناچەوساندنەوە 

ناكات پشت بە چەمكی رسوشتی مرۆڤ ببەستین. لە بەرانبەردا 

ئەمە  بەاڵم  مێژووییەكان.  فاكتەرە  بۆ  بگەڕێینەوە  دەتوانین 

بانگەشەیەكی لۆژیكییە كە هەندێك لە تایبەمتەندییەكانی رسوشتی 

ئێمە بەمجۆرە وەك جۆرە نۆرمێك دەجوڵێتەوە. بۆ منوونە هەموو 

مرۆڤەكان بە “نابالغ”ی دێنە دونیاوە. مرۆڤەكان دواى ماوەیەك 

بكەن،  خۆیان  لە  بەرگرییەك  هیچ  ناتوانن  لەدایكبوونیشیان،  لە 

لەم ڕووەوە پێویستییان بە قۆناغێكی دوور و درێژی چاودێركردن 

هەمان  پێیانوایە  دەروونشیكار  )هەندێك  هەیە.  پەرستاریی  و 

دوورودرێژە  چاودێرییەكی  بە  پێویستبوون  نائاسایی  ئەزموونی 

لە  ئێمە  دەروونیی  ژیانی  لە  وێرانكەر  ڕۆڵێكی  وادەك��ات  كە 

هەمان  لە  بیانتوانیبایە  منداڵەكان  ئەگەر  بگێڕێت.  گەورەییدا 

سەرەتای لەدایكبوونەوە لەسەر پێی خۆیان بووەسنت و بەڕێگادا 

باوكان  و  دایكان  كۆڵی  لە  زۆر  سەرێشەیەكی  و  كێشە  بڕۆن، 

دەبووەوە، نەك تەنها لەو ڕووەوەى چیرت دەنگی گریە و ناڵینیان 

چاودێریكردنی  هەرچەندێك  نەدەكرد(.  حەرام  ئەوانی  خەوی 

زۆر  مندااڵن  هێشتا  بێت،  ترسناك  و  وەڕەسكەر  كاری  مندااڵن 

بەزوویی ئایدیایەك بۆ مانای چاودێریكردن بۆ ئەوانیدیكە پەیدا 

تێدەگەن  منداڵەكان  پاشان  هۆیانەى  لەو  یەكێكە  ئەمە  دەكەن. 
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بەراورد  گرنگییەكی  و  نزیكی  هیچ  ژیان  مۆدیلەكانی  هەندێك 

لە  دەكرێت  ڕوانگەیەوە  لەم  نییە.  مرۆڤ  پێداویستییەكانی  بە 

بەنابالغیی لەدایكبوونەوە بە سیاسەت بگەین. 

ئەو پێداویستییانەى شتگەلی سەرەكین بۆ مانەوە و ئاسوودەیی 

ئێمە، وەك هەبوونی خۆراك و پۆشاك و پەناگایەك، بەشداریكردن 

لەخۆشیی ئەوانیدیكەدا، نەكەوتنە نێو داوی كۆیالیەتی و بێگاری 

بۆ  بنەما بن  و خراپ بەكارهێنان و هتدەوە، دەكرێت چەندین 

ئەم  نەتوانێت  كە  كۆمەڵگایەك  هەر  چونكە  سیاسیی،  ڕەخنەى 

نەقسێكی  بێگومان  بكات،  دابین  ژیان  گرنگانەی  پێداویستییە 

لۆكاڵیرت  پێوەری  گەلێك  بە  دەكرێت  هەڵبەت  هەیە.  بنچینەیی 

یان كولتووریرتیش ڕەخنە لەم جۆرە كۆمەڵگایانە بگیرێت. بەاڵم 

پێداویستییەكانی  بنچینەییرتین  بەشێكی  ئەوان  كە  بەڵگەیە  ئەم 

كەواتە  بەهێزترە.  بەجۆرێك  دەخەن،  پشتگوێ  ئێمە  رسوشتی 

تەنها  مرۆڤ  رسوشتی  چەمكی  بكەین  ئەوە  خەیاڵی  هەڵەیە 

بااڵدەست،  دۆخی  هێشتنەوەى  و  بەرگریكردن  بۆ  بیانوویەكە 

دۆخی  زۆرەوە  هێزێكی  بە  دەكرێت  چەمكەوە  بەم  چونكە 

بااڵدەست ببەینە ژێر پرسیارەوە.  

دەستنووسە  وەك  خۆیدا  سەرەتای  نووسینەكانی  لە  ماركس 

دیدگا-ئێستا  بەم  پشت   ،1844 فەلسەفییەكانی  و  ئابووری 

ئێمە  ئاژەڵیی  ژیانی  هەندێكجار  كە  دەبەستێت  لەكاركەوتووە- 

كە  دەدات  بەدەستەوە  بارەیەوە  لەم  گرنگ  سەرەداوی  گەلێك 

دەبێت چۆن بژین. بەمانایەك، دەتوانین لەنێو بوونی جەستەیی 

دەرب��ارەى  پرسیارەكان  لە  هەندێك  وەاڵمی  ب��ەدواى  ئینساندا 
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سیاسەت و ئەخالقدا بگەڕێین. ئەگەر مرۆڤەكان بوونەوەرگەلێكن 

و  دەك��ەن  ڕیالیزە  خۆیان  پۆتێنشیەڵییەكانی  توانا  و  هێز 

بەدیدەهێنن، ئەوسا دەبێت ئازاد بن تاكو پێداویستییەكانی خۆیان 

لەگەڵ  ئەگەر  بەاڵم  دەربخەن.  خۆیشیان  هێزی  و  بكەن  دابین 

دیكەدا  بوونەوەرانی  لەگەڵ  و  كۆمەاڵیەتین  ئاژەڵگەلی  ئەوەی 

دەژین كە خاوەن تایبەمتەندیی دەرخستنی بوون و منایشكردنی 

ئەندامەكانی خۆیانن، ئەوا پێویستییان بە ڕێگریكردن لە ملمالنێی 

بێ پایان و وێرانكەری ئەم هێزانە هەیە. لەڕاستیدا ئەمە یەكێكە لە 

كێشە لەچارەبەدەرەكانی كۆمەڵگا لیرباڵییەكان كە تیایاندا دەبێت 

بەردەوام  ئەوەى  بۆ  ئازادییەك  جۆرە  بەاڵم  بن،  ئازاد  تاكەكان 

كۆمۆنیزم  بەپێچەوانەوە،  بن.  یەكرتی  دەستەویەخەی  بەیەكەوە 

ژیانی كۆمەاڵیەتیی بەجۆرێك ڕێكدەخات كە تاكەكان بتوانن توانا 

و لێهاتووییەكانی خۆیان لەناو و لەڕێگای پرۆسەى ڕیالیزەكردن و 

بەدیهێنانی خودی ئەوانیدیكەوە، ئەكچوالیزە بكەن و بەدیبهێنن. 

دەنووسێت،  كۆمۆنیزمدا  مانیفێستی  لە  ماركس  جۆرەى  بەو 

ئازادانەى هەر كەسێك دەبێتە مەرجی زەرووریی  “گەشەكردنی 

سۆسیالیزم  ڕووەوە  لەم  هەمووان”.  ئازادانەى  گشەكردنی  بۆ 

لە  كۆمەڵگایە  ئەو  بەردەوامی  بەرگریی  و  لیرباڵی  كۆمەڵگای 

ئازادیی تاكە پابەند و بەرپرسیارەكان ڕەت ناكاتەوە، بەڵكو سوود 

بەم  نەقسەكانیان الدەبات. و  ئەزموونەكانیان وەردەگرێت و  لە 

كارەوە دەریدەخات چۆن هەندێك لە ناكۆكی و پارادۆكسەكانی 

ئازادیی ئێوە  لیربالیزم دەكرێت البربێن، وەك ئەم ناكۆكییەى كە 

لەڕێگای  تەنها  بەدیبێت.  من  ئازادیی  بەهای  بە  تەنها  ڕەنگە 
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ئەوانیدیكەوەیە سەرەنجام دەكرێت دەستامن بە ئازادیی خۆمان 

ئازادیی تاك نەك خەساندن  بگات. و ئەمە واتا پڕبەرهەمبوونی 

بدۆزینەوە.  قبوڵكراوتر  لەمە  ئەخالقێكی  ناتوانین  لەناوبردنی.  و 

ناوی  شەخسییەكاندا  پەیوەندییە  لەنێو  كە  ئەوەیە  هەر  ئەمە 

عەشقی لێدەنێین. 

تاك  كاتیگۆریی  گرنگیی  لەسەر  پێداگریی  خۆیەتی  جێگای 

ئەو  ڕاشكاویی  بە  چونكە  بكەین،  ماركسدا  زەینی  و  بیر  لە 

كارەكەى  بۆ  بەگشتی،  كە  ڕەتدەكاتەوە  كاریكاتێرئاسایە  وێنە 

لە  جگە  نییە  شتێك  ماركسیزم  وێنەیەدا  لەم  لەئارادایە.  ماركس 

بەرگەرییكردن لە كۆمەڵە لەتاك داماڵراوەكان كە ژیانی شەخسیی 

بیركردنەوەى  بە  پەیوەندییەكی  هیچ  وێنەیە  ئەم  لەناودەبەن. 

ماركسەوە نییە. دەكرێت بڵێین سیاسەتی ئەو جگە لە گەشەكردنی 

دیكەى  ئامانجێكی  هیچ  تاكەكان  توانای  و  لێهاتوویی  ئازادانەى 

ڕێگایكی  دەبێت  تاكانە  ئەم  نەچێت  لەبیرمان  بەمەرجێك  نییە، 

كتێبی  لە  ماركس  بدۆزنەوە.  خۆیان  گەشەپێدانی  بۆ  هاوبەش 

تاكێتیی  لەسەر  “سووربوون  دەنووسێت،  موقەدەسدا  خێزانی 

دەكرێت  تاك[�ە”.  بوون]ی  ژیانیی  دەركەوتنی  هەمان  خۆمان 

بڵێین ئەم حوكمە ڕێسای سەرەكیی ئەخالقی ماركسە لەسەرەتاوە 

تا كۆتایی. 

بڵێین  دەت��وان��ی��ن  ب��ەه��ێ��زەوە  و  پتەو  بەڵگەى  بەگەلێك 

هەرگیز  ك��ۆم��ەڵ  و  ت��اك  ن��ێ��وان  س��ەرت��اپ��ای  ئاشتبوونەوەى 

تاك و كۆمەڵ  نێوان  یەكێتییەكی ئۆرگانیكی  بەدینایەت. خەونی 

دەبێت  ناكۆكیی  هەمیشە  هاتووە.  ڕووتەوە  خەیاڵپاڵوییەكی  لە 
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خواستنەكانی  بەدیهاتنی  و  من  خواستەكانی  تێربوونی  لەنێوان 

خواستە  و  من  هاوواڵتییبوونی  ئەركەكانی  لەنێوان  یان  ئێوەدا، 

توند و زۆرە فەردییەكانی مندا. ئەم بەشەى ناكۆكیی بە ئاشكرا 

بۆچوونی  بەپێچەوانەى  و  تراژیدیان  بنچینەیی  دەستكەوتی 

هەموو  لەم  دەكرێت  مەرگەوە  بەهۆى  تەنها  ماركسیزمەوە، 

مانیفێستی  لە  ماركس  بانگەشەى  بێت.  ڕزگارمان  ناكۆكییانە 

هەمووان  ئازادانەى  و  تاك  گەشەكردنی  دەربارەى  كۆمۆنیزمدا 

مەحاڵە بە تەواوی بەدیبێت. وەك هەموو ئایدیالە جوانەكان ئەمە 

واقیعی  بەمانای  حاڵەتێك  نەك  پێیبگەین،  ئەوەى  بۆ  ئامانجێكە 

وشەكە بەدیبێت. ئایدیالەكان نیشانە و ڕەمزە نیشاندەرەكانن نەك 

زاتگەلێكی واقیعی و كۆنكرێتی. ئەوان ڕێگاكەمان پیشان دەدەن. 

لەبیریان  دەكەن،  سۆسیالیستییەكان  ئایدیالە  بە  گاڵتە  ئەوانەى 

بەدیبێت.  بەتەواوی  مەحاڵە  ئازادیش  ب��ازاڕی  كە  چووەتەوە 

بەاڵم ئەم خاڵە بۆچوونی الیەگرانیی بازاڕی ئازاد ناگۆڕێت. ئەو 

نییە،  بوونی  عار  و  عەیب  بێ  دیموكراسییەكی  هیچ  ڕاستییەى 

تیرانییەوە.  و  ستەمكاری  ژێرباری  بچینە  ئەوەى  هۆى  نابێتە 

بە  خۆراك  گەیاندنی  بۆ  هەوڵدان  لە  هەڵناگرین  دەست  ئێمە 

بەر  هەندێكیان  دەزانین  هۆیەى  بەو  تەنها  جیهان،  برسییەكانی 

لەوەى كارێكامن لەدەست بێت، لەناو دەچن. گروپێك لەوانەى 

دەڵێن سۆسیالیزم قابیلی پیادەكردن نییە، دڵنیان لەوەى دەتوانن 

بە بڕیارنامەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان هەژاری ڕیشەكێش بكەن 

و نەیهڵێن، قەیرانی گەرمبوونی گۆى زەوی چارەسەر بكەن، لیرباڵ 

دیموكراسی ببەنە ئەفغانستان و هەموو ناكۆكی و جیاوازییەكانی 
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تاقەتپڕوكێنانە  كارە  ئەم  هەموو  ئەگەرچی  بكەن.  چارە  جیهان 

بەگەلێك  سۆسیالیزمە  تەنها  كەچی  دەبینن،  ئاوخواردنەوە  وەك 

هۆی ڕازئامێزەوە هەمیشە وەك دوورەدەستێك دەمێنێتەوە. 

بەاڵم ئەگەر ناچار نەبین پشت بە شكۆ و كەرامەتی ئەخالقیی 

بە  بگەین  دەتوانین  ئاسانی  بە  ببەستین،  هەمووان  هەمیشەیی 

بە  پێویستیی  نییە  كۆمەڵگایەك  سۆسیالیزم  ماركس.  ئامانجی 

هەبێت.  هاوواڵتییانی  شكۆمەندیی  و  بەرجەستەكان  فەزیلەتە 

مانای سۆسیالیزم ئەوە نییە تاكەكانی كۆمەڵگا دەبێت بۆ ئەبەد 

هاوبەش  گەورەی  نۆشێكی  و  عەیش  و  بەزم  چوارچێوەى  لەنێو 

و  توانا  میكانیزمانەى  ئەو  چونكە  كۆببنەوە.  بەیەكەوەبووندا  و 

دەكەن،  دابین  ماركس  ئامانجەكەى  لە  نزیكبوونەوە  ئەگەری 

دەكەونە نێو چوارچێوەى دامەزراوە كۆمەاڵیەتییەكانەوە. ئەوان 

لە قۆناغی یەكەمدا پشت بە چاكەخوازیی تاكەكان نابەسنت. بۆ 

بگرن  لەبەرچاو  خۆ-بەڕێوەبەرەكان  هاوكارییە  ئایدیای  منوونە 

بەرهەمهێنانیی  یەكەكانی  لە  بریتین  ماركس  الی  بەڕواڵەت  كە 

سەرەكیی داهاتووی سۆسیالیستی. ڕۆڵی كەسێك لە بەرەوپێشربدنی 

یان  خۆ-بەدیهێنان  بەشێكی  بۆ  زەمینە  وەه��ا  میكانیزمێكی 

بە  كۆمەك  میانەیەدا  لەم  بەاڵم  خۆشدەكات؛  خۆ-ڕیالیزەكردن 

باشرتبوونی ژیانی ئەوانیدیكەیش دەكات، ئەویش تەنها بەهۆى 

و  ساتێك  هەر  ناكات  بەوە  پێویست  فەزا.  ڕێكخستنی  مۆدێلی 

یان  بسووتێت  هاوكارەكەمان  كرێكارە  بۆ  دڵامن  سەعاتێك  هەر 

هەردوو  ]هاوكارەكەماندا[  خۆشویستنی  لە  توندڕەویی  بەهۆى 

سەعات جارێك خۆم سەرزەنشت و سەركوت بكەم. هەوڵی من بۆ 
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گەشەپێدانی تواناكانی خۆم خۆبەخۆ كۆمەك بە بەرەوپێشربدنی 

خۆ-بەدیهێنانی ئەوانیدیكە دەكات، ئەویش تەنها بەهۆى ئەوەى 

یەكە ناوبراوەكان بەهۆى جەوهەرەكەیان لەسەر هاوكارییكردن، 

بەشداریكردن لە سووددا، یەكسانی و بڕیاردانە جەمعییەكانەوە 

دەڕەخسێن. مەسەلەكە پەیوەندیی بە وەرچەرخانی بونیادییەوە 

بە  پێویستیی  فەزیلەتە شەخسییەكانەوە. سۆسیالیزم  نەك  هەیە 

ڕەگەزی كۆردیلیا )Cordelia(6 نییە. 

كەواتە بە وردبوونەوە لە هەندێك ئامانجە سۆسیالیستییەكان، 

بم.  خۆرئاوا  مرۆڤی  خوێڕیرتین  من  ئەگەر  نییە  گرنگ  هەرگیز 

بۆ  كار  كە  بایۆ-كیمیا  پسپۆڕی  وەك  من  نییە  گرنگ  بەمجۆرە، 

خۆم  كارەكەى  دەكات،  دەرمانسازیی  تایبەتیی  كۆمپانیایەكی 

و  زانست  پێشكەوتنی  بۆ  بەرچاو  هاوكارییەكی  و  كۆمەك  وەك 

تەوەریی  بەهەرحاڵ،  بدەم.  لەقەڵەم  مرۆڤایەتیی  پێشكەوتنی 

سەرەكی و بنچینەیی كارەكەى من بەرهەمهێنانی سوود و قازانجە 

بۆ دەستەیەكی بێ پەرواری بێ ئەخالق كە ڕەنگە لە بەرانبەر بە 

حەپێكی ئەسپریندا دە دۆالر لە منداڵەكانی خۆیشیان وەربگرن. 

ئەسڵی  بە  پەیوەندییەكی  هیچ  من  شەخسییەكانی  هەستە 

دامەزراوەكانەوە  لەالیەن  من  كارەكەى  مانای  نییە.  بابەتەكەوە 

دیاریدەكرێت. 

ژێرباری  ناچێتە  شەكسپیردا.  دراماكەى  لە  شالیرە  كچی  سێیەمین   Cordelia   -6
شا  دەرباری  لە  بۆیە  سامانەوە،  و  میرات  پێدانی  بەهۆی  باوكی  خۆشەویستنی 

بێبەری دەكرێت. )وەرگێڕ(
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مرۆڤگەلی  دەشێت  سۆسیالیستیشدا  دامەزراەیەكی  هەر  لە 

شەالتی،  و  سەرسەری  كالوچی،  گەواد،  ماستاوچی،  هەلپەرست، 

پەیدا  قۆڵبڕ، موفتەخۆر، شەپۆل سوار و سایكۆپاتی هەمیشەیی 

ئاماژەیەك  هیچ  ماركسدا  نووسینەكانی  لە  ببیرنێنەوە.  و  بنب 

ناكرێت بە بارودۆخێكی ئاوا. بۆیە، ئەگەر بڕیارە لە كۆمۆنیزمدا 

ژیانی  لە  گونجاوی  بەشداریكردنی  زۆری  الیەنی  هەركەسێك 

بین  ئەوە  چاوەڕوانیی  دەبێت  ئەوسا  هەبێت،  كۆمەاڵیەتیدا 

و  دەرگیری  بەشداریكەرەكان  تاكە  ژم��ارەى  زیادبوونی  بە  كە 

كۆمۆنیزم  دەبن.  زیاتر  بەڵكو  نابنەوە،  كەمرت  پێكداهەڵپژانەكان 

ملمالنێكان  نییە.  مرۆڤایەتی  ملمالنێكانی  كۆتاییهاتنی  مانای 

دەبن. حەسادەت،  تەواو  مێژوودا  واقیعیی  كۆتایی  لەگەڵ  تەنها 

بەردەوام  هەر  كێبڕكێ  و  داگیركردن  دەس��ەاڵت،  دەستدرێژی، 

ناتوانن ئەو چوارچێوەیە  تەنها ئەوەیە كە چیرت  بابەتەكە  دەبن. 

وەربگرن كە لە سیستەمی سەرمایەداریدا بەخۆیانەوە گرتووە – 

ئەمەش بەهۆى گۆڕینی دامەزراوەكانەوە ڕوودەدات نەك بەهۆى 

جۆرێك بەرزكردنەوەى فەزیلەتە مرۆییەكان. 

چەوساندنەوەى  بە  نابەسرتێنەوە  چیرت  خراپەكارییانە  ئەم 

نابەهاییە  نایەكسانییە  كۆلۆنیالیستی،  توندوتیژیی  كار،  مندااڵنی 

بەڵكو  ئابووریی،  ئامانی  بێ  كێبەڕكێی  و  كۆمەاڵیەتییەكان، 

بەناچاری فۆرمێكی دیكە وەردەگرن. لە كۆمەڵگا خێڵەكییەكانیشدا 

دەسەاڵت  هەوەسی  و  كێبڕكێ  و  توندوتیژی  حەزبكەیت  تاكو 

جەنگە  هۆى  ببنە  ڕاستەوخۆ  ناتوانن  شتانە  ئەم  بەاڵم  هەیە، 

كۆلۆنیالیستییەكان، كێبڕكێ لە بازاڕی ئازاد یان بێكاری بەرفراوان، 
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باشووری سووداندا  لە خێڵەكانی  دامەزراوانە  ئەو جۆرە  چونكە 

بوونێكی دەرەكییان نییە. لە هەموو شوێنێك مرۆڤی نزم و خوێڕی 

بێ  شەالتییە  و  خوێڕی  لەم  هەندێك  تەنها  بەاڵم  دەبیرنێتەوە، 

ئەخالقانە لە شوێنێكدا دەوەسنت كە بتوانن گیرفانیان پڕ بكەن لە 

پارەى خانەنشینی یاخود میدیاكان پڕبكەن لە درۆگەلی سیاسیی 

پروپاگەندەیی. هەموو خراپەكاران لە شوێنێك نین كە دەست بۆ 

بهێنن  بەوە واز  ناچارن  ئەمانە  بەپێچەوانەوە،  بەرن.  كارانە  ئەم 

كە مرۆڤەكان وەك گۆشتی قوربانی لە قوربانگاكاندا هەڵبواسن. 

لە كۆمەڵگای سۆسیالیستیدا هیچ كەسێك لە شوێنێكدا نابێت كە 

بتوانێت دەست بۆ ئەم كار و كردەوانە بەرێت، نەك لەبەر ئەوەى 

سۆسیالیستەكان ئینسانگەلی موقەدەسن، بەڵكو بەو هۆیەى چیرت 

سندووقی تایبەتیی بۆ خانەنیشنبوون و هیچ میدیایەكی تایبەتیی 

بوونی نامێنێت. كارەكتەرە نەرێنییەكانی شانۆنامەكانی شەكسپیر 

بۆ دەرچوون لە خراپەكارییەكانی خۆیان دەبوو بەدوای ڕێگایەكدا 

فەلەستینییەكاندا.  پەنابەرە  بەڕووی  تەقەكردن  لە  بگەڕێن جگە 

لە  ناتوانێت  كەسێك  نییە،  بوونی  پیشەسازییەك  هەرگیز  كاتێك 

ئەوەى  پیشەسازی.  هەڵسوڕێنەری  بە  ببێت  پیشەسازیدا  بواری 

یان  هەڵسووڕێنەرەكان  دەربارییە  زەبوونەكان،  كۆیلە  هەیە 

هاوكارانی سەردەمی نیولیتیكن كە دەبێت نەهێڵرێن. 

بگرن.  لەبەرچاو  دیموكراسی  پراكتیزەكردنی  ڕێگای  و  شێوە   

دروستە هەمیشە گەلێك خۆپەرستی دێودرنجئاسا پەیدا دەبن كە 

هەوڵدەدەن بە ترس و تۆقاندن و هەڕەشەكردن ئەوانیدیكە بكەنە 

تاكەكەسانەى  ئەو  هەروەها  و  خۆیان  ئەڵقەلەگوێی  و  پاشكۆ 
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بەاڵم  بە دەسەاڵت،  بە ڕشوە و قسەى لووس بگەن  دەیانەوێت 

ڕووبەڕووبوونەوەى  بۆ  ئەمینە  هەنگاوێكی  كۆمەڵە  دیموكراسی 

ئەم ڕەفتارانە. بەسوودوەرگرتن لە ئامادەكاریی و پێشەكییەكانی 

تاكەكان،  ت��ەواوی  بە  یەكسان  دەنگدانی  مافی  پێدانی  وەك 

لە  چاكسازیكردن  ئەنجوومەنەكان،  سەرۆكایەتیی  هەڵبژاردنی 

قەزاییەكان،  پیادەكردنە  چاودێریكردنی  وەاڵمدانەوە،  یاساكاندا، 

حكومەتی زۆرینە و هتد، ئێوە دەتوانن هەوڵی خۆتان بۆ بەرگرتن 

ئەگەرچی  بخەن.  بەگەڕ  هەلپەرستەكان  بەدەسەاڵتگەیشتنی  لە 

دەبن.  سەركەوتوو  دەسەاڵتدا  داگیركردنی  لە  هەلپەرستەكان 

سیاسیی  پرۆسەى  كۆى  كۆنتڕۆڵی  بتوانن  ئەوان  تەنانەت  ڕەنگە 

بە چەمكی تەماحەوە بەدەستەوە بگرن. بەاڵم بەدەستەوەگرتنی 

پرۆسەیەكی لەكاركەوتوو بەو مانایە دێت كە ئەوان لە زۆربەى 

ناچار دەبن بچنە ژێرباری كۆدەنگیی دیموكراتییەوە.  بوارەكاندا 

فەزیلەت بە مانایەك فۆرمی كارەكان و پالنەكان وەردەگرێت و 

بە دەستی هەوەسخوازییە شەخسییەكانی تاكەكان ناسپێردرێت. 

زەروورەتی ئەوە لەگۆڕێ نییە بۆ كۆتاییهێنان بە جەنگ، تاكەكان 

ئەوەندە  تەنها  دامباڵیت.  توندوتیژیی  لە  فیزیكییەوە  لەڕووی 

چەكداماڵین،  دانوستان،  وەك  پێشەكییەكانی  لە  سوود  بەسە 

ئەمانە وەربگریت.  ئاشتی، چاودێری و منوونەكانی  پەیامنەكانی 

ڕەنگە ئەم كارە سەخت و قورس بێت، بەاڵم بەجۆرێك ئاسانرتە 

لە پەروەردەكردنی ڕەگەزێكی مرۆڤەكان كە بە بینینی بچووكرتین 

و  تێكبچێت  بارودۆخیان  دەستدرێژی،  و  توندوتیژی  نیشانەى 

لەهۆش خۆیان بچن. 
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و  كەمالێتی  بەڵێنێكی  جۆرە  هیچ  ماركسیزمدا  لە  بەمجۆرە، 

تەواوێتیی مرۆڤایەتی نادرێت. ماركسیزم تەنانەت بەڵێنی البردنی 

ئاستێكی  پێیوابێت  ماركس  پێدەچێت  نادات.  قورسەكانیش  كارە 

زۆریی  بارودۆخی  لە  تەنانەت  نەخوازراوەكان  كارە  دیاریكراوی 

نەفرەتكردن  بێت.  زەرووری  ماتریالییەكانیشدا هەر  دەستكەوتە 

بەپیتەكانیشدا هەر  و  بەرەكەت  پڕ  خاكە  لە  تەنانەت  ئادەم  لە 

بەگەردنی ئەوەوە دەمێنێتەوە. ئەوەى بەشێوەیەكی یەكالییكراوە 

ئەو  چارەسەركردنی  و  البردن  دەیدات  بەڵێن  وەك  ماركسیزم 

ناكۆكییانەیە كە لە دۆخی ئێستادا بوونەتە ڕێگر لەبەردەم ڕوودانی 

مێژووی ڕاستەقینە بە هەموو ئازادی و جۆراوجۆرییەكانییەوە. 

كورت  ماتریالەكان  بۆ  ماركسیزم  ئەمانە،  هەموو  س��ەرەڕای 

نابێتەوە. الی ماركس كۆمۆنیزم واتا كۆتایی نوقسانی و بەدوایدا 

و چەوساندنەوەوە  ستەم  بە  كارانەى  ئەو  زۆرینەى  كۆتاییهاتنی 

بە  كۆمۆنیزم  كە  بەتاڵ،  كاتی  و  ئازادی  بەاڵم  دەدرێن.  ئەنجام 

زەمینەی  دەتوانێت  درێ��ژەدا  لە  دەبەخشێت،  ژنانی  و  پیاوان 

مەعنەوییەكانیشیان  توانا  زیاتری  هەرچەند  گەشەكردنی 

خۆشبكات. وەك ئاماژەمان پێكرد، گەشەكردن و بەرەوپێشچوونی 

یەكرتی  بەشانی  شان  و  بەیەكەوە  هەرگیز  ماددی  و  مەعنەوی 

بەسە  ئەوەندە  خاڵە  ئەم  پشتڕاستكردنەوەى  بۆ  پێشەوە.  ناچنە 

لە كیت ڕیچاردز بڕوانن. ڕەنگە زۆربوونی نیعمەتە ماتریالییەكان 

كاتێك  كە  ڕاستە  ئەمەش  ب��ەاڵم  ڕۆح.  مەرگی  لە  بن  بریتی 

یان  بیت،  توندوتیژ  حاكمی  ئەسیری  و  دیل  بێت،  بەتاڵ  سكتان 

پەروەردەكردنی  بۆ  دەرفەتت  چەوسانەوەوە  و  بێگاری  بەهۆى 
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بگەیت  شوێنە  بەو  نیت  ئازاد  نەبێت،  ئەخالقییەكان  فەزیلەتە 

نین  كەسانێك  ماتریالیستەكان  بگەیت.  پێی  حەزدەكەیت  كە 

مەعنەویاتەكان ڕەتبكەنەوە، بەڵكو كەسانێكن بیرمان دەخەنەوە 

ماتریالیی  لەبارودۆخێكی  وتەنها  تەنها  مەعنەوی  گەشەكردنی 

دیاریكراودا دەڕەخسێت و بەدیدێت. ئەم بارودۆخە ماتریالییانە 

زەرووری��ی  و  پێویست  مەرجی  بەڵكو  نین،  ت��ەواو  مەرجی 

گەشەكردنی مەعنەویی یان ڕۆحین. 

رسوشتی  چ  دەگمەنیدا،  و  كەمی  بارودۆخی  لە  مرۆڤەكان 

بگەن.  خۆیان  باشی  دۆخێكی  بە  ناتوانن  بێت،  دەستكرد  چ 

تۆقاندن،  و  ترس  توندوتیژی،  دەگمەنی،  و  كەمی  بەشەى  ئەم 

چاوچنۆكی، نیگەرانی، قۆرخكاری، دەسەاڵتخوازی و دژومنایەتیی 

دەتوانین  ك��ەوات��ە  دەهێنێت.  خۆیدا  ب���ەدوای  وێرانكارانە 

لەم  بەدەر  بتوانن،  ژنان  و  پیاوان  ئەگەر  بین  ئەوە  چاوەڕوانیی 

سرتێس و فشارە لەناوبەر و ئیفلیجكەرە، لەنێو زۆربوونی نیعمەتە 

ئەخالقییانەتر  زۆرەوە  ئەگەرێكی  بە  ئەوا  بژین،  ماتریالییەكاندا 

ناتوانین  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم  دەك���ەن.  مامەڵە  ئێستا  دۆخ��ی  لە 

بارودۆخێكی  ڕووب��ەڕووی  هەرگیز  چونكە  هەبێت،  یەقینامن 

لە  كاتێك  لەبەرچاوە  خاڵەى  ئەم  ماركس  نەبووینەتەوە.  ئاوەها 

مێژووی  ئێستا  تا  مێژوو  كۆى  دەڵێت  كۆمۆنیزمدا  مانیفێستی 

خەباتی چینایەتیی بووە. و تەنانەت لە بارودۆخەكانی زۆربوونی 

دەستكەوتە ماتریالییەكاندا، شتگەلێكی دیكە هەن كە مرۆڤەكان 

قۆرخكاری  و  شەڕانگێری  نیگەرانی،  بە  هەست  لەگەڵیاندا 

مرۆڤەكان  ناكرێت  دەگمەنییەكەوە  و  كەمی  بەهیچ  دەكەن. 
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ڕیشەیی  هۆكاریی  هەندێك  دەكرێت  بەاڵم  فریشتە.  بكرێنە 

تائێرە  بسڕدرێنەوە.  مرۆڤەكان  ئەخالقییەكانی  عارە  و  عەیب 

تازۆر  كەم  كۆمۆنیستی  كۆمەڵگای  كە  گونجاوە  بانگەشەیە  ئەم 

دەكرێت ئینسانگەلێكی باشرت لە پەروەردەكراوی ئێستا، پەروەردە 

بكات. بەاڵم ئەم مرۆڤە گریامنەییانەش هەڵە و دژایەتیی دەكەن 

هەندێكجار  تەنانەت  و  دەبێت  كێشمەكێشمیان  و  ملمالنێ  و 

خراپەكار و ئیزعاجیشن. 

ئەمجۆرە  ئەگەری  لە  گومان  )گاڵتەجاڕ(انەى  سینیك  ئەو 

نێوان  جیاوازیی  بە  هەست  دەك��ەن،  ئەخالقییە  پێشكەوتنە 

یەكسانیی مووچەى  بۆ  سووتاندنی ژنەساحیرەكان و فشارهێنان 

بە  ب��ەراورد  ئێمە  كە  نییە  ئەمە  بابەتەكە  ناكەن.  پیاو  و  ژن 

هەستیارتر  ناسكرت،  بەگشتی  ناوەڕاست  سەدەكانی  مرۆڤەكانی 

پێشكەوتنی  بە  پەیوەندیی  ئاستەى  ئەو  تاكو  مرۆڤدۆسترتین.  و 

ئەخالقیی ئێمەوە هەیە دەكرێت لەم میانەیەدا بیر لە جیاوازیی 

ئەمە  كێشەكە  بكەینەوە.  كروزەكان  موشكە  و  تیروكەوان  نێوان 

نییە كە مێژوو بەگشتی لەڕووی ئەخالقییەوە ڕەوتێكی چاككردن 

تەنها  خاڵەكە  هەبووە.  بەرزبوونەوەى  و  بەرەوپێشچوون  و 

هەبووە.  گرنگامن  پێشكەوتنگەلێكی  لەوێ  لێرەو  كە  ئەمەیە 

كە  واقیعبینانەیە  ڕادەیە  بەو  واقیعە  ئەم  پشتڕاستكردنەوەى 

ڕۆژگاری  بە  بەراورد  ئێمە  ڕووەوە  هەندێك  لە  بڵێین  دەكرێت 

ڕۆبن هوود حاڵامن زۆر خراپرت بووە. هیچ حیكایەتێكی گەورەى 

پێشكەوتن بوونی نییە، دروست بەو جۆرەى هیچ ئەفسانەیەكی 

پەریانی هبووت یان كەوتن بوونی نییە. 
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كە  بینیبێت  چكۆلەى  منداڵێكی  جارێك  بۆ  هەركەسێك 

بە  خوشكەكەى  یان  براكەى  دەستی  لە  گەمەكردن  لیبوكەكانی 

“هی  دەڵێت:  ترسناكەوە  نەڕەیەكی  بە  و  دەردەهێنێت  زۆری 

كێبڕكێخوازی  دەزانێت  لەپێشەوە  بكات  قسە  ئەوەى  بێ  منە!” 

مرۆڤدا  زەینی  لە  قوڵی  ڕیشەگەلێكی  و  ڕەگ  چ  قۆرخكاری،  و 

ڕیشەدارە  عادەتە  و  خوو  بەشێكی  لە  باس  لێرەدا  داكوتاوە. 

كە  دەكەین  پەرەسەندنەكان  تەنانەت  و  دەروونی  كولتووری، 

تەنها بە گۆڕینی دامەزراوەكان، گۆڕانیان بەسەردا نایەت. بەاڵم بۆ 

گۆڕانی كۆمەاڵیەتی، پێویست ناكات هەموو كەسێك دیدگای خۆى 

دەرهەق بە ژیان یەكئاراستە ژێراوژوور بكاتەوە. بۆ منوونە سەیری 

ئیرلەندای باكوور بكەن. ئاشتی لەم ناوچە پڕ ئاژاوە و ئاشووبەدا 

بەم هۆیەوە دانەمەزرا، كە كاتۆلیكەكان و پرۆتستانتەكان دواجار 

و  ساڵەیان هەڵگرت  ئەنتاگۆنیزمی چەند  و  ناكۆكی  لە  دەستیان 

بەحەز و ئارەزوویەكی زۆرەوە یەكرتیان لەباوەش گرت. هەرگیز 

نادیار  داهاتوویەكی  تا  نەبوو.  لەئارادا  ئەمانە  دەربارەى  باسێك 

هەندێكیان هێشتا بێزار لەیەكرتی دەمێننەوە. گۆڕانەكان لە ئاگایی 

گروپەكاندا ڕەنگە بەهێواشییەكی جیۆلۆجییانەوە ڕووبدات. بەاڵم 

بەمانایەك ئەم بابەتە هیچ گرنگییەكی ئەوتۆی نییە. ئەوەى گرنگ 

بوو گەرەنتیكردنی مانەوەى ڕێككەوتنی سیاسیی بوو كە دەكرا بە 

وردییەوە چاودێریی بكرێت و بە لێهاتووییەوە پەرەى پێبدرێت و 

فراوان بكرێت، ئەویش لە سیاق و زەمینەیەكدا كە عامەى خەڵك 

تووشی تەنگوچەڵەمە هاتبوون بەهۆى توندوتیژیی سی ساڵەوە. 

چونكە  ب��وو.  حیكایەتەكە  دیوێكی  تەنها  ئەمە  ب��ەاڵم 
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درێژەكانی  و  دوور  قۆناغە  بەدرێژایی  ئەوەیە  حەقیقەتەكەى 

لەسەر  قوڵیان  كاریگەرییەكی  لەڕاستیدا  دامەزراوەكان  گۆڕانی 

كۆى  مێژوو  بەدرێژایی  دان��اوە.  مرۆڤەكان  تێڕوانینی  شێوازی 

سەردەمی  لە  سزاداندا  یاساكانی  لە  ڕۆشنگەرەكان  چاكسازییە 

بوونەتەوە؛  قورس  و  گەورە  بەرهەڵستیی  ڕووب��ەڕووی  خۆیان 

بەاڵم ئێستا ئێمە ئەم گۆڕانانە وەها سەملاو یان ڕوون و ئاشكرا 

دەبینین كە تەنانەت وێناكردنی پارچەپارچەكردنی تاوانبارانی ژێر 

ئامێری ئەشكەنجەدانیش دەبێتە هۆى هەڵچوونی ئێمە. ئەمجۆرە 

لەڕاستیدا  ئەوەى  ئێمە.  خۆراكی  و  خەو  بە  بووە  چاكسازییانە 

نیگای ئێمە بۆ جیهان دەگۆڕێت، ئایدیاكان نیین، چونكە ئایدیاكان 

ئەگەر  كۆمەاڵیەتییەوە.  ڕۆژانەى  ئاسایی  ڕۆتیناتی  نێو  دەكەونە 

لەڕادەبەدەر  ڕەنگە  گۆڕانێك  بگۆڕین،   پراكتییە  ڕۆتیناتە  ئەو 

قورس بێت، ئەگەری ئەوە هەیە سەرەنجام شێوازی نیگاكردمنان 

بگۆڕێت. 

لە  بكەن  ناچارمان  زۆر  بە  نییە  پێویست  ئێمە  زۆرینەى  بۆ 

كارە  ئەم  یاسا  مادام  نەكەین.  پیسایی  قەرەباڵغەكاندا  شەقامە 

قەدەغە دەكات و كۆمەڵگایش ڕقی لەم كارە دەبێتەوە، نەكردنی 

ئێمە.  دووەم��ی  رسوشتی  بە  ب��ووە  شەقامەكاندا  لە  پیسایی 

كارێكی  هەرگیز  ئێمە  لە  یەكێك  هیچ  كە  نییە  ئەوە  پۆینتەكە 

كە  ئێستادا  شاری  سەنتەری  فەزاكانی  لە  بەتایبەت  ناكات،  ئاوا 

تێناچێت  ڕێی  كە  ئەوەیە  تەنها  خاڵەكە  داخراون.  تازە  باڕەكان 

نەبێت  لەكاتێكدا  تەنها  بكات  پیسایی  شەقامەكاندا  لە  كەسێك 

ئەگەر بیروباوەڕی گشتی ئەم كارە بە پێچەوانەى داب و نەریت 
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لەقەڵەم نەدات. ئەم یاسایەى بریتانیا كە شۆفێران دەبێت بەالی 

چەپدا بڕۆن پێویست ناكات بە ئارەزوویەكی بەهێزەوە شوفێرە 

بریتانییەكان بەالی ڕاستدا بڕۆن. ئەوە دامەزراوەكانن ئەزموونی 

بۆ  ئامرازگەلێكن  دامەزراوەكان  دەكەن.  دروست  ئێمە  ناوەكیی 

دووپارە پەروەردەكردنەوەى تاكەكانی كۆمەڵگا. ئێمە لە یەكەمین 

یەكرتی  لەگەڵ  تۆقە  هۆیەوە  بەم  بەڕادەیەك  دیدەنییەكاندا 

دەكەین چونكە بووە بە عورف و عادەت، بەاڵم بەم هۆیەوە، بە 

ناوەكیامن  ئەوەى هەستێكی  دەبێتە هۆى  كارە  ئەم  عورفبوونی 

بۆی هەبێت. 

گۆڕانی عادەتەكان كاتێكی زۆر دەبات، چەندین سەدە درێژەى 

بە  تاكو سەرمایەداریی ئەو هەستانە ڕیشەكێش بكات كە  كێشا 

میراتی لە فیودالیزمەوە گەیشتبوون، و بەم هۆیەوە لەڕوانگەى 

تۆریستێكی مۆدێرنەوە هەندێك لە بەشە گرنگەكانی دەوروبەری 

كراون،  فەرامۆش  كەمتەرخەمییەوە  لەڕووی  بەكینگهام  كۆشكی 

چونكە نیگای بااڵدەست هێشتا لەژێركاریگەریی هەست و سۆزە 

كۆنەكاندایە و بیر لەو كێشە و مەسەالنە دەكاتەوە كە بۆ پێشینان 

نەزمێكی  تاكو  نەوێت  زۆری  زەمەنێكی  بووە. هیوادارین  گرنگ 

مێژوو  خوێندكارانەى  ئەو  تیایدا  كە  دامبەزرێت  كۆمەاڵیەتی 

دەخوێنن هەرگیز باوەڕ بەوە نەكەن ڕۆژێك لە ڕۆژان میلیۆنان 

ئینسان برسی بوون و لە هەمانكاتدا دەستەیەكی مرۆڤی پارەدار 

كاڤیاریان بە سەگە ماڵییەكان دەدا. ئەم ڕاستییە تاڵە لەڕوانگەى 

گوناهی  بە  پیاوێك  خەساندنی  وێناكردنی  ب��ەڕادەی  ئەوانەوە 

كوفر و بێدینی لە ڕۆژگاری ئێمەدا وەك شتێكی باوەڕپێنەكراو و 
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بێزاركەر دەردەكەوێت.

 باسكردنی خوێندكاران خاڵێكی گرنگ زەق دەكاتەوە. ئەمڕۆ 

ژینگەن.  پاراستنی  سەرسەختی  الیەنگریی  زۆر  مندااڵنێكی 

كوشتنی  یان  هەوا  پیسبوونی  لە  نەفرەتەوە  و  ترس  بە  ئەوان 

بینینی  بە  ئاوییەكان بە دار و بەرد دەڕوانن. هەندێكیان  سەگە 

بارودۆخیان  فڕێدەدات،  شەقامەكاندا  لە  خاشاك  كاتێك  كەسێك 

پەروەردەكردنەوەیە  بەهۆى  بەگشتی،  ئەمەش  و  تێكدەچێت. 

كاریگەریی  بەهۆى  بەڵكو  ڕەسمی،  پ��ەروەردەى  تەنها  نەك   –

كە  نەوەیەك  لەسەر  هەستكردن  و  بیركردنەوە  تازەكانی  فۆرمە 

عادەتە كۆنەكان ڕیشەیەكی پتەویان لە ئەندامەكانیدا نییە. هیچ 

كەسێك ناڵێت ئەم خاڵە دەتوانێت گۆى زەوی ڕزگار بكات. ئەگەر 

ڕاستیتان دەوێت مندااڵنێكیش هەن بۆ چێژی مێشك بەدگەرەكان 

)گۆرهەڵكەنەكان badger( پارچە پارچە دەكەن. سەرباری هەموو 

دەریدەخات  كە  هەیە  زۆریش  ئاشكراییەكی  و  ڕوون  ئەمانە 

پەروەردە دەتوانێت شێوازی ڕوانینی مرۆڤەكان بگۆڕێت و گەلێك 

فۆرمی تازەى ڕەفتار و جواڵنەوە دروست بكات. 

كەواتە پەروەردەى سیاسیی هەمیشە دەڕەخسێت و ئیمكانی 

ڕوودانی هەیە. لە كۆنفراسێكدا لە بریتانیای سەرەتاكانی دەیەى 

1970 باسێك هاتە ئاراوە كە ئایا تایبەمتەندیگەلێك هەن لەنێوان 

هەموو ئینسانەكاندا هاوبەش بێت. یەكێك لە ئامادەبووانی بەڕێز 

لە دانیشتنەكە بەرز بووە و ڕایگەیاند، “باشە، بەڵێ ئێمە سمێڵامن 

هەیە”. ژنێك لەنێوان ئامادەبووانەوە دەنگی بەرزكردەوە: “نەخێر 

تازە  بریتانیا  لە  فیمینیزم  ڕۆژانەدا  لەو  نیامنە!”.  ئێمە  بەڕێزان 
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كەوتبووە سەرپێ، و بەم هۆیەوە زۆرێك لە پیاوانی ئامادەبووی 

و  داب  لە  دوور  شتێكی  وەك  ژنەیان  ئەو  ڕەفتاری  دانیشتنەكە 

نەریت لەقەڵەم دا. تەنانەت هەندێك لە ژنەكانیش دەستەپاچە 

ئاوا  قسەیەكی  پیاوێك  ئەگەر  ساڵێك  چەند  دواى  تەنها  بوون. 

ئەگەرێكەوە  بە  بگووتبایە،  گشتیدا  فەزایەكی  لە  ئەحەقانەی 

ڕاكردن و خۆڕزگاركردن تەنها بژاردەى ئەو بوو. 

سەردەمی  سەرەتاكانی  و  ناوەڕاست  سەدەكانی  ئەوروپای  لە 

ناپاكرتین و خراپرتین گوناه  مۆدێرندا، تەماح و چاوچنۆكی وەك 

سرتیت  واڵ  دروشمەى  ئەم  تاكو  سەردەمەوە  لەو  سەیردەكرا. 

و  فێركردن  هەورازونشێوی  پڕ  پرۆسەیەكی  باشە!”  “تەماح 

پەروەردەكردنەوە  پرۆسەى  هەبووە.  بوونی  پەروەردەكردنەوە 

و  مامۆستایان  ك��اری  یەكەمدا  هەنگاوی  لە  فێركردنەوە  و 

بانگەشەكاران نەبووە، بەڵكو بەرهەمی گۆڕانكارییەكان بووە لە 

دەكردەوە  وابیری  ئەرستۆ  ئێمەدا.  ژیانی  ماتریالییەكانی  فۆرمە 

بیرمەندی  هەندێك  ئەگەرچی  رسوشتییە،  شتێكی  كۆیلەداریی 

لەو  ئەو  بەاڵم  نەبوون.  كۆك  ئەودا  لەگەڵ  كۆن  یۆنانی  دیكەى 

بەرهەمهێنانی  بەرتەسككردنەوەى  دەكردەوە  وابیری  میانەیەدا 

ئابووری جیاوازیی هەیە لەگەڵ رسوشتی مرۆڤدا بۆ گەیشنت بە 

سوود و قازانج، كە هەرگیز كەسێكی وەك دۆناڵد ترەمپ ]بازرگانی 

گەورەى ئەمریكی و ڕووخسارە تەلەڤزیۆنییەكان[ حەزی پێناكات. 

)ئەرستۆ بەهۆیەكی سەرنجڕاكێشەوە باوەڕی بەم دیدگایە هەبوو. 

پێیگوت  پاشان  ماركس  شتەى  ئەو  دەكات  ئەوە  گومانی  ئەو 

دەكرێت  كااڵیەك  بەهۆیەوە  پرۆسەیەك   – ئاڵوگۆڕ”  “بەهای 



177بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟

لەگەڵ كااڵی دیكەدا ئاڵوگۆڕ بكرێت و كااڵی دووەم بە كااڵیەكی 

سنوور  بێ  بەشێكی  بە  پێویستی   – ئەبەد  بۆ  بەمحۆرە  و  دیكە 

هەیە كە لە رسوشتی كۆتایی و زەوینی ئێمەى مرۆڤە فانییەكان 

سەدەكانی  ئایدیۆلۆژیستەكانی  لە  هەندێك  بوونی  ناچێت(. 

نارسوشتییە،  قازانج  و  سوودبردن  دەیانگوت  كە  ناوەڕاست 

چونكە رسوشتی مرۆڤ بەدیدی ئەوان هەمان رسوشتی فیودالی 

چاوێكی  بە  ڕەنگە  گەڕۆك  و  ماڵبەكۆڵ  ڕاوچیانی  كۆمەڵی  بوو. 

گومانەوە لە هەموو جۆرە نەزمێكی كۆمەاڵیەتییان ڕوانیبێت جگە 

لە نەزمەكەى خۆیان. سەرۆكی پێشووی بانكی فیدراڵی ئەمریكا، 

خۆیدا  پیشەیی  ژیانی  ساڵەكانی  زۆرترین  لە  گرینسپەن،  ئالن 

هەیە.  رسوشتدا  لەنێو  ڕیشەیان  ئازادەكان  بازاڕە  وابوو  باوەڕی 

بكەین  خەیاڵ  كە  مانایە  بێ  ئەوە  ئەندازەى  بە  بانگەشەیە  ئەم 

بریتانی[  پۆپۆالری  ]گۆرانیبێژی  ریچاردز  كلیف  ستایشكردنی 

ڕیشەى لەنێو رسوشتی مرۆڤدا هەیە. بازاڕە ئازادەكان لەڕاستیدا 

یەكێكن لە داهێرناوە تازەكانی مێژوو، و بۆ ماوەیەكی زۆر تەنها 

لە بەشێكی بچووكی گۆی زەویدا هەبوون. 

پێچەوانەى  بە  سۆسیالیزم  كەسانەى  ئەو  كێشەى  جۆرە  بەم 

رسوشتی مرۆڤ دەبینن لەوەدایە كە بەهۆى كورتبینییەوە رسوشتی 

مرۆڤ یەكسان بە سەرمایەداریی دادەنێن. الی ئەوان، تاكەكانی 

سەحرای  ئەمازیغ[  بەربەرەكانی  ]نەتەوە  تەوارقی  خەڵكی 

خەڵوەتی  لە  و  سەرمایەدارن  بازرگانانی  ڕاستیدا  لە  ناوەڕاست 

خۆیاندا جگە لە دامەزراندنی بانكەكانی سەرمایەگوزاری، حەزیان 

لەهیچ شتێكی دیكە نییە. ئەو ڕاستییەى كە ئەوان تەنانەت وێنای 
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بانكی سەرمایەگوزارییان نییە، هیچ پەیوەندییەكی بە بابەتەكەوە 

نییە. كەس ناتوانێت ئارەزووی شتێكی هەبێت ئەگەر هیچ ئایدیا 

یان وێنایەكی بۆ ئەو شتە نەبێت. من ئەگەر كۆیلەیەكی ئەسینایی 

 )stockbroker( بۆرسە  دەاڵڵ��ی  بە  بوون  خەونی  ناتوانم  بم 

كۆیلەى  و  بم،  بەتەماح  و  چاوچنۆك  مرۆڤێكی  دەتوانم  ببینم. 

لە سەدەى  ئەگەر  بەاڵم  بم.  بەرژەوەندییە شەخسییەكانی خۆم 

بەو  بم،  تایبەتیی  سەرمایەدارێكی  ناتوانم  بژیم  زایینیدا  یانزەى 

جۆرەى ناتوانم ئارەزووی ئەوە بكەم ببمە نەشتەرگەریی مێشك. 

بەشێوەیەكی عەجیب و  ماركس،  كە  كرد  بەوە  ئاماژەم  پێشرت 

غەریب، هەم بەجۆرێك بەرانبەر بە ڕابردوو ڕەشبین بوو و هەم 

ئەم  گەشبین.  داهاتوو  بە  بەرانبەر  سەیروسەمەرە  بەشێوەیەكی 

بەشێوەیەكی  لەمانە  یەكێك  بەاڵم  خاڵەش چەندین هۆى هەیە، 

بەرچاو پەیوەندیی بە باسە داڕێژراوەكانەوە لێرەدا هەیە. ماركس 

بە چاوێكی ڕەشبینەوە لە بەشێكی گەورەى ڕابردووی دەڕوانی، 

یەكی  بەدوای  یەك  لە  جگە  نەدەبینییەوە  تیادا  شتێكی  چونكە 

ئادۆرنۆ  تیۆدۆر  چەوساندنەوە.  و  ستەم  شەكەتكەرەكانی  فۆرمە 

جارێك گوتوویەتی بیرمەندانی ڕەشبین )و ئەو هەڵبەت مەبەستی 

بیرمەندە  لە  زیاتر  بوو(  فرۆید  مەبەستی  بەڵكو  نەبوو،  ماركس 

ئینسانییەت  ڕزگاریی  ئایدیالی  بە  گەشبینەكان خزمەتییان  سادە 

ستەمێك  و  ناعەدالەتی  لەسەر  شایەتیی  ئەوان  چونكە  كردووە. 

ئەوان  ئەگەر  و  دەكات  زاری  و  گریە  ڕزگاربوون  بۆ  كە  دەدەن 

باسكردنی  بە  ئەوان  بكەین.  لەبیری  ئێمە  ڕەنگبوو  نەبووانایە 

بۆ  ناچاردەكەن هەوڵ  ئێمە  بارودۆخەكان چەندە خراپە  ئەوەى 
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چاككردنی بدەین، ئەویش بەبێ هیچ هۆشبەرێكی ئارامكەرەوە. 

سەرەڕای هەموو ئەمانە، ئەگەر ماركس لە ناوەوەدا دنیایەك 

كە  بووە  هۆیەوە  بەو  هەبووبێت،  داهاتووش  بە  ئومێدی 

كارەساتبارە  ڕاب��ردووە  ئەم  كەمتەرخەمی  و  هۆكار  دەیزانی 

لە مێژووی مرۆڤدا  ئەگەر  نەبووە.  ئێمە  لەئەستۆی  بەگشتی، 

ئەم هەموو خوێنە ڕژاوە، هۆكارەكەى ئەوە نییە كە زۆرینەى 

بەدن.  جەوهەرێكی  خاوەن  و  خراپن  بەرسوشت  مرۆڤەكان 

كۆنكریتییەكانە  و  ماتریالی  فشارە  و  سرتێس  هۆكارەكەى 

ماركس  بەمجۆرە  هاتووە.  ئەواندا  بەسەر  ئێستا  تاكو  كە 

تاریكیی  ئەفسانەى  ژێربارى  بچێتە  ئەوەى  بەبێ  دەیتوانی 

بۆ  واقیعبینانە  و  ڕیالیستی  پێوەرێكی  مرۆڤەكانەوە،  دڵی 

ئەمە  و  هەڵبژێرێت.  ڕابردوو  ڕەخنەكردنی  و  هەڵسەنگاندن 

یەكێكە لەو بەڵگە و هۆیانەى كە بۆچی ئەو دەیتوانی ئومێدی 

ماركسە  ماتریالیزەمەكەى  ئەمە  بگرێت.  داهاتوو  لە  خۆی 

بهێڵێتەوە.  زیندوویی  بە  ئومێدە  ئەو  پێدەدات  ڕێگای  كە 

تەنها  جینۆسایدەكان  و  وقڕییەكان  قاتی  جەنگەكان،  ئەگەر 

هاتوون،  مرۆڤەوە  بوونی  نەگۆڕی  شەڕانگێزیی  بەشێكی  لە 

باوەڕ  تاكو  ئەوەى  بۆ  نەبوو  بەڵگەمان  بچووكرتین  ئەوسا 

بەاڵم  ڕاب��ردوو.  لە  بێت  باشرت  دەتوانێت  داهاتوو  بكەین 

ئەگەر ئەم شتانە هەندێكجار بەهۆى سیستەمە ستەمكارییە 

كۆمەاڵیەتییەكانەوە بێت، ئەو سیستەمانەى زۆر كات تاكەكان 

ئەوسا  نییە،  دی  شتێكی  بەدەستییانەوە  لێبوكێك  لە  جگە 

ئەم سیستەمانە  گۆڕانی  ئەوەمان هەبێت  چاوەڕوانیی  دەكرا 
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جیهانێكی باشرت بۆ مرۆڤەكان دروست دەكات. لەم میانەیەدا، 

دەكرێت بۆ ترساندنی ئەحمەقەكان شەولەبان یان دێوودرنجی 

تەواوێتی و پێرفێكتبوون بهێڵینەوە. 

كۆمەڵگا  ل��ە  ژن��ان  و  پ��ی��اوان  ك��ە  نییە  مانایە  ب��ەو  ئەمە 

كاروكردەوەكانیاندا،  لە  نییە  گوناهێكیان  هیچ  چینایەتییەكاندا 

لە  ڕۆڵێك  هیچ  تاكەكان  خراپەكاریی  و  شەڕانگێزیی  ی��ان 

ئەو  بێگومان  ناگێڕێت.  جینۆسایدەكاندا  و  جەنگەكان  ڕوودانی 

كۆمپانیایانەى سەدان و بگرە هەزاران كرێكار دەردەكەن دەكەن، 

ڕەنگە  كە  نییە  جۆرە  بەو  بەاڵم  سەدبەرابەرە.  گوناهەكەیان 

یان  شەڕانگێزی  نەفرەت،  بەهۆى  تەنها  كارانە  ئەم  كۆمپانیاكان 

بێكاری  هۆیەوە  بەو  ئەوان  دەدەن.  ئەنجام  دەستدرێژییەوە 

دروست دەكەن چونكە دەیانەوێت سوود و قازانجی خۆیان لە 

دەترسن  ئەوەى  لەبەر  بكەن،  دابین  كێبڕكێخوازدا  سیستەمێكی 

نەمێنێت  بوونیان  چیرت  نەكەن  چاك  كاریان  هێزی  بێتوو  ئەگەر 

بە سوپاكان دەدەن،  فەرمانی جەنگ  كە  ئەوان  ببنەوە.  و ڕەش 

بێت،  بەدوادا  بێگوناهی  منداڵی  سووتانی  لەوانەیە  جەنگانێك 

ڕەنگە ئەوان سەرشۆڕ و بێ غیرەترتین ئینسانی سەر زەوی بن. 

سەرەڕای هەموو ئەمانە دەبێت بڵێین نازیزم تەنها سیستەمێكی 

سیاسیی گەندەڵ و وێرانكەر نەبوو؛ چونكە خراپ سادیزم، پارانۆیا، 

و ڕقی پاتۆلۆژییانەی تاكەكانیشی بەكاردەهێنا، كە بێ پێچ و پەنا 

دەتوانین بڵێین ئەوان خراپ و شەڕانگێز و خراپەكار بوون. ئەگەر 

مانایەكی  نەبووایە هەرگیز وشەى شەڕانگێزی  هیتلەر شەڕانگێز 

ئەوتۆی نەبوو. بەاڵم خراپەكاریی شەخسیی تاكەكان تەنها كاتێك 
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لێبكەوێتەوە  تۆقێنەری  و  مەترسیدار  دەرەنجامگەلی  دەشێت 

ئەمە  بكات.  سیاسیی  سیستەمی  میكانیزمەكانی  بە  خزمەت  كە 

لەوە دەچێت كە یاگۆ7ی شەكسپیر بخەینە ئەستۆى زیندانەوانی 

كەمپەكانی جەنگ. 

ئەوسا  هەبێت،  بوونی  مرۆڤ  رسوشتی  بەڕاستی  هەر  ئەگەر 

ئینجا  دڵخۆشكەرە،  هەواڵێكی  ڕووەوە  هەندێك  لە  ئەمە 

وابیربكەنەوە.  با  خۆشە  پێیان  هەرچۆن  پۆستمۆدێرنیستەكان 

ئەو  جێگیرەكانی  بەڕادەیەك  تایبەمتەندییە  لە  یەكێك  چونكە 

و  ستەم  بە  دژ  بووە  خەبات  و  بەرهەڵستیی  هەمان  رسوشتە 

ناعەدالەتی. ئەمە یەكێكە لەو بەڵگانەى دەریدەخات ئەم وێنایەى 

و  كۆنزەرڤاتیڤ  خزمەتی  لە  هەمیشە  مرۆڤ  رسوشتی  دەڵێت 

كۆنەپارێزەكاندا بووە، چەندە وێنایەكی ئەحمەقانەیە. لێكۆڵینەوە 

سیاسیی  تاوانی  و  ستەم  دەریدەخات  مێژووییەكان  بەڵگە  لە 

ڕاپەڕین،  و  یاخیبوون  بەرەو  مرۆڤەكانی  هەمیشە  بەڕادەیەك 

ئەگەرچی بێ توانا یان نشوست، هانداوە. وادەردەكەوێت لە بوونی 

مرۆڤدا شتێك هەیە هەرگیز بەم ئاسانییە لە بەرانبەر سوكایەتیی 

دەسەاڵتخوازەكاندا ئاوانابێ�ت و لەناوناچێت. ڕاستییەكەى ئەوەیە 

ئەگەر  دەبێت  سەركەوتوو  لەڕاستیدا  كاتێك  تەنها  دەس��ەاڵت 

بێت.  زاڵ  ژێردەستەكانیدا  شاراوەى  پیالنگێڕیی  بەسەر  بتوانێت 

هەڵبەت بەڵگەكان ئەوە دەردەخەن كە ئەم پیالنگێڕییانە بەگشتی 

7-  یاگۆ Iago، پاڵەوانی تراژیدیی درامای ئۆتیللۆی شەكسپیر، كە ئۆتیللۆ گومڕا و 
بەالڕێدا دەبات و فریوی دەدات تاكو ئۆتیللۆ دواجار هاوسەرەكەى خۆى بكوژێت 

)وەرگێڕ(.
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هەمیشە  بااڵدەستەكان  چینە  كاتین.  و  دووئاراستە،  الوەك��ی، 

ستایش ناكرێن، بەڵكو تەحەمول دەكرێن. ئەگەر رسوشتی ئێمە 

تەنها ڕوویەكی كولتووریی هەبووایە، ئەوسا ڕژێمە سیاسییەكان 

دەیانتوانی كەسایەتیی هاوواڵتی و پەیڕەوەكانی خۆیان بەجۆرێك 

كاتێك  بكەن.  قبوڵ  ئەوان  دەسەاڵتی  بێچەندوچوون  كە  لێبكەن 

ئەم كارە بەگشتی لەدەرەوەى كاری ئەوانەوەیە بەڵگەى بوونی 

كولتوورە  لە  بجۆرێك  كە  خەباتە  و  بەرهەڵستی  سەرچاوەكانی 

لۆكاڵییەكان قوڵرتن. 

بیرمەندێكی  ماركس  ئایا  وردەكارییانە  ئەم  هەموو  دواى 

یۆتۆپیایی  بڵێین  كەسێك  بە  بەمەرجێك  بەڵێ،  بوو؟  یۆتۆپیایی 

ئەو  بكاتەوە.  ئێستا  كاتی  لە  باشرت  داهاتوویەكی  لە  بیر  ئەگەر 

باوەڕی بە كۆتاییهاتنی كەمی و دەگمەنیی سەرچاوە مادییەكان، 

تایبەتی، چەوساندنەوە، چینە كۆمەاڵیەتییەكان و  خاوەندارێتیی 

هەن  بیرمەند  زۆر  هەڵبەت  هەبوو.  باوەكەى  مانا  بە  دەوڵەت 

دەكەن  هاوچەرخ  جیهانی  زۆرەكانی  سەرچاوە  سەیری  كاتێك 

و دەگمەنیی  ڕەتكردنەوەى كەمی  بڵێن  بەو دەرەنجامە دەگەن 

سەرچاوە مادییەكان بەجۆرێك تەواو شتێكی عاقاڵنەیە، ئەگەرچی 

ئەمە  بێت.  و دژوار  بەمەش قورس  پراكتیكدا گەیشنت  لە  ڕەنگە 

لەبەردەم  بەربەست  و  ڕێگر  بووەتە  بەرژەوەندییە سیاسییەكانە 

گەیشنت بەم ئامانجە. 

وەك بینیامن ماركس هەروەها پێیوابوو بەدیهاتنی ئەم ئامانجە 

و  مەعنەوی  سامانە  و  دارای��ی  گ��ەورەى  بەشێكی  ڕزگاربوونی 

پیاوان و ژنان  ڕۆحییەكانی مرۆڤەكان بەدوای خۆیدا دەهێنێت. 
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لێهاتوویی  خۆیان،  پێشووی  كۆتوبەندەكانی  لە  ڕزگاربن  كاتێك 

پەرە  ڕێگا  و  شێوە  گەلێك  بە  خۆیان  فەردییەكانی  توانا  و 

بەاڵم  بووە.  مەحاڵ  كارێكی  ئەوان  بۆ  ئەمە  پێشرت  كە  پێدەدەن 

بەمجۆرە  ئێمە  ناڵێت  خۆیدا  نووسینەكانی  لە  هەرگیز  ماركس 

لە  یەكێك  تەواوێتی.  و  پێرفێكتبوون  ئاستێكی  هەر  بە  دەگەین 

كە  لەوەدایە  ئ��ازادی  بەگەڕخستنی  بۆ  زەروورییەكان  مەرجە 

توانا  بەبێ  لەڕاستیدا،  بهێنن.  بەكاری  بتوانن خراپیش  مرۆڤەكان 

لە  باس  ناتوانین  هەرگیز  بەكارهێنانێك  خراپ  وەها  ئەگەری  و 

ئازادیی واقیعی، بەهەر ئاستێك، بكەین. كەواتە ئەگەر عاقاڵنەیە 

و  كێشە  دنیایەك  كۆمۆنیستیشدا  كۆمەڵگای  لە  بكەین  قبوڵی 

تراژیدییە  لە  هەندێك  و  كێشمەكێشم  و  ملمالنێ  مەشاكیل، 

بینەری  هێشتا  كەچی  دەبێت.  بوونیان  قەرەبوونەكراوەكان 

بازاڕییەكان،  خراپە  ڕۆمانە  شەقام،  ڕووداوی  مندااڵن،  كوشتنی 

پانتۆڵە  مەغرورانە،  دڵخۆشیی  دەمارگیرییەكان،  چاوچنۆكییە 

زەوقسزەكان، و خەم و خەفەتە نائارامەكان دەبین. ڕەنگە هێشتا 

هەندێك كەس كاری پاككردنەوەى تەوالێتەكانیان لەئەستۆ بێت. 

هەمووانە،  پێداویستییەكانی  دابینكردنی  كۆمۆنیزم  ئامانجی 

بەاڵم تەنانەت لە كۆمەڵگایەكی پڕ لە نیعمەت و سەرچاوەكانیشدا 

ئامانجە  ئ��ەم  بەرتەسك  و  س��ن��ووردار  بەشێوەیەكی  هێشتا 

بەدیدێت. بەوجۆرەى نۆرمەن گراس ئاماژەى پێدەكات “ئەگەر بۆ 

گەشەكردنی تواناكانی خۆمان )لە كۆمەڵگای كۆمۆنیستیدا( ئێوە 

كێبڕكێ،  پاسكیلێكی  بە  من  و  هەبێت  ڤایۆلینێك  بە  پێویستتان 

من  ئەگەر  بەاڵم  نییە.  تیادا  كێشەیەكی  هیچ  ئەمە  زۆرباشە، 
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پێویستم ناوچەیەكی زۆر بەرفراوانی وەك ئوسرتالیا هەبێت، تاكو 

بكەم،  تیادا  پیاسەى  ئەوانیدیكە،  بۆ  سەرێشە  دروستكردنی  بێ 

ئەوسا ڕوونە ئەم كارە كێشەى تیادا هەیە. هیچ زۆری سەرچاوە 

بتوانێت  كە  نییە  وێناكردن  و  بیرلێكردنەوە  قابیلی  نیعمەتێك  و 

توانا  گەشەكردنی  بۆ  گەورە  ئەندازەیە  بەم  پێداویستیگەلێكی 

فەردییەكانی هیچ كەسێك دابین بكات ... و بە ئاسانی دەكرێت 

وێنای پێداویستییە ئاساییرتەكان بكرێت، كە ئەم پۆینتە دەربارەى 

ئەوانیش ڕاستە”]9[. 

بنەما  بێ  گومانێكی  بە  ناكات  دەس��ت  ماركس  بینیامن 

ئاكامی  گەلێك  ئێستا  زەمەنی  بەپێی  بەڵكو  داهاتوو،  دەربارەى 

عاقاڵنە دەربارەى داهاتوو دەخاتەڕوو. ئەو هیچ كارێكی بەسەر 

نییە،  هاوڕێیەتی  و  ئاشتی  دەرب��ارەى  شاعیرانەییەكان  خەونە 

دەتوانن  كە  كۆنكرێتییەكان  و  مادی  بارودۆخە  ڕوودەكاتە  ئەو 

وەك  ئەو  ئینسانی.  تەواو  داهاتوویەكی  بۆ  زەمینەخۆشكەربن 

سەركێش،  ئاڵۆز،  خەسڵەتی  ئاگاداریی  هەمیشە  ماتریالیستێك 

ناتەواوی واقیع بوو؛ و جیهانێكی لەم چەشنە لەگەڵ خەونی  و 

جیهانێكە  كامل  و  پێرفێكت  جیهانی  ناگونجێت.  كاملێتیدا 

هەموو جۆرە ئەگەر و شانسێك لەناو دەبات – واتا هەموو ئەو 

ڕووداوە چاوەڕواننەكراوانە، ڕووداوە ڕێكەوتكردەكان و پێشهاتە 

پێشبینینەكراوە ناخۆشەكان كە بن و بناغەى ژیانی ڕۆژانەى ئێمە 

دروست دەكەن. هەروەها جیهانێكە بتوانین تیایدا دەرهەق بە 

زیندووەكان،  بۆ  تەنها  نەك  دامبەزرێنین  عەدالەت  مردووانیش 

بكەینەوە.  قەرەبوو  ڕابردوویش  تاوانەكانی  و  تۆقاندن  و  ترس 
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كۆمەڵگایەكی ئاوا نە دەڕەخسێت و نە بەزەرووریش خوازراوە. 

ڕەنگە  قیتارەكان  بەریەككەوتنی  ڕووداوی  لە  بەدەر  جیهانێكی 

چارەسەركردنی  ئەگەری  و  توانا  لە  بەدەر  بێت  جیهانێك  وەك 

شێرپەنجە. 

