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 لە بارەی مرۆڤی تاکڕەهەندەوە 

 

 ئازاد شکۆر

 

ەین، ئەوا دەبێت بێ شک  ئەگەر بمانەوێت، شیکردنەوەیەک بۆ چەمکی مرۆڤی تاک ڕەهەند بک
ئاوڕێک لە " قوتابخانەی فرانکفۆرت" بدەینەوە، چونکی هیچ کەس هێندەی بیرمەندانی ئەم  

قوتابخانەیە بەو شێوە قووڵییە نە خزاونەتە نێو مرۆڤی تاک ڕەهەندەوە، هیچ کەس بەم شێوەیەیی  
ا باشترە پێش  ئەم قوتابخانەیە قسەی لە سەر چەمکی مرۆڤی تاک ڕەهەند نەکردووە. بۆیە و 

ئەوەی قسە لەسەر مرۆڤی تاک ڕەهەند بکەین، سەرنج بخەینە سەر قوتابخانەی فرانکفۆرت و  
 .لەوێوە بخزێینە نێو مەسەلەی مرۆڤی تاک ڕەهەندەوە

 

 "قوتابخانەی فرانکفۆرت" چییە؟

 

مێژووی بیرۆکەی ڕەخنەیی، مێژوویەکی کۆنی هەیە، دەتوانین بیگەڕێنینەوە بۆ بیرۆکەکانی 
نەیی لە هزری سوقراتدا. هەرچەندە بەم شێوازەی ئێستا نەبووە، بەاڵم دەکڕێت یەکەمین  ڕەخ

سەرچاوەی هزری "قوتابخانەی فرانکفۆرت" بگێڕینەوە بۆ ئەو سەر دەمە.دەستەیەک لە بیرمەندانی  
زایینیی، لە شاری فرانکفۆرتی ئەڵمانیا، قوتابخانەیی بیرۆکەیی ڕەخنەییان    ١٩٢٣ئەڵمانی لە ساڵی 

ە فەرمی دامەزراند، بۆیە ئەو ناوەشی لێ نراوە، چونکە پەیمانگای لێکۆڵینەوە و کۆمەاڵیەتیەکانی  ب
زایینیی، "گۆڤاری لێکۆڵینەوە کۆمەاڵیەتیەکان "   ١٩٣٢لە فرانکفۆرت کردبووە ناوەندی خۆی، ساڵی 

ەییەکانیان  کە کاری لەسەر پرسە کۆمەاڵیەتیەکان دەکرد بووە زمانحاڵی ناوەندەکە.بیرۆکەیی ڕەخن
زیاتر لەو ڕەخنانە پێکهاتووە، کە ڕەخنە لە پێکهاتە جیاوازەکانی ژیان دەگرێت. زۆربەی  

چاالکیەکانیان بە چەشنی ڕەخنەیە، بەاڵم ئامانجە بنەڕەتەکەی ئەم قوتابخانەیە ڕەخنە گرتنە، لە  
ە پێناو  کۆمەڵناسی، چونکی پێیان وایە بارودۆخی هەنوکەیی کۆمەڵگای قبووڵ کردووە، هەوڵ ل

 .[1]گۆڕینی کۆمەڵگا نادات 

شایەنی باسە مارکسیزم سەرچاوەی سەرەکی قوتابخانەی فرانکفۆرتە. بەاڵم بەو شێوازە  
خوێندنەوە لە تێزەکانی "مارکس" دەکەن کە خۆیان پێداگری لەسەر دەکەن، کە ئەویش ڕێبازی  

کی و بیرکردنەوەکانی خۆی، بیرمەندانی ئەم قوتابخانەیە،  ڕەخنەگری کردبووە بەرنامە و کارو چاال
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پێیان وایە: )ئەگەر جیهانی سەرمایەداری تۆوی لە نێو چونی لە نێو خۆیدا هەڵگرتبێت، ئیتر چ  
پێویست بە شۆڕش و بزاڤ دەکات!( ڕێبەرانی ئەم قوتابخانەیە تەنیا فاکتەری ئابووری بە  

وو چەمکەکانی تری ژیانیش وەک چەمکگەلێکی)ئایین،  دیاریکەری چەمکەکانی ژیان نابینن، بەڵک
کەلتوور، سیاسەت، جڤاک( بەهەند وەردەگرن، ئەمە یەکێک لەو دەالقانەیە کە دەیانویست  

گۆڕانکاری لە بۆچوونی مارکسدا بکەن، ئەم قوتابخانەیە زیاتر قورسایی خۆیان خستووەتە سەر  
ی ئەو ڕەهەندانەیە کە دەبێتە هۆی  الیەنە کۆمەاڵیەتیەکە، ئامانجیشیان دەستنیشانکردن 

 .([2]هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگا لە تاک ڕەهەندیەوە بۆ فرە ڕەهەند

شاااایەنی باساااە پێداویساااتی و تەواوی خەرجییەکان و موچەی فەرمانبەرانی قوتابخانەکە لە ساااەر  
باااااااااااااوو  ڤاااااااااااااایااااااااااااا "  جەی   .[3]ئەساااااااااااااااااااتاااااااااااااۆی"فااااااااااااا اااااااااااااێاااااااااااااکاااااااااااااس 

 

فاااااااااااارانااااااااااااکاااااااااااافااااااااااااۆرت _ قااااااااااااوتااااااااااااابااااااااااااخااااااااااااانەی   بەڕێااااااااااااوەبەراناااااااااااای 

 

لە مێژووی بەڕێوەبردنی ئەم قوتاابخاانەیەدا چەنادین گۆڕانکااری گرنا  هەم لە بواری ڕێڤەبەرایەتی 
و هەمیش لە بواری تێگەیشاااتن و فیکرەوە بە خۆیەوە بینیوە، پێتڤیە تیشاااک بخەینە ساااەر ڕێبەرانی 

دەکەیااااااان: .قاااااااوتااااااااباااااااخاااااااانەکە قاااااااۆناااااااا ااااااایاااااااان  دوو   ئەوانااااااایاااااااش   دابەشاااااااااااااای 

 

یەکەم :  قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااۆنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای 

 

)کاڕل گڕۆتنبێرگ( یەکەم بەڕێوەبەری قوتابخانەکە بوو، مامۆسااااتای یاسااااا بوو لە "زانکۆی ڤییەنا" 
ز خوێنادەوە،  ١٩٢٤وەک یەکەمین ساااااااەرۆک وتااری کردنەوەی پەیماانگااکەی لە ماانگی  وزەیرانی  

ن و قووڵبوونەوە لێیان جەختی لەسااەر پێویسااتی گرنگیدان بە کێشااە واقی یەکان و چارەسااەرکردنیا
لە ڕووی زانساااااااتی لە الیەن پەیماانگاا کردەوە، گوتی ناابێات پەیماانگاا تەنیاا دامەزراوەیەکی فیکری 
بیرمەند و تیۆریسانەکان بێت، بەڵکو پێیویستە پێچەوانەی پەیمانگاکانی دیکەی تایبەت بە لێکۆڵینەوە 

 .لی ساااااااەرۆکااایەتییەکەی هاااتزایینیی کۆتااایی بە خو   ١٩٢٩کۆمەاڵیەتیەکااانی تر بێاات، ساااااااااڵی  

 

دووەم:  قاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااۆناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای 

 

