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

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 سەرەتا

 بژێویان. و ڕزق یسەرچاوە کردۆتە همیانوە باڵوکردنەوەی بێئاگا، بەئاگاو برجوازیەکان، نووسەرە سەردەمێکدا، هەموو لە

 ەب مشەخۆرانەی لەو تر ژمارەیەکی بۆ بژێوی سەرچاوەی دەبێتە و دەدات وەهمانە بەو برەو پشتیانەوە، لە بۆگەنیش میدیایەکی

 دچەن نێوان سەرزارەکی شتێکی وەک ناکۆکیەکان و شنپۆدەدا سەرمایەداریی ترسناکەکەی دەموچاوە ئەستوور، پەردەیەکی

 دەرەوە. دەکەنە مێژوو لە چینایەتی ملمالنێیەکی هەموو و دەدەن نیشان حیزبێک

 مێژوو گوایە: کە ئەوەیە دەکاتەوە، دووبارەی بەردەوام برجوازی، ئەدەبی و کوردی میدیای سااڵنێکە وەهمانەی لەو یەکێک

 کەیپێشنیارە ئەوە ڕوویدا، سۆڤیەتیشدا لە ئەوەی بیرمەندەکانە. یپێشنیار بەرهەمهێنان سیستمی و دەوڵەت بیرە، بەرهەمی

 سەردەمە. پێویستیی هیگڵ، بۆ مارکسەوە لە گەڕانەوە ژیژاک، گووتەی بە بۆیە بوو. مارکس کارل

 ئەو مێژووییەکانەوە،-ئابووریە یاسا لە مێژوودا، لە بێگومان ئایدیادا؟ لە یان مێژوودا لە دەکەین؟ پێوانە چۆن وەهمە ئەم

 جیهاندا هەموو بەسەر حوکم -والطلب العرض- داخوازیەوە خستنەڕوو پەیوەندیی ڕێگای لە ..." نی:واتە مارکس یاسایەنەی

 مرۆڤدا بەسەر پەژارە، و بەختەوەری شارراوە، بەدەستێکی وە جیهانەوەیە، هەموو لەسەروو .. پەیوەندیەکە ئەمەیش- دەکات

 و نەتەوەیەک سەرهەڵدانی هۆی ێتەدەب دەبات، لەناو ئیمپراتۆریەتێک و دەکات دروست ئیمپراتۆریەتێک دەکات، دابەش

 چێتدە داخوازی، خستنەڕوو پەیوەندیی هێزی تایبەتی، موڵکدارێتی لەناوچوونی بە تەنها هەر وە -تر نەتەوەیەکی لەناوچوونی

 االلمانیة(. االیدیولوجیة مارکس، کارل) لەنێودەچێت" بەهەواداو

 وەکهەر بڵێین: دەبێت دەناسێنن، شکستخواردوو پێغەمبەرێکی وەک مارکس کە ئەوانەوە هەموو پێچەوانەی بە وە جۆرە، بەم ئا

  یدۆزینەوە تەنها ئەو ئەرکی بەڵکو بەڕێوە، بڕوات سەری لە دابنێت سروشت بۆ شوێنێک و ڕێ ناتوانێت نیوتن، سێر چۆن

 کاری وە.بەڕێ بڕوات لەسەری مێژوو دابنێت شوێنێک و ڕێ ناتوانێت یشمارکس جۆرە، بەو ئا سروشتە، ماتریالیستیەکانی یاسا

 یانەتماتریالیس تێپەڕبوونی وجووڵە نموونە: بۆ نێوانیانە. پەیوەندیەکانی و یستیەکانمەتریال یاسا دۆزینەوەی تەنها ئەوان

 یچه ئایدیای بیرو بەرهەمی سەرمایەداریی، ێنانیبەرهەمه سیسمی ەرەوب دەرەبەگایەتیەوە بەرهەمهێنانی سیستمی لە مێژوو

 و نرهەمهێنەرەکاهێزەبە گەشەی دەرئەنجامی بەڵکو ،ەنەبوو زانستی پێشنیارێکی و سیاسی پرۆژەیەکی ،ەوونەب بیرمەندێک

 بەرهەمی م،سۆشیالیز ئایندە، کۆمەڵگای دەبێت بۆچی ئیتر  بەرهەمهێناندا. ۆمەاڵیەتیەکانیک پەیوەندیە لەگەڵ ەبوو ناکۆکیەکانی

 بێت. ئەو و ئەم سیاسی نەخشەی پێشنیارو

 وردەوەک ڕۆشنبیرانی لە مەبەست، بە چین؛ وەهمانە ئەو ببینین بکەینەوەو کورت سەرەکیدا خاڵی دوو لە باسەکەمان ئێستا با

 مارکس؟ کارل دژی باڵودەکرێنەوە

 

 دا هەردی( )ڕێبین و عەلی( )بەختیار وەهمەکانی لە مارکس یەکەم:

 هەڵتەکاندنی» «مۆراڵ هەڵگێڕانەوەی» «بەهاکان بێبەهاکردنی» سەرلە کە نیتشەوی پڕۆژەی" دەڵێت: عەلی( )بەختیار کاک

 کە فرۆیددا پڕۆژەی گەڵلە کۆمەڵە، رێکخستنەوەی کە مارکس پڕۆژەی گەڵلە جیایە بونیادنرابوو، «خودا کوشتنی» «دین

 کولتوورەکان(. - دژە عەلی، )بەختیار  کۆمەڵدا ناولە ئینسانە رێکخستنەوەی



2 
 

 یورهگە کیریەکاریگە کە سیاسی یوهبزووتنە ترینورهگە بیریاری بووه کە مارکس" ەڵێت:د یش هەردی( )ڕێبین کاک

 و"ئە ... کات"ستپێدهده وهبێدادییە تنیهێشنە لە یوهبیرکردنە رچونیده خاڵی ،هێشتووه جێبە جیهاندا ریرتاسەسەلە

 ینموونە بە بوون ڵکوبە کرد،نە رسەچاره کسانینایە پرسی کنە ،زرانمەدا وهوریەتی مئە رسەلە یسیاسیانە زموونەئە

 ". .. بیست یدهسە کانیسیاسیە زموونەئە قتریندڵڕه و دزێوترین

 خۆیدا، میردهسە لە چۆن هەروەک ئەمە بداتەوە، ڕۆشنبیران هەراوهوریایەی بەم وەاڵم بدەین، خۆی مارکس کارل بە ڕێ با

 گووتوویەتی: ودەداتەوە یپێکەنیناویانە ربڕینەەد جۆرە ئەم وەاڵمی

 رگیزهە من کە کاتێکالە اڵمبە .تییەکەسۆشیالیستیە بەزهەمە یبناغە ردیبە هادابە لە مارکس یکەتێوریە رفاگنە ڕای"بە

 و خۆیان فلۆش روفاگنە یندانەزوومەئاره رکاریەکیهونە هەر وهئە وائە ،ناوهنە بونیاد سۆشیالیستیم( بێکیزهە)مە

 (.رمایەسە کتێبی مارکس، )کارل "کانیانەنموونە

 ڕێ و تببینێ خواوەندێک وەک خۆی نیە ساویلکە ئەوەندە مارکس دەنا ،ڕێبینن کاک بەختیارو کاک کوردستان، لە نموونەکانیان

 ناژین ەشاعیران فەیلەسووفانەو ماتریالیستەکان .دابنێت ڵگاکۆمە بۆ زانستی یان خالقیئە ،بیزهەمە عەقیدەوی، شوێنێکی و

 یکرییف یسیستم ەکن دوێندە میژوو گەشەی یاساکانی لە ماتریالیستەکان .دابنێن مێژوو بۆ ئایدیۆلۆژیی کییەسفەوه هەتا

 حەتمیەتی لە ؛ەندەک گۆڕانکاریەکان مێژوویی ەتیحەتمی لە باس ،بەڕێوە بڕۆن لەسەری دابنێن یاسایانە ئەو بۆ هەمەجۆرە

 یشوێن و ڕێ پێغەمبەران، وەک ئەوان .بەرهەمهێنان پەیوەندیەکانی و نبەرهەمهێنا هێزەکانی نێوان مێژووییەکانی ناکۆکیە

 اییەکانیدون بابەتە لە ئەوان .بێت دیار لەوانەوە تەنها جیهانەوەو شاردراوەی دیوێکی کەوتبێتە ناکەن دەستنیشان بەهەشتێک

 مێژوودا لە نیە یینموونە کییەخنەڕه هیچ ئەوەی لەسەر سوورن وە تێپەڕیوە. جیهاندا بەسەر دەدوێن واقیعیە مێژووە ئەو و

 یاسا جێگای بخاتە ستکردده کییاسایە ناتوانێت نیوتن چۆن کروههە مەئە تر، کیڵگایەکۆمە بە بگۆڕێت کڵگایەکۆمە بتوانێت

 کان.سروشتیە

 ؟انستیداز پێشنیاری و ئەخالق و ەبمەزه لە ؟نموونەییەکاندا ئایدیا و خۆیان یزیهن لە ؟دەبینن گۆڕانکاریی چۆن ماتریالیستەکان

 ەندیکانیانس بە و دەوڵەتەکانیان بە و حیزبەکانیان بە ،برجوازیەکان لیبرالیستە دەیەیە چەندان کە چینانەوە وئە ناکۆکی لە یان

 ەستەکانژێرد چینە و دەوڵەت نێوان بەردەوامی ەکیبرایەتی و میشەییهە کۆمەاڵیەتی ئاشتیەکی هەوڵی ڕۆشنبیرەکانیانەوە، بە و