هەمووان  كە  كۆمەاڵیەتیش  سیستەمێكی  دام��ەزران��دن��ی 

دەڵێت  گازەندەیەى  و  گلەیی  ئەم  مەحاڵە.  بن،  یەكسان  تیایدا 

و  بنەما  هیچ  لێدەكات”  یەك  وەك  هەموومان  “سۆسیالیزم 

نەبوو، ئەو دوژمنی  ئاوای  نییە. ماركس مەبەستێكی  بناغەیەكی 

ئەو  لەڕاستیدا  بوو.  یونیفۆرم  و  یەكڕەنگكردن  باوەكوشتەى 

سیاسەتدا  بواری  لە  و  بۆرژوازییە  بەهایەكی  یەكسانی  دەیگوت 

وەك ئەو شتەى خۆی پێیدەگوت بەهای ئاڵوگۆڕ سەیری یەكسانی 

كااڵیەكی  بە  كااڵیەك  بەهای  ئاڵوگۆڕ  بەهای  چونكە  دەك��رد، 

دیكە یەكسان دەكات. ئەو لە شوێنێكدا گوتوویەتی كااڵ هەمان 

“یەكسانیی بەدیهاتوو”�ە. ئەو جارێك باس لە بەشێكی كۆمۆنیزم 

یەكڕەنگ  و  یەكدەست  بە  كۆمەڵگای  هەموو  كە  دەك��ات 

وەك  فەلسەفییەكاندا  و  ئابووری  دەستنووسە  لە  و  دەوێ��ت، 

“نەفیی ئەبسرتاكتیی كۆى جیهانی كولتوور و شارستانێتی” ئەمە 

یەكسانی  تاقانەى  چەمكی  هەروەها  ماركس  دەكات.  مەحكوم 

دیموكراسی  نێو  باوی  ئەبسرتاكتیی  یەكسانیی  بە  دەبەستێتەوە 

ئێمە  فۆرماڵی  یەكسانیی  تیایدا  سیستەمێك  ناوەڕاست،  چینی 

واقیعی  نایەكسانییە  بەو  هاوواڵتییان خزمەت  و  دەنگدەر  وەك 

و ناڕوونانە دەكات كە لە سامان و چینەوە سەرچاوەیان گرتووە. 

دەرامەتەكانیش  یەكسانیی  بیری  گۆتادا  بەرنامەى  لە  ڕەخنە  لە 
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و  پێداویستیی جیاواز  ڕەت دەكاتەوە، چونكە مرۆڤەكان گەلێك 

پیس  كارگەلی  لەوانیدیكە  زیاتر  تاقانەیان هەیە: هەندێك كەس 

یان مەترسیدار دەكەن، هەندێكی دیكە منداڵرتن بۆ دابینكردنی 

خۆراك و هتد. 

هەڵبەت ماركس بیری یەكسانیی بە جارێك و بێ بیرلێكردنەوە 

ڕەت ناكاتەوە. ماركس هیچ ئایدیایەك بەتایبەت ڕەت ناكاتەوە كە 

ڕیشەى لە بیروباوەڕەكانی چینی ناوەڕاستدا هەیە. ماركس نەك 

تەنها ئایدیالەكانی كۆمەڵگای چینی ناوەڕاست بە سوكایەتییەوە 

ڕەت ناكاتەوە، بەڵكو خۆى بەرگریكاری پڕجۆش و خرۆشی بەها 

ئازادی، مافی چارەی خۆنووسین،  شۆڕشگێڕییە گەورەكانی وەك 

تەنانەت  ئەو  بەپێی  بوو.  خۆمان  تواناكانی  گەشەپێدانی  و 

بۆ  بوو  سەركەوتووانە  هەنگاوێكی  ئەبسرتاكتیش  یەكسانیی 

بەرەوپێشەوەچوون لەگەڵ سیستەمی هیرارشییەتی فیودالیزمدا. 

بابەتەكە تەنها ئەمە بوو كە ئەو پێیوایە لەبەر ئەوەى سیستەمی 

بەها  بەم  ناتوانێت دەستی  سەرمایەداری هەیە هەموو كەسێك 

چینی  ستایشی  بەگشتی  ئەو  ئەگەرچی،  بگات.  گرنگانە  و  گران 

ناوەڕاستی دەكرد وەك شۆڕشگێڕیرتین پۆلێنبەندیی كۆمەاڵیەتیی 

چینی  لە  ئەو  نەیارانی  كە  حەقیقەتێكە  ئەمە  و  مێژوو،  كۆى 

ناوەڕاستدا بەشێوەیەكی سەیروسەمەرە حەزدەكەن ئەم حەقیقەتە 

فەرامۆش بكەن. ڕەنگە لەوە برتسن ستایشكردنی ئەوان لەالیەن 

ماركسەوە دوایین ماچی مەرگی ئەوان بێت. 

كە  بوو  ئەوە  یەكسانیی  باوی  چەمكی  كێشەى  ماركس  الی   

هێندە  دەب��وو،  ج��ۆرەى  بەو  و  بوو  ئەبسرتاكتی  ل��ەڕادەب��ەدەر 
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شتەى  ئەو   – نەبوو  ئینسانەكان  و  شتەكان  تاكایەتیی  لە  ڕووی 

ماركس لە بواری ئابووریدا پێیدەڵێت “بەهای مەرسەفی”. ئەوە 

دەكات  یونیفۆرم  و  یەكڕەنگ  بە  خەڵك  بوو  سەرمایەداریی 

لە  بیری  وریاییەوە  بە  ماركس  هۆیەوەیە  بەم  سۆسیالیزم.  نەك 

بەهۆى  “ماف  گوتەنی  خۆى  دەك��ردەوە.  مافناسی  كاتیگۆریی 

پێوەری  بەگەڕخستنی  لە  جگە  نییە  شتێك  جەوهەرەكەیەوە 

یەكسان؛ بەاڵم تاكە نایەكسانەكان )و ئەگەر ئینسانەكان نایەكسان 

نەبوونایە تاكگەلی جیاوازیش بوونی نەدەبوو( تەنها لەبەر ئەوە 

دەكرێت بە پێوەری یەكسان هەڵبسەنگێرنێن كە ئەوان بخەینە 

دیاریكراوەوە  ڕوویەكی  لە  تەنها  و  یەكسان  ڕوانگەیەكی  ژێر 

لەبەرچاویان بگرین، بۆ منوونە دەربارەى ئەم بابەتە ئەوان بەدەر 

لە هەموو تایبەمتەندییەكانی دیكەیان تەنها وەك كرێكار سەیریان 

بكەین نەك هیچی دی”]10[. زۆرباشە، ئەمەش قسەى ماركسێكە 

بێ  ئەبسرتاكتی  چەمكێكی  ئاستی  تا  هەموومان  دەیەوێت  كە 

ڕۆح و گیان داببەزێنێت! و ئەمەش لە ماركسێكەوە كە كاتێك لە 

كرێكار!  لە  جگە  نابینێتەوە  تیادا  شتێكیان  دەڕوانێت  مرۆڤەكان 

یەكسانیی بۆ سۆسیالیزم بەو مانایە نییە كە هەموو تاكەكان وەك 

باسی  لەڕاستیدا  كەسێكیش  ئەگەر  تەنانەت  بابەتێك   – یەكن 

بووایە  ماركسیش  ئەگەر  نییە.  مانایەكی  هیچ  هێشتا  كردبێت، 

عاقڵرتم.  ویللینگتۆن  دۆك  لە  من  بەجۆرێك  دەیگوت  بێگومان 

یەكسانیی سۆسیالیستییش بەم مانایە نایەت كە دەبێ�ت هەمووان 

دەقاودەق ئاستێكی یەكسانی سامان یان سەرچاوە مادییەكانیان 

بەربكەوێت. 
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لەگەڵ  یەكسان  بەركەوتنی  مانای  بە  ڕاستەقینە  یەكسانیی 

دێت  یەكسان  سەرنجی  بەمانای  بەڵكو  نایەت،  هەموواندا 

و  تاكەكەسەكان.  لە  جیاوازەكانی هەریەكێك  پێداویستییە  لە 

بوو.  وێڵ  بەدووایدا  ماركس  كۆمەڵگایەى  جۆرە  ئەو  ئەمەیە 

هەموویان  مرۆییەكان  تاكە  پێداویستییەكانی  كە  نییە  وەها 

بەیەكەوە یەكسان بن. ناتوانین هەموو پێداویستییەكان بە تاكە 

مافی  كەسێك  هەموو  ماركس  الی  هەڵبسەنگێنین.  پێوەرێك 

یەكسانی لەگەڵ ئەوانیدیكەدا بۆ بەدیهێنانی تواناكانی خۆی، 

و بەشداریكردنی چاالكانە لە دروستكردنی ژیانی كۆمەاڵیەتیدا 

كە  لەناوبەرین  بەربەستانە  ئەو  دەكرێت  بەمجۆرەیە  هەیە. 

لە نایەكسانییەوە دروست دەبن. بەاڵم دەرەنجامی ئەم كارە 

ئەوە دەبێت كە تا ئاستی گونجان ڕێگا بە هەر كەسێك بدەین 

تاكو تواناكانی خۆی وەك فەردێكی تاقانە و جیاواز لەوانیدیكە 

جیاواز  بەجۆرێكی  ماركس  الی  كۆتاییدا  لە  پێبدات.  گەشە 

نایەوێت  سۆسیالیزم  بكەین.  یەكسانی  لە  بەرگریی  دەبێت 

هەمووان جۆرێك جلوبەرگ لەبەر بكەن. ئەمە سەرمایەداریی 

مەرسەفییە حەزدەكات هەموو هاوواڵتییەكانی تەنها جلوبەرگە 

یونیفۆرمەكانی وەك تراكسوتەكان و پێاڵوە وەرزشییەكان لەبەر 

بكەن. 

لەم ڕووەوە بەدیدی ماركس سۆسالیزم بەجۆرێك سیستەمێكی 

كۆمەڵگای  لە  دەكات.  دروست  ئێستا  سیستەمی  لە  پلۆرالیرت 

ئازادانەى تاكەكان  چینایەتیدا گەشەكردن و بەرەوپێشچوونی 

تاكەكان  زۆری  ژمارەیەكی  بەرتەسكبوونەوەى  بەهای  بە 
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ئەم دەستەیەى دواتر سەرەنجام دەچنە  فەراهەم دەبێت، و 

هەرچەشنە  لە  بەدەر  و  یونیفۆرم  گێڕانەوەیەكی  ژێرباری 

هۆیەوەى  ب��ەو  دەق���اوەق  كۆمۆنیزم،  جۆراوجۆرێتییەك. 

فەردییەكانی  توانا  و  لێهاتوویی  تاكو  دەدات  هان  هەمووان 

پلۆرالرت،  خۆیان بەرەو پێشەوە بەرن، سیستەمێكی بەجۆرێك 

جۆراوجۆرتر و پێشبینینەكراوترە. زیاتر لە ڕۆمانی مۆدێرنیستی 

ڕەنگە  ماركس  ڕەخنەگرانی  ڕیالیستی.  ڕۆمانی  نەك  دەچێت 

بڵێن ئەمە خەیاڵپاڵوییەكی ڕووتە و هیچیرت. بەاڵم ناتوانن لە 

هەمان كاتدا گلەیی و گازەندەى ئەوە بكەن و بڵێن سیستەمی 

كۆمەاڵیەتیی خوازراو و پەسەندكراوی ماركس لەو سیستەمە 

دەچێت كە جۆرج ئۆروێڵ لە ڕۆمانی 1984دا باسی كردووە. 

سەردەمی  یۆتۆپیانیزم  وێرانكەری  و  تێكدەر  فۆرمی  ڕاستە 

نییە.  ماركسیزم  ناوەكەى  بەاڵم  ك��ردووە،  نەخۆش  مۆدێرنی 

یۆتۆپیانیزمی ناوبراو لەسەر بناغەى ئەم بیروبۆچوونە شێتانەیە 

دامەزراوە كە سیستەمێكی جیهانیگیری تاقانە بەناوی بازاڕی 

كولتوورەكان  جۆراوجۆرترین  بەسەر  خۆی  دەتوانێت  ئازاد 

نەخۆشییەكانیان  هەموو  و  بسەپێنێت  ئابوورییەكاندا  و 

خراپەكارە  ژێرزەمینییەكانی  حەشارگە  لەنێو  بكات.  چارەسەر 

ئەم  دەاڵڵەكانی  ب��ەدواى  بانددا  جەیمز  شەڕانگێزەكانی 

بە  مرۆڤگەلێك  مەگەڕێن،  فەنتازییەدا  تۆتالیتاریزمە 

ڕووخسارگەلی بریندار و دەنگگەلی ئارام و شوومەوە. دەبێت 

لەنێو  و  واشینگتۆن  ڕێستورانتەكانی  ڕازاوەترین  لەنێو  ئەوان 

شوێنی پیاسەكردنەكانی سەسكسیسدا ببینینەوە. 
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بیرمەندێكی  ماركس  ئایا  پرسیارەى  ئەم  بۆ  ئادۆرنۆ  وەاڵمی 

ئادۆرنۆ  یەكالییكەرەوەیە.  نەخێری  و  بەڵێ  بوو،  یۆتۆپیایی 

دوژمنی  یۆتۆپیاوە  بەدیهاتنی  بەهۆى  ماركس  دەنووسێت، 

یۆتۆپیا بوو.
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بەشی پێنجەم
ماركس و ئابووری
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ماركسیزم هەموو شتەكان بۆ ئابووری كورت دەكاتەوە. 
]ئەمەش[8 فۆرمێكی باوەڕبوونە بە دیتێرمینیزمی ئابووری. 
یاسا، جەنگ، ئەخالق، گۆڕانی  ئایین، سیاسەت،  هونەر، 
شێوە  سادەترین  بە  ئەمانە  هەموو  دەشێت  مێژوویی: 
یان  ئابووری  بواری  ڕەنگدانەوەیەكی  چەند  وەك  تەنها 
ڕاستەقینەى  ئاڵۆزیی  لێكبدرێنەوە.  چینایەتی  ملمالنێی 
دیدگایەكی  لەبەرژەوەندیی  م��رۆڤ  كاروبارەكانی 
دەكرێت  فەرامۆش  مێژوو،  دەرب��ارەى  تاكڕەهەندیدا 
سەرقاڵبوونی  بەهۆى  ماركس  ناگیرێت.  لەبەرچاو  و 
جگە  نەبوو  شتێك  خۆى  ئابوورییەوە،  بە  بەردەوامی 
كە  سەرمایەداری،  سیستەمی  ئ��اوەژووی  وێنەیەكی  لە 
ڕوانگەى  لەگەڵ  ئەو  بیركردنەوەى  دەك��رد.  دژایەتی 
نایەتەوە،  مۆدێرندا  كۆمەڵگاكانی  پلۆرالیستییانەى 
جۆراوجۆرى  پانتایی  دەزان��ن  باش  كۆمەڵگایانەى  ئەو 
چوارچێوەیەكی  لە  زۆر  بە  ناشێت  مێژوویی  ئەزموونی 

ڕەق و بەستووی تاقانەدا جێبكرێتەوە. 

بە مانایەك، ئەو بانگەشەیەى دەڵێت هەموو شتێك لە ئابووریدا 

كورت دەبێتەوە، بێگومان ئاماژەیە لەسەر شتێكی ڕوون و ئاشكرا. 

8-  زیادكراوی وەرگێڕ 
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چۆن  ببینین  قورسە  ئاشكرایە  و  ڕوون  هێندە  ئەمە  لەڕاستیدا، 

هیچ  بتوانین  لەوەى  بەر  بكات.  لەوە  گومان  كەسێك  دەكرێت 

كارێك بكەین، سەرەت پێویستامن بە خواردن و خواردنەوە هەیە. 

النیكەم  هەیە،  پەناگایەك  و  جلوبەرگ  بە  پێویستامن  هەروەها 

لەنێو  نەك  بژین  شەفێڵد  وەك  شارێكی  لە  دەمانەوێت  ئەگەر 

هۆزەكانی ساموادا. ماركس لە ئایدیۆلۆژیای ئەڵامنیدا دەنووسێت 

زەروورییەكانە  ئامرازە  بەرهەمهێنانی  مێژوویی،  ئەكتی  یەكەم 

تەنها  ئێمە.  ماتریالییەكانی  و  مادی  پێداویستییە  دابینكردنی  بۆ 

شیعرییە  بژەنین،  بانجۆ  ئامێری  ببین  فێر  دەكرێت  ئەوە  دواى 

دیوارەكان  لەسەر  نیگار  و  نەخش  و  بنووسین  ئیرۆتیكییەكان 

بكێشین. كار ژێرخانی كولتوورییە. بەبێ بەرهەمهێنانی مادی و 

ماتریالی، هیچ شارستانێتییەك بوونی نییە. 

ماركسیزم  زیاترە.  لەمەش  بانگەشەكەى  ماركسیزم  ب��ەاڵم، 

و  م��ادی  بەرهەمهێنانی  بهێنێتەوە  ئ��ەوە  بەڵگەى  دەیەوێت 

بەبێ  كە  نابەخشێت،  بونیادییە  مانایە  ئەو  تەنها  ماتریالی 

دواج��اردا  لە  چونكە  نییە،  بوونی  شارستانێتییەك  هیچ  ئەوە 

شارستانێتییە  ئەو  رسوشتی  ماتریالییە  بەرهەمهێنانی  ئ��ەوە 

دەستنیشان دەكات. جیاوازی هەیە لەنێوان ئەوەى بڵێین قەڵەم 

ئەوەى  لەبری  زەروورییە  ڕۆمانێك  نووسینی  بۆ  كۆمپیوتەر  یان 

بانگەشەى ئەوە بكەین قەڵەم یان كۆمپیوتەر بەجۆرێك ناوەرۆكی 

ئەو ڕۆمانە دیاریدەكات. بانگەشەى دووەم زۆر ڕوون و ئاشكرا 

لە  هەندێك  لەالیەن  ماركسیستییەكەى  هاوتا  بڵێیت  وەك  نییە، 

لێدەكرێت. جۆن  پشتیوانی  بیرمەندە دژەماركسیستییەكانیشەوە 



195بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟

وەك  پێوەرێك  بەهیچ  ناتوانین  هەرگیز  كە  فەیلەسوف،  گرەى 

بەرگریكاری ڕاشكاوی ماركسیزم سەیری بكەین، دەنووسێت “لەو 

كۆمەڵگایانەى تیایاندا بازاڕ بااڵدەستە... نەك هەر تەنها چاالكیی 

بەڵكو  كۆمەاڵیەتی،  ژیانی  دیكەى  بەشەكانی  لە  جیایە  ئابووری 

بەسەردا  هەیمەنەى  هەنكێجار  و  ڕێكدەخات  كۆمەڵگا  كۆى 

دەكات”]1[. ماركس ئەو بابەتە بەسەر كۆى مێژوودا دەگشتێنێت، 

بازاڕ  تیایاندا  كۆمەڵگایانەى  ئەو  بۆ  دەكاتەوە  كورتی  گرەى  كە 

بااڵدەستە. 

ف��ۆرم��ێ��ك��ی  وەك  م����ارك����س  ڕەخ����ن����ەگ����ران����ی 

بانگەشە  سەیری   )reductionism(ك��ورت��ك��ردن��ەوەگ��ەرای��ی

بانگەشەیە  ئەم  ئەوان  الی  چونكە  دەكەن،  ئەو  گەورەترەكەى 

ئەمەش  و  دەگەڕێنێتەوە.  فاكتەرێك  تاكە  بۆ  شتەكان  هەموو 

توندوسەرسەخت  بانگەشەیەكی  وەك  ئاشكرایی  و  ب��ەڕوون 

مێژووی  سەرسوڕهێنەری  فرەیی  دەكرێت  چۆن  دەردەكەوێت. 

مرۆڤایەتی بۆ ئەم شێوە و ڕێگایە داببەزێرنێت. بێگومان فرەیەك 

بۆ  ناتوانین  هەرگیز  كە  دەك��ەن  كار  لەمێژوودا  هێزەكان  لە 

پرەنسیپێكی نەگۆڕ و وەستاو كورتیان بكەینەوە. بەاڵم دەكرێت 

بپرسین ئایا ئەم بەشەى پلۆرالیزم دەبڕێتەوە و دەوەستێت؟ ئەى 

ئایا هەرگیز ناتوانین هیچ تاكە فاكتەرێك لە دۆخە مێژووییەكاندا 

بدۆزینەوە كە لە فاكتەرەكانی دیكە گرنگرت بێت؟ بێگومانم ئەم 

بابەتە بەئاسانی قوت ناچێت. دەتوانین تاڕۆژی حەرش دەربارەى 
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بكەین،  چەلەحانێ[9  ]و  مشتومڕ  فەڕەنسا  شۆڕشی  هۆكارەكانی 

بەاڵم هیچ كەسێك بیر لەوە ناكاتەوە لەبەر گۆڕانی بایۆكیمیایی 

خواردنی  زۆر  كاریگەریی  بەهۆی  فەرەنسییەكاندا  مێشكی  لە 

كەمی  ژمارەیەكی  تەنها  ڕوویدابێت.  گەورە  شۆڕشی  پەنیرەوە 

بورجی  كە  دەكەن  ئەوە  بانگەشەى  نائاسایی  خورافەپەرستانی 

كاوڕ بووەتە هۆى ڕوودانی شۆڕشی فەرەنسا. هەمووان ئەوەیان 

دیكەیان  هەندێكی  لە  مێژووییەكان  فاكتەرە  لە  هەندێك  قبوڵە 

كاریگەرییان زیاترە. ئەمە دژایەتیی بوونی پلورالیستییانە ناكات، 

ناكات.  زاراوەی��ە  ئەم  ماناكانی  لە  یەكێك  دژایەتیی  الینكەم 

هەر  كە  بكەین،  قبوڵ  ئەوە  دەكرێت  هەمانكاتدا  لە  چونكە 

هێزەكانە.  لە  فرەیەك  دەرەنجامی  مێژوویی  گرنگی  ڕووداوێكی 

بەكورتی بابەتەكە تەنها ئەوەیە كە ناكرێت بەئاسانی باوەڕمان بە 

گرنگییەكی یەكسان بۆ هەموو ئەم هێزانە هەبێت. 

پلورالیست  بە  ئەنگڵس  فرەدریك  دەتوانین  ئەمە  لەبەر  هەر 

كە  ڕەت��دەك��ردەوە  ئ��ەوەى  بەقوڵی  ئەنگڵس  بدەین.  لەقەڵەم 

ئابوورییەكان  هێزە  بڵێن  ویستبێتیان  هەرگیز  ماركس  و  خۆی 

ئەو  الی  میژوودا.  لە  یەكالییكەرەوەن  و  حەمتی  هۆكاری  تاكە 

ئەبسرتاكت  مانا،  بێ  “دەستەواژەیەكی  چەشنە  لەم  تەعبیرێكی 

و بێ ناوەرۆكە”]2[. ڕاستییەكەى ئەوەیە هیچ كەسێك بەم مانایە 

باوەڕی وابێت لەهەر دۆخێكی فەرزكراودا،  نییە كە  پلۆرالیست 

حەمتی  دیكە  فاكتەرەكانی  كۆى  وەك  ڕێك  فاكتەرەكان  هەموو 

9-  زیادكراوی وەرگێڕ
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هەیە،  هیرارشییەت  بە  باوەڕییان  هەمووان  یەكالییكەرەوەن.  و 

تەنانەت سەرسەخترتین الیەنگرانی یەكسانیخوازیش. و لەڕاستیدا، 

نەگۆڕەكان  و  موتڵەق  هیرارشییەتە  بە  باوەڕی  كەسێك  هەموو 

ختوكەدانی  پێیوابێت  كە  بدۆزینەوە  كەسێك  زەحمەتە  هەیە. 

ئەو كەسەى خەریكە لەبرسان دەمرێت باشرتە لەوەى لەبرسێتی 

نینۆكەكانی  درێژیی  ناكاتەوە  لەوە  بیر  كەس  ڕزگاریبكەین. 

چارلزی یەكەم فاكتەرێكی گرنگرتی لەو فاكتەرە ئایینییانە هەبێت 

دنیایەك  من  بریتانیادا.  ناوخۆیی  جەنگی  لە  بەشداربوون  كە 

بەڵگەم هەبوو بۆ ئەوەى بۆ بیست دەقە سەری تۆ بخەمە نێو 

ئاوەوە )سادیزم، وردەكاری زانستی، ئەو كراسە پڕ ئاڵووااڵ سەیرو 

دۆكۆمێنتارییە  ئەو  هەر  یان  كردبوو،  لەبەرت  كە  سەمەرەیەى 

وەڕەسكەرەى دیسان تەلەڤزیۆن پەخشی كردبوو(، بەاڵم هۆكاری 

سەرەكی و فاكتەری یەكالییكەرەوە پەیوەندیی بەوەوە هەبوو كە 

دەمویست زۆر زوو ببمە خاوەنی تەویلەى ئەو ئەسپە ڕەسەنە 

كە بڕیاربوو لەالیەن تۆوە وەك میرات بۆم بەجێبمێنێت. بۆچی 

نەڵێین ڕووداوەكانی مەیدانی گشتیش گەلێك پاڵنەر و بزوێنەری 

سەرەكی و یەكالییكەرەوەیان هەیە؟ 

ئەمجۆرە  كە  دەكەن  قبوڵ  ئەوە  پلۆرالیستەكان  لە  هەندێك 

تاقانەوە  ڕووداوانە لەوانەیە لە هۆكارێكی بااڵدەست و حەمتیی 

سەرچاوەیان گرتبێت. تەنها نازانن بۆچی ئەم تاقانە فاكتەرە دەبێت 

كاریگەریی لەسەر كۆی شتەكانی دیكە هەبێت. بێگومان دیوی 

چاوەڕوواننەكراوی ئەو تیۆرییە ئابوورییانەى بەمانایەك دەربارەى 

مێژوون، ئەوا ئەو ئایدیایە زاڵ و بااڵدەستە كە  هەموو شتێك و لە 
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هەموو شوێنێكدا ڕێك بەشێوەیەك مەرجدار و كۆتوبەندە. ئەمە 

مانای ئەوە نابەخشێت مێژوو دیاردەیەكی تاقانەیە كە بەجۆرێكی 

و  یەكڕەنگ  شوێنێكدا  هەموو  لە  گرانیت  وەك  موعجیزەئاسا 

یونیفۆرمە. دەكرێت گریامنەى ئەوە بكەین هۆكاری سەرێشەى 

مارلین  گاڵتەجاڕییەى  تەسك  قژەبارۆكە  لەو  من  شەوی  دوێنێ 

كۆتایی  تا  دەكرد  ئەوە  لەسەر  پێداگریم  كە  هاتبوو  مۆنرۆییەوە 

ئاهەنگەكە لەسەرم بێت؛ بەاڵم مێژوو دیاردەیەكی تاقانەى وەك 

سەرئێشە نییە. مێژوو شتێك نییە جگە لە زنجیرەیەك چەوسانەوە 

نییە  پەریەكانی  داستانی  یەكگرتوویی  ب��ەردەوام.  نەگبەتیی  و 

هیچ  نابەخشێت.  گێڕانەوەیەك  بەهیچ  یەكگرتوو  فۆرمێكی  و 

زنجیرەیەكی بەردەوامی مانا لە سەرتاسەری مێژوودا نادۆزرێتەوە. 

پێشرت باسامن لەوە كرد كە زۆر دوورە كەسێك بێت بیر لەوە 

مێژوودا  لەكۆى  تێگەیشنت  قابیلی  منوونەیەكی  هیچ  بكاتەوە 

مێژوو  بڵێت  كە  بدۆزینەوە  كەسێك  بتوانین  قورسە  نابیرنێتەوە. 

شتێك نییە جگە لە كۆمەڵێك هەراوزەنا و ئاژاوەى پڕ لە ئاشووب 

و  نیچە  فرەدریش  پێدەچێت  هەرچەند  پێشهات،  و  ڕووداو  و 

سنووری  سەر  تا  كات  هەندێك  فوكۆ،  میشێل  حەوارییەكەى، 

بانگەشەیەكی ئاوا دەڕۆن. زۆرینەى خەڵك ئەوە قبوڵ دەكەن كە 

لەمێژوودا گەلێك زنجیرەى هۆ و ئەنجام، هەرچەند ئاڵۆز و قورس 

بۆ تێگەیشنت، بوونیان هەیە و بەگومانی ئەوان، ئەم بابەتە تارمایی 

بەوە  باوەڕ  ناتوانین  منوونە،  بۆ  دەدات.  مێژوو  بە  منوونەیەك 

بكەین كە نەتەوە جۆراوجۆرەكان لە پنتێكی مێژوویی دیاریكراودا 

بەچەند  بەاڵم  كرد،  دیكە  زەوییەكانی  داگیركردنی  بە  دەستیان 
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هۆیەكەوە، هیچ پەیوەندییەكی هاوبەشییان بەیەكرتییەوە نەبوو. 

فاشیزم  كاتێك  ئەمریكا.  نەنێردرانە  ئەفریقییەكان  كۆیلە  هۆ  بێ 

لە سەدەى بیستەمدا كەم تازۆر لەزەمەنێكدا لە چەندین واڵتی 

ئەو  كۆپیكردنەوەى  دەرەنجامی  تەنها  سەریهەڵدا،  جۆراوجۆر 

ناكەنە  خۆیان  پێكەنینێك  بۆ  مرۆڤەكان  نەبوو.  شتە  لەم  شتە 

و  یونیفۆرم  ڕوون��ی  منوونەیەكی  دۆزەخ.  ئاگری  سوتەمەنیی 

یەكڕەنگیی لە سەرتاسەری جیهاندا هەیە كە بەهۆیەوە مرۆڤەكان 

دەست بۆ كارێكی وەها نابەن. 

بێگومان، پرسەكە ئەوە نییە كە دەتوانین منوونەگەلێك لەمێژوودا 

منوونەیەكی  ئایا  ئەوەیە  مەسەلەكە  بەڵكو  نا،  یان  ببینینەوە 

بااڵدەست و سەروەر هەیە یان نا. دەكرێت باوەڕ بە مەسەلەى 

یەكەم بێنن بێ ئەوەى جەخت لەسەر مەسەلەى دووەم بكەنەوە. 

كە  هەن  دەستێوەردەرەكان  منوونە  لە  كۆمەڵێك  نەڵێین  بۆچی 

نابن؟ ئەى  ئاوێتە  تێكەڵ و  تاقانەدا  لە فۆرمی گشتێكی  هەرگیز 

وەك  ڕەنگاوڕەنگی  و  جۆراوجۆر  دیاردەیەكی  دەشێت  چۆن 

مێژووی مرۆڤایەتی چیرۆكێكی تاقانە و یەكپارچە بهۆنێتەوە؟ ئەو 

باوەڕەی دەڵێت بەرژەوەندییە ماتریالییەكان بەدرێژایی مێژوو، لە 

سەرمایەداری،  سەردەمی  تاكو  ئەشكەوتنیشنەكانەوە  سەردەمی 

بەهێزترە لەو باوەڕەى دەڵێت گرنگرتین فاكتەری شتگەلێكی وەك 

pole-( ڕژێمی خۆراك، مرۆڤدۆستی، پیاوە گەورەكان، یاری بازدان

vaulting( یان نزیكبوونەوەى هەسارەكان. بەاڵم ئەم پرسیارەش 

لەوە تاكڕەهەندترە كە قەناعەتپێكەر بێت. 
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ماركس لەو ڕووەوە وەاڵمێكی قەناعەتپێكەر دەداتەوە، چونكە 

باوەڕی وابوو مێژوو هەرگیز بەو جۆرەى وادەردەكەوێت، فرەجۆر 

كە  لەوەى  یەكدەنگرتە  چیرۆكێكی  مێژوو  نییە.  ڕەنگاوڕەنگ  و 

مێژوودا  لەنێو  یەكێتیی  جۆرێك  دەكرێت  لەڕاستیدا  دەبیرنێت. 

بێ  ماڵی  یەكێتیی  وەك  یەكێتییەكی  نەك  ب��ەاڵم  ببیرنێتەوە؛ 

زینەمان[، هیچ  نیوەڕۆ ]ی فرێد  یان  حەسانە ]ی چارلز دیكنز[ 

ڕەگەزە  مێژوودا،  بەشێكی گەورەى  لە  نادات.  بە مرۆڤ  چێژێك 

دەگمەنی  وەك  شتگەلێكی  مێژووە[  ]ئەو  یەكێتیبەخشەكانی 

بوون.  چەوساندنەوە  و  توندوتیژی  قورس،  كاری   ،)scarcity(

جیاوازییان  و  جۆراوجۆر  فۆرمگەلی  شتانە  ئەم  هەرچەندە  و 

كۆى  بناغەى  و  بونیاد  ئێستا  تا  ئەمانە  گرتووە،  بەخۆیانەوە 

ئەم  هەر  ب��وون.  مێژوودا  لە  جێگیركراوەكان  شارستانێتییە 

یەكگرتووییەكی  ئازاردەرەیە  و  وەڕەسكەرە  بوونەوەیە  دووبارە 

لەڕادەبەدەری ویستی ئێمەی بە مێژووی مرۆڤایەتی بەخشیوە. 

بەم  كە  بەداخەوە،  و  هەیە  گەورە  گێڕانەوەیەكی  لەڕاستیدا، 

چەشنەیە. بەو جۆرەى تیۆدۆر ئادۆرنۆ گوتوویەتی “هەموو ئەو 

جادووی  و  هەناسەدان  لەگەڵ   – ب��ەردەوام  ئەمڕۆ  تا  شتانەى 

لەڕووانگەیەكی  ئەگەر  هەیەتی،  و  هەبووە  بوونی   – ناوبەناو 

نییە  شتێك  بڕوانین،  لێی   )teleologically( هۆئەنجامناسییانەوە 

نییە  بریتی  مێژوو  گێڕانەوەى گەورەى  ئازار”.  موتڵەقی  لە  جگە 

لە گێڕانەوەى پێشكەوتن، عەقڵ یان ڕۆشنگەری، بەڵكو داستانی 

]سەردەمی[  “لە  ئادۆرنۆ  قەولی  بە  كە  ماخولیاییە  ئەفسانەیی 

تیروكەوانەوە بە چەكی ئەتۆم”]3[ كۆتایی دێت.
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قورس  ك��اری  و  توندوتیژی  بكەین  قبوڵ  ئ��ەوە  دەكرێت 

پڕ  مرۆڤایەتی  مێژووی  گ��ەورەى  بەشێكی  چەوساندنەوە  و 

ئەم  بناغەى  و  بونیاد  بە  ئەوانە  ئ��ەوەى  بەبێ  ك��ردووەت��ەوە 

ڕووەوە  لەو  شتانە  ئەم  ماركسیستەكان  الی  دابنێت.  مێژووە 

ئەمانە  ئێمەوە.  مانەوەى جەستەیی  بە  بەسرتاونەتەوە  ئاوان كە 

تایبەمتەندییە پتەو و پایەدارەكانی ڕێگای پاراستنی ژیان و بوونی 

ئێمە بوون. ناكرێت قبوڵی بكەین ئەمانە بەڕێكەوت ڕوویانداوە. 

پەراكەندەكردنی  و  وێ��ران��ك��ردن  ك��ردەوەك��ان��ی  باسی  ئێمە 

لەو  ناكەین.  دەستدرێژی  و  شەڕانگێزی  یان  وەحشیگەرانە 

ڕووەوە گومتان ئەو شتانە هەڵگری زەروورەتێكن، چونكە تێكەڵی 

ژیانی  بەرهەمهێنانەوەى  و  بەرهەمهێنان  بونیادەكانی  كرۆكی 

بێت،  ئاواش  ئەگەر  تەنانەت  بوون.  ئێمە  ماتریالیی  و  مادی 

ناكاتەوە ئەمە ئەو هێزانەن كە بێ  هیچ ماركسیستێك بیر لەوە 

چەندوچوون هەموو شتێك دروست دەكەن. ئەگەر بەڕاستی ئەم 

گرانەتا،  بڵێین  دەبووایە  ئەوسا  هەبووایە،  حەمتییەتییان  هێزانە 

سۆفیگەرایی،  هۆ،  بێ  پێكەنینی   ،)ponytail(شێوەئەسپی پرچی 

ئینجیل بەگێڕانەوەى مەتای باخ، ڕەنگكردنی نینۆكەكانی پەنجەى 

هەموویان  غەریب،  و  عەجیب  ئەرخەوانی  ڕەنگی  و  پێتان، 

لەم حاڵەتەدا هیچ خەباتێك  ئابوورییەكانن.  ڕەنگدانەوەى هێزە 

هیچ  و  نەبووبێت  ئابوورییەكانی  بزوێنەرە  ڕاستەوخۆ  ئەگەر 

بێالیەنی  چینایەتی  خەباتی  دەرب��ارەى  كە  هونەری  ئیشێكی 

هەڵبژێرێت، قابیلی بیرلێكردنەوە نەدەبوو. 
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بڵێیت  وەك  دەكات  قسە  وا  هەندێكجار  ماركسیش  خودی 

مەیدانی سیاسەت هیچێك نییە جگە لە ڕەنگدانەوەى قەڵەمڕەوی 

بزوێنەرە  لە  لێكۆڵینەوە  بەگشتی  ئەو  ئەمە،  سەرباری  ئابووری. 

كۆمەاڵیەتی، سیاسیی یان میلیتارییەكانی ڕووداوە مێژووییەكانیش 

دەكات، و بچووكرتین ئاماژە ناكات بەوەى ئەم بزوێنەرانە تەنها 

هێزە  ئابوورین.  قوڵرتەكانی  بزوێنەرە  ڕووكەشییانەى  دیوی 

لەسەر  خۆیان  مۆركی  ڕاستەوخۆ  هەندێكجار  ماتریالییەكان 

بەگشتی  بەاڵم  دەدەن.  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  و  هونەر  سیاسەت، 

دادەنێن.  كاریگەری  ش��اراوە  بەشێوەیەكی  و  درێ��ژم��اوەدا  لە 

هەندێكجار ئەم كاریگەرییە تەواو الوەكییە و هەندێكجاری دیكە 

ئاخر، شێوازی  نییە.  مانایەكی  كاریگەرییانە هیچ  ئەم  باسكردنی 

سەلیقەى  و  چێژ  دەتوانێت  چۆن  سەرمایەدارانە  بەرهەمهێنانی 

من بۆ بۆینباخ دەستنیشان بكات؟ و چۆن دەتوانێت چۆناوچۆنیی 

فڕین بە پەڕەشوت )hang-gliding( و ئاوازی جازی باڕی شەوانە 

دیاریبكات)twelve-bar(؟ 

نییە.  بوونی  كورتكردنەوەگەراییەك  ج��ۆرە  هیچ  كەواتە، 

كۆمەاڵیەتی  بوونی  و  ئایدیاكان  زانست،  كولتوور،  سیاسەت، 

بەرگێكی  لە  نین  ئابووریی  بوونی  بەڵگەی  هەرگیزاوهەرگیز 

لە  هەندێك  ڕوانینی  بەپێچەوانەى  ه��ەروەه��ا  ساختەدا، 

مێشك   )mind(زەینیش  )neuroscientists(نیرۆسناسەكان

ئەمانە هەموویان  و ساختەدا.  گۆڕاو  بەرگێكی  لە  نییە   )brain(

میژووی  هەریەكێكیان  هەیە،  بەخۆیان  تایبەت  واقیعی 

بەپێی  و  هەیە،  بەخۆى  تایبەت  گەشەسەندنی  و  پەرەسەندن 
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لۆژیكی ناوەكییانەى خۆى كار دەكات. ئەوانە تەنها ڕەنگادنەوەى 

لە هێزی دروستبوونی  نین و لەخۆیاندا بەشداری  شتێكی دیكە 

و  هاتن  دەیبینین  دواتر  وەك  دەكەن.  بەرهەمهێناندا  شێوازی 

چوون لەنێوان “ژێرخان”ی ئابووری و “سەرخان”ی كۆمەاڵیەتیدا 

باس  لێرەدا  ئەگەر  كەواتە  نییە.  یەكئاراستە  شەقامێكی  هەرگیز 

میكانیكی(  )حەمتییەتی  میكانیكیی  دیتێرمینیزمی  لەجۆرێك 

ناكەین، ئەى بانگەشەكەمان چ جۆرە بانگەشەیەكە؟ ئەى ئایا ئەم 

سیاسەتدا  لە  نەكرێت  كە  گشتییە  و  ناڕوون  هێندە  بانگەشەیە 

گەرەنتی پیادەكردن و جێبەجێكردنی هەبێت؟ 

بانگەشەكەمان لە هەنگاوی یەكەمدا بانگەشەیەكی نێگەتیڤە. 

كێشەكە ئەوەیە شێوازی بەرهەمهێنانی ژیانی ماتریالی سنوور بۆ 

جۆرێك دامەزراوە كولتووری، یاسایی، سیاسیی و كۆمەاڵیەتییەكانی 

“دیاریكردن/خەسڵەتپێدان”  زاراوەى  دادەنێت.  بەرهەمهێنەراندا 

 set( “سنووردانان”  مانای  حەرفی  بەشێوەیەكی   )determine(

جۆرێكی  بەرهەمهێنان  شێوازەكانی  دەبەخشێت.   )limits

نیشان  ئایدیاكان  كۆمەڵەى  یان  كولتوور  سیاسەت،  دیاریكراوی 

لۆك  جۆن  فەلسەفەى  حەمتیی  هۆكاری  سەرمایەداری  نادەن. 

یان  چوارچێوە  نەبوو،  ئۆستین  جین  داستانییەكانی  ڕۆمانە  یان 

پانتاییەك بوو، كە لە سیاقەكەیدا دەتوانین هەردووكیان بەڕوونی 

ببینین. هەروەها بەو جۆرەش نییە كە شێوازەكانی بەرهەمهێنان 

تەنها ڕێگا بەو ئایدیایانە یان دامەزراوانە دەدات دەربكەون، كە 

بووایە،  بەمجۆرە  ئەگەر  بن.  ئەواندا  مەبەستەكانی  خزمەتی  لە 

ئەمە  دەربكەوێت.  ماركسیزمیش  خ��ودی  بوو  مەحاڵ  ئ��ەوا 
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سەرشەقامی  شانۆی  ڕاستەقینەى  سەرچاوەى  كە  نهێنی  دەبووە 

ئەنارشیست لەكوێوە دێت، یان تۆماس پەین ]نووسەری سیاسیی 

دەرەنجامە  بەو  چۆن   ]1739-1809 ئینگلیزی،  شۆڕشگێڕی  و 

مێژوو  كۆى  كتێبەكانی  پڕفرۆشرتین  لە  یەكێك  تاكو  گەیشت 

لوتكەى  لە  ڕێك   – مرۆڤ  مافەكانی  شۆڕشگێڕی  جاڕنامەى   –

كە  بنووسێت،  سەركوتكەریدا  و  پۆلیسی  دەوڵەتی  دەسەاڵتی 

ئەگەر  تەنانەت  بوو.  بااڵدەست  ئەودا  ڕۆژگاری  لە  بریتانیا  لە 

گێژبوون  تووشی  خاڵەدا  ئەم  كەشفكردنی  لە  دیسان  وابووایە 

دەهاتین كە كولتووری بریتانیا جگە لە منوونەكانی تۆماس پەین 

دیكەى  دەستكەوتێكی  هیچ  ئەنارشیستی  شانۆی  گروپەكانی  و 

نەبوو. زۆرینەى ڕۆماننووسان، توێژەرانی ئەكادیمی، ڕیكالمچییان، 

ڕۆژنامەنووسان، مامۆستایان، و پرۆگرامسازانی تەلەڤزیۆنی هیچ 

و  وێرانكردن  بە  خزمەت  بەڕاستی  كە  ناهێنن  بەرهەم  كارێك 

ئاوەژووكردنەوەى دۆخی بااڵدەست بكات. ئەم حەقیقەتە هێندە 

ڕوون و ئاشكرایە كە بە بۆچوونی ئێمە شتێكی گرنگ و مانادار 

لەوەى  بریتییە  ئاشكرایی  و  ب��ەڕوون  ماركس  قسەكەى  نییە. 

دەتوانین  لێرەدا  و  نییە.  ڕووت  ڕێكەوتێكی  لەڕاستیدا  شتە  ئەم 

ڕەهەندی پۆزەتیڤرتی بانگەشەكەى ئەو فۆرمولە بكەین. بەگشتی، 

كولتوور، یاسا و سیاسەتی كۆمەڵگای چینایەتی بەسرتاونەتەوە بە 

قەولی  بە  بااڵدەستەوە.  كۆمەاڵیەتی  چینی  بەرژەوەندییەكانی 

هێزی  چینەى  “ئەو  ئەڵامنیدا  ئایدیۆلۆژیای  لە  ماركس  خودی 

هێزی  هەمانكاتدا  لە  كۆمەڵگادا،  بەسەر  بااڵدەستە  ماتریالیی 

فیكری بااڵدەستیشە”.
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بیربكەنەوە،  و  بووەسنت  ساتێك  بۆ  ئەگەر  خەڵك،  زۆرینەى 

بەرهەمهێنانی  كاروكاسپی  كە  دەكەن  قبوڵ  ئەوە  ئەگەرەوە  بە 

مرۆڤایەتیدا  مێژووی  لە  وەهاوە  شكۆیەكی  و  شان  بە  ماتریالی 

وەستاوە، هێندە كات و وزەى مرۆڤی بردووە، چەندین ملمالنێی 

لە  لەوانەیە  ئینسانی  ژیانی  خستووەتەوە،  بكوژانەى  هێندە 

لە  هێندە  و  كردووە،  مەشغووڵ  بەخۆیەوە  گۆڕی  تا  بێشكەوە 

كە  دەركەوتووە،  ژیان  و  مەرگ  مەسەلەى  وەك  بەرانبەریاندا 

جێگای كەمێك سەرسوڕمان بوو ئەگەر نیشانەیەكی خۆى لەسەر 

ڕەهەندەكانی دیكەى بوون و ژیانی ئێمە دانەنابایە. دامەزراوە 

بەرهەمهێنانی  ئاستی  بەرەو  دڵڕەقانە  دیكە  كۆمەاڵیەتییەكانی 

كولتوور  یاسا،  سیاسەت،  ماتریالی  پرۆسەى  دەبردرێن.  ماتریالی 

پێوەرەكانی  دەرەوەى  دەخاتە  دیكە  ئایدیاكانی  ڕەوت��ی  و 

بدەن  هەوڵ  ئەوەى  لەبری  دەكات  لەوانە  داوا  چونكە  خۆیان، 

نەزمی  بە  بۆ ڕەوایەتیدان  كاتی خۆیان  بكەن،  زیاتر  گەشەیەكی 

سەرمایەداریی  لە  بیر  بكەن.  تەرخان  بااڵدەست  كۆمەاڵیەتیی 

كاریگەریی  كااڵیی  فۆرمی  تیایدا  كە  بكەنەوە،  ه��اوچ��ەرخ 

لە وەرزشەوە  دەستی پیسی خۆی لەسەر هەموو شتێك داناوە، 

خۆمان  چۆن  كە  بیگرە  لەوەوە  سێكسوالیتە،  دەگاتە  تا  بیگرە 

تاكو دەگاتە هاتوهاواری گوێ  بە كەشكەاڵنی فەلەك  بگەیەنین 

كەڕكەری ڕیپۆرتەرەكانی تەلەڤزیۆنی ویالیەتە یەكگرتووەكان كە 

دەیانەوێت سەرنجی بینەران بۆ ڕیكالمە بازرگانییەكان ڕابكێشن. 

ماركس  مێژوویی  تیۆریی  جەختكردنەوەى  یەكالییكەرەوەترین 

مانایەك،  بە  دواتر.  سەرمایەداریی  كۆمەڵگای  خودی  لە  بریتییە 
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دەتوانین بڵێین بەتێپەڕینی كات تیۆرییەكەى ئەو زیاتر لەجاران 

كە  سەرمایەدارییە  بەڵكو  نییە،  ماركسیزم  ئەوە  دەسەملێرنێت. 

هەموو شتەكان كورتدەكاتەوە بۆ ئابووری. ئەوە سەرمایەدارییە 

هەیە،  بەرهەمهێناندا  بەرژەوەندیی  لە  بەرهەمهێنان  بە  باوەڕی 

ئەویش بە مانایەكی سنووردارتری وشەى “بەرهەمهێنان”. 

لە  بەرهەمهێنان  بە  ب���اوەڕی  ماركسیش  ب��ەران��ب��ەردا  لە 

قوڵرتی  مانایەكی  بە  بەاڵم  هەیە،  بەرهەمهێناندا  بەرژەوەندیی 

وشەكە. باس لەوە دەكات كە خۆ-ڕیاڵیزەكردنی مرۆڤ دەبێ�ت 

تا  ئەوە  نابێت  و  هەڵبسەنگێرنێت  لەخۆدا  ئامانجێكی  وەك 

بكەینەوە.  كورت  دیكە  ئامانجێكی  بە  گەیشنت  ئامرازی  ئاستی 

لەبەرژەوەندیی  بەرهەمهێنان  سنووردارتری  مانای  ئەگەر  بۆیە، 

لەوە دەكاتەوە  بیر  ئەوا ماركس  بێت،  بااڵدەست  بەرهەمهێناندا 

لەخۆدا  ئامانجێكی  وەك  خۆ-ڕیالیزەكردن  ناكرێت  هەرگیز  كە 

حساب بكرێت – چونكە لەو حاڵەتەدا بەشێكی گەورەى هێز و 

توانای داهێنەرانەى ئێمە لەبری ئەوەى تەرخانبكرێت بۆ چێشتنی 

تامی خودی ژیان، تەرخاندەكرێت بۆ بەرهەمهێنانی ئامرازەكانی 

لەنێو  ماركسیزم  گ��ەورەى  بەشێكی  دەبێت  ژیان.  دابینكردنی 

“بەرهەمهێنان  دەستەواژەى  بەكارهێنانی  دوو  نێوان  ملمالنێی 

مانا  بە  یەكێكیان   – ببینینەوە  بەرهەمهێنان”دا  لەبەرژەوەندیی 

یان هونەریی.  داهێنان  مانای  بە  ئەویدیكەیان  و  ئابوورییەكەى 

ماركس نەك هەر نەیدەویست هەموو شتەكان بۆ ئابووری كورت 

ڕێبازە  و  ڕەوت  ئەو  سەرسەختی  ڕەخنەگرێكی  بەڵكو  بكاتەوە، 

تراكتۆرەكان  ئاستی  بۆ سەر  بوو كە كۆی پرۆسەى بەرهەمهێنان 
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و توربینەكان دادەبەزێنێت. ئەو بەرهەمهێنانەى الی ئەو گرنگ 

دابینكردنی  لەوەى خەریكی  وەك  دەكات  هونەر  لە  زیاتر  بوو، 

لە  مەڕەكان  لەناوچوونی  یان  ترانزیتۆرییەكان  ڕادیۆ  پارچەكانی 

كوشتارگەكاندا. كەمێك دواتر دەگەڕێینەوە سەر ئەم بابەتە. 

پێداگریی  سەرباری هەموو ئەمانە، ئەوەش ڕاستە كە ماركس 

بەمانای  )ئەویش  ئابوورییەكان  فاكتەرە  سەنرتاڵی  ڕۆڵی  لەسەر 

وردی وشەكە( لە ڕەوتی مێژوودا تا ئەمڕۆكە دەكاتەوە. بەاڵم ئەم 

بۆچوونە هەرگیز بەتەنها پەیوەندیی بە ماركسیستەكانەوە نییە. 

سیرسۆن دەیگوت ئامانجی سەرەكیی دەوڵەت پارێزگاریكردن و 

هێشتنەوەى خاوەندارێتیی تایبەتییە. تیۆریی “ئابووری”ی مێژوو 

لە سەردەمی ڕۆشنگەریی سەدەى هەژدەهەمدا وەك تیۆرییەكی 

بیرمەندانی  ژمارەیەكی  دەكرا.  حساب  لەكاركەوتوو  و  ئاسایی 

شانۆی  لە  بریتییە  مێژوو  دەیانگوت  ڕۆشنگەری  سەردەمی 

باوەڕیان  هەروەها  بەرهەمهێنان.  شێوازەكانی  بەدوایەكداهاتنی 

دەتوانن  بەرهەمهێنان  شێوازی  پێوەرەكانی  بە  هەبوو  بەوە 

پەیوەندییە  و  نایەكسانییەكان  ژیان،  ستایلەكانی  ئاستەكان، 

كۆمەاڵیەتییەكان هەم لەنێو ماڵدا و هەم لەنێو حكومەتدا ڕوون 

بكەنەوە. الی ئادەم سمیس هەر قۆناغێكی پرۆسەى گەشەكردن و 

پەرەسەندنی ماتریالیی لە مێژوودا، فۆرمە یاسایی، خاوەندارێتی و 

حكومەتییە تایبەتییەكانی خۆى بەرهەم دەهێنێت. ژان ژاك ڕۆسۆ 

نایەكسانیدا دەڵێت خاوەندارێتی،  نامیلكەى گوتار دەربارەى  لە 

خۆیدا  بەدوای  چینایەتی  ملمالنێی  و  چەوساندنەوە  و  جەنگ 

ئەو  دەك��ات  ئ��ەوە  لەسەر  پێداگریی  هەروەها  دەهێنێ�ت. 
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تەڵەكەیەكە  و  فێڵ  كۆمەاڵیەتی  پەیامنی  پێیدەگوترێت  شتەى 

خۆیان  تایبەتییەكانی  ئیمتیازاتە  پاراستنی  بۆ  دەوڵەمەندەكان 

بەسەر هەژاراندا دەیسەپێنن. ڕۆسۆ باس لە كۆمەڵگایەك دەكات 

لە سەرەتای پەیدابوونییەوە زنجیر لەپێی الوازەكان دەبەستێ�ت و 

دەسەاڵت ڕادەستی دەوڵەمەندەكان دەكات – ئەو دەسەاڵتانەى 

رسوشتییەكانیان  ئازادییە  قەرەبوونەكردنەوە  “بەجۆرێكی 

ئەبەد  بۆ  نایەكسانییان  و  خاوەندارێتی  یاسای  و  لەناوبردووە 

داهێناوە... و بەخاتریی بەرژەوەندیی ژمارەیەكی كەمی پیاوانی 

مەحكوم  كاتەوە  لەو  مرۆڤیان  بەرژەوەندخواز، جۆری  و  چڵێس 

كردووە بە بێگاری، كۆیالیەتی و بێ نەوایی”]4[. ڕۆسۆ دەڵێت یاسا 

بەگشتی دژ بە الوازەكان پشتی بەهێزەكان دەگرێت؛ عەدالەت 

بەگشتی ئامرازێكی جەنگە بۆ توندوتیژی و هەیمەنە ]دەسەاڵت[؛ 

و كولتوور، زانست، هونەر و ئایین بوونەتە ئامرازێكی كاروكاسبیی 

كۆیالیەتیی  زنجیری  و  بااڵدەست  دۆخی  لە  بەرگریكردن  بۆ 

بەباوەڕی  دەڕازێننەوە.  گوڵینەكان”  “تاجە  بە  ژنان  و  پیاوان 

هەموو  سەرچاوەی  و  ڕیشە  لە  بریتییە  خاوەندارێتی  ڕۆسۆ، 

نائاسوودەییەكانی مرۆڤایەتی. 

جۆن  نۆزدەهەم،  سەدەى  ئیرلەندیی  گەورەى  ئابووریناسی 

بریتییە  سۆسیالیزم  دەیگوت  كە   ،]1823-1875[ كارنز  ئیلیوت 

لە “ئەنجامی رسوشتی جەهل و نەزانی لە بواری ئابوورییدا” و 

كالسیكی  ئابووریناسی  ترادیسیۆنالیسترتین  بە  ڕۆژگارێك  خۆی 

سەیر دەكرا، لە شوێنێكدا گوتبووی “بەرژەوەندیی و حەزە مادی 

ڕەفتاری  و  بیروباوەڕ  بەشێكی گەورەی  ماتریالییەكانی مرۆڤ  و 
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كتێبەكەی  لەپێشەكی  دیاریدەكات”]5[. هەروەها  ئەوان  سیاسیی 

خۆیدا، دەسەاڵتی كۆیلەكان، دەنووسێت “ڕەوتی مێژوو بەگشتی 

ئابوورییەكان دیاریدەكات”. هاونیشتامنییەكەى  شێوازی هۆكارە 

مێژوونووسی  گەورەترین  لەكی،  ئێچ.  ئ��ی.  دەبلیو.  ئ��ەو، 

سۆسیالیزم،  باوەكوشتەى  دوژمنی  و  خۆی  سەردەمی  ئیرلەندیی 

بردنی  ڕێكخەرەكانی  یاسا  هێندەى  شتێك  “هیچ  دەنووسێت 

مافی خاوەندارێتی، ڕۆڵی لە دروستبوونی شێوازی كۆمەاڵیەتیی 

فرۆیدیش  زیگموند  تەنانەت  نییە”]6[.  كۆمەڵگادا  تاكەكانی 

هەبوو.  ئابووری  حەمتییەتی  فۆرمێكی  بە  ب��اوەڕی  بەهێزەوە 

بەبۆچوونی ئەو، ئەگەر كار پێویست نەبووایە، مرۆڤەكان تەواوی 

ڕۆژەكانییان بە قێزەونییەكی موتڵەقەوە بە بێكاری و ڕازیكردنی 

غەریزەى ژیان و حەز و ئارەزووە لیبیدۆییەكان ]شەهوانییەكان[ 

تەنبەڵیی  لە  ئێمە  ئابوورییە  زەروورەت��ی  ئەوە  بەسەردەبرد. 

دەكات خەریكی چاالكیی  ناچارمان  و  جیادەكاتەوە  رسوشتیامن 

كۆمەاڵیەتی بین. 

یاخود سەیری ئەم پەرەگرافە كەمرت نارساوەی تەفسیرێك، كە 

لەسەر ماتریالیزمی مێژوویی وەستاوە ]نووسینی شاعیر و نووسەر 

و پزیشكی ئیرلەندیی سەدەى هەژدەهەم، ئۆلیڤەر گۆلدسمیس[ 

بكەن: 
هەموو ئەوانەى ]لەكۆمەڵگای مرۆڤایەتیدا[ دەژین، دەبێت 

كشتوكاڵی  و  شوانكارەیی  ڕاوك��ردن،  جۆراوجۆرەكانی  قۆناغە 

تێبپەڕێنن، پاشان ئەو كاتەی خاوەندارێتی دەبێتە خاوەن بەها، 

و دواجار دەبێتە هۆى ستەم و ناعەدالەتی؛ ئەوسا، ئەو كاتەى 
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ئەو یاسایانەى بۆ ڕێگرتن لە زیانەكان و پارێزگاریكردن لە مافی 

مرۆڤەكان  كاتەى  ئەو  دەردەكرێن،  ]تایبەتی[  خاوەندارێتیی 

بەهۆى ئەم یاسایانەوە دەبنە خاوەنی موڵك و ماڵی بێ سنوور، 

ئەو كاتەى بەمجۆرە ڕازاندنەوە و بەهەدەردان دێتە مەیدانەوە 

ئەمەیە  زیاتر دەكات، دوای  داوای منایشكردنێكی  ئەبەد  بۆ  و 

بەكەڵك؛ و دەوڵەت  و  زانستەكان دەبنە شتێكی زەرووری  كە 

بەهۆى ئەوانەوە ناتوانێت درێژە بە ژیانی خۆى بدات...]7[.

پەخشانێكی  ستایلی  بە  نین  ماركسیستێك  ڕامانەكانی  ئەمانە 

كۆنەوە، بەڵكو بیركردنەوە مەترسیدارەكانی نووسەری ئیرلەندیی 

عابدی  و  الیەنگر  كە  گۆلدسمیسە  ئۆلیڤەر  هەژدەهەم  سەدەى 

ئیرلەندییەكان  ڕووەوە  لەو  بوو.  بریتانی  كۆنزەرڤاتیڤی  حزبی 

تیۆریی  پێیدەگوترا  كە  هەبوو  شتە  ئەو  بۆ  مەیلییان  هێندە 

و  نزم  و  خراپ  كۆڵۆنییەكی  لە  نەدەتوانرا  كە  مێژوو،  ئابووریی 

ژێر  دەسەاڵتی چینی زەویدارانی بریتانی-ئیرلەندی ژیان بكرێت 

ڕووە  بەو  بریتانیا  لە  بكرێت.  كێشانە  لەمجۆرە  چاوپۆشی  و 

سەرخانە كولتوورییە ئاڵۆزەیەوە كێشە و مەسەلە ئابوورییەكان بە 

ڕاشكاوی كەمرت لە كاری شاعیران و مێژوونووساندا دەردەكەوت. 

مێژووی  تیۆریی  لە  سوكەوە  بەچاوێكی  لەوانەى  زۆرێك  ئەمڕۆ 

ڕەفتار دەكەن  بەجۆرێك  پراكتیكدا  لە  ماركس دەڕوانن، گەرچی 

ڕاستە.  تیۆرییەكە  كە  وادەردەك��ەوێ��ت  ڕەفتارەكانییانەوە  لە 

داراییەكان،  ڕاوێژكارە  بانكدارەكان،  دەناسنەوە:  خەڵكانە  ئەو 

بازرگانییەكان  كۆمپانیا  بەڕێوەبەرانی  ڕەسمییەكان،  خەزێنەدارە 
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ئەوەى  لەسەر  بەڵگەیە  ئەوان  كارەكانی  تەواوی  منووەكانی.  و 

باوەڕێكی پتەویان بە ئەولەویەتی ژێرخانیی ئابووری هەیە. ئەوان 

بەبێ ئەوەى ئاگایان لەخۆیان بێت لە زگامگەوە ماركسیسنت. 

جێی خۆیەتی لەقاڵبی لێكچوونێكی خۆشدا ئەوە ئیزافە بكەین 

دەوروبەریدا  و  مانچستەر  لە  مێژوو”  ئابووریی  “تیۆریی  كە 

لەدایكبوو، واتا ڕێك لە زادگای سەرمایەداری پیشەسازیدا. ئەنگڵس 

جار  بۆیەكەمین  ژیاوە،  مانچستەر  شاری  لە  كاتەى  ئەو  دەڵێت 

ئاگایی سەبارەت بە ڕۆڵی سەنرتاڵی ژێرخانی ئابووری بەدەست 

بەڕێوەبەری  ئەو  باوكی  شوێنەى  لەو  دەزانین،  وەك  هێناوە. 

كارگەیەك بوو لەو شارەدا و بەم هۆیەوە پشتیوانی دارایی هەم لە 

ئەنگڵس و هەم )زۆربەى كات( لە خودی ماركس دەكرد، دەتوانین 

بڵێین ئەم جۆرە بیركردنەوەیە وردە وردە ڕیشەى لە زەینی ئەو 

داكوتا. ئەنگڵس وەك پیاوێكی دەوڵەمەند ڕۆڵی ژێرخانی مادی و 

ماتریالی بۆ سەرخانی فیكری ماركس دەگێڕا. 

ئەو بانگەشەیەى بەردەوام جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە، 

بریتییە لەوەى “ئابووری” هەموو شتێك  كە ڕوانگەى ماركس 

لەڕادەبەدەر  بۆ  بێامنایە  و  پووچ  هەوڵێكی  دیاریدەكات، 

سادەكردنەوەى بابەتەكە. الی ئەو، ئەوە خەباتی چینایەتییە كە 

ڕەوتی مێژوو دروست دەكات؛ و ناكرێت چینەكان بۆ فاكتەرە 

ئابوورییەكان كورت بكرێنەوە. بەڵێ، دروستە ماركس بەگشتی 

چینەكان وەك ئەو گروپانەى لە پیاوان و ژنان پێكهاتوون سەیر 

دەكات، كە لەچوارچێوەى شێوازێكی بەرهەمهێناندا پێگەیەكی 

دەربارەى  باسەكە  كە  گرنگە  ئەمە  بەاڵم  هەیە.  یەكسانیان 
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چینە كۆمەاڵیەتییەكانە نەك چینە ئابوورییەكان. ماركس هەر 

هەروەها  بەڵكو  ناكات،  “كۆمەاڵیەتی”  شۆڕشی  باسی  تەنها 

بەرهەمهێنان  “كۆمەاڵیەتی”یەكانی  پەیوەندییە  لە  باس 

دەكات. و ئەگەر پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی بەرهەمهێنان 

چۆن  هەیە،  بەرهەمهێنەرەكاندا  هێزە  بەسەر  ئەولەویەتییان 

دەكرێت بانگەشەى ئەوە بكەین ئەو شتەى كە بووەتە مۆركی 

“هۆكاری  هەمان  ]یان  یەكەم  بزوێنەری  “ئابووری”،  ژێرخانی 

یەكەم”)=خودا( لەفەلسەفەى ئەرستۆدا[ی مێژووە. 

و  ب��ەردی��ن  خ��ەڵ��ووزی  كانەكانی  ل��ە  تەنها  چینەكان 

فۆرمولەبەندییە  هێشتا  ئەوان  نین.  بیمەدا  نووسینەگەكانی 

كۆمەاڵیەتییەكانن و بەو ئەندازەیەی بوونەوەرگەلی ئابووریین، 

ئەوا بریتین لە كۆمەڵە ئینسانییەكان. گەلێك دابونەریتی خۆیان 

لە  دامەزراوە كۆمەاڵیەتییەكان، كۆمەڵێك  نەریتگەلێك،  هەیە، 

ئەمانەشدا،  هەموو  لەگەڵ  فیكرییەكان.  هابیتووسە  و  بەها 

دیاردەگەلێكی سیاسیین. و ئەگەر ڕاستیتان بوێت، دەكرێت لە 

بدۆزنەوە،  مانایە  ئەم  بۆ  ئاماژەگەلێك  ماركسدا  نووسینەكانی 

كە چینە مەحرومكراوەكان لە نوێنەرایەتیی سیاسیی بە مانای 

تەواوی وشەكە لەبنەڕەتدا چین نین. پێدەچێت ئەو ویستبێتی 

بڵێت، هەر چینێك بەڕاستی ئەو كاتە دەبێتە چین، كە لە بوونی 

خۆی وەك چینێك بەئاگا بێتەوە. چینەكان لەنێو دڵی خۆیاندا، 

و  سیاسیی  كولتووری،  كۆمەاڵیەتی،  یاسایی،  پرۆسەگەلێكی 

لە  وایە  باوەڕی  ماركس  بەمجۆرە  هەڵگرتووە.  ئایدیۆلۆژییان 

كۆمەڵگاكانی بەر لە سەرمایەداریدا ئەم فاكتەرە نائابوورییانە 
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بوونێكی  چینەكان  هەیە.  ل��ەڕادەب��ەدەری��ان  گرنگییەكی 

ناوەكیی  جۆراوجۆریی  و  فرەیی  بەڵكو  نییە،  یونیفۆرمیان 

زۆریان هەیە. 

كار  دەكەین،  باسی  كورتی  بە  چەشنەى  بەو  ئەمە،  سەرباری 

لە  تێگەیشنت  ئابووری.  چاالكیی  لە  گەورەترە  شتێكە  ماركس  بۆ 

دەربارەى  تیۆرییەك   – گشتیدایە  ئەنرتۆپۆلۆژییەكی  لەنێو  كار 

ئەجێنسی )عاملیت یان كارگوزاری(ی مرۆڤ و رسوشت، جەستە و 

پێداویستییەكانی، رسوشتی هەستەكانی، ئایدیاكانی هەرەوەزیی 

هەر  ئەمە  تاكەكەس.  تواناكانی  گەشەكردنی  و  كۆمەاڵیەتی 

باسی  و  دەیناسێت  ژۆرنال  سرتیت  وال  كە  نییە،  ئابوورییە  ئەو 

دەكات. ئێوە شتێكی وەها دەربارەى “بوونی جۆری مرۆڤ” لە 

جێندەر،  دەرگیری  كار  هەروەها  ناخوێننەوە.  تایمز  فاینەنشیاڵ 

ئەمەیە  پرسیارەكە  سێكسوالیتەیە.  و  خزمایەتی  سێكسوالیستە، 

و  دەبن،  دروست  یەكەمدا  هەنگاوی  لە  زەحمەتكێشان  چۆن 

دەكرێت.  دابین  مەعنەوییەكانیان  و  مادی  پێداویستییە  چۆن 

بەرهەمهێنان لە ناوەوەدا فۆرمگەلێكی تایبەتیی ژیان هەڵدەگرێت 

و بەمجۆرە پڕە لە مانای كۆمەاڵیەتی. مادام كار هەمیشە مانا و 

بە  پێویستییان  ئاژەڵگەلێكن  ئینسانەكان  و  دەخوڵقێنێت  نیشانە 

مانا هەیە یان نیشانە دروست دەكەن، ئەوا هەرگیزا ناكرێت كار 

دەتوانن  بكرێت.  سەیر  مادی  یان  تەكنیكی  شتێكی  وەك  تەنها 

خاكی  بەرزڕاگرتنی  خودا،  ستایشكردنی  بۆ  ڕێگایەك  وەك  ئەوە 

باووباپیران یان بەدەستهێنانی پارە بۆ بیرەى شەوانە، سەیربكەن. 

بە كورتی، ئابووری شتگەلێكی زیاتر لەخودی خۆى هەڵگرتووە. 
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ئابووری كورت ناكرێتەوە بۆ چەندی و چۆنی كاری بازاڕ، بەڵكو 

پەیوەندیی بە شێوازی بەئینسانبوونی ئێمەوە هەیە و نەك تەنها 

بریتی بێت لەوەى ئیمە چۆن دەبینە بورسبازێك]8[. 

جۆرەى  بەو  دروست  نین،  ئابووریی  تەنها  چینەكان  كەواتە، 

قورسە  لەڕاستیدا،  نییە.  شەخسی  شتێكی  تەنها  سێكسوالیستە 

بتوانین بیر لە شتێك بكەینەوە كە تەنها ئابووریی بێت. تەنانەت 

و  جامخانەكان  ڕەفەی  لەنێو  و  كۆبكرێنەوە  سكەكان  دەكرێت 

و  ئێستاتیكی  چۆنایەتییە  لە  باس  و  بكرێن  منایش  شووشەكاندا 

جوانیناسییەكەیان بكرێت یان بەخاتری كانزاكەیان، بتوێرنێنەوە. 

بەهەرحاڵ، قسەكردن دەربارەى پارە وەاڵمێكە بۆ ئەو پرسیارەى 

ئاسانییە دەكرێت كۆى بوون و ژیانی مرۆڤ بۆسەر  بۆچی بەم 

ئاستی ئابووری داببەزێرنێت، چونكە بە مانایەك ئەمە هەر ئەو 

كارەیە كە پارە دەیكات. دیو یان سووچی جادوویی پارە بریتییە 

پانتایی  لە  مرۆڤ  تواناكانی  بەرچاوی  دەوڵەمەندی،  ل��ەوەى 

جۆرەى  بەو  دروست  دەكاتەوە.  كورت  خۆیدا  كەمی  و  ناسك 

دەكرێت لە ژیاندا شتگەلێكی بەبەهاتر لە پارە بدۆزینەوە، بەاڵم 

ئێمە  بۆ  ئەو شتانە  بە زۆرینەى  توانای گەیشنت  پارەیە كە  ئەوە 

پەیوەندیی  پێدەدات  توانایەمان  ئەو  پارە  دەكات.  دەستەبەر 

نەبێت  لەوە  ترسێكامن  و  دروستبكەین  دیكەدا  كەسانی  لەگەڵ 

كە لە ژیانی كۆمەاڵیەتیامندا لەناكاو بەهۆى برسێتییەوە مبرین. 