زایینیی، وەک ساااااااەرۆکی پەیماانگاای ١٩٣٠بە ساااااااەرۆکاایەتی هۆرکهاایمەر، لە تەممووزی سااااااااڵی 
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بەفەرمی وەک ساەرۆکی پەیمانگا دەسات بەکار  ١٩٣١توێژێنەوە کۆمەاڵیەتیەکان ناوی هێنرا، سااڵی  
ی "بارودۆخی ئێسااااتای فەلسااااەفەی  بوو، لە کاتی وەرگرتنی پۆسااااتەکەی وتارێکی لە ژێر ناویشااااان

کۆمەاڵیەتی و ئەرکەکاانی پەیماانگاای توێژینەوە کۆمەاڵیەتیەکاان" پێشاااااااکەش کرد. تێڕوانینەکاانی تاا 
ڕادەیەک جیاواز تر بوو لە پێش خۆی، سەردەمی "هۆرکهایمەر" بە سەردەمی کامڵ بوون دادەنرێت 

هاوڕێ و هاوپیشااەی پێی وانەبوو کە بۆ قوتابخانەی فرانکفۆرت. ئەو پێچەوانەی کاڕل گرۆتنبێرگی 
تەنیااا ئااابووری ڕووگەی ژیااان و  ەقیتەت بێاات. ئەو تەنیااا بااایەخی بە فەلساااااااەفە نەدەدا، بەڵکوو 
گرنگیشی بە دەروونشیکاریش دەدا، بەتایبەت لێکدانەوە دەروونییەکانی فرۆید. لە ڕێگەی لێکۆڵینەوە 

ۆمەاڵیەتی دەکرد، جەختی لەساااااااەر  دەروونییەکاانی فرۆیادەوە شااااااایکردنەوەی بۆ دۆخی ژیاانی ک
پێویسااتی هەنگاونان بەرەو لێکۆڵینەوە لە بابەتە کۆمەاڵیەتیەکانی ئێسااتا دەکرد، بە سااوود وەرگرتن 
لە بواری فەلسااەفە. واتا دەیویساات فەلسااەفە لە بورجە ەاجیەکە بهێنێتە خوارەوە و تێکەڵ بە ژیانی 

تە هەموو الیەنەکانی تری ژیان چ ساایاسااەت  ناو کۆمەڵگای بکات، داوای دەکرد فەلسااەفە گرنگی بدا
 .[4]یان ئابووری یان دروونی وە یان کۆمەاڵیەتی

 

ئێمە لێرەدا دەتوانین ئەوەی لێ هەڵبهێنجێاات نین، کە فیکر و هزرو میتۆدو زانساااااااات و تەواوی 
کەڵ بەو بااارودۆو و ژیااانەی  تیۆرییەکااان، بۆ ئەوە هاااتووون، کە بێنە نێو ژیااانی تاااکەکااانەوە، تێ

تاکەکان بێت کە تاکەکان تێیدا نغرۆ بوون. فیکر نابێت چەق بەساااتوو و گۆشاااەگیر دابڕاو لەکۆمەڵ  
بێت، بەڵکوو دەبێت چارەی واقی ی تاکەکان بکات و هەوڵی هۆشایارکردنەوە و چارەساەرکردنی ئەو 

و ەەقڵی چەق بەساتوو و کەلتورو گیرگرفتانە بدات کە تاکەکان پێوە گیرۆدە بوون، دەبێت ڕەخنە لە
ساایسااتەمە ساایاساای و ئایینیانە بگرن کە کۆمەڵگا بە مێگەل دەکەن. دەبێت فیکر بە شااێوەیەک خۆی  
بخزێنێتە نێو ژیانی تاکەکانەوە هەموو ئەو دەرگا داخراوانە بکاتەوە، کە ساااایسااااتەمە ساااایاساااای و 

ە مێشااااکی تاکەکان داوە، هەموو  کەلتوری و ئایینییەکە کە بۆ پاراسااااتنی خۆیان قوفڵی ئاساااانینیان ل
دەرگایەکی ئازادی و سااەربەسااتی و مافی کەساایان بەڕووی تاکەکان داخسااتووە، ئیتر چ لە ڕێگەی  
فشاااااارەوە بێت یان لە ڕێگەی ڤێرژنە تەکنۆلۆژییەکانەوە بێت، بۆیە یەکەم ئەرک و دوا ئەرکی فیکر 

دنەوە و باڵوکراوە و ساایمینار  فەراهەمکردنی ئازادی و سااەربەسااتییە، ئەویش لە ڕێگەی هۆشاایارکر
و کۆڕو نوساااااااراو و هەموو ڕێگااکاانی تری گەیاانادن. بۆ ئەوەی وا لەتااکەکاان بکەن پەتی بەنادایەتی 

 .بپچڕێنن و باوەش بە ئازادیدا بکەن، لەو ڕێگەیەشەوە ئاشنایی مافەکانی خۆیان بن
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هەباااو _ فاااراناااکااافاااۆرت  قاااوتاااااباااخااااانەی  باااوونااای  لەدرووساااااااااات  ڕۆڵااایااااان  فاااااکاااتەرانەی   و ئەو 

 

گوماانی تێادا نییە، دروساااااااات بوونی هەر قوتاابخاانەیەک یاان ڕێباازێکی فکری و کۆمەاڵیەتی دەر 
ئەنجاامی کۆمەڵێاک ڕووداون. ئااشاااااااکراشاااااااە دروساااااااتبوونی "قوتاابخاانەی فرانکفۆرت" دەرەنجاامی  

 ١٩١٨-١٩١٤کۆمەڵێاک فااکتەری دەرەکی و نێو خۆی بوو. هەڵگیرساااااااانادنی جەنگی جیهاانی یەکەم  
قەیرانێکی گەورەی مرۆیی وە   زایینیی کە بووە بەتااااڵییەکی زۆر  کااااولکااااری و  مااااڵوێرانی  هۆی 
زایینیی دروسااتبوونی  کومەتی بەلشااەفی"یەکێتی سااۆڤیەت" بە سااەرۆکایەتی  ١٩١٧هاوکات ساااڵی  

"فالدمێر لینین" لە ڕوسااایا، وە شاااکساااتهێنانی شاااۆڕش لە ئەڵمانیا و نە گەشاااتنە ئاکامی شاااۆڕشااای  
لە   ڕادیاااااااکااااااااڵەکاااااااان  ڕۆژئااااااااواوەسااااااااااااااۆساااااااااااااایاااااااالااااااایسااااااااااااااتە   .ئەورووپاااااااای 

دەرکەوتنی نازیەکان لە ئەڵمانیا و فاشااایساااتییەکان لە ئیتاڵیا، وە زاڵبوونی هەیمەنی ساااەرمایەداری  
نێو  لە  دابەش بوونەی  ئەو  کەوتبوو،  تێی  جیهاااان  مرۆییەی کە  و  ئاااابووری  قەیرانە  هەموو  ئەو 

روسااااتکردن لە هەمبەر  ڕیزەکانی چەپدا دروساااات بوو، کوژاندنەوەی هەموو ڕوناکیەک و لەمپەر د
ئااازادییەکااان، ئەو کۆت بەنااد و نااادادیەی کە کە جیهااانی گرتەوە بووە هۆی دروسااااااااات بوونی 
قوتابخانەی فرانکفۆرت. ئەو قوتابخانەیە لە گەڵ هاتنی نازیەکان بۆ ساەر  وک  کارو چاالکیەکانیان 

