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 دەربارەی گرنگی و پێگەی کتێبی سەرمایە  -بۆ شێوازی پێشکەشکردنی باسەکە  ەکپێشەکی

پێم وابوو پێویستە ئەم کۆبوونەوەیە لە بنەڕەتدا لە سێ بەشدا بەردەوام بین، و لە نێوان هەر بەشێکدا هەناسەیەکی درێژ  
ە کتێبی ئینگلیزی بە زمانی فارسیتان پێ  بدەین، بۆیە لە هەر بەشێکدا دەبێت ئاماژە بەم کتێبانە بکەم و هەندێک وەرگێڕان ل

بڵێم. بۆ چەند چرکەیەک، ڕەنگە پێویستم بە دۆزینەوەی وەرگێڕانێک بێت یان هەندێک جار تەنانەت پێداچوونەوە بە 
دیکە لە باسەکەدا. ڕەنگە بۆ یەک دوو دەقە بوەستین تا باقی باسەکە   الپەڕەیەکیهەندێک تێبینیدا بکەم بۆ ئەوەی بچمە ناو 

ۆزمەوە و لەوێ پێشکەشی بکەم. وە دواتر لە کۆتایی هەر یەک کاتژمێرێکدا پرسیار و وەاڵمی پەیوەست بە گفتوگۆکانمان بد
دەبێت، ئەگەر پێویست بکات ڕوونکردنەوە و وردکردنەوەی زیاترمان دەبێت. ئەم کۆبوونەوانە سێ بەشیان هەیە، کە  

 :پێموایە پێویستە بەم شێوەیە بەردەوام بین

ی یەکەمدا دەمەوێت باس لە پێگەی سەرمایە و پێگەی ئەم کتێبە بکەم لە تیۆری مارکسیزم و لە بزووتنەوەی  لە بەش 
کۆمۆنیستیدا. نەک لەسەر گرنگیی ئەخالقی ئەم کتێبە، بەڵکو لەسەر پێگەی بابەتیی لە ڕوونکردنەوەی کۆمۆنیزم و 

ۆژیای ئەڵمانی و بۆچوونەکانی مارکس لەسەر ماتریالیزمی  مارکسیزمدا. وە بۆ ئەم مەبەستەش دەگەڕێینەوە بۆ کتێبی ئایدۆل 
مێژوویی و هەروەها لەسەر تیۆری کۆمۆنیزم. بە بڕوای من لێرەدا باسێکی گرنگ هەیە، کە دواتر باسی الیەنە  

 .شۆڕشگێڕەکانی مارکسیزم و کاراکتەری شۆڕشگێڕانەی کتێبی سەرمایە دەکەین

ەوە. من پێم وابوو لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆدا تەنیا مامەڵە لەگەڵ بەرگی یەکەم  لە بەشی دووەمدا دەچینە ناو خودی کتێبەک
دەکەین و ناچینە ناو بەرگی دووەم و سێ و چوار کە تیۆری بەهای زیادەیە. لە خودی بەرگی یەکەمدا تەنیا دەگەینە کۆتایی  



  لە شێكی زۆر گرنگەبە ەمكەشی یەەم بئە فۆرمولەی گشتی سەرمایە، واتە بەشی یەکەمی کەڵەکەبوونی سەرمایە. چونكە
وێت. لە دانیشتنەکانی داهاتووی بكە كەباقی كتێبە  یتوانێت شوێنس دهموو كەهە ین، پێم وایەر رووماڵی بكەگەدا، ئەكەكتێبە 

لە باقی بەرگی   دەتوانین بۆ ماوەی دوو  دانیشتن لەسەر ئەم بابەتە قسە بکەین و باس دادووبارە خوێندنەوەی سەرمایەلە 
ەکەین، واتە کەڵەکەبوونی سەرمایە و کەڵەکەکردنی سەرەتایی، دواتر پێداچوونەوە بە بەرگی دووەم دەکەین سەبارەت  بیەکەم 

بە سووڕانەوەی سەرمایە و بەرهەمهێنانی جیاواز بەشەکان، و پاشان بەرگی سێیەم، کە باس لە چەندین سەرمایە و پۆلی  
، هەروەها تیۆری ڕەوتی دابەزینی ڕێژەی سوود و تیۆری مارکسیستی قەیران. بۆیە ئەمڕۆ  وەک قازانج و سوود دەکەین

باس لە کەڵەکەبوونی سەرمایە و خۆفراوانکردنی سەرمایە دەکەین،  لەم کتێبەدا کە الی منە، چاپخانەی پێشکەوتنی سۆڤیەت 
ئێمە   دەکرین،  الپەڕەیە ٥٥٠ڕووماڵی هەموو ئەم دا لێرە  ، کە بێگومان بەو مانایە نییە کە ٥٥٠چاپی کردووە، دەگاتە الپەڕە 

ئاماژە بە هەموو ئەم الپەڕانە دەکەین. ئاماژە بەو باسە سەرەکیانە دەکەین کە لەم الپەڕانەدان و هەوڵ دەدەین هیچ پۆلێک 
ئەمانەیان خوێندبێتەوە، دەتوانن لێرەدا باسی ئەو خااڵنە بکەن کە بیری لێدەکەنەوە.  یاناناوڕ لەدەست نەدەین. دیارە ئەگەر ه

لە ڕێکخستنی ئەم باسەدا هەمبوو، ئەوە بوو کە هیچ بیرۆکەیەکم نییە کە بینەر و خوێنەرانمان یەکێک لەو کێشانەی کە 
بۆ چ مەبەستێک بەشداری ئەم کۆبوونەوەیە دەکەن؟ ئایا بڕیارە ئەم کۆبوونەوەیە   لەبارەی کتێبی سەرمایە چی دەزانن. و

هەن کە پێشتر   ێکناوڕێیائەنجامی دەدەم؟ ئایا هە بەراورد بکات لەگەڵ ئەو باسەی کە من اوڕێیانڕوونکردنەوەی ئەو ه
کاپیتالیان خوێندبێتەوە و بۆچوونێکیان لەسەری هەیە و دەیانەوێت الیەنە وردترەکانی تاوتوێ بکەن؟ ئایا کەسانێک هەن بۆ 