تایبەتی، تەندروستی، پەروەردە، جوانی،  پارە دەتوانێ�ت شوێنی 

چێژی  و  ڕێز  ئازادی،  ئاسوودەیی،  جوڵە،  كۆمەاڵیەتی،  پێگەى 

لە  ماڵێكی شاهانەیی  لەگەڵیشیدا  و  بكڕێت  ئێمە  بۆ  جەستەیی 
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دەستنووسە  كتێبی  لە  ماركس   .)Warwickshire(وارویكشایەر

ئابووری و فەلسەفییەكاندا بە سەرسوڕمانێكی تەواوەوە باس لە 

رسوشتی ڕەنگاوڕەنگ، گۆڕاو و كیمیایی پارە دەكات، باس لەوە 

دەكات كە ئایا دەكرێت لەنێو دڵی فۆرمە سادە و ئاساییەكەیەوە 

بەچاوێكی داخراوەوە جیهانێكی كااڵی ڕەنگاوڕەنگ دەربهێنین. 

پارە خۆی جۆرێكی كورتكردنەوەگەراییە. كۆى دونیا لەنێو مشتێك 

سكەى ڕەشدا كۆدەكاتەوە. 

ئابووریی كورت  بۆ  تەنانەت سكەكانیش  بینیامن،  بەاڵم، وەك 

ناكرێنەوە. لەڕاستیدا، “ئابووری” هەرگیز بەڕووتی دەرناكەوێت. 

ئەو شتەى باڵوكراوە داراییەكان پێیدەڵێن “ئابووری” لە تارماییەك 

بەوالوە شتێكی دیكە نییە. بێگومان هیچ كەسێك تا ئێستا چاوی 

بە جەماڵی ئەم تارماییە نەگەشاوەتەوە. ئەم ئابوورییە بەشێكی 

ئەبسرتاكتیی پرۆسەیەكی ئاڵۆزی كۆمەاڵیەتییە. ئەوە ئەرتەدۆكسە 

ئابووری  چەمكی  فراوانی  بازنەى  حەزدەكەن  ئابوورییەكانن 

و  دەوڵەمەندترین  بە  ماركسیزم  بەرانبەردا،  لە  بكەنەوە.  تەسك 

تیۆریی  فراوانرتین فۆرمی مومكین، بەرهەمهێنان دەرك دەكات. 

بەتایبەت لەم ڕووەوە ڕاست و ڕەوانە  ماركس دەربارەى مێژوو 

مادی  كااڵگەلێكی  هەرگیز  مادییەكان  و  ماتریالی  بەخششە  كە 

نین، بەڵكو بەڵێنی خۆشگوزەرانی و ژیانێكی باشرت بە ئینسانەكان 

شتە  ئ��ەو  جیهانی  چ��وون��ەن��اوەوەى  ڕێگای  ئەوانە  دەدەن. 

گرانبەهایانەن لە ژیانی مرۆڤدا. بەم هۆیەوە، ژنان و پیاوان تا دوا 

هەناسە لەسەر زەوی و دارایی و پارە و سەرمایە خەباتیان كردووە. 

ڕوانگەوەى  لەو  دانانێت  ئابووری  بۆ  بەهایە  ئەو  كەسێك  هیچ 
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لەسەر  ژیانیان  كە  نەبێت  كەسانە  ئەو  تەنها  ئابوورییە،  كە 

قەڵەمڕەوەى  ئەم  مادام  دەكەن.  دابین  ئابووری  پیشەییبوونی 

بوون و ژیانی مرۆڤ گەلێك ڕەهەندی دیكەى بوونی ئەوی لەنێو 

بەم  ڕۆڵێكی  ئابووری  بڵێین  دەبێت  ئەوا  جێكردۆتەوە،  خۆیدا 

ئەندازەیە گرنگ لە مێژووی مرۆڤدا دەگێڕێت. 

وێنەیەكی  لە  بریتییە  كە  تۆمەتباركراوە  بەگشتی  ماركسیزم 

جۆرەى  بەو  دروست  خۆی.  سیاسییەكانی  نەیارە  پێچەوانەى 

دەهێنێتە  ئابووری”  “ئینسانی  ئاستی  تا  مرۆڤ  سەرمایەداری، 

ئەو  هەر  گەورەكەیشی  دوژمنە  لەبەرانبەردا  ئەوا  خ��وارەوە، 

ماتریالی  و  مادی  بەرهەمهێنانی  سەرمایەداری  دەك��ات.  كارە 

هەر  ماركسیش  و  خودایی  پلەیەكی  و  ئاست  بە  دەگەیەنێت 

لە  هەڵەتێگەیشنت  و  خراپ  لە  ئەمە  بەاڵم  دەك��ات.  كارە  ئەو 

گرتووە.  سەرچاوەى  ماركسەوە  بیری  لە  بەرهەمهێنان  چەمكی 

ئەو پێ لەسەر ئەوە دادەگرێت كە بەشێكی گەورەى ئەو شتەى 

لە  نییە  بریتی  هەرگیز  دەدرێت،  ئەنجام  بەرهەمهێنان  بەناوی 

تەنها ئەو كاتە  پیاوان و ژنان  بەرهەمهێنانی حەقیقی. الی ئەو، 

ئیختیارەوە  كەلەڕووی  دەكەن،  بەرهەمهێنان  ڕاستەقینە  بەمانای 

بەرهەمهێناندا.  بەرژەوەندیی  لە  بەتایبەت  و  بەرهەمبهێنن 

كامل  و  تەواو  شێوەیەكی  بە  كۆمۆنیزمدا  لە  تەنها  ئامانجە  ئەم 

لە  وەها  داهێنانێكی  چێژی  دەتوانین  كاتەى  ئەو  تا  بەدیدێت؛ 

فۆرمێكی تایبەتیی بەرهەمهێناندا لە پێشەوە بكەین، كە بریتییە 

هۆیەوە  بەم  میڵتۆن  “ج��ۆن  دەنووسێت  ماركس  هونەر.  لە 

ئاوریشم  ئاوریشم  كرمێكی  كە  بەرهەمهێنا،  ونبووی  بەهەشتی 
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ئەوەوە  رسوشتی  چاالكیی  بەهۆى  ئەمە  بەرهەمدەهێنێت. 

نامۆنەبووە.  لەخۆی  كە  كارەیە  ئەو  وێنەیەكی  هونەر  بوو”]9[. 

جەختكردنەوە  بۆ  خۆی  نووسینەكانی  دەكرد  حەزی  ماركس 

لەسەر كارێكی وەها لەقەڵەم بدات. ئەو لە شوێنێكدا گوتوویەتی 

ماركس  دەكەن؛  “گشتێكی هونەری” دروست  نووسینەكانی من 

تەواوەوە  بە وەسواسێكی  )بەپێچەوانەى زۆرینەى شاگردەكانی( 

دەنووسی،  شیعری  خۆى  ئەو  دەینووسی.  ستایل  بە  سەبارەت 

درامای  فراگمێنتێكی  نووسی،  ناتەواوایشی  كۆمیكی  ڕۆمانێكی 

شیعری نووسی و دنیایەك دەستنووسی باڵونەكراوەى دوای خۆى 

دەربارەى هونەر و ئایین بەجێهێشت. ئەو هەروەها دەیویست 

دەربارەى  نامەیەك  و  شانۆیی  ڕەخنەى  دەربارەى  باڵوكراوەیەك 

ئەو  زانیارییەكانی  فراوانی  و  پانتایی  بكاتەوە.  باڵو  جوانیناسی 

دەربارەى ئەدەبیاتی جیهان بەڕاستی سەرسامكەر بوو. 

ڕەزامەندكردن.  و  ڕازیكردن  لە  ب��ووە  كەمرت  م��رۆڤ  ك��اری 

لەالیەكەوە هەمیشە بە چەشنێك ناچارییانە بووە، لەوانەیە ئەم 

گرتبێت.  سەرچاوەى  مانەوەوە  زەروورەتی  لە  تەنها  ناچاركردنە 

لەالیەكی دیكەوە، كاری مرۆڤ لە كۆمەڵگا چینایەتییەكاندا بوونی 

هەبووە و لەم ڕووەوە ئەنجامێكی لەخۆدا نەبووە، بەڵكو ئامرازێك 

بووە لەبەردەستی دەسەاڵت و بەرژەوەندیی ئەوانیدیكەدا. الی 

لەو  باش  ژیانی  ئەرستۆ،  مامۆستاكەى،  بەو جۆرەى الی  ماركس، 

چاالكییانەوە دروست دەبێت، كە مرۆڤ بۆ بەرژەوەندیی خۆیان 

دەرگیریان دەبێت. باشرتین كارەكان ئەوانەن كە بێ هیچ هۆیەك 

دەكەین  كارانە  ئەو  ڕووەوە  لەو  تەنها  ئێمە  دەدرێن.  ئەنجام 
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ئەوانە  ئاژەڵیبوونەوە  بەهۆى  تایبەتی  بەجۆرێكی  چونكە  كە 

بۆ  ملكەچی  هەستیاری،  عادەت،  ئەرك،  لەڕووی  نەك  دەكەین، 

بەرژەوەندیی  ماتریالی،  زەروورەت��ی  دەسەاڵت،  سەرچاوەكانی 

كۆمەاڵیەتی یان لەترسی خاوەن قودرەتی ڕەها. بۆ منوونە، هیچ 

هۆیەك نییە كە بۆچی دەبێت چێژ لە گفتوگۆی یەكرتی وەربگرین، 

بەاڵم كاتێك بەیەكەوە دادەنیشین، یەكێك لە قابیلییەتەكانی ژیانی 

كردەكی.  بە  دەكەین  هێزەكییەوە  لە  خۆمان  جۆر”ی  “بوونی 

وەك  دروست  ماركس  الی  یەكرتیدا  لەگەڵ  هەڵسوكەوتكردن  و 

چاندنی پەتاتە بە فۆرمێكی بەرهەمهێنان دادەنرێت. پێكەوەیی 

ڕیالیزەكردنی  بۆ   )Human solidarity( مرۆڤ  هاوبەشیی  و 

ئەم  ك��اری  ب��ەاڵم  زەروورە؛  زۆر  سیاسیی  گۆڕانی  ئامانجی 

بەیەكەوەییە ئامانجێكی لە دەرەوەی خۆیدا نییە. دەكرێت ئەم 

مانایە زۆر بەڕوونی لەیەكێك لە بەندە جوڵێنەرەكانی دەستنووسە 

ئابووری و فەلسەفییەكانی 1844دا ببینینەوە: 
ئامانجی  ك��ۆدەب��ن��ەوە  كۆمۆنیست  كرێكارانی  كاتێك 

و  پروپاگەندە  فێركردن،  و  پەروەردە  لە  بریتییە  ڕاستەوخۆیان 

برەودان و هتد. بەاڵم لە هەمانكاتدا، ڕووبەڕووی پێداویستیی 

پێشرت  ئەوەى  و   – كۆمەڵگا  بە  پێویستبوون   – دەبنەوە  نوێ 

ئامانجێك. دەكرێت  ئامرازێك دەركەوتووە، دەگۆڕێت بۆ  وەك 

بەڕوونرتین شێواز ئەم پرۆسەیەى گەشەسەندن و پەرەسەندنییە 

كرێكارانی  كۆبوونەوەی  و  ئەنجومەنەكان  لە  پراكتیكییە 

خواردن،  جگەرەكێشان،  ببینینەوە.  فەرەنسیدا  سۆسیالیستی 

و  خوڵقاندن  بۆ  نین  ئامرازگەلێك  چیرت  هتد  و  خواردنەوە، 
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دروستكردنی لینكێك لە نێوان خەڵكدا. هەر ئەم بەیەكەوەبوون، 

خۆى  بەنۆرەى  كە  بەیەكەوەقسەكردنە  و  بەیەكەوەدانیشنت، 

ئامانجەكەى دروستكردنی كۆمەڵگایەكی ]خوازراوە[، بۆ ئەوان 

بەڵكو  نییە،  بەتاڵ  دەستەواژەیەكی  مرۆڤ  برایەتیی  كافییە. 

واقیعییەتێكە، و خانەدانی ئینسان لە ڕووخساری ماندووی كار 

و دەستی برینداری ئەواندا دیارە]10[.

هێزە  ڕیالیزەكردنی  مانای  ماركس،  الی  بەرهەمهێنان  كەواتە 

واقیعدا  پراكتیكی  گۆڕانی  ڕەوت��ی  لە  مرۆڤ  جەوهەرییەكانی 

سامانی  كە  دەكات  لەوە  باس  گرۆندریسەدا  لە  ئەو  دەبەخشێت. 

ڕاستەقینە شتێك نییە جگە لە “بەگەڕخستنی موتڵەقییانەی هەموو 

پۆتێنشیەلە داهێنەرانەكانی مرۆڤ”، “واتا گەشەپێدانی كۆى هێزە 

پێوەرێكی  بە  ئەوەى  بێ  لەخۆدا،  ئامانجێكی  وەك  مرۆییەكان 

سەرمایەدا  لە  ئەو  هەڵسەنگێندرابێت”]11[.  دیاریكراو  لەپێشدا 

دەنووسێت “لەودیوی مێژووی كۆمەڵگا چینایەتییەكاندا، دەكرێت 

ئەو جۆرە گەشەكردنەى هێزە مرۆییەكان دەستپێبكات كە دەبێتە 

ئامانجێكی لەخۆدا یان هەمان قەڵەمڕەوی ڕاستەقینەى ئازادی”]12[. 

هەموو  بەسەر  ماركسدا  نووسینەكانی  لە  “بەرهەمهێنان”  وشەى 

فلوت،  ژەنینی  دەبڕدرێت:  چەشنەكانی چاالكیی خۆ-گەشەپێداندا 

ئەفالتون، سەمای  لەسەر  لە قۆخێك، چەلەحانێكردن  چێژوەرگرتن 

بازنەیی، وتاردان، چاالكیی سیاسیی و بەرپاكردنی جەژنی لەدایكبوون 

بۆ منداڵەكانی خۆمان. الی ماركس بەرهەمهێنان هەرگیز بریتی نییە 

وەك  ماركس  كاتێك  بازوو.  و  بەدەست  پیاوانی  و  ماسولكەكان  لە 
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مەبەستی  دەدوێت،  بەرهەمهێنان  دەربارەى  مرۆیی  جەوهەرێكی 

ئەوە نییە كە دەبێت لەنێو كارگەلێكی وەك بەستەبەندیی سوسیجی 

جۆرەى  بەو  كار  بگەڕێین.  مرۆییدا  جەوهەری  بەدواى  سووردا 

ئەمڕۆ تێیدەگەین، فۆرمێكی لەخۆنامۆبوونی ئەو شتەیە، كە ماركس 

مانای  كۆنەوە،  یۆنانی  لە  زاراوەیەكە   – “پراكسیسك”  پێیدەڵێت 

پۆتێنشیەلەكان  و  توانا  گەشەپێدەرەى  و  ئازاد  ئەو جۆرە چاالكییە 

دەبەخشێت، كە بەهۆیەوە جیهان دەگۆڕین. لە یۆنانی كۆندا، ئەم 

زاراوەیە بۆ هەموو چاالكییەكانی پیاوانی ئازاد لەبەرانبەر بە كاری 

كۆیلەكاندا بەكاردەهات. 

مانای وردی وشەكە،  بە  ئابوورییە  تەنها  ئەوە  ئەمە،   سەرباری 

لەگەڵ  ئابوورییەوە.  ئەودیوی  بچینە  پێدەكات  كۆمەكامن  كە 

بە  سەرمایەداری  توانایانەى  و  سەرچاوە  ئەو  بەكارهێنانی  گۆڕانی 

تێبینییەكی كامل و وردەوە بۆ ئێمەی كەڵەكە كردووە، سۆسیالیزم 

ئابوورییەكاندا.  فاكتەرە  ملهوڕیی  لەبەردەم  ڕێگر  ببێتە  دەتوانێت 

ئابووری بەیەكجاری لەناوناچێت، بەاڵم وەك پێشوو تاكە پاڵەوانی 

پۆتێنشیەلە  و  بەخششەكان  هەبوونی  نابێت.  مەیدانەكەش 

كافییەكان ئەو توانایەمان پێدەدات شەو و ڕۆژ نەك بەدوای پارەدا 

بەرهەمەكەیان  كە  بچین،  كارانەدا  ئەو  بەدواى  بەڵكو  بگەڕێین، 

بریتی نەبێت لە نائارامی و نائاسوودەیی. بەهیچ جۆرێك ئابووری 

ئەو  الی  ئابووری  داگیرنەكردبوو،  ماركسی  هۆشی  و  بیر  كۆى 

نووسینەوەیەكی كەم ڕەنگی توانا ڕاستەقینەكانی مرۆڤ بوو. ئەو 

داوای كۆمەڵگایەكی دەكرد، تیایدا ئابووری بەشی گەورەی كات و 

ئەنرژی ئینسان نەبات. 
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هێندە  ئێمە  باووباپیرانی  بۆچی  كە  تێگەیشتنە  قابیلی  ئەوە 

سەرقاڵی مەسەلە و كێشە ماتریالی و مادییەكان بوون. كاتێك ئێوە 

تەنها دەتوانن ڕێژەیەكی كەمی زیادەى ئابووری بەرهەمبهێنن، یان 

هەرگیز ناتوانن زیادەیەك بەرهەمبهێنن، بەبێ وەستان و بەهۆى 

لەناوچوون  و  ماندووبوون  تووشی  بەردەوامەوە،  قورسی  كاری 

بەرهەمی  سەرمایەداری  زیادەیەی  ج��ۆرە  ئەو  ب��ەاڵم  دەب��ن. 

لە  بەتاڵەكان  كاتە  زیادكردنی  بۆ  دەكرێت  بەڕاستی  دەهێنێت، 

سەرمایەداری  ئەوەیە  تەنزەكە  بەكاربهێرنێت.  گەورەدا  ئاستێكی 

ئەم سامانە بە شێوەیەك بەرهەمدەهێنێت، كە پێداویستییەكەى 

بریتییە لە كەڵەكەكردن و گەشەیەكی بەردەوام و لەمڕووەوە كاری 

ڕەق و نەوەستاو. هەروەها بە شێوەگەلێك سامان دەخوڵقێنێت 

ئەمە  دەهێنێت.  خۆیدا  بەدوای  چەوساندنەوە  و  هەژاری  كە 

 .)selfthwarting(ك���اردا لەبەردەم  ڕێگرە  كە  سیستەمەیە  ئەو 

سەرەنجام، پیاوان و ژنانی مۆدێرن، غەرقبوو لەنێو ئەو نیعمەتەى 

یان  كۆن،  جیهانی  كۆیلەكانی  بەردین،  سەردەمی  ئینسانەكانی 

ڕەعییەتەكانی فیۆدال بەخەونیشیاندا نەدەهات، دواجار ناچارن 

زیاتر و قورسرت لەهەموو پێشینانی خۆیان كار بكەن. 

تەرخانكراوە.  ئینسان  بەختەوەریی  بۆ  ماركس  كارەكانی  كۆى 

و  بەتاڵ  كاتی  بەڵكو  نییە،  بەردەوام  كاری  ئەو  الی  باش  ژیانی 

تواناكانی  ئ��ازادان��ەى  ڕیالیزەكردنی  ب��ەردەوام��ە.  پشوویەكی 

خۆمان بێگومان فۆرمێكی “بەرهەمهێنان”�ە؛ بەاڵم نەك بەزۆر و 

بۆ  خۆیان  كاتی  دەیانەوێت  ژنان  و  پیاوان  ئەگەر  و  ناچاركردن. 

كاروبارەكانی خۆیان تەرخان بكەن، ئەوا پشوو و كاتی بەتاڵ بۆ 



بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟ 222

ئەوان شتێكی زەروورییە. كەواتە جێی تێڕامان و سەرسوڕمانە كە 

بۆچی بێكار و تەمەڵە پ و وێڵگەردە پرۆفیشناڵەكان نایەنە ڕیزی 

ماركسیزمەوە. چونكە دەبێ�ت وزە و كارێكی زۆر خەرج بكات تا 

بەم ئامانجە بگات. بەتاڵی ئەو شتەیە كە دەبێت كاری بۆ بكەین 

تا پێی بگەین.
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بەشی شەشەم
ماركس و ماتریالیزم
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شتێك  هیچ  پێیوابوو  ئەو  بوو.  ماتریالیست  ماركس 

الیەنە  بۆ  مەیلێكی  هیچ  م��اددە.  لە  جگە  نییە  بوونی 

دەیگوت  و  نەبوو،  ئینسان  ڕۆحانییەكانی  و  مەعنەوی 

ئاگایی مرۆڤ جگە لە ڕەنگدانەوەیەكی جیهانی ماتریالی، 

و  ئایین  لە  سوكایەتییەوە  بەچاوی  نییە.  دیكە  شتێكی 

گرنگی  تەنها  ئەخالقیشدا  بواری  لە  و  دەڕوانی  ئایینزای 

دروستە”  ئامرازێك  هەموو  ئامانج  بە  گەیشنت  “بۆ  بە 

مرۆیی  ژیانی  الیەنی  گرانبەهاترین  ماركسیزم  دەدا. 

بەشە  و  پارچە  تاسنووری  ئێمە  بوونی  و  دەكات  وێران 

بێ  كە  دەكاتەوە،  كورت  ماددە  جوڵەكانی  بێ  و  ڕووت 

چەندوچوون كۆیلە و ئەڵقەلەگوێی ژینگەى دەوروبەرن. 

ئەم ڕوانگە وشك و بێ ڕۆحە دەربارەى مرۆڤ بەڕوون و 

ئاشكرایی، كارەساتی ستالین و موریدانی دیكەى ماركسی 

لێدەكەوێتەوە. 

ئایا جیهان لە ماددە دروستكراوە یان لە ڕۆح یاخود لە پەنیری 

ماركس  چاوانی  لە  خەوی  كە  نەبوو  پرسیارە  ئەو  ئەمە  سەوز، 

لە سوكایەتییەوە لەم جۆرە  پڕ  بە چاوێكی  ئەو  حەرام كردبێت. 

الیەنە ئەبسرتاكتییە میتافیزیكییانەى دەڕوانی، و چوست و چاالك 
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و  ساویلكانە  بیركردنەوەى  و  ڕوانگە  گەلێك  لە  ئەوانە  دەیگوت 

و  بەرجەستەترین  لە  یەكێك  وەك  ماركس  هاتوون.  نەخۆشەوە 

دیارترین عەقڵەكانی سەردەمی مۆدێرن بێزار بوو لەو ئایدیایانەى 

ئەو  وەهم.  و  خەیاڵ  جۆرێك  بۆ  دەگەڕێتەوە  ڕیشەیان  و  ڕەگ 

و  ڕۆح  بێ  و  سارد  تیۆریزەكەرێكی  ماركس  دەڵێن  كەسانەى 

بیرمەندە  لەو  بوو  یەكێك  ئەو  كە  لەبیرچووە  ئەوەیان  هەستە، 

ڕۆمانتیكانەى گومانی لە شتە ئەبسرتاكتییەكان هەبوو و جۆش و 

خرۆشێكی لەڕادەبەدەری بۆ شتە دیار و كۆنكریتییەكان هەبوو. 

شێوەن؛  و  شكڵ  بێ  و  سادە  ئەبسرتاكتییەكان  شتە  پێیوایە  ئەو 

بەاڵم شتە كۆنكریتییەكان دەوڵەمەند و ئاڵۆزن. كەواتە ماتریالیزم، 

ئەو  بۆ  سەری  بێگومان  هەبوو،  ئەو  الی  كە  مانایەك  هەر  بە 

پرسیارە نەدەخورا كە جیهان لە چ شتێك دروستكراوە. 

الی  ماتریالیزم  ماناكانی  لە  بوو  یەكێك  ئەمە  هەڵبەت  و 

سەدەى  ڕۆشنگەریی  سەردەمی  ماتریالیستی  فەیلەسوفانی 

هەژدەهەم، كە هەندێك لەوانیش دەیانگوت مرۆڤ تەنها كۆیلە 

خۆى  ماركس  بەاڵم،  ماتریالییە.  جیهانی  ئامێری  ئەڵقەلەگوێی  و 

ئەم  ئایدیۆلۆژیانەیە.  سەرتاپا  بیركردنەوەیە  جۆرە  ئەم  دەیگوت 

دۆخێكی  لەنێو  ژنان  و  پیاوان  لەالیەكەوە  بیركردنەوە  مۆدێلەى 

تابلۆیەكی  وەك  زەینییان  و  بیر  و  دەك��ات  زیندانی  پاسیڤدا 

چاپاندنە  )یان   )impressions( ئینتیباعەكان  كە  دەبینێت  سپی 

لە دەرەوە كاریگەری و ڕۆڵی  هەستییەكان(ی جیهانی ماتریالی 

خۆیان لەسەر ئەوان هەیە. و مرۆڤەكان وێنا و بیركردنەوەكانی 

خۆیان لەسەر ئەم ئینتباعانە دادەمەزرێنن. كەواتە ئەگەر بتوانین 
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ئەم ئیتیباعانە بەجۆرێك دەستكاری بكەین، كە جۆرێكی “ڕاست 

و دروست”ی وێناكان دروست بكەن، ئەوا مرۆڤەكان دەتوانن لە 

ڕێچكە و ئاراستەیەكی بەردەوامەوە بەرەو حاڵەتێكی تەواوێتی و 

كەماڵێتیی كۆمەاڵیەتی بڕۆن. ئەم دیدگایە بەدەر نەبوو لە ئامانج 

و مەبەستە سیاسییەكان. وێنا و بیركردنەوەیەكی گونجاوی ئایدیا 

و بۆچوونەكانی چینی نوخبەیەكی بیرمەندانی چینی ناوەڕاست 

بوو كە نەك تەنها مۆركی عەدالەت و ئازادی و مافەكانی مرۆڤیان 

لە سینەى خۆیان دەدا، بەڵكو هەروەها هەوادار و بەرگریكارانی 

تاكگەرایی، خاوەندارێتیی تایبەت و بازاڕی ئازادیش بوون. ئەوان 

لەڕێگای ئەم پرۆسەی دەستكاریكردن و گۆڕینەى زەینی تاكەكان 

بەچەشنێكی باوكئاسایانە ئومێدیان بەوە هەبوو ڕەفتاری مرۆڤی 

ئاسایی بخەنە ژێر كاریگەری و نفوزی خۆیانەوە. كێشەیە بتوانین 

لەم  دروستی  و  ڕاستی  مۆركی  ماركس  كە  بكەین  قبوڵ  ئەوە 

بەشەى ماتریالیزم دابێت. 

نووسینی  لە  بەر  ماتریالیستی  فەلسەفەى  مانای  تاقانە  ئەمە 

دەیگوت  بەجۆرێك  ئەو  هەڵبەت  نییە.  ماتریالیزم  بۆ  ماركس 

كە  بیركردنەوەیە،  فۆرمێكی  پێشرت  ماتریالیستی  فەلسەفەى 

ناوەڕاستەوە  چینی  موڵكی  و  ماڵ  بە  پتەوی  پەیوەندییەكی 

هەبوو. دەستەواژەكەى ماركس خۆى دەربارەى ماتریالیزم، وەك 

لە تێزەكان دەربارەى فۆیەرباخ و گەلێك شوێنی دیكەدا هاتووە، 

سەرتاپا جیاواز بوو، و ماركس بەباشی ئاگای لەم بابەتە هەبوو. 

و  دەترازێت  ڕەتكراوە  و  كۆن  ماتریالیزمی  لە  خەریكە  دەیزانی 

ماركس  الی  ماتریالیزم  دادەنێت.  تازە  ماتریالیزمێكی  بناغەى 



بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟ 228

مرۆڤەكان  ئەكچوالی  و  واقیعی  بوونی  لە  دەستپێكردن  واتا 

دەتوانرێت  كە  وەهمئاساوە،  و  ناڕوون  ئایدیالێكی  لە  نەك  و 

قۆناغی  لە  مرۆڤەكان  ئێمەى  و  بكرێت.  دروس��ت  ئەمجۆرە 

چاالك  و  مادی  جەستەیی،  بوونەوەرانێكی  جۆرە  وەك  یەكەمدا 

ببین،  دەتوانین  یان  بین،  دیكە  هەرشتێكی  دەكرێین.  سەیر 

ماركس  وەربگیرێت.  بنچینەییەوە  حەقیقەتە  لەم  هەر  دەبێت 

پاسیڤی  ئینسانی  لەبری  داهێنەرانەدا،  و  ئازایانە  جوڵەیەكی  لە 

چاالكی  و  ئەكتیڤ  سوبێكتێكی  ناوەڕاست،  چینی  ماتریالیزمی 

لۆژیكییەوە  پێشەكییە  لەم  دەبوو  فەلسەفەیەك  هەر  بونیادنا. 

سیفەتەكانیان،  كۆى  لە  بەدەر  ژنان،  و  پیاوان  كە  دەستپێبكات، 

ئەكتیڤن[.  سوبێكتی  ]ی��ان  ئەیجنتەكانن  هەرشتێك  لە  بەر 

ژینگەى  گۆڕانی  لەپرۆسەى  كە  گیانەوەرانەن  ئەو  مرۆڤەكان 

دەگ��ۆڕن.  خۆیشیان  خودی  خۆیاندا،  دەوروب��ەری  ماتریالیی 

ماتریال  یان  لەبەردەستی مێژوو  نین  نائازاد  ئەوان مۆركگەلێكی 

یاخود ڕۆحدا، بەڵكو بوونەوەرگەلی ئازاد و چاالكن كە دەتوانن 

مێژووی خۆیان بە دەستەكانی خۆیان دروست بكەن. و ئەمە واتا 

دیموكراتییە،  نوسخەیەكی  ماتریالیزم  بۆ  ماركسیستیی  نوسخەى 

سەردەمی  بیرمەندانی  نوخبەگەرایی  بەپێچەوانەى  ئەویش 

پراكتیكی  و  دەستەجەمعی  چاالكیی  لەڕێگای  تەنها  ڕۆشنگەری. 

زۆرینەى خەڵكەوەیە كە لەڕاستیدا دەكرێت ئایدیا بااڵدەستەكان 

بەسەر ژیانی ئێمەدا بگۆڕدرێن. لەبەر ئەوەى ئەم ئایدیایانە ڕەگ 

و ڕیشەیان لەنێو قواڵیی ڕەفتارە كردەكییەكانی ئێمەدا داكوتاوە. 

لەم ڕوانگەیەوە ماركس زیاتر لەوەى فەیلەسوف بێت، ئەنتی 
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فەیلەسوف بوو. لەڕاستیدا، ئاتین بالیبار گوتوویەتی “لەوانەیە... 

بێت]1[.  مۆدێرن”  سەردەمی  فەیلەسوفی  ئەنتی  گەورەترین  ئەو 

فەلسەفە  بە  بەرانبەر  كە  كەسانەن  ئەو  فەیلەسوفەكان  ئەنتی 

لە  پیتیش  براد  لەوانەیە  مانایەى  بەو  نەك   – هەستیارن  زۆر 

فەلسەفە بێزار بێت، ئەوان بێزارن لەفەلسەفە، بەاڵم بەگەلێك هۆ 

فەیلەسوفان  ئەنتی  فەلسەفییەوە.  لەڕوانگەى  گرنگ  بەڵگەی  و 

حەز بە داڕشنت و خستنەڕووی گەلێك ئایدیا دەكەن، كە گومانیان 

لە ئایدیاكان هەیە؛ و ئەگەرچی ئەوان بەگشتی حەز بە مشتومڕی 

عەقاڵنی دەكەن، بەاڵم باوەڕیان بەوە نییە كە هەموو شتێك لە 

عەقڵدا كورت دەكرێتەوە. فۆیەرباخ، هەمان ئەو كەسەى ماركس 

فێربووە، دەنووسێت هەر  لەوەوە  ماتریالیزمی خۆى  لە  بەشێك 

لەو  واتا  خۆیەوە  لەدژەكەى  دەبێت  ڕەس��ەن  فەلسەفەیەكی 

فەیلەسوف  دەڵێت  ئەو  نییە.  فەلسەفە  كە  شتەوە دەستپێبكات 

نییە  ئاشنا  كە  بكات[  ]قبوڵ  مرۆڤ  بوونی  دیوەى  “ئەو  دەبێت 

بە بیركردنەوەى فەلسەفی و بەڵكو دژە فەلسەفە و بیركردنەوەى 

كە  “ئینسانە  دەكات  لەوە  باس  هەروەها  ئەو  ئەبسرتاكتییە”]2[. 

عەقڵی  یان  ]كانت[  ترانسێندێنتاڵی  منی  نەك  بیردەكاتەوە، 

فەیلەسوفی  شمیت،  ئەلفرێد  جۆرەى  بەو  ]هێگڵ[”]3[.  گشتی 

وەك  مرۆڤ  لە  تێگەیشنت  “كەواتە  پێدەكات،  ئاماژەى  ئەڵامنی، 

پێداویستییە  و  هەستەكان  و  جەستە  خ��اوەن  بوونەوەرێكی 

سوبێكتیڤیتە  دەربارەى  تیۆرییەكە  هەر  پێشمەرجی  مادییەكان 

مرۆڤ  ئاگایی  دیكە،  دەربڕینێكی  بە  زانەر”]4[.  سوبێكتی  یاخود 

كاتیگۆرییەكی جەستەییە – و هەڵبەت ئەمە بەو مانایە نایەت كە 
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ئاگایی شتێكی زیاتر نییە لە جەستە، بەڵكو نیشانەیەكی ئەوەیە 

ناتەواو و كراوەیە، و هەمیشە  مانایەك  بە  كە جەستە هەمیشە 

لەساتی  لەوانەیە  كە  هەیە  لەوە  داهێنانەتری  چاالكیی  توانای 

ئێستادا دەریبخات. 

چونكە  بیردەكەینەوە،  تایبەتی  شێوەیەكی  بە  ئێمە  بەمجۆرە، 

لەسیاقی  ئێمە  بیری  ئەگەر  گیانەوەرانین.  تایبەتیی  جۆرێكی 

زەمەندا درێژ دەبێتەوە، هۆكارەكەى ئەمەیە كە جەستەی ئێمە 

و دەرككردنە هەستەكییەكانی ئێمەیش لە زەمەندا درێژ دەبنەوە 

و بەردەوام دەبن. فەیلەسوفانی ئاگایی پرسیار لەخۆیان دەكەن 

ئایا ئامێر یان مەكینەكانیش دەتوانن بیر بكەنەوە. ڕەنگە، بەاڵم 

لەگەڵ  ڕێسامن  و  ئاسامن  بیركردنەوەیان  دەشیانتوانی،  ئەگەر 

كە  ئەوەیە  هۆكارەكەى  دەب��وو.  جیاواز  ئێمەدا  بیركردنەوەى 

بوونی  ماتریالیی  بونیادی  لەگەڵ  ئامێرێك  ماتریالیی  بونیادی 

هیچ  ئامێرەكان  منوونەى  بەتایبەت  حیاوازە.  ت��ادواڕادە  ئێمەدا 

عاتیفییان  ژیانێكی  و هیچ جۆرە  نییە  پێویستییەكی جەستەییان 

نییە كە دەربارەى ئێمەى مرۆڤەكان بەم جۆرە پێداویستییانەوە 

لەم  ئێمە،  بیركردنەوەى  تایبەتیی  ج��ۆری  بەسرتاوینەتەوە. 

بەم  جیانەكراوەتەوە.  عاتیفییە  و  پراكتیكی  هەستی،  چوارچێوە 

هۆیەوەیە ئەگەر بكرێت گریامنەى بیركردنەوە بۆ ئامێر دابرنێت، 

لەچی  بیر  ئامێرە  ئەم  تێبگەین  لەوە  نەماندەتوانی  ئێمە  ئەوا 

دەكاتەوە. 

بەگشتی  لێدادەبڕێنێت،  خۆى  ماركس  فەلسەفەیەى  ئەو 

چاالكییەكە لەسەر بیركردنەوە و وردبوونەوە دامەزراوە. سیناریۆ 
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باوەكەى بەدەوری تەوەری سوبێكتێكی پاسیڤ، لەكاركەوتوو و 

دەربارەى  ئاكامێك  و  مەبەست  بێ  كە  دەخولێتەوە  بێجەستەدا 

ئوبێكتێكی لەكاركەوتوو و كۆن لێكۆڵینەوە دەكات. وەك بینیامن، 

ماركس ئەمجۆرە سوبێكتەی ڕەتدەكردەوە؛ بەاڵم لەمیانەی ئەمەدا 

ئێمە  مەعریفەى  ئوبێكتی  كە  دەك��رد،  ئەوە  لەسەر  پێداگریی 

ئەگەرێكی  بە  بەڵكو  نییە،  جێگیر  و  سەملێرناو  هەمیشە  شتێكی 

زۆرەوە بەرهەمی چاالكیی مێژوویی خودی ئێمەیە. ڕێك بەمجۆرە 

پراكتیك  فۆرمێكی  وەك  سوبێكت  لە  بیر  سەرلەنوێ  دەبێت  كە 

و  ئەكت  بەرهەمی  وەك  سەرلەنوێ  دەبێت  ئەوا  بكەینەوە، 

كردەیی مرۆڤ بیر لە جیهانی ئوبێكتیڤیش بكەینەوە. و ئەمە واتا 

لەبنچینەوە دەتوانین جیهانی ئوبێكتیڤ بگۆڕین. 

كاتێك سەرەتا مرۆڤەكان وەك بوونەوەرگەلی چاالك و پراكتیكی 

ئەوان  بیركردنەوەى  پاشان  و  بگرین  لەبەرچاو  كردارگەر  یان 

لەنێو ئەم چوارچێوەیەدا جێبكەینەوە، كۆمەكامن پێدەكات تاكو 

هەندێك لە مەسەلە و كێشە ئاڵۆزەكان لەڕوانگەى فەیلەسوفانەوە، 

لەژێر ڕۆشناییەكی تازەدا هەڵبسەنگێنین. ئەو كەسانەى لەڕێگای 

كاتێك  هیچ  هەیە،  جیهانەوە  بە  پەیوەندییان  كارەكەیانەوە 

هێندەى ئەوانەى بێ ئیش و بە پاراستنی مەودای خۆیان لە كاری 

دەرەكی  جیهانی  دەربارەى  ڕادەمێنن،  و  بیردەكەنەوە  جیهاندا 

لە هەنگاوی  لەڕاستیدا گومانگەراكان  و گومانەوە.  ناكەونە شك 

بوونیان هەبێت كە شتێك  لەو ڕووەوە دەكرێت  تەنها  یەكەمدا 

ماتریالیی  جیهانی  ئەگەر  هەیە.  بوونی  زەینەوە  دەرەوەى  لە 

بوونی نەبووایە تاكو خۆراكی ئەوان دابین بكات، لەتاو برسێتیدا 
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نێو گۆڕەوە.  لەگەڵ خۆیاندا دەبردە  دەمردن و گومانەكانیشیان 

ئەگەر باوەڕتان بەوە هەبێت كە مرۆڤەكان لە بەرانبەر بە واقیعدا 

پاسیڤن، ئەم بابەتە ڕەنگە قەناعەتتان پێبكات كە گومان لە بوونی 

جیهانێكی ئاوا بكەن. چونكە ئێمە پێداگریی لەسەر بوونی شتەكان 

خواستەكانی  بە  بەرانبەر  لە  بەرهەڵستییان  ئەزموونی  بەهۆى 

چاالكییە  بەهۆى  شتێك  هەر  لە  بەر  ئێمە  و  دەكەین.  خۆماندا 

پراكتیكییەكامنانەوە ئەزموونی ئەم بەرهەڵستییە دەكەین. 

“زەینەكانی  بوونی  لە  پرسیاریان  هەندێكجار  فەیلەسوفان 

لە  كە  مرۆییانە  جەستە  ئەم  دەزانین  لەكوێوە  كردووە.  دیكە” 

بەرانبەر خۆماندا دەیانبینین، زەینگەلێكی وەكو ئێمەیان هەیە؟ 

وەاڵمی ماتریالیستێك بەگشتی بەمجۆرەیە، ئەگەر نەیانبووبێت، 

بەبێ  نەكردبایە.  ختوورەى  زەینامندا  بە  پرسیارە  ئەم  ڕەنگبوو 

ماتریالی  بەرهەمهێنانێكی  جۆرە  هیچ  كۆمەاڵیەتیی  هاوكاریی 

بوونی نەدەبوو كە ئێمە بەزیندوێتیی بهێڵێتەوە، و لەم میانەیەدا 

ئەگەری دروستبوونی پەیوەندیی بەوانیدیكەوە بەشێكی گەورەى 

مانای هەبوونی زەینە. دەتوانین ئەوەش ئیزافە بكەین كە وشەى 

جۆرێكی  ڕەفتاری  وەسفكردنی  بۆ  ڕێگایەكە   )Mind( “زەین” 

تایبەتی جەستە: جەستەى داهێنەر، و خاوەن هێزی پەیوەندیی 

مرۆڤەكان  سەری  ن��اوەوەى  ناكات  پێویست  مانا.  خوڵقاندنی 

بخەینە  ئەوان  كەللەسەری  یان  بكەین  بۆ  ئاناتۆمی  و  بكەینەوە 

ڕەمزاوییانەیان  بوونەوەرە  ئەم  ئایا  ببینین  تاكو  مەكینەوە  ژێر 

)واتا زەین( هەیە یاخود نا. تەماشای كار و ئیشەكانیان دەكەین. 

بیبینین،  دەتوانین  شتێكە  نییە:  تارماییئاسا  دیاردەیەكی  ئاگایی 
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بیبیستین و لەمسی بكەین. مرۆڤ كۆمەاڵنی خەڵكی ماتریالین، 

داهێنان  بەرزی  دەسەاڵتێكی  بە  هەیە  جەستەیان  گەلێك  بەاڵم 

و دەربڕینی هەستەكان؛ و “زەین” ناوی ئەم داهێنانەیە. كاتێك 

بە مرۆڤەكان دەڵێین بوونەوەرگەلی عەقاڵنین بەهۆى ئەوەوەیە 

دەاللەت  یان  مانا  مۆدێلێی  ئەواندا  كردەوەی  و  ڕەفتار  لە  كە 

دەبیرنێت. هەندێكجار ماتریالیستەكانی سەردەمی ڕۆشنگەریان 

تۆمەتبار دەكرد بەوەى كۆى جیهان كورتدەكەنەوە بۆ كۆمەڵ و 

فرەیەكی بێ گیان و بێ مانای ماددە. لەمەشدا لەسەرحەق بوون. 

پێچەوانەى  ڕێكوڕەوان  ماركس،  ماتریالیزمی  دەربارەى  بابەتەكە 

ئەمەیە. 

وەاڵمی ماتریالیستەكان بۆ گومانگەراكان بەڵگەهێنانەوەیەكی 

بانگەشەى  دەكرێت  هەمیشە  نییە.  پشتشكێن  و  ئینكارنەكراو 

هاوكاریی  بۆ  ئەزموونەكامنان  بە  متامتە  نابێت  كە  بكەین  ئەوە 

كۆمەاڵیەتی یان بەرهەڵستیی جیهان لەبەرانبەر پڕۆژەكانی ئێمەدا 

بكەین. لەوانەیە ئەمەش شتێك نەبێت جگە لە خەیاڵ و وەهمێكی 

ماتریالیستییەوە  لەڕوانگەیەكی  ئەگەر  بەاڵم  ب��ەوالوە.  ئێمە 

بۆ  دەیانبینین.  دیكە  بەجۆرێكی  ئەوا  بڕوانین  پرسیارانە  لەم 

باسەكەى  ڕۆشنبیرانەى  ئەو  چۆن  ببینین  دەكرێت  منوونە، 

دەستپێدەكەن  جەستە  لە  بەدەر  و  جیا  زەین  دەربارەى  خۆیان 

لە  ڕەنگە  دەگ��ەن(  خاڵە  بەم  هەر  كۆتاییدا  لە  بەگشتیش  )و 

ڕوونكردنەوەى پەیوەندیی جەستە بە زەین و پەیوەندیی جەستە 

بە جەستەكانی دیكەوە دۆش دامبێنن. هیچ دوور نییە لەڕوانگەى 

ئەوانەوە درزێك لەنێوان زەین و جیهاندا هەبێت. ڕەنگە ڕۆژگار 
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بەگشتی خودی جیهانی زەینەكانی ئەوان بەجۆرێك ڕێكبخات، كە 

دەكەونە نێو ئەم وێناكردن و بیكردنەوەیەوە. ڕۆشنبیران خۆیان 

دووركەوتوونەتەوە  بەجۆرێك  كە  خەڵكن  داخ��راوی  چینێكی 

ماتریالی  زیادەیەكی  كۆمەڵگادا  لە  ئەگەر  ماتریالی.  جیهانی  لە 

بەرهەم نەهێرنابایە چیرت ناوونیشانێكی چینی نوخبەى پرۆفیشناڵ 

هونەرمەندان،  حەكیمەكان،  قەشەكان،  لە  هەر  نەدەما،  بوونی 

ئۆكسفۆردەوە  زانستیی  ئەنجوومەنی  ئەندامانی  و  ڕاوێژكاران، 

هتد. 

چینێكی  بە  پێویستی  فەلسەفە  دەك��ردەوە  وابیری  ئەفالتون 

هەبێت.  ئازادییان  كاتی  كە  هەیە،  ئەرستۆكراتیی  نوخبەى 

ژیانی  ئەستێرەى  تاكو  بكەن  كار  ناچاربن  هەمووان  ئەگەر 

قسە  ناتوانرێت  چیرت  نەكەوێت،  لەڕۆشنایی  كۆمەاڵیەتی 

دەربارەى ناوەندە ئەدەبییەكان یاخود ئەنجوومەنە زانستییەكان 

بكرێت. لە كولتوورە خێڵەكییەكانیشدا بورجی عاج ]ڕۆشنبیرانی 

)لە  دەگمەنە.  بۆڵینگ  سەنتەرەكانی  بەئەندازەى  سەربەخۆ[ 

ئەندامەكانی  بە  بوون  زانكۆكان  كە  پێشكەوتووەكاندا،  كۆمەڵگا 

سەختییەوە  و  قورسی  بە  تەنانەت  كۆمپانیایی،  سەرمایەداریی 

دەتوانین بورجی عاجێكیش پەیدا بكەین(. ڕۆشنبیران لەو ڕووەوە 

دەتوانن خۆیان و ئایدیاكانیان لە دەرەوەى بوارەكانی دیكەى ژیانی 

كۆمەاڵیەتی سەیر بكەن كە ناچار نین وەك كرێكارانی بیناسازیی 

بۆ دابینكردنی ژیان و بژێوی، گیانی خۆیان بخەنە مەترسییەوە. 

و ئەمە یەكێكە لەو مانا فراوانانەى كە ماركسیستەكان بۆ زاراوەى 

ڕۆشنبیران  گروپەى  و  دەستە  ئەم  بەكاریدەهێنن.  ئایدیۆلۆژیا 
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كە  بكەن  فەرامۆشی  و  نەكەن  ڕەچاو  واقیعە  ئەم  دەكەن  حەز 

دابەشكردنی  جۆرێك  كۆمەڵگاشەوە  بە  ئەوان  مەودای  خودی 

دۆگامییەى  بیروباوەڕە  ئەم  لێكەوتۆتەوە.  كۆمەاڵیەتیی  كاری 

واقیعی  بەرهەمی  خۆی  واقیعەوەیە،  لەدەرەوەى  ئایدیا  دەڵێت 

كۆمەاڵیەتییە. 

الی ماركس، بیركردنەوەى ئێمە لەنێو پرۆسەى كاركردن لەسەر 

كە  ماتریالییە  زەروورەتێكی  ئەمە  و  دەبێت،  دروست  جیهان 

دەتوانین  كەواتە  ئێمەیە.  جەستەییەكانی  پێداویستییە  بە  سەر 

زەروورەتێكی  خۆی  بیركردنەوە  كە  بكەین  ئەوە  بانگەشەى 

بەهێز  پەیوەندییەكی  فرۆید گوتوویانە  و  نیچە  ماتریالییە. وەك 

ئێمەدا.  جەستەییەكانی  پاڵنەرە  و  بیركردنەوە  لەنێوان  هەیە 

نێوان  ڕیئەكت(ی  و  )ئەكت  كاردانەوە  و  كار  بەرهەمی  ئاگایی 

ئەمە  و  ئێمەیە.  دەوروبەری  ماتریالیی  ژینگەى  و  ئێمە  خودی 

چەشنی  دەنووسێت،  ماركس  مێژووییە.  دەستكەوتێكی  خۆى 

مرۆڤ بەدەستی جیهانی ماتریالیی “دروست دەكرێت”، چونكە 

ئێمە تەنها لەڕێگای دەرگیربوون بە جیهانەوە دەتوانین هێزەكانی 

بكەینەوە.  پشتڕاست  ئەوان  واقیعی  و  بخەین  بەگەڕ  خۆمان 

بەرهەڵستیی  وات��ا  واقیع،  “ئ��ەوی��دی��ك��ەب��وون”)otherness(ی 

كە  تیایدا،  ئێمەوە  لەالیەن  دەستكاریكردن  بە  بەرانبەر  لە  ئەوە 

یەكەمجار ئێمە بە خودئاگایی دەگەیەنێت. و ئەمەش لەسەرووی 

بەهۆى  دێ��ت.  ئەوانیدیكە  بوونی  مانای  بە  ه��ەم��ووان��ەوە، 

شوناسێكی  شووناسێك.  بە  دەگەین  ئێمە  كە  ئەوانیدیكەوەیە 

شەخسیی، بریتییە لە بەرهەمی كۆمەاڵیەتی. بەو جۆرەى ناشێت 
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تەنها یەك “ژمارە” بوونی هەبێت، كەواتە بیركردنەوە لە بوونی 

كەسێكی تەنهاش، مەحاڵە. 

ئێمە لە هەمانكاتدا دەبێت ئەم واقیعە وەك بەرهەمی كاری 

دەستەكانی خۆمان بناسینەوە. كاتێك وەك بەرهەمی كاری خۆمان 

سەیری واقیع نەكەین – واتا وەك شتێكی رسوشتی یان ناقابیلی 

ڕۆشنكردنەوە و بەدەر لە چاالكیی خۆمان سەیری بكەین – هەر 

ئەو  مەبەستی  لەخۆنامۆبوون.  پێیدەڵێت  ماركس  كە  شتەیە  ئو 

لەبیرمان دەچێتەوە مێژوو بەرهەمی كاری  تیایدا  ئێمە  دۆخێكە 

نامۆ بەسەرخۆماندا  بێگانە و  ئێمەیە، و بەمجۆرە وەك هێزێكی 

زاڵی دەكەین. بە قەولی فەیلەسوفی ئەڵامنی، یۆرگن هابەرماس، 

 ... لەنێو  “ڕیشەى  جیهان  ئوبێكتیڤیتەى  ماركسەوە  لەڕوانگەى 

بەرەو  ڕێكخستنێك  مرۆڤدا هەیە،  بوونی  ڕێكخستنی جەستەیی 

ئەكت و كردە دەچێت”]5[.

الی��ەك��ەوە  ل��ە  هەمیشە  ئ��اگ��ای��ی  ب��ەم��ان��ای��ەك،  ك��ەوات��ە 

ب��ەو ج��ۆرەى عەقڵ لە  “درەن��گ��وەخ��ت”)belated(���ە، ه��ەر 

ئێمە  دەكرێت.  سەیر  درەنگوەخت  شتێكی  وەك  مندااڵندا 

لە  هەمیشە  ڕامان،  و  بیركردنەوە  بە  دەستبكەین  لەوەى  بەر 

و  ماتریالییەوە؛  زەمینەیەكی  و  سیاق  نێو  كەوتووینەتە  پێشەوە 

تیۆریی  و  ئەبسرتاكت  ڕواڵەتێكی  ئەگەرچی  ئێمە  بیركردنەوەى 

ئەمە  دەبێ�ت.  دروست  واقیعەوە  لەم  سەرتاپا  هێشتا  هەبێت، 

ئایدیالیزمی فەلسەفییە كە لەبیری چووەوەتەوە ئایدیاكانی ئێمە 

بناغەكەیان لەنێو ئەكت و كاردا هەیە. ئەگەر ئایدیالیزم لە سیاق 

ئەم  دووچاری  ڕەنگە  جیابكرێتەوە،  خۆى  ماتریالیی  زەمینەى  و 



237بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟

وەهمە ببێت كە واقیع لەالیەن بیركردنەوەوە دروستكراوە.

لەنێوان  هەیە  نزیك  پەیوەندییەكی  ماركس،  الی  بەمجۆرە، 

بیركردنەوەى ئێمە و ژیانی جەستەیی ئێمەدا. هەستەكانی مرۆڤ 

بەشێكی هێڵی سنووری نێوان ئەم دوو هەرێمە دەردەخات. لە 

ئایدیالیست  فەیلەسوفانی  لە  هەندێك  بۆچوونی  بە  بەرانبەردا 

الی  دیكەیە.  شتێكی  “ڕۆح”  یان  ئایدیاكان  و  شتێكە  “ماتریال” 

ماركس جەستەى مرۆڤ خۆى بەڵگەیەیەكە لەسەر بەدرۆخستنەوە 

لە  مرۆڤ  جەستەی  بڵێین  وردتر  درزە.  ئەم  ڕەتكردنەوەی  و 

لەم  بەتاڵكردنەوە  و  ڕەتكردنەوە  مۆركی  پراكتیكدا  كاتی  هەمان 

كاتیگۆرییەكی  بەئاشكرا  پراكتیك  ئەوەى  لەبەر  دەدات.  درزە 

جیانەبووەوە،  بەشێوەیەكی  هەمانكاتدا،  لە  بەاڵم  ماتریالییە؛ 

ئەنجامەكان  بەهاكان،  ماناكان،  لەگەڵ  سەروكاری  و  پەیوەندیی 

كاتیگۆرییەكی  پراكتیك  بڵێین  ئەگەر  هەیە.  مەبەستەكانیشدا  و 

یان  “ئوبێكتیڤ”یشە.  هەروەها  بڵێین  دەبێت  “سوبێكتیڤ”�ە، 

دەباتە  جیاوازییە  ئەم  سەرتاپای  پراكتیك  بڵێین  بتوانین  ڕەنگە 

ژێرپرسیارەوە. هەندێك لە بیرمەندانی بەر لە ماركس، دەیانگوت 

زەین چاالكە و هەستەكان ناچاالك، بەاڵم الی ماركس هەستەكانی 

مرۆڤ خودی فۆرمەكانی دەرگیربوونی چاالكانەى مرۆڤن لەگەڵ 

كاردانەوەى  و  كار  دوورودرێ��ژی  مێژووی  بەرهەمی  و  واقیعدا 

ئابووری  دەستنووچە  لە  ئەو  ماتریالیدا.  جیهانی  لەگەڵ  مرۆڤن 

پێنج  هەر  “پەروەردەكردنی  دەنووسێت:  فەلسەفییەكاندا  و 

هەستەكە كاری كۆى مێژووی ڕابردووە”.

خاڵی  دەكەنە  هەستەكان  هیوم  یان  لۆك  وەك  بیرمەندانێكی 
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سەرچاوەى  لە  پرسیار  ماركس،  بەرانبەردا  لە  دەستپێكردن؛ 

لەمجۆرەیە:  شتێكی  ئەو  وەاڵمی  و  دەكات.  هەستەكان  خودی 

لەو  ئێمە  مێژوون.  بناغەى  ئێمە  ژیانییەكانی  پێداویستییە 

ڕووەوە مێژوومان هەیە كە بوونەوەرگەلێكین نەقس و كەمیامن 

رسوشتە.  كاتیگۆریی  ئێمە  بۆ  مێژوو  ڕوانگەیەوە  لەم  و  هەیە، 

لەبەر  رسوشت و مێژوو الی ماركس دوو ڕووی دراوێكن. بەاڵم 

پێداویستییەكانی ئێمە پەیوەندیی بە مێژووەوە دەكەن،  ئەوەى 

ڕەوتی  لە  ئێمە  منوونە،  بۆ  دێت.  بەسەردا  گۆڕانیان  بەناچاریی 

خۆمان  پێداویستییەكانی  لە  هەندێك  دابینكردنی  و  تێركردن 

لەكاردا دەگەین بە خوڵقاندنی گەلێك پێداویستیی تازە. و لەكۆى 

دەبێت  دروست  ئێمە  هەستەكیی  ژیانی  كە  پرۆسەیەدایە  ئەم 

كە  بەو هۆیەوە ڕوودەدەن  ئەمانە  دەبێ�تەوە. و هەموو  پاك  و 

دەهێنێتە  ئارەزوویش  پێی  ئێمە  پێداویستییەكانی  دابینكردنی 

ناوەوە، بەاڵم شیكردنەوەى ئەم بابەتە كاری فرۆید بوو. 

و  دەكەین.  چیرۆكێك  گێڕانەوەى  بە  دەست  ڕێگایەوە،  لەم 

ئاژەاڵنەى  ئەو  چیرۆكێك.  بە  دەبین  خۆمان  بەرەبەرە  لەڕاستیدا 

بكەن  قورس  و  ئاڵۆز  كاری  بكەن،  شتێك[  ئ��ارەزوو]ی  ناتوانن 

بە  حەز  بكەن،  دروس��ت  بەیەكەوە  ب��ەردەوام  پەیوەندیی  و 

بێ  پابەندیی  ئەوان  ژیانی  دەكەن.  خۆیان  دووبارەكردنەوەى 

بۆ  نوسخەیەك  ئەوان  رسوشتییەكانە.  خوالنەوە  ئەمالوئەوالی 

خۆیان دروست ناكەن، واتا هەر ئەو كارەى الی ماركس، بریتییە 

لە ئازادی. بەدیدی ئەو، تەنزی بابەتەكە لێرەوەیە كە ئەگەرچی 

ئەم پرۆسەیەی خۆ-دیاریكردن یان خەسڵەتدان بەخۆیە بریتییە 
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سەرتاپای  لە  ژنان  و  پیاوان  زۆرینەى  مرۆڤبوون،  جەوهەری  لە 

نەداوە  ڕێگەیان  واتا  بخەن،  بەگەڕ  ئەمە  نەیانتوانیوە  مێژوودا 

ئەوان  ژیانی  بەرانبەردا  لە  بن.  ئینسان  ت��ەواو  بەشێوەیەكی 

كۆمەڵگای  وەڕەسكەری  و  یەكڕەنگ  خوالنەوەیەكی  بەگشتی 

چینایەتی دیاریكردووە. كۆى كاری ماركس هەوڵێكە بۆ دیاریكردن 

و لێكدانەوەى ئەم دۆخە و توانای چاككردنی: چۆن دەتوانین لە 

ئازادی  پانتایی  بەرەو  )جەبر(�ەوە  زەروورەت  پانتایی  و  هەرێم 

)ئیختیار( هەنگاو هەڵبێنین. ئەمە واتا كەمرت مشكی كوێر بین و 

زیاتر لەخۆمان بچین. و ماركس دوای ئەوەى ئێمەى بە دەروازەى 

و  دەسپێرێت،  بەخۆمان  چیرۆكەكە  كۆى  گەیاند،  ئازادییە  ئەو 

دەتوانین چ ڕێگایەكی دیكە بۆ ئازادبوون ببینینەوە؟ 

دوالیزمی  چاڵی  نێو  نەكەونە  دەتانەوێت  ئەگەر  كەواتە 

كە  بكەن  ئەوە  سەیرێكی  بەسە  ئەوەندە  تەنها  فەیلەسوفانەوە 

دەجوڵێنەوە.  و  دەكەن  ڕەفتار  چۆن  پراكتیكدا  لە  مرۆڤەكان 

تەنها  نەك  ماتریالییە،  ئوبێكتی  مانایەك  بە  ئینسان  جەستەى 

سەرەڕای  “رسوش��ت”.  لە  بەشێكیشە  بەڵكو  لەمێژوو،  بەشێك 

هەموو ئەمانە، جۆرێكی تایبەتیی ئوبێكتەكانیش هەیە كە ئاسامن 

و ڕێسامن جیاوازیی لەگەڵ كەلەرم و دۆلكەى خەڵوزی بەردیندا 

هەیە. لەالیەكەوە ئەم ئوبێكە دەتوانێت دۆخی خۆى بگۆڕێت. 

هەروەها دەتوانێت “رسوشت” بكات بە جۆرێك درێژكردنەوەى 

بەردینییەكان  خەڵوزە  دۆلكەی  دەرب��ارەى  كە  شتێك  خ��ۆى، 

درێژبوونەوەى  بە  دەكات  “رسوشت”  مرۆڤ  كاری  نییە.  ڕاست 

جەستەكانی ئێمە، ئەو پرۆسەیەى ئێمە وەك شارستانێتیی سەیری 
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مرۆڤ،  دەستی  دروستكراوەكانی  دام��ەزراوە  هەموو  دەكەین. 

تادەگاتە  بیگرە  تلیاكەوە  مۆڵگەكانی  و  هونەریی  گەلەرییە  لە 

خەریكی  جیهانی،  تەندروستیی  ڕێكخراوی  و  قورمارخانەكان 

درێژكردنەوەى جەستەی بەرهەمهێنەری مرۆڤەكانن.

هەروەها ئەم دامەزراوانە بەرجەستەبوونەكانی ئاگایی مرۆڤن. 

مانا  فراوانرتین  بە  “پیشەسازی”  وشەى  كە  لەكاتێكدا  ماركس 

بەكاردەهێنێت، دەنووسێت: “پیشەسازیی مرۆڤ، كتێبی كراوەى 

چوارچێوەیەكی  لەنێو  كە  مرۆڤە  سایكۆلۆژیای  مرۆڤە،  ئاگایی 

دەتوانێ�ت  مرۆڤ  جەستەى  دەكرێت”]6[.  دەرك  هەستەكیدا 

هەموو ئەم كارانە ئەنجام بدات، چونكە دەسەاڵتی خۆڕەتكردنی 

و  بگۆڕێت  خ��ۆی  دۆخ��ی  و  خ��ۆی  دەتوانێ�ت  وات��ا   – هەیە 

هەروەها دەتوانێت پێبخاتە نێو پەیوەندییەكی ئاڵۆزترەوە لەگەڵ 

كراوەدا  پرۆسەى  لە هەمان  جەستەكانی دیكەى چەشنی خۆى، 

بەم  بەرانبەر  جەستانەى  ئەو  دەیناسین.  مێژووەوە  بەناوی  كە 

بابەتە بێ�توانان، لە تەرمگەلێك بەوالوە شتێكی دیكە نین. 

كەلەرمەكانیش ناتوانن دۆخی خۆیان بگۆڕن، بەاڵم پێویستیشیان 

رسوشتین،  سەرتاپا  بوونەوەرگەلی  كەلەرمەكان  نییە.  كارە  بەم 

بەبێ ئەو جۆرە پێداویستییانەى لە ئینسانەكاندا هەن. مرۆڤەكان 

لەو ڕووەوە دەتوانن مێژوو دروست بكەن كە جۆرێكی تایبەتیی 

بوونەوەرانی بەرهەمهێنەرن؛ بەاڵم هەروەها پێویستیان بەم كارە 

هەیە، چونكە لەكاتی ڕوودانی دەگمەنی و كەمبوونەوەدا ناچارن 

ماتریالیی  ژیانی  بەرهەمهێنانەوەى  و  بەرهەمهێنان  بە  درێژە 

خۆیان بدەن. هەر ئەم بابەتە یان كەیسەیە مرۆڤ ناچار چاالكیی 
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هەمیشەیی بكات. ئەوان مێژوویەكیان هەیە كە لە زەروورەتەوە 

ماتریالییەكانیشدا  نیعمەتە  زۆربوونی  لەكاتی  سەریهەڵداوە. 

لەو  جیاواز  مانایەكی  بە  ب��ەاڵم  هەیە،  هەر  مێژووییەكامن 

ئامرازە  بەكۆمەكی  تەنها  ئێمە  ناسیومانە.  ئێستا  تاكو  مێژووەی 

دابین  خۆمان  پێداویستییەكانی  دەتوانین  كۆمەاڵیەتییەكانەوە 

بكەین – بەكۆمەكی بەرهەمهێنانی دەستەجەمعیی ئامرازەكانی 

بەرهەمهێنامنان. و ئەمە لە هەمانكاتدا گەلێك پێداویستیی دیكە 

دەهێنێتە بوون كە ئەوانیش زۆر پێداویستیی دیكە بەدوای خۆیاندا 

پرۆسانەى  ئەو  واتا  ئەمانەدا،  دڵی هەموو  لەنێو  بەاڵم  دەهێنن. 

بەناوی كولتوور، مێژوو یان شارستانێتییەوە دەیانناسین، ئینسانی 

خاوەن پێداویستی و بارودۆخ و كەشە ماتریالییەكانی ئەو هەیە. 

و  ژێرخان  ئابووری  كە  مانایەیە  ئەو  دیكەى  دەربڕینێكی  ئەمە 

بناغەى ژیانی دەستەجەمعیی ئێمەیە: هەمان پەیوەندیی ژیانیی 

نێوان پانتایی ژیان و پانتایی كۆمەاڵیەتی. 

بەاڵم  مێژوو؛  خاوەنی  دەبینە  ئێمە  كە  بەمجۆرەیە  كەواتە 

نییە  جیاواز  شتێكی  )مەعنەویات(یش  ڕۆح  لە  ئێمە  مەبەستی 

و  بن  جیهان  بەو  سەر  نین  بابەتگەلێك  مەعنەوییەكان  لەمە. 

و  خۆشگوزەران  ب��ۆرژوازە  ئەوە  بن.  جەستەكاندا  دەرەوەى  لە 

بااڵنشین  هەرێمێكی  وەك  مەعنەویات  حەزدەكەن  تێرەكانن 

النەیەكی  بە  پێویستیان  چونكە  ببینن،  ڕۆژانە  ژیانی  لە  جیا  و 

و  خاو  ماتریالیزمی  لەتاوی  تاكو  هەیە  حەشارگەیەك  و  شاراوە 

و  سەرسوڕمان  جێگای  هەرگیز  ببەن.  بۆ  پەنای  خۆیانەوە  ڕەقی 

ئیعجاب نییە كە عیرفانی جولەكە )قەباال( هێندە و بەو ڕادەیە 
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لە  ڕاكێشابێت.  خۆیدا  بەالی  مادۆنای  وەك  پۆپی  ئەستێرەكانی 

بەرانبەردا، الی ماركس “ڕۆح” یان مەعنەویات شتێك نییە جگە 

هاودەردی،  یان  سیمپاتی  گاڵتەوگەپ،  هاوڕێیەتی،  هونەر،  لە 

پێكەنین، عەشقی سێكسوالی یان جەستەیی، یاخیبوون، داهێنان، 

چێژە هەستەكییان، توڕەیی مافخوازانە و جۆش و خرۆشی ژیان. 

)بەاڵم ئەو هەندێكجار زیادەڕۆیی لە گاڵتەوگەپدا دەكرد: جارێك 

كاتێك لەگەڵ دوو هاوڕێیدا لە شەقامی ئۆكسفۆردەوە تاكو ڕێگای 

پۆلیس  بوو،  دابەز  و  هەڵبەز  و  گاگۆڵكێ  خەریكی  هەمپستید 

بەدوای  شەقامەكە  گڵۆپەكانی  بەرەو  بەرد  فڕێدانی  تاوانی  بە 

دەربارەى  ئەو  تیۆرییەكەى  بڵێین،  دەكرێت  بەمجۆرە  كەوت]7[. 

خەسڵەتی سەركوتكەری دەوڵەت تەنها لە وردبوونەوە و ڕامانە 

لویی  برۆمەری  هەژدەهەمی  لە  نەهاتبوو(.  ئەبسرتاكتییەكانەوە 

بۆناپارتدا وەك چاوەڕوان دەكرێت، ئەو لێكۆڵینەوە لە سیاسەت 

بەشێوەیەكی  كۆمەاڵیەتییەكان؛  بەرژەوەندییە  بەپێی  دەكات 

ڕاشكاوانە و ڕەوانبێژانە كۆى سیاسەت وەك مەیدانی “یادەوەرییە 

ئومێدەكان،  و  ترسەكان  شەخسییەكان،  دوژمنایەتییە  كۆنەكان، 

بێزارییەكان،  و  هاوهەستییەكان  وەهمەكان،  و  پێشبڕیارەكان 

بنچینەییەكان”  بەها  و  ئیامنییەكان  ب��اوەڕە  بیروباوەڕەكان، 

دەبینێت. و هەموو ئەمانە لە قەڵەمی بیرمەندێكەوە دەرچوون، 

بێ  و  سڕ  و  سارد  وەك  ئەو  دژەماركسیستێك،  خەیاڵدانی  كە 

ڕۆحێك لەقەڵەم دەدات. 

ڕیزمكردن  تائێرە  مەعنەوییانەى  چاالكییە  ئ��ەو  هەموو 

ئێمە  چونكە  ه��ەی��ە،  ئێمەوە  جەستەى  ب��ە  پەیوەندییان 
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شتەى  ئەو  جەستەوە.  بە  بەسرتاوینەتەوە  بوونەوەرگەلێكین 

جەستەى من تێوەنەگلێنێت، خودی خۆیشم تێوەناگلێنێت. كاتێك 

من بە تەلەفون لەگەڵ ئێوەدا قسە دەكەم، حزوورێكی جەستەییم 

لودڤیگ  نیم.  ئێوە  لەتەنیشت  بڵێیت  وەك  هەیە،  ئێوە  بۆ 

بەدوای  ئەگەر  كردووە  ئەوەى  تێبینی  فەیلەسوف  ڤیتگنشتاینی 

بكەن.  ئینسان  جەستەى  سەیری  دەگەڕێن،  ڕۆحدا  وێنەیەكی 

چاالكییەكی  هەیە،  ئەرستۆ  الی  وەك  ماركس،  الی  بەختەوەریی 

كە  جولەكەدا  نەریتی  لە  زەینی.  حاڵەتێكی  نەك  بوو  پراكتیكی 

ماركس وەك ڕۆڵە بێ باوەڕەكەى ئەو نەریتە سەیر دەكرا، “شتە 

و  بەخێرهێنان  برسییەك،  تێركردنی  بۆ  ئاماژەن  مەعنەوییەكان” 

بە  بەرانبەر  لە  هەژاران  لە  پارێزگاریكردن  و  ڕێبواران،  ڕاگرتنی 

دژ  مەعنەوی  یان  ڕۆحی  ژیانی  دەوڵەمەندەكاندا.  توندوتیژیی 

و شێوەیەكی  بەڵكو شكڵ  نییە،  ڕۆژانەیی  و  ماتریالی  بوونی  بە 

تایبەتیی هەمان ژیانی ڕۆژانەیە. 

بەشێوەیەكی  “ڕۆح”  تیایدا  كە  هەیە  جەستە  چاالكییەكی 

وەك  جەستە  وەك  زمان،  زمان.  واتا  دەبێت،  ئاشكرا  دیاریكراو 

ئاگایی  یان  ڕۆح  ماتریالیی  بەرجەستەبوونی  لە  بریتییە  گشتێك، 

“زمان  دەنووسێت:  ئەڵامنیدا  ئایدیۆلۆژیای  لە  ماركس  مرۆڤ. 

بەڕادەى ئاگایی كۆنە، زمان هەمان ئاگایی پراكتیكی و واقیعییە 

من  بۆ  هۆیەوە  بەم  تەنها  و  هەیانە،  دیكەیش  ئینسانەكانی  كە 

بوونی هەیە؛ زمان وەك ئاگایی سەرچاوەیەكی دیكەى نییە جگە 

لە پێداویستیی و زەروورەتی دانوستان لەگەڵ ئەوانیدیكەدا”]8[. 