کی مارکساایانەیان هەبوو، زایینیی بە بیانووی ئەوەی کە قوتابخانەکە تێڕوانینێ١٩٣٣ڕاگیرا لە ساااڵی  
زۆربەی ڕێبەرانیاان جوولەکە بوون، لە پااش ئەم ڕووداوە ئەم قوتاابخاانەیە و ڕێبەرانیاان ئااوارەی 
واڵتان بوون لە ئەورووپا و بە تایبەت لە واڵتی ساااااویسااااارا. بەاڵم بەهۆی فشااااااری نازیەکانەوە لە 

بوو، یەکێتی سااااااوفیەت و ئەمریکا.  واڵتانی ڕۆژئاواش دەرپەڕێنران، دوو واڵت لە بەردەمیاندا ئاوەاڵ
هەرچەندە قوتابخانەکە تێڕوانینێکی مارکسااانەی هە بوو، هاوشااێوەی یەکێتی سااۆفییەت کە سااەر بە 
میتۆدی مارکسااایانە بوو، بەاڵم ڕێبەرانی قوتابخانەکە واڵتی ئەمریکایان هەڵبژارد بۆ باڵوکردنەوەی 

زیاااا ئااااازادی  ئەماااریاااکااااا  چاااوناااکااای  فااایاااکااارەکااااانااایااااان،  چاااااالکااایە  باااوو کااااارو  تاااێاااادا   .اتاااری 

وەک ڕوونیشە بۆ ئەوەی فیکرێک گەشەو نەش و نما بکات دەبێت فەزایەکی ئازاد و سەربەستانەی  
بااااااااااااااااااااااااااااااااکاااااااااااااااااااااااااااااااارێاااااااااااااااااااااااااااااااات فەراهەم   .بااااااااااااااااااااااااااااااااۆ 

 

باااااااااااگەیااااااااااان؟ تاااااااااااێ  ڕەهەناااااااااااد  تااااااااااااک  مااااااااااارۆڤااااااااااای  لە   چاااااااااااۆن 

 

پرسای مرۆڤی تاک ڕهەندی یەکێک لەو پرساانەیە، کە جیهانی ساەرمایەداری بە ڕێگەیەکی نەرمترو  
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تاکەکان ڕوو لە یەک ئاراسااتە بکەن و یەک بەرنامە و یەک ڕوانینیان هەبێت،  ئاسااانتر هەوڵ دەدەن 
بۆ ئەم مەبەساااااااتە بەهێزترین چەکیش تەکنۆلۆژیااا و ئەن ڤێرژنی نوێیە کە لە ڕێگەیەوە دەتوانن 
دەسااات بەساااەر ەەقڵی تاکدا بگرن. بۆیە یەکێک لەو پرساااانەی کە ڕێبەرانی قوتابخانەی فرانکفۆرت 

کەن پرسی تەکنۆلۆژیا و ڕواڵەتە، دیارترین ئەو ڕێبەرانەش کە بە شێوەیەکی  هەڵوێستەی لەسەر دە
قووڵ دژی تەکنۆلۆژیاا و سااااااایساااااااتەمی ساااااااەرماایەداری وەک ڕەخنەگرێکی ڕادیکااڵی تەکنۆلۆژی 
دەنااسااااااارێات "هێربەرت ماارکۆزە" یە. ئەگەر لەقۆناا ە کۆنەکاانی مێژووی مرۆڤاایەتیادا، بە میکاانیزم  

رافاات و ئەفساااااااانە و میتاافیزیاک، مرۆڤەکاان چەوساااااااێنرابێتەوە ئەوا ئاامرازی نااەەقاڵنی وەک خو 
لەساەردەمی تەکنۆلۆژیا و ساەرمایەداریدا، چەوسااندنەوەکان و گەوجاندنی تاکەکان و کۆمەڵگا زۆر 
باراون ئاااااراساااااااتە  یەک  بەرەو  تاااااکەکااااان  تار،  شاااااااێاوازێاکای  و  فاۆرم  بە  بەاڵم  باووە،   .زیاااااتار 

 

ی ەساااااااووفی "قوتاابخاانەی فرانکفۆرت"ە. لە بااسااااااای ڕۆڵی هێربرت ماارکۆزە" یەکێکە لە ڕێبەرو فە"
دەوڵەتی مۆدێرن و جیهانی سااەرمایەداریدا لەهەمبەردروسااتکردنی مرۆڤی تاک ڕەهەند دا، دەڵێت: ) 
مرۆڤی تاک ڕەهەند کەسااێکی م کەچکراوە بە تۆتالیتاریزمی کۆمەڵگای تەکنیکی و پیشااەسااازی، ئەو 

دان، کە لە سااااایەیی ساااایسااااتەمی سااااەرمایەداریدا، چیتر  مرۆڤانە لەژێر بێ ڕە می هەیمەنەی ئامێر
[5] خواستی ئامرازگەرایی و بە کااڵیی بوون و بە شت بوون، دەبێتە مۆرکی پەیوەندیە مرۆییەکان.(

لەم دەقەی مااارکۆزەوە دەگەین بەو بڕوایەیی چەمکی مرۆڤ بوون وەردەگرێتەوەو لە بری ئەوە 
ڤی جێگیر دەکااات، چونکی ئااامێرەکااان بە شاااااااێوەیەک ساااااااەربەساااااااتی ئااازادی لێ چەمکی نااامرۆ 

ساااااااەناادوونەتەوە، بووەتە کۆی ەی تەکنۆلۆژیااا. ئەم کۆمەڵگاااو مێژووە نوێیە لە ڕێگەی چەپاااناادنی 
تاااکەکااانییەوە، ئیمکااانی گۆڕان لەناااودەبااات، چونکە ەەقاڵنیەتی تەکنۆلۆژیااا باااڵ بەساااااااەر هەموو  

ا دەگرێت، چونکی لەساااااایەی ئەم جۆرە سااااایساااااتەمەدا ەەقڵ کورت جۆرەکانی دیکەی ەەقاڵنییەتد
دەبێتەوە بۆ سااااااازشااااااکردن و چەپاندنی تاکەکان بۆ ەەقاڵنیەتی سااااااەرمایەداری و تەکنۆلۆژی و 
بەکااربەری، کە پێش هەموو شاااااااتێاک ئەم ەەقڵە نوێیە نکوڵی لە ئاازادی بە هەموو جۆرەکاانییەوە  

اکەکان لە فرە ڕەهەندی بکەون کەهیواو ئومێدی دەکات. ئەم کۆمەڵگاو ساااااایسااااااتەمە وادەکات کە ت
ڕیفۆرم و گۆڕانکاریەکانە. لەساااااایەی ئەم مۆدێ ە نوێیەوە کۆمەڵگا مەی ێکی تۆتالیتاری وەردەگرێت،  
چونکە کۆمەڵگا لەڕێگەی توند و تیژی و سااااااەرکوتکردنەوە تێک ناشااااااکێنرێت، بەڵکوو لەڕێگەی بە 

کااۆمەڵااگااااا   نەرمەوە،  زەلاایاا ااکااردناای  و  دەکاااااتکااۆیاا ەکااردن  ساااااااەرکااوتاای  و   .دەچەپااێاانااێاااات 

 

کۆمەڵگا بەدەساااااات تەکنیک و ەەقاڵنییەتە ناەەقاڵنیەتەکەی ئەم ساااااایسااااااتەمەوە گیری خواردووە، 
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هەرچەندە سایساتەمی ساەرمایەداری لەهەناوی خۆیدا کۆمەڵێک پرنسایپی وەک دیموکراسای و لیبراڵ 
اد بن، بەم دەرەنجاامەش  و پرۆالریساااااااتی هەڵگرتووە، بەاڵم ئەمە ئەوە نااگەیەنێات کە مرۆڤێکی ئااز