انە بگرن کە یەکەم جار ناوی ئەم کتێبە دەبیستن؟ یان کەسانێک هەن کتێبەکەیان نەخوێندووەتەوە و دەیانەوێت گوێی لەو کەس 
دەزانن چیرۆکەکە باسی چی دەکات؟ لە ئەنجامدا پرسیارەکە ئەوەیە، لەم کۆبوونەوانەدا چی بکەین بۆ ئەوەی بتوانین 
کۆبوونەوەی بەسوودمان هەبێت بۆ هەموو ئەوانەی لە گۆشەنیگای جیاوازەوە هاتوونەتە ئێرە. ئەوەی ئێمە دەیکەین  

دەڵێین باسی چییە و بنەمای چییە، بۆیە کەبۆ ئێوە  ەیەکەێنمەوە ئەوە بابەتی بە بابەتخوێندنەوەی ئەم کتێبەیە، واتە من دەیخو
ئەگەر کەس نەیخوێندووەتەوە، ئاشنا دەبێت. بەاڵم لە هەمان كاتدا باس لەو خااڵنەش دەكەم كە یەكسەر لە الپەڕەكانی  

وروژێنرێن، گرنگیی  ب ەدا كە ڕەنگە دواتر كتێبەكەدا دەرناكەون، وەك میتۆدی ماركس، پێگەی ئەم باسە لەگەڵ ئەو باسان
وا سوودی  وێت، ئەمەی من دهنە و الیەزووی ئەو ئاره وه ی خوێندبێتە كەسێك كتێبەر كەگەی ئەوه پۆلەكان و هتد. بۆ ئە

خوێندبێتەوە، بێت. بەگشتی دەمەوێت ئەم کۆبوونەوانە بەجۆرێک بەردەوام بن کە ئەگەر ئەم کتێبە کەسێک بترسێنێت و نەیهە
بەم باسانە وا بیردەکەنەوە کە دەتوانن بچن بیخوێننەوە. بێگومان نازانم بە چ زمانێکە، چونکە وەرگێڕانی فارسی،  

وەرگێڕانی ئەسکەندەریی، بە تایبەت چاپکردنەکە بە هیچ شێوەیەک باش نییە، وەرگێڕانەکە ئەوەندە خراپ نییە کە لە 
ە سەر زمانێکی تر، ئینگلیزی یان ئەڵمانی یان فەرەنسی، و ئەم کتێبە بخوێنیتەوە. ئەم  سەرەتادا دەردەکەوێت. پێویستە بچیت

 وانەم كۆبوونە ر ئەگەکتێبە بە زمانەکانی ئینگلیزی، ئەڵمانی یان فەرەنسی زۆر ڕاستترە لە وەرگێڕانی فارسییەکەی. ئە
ئامانجی خۆیان. جگە   تەیشتوونە وا گە، ئەوهبۆ خوێندنە  وه تەوه خوێندیان نەم كتێبەی ئە وانەن بۆ هاندانی ئەبتوانن كارێك بكە 

لەوەش ئەگەر ئەم کۆبوونەوانە بتوانن پێگەی ئەم کتێبە بناسن، تەنانەت بۆ ئەوانەی خوێندویانەتەوە، وەک یەکێک لە  
مێژووی مرۆڤایەتی، ئەوا   گرنگترین بەڵگەنامەکانی بزووتنەوەی کۆمۆنیستی و یەکێک لە گرنگترین بەڵگە تۆمارکراوەکانی

کۆبوونەوەکان سەرکەوتوو بوون. لەم دیدارانەدا ئەم کتێبە دەخوێنینەوە، بەاڵم دەمەوێت سەرنجتان بۆ خاڵێکی گرنگ  
 ەڕابکێشم. ئێمە دەمانەوێت لەم کتێبە زیاتر لەوە تێبگەین و هەستی پێبکەین لەوەی کە خوێندبێتمانەوە، بزانین کام پۆل

؟ ئەگەرکەسێک پێی وابێت بەکەڵکی چی دێت ەم کتێبەئ ئەم یاسایانە دەدات و ئامانجی ئەم کتێبە چییە؟ دەوروژێنێت، بۆچی 
کە دەتوانێت لە سبەینێوە بچێتە بازاڕی بۆرسە و وەبەرهێنان بکات و پارە پەیدا بکات ئەوا هەڵەیە! ئەم کتێبە هیچی لەسەر  

مارکس ئابوریناسە، لە بازاڕی بۆرسەدا بووە ملیۆنێر و ئەمەش نیشانەیە بۆ  ئەم بابەتە نییە. دەڵێن دەیڤید ریکاردۆ کە پێش 
ساڵیدا بە ڕێنمایی باوکی چووە بازاڕی بۆرسە و لە   ١٦ئەوەی تیۆرییەکانی دروست بوون. بەاڵم ریکاردۆ لە تەمەنی 

اری ئابوورییەوە. واتە  ساڵیدا وازی لێهێناوە و چووە بو  ٤٠ساڵیدا بووە بە ملیۆنێر و لە تەمەنی  ٢٨و  ٢٧تەمەنی 
تیۆرییەکانی ئەو پەیوەندییان بەو کاتەوە هەیە کە لە بازاڕی بۆرسەدا کاری کردووە. ئەم بابەتە لە شیکارییەکانی ئابووری 

ئەمڕۆ، کۆمپانیا فرەنەتەوەییەکان، قەیرانی داهاتووی سەرمایەداری و کەڵەکەبوونی سەرمایە، ئایا بڕیارە پاشەکشە لە  
 ات یان نا و هتد لەم کتێبەدا یەکسەر تێبگەین.ئەمریکا ڕووبد

، ایەتەواو نەکردووە. ڕەنگە ئەگەر کۆتایی بهات یپێویستە یەک ڕاستی لەبەرچاو بگیرێت: مارکس لە ڕاستیدا کتێبی کاپیتاڵ
  بوریفێری ئا یە کە کەسندەکردەوە. بەاڵم پسپۆری ئەم کتێبە ئەوە تر لە واقیعەکانی ئێستای سەرمایەداری نزیکئێمەی 