زمان  هۆیەوە  بەم  و  پراكتیكییە،  و  كۆمەاڵیەتی  سەرتاپا  ئاگایی 
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كە  هەیە  زەینم  هۆیەوە  بەم  تەنها  من  نیشانەیەتی.  بەرزترین 

لە  بە میراتێكی مانا هاوبەشەكانەوە هاتوومەتە دنیاوە. ماركس 

شوێنێكی دیكەدا ]لە بەشێكی گروندریسەدا[ دەنووسێت: “زمان 

خۆى بەرهەمی ]ژیانی[ كۆمەڵە بەو جۆرەى لەڕوویەكی دیكەوە 

خودی بوونی حازر و ئامادەى كۆمەڵ و بوونی لەخۆدا قسەكەر 

یان نیشانەكەیەتی”. بە قەولی ماركس زمانی فەلسەفە، نوسخەى 

الدراوی جیهانی واقیعییە. بیركردنەوە و زمان هەرگیز لە پانتیی 

دەركەوتەیەكی  چەند  تەنها  و  نییە  بوونیان  خۆیاندا  تایبەتیی 

ژیانی واقیعین. دەكرێت دواجار تەنانەت سەرچاوەى بەرزترین 

چەمكەكانیش لە بوون و ژیانی هاوبەشی ئێمەدا ببیرنێنەوە.

ڕێخۆشكەری  جیهانێكی  بە  پێویستیی  مرۆیی  ئاگایی  كەواتە 

ماتریالی هەیە. و ئەگەر وەك زۆرێك لە فەیلەسوفان لە ئاگایی 

مرۆییەوە دەست بە موتالەعە و لێكۆڵینەوە بكەین، ئەوا بەگشتی 

واتا  ئەمە  دەكەین.  فەرامۆش  سەملاوە  ڕاستییە  یان  واقیعە  ئەم 

پرسیارەكان]9[.  لە  زۆرێ��ك  سەپاندنی  و  داواك��ردن  و  خواسنت 

بۆ  ناگەڕێتەوە  هێندە  وابێت،  دەبێت  وەك  نەریتی  فەلسەفەى 

زۆرێك  چونكە  دەستپێناكات،  گونجاوەوە  شوێنێكی  لە  و  ڕیشە 

بارودۆخە  ئەو  دەك��ات:  فەرامۆش  سەرەكییەكان  پرسیارە  لە 

ئەو  دیاریدەكەن،  ئایدیاكان  پێگەى  و  شوێن  كۆمەاڵیەتییانەى 

ئەو  خەباتەكانی  ئاراوە،  دەیهێننە  ئایدیاكان  خرۆشەى  و  جۆش 

دەسەاڵتی پێی ئەوانە دەهێننە مەیدانەكەوە، و ئەو پێداویستییە 

ماتریالییانەى ئەوانە بەكاردەهێنن. فەلسەفەى نەریتی بەجۆرێك 

“ئەو  یان  هاتووە؟”  لەكوێوە  مرۆییە  سوبێكتە  “ئەم  ناپرسێت 
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بكەینەوە  بیر  لەوەى  بەر  ئێمە  بەرهەمهاتووە؟”.  چۆن  ئوبێكتە 

مۆدێلی  ك��ۆى  “خ���واردن”  وش��ەى  و  بخۆین؛  شتێك  دەبێت 

بەرهەمهێنانی كۆمەاڵیەتی زەق دەكاتەوە. ئێمە هەروەها دەبێت 

پانتایی  و  هەرێم  كۆى  “لەدایكبوون”  وشەى  و  ببین؛  لەدایك 

بەرهەمهێنانەوەى  باوكساالری،  سێكسی،  ئارەزووی  خزمایەتی، 

بیر  لەوەى  بەر  ئێمە  پێشەوە.  ئەوانە دەهێنێتە  ڕەگەز و هتدی 

پراكتیكی  پەیوەندیی  دەبێت  پێشەوە  لە  بكەینەوە،  واقیع  لە 

هەمیشە  ئێمە  بیركردنەوەى  و  دامبەزرێنین،  لەگەڵدا  عاتیفی  و 

فەیلەسوفی  وەك  پێشەوە.  دەچێتە  چوارچێوەیەدا  ئەم  لەنێو 

دەنووسێت   ]1891-1974[ مەكموری  ج��ۆن  سكۆتلەندی، 

“مەعریفەى ئێمە بۆ جیهان یەكەمین ڕەهەندی پراكتیكی ئێمەیە 

لە جیهاندا”]10[. ماركس بەسیاقی هایدیگەریی لە چەند شەرحێك 

لەسەرەتادا  هەرگیز  “مرۆڤەكان  دەنووسێت  ڤاگنەردا  لەسەر 

خۆیان لە پەیوەندییەكی تیۆرییدا بە شتەكانی جیهانی دەرەوەدا 

بیركردنەوە،  بە  دەستبكەین  بتوانین  لەوەى  بەر  نابیننەوە”]11[. 

دەبێت شوێن و پێگەى زۆرێك لە شتەكان ڕوون بكەینەوە. 

جیهانەوە  بە  دیكەیش  مانایەكی  بە  ئێمە  بیركردنەوەی 

نییە،  واقیع  “ڕەنگدانەوە”ی  تەنها  بیركردنەوە  دەبەسرتێ�تەوە. 

بەڵكو خودی هێزی ماتریالییە. خودی تیۆریی ماركسیزمیش تەنها 

جیهان.  گۆڕینی  بۆ  ئامرازێكە  بەڵكو  نییە،  جیهان  تەفسیرێكی 

ماركس خۆى هەندێكجار وا قسە دەكات وەك بڵێیت بیركردنەوە 

بەاڵم  ماتریالییەكان،  پێگە  “ڕەنگدانەوە”ی  لە  جگە  نییە  شتێك 

ڕوونرت  ڕوانگە  دەرب��ارەى  بابەتەكە  تەواوی  مافی  گوتەیە  ئەم 
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 – تیۆرییەكان  جۆری  هەندێك  نادات.  ئەویش  گرنگرتەكانی  و 

دەنارسێنەوە  ڕزگاركەر  سیفەتی  بە  بەگشتی  كە  تیۆرییگەلێك 

لە جیهاندا كار بكەن و نەك  – دەتوانن وەك هێزێكی سیاسیی 

بابەتە  ئەم  و  جیهان.  تەفسیركردنی  بۆ  ڕێگایەك  وەك  تەنها 

كە  دەدات  تیۆرییانە  بەو  غەریب  و  عەجیب  تایبەمتەندییەكی 

لەنێوان  دەكەن  دروست  پەیوەندییەك  تیۆرییانە  ئەم  بەهۆیەوە 

دەتوانن  بەوجۆرە  ئەوشتانەى  و  هەن  بەوجۆرەن  شتانەى  ئەو 

بەدەستەوە  پێناسەكردن  و  وەسف  چەندین  چونكە  هەبن. 

دەدەن دەربارەى جیهان بەو جۆرەى هەیە؛ بەاڵم لە ڕەوتی ئەم 

كارەدا كۆمەك بە گۆڕینی شێوازی تێگەیشتنی پیاوان و ژنان لە 

گۆڕینی  لە  ڕۆڵی  دەتوانێت  خۆی  ئەمەش  كە  دەكەن  جیهاندا 

ئەوەى  زانینی  بەاڵم  كۆیلەیە،  دەزانێت  كۆیلە  هەبێت.  واقیعدا 

بەمجۆرە  كۆیلەنەبوون.  بۆ  یەكەمە  هەنگاوی  كۆیلەیە  بۆچی 

ڕێگایەك  بااڵدەست  دۆخی  نەخشەى  كێشاىن  بە  تیۆرییانە  ئەم 

ئەم  دەكەنەوە.  خوازراوتر  دۆخێكی  بەرەو  لێی  دەرچ��وون  بۆ 

 )ought( ”ەوە بە “دەبێت�)is(”تیۆرییانە لە وەسفكردنی “هەیە

تاكو  بە مرۆڤ دەدەن  ڕێگا  لەم چەشنە  تیۆرییگەلێكی  دەگەن. 

كە  بكات  وەسف  بەشێوەیەك  خۆی  بارودۆخەكانی  و  خۆی 

توانایەیان  ئەو  هەروەها  و  پرسیارەوە  ژێر  دەباتە  دۆخانە  ئەو 

پێدەدات تاكو خۆیان سەرلەنوێ پێناسە بكەنەوە. لەم ڕوانگەیەوە 

ئازادیدا.  و  مەعریفە  عەقڵ،  لەنێوان  نزیك هەیە  پەیوەندییەكی 

تایبەتیی  جۆری  گەلێك  لەسەر  مرۆڤ  بەختەوەریی  و  ئازادی 

بەشەى  ئەم  بەپێی  مرۆڤەكان  هەركاتێك  و  وەستاوە.  مەعریفە 
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ئەوسا  و  دەگەن  قوڵرت  تێگەیشتنێكی  بە  بكەن  كار  مەعریفە 

هەرچەند  بكەن.  كار  ئەوە  بەپێی  لەپێشوو،  كاریگەرتر  دەتوانن 

زیاتر تێبگەین زیاتر دەتوانین كار بكەین؛ بەاڵم الی ماركس ئەو 

بەكۆمەكی  تەنها  هەیە  واقیعی  بەهایەكی  كە  تێگەیشتنە  جۆرە 

خەباتی پراكتیكییەوە دەستەبەر دەبێت. ڕزگاریی سیاسیی، ڕێك 

وەك ژەنینی شەیپور، فۆرمێكی مەعریفەى پراكتیكییە. 

بەم هۆیەوەیە دەبێت زۆر بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ تێزی 

بااڵ و بەناوبانگی یانزەهەمی ماركس دەربارەى فۆیەرباخ بكەین. 

تەفسیری  تەنها  ئێستا  تاكو  فەیلەسوفان  دەنووسێت  ماركس 

بەاڵم  گۆڕینییەتی.  كاتی  ئیرت  ئێستا  بەاڵم  ك��ردووە؛  جیهانیان 

ئایا دەسەاڵتی  و  بگۆڕین؟  تەفسیر جیهان  بەبێ  دەتوانین  چۆن 

و  سەرەتا  تایبەتییەوە  گۆشەیەكی  لە  جیهان  تەفسیركردنی 

دەستپێكی گۆڕانی سیاسیی نییە؟ 

بوونی  “ئەوە  دەنووسێت  ئەڵامنیدا  ئایدیۆلۆژیای  لە  ماركس 

كۆمەاڵیەتییە كە شوێنی ئاگایی دیاریدەكات”. یان وەك لودڤیگ 

“بناغەى  دەڵێت:  جەختێتیدا  دەربارەى  كتێبی  لە  ڤیتگنشتاین 

گەمە زمانییەكان ئەو شتە دروست دەكات كە دەیكەین”]12[. ئەم 

پنتە گەلێك پەیام و ئاكامی سیاسیی گرنگی هەیە و ئەمەش واتا 

ئەگەر دەمانەوێت شێوە و مۆدیلی بیركردنەوە و هەستكردمنان 

كە  بگۆڕین  شتانە  ئەو  دەبێت  بگۆڕین،  بنچینەوە  و  بن  لە 

دەیانكەین. پەروەردە و فێركردن یان گۆڕانی ناوەكیی بەس نییە. 

بوونی كۆمەاڵیەتیی ئێمە هەمیشە سنوور بۆ بیركردنەوەى ئێمە 

دادەنێت. و تەنها كاتێك دەتوانین لەم سنوورە دەربچین كە وەك 
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فۆرمی  دیكە،  بەدەربڕینێكی   – بیگۆڕین  كۆمەاڵیەتیی  بوونی 

بیركردنەوە  بە  بە پشت بەسنت  تەنها  ناكرێت  ماتریالیی ژیامنان. 

سنوورەكانی بیركردنەوەى خۆمان ببڕین. 

بەاڵم ئایا ئەم بابەتە بریتی نییە لە دووكەرتبوونێكی درۆزنانە؟ 

ئەگەر مەبەست لە بوونی كۆمەاڵیەتی جۆرێكی ئەو كارانە بێت 

كە دەیانكەین، ئەوسا ئەم دەستەواژەیە بە ناچاریی پێی ئاگایی 

لە پێشەوە زەق دەكاتەوە. بەو جۆرە نییە كە وەك بڵێیت ئاگایی 

ئێمەیش  كۆمەاڵیەتییەكانی  چاالكییە  و  وەستاوە  لەالیەكەوە 

لە  ئامانج  و  مەبەست  بێ  ناتوانن  ئێوە  دیكەوە.  لەالیەكی 

هەڵبژاردنەكاندا دەنگ بدەن، كەسێك ماچ بكەن، لەگەڵ كەسێكدا 

یەك بگرن یان كرێكارە كۆچەرەكان بچەوسێننەوە. ناكرێت ڕەفتار 

و كردەوەیەك ناوبرنێت كردەوەى مرۆیی كە بەدەر بێت لە ئامانج 

یان گالن  ناكرێت سامتەدان  بەو جۆرەى هەروەها  مەبەست،  و 

یاخود هاتوهاواری سك وەك پرۆژەیەكی ئامانجدار سەیر بكرێت. 

حەقیقەتە  لەم  ئینكاری  بووایە  ماركس  ئەگەر  من،  بەبۆچوونی 

نەدەكرد. وەك بینیامن الی ئەو ئاگایی مرۆڤ لە ڕەفتار و كردەوە 

دەبێت.  بەرجەستە  یاخود  ماتریالیزە  ئێمەدا  پراكتیكییەكانی 

تەنانەت ئەگەر بەمجۆرەش بێت، ئەو هێشتا هەر پێیوایە بوون و 

ژیانی ماتریالی بەمانایەك بنچینەییرتە لە ماناكان و ئایدیاكان، و 

باوەڕی وایە ماناكان و ئایدیاكان دەكرێت بەپێی بوونی ماتریالی 

لێكبدرێنەوە. چۆن دەبێت ئەم بانگەشەیە بگۆڕین؟ 

بۆ  بیركردنەوە  كە  ئەمەیە  وەاڵمەكە  بینیامن  پێشرت  وەك 

بەشێوەیەكی  هەروەها  ماتریالییە،  زەروورەتێكی  مرۆڤەكان 



249بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟

كەمێك سەرەتاییرت بۆ سەگە ئاوییەكان و ژیشكەكان. بیركردنەوە 

ئاژەاڵنین  تایبەتیی  جۆرێكی  ئێمە  چونكە  زەروورییە  ئێمە  بۆ 

هێزی  بوونەوەرانێكین  ئێمە  ماتریالییەكانەوە.  پێداویستییە  بە 

خاوەن  بوونەوەرانێكین  چونكە  هەیە،  مەعریفەمان  یان  ناسین 

و  كار  بەپێی  پێ  ماركس  الی  مەعریفە  ڕێگاكانی  جەستەین. 

ئایدیۆلۆژیای  لە  ئەو  دەكەن.  گەشە  تاقیكردنەوە  و  پیشەسازی 

بەرهەمهێنانی  ئایدیاكان،  “بەرهەمهێنانی  دەنووسێت  ئەڵامنیدا 

ڕاستەوخۆ  یەكەمدا  قۆناغی  لە  ئاگایی  بەرهەمهێنانی  و  وێناكان 

ماتریالی  پێداویستیی  و  ماتریالی  چاالكیی  بە  بەسرتاوەتەوە 

مرۆڤەكان، واتا بە زمانی ژیانی واقیعییەوە”]13[. ئەگەر رسوشت 

كراوە  دەمە  نێو  دەخستە  خۆی  ئاودارەكانی  میوە  ئاسانی  بە 

حەیرانییەكانی ئێمەوە یان ئەگەر )زمانم الڵ بێت( لە كۆى ژیاندا 

تەنها بۆ جارێك پێویستامن بەخواردن هەبووبێت، ئەوسا ڕەنگە 

چیرت نیگەرانی هیچ شتێك نەدەبووین و لەبەرانبەردا دەمانتوانی 

تەنها ڕابكشێین و كەیف و خۆشی بكەین. بەاڵم ئەسەف رسوشت 

لەوە بەرچاوتەنگرتە و مرۆڤ هەمیشە دیلی ئەو پێداویستییانەیە 

كە دەبێت بەردەوام بۆ دابینكردنیان لەهەوڵدا بێت. 

كەواتە لە قۆناغی یەكەمدا ئەوە پێداویستییە جەستەییەكانی 

دەكات.  دروست  ئێمە  بیركردنەوەى  فۆرمی  و  شێوە  كە  ئێمەیە 

و لەم ڕووەوەیە كە دەتوانین بڵێین بیركردنەوە ئەولەویەت یان 

بن.  ئاوا  حەزدەكەن  بیرمەندان  لە  زۆرێك  وەك  نییە،  لەپێشرت 

مرۆڤدا  گەشەكردنی  دواتری  قۆناغەكانی  لە  ماركس  قەولی  بە 

هەر  و  پێداویستییانە  لەم  دەبێت  زیاتر  ئایدیاكان  سەربەخۆیی 
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دەتوانین  بەرەبەرە  كولتوور.  پێیدەڵێین  كە  سەربەخۆییەیە  ئەم 

تەنها لەبەر خۆیان چێژ لە ئایدیاكان وەربگرین نەك بەهۆى ئەو 

بەهایەى بۆ مانەوەى ئێمە هەیانە. بەو جۆرەى بێرتۆلد برێخت 

بە چێژی  ببێت  دەتوانێت  بیركردنەوە  گوتوویەتی،  لە شوێنێكدا 

كۆنكرێتی  و مەملوس و واقیعی. تەنانەت ئەگەر بەمجۆرەش بێت، 

بێت،  بااڵنشین  هەرچەندێكیش  عەقڵ،  بڵێین  دەتوانین  هێشتا 

بەو  هەیە.  ژیاندا  نزمەكانی  پێداویستییە  لەنێو  ڕیشەى  و  ڕەگ 

جۆرەى لە فرەدریش نیچەوە فێربووین بیركردنەوە بەسرتاوەتەوە 

بە پیادەكردنی دەسەاڵتی ئێمە بەسەر رسوشتدا]14[. حەز و ویستی 

وەك  ئێمە  بۆ  كە  دەوروبەر،  ژینگەى  پراكتیكیی  كۆنرتۆڵكردنی 

مەرگ و ژیان وایە، ژێرخانی هەموو چاالكییە ئەبسرتاكتیرتەكانی 

فیكری ئێمەیە. 

فرۆیددا  و  نیچە  ئایدیاكانی  لەنێو  لەم ڕووەوە وەك دەكرێت 

بیبینینەوە، ڕەگەزێكی كەرنەڤاڵی لە بیركردنەوەی ماركسدا هەیە. 

كەمینەوە  سێبەرئاسای  ئامادەییەكی  بە  هەمیشە  نزمەكان  شتە 

شاعیری  ئیمپسن  ویلیام  جۆرەى  بەو  بەرزەكاندان.  شتە  لەنێو 

ئینگلیزی و ڕەخنەگری ئەدەبی )1984-1906( دەڵێت، “پاكرتین 

بوون،  ئارەزووەكان  نزمرتین  و  ئاساییرتین  تێكەڵی  ئارەزووەكان 

ڕەگ  دەبوون”]15[.  درۆزنانە  ئارەزووگەلێكی  وانەبووایە  ئەگەر  و 

نەقس،  توندوتیژیی،  لەنێو  ئێمە  وێناكانی  بەرزترین  ڕیشەى  و 

ئارەزوو، حەز، دەگمەنی و شەڕانگێزی دایە. ئەمە دیوی زێڕین 

تیۆدۆر  شارستانێتی.  پێیدەڵێین  ئێمە  كە  شتەیە  ئەو  شاراوەى  و 

ئادۆرنۆ دەربڕینێكی زیندوو و ڕوون بەدەستەوە دەدات بۆ “ترس 
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لەژێر داروبەردی كولتووردا هەیە”]16[.  تۆقاندنێكی گەورە كە  و 

واڵتەر بنیامین دەنووسێت “خەباتی چینایەتی خەباتێكە بۆ شتە 

ماتریالی و سادەكان كە بەبێ ئەوانە مەحاڵە هیچ شتێكی ڕۆحانی 

وەك  بنیامینیش  بێت  لەبیرمان  با  هەبێت”]17[.  بوونی  ئایینی  و 

و  ڕۆحانی  “شتە  بەهای  ئینكاركردنی  مەبەستی  ماركس هەرگیز 

و  سیاق  لەنێو  ئەوانە  دەیویست  بەڵكو  نەبوو،  ئایینی”یەكانی 

زەمینە مێژووییەكەیاندا جێ بكاتەوە. وەك زۆرێك لە فەیلەسوفە 

دێوێك  لە  بیركردنەوەدا  جیهانی  لە  ماركس  كەرنەڤالییەكان، 

دەڕوانێت.  بااڵكان  ئایدیا  لە  گومانەوە  چاوی  بە  كە  دەچێت 

مەیدانی  لە  بەجۆرێكە  سیاسەمتەداران  نەریتی  بەپێچەوانەوە، 

لەبواری  و  دەكەن  قسە  ئایدیالیستی  زاراوەگەلی  بە  گشتیدا 

شەخسیدا دەبنە ماتریالیست و سینیك )گاڵتەجاڕ(. 

پێشرت ئاماژەمان بەوە كرد كە “بوونی كۆمەاڵیەتی” بە مانایەكی 

جۆرە  ئەو  ئەمەیە  ڕاستییەكەیشی  ئاگاییەوەیە.  لەپێش  دیكەش 

شتانەوە  لەو  بەگشتی  دەبن،  بەردەوام  لەڕاستیدا  كە  تێگەیشتنانە 

تیۆریزەكەرە  دەیكەین.  پراكتیكدا  لە  ئێمە  كە  سەرهەڵدەدەن 

خۆیان  قەولی  بە   – مەعریفە  بەشێكی  لە  باس  كۆمەاڵیەتییەكان 

مەعریفەى بێدەنگ یان داخراو – دەكەن كە تەنها لە ڕەوتی كاردا 

تیۆرییدا  چوارچێوەیەكی  لە  ناكرێت  كەواتە  و  دەبێت  دەستەبەر 

كە  بكاتەوە  ڕوونی  دەتوانێت  كەس  ئایا  بگوازرێتەوە.  كەسێك  بۆ 

چۆن گۆرانی ئیرلەندیی “دینی بۆی” بە فیكەلێدان بڵێتەوە؟ بەاڵم 

ئەم  هێشتا  نییە،  چەشنە  لەم  ئێمە  مەعریفەى  كاتێك  تەنانەت 

حوكمە هەر ڕاستە. ناكرێت لە كتێبێكی خۆفێركارییەوە فێری ژەنینی 
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كەمانچە ببین و پاشان ئامێرەكە بەخێراییەوە بەدەستەوە بگرین و 

پارچەیەكی ئاڵۆزی وەك كۆنسێرتۆ ڤایۆلینی فلیكس مەندلسۆن لە 

ئێ مینۆردا بژەنین. بە مانایەك دەتوانین بڵێین ئەم كۆنسێرتۆیە لە 

توانا و قابیلییەتی پیادەكردن یان جێبەجێكردنەكەى جیاناكرێتەوە. 

ماتریالی  واقیعی  بڵێین  دەتوانین  دیكەیش  مانایەكی  بە 

دەكات  ئاگایی  لە  باس  ماركس  كاتێك  ئایدیاكانەوەیە.  لەپێشی 

لەنێو چاالكییە  نییە كە  ئایدیایانە  هەمیشە مەبەستی ئەو بەها و 

باس  زۆرجار  ئەو  دەچن.  و  دێن  و  هەن  ئێمەدا  ڕۆژانەییەكانی 

فۆرمالیرتەكانی  چەمكە  لە  پێكهاتوون  كە  دەكات  سیستەمانە  لەو 

وەك یاسا، زانست، سیاسەت و هتد. ئەو دەیەوێت بڵێت دواجار 

ئەوە واقیعی كۆمەاڵیەتییە چەندوچونی ئەم چوارچێوە فیكرییانە 

بەناو  دۆكرتینی  هەمان  ئەمە  بوێت  ڕاستتان  ئەگەر  دیاریدەكات. 

خوارەوە  بەمجۆرەى  ماركس  كە  ژێرخانە  و  سەرخان  بەدناوی  و 

دایدەڕێژێت: 
كۆمەاڵیەتیی  بوونی  بەرهەمهێنانی  پرۆسەى  لە  مرۆڤەكان 

گەلێك  نێو  دەنێنە  هەنگاو  ب��ەردەوام  و  هەمیشە  خۆیاندا 

ئەو  واتا  خۆیان،  ئیرادەى  لە  بەدەر  دیاریكراو  پەیوەندیی 

قۆناغێكی  لەگەڵ  گونجاون  كە  بەرهەمهێنان  پەیوەندییانەى 

بەرهەمهێنان.  ماتریالییەكانی  هێزە  گەشەكردنی  دیاریكراوی 

كۆیەتی و گشتێتیی ئەم پەیوەندییانەى بەرهەمهێنان بونیادی 

ئابووریی كۆمەڵگا دادەمەزرێنێت، واتا ئەو ژێرخانە واقیعییەى 

و  دەبێ�ت  دروست  بەهۆیەوە  سیاسیی  و  یاسایی  سەرخانی 

گونجاو  و  لەگەڵ  كۆمەاڵیەتی  ئاگایی  دیاریكراوەكانی  فۆرمە 
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لەگەڵ ئەوەدا دێنەئاراوە]18[.

بریتییە  ئ��اب��ووری”  “بونیادی  یان  “ژێ��رخ��ان”  ماركس  الی   

مەبەستیشی  و  بەرهەمهێن؛  پەیوەندییەكانی  و  لەهێزەكان 

سیاسەت،  یاسا،  دەوڵ��ەت،  وەك  دامەزراوەكانی  سەرخان  لە 

دامەزراوانە  ئەم  ڕۆڵی  ئەو  الی  دەگرێتەوە.  كولتوور  و  ئایین 

سیستەمی  لە  پشتیوانیكردن  واتا  “ژێرخان”،  لە  پشتیوانیكردنە 

چینایەتیی بااڵدەست. هەندێك لەو دامەزراوانەى وەك كولتوور و 

ئایین ئەم ئەركە بەگشتی بە بەرهەمهێنانی ئەو ئایدیایانە ئەنجام 

بااڵدەست  سیستەمی  بە  شەرعییەت  و  ڕەوایەتی  كە  دەدەن 

ئایدیۆلۆژیای  لە  ئایدیۆلۆژیا. ماركس  بەمە دەڵێین  دەبەخشێت. 

حاكم  یان  بااڵدەست  چینی  “ئایدیاكانی  دەنووسێت  ئەڵامنیدا 

سەردەمێكدا”.  هەر  لە  حاكمەكانە  و  بااڵدەست  ئایدیا  هەمان 

سەیرە ئەگەر لە قۆناغی گەشەكردن و درەوشانەوەى كۆمەڵگای 

كە  ببینەوە  ئایدیایانە  ئەو  خوالنەوەى  ڕووب��ەڕووی  فیودالیدا 

بەگشتی دژ بە فیودالیزم بن. وەك بینیامن ماركس وابیردەكاتەوە 

بەدەستەوەیە  ماتریالییان  بەرهەمهێنانی  كۆنتڕۆڵی  ئەوانەى 

بگرن.  بەدەستەوە  زەینیش  بەرهەمهێنانی  كۆنرتۆڵی  حەزدەكەن 

ئەم بانگەشەیە لە سەردەمی بەهێزی بارۆنەكانی چاپەمەنییەكان 

و میدیاكاندا زیاتر لە زەمەنی خودی ماركس ڕاست و دروستی 

هەیە. 

تەنانەت  و  ماركس  ڕەخنەگرانی  لە  هەندێك  ئەوەى  لەبەر 

سەرخان- مۆدێلی  بە  گاڵتەیان  ئەو  پەیڕەوانی  لە  هەندێك 

باوەوە  ڕەوتی  بەپێچەوانەى  دەمەوێت  من  ك��ردووە،  ژێرخان 
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كە  دەگرن  ئەوە  ڕەخنەى  هەندێكجار  لێبكەم.  بەرگری  لێرەدا 

ئەم مۆدێلە لەڕادەبەدەر وەستاوە؛ بەاڵم ڕاستییەكەى ئەوەیە كە 

سادەیان هەیە.  و  وەستاو  مۆدێلەكان هەموویان چۆنایەتییەكی 

دوو  لە  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  بڵێت  نییە  ئەمە  ماركس  مەبەستی 

ئاراستە و الیەنی سەرتاپا جیاوازەوە دروست بووە. بەپێچەوانەوە، 

هاتوچۆیەكی فراوان لەنێوان ئەم دووانەدا هەیە. لەوانەیە ژێرخان 

سەرخانی بەدیهێنابێت، بەاڵم مانەوەى ژێرخان بەڕادەیەكی زۆر 

بەسرتاوەتەوە بە بوونی سەرخانەوە. بەبێ سەپۆرت و پارێزگاریی 

و خوالنەوەى  مافناسی، حزبە سیاسییەكان  دەوڵەت، سیستەمی 

میدیاكان  لە  دەكەن  سەرمایەداری  لە  بەرگریی  ئایدیایانەى  ئەو 

خاوەندارێتیی  بناغەكانی سیستەمی  ئەوا  دیكەدا،  و شوێنەكانی 

ئەم  ماركس  الی  لەمڕۆ.  دەبوو  لەرۆزكرت  بەجۆرێك  بااڵەست 

بە  سەرمایەدارییەكاندا  پێش  كۆمەڵگا  لە  دووئاراستەیە  هاموشۆ 

جۆرێك بەرچاوتر بوو، لەبەر ئەوەی لەو كۆمەڵگایانەدا یاسا، ئایین، 

سیاسەت، خزمایەتی و دەوڵەت بێ چەندوچوون بەشدارییان لە 

كاروكاسبیی بەرهەمهێنانی ماتریالیدا دەكرد. 

سەرخان بەم مانایەش بەراورد بەژێرخان پلە دوو و الوەكی نییە، 

كە واقیعەكەى لەو كەمرتە. زیندانەكان، كڵێساكان، قوتابخانەكان 

و  بانكەكان  بەڕادەى  ڕێك  تەلەڤزیۆن  و  ڕادیۆ  وێستگەكانی  و 

گرنگرت  ژێرخان  لەوانەیە  واقیعین.  بەردین  خەڵوزی  كانەكانی 

بێت لە سەرخان؛ بەاڵم گرنگرت لە كام ڕوانگەوە؟ بۆ باشرتكردنی 

ژیانی مەعنەویی ئینسان هونەر بەجۆرێك گرنگرتە لە داهێنانی 

جۆرێكی تازەى چوكلێت، ئەگەرچی بەگشتی دەگوترێت دووەم 
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بەشێكی ژێرخانە و یەكەمیش سەر بە سەرخانە. ماركسیستەكان 

بەڕاستی  گۆڕانكارییە  كە  گرنگرتە  ڕووەوە  لەو  ژێرخان  دەڵێن 

دەرەنجامی هێزە  بەگشتی  مرۆڤدا  مێژووی  لە  سەردەمسازەكان 

ماتریالییەكانن نەك ئایدیاكان یان بیروباوەڕەكان. 

كاریگەرییەكی  و  نفوز  بیروباوەڕەكان  و  ئایدیاكان  ڕەنگە 

لەڕادەبەدەریان هەبێت؛ بەاڵم ماتریالیستەكان پێیانوایە ئایدیاكان 

بەدەستەوە  مێژوویی  لەڕاستیدا  هێزێكی  سەردەمێك  تەنها 

ماتریالییەكاندا  بەهێزە  بەرژەوەندییە  و  حەز  لەگەڵ  كە  دەگرن 

بەگوێرەى  ت��ەروادە  خەباتی  هۆمیرۆس  لەوانەیە  یەكبگرن. 

و  یەزدانی  ڕێبازی  ئازایەتی،  بەناووبانگبوون،  وەك  بەهاگەلێكی 

هتد لەبەرچاو بگرێت، بەاڵم مێژوونووسێكی وەكو توسیدیس كە 

لە یۆنانی كۆندا لەئاستی خۆیدا ماتریالیستێكی ڕەسەن بوو، بە 

زیرەكییەكەوە ئاماژەوە بەوە دەكات كە دەگمەنیی سەرچاوەكان، 

لەجەنگ  دەستكێشانەوە  بۆ  یۆنانییەكاندا  خووعادەتی  لەنێو 

هۆى  بووە  دەستكەوتەكان،  دەستبەسەرداگرتنی  و  كشتوكاڵ  بۆ 

ئەوەى ئەو جەنگە هێندە درێژە بكێشێت. توسیدیس هەروەها 

گەشەسەندن  لەسەر  یۆنانی  دەسەاڵتی  دەزگای  كۆى  دەیگوت 

ئەو  كەڵەكەكردنی  و  بازرگانی  و  دەری��اوان��ی  پێشكەوتنی  و 

سەر  كەوتبووە  پێشكەوتنە  ئەم  بەهۆیەوە  كە  وەستاوە  سامانە 

مێژووییەكان  ماتریالیستە  تیۆرییە  كۆنیی  خۆى.  ڕاستەڕێگەی 

دەگەڕێتەوە بۆ زەمەنێكی بەر لە ماركس. 

بڵێین  دەكرێت  كە  هەن  دامەزراوەكان  لە  زۆر  ژمارەیەكی 

سەرخانن.  بە  سەر  هەم  و  ژێرخان  بە  سەر  هەم  لەویەكەیەدا 
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ویالیەتە  لە   )Born-again( تازەكان  مەسیحییە  كڵێساكانی 

یەكگرتووەكاندا لەڕیزی ناوەندەكانی دەسەاڵتی ئایدیۆلۆژیادان، 

ئەم  هەر  درەوشاونەتەوە.  كاروكاسبییەوە  گەلێك  بەهۆى  بەاڵم 

بابەتە دەربارەى پیشەسازیی باڵوكردنەوە، میدیاكان  كەیسە یان 

زانكۆكانی  لە  هەندێك  دروستە.  فیلمسازیش  پیشەسازیی  و 

بەڵكو  نین،  زانست  بەرهەمهێنانی  كارگەكانی  تەنها  ئەمریكا 

پرێنس چارلز  ئەگەر سەیری  یان  بازرگانین.  گەورەكانی  ناوەندە 

بكەین، لەڕێگای ئەو ڕێز و ئیحرتامە فراوانەى لەالیەن عەوامی 

بریتانییەوە لێیدەگیرێت، توانیویەتی قازانجێكی زۆر كۆبكاتەوە. 

بەاڵم ئایا بەڕاستی دەكرێت كۆى بوون و ژیانی مرۆڤ بەوردییەوە 

بەسەر دوو پانتایی سەرخان و ژێرخاندا دابەش بكرێت؟ لەڕاستیدا 

نەخێر. لێرەدا شتگەلێك هەن نە سەر بە بەرهەمهێنانی ماتریالین 

عەشقی  زمان،  سەرخان:  پێیدەگوترێت  شتەى  بەو  سەر  نە  و 

تۆبەكردن،  ڤینۆس)زوهرە(،  پێ، هەسارەى  ئێسقانی  سێكسوالی، 

تەنها  باكوور  یۆركشایەری  بەندەرەكانی  و  هاوسەنگەكان  جوڵە 

لە  نییە  بەشێك  ماركسیزم  بینیامن  وەك  لە خەروارێك.  مشتێكن 

گریامنەییرتین  بەر  ڕەنگە  لەڕاستیدا  هەمووشتێك”.  “تیۆریی 

بكەوین.  كولتوور  و  چینایەتی  خەباتی  نێوان  پەیوەندییەكانی 

ماتریالییەوە هەیە،  ژێرخانی  بە  پەیوەندیی  عەشقی سێكسوالی 

تازانەى  چونكە بەگشتی بەرهەمهێنانی ئەو سەرچاوە هێزەكییە 

هێزی كاریان لێدەكەوێتەوە كە پێیاندەڵێین ڕۆڵەكان یان مندااڵن. 

ساڵی  ئابووریی  داكشانەوەى  سەردەمی  لە  ددان  پزیشكانی 

كە  كرد  پووك  ئازاری  بەرچاوی  زیادبوونێكی  لە  باسیان  2008دا 
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بەهۆى  بوو  ددانەكان  فشاری  و  سرتێس  بەهۆى  هۆكارەكەى 

بەرانبەر  لە  فشارە دەمارییەكانەوە. سرتێس و فشاری ددانەكان 

كاتێك ڕۆماننووسی گەورە  نییە.  میتافۆر  بە كارەساتێكی دیكەدا 

مارسێل پروست هێشتا لە ڕەحمی دایكیدا بوو دایكە خانەدانەكەى 

بێ ئەندازە ئازاری لە بزووتنەوەى سۆسیالیستیی كۆمۆنەى پاریس 

بەهێزە  ئ��ازارە  ئەم  دەكرد  ئەوەیان  گومانی  گروپێك  چەشت؛ 

تیۆرییەكیش  پروست.  تەنگەنەفەسیی هەمیشەیی  بووەتە هۆی 

هەیە دەڵێت ڕستە بێ ئەندازە درێژ و سەرگێژكەرەكانی پروست 

تەنگەنەفەسییەكەى  قەرەبووكردنەوەى  بۆ  دەروونین  هەوڵێكی 

ستایلی  و  شێواز  لەنێوان  هەیە  پەیوەندییەك  بەهەرحاڵ،  خۆى. 

نووسینی پروست و كۆمۆنەى پاریسدا. 

كە  بێت  ئەمە  ژێرخان-سەرخان  مۆدێلی  لە  مەبەست  ئەگەر 

سەرخان لە بنەڕەتدا بۆ كردنی ئەو ئەركانەى ئەنجامیان دەدات 

گومڕاكەر.  مۆدێلێكی  دەبێتە  بێگومان  ئەوسا  بوونەوە  هاتووەتە 

ڕەنگە ئەم قسەیە دەربارەى دەوڵەت دروست، بێت بەاڵم كێشە 

ڕاست  ئەمەش  بكەین.  قبوڵ  هونەر  دەرب��ارەى  ئەمە  بتوانین 

كڵێساكان  ڕۆژنامەكان،  قوتابخانەكان،  چاالكیی  هەموو  كە  نییە 

كۆمەاڵیەتیی  سیستەمی  پاراستنی  ب��ەرەى  لە  دەوڵەتەكان  و 

چۆن  فێردەكەن  مندااڵن  قوتابخانەكان  كاتێك  بااڵدەستدان. 

تەلەڤزیۆن  هەواڵی  كاتێك  یان  ببەسنت  پێاڵوەكانیان  قەیتانی 

بڵێین  ناتوانین  ئەوا  دەكات،  پەخش  هەوا  و  كەش  پێشبینیی  

ئەمجۆرە  لەكاتی  دەك��ەن.  “سەرخان”  كاری  دامەزراوانە  ئەم 

دەوڵەت  ناكەن.  بەهێز  بەرهەمهێنان  پەیوەندییەكانی  كارانەدا 



بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟ 258

سەركوتكردنی  بۆ  خۆى  تایبەتییەكانی  یەكینە  هێزە  لەالیەكەوە 

لەالیەكی  بەاڵم  دەنێرێت،  جەنگ  نەیارانی  خۆپیشاندەرانی 

دیكەوە هێزەكانی پۆلیس بەدواى منداڵە بزربووەكاندا دەگەڕێن. 

تۆمەتبار  كۆچبەرەكان  وروژێنەرەكان  و  وێنەیی  ڕۆژنامە  كاتێك 

دەكەن، “سەرخانیانە” ئیش دەكەن؛ بەاڵم كاتێك ڕاپۆرتی پێكدادان 

كارەكەیان  زۆرەوە  ئەگەرێكی  بە  دەگوازنەوە  ڕێگا  ڕووداوی  و 

هەمیشە  ڕێگا  ڕووداوی  ڕاپۆرتی  )هەڵبەت  نییە.  سەرخانئاسایی 

دەتوانێت دژ بە سیستەم بەكاربهێرنێت. دەڵێن لە ژووری هەواڵی 

كۆمۆنیستی  پارتی  كۆنی  ڕۆژنامەى  وۆركەردا،  دەیلی  ڕۆژنامەى 

بریتانیا، كاتێك ڕاپۆرتی ڕووداوی ڕێگا بە دەستی سەرپەرشتیارانی 

الپەڕەكان دەگات ئەم فەرمانەى ئەنجوومەنی سەرنووسەر ئیزافە 

ئەم  كەواتە  هاوڕێیان”(.  چینایەتییەوە،  “لەگۆشەى  دەكرێت: 

ڕاگەیاندنە گومڕاكەرە كاتێك دەڵێت قوتابخانەكان، كڵێساكان یان 

لەوەى  زیاتر  سەرخان  سەرخانن.  بە  سەر  تەلەڤزیۆن  تۆڕەكانی 

لەوانەیە  پراكتیكییەكانە.  ڕەسمە  و  ڕێگا  كۆمەڵێك  بێت  شوێنێك 

ماركس خۆى بەمجۆرە بیری لە سەرخان نەكردبێ�تەوە، بەاڵم ئەمە 

ڕێگایەكی گونجاوە بۆ باشرتكردنی پرەنسیپی بەڵگاندنەكەى ئەو. 

پێدەچێت ڕاست بێت كە لە بنەڕەتدا دەكرێت هەموو شتێك 

بااڵدەست بەگەڕ بخرێت.  بۆ جێگیركردن و بەهێزكردنی دۆخی 

ئەگەر ڕیپۆرتەری كەش و هەوای تەلەڤزیۆن، بە گرنگەوە باسی 

بكات،  باسی  سەرپێیانە  و  نەكات  گێژەڵۆكە  نزیكبوونەوەى 

تەلەڤزیۆن  بینەرانی  ڕەنگە  هەواڵە  ئەم  هۆیەى  بەو  ئەویش 

تووشی خەمۆكی بكات، و بەم هۆیەوە كە هاوواڵتییە ناوردبین 
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و  وردبین  هاوواڵتییە  وەك  زۆرەوە  ئەگەرێكی  بە  دەقیقەكان  و 

كارگوزارێكی  وەك  ڕیپۆرتەر  بەڕێز  ئەوا  كارناكەن،  دەقیقەكان 

ئەنجام  خۆى  ئەركەكەى  و  ڕۆڵ  بااڵدەست  و  حاكم  دەسەاڵتی 

دەدات. )باوەڕێكی سەیروسەمەرە هەیە دەڵێت ئازار و وەڕەسی، 

كە  ئەمریكا  لە  بەتایبەت  سیاسیی هەیە،  لەناوبردنی  دەسەاڵتی 

گەشبینن(.  و  ئومێدەوار  پاتۆلۆژیانە  بەشێوەیەكی  خەڵكەكە 

ئەم  ڕەهەندەكانی  لە  هەندێك  بڵێین  دەتوانین  بەگشتی  بەاڵم 

نا،  دیكەیان  هەندێكی  و  دەكەن  كار  شێوەیە  بەم  دامەزراوانە 

یان دەكرێت بڵێین هەندێك لە ڕەهەندەكان لەهەندێك كات و 

هەندێكی  لە  و  بجوڵێنەوە  و  بكەن  ڕەفتار  وەها  ڕەنگە  شوێندا 

دیكەدا نا. هەرچۆنێك بێت دامەزراوەیەك پێدەچێت چوارشەمامن 

“سەرخانئاسا” بێت و جومعان بەمجۆرە نەبێت. وشەى “سەرخان” 

ناو  بخەینە  پراكتیك  شێوازێكی  و  ڕێگا  تا  دەك��ات  ناچارمان 

پەیوەندییانەیە  وشەیەكی  سەرخان  تایبەتییەوە.  چوارچێوەیەكی 

كە ئەم پرسیارە زەق دەكاتەوە: فاڵن چاالكیی لە پەیوەندیدا بە 

جۆرەى  بەو  هەیە؟  ئەركێكی  و  ڕۆڵ  چ  دیكەوە  چاالكییەكانی 

جیراڵد كوهن )فەیلەسوفی ماركسیستیی شیكاری( دەریخستووە، 

لەنێو  نائابوورییەكان  دام��ەزراوە  لە  هەندێك  سەرخان  وشەى 

بەاڵم  لێكدەداتەوە]19[.  و  دیاریدەكات  ئابووریدا  چوارچێوەى 

هەموو  هەروەها  ناكاتەوە،  ڕوون  دامەزراوانە  ئەمجۆرە  هەموو 

و  شیناكاتەوە  دامەزراوانەش  ئەم  شیامنەییەكانی  ئەركە  و  ڕۆڵ 

دەریناخات كە لە بنەڕەتدا بۆچی ئەم دامەزراوانە دروست بوون. 

ڕادیكاڵرت  ماركس  بابەتەكەى  بێت  بەمجۆرە  ئەگەر  تەنانەت 
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كە  نییە  ئەمە  مەسەلەكە  وادەردەكەوێت.  لەوەی  ڕیشەییرتە  و 

ڕایبگەیەنین هەندێك لە شتەكان سەرخانن و هەندێكی دیكەیان 

هەندێكی  و  سوورن  سێوەكان  لە  هەندێك  وەك  نین،  بەمجۆرە 

ئایین،  سیاسەت،  یاسا،  ئەگەر  ئەمەیە  بابەتەكە  نا.  دیكەیان 

هەڵبسەنگێنین  چینایەتییەكان  كۆمەڵگا  كولتووری  و  پەروەردە 

دەبینین زۆرترین ئەو كارانەى دەیكەن جێگیركردن و بەهێزكردنی 

جگە  ئەگەر  ڕاستییەكەیشی  و  بااڵدەستە.  كۆمەاڵیەتیی  نەزمی 

لەوان  چاوەڕوانییەك  لەوەش  زیاتر  دەبوو،  سەیر  بووایە  لەمە 

تیایدا  نییە  بوونی  سەرمایەساالر  شارستانێتییەكی  هیچ  ناكرێت. 

یاسا خاوەندارێتیی تایبەتیی قەدەغە بكات، یان لە قوتابخانەكاندا 

گەندەڵی و خراپەكارییەكانی كێبەڕكێی ئابووریی بە مندااڵن بڵێن. 

ڕاستە بەشێكی گەورەى هونەر و ئەدەبیات خەریكی ڕەخنەكردنی 

ماری  بڵێین  ناتوانین  هەرگیز  بووە.  بااڵدەست  دۆخی  ڕادیكاڵی 

برۆنتە،  ئیمیلی  وۆلستۆنكرافت،  ماری  بلیك،  ویلیام  شیللی، 

دیكنز، جۆرج ئۆروێڵ و دی. ئێچ. الورێنس هەموویان بێشەرمانە 

بەرژەوەندیی  لە  بوون  پروپاگەندە  و  بانگەشەكردن  خەریكی 

ئەگەر  ئەمانە  هەموو  س��ەرەڕای  حاكمدا.  و  بااڵدەست  چینی 

ڕەخنەكەیان  دەبینین  بڕوانین  ئینگلیزی  ئەدەبیاتی  لە  بەگشتی 

لە سیستەمی كۆمەاڵیەتی بەدەگمەن تا ئاستی بردنەژێرپرسیاری 

كتێبی  لە  ماركس  پێشەوە.  دەڕوات��ە  خاوەندارێتیی  سیستەمی 

پێیدەڵێت  شتەى خۆى  ئەو  دەربارەى  زیادەبەهادا  تیۆرییەكانی 

“بەرهەمهێنانی ئازادی مەعنەوی” قسە دەكات، كاتیگۆرییەك كە 

ئەو هونەر لە بەرانبەر بە بەرهەمهێنانی ئایدیۆلۆژیا لەژێرەوەیدا 
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هونەر  بڵێین  بێت  دروسترت  ڕەنگە  دایدەنێت.  و  دەیگونجێنێت 

هەردوو جۆرەكە دەگرێتەخۆى. 

تۆماس  )Jude the Obscure(ی  گومناو  جودی  ڕۆمانی  لە 

كە  هەژار  پیشەوەری  فاولی  جودی  چیرۆكەكە  پاڵەوانی  هاردیدا 

لەگەڵ  دەژیت،  ئۆكسفۆرددا  جریكۆی  كرێكارنشینی  ناوچەی  لە 

خۆیدا بیردەكاتەوە “چارەنووسی ئەو بە ڕاڕەوەكان و حەوشەكان 

خەڵكی  بە  بەڵكو  ن��ەب��ەس��رتاوەت��ەوە،  زان��ك��ۆوە  هۆڵەكانی  و 

زەحمەتێكشەوە بەسرتاوەتەوە، كە وەك ئەو لە ناوچە پیسەكاندا 

دەژین كە زیارەتكاران و ستایشكارانی وەك بەشێكی شار حسابیان 

دانیشتووانی  ئەگەر  ئەمانە  هەموو  س��ەرەڕای  و  ناكرێت،  بۆ 

شار  بااڵی  ڕۆشنبیرانی  و  كتێبخوێنەكان  نەبووایەن  ناوچانە  ئەم 

نەیاندەتوانی خەریكی خوێندنەوە و موتالەعە و ژیان بن” )بەشی 

2، كەرتی 6(. ئایا ئەم زاراوە توندوتیژانە دەربڕینێكی دیكەیە بۆ 

دۆكرتینی ژێرخان-سەرخانی ماركس؟ نەخێر. ئەم ڕستانە بە سیاقێكی 

كە  ڕادەكێشن  حەقیقەتە  ئەم  بۆ  خوێنەر  سەرنجی  ماتریالیستی 

زانكۆى  نەدەبوو.  بوونی  فیكریش  كاری  دەستی،  كاری  بەبێ 

ئۆكسفۆرد “سەرخان”ی “ژێرخان”ی جریكۆیە. ئەگەر زانكۆییەكان 

بۆ خۆیان چێشتلێنەر، لولەكێش، پیشەوەر، چاپخانەچی و هتدیان 

نەبووە، چیرت كاتییان بۆ موتالەعە و لێكۆڵینەوە نەدەمایەوە. وەك 

بینیامن، قسەی ماركس لێرەدا كۆتایی نایەت. بەس نییە بڵێین بە 

كە  ئەمەیە  بابەتەكە  بخوێنینەوە.  ئەفالتون  ناتوانین  بەتاڵ  سكی 

مۆدیڵی ڕێكخستنی بەرهەمهێنانی ماتریالیی بەناچاری كاریگەریی 

لەسەر شێوازی بیركردنەوەى ئێوە بەرانبەر بە ئەفالتون دادەنێت. 
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ئەوەى گرنگە رسوشتی بیركردنەوەیە كە لە ئۆكسفۆرددا هەیە 

نەك تەنها ئەوەى لەوێدا بیركردنەوەیەك هەیە. ئەكادیمییەكانی 

بیركردنەوەیان  تێدەگەن  دیكە  كەسێكی  هەر  وەك  ئۆكسفۆرد 

دروست  خۆیانەوە  سەردەمی  ماتریالییەكانی  واقیعە  لەالیەن 

هیچ  یان  ئەفالتون  نووسینەكانی  لەوانەیە  زۆرینەیان  دەبێت. 

نووسەرێكی دیكە بەشێوەیەك تەفسیر نەكەن كە خەلەلێك بخاتە 

نەزمی  زەروورەتی  تایبەت،  خاوەندارێتیی  مافی  بنەماكانی  نێو 

تێبینییەكی  لە  جود  كاتێك  دیكەوە.  منوونەكانی  و  كۆمەاڵیەتی 

دەپرسێت  هاوكارەكانی  لە  یەكێك  مامۆستای  لە  هیوایانەدا  بێ 

وەاڵمدانەوەدا  لە  ئەو  خوێندكار،  ببێتە  لەوێدا  دەتوانێت  چۆن 

بەباشی  باشرتە  ئەو  وەك  كرێكارێكی  دەنووسێت  تێبینییەك  بە 

دەرەقەتی ئەم كارە بێ�ت و ئەنجامی بدات. )ئایرەنییەكە ئەوەیە 

بێت،  كۆك  پێشنیارەدا  ئەم  لەگەڵ  خۆیشی  هاردی  لەوانەیە  كە 

ئەگەرچی نەك بەو هۆیەى ئەو مامۆستایە كردوویەتی(. 

لەبیرتان  هەیە؟  سەرخان  بە  پێویستییەكامن  چ  بنەڕەتدا  لە 

یاسا  هونەر،  بۆچی  بپرسین  ئەوەى  لەگەڵ  جیاوازە  ئەمە  بێت، 

یان ئایینامن هەیە. زۆرێك وەاڵمیان بۆ ئەم پرسیارە هەیە. بەاڵم 

هونەر،  گەورەى  بەشێكی  “بۆچی  بەمجۆرەیە:  ماركس  پرسیاری 

بااڵدەست  سیستەمی  بە  ڕەوایەتیدان  بە  خزمەت  ئایین  و  یاسا، 

لەناوەوەدا  ژێرخان  كە  ئەمەیە  وەاڵمەكە  كورتی  بە  دەكات؟”. 

و  چەوساندنەوە  لەگەڵ  ژێرخان  م��ادام  ب��ووە.  ك��ەرت  ك��ەرت 

گرژی  و  تەنگژە  لە  پڕ  جیهانێكی  ئەوا  دێتەوە،  بەخزمەتگرتندا 

لە  بریتییە  سەرخانەكان  ڕۆڵی  و  دەكات.  پەروەردە  ملمالنێ  و 
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سەرخانەكان  ملمالنێیانە.  ئەم  پشتڕاستكردنەوەى  و  ڕێكخسنت 

لەو ڕووەوە زەروورین كە چەوساندنەوە بوونی هەیە. جگە لەم 

بەاڵم  ئایینامن هەبێت،  لەوانەیە  و  یاسا  دیسان هونەر،  شێوەیە 

نەدەكرد،  بەدناوانە  ئەركە  و  ڕۆڵ  بەو  خزمەتیان  چیرت  ئەمانە 

بەڵكو دەیانتوانی ئەم كۆت و بەندانە بشكێنن و زیاتر ئازاد بن. 

مۆدێلی ژێرخان-سەرخان مۆدێلێكی ستوونییە، بەاڵم دەكرێت 

وەك  دەكرێت  شێوەیە  بەم  لێبكەینەوە.  بیری  ئاسۆییش  وەك 

ژێرخان  لە  سیاسییەكان  ئەگەرە  و  توانا  دەرەوەى  ئاستێكی 

و  خواست  بە  بەرانبەر  لە  دواج��ار  شتێكە  ژێرخان  بڕوانین. 

تەنانەت  شتێك   – دەكات  بەرهەڵستیی  ئێمەدا  داواكارییەكانی 

ڕیفۆرمێكەوە،  هەموو  ژێرباری  دەچێتە  بااڵدەست  سیستەمی 

بڵێین  دەكرێت  بەمجۆرە  نابێت.  تەسلیم  هەر  هێشتا  كەچی 

واگریامنە  كەسەى  ئەو  هەیە.  سیاسیی  گرنگییەكی  مۆدێلە  ئەم 

دەكات ئێوە دەتوانن تەنها بە گۆڕینی بیروباوەڕەكانی خەڵك یان 

بگۆڕن،  كۆمەڵگا  بناغەكانی  تازە  سیاسیی  پارتێكی  دامەزراندنی 

هەرچەندێكیش  شتانە  ئەم  كە  تێبگەن  نەبێت  خراپ  ڕەنگە 

زۆری  كاتێكی  كۆتاییدا  لە  مرۆڤەكان  نیین  شتگەلێك  بن،  گرنگ 

توانای  و  كات  بنەمایە  ئەم  بۆ  ئەو  ڕەنگە  بكەن.  تەرخان  بۆ 

دوایین  ژێرخان  بكات.  ئامانجێكی سوودمەندتر خەرج  بۆ  خۆى 

لە  هەمیشە  سۆسیالیستی  سیاسەتی  كە  دەردەخات  بەربەست 

ئەمریكاییەكان  قەولی  بە  یان  دەیبینێتەوە،  بەخۆیدا  بەرانبەر 

كۆتایی  لە  ئەمریكاییەكان  مادام مەبەستی  و  كۆتایی هێڵەكەیە. 

هێڵەكە هەندێكجار پارەیە، ئەوا ئەم خاڵە تەنها دەریدەخات كە 
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زۆرینەیەكی زۆری هاوواڵتییانی سەر زەوی ئازادی، بەنەنوورساو 

و نائاگاییانە ماركسیسنت. ئەم بابەتە پێش چەند ساڵێك بۆ خودی 

لە  هونەر  كۆلیژی  ڕاگری  لەگەڵ  كاتێك  بووەوە،  ڕوون  خۆیشم 

زانكۆی ویالیەتی خۆرئاوای ئەمریكا لەنێو سەیارەدا دانیشتبووین 

تێپەڕین.  دانەوێڵەدا  فراوانی  بەڕادەیەك  كێڵگەیەكی  بەتەنیشت 

“دەبێت  گوتی:  و  دەوڵەمەندە  بەرهەمە  ئەم  گرتە  نیگایەكی 

یاریدەدەر  بەرهەمی ئەمساڵ باش بێت. مافی دوو پرۆفیسۆری 

لەمەوە وەردەگیرا”.  

كەواتە ماتریالیستەكان بوونەوەرگەلێكی بێهەست و بێڕۆح نین 

بە  بە زەرووریی پەیوەندیی  بابەتەكە  و ئەگەریش بەمجۆرە بن 

بوو  ڕۆشنبیر  پیاوێكی  خۆى  ماركس  نییە.  ماتریالیستبوونییانەوە 

و  بووبوو  پەروەردە  ناوەندیدا  ئەوروپای  مەزنی  نەریتی  لە  كە 

حەزی دەكرد هەرچی زووتر ئەو شتە تەواو بكات كە بە تۆنێكی 

توندەوە پێیدەگوت “پاشاموە بێكەڵكەكانی ئابووری”ی سەرمایە 

و خەریكی نووسینی كتێبێكی گەورە بێت دەربارەى بەلزاك. لە 

بەختی ڕەشی ئەو و لەوانەیە لە بەختی باشی ئێمەوە بێت كە ئەو 

هەرگیز ئەم كارەى نەكرد. ماركس جارێك گووتی ئەو تەندروستی، 

بەختەوەری و خێزانەكەى خۆى كردە قوربانی نووسینی سەرمایە، 

مرۆڤ  ئازارەكانی  و  بكات  ش��ۆڕ  س��ەری  نەیدەتوانی  ب��ەاڵم 

نەبینێت]20[. ئەو هەروەها دەیگوت هیچ كەسێك تا ئێستا هێندە 

بێ  هێندەش خۆی  و  نەینووسیوە  پارە  دەربارەى  ڕادەیە  بەم  و 

و  قسەخۆش  خرۆش،  و  لەجۆش  پڕ  پیاوێكی  ئەو  نەبووە.  پارە 

لە  پڕ  و  قورس  بوو، ڕۆحێكی سەرسەخت،  )پالرهاوێژ(  ساتیریی 
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چێژ و زەوقی هەبوو، قسەخۆش و خۆشمەرشەب بوو و حەزی 

لە مشتومڕی توند و پشتشكێن هەبوو، و سەرسەختانە دەست و 

پەنجەى لەگەڵ هەژارییەكی بەهێز و نەخۆشییە بەردەوامەكاندا 

مەعنەویبوون  بەاڵم  بوو؛  مولحید  ئەو  هەڵبەت  دەكرد]21[.  نەرم 

مانای ئەوە نییە دیندار بیت، و هەندێك لە تێمە سەرەكییەكانی 

ئایینی جولەكە – داد، ڕزگاریی، ئاشتی و زۆری نیعمەت، ڕۆژی 

نەك  ڕزگ��اری  م��رۆڤ،  ئ��ازادی  گێڕانەوەى  وەك  مێژوو  حەرش، 

لەخاوەندارێتیداماڵراوەكان  كۆى  بۆ  بەڵكو  تاكەكان،  بۆ  تەنها 

كارەكەى  سەرەكییەكانی  هێڵە  نائایینیدا  چوارچێوەیەكی  لە   –

ئایینی  دوژمنایەتیی  میراتبەری  هەروەها  ئەو  پێكدەهێنن.  ئەو 

جولەكە بوو لەگەڵ بتپەرستی، فیتیشیزم و وەهم و خورافاتەكان 

كە مرۆڤی دەكرد بە كۆیلە. 

مادام مەسەلەكە پەیوەندیی بە ئایینەوە هەیە، پێویستە باسی 

ماركسیستە جولەكەكان، ماركسیستە ئیسالمییەكان و ماركسیستە 

مەسیحییەكان بكەین، كە پشتیوانییان لە بزووتنەوەیەكی نارساو 

وشەى  بۆ  ماركس  مانایەى  بەو  كردووە.  ڕزگاركەر  تیۆلۆژیای  بە 

ماتریالیزم هەیبووە، هەموو ئەمان ماتریالیسنت. ڕاستیتان بوێت 

بە گوتەى ئێلنۆر، كچی ماركس، ئەو جارێك بە هاوسەرەكەى، یەنا، 

دەڵێت ئەگەر بیر لە “دابینكردنی پێداویستییە میتافیزیكییەكانی 

جولەكەدا  پێغەمبەرانی  لەنێو  دەبێت  ئەوا  دەكاتەوە  خۆى” 

لە  هەندێكجار  سكۆالرەى  ئەنجوومەنە  لەو  نەك  بیبینیتەوە 

دانیشتنەكانیاندا بەشداری دەكەیت]22[. ماتریالیزمی ماركسیستی 

كۆمەڵێك حوكم و گوزارە نییە دەربارەى گەردوون وەك “هەموو 
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نییە”  بوونی  “خودایەك  یان  دروستكراوە”  ئەتۆمەكان  لە  شتێك 

ئاژەڵە  ك��اروك��ردەوەى  شێوازی  دەرب���ارەى  تیۆرییەكە  بەڵكو 

مێژووییەكان. 

تەواو  بیرمەندێكی  خۆیدا  جولەكەییەكەى  میراتە  لەگەڵ  ئەو 

ئەخالقی بوو. ڕاستە دەیویست دوای تەواوكردنی سەرمایە كتێبێك 

دەربارەى بەلزاك بنووسێت، بەاڵم هەروەها دەیویست كتێبێكیش 

حوكمە  یان  پێشبڕیار  ئەم  كەواتە  بنووسێت.  ئەخالق  دەربارەى 

پێشینییە لە زەینتان دەربێنن كە ئەو بیرمەندێكی دژە ئەخالقیی 

بێڕۆح و بێهەست بووە و ڕێچكە و ئاراستەیەكی تەواو زانستی بۆ 

كۆمەڵگا هەبووە. زۆر قورسە بتوانین بە پیاوێك بڵێین دژەئەخالق 

“هەموو  سەرمایەداریی  كۆمەڵگای  دەنووسێت  كاتێك  بێڕۆح  و 

كردووە  پارچەپارچە  مرۆڤەكانی  نێوان  ڕەسەنەكانی  پەیوەندییە 

خۆپەرستییەكانی  پێداویستییە  و  خۆپەرستی  ئەوانە  لەبری  و 

و  تاك  ئەو  جیهانێكی  بە  ك��ردووە  مرۆڤەكانی  دنیای  و  دان��اوە 

فەردانە كە وەك ئەتۆمەكان لەیەكرتی جیان و بوونەتە دوژمنی 

یەكرتی”]23[. ماركس پێیوایە ئەخالقی بااڵدەست بەسەر كۆمەڵگای 

سەرمایەداریدا – واتا ئەو پرەنسیپەى من تەنها كاتێك هاوكاریتان 

دەكەم كە سوودی خۆمی تیا بێت – ڕێگایەكی تەواو نەفرەتاوی 

و پیسە بۆ ژیان. ئێمە لەگەڵ هاوڕێ و منداڵەكامناندا بەمجۆرە 

پانتایی  لە  دەبێت  بۆچی  كەواتە  ناجوڵێینەوە،  و  ناكەین  ڕەفتار 

ئەوانیدیكەدا  لەگەڵ  رسوشتی  سەرتاپا  ڕێگایەكی  وەك  گشتیدا 

ڕووبەڕوو ببینەوە؟ 

دەك��ات،  تۆمەتبار  ئەخالقیات  بەگشتی  ماركس  دروستە 
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لێكۆڵینەوە  جۆرە  ئەو  ئەخالقی  نیگای  لە  ئەو  مەبەستی  بەاڵم 

ئەخالقییەكاندا  فاكتەرە  بەرژەوەندیی  لە  كە  بوو  مێژووییە 

دروست  زاراوەیەكی  دەكات.  فەرامۆش  ماتریالییەكان  فاكتەرە 

بەڵكو  نییە،   )morality( ئەخالق  نیگایە  ئەم  وەسفكردنی  بۆ 

دەكات  شتێك  ڕەچاوی  مۆرالیزم   .)moralism(بەئەخالقبوونە

سیاقە  كۆى  دەرەوەى  لە  ئەویش  ئەخالقییەكان”  “بەها  بەناوی 

بەهایانە بووە، و  ئەو  مێژووییەكەیدا، كە زەمینەى گەشەكردنی 

دواى ئەمە بەگشتی، گەلێك حوكمی موتڵەقی ئەخالقی دەردەكات. 

ئەخالقی  حەقیقی  مانای  بە  لێكۆڵینەوەیەى  ئەو  بەرانبەردا  لە 

بێت، هەموو ڕەهەندەكانی دۆخە مرۆییەكان هەڵدەسەنێگێنێت 

بەهاكان،  ناتوانێت  ئاوا  لێكۆڵینەوەیەكی  دەیانپشكنێت.  و 

هێزە  لە  مرۆییەكان  خەسڵەتە  و  پەیوەندییەكان  ڕەفتارەكان، 

كۆمەاڵیەتی و مێژووییە دروستكەرەكانی جیابكاتەوە، و بەمجۆرە 

بڕیار  نێوان  درۆزنانەى  جیاكردنەوەیەكی  داوی  نێو  ناكەوێتە 

حوكمێكی  زانستییەكان.  شیكارییە  و  ئەخالقییەكان  حوكمە  و 

پێكەوەبەسرتاوەكان  واقیعە  هەموو  دەبێت  حەقیقیی  ئەخالقیی 

گونجاوەوە  بێگومانییەكی  و  وردی  بە  زۆرەوە  الیەنی  بە 

هەڵبسەنگێنێت. لەم ڕوانگەیەوە ماركس خۆى ئەخالقگەرایەكی 

لەسەر  هەمیشە  ئەو  ئەگەرچی  ئەرستۆدا  نەریتی  لە  حەقیقییە 

ئەم خاڵە نەوەستاوە. 

لەبەر ئەوە، ئەو سەر بە نەریتی مەزنی فەلسەفەى ئەرستۆیی 

یاساكان،  لە  نەبوو  بریتی  یەكەم  ئەخالق  مەسەلەى  كە  بوو 

بریتییە  دەیگوت  بەڵكو  حوكمەكان،  و  فەرمان  و  پابەندبوون 
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بەرهەمدارترین  و  كاملرتین  ئازادترین،  بە  دەبێت  چۆن  لەوەى 

الی  ئەخالق  بنچینەیی  پرسیاری  بژین.  گونجاو  ڕێگای  و  شێوە 

ماركس دواجار شتێك نییە جگە لە بەختەوەربوون و چێژوەرگرتن 

و  تەنهایی  لە  ناتوانێت  كەسێك  هیچ  م��ادام  ب��ەاڵم  ژی��ان.  لە 

گۆشەگیریدا بژیت، ئەخالق بەناچاری پێی سیاسەتیش دەهێنێتە 

پێشەوە. ئەرستۆیش هەر ئەم باوەڕەى هەبوو. 

جیهانێكی  بەاڵم  دیكەیە،  جیهانێكی  ڕۆحانییەت  لەڕاستیدا 

دیكە پەیوەندیی نییە بە وێنا و بیركردنەوەیەك كە موژدەبەخشە 

ئایینییەكان بۆ ڕۆژی دوایی یان ئاخیرەت هەیانە. جیهانی دیكە 

لە  پێیەتی  هیوایان  سۆسیالیستەكان  كە  جیهانەیە  ئەو  هەمان 

بەڕوونی  كە  جیهانێك  لەبری  ئەویش  دایبمەزرێنن،  داهاتوودا 

مێژووی مەرسەفكردنی بەسەرچووە. ئەوان بەم مانایە خوازیاری 

خۆیان  دەوروب��ەری  جیهانی  كە  ڕوونە  نین،  دیكە  جیهانێكی 

بەدروستی نەبینیوە.
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بەشی حەوتەم
ماركس و چین
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و  خولیا  هەمان  ماركسیزم،  دی��وی  ڕەتكراوەترین 

سەبارەت  ئەوە  ماندووكەری  و  نەخۆشانە  وەسواسیی 

ئەوەیان  تێبینیی  ماركسیستەكان  پێدەچێت  چین.  بە 

ئاسامن  كۆمەاڵیەتی  چینی  دیمەنی  كە  نەكردبێت 

بەسەردا  گۆڕانی  ماركسەوە  ڕۆژگ��اری  لە  ڕێسامن  و 

لە خۆش خەیاڵی  كە  كرێكار،  بەتایبەت، چینی  هاتووە. 

ئێستا  دەستپێكەری سۆسیالیزم،  دەبێتە  ماركسیستەكاندا 

لەسەر سەكۆی  شانۆی ڕۆژگار ڕەشبووەتەوە و ئاسەوارێكی 

لێنەماوەتەوە. لە جیهانی كۆمەاڵیەتیی ئێمەدا ڕۆژ بەڕۆژ 

چین گرنگی نامێنێت، سات بەسات جوڵەی كۆمەاڵیەتی 

زیاد دەكرێت، و باسكردنپ خەباتی چینایەتی بەڕادەى 

لەسەر  مورتەدەكان  سووتاندنی  دەرب��ارەى  قسەكردن 

ئەو  وەك  شۆڕشگێڕەكان،  كرێكارە  كۆنبووە.  دارەك��ان 

كاڵوی سیالندریان  قێزەونانەى  و  خراپەكار  سەرمایەدارە 

)top-hatted( لەسەر دەكرد، ئەفسانەیەكە دروستكراوی 

خەیاڵی ماركسیستەكانە. 

یۆتۆپیادا  ئایدیای  لەگەڵ  كێشەیان  ماركسیستەكان  بینیامن 

ئەمڕۆ  مادام  كە  ڕەتدەكەنە،  وەهمە  ئەو  ئەمە،  لەبەر  هەیە. 
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كاربەدەستانی پلەبااڵ بە پێاڵوی كەتانی دەچنە سەر كار، گوێ لە 

گۆرانییەگانی گروپی “Rage Against the Machine” ]توڕەیی 

دژ بە ماشین[10 و لە كارمەندەكانیان نزیك دەبنەوە، كە بە ناوی 

خۆمانە یان ناوی بچووك بانگیان دەكەن، ئەوا چینی كۆمەاڵیەتی 

چین  ماركسیزم  بووەتەوە.  ڕەش  و  نەماوە  بوونی  زەوی  لەسەر 

بەپێی ستایلی ژیان، پێگەى كۆمەاڵیەتی، ئاستی دەرامەت، زاراوە 

و دیالیكت، كار یان عادەتگەلێكی وەك پاراسنت و پاسەوانیكردنی 

ئاژەاڵنی ماڵەوە یان هەڵواسینی تابلۆكانی ئیدگار دیگا11 بە دیواری 

ماڵەوە، پێناسە ناكات. پیاوان و ژنانی سۆسیالیست نەجەنگاون، 

لەپێناوی  خۆیان  گیانی  سەدەكان  بەدرێژایی  هەندێكجار  بەاڵم 

كۆتاییهێنان بە لوتبەرزی]بۆرژواییانە[12 بەخت كردووە. 

بۆ  ئەمریكییەكان  ناسكی  و  سەمەرە  و  سەیر  چەمكی  بەپێی 

لە  جۆرێكە  لەچیندا  ملمالنێ  چینایەتی(،  “كالسیزم”)جیاوازی 

ڕوانین یان جۆرێك بەریەككەوتن: واتا چینی ناوەڕاست چیرت نابێت 

بەچاوی سوكایەتییەوە لە چینی كرێكار بڕوانێت، بەو شێوەى سپی 

10-  گروپێكە ساڵی 1991 لە ئەمریكا دامەزراوە و ڕوانگەی چەپگەراییانەى 
لە  باس  بەڕاشكاوی  شیعرەكانیاندا  لە  هەیە.  سیاسییەكان  مەسەلە  بۆ 
سیستەمی ئابووری ئەمریكا و ئیمپریالیزمی كولتووری و سیاسەتە ناوخۆیی 

و دەرەكییەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا دەكەن. 