کۆمەڵگاای تااک ڕەهەناد، کۆمەڵگاایەکی ناائاازادە، بۆیە دەبێات ئااماانجی تااکەکاان و کۆمەڵگااش خەباات  
ئاااااااااااااااااااازادیااااااااااااااااااادا پاااااااااااااااااااێااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااو  لە   .باااااااااااااااااااێااااااااااااااااااات 

کۆمەڵگای پیشاااەساااازی لەساااایەو ساااێبەری سااایساااتەمی ساااەرمایەداری پێشاااکەوتوودا، کۆمەڵێک  )
بەرهەم هێناون، کەوا ڕێگرن لەبەردەم  پێویساااتی و ئاتاجی درۆزنانە و خەون و خەیاڵی سااااختەی  

پرسااایارە ڕاساااتەقینەو ڕادیکاڵەکان و ڕێگا نادەن ئەو ساااەرکوتکارییەی کە هەیە ئەو بنەمایانەشااای  
ڕوو  باااخااارێااانە  دەکەن  بەرجەسااااااااااتە  قاااباااووڵاااکاااراو  و  بەردەوام   (.[6]وەک  ەقااایاااتەتاااێاااکااای 

یدا، کە مرۆڤ بەرەو تاک ڕەهەندی ئاراساااتە دەکەن، تاکەکان و کۆمەڵگاکان لەقۆنا ی ساااەرمایەدار
زەرووری پاێااااداویساااااااتای  باۆ  ناااااپاێاویساااااااااات  پاێااااداویساااااااتای  گاۆڕیانای  پارۆساااااااەی  لە   .باریاتایایە 

هێربێرت ماارکۆزە" دەڵێات: )خەڵاک لەڕێگەی کاااڵکاانیاانەوە پێنااساااااااەی خۆیاان دەکەن، جەوهەری  "
و کەلوپەلی مۆدێرن دەبیننەوە،  ڕوو ی خۆیان لە ئۆتۆمبێ  و ئایپاد و موبای  و ماڵی ڕازاوەو تیڤی  

 [7]تەکنۆلۆژیای هاوچەرو ساااااایفەتێکی ەەقاڵنی بەسااااااەر نەقساااااای ئازادی مرۆڤدا دەبەخشااااااێت.(

دەتوانین لەم تێڕوانینەی "مارکۆزەوە" ئەوە هەڵهێنجێنین، کە ئەمڕۆ ساااەرەڕای ئەوەی بێ پارەیی و 
یادبوونە، ئابووری داهاتی تاکەکان ڕووبەڕووی جۆرێک لە هەژاری بە شاێوەیەکی بەرچاو ڕوو لەز

ناابووتی بووەتەوە، بەاڵم هێشاااااااتاا زۆرینەی خەڵکی لە هەوڵی دابینکردنی هەنادێاک کەلوپەل و کاااڵ 
دەدەن، کە بریتین لە ]پێداویساااااتی سااااااختەا واتا پێداویساااااتی ژیان نین، بەڵکوو بەهۆی بانگەواز و 

ە نا پێویساااااتانە دەکرێن بە پێداویساااااتی زەرووری، بەم پێیەش  ڕیکالم کردنەوە بۆ ئەو پێداویساااااتی
خەڵکی دەبنە پاشاااکۆ و م کەچی ئەو پێداویساااتیە نا پێویساااتیانە، هەروەک مارکس بە "فیتیشااایزمی  
کااڵیی" ناوی بردووە. چونکی لەکۆمەڵگای سااااەرمایەداریدا پەیوەندی نێوان تاکەکان دەگۆڕێت، واتا 

ئەو کاااڵیاانەوە دەبێات کە ئااڵوگۆڕی دەکەن. هێزی پاارە تەواوی   پیوەنادی نێوان تااکەکاان لەڕێگەی
کایەکانی ژیانمانی داگیر کردووە، قازانج و کەڵەکە کردنی ساااااامان خراوەتە پێش هەموو بەهایەکی  
مرۆییەوە، ساااەرجەم چەمک و بەهرە مرۆییەکان بە بڵندنشاااینی نەماوەتەوە، ئەوەی ئەمڕۆ هەڵبەزو  

یری و ئایین ومۆڕاڵ و جووڵەی کۆمەاڵیەتی و نەتەوەو پیرۆزیەکان دابەز بەهونەر و فکرو ڕۆشااانب
دەکات، جووڵە و هێزی سااااااەرمایە و ڕیکالمە جۆربەجۆرەکانە، نەک بە تەنیا میدیاو دەسااااااەاڵت و 
هێزی سااااااەربازی. بۆیە کۆی ئەو شااااااەڕانەی لە هەسااااااارەکان بەرپا بووە، پاڵنەرێکی ئابووری و 
هەیە  .باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازرگاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای 

یکالم و ئالوودەبوون بە میدیاوە دابنرێت، دەساااات بەجێ تاکەکان تووشاااای ئەگەر ساااانوورێک بۆ ڕ
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خورپە و ڕاچەڵەکین دەبێات، دوای ئەوەی هەلی پرسااااااایاارکردن و بیرکردنەوە لە خۆی دژەکەی و 
دەڕەخسااااااااااااااااێاااااااااات  بااااااااااۆ  بەباااااااااااشاااااااااااااااای  خااااااااااۆی   .ناااااااااااساااااااااااااااایااااااااااناااااااااای 

پێشاتر لەگەڵ ساەرهەڵدانی شاۆڕشای پیشاەساازی بەهۆی دروسات بوونی ئامێرەوە بەاڵم کرێکاران 
هێشااااااتا هەر کاریان دەساااااات دەکەوت و لە بەرامبەر هێزی کاریان کرێیەکیان وەردەگرت گەرچی  
ئەگەر کەمیش بێت، بەاڵم ئەمڕۆ لە ژێر سایەی تەکنۆلۆژیا و ڕۆبۆت و خاوەن تەکنۆلۆژیا و ئامێرە  
ئەلیکترۆنییەکاان، هەموو ئەو ئاامێرانەی کە بوونەتە جێگرەوەی زۆرینەی ڕەهاای مرۆڤاایەتی، چیتر  
خاوەن ڕۆبۆت و خاوەن ئامێرە تەکنۆلۆژییەکان، ئەو کرێ کەمەی کە پێشتر بە هێزی کاری خۆیان 
 دەساااااااتیاان دەکەوت، بۆ دابینکردنی بژێوی ژیاانیاان، پێیاان ڕەوا ناابینن و بۆ خۆیاان قۆرخی دەکەن،

دەکااااااات ناااااااهەمااااااوارتاااااار  دژوارتاااااار  خەڵااااااکاااااای  ژیاااااااناااااای  تاااااار  هااااااێااااااناااااادەی   .ئەمەش 

ەڵکاانێکی فرە ڕەهەناد، تەنیاا لە بیری دابینکردنی قووتی ڕۆژانەی وادەکاات تااکەکاان نەتوانن ببنە خ
خۆیان بن، دەرفەتی ئەوەیان بۆ ناڕەخسااێت تاکەکان لەبازنەی تاک ڕەهەندی بچنە دەرەوە، چونکی 
کاتیان لە ناو ئەم جۆرە سااااایساااااتەمەدا داگیر دەکرێت. ناتوانن بخوێننەوە و تێڕامان و تێهزرین بۆ 
باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااکەن  .ڕووداوەکاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 

 