کات، وەک چۆن لە کۆلێژدا دەوترێتەوە، بۆ نموونە چۆنییەتی کارکردنی کۆمپانیاکان و چۆنیەتی کارکردنی بازاڕی  ب
بۆرسە. وەک دەڵێم ئەم کتێبە باس لە کۆمەڵگای سەرمایەداری دەکات. ئەم دیاردەیەی سەرمایەداری چۆن کاردەکات،  



چین و چۆن پەیوەندییان بەیەکەوە هەیە، وەک وتم کتێبی سەرمایە ڕەنگە  بناغەکەی لەسەر چی دامەزراوە، تایبەتمەندییەکانی
گرنگترین کتێب بێت کە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا نووسراوە. دوای ماوەیەکی زۆر لە ڕووخانی بلۆکی ڕۆژهەاڵت،  

کتێبێکی زۆر   اپیتاڵ کدا، دەرکەوت کە کاپیتاڵڕاپرسییەک ئەنجامدرا کە کامیان گرنگترین کتێبە، لە نێوان کتێبی پیرۆز و 
ناکەن، وە   تگرنگترە لە کتێبی پیرۆز بە ڕێژەیەکی زۆر زیاتر . ناتوانیت بە ئاسانی کاپیتال بەدەست بهێنیت، فێری

ئاسان نییە، لەکاتێکدا کتێبی پیرۆز لە هەموو هۆتێلەکاندا هەیە، تەنانەت لە مۆتێلەکانیشدا بەردەستە کە   یتێگەیشتنیش 
، بەاڵم بۆ کاپیتال، دەبێت بچێتە زانکۆ و پرۆفیسۆری پەیوەندیدار . سەرەڕای هەموو  بەرێ ئەدەن ر ژوورەکانیان بە کاتژمێ

ئەمانە، لەڕووی گرنگییەوە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا، زۆر کەس دەیانگوت سەرمایە گرنگترین کتێبە کە نووسراوە و 
ەکەین، بۆمان دەردەکەوێت کە تەواوی خەباتی کاریگەری لەسەر ژیانی مرۆڤەکان هەبووە. کاتێک سەیری سەدەی بیستەم د

ئەم سەدەیە و تەواوی ئەزموونی ملیۆنان کەس لەسەر ئەم کتێبەیە. یان دەبینین بە جۆرێک بڕیاری ڕزگاربوون لەم کتێبە  
دەدەن یان لە هەندێک گۆشەی جیهاندا باڵوی دەکەنەوە. هەندێک کەس هەوڵی فێربوونی دەدەن و هەندێکی تریش هەوڵی 

دونیا یەکێکە لە گرنگترین بەرهەمە سیاسی و زانستییەکان کە تا ئێستا نووسراوە، بەراوردی بکە لەگەڵ  لە ندنی دەدەن. شێوا
"کۆماری"ی ئەفالتون، کاپیتاڵ گرنگترە. بەراورد بکە لەگەڵ کتێبەکانی ئادەم سمیس و ریکاردۆ، سەرەڕای ئەوەی لە 

 اڵە کە عەقڵیەتی مرۆڤی سەدەی بیستەمی گۆڕی.زانکۆدا ئاماژەیان پێکراوە، بەاڵم ئەوە کاپیت

 

لە ماوەی خوێندنمان لە زانکۆ، وەک ئەو حاڵەتەی کە هەندێک خوێندکار سەیارەیان کڕیوە و ئەوانی تر دەیانگوت فاڵن 
بزانن.   یسەیارەی هەیە، خوێندنەوەی سەرمایەش وایکرد خەڵک زیاتر ڕێزی لێ بگرن و بە ئەندامی یانەیەکی تایبەت

دەخوێندەوە و لە  یدەگوترا لە نێو سەرکردەکانی کۆنفیدراسیۆنی قوتابیان لە سەردەمی شادا کەسێک هەبووە کە کاپیتال
کۆنگرەکانی کۆنفیدراسیۆندا هەمیشە لە ڕیزەکانی یەکەمدا دانیشتبوو. لە هەر حاڵەتێکدا ئەو کەسەی بوێری کردبوو بچێت و  

بااڵتردا دانرابوو لەنێو ئەو کەسانەی کە بانگەشەی سۆسیالیستیان دەکرد. هۆکاری ئەمەش  ، لە چینێکی ەوەسەرمایە بخوێنێت
ئەو پێگە تایبەتەیە کە ئەم کتێبە دۆزیویەتیەوە، ئەگینا پێم وایە زۆرێک لە مارکسیستەکان بە هیچ شێوەیەک نەچوونە سەر ئەم  

ەسیان گرتووە، لێكۆڵەران شەقێك لە گوێیان دەدەن و  کتێبە. ئەنوەر خامیی لە كتێبەكەیدا نووسیویەتی، كاتێك هەندێك ك
دا نووسراوە، "خودا نییە بڕۆ ئەو الپەڕانەم بۆ بهێنە". واتە پێیان وایە کتێبی سەرمایە ئەو کتێبەیە کە کاپیتاڵدەپرسن لە كوێی 

ارەی ئەو کەسانەی ئەم  هەموو بنەماکانی مارکسیزمی تێدا نووسراوە. ئەفسانە لەسەر ئەم کتێبە وتراوە، بەاڵم بەگشتی ژم
کتێبەیان خوێندووەتەوە زۆر نین. بە بڕوای من مارکسیستێک نابێت هەر ئەم کتێبە بخوێنێتەوە، بەڵکو هەوڵی تێگەیشتنیش 

 بدات، چونکە کاریگەری لەسەر تەواوی تێگەیشتنی لە کۆمۆنیزم هەیە.