بەناوبانگی  پەیكەرسازی  و  وێنەكێش   )1917  –  1834( دیگا  ئێدگار    -11
ڕۆژانەیان  ژیانی  دیمەنەكانی  پەیكەرەكانی  و  وێنە  پرۆترێتی  فەرەنسی، 

دەنواندەوە. )وەرگێڕ(

12-  زیادكراوی وەرگێڕ
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پێستەكانیش نابێت هەستی بەرزتر یان بااڵدەسترتیان بەرانبەر بە 

ئەمریكاییە بەڕەچەڵەك ئەفریقییەكان هەبێت. بەاڵم بۆ ماركسیزم 

كێشەكە پەیوەندیی بە شێوازی بەریەككەوتن یان ڕوانینەوە نییە. 

وایە  فەزیلەت  وەك  بەجۆرێك  ماركسیزم  الی  چین  مەسەلەى 

الی ئەرستۆ، جۆرێك نییە لە هەستی ئێوە، بەڵكو چەندوچوونی 

ئێوە  پێگەى  پەیوەندی بەوەوە هەیە كە  ئێوەیە. كێشەكە  كاری 

لە شێواز یان مۆدێلێكی تایبەتی بەرهەمهێناندا چییە – چ كۆیلە 

یان  دەك��ات،  بۆخۆى  دێهاتییەك  كە  بیت  جوتیارێك  چ  بیت، 

جوتیاری كرێگرتە، خاوەن سەرمایە، سەرمایەگوزار، ئەو كرێكارەى 

ماركسیزم  هتد.  و  خوردەمالیك  دەفرۆشێت،  خۆى  كاری  هێزی 

دەربارەى  قسەكردن  شێوازی  ئەوەى  لەبەر  پێنەهاتووە  كۆتایی 

دەرچووانی قوتابخانەى شەوانەڕۆژی ئیتۆن13 چیرت وەك ڕابردوو 

شەوانە  یانەكانی  لە  پاشایەتی  خێزانی  ئەندامانی  نەماوەتەوە، 

شەقامەكان  لەئاوەڕۆی  خۆیان  هەندێكجار  و  دەبن  سەرخۆش 

جیاوازی  كۆنرتەكانی  فۆرمە  لە  هەندێك  یان  هەڵدەكێشن، 

چینایەتی بەهۆى میكانیزمەكانی پێدانی بەرفراوانی پارە بەقەرز، 

بوونیان نەماوە. ئەو ڕاستییەى دەڵێت ئەریستۆكراسیی ئەوروپایی 

جەیگر  میك  وەك  كەسانێكی  لەگەڵ  دەكەن  ب��ەوەوە  شانازی 

فیگورەكانی  خۆشویسترتین  و  بریتانی  بەناوبانگی  )گۆرانیبێژی 

مۆسیقای هاوچەرخ( هەڵدەسنت و دادەنیشن، هەرگیز نیشانە و 

13-  قوتابخانەى ئیتۆن بەناوبانگرتین قوتابخانەى كوڕانەى بریتانیایە و لە 
لەوێ  بریتانیا  بازرگانەكانی  و  كەسایەتییە سیاسیی  دامەزراوە،   15 سەدەى 

دەخوێنن. 
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ڕۆشنایی كۆمەڵگایەكی بێ چین نییە. 

گوێامن بەو بانگەشانە سیخناخ بووە كە دەڵێن چینی كرێكار 

بوونی نەماوە. بەاڵم بەر لەوەى باس لەم بابەتە بكەین، با بەدوای 

لەناوچوونی  باسكراوە:  كەم  زۆر  كە  بچین،  بانگەشەیەدا  ئەو 

سووچە بااڵترەكانی بۆرژوازی یان چینی ناوەڕاست. بەو جۆرەى 

پیاوانە  و  ژن  جۆرە  ئەو  ئەمڕۆ  پێداوە،  ئاماژەى  ئەندرسن  پێری 

لەناو چوون كە دەبێت وێنەى فەرامۆشنەكراو و لەیادنەكراویان 

لەنێو بەرهەمی ڕۆماننووسانێكی وەك مارسێل پروست و تۆماس 

بۆرژوازییەى  چینە  “ئەو  دەنووسێت  ئەندرسن  ببینینەوە.  ماندا 

كەسانێكی وەك بودلێر یان ماركس، ئیبسن یان ڕامبۆ، گرۆتس یان 

]نووسەری  ئۆهارا  یان جۆن   تەنانەت سارتەر  یاخود   – برێخت 

ئەمریكی 1905 - 1970[ – دەیانناسی، سەردەمی بەسەرچووە”. 

ئەم  بینینی  بە  سۆسیالیستەكان  نابێت  ئەمانەدا،  هەموو  لەگەڵ 

لەدرێژەدا  ئەندرسن  ج��ۆرەى  بەو  بوروژێن.  مەرگە  ڕیكالمی 

ئاماژەى پێدەكات “لەبری شانۆی ئامفی )amphitheatre(یە ڕەق 

و  خز  فۆرمە  ئیكواریوم)aquarium(ی  ئێستا  مەحكەمەكان  و 

شلەكامنان هەیە – پرۆژەكتۆرەكان و بەڕێوەبەرەكان، كارگوزارەكان 

قۆرخكاران  و  پێشكەشكاران  دەركەوانەكان،  و   )janitors(

)speculators(ی سەرمایەی هاوچەرخ: ڕۆڵ و ئەركەكانی جیهانی 

شوناسێكی  یان  كۆمەاڵیەتی  جێگیرییەكی  هیچ  كە  پ��ارەداری، 

پێكهاتەكانی خۆى  ناناسێت”]1[. چین هەمیشە  پایەدار  جێگیر و 

و  سڕدراوەتەوە  كە  نابەخشێت  ئەوە  مانای  بەاڵم  دەگۆڕێت، 

بوونی نەماوە و هیچ ئاسەوارێكی بەجێنەهێشتووە. 
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جیاوازییەكان  هەیەتی،  رسوشتەی  ئەو  بەهۆى  سەرمایەداری 

دەسڕێتەوە و لەناویان دەبات، هیرارشییەتەكان وێران دەكات، و 

جۆراوجۆرترین فۆرمەكانی ژیان تێكەڵی یەكرتی دەكات و ڕەشیان 

پلۆرالیستیرت  و  فرەڕەنگرت  لەمە  ژیان  فۆرمێكی  هیچ  دەكاتەوە. 

چ  دەبێت  دەقاودەق  ئایا  دەكرێت  پرسیارە  ئەم  كاتێك  نابێت. 

بە  ئەوا  سەرمایەداری  سیستەمی  بچەوسێرنێنەوە،  كەسانێك 

یەكسانخواز.  سیستەمێكی  دەبێ�تە  ستایشكارانە  چەشنێكی 

دژە  پۆستمۆدێرنیستەكان  پاكرتین  ب��ەڕادەى  سەرمایەداری 

ئەنگلیكانییەكان  قەشە  باوەڕدارترین  ئەندازەى  بە  هیرارشییەتە، 

بەڕووی كراوەوە هەموویانی قبوڵە، هیچ كەسێك بەدەر ناكات و 

كەس ناسڕێتەوە، و بەردەوام نیگەرانیی ئەوەیە نەوەكو كەسێك 

دێتە  خواس  و  باس  كاتێكیش  مبێنێتەوە.  سیستەمدا  لەدەرەوەى 

سەر سوود، سپی و ڕەش، ژن و پیاو، بچووك و گەورە، شار و دێ، 

ناوچەكانی ویكفیڵد و دێهاتەكانی سۆماترا، هەموویان بەكەڵكی 

مامەڵە  ویژدانەوە  بە  و  یەكسان  بەڕوویەكی  دەبێت  و  دێن 

سۆسیالیزم  گەورە  یەكسانیخوازیی  بكرێت.  هەموویاندا  لەگەڵ 

بزانێت  نییە  ئەوە  ئیشی  قەت  كااڵ  كااڵییە.  فۆرمی  بەڵكو  نییە، 

یان  قوتابخانەیەكەوە،  چ  دەچێتە  گریامنەییەكەى  مەرسەفكەرە 

“basin” بە “bison” گۆدەكات یان نایكات. كااڵ دەقاودەق هەر 

جۆرەی  بەو  كە  دەسەپێنێت،  یونیفۆرمە  و  تاكفۆرمی  جۆرە  ئەو 

بینیامن، ماركس دژایەتی دەكات. 

كەواتە تووشی سەرسوڕمان مەبن كاتێك دەبینن سەرمایەداریی 

ئەمە  دەهێنێت.  چینایەتی  بێ  وەهمی  بە  باوەڕ  پێشكەوتوو 
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نییە كە سیستەمی سەرمایەداری  تەنها دەركەوتەیەكی درۆزنانە 

دەشارێتەوە؛  پشتییەوە  لە  ڕاستەقینەكانی  نایەكسانییە 

سەرباری  سیستەمەیە.  ئەو  دڕندانەى  رسوشتی  ناعەدالەتی، 

هەموو ئەمانە، ملمالنێیەكی ئاشكرا هەیە لەنێوان كەمتەرخەمی 

تیایدا  جیهانییەى  سیستەمە  ئەو  و  مۆدێرنەكاندا  ئیدارە  لە 

زیاتر  لە هەمیشە  دەسەاڵت  و  سامان  جیاوازییەكانی  و  ناكۆكی 

هەندێك  لە  هیرارشییەت  كۆنەكانی  فۆرمە  لەوانەیە  ب��ووە. 

بەشەكانی ئابووریدا شوێنی خۆى بۆ فۆرمە تازەكانی ڕێكخسنت و 

ئۆرگانیزەكردنی ناسەنتەر، تۆڕی، گروپی و وەستاو لەسەر هەژاری 

ئازادن  تاكەكان  تیایاندا  كە  دابنێت،  زانیارییەكان  سامانی  و 

ئاسوودە  جلوبەرگی  و  بكەن  یەكرت  بانگی  بچووكەوە  ناوی  بە 

لە  هەمیشە  لە  زیاتر  سەرمایە  بەاڵم  بكەن.  لەبەر  ناڕەسمی  و 

دەستی ژمارەیەكی كەمدا چڕ دەبێتەوە و دەمێنێتەوە، و ئاستی 

ئەو كەسانە ڕۆژ بەڕۆژ شاراوەتر دەبێت كە سەروەت و ماڵ و 

مناڵیان لەدەست دەدەن. هەر ئەو كاتەى بەڕێوەبەری بااڵی فاڵنە 

دەگونجێنێت،  پێاڵوەكەیدا  لەگەڵ  جینییەكەى  پانتۆڵە  كۆمپانیا 

برسێتی دەبنەوە  ئینسان ڕۆژانە ڕووبەڕووی  میلیاردێك  لە  زیاتر 

باشووری  لە  میرتۆپۆلیسەكان  زۆرینەى  دەژین.  بەكولەمەرگی  و 

نەخۆشی  لە  پڕن  زبڵدانن،  و  بۆگەن  كەالوەنشینی  جیهاندا 

كۆى  یەكی  لەسەر  سێ  كەالوەنشینەكان  و  قەرەباڵغی،  و 

لەڕوانگەیەكی  پێكدەهێنن.  جیهان  شارنشینیی  دانیشتووانی 

حیهان  دانیشتووانی  نیوەى  النیكەم  شار  هەژارانی  گشتیرتەوە 

تین  بە  خۆرئاوا  لە  گروپێك  میانەیەدا،  لەم  هەر  پێكدەهێنن]2[. 
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دیموكراسی  لیرباڵ  دەیانەوێت  مەسیحی  مژدەبەخشانی  تاوی  و 

ببەن بۆ خاڵ و ناوچە دوورەدەستەكانی سەر زەوی، ئەویش ڕێك 

لەو كاتەدا كە چارەنووسی جیهان بەدەستی ژمارەیەك كۆمپانیای 

كەسێك  هیچ  وەاڵمی  نە  و  كەسە  هی  نە  كە  خۆرئاواییەوەیە، 

دەداتەوە، تەنها هی پشكدارەكانە. 

چینی  “دژ”ی  تەنها  ماركسیستەكان  ئەمانەدا،  هەموو  لەگەڵ 

یان  ڕاو  دژایەتیی  گروپێك  لەوانەیە  وەك  نین،  سەرمایەدار 

ماركس  هێندەى  كەس  بینیامن  پێشرت  بكات.  جگەرەكێشان 

نەكردووە.  چینەى  ئەو  شكۆمەندەكانی  دەستكەوتە  ستایشی 

 – ببەستێت  دەستكەوتانە  ب��ەم  پشت  دەبێت  سۆسیالیزم 

ستەمكاریی  موتڵەقانەی  دژایەتیكردنی  وەك  دەستكەوتگەلێكی 

سیاسیی، كەڵەكەكردنی زۆری ئەو سامانەى دیمەنی درەوشاوە و 

خۆشگوزەرانیی گشتی بەدیبهێنێت، ڕێزگرتن لە ئازادییە مەدەنی 

و تاكەكەسییەكان، ڕەچاوكردنی مافە دیموكراتیی و كۆمەاڵیەتییە 

نێونەتەوەییەكان و منوونەی دیكەى لەم چەشنە. نابێت مێژووی 

بەو  بەكاربهێرنێت.  دەبێت  بەڵكو  فڕێبدرێت،  تەنها  چینایەتی 

جۆرەى ئاماژەى پێكرا، سەرمایەداری ئەوەى خستووەتەڕوو كە نەك 

هەر تەنها هێزێكی كارەساتبار بووە، بەڵكو هێزێكی ڕزگاركەریش 

بووە؛ و ئەمە ماركسیزمە زیاتر لە هەر تیۆرییەكی سیاسیی دیكە 

هەوڵدەدات شەرحێكی دادپەروەرانەی سەرمایەداری بەدەستەوە 

بدات تاكو هەم نەكەوێتە داوی ستایشكردنێكی كوێرانە و هەم 

بەخششە  لەو  یەكێك  موتڵەقەوە.  سەرزەنشتكردنێكی  نەكەوێتە 

گەورانەى سەرمایەداری، هەرچەند نەخوازراو، پێشكەشی جیهانی 
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سیستەمی  كۆمەاڵیەتییەى  هێزە  ئەو   – بوو  كرێكار  چینی  كرد، 

سەرمایەداری بۆ بەرژەوەندییەكانی خۆی پەروەردەیكرد، ئەویش 

هۆیەوەیە  بەم  هەبوو.  بەسەریدا  زاڵبوونی  توانای  ئاستێك  بە 

دیدگای ماركس دەربارەى میژوو ناوكێكی ئایرۆنی و تەنزئامێزی 

هەیە. تەنز و گاڵتەیەكی تاریك لەم دیدگایەدا هەیە كە سیستەمی 

سەرمایەداری گۆرهەڵكەنەكانی خۆی دەهێنێتە دنیاوە. 

كرێكار  چینی  لەسەر  خۆى  سەرنجی  هۆیەوە  بەم  ماركسیزم 

كاری  لە  درەوشاوە  و  بەرچاو  فەزیلەتێكی  چونكە  چڕناكاتەوە، 

زەحمەت  بانكدارانیش  و  دزان  حەزبكەن  تا  دەبینێت.  ئەواندا 

دەكێشن، بەاڵم كەس نایەت بڵێت ماركس بەرگریكار و پارێزەری 

درەوشاوەیدا  نووسینێكی  لە  جارێك،  ماركس  )دی��ارە  ئەوانە 

دزی  دەرب��ارەى  بابەتێكی  خۆى،  ئابووری  تیۆریی  دەرب��ارەى 

مومكین  ئاستی  تا  دەیەوێت  ماركسیزم  بینیامن  وەك  نووسی(. 

گرنگی  لەبەرانبەردا  نەیهێڵێت.  و  بكاتەوە  كەم  زەحمەت  و  كار 

ماركسیزمەوە  لەڕوانگەى  كرێكار  چینی  بەرچاوی  سیاسیی 

ستەملێكراوترین  كرێكاران  كە  نەگرتووە  سەرچاوەى  ل��ەوەوە 

كە  هەن  زۆر  ستەملێكراوی  گروپگەلێكی  كۆمەاڵیەتین.  گروپی 

پێداویستیرتن  خاوەن  كرێكاران  چینی  لە  شتەكاندا  زۆربەى  لە 

بەتەمەنەكان،  پەنابەران،  خوێندكاران،  بەكۆڵەكان،  ماڵ   –

ئەو  تەنانەت  نییە.  كاریان  ئاساییشی  كەسانەى  ئەو  و  بێكاران 

یان  گەرم  ئاوی  خاوەنی  دەبنە  ماڵەكانیاندا  لە  كرێكاران  كاتەى 

سەرنجڕاكێشانی  و  گرنگی  لە  شتێك  هیچ  ملەوەن،  تەلەڤزیۆنی 

چینی كرێكار بۆ ماركسیستەكان كەم ناكاتەوە. گرنگرتین فاكتەر 
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پێگەی ئەو چینەیە لەنێو شێوازی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریدا. 

شێوازی  سەرمایەداریدان،  سیستەمی  لەناوەوەى  ئەوانەى  تەنها 

كارەكەى دەناسن و پێی ئاشنان، لە فۆرمی هێزێكی دەستەجەمعی 

لێهاتوو و خاوەن ئاگایی سیاسییدا ڕێكدەخرێن، و بۆ سەركەوتنە 

پراكتیكییەكەى زەروورن و سەرباری ئەمە، لەرووی بەرژەوەندییە 

بەڵێ  لەناوبەرن،  چینە  ئەو  دەیانەوێت  مادییەكانیشییانەوە 

بۆ  و  بگرن  بەدەستەوە  جڵەوەكەى  دەتوانن  كە  ئەوانەن  تەنها 

باوكساالرێكی  هیچ  بهێنن.  بەكاریان  گشتییەكان  بەرژەوەندییە 

ناتوانێت ئەم  لە دەرەوە  ئاژاوەگێڕ  یان هیچ گروپێكی  خێرخواز 

ماركس  سەرنجی  دیكە  دەربڕینێكی  بە   – بكات  ئەوان  بۆ  كارە 

بۆ چینی كرێكار )كە لە ڕۆژگاری ئەودا زۆرینەى دانیشتووانیان 

دیموكراسی  لە  ئەو  قوڵەى  ڕێزە  لەو  جیاناكرێتەوە  پێكدەهێنا( 

دەیگرێت. 

 كەواتە ئەگەر ماركس هێندە گرنگی بە چینی كرێكار دەدات، 

بەو هۆیەوەیە كە كرێكاران دەتوانن هەمووان ڕزگار بكەن: 
ڕیشەیی  زنجیرگەلێكی  كە  ببێت،  دروست  چینێك  دەبێت 

كۆمەڵگای  چینی  كە  مەدەنی،  كۆمەڵگای  چینێكی  هەبێت. 

مەدەنی نییە، چینێكە هەموو چینەكان دەتوێنێتەوە، مەیدانێكی 

كۆمەڵگا، كە رسوشتێكی گشتی هەیە، چونكە ئازارەكانی ئازاری 

ناوێت،  تایبەتی  قەرەبووكردنەوەیەكی  و  هەمووانن،  و  گشتی 

نییە،  تایبەتی  ستەمێكی  دەكرێت  لەو  ستەمەى  ئەو  چونكە 

كۆمەڵگادا  لە  مەیدانێك  دەبێت  گشتییە.  ستەمێكی  بەڵكو 

پێگە و شوێنێكی تەقلیدی و نەریتی  ببێت، كە هیچ  دروست 



بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟ 280

ناوێت، بەڵكو تەنها داواى پێگە و شوێنێكی ئینسانی دەكات... 

و  ئینسانبوون  تەواوی  نەبوونی  لە  بریتییە  چینێك  كورتی  بە 

تەنها بە ڕزگاركردنی گشتی ئینسانییەت�ەوەیە دەتوانێت خودی 

تواندنەوەیەى كۆمەڵگا، وەك چینێكی  ئەم  خۆى ڕزگار بكات. 

تایبەتی، خودی پرۆلیتاریایە]3[.

گروپێكی  لە  بریتییە  مانایەك،  بە  كرێكار  چینی  ماركس،   الی 

مادام  ئەمە،  سەرباری  دیاریكراو.  و  تایبەت  كۆمەاڵیەتیی 

گەلێك  كە  دەكات  لە ستەمێك  دەاللەت  ئەو  كرێكار الی  چینی 

ئیمپریالی،  )جەنگی  دەهێنێت  خۆیدا  ب��ەدوای  دیكە  ستەمی 

فراوانخوازیی كۆلۆنیالیستی، وشكەساڵی و قاتیوقڕی، جینۆساید، 

باوكساالری(،  و  ڕاسیزم  ئەندزەیەك،  بە  و  رسوشت،  تااڵنكردنی 

خۆی  مەیدانی  و  ب��وار  لە  زیاتر  دەاللەتێكی  و  مانا  كەواتە 

)scapegoat( لە بەاڵگێڕەكان  لەم ڕووەوە، چینی كرێكار  هەیە. 

دەخرایە  چینەى  و  بەاڵگێڕ  ئەو  دەچێت،  كۆنەكان  كۆمەڵگا  ی 

دەرەوەى شار، چونكە وێنا و دیمەنی تاوانی گشتی و هەمووان 

بە  بوو  بوو  كە  بەم هۆیەوە دەسەاڵتی هەبوو،  ڕێك  بەاڵم  بوو، 

مادام چینی كرێكار  تازە.  نەزمێكی كۆمەاڵیەتیی  بناغەى  بەردی 

لەم  بۆ مانەوەى سیستەمی سەرمایەداری زەروورە و هەم  هەم 

نییە” وەك  سیستەمەش دەردەكرێت، ئەوا ئەم “چینە، كە چین 

مانایەكی  بە  دەكرێت.  حساب  لوغزێك  یان  مەتەاڵوی  بەشێكی 

تەواو حەقیقی، ئەم چینە نەزمێكی كۆمەاڵیەتی دەخوڵقێنێت – 

لەسەر بنەمای كاری بەردەوام و بێدەنگبوونی ئەم چینەوەیە كە 
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سەرباری  و   – دەنرێت  بونیاد  كۆمەڵگا  بەرزی  باڵەخانەى  كۆى 

ئەمانە، نابێتە خاوەنی هیچ نواندنەوەیەكی ڕاستەقینەى نێو ئەو 

تەواو  شێوەیەكی  بە  ئەو  ئینسانییەتی  كەسێك  هیچ  و  نەزمە، 

ناناسێتەوە. ئەم چینە هەم چەرخی كۆمەڵگا دەسوڕێنێت و هەم 

هەم  و  تایبەتییە  هەم  لێدەسەنرێتەوە،  خاوەندارێتییەكەیشی 

و  مەدەنییە  كۆمەڵگای  تەواوكەری  و  پێویست  بەشی  گشتی، 

سەرباری ئەمە بە مانایەك، هیچە14. 

لە  فەڕەنسی،  شۆڕشگێڕیی  نووسەری  سییز،  ژۆزێف  ئامانوئێل  ئابە    -14
ساڵی 1789 واتا ساتی شۆڕشی فەڕەنسا، نامیلكەیەك بەناوی چینی سێیەم 

دەنووسێت، كە لە گریامنەیەكی سادەدا دەڵێت: 
1. »چینی سێیەم« چییە؟ هەموو شتێك. 2. تاكو ئێستا لەنێو نەزمی سیاسییدا 
مانایەك  بە  شتێك.  بە  بوون  دەیەوێت،  چی   .3 شتێك.  هیچ  بووە؟  چی 
تاكەكانی كۆمەڵگا دەگرێتەوە، جگە  بڵێین  چینی سێیەم هەموو  دەكرێت 
سێیەم  چینی  یاخود  ڕۆحانییەكان.  و  فیودالەكان  ئەریستۆكراتەكان،  لە 
زۆرینەى كۆمەاڵنی خەڵكی چەوساوەیە، یان وەك سییز خۆى دەڵێت خەڵك 
دەیانەوێت ببنە شتێك، و لەڕاستیدا خەڵك دەیانەوێت نوێنەرانیی ڕاستەقینە 
هەڵقواڵوی  بن  نوێنەرانێك  چینایەتییەكاندا،  گشتییە  ئەنجوومەنە  لە  بن 
خۆیان بن. نەك ئەو نوێنەرانەى ئەمڕۆی سیستەمی دیموكراسیی پەرلەمانی، 
كە بێگومان نوێنەران هەرگیز نوێنەری خەڵك نین، بەڵكو نوێنەری چینێكی 
هاوشێوە  دیكەدا  چینەكانی  و  پارت  لەگەڵ  خۆیان  پاشان  كە  دیاریكراون 
دەكەن. بەمانایەك نوێنەرانیی ئەمڕۆی خەڵك تەنها لەو خاڵەدا نوێنەرانن، 
پێبدەن  ئێوە دەنگامن  پێیان دەڵێن  و  بەكاردەهێنن  ئامراز  كە خەڵك وەك 
خەڵك  دەكەین.  بۆ  سیاسەتتان  داهاتوو  ساڵی  پێنج  یان  چوار  تا  ئێمەش 
نوێنەرایەتییە  ئەم  تاكو  بن.  ئاماندا  لە  ئەوەى  بۆ  بە شت،  بنب  دەیانەوێت 
زنجیرەى  و  نابن  ئاماندا  لە  هەرگیز  خەڵك  نەبێت،  دروست  ڕاستەقینەیە 
واڵتەر  قەولی  بە  تەنانەت  و  دەبێت  بەردەوام  ستەملێكراوانی خەڵك هەر 
لە  مردووانیش  تەنانەت  دوژمنانەندا  ئەم  سەركەوتنی  حاڵەتی  لە  بنیامین 

ئاماندا نابن. )وەرگێڕ(
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لەبەر ئەوەى خودی بونیادی كۆمەڵگا بەم مانایە بوونەوەرێكی 

خاڵە  ئەو  لەسەر  دەاللەت  كرێكار  چینی  ئەوا  هەیە،  دژبەری 

دەكات، كە تیایدا كۆى لۆژیكی نەزمی بااڵدەست وردە وردە ئاشكرا 

دەبێت و لەناو دەچێت. چینی كرێكار پینە و جۆكەری نەشازی 

شارستانییەتە، كە دەتوانێت بە شێوەیەكی ناچاوەڕوانكراو گۆڕانی 

ناوەوەدا  لە  ئەمنی  شوێنێكی  نە  فاكتەرێكە  بهێنێت،  بەسەردا 

هەیە و نە لە دەرەوەدا، ئەو شوێنەى تیایدا فۆرمی شارستانییانەى 

كە  ببێتەوە،  دژبەرییانە  ئەو  ڕووب��ەڕووی  دەبێت  ناچار  ژیان 

و  پێگە  هیچ  كرێكار  چینی  ئەوەى  لەبەر  ك��ردووە.  دروستیان 

بەڕادەیەك  نییە،  بااڵدەستدا  دۆخی  لە  ڕاستەقینەى  شوێنێكی 

هۆیەوە  بەو  ڕێك  بەاڵم  نەبیرناو؛  شتێكی  دەبێتە  لەناوەوەیدا 

چینی  بهێنێت.  ئەڵتەرناتیڤ  داهاتوویەكی  خەبەری  دەتوانێت 

كرێكار وەك “تواندنەوە”ی كۆمەڵگا بە مانای نەفیكردنی دێت – 

زبڵ یان بەرهەمە بێ مەرسەفەكان كە نەزمی كۆمەاڵیەتی هیچ 

لەم ڕوانگەیەوە،  دانانێت.  بۆ  پێگەیەكی ڕاستەقینەى  یان  شوێن 

هەوڵێكی  هەر  كە  شتەیە  ئەو  خودی  نیشانەى  كرێكار  چینی 

ڕیشەیی بۆ وێرانكردن و بونیادنانەوەى نەزمی بااڵدەست دەبێت 

بریتییە  پۆزەتیڤرتیش  مانایەكی  بە  بەاڵم  بیتوێنێتەوە.  لەخۆیدا 

لە توانەوە و لەناوچوونی كۆمەڵگای ئێستا، چونكە ئەو چینەیە 

كۆمەڵگای  تۆماری  دواجار  بگات،  بەدەسەاڵت  ئەوەى  لەبەر  كە 

بەمجۆرە  دەبات.  لەناوی  و  دەپێچێتەوە  جارێك  بە  چینایەتی 

دواجار تاكەكان لەكۆت و بەندی چینی كۆمەاڵیەتی ڕزگار دەبن 

و دەتوانن سەربەخۆ لەو كۆمەڵگایە، گەشە بە تواناكانی خۆیان 
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بدەن. لەم ڕوانگەیەوە، چینی كرێكار لەو ڕووەوەش “گشتی”یە 

لە  بكات،  خۆیدا  بارودۆخی  لە  گۆڕان  هەوڵدەدات  كاتێك  كە 

حیكایەتی  كۆى  لەسەر  كۆتایی  مۆركی  دەتوانێت  بەرانبەردا 

نارشین و قێزەونی كۆمەڵگای چینایەتی بدات.  

ئەو  یان دژبەرییەكی دیكە هەیە –  ئایرۆنی  لێرەشدا  كەواتە، 

ڕاستییەى تەنها بەهۆى چینەوەیە دەتوانین بەسەر چیندا زاڵ ببین. 

بەگرنگ دەبینێت،  ئاستە چەمكی چین  ئەم  تا  ئەگەر ماركسیزم 

ببینێت.  شتە  ئەو  پشتەوەى  دەیەوێت  كە  بەو هۆیەوەیە  تەنها 

فۆرمێكی  وەك  كۆمەاڵیەتی  چینی  ماركس خۆى  دەبیرنێت  وەك 

نامۆبوون سەیردەكات. كاتێك بڵێین پیاوان و ژنان تەنها “كرێكار” 

یان “سەرمایەدار”ن، ئەوا ئەم شتە لەگۆڕانی فەردانییەتی تاقانەى 

چین  بەاڵم  ناوونیشان.  بێ  كاتیگۆرییەكی  لەژێر  ئەوانەوەیە 

لەناویان  ن��اوەوەدا  لە  دەتوانین  تەنها  كە  نامۆبوونە  فۆرمێكی 

ببەین. تەنها كاتێك بەشێوەیەكی تەواو لە چین بكۆڵینەوە، تەنها 

و  بكەین  قبوڵیان  كۆمەاڵیەتی  ناچارانەى  واقیعێكی  وەك  كاتێك 

ئارەزووی تەفروتوناكردنیامنان نەبێت،  تەنها لە خەیاڵی خۆماندا 

دەتوانین هەڵیبگرین و الیببەین. ئەم شتە بۆ ڕەگەز و جێندەریش 

دەستدەدات. بەس نییە هەر تاكێك وەك بوونەوەرێكی سەربەخۆ 

هەموو  كە  ئەمریكییەكان  لیرباڵە  وەك  بكەین،  سەیر  تاقانە  و 

میدیاییەكانی  دێوە  )چ  دادەنێن   )special(”تایبەت“ بە  كەسێك 

بۆستۆن  وەك  زنجیرەیی  بكوژانی  یان  بێت  ترەمپ  دۆنالد  وەك 

خەڵك  دەڵێت  ڕاستییەى  ئەو   .)Boston Strangler سرتانگلەر 

مانایەك،  بە  لەوانەیە  ناوونیشان،  بێ  جەماوەرێكی  بە  دەبن 
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یەكێكە  دیكە،  بەمانایەكی  بەاڵم  نامۆبوون،  بۆ  بێت  نیشانەیەك 

دیكە  جارێكی  ئەگەرچی  ئ��ەوان.  ڕزگاربوونی  مەرجەكانی  لە 

مێژوو بەپێی ڕەهەندی “خراپ” ]واتا پێشبینی نەكردنی[ دەچێتە 

پێشەوە. لیرباڵە خەیاڵپاڵوەكان كە هەموو ئەندامێكی بزووتنەوەى 

و  تاقانە  تاكێكی  وەك   )Ruritanian(روریتانیا ڕزگاریخوازیی 

بزووتنەوەكە  بنچینەیی  ئامانجی  لە  ناتوانن  دەبینن،  سەربەخۆ 

قۆناغەى  بەو  گەیشتنە  بزووتنەوەیە  ئەو  ئامانجی  تێبگەن. 

روریتانیاییەكان بتوانن بەڕاستی ئازادانە خۆیان بن. بەاڵم ئەگەر 

هەر ئێستا بتوانن بنب بە خۆیان، ئەوا چیرت پێویست بە بوونی ئەو 

بزووتنە ڕزگاریخوازە ناكات. 

كرێكار  ماركسیزم سەیری چینی  كاتێك  دیكەیش  مانایەكی  بە 

هیچ  دەك��ات.  ڕەچ��او  چینەش  ئەم  دی��وی  ئەو  ئ��ەوا  دەك��ات، 

سۆسیالیستێكی شەریف هەرگیز ئەو باوەڕەى نەبووە كە چینی 

لەپەلوپۆ  سەرمایەداری  بەخۆبەسنت  بەپشت  دەتوانێت  كرێكار 

بخات. تەنها بە دروستكردنی یەكێتییە سیاسییەكانەوە دەكرێت 

بیری  وەها  ماركس  بكرێت.  مەترسیدار  وەها  ئەركێكی  وێنای 

و  وەرزێ��ر  لە  پشتیوانی  دەبێت  كرێكار  چینی  كە  دەك��ردەوە 

وەك  واڵتانی  لە  بەتایبەت  بكات،  وردەب��ۆرژوازەك��ان  جوتیارە 

هێشتا  پیشەسازی  كرێكارانی  كە  ئەڵامنیا،  ڕووسیا،  فەرەنسا، 

تاقانە  بەرەیەكی  هەوڵیاندەدا  بەلشەڤیكەكان  بوون.  كەمینە 

وەرزێر  كریكاران،  لە  پێكهاتبێت  بكەن،  دروست  یەكێتییەك  و 

رۆشنبیرانی  دەریاوانەكان،  سەربازان،  هەژارەكان،  دێهاتییە  و 

شارنشین و هتد. 
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لێرەدا پێویستە ئەوەمان لەیاد بێت كە پرۆلیتاریا پیاوانی چینی 

هەژارەكانی  چینە  ژنانی  بەڵكو  نەبوو،  نۆزدە  سەدەى  كرێكاری 

زاراوەى  لەڕێگای  “پرۆلیتاریا”  وشەى  بوون.  كۆن  كۆمەڵگای 

واتا  گەیشتووە،  بەئێمە  “وەچ��ەك��ان”)offspring(���ەوە  التینی 

ئەو كەسانەى هێندە هەژار بوون تەنها لەڕێگای منداڵدانیانەوە 

دەیانتوانی خزمەت بە واڵتەكەى خۆیان بكەن. ئەو ژنانە لەوەش 

پشكێكیان  بتوانن  دیكە  شێوەیەكی  بەهیچ  كە  بوون  مەحرومرت 

لەڕێگای  لەمڕووەوە  و  هەبێت  كۆمەڵگادا  ئابووریی  ژیانی  لە 

وەچەخستنەوەوە هێزی كاریان بەرهەم دەهێنا. كۆمەڵگا داواى 

دەكرد  لەوان  زایینی  یان   )reproduction( بەرهەمهێنانەوە 

لەنێو  خۆى  ژیانی  پرۆلیتاریا   .)production(بەرهەمهێنان نەك 

لەنێوان  نەك  بوون  كار  ل��ەدەرەوەی  كە  دەستپێكرد  كەسانێكدا 

ئەوانەى لەنێو پرۆسەى كاردا بوون. بەاڵم ئەو كار و زەحمەتەى 

شكاندنی  لە  بوو  ترسناكرت  چەندقات  دەگرت،  بەرگەیان  ئەوان 

تاوێرەبەردەكان. 

ڕەش  ب��ازاڕی  هەرزانەكانی  كارگە  س��ەردەم��ی  لە  ئەمڕۆ، 

سێیەمدا،  لە جیهانی  قورسی كشتوكاڵی  كاری  و   )sweatshops(

نووسینگە  كارمەندی  پیشەى  ژن.  لە  جۆرێكە  پرۆلیتێر  هێشتا 

)White-collar( كە لەسەردەمی ڤیكتۆریاییدا بەگشتی لەالیەن 

پیاوانی توێژی خوارەوەى چینی ناوەڕاستەوە ئەنجام دەدرا، ئەمڕۆ 

بەجۆرێك  ژنانەى  ئەو  دانراوە،  كرێكار  چینی  ژنانی  بۆ  بەگشتی 

وەردەگرن.  پیاو  لێهاتووی  دەستیی  كرێكاری  لە  كەمرت  كرێیەكی 

جەنگی  دواى  قورسەكان  پیشە  كەوتنی  چارەنووسی  هەروەها، 
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یەكەمی جیهان، زۆرینەى كارەكان، لە بازاڕەكان و فەرمانگەكاندا، 

بەژنان سپێردرا. لە ڕۆژگاری خودی ماركسیشدا گەورەترین گروپی 

چینی  نەك  بوون  كارەكەر  ژنانی  بەگشتی  كرێوەرگر  كرێكارانی 

كرێكاری پیشەسازی.

كەواتە چینی كرێكار هەمیشە لە پیاوانی بەهێز و بەباز و كوتەك 

بەدەست دروست نابێت. ئەگەر هێشتا وایدەبینن چینی كرێكار 

ئەم پیاوانەن، بۆ ئەوەى تووشی واقوڕمان بنب ئەوەندە بەسە گوێ 

لە قسەى جوگرافیناسی ماركسیست، دەیڤد هارڤەى، بگرن كاتێك 

گەورەترە”]4[.  لەجاران  زۆر  ئەمڕۆ  جیهانی  “پرۆلیتاریای  دەڵێت 

ئەگەر مەبەست لە چینی كرێكار، كرێكاری كارگەكان بێت، ئەوسا 

كۆمەڵگا  لە  كرێكار  چینی  ئەندامانی  ژمارەى  بڵێین  دەكرێت 

پێشكەوتوو و گەشەسەندووەكانی سەرمایەداریدا زۆر بە قورسی 

كەم بووەتەوە – ئەگەرچی هۆكاری ئەم شتەش بە ئاستێك زاڵبوونی 

بەشێكی بەرچاوی ئەم كارەیە بۆ ناوچە هەژاركەوتووەكانی سەر 

لە  كاركردن  كە  دروستە  ئەوە  ئەمانە،  هەموو  سەرباری  زەوی. 

بەاڵم  بووەتەوە.  كەم  جیهانیدا  لەئاستی  پیشەسازییەكاندا  كارە 

بریتانیا سەنتەری كاری پیشەسازیی جیهان  تەنانەت ئەو كاتەى 

بواری  كرێكارانی  و  كارەكەرەكان  و  نۆكەرەكان  ژم��ارەى  بوو، 

پرۆسەى  و  پیشەسازی]5[.  كرێكارانی  لە  بوو  زیاتر  كشتوكاڵی 

كەمبوونەوەى كاری دەستی و زیادبوون و فڕینی كار و پیشەى 

“پۆستمۆدێرنی”.  دیاردەیەكی  لە  نییە  بریتی  هەرگیز  كارمەندی 

بەپێچەوانەوە، دەتوانین نیشانەكانی ئەم دیاردەیە لە سەرەتاكانی 

نەیگوت  هەرگیز  خۆى  ماركس  ببینینەوە.  بیستەمدا  سەدەى 
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ئەوەى  بۆ  یەكەمە  مەرجی  دەستییەوە  كاری  بە  سەرقاڵبوون 

كرێكارانی  لە سەرمایەدا  بۆ منوونە  بیت.  كرێكار  بە چینی  سەر 

بازرگانی لە ڕیزی كرێكارانی پیشەسازی دادەنێت و بە مانایەك 

ئەو  واتا  بەرهەمهێنەر،  كرێكارانی  بە  سنووردارناكات  پرۆلیتاریا 

چینی  لەڕاستیدا  بەرهەمدەهێنن.  كااڵ  ڕاستەوخۆ  كەسانەى 

كاری  هێزی  ناچارن  كە  دەگرێتەوە  كەسانە  ئەو  كرێكار هەموو 

لەژێرباری  كەسانەى  ئەو  واتا  بفرۆشن،  سەرمایە  بە  خۆیان 

دیسپلینە ستەمكارییەكاندا وردە وردە دەپلیشێنەوە و بە ئاستێك، 

بەشێوەیەكی  نییە.  خۆیان  كاری  بارودۆخی  كۆنرتۆڵێكی  هیچ 

نەرێنییانە دەكرێت ئەوان بەو كەسانە وەسف بكەین كە زیاتر لە 

هەمووان لە سوود كەوتنی سەرمایەداری وەردەگرن. لەمڕووەوە، 

كارمەندانی الی خوارەوە – هەر ئەوانەى بەگشتی پرۆفیشناڵ و 

لێهاتوو نین، كرێیەكی زۆر كەم وەردەگرن، ئاساییشی كارییان نییە 

و بەشدارییەكی وەها لە پرۆسەى كاردا ناكەن – دەبێت لەڕیزی 

چینی كرێكار دابرنێن. چینی كرێكار هەر كرێكارانی پیشەسازی 

ناگرێتەوە، بەڵكو هەروەها لە كارمەندانیش پێكدێت كە بریتییە 

نووسینگە،  و  ئیداری  تەكنیكی،  كرێكارانی  زۆری  ژمارەیەكی  لە 

خۆیان  ئازادییەكی  یان  سەربەخۆیی  جۆرە  هیچ  خ��اوەن  كە 

بە  پەیوەندیی  هەر  چیندا  لە  مەسەلەكە  بێت  لەبیرمان  با  نین. 

لە هەمانكاتدا  نییە. چین  یاساییەوە  ئەبسرتاكتیی  خاوەندارێتیی 

بەسەر  دەسەاڵتی خۆى  پیادەكردنی  بۆ  تاكە  توانایەى  بەو  سەر 

ئەوانیدیكەدا ئەویش لە بەرژەوەندیی خۆی. 
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كرێكار  چینی  مەرگی  زەنگی  ح��ەزدەك��ەن  زۆر  ئ��ەوان��ەى 

پشت  بەگشتی  بینێژن،  خۆڵدا  و  خاك  بارێك  لەژێر  و  لێبدەن 

و  خزمەتگوزارییەكان  بەشەكانی  هەڵكشاوی  گەشەسەندنی  بە 

بینیامن،  پێشرت  وەك  دەبەسنت.  پەیوەندییەكان  و  زانیارییەكان 

سەرمایەداریی  بەرەو  پیشەسازییەوە  سەرمایەداریی  لە  تێپەڕین 

“دوایین”، “مەرسەفی”، “پۆست-پیشەسازی” یان “پۆستمۆدێرن”، 

هەروەها  لەگەڵدابووە.  بەرچاوی  گۆڕانكاریی  گەڵێك  لەڕاستیدا 

بینیامن هیچ یەكێك لەمانە گۆڕانیان بەسەر جەوهەری بنچینەیی 

سەرمایەداریدا  سیستەمی  لە  خاوەندارێتی  پەیوەندییەكانی 

نەهێناوە. بەپێچەوانەوە، ئەم گۆڕانكارییانە بەگشتی كۆمەكێكی 

پەیوەندییانە  ئەو  بەهێزتركردنی  و  گەشەسەندن  بە  گەورەیان 

بەشی  لە  ك��ار  كە  بكەین  ب��ەوەش  ئ��ام��اژە  واب��اش��ە  ك���ردووە. 

خزمەتگوزارییەكاندا بە ئەندازەی خودی كاركردن لە پیشەسازییە 

بێت.  ناخۆش  و  پیس  تاقەتپڕوكێن،  دەشێت  تەقلیدیییەكاندا 

هەر نابێت بیر لە چێشتلێنەری چێشتخانەكان و پێشوازیكەرانی 

هوتێلەكانی شەقامی هارلەى بكەینەوە، بەڵكو گەلێك كرێكار هەن 

كە بریتین لە بارهەڵگر، گواستنەوەى گشتی، كۆكردنەوەى زبڵ و 

خاشاك، فەرمانگەی پۆست، نەخۆشخانەكان، بەشی پاككردنەوە و 

لەنێوان  جیاوازیی  لەڕاستیدا،  لەگیانەاڵدان.  بۆنەكان  بەرپاكردنی 

خزمەتگوزارییەكان،  بەشی  كرێكارانی  و  پیشەسازی  كرێكارانی 

بارودۆخی  و  چاودێری  كرێ،  بە  پەیوەندیی  شوێنەى  ئەو  تا 

كارەوە هەیە، لە زۆربەى بوارەكاندا بەرچاو ناكەون. ئەوانەى لە 

بە  ڕێك  دەكەن،  كار  تەلەفوندا  خزمەتگوزارییەكانی  ناوەڕاستی 
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ئەندازەى ئەو كەسانەى لە كانەكانی خەڵوزی بەردین لەگیانەاڵدان، 

یان  “خزمەتگوزاری”  وەك  نازناوی  گەلێك  دەچەوسێرنێنەوە. 

نێوان  جیاوازییەكانی  زۆری  ناڕوونییەكی  بە  ئاماژە  “یەخەسپی” 

كەسانێكی وەك فڕۆكەوانەكان و دەرگەوانەكانی نەخۆشخانە، یان 

كارمەندانی پلەبااڵ و خزمەتكاری هوتێلەكان دەكات. وەك ژولس 

تەونشێند )Jules Townshend( ]بیرمەندی پۆست-ماركسیستی 

“بە  دەڵێت  ماركسیزم[  سیاسەتی  كتێبی  نووسەری  و  هاوچەرخ 

دەڵێت  كاتێك  بكەین  ئاراستەیە  لەو  گومان  دەتوانین  زەحمەت 

خۆیان  كاری  هێزی  كۆنرتۆڵی  ناتوانن  كە  خوارەوە  كارمەندانی 

ڕیزی  ناكەونە  نییە،  باشییان  كرێیەكی  و  كار  ئاساییشی  و  بكەن 

ئەندامانی چینی كرێكارەوە”]6[. 

ئاستێكی  خۆیان  خزمەتگوزارییەكان  پیشە  بێت،  هەرچۆنێك 

هەڵگرتووە.  لەخۆیاندا  بەرهەمهێنانیان  پیشەسازییەكانی  زۆری 

و  گارسۆن  بە  داوە  خۆى  شوێنی  پیشەسازی  كرێكاری  ئەگەر 

و  باڕەكان  و  مێز  و  كاشەر  هەموو  ئەم  ئەى  بانكی،  كارمەندی 

ناكرێت  هاتوون.  لەكوێوە  پارەژماردن  ئامێرەكانی  و  كۆمپیوتەر 

بڵێین خزمەتكارێكی ژن، شوفێرێك، مامۆستایەكی یاریدەدەر یان 

بەڕێوەبەرێكی كۆمپیوتەر تەنها بەهۆى ئەوەى هیچ بەرهەمێكی 

ئەو  تا  نین.  كرێكار  چینی  ئەندامی  ناهێنێت،  بەرهەم  مەملوس 

هەیە،  مادییەكانیانەوە  بەرژەوەندییە  بە  پەیوەندیی  شوێنەى 

ئەوان بە هەمان ڕادەى چەوساوەترین كۆیلەكانی بواری كاری كرێ 

بەشداری لە خوڵقاندنی نەزمێكی كۆمەاڵیەتیی دادپەروەرانەتردا 

دەكەن. ئاگاتان لە سوپای گەورە، خانەنشینكراوەكان، بێكاران و 
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لەكاركەوتووەكانیش بێت، ئەو كەسانەى لە تەنیشت كرێكارانی 

كاتی، بەشێكی هەمیشەیی پرۆسەى كاری “ڕەسمی” نین، كەچی 

بێگومان وەك بەشێكی چینی كرێكار دادەنرێن. 

تەكنەلۆژییە  بەكۆمەكی  سەرمایەداری  ئەوەیە  ڕاستییەكەى 

زۆرترین  كرێكار  كەمرتین  بە  توانیوویەتی  پێشكەوتووەكەى 

تەكنیكی،  كارە  حەشیمەتێكی  بەمجۆرە  و  بهێنێت  بەرهەم  كااڵ 

بەڕێوەبەرایەتی و ئیدارییەكانی دروستكردووە. بەاڵم ئەگەر ئەم 

ئەندازەیەك  بە  ماركسیزم،  ڕەتكردنەوەى  بۆ  نییە  هۆیەك  بابەتە 

بەو هۆیەوەیە كە ماركس خۆى بە وردبینییەكی تەواوەوە ئاماژەى 

نۆزدەهەمدا،  سەدەى  ناوەڕاستی  ساڵەكانی  لە  هەر  پێكردووە. 

ماركس لە نووسینەكانیدا ئاماژە بە “زیادبوونی بەردەوامی ژمارەى 

چینەكانی ناوەڕاست” دەكات و ئابووری سیاسیی ئەرتەدۆكسیی 

توند  ڕەخنەى  ڕووب��ەڕووی  واقیعە،  لەم  ئاگابوون  بێ  بەهۆى 

لەالیەك  “لەئاستێكدا كرێكاران  ژنانن  پیاوان و  ئەمانە  دەكاتەوە. 

ئەو  دەستەواژەیە  ئەم   – دیكەوە”]7[  لەالیەكی  سەرمایەداران  و 

ئاڵۆزییەكانی  ماركس  دەڵێت  كە  دەكاتەوە  بەتاڵ  خورافەیە 

كۆمەڵگای مۆدێرن بۆ دوو چین كورت دەكاتەوە، ئەویش لە قاڵبی 

دوو جەمسەری تەواو دژبەیەكدا. لەڕاستیدا، بە قەولی یەكێك لە 

شیكەرەوەكان، ماركس خۆى پێشبینی ئەوەى دەكرد كە لەوانەیە 

بچێت:  لەناو  ڕۆژگارێك  دەیناسی،  خۆی  پرۆلیتارییایەى  ئەو 

سەرمایەداری، بەكارهێنانی تەكنیكە پێشكەوتووە زانستییەكان لە 

پرۆسەى بەرهەمهێناندا دەهێنێتە خوارەوە نەك ئەوانەى تووشی 

بارودۆخەى  ئەو  داماڵراون،  خاوەندارێتیی  لە  و  هاتوون  بەاڵ 
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كۆمەڵگایەكی پێكهاتوو لە تاكە ئازا و یەكسانەكان دروست دەكات. 

سەربارى تێڕامان لەم خوێندنەوەی ماركس، بەاڵم گومانێك لەوەدا 

نییە كە ئەو بەباشی دەیزانی پرۆسەى بەرهەمهێنانی سەرمایەداری 

بازنەی  نێو  دەهێنێتە  زانستی  و  تەكنیكی  كاری  جاران  لە  زیاتر 

“]گۆڕانی[  لە  باس  گروندریسەدا  لە  ماركس  خۆیەوە.  كاركردنی 

زانینی كۆمەاڵیەتیی گشتی ]بۆ[ هێزی بەرهەمهێنەری ڕاستەوخۆ” 

دەكات، ئەمە دەستەواژەیەكە پێشبینیی ئەو دیاردەیە دەكات كە 

ئەمڕۆ پێیدەگوترێت كۆمەڵگای زانیاری. 

بەرهەرحاڵ، فراوانبوونی سێكتەرە تەكنیكی و بەڕێوەبەرایەتییەكان 

نێوان  سنوورەكانی  ڕۆژان��ەى  لەناوچوونی  لەگەڵ  بووە  هاوكات 

زانیاری  تازەكانی  تەكنەلۆژیا  ناوەڕاست.  چینی  و  كرێكار  چینی 

تەقلیدی  كارە  لە  زۆرێك  سڕینەوەى  و  لەناوچوون  هۆى  بوونەتە 

جێگیری  بەردەوامی  كەمبوونەوەى  لەگەڵیشیدا،  و  كۆنەكان  و 

ئایدیای كار وەك  كار و  بونیادە جێگیرەكانی  ئابووری، الوازبوونی 

پرۆسەیە  ئەم  ئاكامەكانی  منوونەى  جێگیر.  و  پایەدار  پیشەیەكی 

بەپرۆلیتاربوونی لەڕادەبەدەری گروپە پیشەییەكان بووە و هاوكات 

بەپرۆلیتاربوونی نوێی گەلێك لقی چینی كرێكاری پیشەسازی. وەك 

جۆن گرەى دەڵێت “چینەكانی ناوەڕاست جارێكی دیكە خۆیان لەنێو 

دۆخی نەداری و بێ ئاساییشی ئابووریدا دەبیننەوە كە پرۆلیتاریای 

دەك��رد”]8[.  ن��ەرم  لەگەڵدا  دەستوپەنجەى  نۆزدەهەم  س��ەدەى 

چینی  توێژەكانی  پێیاندەگوترا  نەریت  بەپێی  لەوانەى  زۆرێ��ك 

تەكنیسییەنەكان،  ناوەڕاست – مامۆستایان، كاركەری كۆمەاڵیەتی، 

 – ئیداری  ڕاوێژكارانی  و  نووسینگەكان  خاوەن  ژۆرنالیستەكان، 
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چونكە  بەپرۆلیتاریبوون،  هەمیشەیی  پرۆسەى  نێو  دەكەوتنە 

ئیدارییەكاندا بوون. و ئەمە مانای  لەژێر فشاری دیسپلینە قورسە 

ئادیالی خەباتی چینی كرێكار  بە  ئەوان  پەیوەستبوونی  گریامنەى 

لەحاڵەتی ڕوودانی قەیرانی سیاسییدا زیاتر دەگەیەنێت. 

دیارە بۆ سۆسیالیستەكان هیچ لەوە باشرت نەدەبوو كە بەڕێوەبەرە 

بەرانبەر  لە  جێبەجێكردنیش  ئەنجوومەنەكانی  و  پلەبااڵكان 

ماركسیستەكان  كردبایە.  كەچ  ملیان  ئەواندا  ئایدیالەكانی  بە 

كێشەیەكییان نییە لەگەڵ ئەوەى دادوەران، ئەستێرەكانی مۆسیقای 

بە   )majorgenerals( سەرلەشكرەكان  و  میدیاییەكان  دێوە  ڕۆك، 

جۆش و خرۆشەوە بێنە ڕیزەكانی ئەمانەوە. هیچ كێشەیەكیان نییە 

ئەگەر رۆبەرت مەردۆخ و پاریس هیلتۆنیش لەم خەباتەدا بەشدار 

پەشیامن  لێی  و  بسڕنەوە  خۆیان  ڕابردووی  ئەوەى  بەمەرجی  بن، 

ببنەوە و قۆناغێكی دوورودرێژی پەشیامنیی بەسەر بەرن. تەنانەت 

مەرجدار  شێوەیەكی  بە  كروزیش  تۆم  و  ئامیس  مارتین  دەكرێت 

ئەوەیە  تەنها  كێشەكە  وەربگیرێن.  ئەندام  وەك  كاتی  بێگومان  و 

مادییان،  پێگەى  و  كۆمەاڵیەتی  پێگەى  تاكانە، وەك  ئەم جۆرە  كە 

زیاتر حەزدەكەن لەگەڵ سیستەمی بااڵدەستدا بگونجێن. ئەگەرچی، 

چەند بەهۆى چەند هۆكارێكی دەگمەنەوە سیستەمی بااڵدەست لە 

بەرژەوەندیی دیزاینەرانی مۆددا كۆتایی بهاتایە، نەوەك كرێكارانی 

خۆیان  سیاسیی  خەباتی  ماركسیستەكان  ئەوسا  پۆست،  ئیدارەى 

زیاتر لەسەر دیزانەرانی مۆد چڕ دەكردەوە و هەروەهاش بەهێز و 

قوەتەوە دژ بە پێشكەوتنی كرێكارانی ئیدارەى پۆست و تەلەگراف 

دەوەستانەوە. 
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الیەنگرانەى  كە  ناڕوونرتە،  و  ئاڵۆزتر  لەوە  دۆخەكە  دی��ارە 

ئایدیۆلۆژیای “مەرگی چینی كرێكار” باسی دەكەن. لە ئاستەكانی 

دەقاودەق  كە  هەیە  شتەمان  ئەو  هەر  كۆمەڵگادا  س��ەرەوەی 

پیالنگێڕیی  هەرگیز  ئەمە  ئەگەرچی  حاكم،  چینی  پێیدەگوترێت 

پالنە  یان  ئاست  لەو  چینە  ئەم  نییە.  بەدكار  سەرمایەدارانی 

دادوەران،  ئەریستۆكراتەكان،  لە  پێكهاتوون  كە  دروستبووە 

فەرماندە  میدیا،  بارۆنەكانی  پلەبااڵكان،  قەشە  و  پارێزەران 

سەربازییەكان، چاودێران و شیكەرەوانی میدیایی، سیاسەمتەدارە 

پلەبااڵكان، ئەفسەرانی پۆلیس، كارمەندانی دەوڵەت، مامۆستایانی 

زەوییە  خ��اوەن  سیاسیین(،  تۆبەكاری  هەندێكیان  )كە  زانكۆ 

كارگەكانی  خاوەن  بۆرس،  پشكدارانی  بانكداران،  گەورەكان، 

قوتابخانەى  بەڕێوەبەرانی  پلەبااڵكان،  بەڕێوەبەرە  پیشەسازی، 

نین، بەاڵم  حكومی و هتد. زۆرینەى ئەمانە خۆیان سەرمایەدار 

كارگوزارانی ناڕاستەوخۆی سەرمایەن. كاتێك ئەوان لەسەر سفرەى 

یاخود مووچەى   )rents( ڕانتەكان  لە  یان  نان دەخۆن،  سەرمایە 

ئەوانەى  هەموو  نییە.  بابەتەكەدا  لەگەڵ  جیاوازییەكی  مانگانە، 

مووچە یان كرێ وەردەگرن ئەندامی چینی كرێكار نین. سەیری 

بریتنی سپێرز ]گۆرانیبێژی پۆپی ئەمریكی[ بكەن. لە خوارەوەى 

بەڕێوەبەران،  لە  توێژێك  كۆمەڵگادا  درێژبووەوەی  الیەى  ئەم 

لە  و  هەن؛  هتد  و  ناوەڕاست  چینی  بیرۆركراتەكانی  و  زانایان، 

خوارەوەى ئەوانیشدا زنجیرەیەك كاری نزمرتی چینی ناوەڕاستی 

وەك مامۆستایان، كاركەرانی كۆمەاڵیەتی و بەڕێوەبەری بچووك 

هەن. كەواتە بە مانای دەقاودەقی وشەكە چینی كرێكار دەكرێت 
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ئاستەكانی  هەم  و  پیشەدەستی  كرێكارانی  لە  بێت  بریتی  هەم 

و  كارمەندان  بگرێتەوە:  دەرامەتیش  كەم  كرێكارانی  خوارەوەى 

خزمەتكارانی بەشە تەكنیكییەكان و ئیداری و خزمەتگوزارییەكان 

جیهان  دانیشتووانی  بەرفراوانی  زۆر  بەشێگی  ئەمە  هتد.  و 

ژم��ارەى   )Chris Harman( هارمەن  كریس  پێكدەهێنێت. 

كەس  میلیارد  دوو  بە  زیاتر  جیهان  كرێكاری  چینی  ئەندامانی 

ئەم  هاوشێوەی  ژمارەیەكی  هەروەها  و  دەكات  دەستنیشان 

ژمارەیەش، كە سەر بە هەمان لۆژیكی ئابوورین]9[. بەراوردێكی 

دیكەى ژمارەى ئەندامانی چینی كرێكار خۆ لە دەوروبەری سێ 

ئەندازەى  بە  دیارە چینی كرێكار  میلیارد كەس دەدات]10[. وەك 

بزر  چاوەڕوانیدا  لە  نەیتوانیوە  )Lord Lucan(یش  لوكان  لۆرد 

ببێت]11[. 

دانیشتووانی  سەرسوڕهێنەری  زی��ادب��وون��ی  ل��ە  ئاگاتان 

كەالوەنشینەكانی جیهانیش بێت. ئەگەر تا ئێستا كەالوەنیشنەكان 

درەنگ  هێشتاش  شارنشینەكان،  دانیشتووانە  زۆرینەى  نەبوونە 

مانای  بە  ژنان  و  پیاوان  ئەمە  دەبن.  زووانە  بەم  چونكە  نییە، 

كالسیكی وشەكە بەشێكی چینی كرێكار نین، بەاڵم بە تەواویش 

نۆرە  بە  ئەوان  بەرهەمهێنانەوە.  پرۆسەى  دەرەوەى  نەدەخرانە 

جۆرێك  بە  چونكە  پرۆسەیە،  ئەم  ناوەوەى  و  دەرەوە  دەكەونە 

یان  پارێزگاری  بێ  و  كاتی  بەشێوەیەكی  كەم،  دەرامەتێكی  بە 

كاركردن  خەریكی  خزمەتگوزارییەكاندا  بەشەكانی  لە  لێهاتوویی 

دەبن، بێ ئەوەى ئیمزا لەسەر پەیامنێك بكەن، مافێكیان هەبێت، 

دانوستان  دەسەاڵتی  یان  بكات  ڕێساكان  پەیڕەوی  كارەكەیان 
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لە  پێكهاتوون  كەالوەنشینەكان  هەبێت.  مامەڵەكردنیان  و 

دەستگێڕەكان، گیرفانبڕەكان، كرێكارە بەرگدوورەكان، فرۆشیارانی 

شۆفێری  كاركەر،  مندااڵنی  سۆزانییەكان،  خواردنەوە،  و  خواردن 

خۆبەڕێوەبەریی  كارداهێنەرانی  و  كارەكەرەكان  سێتەگەرەكان، 

جیاوازەكانی  سووچە  لەنێوان  جیاوزی  خۆى  ماركس  نیوشەفت. 

دەرب��ارەى  ئەو  گوتەكانی  و  دادەنێت؛  بێكاران  دانیشتووانی 

خۆی،  ڕۆژگ��اری  الوەكییەكانی  كرێكارە  و  بێكاران  “شەپۆل”ی 

كە الی ئەو وەك بەشێكی چینی كرێكار دادەنران، لێكچوونێكی 

كەالوەنشینەكانی  زۆری  زۆرینەى  بارودۆخی  لەگەڵ  ت��ەواوی 

ڕۆژان��ە  ئ��ەوان  نەڵێین  ئەگەر  هەیە.  ئەمڕۆماندا  ڕۆژگ���اری 

لەڕوانگەى  بێگومان  بڵێین  دەبێت  خۆ  ئەوا  دەچەوسێرنێنەوە، 

ئەمڕۆدا  جیهانی  لە  هەروەها  و  ستەملێكراوترینن؛  ئابوورییەوە 

و  پەرەناسێنێت  ئەواندا  لەگەڵ  كۆمەاڵیەتی  گروپێكی  هیچ 

سووتەمەنیی  و  خۆراك  دەتوانن  ئەوان  ئەگەر  نابێت.  دروست 

دەتوانن  بەرانبەردا  لە  بن،  ئایینییەكان  ڕاستگەرا  بزووتنەوە 

ئەمریكای  لە  سیاسیی.  بەرهەڵستیی  بۆ  كاریگەر  چەقێكی  ببنە 

هێزی  نیوەى  لە  زیاتر  هێشتا  ناڕەسمییە  ئابوورییە  ئەم  التیندا 

كاری لەخۆیدا چڕ كردووەتەوە. ئەوان پرۆلیتارییایەكی ناڕەسمی 

تەواوی  قابیلییەتێكی  دەرخستووە  ئەوەى  كە  دەكەن،  دروست 

ئەوان  ئەگەر  و  سیاسیی؛  ئۆرگانیزەكردنی  و  ڕێكخسنت  بۆ  هەیە 

ڕۆژێك دژ بە بارودۆخ و ڕەوشی كارەساتباری خۆیان یاخی بنب، 

جیهانی  سەرمایەداریی  سیستەمی  بناغەكانی  نییە  تێدا  گومانی 

دەهەژێنێت. 
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لە  كرێكار  چینی  ئەندامانی  چڕبوونەوەى  دەیگوت  ماركس 

كارگەكاندا پێشمەرجی ڕزگاربوونی سیاسیی ئەوانە. سەرمایەداری 

و  چڕ  شوێنە  لە  كرێكاران  وایدەبینی  خۆی  بەرژەوەندیی  بۆ 

سەنرتاڵەكاندا كۆبكاتەوە، بەاڵم بەم كارەوە بارودۆخێكی دروستكرد 

ئەو  دەبەخشی،  ب��ەوان  سیاسیی  ئۆرگانیزەكردنی  توانای  كە 

توانایەى هەرگیز بە خەیاڵی حاكامنی سیستەمی سەرمایەداریشدا 

درێژە  كرێكار  چینی  بەبێ  ناتوانێت  سەرمایەداری  نەدەهات. 

بەبێ  كرێكار  چینی  لەكاتێكدا  بەاڵم  و  بدات،  خۆى  ژیانی  بە 

سەرمایەداری دەتوانێت چەند قات ئازادانەتر گەشە بكات. ئەوان 

لە  نیشتەجێبوون،  جیهاندا  میرتۆپۆلیسەكانی  كەالوەكانی  لە  كە 

دەوروبەری سەرمایەدا ڕێكناخرێن، بەاڵم هۆیەكیش بوونی نییە 

گریامنەى ئەوە بكەین مەیدانی بەرهەمهێنان ئەو تاكە شوێنەیە 

بارودۆخی  گۆڕانی  بۆ  دەتوانن  تیایدا  زەوی  نەفرەتلێكراوانی  كە 

خۆیان پیالن بگێڕن و دەست تێكەڵی یەكرت بكەن. وەك پرۆلیتاریای 

سەدەى نۆزدەهەم، ئەوان بوون و ژیانی دەستەجەمعییان هەیە، 

و هیچ كەسێك هێندەى ئەوان لە وێرانبوونی نەزمی بااڵدەستی 

جیهان سوودمەند نابێت: ئەوان شتێكییان نییە لەدەستی بدەن، 

ئەوان زنجیرەكانی دەست و پێیان لەدەست دەدەن]125[. 

لەناوچوون  دەربارەى  زۆر  زیادەڕۆییەكی  بڵێین  دەبێت  بۆیە، 

بازنە  دەڵێن  ئەوانەى  زۆرن  كراوە.  كرێكار  چینی  كەوتنی  یان 

باس  بدوێن  چین  دەربارەى  ئەوەى  لەبری  ئەمڕۆ  ڕادیكاڵەكانی 

لە ڕەگەز، جێندەر و پۆستكۆلۆنیالیزم دەكەن. دوای كەمێك لەم 

ئەو  تەنها  بێت  لەبیرمان  با  میانەیەدا،  لەم  دەكۆڵینەوە.  بابەتە 
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خاوەن  بە  پەیوەندیی  چیندا  لە  مەسەلەكە  پێیانوایە  كەسانەى 

كارگە فرۆك-پۆشەكان و ئەو كرێكارانەى جلوبەرگی خزمەتكاری 

بكەن.  هەرزەكارانەیە  وێنا  بەم  باوەڕ  دەتوانن  لەبەردەكەن، 

سەردەمی  سارد  جەنگی  وەك  دەكەن  ئەوە  خەیاڵی  ئەوانەى 

چینیش بەسەرچووە، لەبری ئەوەى باس لە چین بكەن، بەدوای 

لە  بەاڵم  دەچن.  سێكسوالیتەدا  و  ئەتنیك  شووناس،  كولتوور، 

هەمیشەیى  مەسلەیەكی  وەك  مەسەالنە  ئەم  ئەمڕۆدا  جیهانی 

مێژوو بە چینی كۆمەاڵیەتییەوە بەسرتاونەتەوە.
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بەشی هەشتەم
ماركس و شۆڕش
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ماركسیستەكان الیەنگری كاری سیاسیی توندوتیژانەن، 

هەنگاو  چاكسازیی  و  ڕیفۆرم  پرۆسەى  و  میانەڕەوەی 

بەرانبەردا،  لە  هەروەها  و  ڕەتدەكەنەوە،  بەهەنگاو 

شۆڕشگێڕین.  خوێناویی  ئ��اژاوەگ��ێ��ڕی  ه��ەواداران��ی 

ڕاپەڕینی  الیەنگرانی  لە  بچووك  داردەس��ت��ەی��ەك��ی 

چەكدارانە دادەمەزرێنن، دەوڵەت ئاوەژوو دەكەنەوە و 

منوونە  بۆ  دەسەپێنن.  زۆرینەدا  بەسەر  خۆیان  ئیدارەى 

هەر لەم ڕووەوەیە كە ماركسیزم و دیموكراسی دانویان 

بەیەكەوە ناكوڵێت. لەبەر ئەوەى ماركسیستەكان دەڵێن 

ئایدیۆلۆژیا،  لە  جگە  نییە  شتێك  )مۆرالیتە(  ئەخالقییات 

ئەوا كێشەیەكی تایبەتییان لەگەڵ ئاژاوە و ئاشووبدا نییە 

كە بەهۆى سیاسەتەكانییانەوە بەسەر خەڵكیدا دەبارێت. 

 The( بەكاربێنە  ئامرازێك  هەموو  ئامانج  بە  گەیشنت  بۆ 

پرۆسەى  لە  ئەگەرچی   ،)end justifies the means

بەدیهاتنیدا، زۆرێك بكاتە تۆزی بەربا.

بە  ئاژاوە  و  توندوتیژی  وێنەگەلێكی  ئایدیای شۆڕش  بەگشتی 

كۆمەاڵیەتی  ڕیفۆرمی  دەتوانین  لەمڕووەوە،  دەهێنێت.  زەیندا 

وەك خاڵی بەرانبەری شۆڕش وەربگرین، كە بەگشتی لەڕوانگەى 
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ئێمەدا پرۆسەیەكی ئاشتیخوازانە، هەنگاو بەهەنگاو و دوورە لە 

توندڕەوی و زێدەڕۆییانە. بەاڵم ئەمە بەرانبەربوونێكی درۆزنانەیە. 

زۆربەى ڕیفۆرمەكان هەرگیزاوهەرگیز ئاشتیخوازانە نەبوون. بیر 

هەرگیز  كە  بكەنەوە  ئەمریكی  مەدەنیی  مافی  بزووتنەوەى  لە 

شۆڕشگێڕی نەبوو، كەچی مەرگی زۆرێك لە چاالكوانان، پێكدادانە 

سەركوتكردنی  و  دادگاییكردن  بێ  لەسێدارەدانی  خوێناوییەكان، 

بەكۆلۆنیكراوی  التینی  ئەمریكای  لە  لێكەوتەوە.  دڕندانەى 

بۆ  تەقەالیەك  هەموو  نۆزدەهەمدا،  و  هەژدەهەم  سەدەكانی 

ملمالنێ  لە  بووە  بریتی  لیرباڵییەكان دەرەنجامەكەى  چاكسازییە 

توندوتیژە كۆمەاڵیەتییەكان. 

زۆر  بەڕێژەیەكی  شۆڕشەكان  لە  هەندێك  بەپێچەوانەوە، 

شۆڕشە  تەنها  هەر  ئێمە  مێژوو  بەدرێژایی  بوون.  ئاشتیخوازانە 

ئاوریشمی  شۆڕشی  هەروەها  بەڵكو  نەبووە،  توندوتیژەكامنان 

لە توندوتیژیشامن هەبووە. ڕاپەڕینی 1916ی دبلین  یان بەدەر 

كە سەربەخۆییەكی ڕێژەیی ئیرلەندای لێكەوتەوە، نەبووە هۆى 

شۆڕشی  لە  هەروەها  مبرێت.  تیادا  زۆری  خەڵكێكی  ئ��ەوەى 

لەڕاستیدا،  نەڕژا.  زۆر  خوێنێكی  بەلشەڤیكەكانیشدا  1917ی 

بەبێ  گیرا  مۆسكۆدا  سەرەكی  ناوچەى  گەلێك  بەسەر  دەست 

بە  بتەقێرنێت.  تێدا  فیشەكی  یان  گوللە  یەك  تەنانەت  ئەوەى 

هێواش  پاڵنانێكی  “بە  كاتی  حكومەتی  دویچەر  ئیزاك  قەولی 

پێداگرییەكی  بە  ئاسایی  خەڵكی  چونكە  ك��ەوت”،  لەبوون 

سیستەمی  ئەوكاتەى  كرد.  شۆڕشگێڕەكانیان  پشتیوانی  تەواوەوە 

لەكاتی كەوتنی  ئەو خوێنەى  سۆڤێتی دواى حەفتا ساڵ كەوت، 
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ئەم دەوڵەتە گەورەترینەى جیهان، بە مێژوویەكی پڕ لە پێكدادانە 

كاتی  لە  كە  كوشتارەى  لەو  نەبوو  زیاتر  ڕژا،  خوێناوییەكان 

بونیادنانی دەوڵەتەكەدا ڕوویدا. 