ەمی سااەرمایەداری کێڵگەی بەرهەمهێنانی مرۆڤی تاک ڕەهەندە، مرۆڤی کەپیتاڵیزمی ناو ئەو ساایساات
سیستەمەی کە دونیای قووتداوە، مرۆڤەکان لە سەر یەک هێڵ و یەک ئاراستە پەروەردە دەکات، بە 
ئەمەش   ئاااازار، کە  یەک  تااااکەکاااانی کردووەتە خودانی یەک بیر و یەک چاااارەنووس و  جۆرێاااک 

رەیە، کە مرۆڤ خاڵی دەکات لە ڕەهەندەکانی تر و ئاراسااااتەکانی فیکر.سااااەرجەم  مەترساااایەکی گەو 
ئاسااۆکانی لەسااەر دادەخات. ساایسااتەمی سااەرمایەداری کە ساایسااتەمێکی تەواو ئابوورییە، هاوکات 
لەگەڵ خۆیدا سیستەمێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتیشی لەگەڵ خۆیدا پێکهێناوە، هەریەکەیان تەواوکاری 

ەیاان بە پێی هێزی خۆی زامنی چااالکی و جووڵەکاانی ئەوی تر دەکاات. کەواتە ئەوی تریاانە، هەریەک
"کەپیتاڵیزم" بە پ ەی یەکەم سااااایساااااتەمێکە پشااااات بە خاوەندارێتی تایبەتی دەبەساااااتێت، پشااااات بە 
دەبەساااااااااااااتااااااێاااااات  کااااااارا  هااااااێاااااازی  و  ]بەرهەمااااااهااااااێاااااانااااااان   .ئاااااااماااااارازەکاااااااناااااای 

ی خۆی بەدەسااات دەخات.  لە ڕێگەی کارپێکردنی کرێکارانەوە ساااەر بەرهەمەکانی خۆی، ساااەرمایە
کارل مارکس فەی ەساووفی ئەڵمانی و خاوەنی مافێساتی پارتی کرێکاران، ئەمە ناو دەنێت"زێدە بەها"  

سااەەات کاردەکات بە هەمان    ١٢سااەەات کرێکار کاری بۆ بکات، ئەوا کرێکار ٨واتا لە بری ئەوەی  
رەوە، لەم ڕێگەیەوە ساااااااەەااتی، ئەو چوار ساااااااەەااتەی زیاادکراو دەچێتە گیرفاانی خااوەنکاا٨کرێی  

خاوەنکار دەساات دەکات بە کەڵەکە کردنی سااەرمایە. ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی کەمینەیەک دەبنە 
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خااوەن ئاامرازەکاانی بەرهەمهێناان زۆرینەی کۆمەڵگااش خااوەنی هیچ نین، جگە لەهێزی باازوویاان، 
یان.ئەمەش وادەکات ئەم هێزەش دەفرۆشاانە سااەرمایەداران لەپێناو بژێوی ژیانیان و مانەوەیان لەژ

مرۆڤگەلێکی بەکااربەر و خااڵی لەڕۆ ی شاااااااۆڕشاااااااگێڕی دروسااااااات دەکاات لەڕێگەی ئەو مەکینە  
زەبەال ەی ڕاگەیاندن و هۆکارەکانی پەیوەندی، جۆرێک لە پێداویساتی درۆینە و سااختەی دروسات 

و   کردووە، دەزگا ساەرکوتکارەکانیش کە پارێزەری ئەم سایساتەمەن کاریگەری نەرێنی لەساەر تاک
کۆمەڵ داناوە. دونیای کردووە بە بازاڕێک بۆ سااا کردنەوەی بەرهەمەکانی، هەر لەو ڕێگەیەشااەوە  
توانیویەتی مرۆڤی یەک بیر و یەک خولیا دروست بکات، وای لێهاتووە تاکەکانی کۆمەڵگا بە دەوری 

ێک  یان یەک بازنەدا بخولێنەوە، بەمەش ڕۆ ی بزاڤ و شاۆڕشای پەک خساتووە، لەبری ئەوە کۆمەڵ
پێداویسااااااتی ناپێویسااااااتی خزاندووەتە ناو جڤاکەوە زەینی کۆمەڵگای پێ داگیر کردووە، ئامانجیش  
نیشااادان و بە گەڕ خسااتنی کااڵکانیان و کۆمپانیا زەەال ەکانیانە لە سااەر  یسااابی خەڵکی نەدار و 
سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    .بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااێ 

، بەاڵم لە هەرچەندە ئەم ساایسااتەمە وا خۆی مانفێساات و بەیان دەکات کەساایسااتەمێکی دیموکراسااە
نااوەڕۆکادا فەرهودکاار و تۆتاالیتاار و گیرفاان بڕ و داپڵۆساااااااێنەرە. لە ڕێگەی ڕیکالم و ڕاگەیاانادنە  
بێشاااااااوماارەکاانیاانەوە تااکەکاان نااچاار دەکاات کە خۆیاان لە لەکاااڵو بەرهەمی کۆن ڕزگاار بکەن. بۆ 

دووە. وا لەتاکەکان دە نمونە موبای  و ڤێرژنە نوێیەکان، بە تەواوەتی گیرفانی بەکاربەریان تااڵن کر
گەیەنێت ئەگەر موبای ی زیرەک یان ئایفۆن مۆدێ  بەرزت نەبێت ئەوا وەک جۆرێک لەکەم و کورتی 
وێنەت دەکەن، وا دەکەن تاکەکان هەرچەند خاوەنی داهاتێکی ساانووردارن خۆیان دەخەنە ژێرباری  

رێکی تەکنۆلۆژی، دواجاار قەرزێکی زۆرەوە تەنیاا لەپێنااو بەدەساااااااتهێناانی موباای ێاک یاان هەر ئاامێ
مرۆڤێکی قەرزدار دروساات دەکات، ئەمەش مرۆڤێکی کۆی ەی مونەزم بەرهەم دەهێنێت.واش دەکات 
تاکەکان هەساات بەو کۆیالیەتیە نەکەن، واتا نا ەەقاڵنییەت دەکەن بە ەەقاڵنییەت و نا مەەتوڵیش بە 

و ئامێر، وا دەیچەپێنێت   مەەتوڵ، هەر لە ڕێگەی میدیاوە ساااەرنجت دەخاتە ساااەر جۆرەها خواردن
کە تاکو ئێسااتا چۆن ژیاویت، وەک ئەوەی مرۆڤەکان تەنیا لە پێناو ورگ و تەکنۆلۆژیا و ئامێرەکان  
باااااااااااااااااااااااااااااااااااااووباااااااااااااااااااااااااااااااااااااێااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  .دروساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

مەساااااارفگەرایی و بەبازاڕکردنی مرۆڤەکان نییە، بەڵکوو بە شااااااێوەیەک ڕو یەتی   بابەتەکەش تەنیا
ی لە نێوان پارتێکی دەساااەاڵت و پارتێکی شاااۆڕشاااگێڕیان کوشاااتووە بە ئەساااتەم دەتوانرێت جیاواز

ئۆپۆزیسایۆن دەکەیت، هێندە لە یەک دەچن، لەدروشا  و میکانیزم و کاریاندا هێندە جیاوازییەکانیان 
دەکاااااااااااارێاااااااااااانەوە جااااااااااااوودا  یەکااااااااااااتاااااااااااار  لە  زە اااااااااااامەت  بە   .کەمە 