 

 و لە بزوتنەوەی کۆمۆنیستیدا  پراکتیکی پێگەی سەرمایە لە مارکسیزم بایەخی تیۆری و 

لە بەشی یەکەمی باسەکەمدا دەمەوێت جەخت لەسەر گرنگییەکی تیۆری زیاتری پێگەی سەرمایە لە مارکسیزم و  
کۆمۆنیزمدا بکەمەوە. با بە دوو شێوە باس لەم بابەتە بکەین: یەکەم، پێگەی سەرمایە لە مارکسیزمدا وەک زانستێک، وەک  

پراکتیکی و نەرێنی و ڕەخنەگرانە و  کوڵی لێکردنو شیکاری و سەلمێنەر. وە دووەم: الیەنی نجەستەیەک لە بیری زانستی 
. تێکەڵبوونی ئەم توخمانە ئەوەیە کە مارکسیزم دروست دەکات. بەبێ ئەوە الیەنی پراکتیکی ڕەخنەگرانە و یشۆڕشگێڕانە

نە. ئەگەر الیەنی خوێندشیاوی فێرکاری و  یاویش  یەتشۆڕشگێڕانەی کۆمۆنیزم، الیەنی زانستی تیۆری مارکسیزم، بە تەواو
باسەکانی مارکس وەک بیرمەندێکی ئابووری زۆر زیاتر لە   تاپای ، سەر خەینەالوەو شۆڕشگێرییەکەی ب کردن سرو ژێر 

 زانستە ئابوورییەکانی ناو زانکۆ پەیوەندییان بەیەکەوە هەیە.  بەدەنەیهەموو 

 

لەم دواییانەدا ژیاننامەیەکی تایبەتتر لە کارل مارکس باڵوکراوەتەوە )لە نووسینی فرانسیس وین( نووسەر خۆی مارکسیست  
ن پیشەسازییانەن کە  نییە و ئێمە پێمان وابوو دوای شۆڕشی سۆڤیەت چیتر باسی مارکس ناکەن. ئێستا ئەمانە ئەو خاوە

لەبارەی مارکسەوە دەڵێن بەڕاستی ڕاستی کردووە. ئەو شتانەی کە خاوەن سەرمایە لەبارەی مارکسەوە دەیڵێن، حوکمەکانی  
ئەون سەبارەت بە کەڵەکەبوونی سەرمایە، سەبارەت بە قازانج، سەبارەت بە ریبا، سەبارەت بە پەیوەندی نێوان حەقدەست و  



دروستە. ئەگەر سەرمایەدارێک دابنیشێت و سەرمایە بخوێنێتەوە باشتر لە سیستەمی ئابووری خۆی  دامەزراندن کە دەڵێن 
شۆڕشگێرانەکەی لێ   ئەو الیەنانە یەتێدەگات. بە کەمکردنەوەی الیەنی نەرێنی شۆڕشگێڕانەی ئەم کتێبە. ئەگەر بتوانرا

ی بیستەمدا. هۆکاری ئەوەی کە کاپیتاڵ ناهێنن بۆ ، ئەم کتێبە دەبووە گرنگترین کتێبی زانکۆکان لە سەدەبکێشنە دەرەوە
زانکۆ ئەوەیە کە الیەنی نێگەتیڤی شۆڕشگێڕانە و الیەنی پراکتیکی مارکسیزمی کتێبەکەش لەگەڵیدا ناسێنراوە. لە ئەنجامدا  

مامۆستایەکی  کاپیتاڵ لە نێو کتێب و ئاماژەکانی پرۆفیسۆر و مامۆستایانی زانکۆکانی ئەوروپا و ئەمریکادا نییە. مەگەر 
چەپ هەبێت کە یەک یان دوو بەش وانە دەڵێتەوە. بۆ نموونە کاتێک سەرمایە بەراورد دەکەیت لەگەڵ تیۆری  

ناسە کالسیکییەکان، سمیس و ریکاردۆ، یان تەنانەت نیوکالسیکەکان، لە مارشال و کینزەوە  فیزیۆکراتەکان، ئابووری
کەون. ئێمە ئەمە ناڵێین چونکە مارکس هاوڕێمانە و خۆشمان دەوێت،  یان زۆر سەرەتایی دەردەانە ەمهبەدواوە، ئەم دوو

لەڕووی زانستی و بابەتییەوە وایە. بەاڵم الیەنی شۆڕشگێڕانەی ڕەخنەیی سەرمایە ڕێگری کردووە لەوەی کە وەک پێویست 
 هێنن.بێت بچێتە زانکۆ. بە بڕوای خودی مارکس، دوو الیەنی نەرێنی زانستی و ڕەخنەیی یەک جەستە پێکدە

سەرمایە کتێبێکی گشتگیرە لە ڕوانگەی شیکارییەوە، بەاڵم لە ڕوانگەی سیاسییەوە پێگەیەکی ڕەخنەگرانە و پراکتیکێکی 
شۆڕشگێڕانەی هەیە، کە بە بڕوای من الیەنی دووەم گرنگترە. من بە کورتی باسی الیەنی زانستی دەکەم، واتە ئەو الیەنەی 

تەوە. با کاپیتاڵ بخوێنینەوە بۆ ئەوەی بزانین مارکس چی وت دەربارەی  ێر بۆ بخوێن یکە هەمووان دەڵێن پێویستە کاپیتاڵ
ئابووری سەرمایەداری، با کاپیتاڵ بخوێنینەوە بۆ ئەوەی بزانین میتۆدی مارکس لە شیکردنەوەی کۆمەڵگادا چییە؟ ئەمە 

مارکس چی وتووە. ئەم الیەنە ئیجابییەی   الیەنی ڕاستەقینەی مارکسیزمە. بەڵێ پێویستە بیخوێنیتەوە بۆ ئەوەی تێبگەیت کە
سەرمایە ئەوەیە کە ئێمە ناومان ناوە رێبازی ماتریالیستی بۆ مێژوو، ماتریالیزمی مێژوویی. جیهانبینی مارکسیستی، تیۆری  

ندنەوەی  ماتریالیستی مێژوو کە لە بنەڕەتدا لە کتێبی "ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی"دا باس دەکرێن. ئەگەر تەنیا کاتت هەیە بۆ خوێ
دوو الپەڕەی مارکس لە ژیانتدا، پێشنیار دەکەم پێشەکی کتێبی ڕەخنە لە ئابووری سیاسی بخوێنیتەوە. بەڕای من ئەمە  