ڕاستییەكەى ئەوەیە بەدوای شۆڕشی بەلشەڤیكەكان، جەنگێكی 

ناوخۆیی خوێنایی لە ڕووسیا ڕوویدا. بەاڵم هۆكارەكەى ئەوە بوو 

وەحشییانەى  هێرشی  ڕووبەڕووی  كۆمەاڵیەتی  نوێی  نەزمی  كە 

دەرەكییەكان  دەستدرێژیكەرە  هەروەها  و  ڕاستڕەوەكان  هێزە 

بووبووەوە. هێزەكانی بریتانیا و فەرەنسا كەوتنە پشتیوانیكردنی 

هێزی مەنشەڤیكی دژەشۆڕشگێڕەكانەوە. 

ئاستی  بە  شۆڕشێك  خەسڵەتی  ناكرێت  ماركسیستەكان،  الی 

ئەو توندوتیژییە هەڵبسەنگێرنێت، كە هەڵیگرتووە. شۆڕش مانای 

شۆڕشی  بەرەبەیانی  نابەخشێت.  سەرتاسەریش  هەڵسانێكی 

بەلشەڤیكەكان، ڕووسیا بینەری نەهێشتنی كۆى پەیوەندییەكانی 

بازاڕ و بەگشتیكردنی خاوەندارێتی هەموو پیشەسازییەكان نەبوو. 

بەدەستەوەگرتنی  دوای  لە  درێژ  ماوەیەكی  بۆ  بەپێچەوانەوە، 

و  ب��ازاڕەك��ان  هێشتا  بەلشەڤیكەكانەوە،  لەالیەن  دەس��ەاڵت 

وردە  بەلشەڤیكەكان  و  مابووەوە  هەر  تایبەت  خاوەندارێتیی 

حزب  چەپی  باڵی  البرد.  ئەوانەیان  بەهەنگاو  هەنگاو  و  وردە 

گرتەبەر.  شێوەیەى  لەم  هەنگاوێكی  جوتیارەكانیشدا  لەگەڵ 

بڕیار نەبوو جوتیارەكان بە زەبری هێز بەرەو كێڵگە هاوبەش و 

دەستەجەمعییەكان بربێن؛ دەبوو ئەم پرۆسەیە وردە وردە و بە 

كۆدەنگی خودی ئەوان ئەنجام درابایە. 
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بەگشتی كاتێكی دوورودرێژ پێویست بوو تاكو شۆڕشەكان بە 

بێت  پێویست  سەدەى  چەندین  لەوانەیشە  و  بگەیەنن  ئەنجام 

ئەوروپا  ناوەڕاستەكانی  چینە  خۆیان.  ئامانجەكانی  بە  بگەن  تا 

نەیانتوانی لە شەو و ڕۆژێكدا فیودالیزم لەناوبەرن. گرتنە دەستی 

دەسەاڵتی سیاسیی پرۆسەیەكی ماوەكورتە؛ بەاڵم گۆڕینی عادات 

و تەقالیدەكان، دامەزراوەكان و داب و نەریتەكانی كۆمەڵگایەك 

زەمەنێكی زۆر زیاتری پێویستە. دەكرێت بە فەرمانێكی حكومەت 

لەڕێگای  بەاڵم  بكرێن،  )سۆسیالیستی(  كۆمەاڵیەتی  بە  پیشەكان 

كە  بكرێن  دروست  ژنانێك  و  پیاوان  ناكرێت  تەنها  یاسادانانەوە 

هەست و ڕەفتارگەلی جیاوازییان لەگەڵ باوكانی خۆیاندا هەبێت. 

و  پەروەردە  درێژی  و  دوور  پرۆسەیەكی  بە  پێویستی  شتە  ئەم 

گۆڕانی كولتوورییەوە هەیە. 

دەبێت  ئەوا  تێناچێت،  ڕێی  گۆڕانكارییە  ئەم  دەڵێن  ئەوانەى 

لە  خۆمان  ئێمە  ئ��ەوەى  لەبەر  بچنەوە.  بەخۆیاندا  ب��ەوردی 

درێژین،  و  دوور  شۆڕشێكی  بەرهەمی  مۆدێرندا  بریتانیای 

و  لوتكە؛  گەیشتە  حەڤدەهەمدا  س��ەدەى  لە  شۆڕشەى  ئەو 

بریتییە لەوەى كە زۆرینەى  بنچینەیی سەركەوتنەكەى  نیشانەى 

ئەو  نییە.  حەقیقەتە  ئەو  دەرب��ارەى  زانیارییەكامن  هیچ  ئێمە 

شوێنپێكانی  هەموو  كۆتاییدا  لە  كە  دەبن  سەركەوتوو  شۆڕشانە 

بۆ  بارودۆخەی خەباتیان  ئەو  كارەیان،  بەم  و  دەسڕنەوە  خۆیان 

پیشانی  رسوشتی  شتێكی  وەك  بەگشتی  كردووە،  دروستكردنی 

دەچن.  زاوزێ  لە  كەمێك  شۆڕشەكان  ڕووەوە،  لەم  دەدەن. 

ڕەفتار  نۆرماڵ”  و  “ئاسایی  ئینسانگەلێكی  وەك  ئەوەى  بۆ  ئێمە 
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لەبیر خۆمان  زاوزێی خۆمان  ترسی  و  نیگەرانی  دەبێت  بكەین، 

چ  تراوماتیكن،  و  شۆكهێنەر  سەرچاوەكان  بەگشتی  ببەینەوە. 

سیاسییەكان.  دەوڵەتە  سەرچاوەى  چ  و  بێت  تاك  سەرچاوەى 

دەوڵەتی  كە  دەهێنێتەوە  بەبیرمان  سەرمایەدا  لە  ماركس 

بریتانیای مۆدێرن، ئەو دەوڵەتەى لەسەر چەوساندنەوەى توندی 

دروست  حاڵەتێكدا  لە  وەستابوو،  پرۆلیتاركراوەكان  بە  جوتیارە 

بۆ  دەتكا.  پیسایی  و  خوێن  دەریچەیەكییەوە  هەر  لە  كە  بوو، 

بەشاریكردنی  ئەگەر ماركس پرۆسەى  بەو هۆیەوەیە كە  منوونە 

بینیبایە،  ستالیندا  لەسەردەمی  ڕووسیای  جوتیارانی  ناچارەكیی 

زۆربەى  دەب��ووەوە.  گرژ  لەشی  مووی  تۆقین،  و  ترس  لەبەر 

دەستبەسەرداگرتن،  ش��ۆڕش،  لەڕێگای  سیاسییەكان  دەوڵەتە 

داگیركردن، زەوتكردن یان )دەربارەى كۆمەڵگاكانی وەك ویالیەتە 

ئەو  بوون.  دروست  لۆكاڵییەكانەوە  كوشتوبڕی  یەكگرتووەكان( 

دەوڵەتانە سەركەوتوون كە توانیویانە ئەم مێژووە خوێناوییە لە 

مێشكی هاواڵتییانی خۆیان بسڕنەوە و نەیهێڵن. ئەو دەوڵەتانەى 

سەرچاوەكانی ستەمكارییەكانیان دوورترە لەوەى لەبیر بچێتەوە 

– هەمیشە  باكوور  ئیرلەندای  و  زایۆنیستی  ڕژێمی  بۆ منوونە   –

لەبەردەم پێكدادانە سیاسییەكاندان. 

ئەگەر ئێمە خۆمان بەرهەمی شۆڕشێكی لەڕاستیدا سەركەوتوو 

بین، ئەوسا هەر ئەم بابەتە لەخۆیدا وەاڵمێكە بۆ ئەو تۆمەتەى 

كۆنزێرڤاتیڤەكان كە دەڵێن كۆى شۆڕشەكان مەحكومن بە هەرەس 

چەندقات  یان  ڕابردوو،  دۆخی  بۆ  دەگەڕێنەوە  یان  توانەوە،  و 

منداڵەكانی  گۆشتی  یان  و  لەڕابردوو،  دەكەن  خراپرت  دۆخەكە 
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خۆیان دەخۆن. من تائێستا لە هیچ ڕۆژنامەیەكدا نەمخوێندۆتەوە 

لەسەرلەنوێ  فیودال  ئەریستۆكراتیی  دەیەوێت  فەرەنسا  بڵێت 

ئەریستۆكراتە  ئەڵامنیا  یان  دادەنێتەوە  حكومییەكان  پۆستە  لە 

بەراورد  بریتانیا  بڵێین  ڕاستییەك  با  )یونكەرەكان(.  زەویدارەكان 

بە زۆرینەى نەتەوە مۆدێرنەكان، گەلێك ڕەگوڕیشەى فیودالیزمی 

لەخۆیدا هێشتووەتەوە، لە ئەنجوومەنی پیرانەوە بیگرە تا دەگاتە 

بەاڵم  بریتانیادا15،  لە  پەرلەمان  كردنەوەى  ڕاگەیاندنی  كاری 

چینە  خزمەتی  ڕەگوڕیشانە  ئەم  كە  ئەوەیە  سەرەكی  هۆكاری 

ناوەڕاستەكانی حاكمیان كردووە، و وەكو دامودەزگای پاشایەتی، 

ترسێكی  كە  دەكەن  دروست  دەروێشانە  حاڵلێهاتنی  جۆرێك 

دەكەن.  دروست  خەڵكدا  كۆمەاڵنی  لە  ئیحرتام  و  بەڕێز  تێكەڵ 

سیحر  لە  بەدەر  ئەندرێو  پرێنس  بریتانیا  خەڵكی  زۆرینەى  كە 

ئەوەیە  نیشانەى  دەبینن،  مەتەاڵوی  و  ڕازئامێز  ئەفسوونێكی  و 

كە لەوانەیە گەلێك ڕێگای دڵنیاتریش بۆ پاراسنت و بەهێزكردنی 

دەسەاڵت بوونی هەبێت. 

بێگومان زۆبەى خەڵكی ئەمڕۆ خۆیان وەك نەیارێكی شۆڕش 

دەبینن و لەوانەیشە مەبەستییان ئەوە بێت كە دژ بە هەندێك لە 

شۆڕشەكان و لەگەڵ شۆڕشەكانی دیكەیشدا كۆكن. شۆڕشەكانی 

خەڵكانی دیكە، بەگشتی سەرنجڕاكێشرتە لە هی خۆمان، هەمیشە 

خەڵكانەی  ئەو  زۆرب��ەى  بێگومان  شایستەترە.  بێگانە  كااڵی 

كۆتاییەكانی  لە  كە  دەكەنەوە  شۆڕشە  ئەو  لەسەر  پێداگریی 

15-  Black Rod 
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لوتكەى  لە  بریتانیایان  ئەمریكییەكان  هەژدەهەمدا  سەدەى 

نەتەوە  خەباتی  لەگەڵ  كۆكن  یان  خوارەوە،  هێنایە  دەسەاڵت 

مایلیزیا،  و  كینیا  تا  هیندەوە  و  ئیرلەندا  لە  بەكۆلۆنیكراوەكاندا، 

ڕێی  بەدەستهێنا.  نەتەوانەى دواجار سەربەخۆیی خۆیانیان  ئەو 

گریابێنت.  سۆڤێتی  بلۆكی  كەوتنی  دواى  لەوان  زۆرێك  تێناچێت 

ڕاپەڕینی كۆیلەكان، لە سپارتاكوسەوە تا ویالیەتە باشوورییەكانی 

ئەمریكا، بە ئەگەرێكی زۆرەوە لەالیەن ئەو خەڵكانەوە بەگرنگ 

زانراوە و جەختی لەسەر كراوەتەوە. بەاڵم هەموو ئەم ڕاپەڕینانە 

توندوتیژییەكی زۆریان لەگەڵدا بووە – لە زۆربەى بوارەكانیشدا 

باشرت  وا  بەلشەڤیكەكان. دەى  لە شۆڕشی  توندوتیژتر بوون  زۆر 

نییە ڕێكوڕاست ئیعرتاف بەوە بكەن كە ئەوان لەڕاستیدا دژ بە 

شۆڕشی سۆسیالیستین نەك دژی خودی شۆڕش بن؟ 

ئاشتیخواز  بە  هەن  خەڵك  بچووكی  كەمینەیەكی  بێگومان 

نارساون و دژی هەموو جۆرە توندوتیژییەكن. سەرباری هەموو 

ئەو ناخۆشییانەى بەهۆى ناشایستییەكی گشتییەوە ڕووبەڕوویان 

دەبێتەوە، كەچی جورئەت و پابەندبوونییان بە پرەنسیپەكانەوە 

نین  كەسانێك  تەنها  ئاشتیخوازەكان  بەاڵم  دەكرێت.  ستایش 

لە  كەسێك  هەموو  ب��ەڕادەی��ەك  توندوتیژی.  لە  بێزارن  كە 

سایكۆپاتەكان  سادیست،  ژمارەیەكی  لە  جگە  بێزارە،  توندوتیژی 

ئەوەى  بەهای  مەرجێك  بە  ئاشتیخوازی  )دەرووننەخۆشەكان(. 

هەیە باس بكرێت، كە ئەم دەربڕینە خۆپارێز و زوهدانییەیەى 

وەك »جەنگ شتێكی خراپ و نەفرەتلێكراوە« بەجێبهێڵێت. ئەم 

هەرچەندێكیش  كۆكن،  لەگەڵیدا  هەمووان  تەقریبەن  كە  قسانە 
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لۆژیكییانە دەربكەون، كەچی وەڕەس و بێزاركەرن. باس و خواس 

موتڵەقی  بە  كە  هەیە  گرنگی  ئاشتیخوازانەدا  ئەو  لەگەڵ  تەنها 

بە  دژ  هەر  نەك  كەسانەى  ئەو  واتا  ڕەتدەكەنەوە،  توندوتیژی 

جەنگ یان شۆڕشن، بەڵكو تەنانەت ئامادە نین لێدانێكی بەهێز 

لە سەری بكوژێكی هەاڵتوو بدەن، لێدانێك ئەو ناكوژێت، بەاڵم 

بێهۆشی دەكات، ئەویش ئەو ساتەى كە لولەى تفەنگەكەى خۆی 

لە  كەسەى  ئەو  گرتووە.  پۆلەكە  ناو  بچووكەكانی  قوتابییە  لە 

دۆخێكی وەهادا هیچ لێدانێك ئاراستەى بكوژەكە ناكات، بێگومان 

دانیشتنی سبەى ئەنجوومەنی گشتیی  لە  بۆ ئەم كارەی  دەبێت 

ئاشتیخوازی،  بدات.  ڕوونكردنەوەیەك  چەند  باوكاندا  و  دایكان 

نائەخالقییە.  قوڵی شتێكی  بە  بەهێزی وشەكە،  بە هەرمانایەكی 

و  نائاسایی  دۆخە  لە  ئەوەى  لەسەر  كۆكن  هەمووان  تاڕادەیەك 

جاڕنامەى  زەروورییە.  توندوتیژی  بەكارهێنانی  لەناكاوەكاندا 

نەتەوە یەكگرتووەكان بەرهەڵستیی چەكدارانە بەرانبەر بە هێزە 

داگیركەرەكان بەشتێكی ڕێگاپێدراو دەزانێت، دواجار هەموو جۆرە 

مەرجدارە  وەهادا  بارودۆخێكی  لە  توندوتیژی  بەكارهێنانێكی 

بەچەند كۆت و بەندێك: دەبێت بەرگرییانە بێت، دەبێت دوواین 

ئامرازەكانی  هەموو  و شكستهێنانی  تاقیكردنەوە  پاش  چارەسەر 

نەهێشتنی  ئامرازی  تاقانە  دەبێت  بێت،  بەرهەڵستی  دیكەى 

خراپەى موتڵەق بێت، دەبێت گونجاو بێت و سنوور بپارێزێت، 

كوشتنی  نابێت  هەبێت،  سەركەوتن  بۆ  باشی  بەختێكی  دەبێت 

هاوواڵتیانی بێ گوناهی لێبكەوێتەوە و هتد. 
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ماركسیزم لە سەردەمێكی كورت، بەاڵم پێكدادانە خوێناوییەكەیدا، 

ئاستێكی زۆری توندوتیژی لەگەڵدا بووە. هەم ستالین و هەم ماو 

تسی تۆنگ كوشتارگەلێكیان خستەوە، كە بە عەقڵامندا ناچێت. 

ماركسیستێك  ئەمڕۆ كەمرت  بینیامن،  پێشرت  ئەمە، وەك  سەرباری 

زۆرێك  بەاڵم  بكات،  ترسناكە  تاوانە  لەم  بەرگریی  دەبێت  پەیدا 

وەك  كارەساتگەلێكی  بۆ  پاساو  ئامادەن  ناماركسیستەكان  لە 

وێرانكردنی درێسدن16 یان هێرۆشیام بهێننەوە. پێشرت باسم لەوە 

كرد كە ماركسیستەكان بەراورد بە قوتابخانە فیكرییەكانی دیكە 

دەربارەى  داوەتەوە  قەناعەتپێكەرتریان  ڕوونكردنەوەگەلێكی 

و  ستالین  وەك  كەسانێكی  كارەساتبارەكانی  تاوانە  چەندوچونی 

كارەساتانە.  ئەو  دووبارەى  ڕووداىن  لە  ڕێگریكردن  چۆنایەتیی 

حەمامە  ئەو  چی؟  سەرمایەداریی  تاوانەكانی  دەرب��ارەى  ئەى 

كە  نارساوە،  یەكەم  جیهانی  جەنگی  بە  كارەساتبارەى  خوێناییە 

سەربازەكانی  ئینسانخۆرەكان  ئیمپراتۆرییەتە  ملمالنێی  تیایدا 

مێژووی  فایدە؟  بێ  مەرگێكی  خۆراكی  كردە  كرێكاریان  چینی 

جیهانییەكان،  جەنگە  بەسەرهاتی  لە  بووە  بریتی  سەرمایەداری 

قاتیوقڕییە  و  جینۆسایدەكان  كۆلۆنیالیستییەكان،  چەوساندنەوە 

ماركسیزم  بەالڕێدابراوی  نوسخەیەكی  ئەگەر  حەمتییەكان. 

فۆرمی  گۆڕانی  ئەوا  لێكەوتەوە،  ستالینی  دەوڵەتی  پەیدابوونی 

لەالیەن  درێ��س��دن  ج��وان��ی  و  مێژوویی  ش��اری   1945 لەساڵی    -16
كە  كرا،  بۆمباران  وەها  جیهاندا،  دووەمی  جەنگی  لە  هاوپەیامنەكانەوە، 
بوونە  مەدەنی  كەسی  هەزار   40 نزیكەى  و  وێرانكرا  بەتەواوی  شارەكە 

قوربانی. 
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دەوڵەتە  دروستبوونی  سەرمایەدارسش  توندڕەوانەى  و  نائاسایی 

لە  ژن  و  پیاو  میلیۆنێك  ئەگەر  بوو.  ب��ەدواوە  فاشیستییەكانی 

قاتوقڕی گەورەى ئیرلەندا لە دەیەى 1840 خوێنیان بەهەدەر درا، 

هۆكارەكەى بەڕادەیەكی گەورە بریتی بوو لە پێداگریی حكومەتی 

كاتی بریتانیا لەسەر ڕەچاوكردنی یاساكانی بازاڕی ئازاد لە هەوڵ 

و تەقەلال قەسابخانەكەیاندا بۆ كۆمەككردن بەوانەى ڕووبەڕووی 

وشكەساڵی و قاتوقڕی بوونەتەوە. بینیامن ماركس بە تووڕەییەكی 

لە پرۆسەیەكی كوشندە و  باس  لە كتێبی سەرمایەدا  پێشینە  بێ 

خوێناوی دەكات كە تیایدا جوتیارە ئینگالندییەكان لە زەوییەكانیان 

دەردەكران. هەر ئەو مێژووەی توندوتیژییە چەوسێنەرانەیەیە كە 

ئینگالندییەكاندا  گوندە  دیمەنی  ڕازاوەى  و  ئارام  ڕواڵەتی  لەژێر 

شاردراوەتەوە. بەراورد بەم وەرزەى كارەساتەكان لە مێژوودا، ئەو 

وەرزەى زەمەنێكی دوورودرێژی بڕی، ڕووداوێكی وەك شۆڕشی 

كوبا، لەچاویدا هێندەى مێروولەیەكیش نەبوو. 

لەنێو  شتێكە  ئەنتاگۆنیزم  ماركسیستەكانەوە،  لەڕوانگەى 

هەر  شتە  ئەم  هەیە.  بوونی  سەرمایەداریدا  رسوشتی  خودی 

ڕاست  سیستەمە  ئەم  نێو  چینایەتییەكانی  ملمالنێ  دەرب��ارەى 

نییە، بەڵكو هەروەها دەربارەى ئەو جەنگانەش هەر ڕاستە كە 

بەهۆى  سەرمایەدارەكان  چونكە  كردوون،  بەرپای  سەرمایەداری 

و  هەیمەنە  مەیدانەكانی  و  زەوی  لەنێو  بەرژەوەندییەكانیانەوە 

و  دژایەتی  یەكرتیدا دەكەونە  لەگەڵ  ئیمپریالیستیدا  كاریگەریی 

خێراترین  لە  یەكێك  بە  بووە   ئاشتی  بەرانبەردا،  لە  ملمالنێوە. 

ئامانجەكانی بزووتنەوەى سۆسیالیستیی نێونەتەوەیی. ئەو كاتەى 
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لە  بەلشەڤیكەكان گەیشتنە دەسەاڵت، ڕووسیایان دوورخستەوە 

كوشتار و خوێنڕێژیی جەنگی یەكەمی جیهانی. سۆسیالیستەكان 

ڕۆڵێكی  شۆڤێنیزم،  و  میلیتاریزم  لە  نەفرەتكردنیان  بەهۆى 

گرنگییان لە زۆربەى بزووتنەوەكانی الیەنگر و هەواداری ئاشتیی 

بزووتنەوەى  لە سەرتاسەری مێژووی جیهانی مۆدێرندا هەبووە. 

ویستوویەتی  بەڵكو  نەبووە،  توندوتیژی  بە  مایل  كرێكار  چینی 

كۆتایی بەتوندوتیژی بهێنێت. 

بەو  دژ  نەریتی  بەشێوەیەكی  ماركسیستەكان  هەروەها 

)سەركێشیخوازی  »ئەدڤانچەریزم«  پێیدەڵێن  كە  بوون  شتە 

adventurism(، مەبەستیشیان لە ئەدڤانچەریزم وروژاندنی بێ 

بۆ خەباتێكی بێ بەرهەمە  باكی گروپێكی بچووكی شۆڕشگێڕان 

بەلشەڤیكەكان  شۆڕشی  دەوڵ��ەت.  غولئاساكانی  هێزە  بە  دژ 

بەڵكو  نەدرا،  ئەنجام  پیالنگێڕان  شاراوەى  بازنەیەكی  بەدەستی 

لەالیەن ئەو فەردانەوە ئەنجام درا كە بەشێوەیەكی ئاشكرا لەناو 

پۆپۆالردا هەڵبژێردران، خودی ئەو دامەزراوە نوێنەرایەتییانەى بە 

شووراكان ]سۆڤێتەكان[ نارساوە. ماركس خۆى نەیاری سەرسەختی 

كە  بوو،  عەبووسەكان  ڕاپەڕینەكانی خەباتگێڕانی فسفسپاڵەوانە 

دژ بە تانكەكان تەنها خۆیان فش دەكەنەوە و هەڕەشە و گوڕەشە 

چەندین  بە  پێویستی  شۆڕش،  سەركەوتنی  ئەو،  الی  دەك��ەن. 

پێشمەرجی ماددیی دیاریكراو هەیە. شتەكە تەنها پەیوەندی بە 

ئیرادەیەكی پۆاڵیین و جورئەت و بێ باكییەوە نییە. گومانی تێدا 

واتا  زیاترە،  بەرباڵوەكاندا  قەیرانە  لەنێو  بەختی سەركەوتن  نییە 

ئەو كاتەى چینی حاكم و بااڵدەست تووشی الوازی و لێكدابڕان 
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بووەتەوە و سۆسیالیستەكان بەهێزو ڕێكخراون، نەك ئەو كاتەى 

حكومەت دەستی كرایەوە و نەیارەكانی ترسنۆك و پەرتەوازەن. 

 - ماركس  ماتریالیزمی  لەنێوان  پەیوەندییەك هەیە  ڕووەوە،  لەم 

پێداگرتنی ئەو لەسەر شیكردنەوەى هێزە ماددییە كاریگەرەكان 

لە كۆمەڵگادا – و مەسەلەى توندوتیژی شۆڕشگێڕیدا. 

لە  كرێكار  چینی  ناڕەزایەتییەكانی  و  پرۆتێست  زۆرینەى 

دەگاتە  تا  بیگرە  چارتیستەكانەوە  بزووتنەوەى  لە  بریتانیا 

ئاشتیخوازانە  هەموویان  193دا  دەیەی  لە  برسییەكان  ڕێپێوانی 

دەستیان  كاتێك  كرێكار  بزووتنەوەكانی چینی  بەگشتی،  بوون17. 

وروژاندوویانن،  سەركوتكارەكان  هێزە  كە  كردووە،  بەتوندوتیژی 

یان ئەو كاتەى گیانیان كەوتووەتە مەترسییەوە، یاخود ئەو كاتەى 

هەر  هێناوە.  هەرەسی  ئاشكرایی  بە  ئاشتیخوازەكان  تاكتیكە 

بابەتە بۆ چاالكوانانی بزووتنەوەى مافی دەنگدانی ژنانیش  ئەم 

ناكۆكییەكی  خوێنڕێژی،  لە  كرێكاران  بێزاریی  بوو.  ڕاست  هەر 

ئاشكرای لەگەڵ ڕووی ئاغاكانیاندا هەبووە، كە هەمیشە بێ باكانە 

هەرگیز  كرێكاران  هێناوە.  بەكاریان  و  تفەنگ  داوەتە  دەستیان 

مەرگەساتی  جەنگی  ئامرازەكانی  بە  نەگەیشتووە  دەستیان 

دەوڵەتە سەرمایەدارەكان. لە زۆربەى بەشەكانی جیهانی ئەمڕۆدا 

دەوڵەتە سەركوتكەرەكان بەئاسانی ئامادەن ڕووبەڕووی ناڕازییان 

بەكاری  و  بكەنەوە  بەرز  چەك  ئاشتیخواز  خۆپیشاندەرانی  و 

لە  كرێكارن  چینی  جەماوەری  بزووتنەوەى  یەكەمین  چارتیستەكان    -17
مێژووی جیهاندا كە لە ساڵەكانی 1938 بۆ 1948 داوای ڕیفۆرمی سیاسییان 

دەكرد.
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شۆڕش  بنیامین،  واڵتەر  ئەڵامنی،  فەیلەسوفی  قەولی  بە  بهێنن. 

ئەو قیتارە نییە كە لە كۆنرتۆڵ دەرچووە، بەڵكو ڕاكێشانی برێكی 

و  دەرچووە  كۆنرتۆڵ  لە  سەرمایەدارییە  ئەمە  مەترسییەكەیەتی. 

جڵەوی خۆی داوەتە دەستی هێزە لەدەستدەرچووەكانی بازاڕەوە 

و لە بەرانبەردا ئەوە سۆسیالیزمە تێدەكۆشێت سەرلەنوێ جڵەوی 

ئەم ئاژەڵە وەحشییە بخاتەوە دەستی كۆمەڵەوە. 

بۆ  دەستیان  ڕووەوە  لەو  بەگشتی  سۆسیالیستەكان  شۆڕشە 

بەدەگمەن  خاوەندارەكان  چینە  چونكە  ب��ردووە،  توندوتیژی 

ڕوویداوە بەبێ خەباتی كرێكاران دەستیان لە ئیمتیازاتییەكانیان 

هۆیەكی  بەچەند  حاڵەتەشدا  لەم  تەنانەت  بەاڵم  هەڵبگرن. 

گونجاوەوە دەكرێت ئومێدی ئەوە هەبێت كە ئەم بەشەى پشت 

بەسنت بە توندوتیژی، لە ئاستی پێویست تێنەپەڕێت. لەم ڕووەوە، 

یان  كودەتا  لەگەڵ  زۆری  جیاوازییەكی  شۆڕش  ماركسیزم،  الی 

ڕاپەڕینی عەفەوییانەدا هەیە. شۆڕشەكان تەنها هەوڵگەلێك نین 

بۆ خستنی دەوڵەت. كودەتایەكی سەربازی باڵی ڕاست دەتوانێت 

نییە.  شۆڕش  ئەمە  دەڵێن  ماركسیستەكان  بەاڵم  بكات،  وەها 

شۆڕشەكان بە كامڵرتین مانای وشەكە، تەنها كاتێك ڕوودەدەن كە 

و  دەبات  لەناو  دیكە  چینێكی كۆمەاڵیەتی حاكمییەتی چینێكی 

دەسەاڵتی خۆى لەجێی ئەو دەچەسپێنێت. 

چینی  وات��ا  ئەمە  سۆسیالیستییەكان،  شۆڕشە  دەرب���ارەى 

جۆراوجۆرەكانی،  هاوپەیامنە  هاوشانی  ئۆرگانیزەكراو،  كرێكاری 

دەسەاڵت لە دەستی بۆرژوازی یان چینی ناوەڕاستی سەرمایەدار 

تا ئێستاكە  وەردەگرێتەوە. بەاڵم ماركس دەیگوت چینی كرێكار 
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لێرەدا  كەواتە  سەرمایەداریدا.  كۆمەڵگای  لە  چینە  گەورەترین 

زۆرینەیەكە  خەباتەكانی  و  هەنگاوەكان  دەرب��ارەى  باسەكە 

ڕاپەڕیوەكان.  یان  یاخیبوو  بچووكی  گروپێكی  یان  دەستە  نەك 

خۆیان  حوكمڕانی  خەڵك  دەیەوێت  سۆسیالیزم  ئەوەى  لەبەر 

شۆڕشێكی  ئێوە  نوێنەرایەتیی  بە  ناتوانێت  كەس  هیچ  ئەوا  بن، 

سۆسیالیستی بەرپا بكات، دەقاودەق بەو جۆرەى كەس ناتوانێت 

قەولی  بە  بێت.  بلیمەت  پۆكەردا  لەیاری  ئێوە  بەنوێنەرایەتیی 

خەڵك  بۆ  چارەنووس  دیاریكردنی  مافی  چەسرتتۆن  كەى.  جی. 

فنەفنكردنی  یاخود  عاشقانە  نامەگەلی  نووسینی  وەك  »شتێكە 

دەبێت خۆى  كەسێك  كە هەر  كارانەن  ئەو  ئەمە  لووتی خۆت. 

من  نۆكەرەكەى  بێت«]2[.  نەزانانە  چەندێكیش  هەر  بیكات، 

لەوانەیە زۆر چاالكرت لە من، لووتم بخاتە فنەفنكردن، بەاڵم ئەم 

كارە هی منە، یان )ئەگەر من پرێنس چارلز بم( باشرتە النیكەم 

هەموو كاتێك خۆم ئەم كارە بكەم. گروپێكی پێشڕەوی پیالنگێڕە 

ئێوە  بۆ  بەدیاریی  شۆڕش  ناتوانن  هاوپەیامنەكان  و  یەكگرتوو 

شۆڕش  ناكرێت  دەك��ردەوە  لەسەر  جەختی  لینین  وەك  بهێنن. 

بسەپێرنێت،  نێزە  سەرە  زەبری  بە  و  بكرێت  بەرپا  ل��ەدەرەوە 

ئێوە  كردی.  خۆرهەاڵتدا  ئەوروپای  لە  ستالین  كارەى  ئەو  هەر 

دەبێت خۆتان بەشێوەیەكی چاالكانە لەناو شۆڕشدا بن، نەك ئەو 

ئەوانەوە  بەناوی  تا  دەنێرن  یاریدەدەرەكانیان  هونەرمەندانەى 

سەگێكی دەریایی بخەنە ترشیاتەوە. )بێگومان هەر ئەم شتە بە 

زوویی لە بواری ڕۆماننووسیشدا ڕوودەدات(. تەنها دواى ئەمەیە، 

كە ئەوانەى پێشرت دەسەاڵتێكی وەهایان نەبوو، ئەزموونی دەكەن 
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بە  دەستبكەن  تاكو  دەگەن  باوەڕبەخۆبوون  و  لێهاتوویی  بە  و 

تەنها  سۆسیالیستییەكان  شۆڕشە  كۆمەڵگا.  كۆى  نۆژەنكردنەوەی 

فەرمانڕەوایە،  و  حاكم  چینی  ئەمە  بن.  دیموكراتی  دەتوانن 

كە  خەڵك  گ��ەورەى  كۆمەاڵنی  و  نادیموكراتە.  كەمینەیەكی 

بەحوكمی  چەشنەوە،  لەم  ڕاپەڕینگەلێكی  نێو  دەچنە  بەناچاری 

لەبەردەم  بەربەسنت  پتەوترین  و  بەهێزترین  خۆیان،  رسوشتی 

دەتوانن  شۆڕشانەى  ئەو  ڕووەوە،  لەم  زیادەخۆرەكانەوە.  هێزە 

توندوتیژیان  بڕێك  شۆڕشگەلێكن  ناواخندا  لە  بن،  سەركەوتوو 

لەخۆیاندا هەڵگرتووە. 

بەگشتی ئەمە مانای ڕەتكردنەوەى ئەو شتە نییە كە شۆڕشەكان 

چەندین  والێدەكەن  تۆقێنەرەكان  حكومەتە  هەندێكجار 

بە  ئامادەن  حكومەتانەى  ئەو  بگرنەبەر،  خوێناوی  كاردانەوەى 

بەاڵم  بكەن.  سەركوت  ئەوان  جڵەونەكراوەوە  توندوتیژییەكی 

تەنانەت دەوڵە ملهوڕەكانیش النیكەم پێویستییان بە تەسلیمبوون 

بەشێوەیەكی  هەرچەند  هەیە،  خۆیان  الیەنگرانی  ڕازیكردنی  و 

كاتی و لەڕووی ناچارییەوە. نابێت بەو جۆرەى كە دەبێت، بەسەر 

نەتەوەیەكدا حكومڕانی بكەن، كە نەك تەنها هەمیشە ناڕازییە، 

بەڵكو بچووكرتین متامنەى بە حاكمەكانی نییە. دەشێت هەندێك 

بۆ  خەڵك  ناكرێت  بەاڵم  زیندانەوە،  بخرێنە  ماوەیەك  بۆ  خەڵك 

هەمیشە لە كونجی بەندیخانە قایم بكرێن. ئەم بەشەى دەوڵەتە 

بەردەوام  دوورودرێژدا  قۆناغی  گەلێك  لە  ڕەنگە  متامنەكان  بێ 

زیمبابۆی  یان  بورما  ئێستای  ڕژێمەكانی  لە  بیر  منوونە،  بۆ  بن. 

بكەنەوە. بەاڵم دواجار تەنانەت بۆ ستەمكارانیش ڕوون دەبێتەوە 
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ئاپارتایدی  سیستەمی  لەرزۆكە.  دەسەاڵتەكەیان  بناغەى  كە 

دڵڕەقییەكەى،  و  دڕندەیی  تەواوی  سەرباری  باشوور  ئەفریقای 

بابەتە  ئەم  بەسەرچووە.  سەردەمی  ئیرت  كە  تێگەیشت  دواجار 

ڕۆمانیا  خۆرهەاڵت،  ئەڵامنی  پۆڵەندا،  دیكتاتۆرەكانی  دەربارەى 

دەیەى  كۆتاییەكانی  لە  پێشوو  سۆڤێتی  نزیكەكانی  دەوڵەتە  و 

1980ش ڕاستە. دەكرێت ئەمڕۆ ئەم پنتە بۆ زۆرێك لە ئەندامانی 

ئەو  هەر  بهێنین،  بەكار  ئەلیستەریش  یەكێتیخوازەكانی  پارتی 

كەسانەى دوای ساڵەها خوێنڕشنت، سەرەنجام تێگەیشنت كە چیرت 

پاساوێكیان بۆ ڕەتكردنەوەى هاوواڵتییانی كاتۆلیك نییە. 

بەاڵم بۆچی ماركسیستەكان شۆڕش بە گرنگرت لە دیموكراسیی 

ئەوەیە  ڕیفۆرمی كۆمەاڵیەتی دەزانن؟ وەاڵمەكەى  و  پەرلەمانی 

كە پێیان باشرت نییە، یان النیكەم هەمیشە ئاواهی نییە. بە مانایەك 

دەركردنی  یەكەمین  بەمجۆرەن]3[.  توندڕەوەكان  چەپڕەوە  تەنها 

دەسەاڵت  بە  گەیشنت  دوای  بەلشەڤیكەكانەوە  لەالیەن  فەرمان 

لەڕووسیا، پووچەڵكردنەوەى سزای لەسێدارەدان بوو. ریفۆرمیست 

یان  ئەرسیناڵ  ه��ەواداری  لەگەڵ  جیاوازە  شۆڕشگێڕبوون  یان 

نەك  ڕیفۆرمیشن.  هەواداری  شۆڕشگێڕەكان  زۆربەى  ئیڤارتۆندا. 

وەك  ڕیفۆرمخوازییەك  نە  و  پێشوو،  وەك  ڕیفۆرمێك  هەرجۆرە 

چاوەڕوانیی  شۆڕشگێڕەكان  حاڵەشەوە،  بەم  سیاسیی؛  عیالجێكی 

لە  زیاتر  خێراییەكی  بە  سۆسیالیستیی  وەرچەرخانی  نین  ئەوە 

و  ڕووبدات  سەرمایەدارییەكان  یان  فیودالییەكان  وەرچەرخانە 

ڕیفۆرمیستە  لە  شۆڕشگێڕەكان  جیاكەرەوەى  دیوی  بەدیبێت. 

ڕاستەقینەكان ئەوە نییە كە شۆڕشگێڕەكان خۆیان بەدووردەگرن 
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و  هەست  خەباتە  ئەم  چونكە  نەخۆشخانەكان،  وەستانی  لە 

دووردەخاتەوە.  شۆڕش  واتا  سەرەكییەكە  ئامانجە  لە  نەستامن 

ڕیشەییرت  و  بەرباڵوتر  لەڕوویەكی  ئەوان  كە  ئەوەیە  كێشەكە 

لەم جۆرە ڕیفۆرمانە دەڕوانن. هیچ دەرچوونێك لە ڕیفۆرمەكان 

نییە؛ بەاڵم درەنگ یان زوو بە خاڵێك دەگەن كە سیستەم ناچێتە 

ئەم  ماركسیزمەوە  ڕوانگەیەی  لەم  و  چاكسازییەوە  ژێرباری 

یان  بەرهەمهێنانە،  كۆمەاڵیەتییەكانی  پەیوەندییە  هەمان  خاڵە 

چینی  تیایدا  خاڵێكە  بكەین،  قسە  تەكنیكیرت  زمانێكی  بە  ئەگەر 

كردووە،  ماتریالییەكانی  بەرژەوەندییە  كۆنتڕۆڵی  كە  بااڵدەست، 

كاتەیە  ئەو  تەنها  بكات.  تەسلیم  ئەوانە  نییە  ئامادە  هەرگیز 

شۆڕشدا  و  ڕیفۆرم  نێوان  لە  چارەنووسساز  هەڵبژاردنێكی  كە 

سەرهەڵدەدات. بەو جۆرەى ڕیچارد هێرنی تاونی مێژوونووسیی 

سۆسیالیست )1880-1962( ئاماژەى پێكردووە، دواجار دەتوانن 

توێكڵی پیاز لێبكەنەوە، بەاڵم ناتوانن بە ئاسانی پێستی پڵنگ بە 

دەست هەڵبكەنن. سەرەڕای هەموو ئەمانە، لێكردنەوەى توێكڵی 

دەردەخات.  سادە  شتێكی  وەك  لەڕادەبەدەر  ڕیفۆرمەكان  پیاز 

زیاتر ئەو ڕیفۆرمانەى ئێستا لە ڕیزی تایبەمتەندییە گرانبەهاكانی 

گشتی،  دەنگدانی  مافی   – دەكەین  سەیریان  لیرباڵی  كۆمەڵگای 

یەكێتییە  ئازادیی چاپەمەنییەكان،  پەروەردەی بەخۆڕایی گشتی، 

كرێكارییەكان و هتد – بە خەباتەكانی خەڵك، ئەویش سەرباری 

بەرهەڵستیی قورسی چینی حاكم، بەدەست هاتوون. 

پەرلەمانیش  دیموكراسیی  بە  دژ  زەرووری  بە  شۆڕشگێڕەكان 

ئامانجەكانی  بە  كۆمەك  پەرلەمانی  دیموكراسیی  ئەگەر  نین. 
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بە  ماركسیستەكان  ب��ەاڵم  باشە.  شتێكی  ئ��ەوا  بكات  ئ��ەوان 

نەك  پەرلەمانی دەبنەوە –  ورییاییەوە ڕووبەڕووی دیموكراسیی 

لەبەر ئەوەى دیموكراتییە، بەڵكو بەو هۆیەى هێندە دیموكراتی 

هان  ئاسایی  مرۆڤی  كە  دامەزراوانەن  ئەو  پارلەمانەكان  نییە. 

خەڵكی  و  بسپێرن  بەوان  بەردەوام  خۆیان  دەسەاڵتی  دەدرێن 

نییە.  پەرلەمانەكاندا  بەسەر  ئەوتۆیان  كۆنتڕۆڵێكی  و  چاودێری 

نهێنییە  بەگشتی شۆڕش وەك دژە دیموكراسیی، و كاری كەمینە 

لەناو  زۆرینە  ئیرادەى  دەیانەوێت  كە  دەكەن  سەیر  خراپەكان 

بەرن. لەڕاستیدا شۆڕش وەك پرۆسەیەك كە بەهۆیەوە پیاوان و 

ژنان لەڕێگای شوراكانی خەڵكییەوە و ئەنجومەنە خەڵكییەكانەوە 

زۆر  دەگ��رن،  بەدەستەوە  خۆیان  ژیانی  و  ب��وون  كۆنتڕۆڵی 

پێیاندەگوترێت  ئەمڕۆ  شتانەى  ئەو  هەموو  لە  دیموكراتیرتە 

كۆمەڵێك  درەوشاوەی  پرۆسەیەكی  بەلشەڤیكەكان  دیموكراسی. 

خۆیاندا  ڕیزەكانی  لەنێو  ئاشكرایان  گفتوگۆی  و  دیبەیت  و  باس 

سیاسیی  حزبێكی  تاكە  دەبێت  دەڵێت  وێنایەى  ئەو  و  هەیە، 

بەرنامەى  لە  جۆرێك  بەهیچ  بكات،  حوكمڕانی  واڵتدا  بەسەر 

سەرەتای ئەواندا شوێنێكی نەبوو. سەرەڕای ئەمە، وەك دەبینین، 

پەرلەمانەكان بەشی دووەمی دامودەزگای دەوڵەتین كە جگە لە 

ئیشێكی  هیچ  بەسەركاردا،  سەرمایە  حاكمییەتی  گەرەنتیكردنی 

ماركسیستەكان  ڕوانگەى  تەنها  ئەمە  هەڵبەت  نییە.  دیكەیان 

حەڤدەهەمدا  س��ەدەى  لە  تیۆریزەكەرێك  ج��ۆرەى  بەو  نییە. 

پارێزەری  قەڵغانی  و  »دیوار  بریتانیا  پەرلەمانی  نووسیویەتی، 

خاوەندارێتی«یە]4[. ماركس پێیوایە پەرلەمان یان دەوڵەت دواجار 
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نوێنەری خەڵكی ئاسایی نییە، بەڵكو نوێنەری بەرژەوەندییەكانی 

دامەزراوەى خاوەندارێتیی تایبەتییە. بەو جۆرەى پێشرت بینیامن 

پەرلەمانێك  بوو. هیچ  بابەتەدا كۆك  ئەم  لەگەڵ  تەواو  سیرسۆن 

لە سیستەمە سەرمایەدارییەكاندا جورئەتی ئەوەى نییە بكەوێتە 

بەرەى بەرانبەری دەسەاڵتی ئەم بەشەى بەرژەوەندخوازەكانەوە. 

ئەگەر پەرلەمانێك زیاتر لەبەڕەكەى خۆى پێ ڕابكێشێت و زیاد 

بكات،  بەرژەوەندخوازەكاندا  كاروكاسبیی  لە  فزولی  پێویست  لە 

ئەگەر  سەرسوڕمانە  جێی  كەواتە  دەخەن.  لەكاری  ڕاستەوخۆ 

ئاڵوگۆڕی  و  باس  ئەنجوومەنانەى  ئەمجۆرە  سۆسیالیستەكان 

بەرەوپێشربدنی  گرنگەكانی  ئامرازە  لە  یەكێك  وەك  بۆچوونەكان 

ئایدیالی خۆیان سەیر بكەن نەك وەك یەكێك لەو ئامرازە زۆر و 

زەوەندانەى لەبەردەستیانە. 

وەك  واڵتەكانی  لە  پێیوابووە  خۆى  ماركس  كە  دەردەكەوێت 

سۆسیالیستەكان  یەكگرتووەكاندا  ویالیەتە  و  هۆڵەندا،  بریتانیا، 

دەتوانن لەڕێگا ئاشتیخوازەكانەوە بگەن بە ئامانجەكانی خۆیان. 

ئەو لە بن و بنچینەوە دژ بە پەرلەمان یان ڕیفۆرمە كۆمەاڵیەتییەكان 

سۆسیالیست  حزبێكی  دەك��ردەوە  وابیری  هەروەها  نەبوو. 

بە  بگات  دەتوانێت  كرێكار  چینی  زۆرینەى  پشتیوانی  بە  تەنها 

دەسەاڵت. ئەو یەكێك بوو لە الیەنگرانی بەردەوامی دەمەزراوە 

كرێكار،  چینی  سیاسییەكانی  پارتە  وەك  ڕیفۆرمخوازەكانی 

ڕۆژنامە  و  كولتوورییەكان  ئەنجوومەنە  كرێكارییەكان،  یەكێتییە 

سیاسییەكان. ئەو لەو میانەیەدا بەڕاشكاویی بەرگریی لەهەندێك 

فراوانكردنی  وەك  دەكرد،  دیاریكراو  ڕیفۆرمخوازانەى  هەنگاوی 
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سەرمایەداریی  ژێرپێی  خۆبەخۆ  ئەمە  گشتی،  دەنگدانی  مافی 

لەق دەكات. هاوكارە هەمیشەییەكەى ئەو، فرەدریك ئەنگڵسیش 

گرنگییەكی زۆری بە گۆڕانە ئاشتیخوازییە كۆمەاڵیەتییەكان دەدا 

و دڵی بە شۆڕشێكی ناتوندوتیژ خۆشكردبوو. 

یەكێك لەو ڕەخنانەى لە شۆڕشە سۆسیالیستییەكان دەگیرێت 

كە  زیاترە  شوێنانەدا  لەو  ئەوانە  ڕوودانی  ئەگەری  كە  ئەوەیە 

تەنزە  بەم  ئاماژەى  لینین  بن.  بەردەوام  زۆر  نییە  ئەوە  ئەگەری 

و  پیاو  ئەو  كردووە.  بەلشەڤیكەكان  یاخیبوونی  دەربارەى  تاڵە 

برسێتییەوە،  و  ستەم  فۆرمی  خراپرتین  نێو  كەوتوونەتە  ژنانەى 

ڕەنگە هەست بەوە بكەن ئەگەر شۆڕش بەرپا بكەن هیچ شتێك 

نییە. لەالیەكی  نادەن چونكە شتێكیان بۆ لەدەستدان  لەدەست 

دیكەوە بەو جۆرەى بینیامن ئەو كۆمەڵگا دواكەوتووانەى خەڵكی 

خۆیان بەرەو یاخیبوون و ڕاپەڕین هان دەدەن خراپرتین شوێنی 

سۆسیالیستییەكان.  ڕووداوە  دەستپێكی  و  سەرەتا  بۆ  گونجاون 

بێت،  ئاسانرت  دەوڵەت  لەناوبردنی  كۆمەڵگایانەدا  لەم  ڕەنگە 

پێویستەكان  ئیمكاناتە  و  توانا  و  سەرچاوەكان  تیایاندا  بەاڵم 

ئەو  نییە.  لەبەردەستدا  پتەو  ئەڵتەرناتیڤێكی  دامەزراندنی  بۆ 

شۆڕش  تێناچێت  ڕێی  ڕازین،  خۆیان  بارودۆخی  بە  خەڵكانەى 

بەرپا بكەن. بەاڵم تەنانەت كەسانێكیش كە هەست بە نائومێدی 

دەكەن، زۆر كەمرت بیر لە شۆڕش دەكەنەوە. هەواڵی ناخۆش بۆ 

هەموو  دۆخێكدا  لە  مادام  مرۆڤەكان  ئەوەیە  سۆسیالیستەكان 

بۆ  حەزێكیان  هیچ  كەواتە  ن��ەداوە،  لەدەست  خۆیان  شتێكی 

گۆڕینی بارودۆخی خۆیان نییە. 
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هەڵچوونی  بۆ  ماركسیستەكان  تەشەری  و  تانە  جار  هەندێك 

سیاسەت.  بە  دەبێت  كرێكار  چینی  بێ هەستی  و  خوێنساردانە 

ڕۆژانەى  سیاسەتی  بە  زۆر  گرنگییەكی  ئاسایی  خەڵكی  ڕەنگە 

دەوڵەتەكان  دەك��ەن  هەست  چونكە  ن��ەدەن،  دەوڵەتەكان 

ئەوەى  هەر  بەاڵم  بێهەسنت.  و  كەمتەرخەم  ب��ەوان  دەره��ەق 

بۆ خۆرئاوای  كارگەكانیان  دابخات،  نەخۆشخانەكانیان  دەوڵەتێك 

فڕۆكەخانە  بێستانەكانیاندا  و  باخ  لە  یان  بگوازێتەوە  ئیرلەندا 

دروست بكات، بە ئەگەرێكی زۆرەوە دێنە مەیدانی پراكتیكەوە. 

كە جۆرە  بكەین  ئەم خاڵەش  لەسەر  پێداگریی  جێگای خۆیەتی 

بێت.  عاقاڵنە  تەواو  ڕەنگە  هەیە  باكییەك  بێ  و  كەمتەرخەمی 

كەمێك  بتوانێت  هێشتا  كۆمەاڵیەتی  سیستەمێكی  ئەوەى  لەبەر 

نییە  ناژیرانە  ئەوا  بكات  دابین  هاوواڵتییەكانی  بۆ  ڕەزامەندیی 

گەیشنت  بۆ  و  هەیانە،  كە  بگرن  شتە  ئەو  ڕێزی  خەڵكی  ئەگەر 

هەڵنەهێنن.  مەترسیدارانە  هەنگاوی  نەزانراو  داهاتوویەكی  بە 

نابێت قەشمەریی بەم بەشەى كۆنزەرڤاتیزم بكرێت. 

نیگەرانیی  هێندە  خەڵكی  زۆری��ن��ەى  بێت،  هەرچۆنێك 

نقومبوونن لە كێشە ڕۆژانەییەكانیاندا هیچ كاتێكییان نەماوەتەوە 

بۆ بیركردنەوە و تێڕامان لە داهاتوو. ئەوە رسوشتییە كە پشێوی 

بە  ژنان  پیاوان و  نییە زۆرینەى  نائارامیی كۆمەاڵیەتیی شتێك  و 

ئەگەرچی سۆسیالیزم وەك  لێبكەن.  پێشوازی  كراوەوە  ئامێزێكی 

ئایدیایەكی باش دەردەكەوێت، كەچی بێگومان كەس ئامادە نییە 

بااڵدەست  دۆخی  مەحرومییەتەكانی  كاتێك  لێبكات.  پێشوازی 

دەكەوێتەوە،  ب��ارودۆخ  ڕادیكاڵی  گۆڕانی  سەرێشەكانی  پێشی 
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ئەوا ڕەوتگرتن بەرەو داهاتوو بەرە بەرە وەك پێشنیارێكی ژیرانە 

بەڕادەیەك  كە  ڕوودەدەن  كاتێك  شۆڕشەكان  دەردەكەوێت. 

ئەولەویەت  ب��ااڵدەس��ت  دۆخ��ی  بۆ  دیكە  بژاردەیەكی  ه��ەر 

بە  دژ  و  پێچەوانە  ڕانەپەڕین  ئاوادا  دۆخێكی  لە  وەردەگرێت. 

تێدەگەن  سەرمایەداریی  پارەخۆرەكانی  كاتەى  ئەو  عەقڵە. 

گۆڕانی  بەردەم  كەوتۆتە  دەستەجەمعییەكانیان  بەرژەوەندییە 

زاڵبوونی  سەدە  چەندین  دواى  ئەویش  بااڵدەستەوە،  دۆخی 

پرەنسیپی بەرژەوەندیی شەخسی، چیرت جێگای شكایەتكردن بۆ 

سەرمایەداریی نامێنێتەوە. 

دەتوانن  دیموكراسیی  سۆسیال  و  ڕیفۆرمخوازی  بێگومان 

بە  تاكو  ژیا  هێندە  خۆى  ماركس  بكەن.  شۆڕش  بە  پاشەكشێ 

سەردەمی  بریتانیای  لە  پرۆسەیە  ئەم  سەرەتاكانی  خۆى  چاوی 

ڤیكتۆریادا ببینێت، بەاڵم هێندە زیندوو نەبوو تاكو ئاماكامەكانی 

بە تەواوی بسەملێنێت. مادام كۆمەڵگای چینایەتی بتوانێت نۆكەر 

ڕەنگە  بكات،  ڕازی  پاشاموەكان  و  سكراپ  بە  دەسكەالكانی  و 

چەند كاتێك لە ئاماندا مابێتەوە. بەاڵم هەر ئەوەى نەتوانێت ئەم 

ناچارەكیش  )ئەگەرچی هەرگیز  تێدەچێت  ڕێی  بكات، زۆر  كارە 

نییە( ئەوان كە شتێكیان بۆ لەدەستدان نییە بڕیاری لەناوبردنی 

خراپرت  لەمە  چی  ناكەن؟  ئەمە  بۆچی  بەاڵم  بدەن.  دۆخە  ئەو 

جیاواز  داهاتوویەكی  لەسەر  قوماركردن  حاڵەتەدا  لەم  هەیە؟ 

هەرگیز  مرۆڤ  عەقڵی  هەرچەند  و  عاقاڵنەیە.  تەواو  بڕیارێكی 

تەنها  بپشكنێت،  مەسەلەكە  ڕەهەندەكانی  كۆى  ناتوانێت 

بۆ  ئێستا  نەمانی  كاتێك  چ  بزانێت  كە  لەتوانایدایەتی  ئەوەندە 
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داهاتوو بە ئەگەرێكی نزیكەوە بێگومان لە بەرژەوەندیی ئەودا 

تەواو دەبێت. 

لەناو  سەرمایەداریی  دەبێت  كەسێك  چ  دەپرسن  ئەوانەى 

بەرێت لەبیریان چووەتەوە كە بە مانایەك ئەم كارە هیچ پێویست 

باری  لەژێر  هەیە  قابیلییەتەى  و  توانا  ئەم  سەرمایەداریی  نییە. 

دژبەرییەكانی خۆیدا بكەوێت، ئەویش بەبێ چكۆلەترین پاڵنان 

پێشوو  ساڵەى  چەند  ئەم  لەڕاستیدا  نەیارەكانییەوە.  لەالیەن 

لەناوچوونەوە.  دەروازەكانی  بەردەم  كەوتبووە  سەرمایەداریی 

بەاڵم دەرەنجامی كەوتن و لەناوچوونی سەرتاپای ئەم سیستەمە، 

ئەگەر هیچ هێزێكی سیاسیی ڕێكخراو بوونی نەبێت ئەڵتەرناتیڤ 

بەڵكو  نابێت  ئەگەرێكی زۆرەوە سۆسیالیزم  بە  بكات،  پێشكەش 

هۆكارە  لە  یەكێك  كەواتە  دەبێت.  تۆقاندن  و  بەربەرییەت 

زەروورییەكانی پێداویستییەكانی ئێمە بەو بەشەى ئۆرگانیزەكردن 

و ڕێكخسنت ئەوەیە كە لە كاتی ڕوودانی قەیرانێكی سەرتاپاگیر 

و  بەربكەوێت  زیانیان  كەمرت  تاكگەلێكی  سەرمایەداریدا،  لە 

لە  كە  سەرهەڵبدات  تازە  سیستەمێكی  وێرانەكانەوە  دڵی  لەناو 

بەرژەوەندیی هەموواندا كار بكات. 
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بەشی نۆیەم
ماركس و دەوڵەت
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دەسەاڵتی  خاوەن  دەوڵەتێكی  بە  باوەڕی  ماركسیزم 

دواى  سۆسیالیستەكان  شۆڕشگێڕە  هەیە.  موتڵەق 

دەسەاڵتێكی  بە  تایبەت  خاوەندارێتیی  لەناوبردنی 

دەسەاڵتەش  ئەم  و  دەك��ەن،  حوكمڕانی  ستەمكارەوە 

ماركسیزم  شوێنێك  هەر  لە  فەردییە.  ئازادیی  كۆتایی 

نییە  هۆیەك  هیچ  و  ڕووی���داوە؛  ئەمە  پیادەكرابێت 

دیكە  بەجۆرێكی  داهاتوودا  لە  بین  ئەوە  چاوەڕوانی 

خەڵك  كە  ماركسیزمە  لۆژیكی  بەشێكی  ئەمە  دەبێت. 

دەسەاڵت بە حزب بسپێرن، حزب دەسەاڵت بە دەوڵەت، 

شەولەبان.  و  دێوسیفەت  دیكتاتۆرێكی  بە  دەسەاڵت  و 

لیرباڵ دیموكراسی ڕەنگە كامل نەبێت بەاڵم ئەمە لەكوێ 

و تاوانی ڕەخنە لە حكومەتی دەسەاڵتخواز و خراپەكار لە 

نەخۆشخانەى زیندانیكردندا لەكوێ. 

ماركس نەیاری باوەكوشتەى دەوڵەت بوو. لەڕاستیدا بەوجۆرەى 

دەگوترێت ئەو چاوی لە زەمەنێك بڕی بوو كە دەوڵەت بكەوێت و 

لەناو بچێت. ڕەنگە ڕەخنەگرانی ئەو وەك پووچی و یۆتۆپیگەرایی 

لەم ئومێدە بڕوانن، بەاڵم ناتوانن هاوزەمان ئەو تۆمەتبار بكەن بە 

الیەنگریكردن لە حكومەتە ستەمكارییەكان. 
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بەگشتی، ئەو بەدواى یۆتۆپیاوە نەبوو. ئەوەى ماركس ئومێدی 

دەوڵەت  هەبوو  كۆمۆنیستیدا  كۆمەڵگای  لەنێو  لەناوچوونی  بە 

هەر  كاروبارەكان.  بەڕێوەبردنی  سەنتەری  مانای  بە  نەبوو 

كولتوورێكی ئاڵۆزی مۆدێرن پێویستی بە سەنتەرێكی ئاوا هەیە. 

لەڕاستیدا ماركس بە وردبوونەوە لەم بابەتە، لە بەرگی سێیەمی 

كە  دەكات  هاوبەشەكان«  »چاالكییە  لە  باس  سەرمایەدا  كتێبی 

مرۆڤایەتییەوە  كۆمەڵگاكانی  هەموو  خەسڵەتی  و  رسوشت  »لە 

بەڕێوەبردنی  بۆ  پەیكەرەیەك  وەك  دەوڵ��ەت  سەریهەڵداوە«. 

كاروبارەكان درێژە بە ژیانی خۆی دەدات. دەوڵەت وەك ئامرازی 

هەبوو  ئەوەى  ئومێدی  ماركس  كە  وایە  توندوتیژیی  و  تۆقین 

تەماشای كۆتاییەكەى بكات. بەو جۆرەى لە مانیفێستی كۆمۆنیزمدا 

خەسڵەتە  كۆمۆنیزمدا  لە  بەگشتی  دەسەاڵتی  دەنووسێت 

ئانارشیستەكانی  بەپێچەواىن  دەدات.  لەدەست  سیاسییەكەى 

تەنها  دەوڵەت  ئەوەى  لەسەر  سوورە  ماركس  خۆی،  سەردەمی 

بەم مانایە ڕەش دەبێتەوە. ئەوەى دەبێت لەنێو بچێت جۆرێكی 

فەرمانڕەوایی  بونیادێكی  دەسەاڵتێك  بوو،  دەسەاڵت  تایبەتی 

و  بەسەر كۆی كۆمەڵگادا.  بوو  بااڵدەست  چینێكی كۆمەاڵیەتیی 

شۆفێری  تاقیكردنەوەى  سەنتەرەكانی  و  گشتییەكان  پاركە  تەنها 

دەمێننەوە. 

ماركس دوور لە هەست و سۆز و بە واقیعبینییەوە تەماشای 

دامەزراوەیەكی  دەوڵەت  بوو  ئاشكرا  و  ڕوون  دەكرد.  دەوڵەتی 

سیاسیی بێالیەن نییە، كە بە وردبینی و وەسواسەوە مامەڵەیەكی 

كۆمەاڵیەتییەكاندا  ئەنتاگۆنیستە  گروپە  هەموو  لەگەڵ  یەكسان 
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هەرگیز  سەرمایەدا  و  كار  نێوان  ملمالنێی  لە  دەوڵەت  بكات. 

بە  دژ  شۆڕشەكان  نایانەوێت  دەوڵەتەكان  نەبوو.  بێالیەن 

بەم  بەگشتی،  ئەوان  سەرهەڵبدەن.  خاوەندارێتیی  سیستەمی 

هۆیەوە بوونیان هەیە كە نەزمی كۆمەاڵیەتیی بااڵدەست بپارێزن 

لە بەرانبەر بەو كەسانەى دەیانەوێت ئەو نەزمە بگۆڕن. ئەگەر 

ئەم نەزمە بەهۆى جەوهەرەكەیەوە نادادپەروەرانەیە، ئەوا لەم 

ڕووەوە دەوڵەتیش نادادپەروەرانەیە. ئەمەیە ئەو شتەى ماركس 

پزیشكی  یان  میللییەكان  شانۆ  نەك  بكات،  وێرانی  دەیویست 

یاسایی. 

هەرگیز  و  الیەنگرە  هەمیشە  دەوڵەت  دەڵێت  باوەڕەى  ئەو 

بێالیەن نییە، هیچ پەیوەندییەكی بە وەهمی پیالنگێڕییەوە نییە. 

پیالنگێڕییەوە  وەهمی  لە  بیروباوەڕە  ئەم  پێیوایە  هەركەسێك 

هاتووە ئەوا ڕوونە بەو زووانە بەشداریی لە هیچ خۆپیشاندانێكی 

لەنێوان  كاتێك  تا  تەنها  لیرباڵی  دەوڵەتی  نەكردووە.  سیاسییدا 

بۆی  كە  دەمێنێتەوە  بێالیەن  ڕەخنەگرەكانیدا  و  سەرمایەداری 

نییە.  سەركەوتنیان  نیشانەیەكی  هیچ  ڕەخنەگران  دەركەوتبێت 

ئامێرەكانی  و  میلیشیاییەكان  هێزە  لەگەڵ  بینی،  ئەمەى  هەركە 

ئاودێریدا دەچێتە مەیدانی جەنگەكەوە و ئەگەر ئەوان وەاڵمییان 

دەكات.  شەقامەكە  ڕەوان��ەى  خۆى  تانكەكانی  ئەوا  نەدایەوە، 

هیچ گومانی تێدا نییە دەوڵەت دەتوانێت دەست بۆ توندوتیژی 

لە كۆتاییدا وەاڵمێكی  ئەمەیە كە ماركس  تەنها  بەرێت. خاڵەكە 

تازە و جیاوازی پرسیاری ئەوە دەداتەوە كە ئەم توندوتیژییە لە 

ئامانجبوون  بێ  بە  باوەڕهێنان  دەكەوێتەوە.  كێدا  بەرژەوەندیی 
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خستنەڕووی  نەك  خەیاڵپاڵوییە،  دەوڵ��ەت  بێالیەنبوونی  یان 

بەرگەگرتنی  بەبێ  كۆمەڵگا  ڕۆژێك  بۆ  دەكرێت  پێشنیارەى  ئەم 

دەستدرێژییەكانی قابیلی پێشبینیكردنی دەوڵەت، بەڕێوە بربێت. 

باوەڕی  چیرت  ڕووەوە  لەهەندێك  دەوڵەتیش  تەنانەت  لەڕاستیدا 

دەكەونە  كە  پۆلیس  هێزەكانی  نییە.  خۆى  بێالیەنبوونی  بە 

ئاشتیئامێزەكان  خۆپیشاندانە  یان  كرێكاران  مانگرتنی  گیانی 

لە  باس  تەنانەت  چیرت  دەكەن،  سەركوتیان  كوتەك  بەزەبری  و 

دەوڵەتانەى  ئەو  تەنانەت  دەوڵەتەكان،  ناكەن.  بێالیەنبوونیش 

لە حزبی كرێكارەوە سەریان هەڵداوە، چیرت ئەركی ئەوە ناخەنە 

بزووتنەوەى كرێكاریدا  لەگەڵ  سەرشانی خۆیان دژایەتییەكانیان 

حەشار بدەن و ئەم دژایەتییە بشارنەوە. بەو جۆرەى ژاك ڕانسێر 

شتێك  حكومەتەكان  كە  ماركس  بەدناوەى  تێزە  »ئەو  دەڵێت 

ئەمڕۆ  نێودەوڵەتی،  سەرمایەى  خزمەتگوزارانی  لە  جگە  نین 

»سۆسیالیستەكان«  و  »لیرباڵەكان«  كە  ئاشكرایە  حەقیقەتێكی 

بێ چەندوچوونی سیاسەت  بەیەكگرتنی  ڕێككەوتوون.  لەسەری 

كە  نییە  شەرمهێنەر  ڕازێكی  چیرت  سەرمایەوە،  بەڕێوەبردنی  بە 

دەشاردرێتەوە،  دیموكراسیدا  »فۆرمەكان«ی  پەردەى  پشتی  لە 

بەڵكو حەقیقەتێكی بەئاشكرا ڕاگەیەنراوە كە حكومەتەكانی ئێمە 

بەهۆی ئەوەوە ڕەوایەتیی بەدەست دەهێنن«]1[. 

دادگاكان،  پۆلیس،  بەجارێك  بكرێت  نییە  لەوە  مەبەست 

یان  حاویە  فڕێبدەینە  میلیشیاییەكان  هێزە  یاخود  زیندانەكان 

زبڵدانەكانی مێژووەوە. بۆ منوونە، زەروورەتی دەستێوەردانی هێزە 

تیرۆریستە چەكدارەكان  كە  دەردەكەوێت  كاتێك  میلیشیاییەكان 
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هەركارێكیان  بن  ئازاد  ناوكییەكان  یان  كیمیاییەكان  چەكە  بە 

بوێت بیكەن، و باشرتە چەپگەرا خۆشبینەكانی ئێمەیش دان بەم 

ڕاستییەدا بنێن و بیزانن. بەو جۆرە نییە كە هەموو توندوتیژییە 

دەوڵەتییەكان بەرگریی لە دۆخی بااڵدەست بكەن. ماركس خۆى 

ئەركی  دوو  لەنێوان  جیاوازیی  سەرمایەدا  سێیەمی  بەرگی  لە 

دەوڵەتدا دەكات: الیەنگری چین و بێالیەنبوون بەرانبەر بە چین. 

تاوانكارێكی  و  بكوژ  ناهێڵن چەند  كە  پۆلیس  ئەفسەرانەى  ئەو 

ڕاسیست تا سەرە مەرگ گەنجێكی ئاسیایی بكوتن، لەم پێگە و 

كاتانەدا چیرت خزمەتكاری سەرمایەداریی نین. تاقمی تایبەت بە 

دەوڵەتییەكان  سەركوتە  شەرمهێنەری  منوونەى  ئەتتكراو  ژنانی 

كە  كۆمپیوتەرەكان  زانیاریی  بەدزییەوە  پشكنەرانەى  ئەو  نین. 

هەڵگری پۆرنۆگرافیی مندااڵنن دەكەنە ئامانج، مافەكانی مرۆڤ 

بوونی  مرۆڤ  ئازادیی  ڕۆژگ��ارەى  ئەو  تاكو  ژێرپێوە.  ناخەنە 

لەم  هەندێك  و  دەمێنێت؛  هەر  بەكارهێنانیشی  خراپ  هەبێت، 

خراپ بەكارهێنانانە مەترسیدار و تۆقێنەرن كە دەبێت ئەوانەى 

قایم  لەزیندان  ئەوانیدیكە،  گیانی  پاراستنی  بۆ  دەگلێن  تێوەى 

یان  تەمێكردن  بۆ  نین  شوێنگەلێك  تەنها  زیندانەكان  بكرێن. 

دەگلێن،  كۆمەاڵیەتییەكانەوە  تاوانە  لە  كەسانەى  ئەو  سزادانی 

ئەگەرچی بۆ ئەوانیشە. 

هیچ بەڵگەیەكامن نییە دەریبخات ئەگەر ماركس بووایە هەموو 

ئەم بانگەشانەى ڕەتدەكردەوە. لەڕاستیدا ئەو پێیوابوو دەوڵەت 

بەم  مبێنێتەوە.  دەسەاڵتدار  بەهێزێكی  هەمیشە  بۆ  دەتوانێت 

هۆیەوەیە ئەو بەباشی بەرگریی لە دانانی یاساكان بۆ باشرتكردنی 
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دەكرد.  ڤیكتۆریا  سەردەمی  بریتانیای  كۆمەاڵیەتیی  بارودۆخی 

بۆ  هەتیوخانەكان  وێرانكردنی  بۆ  سەركوتكەرانە  شتێكی  هیچ 

منداڵە بێ سەرپەرشتەكان یان چاودێریكردن بەسەر ڕەچاوكردنی 

ماركس  ئ��ەوەى  نییە.  بوونی  شۆفێری  و  ڕێنامیی  یاساكانی 

ڕەتیدەكاتەوە ئەفسانەیەكی ڕۆمانتیكە كە دەوڵەت بە سەرچاوەى 

تیایدا  و  دەك��ات  سەیر  كۆمەڵگا  هەماهەنگیی  و  هارمۆنی 

ئاشتیخوازانەوە  لەڕێگایەكی  جۆربەجۆرەكان  چینە  و  گروپەكان 

كۆدەكاتەوە. الی ئەو دەوڵەت زیاتر لەوەى بناغەى هارمۆنی و 

كەرتبوونە.  كەرت  و  دووبەرەكی  سەرچاوەى  بێت،  یەكگرتوویی 

بەاڵم  بپارێزێت،  كۆمەڵگا  یەكێتیی  دەیەوێت  بەڕاستی  دەوڵەت 

دواجار ئەم كارە بۆ بەرژەوەندییەكانی چینی حاكم و بااڵدەست 

الیەندارییەكی  دەوڵەتدا  ڕووكەشیی  بێالیەنیی  لەپشتی  دەكات. 