 ؟دەدەن

 ودیخ لە تبێ یۆڕانکارگ بەرهەمی ڕۆشنبیرەکانیان، و برجوازیەکان کۆمەاڵیەتیەکی ئاشتیە چەرخەی ئەم تێکچوونی ئەگەر

 یناهاوسەنگ و سستبوون و داچوون وێتەوەەدەک دەوری، بەشێوەیەکی ناوبەناو، کە سەرمایەداریدا یکەقەیراناویە ئابوورییە

 ئەوا ،بوون ئاوارە و جەنگ و هەژاری و بێکاری لەویشەوە و ئیفالس بودجەو کورتهێنانی و بازرگانی کورتهێنانی و

 تر. کەسێکی یان باکۆنین یان مارکس گووتارەکانی نەک بارودۆخە هەمان دەرئەنجامی هەر شچینایەتیی جەنگی بەدڵنیاییەوە،

 ەاڵتیدەس لە سیستمەکەی، لە هەڕەشەیە کۆمەالیەتیە، ئاشتی بەسەرچوونی تۆقاندووە، برجوازیەکانی لیبرالیستە ئەوەیشی

 دەبێتەوە. هێرشە ئەو بەڕوویڕوو قەیرانەکاندا، سەردەمی لە هەمیشە دەسەالتەی ئەو مشەخۆر، بیرۆکراسی

 ئەو ەندوبیرم ئەم و خۆیان ئینسانیانەی بێگەردو و پاک زیهنی نێو لە نەک دەستپێدەکەن کۆکیانەوەان لەو ئا ماتریالیستەکان

 ەکاتد پرۆلێتاریایەک لە باس ئەو خۆی. سەری نێو خەیاڵەکانی لە نەک دەدوێت ناکۆکیانە لەو هەر مارکسیش فەیلەسووفەوە.

 چەندان سەروەرەو سەرمایەداریدا سیستمی لە دەکات پەیوەندیەکیش لە باس هێناوە، بەرهەمی سەرمایەداریی ستمیسی کە

 شۆڕشانە لەو یەکێک سەرمایەداریی. هەمیشەییەکانی و ناوخۆیی ناکۆکیە ئاشکرای ڕووخساری دەکاتە شۆڕش و ڕاپەڕین

 ڵێت:دە بارەیەوە لە مارکس کە پرۆلێتاریایە کۆمۆنیەکەی شۆڕشە

 یلەناوبردن بۆ کۆمەڵگادا، هەموو پێناوی لە هەستێت کۆمەاڵیەتی ئەرکێکی بە ،حەماسەوە بە بتوانێت پرۆلیتاریایە تەنها"

 یچینایەت سەروەرێتی ئامرازەی ئەو دەتوانن پیاوانەی ئەو پرۆلێتێرەکانن تەنها چینایەتی. سەروەرێتی و چینەکان هەموو

 ریب لە کۆمەڵگا سەروەری بۆتە داگیرکارانە کە بشکێنن ڕێکخراوە ناوەندیە حکومیە دەسەاڵتە ئەو وە دەوڵەتە، کە بشکێنن

 کۆمۆنە(. شۆڕشی مارکس، )کارل "بێت خزمەتکاری ئەوەی

 دەکاتەوە، دووبارەی مارکس ئەوەیشە هەر حەتمی. کردۆتە چینەیەتیەکانی ناکۆکیە سەرمایەداریی، بەرهەمهێنانی خەسڵەتی

 بۆ ەو مێژوو، بزوێنەری بکەنە ئایدیا فەیلەسووفەوەو سەری بە ببەستن مێژوو جووڵەی برجوازیەکان، ەڕۆشنبیر با ئیتر
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 ،ەئارەزوومەندان  ئەبەدی، دیاردەیەکی وەک سەرمایە ناساندنی بۆ چینایەتی، ناکۆکی لە پڕە واقیعەی ئەو کردنی پەردەپۆش

 ەوئ ئەخالقی، ئەفسانەیەکی ڕاگەیاندنی و کۆن ەفسانەیئ ەڵلەگ جەنگ و کۆن یۆنانی هۆمیرۆسیەکەی چەرخە بۆ نەوەێڕەگب

 ێتەوە.رنادۆز زەوی لەسەر انواقیعی ڕەگێکی یچه بۆچوونانەی بیرو

 تیکۆمەاڵیە پرۆژەیەکی لە ئەو بەڵکو نیە، پرۆژەیەک هیچ خاوەنی مارکس کارل ڕێبینەوە، کاک بەختیارو کاک پێچەوانەی بە

 سمارک ئایدیای بیرو نەک موڵکدارێتیەک هەموو لە داماڵراوە یەکیپرۆلێتاریا ییەکەیمێژوو رۆگرامەپ پرۆژەیە، ئەو دەدوێت.