لەگەڵ کتێبێکی  ١٨٥٧گرنگترین تیۆری دوو الپەڕەیی کۆمۆنیزمە. پێشەکی کتێبی ڕەخنە لە ئابووری سیاسی لە ساڵی 
ە لە ئابووری سیاسی"، سێ بەشی یەکەمی کتێبی سەرمایە کە دواتر  بۆ ڕەخن ردنێککددیکەدا باڵوکرایەوە: " زیا
لە   تان. با وەرگێڕانی بێ ئامادەکاری ئەم دوو الپەڕەیەیەسەرمایە یکتێبدرێژ کراوەی هەمان ە لباڵوکرایەوە، لە ڕاستیدا 

 لە بواری ئابووریدا نەبووە. دەقی ئینگلیزییەوە بۆ بخوێنمەوە. مارکس خوێندکاری یاسا و فەلسەفە بووە و ئەزموونی ئەوتۆی

مارکس دەڵێت: "هەرچەندە یاسا بوارێکی تایبەتی خوێندنی من بوو، بەاڵم یاسام وەک بەشێک لە فەلسەفە و مێژوو دەبینی.  
وەک سەرنووسەری گۆڤاری ڕینیش زایتونگ، بۆ یەکەمجار خۆم لەم پێگە بە ئازارەدا بینیەوە  ١٨٤٣و  ١٨٤٢لە سااڵنی 

دەردەکرد سەبارەت    ی یەکبکەم". وە ئەمەش لەبەر ئەوە بوو کە پەرلەمانی ڕاین یاسا ئابوری سیاسی  اس لە کە ناچار بووم ب
ینیش زایتونگ دەکرا. لەگەڵ باسی  ا، هەروەها گفتوگۆ لەسەر ئەم پرسە لە دژی ڕۆژنامەی ڕ کانبە دزینی دار لە دارستانە

ی  هەقفەلسەفەی ڕەخنە لە )واتە یەکەم سەبارەت بە  داتەوە. یاسا و فەلسەفە نەیتوانی وەاڵمی هێرشی سەر ڕۆژنامەکەی ب
( کە کاتێک ئەمەم نووسی، بابەتێکی ئابووری هاتە دەرەوە )بە ناوی "دەستنووسەکانی پاریس" لە ساڵی  نوسراوە هێگڵ

 ییاساییەکان و نە فۆرمەکاندا باڵوکرایەوە(. لێکۆڵینەوەکانم وای لێکردم بگەمە ئەو ئەنجامەی کە نە پەیوەندییە ١٨٤٦
خۆیان یان لەسەر بنەمای گەشەسەندنی گشتی هۆشیاری و عەقڵی مرۆڤ تێبگەن. لەو    باوەڕکردن بەبە رێت کسیاسەت نا

گرووپە وەرگیراوە کە هیگڵ بە کۆمەڵگەی مەدەنی ناوی دەبات. کە لە ئابوری سیاسی ئەو کۆمەڵگایەدا لە ئەناتۆمی و  
و  ی خوێندوەمێژوو کەگەڕا. )ئەمە ئەو ئەنجامە بوو کە مارکس پێیگەیشت. دوای بۆی نیدا ئێسکەکانی کۆمەڵگەی مەدە 

ناتوانیت لە یاساوە دەست پێ بکەیت و   ی کەوەک ئەوەنەک ، گەیشتە ئەو ئەنجامەی کە وەخوێند ییاسا و وەویەتیە خوێند
بکەیت ەش ، ناتوانیت باسی کۆمەڵگکەیتبباسی یاسا بکەیت، ناتوانیت لە فەلسەفەوە دەست پێ بکەیت و باسی فەلسەفەی 

بەبێ ئەوەی باسی ئابووری سیاسییەکەی بکەیت، ڕەگی هەموو ئەمانە لە ئابووری سیاسی و بارودۆخی ماددی ئەو  
کۆمەڵگایەدایە(. من لە فەرەنسا دەستم کرد بە خوێندنی ئەم باسە، پاشان چووم و لە برۆکسل بەردەوام بووم )واتە کاتێک 

کتێبەکەی لەگەڵ خۆی برد و بردییە برۆکسل( و گەیشتمە ئەنجامێک کە بوو  خستبویانە ژێر چاودێریەوەنسا پۆلیس لە فەرە
 بە ڕووناکی هەموو ژیانی فیکریم."

بە   کە)ماركس( پێی گە یشتووه ، كە بە ڕای من گرنگترین چە ند پە ڕه گرافی كۆمۆنیزمە ، ئە و ئە نجامە ده نووسێت كە 
دا، بە ناچاری ده  اندا، لە هە وڵە ماددییە كانیانلە بە رهە مهێنانی كۆمە اڵیە تی ژیانی خۆی ەکان: "مرۆڤ دەینوسێت م شێوه یە

کە لە هەموو    انەی." وە ئەم پەیوەندیانە پەیوەندی بەرهەمهێنان ەەوە کەلە دەرەوەی ئیرادەی خۆیاندایك ەە نێو پە یوه ندیینچێ



ناو پەیوەندییە   نەلە هەموو قۆناغێکدا دەچ ەکانبوونیان هەیە. )ئەو دەڵێت مرۆڤ سەردەمێکداقۆناغێکدا لە هەموو 
(.کۆی گشتی ئەم پەیوەندییە ئابووریانەی  انسەربەخۆ لە ئیرادەی خۆی ونیاندابو هەمانەوەزیندوو  لەپێناوئابوورییەکان 

لەسەر  یاسایی و سیاسی  یەیە کە بنەمای سەرخانیبەرهەمهێنان ژێرخانی ئابووریی کۆمەڵگا پێکدەهێنێت، ئەو بنەما، واقیع
بنیات دەنرێت و هەموو جۆرە هۆشیارییەکی کۆمەاڵیەتی لەگەڵ ئەمەدا دەگونجێت، دواتر هەموو جۆرەکانی تێگەیشتن و 