كۆت  »چەندین  دەوڵەت  دامەزراوەى  نووستووە.  ڕەق  و  قورس 

دەسەاڵتی  و چەندین  بەست،  پێی هەژاران  لە  تازەى  بەندی  و 

و  خاوەندارێتی  یاساكانی  و  بەخشی...  دەوڵەمەندان  بە  تازەى 

نایەكسانیی بۆ ئەبەد جێگیر كرد؛ زەوتكردنی زیرەكانەی گۆڕی بۆ 

مافی جیانەكراوە و دانەبڕاو؛ و بەمجۆرە دەستەیەكی چاوچنۆك، 

تەواوی نەوەى مرۆڤایەتییان مەحكوم بە كار و كۆیالیەتی و بێ 

نەواییەكی هەمیشەیی و ئەبەدیی كرد«. ئەمانە قسەكانی ماركس 

نین، وەك پێشرت بینیامن، ئەم قسانە هی ژان ژاك ڕۆسۆن لە گوتار 

بەپێچەوانەى  نەبوو  كەس  تەنها  ماركس  نایەكسانیدا.  دەربارەى 

و  دەوڵ��ەت  دەسەاڵتی  نێوان  پەیوەندیی  لە  باس  ئەوانیدیكە 

ئیمتیازی چینایەتی بكات. لەڕاستیدا ئەو بۆ هەمیشە باوەڕی بەم 
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دیدگایانە نەبوو. لە الوێتیدا و ڕۆژگارێك كە سەر بە قوتابخانەى 

دەوڵەتی  باسی  پۆزەتیڤەوە  زۆر  دەربڕینگەلێكی  بە  بوو،  هێگڵ 

دەكرد، بەاڵم ئەم قسانە هی سەردەمێك بوون بەر لەوەى ببێت 

كەچی  ماركسیست،  بە  بوو  بوو  كاتێكیش  و  ماركسیست.  بە 

سووربوو لەسەر ئەوەى كە ماركسیست نییە. 

ئەوانەى باس لە هارمۆنی و كۆدەنگیی دەكەن دەبێت ئاگایان 

كارگەی  قەشەكانی  دیدگای  ناوی  دەكرێت  كە  بێت  شتە  لەو 

بەسەردا  واقیعییان  )industrial chaplain(18ی  پیشەسازیی 

لەالیەكەوە  پێیانوایە  ئەوان  بڵێین  دەكرێت  بەگشتی،  ببڕین. 

شەڕانگێزەكان  كرێكارە  دیكەوە  لەالیەكی  و  چاوچنۆك  سەركارە 

هەن، بەاڵم لەم میانەیەدا قەشە لیرباڵەكان، بە نەزاكەت و قسەى 

عەقڵ  ت��ەواوی  بەرجەستەكەری  وەك  دەدەن  بڕیار  خۆشەوە 

و  چاوەڕوانی  هیچ  بێ  هەوڵدەدەن  میانەڕەوەى،  و  ویژدان  و 

بەرژەوەندییەك، دوو بەرە نەیارەكە ئاشت بكەنەوە. بەاڵم بۆچی 

كە  بكات  حەقیقەتێك  لە  باس  تەنزئامێز  شێوەیەكی  بە  دەیەوێت  ئیگڵتۆن    -18
قشەكان پێیهەڵدەسنت. لە نەریتی مەسیحی و تەنانەت كۆى نەریتی خۆرئاوادا واباوە 
لە نەخۆشخانەكان، زیندانەكان، سوپا و سەربازگەكان و لەكاتی جەنگەكاندا قەشە 
برینداران،  سەرەمەرگ،  نەخۆشانی  ئامۆژگاریی  هەم  ئەوەى  بۆ  هەیە،  هەمیشە 
قەشەكانی  بەاڵم  بكات.  ڕازی  نیشتامنپەروەریی  بە  سەربازان  و  بكات  زیندانیان 
كارگەى پیشەسازیی چی؟ ئایا ئەوان دەیانەوێت ناكۆكیی نێوان كرێكار و خاوەنكار 
مافەكانی  دەستبەرداریی  ئامادەیە  خاوەنكار  ئایا  چی؟  نەما  ئەگەر  نەهێڵن؟ 
ئامۆژگاریی  لەڕێگای  ئەوەیە  بۆ  ئەمە  بەڵكو  بێگومان.  نەخێر،  بێت؟  كرێكار  بۆ 
لەم  و  دەیشارنەوە  هەیە  ستەم  و  نایەكسانیی  و  ناعەدالەتی  هەرچی  دینیییەوە 
ناعەدالەتی، هەم دەكەنە ئەكتێكی  نایەكسانیكردن و  ڕێگایەوە ستەم و پرۆسەى 

رسوشتی و هاوكات ئیالهی. )وەرگێڕ(.
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ناوەڕاست  عاقاڵنەترین هەڵوێست هەڵوێستی  دەبێت هەمیشە 

میانەڕەو  بە  خۆمان  حەزدەكەین  بۆچی  بێت؟  مامناوەند  یان 

سەیربكەین و ئەوانیدیكەیش توندڕەو؟ ئەگەر واز لەمانە بێنین، 

دیكە:  كەسێكی  زیادەڕەویی  لە  بریتییە  كەسێك  میانەوەڕیی 

كەسێك  هیچ  زیادەڕەوانەیە.  ئێوە  بۆ  میانەڕەوە  من  بۆ  ئەوەى 

بە  بە هەموواندا خۆى  بەرانبەر  لە  تاكو  ئەوەى  داوی  ناكەوێتە 

كەسێك  هیچ  جۆرەى  بەو  بكات،  پێناسە  وشكبیر  و  دەمارگیر 

ئایا  لێدێت.  خاوی  شیری  بۆنی  دەمم  هێشتا  بڵێت  نییە  ئامادە 

مانایەكی  هیچ  كۆیلەكان  خاوەن  و  كۆیلەكان  ئاشتكردنەوەى 

هەیە؟ و ئەى ئایا دەكرێت لۆكاڵییەكان ڕازی بكەین لەشكاتكردن 

لەو كەسانەى خەریكی قڕكردنی ئەوانن، توندڕەو نەبن و لەسەر 

ناوەڕاستی  ئاستێكی  چ  دەكرێت  مبێننەوە؟  خۆیان  میانەوەڕیی 

نێوان ڕەگەزپەرستی و خەبات دژ بە ڕەگەزپەرستی ببینینەوە؟ 

بەرانبەر  نەرمی  بۆچوونێكی  ڕووەوە  لەم  ماركس هەندێكجار 

نامۆبوو  دەسەاڵتی  بەشێكی  وەك  چونكە  نەبوو،  دەوڵەت  بە 

ئەم  وادەردەكەوت  بوو  بەجۆرێك  دەكرد.  سەیری  مرۆڤەكان  بە 

و  پیاوان  تواناكانی  بەسەر  دەستی  زەبەالحە  و  پایەبڵند  بوونە 

ئێستاش  و  گرتبێت،  خۆیاندا  چارەنووسی  دیاریكردنی  بۆ  ژنانی 

بۆیە  دیاریدەكەن.  خۆیان  چارەنووسی  ئەوان  بەنوێنەرایەتیی 

دەنێت  پرۆسەیە  لەم  ناو  تەنانەت  بێشەرمە  هێندە  دەوڵەت 

ڕادیكاڵ  لە سەرەتادا دیموكراتێكی  »دیموكراسی«. ماركس خۆى 

بوو و دواجاریش پیاوێكی شۆڕشگێڕ، چونكە لەوە تێگەیشت بۆ 

و  بنچینەیی  گۆڕانی  دەبێت  ڕاستەقینە  دیموكراسیی  بە  گەیشنت 
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سەرەكیی ڕووبدات؛ و وەك دیموكراتێكیش بوو كاتێك ئۆتۆریتە 

و دەسەاڵتی بەرزی دەوڵەتی بردە ژێرپرسیارەوە. ئەو بەڕادەیەك 

بە  نەبوو  ئامادە  تەنانەت  حاكمییەتی خەڵك هەبوو  بە  باوەڕی 

ڕازی  پەرلەمانیی  بەدیموكراسیی  نارساو  سێبەرە ڕەنگپەڕیوەكەى 

ببێت. دیموكراسیی الی ئەو دەبوو ناوچەیی و هی خەڵك بێت، 

ڕەگ و ڕیشە لەنێو سەرتاپای دامەزراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنیدا 

دابكوتێت و نەك تەنها بچێتە ناو ژیانی سیاسییەوە، بەڵكو ڕێگە 

بۆ نێو بواری ئابوورییش ببڕێت. ماركس پێیوایە مانای حەقیقیی 

خۆیاندا  بەسەر  خەڵكییە  ڕاستەقینەى  حوكمڕانیی  دیموكراسیی، 

نەك سپاردنی حكومەت بە دەستەیەكی نوخبەى سیاسیی. تاقانە 

بەسەر  هاوواڵتییانە  حوكمڕانیی  ماركس،  الی  قبوڵكراو  دەوڵەتی 

خۆیاندا نەك حوكمڕانیی كەمینەیەك بەسەر زۆرینەدا. 

بەدیدی ماركس دەوڵەت هەزاران میل لە كۆمەڵگای مەدەنی 

ئەم  لەنێوان  بەرچاو  و  دیار  دژایەتییەكی  و  دووركەوتووەتەوە 

هاوواڵتییانێكی  وەك  ئێمە  منوونە،  بۆ  دەركەوتووە.  دووان��ەدا 

یەكرتیدا  لەگەڵ  ئەبسرتاكتی،  فۆرمێكی  و  شێوە  بە  دەوڵەت  ناو 

یەكسانین، بەاڵم لە ژیانی ڕۆژانەى كۆمەاڵیەتییامندا لەڕادەبەدەر 

نایەكسانین. بوون و ژیانی كۆمەاڵیەتیی ئێمە بەهۆى دژایەتییەكان 

و ناكۆكییەكانەوە هەزارپارچە بووە، بەاڵم دەوڵەت هەوڵدەدات 

گشتێكی  شێوەی  بە  ژیانە  و  بوون  ئەم  خەیاڵیی  وێنەیەكی 

یەكپارچە و بێ درز دەربخات. دەوڵەت بەخەیاڵی خۆى كۆمەڵگا 

بەرهەمی  خۆى  لەڕاستیدا  بەاڵم  دەكات،  دروست  سەرەوە  لە 

كۆمەڵگایە. كۆمەڵگا لەنێو دڵی دەوڵەتەوە لەدایكنەبووە، بەڵكو 



بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟ 336

بابەتە  كۆى  كۆمەڵگا.  گیانی  بەربووەتە  خۆرەیەكە  دەوڵ��ەت 

سەرمایەداریی  و  »دیموكراسی  دەڵێت  نووسەرێك  پێچەوانەیە. 

سەراوبن بوونەتەوە« – واتا لەبری ئەوەى دامەزراوە سیاسییەكان 

ئەوان  بۆ  یاسا  سەرمایەدارییە  ئەوە  ڕێكبخەن،  سەرمایەداریی 

دادەنێت. ڕۆبەرت ڕایش ئەمانەى گوتووە، وەزیری كاری پێشووی 

ناكات  ویالیەتە یەكگرتووەكان، كە بەگشتی كەس گومانی ئەوە 

ئەو ماركسیست بووبێت. ماركس دەیەویست ئەم درزەى نێوان 

تواندنەوەی  بە  ڕۆژانە،  ژیانی  و  سیاسەت  كۆمەڵگا،  و  دەوڵەت 

ئەو  ئەو شتەى  ئەمەیە  بەرێت. و  لەنێو  لە دووەمدا،  یەكەمیان 

پێیدەڵێت دیموكراسی. پیاوان و ژنان دەبێت لە ژیانی ڕۆژانەیاندا 

ئەو دەسەاڵتانە وەربگرنەوە كە دەوڵەت لێیستاندوون. سۆسیالیزم 

دیموكراسیی نەفی ناكاتەوە، بەڵكو تەكمیلەى دەكات. و دیار نییە 

لەم دیدگایە  بەرگریكارانی دیموكراسی، گومان  لە  بۆچی زۆرێك 

دەكەن. 

قسەى ڕاشكاوی ماركسیستەكان ئەمەیە كە ئەمڕۆ دەسەاڵتی 

ڕاستەقینە لەدەستی بانكەكان، كۆمپانیا پشكدارەكان و دامەزراوە 

داراییەكان دایە كە بەبێ هیچ جۆرە هەڵبژاردنێك بەڕێوەبەرەكانیان 

بخاتە  كەس  میلیۆنان  ژیانی  بڕیارەكانیشیان  ڕەنگە  و  دانراون 

سیاسیی  دەسەاڵتی  بڵێین  دەبێت  بۆیە  كاریگەرییەوە.  ژێر 

 Masters( جیهان«�ە  »ئاغاكانی  هەمان  ئەڵقەلەگوێی  نۆكەری 

دەست  كات  هەندێك  حكومەتەكان  لەوانەیە   .)of Universe

بكەن بە سەرزەنشتكردنی ئەوان یان تەنانەت ئەوان وەك خاوەن 

بیانەوێت  گەر  بەاڵم  بكەن؛  ئەژمار  دژەكۆمەڵگا  ڕەفتارگەلێكی 
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خۆیان  ئاساییشی  هێزەكانی  بەدەستی  ئەوا  لەكاربخەن  ئەوان 

دەوڵەت  حاڵەتدا  باشرتین  لە  بەندیخانەوە.  كونجی  فڕێدەدرێنە 

لە  ئینسانییانەى  زیانە  لەو  هەندێك  بێت  ئومێدەوار  دەتوانێت 

سیستەمی بااڵدەستەوە هاتوون، الببات و نەیانهێڵێت. هەندێكجار 

بە  دی  هەندێكجاری  و  ئینساندۆستانە  هۆكارگەلی  بە  دەوڵەت 

زیانبەركەوتووی  سیستەمی  بە  متامنە  پێدانەوەى  مەبەستی 

بااڵدەست، ئەم كارە دەكات. ئەمە ئەو شتەیە كە ناوی سۆسیال 

لەناو  سیاسەت  بەگشتی  دەڵێت  ڕاستییەى  ئەو  دیموكراسییە. 

گرەوی ئابووریدایە، دەریدەخات دەوڵەت، وەك ئێمە دەیناسین، 

مەحاڵە بە ئاسانی لەڕێگای ئامانجە سۆسیالیستییەكانەوە بەكاری 

بهێنین. ماركس لە جەنگی ناوخۆیی فەڕەنسادا دەنووسێت چینی 

حازری  و  ئامادە  ئامێری  بەسەر  دەست  ناتوانێت  تەنها  كرێكار 

بەگەڕی  خۆى  ئامانجەكانی  بەمەبەستی  و  بگرێت  دەوڵەتدا 

بخات. چونكە ئەم ئامێرە بەهۆى جەوهەرەكەیەوە، مەیلی بەالی 

پاراستنی دۆخی بااڵدەستدا هەیە. نوسخە غەمگین و بێ هێزەكەى 

دیموكراسیی بووەتە پەیڕەویی بەرژەوەندییە دژە دیموكراتییەكان 

كە لەئێستادا جڵەوی كاروبارەكانی بەدەستەوەیە. 

خۆیاندا  بەسەر  خەڵك  حوكمڕانیكردنی  بۆ  ماركس  مۆدێلی 

ئاژاوەیەى  پڕ  مانگە  چەند  ئەو  بوو،   1871 پاریسی  كۆمۆنەى 

چارەنووسی  بەسەر  حاكمبوون  فەرەنسا  پایتەختی  كرێكارانی 

جەنگی  لە  ماركس  ج��ۆرەى  بەو  پاریس،  كۆمۆنەى  خۆیاندا. 

ئەندامانی  ژمارەیەكی  لە  دەكات،  وەسفی  فەڕەنسادا  ناوخۆیی 

پێكهاتبوو كە بە دەنگدانی  ناوچەیی و بەگشتی كرێكاران  شورا 
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دەیانتوانی  ساتێك  هەموو  دەنگدەران  و  هەڵدەبژێردران  خەڵك 

لە  گشتییەكان  خزمەتگوزارییە  بكەن.  لەگەڵدا  لێپرسینەوەیان 

دامودەزگا ئیدارییەكاندا لە خودی ئەندامانی كۆمۆنەوە بیگرە تا 

دەگاتە نزمرتین پلە دەبوو بە كرێیەكی هاوتای كرێی كرێكاریی 

ئەنجام بدرێت، سوپای هەمیشەیی هەڵگیرا، و پۆلیس یان هەمان 

هێزی سەربازیی بوو بە ئامرازێك بە دەستی كۆمۆنەوە، ئامرازێكی 

وەاڵمدەرەوە كە لە هەر ساتێكدا دەیتوانی پۆستەكەى لەدەست 

بدات. ئەو دەسەاڵتانەى پێشووتر لەبەردەستی دەوڵەتی فەڕەنسادا 

ژیانی گشتیی دوور  لە  بە كۆمۆنارەكان سپێردرا. قەشەكان  بوو، 

خرانەوە، و چوونە نێو دامەزراوە پەروەردەییەكانەوە بۆ هەموو 

لە  دام��ەزراوان��ەش  ئەو  خودی  و  كرا  ئازاد  بەخۆڕایی  خەڵكی 

دەستی هەرجۆرە دەستێوەردانێكی كڵێسا و دەوڵەت ڕزگاركران. 

ئیداری  دامودەزگای  دیكەى  خزمەتكارانی  و  قازییان  دادوەران، 

بدەنەوە  خەڵك  خواستەكانی  وەاڵمی  و  هەڵببژێردرێن  دەبوو 

بوو  مەبەستیی  هەروەها  كۆمۆنە  بوو.  ئاسان  البردنیشیان  و 

یان  هەرەوەزیی  بەرهەمهێنانی  بەناوی  تایبەت  خاوەندارێتیی 

هاوكاری، الببات و نەیهێڵێت. 

شەش  یان  سێ  هەر  ئ��ەوەى  “لەبری  دەنووسێت:  ماركس 

چینی  ئەندامی  كام  دیاریبكەن  و  كۆببنەوە  خەڵك  جارێك  ساڵ 

حاكم دەبێت نوێنەریی درۆزنی ئەوان بێت لە پەرلەماندا، مافی 

دەنگدانی گشتی دەبێت بچێتە خزمەت و بەردەستی خەڵكییەوە 

كە لە چوارچێوەى كۆمۆنەكاندا دروست بووبوون”. ئەو لە درێژەدا 

ڕاز و نهێنیی حەقیقیی كۆمۆنە بەمجۆرە وەسف دەكات: “كۆمۆنە 
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خەباتی  بەرهەمی  بوو،  كرێكار  چینی  بنچینەدا حكومەتێكی  لە 

كۆمۆنەدا  لەگەڵ  داگیركەر؛  چینی  بە  دژ  بەرهەمهێنەر  چینی 

دواجار فۆرمێكی سیاسیی كەشف بوو كە ڕزگاربوونی ئابووریی 

كار ]لەكۆت و بەندی سەرمایە[ لەڕێگای ئەوەوە بەدیدەهات”]2[. 

لەم  ڕەخنەگرتن  لە  نەدەبوارد  خۆى  هەرگیز  ئەگەرچی  ئەو 

بەوە  ئاماژە  ماركس  منوونە،  )بۆ  خراپەدا  عاقیبەت  هەوڵە 

بەم  نەبوون(،  سۆسیالیست  كۆمۆنارەكان  زۆرینەى  كە  دەكات 

سۆسیالیستیی  سیاسەتی  ڕەگەزەكانی  زۆربەى  پێیوابوو  حاڵەوە 

دڵی  لەنێو  سیناریۆیە  ئەم  هەن.  كۆمۆنەدا  ئەزموونی  لەنێو 

تیۆریزەكردنەوە نەهاتبوو، بەڵكو بەهۆى پراكتیكی شۆڕشگێڕیی 

چینی كرێكارەوە دروست بووبوو. لەساتێكی سەرخۆشكەر، بەاڵم 

زووتێپەڕدا، دەوڵەت چیرت دەسەاڵتێكی نامۆبوو نەبوو و فۆرمی 

حوكمڕانی خەڵكی بەسەر خۆیاندا وەرگرتبوو. 

ماركس  ڕوویدابوو،  پاریس  لە  مانگەدا  چەند  لەو  شتەى  ئەو 

بە دەستەواژەى “دیكتاتۆریی پرۆلیتاریا” وەسفی دەكات. كەمرت 

دەستەواژەیەك لە قسە بەناوبانگەكانی ماركسدا دەبیرنێتەوە كە 

كردبێتەوە.  گرژ  ماركسی  ڕەخنەگرانی  سەری  مووی  ڕادەیە  بەم 

سەرەڕای هەموو ئەمانە مەبەستی ئەو لەم دەستەواژە بەدناوەدا 

شتێك  هەبووە[  خراپی  دەنگدانەوەى  كە  دەستەواژەیەك  ]واتا 

دیكتاتۆریی  یان جەماوەری.  دیموكراسیی خەڵك  لە  نەبوو جگە 

پرۆلیتاریا هیچ مانایەكی نەبوو جگە لە مانای حوكمڕانیی زۆرینە. 

ماركسدا  سەردەمی  لە  “دیكتاتۆری”  زاراوەى  بێت  هەرچییەك 

بەڵكو  هەیەتی،  ئەمڕۆ  كە  نەبوو،  مانایەی  ئەو  زەرووری  بە 
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بریتی بوو لە ڕەتكردنەوەی نایاساییەكی دەستوورێكی سیاسیی. 

ئۆگۆست  ماركس،  سیاسییەكانی  مشتومڕە  هاوبەشی  و  یار 

 1880 تاكو  1815���ەوە  ساڵی  لە  پیاوەی  ئەو  بالنكی،  لوویی 

خستۆتە  ئەوی  سەركار،  هاتبێتە  فەڕەنسادا  لە  دەوڵەتێك  هەر 

زیندانەوە، دەستەواژەى “دیكتاتۆریی پرۆلیتاریا”ی بۆ ئاماژەكردن 

داهێنا؛  ئاسایی  خەڵكی  زۆرینەى  بەنوێنەرایەتیی  حكومەت  بە 

خەڵك  حكومەتی  مانای  بە  دەستەواژەیە  ئەم  خۆیشی  ماركس 

بەكاردەهێنێت. بالنكی سەرۆكی هەڵبژێردراوی كۆمۆنەى پاریس 

بوو، بەاڵم ناچار بوو ڕۆڵی باوكی مەعنەویی شۆڕش بگێڕێت. وەك 

هەمیشە، ئەو لەو سەردەمەدا لە كونجی بەندیخانە قایمكرابوو. 

ماركس جارەهای جار وەها دەنووسێت كە پێدەچێت دەوڵەت 

بااڵدەست  چینی  ڕاستەوخۆی  ئامرازێكی  لە  جگە  نەبێت  شتێك 

و حاكم. هەڵبەت لە نووسینە مێژووییەكانیدا بەگشتی، بە توانا 

ئەركی  دەدوێ��ت.  ئەمە  دەرب��ارەى  زیاترەوە  لێهاتووییەكی  و 

بەرەوپێشەوەبردنی  بۆ  كۆمەككردن  تەنها  سیاسیی  دەوڵەتی 

دەوڵەت  نییە.  بااڵدەست  چینی  ئێستاییەكانی  بەرژەوەندییە 

كۆمەڵگا  یەكگرتوویی  و  یەكێتی  پارێزەریی  دەبێت  هەروەها 

بەاڵم  یەكێكن،  كۆتاییدا  لە  ئامانجە  دوو  ئەم  ئەگەرچی  و  بێت؛ 

ئاساییدا ڕەنگە چەندین گرژیی  یان ماوەیەكی  لە كورت ماوەدا 

سیستەمی  لە  ئەمە،  سەرباری  سەرهەڵبدات.  لەنێوانیاندا  توند 

منوونە  بۆ  دیكە،  سیستەمەكانی  بە  ب��ەراورد  سەرمایەداریدا 

پەیوەندییە  لە  زیاتری  سەربەخۆییەكی  دەوڵ��ەت  فیودالیزم، 

چینایەتییەكان هەیە. ئاغای فیودال هەم كەسایەتییەكی سیاسییە 
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و هەم ئابووری، كەچی لە سەرمایەداریدا ئەم دوو ڕۆڵە بەگشتی 

بەگشتی  پەرلەماندا  لە  ئێوە  نوێنەریی  جیادەكرێنەوە.  لەیەكرت 

ڕووكەشییانەى  زاڵبوونی  واتا،  ئەمە  و  نییە.  ئێوە  خاوەنكارەكەى 

چینایەتییەكاندا  پەیوەندییە  بەسەر  لەسەرمایەداریدا  دەوڵەت 

تەنها ڕواڵەتی نییە. ئاستی سەربەخۆیی دەوڵەت لە بەرژەوەندییە 

مێژووییەكانەوە.  گۆڕاوە  بارودۆخە  بە  بەسرتاوەتەوە  مادییەكان 

بۆیە ماركس دەڵێت لە مۆدێلی بەرهەمهێنانی نارساو بە مۆدێلی 

هێندە  ئاودێرییەكەى  بە  پەیوەست  كارەكانی  كە  ئاسیاسیی، 

دوور و درێژە، كە تەنها دەوڵەت دەتوانێت پێی هەڵسێت، ئەوا 

لەڕاستیدا دەوڵەت وەك هێزێكی كۆمەاڵیەتیی بااڵدەست حساب 

دەكرێت. ئەوانەى  پێیاندەگوترێت ڕەوتی ماركسیزمی عەوامانە، 

حاكمی  چینی  و  دەوڵ��ەت  لەنێوان  پەیوەندیی  ح��ەزدەك��ەن 

ئابووریدا یەك بەیەك دروست بكەن، و هەڵبەت هەندێكجاریش 

هەندێكجاریش  هەیە.  بوونی  ئاوەها  پەیوەندییەكی  بەڕاستی 

ڕاستەوخۆ  بەرهەمهێنان  ئامرازەكانی  خاوەن  چینی  ڕوودەدات 

یارانی  و  بۆش  جۆرج  ئەمەش  بەڵگەى  ببات.  بەڕێوە  دەوڵەت 

یەكێك  دیكە،  دەربڕینێكی  بە  نەوتییەكاندا.  دامەزراوە  لە  بوون 

ڕاستێتی  سەملاندنی  بۆش،  دەستكەوتەكانی  درەوشاوەترین  لە 

میانەیدا  لەم  ئەو  بوو.  عەوامانە  ماركسیزمی  حەقانییەتی  و 

خراپرتین  لە  سەرمایەداریی  سیستەمی  تاكو  دا  زۆری  هەوڵێكی 

الی  گومان  كە  دیكە  ڕاستییەكی  بدات،  پیشان  دەركەوتەكانیدا 

بۆ  كاری  ژێ��رەوە  لە  ئەو  نەكا  ئەوەیە  دەكات  دروست  مرۆڤ 

سەرانی كۆریای باكور كردبێت. 



بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟ 342

ئاڵۆزترە  ل��ەوە  بەگشتی  ناوبراو  پەیوەندیی  ئەگەرچی، 

لەڕاستیدا  )و  دەریدەخات.  بۆش  دەوڵەتی  منوونەكەى  كە 

لەوە  مرۆڤدا  ژیانی  و  بوون  لە  شتێك  هەموو  بەڕادەیەك 

هەن  قۆناغ  چەندین  منوونە  بۆ  دەردەكەوێت(.  كە  ئاڵۆزترە 

حكومەتی  دیكە  چینێكی  بەنوێنەرایەتیی  چینێك  تیایاندا 

بەدەستەوەیە. بەو جۆرەى ماركس خۆیشی ئاماژەى پێكردووە، 

نزیك  ئەرستۆكراسیی  نۆزدەهەمدا  س��ەدەى  بریتانیای  لە 

بااڵدەست  سیاسیی  چینی  هێشتا   )Whig( ویگ  پارتی  لە 

پیشەسازیی  مامناوەندی  چینی  كەچی  و  ب��وون،  حاكم  و 

بەگشتی  بااڵدەست؛  ئابووریی  چینی  بە  دەب��وو  بەرەبەرە 

بوو.  دووەم  چینی  بەرژەوەندییەكانی  نوێنەری  یەكەم  چینی 

خۆى  ئەگەرچی  بۆناپارت  لوویی  پێیوابوو  هەروەها  ماركس 

پراكتیكدا  لە  دەناساند،  وردەمالیك  جوتیارانی  نوێنەری  بە 

سەرمایەداریی  بەرژەوەندییەكانی  خزمەتی  لە  حكومەتەكەى 

لە  بوو  نازییەكان  حكومەتی  ئەمە،  هاوشێوەى  بوو.  داراییدا 

خزمەتكردن بە بەرژەوەندییەكانی سەرمایەداریی پێشكەوتوو، 

بەڕواڵەت  كە  ئایدیۆلۆژیایەك  بە  بەسنت  پشت  بە  ئەگەرچی 

مامناوەند  چینی  خوارەوەى  ئاستەكانی  جیهانبینیی  بە  سەر 

بوو. بەمجۆرە نازییەكان دەیانتوانی چەخامخە دژ بە خۆرەى 

چینەكانی خوارەوە و بێكار و تەمبەڵە پارەدارەكان بەشێوەیەك 

سیاسییەوە  ئاگایانی  بێ  لەڕوانگەى  ڕەنگبوو  كە  لێبدەن 

هەڵبەت  دەربكەوێت.  ڕادیكاڵ  و  شۆڕشگێڕی  وەك  بەڕاستی 

فۆرمێكی  بەڕاستی  فاشیزم  نەبوون.  هەڵە  تەواو  ئاگاكان  بێ 
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ڕادیكاڵیزمە كە هەرگیز چارەى شارستانێتیی لیبڕاڵەكانی چینی 

ناوەڕاستی ناوێت، تەنها ئەوە نەبێت كە ڕادیكاڵیزمێكە سەر بە 

ڕاستڕەوەكانە نەك چەپەكان. 

بەپێچەوانەى زۆرینەى لیرباڵەكانەوە، ماركس ئەلێرژی )ماددەى 

دەڵێت  قسەیەى  ئەو  نەبوو.  دەسەاڵت  خودی  بۆ  هەستیاری( 

دەسەاڵت الواز بووە كۆمەك بە حاڵی الوازەكان ناكات، بەتایبەت 

ئەگەر كەسانێك ئەمە بڵێن كە باخەڵییان هەمیشە پڕ و گەرمە. 

دەنگدانەوەیەكی  لەگوێیاندا  “دەس��ەاڵت”  زاراوەى  ئەوانەى 

ناخۆشی هەیە، بەڕاستی بەختەوەرن. ئەو دەسەاڵتەى خزمەت بە 

ئایدیالی ڕزگاریی مرۆڤایەتی دەكات، نابێت لەگەڵ ستەمكاریدا 

ل��ەڕادەب��ەدەر  دەس��ەاڵت”  “مبرێت  دروشمی  بكرێت.  تێكەڵ 

الوازترە لە دروشمی “دەسەاڵت بۆ ڕەشەكان”. بەاڵم تەنها دەبێت 

بەڕاستی كاتێك ڕزگاركەر  ئاوا  خۆمان كۆبكەینەوە، دەسەاڵتێكی 

دەبێت كە بتوانێت نەك تەنها بونیادی سیاسیی بااڵدەست بەڵكو 

لە  نییە  بریتی  سۆسیالیزم  بگۆڕێت.  دەسەاڵتیش  مانای  خودی 

ماركس  دیكە.  گروپێكی  لەبری  حاكامن  گروپێكی  پیشاندنی 

و  ڕایدەگەیەنێت  پاریس  كۆمۆنەى  دەربارەى  قسەكردن  لەكاتی 

بەگوێامندا دەچرپێنێت “كۆمۆنە شۆڕشێك نەبوو بۆ گواستنەوەى 

بەرەیەكی  بۆ  بااڵدەست  چینی  بەرەكی  دەستی  لە  ]دەوڵ��ەت[ 

دیكە، بەڵكو شۆڕشێك بوو بۆ تێكشكاندنی ئەم ئامێرە ترسێنەرەى 

خودی دەسەاڵتی چینایەتی”]3[. 

سۆسیالیزم بەسرتاوەتەوە بە گۆڕانكاریكردن لە خودی چەمكی 

لەندەنی  لە  “دەس��ەاڵت”  وشەى  مانای  لەنێوان  حاكمییەتدا. 
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لێكچوونێكی  پاریسی 1871دا  لە  مانای هەمان وشە  و  ئەمڕۆدا 

دەسەاڵتی  دەس��ەاڵت،  فۆرمی  كاریگەرترین  هەیە.  ن��اڕوون 

دیاریكردنی چارەی خۆنووسینە، و دیموكراسی واتا بەگەڕخستنی 

بوو  بیركردنەوەى ڕۆشنگەری  ئەمە  توانایە.  ئەم  دەستەجەمعیی 

بەهای  حاكمییەت  فۆرمێكی  تاقانە  ئەوەى  لەسەر  سووربوو  كە 

ئەوەى هەبێت پشتی پێ ببەستین حاكمییەتێكە بەدەستی خۆمان 

چارەنووس  دیاریكردنی  مافی  ئەمجۆرەی  كردبێت.  دروستامن 

مرۆڤەكان  ڕەنگە  ئەگەرچی  و  ئازادییە.  مانای  بەهادارترین 

خراپ ئازادیی خۆیان بەكاربهێنن، كەچی بەبێ ئازادی شتێك لە 

ئینسانبوونیان كەم دەبێتەوە. مرۆڤەكان هەندێكجار ناچار دەبن 

بڕیاری خێرا و هەڵنەسەنگێرناو بدەن – ئەو بڕیارانەى لەوانەیە 

بڕیاری  بڕیارەكان  ئەگەر  بەاڵم  نەیدەن.  زیرەكەكان  ستەمكارە 

دەربكەوێت،  ژیر  و  حەكیامنە  هەرچەندێكیش  نەبێت  خۆیان 

هێشتا ڕەهەندێكی ڕووكەشی و ناڕەسەنی تیادا هەیە. 

سەرمایەداریدا  سیستەمی  لە  ئێستا  دەسەاڵتەى  ئەو  كەواتە 

نەك  بەاڵم   – دەبێت  هەر  سۆسیالیستیشدا  داهاتووی  لە  هەیە 

دەسەاڵتە  ئایدیای  خودی  ئەوە  ئێستای.  شكڵەى  و  فۆرم  بەم 

ئەزموونی شۆڕش دەكات. ئەم خاڵە بۆ دەوڵەتیش دەستدەدات. 

“سۆسیالیزمی  “دەوڵەت”،  وشەى  مانایەكی  لە  وردبوونەوە  بە 

دروست  هەیە،  دەستەواژەكەدا  لە  پارادۆكسێك  دەوڵەتی”، 

بەڕادەى “تیۆرییە ئەپستمۆلۆژییەكانی تایگەر وودز”19. بەاڵم بە 

19-  تایگەر وودز یاریزانی بواری گۆڵف و ئەمریكییە و ساڵی 1975 لەدایكبووە و 
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الی  بەهێزە.  زاراوەیەكی  دەوڵەتی  سۆسیالیزمی  دیكە  مانایەكی 

تەنها  ماركس لە سیستەمی سۆسیالیزمدا هێشتا دەوڵەت هەیە؛ 

هێزی  وەك  دەوڵەت  كە  دایە  كۆمۆنیزم  لە  و  سۆسیالیزم  دواى 

چۆڵ  ئیدارییەكان  ئەنجوومەنە  بۆ  خۆى  شوێنی  جێبەجێكار 

دەكات. بەاڵم ئەمە دەوڵەتێك نییە ئێمە بەو ئاسانییە وەك دەوڵەت 

سەیری بكەین و دایبمەزرێنین. ڕەنگە كەسێك ویستبێتی ئاماژە بە 

تۆڕێكی ناسەنرتاڵی كۆمۆنە ئۆتۆنۆم و خۆبەڕێوەبەرەكان بكات، 

ئەو كۆمەاڵنەى بەشێوەیەكی نەرم بەهۆى دامودەزگای سەنرتاڵەوە 

دیموكراتیكەوە  پرۆسەیەكی  لەمیانەى  خۆى  كە  دەبرێن  بەڕێوە 

ئەویش  دەوڵەتە!”،  “ئەمە  ڕایدەگەیەنێت  بەاڵم  هەڵبژێردراوە، 

چاوەڕوانیی ئەوەین ئاماژە بە شتێكی بەشكۆتر و ڕازاوەتر بكات 

– بۆ منوونە، شتگەلێكی وەك هێڵەكانی وێستمینستەر، وایت هاڵ 

و ڕووخساری پڕ لە ڕەمز و ڕازی پرێنس ئەندرێ. 

بەهۆى  ئەنارشیستەكاندا  لەگەڵ  ماركس  ملمالنێی  لە  بەشێك 

چ  بە  دەوڵەت  ڕۆڵی  بێت  هەرچۆنێك  كە  بوو  پرسیارەوە  ئەم 

گرنگە؟  دەسەاڵت  دواجار  ئایا  سەرەكییە.  و  بنچینەیی  ڕادەیەك 

سیاسیی  دەسەاڵتی  پێیوایە  ئەو  نەبوو.  بەمجۆرە  ماركس  الی 

دەبێت لە سیاقێكی مێژوویی بەرفراوانرتدا سەیر بكرێت. دەبێت 

بپرسین دەسەاڵت لە خزمەتی كام بەرژەوەندییە ماددییەكان دایە 

سەرچاوەى  ئەو  الی  كە  ماددیانەیە  بەرژەوەندییە  ئەم  هەر  و 

كۆنزەرڤاتیڤانە  لەو  ڕەخنەى  ئەو  ئەگەر  دەسەاڵتە.  بنچینەیی 

یەكێكە لە دەوڵەمەندترین وەرزشكارەكانی جیهان )وەرگێڕ(
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دەگرت كە بتیان بۆ دەوڵەت دروست دەكرد و پیرۆزیان دەكرد، 

لەڕادەبەدەر  كە  نەدەكرد  ئانارشیستەكانیشی  تەحەمولی  كەچی 

“بەشت  دەسەاڵت  نایەوێت  ماركس  دەدا.  بابەتە  بەم  گرنگیان 

كۆمەاڵیەتییەكەى  سیاقە  لە  دەس��ەاڵت  ئەو   ،)Reify(”ب��ك��ات

ئەمە  و  ناكات.  سەیری  لەخۆیدا  شتێكی  وەك  و  جیاناكاتەوە 

كارەكەى  و  بیركردنەوە  بەهێزەكانی  خاڵە  لە  یەكێكە  بێگومان 

ئەو. بەمجۆرە، ئەم خاڵە بەهێزە وەك زۆرێك لە خاڵە بەهێزەكان 

دەسەاڵت  دەرب��ارەى  ماركس  ئ��ەوەى  هەیە.  كوێریشی  خاڵی 

بەناوبانگی  هاونیشتامنیی  دوو  كە  شتەیە  ئەو  هەر  دەیڵێت 

لەسەرداناوە،  دەستیان  هەردووكیان  فرۆید،  و  نیچە  واتا  ئەو، 

بەاڵم بە شێوەیەگەلی تەواو جیاواز. لەوانەیە دەسەاڵت شتێكی 

لە  چێژ  كە  هەیە  لەناوەوەیدا  ڕەگەزێك  باڵم  نەبێت؛  لەخۆیدا 

وەردەگرێت  و هەیمەنەوە  دەسەاڵت  بەهۆی  پەتی  هەیمەنەی 

ئەویش  لە خودی دەسەاڵتنواندن وەردەگرێت  – ڕەگەزێك چێژ 

بەسەر  زیادەیەكە  هەمیشە  و  تایبەتی،  ئامانجێكی  هیچ  بەبێ 

دەكرێت.  پیادە  ئەوانەوە  لەالیەن  كە  تایبەتییەكاندا  ئامانجە 

ئارێل  و  پرۆسپرۆس  نێوان  پەیوەندیی  لە  باس  كاتێك  شەكسپیر 

تۆفاندا دەكات، پشتڕاستی ئەم حەقیقەتە دەكاتەوە.  لە درامای 

بەاڵم  پرۆسپرۆیە،  دەسەاڵتی  ئەڵقەلەگوێی  كاربەدەستی  ئارێل 

بێت  بۆجارێكیش  تاكو  ڕابكات  ئەركە  لەم  دەیەوێت  نائارام 

شەیتانییەوە  و  سەربەگۆبەنی  لەڕووی  ئەو  بكات.  كار  بۆخۆى 

تەنها دەیەوێت چێژ لە دەسەاڵتی سیحر و جادووی خۆی وەك 

دیل  بكاتە  خۆی  ئەوەى  نەك  وەربگرێت،  لەخۆیدا  ئەنجامێكی 
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وەك  تەنها  خۆی.  ئاغاكەى  مەبەستەكانی  و  ئامانج  ئەسیری  و 

ئامراز سەیركردنی دەسەاڵت فەرامۆشكردن و ڕەچاونەكردنی ئەم 

تایبەمتەندییە بنچینەییە بەدوای خۆیدا دێنێت؛ و ئەمەش دەبێتە 

بەربەست لەبەردەم تێگەیشتنێكی دروست لەم خاڵە كە بۆچی 

دەسەاڵت بەم ڕادەیە زۆردارە. 
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بەشی دەیەم
ماركس و بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان
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دەیەى  چوار  نەیارەكانی  ڕادیكاڵە  بزووتنەوە  هەموو 

ماركسیزمەوە  چ��وارچ��ێ��وەى  دەرەوەى  لە  ڕاب���ردوو 

الیەنگرانی  بزووتنەوەی  فیمینیزم،  هەڵداوە.  سەریان 

پاراستنی ژینگە، مافەكانی هاوڕەگەزبازەكان و سیاسەتە 

مافی  لە  بەرگریكردن  بزووتنەوەى  ئەتنیكییەكان، 

بزووتنەوەى  دژەبەجیهانیبوون،  بزووتنەوەى  ئاژەاڵن، 

ژێرپێی  ئێستا  بزووتنەوانە  ئەم  هەموو  ئاشتیخوازان: 

خەباتی چینایەتییان لەق كردووە و نوێنەرایەتیی فۆرمە 

دەمێكە  زۆر  كە  دەك��ەن  سیاسیی  چاالكیی  تازەكانی 

ماركسیزم  دەستكەوتەكانی  بەجێهێشتووە.  ماركسیزمیان 

زۆرەوە  بەالیەنی  و  نییە  ئیلهامبەخش  چیرت  ئەوان  بۆ 

چەپی  هێشتا  بەڵێ،  دەگێڕێت.  پەراوێزیی  ڕۆڵێكی 

سیاسیی بوونی هەیە، بەاڵم ئەمە چەپێكە لەگەڵ جیهانی 

پاش-پیشەسازیی و پاش-چینایەتیدا خۆی گونجاندووە.  

یەكێك لە بووژاوەترین و گەشاوەترین ڕەوتە سیاسییە تازەكان 

ناكرێت  بەمجۆرە  و  سەرمایەدارییە،  دژە  بزووتنەوەى  هەمان 

بەم ئاسانییە بڵێین دابڕانێكی تەواو لە ماركسیزم ڕوویداوە. ئەم 

ڕەخنەیی  ئاراستەیەكی  بە  هەرچەندێكیش  تازەیە  بزووتنەوە 
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بڵێین  ناكرێت  كەچی  بڕوانێت،  ماركسیستییەكان  ئایدیا  لە 

بزووتنەوەى دژەسەرمایەداریی  بۆ  ماركسیزمەوە  لە  وەرچەرخان 

گۆڕانی هەڵوێستێكی گەورە بووە. لەڕاستیدا، ماركسیزم لەزۆربەى 

بە  دیكەدا  ڕادیكاڵەكانی  ڕەوتە  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوەكانی 

سەربەرزی هاتووەتە دەرەوە، بۆ منوونە، تەماشای پەیوەندییەكانی 

ماركسیزم بە بزووتنەوەى ژنانەوە بكەن. بێگومان، پەیوەندییەكانی 

ئەم دووانە هەندێكجار پڕ لە گرژی بووە. هەندێك ماركسیستی 

بە حاڵەتێكی سوكایەتیئامێزەوە كۆی پرسی سێكسوالیتەیان  پیاو 

فەرامۆشكردووە و هەندێكیان هەوڵیانداوە چاالكییە سیاسییەكانی 

فیمینیستەكان لەنێو سنووری ئامانجەكانی خۆیاندا قەتیس بكەن. 

بەڵگەى زۆر و زەوەند  نەریتی ماركسیزمدا، دەكرێت گەلێك  لە 

هیچ  بەخۆگەورەبینییەوە  حاڵەتدا  باشرتین  لە  كە  ببیرنێنەوە 

گرنگییەكیان بە پرسی سێكسوالیتە نەداوە و لە خراپرتین حاڵەتدا 

ئەمانە،  هەموو  سەرەڕای  بوون.  پیاوساالر  خراپ  شێوەەكی  بە 

كۆى حیكایەتەكە تەنها لێرەدا كۆتایی نایەت، ئەگەرچی هەندێك 

حەزیان  1980دا  و   1970 دەیەكانی  لە  جوداخواز  فیمینیستی 

دەكرد لە بەرژەوەندیی خۆیاندا حیكایەتەكە بەمجۆرە بگێڕنەوە. 

زۆرێك لە پیاوانی ماركسیست، هەم لە ڕەفتاری شەخسی و هەم 

لە چاالكیی سیاسییدا، بەردەوام لە فیمینیستەكانەوە فێربوون. و 

و  بیركردنەوە  بەرەوپێشربدنی  لە  گەورەى  ڕۆڵێكی  ماركسیزمیش 

خەباتی فیمینیستیدا هەبووە. 

و  ماركسیستەكان  گفتوگۆی  كاتێك  پێشرت،  دەی��ە  چەند 

فیمینیستەكان زیاتر لەپێشوو گەرمرت بووبوو، كۆمەڵێك پرسیاری 
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چارەنووسسازی داڕشت]1[. دیدگای ماركسیستەكان چییە دەربارەى 

ئیشی ماڵەوە، كە ماركس خۆى ڕەچاوی نەكردبوو؟ ئایا ژنان بە 

پێكدەهێنن؟  كۆمەاڵیەتیی  چینێكی  وشەكە  ماركسیستیی  مانای 

بێت  پیشەسازیی  بەرهەمهێنانی  خەمێكی  هەموو  تیۆرییەك 

منداڵداری، مەرسەف،  بە  پەیوەست  كێشەكانی  و  پرس  لە  چۆن 

ئایا خێزان سەنتەر  تێدەگات؟ ئەی  سێكسوالیتە و ماڵ و خێزان 

كاتێك  سەرمایەداریی  یان  سەرمایەدارییە،  كۆمەڵگای  تەوەری  و 

ببینێت بۆی سوودمەندترە لە شەڕی خێزان ڕزگاری بێت تاكەكان 

)لە  دەكات؟  هاوبەشەكان  سەربازگە  ڕەوانەى  مەڕ  ڕەوە  وەك 

دەكرێتە  توند  هێرشێكی  جێیەكدا  لە  كۆمۆنیزمدا  مانیفێستی 

داوێنتەڕ  خۆى  كە  ئەنگڵس  فرەدریك  بۆرژوازیی؛  خێزانی  سەر 

لەنێوان  بە یەكێتییەكی دیالەكتیكیی  بوو و حەزی دەكرد بگات 

ژیانی  لە  ت��ەواوەوە  خرۆشێكی  و  جۆش  بە  پراكتیدا،  و  تیۆری 

تایبەتیی خۆیدا پێشوازیی لەم هێرشە كرد(. ئایا بەبێ لەناوبردنی 

بكەینەوە؟  ژنان  ئازادیی  لە  بیر  دەكرێت  چینایەتی،  كۆمەڵگای 

وەك  هەیە،  باوكساالریدا  و  ماركسیزم  لەنێوان  پەیوەندییەك  چ 

بڵێیت باوكساالری زۆر كۆنرتە لەویدیكە؟ هەندێك لە فیمینیستە 

كەوتنی  بە  تەنها  لەژنان  ستەمكردن  پێیانوابوو  ماركسیستەكان 

ڕەنگە  ئەوانیدیكە،  دێت.  كۆتایی  سەرمایەداریی  سیستەمی 

بەدیدگایەكی لۆژیكیرت، سەرمایەداریی بەهۆى جەوهەرەكەیەوە 

هەڵبەت  نابینێت.  زەرووریی  بە  ژنان  چەوساندنەوەى  هەرگیز 

لە  هێندە  چینایەتی  كۆمەڵگای  مێژووی  و  باوكساالری  مێژووی 

پراكتیكدا بەناویەكرتدا چوون و تێكەڵی یەكرت بوون كە كێشەیە 
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وێنای لەناوبردنی یەكێكیان بكەین بەبێ لێدانی شۆكێكی گەورە 

لە پەیكەرەى ئەویدیكەیان. 

پرسی  بەڕووی  چاوی  خۆیدا  كارەكانی  لە  لەزۆربەى  ماركس 

بەپێی  الوازییە  ئەم  دەكرێت  ئەگەرچی   – داخستووە  جێندەردا 

لە  النیكەم  سەرمایەداریش،  كە  لێكبدەینەوە  حەقیقەتە  ئەم 

پێشرت  بەمجۆرەیە.  هەر  جێندەر  بە  بەرانبەر  ڕوویەكەوە،  چەند 

ئاماژەمان بە بێ باكیی ڕێژەیی سیستەمی سەرمایەداریی بەرانبەر 

كاتێك  كرد  هتد  و  كۆمەاڵیەتی  ڕەچەڵەكی  ئەتنیك،  جێندەر،  بە 

یان  بچەوسێنێتەوە  كەسێك  چ  دەتوانێت  كە  ببینێت  دەیەوێت 

بسەپێنێت.  كەسێكدا  چ  بەسەر  بەرهەمهێنانەكانی  دەتوانێت 

نێرینەن،  ئەبەد  بۆ  ماركس  كرێكارانی  دەبینین  ئەگەر  هەڵبەت 

نەریتیی  باوكساالرێكی  خۆیشی  ماركس  كە  ڕووەوەی��ە  لەو 

بگەڕێنینەوە  تەنها  بابەتەكە  ناتوانین  و  بوو  ڤیكتۆریا  سەردەمی 

بۆ جەوهەری سەرمایەداری و خۆ ئەگەر بەمجۆرەش بێت، ئەو 

گرنگ  زۆر  شتێكی  وەك  لەدایكبوون  بە  سەر  پەیوەندییەكانی 

بانگەشەى  تەنانەت  ئەڵامنیدا  ئایدیۆلۆژیای  لە  و  دەبینێت 

پەیوەندیی  تاكە  خێزان  یەكەمدا  هەنگاوی  لە  كە  دەكات  ئەوە 

دێتە  ژیان  خودی  بەرهەمهێنانی  پێی  كاتێك  كۆمەاڵیەتییە. 

كاردا  لە  خود  ژیانی  بەرهەمهێنانی  “ه��ەم   – مەیدانەكەوە 

لە   – لەدایكبووندا”  لە  تازە  ژیانێكی  بەرهەمهێنانی  هەم  و 

حیكایەتی گەورەى مێژووییدا دەربارەى بەرهەمهێنانی ماتریالی 

مێژووی  ئەوا  نەبێت،  یەكێكیان  هەر  ئەگەر  كە  لەدایكبوون،  و 

مرۆڤایەتی بە خێراییەكەوە لە جوڵە دەكەوێت، بەدیدی ماركس، 
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پتەو و نەكراوەیان بەیەكەوە هەیە. بەرچاوترین  پەیوەندییەكی 

شتێك كە پیاوان و ژنان دایدەهێنن پیاوان و ژنانی دیكەیە و لە 

دروست  كار  هێزی  ئەوان  خوڵقاندنەدا،  و  داهێنان  ئەم  ڕەوتی 

خۆى،  مانەوەى  بۆ  كۆمەاڵیەتیی  سیستەمێكی  هەر  كە  دەكەن 

سێكسوالی  بەرهەمهێنانەوەى  هەم  هەیە.  بەمانە  پێویستیی 

جیاكانی  و  جیاواز  مێژووە  ماتریالی  بەرهەمهێنانەوەى  هەم  و 

خۆیان هەیە كە نابێت تێكەڵی یەكرت بنب و لەیەكرتیدا بتوێنەوە؛ 

ناعەدالەتییە  و  ملمالنێكان  مەیدانگەلێكی  مێژوو  بەاڵم هەردوو 

دێرینە بەهێزەكان بوون و بەمجۆرە قوربانیانی هەر یەكێكیان بە 

یەكسانیی سوود لە ڕزگاریی سیاسیی وەردەگرن. 

لە  كرێكاردا،  چینی  لەنێو  دەزگیران  هەڵبژاردنی  بە  ئەنگڵس 

پەیوەندیی  بەڵكو  سیاسیی،  پەیوەندیی  تەنها  نەك  پراكتیكدا 

جەستەیی-عاتفیشی لەگەڵ پرۆلیتاریادا پیشان دەدا، و دەیگوت 

كۆمەڵگای  لەناوچوونی  بە  پەیوەندیی  ژن��ان  ڕزگاربوونی 

ئەو  دەزگیرانەكەى  ئ��ەوەى  )ل��ەب��ەر  هەیە.  چینایەتییەوە 

سەر  خستە  دژەكۆلۆنیالیستیشی  ڕەهەندێكی  بوو،  ئیرلەندیی 

خێزان،  بنەچەى  بەناونیشانی  ئەو  كتێبەكەى  پەیوەندییەكەى(. 

خاوەندارێتیی تایبەت و دەوڵەت بەرهەمێكە بە شێوەیەكی ڕوون 

پڕە  تەرخانكراوە،  كۆمەاڵیەتیی  ئەنرتۆپۆلۆژیای  بواری  بۆ  ورد  و 

الیەنی  لە  پڕیشە  بەاڵم هاوكات  كێشەیە،  و  نەقس  و  لە عەیب 

باش و خێرخوازییەك كە ئەگەرچی هەرگیز دابەشكردنی پەیامنی 

لە  پیاوان  ستەمی  كەچی  ژێرپرسیارەوە،  ناخاتە  جێندەری  كاری 

بەڵگەى چەوساندنەوەى چینایەتی” سەیر  ژنان وەك “یەكەمین 
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دەكات. بەلشەڤیكەكان بە هەمان ئەندازە مەسەلەى پەیوەست 

دەبوو  ڕاپەڕینەى  ئەو  وەرگرت:  جدییەوە  بە  ژنانیان  پرسی  بە 

ڕژێمی قەیسەری هەڵبگەڕێنێتەوە، بە ڕێپێوانە جەماوەرییەكانی 

حزبی  دەستیپێكرد.  1917دا  لە  ژن��ان  نێونەتەوەیی  ڕۆژی 

یەكسانیی  مافی  دەست،  گرتە  دەسەاڵتی  هەركە  بەلشەڤیك، 

ئەركە سیاسییەكانی خۆی و  لە گرنگرتین  یەكێك  بۆ ژنانی كردە 

یەكەمین  ژوورە  ئەم  كردەوە.  ئەنتەرناسیۆنال”ی  ژنانی  “ژووری 

نوێنەرانی  كە  بەست  كرێكاری  ژنانی  ئەنتەرناسیۆنالی  كۆنگرەى 

20 واڵت بەشداریان تیادا كرد، كۆنگرە لە بانگەشەنامەكەی خۆیدا 

بۆ “ژنانی كرێكاری جیهان”، كۆمۆنیزم و ڕزگاریی ژنانی كردە دوو 

ئامانجی خۆى كە زۆر بە قورسی، بەیەكەوە بەسرتاونەتەوە. 

لەوەدایە  “سەیر  دەنووسێت:  یانگ  سی.  جی.  ڕۆب��ەرت 

دەیەى  لە  ژنان  بزووتنەوەى  زیندووكردنەوەى  كاتی  تاكو  كە 

یان  سۆسیالیستەكان  كەمپی  لە  پیاوانێك  تەنها  چۆن  1960دا 

ژنان  یەكسانیی  پرسی  دەیانگوت  كە  بوون  كۆمۆنیستەكاندا 

لە  سیاسییە”]2[.  ڕزگاریی  فۆرمەكانی  جیانەكراوەى  بەشێكی 

تەنها  كۆمۆنیستی  بزووتنەوەى  بیستەمدا  سەدەى  سەرەتاكانی 

شوێنێك بوو بەچەشنێكی سیستەماتیك دەربارەى پرسی جێندەر، 

باس  و  دەدوا  كۆلۆنیالیزمدا  و  ناسیۆنالیزم  مەسەلەكانی  لەگەڵ 

پێدەدات:  درێژەى  یانگ  دەكرا.  بارەیەوە  لەو  گەرم  خواسی  و 

كە  بوو  سیاسیی  بەرنامەیەكی  تەنها  و  یەكەمین  “كۆمۆنیزم 

دەسەاڵت  جۆراوجۆرانەى  فۆرمە  ئەم  بەرانبەرەكانی  پەیوەندییە 

كۆلۆنیالیستی[  و  جێندەری  چینایەتی،  چەوساندنەوە]ی  و 
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ناسییەوە و مەرجی زەرووری بۆ سەركەوتن لە ڕزگاربوونی هەر 

كۆمەڵگا  زۆربەى  ئەمانەیە”]3[.  هەموو  ڕەتكردنەوەى  یەكێكیان، 

سۆسیالیستییەكان خوازیاری زیادبوونی بەرچاوی مافەكانی ژنان 

ژنان”  “پرسی  بەدوای  وەهاوە  جدییەكی  بە  زۆرێكیان  و  بوون 

كەوتوون، ئەویش زۆر پێش ئەوەى خۆرئاوا بكەوێتە خۆی و بە 

بابەتە بخاتە بەرباس. كاتێك  ئاستێك بێت بە حەزەوە ئەم  هەر 

كۆمۆنیزم  پێشینەى  سێكسوالیتە،  و  جێندەر  پرسی  بە  دەگەین 

میشێل  بەڵگاندنەكەى  بەپێی  بەاڵم  تیادایە؛  زۆری  عەیبێكی 

بارێت بێت هێشتا پرسەكە ئەمەیە كە “هیچ نەریتێكی شیكاریی 

نییە  بوونی  فیمینیستیدا  بیركردنەوەى  دەرەوەى  لە  ڕەخنەیی 

دەربخات  یەكالییكەرەوە  ڕوانگەیەكی  و  سەرنج  بتوانێت  كە 

پرسی  دەربارەى  یەك  لەدوای  یەك  ماركسیست  بیرمەندانی  كە 

چەوساندەوەى ژنان باسیان كردووە”]4[.

ژنان  مافەكانی  لەمێژینەى  الیەنگری  ماركسیزم  ئەگەر 

بەرگریكاری  و خرۆشرتین  پڕجۆش  لە هەمانكاتدا  ئەوا  بووبێت، 

لەڕاستیدا،  بووە.  دژەكۆلۆنیالیزمیش  جیهانییەكانی  بزووتنەوە 

بیستەمدا،  سەدەى  یەكەمی  نیوەی  سەرتاسەری  لە  ماركسیزم 

بووە.  بزووتنەوانە  ئەم  ئیلهامبەخشی  سەرچاوەى  یەكەمین 

گەورەترین  ب��واری  سێ  پێشڕەوی  ماركسیستەكان  بەمجۆرە 

بە  دژ  خەبات  بوون:  مۆدێرن  سەردەمی  سیاسییەكانی  خەباتە 

فاشیزم.  بە  دژ  خەبات  و  ژنان  ڕزگاریی  بۆ  خەبات  كۆلۆنیالیزم، 

یەكەمی  نەوەى  گەورەكانی  تیۆریزەكەرە  زۆربەى  بۆ  ماركسیزم 

زەرووری��ی  دەستپێكی  خاڵی  دژەكۆلۆنیالیستییەكان  جەنگە 
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الیەنگرانی  تەنها  بەگشتی  1930دا  و   1920 دەیەكانی  لە  بووە. 

یەكسانیی ڕەگەزیی، كۆمۆنیستەكان بوون. ڕووخساری بااڵدەستی 

لە  جیهانی،  دووەم��ی  جەنگی  دواى  ئەفریقیی  ناسیۆنالیزمی 

یان  ماركسیزم  نوسخەكانی  لەسەر  ب��ەدواوە،  فانون  و  نیكرۆما 

ئاسیا  كۆمۆنیستییەكانی  پارتە  زۆربەى  دامەزرابوو.  سۆسیالیزم 

بەو جۆرەى  جێكردەوە.  خۆیاندا  بەرنامەى  لەناو  ناسیۆنالیزمیان 

ژول تاونزەند دەنووسێت: 
لەگەڵ ئەوەى چینی كرێكار، جگە لە دوو الیەنی بەرچاوی 

واڵتە  لە  1960دا[  ]لەدەیەى  ئیتاڵی،  و  فەڕەنسی  كرێكارانی 

سەرمایەدارییە پێشكەوتووەكاندا بەشێوەیەكی ڕێژەیی ناچاالك 

ئەفریقا  ئاسیا،  لە  ڕۆشنبیران  لەگەڵیشیاندا  و  جوتیاران  بوون، 

دامەزراندنی  یان  ش��ۆڕش  سەرگەرمی  التیندا  ئەمریكای  و 

ئاسیا  لە  سۆسیالیزمدا.  چەتری  لەژێر  بوون  كۆمەڵگاگەلێك 

چین  لە   1966 لە  ماو  كولتووریی  شۆڕشی  ڕوودانی  شاهیدی 

و بەرهەڵستی ویت كینگەكان بە ڕێبەرایەتیی هۆشی مین لە 

بەرانبەر بە ئەمریكییەكان لە ڤێتنامدا بووین؛ لە ئەفریقا پرۆژە 

تانزانیا،  لە  نیررە  ژولیوس  ڕزگاركەرەكانی  و  سۆسیالیستییەكان 

لە  فانون  فرانتس  و  بیسائۆ  گینای  لە  كابرال  غانا،  لە  نیكرۆما 

ئەلجەزایەر؛ و لە ئەمریكای التین شۆڕشی كوبا بەڕێبەرایەتیی 

فیدڵ كاسرتۆ و چێ گیڤارا]5[.

لە مالیزیاوە تا دوورگەى كاریبیا، لە ئیرلەنداوە تاكو جەزائیر، 

ماركسیزمیان  شۆڕشگێڕییەكان  ناسیۆنالیستییە  بزووتنەوە 

هەمانكاتدا  لە  بكاتەوە.  لەخۆى  بیر  دووب��ارە  ناچاركردووە 
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ماركسیزم هەوڵیداوە بژاردەیەكی كراوەتر و ڕێخۆشكەرتر پیشانی 

لەبری  تاكو  بدات  سێیەم  جیهانی  ئازادیخوازەكانی  بزووتنەوە 

دامبەزرێنن،  دەرەكیی  سەرمایەداریی  چینی  حكومەتی  ئەوەى 

ئەوا حكومەتی سەرمایەداریی لۆكاڵی دامبەزرێنن. لەم میانەیەدا 

ماركسیزم لەودیوی فیتیشی نەتەوە، زیاتر بیری لە نێونەتەوەیی 

بەرگریی  ماركسیزم  ئەگەر  دەكردەوە.  ئەنتەرناسیۆنالیستی  یان 

جیهانی  واڵتانی  نەتەوەییەكانی  ئازادیخوازە  بزووتنەوە  لە 

لەسەر  پێداگریی  ب���ەردەوام  هەمانكاتدا  لە  دەك��رد،  سێیەم 

سۆسیالیستی- دەبێت  ئەوان  دیمەنی  و  ڕوانگە  دەكرد  ئەوە 

بەاڵم  بۆرژوازیی-ناسیۆنالیستی.  نەك  بێت  ئەنتەرناسیۆنالیستیی 

بەگشتی، ئەم پێداگرییەى ماركسیزمیان نەبیستووە یان پشتگوێیان 

خستووە. 

لە  بەرگرییان  گرتەدەست،  دەسەاڵتیان  كاتێك  بەلشەڤیكەكان 

مافی خەڵكی كۆلۆنیالەكان كرد بۆ مافی چارەی خۆنووسین. بەاڵم 

بزووتنەوەى جیهانیی كۆمۆنیستەكان بۆ ئەوەى ئەم ئایدیایە پیادە 

بكات، ڕێگایەكی دوور و درێژی لەبەردەمدا بوو. لینین، سەرباری 

تیۆریزەكەری  یەكەمین  ناسیۆنالیزم،  لە  ڕەخنەییەكەى  نیگا 

گرنگی سیاسەت بوو كە دركی بە گرنگی بزووتنەوە ئازادیخوازە 

نەتەوەییەكان كرد. ئەو هەروەها نەیار بە ناسیۆنالیزمی ڕۆمانتیك، 

سووربوو لەسەر ئەوەى پرسەكە لە ئازادیی نەتەوەییدا پەیوەندیی 

پەیوەندیی  بەڵكو  نییە،  بە هەست و سۆزە شۆڤینیستییەكانەوە 

پێكهاتەیەكی  لە  بەمجۆرە،  هەیە.  ڕادیكاڵەوە  دیموكراسیی  بە 

تاقانە و بەهێزی نێو ئەم یەكەیەدا، ماركسیزم بوو بە بەرگریكاری 



بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟ 360

ئایدیۆلۆژییە  ڕەخنەگری  و  دژەكۆلۆنیالیستییەكان  خەباتە 

دەنووسێت  ئەندرسن  كەڤین  بەوجۆرەى  ناسیۆنالیستییەكان. 

وەربگرێت،  سەربەخۆیی  هیندستان  ئەوەى  پێش  دەیە  “سێ 

ئەفریقا  ڕزگاریخوازەكانی  بزووتنەوە  ئەوەى  پێش  دەیە  چوار  و 

لە  لینین  مەیدانەكەوە،  بێنە  1960دا  دەیەى  سەرەتاكانی  لە 

تیۆرییەكەى خۆیدا بزووتنەوە نەتەوەییە دژەئیمپریالیستییەكانی 

جیهانی  سیاسەتی  نێو  فاكتەرەكانی  گرنگرتین  لە  یەكێك  وەك 

“هەموو  دەنووسێت  1920دا  لە  لینین  ك��ردب��وو”]6[.  حساب 

خۆیان  ڕاستەوخۆی  پشتیوانیی  دەبێت  كۆمۆنیستەكان  پارتە 

و  سەربەخۆ  نەتەوە  لەنێوان  شۆڕشگێڕییەكان  بزووتنەوە  بۆ 

مەحرومەكان )وەك ئیرلەندا، ڕەشپێستەكانی ئەمریكا و هتد( و 

هەروەها لەنێو كۆلۆنییەكاندا ڕابگەیەنن”]7[. ئەو هێرشی دەكردە 

سەر ڕەوتێك كە خۆى پێیدەگوت “شۆڤێنیزمی ڕووسیای گەورە”ی 

نێو حزبی كۆمۆنیستی سۆڤێتی، هەڵوێستێك كە نەبووە بەربەست 

ئۆكرانیا  پێوەلكانی  لە   ئەو  كاریگەریی  بەرگریكردنی  لەبەردەم 

و  سۆڤێت.  خاكی  ناو  بۆ  بەزۆری جۆرجیا  تواندنەوەی  پاشان  و 

نەیارێكی سەرسەختیی  هەروەها ترۆتسكی و ڕۆزا لەكسمبۆرگ 

ناسیۆنالیزم بوون. 

سیاسەت  دەرب��ارەى  ناڕوونی  هەڵوێستێكی  خۆى  ماركس 

خۆیدا  چاالكیی  سەرەتای  لە  ئەو  هەبوو.  دژەكۆلۆنیالیستییەكان 

تەنها بە مەرجێك بەرگریی لە خەبات دژ بە هێزە كۆلۆنیالیستەكان 

دەكرد گریامنەى ئەوەى دەكرد ئەم خەباتە كۆمەك بە بەدیهاتنی 

شۆڕشی سۆسیالیستی دەكات. ئەو بە ئاوازێكی توندەوە ڕایگەیاند 
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هەندێك لە ئەتنیك و نەتەوەكان “نامێژوویی”ن و لەناو دەچن. و 

بە حاڵەت و ژێستێكی یۆرۆسەنتەریستییانەوە پێیوابوو چیكەكان، 

سلۆڤینییەكان، داملاتەكان)Dalmatian(، ڕۆمانییەكان، كرواتەكان، 

رسبەكان، مۆراڤییەكان، ئۆكرانییەكان و نەتەوەكانی دیكە بێ هۆ 

سەر بە حاویەى مێژوون. ئەنگڵس جارێك بە هەواونەفەسێكەوە 

پشتیوانیی لە بەكۆلۆنیالیكردنی جەزائیر و داگیركردنی مەكسیك 

لەالیەن ئەمریكییەكانەوە كرد، و ماركس خۆیشی ڕێزێكی زۆری بۆ 

سیمۆن بۆلیڤاری ڕێبەری گەورەى خەباتی ئازادیخوازی ئەمریكای 

التین نەبوو. بە قەولی ماركس هیندستان هیچ مێژوویەكی خۆى 

بەسەر  بریتانییەكان  زاڵبوونی  و  پێوەبكات،  شانازیی  تاكو  نییە 

لەنیمچەدوورگەى  سۆسیالیستی  شۆڕشی  بۆ  زەمینە  هیندستاندا 

هینددا خۆشدەكات. بەمجۆرە دەربڕینانەوە ناتوانین لە وانەكانی 

تیۆریی پۆست-كۆلۆنیالیستییدا لە كانتەربۆرییەوە تاكو كالیفۆرنیا 

منرەیەكی باش بەدەست بهێنین. 

دەربارەى  ئەرێنییەوە  نیگایەكی  بە  دەیتوانی  ماركس  ئەگەر 

كۆلۆنیالیزم بدوێت، بەهۆى ئەوەوە نییە كە ئەو چێژ لە بینینی 

لەناوچوون و وردوخاشبوونی نەتەوەیەك لەژێرپێی نەتەوەیەكی 

مۆدێرنیتەى  بۆچوونی  ئەو  الی  بەڵكو  وەردەگرێت،  دیكەدا 

“گەشەنەسەندووەكان”  واڵتە  جیهانی  نێو  بۆ  سەرمایەداریی 

ماركس  ئەگەرچی  نییە،  ت��اوان  و  ستەم  بەشەى  لەم  ڕاك��ردن 

و  دەبینێت.  سوكایەتیئامێز  و  شەرمهێنەر  بە  ئەمە  خۆیشی 

ئەمەش لەڕوانگەى ئەوەوە نەك تەنها ئیمتیازگەلێكی بۆ جیهانی 

گەیشتنی  بۆ  ڕێگا  هەروەها  بەڵكو  دەبێت،  گەشەنەسەندوو 
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كۆكبوون  هۆكارەكانی  دەربارەى  پێشرت  خۆشدەكات.  سۆسیالیزم 

“ئەنجامناسی”یەدا قسەمان  بیركردنەوە  ئەمجۆرە  ناكۆكبوونی  و 

كرد. 

سووچی  و  الیەن  گەلێك  دەتوانێت  كۆلۆنیالیزم  پێیوایە  ئەو 

پێشكەوتوویشی هەبێت، ڕەنگە لەگەڵ چێژ و سەلیقەى زۆرینەى 

چونكە  نەیەتەوە،  خۆرئاوادا  پۆست-كۆلۆنیالیزمی  نووسەرانی 

ئەخالقی  پێچەوانی  وەهای  بابەتێكی  بە  داننان  نەكا  نیگەرانن 

خۆیدا  ب��ەدوای  ئەتنۆسەنتەریزم  و  ڕاسیزم  جۆرێك  سیاسییدا، 

مێژوونووسانی  وەك  كەسانێكی  لەنێوان  پۆینتە  ئەم  بهێنێت. 