 ئارەزومەندانەی ستێکیڵبەستهەده ننی هیچ ڕێبین، کاک بەختیارو کاک بۆچوونەکانی بۆیە .باکۆنین یان برۆدۆن یان بالنکی یان

 دەڵێت: بارەیانەوە لە مارکس پرۆلێتاریایەی ئەو نەبێت. پرۆلێتاریا دوژمنانی

 ناکۆکی اتەئەوک وە مۆدێرن؛ پرۆلێتاریایەکی دەکات، گەشە باوەشیدا لە نوێ پرۆلێتاریایەکی دەکات، گەشە برجوازیەت لەکاتێکا"

 ،پێدانان دان  کردن، ئیدراک لە بەر سەرەتادا، لە کە ناکۆکیەک برەودەسێنێت، برجوازیەت چینی پرۆلێتاریاو چینی نێوان

 خۆی وەختی شەڕی و بچووک ناکۆکی بە تەنها هەر وە،یەنەکەال هەردوو لە بەرز دەنگی بە ڕاگەیاندنی وە تێگەیشتن،

 .فەلسەفە( هەژاریی )مارکس، ڕووخێنەرانە" چاالکی بە دەردەبڕێت،

 دەبێژێت: چی ئەو ببینن فەرموو نوێ. کیکۆمەڵگایە ەزراندنیدام بۆ نیە زانستێک هیچ و مەزهەبێک هیچ خاوەنی مارکس

 رهەمهێنان،بە هێزەکانی هێشتا وە .. پێکنەهێنابێت چینێک وەک خۆی و ێتنەکردب تەواوی گەشەیەکی هێشتا پرۆلێتاریا "ئەگەر

 اتێبد ووردبینانەمان سەرنجێکی توانای کە نەبینیبێت، بەخۆیەوە تەواوی پێشکەوتنێکی خۆیدا، برجوازیەت باوەشی لە

 تیۆریستانە ئەو ئەوا نوێ، کۆمەڵگایەکی پێکهاتنی پرۆلێتاریاو بوونی ڕزگار بۆ ستنپێوی ماتریالیستیانەی مەرجە ئەو دەربارەی

 زانستێکی بەدوای گەڕان دەکەونە و دادەنێن مەزهەب چەوساوە، چینی ئارەزووەکانی وەدیهێنانی بۆ کە یۆتۆپیانەن ئەو هەر

 دەبێتەوە، ترڕوون پرۆلێتاریا خەباتی گشتیەکانی هێڵە لەگەڵیشیدا وە پێشەوە، بەرەو دەجووڵێت مێژوو پێوانەیەی بەو بەاڵم نوێدا.

 بکەن ئەوە نیتێبی لەسەرە ئەوەندەیان تەنها بەڵکو بگەڕێن؛ زانستێک بۆ خۆیاندا زیهنی لە نامێنێت بەوە پێویستیان چیتر ئیتر

  فەلسەفە(. هەژاریی )مارکس، "ڕووداوانە ئەو گووتەبێژی ببنە ەو ڕوودەدات، چاویاندا لەپێش کە

 بۆیە وەستاوە. چینەکان دژایەتی لەسەر کە کۆمەڵگایەکە، هەر زیندووی مەرجێکی چەوساوە، چینێکی" دەڵێت: ووبارەد

 توانای چەوساوە چینی ئەوەی بۆ وە دەخوازێت. نوێ کۆمەڵگایەکی دامەزراندنی پێویستیی چەوساوە، چینێکی ڕزگاریی

 ێکەوە.پ نەمابێت مانەوەیان توانای کۆمەاڵیەتیەکان، پەیوەندیە و ێنانبەرهەمه هێزەکانی چیتر پێویستە هەبێت، کردنی خۆڕزگار

 ڕێکخستنی خۆیەتی. شۆڕشگێر چینی خودی بەرهەمهێن، هێزی گەورەترین بەرهەمهێناندا، ئامرازەکانی هەموو نێو لە وە

 نداکۆ کۆمەڵگای ڕەحمی ونێ لە کە دەخوازێت بەرهەمهێنەرانە هێزە ئەو هەموو بوونی چینێک، وەک شۆڕشگێریەکانیش ڕەگەزە

 دەبێت. دایک لە

 ەخێر.ن نوێدا؟ سیاسی دەسەاڵتێکی لە سەروەر دەبێتە نوێ چینێکی کۆن، کۆمەڵگای ڕووخانی دوای ئەوەی، یانی ئەمە ئایا بەاڵم

 ییڕزگار مەرجی برجوازیەتدا، ڕێکخستنی لە چۆن هەروەک ئەمە چینێکە، هەموو لەناوبردنی کارگەر، چینی ڕزگاریی مەرجی

 بوو. پلەبەندیەک دەستەو هەموو لەناوبردنی سێهەم، پلەی

 لەنێو ندژایەتیەکانیا و چینەکان کە کۆن، مەدەنیی کۆمەڵگای جێگای دەخاتە یەکێتیەک کارگەر چینی گەشەسەندنیدا، ڕێڕەوی لە