بە شاااێوەیەکی هەر لەگەڵ دروساااتبوونی دەوڵەتی مۆدێرنەوە، هاوکات هێزی کۆنتڕۆڵکردنی تاک و 
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گاش زیادی کردووە، کەوابوو دەوڵەتی مۆدێرن هێزێکی بەرفراوانی هەیە بۆ دیساااپ ینکردن و کۆمەڵ
کاااااااااااااۆمەڵاااااااااااااگاااااااااااااا  و  تااااااااااااااک   کاااااااااااااۆناااااااااااااتاااااااااااااڕۆڵاااااااااااااکاااااااااااااردنااااااااااااای 

هۆکاری ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو پێشاااااکەوتن و گەشاااااە کردنە بەرچاوەی کە دەوڵەتی مۆدێرن 
ەکااانی مۆدێرنەوە هەیەتی لە کۆنتڕۆڵکردنی ەەقڵیەتی تاااک و کۆمەڵگااا، ئەمەش لە ڕێگەی ئااامراز

دروسااااتی دەکات. ئیتر چ لە ڕێگەی میدیاو ڕاگەیاندن و یان لە ڕێگای دەزگا چەوسااااێنەرەکانیانەوە  
پیادەی دەکەن، کە ئەم ڕێگایانە فەراهەم نەبوونە لەدەوڵەتەکانی پێشااوتر دەوڵەتانی هاوچەرو زیاتر 

اڵو بەرهەمەکانیانەوە بە ئاسانی  توانیویانە کۆنتڕۆڵی تاک و کۆمەڵگاکان بکەن، دەتوانن لە ڕێگەی کا
سااااااانووری ەەقڵی تااکەکاان ببڕن، لەڕێگەی تیڤی و میادیااو ساااااااایات و پەیج و ئەکااونات و میادیاای  
هەیە ئااااااااراساااااااااااااتەکاااااااردنااااااایاااااااان  و  لەقااااااااڵااااااابااااااادان  تاااااااواناااااااای   .ساااااااااااااێااااااابەرەوە 

تەنانەت لە ڕێگاای دەزگا جۆراوجۆرەکانیاانەوە توانای ئەوەیان هەیە کە تەواوی کۆمەڵگاا لەماڵەکانی  
دا کەرەنتینە بکەن و بەرەو یەک ئاراساااااااتە ڕێنوێنیان بکەن، هەموو ساااااااێکتەرەکان و میدیای  خۆیان

زەبەالح ئاامرازی مۆدێرنەن هۆکاارن بۆ کۆنتڕۆڵکردنی تااک و کۆمەڵگااکاان، ئەوەی ئێساااااااتاا هەیە لە 
دەوڵەتاانی پێشاااااااوتر نەبووە کە دەقە بە دەقە بچێتە نێو زەینی تااکەکاانەوە، دامەزراوەی پەروەردە  

ک ئێسااتا نەیتوانیوە مرۆڤی تاک ڕەهەند دروساات بکات، کەرتی پەروەردەو خوێندنی بااڵش زۆر وە
بە مونەزم فێرخوازەکانیان ڕاهێناوە زیاتر لە کەساااێکی ئەکادیمی ڕێزو شاااانامە چەپڵەو خۆشاااحاڵی  
بۆ بەرپرساااااااێکی  یزبی دەرببڕن، ئەم جۆرە بیرکردنەوە و کۆنتڕۆڵکردن و ئیف یجکردنی ەەقڵە بۆ 

ا ەکااانی پێشاااااااوترو دەوڵەتااانی تر فەراهەم و لەبااار نەبووە، هەموو ئەمااانەش بە پاااڵپشاااااااتی قۆناا
ئاابوورییەکی تۆکمە و زەبەالح ئەنجاام دەدرێات تااکوو بتوانێات تااکەکاان و کۆمەڵگااش بە باازاڕی  
بکات و  ەز و ویساااتی خۆی بساااەپێنێت بەساااەر تاکەکاندا و بەرەو یەک بیر و ئایدیۆلۆژیا و یەک  

تەیان بکات، کاردەکەن هەموو توانا مرۆیی و زانستییەکان لە هەناوی تاک و کۆمەڵگاکان هێڵ ئاراسا
دەکوژن و یاری بە  ەزەکانیان دەکەن و خواساتیان لەناو دەبەن، سایساتەمەکەش وەک پارێزەرێک  
ڕەهەنااااادی  تااااااک  مااااارۆڤااااای  و  ماااااۆدێاااااالنە  جاااااۆرە  ئەم  دروساااااااااااتاااااکاااااردنااااای  باااااۆ   .وایە 

 

 فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازم _

 

داڵدان و کێڵگەی دەوڵەتی مۆدێرنەو جیهانی ساااااەرمایەدارییەوە دروسااااات ئەم تایپە لە مرۆڤ لە من
کە  بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوون، 

تااکێاک و کۆمەڵگاایەکی بەکااربەر و ئاالوودە بووی دروسااااااات کردووە، ئیتر چ ئاالوودەی کاااڵ بێات 
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یاخود ئالوودەی ڕەگەزی بێت، کە زیاتر لەشات پەرساتی و یان پیرۆزکردنی شاتەکان و بە سایمبول  
لە مرۆڤ تووشای جۆرێک لە شاڵەژانی ساایکۆلۆژی دەبێتەوە، چونکە ئەمانە بە   کردنیانە. ئەم جۆرە

تەواوەتی زەینیان داگیرکراوە زیاتر لەدەوری  ەز و ویساتی ساۆزدارییانەی خۆیاندا دەساوورێنەوە 
و گوێ بە هیچ بەها و پرنسااایپێکی ەەقاڵنی ئەخالقی نادەن، ئامادەی هیچ جۆرە بەرپرسااایارێتییەک  

ی داگیرکراوە بەتەواوەتی ڕۆچووەتە نێو جیهاانێکی خەیااڵییەوە ئاامێر و کاااڵکاان بە نین، هەموو ژیاان
شااااێوەیەک دەسااااتی بەسااااەر ژیان و فیکر و بیرکردنەوەی دا گرتووە، وەک بووکەڵەیەکی لێهاتووە 
بەدەساات ئامێر و تەکنۆلۆژیا و ڕەگەزی بەرامبەرەوە، ساایسااتەمە ساایاسااییەکەش بە جۆرێک ڕێگا 

کی هەیە لەدرووسااااتکردنی ئەو جۆرە ەەقاڵنەدا، تێدا دەوڵەت بەسااااەدان خۆشااااکەرە ڕۆڵی سااااەرە
ئافرەتی بە کااڵ کردوون بە مەبەساااااتی بێهۆشاااااکردن و داگیرکردنی هزری تاکەکان بە بەردەوامی  
ئاامێر و ڤێرژن کاااڵی وروژێنەر دەخەنە نااو کۆمەڵگااوە تااوەکوو تااکەکاان تواناای بیرکردنەوە و 

ێوەیەک ساااااااەرقااڵکراو و بێهۆشاااااااکراون، تااک و گۆمەڵگاا کااتەکاانیاان تێهرزرینیاان نەمێنێات، بە شااااااا
بەخۆڕایی بە فیڕۆ دراون بە بێ ئەوەی هیچ سااوودێک وەربگرن لەو کاتەی کە هەیانە، تەنیا شااتێک  
کە تاکەکان کاتیان بۆی هەبێت سەرمەست کردن گەڕان بەدوای  ەز و ئارەزوو چێژە تایبەتییەکانی 

