مارکس و مێژوو لە وەهمەکانی
(بەختیار عەلی) و (ڕێبین هەردی) دا
_____________________________________________________________________________________________

سەرەتا
لە هەموو سەردەمێکدا ،نووسەرە برجوازیەکان ،بەئاگاو بێئاگا ،باڵوکردنەوەی وەهمیان کردۆتە سەرچاوەی ڕزق و بژێویان.
میدیایەکی بۆگەنیش لە پشتیانەوە ،برەو بەو وەهمانە دەدات و دەبێتە سەرچاوەی بژێوی بۆ ژمارەیەکی تر لەو مشەخۆرانەی بە
پەردەیەکی ئەستوور ،دەموچاوە ترسناکەکەی سەرمایەداریی دادەپۆشن و ناکۆکیەکان وەک شتێکی سەرزارەکی نێوان چەند
حیزبێک نیشان دەدەن و هەموو ملمالنێیەکی چینایەتی لە مێژوو دەکەنە دەرەوە.
یەکێک لەو وەهمانەی سااڵنێکە میدیای کوردی و ئەدەبی برجوازی ،بەردەوام دووبارەی دەکاتەوە ،ئەوەیە کە گوایە :مێژوو
بەرهەمی بیرە ،دەوڵەت و سیستمی بەرهەمهێنان پێشنیاری بیرمەندەکانە .ئەوەی لە سۆڤیەتیشدا ڕوویدا ،ئەوە پێشنیارەکەی
کارل مارکس بوو .بۆیە بە گووتەی ژیژاک ،گەڕانەوە لە مارکسەوە بۆ هیگڵ ،پێویستیی سەردەمە.
ئەم وەهمە چۆن پێوانە دەکەین؟ لە مێژوودا یان لە ئایدیادا؟ بێگومان لە مێژوودا ،لە یاسا ئابووریە -مێژووییەکانەوە ،ئەو
یاسایەنەی مارکس واتەنی ..." :لە ڕێگای پەیوەندیی خستنەڕوو داخوازیەوە -العرض والطلب -حوکم بەسەر هەموو جیهاندا
دەکات -ئەمەیش پەیوەندیەکە  ..لەسەروو هەموو جیهانەوەیە ،وە بەدەستێکی شارراوە ،بەختەوەری و پەژارە ،بەسەر مرۆڤدا
دابەش دەکات ،ئیمپراتۆریەتێک دروست دەکات و ئیمپراتۆریەتێک لەناو دەبات ،دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی نەتەوەیەک و
لەناوچوونی نەتەوەیەکی تر -وە هەر تەنها بە لەناوچوونی موڵکدارێتی تایبەتی ،هێزی پەیوەندیی خستنەڕوو داخوازی ،دەچێت
بەهەواداو لەنێودەچێت" (کارل مارکس ،االیدیولوجیة االلمانیة).
ئا بەم جۆرە ،وە بە پێچەوانەی هەموو ئەوانەوە کە مارکس وەک پێغەمبەرێکی شکستخواردوو دەناسێنن ،دەبێت بڵێین :هەروەک
چۆن سێر نیوتن ،ناتوانێت ڕێ و شوێنێک بۆ سروشت دابنێت لە سەری بڕوات بەڕێوە ،بەڵکو ئەرکی ئەو تەنها دۆزینەوەی
یاسا ماتریالیستیەکانی سروشتە ،ئا بەو جۆرە ،مارکسیش ناتوانێت ڕێ و شوێنێک دابنێت مێژوو لەسەری بڕوات بەڕێوە .کاری
ئەوان تەنها دۆزینەوەی یاسا مەتریال یستیەکان و پەیوەندیەکانی نێوانیانە .بۆ نموونە :جووڵەو تێپەڕبوونی ماتریالیستانەی
مێژوو لە سیستمی بەرهەمهێنانی دەرەبەگایەتیەوە بەرەو سیسمی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریی ،بەرهەمی بیرو ئایدیای هیچ
بیرمەندێک نەبووە ،پرۆژەیەکی سیاسی و پێشنیارێکی زانستی نەبووە ،بەڵکو دەرئەنجامی گەشەی هێزەبە رهەمهێنەرەکان و
ناکۆکیەکانی بووە لەگەڵ پەیوەندیە ک ۆمەاڵیەتیەکانی بەرهەمهێناندا .ئیتر بۆچی دەبێت کۆمەڵگای ئایندە ،سۆشیالیزم ،بەرهەمی
پێشنیارو نەخشەی سیاسی ئەم و ئەو بێت.
با ئێستا باسەکەمان لە دوو خاڵی سەرەکیدا کورت بکەینەوەو ببینین ئەو وەهمانە چین؛ بە مەبەست ،لە ڕۆشنبیرانی ک وردەوە
باڵودەکرێنەوە دژی کارل مارکس؟