 بەدیاریکراوی، کاتێکا،لە ئەمە نامێنیتەوە، سیاسی دەسەاڵتێکی هیچ ووشەیە، ئەو ووردی بەمانای چیتر، ئیتر وە دەبات،

 فەلسەفە(. هەژاریی )مارکس، "مەدەنیە کۆمەڵگای دژایەتیەکانی فەرمیی دەربڕی سیاسی، دەسەاڵتی

 کە ئێمەن چەرخەی بەم سەر ڕۆمانسیەکان" دەڵێت: و دەدوێت ووردتر برجوازیەکاندا، قوتابخانە هەموو وەاڵمی لە مارکس

 سامان، لێشاوی هەروەک هەژارییش، کە چەرخێکدا لە پرۆلێتاریادا؛ لەگەڵ ڕاستەوخۆدایە دژایەتیەکی لە تیایا، برجوازیەت

 لووت و شانازی بە خۆیانەوە، بەرزەکەی پایە لە بێتاقەتکارەکان، فەتەلیستە وەک ئابووریانەیش زانا ئەم تیایا. دەبێت دروست

 ەپێشکەوتنان ئەو هەموو کۆپیەکی ئیتر وە دەکەن، دروست سامان مرۆییانەی ئامێرە ئەو دەڕواننە سووکەوە چاوێکی و بەرزی

 ووە،ب ساویلکەییەک تەنها هەر ئەوان، الی لە بێبایەخیەی ئەو دواجار، وە کردووە، لێوە باسیان خۆیان پێش یەئەوان کە دەکەن

 بێهودەیی. دەبێتە ئەمان الی لە
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 وە ەیە.ه ئێستا بەرهەمهێنانی پەیوەندیەکانی شەڕانیەکەی الیەنە بۆ سۆزداریەکی کە دێت، ئینسانیەکان قوتابخانەی پاشان

 ەو بکاتەوە، کەم ویژدانی ئازاری بێت، کەمیش ئەگەر هەیە، ڕاستەقینەیەی جیاوازیە ئەو کردنەوەی کەم ڕێگای بە هەوڵدەدات

 ئامۆژگاری بکەنەوە، کەم یاننێوان ڕکابەری برجوازیەکان هەوڵدەدات دەخوات، پرۆلێتاریا هەژاریی بۆ خەفەت دڵسۆزانە

 دەکات برجوازیەکان ئامۆژگاری وە مناڵ؛ کردنەوەی کەم زۆرو کردنی کار و خۆگری و بوون ڕازی بە دەکات کارگەران

 کتیزەپرا و تیۆری نێوان جیاوازیەکانی لەسەر قوتابخانەیە، ئەم تیۆریەکەی هەموو بەرهەمهێنان. بۆ دابنێن ماقوڵ سنوورێکی

 لە اوەڕۆکدا،ن شێوەو نێوان لە پراکتیکدا، یاوئاید نێوان لە دەرئەنجامدا، و پرنسیپ نێوان لە نیە کۆتاییەکیان کە وەستاوە، کردن

 شەڕدا. الیەنی خێرو الیەنی نێوان لە وە فاکتەدا، و ماف نێوان لە واقیعدا، جەوهەرو نێوان

 دەیەوێت اتەوە؛ڕەتدەک ناکۆکی یپێویستی وە بوون. کامڵ ئاستی  گەیشتۆتە ئینسانیەکانەو قوتابخانەی خێرخوازەکان قوتابخانەی

 ۆکیناک چیتر و پراکتیک لە جیادەبێتەوە کە شوێنەی ئەو تا بکات تیۆری ڕیالیزەی دەیەوێت برجوازی؛ بکاتە خەڵکی هەموو

 واقیعدا، لە ەک بکرێت دروست دژایەتیانە لەو ئا ئابستراکتێک ئاسانە تیۆریەوە، ڕووی لە بڵێین، ناکات پێویستیش ناگرێتەخۆ.

 ازەکان،خێرخو ئەوە لەبەر نموونەیی. ڕاستیەکی دەبێتە تیۆریە ئەو ئیتر یەبۆ دەبنەوە. یەکتر ڕووبەڕووی چرکەساتێک، هەموو

 ەوئ ناکۆکیەی ئەو بەبێ ئەمە ئیتر ،نبرجوازیەکان پەیوەندیە دەربڕی کە بکەن کاتێگۆریانە ئەو پارێزگاری دەیانەوێت،

 ەکانیپراکتیک بە بەرامبەر دەکەن یدیج تێکۆشانێکی بەمە دەزانن وا ئەوان دانابڕێن. لێشیان و دەکات دروستیان پەیوەندیانە