نکااری سااااااا بی لەنااخیاانادا دروسااااااات دەکەن ساااااااڵ لە هیچ بەهاایەک  خۆیاانە، بەردەوام  ەزی گۆڕا
دەهاااااێااااانااااان بەرهەم  کاااااۆیااااا ە  و  تاااااوناااااد  و  دەماااااارگااااایااااار  نەوەیەکااااای  بەمەش   .نااااااکەنەوە، 

 

 کااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات_

 

کات گرنگترین پڕ مفاترین شاااتە، کات بە شاااێوەیەکە پەیوەساااتە بە ژیانەوە، ئەگەر بزانین کوشاااتنی 
نە، ئێمە بۆ ئەوەی قەرەبووی بەفیڕۆدانی کاات یاان بەفیڕۆدانی ئەوا کوشاااااااتن و بەفیڕۆدانی خۆماا

کااتەکاانماان بکەینەوە پێویساااااااتماان ناابێات بکەوینە ژێر هەیمەنەی ساااااااەرماایەداری و تەکنۆلۆژیااوە، 
چونکی ئەمانە هۆکارن بۆ کوشاااتن و لە نێوبردنی کاتەکانمان، نابێت دەساااتەوەساااتان بوەساااتین بە 

ساااااااەرقااڵیماانەوە، ئێمە بۆ ئەوەی هەنادێاک  بیاانووی ئەوەی کااتی پێویساااااااتماان نیە، یاان بە بیاانووی 
لەکاااتەکااانمااان هەڵبگرین بتوانین خزمەتی خۆمااان دەوروبەر و مرۆڤااایەتی پێبکەین. پێویساااااااتە 
ڕێکخساتن و پالنمان هەبێت لە چۆنێتی داڕشاتنی کاتەکانمان، دەبێت بەشاێک لەکاتەکانمان بۆ الیەنی 

ا گوشاااااااین و هەڵگرتنی کاااتە کە مەەریفی و خوێناادنەوە تەرخااان بکەین، ئەمەش خۆی لەخۆیااد
توانیومانە بە شاێوەیەکی ئەرێنی خزمەتی پێ بکەین، دەبینین ئێساتا کاتێک فکری فەی ەساووفێک یان 
دانایەک یان نوساااااەرێک دەخوێنینەوە دەبینین ئەو بیرمەندانە پێش ساااااەدان سااااااڵ پێش ئێساااااتا لە 
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، ئێمە ئێسااتا دەتوانین دەساات ڕووداوێک یان کۆمەڵگایەک یان جۆرە تێڕوانینێکیان خەسااووەتە ڕوو 
بەو تێڕوانین و تێکساااتانەوە بگرین. وەک چەکێک بۆ خزمەتکردن و چارەساااەرکردنی ئارێشاااەکانی  
خۆماان بە کااری بهێنین، بیکەنە هێزێاک و پااڵپشاااااااتیەک بۆ بەرزکردنەوەی تواناای مرۆیی خۆماان،  

انی ساااەرمایەداری، کە ئێمەش بە هەمان شاااێوە ڕێگری بکەین لە هەیمەنەی دەوڵەتی مۆدێرنەو جیه
ڕێگە نەدەین ەەقڵ و زەینمان داگیر بکرێت، بەناوی شاااااارساااااتانیەت و دیموکراساااااییەوە. ڕوون و 
ئاشاکراشاە کە تەنیا ئامانجی ساەرمایەداری و دەوڵەتی مودێرن دروساتکردنی مرۆگەلێکی دەساتەمۆ  

بە فیکر، بە  و تێکشاااااکاو داڕووخاوە، چونکی مرۆڤی هۆشااااایارو بارگراوند بە ڕۆشااااانبیری و تەیار
مەترسااااااای بۆ ساااااااەر بەرژەوەندییەکانی خۆی دەبینێت، چونکی دەوڵەتی مۆدێرن لە ڕێگەی کااڵ و 
تەکنیک و ئامێرەوە دەیەوێت دەسااات بەساااەر زیهنی تاکەکان و کۆمەڵگادا بگرێت، دایان دەماڵێت لە 

ا ی ڕەساااەنێتی و فیکر و ئازادی، بۆیە هیچ دەرفەتێک نا هێڵێتەوە کە تاکەکان و کۆمەڵگا بەرەو قۆن
فرە ڕەهەنادی هەنگااو بنێنێن. کەوابوو ئیتر لەم دەالقەوە بە ڕوونی بۆماان دەردەکەوێات، مرۆڤە تااک  
ڕەهەناادەکااان هەموو ئەو جۆرە تااایپە مرۆڤااانەن کە خاااوەنی بیرکردنەوەیەکی نەرێنااانەن، هەرگیز  

ن بکەن، کەساااااانێکن ناتوانن بە شاااااێوەیەکی و فراوان ئەکادیمییانە، شااااارۆڤەی ڕووداو و دیاردەکا
ئاوێتەی خەڵکانی تر بوونە و لە بری ئەوەی توانسااتی خۆیان بەکار بهێنن بۆ جوان بیرکردنەوە، بە 
پێچەوانەوە تەکنۆلۆژیا و بەرنامەکان و میدیا بە مەبەسات تەنیا بۆ ئەوەی دەسات بەساەر ەەقڵیەتی  

یساااااتی بە شاااااێوەیەک  تاکدا بگرن هەموو ئەو شاااااتانەی کە پێویسااااات نین دەیکەن پێداویساااااتی پێو 
خۆشاااەویسااات و شااایرینی دەکەن لە پێش چاومان وامان لێ دەکەن ئەگەر ئامێرەکەمان بەدەسااات  
نەخساتبێت یان ساەردانی فیساار ڕێساتۆرانتمان نە کردبێت وەکو بەشاێک لە الوازی و کەم و کورتی 

 :دەدرێات  ڕیکالمیە بۆ دوو مەبەسااااااات ئەنجاام لە خۆماان بڕوانین، هەموو ئااماانجیش لە ئەم هەڵمەتە

 

ساااا کردنەوەی بەرهەمەکان تاکوو لە ڕێگەیەوە لەساااەر  یساااابی تاکەکان خۆیان پێی زەنگین  _١
 .باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااکەن

 

بۆ ئەوەی هەمیشااااااە تاکەکان برساااااای و قەرزدار بن دوای ئازادی و فیکر نەکەون و باساااااای   _٢
 .سااااااایساااااااتەم و سااااااایااساااااااەت نەکەن و هۆشااااااایاار نەبنەوەو دوای گۆڕانکااری ڕیفۆرم نەکەون

 

ش بوو تاکەکان فریای ئەوەش ناکەون تەنانەت بەر بە خێرای چەرخی ساەردەمیش بگرن، ئەگەر وا
ئەم هەیمنەتی تەکنۆلۆژیا و جیهانی مۆدێرنە وا دەکات، تاکەکان نە بخوێننەوە و بێدار و هۆشاااااایار  
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نەبنەوە، گەر واش بوو، ئیتر تاکەکان ناتوانن ببنە خاوەن ڕوئیاو تێڕوانینی سااەربەسااتانەی خۆیان، 
جۆرێک دەبنە کۆی ەی دەساااتی سااایساااتەم و تەکنۆلۆژیا ئیتر لەو ساااەر و بەندەدا، تەنیا و تەنیا   بە

بڕوایاان بە یەک ڕووداو و یەک مێژوو یەک ئاایادیاا دەبێات، واهاا مێشاااااااکیاان داگیر دەکرێات لە بری 
 ەقیتەت و ڕاساااااااتیەکاان، ئەوان بە پێچەوانەوە ساااااااێبەرەکەی دەبینن نەک خودی  ەقیتەتەکە، بە 