اری دەروونی، ئایین، شیعر، ئەدەب، مەعریفە ، هونەر، جوانی، هەموو ئەمانە لەگەڵ ئەم واقیعەدا دەگونجێت کە هۆشی
بناغەی ئەم پرسانەیە( لە قۆناغێکی گەشەسەندنی هێزە ماددییەکانی پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنان و بەرهەمهێناندا، کۆی  

پەیوەندیی  کە پێی دەڵێنی شتەوبەوریانەدا لە ملمالنێدایە. )واتە لە ڕاستیدا دەسەاڵت الیەنی مرۆیی لەگەڵ ئەم پەیوەندییە ئابو
و  یەوەناکۆکدەکەوێتەموڵکایەتی(. واتە لە شوێنێکدا دەسەاڵتی بەرهەمهێنی مرۆڤ لەگەڵ پەیوەندییە موڵکدارییەکان 

کۆمەاڵیەتییەکاندا مرۆڤایەتی  قۆناغێک دێتە ئاراوە کە شۆڕشە کۆمەاڵیەتییەکان دەست پێدەکەن و لەم قۆناغەی شۆڕشە 
بە سەدان فۆڕمی سیاسی و هونەری و یاسایی سەرهەڵدەدات و دەگۆڕێت.بۆ ئەو  چینایەتی و خەبات  هەژێنێتدە

لە گەشەی هێزە  انپەیوەندیانەی کە ئەو پەیوەندییە موڵکایەتییانە دەگۆڕێت، ئەو پەیوەندییە موڵکایەتیانەی کە ڕێگری
دەچینە قۆناغێکی ئابووری نوێ و قۆناغێکی نوێ کە تێیدا مرۆڤایەتی ئابووری خۆی لەسەر   بەرهەمهێنەرەکان کردووە، و

 دەبێت. و هتد." خۆیی  و قۆناغەش بەپێی ئەو فۆڕمی سیاسی و یاسایی   بنەمای پێداویستییەکان پێکدەهێنێت و ئە

نییە کە   عەقڵیەتی مرۆڤ مرۆڤ و هەستیاریئەمە ئارگیومێنتی مارکس بوو. لە ئەنجامدا مارکس دەڵێت، ئەوە هۆشیاری و
ژیانی ماددی ئەو دروست دەکات، لەسەر بنەمای بیرکردنەوە نییە کە کۆمەڵگا ڕێکخراوە، بەڵکو لەسەر ئەو ڕێکخستنە  

لە دەوری بەرهەمهێنان وەریگرتووە کە بیرکردنەوەکان دروست دەبن. لەوانەیە بەگشتی ئەم بڕیارە   ەدامەزراوە کە کۆمەڵگ
ت  نانە، تەوه یتەكەموو شتێك بیری لێ دهڵێت هەکانی ئەم باسە تێنەگەیت. ماركس دهوردەکاریەەاڵم لەوانەیە لە قبوڵ بکەیت، ب

. ئەگەر  یەكاندا هەئابوورییە  ندییە یوهپە گی لەڕه كە یەهە سەردەمی خۆیتی مێژوویی ونگێكی تایبە كانیش، ڕهڕاستییە
ڕوودەدات، بەاڵم مرۆڤەکان و   3000تی و خەیاڵییەکان بکەیت، دەبینیت فیلمەکە لە ساڵی سەیری فیلمە فەزاییەکان و زانس 

کاپتنی کەشتییەک کە چووەتە جیهانەکانی تر پارە بەکاردەهێنن و بیر لە "بەهای" شتەکان دەکەنەوە و... لەگەڵ عەقڵیەتی  
رەت بە ئەخالق و جوانی و هاوڕێیەتی و هتد ئەمڕۆ پەیوەندییان هەیە و خەریکی ئاڵوگۆڕن، وە بیروباوەڕەکانیان سەبا

هەمووی وەک ئەمڕۆمان هەیە! بە بیریان نایەت کە ئەو کەسانەی کە پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنانیان گۆڕیوە و کەشتییان  
دروست کردووە، بە خێرایی چەندین هێندەی خێرایی ڕووناکی و بازرگانی و دادپەروەری و خۆشەویستی و دۆستایەتی بە  

وشەکە ڕۆشتوونەتە چەند گەلەئەستێرەی دیکە مانایان لەدەست داوە. لەگەڵ خۆت بیربکەرەوە کاتێک دەڵێی  یمۆدێرن یمانا
دەکەیت؟ بیرۆکەی دادپەروەری لە کوێوە وەردەگریت؟ ئێستا کە فیلمی سپارتاکۆس دەبینین  ی"دادپەروەرانە" بە چی پێوانە

بەر بوون کە شۆڕشێکیان کرد. وا بیر نەدەکرایەوە کە لە سەردەمی  وا بیر دەکەینەوە کە کۆیلەکان زنجیرەیەک پەنا
. کۆیلەکان خۆیان بە کەم دەزانی، لەو کاتەدا  یوەبە یەکسان نەزانلەگەڵ  ڕۆمەکاندامرۆڤەکان تەنانەت خۆیان  خۆیاندائەو

ی دەگرێتە ئەستۆ. ئێمە ئەمە عەقڵیەتی ئەو سەردەمە بوو. دادپەروەرترین کەسی ئەو سەردەمە لە بوونی خۆیدا کۆیالیەت
، سەرمایە، کااڵ،  یهەموو پەیوەندییەکانی پێشووی کۆمەڵگاکانی ڕابردوو بە عەقڵیەتی ئێستامان دەپێوین و ڕەنگی ئاڵوگۆڕ 

بەها، بەهای زیادە، فیتیشیزمی کااڵ و هتدیان پێدەدەین. مرۆڤێک کە سێ سەد ساڵ پێش ئێمە ژیاوە، یان چوار سەد ساڵ  
. پێم وت  دەسەپێنێتتێناگات، چونکە ژێرخانی ئابووری شتێکی دیکە  قسەوباسانەە هیچ شێوەیەک لەم دوای ئێمە دەژی، ب