هیندی و ئیرلەندیدا باوە]8[. ئاخر چۆن دەشێ دیاردەیەكی بەم 

ڕادە ئاڵۆزەى وەك كۆلۆنیالیزم، كە پانتاییەكی بەرفراوانی ناوچەكان 

و سەدەكان لەخۆ دەگرێت، تەنانەت هیچ كاریگەرییەكی ئەرێنی 

بەجێنەهێشتبێت؟ لە ئیرلەندای سەدەی نۆزدەهەمدا حوكمڕانی 

توندوتیژی، هەژاری، چەوساندنەوەى ڕەگەزی  قاتوقڕی،  بریتانیا 

لەگەڵیشیدا  و  برد.  واڵتە  ئەو  بۆ  بەدیاری  ئایینی  سەركوتی  و 

فێركردن،  و  پەروەردە  زمانزانی،  خوێندەواری،  زۆری  ئاستێكی 

دیموكراسیی سنووردار، تەكنەلۆژیا، پەیوەندییەكان و دامەزراوە 

بزووتنەوە  بە  كۆمەكی  كە  بوو  ب��ەدواوە  مەدەنییەكانیشی 

دواجار  و  بنب  دروست  تاكو  كرد  ئیرلەندا  ناسیۆنالیستییەكانی 

بە  كۆمەكیان  تەنها  نەك  ئەمانە  بگرن.  بەدەستەوە  دەسەاڵت 

بەدیهاتنی ئایدیالێكی بەرزی سیاسیی كرد، بەڵكو لە جەوهەری 

خۆیشیاندا دەستكەوتگەلی بەهادار بوون. 
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لەگەڵ  دەك��رد  حەزیان  ئیرلەندییەكان  زۆرینەى  ئەگرچی 

مۆدێرنەوە،  سەردەمی  نێو  پێبنێنە  ئینگلیزیدا  زمانی  فێربوونی 

هەندێك لە ڕۆمانتیكەكانی چینی بااڵدەستی ئیرلەندا بەجۆرێكی 

لەوان  داوای��ان   )patronizingly( سوكایەتی  بە  تێكەڵ  ڕێزی 

لەم  بكەن. دەمارگیرییەكی  دایكیان قسە  بە زمانی  تەنها  دەكرد 

پۆست-كۆلۆنیالیستیشدا  نووسەری  هەندێك  لەنێو  ئەمڕۆ  جۆرە 

سەرمایەداریی  مۆدێرنیتەى  دەڵێن  نووسەرانە  ئەو  دەبینینەوە، 

كارەساتێكی پێرفێكتە. بەاڵم زۆرێك لە خەڵكی كۆمەڵگا پۆست-

ئادیالەكانی  لە  بەرگریی  نووسەرانە  ئەم  كە  كۆلۆنیالیستییەكان 

ئەوان دەكەن، لەگەڵ ئەم بیروبۆچوونەدا كۆك نین. هەڵبەت بە 

ئەگەرێكی زۆرەوە ئیرلەندییەكان پێیان باشرت بوو بە تەحەمولكردنی 

خۆشگوزەرانی  دواجار  )و  دیموكراسی  بە  بگەن  كەمرت  زیانێكی 

جێگای  هەرگیز  ئەمە  یەكەمدا،  هەنگاوی  لە  بەختەوەری(.  و 

بە كۆلۆنیالبوونیان، هەموو  ئیرلەندییەكان دواى  نەبوو كە  قبوڵ 

ئەوان  بەاڵم  بدەن.  لەدەست  خۆیان  ئینسانی  كەرامەتی  و  ڕێز 

كارەساتبارە  ئەم دۆخە  بەگرنگ سەیری  دەتوانن  كە  سەملاندیان 

بكەن و لە قوڕ زێڕ دروست بكەن. 

بەم وردەكارییەوە، ماركس دەیتوانی لەنێو ڕەوتی كۆلۆنیالیزمدا 

بەاڵم  دەربهێنێت.  “پێشكەوتووانە”  ڕیشەى  و  ڕەگ  چەندین 

“وەحشیگەرایی”  ماركس  ئ��ەوەى  هۆى  نەبووە  بابەتە  ئەم 

كۆلۆنیالیستەكان لە هیندستان و ناوچەكانی دیكەدا سەرزەنشت 

و مەحكوم نەكات، یان دەست نەكات بە ستایشكردنی یاخیبوونی 

گەورەى خەڵكی هیندستان لە ساڵی 1857دا. دواى ئەو ڕووداوە، 
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ماركس دەنووسێت ئەو قوربانی و كوشتار و تاوانانەى دەدرێنە 

پاڵ ڕاپەڕیوانی ساڵی 1857، شتێك نییە جگە لە كاردانەوەیەكی 

لەو  بریتانییەكان  تااڵنكاریی  و  بە چەتەگەری  بەرانبەر  رسوشتی 

واڵتەدا. ئیمپریالیزمی بریتانیا لە هیندستان هەرگیز پرۆسەیەكی 

بەڵكو  نەبوو،  شارستانیانە  ئاشتیخوازیی  و  ئارام  فراوانبوونی 

پرۆسەیەكی “قورسی خوێناوی و توندوتیژئامێز” بوو]9[. هیندستان 

پەردەى لەسەر “ڕیاكاریی قوڵ و وەحشیگەرایی زاتیی شارستانێتیی 

بۆرژوازیی” هەڵامڵی و شارستانێتییەك كە لە ناوەوەدا ماسكی ڕێز 

و ئیحرتامی بەستبوو، بەاڵم لە دەرەوەدا ماسكی سەر ڕووخساری 

كەوتبوو و ڕووت بووبووەوە]10[. لەڕاستیدا، ئیجاز ئەحمەد دەڵێت، 

هیچ یەكێك لەوانەى الیەنگریی قورسی ئاشتیی هیندستان بوون 

لە سەدەی نۆزدەهەمدا، هێندەى ماركس بە ڕاشكاویی دەربارەى 

سەربەخۆیی نەتەوەیی هیندستان هەڵوێستییان نەبووە]11[. 

دەرب��ارەى  خ��ۆى  قسەكەى  لە  ب��ووەوە  پەشیامن  ماركس 

سەرزەنشتی  ئەنگڵسیش  هەروەها  مەكسیك،  داگیركردنی 

بەدەستی  جەزائیر  داگیركردنی  دەرب��ارەى  خۆى  دیدگاكەى 

فەرەنسییەكان كرد. ئەنگڵس بەداخ لەدڵییەوە دەڵێت داگیركردنی 

جەزائیر جگە لە خوێنڕێژی، تااڵنكاری، توندوتیژی و “لوتبەرزیی 

بێ  و  “دواك��ەوت��وو  لۆكاڵییە  بۆ  كۆلۆنیالیستەكان  ڕووت”ی 

ئەنگڵس  نەبووە.  دیكەى  دەرەنجامێكی  هیچ  كولتوور”�ەكان 

شۆڕشگێڕی  بزووتنەوەیەكی  تەنها  دەیگوت  پێداگرییەوە  بە 

دەتوانێت ئەم دۆخە باشرت بكات. ماركس بەرگریی لە بزووتنەوەى 

نەتەوەیی ئازادیخوازە چینییەكانی ڕۆژگاری خۆى دەكرد، ئەویش 
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سوكایەتییەوە  لە  پڕ  ئاوازێكی  بە  كە  كەسانێكدا  بەرانبەر  لە 

بە  كۆلۆنیالیستی.  شارستانێتی”ی  “دەاڵاڵن���ی  پێیاندەڵێت 

خۆى  پێشووی  شۆڤینیزمی  دەیویست  ئەو  دیكە،  دەربڕینێكی 

قەرەبوو بكاتەوە بە پشتیوانیكردن لە خەباتە ئازادیخوازییەكانی 

یان  “مێژوویی  بە  ئیشی  چیرت  و  كۆلۆنیالیستییەكان  نەتەوە 

نامێژووییبوون”ی ئەوانەوە نەبوو. ئەو بە دڵنیابوون لەوەى ئەگەر 

هەر نەتەوەیەك ستەم لە نەتەوەیەكی دیكە بكات، زنجیر لە پەل 

وەك  ئیرلەندای  سەربەخۆبوونی  ئەوا  دەبەستێت،  خۆی  پێی  و 

پێشمەرجی شۆڕشی سۆسیالیستیی لە بریتانیا سەیر دەكرد. ئەو 

لە مانیفێستی كۆمۆنیزمدا دەنووسێت خەباتی چینی كرێكار دژ 

بە ئاغاكانیان لە سەرەتاوە فۆرمی خەباتی نەتەوەیی وەردەگرێت. 

 لە ڕوانگەى ئەو نەریتەوەی ئێستا بەدواى ڕەوتی پەرەسەندنی 

كەوتووم، پرسەكانی كولتوور، جێندەر، زمان، ئەویدیكە، جیاوازی، 

شوناس و ئەتنیك لە پرسەكانی دەسەاڵتی دەوڵەتی، نایەكسانییە 

و  چەتەگەری  ك��ار،  هێزی  چەوساندنەوەى  ماتریالییەكان، 

و  خەڵك  كۆمەاڵنی  سیاسیی  خەباتی  ئیپمریالیستی،  تااڵنكاریی 

گۆڕانی شۆڕشگێڕی جیانابێتەوە. بەاڵم ئەگەر ویستتان پرسەكانی 

بە  دەستتان  ئەوسا  بكەنەوە،  جیا  یەكەم  پرسەكانی  لە  دواتر 

دەگات.  هاوچەرخ  پۆست-كۆلۆنیالیستیی  تیۆریی  وەك  شتێكی 

یەكێك لە بیروباوەڕە ساویلكە باوەكان ئەوەیە كە لە دەوروبەری 

نەمابوو،  كرێدیتێكی  و  بەها  هیچ  ماركسیزمەى  ئەو  1980دا، 

شوێنی خۆى بۆ تیۆریی پۆست-كۆلۆنیالیستی خۆشكرد، كە زیاتر 

لەگەڵ پێداویستییە سیاسییەكانی ڕۆژدا دەگونجا. ئەم بابەتە بە 
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پێیدەڵێن  فەیلەسوفان  كە  لێدەكەوێتەوە،  هەڵەیەكی  زەرووری 

ئەوەى  وەك  كاتیگۆری،  بەهەڵەبەكارهێنانی  و  تێكەڵكردن 

هەوڵبدەن بەپێی چەمكی هاوسەرگیری، شیكردنەوە بۆ جوتبوونی 

ماركسیزم  بكەن.  الزغبە(  یان   dormouse( زستانییەكان  مشكە 

بزووتنەوەیەكی سیاسیی كۆمەاڵنی خەڵكە كە چەندین سەدەیە بڕ 

دەكات و هەموو كیشوەرەكانیشی گرتووەتەوە، ڕێبازێكە پیاوان 

و ژنانێكی بێ حەد و حساب خەباتیان لەم ڕێگایەدا كردووە و 

زمانێكی  جۆرە  پۆست-كۆلۆنیالیستی  تیۆریی  بەخشیوە.  گیانیان 

ئەكادیمییە كە لە دەرەوەى چەند سەد زانكۆیەك هیچ كەسێك 

قسەى پێناكات و هەندێكجار بەڕادەى زمانی سەواحیلی )زمانی 

میانەڕەوەكان  خۆرئاواییە  بۆ  ئەفریقا(  خۆرهەاڵتی  لۆكاڵییەكانی 

ناڕوون و بێ مانایە. 

تیۆریی پۆست-كۆلۆنیالیستی لە كۆتاییەكانی سەدەى بیستەمدا 

سەریهەڵدا، لە كاتێكدا كە خەباتە ڕزگاریخوازە نەتەوەییەكان كەم 

تازۆر بە ئەنجامی خۆیان گەیشتبوون. تێكستی دامەزرێنەری ئەم 

ڕەوتە، واتا كتێبی ئۆرێنتالیزم)خۆرهەاڵتناسی(ی ئێدوارد سەعید، لە 

ناوەڕاستەكانی دەیەى 1970دا باڵوبووەوە، ڕێك لە قۆناغێكدا كە 

قەیرانی بەهێزی سەرمایەداریی بەرەبەرە ڕۆحی شۆڕشگێڕیی لە 

خۆرئاوادا دابەزاندبوو. لەم ڕوانگەیەوە ڕەنگە گونجاو بێت بڵێین 

تیۆریی  دژەماركسیستییە.  توندی  بە  سەعید  ئیدوارد  كتێبەكەى 

پۆست-كۆلۆنیالیستی ئەگەرچی لەڕوویەكەوە میراتی شۆڕشگێڕی 

لەناوبردنی  خەریكی  دیكەوە  لەڕوویەكی  كەچی  دەپارێزێت، 

پۆست-شۆڕشگێڕیی  گوتارێكی  تیۆرییە  ئەم  میراتەیە.  ئەو 
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لە  تیۆرییە  ئەم  پۆست-شۆڕشگێڕی.  جیهانێكی  بۆ  گونجاوە 

بەرزترین و بااڵترین نووسینەكانیدا كارگەلی گرنگ و بەرچاویان 

بەرهەمهێناوە. بەاڵم لە نزمرتین بەش و الیەنەكانیشیدا، شتێكی 

كاروباری  دەربارەى  پۆستمۆدێرنیستییەكان  تیۆرییە  لە  زیاتریان 

دەرەوە بەرهەمنەهێناوە. 

بۆ جێندەر،  تێناچێت چین جێگای خۆى  كەواتە هەرگیز ڕێی 

شوناس و ئەتنیك چۆڵ بكات. ملمالنێی نێوان كۆمپانیا زەبەالحە 

نەتەوە  )لە  دەرام��ەت  كەم  كرێكارانی  و  فرەنەتەوەییەكان 

جیاوازەكان و بەگشتی ژن(ی باشووری زەوی بە مانای ماركسی 

نییە  بەمجۆرە  چینایەتی.  پرسێكی  لە  بریتییە  وشەكە  وردی  و 

كانزاچیانی  منوونە  بۆ  لەسەر  “یۆرۆسەنتەری”  چڕبوونەوەى  كە 

بۆ  خۆیان  شوێنی  ئەمڕۆ  كارگەكانی  كرێكارانی  یان  خۆرئاوا 

دیاردەیەكی  هەمیشە  چین  چۆڵكردووە.  گشتگیرترەكان  دیمەنە 

دەكرد  حەزی  ماركس  بووە.  نێونەتەوەیی  یان  ئەنتەرناسیۆنال 

ناناسێت  نیشتامنێك  هیچ  كە  كرێكارە  چینی  ئەمە  وابیربكاتەوە 

بەمجۆرەیە.  واقیعی سەرمایەدارییدا  لە  ئێستا  نییە،  نیشتامنی  و 

نیگایەك لە مانیفێستی كۆمۆنیزم دەریدەخات بە مانای وشەكە، 

ژنان هەمیشە  نییە.  یەكدەست  تازە و  بەجیهانیبوون هەواڵێكی 

جیاكردنەوەى  و  پێكهێناوە،  كاریان  هێزی  گ��ەورەى  بەشێكی 

پەیوەندیی ستەمی ڕەگەزی و چەوساندنەوەى ئابووریی، هەمیشە 

كۆمەاڵیەتییە  بزووتنەوە  بە  ڕەوتانەى  ئەو  بووە.  قورس  كارێكی 

تازەكان نارساون لەڕوویەكەوە هەرگیز تازە نین. و ئەو بیرۆكەیەى 

دیلی  كە  “گرتووەتەوە”  ماركسیزمیان  “جێگای”  ئەوان  دەڵێت 
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نابینن  ئەم حەقیقەتە  پلۆرالیتییە،  نەیاری  و  چینایەتی  شیكاریی 

بە  هاوكارییەكی  كۆنەوە  لە  ماركسیزم  و  بزووتنەوانە  ئەم  كە 

بەرهەمییان بەیەكەوە هەبووە. 

پۆستمۆدێرنیستەكان هەندێكجار ماركس بە یۆرۆسێنتەریزم و 

هەوڵ بۆ سەپاندنی بەها عەقاڵنییەكانی خۆرئاوای سپیپێستەكان 

دەكەن.  تۆمەتبار  زەویدا  گۆی  جیاوازی  زۆر  بەشێكی  بەسەر 

ئەم  دەكرێت  و  بوو،  ئەوروپایی  بیرمەندێكی  بێگومان  ماركس 

ڕزگاریی  بۆ  ئ��ەودا  زۆرەك��ەى  مەیلە  و  حەز  لە  حەقیقەتەش 

سیاسیی بە ڕوونی ببینینەوە. نەریتەكانی بیركردنەوى ڕزگاركەر و 

ڕێبازی كۆیلەداریی هەردووكیان تایبەمتەندیگەلی دیاری مێژووی 

دیموكراسی  لەدایكبوونی  شوێنی  تەنها  هەر  ئەوروپا  ئەوروپان. 

نەبووە، بەڵكو هەروەها سەرچاوەى كەمپەكانی مەرگیش بووە. 

مێژووی ئەوروپا گەلێك الپەڕەى ڕەشی وەك جینۆسایدی كۆنگۆی 

هەیە، بەاڵم هەروەها چەند وەرزێكی شكۆمەندی وەك شۆڕشی 

دەنگدان  مافی  الیەنگرانی  بزووتنەوەى  و  پاریس  كۆمۆنارەكانی 

بۆ ژنانیشی هەیە. ناوی ئەوروپا هەم سۆسیالیزم زەق دەكاتەوە و 

هەم فاشیزم، هەم سۆفیكلێس و هەم ئارنۆلد شوارتزنگەر20، هەم 

میراتی  كیشوەربڕەكان، هەم  و هەم موشكە  مەدەنییەكان  مافە 

هۆلیوود  ئەكتەری  و  پاڵەوان  ئارنۆڵدی  مەبەستی  ئیگڵتۆن  تەنزەوە  بە    -20
ئابووریی  ژێرخانی  سەرخانی  وەك  هونەر  كالیفۆرینیایە،  حاكمی  هەروەها  و 
چۆن  ئایدیۆلۆژیاوە  لەڕێگای  و  دەشارێتەوە  كارەساتەكان  چۆن  سەرمایەداریی، 
دروستكردنی ڕەزامەندی و حەماقەت لە هەمانكاتدا بەرهەم دەهێنێت، ئارنۆڵد لە 

بنەڕەتدا خەڵكی نەمسایە و هەڵگری ڕەگەزنامەى ئەمریكییە. )وەرگێڕ*
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بەشەكانی  لە  دەكرێت  قاتوقڕییەكان.  لیستی  هەم  و  فیمینیزم 

دیكەى جیهانیشدا بەم ڕادەیە تێكەڵەى ڕۆشنگەری و ستەمكاری 

ببینینەوە. تەنها چاوانی ئەو كەسانە ئەم حەقیقەتە نابینێت كە 

ساویلكانە مێژووی ئەوروپا سەرتاپا نەرێنی و “پەراوێزییەكان”ی 

پۆست-كۆلۆنیالیستی تەواو ئەرێنی دەبینن. تەنانەت هەندێكیان 

خۆیان وەك پلۆرالیستیش لەقەڵەم دەدەن. زۆرترینیان ئەوروپایین 

هەست بە گوناهێكی قوڵ دەكەن نەك ئەو خەڵكانەى لە كۆت و 

بەندی كۆلۆنیالیزم ڕزگاریان بووە، كە ڕۆحێكی دژە ئەوروپاییان 

هەیە. هەڵبەت هەستكردن بەگوناه لەالیەن ئەوانەوە بەدەگمەن 

لە  پڕ  لەنیگای  كە  هەڵدەگرێت  لەخۆیدا  ش��اراوە  ڕاسیزمێكی 

سوكایەتییاندا دەرهەق بە خودی ئەوروپادا دەبیرنێتەوە. 

ب��ارودۆخ��ی  ب��ۆ  ماركسیش  ك��ارەك��ەى  نییە  تێدا  گومانی 

ئەگەر  لەڕاستیدا  دەبێتەوە.  بەرتەسك  ئ��ەو  كۆمەاڵیەتیی 

بیركردنەوەى ماركس خۆى قبوڵ بكەین ئەوا جگە لەمە شتێكی 

بوو.  ناوەڕاست  چینی  ئەوروپایی  بیرمەندێكی  ئەو  نییە.  دی 

چینی  ڕۆشنبیرانی  زۆری  ژمارەیەكی  كە  نەبوو  بەمجۆرە  بەاڵم 

بكەن  ئیمپراتۆرییەكان  لەناوبردنی  بە  حەز  ئەوروپا  ناوەڕاستی 

پیشەسازیی  كارگەى  كرێكارانی  ڕزگاربوونی  خوازیاری  یاخود 

بەكۆلۆنیكراویش  واڵتانی  ڕۆشنبیرانی  لە  زۆرێك  تەنانەت  بن. 

تێكەڵ  بەڕێزێكی  ئەمە،  نەدەویست. سەرەڕای  شتێكی وەهایان 

ئازاكانی  ڕێبەرە  كۆی  بڵێین  كە  وادەردەكەوێت  بەسوكایەتییەوە 

لە جەیمز  ماركسییان وەرگرتووە،  ئایدیاكانی  كە  دژەكۆلۆنیالیزم، 
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كانۆلی ئیرلەندییەوە بیگرە تادەگاتە سیریل جەیمز ترینیدادی21، 

بوون.  خۆرئاوایی  ڕۆشنگەریی  فریوخواردووی  قوربانیانی  تەنها 

كە  پێشكەوتن  و  عەقاڵنی  ئازادی،  ڕێگای  بەهێزەى  شااڵوە  ئەو 

هەژدەهەمە  سەدەى  ئەوروپای  ناوەڕاستی  چینی  دڵی  لەنێو 

و  كۆت  لە  ئازادی  بۆ  بوو  دڵڕگیر  هەوڵێكی  هەم  سەریهەڵدا، 

بەندی ستەمكاری و هەم فۆرمێكی زیرەكانەی خودی ستەمكاری 

بەئاگا  دژبەرییە  لەم  ئێمەى  بوو  ماركس  تەنها  ئەوە  و  بوو؛ 

هێنایەوە. ئەو بەرگریی لە ئایدیالە گەورەكانی بۆرژوازیی، ئازادی 

و عەقڵ و پێشكەوتن دەكرد، بەاڵم دەیویست لەوە تێبگات كە 

بۆچی هەركاتێك ئەم ئایدیاالنە پیادە كرابێنت خیانەتیان لەخۆیان 

كردووە. بەمجۆرە ماركس یەكێك بوو لە ڕەخنەگرانی ڕۆشنگەری 

ڕەخنەى  ڕەخنە،  فۆرمەكانی  كاریگەرترین  كۆى  وەك  بەاڵم   –

ئەویش لە ناوەوە بوو. ئەو هەم بەرگریكاری ڕۆشنگەری بوو و 

هەم دوژمنی باوەكوشتەیشی بوو. 

هێندە  ناتوانن  دەگەڕێن  سیاسییدا  ڕزگاریی  بەدواى  ئەوانەى 

سیاسیی  و  فیكری  ڕەچەڵەكنامەى  دەرب��ارەى  بن  سەختگیر 

سەپۆرت و پێشینەكانی خۆیان. فیدڵ كاسرتۆ نەیدەتوانی پشت لە 

شۆڕشی سۆسیالیستی بكات، لەبەر ئەوەى ماركس بۆرژوازییەكی 

ئیشیان  ئەفریقییەكان هەرگیز  ئاسیایی و  بوو. ڕادیكاڵە  ئەڵامنی 

بەوە نەبوو كە ترۆتسكی ڕووسێكی جولەكە بوو. بەگشتی ئەوە 

سیریل  و  ئیرلەندی  سۆسیالیستی  ڕێبەری   )1916-1868( كانۆلی  جەیمز    -21
لیۆنێل ڕۆبەرت جەیمز )1901-1989( مێژوونووس، ڕۆژنامەنووس، و تیۆریزەكەری 

سۆسیالیست و خەڵكی واڵتی ترینیداد و تۆباگۆ بوو. 
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ناوەڕاسنت كە نیگەرانی ئەوەن نەكا كرێكاران  لیبڕاڵەكانی چینی 

هەڵوێستی “بااڵدەست” وەربگرن و “ئاغایانە” دەربارەى ڕوانگەى 

فرەكولتووری یان ویلیام مۆریس22 گوتار بدەن. كرێكاران خۆیان 

بەگشتی هیچ یەكێك لەو نیگەرانیانەیان نییە كە لە ئێمە باشرتن 

سیاسیی  بەرگرییەكی  هەر  لە  پێشوازیی  كراوەوە  ئامێزی  بە  و 

كە  ئاوابوون  كەسانێك  بێتەبەرچاو.  باش  ئەوان  الی  كە  دەكەن 

سیاسیی  ئازادیی  وانەی  یەكەمجار  بەكۆڵۆنیكراوەكاندا  واڵتە  لە 

بوو؛  ئەوروپاییەك  ماركس  لەڕاستیدا  فێربوون.  ماركسەوە  لە 

بەاڵم ئەوە لەئاسیادا بوو بۆ یەكەمجار ئایدیاكانی ئەو ڕیشەیان 

لە  گەشاوەتر  كە  بوو  سێیەمدا  جیهانی  لە  مانایەك  بە  و  داكوتا 

كۆمەڵگا  زۆربەى  بەمانایەك  كرد.  جێگیر  خۆى  شوێنێك  هەموو 

جەماوەرێكی  بەهەرحاڵ،  بوون.  نائەوروپایی  ماركسیستییەكان 

پیادەیان  و  وەرناگرن  تیۆرییەكان  تەنها  هەرگیز  خەڵك  گەورەى 

هەوراز  لە  پڕ  و  پراكتیكی  پرۆسەیەكی  لە  تیۆرییەكان  ناكەن؛ 

خەباتی  بەسەرهاتی  بێگومان  دەكرێنەوە.  دروست  نشێودا  و 

ماركسیستیی دژ بە كۆڵۆنیالیزم بەمجۆرە بووە. 

ڕەخنەگرانی ماركس هەندێكجار ئاماژەیان بە بوونی هەوڵێكی 

بە  باوەڕبوون  واتا   – ك��ردووە  ئ��ەودا  كارەكەى  لە  پرۆمتەیی 

باوەڕبوون  لەگەڵیشیدا  و  رسوشتدا،  بەسەر  مرۆڤ  بااڵدەستیی 

بە پێشكەوتنێكی ناسنوورداری ئینسان. و لەڕاستیشدا هەوڵێكی 

22-  ویلیام مۆریس )1834-1896( دیزاینەری جلوبەرگ، هونەرمەند و نووسەر و 
یەكێك بوو لە سۆسیالیستە خەیاڵییەكان. 
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جۆرەى  بەو  هەر  دەبیرنێتەوە،  ئەودا  نووسینەكانی  لە  وەها 

دەكرێت ئەمە الی ڕۆشنبیرێكی ئەوروپای سەدەى نۆزدەهەمدا 

جانتا  نیگەرانی  كەس  1860دا  ساڵی  لەدەوروبەری  بدۆزرێتەوە. 

پالستیكییەكان و باڵوبوونەوەى كاربۆن و گازە ژەهراوییەكان نەبوو. 

سەرەڕای ئەمە، هەندێكجار دەستبەسەرداگرتن و بەكارهێنان یان 

بەخێراییەوە  ئەگەر  پێویستە.  كارێكی  رسوشت  چەوساندنەوەى 

دروست  بەنگالدیش  كەنارەكانی  لە  بەنداو  زۆری  ژمارەیەكی 

نەكەین، مەترسیی ئەوە لەئارادایە ئەم واڵتە لەسەر نەخشەى زەوی 

بوونی نەمێنێت و ڕەش ببێتەوە. كوتان )Typhoid jabs( خۆى 

دروستكردنی  رسوشتدا.  بەسەر  مرۆڤە  بااڵدەستیی  نیشانەكانی 

پردەكان و نەشتەرگەریی مێشكیش هەروەها. دۆشینی مانگاكان 

و بونیادنانی شارەكان جۆرە بەكارهێنان و جڵەوكردنێكی رسوشتە. 

بەسەر  زاڵبوون  هەوڵی  نابێت  هەرگیز  پێیوایە  ئایدیایەى  ئەو 

بەوالوە  سەنتیامنتاڵی  پووچی  قسەیەكی  لە  بدەین،  رسوشتدا 

مەرجێك  بە  تەنها  ئەمانە،  هەموو  سەرەڕای  نییە.  دیكە  شتێكی 

كە  بگرین،  بەسەر رسوشتدا  دەست  پێویستدا  لەكاتی  دەتوانین 

لەڕێگای زانستەوە بە هارمۆنییەكی دەقیقەوە بە ڕۆل و كاركردنە 

ناوەكییەكەى بگەین. 

 sentimentalism( سەنتیامنتاڵیزمە  ئ��ەم  خ��ۆی  ماركس 

سۆزگەرایی( )یان خۆى گوتەنی “ڕوانینی مندااڵنە بۆ رسوشت”( 

وەك ڕەنگدانەوەى هەڵوێستێكی خورافی لە بەرانبەر بە جیهانی 

رسوشتدا دەبینێت، ئەمەش هەڵوێستێكە مرۆڤ ناچار دەكات لە 

بەرانبەر بە دەسەاڵتی بااڵدەستیی رسوشتدا كڕنووش بەرێت و بێتە 
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سەرچۆك؛ و ئەم پەیوەندییە ڕازئامێزە لەگەڵ ژینگەى دەوروبەردا 

كە  تازە دەردەكەوێت  دیاردەیەكی  لە سەردەمی مۆدێرندا وەك 

ماركس ناوی فیتیشیزمی كااڵیی لێدەنێت. ئەمجارەش ژیانەكانی 

كەرەستە  بەهۆى  دیاریدەكرێت،  نامۆكانەوە  هێزە  بەهۆى  ئێمە 

مردووەكانەوە، كە فۆرمی ژیانێكی ستەمكارانە وەردەگرن. تەنها 

جیاوازیی لەوەدایە كە ئەم هێزە رسوشتییە تازانە چیرت لە ڕەگەزی 

جن و تارمایی دارستانەكان و حۆری ناو ئاوەكان نین، بەڵكو جوڵەى 

كۆنتڕۆڵ  ناتوانین  بازاڕدا، جوڵەیەك چیرت  لە  كااڵكانن  ئامانی  بێ 

نەیدەتوانی  ئۆدیسیۆسیش  بەوجۆرەى  هەر  بكەین،  جڵەوی  و 

ڕووەكانی  وەك  ڕووەوە  لەم  بێت.  زاڵ  دەریادا  خودای  بەسەر 

دیكە، ڕەخنەى ماركس لە ئابووریی سەرمایەداری پەیوەندییەكی 

پتەوی بە نیگەرانییەكانی ئەو دەربارەى رسوشتەوە هەیە. 

و  جوگرافی  فاكتەرە  ئەڵامنییشدا  ئایدیۆلۆژیای  لە  ماركس 

هەرێمییەكان لە شیكارییە كۆمەاڵیەتییەكانی خۆیدا دەژمێرێت. 

لەم  “دەبێت  مێژووییەكان  شیكارییە  هەموو  دەڵێت  ئەو 

ژێرخانە رسوشتییانە و گۆڕانەكانیان بەهۆى ئەكتی مرۆییەوە لە 

ڕەوتی مێژوودا دەستپێبكات”]12[. لە بەرگی سێیەمی سەرمایەدا 

ئاماژە دەكات بە “ئینسانی بەكۆمەاڵیەتیكراو و بەرهەمهێنەرە 

خۆیان  ماتریالییەكانی  ئاڵوگۆڕە  كە  بەرژەوەندهاوبەشەكان 

بەشێوەیەكی عەقاڵنی لەگەڵ رسوشتدا ڕێكدەخەن، بەڕێككەوتن 

كۆنتڕۆڵی  و  دەگرن  رسوشتدا  بەسەر  دەست  یەكرتیدا  لەگەڵ 

ئەواندا  بەسەر  حوكم  كوێر  هێزێكی  وەك  ناهێڵن  و  دەكەن 

)Interchange(”ئاڵوگۆڕ“ بە  پەیوەندیی  بابەتەكە  بكات”]13[. 
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�ەوە هەیە نەك بااڵدەستی یان ئاغایەتی)lordship(، كۆنتڕۆڵی 

)یان  پرۆمتوسی  زۆرداران��ە.  هەیمەنەخوازیی  نەك  عەقاڵنی 

پرۆمتە(ی ماركس )كارەكتەری مەحبوبی ماركس لە ئەفسانەی 

بواری  كەڵەگای  پاڵەوانێكی  نەك  سیاسییە  یاخییەكی  یۆنانیدا( 

گۆتە،  میڵتۆن،  دانتێ،  الی  هەروەها  ماركس،  الی  تەكنەلۆژیا. 

بلیك، بتهۆڤن و بایرۆن، پرۆمتە دیمەنی شۆڕش، هێزی داهێنەر 

و یاخیبوونە دژ بەخودایان]14[. 

ئەو تۆمەتەى دەدرێتە پاڵ ماركس كە دەڵێت ئەو یەكێكە لە 

عەقڵگەراكانی سەردەمی ڕۆشنگەری و تەنها دەیەوێت رسوشت 

تۆمەتێكی  لە  بكات،  بڕۆ  و  تااڵن  ئینسان  بەرژەوەندیی  بۆ 

بیرمەندی  كەمرتین  نییە.  دیكە  شتێكی  ب��ەوالوە  وەهمی 

پشتیوانیی  ئاشكراییە  بەم  دەبیرنێتەوە  ڤیكتۆریا  سەردەمی 

لە  یەكێك  بێت.  ژینگە  لە  بەرگریكردن  مۆدێرنی  بزووتنەوەى 

بینینێك  “قوڵرتین  ماركس  كارەكەى  پێیوایە،  ئەمڕۆ  ڕاڤەكارانی 

سەدەى  كۆمەاڵیەتیی  بیركردنەوەى  كۆى  لە  كە  دەردەخ��ات 

ئەو،  پێش  قۆناغەكانی  دەستكەوتەكانی  بەشێوەیەك  و   19

دەربارەى پرسە ئاڵۆزەكانی بااڵدەستیی ئینسان بەسەر رسوشتدا 

وێڵی  پەیڕەوانی  وەفادارترین  تەنانەت  دەبیرنێتەوە”]15[. 

ماركسیش ڕەنگە ئەم بانگەشەیە بە كەمێك زیادەڕەوانە سەیر 

ئەنگڵسی  تیادایە.  حەقیقەتی  بەهێزی  ناوكێكی  بەاڵم  بكەن، 

ماركسامن  بیروبۆچوونەكانی  كە  دەستەواژەیەكدا  لە  الو 

“گۆڕینی  دەنووسێت:  بیردەخاتەوە،  ئیكۆلۆژیا  دەرب��ارەى 

زەوی بۆ كااڵیەكی ئاسایی دەستفرۆشەكان – زەوییەك كە تاقە 
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زەویی ئێمەیە و مەرجی یەكەمی بوون و ژیامنانە – دووایین 

بۆ كااڵیەكی بەردەستی  ئینسان خۆى  بۆ گۆڕینی  هەنگاو بوو 

دەستفرۆشەكان”]16[.

و  بوون  یەكەمی  مەرجی  زەوی  دەڵێت  بانگەشەیەى  ئەم 

ژیامنانە – ئەم بانگەشەیەى دەڵێت ئەگەر بەدوای بونیادێكدا بۆ 

كاروبارەكانی مرۆڤ دەگەڕێیت، جگە لە زەوی لەهیچ شوێنێكی 

لە  ڕەخنە  لە  خۆى  ماركس  بانگەشەیەكە   – نایبینیتەوە  دیكەدا 

تیایدا  شوێنەى  ئەو  هەر  بەرباس،  دەیخاتە  گۆتادا  بەرنامەى 

سوورە لەسەر ئەوەى ڕەگ و ڕیشەى بوون و ژیانی مرۆڤ كار 

دواتر  ئەنگڵس  رسوشتە.  بەڵكو  بەتەنها،  نییە  بەرهەمهێنان  یان 

بەسەر  ئێمە  “بااڵدەستیی  دەنووسێت:  دیالەكتیكی رسوشتدا  لە 

كەسێكی  فەرمانڕەوایی  و  بااڵدەستی  وەك  هەرگیز  رسوشتدا 

كەسەى  ئەو  وەك  نییە،  بێگانەدا  نەتەوەیەكی  بەسەر  داگیركەر 

و  خوێن  و  گۆشت  بە  ئێمە   – وەستاوە  رسوشت  دەرەوەى  لە 

و  بوونین،  بە  سەر  لەمیانەیدا  و  بە رسوشت  سەر  مێشكامنەوە 

جگە  نییە  دیكەى  مانایەكی  رسوشتدا  بەسەر  ئێمە  بااڵدەستیی 

ئەوەیە  دیكە  بوونەوەرانی  بە  بەراورد  ئێمە  ئیمتیازی  لەوەى 

بەكاریبهێنین”]17[.  دروستی  بە  و  بناسین  یاساكانی  دەتوانین  كە 

هەڵبەت ئەنگڵس لە كتێبی سۆسیالیزم: یۆتۆپیا و زانستیدا وەك 

دەدوێت.  ئینسان  دەربارەى  واقیعی رسوشت”  و  وشیار  “ئاغای 

دروستە ئەو وەك یەكێك لە ئەندامانی سەرسەختی ئەنجوومەنی 

ڕاوچیانی چەشایر پێشینەى خۆى دەربارەى ژینگە كەمێك نارشین 

ئەمەیە  ماتریالیزمی ماركس  پرەنسیپەكانی  لە  یەكێك  كرد، بەاڵم 
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كە هیچ شتێك و هیچ كەسێك كامڵ نییە. 

نەتەوەیەك،  كۆمەڵگایەك،  كۆى  “تەنانەت  دەڵێت  ماركس 

دەژین  كاتدا  یەك  لە  كۆمەڵگایانەى  ئەو  هەموو  تەنانەت  یان 

خاوەنانی گۆی زەوی نین. ئەوان بەالیەنی زۆرەوە ئەو كەسانەن 

نیعمەتەكانی  و  دەستكەوت  لە  سوود  هەیە  ئەوەیان  مافی  كە 

وەربگرن، و وەك باوكێكی باشی خێزان دەبێت باشرت لە ڕابردوو بە 

نەوەكانی داهاتووی بسپێرن”]18[. ئەو بەباشی ئاگای لە ملمالنێی 

سەرچاوە  سەرمایەداریی  ماوەكورتی  چەوساندنەوەى  نێوان 

ماوەدرێژ  و  تەحەمول  قابیلی  بەرهەمهێنانی  و  رسوشتییەكان 

هەبوو. ئەو جارەهای جار جەخت دەكاتەوە كە گەشەسەندن و 

پێشكەوتنی ئابووریی نابێت بە نرخی هەڕەشەكردن و وێرانكردنی 

سەرچاوە جیهانی و رسوشتییەكان تەواو ببێت كە بەختەوەری و 

ئاساییشی نەوەكانی داهاتووی پێوە بەسرتاوەتەوە. ئەگەر ئەمڕۆ 

ماركس زیندوو بووایە بێگوومان لە ڕیزی پێشەوەى بزووتنەوەى 

لە  یەكێك  وەك  ئەو  دەوەستا.  ژینگەدا  پاراستنی  الیەنگرانی 

بە سیستەمێك سەیر  ژینگە سەرمایەداریی  پاراستنی  الیەنگرانی 

دەكات كە “هێزی ژیانی سەر ئەم خاكە بەبا دەدات” و بناغەكانی 

كشتوكاڵی “عەقاڵنی” وێران دەكات. 

بەرگی سێیەمی سەرمایەدا دەنووسێت: “كشتوكاڵ  لە  ماركس 

ئەبەدیی  هاوبەشی  دارایی  تاكە  كە  زەوی  عەقاڵنیی  چاندنی  و 

و  م��ان��ەوە  ب��ۆ  سەرەكییەكان  م��ەرج��ە  ل��ە  یەكێكە  ئێمەیە 

بەرهەمهێنانەوەى زنجیرەى نەوەكانی داهاتووی مرۆڤایەتی”]19[. 

بە  تەنها  سەرمایەداریی  بەمۆدێلی  كشتوكاڵ  پێیوایە،  ئەو 
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چۆڕبڕكردن و دەركێشانی دوا “سەرچاوە یەكەمەكانی هەرجۆرە 

كاردەكەن”  لەسەری  كە  كرێكارانێك  و  زەوی  ]واتا[   ... سامانێك 

ڕەخنەگرتنی  لەمیانەى  ماركس  دەدرەوشێتەوە.  و  دەكات  گەشە 

وەك  كێشەكانی  لەسەر  قسە  پیشەسازیی،  سەرمایەداریی  لە 

ژەهراویبوونی  دارستانەكان،  وێرانكردنی  زبڵ،  شاردنەوەى 

دەكات.  ئاووهەوا  پیسبوونی  و  ژینگە  تێكچوونی  ڕووبارەكان، 

لە  گرنگ  ڕۆڵێكی  ئیكۆلۆژیا  بەردەوامبوونی  ئەو،  بۆچوونی  بە 

كشتوكاڵیی سۆسیالیستیدا دەگێڕێت]20[. 

لەپشتی ئەم نیگەرانییەدا بۆ رسوشت، ڕوانگەیەكی فەلسەفی 

ژنانەى  و  پیاو  ئەو  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  لە  ماركس  هەیە. 

سەربە  كە  چووەتەوە  لەبیریان  ب��ەاڵم  لەرسوشت،  بەشێكن 

لە  تەنانەت  ماتریالیستە.  و  رسوشتگەرا  نووسەرێكی  رسوشنت، 

دادەنێت،  مرۆڤ  “جەستە”ی  بە  رسوشت  سەرمایەدا  شوێنێكی 

لەئاڵوگۆڕدا  لەگەڵیدا  بەردەوام  “دەبێت  مرۆڤایەتی  جەستەیەك 

“ئەندامە  بەرهەمهێنان  ئامرازەكانی  گوتەنی،  خۆى  بێت”. 

لە  شارستانییەت،  كۆى  مرۆڤن.  جەستە”ی  گەشەسەندووەكانی 

لە  جگە  نییە  شتێك  ژێردەریاییەكان،  تاكو  سیناوە  ئەنجوومەنی 

درێژبوونەوە و گەشەكردنی هێزە جەستەییەكانی ئێمە. جەستە و 

جیهان، سوبێكت و ئوبێكت، دەبێت هاوسەنگییەكی گونجاویان 

زمانێكی  وەك  دروست  ئێمە  ژینگەى  تاكو  هەبێت،  بەیەكەوە 

ئەم  خراپكردنی  ماركس  وابێت.  مرۆییەكان  مانا  دەربڕینی 

تیایدا  مرۆڤ  حاڵەتێك  واتا  “لەخۆنامۆبوون”،  ناودەنێت  حاڵەتە 

هیچ ڕەنگدانەوەیەكی بوونی خۆى لە دنیای ماتریالی بەدەر لە 
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هەست و شعووردا نابینێتەوە، و لەم ڕووەوە پەیوەندیی خۆى بە 

گرنگرتین ڕوو یان الیەنی بوونی خۆى لەدەست دەدات.

رسوشت  و  “خود”  نێوان  بەرانبەرەى  پەیوەندییە  ئەم  كاتێك 

مانای  بێ  ماتریالیی  دنیای  و  دەمێنینەوە  ئێمە  بكەوێت، 

سەرمایەداریی كە تیایدا رسوشت هیچێك نییە جگە لە ماددەیەكی 

خاوی نەرم و وابەستەی هەوا و هەوەسی ئێمەیە و هەر فۆرمێك 

بە  دەبێت  شارستانێتیی  و  دەمانەوێت.  ئێمە  كە  وەردەگرێت 

نەشتەرگەرییەكی پالستیكی بەرفراوان. لە هەمانكاتدا “خود”یش 

جیا  دیكە  جەستەكانی  لە  و  خۆی  جەستەى  لە  رسوش��ت،  لە 

دەبێتەوە. ماركس پێیوایە لە سیستەمی سەرمایەداریدا تەنانەت 

هەستە فیزیكییەكانی ئێمەیش بوون بە “كااڵ”، چونكە جەستەى 

ئەبسرتاكتی  ئامرازێكی  لە  جگە  نییە  شتێك  كە  ئێستا  ئێمە، 

خۆی  هەستیاری  ژیانی  لە  چێژ  ناتوانێت  چیرت  بەرهەمهێنان، 

سەرلەنوێ  دەتوانین  ئێمە  كۆمۆنیزمدایە  لە  تەنها  وەربگرێت. 

هەست بە جەستەى خۆمان بكەین. بەدیدی ماركس، تەنها ئەوسا 

تێبپەڕین و  دەتوانین بە سنوورە عەقڵییە سەرتاپا ئامرازییەكاندا 

جیهان  ئێستاتیكییەكانی  و  ڕۆحانی  ڕەهەندە  لە  خۆشی  و  چێژ 

ببەین. لەڕاستیدا كارەكەى ماركس سەرتاپا “ئێستاتیكی”یە. ماركس 

لە گروندریسەدا گلەیی و گازەندەى ئەوە دەكات كە لە سیستەمی 

سەرمایەدارییدا رسوشت بە تەواوی پاشكۆى بەرژەوەندیخوازییە، 

و چیرت وەك “دەسەاڵتێكی لەخۆدا” نانارسێتەوە. 

ماتریالییەوە  بەرهەمهێنانی  لەڕێگای  ئینسان  ماركس،  الی 

خود  نێوان  “میتابۆلیزم”)metabolism(ی  نێوانگریی  دەبێتە 
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لە  ئەویش  دەك��ات،  كۆنتڕۆڵی  و  دەخات  ڕێكی  و  رسوشت  و 

و  بەرزتری  نیشانەیەكی  هیچ  كە  دووالیەنەدا  هاموشۆیەكی 

بااڵیەتیی مرۆیی تیادا نییە. و هەموو ئەمانە – رسوشت، كار و 

زەحمەت، یان ڕەنج، جەستەى بەرهەمهێنەر و پێداویستییەكانی 

– الی ماركس بناغەى پایەداری مێژووی مرۆڤ دروست دەكەن. 

ئەمە گێڕانەوەیەكە لە میانە و لەژێر كولتوورە مرۆییەكاندا هەیە 

ناوچەوانی ئەوانە دەدات.  لە  بەناچاری مۆرك و ماركی خۆى  و 

بەباوەڕی ماركس، كار وەك ئاڵوگۆڕێك كە بە “میتابۆلیزم”ی نێوان 

ئینسان و رسوشتدا دێتەوە، مەرجێكی “ئەزەلی و ئەبەدی”یە كە 

دێت  بەسەردا  گۆڕانی  ئەوەى  نایەت.  بەسەردا  گۆڕانی  هەرگیز 

– مۆدێلە جۆراوجۆرەكانی كاركردنی مرۆڤەكانە لەسەر رسوشت. 

چەندین  بە  خۆیان  بژێوی  دابینكردنی  ئامرازەكانی  ئینسانەكان 

شێوە و مۆدێلی جیاواز بەرهەم دەهێنن. و ئەمە شتێكی رسوشتییە، 

چونكە بۆ لەدایكبوونی ئینسان شتێكی زەروورییە، بەاڵم لە میانەى 

پرۆسەیەكی كولتووریی یان مێژووییەوەیە، چونكە بەشێوەیەكی 

یەكالییكەرەوە جۆرە دیار و بەرچاوەكانی حاكمییەت، ملمالنێ و 

ئەوە  خەیاڵی  نییە  هۆیەكامن  هیچ  لەگەڵدایە.  چەوساندنەوەى 

بكەین ئەگەر جەوهەری “ئەزەلی و ئەبەدی”ی كار قبوڵ بكەین، 

دەكەوینە نێو داوی ئەم وەهمەوە كە ئەم فۆرمانە یان چوارچێوە 

كۆمەاڵیەتییانەش ئەزەلی و ئەبەدین. 

ئەمە، بە قەولی ماركس، “مەرجی ئەبەدی كە هەمیشە لەالیەن 

بە  دژ  ئینساندا دەسەپێرنێت”  ژیانی  و  بوون  بەسەر  رسوشتەوە 

سەركوتكردنی  بە  كە  دەوەستێت  پۆستمۆدێرنی  دیوی  و  سووچ 



بۆچی ماركس لەسەرحەق بوو؟ 380

جەستەى رسوشتی و ماتریالی، مرۆڤ بەگشتی دەبێت ئەوە لە 

مەیدانی كولتووردا چارەسەر بكات و بیتوێنێتەوە. خودی وشەى 

ڕووبەڕووی  سیاسیی  بەرژەوەندخوازانی  ئەندامی  “رسوشتی” 

تەكان و لەرزە دەكاتەوە. هەرجۆرە پێڕاگەیشتنێك بە بایۆلۆژیای 

ئەوانەوە]پۆستمۆدێرنیستەكان[  لەڕوانگەى  ئێمە،  هاوبەشی 

“بایۆلۆژیزم”�ە.  نیشانەى  و  تاوانكارانەیە  بیركردنەوەیەكی 

چونكە  نەگۆڕ،  عوسابی)نێرڤس(ێكی  لە  بریتییە  پۆستمۆدێرنیزم 

تووشی وەهم بوون بەرانبەر بەشتی جێگیر و نەگۆڕ و بەهەڵە 

هەمیشە ئەمە لە مەیدانی سیاسەتدا وەك كاردانەوەیەك دەبینن. 

گۆڕانێكی  پەرەسەندندا  پرۆسەى  لە  ئینسان  جەستەى  مادام 

ئەوتۆی بەسەردا نەهاتووە، ئەوا بیركردنەوەى پۆستمۆدێرن تەنها 

وەك “دروستكراوێكی كولتووری” لەگەڵیدا دێتەوە و دەگونجێت. 

بەئاگا  ڕاستییە  لەم  ماركس  ب��ەڕادەى  بیرمەندێك  هیچ  بۆیە، 

نەبوو، كە رسوشت و جەستەى مرۆڤ هەمیشە بەهۆى پرۆسە 

كۆمەاڵیەتییەكانەوە دروست دەبن. و ئەم میدیۆمە لە هەنگاوی 

لەنێو  رسوش��ت  كە  كارێك  دەنارسێتەوە،  كار  وەك  یەكەمدا 

چاالكییەكی  كار  دەكات.  دروست  مرۆییەكاندا  مانا  چوارچێوەى 

پڕمانایە. ئێمە هەرگیز سەروكارمان لەگەڵ ماددەى خاوی ڕووتدا 

نییە. جیهانی ماددە هەمیشە بەنێو مانا مرۆییەكاندا تێدەپەڕێت 

تاكو بە ئێمە بگات، و تەنانەت ئاڵۆزی و بێامناییش یەكێكە لەم 

مانایانە. ڕۆمانەكانی تۆماس هاردی ئەم چۆنایەتییە بە بەرزترین 

شێوە دەردەخەن. 
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لە  بەشێكە  مرۆییەكان  كۆمەڵگا  مێژووی  ماركس،  بەباوەڕی 

و  تێكەڵ  واتا كۆمەاڵیەتیبوون  ئەم ڕستەیە  و  مێژووی رسوشتی. 

ئاوێتەى رسوشتی ئەو جۆرە ئاژەاڵنە بووە، كە ئێمەین. هاوكاریی 

زەرووری  ئێمە  ماتریالیی  م��ان��ەوەى  بۆ  تەنها  كۆمەاڵیەتی 

خۆبەدیهێنانی  پرۆسەى  لە  بەشێكە  هەروەها  بەڵكو  نییە، 

كاتیگۆرییەكی  مانایەك  بە  رسوش��ت  ئەگەر  كەواتە  م��رۆڤ. 

كۆمەاڵیەتییە، كۆمەڵگاش بەپێی خۆى كاتیگۆرییەكی رسوشتییە. 

یەكەم  گوزارەى  لەسەر  پێداگریی  بەگشتی  پۆستمۆدێرنیستەكان 

ماركس،  بەدیدی  دەشارنەوە.  دووەم  گ��وزارەى  بەاڵم  دەك��ەن، 

و  هاوتا  پەیوەندییەكی  ئینسان  و  رسوشت  نێوان  پەیوەندیی 

دەڵێت  ئەڵامنیدا  ئایدیۆلۆژیای  لە  جۆرەى  بەو  نییە.  بەرانبەر 

تاكە  بۆ  بابەتە  ئەم  هەیە.  بااڵی  دەستی  رسوشتە  ئەوە  دواجار 

فاوستیی  خەونی  دەردەكەوێت.  مەرگ  بەشێوەى  مرۆییەكان 

پێشكەوتنی بێ سنوور لە جیهانێكی ماتریالیدا، كە وەك مۆم لە 

دەستەكانی ئێمەدایە “ئەولەویەتی رسوشتی دەرەكی” فەرامۆش 

پێیدەڵێین  بەڵكو  فاوستی،  ناڵێین  خەونە  بەم  ئەمڕۆ  دەكات. 

لە  ڕقی  شاراوەیی  و  بەنهێنی  ئەمریكایی  خەونی  ئەمریكایی. 

ماتریالە، چونكە وەك بەربەستی ڕێگای گەیشنت تائەبەد سەیری 

دەكات. لەم ڕووەوە دەیەوێت جیهانی ماتریالی یان بەزەبری هێز 

و  پۆستمۆدێرنیزم  بیتوێنێتەوە.  كولتووردا  لەنێو  یان  ببات  لەناو 

ڕۆحی پێشەنگبوون دوو ڕووی دراوێكن: هیچ یەكێكیان ناتوانێت 

و  خۆیەتی،  سنووردارێتییەكانی  زادەى  مرۆڤ  كە  بكات  قبوڵی 

ڕاكردن و هەاڵتنی هەمیشەیی لە سنوور هەمان ئەو شتەیە كە 
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پێیدەگوترێت مێژووی مرۆڤ. 

بەم  بەاڵم  رسوشت،  لە  بەشێكن  مرۆڤەكان  پێیوایە،  ماركس 

ئەم  و  بووەسنت؛  رسوش��ت  ل��ەس��ەرەوەى  دەتوانن  حاڵەشەوە 

رسوشتی  بەشێكی  خ��ۆى  رسوش��ت  لە  ڕێژەییە  جیابوونەوە 

لەسەر  كار  ئەوەوە  بەهۆی  كە  تەكنەلۆژیا،  خودی  ئەوانە]21[. 

رسوشت دەكەین، بەپێی رسوشت نەخشەى كێرشاوە و داڕێژراوە. 

یەكێتییەكی  كولتوور  و  رسوشت  ماركس  الی  ئەگەرچی  بەاڵم 

ئاڵۆز دروست دەكەن، كەچی ئەو ئامادە نییە یەكێك لەو دووانە 

لە كارەكانی سەرەتای خۆیدا كە  بتوێنێتەوە. ئەو  لەویدیكەیاندا 

پێشوەختانە دەردەكەوێت، خەونی  بەشێوەیەكی سەرسوڕهێنەر 

كە  كاتێك  بەاڵم  دەبینێت؛  رسوشت  و  ئینسان  كۆتایی  یەكێتیی 

و  ئینسان  لەنێوان  هەمیشە  تێدەگات  تەمەنەوە،  نێو  پێدەنێتە 

رسوشتدا جۆرە گرژی یان نایەكسانییەك بوونی هەیە، و یەكێكیش 

و  داخ  كەمێك  بە  ئەو  بێگومان  كارە.  گرژییە  ئەم  ناوەكانی  لە 

كە  ڕەتدەكاتەوە  فەنتازیی جوانی  و  وێنەی خەیاڵی  كەسەرەوە، 

رسوشت  تیایدا  وێنەیەك  كۆنە،  مرۆڤایەتی  خودی  هێندەى 

بەلەخۆبوردووییەكی تەواوەوە لە بەرانبەر ئارەزوو و خواستەكانی 

ئێمەدا دەوەستێت: 

چ ژیانێكی سەرسوڕهێنەرە لەبەردەممدا

سێوە گەییوەكان كە كەوتوون لەبەردەممدا

هێشوە خۆشەكانی شەرابی ترێ

بادەڕێژان لە دەمی مندا مەست

میوە خۆش و چێژبەخشان، ڕادەكەن
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خۆیان بەرەو منی سەرمەست، ڕادەكەن

لەهەر الیەك بۆنی گوڵ و ڕەیحان

من و ئەم هەلهەلەیەى حەیران
)ئەندرۆ مارڤیل، “باخی جادوو”(

پێیدەڵێت  خۆى  كە  هەیە  پرۆسەیەك  بە  ب��اوەڕی  ماركس 

“بەئینسانیكردنی رسوشت”؛ بەاڵم رسوشت بەدیدی ئەو هەمیشە 

سەركێشیی بەرانبەر بە مرۆڤ دەنوێنێت، وەك بڵێیت دەتوانێت 

دەكات.  بەرهەڵستیی  ئێمەدا  پێداویستییەكانی  بە  بەرانبەر  لە 

چونكە  هەیە،  پۆزەتیڤیشی  ڕەهەندێكی  بابەتە  ئەم  هەڵبەت  و 

داهێنەرانەى  بەشێكی  خۆماندا،  بەربەستەكانی  بەسەر  زاڵبوون 

وەڕەسكەر.  جیهانێكی  دەبێتە  جادوو  و  سیحر  جیهانی  ئێمەیە. 

هیچ  بژیابایە،  جادوەدا  باخی  لەو  ڕۆژێك  مارڤیل  ئەگەر  ڕەنگە 

ئارەزوویەكی بۆ نەدەمایەوە جگە لە گەڕانەوە بۆ لەندەن. 

هێزە  سنووری  بێ  پەرەسەندنی  بە  ب��اوەڕی  ماركس  ئایا 

پرەنسیپەكانی  شێوەیەك  بە  ئەویش  ه��ەب��وو،  مرۆییەكان 

ئەو هەندێكجار ڕۆڵی  لەڕاستیدا  بكات؟  پێشێل  ژینگە  پاراستنی 

مرۆییەكاندا  هێزە  لەگەشەكردنی  رسوشتییەكان  سنووردارێتییە 

بەكەم دەگرێت، بەڕادەیەك بەم هۆیەوە كە بیرمەندانی بەرەى 

دەكرد.  زیادەڕەوییان  ئەمەدا  ڕۆڵی  لە  ماڵتۆس  تۆماس  وەك  دژ 

ئەو قبوڵی دەكات كە رسوشت چەندین سنوور بەسەر مێژوودا 

زۆرێكییاندا  بەسەر  دەكرێت  ئەو  بەگومانی  بەاڵم  دەسەپێنێت، 

ئەو  بەرچاوی  ڕەگێكی  ئەودا  كارەكانی  لە  بێگومان  بین.  زاڵ 
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تەكنەلۆژیانە  گەشبینیی  پێیبڵێین  دەكرێت  كە  دەبیرنێت  شتە 

دیدگایەك   :- هەیمەنەخوازی  هەندێكجار  تەنانەت  و   –

ملهوڕەكانی  هێزە  بەهۆى  دەتوانێت  بەهۆیەوە  م��رۆڤ  كە 

بەرهەمهێنانەوە پێ بنێتە نێو دنیای قەشەنگی نوێوە23. هەندێك 

تا  دیدگایەیان  ئەم  ترۆتسكی(  )وەك  دواتر  ماركسیستەكانی  لە 

كۆتاییەكی یۆتۆپیایی برد، و پێشبینیی داهاتوویەكیان كرد پڕ بێت 

بینیامن،  پێشرت  بەوجۆرەى  بەاڵم  بلیمەتەكان]22[.  و  پاڵەوانان  لە 

جۆرە  ئەم  ئ��ەوەى  لەسەر  س��وورە  هەیە  دیكەیش  ماركسێكی 

خۆشگوزەرانی  لەگەڵ  دەبێت  مرۆییەكان  هێزە  گەشەكردنەى 

وەك  سەرمایەدارییە  ئەوە  بگونجێت.  ئینسانیدا  كەرامەتی  و 

پرۆسەیەكی هێزەكییانە ناكۆتا لە بەرهەمهێنان دەڕوانێت، و ئەوە 

سۆسیالیزمە بەرهەمهێنان دەخاتە نێو چوارچێوەى بەها ئەخالقی 

بەرگی  لە  ماركس خۆى  بە دەربڕینی  یان  ئێستاتیكییەكانەوە.  و 

و  چوارچێوە  لەنێو  “دەبێت  بەرهەمهێنان  سەرمایەدا  یەكەمی 

فۆرمێكی گونجاو لەگەڵ گەشەی فرەالیەنی مرۆڤایەتیدا” ئەنجام 

بدرێت. 

پشتڕاستكردنەوەى  دەڵ��ێ��ت،  بینتۆن  تید  ج���ۆرەى  ب��ەو 

سیاسییدا،  ڕزگاریی  لەگەڵ  نەك  رسوشتییەكان  سنووردارێتییە 

بەڵكو لەگەڵ گێڕانەوە یان نوسخە یۆتۆپییەكەى ئەم ڕزگارییەدا 

ناگونجێت]23[. جیهان چەندین سەرچاوەی هەیە كە ئەو توانایەمان 

ئەلدۆس هاكسلی،  ڕۆمانەكەى  بە  ئیگڵتۆنە  تێری  ناڕاستەوخۆی  ئاماژەیەكی    -23
دنیای قەشەنگی نوێ. )وەرگێڕ(
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پێدەدات نەك تەنها ژیانێكی باشرت بژین، بەڵكو هەروەها بتوانین 

خاوەن ژیانێكی باش و شایستەیش بین. جیڕاڵد كوهن دەنووسێت 

ناكۆتایی  ڕەوتی  بەرهەمهێرناوەكان  زۆربوونی  و  ڕژان  “بەڵێنی 

كااڵكان نییە، بەڵكو جۆرێك بەسبوونی بەرهەمهێرناوەكانە كە بە 

كەمرتین ئاستی زەحمەت و ناخۆشیی دابین دەبن”]24[ و ئەوەى 

سیاسەتە  بەڵێنەدا  ئەم  بەدیهاتنی  لەبەردەم  بەربەست  دەبێتە 

سۆسیالیزم  ماركس،  الی  بینیامن،  جۆرەى  بەو  رسوشت.  نەك 

بەاڵم  هەیە؛  بەرهەمهێنەرەكان  هێزە  گەشەكردنی  بە  پێویستیی 

ئەستۆی  لە  بەڵكو  نییە،  سۆسیالیزم  كاری  ئەوان  گەشەكردنی 

ماتریالی  سامانی  و  زۆربوون  سۆسیالیزم  دایە.  سەرمایەداریی 

بەرهەمناهێنێت، بەڵكو وەك خزمەت بەكاری دەهێنێت. ستالین 

بوو نەك ماركس، دەیگوت ئامانجی سۆسیالیزم گەشەكردنی هێزە 

قوتابخانەى  لە  خوێندكارێكە  سەرمایەداری  بەرهەمهێنەرەكانە. 

جادووگەردا وانە دەخوێنێت: سەرمایەداری هێزەكانی لە غەیب 

و نادیارییەوە دەرخستووە كە جڵەوپچڕاو و لەكۆنتڕۆڵ دەرچوو 

سەرییان بە هەموو كون و قوژبنێكدا كردووە و ئێستاش هەڕەشەی 

ئەو  جواڵندنی  سۆسیالیزم  پەیامی  دەكەن.  ئێمە  لەناوچوونی 

هێزانە نییە بەڵكو كۆنتڕۆڵكردنی ژیان و ئینسانیی ئەو هێزانەیە. 

مانەوەى  لە  هەڕەشە  ئێستا  گەورەیەى  مەترسییە  دوو  ئەو 

ژینگەییە.  ئەویدیكەیان  و  میلیتاری  یەكێكان  دەكەن  مرۆڤ 

هیچ دوور نییە ئەم دوو هەڕەشەیە لە داهاتوودا زیاتر لەپێشوو 

لەیەكرتی نزیك ببنەوە، چونكە خەباتەكان بۆ دەستبەسەرداگرتنی 

كۆتایی  سوپایی  ملمالنێی  بە  رسوشتییەكان  دەگمەنە  سەرچاوە 
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پڕجۆش  لە  بوون  یەكێك  كۆمۆنیستەكان  ساڵە  ساڵەهای  دێت. 

و خرۆشرتین الیەنگران و بەرگریكارانی ئاشتی و ئالن مەكسینز 

“من  كردووەتەوە:  كورت  هۆكارەی  ئەم  بلیمەتییەكەوە  بە  وود 

كێبڕكێخواز،  لۆژیكی  كە  ئاشكرایە  و  ڕوون  وابیردەكەمەوە 

گەشەسەندنخواز و چەوسێنەرانەى كەڵەكەكردنی سەرمایەداریی 

زەرووری،  بە  دەوڵەت-نەتەوەكاندا  سیستەمی  چوارچێوەى  لە 

سەرمایەداری  و  جێگیرییەكانە،  تێكدەریی  زوو،  یان  درەنگ 

جیهانیی،  ئاشتیی  لەسەر  هەڕەشە  گەورەترین  وەك  ئێستا   ...

لە  دەیەوێت  ئاشتیخوازی  بزووتنەوەی  ئەگەر  دەمێنێتەوە”]25[. 

ئەو  نابێت  تێبگات  جیهانی  شەڕانگێزیی  ڕیشەییەكانی  هۆكارە 

رسوشتە گیانەوەرییە فەرامۆش بكات كە شەڕانگێزیی پەروەردە 

ماركسیزم  قوڵبینییەكانی  لە  چاو  ناكرێت  واتا  ئەمە  و  دەكات. 

دەربارەى ئەمە بپۆشین. 

ئەم خاڵە بۆ بزووتنەوەى پاراستنی ژینگەیش دەست دەدات. 

وێرانكردنی  لە  خۆى  ناتوانێت  سەرمایەداریی  پێیوایە،  وود  ئالن 

زۆرەكەى  و  ئاشكرا  ئ��ارەزووە  چونكە  بگرێت،  ب��ەدوور  ژینگە 

ڕەنگە  هەیە.  دژەكۆمەاڵیەتیی  جەوهەرێكی  كەڵەكەكردن  بۆ 

و  ڕەگ��ەزی  یەكسانییە  تەحەمولی  سەرمایەداری  سیستەمی 

ناتوانێت  جەوهەرەكەیەوە  بەهۆى  بەاڵم  بكات،  جێندەرییەكان 

ماتریالی  جیهانی  ڕێزی  یان  بەرێت  جیهانی  ئاشتیی  بۆ  دەست 

بتوانێت ئاستێكی  بگرێت. وود گوتەنی سەرمایەداری “لەوانەیە 

كاتێك  بەتایبەت  جێبكاتەوە،  لەخۆیدا  ژینگە  چاودێریكردنی 

تەكنەلۆژیای پاسەوانیكردنی ژینگە خۆى لە بازاڕدا قازانجێكی زۆر 
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كۆبكاتەوە. بەاڵم جەوهەری ناعەقاڵنیانەى پاڵنەری كەڵەكەكردنی 

كەرەستەكانی  پاشكۆى  دەكاتە  شتێك  هەموو  كە  سەرمایە، 

سەرمایە  بەرەوپێشچوونی  بۆ  و  سەرمایە  خودی  گەشەسەندنی 

تەرخانی دەكات، بەناچاری لەناوبردن و نەقسكردنی هاوسەنگیی 

یان  “سۆسیالیزم  كۆمۆنیستەكان  كۆنی  دروشمی  ژینگەیە”]26[. 

دیدگا  بۆنی  گروپێكەوە  ڕوانگەى  لە  هەمیشە  وەحشیگەرایی” 

ئاخیرزەمانییەكانی لێدەهات. ئێستا كە خوالنەوەى مێژوو بەرەو 

جەنگێكی ناوكی و كارەساتی ژینگەیی دەچێتە پێشەوە، دەبێت 

بڵێین ئەو دروشمە كۆنە بریتییە لە حەقیقەتێكی پەتی و وشیارانە. 

ئەگەر ئێمە ئێستا هیچ كارێك نەكەین، دوور نییە سەرمایەداریی 

هەموومان بكاتە پارووی مەرگ. 
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دەرەنجام
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تاك  بە  پتەوی  باوەڕێكی  ئەو  ماركس:  بوو  بەمجۆرە  بەڵێ، 

ئەبسرتاكتییەكانی  دۆگامتیزمە  لە  گومانەوە  چاوی  بە  و  هەبوو 

كۆمەڵگایەكی  چەمكی  بۆ  سەرتاپایی  ڕوانگەیەكی  دەڕوان��ی. 

پێرفێكت نەبوو، هەمیشە بە وریاییەوە بیری لە ئایدیای یەكسانی 

كە  نەدەبینی  داهاتوویەكی  خەونی  هەرگیز  و  دەك���ردەوە، 

هەمووان تیایدا جلوبەرگی وەك یەكی كرێكاریان لەبەركردووە و 

ئارەزووی ئەو  لەسەر پشتیشیان كۆدە نەتەوەییەكان نوورساون. 

جیهانێكی یونیفۆرم نەبوو، بەڵكو جۆراوجۆر بوو. ئەو وەك لیبوكە 

پێش  زۆر  نەدەكرد.  پیاوانی  و  ژنان  سەیری  مێژوو  بێچارەكانی 

دامەزراوەى  دژایەتیكردنی  كەوتە  ڕاستڕەوەكان  كۆنزەرڤاتیڤە 

دەوڵەت، و دەیگوت سۆسیالیزم دوژمنی دیموكراسی نییە، بەڵكو 

بنەمای  لەسەر  باش  ژیانێكی  بۆ  ئەو  مۆدێلی  دەكاتەوە.  قوڵرتی 

هەروەها  وەستابوو.  هونەرمەندانە  خۆ-دەربڕینی  ئایدیای 

لە  هەندێك  ئاشتیخوازانە  شێوەگەلی  بە  دەكرێت  پێیوابوو 

شۆڕشەكان سەربكەون، و هەرگیز نەیاریی ڕیفۆرم و چاكسازییە 

كۆمەاڵیەتییەكان نەبوو. قەت سەرنجەكانی خۆى تەنها بۆ چینی 

دوو  بەپێی  هەرگیز  و  نەكردەوە،  بەرتەسك  دەستی  كرێكارانی 

جەمسەری تەواو دژ بەیەكی چینایەتی، لە كۆمەڵگای نەڕوانی. 
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ماتریالی  بەرهەمهێنانی  بە  فیتشیستی  بەرگی  هەرگیز  ئەو 

دەبێت  تادەگونجێت  پێیوابوو  بەپێچەوانەوە،  نەبەخشی. 

كار  ئەو  ئایدیالەكەى  بكەین.  ڕزگار  فیتیشیزم  شەڕی  لە  خۆمان 

و زەحمەت نەبوو، بەڵكو كاتی بەتاڵ بوو. ئەگەر هێندە خۆى بە 

ئابوورییەوە سەرقاڵ دەكرد، بۆ ئەوە بوو كە دەیویست هەیمەنە 

كەم  نەبێت  هیچ  ئینسان  ژیانی  لەسەر  ئابووریی  دەسەاڵتی  و 

ڕیشەییە  باوەڕە  لەگەڵ  تەواو  ئەو  ماتریالیزمەكەى  بكاتەوە. 

ستایشی  ئەو  دەگونجا.  و  دەهاتەوە  مەعنەویەكاندا  و  ئەخالقی 

چینی ناوەڕاستی دەكرد، و پێیوابوو سۆسیالیزم میراتبەری میراتە 

مەدەنییەكان  مافە  ئازادی،  واتا   – چینەیە  ئەو  شكۆمەندەكانی 

دەربارەى  ئەو  دیدگاكانی  زۆربەى  ماتریالی-.  گەشەسەندنی  و 

زەمەنی  پێش  سەرسوڕهێنەر  بەشێوەیەكی  ژینگە،  و  رسوشت 

خۆى كەوتبووەوە. هیچ بزووتنەوەیەكی سیاسیی كە لە نێو دڵی 

كارەكانی ئەوەوە لەدایكبوو، هێندەى ئەو بەرگریكاریی بەهێزی 

ڕزگاریی ژنان، ئاشتیی جیهانی، خەبات دژ بە فاشیزم و خەبات 

دژ بە كۆلۆنیالیزم نەبووە. 

ئایا هیچ بیرمەندێك هێندەى ماركس 

وێنەى هەجوئامێزی بۆ داتارشاوە؟
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پەراوێزەكان
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