یەکەم :مارکس لە وەهمەکانی (بەختیار عەلی) و (ڕێبین هەردی) دا
کاک (بەختیار عەلی) دەڵێت" :پڕۆژەی نیتشەوی کە لە سەر « بێبەهاکردنی بەهاکان« » هەڵگێڕانەوەی مۆراڵ» «هەڵتەکاندنی
دین» «کوشتنی خودا» بونیادنرابوو ،جیایە لە گەڵ پڕۆژەی مارکس کە رێکخستنەوەی کۆمەڵە ،لە گەڵ پڕۆژەی فرۆیددا کە
رێکخستنەوەی ئینسانە لە ناو کۆمەڵدا (بەختیار عەلی ،دژە  -کولتوورەکان).
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کاک (ڕێبین هەردی) یش دەڵێت" :مارکس کە بووه بیریاری گە وره ترین بزووتنە وه ی سیاسی کە کاریگە ریە کی گە ورهی
لە سە رتاسە ری جیهاندا بە جێ هێشتووه  ،خاڵی ده رچونی بیرکردنە وه ی لە نە هێشتنی بێدادییە وه ده ستپێده کات" " ...ئە و
ئە زموونە سیاسیانە ی لە سە ر ئە م تی وریە وه دامە زران ،نە ک پرسی نایە کسانی چاره سە ر نە کرد ،بە ڵکو بوون بە نموونەی
دزێوترین و دڵڕه قترین ئە زموونە سیاسیە کانی سە ده ی بیست ." ..
با ڕێ بە کارل مارکس خۆی بدەین ،وەاڵم بەم هەراوهوریایەی ڕۆشنبیران بداتەوە ،ئەمە هەروەک چۆن لە سە رده می خۆیدا،
وەاڵمی ئەم جۆرە دە ربڕینە پێکەنیناویانەی دەداتەوەو گووتوویەتی:
"بە ڕای فاگنە ر تێوریە کە ی مارکس لە بە هادا بە ردی بناغە ی مە زهە بە سۆشیالیستیە کە یە تی  .بە اڵم لە کاتێکا کە من هە رگیز
(مە زهە بێکی سۆشیالیستیم) بونیاد نە ناوه  ،ئە وا ئە وه هەر هونە رکاریەکی ئاره زوومە ندانەی فاگنە رو شۆفل خۆیان و
نموونە کانیانە " (کارل مارکس ،کتێبی سە رمایە ).
نموونەکانیان لە کوردستان ،کاک بەختیارو کاک ڕێبینن ،دەنا مارکس ئەوەندە ساویلکە نیە خۆی وەک خواوەندێک ببینێت و ڕێ
و شوێنێکی عەقیدەوی ،مە زهە بی ،ئە خالقی یان زانستی بۆ کۆمە ڵگا دابنێت .ماتریالیستەکان فەیلەسووفانەو شاعیرانە ناژین
هەتا وه سفە یە کی ئایدیۆلۆژیی بۆ مێژوو دابنێن .ماتریالیستەکان لە یاساکانی گەشەی میژوو دە دوێن نەک سیستمی فیکریی
هەمەجۆرە بۆ ئەو یاسایانە دابنێن لەسەری بڕۆن بەڕێوە ،باس لە حەتمیەتی مێژوویی گۆڕانکاریەکان دەکەن؛ لە حەتمیەتی
ناکۆکیە مێژووییەکانی نێوان هێزەکانی بەرهەمهێنان و پەیوەندیەکانی بەرهەمهێنان .ئەوان وەک پێغەمبەران ،ڕێ و شوێنی
بەهەشتێک دەستنیشان ناکەن کەوتبێتە دیوێکی شاردراوەی جیهانەوەو تەنها لەوانەوە دیار بێت .ئەوان لە بابەتە دونی اییەکان
و ئەو مێژووە واقیعیە دەدوێن بەسەر جیهاندا تێپەڕیوە .وە سوورن لەسەر ئەوەی هیچ ڕه خنە یە کی نموونە یی نیە لە مێژوودا
بتوانێت کۆمە ڵگایە ک بگۆڕێت بە کۆمە ڵگایە کی تر ،ئە مە هە روه ک چۆن نیوتن ناتوانێت یاسایە کی ده ستکرد بخاتە جێگای یاسا
سروشتیەکان.
ماتریالیستەکان چۆن گۆڕانکاریی دەبینن؟ لە زیهنی خۆیان و ئایدیا نموونەییەکاندا؟ لە مەزهەب و ئەخالق و پێشنیاری زانستیدا؟
یان لە ناکۆکی ئەو چینانەوە کە چەندان دەیەیە لیبرالیستە برجوازیەکان ،بە حیزبەکانیان و بە دەوڵەتەکانیان و بە س ەندیکانیان
و بە ڕۆشنبیرەکانیانەوە ،هەوڵی ئاشتیەکی کۆمەاڵیەتی هەمیشەیی و برایەتیەکی بەردەوامی نێوان دەوڵەت و چینە ژێرد ەستەکان
دەدەن؟