 فەلسەفە(. هەژاریی )مارکس، "ترن برجوازی برجوازیەت لە بەمە ئەوان بەاڵم برجوازیەت،

 چەوساندنەوە، سەرمایە، بێت، خۆی جێگای لە شتێک هەموو دەیانەوێت شێوە، هەمان بە کوردیش، برجوازیەکانی ڕۆشنبیرە

 ئەمە ائ خەیاڵ؟ باڵوکردنەوەی لە جگە چیە ئەمە ئا بێت. پارێزراو کۆمەالیەتییش اشتیئ دەبێت بەاڵم مشەخۆری، بیرۆکراسیەت،

 ێنێت،د سەرمایەداریی جەنگی دێنێت، قەیران حەتمی شێوەیەکی بە هەر یاسایەی ئەو کۆمەالیەتی، یاسای نەبینینی لە جگە چیە

 چ جەنگە ئەو دێنێت. چینایەتی جەنگی تمییشحە شێوەیەکی بە هەر وە دێنێت، دەربەدریی و برسێتی و هەژاری و بێکاری

 بە ێتبتوان تا کۆن ییۆنان خواوەندەکانی لە نیە خواوەندێک شێوە مارکس نیە. مارکسەوە تێزەکانی و مارکس بە پەیوەندیەکی

 تەنها ئەمە بکات. دروست جیهان بۆ مێژوویەک بزووتنەوەیەیش لەو و ڕێ بخاتە مێژوویی بزووتنەوەیەکی چەخماخەیەک

 چیترنا. برجوازیانەیەو یدیایەکیکۆم

 

 دا هەردی( )ڕێبین و عەلی( )بەختیار وەهمەکانی لە مێژوو :دووهەم

 هیگڵێک؟ چ بەاڵم «...هیگڵ بۆ مارکسەوە لە گەڕانەوە» ڕۆشنە ژیژیک بانگەشەی" دەڵێت: عەلی بەختیار کاک

 ەوڵیه بەتایبەت نوسیبێت. هیگڵی لەسەر ژیژیک ئەندازەی بە نییە کەس دواییدا سااڵنەی لەو سەرەکییەکەیە. پرسیارە ئەوە

 هیگڵی سەپێنراوە. بەسەریدا دەڵێت ئەو وەک یان پێیدراوە، خۆی دوای لە وێنەیەی لەو هیگڵە ڕزگارکردنی ژیژیک گەورەی

 پۆست هیگڵی پۆپەر، هیگڵی مارکس، هیگڵی کیرکەگارد، هیگڵی دەیناسین، پێشتر هیگڵەی لەو جیاوازە تەواو ژیژیک

 ،«ۆبگیریک ـ تۆتالیتاریەت فەیلەسوفی» یەکێکیان دەناسییەوە، سەرەکیدا و گەورە تێرمی دوو بە هیگڵمان پێشتر رنەکان.مۆدێ

 ەدەخات دونیا ئەوەیە دەگیرێن، هیگڵ لە گەورانەی ڕەخنە و خەوشە ئەو «.دەبێکاری و ناچاری ـ حەتمییەت فەیلەسوفی» لەگەڵ

 ایەکداهەرجێگ لە سەرتاسەرین، ئەو یاساکانی سەما. و جوڵە دەیخاتە حەتمی ڕێسای و ایاس ڕیزێک بەپێی و پرۆسێسەوە یەک ناو

 ەول جیهان و دیالەکتیکییەکانن یاسا هەمان گۆڕان و پێشکەوتن یاساکانی ئەو بەبڕوای بین سەردەمێکدا هەر لە بوەستین،

 لۆژیکیک خۆیەتی. ڕەها عەقڵی جوڵەی لۆژیکی کە ڕێوە بە دەیبات لۆژیک یەک ئەمڕۆ تا دەرهاتووە، نەبوونەوە لە کاتەوەی

 عەلی(. )بەختیار .... "...مێژوودا... لەناو هەم سروشت، ناو لە هەم ئیشدەکات، خۆیدا عەقڵ ناو لە هەم

 ییاساکان هیگڵ، بۆچوونی بە سەردەمێکدا هەموو لە ئەگەر وە بن، شاردراوە جیهانێکی ەربڕید دیالەکتیکیەکان، یاسا ئەگەر

 دیاردە لە امانتێڕ بە مێژووەوە، لەودیو هیگڵ بەدڵنیاییەوە، زۆر ئەوا بن، دیالەکتیکی یاسای هەمان گۆڕان و پێشکەوتن

 مارکس ،دەنووسێتەوە فەلسەفە مێژووی هیگڵ لەکاتێکا بۆیە ،ناکاتەوە کۆی مارکسدا لەگەڵ شتێک هیچ و تدەدوێ مێژووییەکان

 خودی کە مارکس لەالی بووە هیگڵە ئەو هەر نۆزدەهەمیشدا، سەدەی لە ،ەهیگڵ ئەم وە .دەکات ییمێژوو ئابووریەکی لە باس