ئالوودە و سااەرمەساات و فیکر داگیر کراون ئەگەر کەسااێک هەبێت بێداریان بکاتەوە و لەو   جۆرێک
خەوە ئاگاداریان بکاتەوە ئەوا بە هەموو شااااێوەیەک دژی دەوەسااااتن هەوڵی لەنێو بردنیان دەدەن،  
ئەم تایپە لە مرۆڤ بەهۆی جیهانی مۆدێرنەوە قاڵبووی کەلتورو ژینگە کۆمەالیەتی و سااایاساااییەکە  

جگە لەوەی کە جڤاک دەیساااەپێنێت و دەیڵێت هیچی دیکە وەرناگرن، هەموو ئەمانە سااایفەتی دەبن،  
مرۆڤی تاک ڕەهەندن. هەرگیز فینۆمینۆلۆژیانە بۆ ڕووداو و بەسااەرهاتەکان ناڕوانن، بەڵکوو پشاات 
بە پێشاااااێنەو پێشااااابیرو وتەی خەڵکی تر دەبەساااااتن، چونکە خۆیان نین وەک بە بە ە تەنیا و تەنیا 

 .وە دەیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااڵاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااێااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانە

ئارساەر شاۆپنهاوەر فەی ەساووفی نهێ یساتی، کە فەی ەساووفێکی ئەڵمانییە دەڵێت: )خەڵکی گرنگی بەو 
جۆرە  یکایەت و بیر و بۆچوون و ساتایشاانە دەدەن، کە پێی دڵخۆش دەبن، ئەگەر چی ساتایشاەکە  
ر درۆیەکی ڕوون و ڕەوانیش بێت، بەاڵم نیشااااانەی دڵخۆشاااای لە ساااایمای دەبینیت، بە تایبەت ئەگە
) باااااااااااااکەیااااااااااااات  چااااااااااااااکەی  کاااااااااااااارێاااااااااااااکااااااااااااای   [8]بااااااااااااااساااااااااااااااااااای 

 

بۆیە ئەم جۆرە مرۆڤە توانااای خۆیااان لەساااااااەر گردێکی ل  بینااا کردووە، لە هەموو ئەگەرێکاادا 
دەڕووخێت، ئەو ەەقڵەی شااااەیدای سااااتایشااااە بە سااااووکە دیدێک پەرێشااااان یان دڵخۆش دەبێت چ 

ان خاوەنی هیچ بانگەوازێکی ویژدانی نین، خاوەنی  ەەقڵێکی پوچە. بەگشاااااااتی مرۆڤە تاک ڕەهەندەک
ڕوئیاااو بیر و دونیااا بینی نین. پێچەوانەی مرۆڤە تاااک ڕەهەناادەکااان، تااایپکی تری مرۆڤ هەن بە 
"مرۆڤە فرەڕەهەندەکان" دەناسااااارێن، کە خاوەنی بیرکردنەوەیەکی ڕەساااااەنانەن. بۆ شااااایکردنەوەی  

ونی خۆیان دەبەساتن و هەرگیز ناکەونە ژێر پرساێک خۆیان تەرکیز دەکەن پشات بە ەەقڵ و ئەزمو 
کاریگەری خەڵکانی ترەوە، ئەم جۆرە لە مرۆڤ تەنیا یەک فاکتەر بە هۆکار دانانێن، واتا کۆمەڵگا لە 
سااووچی یەک فاکتەرەوە تەماشااا ناکەن، هەموو کایەکان دەتوانن ڕۆڵی خۆیان بگێڕن. ئەم مرۆڤانە 

خەڵاک بیریاان بۆ بکااتەوە خۆیاان بیر بۆ خۆیاان مرۆڤێکی ئاازاد و ساااااااەربەساااااااتن، لە بری ئەوەی  
 .دەکەنەوە، ئەمان خۆیان  ەقیتەت و ڕاستیەکان دەبینن نەک سێبەری ڕاستیەکان
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ئەمین کەرەمی، مەەریفەو فرانکفۆرت، و:ساااۆران کەسااانەزانی، چاپی  -دکتۆر میهرداد نەوابخش[1] 
 ٢٠١٣-یەکەم، هەڵەجە

 5ئەمین کەرەمی، هەمان سەرچاوە، الپەڕە -دکتۆر میهرداد نەوابخش[2] 

ی فرانکفۆرت لە هۆرکهایمەرەوە تا هابرماس، و: ئیسماەی  کوردە، دکتۆر ەەال تاهیر، قوتابخانە[3] 
 ٢٠١٩چان هەولێر 

ف ێکس جەی ڤاایا ": یەکەم کەس بوو بیری لە پێگەیاانادنی ئەکاادیمی کردەوە، بۆ چااودێری کردنی "
 .بیری مارکسیزم و تیۆری ڕەخنەیی، مەبەستیش لێی نوێکردنەوەی وزەو هێزی ڕادیکاڵیانە بوو 

ێکی زۆر دەوڵەمەند و خاوەن ساەرمایە بوو، شاارەزای لە هەندێک کەلوپەلی خۆراکی کوڕی بازرگان
زایینیی لە بۆینس ئایرس لە دایک بووە، ١٨٩٨بۆ ئەورووپا هەبوو. بە ڕەگەز ئەرجەنتینە و سااااااااڵی  

 .سەردەمی منداڵی و بەشێک لەژیانی سەرەتایی لە بەڕازی  بەسەر بردووە

ویانە بۆ خوێندن لە شاااری فرانکفۆرت، خوێندنی بااڵشاای هەر  ساااڵی خێزانەکەی ناردو ٩لە تەمەنی  
 .لە زانکۆی فرانکفۆرت تەواو کرد

 .پەیوەست بووە بە چەندین چاالکی سیاسی چەپڕەوانە، ئەکتیڤ بووە، لەو بوارەدا

تاکوو بەدەسااااااتهێنانی بڕوانامەی دکتۆرای لە زانسااااااتی ساااااایاساااااای بە دەساااااات هێناوە، کۆمەڵێک  
گیروگرفتە ئاابووری پراکتیکیەکاان لە پراکتزەی ساااااااۆسااااااایاالیساااااااتی " دا توێژینەوەی لە باارەی "

نووسااااااایوون. لە مااوەی ژیاانیادا پاارەیەکی زۆری خەری کرد بەشاااااااێکی وەک هااوکااری دارایی لەو 
بزووتنە شاۆڕشگێڕیانەی ئەڵمانیا خەری کرد و هەندێکیشیانی لە پاڵپشتی کردنی پرۆژە ڕۆشنبیرییە  

بۆچونەکانیان نوێنەرایەتی ڕەوتی مارکسایساتی ڕاساتەقینەو بێگەرد ڕادیکاڵەکان خەری کرد کە بەڕاو 
 و بێخەوشیان دەکرد

 (١٣٥،  ١٣٤،  ١١٩دکتۆر ەەال تاهیر، هەمان سەرچاوە، الپەڕە)[4] 

 ٢٠٢٠اجی ئەفراسیاو، چاپی یەکەم ن-هێربرت مارکۆزە، مرۆڤی تاک ڕەهەند، و: کارزان ەەزیز[5]  

 ١١٩دکتۆر ەەال تاهیر، سەرچاوەی پێشوو، الپەڕە [6] 

 ٥٣هێربەرت مارکۆزە، سەرچاوەی پێشوو لەپەڕە [7] 

 .هەولێر -ام ئەمین شوانی، چاپی دووەمشۆپنهاوەر،  یکمەتی ژیان، و: ئار[8] 
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