ئەگەر تێکچوونی ئەم چەرخەی ئاشتیە کۆمەاڵیەتیەکی برجوازیەکان و ڕۆشنبیرەکانیان ،بەرهەمی گ ۆڕانکاری بێت لە خودی
ئابوورییە قەیراناویەکەی سەرمایەداریدا کە ناوبەناو ،بەشێوەیەکی دەوری ،دەکە وێتەوە داچوون و سستبوون و ناهاوسەنگی
و کورتهێنانی بازرگانی و کورتهێنانی بودجەو ئیفالس و لەویشەوە بێکاری و هەژاری و جەنگ و ئاوارە بوون ،ئەوا
بەدڵنیاییەوە ،جەنگی چینایەتییش هەر دەرئەنجامی هەمان بارودۆخە نەک گووتارەکانی مارکس یان باکۆنین یان کەسێکی تر.
ئەوەیشی لیبرالیستە برجوازیەکانی تۆقاندووە ،بەسەرچوونی ئاشتی کۆمەالیەتیە ،هەڕەشەیە لە سیستمەکەی ،لە دەسەاڵتی
بیرۆکراسی مشەخۆر ،ئەو دەسەالتەی هەمیشە لە سەردەمی قەیرانەکاندا ،ڕووبەڕووی ئەو هێرشە دەبێتەوە.
ماتریالیستەکان ئا لەو ناکۆکیانەوە دەستپێدەکەن نەک لە نێو زیهنی پاک و بێگەردو ئینسانیانەی خۆیان و ئەم بیرمەندو ئەو
فەیلەسووفەوە .مارکسیش هەر لەو ناکۆکیانە دەدوێت نەک لە خەیاڵەکانی نێو سەری خۆی .ئەو باس لە پرۆلێتاریایەک د ەکات
کە سیستمی سەرمایەداریی بەرهەمی هێناوە ،باس لە پەیوەندیەکیش دەکات لە سیستمی سەرمایەداریدا سەروەرەو چەندان
ڕاپەڕین و شۆڕش دەکاتە ڕووخساری ئاشکرای ناکۆکیە ناوخۆیی و هەمیشەییەکانی سەرمایەداریی .یەکێک لەو شۆڕشانە
شۆڕشە کۆمۆنیەکەی پرۆلێتاریایە کە مارکس لە بارەیەوە دە ڵێت:
"تەنها پرۆلیتاریایە بتوانێت بە حەماسەوە ،بە ئەرکێکی کۆمەاڵیەتی هەستێت لە پێناوی هەموو کۆمەڵگادا ،بۆ لەناوبردنی
هەموو چینەکان و سەروەرێتی چینایەتی .تەنها پرۆلێتێرەکانن ئەو پیاوانەی دەتوانن ئەو ئامرازەی سەروەرێتی چینایەتی
بشکێنن کە دەوڵەتە ،وە ئەو دەسەاڵتە حکومیە ناوەندیە ڕێکخراوە بشکێنن کە داگیرکارانە بۆتە سەروەری کۆمەڵگا لە بری
ئەوەی خزمەتکاری بێت" (کارل مارکس ،شۆڕشی کۆمۆنە).
خەسڵەتی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریی ،ناکۆکیە چینەیەتیەکانی کردۆتە حەتمی .هەر ئەوەیشە مارکس دووبارەی دەکاتەوە،
ئیتر با ڕۆشنبیرە برجوازیەکان ،جووڵەی مێژوو ببەستن بە سەری فەیلەسووفەوەو ئایدیا بکەنە بزوێنەری مێژوو ،وە بۆ
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پەردەپۆش کردنی ئەو واقیعەی پڕە لە ناکۆکی چینایەتی ،بۆ ناساندنی سەرمایە وەک دیاردەیەکی ئەبەدی ،ئارەزوومەندانە،
بگەڕێنەوە بۆ چەرخە هۆمیرۆسیەکەی یۆنانی کۆن و جەنگ لەگەڵ ئەفسانەی کۆن و ڕاگەیاندنی ئەفسانەیەکی ئەخالقی ،ئەو
بیرو بۆچوونانەی هیچ ڕەگێکی واقیعیان لەسەر زەوی نادۆزرێتەوە.
بە پێچەوانەی کاک بەختیارو کاک ڕێبینەوە ،کارل مارکس خاوەنی هیچ پرۆژەیەک نیە ،بەڵکو ئەو لە پرۆژەیەکی کۆمەاڵیەتی
دەدوێت .ئەو پرۆژەیە ،پرۆگرامە مێژووییەکەی پرۆلێتاریایەکی داماڵراوە لە هەموو موڵکدارێتیەک نەک بیرو ئایدیای مارکس
یان بالنکی یان برۆدۆن یان باکۆنین .بۆیە بۆچوونەکانی کاک بەختیارو کاک ڕێبین ،هیچ نین ده ستهە ڵبە ستێکی ئارەزومەندانەی
دوژمنانی پرۆلێتاریا نەبێت .ئەو پرۆلێتاریایەی مارکس لە بارەیانەوە دەڵێت:
" لەکاتێکا برجوازیەت گەشە دەکات ،پرۆلێتاریایەکی نوێ لە باوەشیدا گەشە دەکات ،پرۆلێتاریایەکی مۆدێرن؛ وە ئەوکاتە ناکۆکی
نێوان چینی پرۆلێتاریاو چینی برجوازیەت برەودەسێنێت ،ناکۆکیەک کە لە سەرەتادا ،بەر لە ئیدراک کردن ،دان پێدانان،
تێگەیشتن ،وە ڕاگەیاندنی بە دەنگی بەرز لە هەردوو الیەنەکەوە ،هەر تەنها بە ناکۆکی بچووک و شەڕی وەختی خۆی
دەردەبڕێت ،بە چاالکی ڕووخێنەرانە" (مارکس ،هەژاریی فەلسەفە).
مارکس خاوەنی هیچ مەزهەبێک و هیچ زانستێک نیە بۆ دامەزراندنی کۆمەڵگایەکی نوێ .فەرموو ببینن ئەو چی دەبێژێت:
"ئەگەر پرۆلێتاریا هێشتا گەشەیەکی تەواوی نەکردبێت و خۆی وەک چینێک پێکنەهێنابێت  ..وە هێشتا هێزەکانی بە رهەمهێنان،
لە باوەشی برجوازیەت خۆیدا ،پێشکەوتنێکی تەواوی بەخۆیەوە نەبینیبێت ،کە توانای سەرنجێکی ووردبینانەمان بداتێ
دەربارەی ئەو مەرجە ماتریالیستیانەی پێویستن بۆ ڕزگار بوونی پرۆلێتاریاو پێکهاتنی کۆمەڵگایەکی نوێ ،ئەوا ئەو تیۆریستانە
هەر ئەو یۆتۆپیانەن کە بۆ وەدیهێنانی ئارەزووەکانی چینی چەوساوە ،مەزهەب دادەنێن و دەکەونە گەڕان بەدوای زانستێکی
نوێدا .بەاڵم بەو پێوانەیەی مێژوو دەجووڵێت بەرەو پێشەوە ،وە لەگەڵیشیدا هێڵە گشتیەکانی خەباتی پرۆلێتاریا ڕوونتر دەبێتەوە،
ئیتر چیتر پێویستیان بەوە نامێنێت لە زیهنی خۆیاندا بۆ زانستێک بگەڕێن؛ بەڵکو تەنها ئەوەندەیان لەسەرە تێبینی ئەوە بکەن
کە لەپێش چاویاندا ڕوودەدات ،وە ببنە گووتەبێژی ئەو ڕووداوانە" (مارکس ،هەژاریی فەلسەفە).
دووبارە دەڵێت" :چینێکی چەوساوە ،مەرجێکی زیندووی هەر کۆمەڵگایەکە ،کە لەسەر دژایەتی چینەکان وەستاوە .بۆیە
ڕزگاریی چینێکی چەوساوە ،پێویستیی دامەزراندنی کۆمەڵگایەکی نوێ دەخوازێت .وە بۆ ئەوەی چینی چەوساوە توانای
خۆڕزگار کردنی هەبێت ،پێویستە چیتر هێزەکانی بەرهەمهێنان و پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکان ،توانای مانەوەیان نەمابێت پێکەوە.
وە لە نێو هەموو ئامرازەکانی بەرهەمهێناندا ،گەورەترین هێزی بەرهەمهێن ،خودی چینی شۆڕشگێر خۆیەتی .ڕێکخستنی
ڕەگەزە شۆڕشگێریەکانیش وەک چینێک ،بوونی هەموو ئەو هێزە بەرهەمهێنەرانە دەخوازێت کە لە نێو ڕەحمی کۆمەڵگای کۆندا
لە دایک دەبێت.
بەاڵم ئایا ئەمە یانی ئەوەی ،دوای ڕووخانی کۆمەڵگای کۆن ،چینێکی نوێ دەبێتە سەروەر لە دەسەاڵتێکی سیاسی نوێدا؟ نەخێر.
مەرجی ڕزگاریی چینی کارگەر ،لەناوبردنی هەموو چینێکە ،ئەمە هەروەک چۆن لە ڕێکخستنی برجوازیەتدا ،مەرجی ڕزگاریی
پلەی سێهەم ،لەناوبردنی هەموو دەستەو پلەبەندیەک بوو.
لە ڕێڕەوی گەشەسەندنیدا ،چینی کارگەر یەکێتیەک دەخاتە جێگای کۆمەڵگای مەدەنیی کۆن ،کە چینەکان و دژایەتیەکانیان لەنێو
دەبات ،وە ئیتر چیتر ،بەمانای ووردی ئەو ووشەیە ،هیچ دەسەاڵتێکی سیاسی نامێنیتەوە ،ئەمە لەکاتێکا ،بەدیاریکراوی،
دەسەاڵتی سیاسی ،دەربڕی فەرمیی دژایەتیەکانی کۆمەڵگای مەدەنیە" (مارکس ،هەژاریی فەلسەفە).
مارکس لە وەاڵمی هەموو قوتابخانە برجوازیەکاندا ،ووردتر دەدوێت و دەڵێت" :ڕۆمانسیەکان سەر بەم چەرخەی ئێمەن کە