 دەناسێنێت. ڕەها هێزێکی وەک خۆی دیالەکتیک

 یەکەمی نیوەی لە مارکس دەنا .دەبینن دوان بە هیگڵ یان ،کردووە دروست هیگڵ لە هیگڵیان دوو بەختیارن کاک و ژیژاک ئەوە

 :بەختیار کاک و ژیژاک یانهیگڵەک نەک هیگڵە یەک هەر کە اندووەناس ێکجۆر بە یهیگڵ ەمدا،نۆزدەه سەدەی
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 نەهێناوە ڵهیگ دیالەکتیکی لە هیچی پرۆدۆنیش .یەهە دیالەکتیکی تەنها دایبڕێژێت. نیە کێشەیەکی هیچ هیگڵ" دەڵێت: مارکس

 .خراپەیە" چاکەو نێوان دوگماتیکی جیاکردنەوەیەکی ،دیالەکتیک بزووتنەوەی ئەوەوە، بەالی نەبێت. زمان

 دەناسێت؟ هیگڵ چۆن ارکسم 

 ان،جیه هەموو بۆ هەویربەترشێک بۆتە دەستپێدەکات، شتراوسەوە لە کە هیگڵ فەلسەفەکەی کردنی بۆگەن "... دەڵێت: ئەو

 ... ناویەوە ڕاکێشراونەتە ڕابووردوو" هێزەکانی" هەموو کە بەجۆرێک

 لە یشتمانین لووتبەرزیی پریشکی کە بکەین فەلسەفیە جادووگەرییە ئەم بۆ ڕاستەقینە هەڵسەنگاندنێکی بمانەوێت ئەگەر وە

 کارەومناڵ هیگڵیە بزووتنەوە ئەم هەموو حەقارەتی بمانەوێت ئەگەر وە دەگیرسێنێت،دا ئەڵماندا شەریفەکانی برجوازیە سنگی

 اڵەوانانەوپ ئەو بەکردەوەکەی پاڵەوانێتیە نێوان گریاناویەکەی پێکەنیناویە ازیەجیاو تایبەتبە دەربخەین، بەرتەسکیەکانی

 نووریس کە بەشێوەیەک شانۆگەریەکە؛ تەواوی بڕوانینە لەسەرمانە ئەوا تایبەتی، بە پاڵەوانێتیەوە ئەو لەبارەی وەهمەکانیان

 .جێبهێڵێت ئەڵمانی

 پرسیارانەیشی ئەو هەموو جێنەهێشت..وە فەلسەفەی مەیدانی نیئەڵما ڕەخنەی کردنیشیدا، خۆهیالک دواین لە تەنانەت

 کە سەریهەڵدەدا دیاریکراوەوە فەلسەفی سیستمێکی زەویی لە .. جیاوازی بەبێ هەمووی خۆیەوە، بارەی لە دەیخستنەڕوو

 نداخۆشیا سیارەکانپر خودی لە بەڵکو هەبوو، پرسیارانەدا ئەو وەاڵمی لە هەر نەک چەواشەکارییش وە بوو. هیگڵ فەلسەفەکەی

 ئەو کۆی ڕەخنەیەکی هەوڵی تەنانەت مۆدێرنانە، ڕەخنەگرە لەو کەس کە ئەوەیە هۆکاری هیگڵ بۆ پاشکۆیەتیەیش ئەم بوو.

 هیگڵ ژید دیبەیتەکانیشیان تێپەڕاندووە. هیگڵیان کە دەخۆن سوێند هەریەکەیان ئەوەی لەگەڵ ئەمە نەداوە. هیگڵیەیان سیستمە

 هەموو دژی دەیکاتە و دادەبڕێت هیگڵی سیستمی لە الیەنێک هەریەکەیان کە: کورتدەکرێتەوە وەدالە یەکترییش دژی و

 ڵیانهیگ ئەسڵیەکانی گووتارە سەرەتاوە لە دابڕێنراون. سیستمە لەو ترەوە کەسانەی لەو الیەنانەیشی ئەو دژی سیستمەکەو

 "جۆر"، وەک دەشێواند، دونیاییەکان ناوە بە وتارانەیانگو ئەو دواییشدا لە زاتی"؛ "هۆشمەندی و "جەوهەر" وەک دادەبڕی؛

 (.االلمانیة االیدیولوجیة مارکس، )کارل "هتد "مرۆڤ"، تەنها"، و "تاک

 دەڵێت: و دەبێت بەردەوام ئەوە لەبەر ناسیویەتی، خۆی وەک دروست مارکس هیگڵەی ئەو ئەمەیە ئا

 هیگڵەوە ەل کە تیۆریەوە ئامێرە ئەو بەهۆی تێبگەین خەڵکی ماتریالیستانەی تاقیگەییانەو ڕەفتاری لە مەحاڵە بێگومان، بۆیە"