بیر لەوە بکەرەوە کە حەزت لە چییە، لەگەڵ کێدا کۆدەبیتەوە، حەز دەکەیت لە کوێ بژیت، چۆن حوکم لەسەر خەڵک  
ئیشی بەرامبەر چییە، لە   هەم پرسیاری ئەوەیەچەنددەدەیت، پرسیارەکە ئەوەیە چەند جار لەگەڵ کەسێکدا گفتوگۆ دەکەیت،

چونکە یەکێکە لە فاکتەرە گرنگەکانی ئەم کۆمەڵگایە. هەشت سەد ساڵ لەمەوبەر نەتدەتوانی  ؟کوێ دەیکات؟ ئەو دەژی
دەزانی.   و هەواڵپرسینەوە ئەسڵ ونەسەبیشیت ساڵو  ای بپرسیت الیەنی بەرامبەر چی دەکات، چونکە تۆ هەر لە سەرەت

 ومە سەر لێکۆڵینەوە و بینیم کە ئابووری ئارگیومێنتی مارکس لە ڕوانگەیەکی زانستییەوە ئەوەیە کە خۆی دەڵێت، من چوو
دیاری دەکات کە چۆن بژین و چۆن بیر دەکەنەوە و چییان پێ  انی تێدا دابین دەکەن ئەوە بژێوی  ك کە مرۆڤەکان شێوازی

حوکم دەدەن، سیستەمی یاسایی ئەوان چۆنە و مانای   ، چۆنحەزیان لەچی نیەخۆشە و حەزیان لە چییە، ئەوان چی دەکەن؟  
ەروەری و ئەشکەنجەدان لە سیستەمەکەیاندا چییە و چی بە ئەشکەنجە نازانرێت. سزا بۆ ئەوان چی دەگەیەنێت؟  دادپ

خۆشەویستی واتای چییە، تۆڵەسەندنەوە واتای چییە؟ کاتێک هەموو ئەمانە لەبەرچاو دەگریت، دەبینیت کە ڕەنگی  
لە ئاسمانەوە نەهاتوون، دەرئەنجامی پەرەسەندنی فیکری پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنانی سەردەمەکەیان هەیە. ئەم پارانە 

خۆشەویستی و دادپەروەری و   پەیڤەکانیبە  مرۆڤ نین، دەرئەنجامی مێژوویەکی دوور و درێژی مرۆڤایەتی نین سەبارەت
خۆیاندا   دۆستایەتی، بەڵکو دەرئەنجامی ئەو پەیوەندییە ئابوورییانەن کە مرۆڤەکان لە هەموو سات و قۆناغێکدا لە نێوان



بیەوێت بزانێت  کەسێکجێگیر بوون. کتێبی "ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی" ئەم باسە بە وردی ڕوون دەکاتەوە و ئەگەر 
 .بەدواییدا بگەڕێتماتریالیزمی مێژوویی مارکس چۆن پەرەی سەندووە، پێویستە لە بنەڕەتدا لە ئایدۆلۆژیای ئەڵمانیدا 

ایەتی ئەوەیە کە مرۆڤەکان تێیدا دەژین. مەحاڵە کۆمەڵگایەکی ئینسانی لە  مارکس دەڵێت یەکەم گریمانەی کۆمەڵگەی مرۆڤ
خەیاڵدا بێت کە مرۆڤەکان لە ڕووی جەستەییەوە زیندوو نەبن. وە پاشان مارکس دەشڵێت ئەگەر بڕیار بێت مرۆڤەکان لە  

ەیە کە ئەم کەسانە لە کوێ ژیاندا بن، دەبێت لە شوێنێکەوە بژێوی ژیانیان دابین بکەن. یەکەم کێشەی کۆمەڵگایەک ئەو 
پێویستیان دەست دەکەوێت و دەیخۆن؟ چۆن خۆیان لە سروشت دەپارێزن؟ چی لەبەر دەکەن و لە کوێ دەخەون   کەرەستەی 

ری و ئاین یان هونە وهی بتوانێت بیر بكاتە وهڵێت مرۆڤ پێش ئەو میکانیزمی وەرگرتنەوەی وزەیان چییە؟ ماركس ده
. دەشڵێت لە سەرەتاوە مهێنانە رهەتی بەڵگای مرۆڤایە ش، بارودۆخی بوونی كۆمەر بۆیەو بێت و هە بێت زیندوبێت، دههە

مرۆڤەکان بەرهەمی درەختەکان بەکاردەهێنن یان ڕاویان دەکرد، بەاڵم دواتر چوونەتە ناو بەرهەمهێنان و کارەکانیان دابەش  
ی بدات، بەڵکو میکانیزمێکی ئاڵۆز و وردە وردە ئاڵۆزتر کرد، ئەوە نییە هەموو مرۆڤێک هەوڵی زیندوو ڕاگرتنی خۆ
یان نا، کاتێک الفاوێک دێت هەمووان نیگەران  سەنجتداوەدروست دەبێت. کە هەمووان بە زیندووی دەهێڵێتەوە. نازانم 

نیگەران   ئێستا شێوەیەبەم هەمووان ، دەبرد تری دەبن، پێشتر بەم شێوەیە نەبوو، ئەگەر الفاوێک هاتبێت، ماڵی کەسێکی
ی سەنتەر کارگەو بەستراوەتەوە بە وێستگە و  ی من و تۆو کۆمپیوتەرەکە  بوون . بەاڵم کاتێک سەرچاوەی وزە و کارەبادەنە
ی  ەبیست  سی ساڵئەم  ، ئەوا ئەگەر الفاوێک هات من و تۆ نیگەران دەبین. هەرگیز پێشتر، ئەوەندەی لە ماوەی ارەباوەک

، ئەوەندە هەواڵی بەفر و باران و الفاو تووشی ترس و دڵەڕاوکێی گشتی نەبووە. ەینتەلەفزیۆنمان دەک ڕابردوودا کە سەیری
سەرەتا خەڵک وا دەزانن کە تەکنەلۆجیا باشتر بووە و دروستکردنی خانوو باشتر بووە، ئێستاش کە الفاوەکە هاتووە، ڕەنگە  