برجوازیەت تیایا ،لە دژایەتیەکی ڕاستەوخۆدایە لەگەڵ پرۆلێتاریادا؛ لە چەرخێکدا کە هەژارییش ،هەروەک لێشاوی سامان،
دروست دەبێت تیایا .ئەم زانا ئابووریانەیش وەک فەتەلیستە بێتاقەتکارەکان ،لە پایە بەرزەکەی خۆیانەوە ،بە شانازی و لووت
بەرزی و چاوێکی سووکەوە دەڕواننە ئەو ئامێرە مرۆییانەی سامان دروست دەکەن ،وە ئیتر کۆپیەکی هەموو ئەو پێشکەوتنانە
دەکەن کە ئەوانەی پێش خۆیان باسیان لێوە کردووە ،وە دواجار ،ئەو بێبایەخیەی لە الی ئەوان ،هەر تەنها ساویلکەییەک ب ووە،
لە الی ئەمان دەبێتە بێهودەیی.
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پاشان قوتابخانەی ئینسانیەکان دێت ،کە سۆزداریەکی بۆ الیەنە شەڕانیەکەی پەیوەندیەکانی بەرهەمهێنانی ئێستا هەیە .وە
هەوڵدەدات بە ڕێگای کەم کردنەوەی ئەو جیاوازیە ڕاستەقینەیەی هەیە ،ئەگەر کەمیش بێت ،ئازاری ویژدانی کەم بکاتەوە ،وە
دڵسۆزانە خەفەت بۆ هەژاریی پرۆلێتاریا دەخوات ،هەوڵدەدات برجوازیەکان ڕکابەری نێوانیان کەم بکەنەوە ،ئامۆژگاری
کارگەران دەکات بە ڕازی بوون و خۆگری و کار کردنی زۆرو کەم کردنەوەی مناڵ؛ وە ئامۆژگاری برجوازیەکان دەکات
سنوورێکی ماقوڵ دابنێن بۆ بەرهەمهێنان .هەموو تیۆریەکەی ئەم قوتابخانەیە ،لەسەر جیاوازیەکانی نێوان تیۆری و پراکتیزە
کردن وەستاوە ،کە کۆتاییەکیان نیە لە نێوان پرنسیپ و دەرئەنجامدا ،لە نێوان ئایدیاو پراکتیکدا ،لە نێوان شێوەو ناوەڕۆکدا ،لە
نێوان جەوهەرو واقیعدا ،لە نێوان ماف و فاکتەدا ،وە لە نێوان الیەنی خێرو الیەنی شەڕدا.
قوتابخانەی خێرخوازەکان قوتابخانەی ئینسانیەکانەو گەیشتۆتە ئاستی کامڵ بوون .وە پێویستیی ناکۆکی ڕەتدەک اتەوە؛ دەیەوێت
هەموو خەڵکی بکاتە برجوازی؛ دەیەوێت ڕیالیزەی تیۆری بکات تا ئەو شوێنەی کە جیادەبێتەوە لە پراکتیک و چیتر ناکۆکی
ناگرێتەخۆ .پێویستیش ناکات بڵێین ،لە ڕووی تیۆریەوە ،ئاسانە ئابستراکتێک ئا لەو دژایەتیانە دروست بکرێت کە لە واقیعدا،
هەموو چرکەساتێک ،ڕووبەڕووی یەکتر دەبنەوە .بۆیە ئیتر ئەو تیۆریە دەبێتە ڕاستیەکی نموونەیی .لەبەر ئەوە خێرخوازەکان،
دەیانەوێت ،پارێزگاری ئەو کاتێگۆریانە بکەن کە دەربڕی پەیوەندیە برجوازیەکانن ،ئیتر ئەمە بەبێ ئەو ناکۆکیەی ئەو
پەیوەندیانە دروستیان دەکات و لێشیان دانابڕێن .ئەوان وا دەزانن بەمە تێکۆشانێکی جیدی دەکەن بەرامبەر بە پراکتیکەکانی
برجوازیەت ،بەاڵم ئەوان بەمە لە برجوازیەت برجوازی ترن" (مارکس ،هەژاریی فەلسەفە).
ڕۆشنبیرە برجوازیەکانی کوردیش ،بە هەمان شێوە ،دەیانەوێت هەموو شتێک لە جێگای خۆی بێت ،سەرمایە ،چەوساندنەوە،
بیرۆکراسیەت ،مشەخۆری ،بەاڵم دەبێت ئاشتی کۆمەالیەتییش پارێزراو بێت .ئا ئەمە چیە جگە لە باڵوکردنەوەی خەیاڵ؟ ئا ئەمە
چیە جگە لە نەبینینی یاسای کۆمەالیەتی ،ئەو یاسایەی هەر بە شێوەیەکی حەتمی قەیران دێنێت ،جەنگی سەرمایەداریی دێنێت،
بێکاری و هەژاری و برسێتی و دەربەدریی دێنێت ،وە هەر بە شێوەیەکی حەتمییش جەنگی چینایەتی دێنێت .ئەو جەنگە چ
پەیوەندیەکی بە مارکس و تێزەکانی مارکسەوە نیە .مارکس شێوە خواوەندێک نیە لە خواوەندەکانی یۆنانی کۆن تا بتوانێت بە