 (.االلمانیة االیدیولوجیة مارکس، )کارل ماوەتەوە" میرات بە

 و ژیژاک بە نزیکترە مارکس لە زۆر هیگڵ ژیژاکەوە، "بەالی پێدادەنێت: دانی خۆی بەختیار کاک وەک بەدڵنیاییەوە، زۆر زۆر

 (.عەلی بەختیار ،هیگڵ بۆ ژیژیک سالڤۆ خوێندنەوەی بڕوانە:) "ەختیارب کاک

 ەوان،ئ ناوسەری کەیخەیاڵیە هیگڵیە کۆپیە لە جیاوازە تەواو مارکس، هیگڵیەکەی کۆپیە بەدڵنیاییەوە، زۆر زۆر بەدڵنیاییەوە،

 دەڵێت: بارەیەوە لە مارکس بۆیە

 خستنەڕووەی ئەم دەخاتەڕوو. تێڕاماندا چوارچێوەی لە ئەوشتە خودی بەاڵم دەخاتەڕوو، ڕاستەقینە شتێکی جارجارە هیگڵ"

 "ڕامانتێ وەک واقیعەکەیش و وەردەگرێت واقیع وەک تێڕامانەکە ئیتر وە دەکات، چەواشە خوێنەر تێڕاماندا چوارچێوەی لە واقیع
 (.المقدسة العائلة مارکس، کارل)

 نیە گەورەتر هەژاری لە سەرمایەیەک "هیچ :کە وەرگرت مارکس لە ئەوەیشی وەاڵمی بەختیار کاک سەرەوە لە بەدڵنیاییەوە،

 سەرمایەی لەسەر دەبایە لەکاتێکدا نوسیوێتی، دەوڵەمەندەکان سەرمایەی لەسەر بوو ئەوە "مارکس" گەورەی هەڵەی ...

 .عەلی( )بەختیار بنووسێت" هەژارەکان

 ت:ەڵێد مداەاڵو ەل بین؟ەد رێف ەوەووژمی ەل ەئیم ائای ت:ێرسەپد تردا جێگایەکی لە نیشبیڕێ کاک
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 ئایدیۆلۆژیای سێبەری لە کوردیی ڕۆشنبیریی دەربارەی دا ٢٠١١ ساڵی لە کتیبەی ئەو سەر دەگەڕێمەوە ئەمەدا، وەاڵمی لە

 کردەوە: باڵوم ئەڵمانیدا

 

دەڵێت هیگڵ

ڕەچەتەي 

3843221595

1650

نظریة الكم

15611626

515445490430

469399427347
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499428

460370

15881679

16231704

16321677

تیۆلۆژی

15641642

16421727
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 چین وپلیخانۆف، باوکی 
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18041872

ئابووریە مێژووییەکانی

 ئەڵمانیدا(. ئایدیۆلۆژیای سێبەری لە کوردی )ڕۆشنبیریی

 ایجێگ دەخاتەوە هیگڵیەکان وەهمە هەموو چینایەتی، خەباتی پێشەوەی چوونە و بوون بەردەوام بەدڵنیاییەوە دەڵێین: کردنەوەدا کورت لە

 نیبوو فراوان مارکسیش بەبێ وە .ژیژاک پێشیانەوە لە هیگڵ، قوتابیەکانی سەری ناو دەچنەوە خۆیان، حەقی جێگای دەچنەوە واتە ،خۆی

 ئەو ەک دەجووڵێنێت جۆرێک بە جیهان برجوازیەتە، لیبرالیستیی سیستمی ئابووریەکانی قەیرانە بەرهەمی چینایەتیەی بزووتنەوە ئەو

 استێکیئ ەئەوان نین، هەتاهەتایی سروشت یاساکانی وەک کۆمەڵگا یاساکانی کە: ببێت دروست فەیلوسووفانیش لەالی تەنانەت قەناعەتە

 ەکانیان،ناکۆکی هێزانەو ئەو گەشەی کردوون. دروستی ئاستە بەو گونجاو بەرهەمهێنانی پەیوەندیەکی و بەرهەمهێنان هێزەکانی پێشکەوتنی

 روبەختیا کاک هەمیشەییەکەی پیرۆزو سەرمایەداریە کۆمەڵگا چارەنووسی ،یدەرەبەگایەت کۆمەڵگای نێو ناکۆکیەکانی گەشەی هەروەک

 ڤایەتیمرۆ مایەدارییسەر وە نا،یان بدات ڕوو ئایندەیە ئەو ئیتر هەڵدەوەشێنێتەوە، سەرمایەداریی، الیەنگرەکانی ڕۆشنبیرە و ینڕێب کاک

 یاننا. ببات لەناو
 

 ەبین.د بەردەوام و سەریان دەگەڕێینەوە یندەداائ لە کورد. برجوازیەکانی ڕۆشنبیرە لەسەر باسەکانمانە تری بەشێکی تەنها باسەیش ئەم
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