چەخماخەیەک بزووتنەوەیەکی مێژوویی بخاتە ڕێ و لەو بزووتنەوەیەیش مێژوویەک بۆ جیهان دروست بکات .ئەمە تەنها
کۆم یدیایەکی برجوازیانەیەو چیترنا.
دووهەم :مێژوو لە وەهمەکانی (بەختیار عەلی) و (ڕێبین هەردی) دا
کاک بەختیار عەلی دەڵێت" :بانگەشەی ژیژیک ڕۆشنە «گەڕانەوە لە مارکسەوە بۆ هیگڵ» ...بەاڵم چ هیگڵێک؟
ئەوە پرسیارە سەرەکییەکەیە .لەو سااڵنەی دواییدا کەس نییە بە ئەندازەی ژیژیک لەسەر هیگڵی نوسیبێت .بەتایبەت هەوڵی
گەورەی ژیژیک ڕزگارکردنی هیگڵە لەو وێنەیەی لە دوای خۆی پێیدراوە ،یان وەک ئەو دەڵێت بەسەریدا سەپێنراوە .هیگڵی
ژیژیک تەواو جیاوازە لەو هیگڵەی پێشتر دەیناسین ،هیگڵی کیرکەگارد ،هیگڵی مارکس ،هیگڵی پۆپەر ،هیگڵی پۆست
مۆدێ رنەکان .پێشتر هیگڵمان بە دوو تێرمی گەورە و سەرەکیدا دەناسییەوە ،یەکێکیان « فەیلەسوفی تۆتالیتاریەت ـ ک ۆبگیری»،
لەگەڵ « فەیلەسوفی حەتمییەت ـ ناچاری و دەبێکاری» .ئەو خەوشە و ڕەخنە گەورانەی لە هیگڵ دەگیرێن ،ئەوەیە دونیا دەخاتە
ناو یەک پرۆسێسەوە و بەپێی ڕیزێک یاسا و ڕێسای حەتمی دەیخاتە جوڵە و سەما .یاساکانی ئەو سەرتاسەرین ،لە هەرجێگ ایەکدا
بوەستین ،لە هەر سەردەمێکدا بین بەبڕوای ئەو یاساکانی پێشکەوتن و گۆڕان هەمان یاسا دیالەکتیکییەکانن و جیهان لەو
کاتەوەی لە نەبوونەوە دەرهاتووە ،تا ئەمڕۆ یەک لۆژیک دەیبات بە ڕێوە کە لۆژیکی جوڵەی عەقڵی ڕەها خۆیەتی .لۆژیکیک
هەم لە ناو عەقڵ خۆیدا ئیشدەکات ،هەم لە ناو سروشت ،هەم لەناو مێژوودا( .... "......بەختیار عەلی).
ئەگەر یاسا دیالەکتیکیەکان ،د ەربڕی جیهانێکی شاردراوە بن ،وە ئەگەر لە هەموو سەردەمێکدا بە بۆچوونی هیگڵ ،یاساکانی
پێشکەوتن و گۆڕان هەمان یاسای دیالەکتیکی بن ،ئەوا زۆر بەدڵنیاییەوە ،هیگڵ لەودیو مێژووەوە ،بە تێڕامان لە دیاردە
مێژووییەکان دەدوێت و هیچ شتێک لەگەڵ مارکسدا کۆی ناکاتەوە ،بۆیە لەکاتێکا هیگڵ مێژووی فەلسەفە دەنووسێتەوە ،مارکس
باس لە ئابووریەکی مێژوویی دەکات .وە ئەم هیگڵە ،لە سەدەی نۆزدەهەمیشدا ،هەر ئەو هیگڵە بووە لەالی مارکس کە خودی
دیالەکتیک خۆی وەک هێزێکی ڕەها دەناسێنێت.
ئەوە ژیژاک و کاک بەختیارن دوو هیگڵیان لە هیگڵ دروست کردووە ،یان هیگڵ بە دوان دەبینن .دەنا مارکس لە نیوەی یەکەمی
سەدەی نۆزدەهەمدا ،هیگڵی بە جۆرێک ناس اندووە کە هەر یەک هیگڵە نەک هیگڵەکانی ژیژاک و کاک بەختیار:
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مارکس دەڵێت" :هیگڵ هیچ کێشەیەکی نیە دایبڕێژێت .تەنها دیالەکتیکی هەیە .پرۆدۆنیش هیچی لە دیالەکتیکی هیگڵ نەهێناوە
زمان نەبێت .بەالی ئەوەوە ،بزووتنەوەی دیالەکتیک ،جیاکردنەوەیەکی دوگماتیکی نێوان چاکەو خراپەیە".
مارکس چۆن هیگڵ دەناسێت؟
ئەو دەڵێت ..." :بۆگەن کردنی فەلسەفەکەی هیگڵ کە لە شتراوسەوە دەستپێدەکات ،بۆتە هەویربەترشێک بۆ هەموو جیهان،
بەجۆرێک کە هەموو "هێزەکانی ڕابووردوو" ڕاکێشراونەتە ناویەوە ...
وە ئەگەر بمانەوێت هەڵسەنگاندنێکی ڕاستەقینە بۆ ئەم جادووگەرییە فەلسەفیە بکەین کە پریشکی لووتبەرزیی نیشتمانی لە
سنگی برجوازیە شەریفەکانی ئەڵماندا دا دەگیرسێنێت ،وە ئەگەر بمانەوێت حەقارەتی هەموو ئەم بزووتنەوە هیگڵیە مناڵکارەو
بەرتەسکیەکانی دەربخەین ،بەتایبەت جیاوازیە پێکەنیناویە گریاناویەکەی نێوان پاڵەوانێتیە بەکردەوەکەی ئەو پ اڵەوانانەو
وەهمەکانیان لەبارەی ئەو پاڵەوانێتیەوە بە تایبەتی ،ئەوا لەسەرمانە بڕوانینە تەواوی شانۆگەریەکە؛ بەشێوەیەک کە سنووری
ئەڵمانی جێبهێڵێت.
تەنانەت لە دواین خۆهیالک کردنیشیدا ،ڕەخنەی ئەڵمانی مەیدانی فەلسەفەی جێنەهێشت..وە هەموو ئەو پرسیارانەیشی
دەیخستنەڕوو لە بارەی خۆیەوە ،هەمووی بەبێ جیاوازی  ..لە زەویی سیستمێکی فەلسەفی دیاریکراوەوە سەریهەڵدەدا کە
فەلسەفەکەی هیگڵ بوو .وە چەواشەکارییش نەک هەر لە وەاڵمی ئەو پرسیارانەدا هەبوو ،بەڵکو لە خودی پرسیارەکان خۆشیاندا
بوو .ئەم پاشکۆیەتیەیش بۆ هیگڵ هۆکاری ئەوەیە کە کەس لەو ڕەخنەگرە مۆدێرنانە ،تەنانەت هەوڵی ڕەخنەیەکی کۆی ئەو
سیستمە هیگڵیەیان نەداوە .ئەمە لەگەڵ ئەوەی هەریەکەیان سوێند دەخۆن کە هیگڵیان تێپەڕاندووە .دیبەیتەکانیشیان دژی هیگڵ
و دژی یەکترییش لەوەدا کورتدەکرێتەوە کە :هەریەکەیان الیەنێک لە سیستمی هیگڵی دادەبڕێت و دەیکاتە دژی هەموو
سیستمەکەو دژی ئەو الیەنانەیشی لەو کەسانەی ترەوە لەو سیستمە دابڕێنراون .لە سەرەتاوە گووتارە ئەسڵیەکانی هیگڵیان
دادەبڕی؛ وەک "جەوهەر" و "هۆشمەندی زاتی"؛ لە دواییشدا ئەو گو وتارانەیان بە ناوە دونیاییەکان دەشێواند ،وەک "جۆر"،
"تاک و تەنها"" ،مرۆڤ" ،هتد" (کارل مارکس ،االیدیولوجیة االلمانیة).
ئا ئەمەیە ئەو هیگڵەی مارکس دروست وەک خۆی ناسیویەتی ،لەبەر ئەوە بەردەوام دەبێت و دەڵێت:
"بۆیە بێگومان ،مەحاڵە لە ڕەفتاری تاقیگەییانەو ماتریالیستانەی خەڵکی تێبگەین بەهۆی ئەو ئامێرە تیۆریەوە کە لە هیگڵەوە
بە میرات ماوەتەوە" (کارل مارکس ،االیدیولوجیة االلمانیة).
زۆر زۆر بەدڵنیاییەوە ،وەک کاک بەختیار خۆی دانی پێدادەنێت" :بەالی ژیژاکەوە ،هیگڵ زۆر لە مارکس نزیکترە بە ژیژاک و
کاک بەختیار" ( بڕوانە :خوێندنەوەی سالڤۆ ژیژیک بۆ هیگڵ ،بەختیار عەلی).
بەدڵنیاییەوە ،زۆر زۆر بەدڵنیاییەوە ،کۆپیە هیگڵیەکەی مارکس ،تەواو جیاوازە لە کۆپیە هیگڵیە خەیاڵیەکەی ناوسەری ئەوان،
بۆیە مارکس لە بارەیەوە دەڵێت:
"هیگڵ جارجارە شتێکی ڕاستەقینە دەخاتەڕوو ،بەاڵم خودی ئەوشتە لە چوارچێوەی تێڕاماندا دەخاتەڕوو .ئەم خستنەڕووەی
واقیع لە چوارچێوەی تێڕاماندا خوێنەر چەواشە دەکات ،وە ئیتر تێڕامانەکە وەک واقیع وەردەگرێت و واقیعەکەیش وەک تێڕامان"
(کارل مارکس ،العائلة المقدسة).
بەدڵنیاییەوە ،لە سەرەوە کاک بەختیار وەاڵمی ئەوەیشی لە مارکس وەرگرت کە" :هیچ سەرمایەیەک لە هەژاری گەورەتر نیە
 ...هەڵەی گەورەی "مارکس" ئەوە بوو لەسەر سەرمایەی دەوڵەمەندەکان نوسیوێتی ،لەکاتێکدا دەبایە لەسەر سەرمایەی
هەژارەکان بنووسێت" (بەختیار عەلی).
کاک ڕێبینیش لە جێگایەکی تردا دەپرسێت :ئایا ئیمە لە میژووەوە فێر دەبین؟ لە وەاڵمدا دەڵێت:

5

لە وەاڵمی ئەمەدا ،دەگەڕێمەوە سەر ئەو کتیبەی لە ساڵی  ٢٠١١دا دەربارەی ڕۆشنبیریی کوردیی لە سێبەری ئایدیۆلۆژیای
ئەڵمانیدا باڵوم کردەوە:

هیگڵ دەڵێت
ڕەچەتەي

384

1595

322

1650
نظریة الكم

1561

1626

515
469

399

427

347
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445

490

430

499
460

428

370

1679 1588

1623

1704

1632

1677

تیۆلۆژی

1642 1564
1727 1642
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و چین

پلیخانۆف ،باوکی
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1804

1872

ئابووریە مێژووییەکانی

(ڕۆشنبیریی کوردی لە سێبەری ئایدیۆلۆژیای ئەڵمانیدا).
لە کورت کردنەوەدا دەڵێین :بەدڵنیاییەوە بەردەوام بوون و چوونە پێشەوەی خەباتی چینایەتی ،هەموو وەهمە هیگڵیەکان دەخاتەوە جێگای
خۆی ،واتە دەچنەوە جێگای حەقی خۆیان ،دەچنەوە ناو سەری قوتابیەکانی هیگڵ ،لە پێشیانەوە ژیژاک .وە بەبێ مارکسیش فراوان بوو نی
ئەو بزووتنەوە چینایەتیەی بەرهەمی قەیرانە ئابووریەکانی سیستمی لیبرالیستیی برجوازیەتە ،جیهان بە جۆرێک دەجووڵێنێت کە ئەو
قەناعەتە تەنانەت لەالی فەیلوسووفانیش دروست ببێت کە :یاساکانی کۆمەڵگا وەک یاساکانی سروشت هەتاهەتایی نین ،ئەوانە ئاستێکی
پێشکەوتنی هێزەکانی بەرهەمهێنان و پەیوەندیەکی بەرهەمهێنانی گونجاو بەو ئاستە دروستی کردوون .گەشەی ئەو هێزانەو ناکۆکیەکانیان،
هەروەک گەشەی ناکۆکیەکانی نێو کۆمەڵگای دەرەبەگایەت ی ،چارەنووسی کۆمەڵگا سەرمایەداریە پیرۆزو هەمیشەییەکەی کاک بەختیا رو
کاک ڕێب ین و ڕۆشنبیرە الیەنگرەکانی سەرمایەداریی ،هەڵدەوەشێنێتەوە ،ئیتر ئەو ئایندەیە ڕوو بدات یان نا ،وە سەر مایەداریی مرۆ ڤایەتی
لەناو ببات یاننا.
ئەم باسەیش تەنها بەشێکی تری باسەکانمانە لەسەر ڕۆشنبیرە برجوازیەکانی کورد .لە ئا یندەدا دەگەڕێینەوە سەریان و بەردەوام دەبین.
ئە نوه ر نە جمە دین
٢٠١٨ / ٦
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