نییە. ئەگەر پلەی گەرمی هەوا چەند پلەیەک ساردتر بێت و ئەگەر   مامەڵەکردن لەگەڵیدا ئاسانتر بێت، بەاڵم دەبینین کە وا
کەشتی بارهەڵگر و شەمەندەفەر بەهۆی سەهۆڵەوە نەتوانن لە کاتی خۆیدا بجوڵێن، ئەوە وەک ئەوە نییە هەموو کەسێک  

ەوە هەموومان لە دروست بکات. لەوانەیە ئەو ش  فانیلەتوکەکەی بزنێکی لە ماڵەکەیدا هەبێت و شیری پێبدات و دواتر لە 
. ئەگەر چەند کەسێک ڕێگری بکەن لە گواستنەوەی بەنزین بۆ سەرچاوەیەکی دیاریکراوی بەرهەمهێنانی ڕەق بینەوەسەرما  

بەنزین لە سکۆتلەندا، لەوانەیە لە باشووری ئینگلتەرا کەمیی خۆراک ڕووبدات و قوتابخانەکان دابخرێن. لەبیرتە چ  
"یان  Millennium Boss" میلینیۆم باس ڕوویدا کاتێک هەواڵی هاتنە ناوەوەی ڤایرۆسینیگەرانی و ترس و دڵەڕاوکێیەک 

بۆ بانکەکان باڵوکردەوە؟ بەهۆی ئەوەی کە ڕەنگە مووچە لە کاتی خۆیدا نەگات، ڕەنگە قەرز و خەرجییەکان  
دەمێنێتەوە. بۆیە   پەنگ خواردوینەگۆڕدرێنەوە، هەروەها کڕین و فرۆشتنیش ڕوو نەدات، لە ئەنجامدا کۆمەڵگا بە 

تر و کۆمەاڵیەتیتر دەبێت. ئێستا ئیتر ناتوانرێت مرۆڤەکان بە دەمەوێت بڵێم شێوازی دابینکردنی ژیانمان بەردەوام ئاڵۆز 
هەڵگرتنی میوە لە دارەکان بژین. لە ئەنجامدا یەکەم تایبەتمەندی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بریتییە لە هەبوونی ئابووری، و 

ڕوون کردووەتەوە کە چۆن مرۆڤەکان پەیوەندییەکانیان لەگەڵ سروشتدا ڕێکخستووە. و مارکس زۆر بە جوانی ئەم بابەتەی 
لەگەڵ ئاڵۆزبوونی پەیوەندی نێوان مرۆڤەکان، پەیوەندی لەگەڵ سروشتیش ئاڵۆزتر دەبێت. ئەگەر بە هەڵگرتنی میوە لە  

دارێک پێداویستییەکانی تاکە کەس دابین بکرێت، لەو دۆخەدا کە هەمان کەس دەیەوێت چەند مەترێک بچێتە ژێر زەوی و 
ە کەسانی دیکە دەبێت بۆ بەرهەمهێنانی دریلێک بۆی، یان شۆفڵ بۆی و یان بەرهەمهێنانی  کارێک بکات، ئەوا پێویستی ب

هەر ئامرازێکی تر. کەسێک بە تەنیا توانای دەرهێنانی یۆرانیۆمی نەماوە، یان کەشتی دروست بکات، یان سووتەمەنی لە  
ادەیەی کە پەیوەندی نێوان مرۆڤ و سەرچاوە بەردبووەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەدەست بهێنێت و هتد. تا ئەو ڕ 

سروشت قورستر دەبێت، پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانیش ئاڵۆزتر دەبن، دابەشکردنی کار فراوانتر دەبێت و فۆڕمی ئابووریی  
هەبوو لە ژیانی مرۆڤەکاندا یەکالکەرەوەتر دەبێت، و قورسایی ئەو فۆڕمە ئابوورییە زیاتر لەسەر مرۆڤەکان هەست  

رۆڤ ناتوانێت لە ماڵەکەی خۆی دەربچێت بۆ دابینکردنی پێداویستییە سەرەتاییەکانی وەک نان و دوای دوو  پێدەکرێت. م
ڕۆژ بگەڕێتەوە ماڵەکەی، لەم بارودۆخەی ئێستادا ناتوانێت تەنانەت بۆ یەک خولەکیش لەم ئابوورییە دوور بێت. لە ئەنجامدا  

کەین. سەرەڕای ئەوەی ژیانی فیکری و مەعنەویمان زۆر هەست بە قورسایی ئابووری و قورسایی بەرهەمهێنان دە
ئاڵۆزترە لەوانەی هەزار ساڵ پێش ئێستا ژیاون و ئەو کااڵ و بەرهەمانەی کە مرۆڤ مامەڵەی لەگەڵدا دەکات زۆر زیاترە لە  

 . اتدەد نیشان یخۆسەر ژیانی ئێمەڕابردوو، بەاڵم قورسایی بارودۆخی ئابووری سەد هێندە بەهێزترە لە ڕابردوو لە  

دوبارە خاڵێکی دیکە کە مارکس جەختی لەسەر دەکاتەوە، جگە لەوەی مرۆڤ دەبێت بژی، ئەوەیە کە دەڵێت مرۆڤ دەبێت 
بەرهەم بهێنێتەوە. لە ئەنجامدا پەیوەندی مرۆڤەکان لەگەڵ یەکتردا بە بنەماڵە و شێوازی کارلێککردنیان لەگەڵ یەکتر   خۆشی

ەرەدەسەنێت بۆ کۆچەر و هۆز و خێڵ و چین و توێژەکان. لە ئەنجامی ئەوەی مارکس  دیاری دەکرێت، کە دوای خێزانەکە پ



دەیڵێت، میتۆدی بەرهەمهێنان تەنیا میتۆدی پەیوەندی فیزیکی مرۆڤ لەگەڵ سروشت و دروستکردن و بەرهەمهێنانی 
شێوازی  وشەیژووییدا بەرهەم نییە، بەڵکو هەموو شێوازی ژیانمانە. کەواتە خاڵی یەکەم لە تیۆری ماتریالیزمی مێ

. شێوازی بەرهەمهێنان ئەو شێوازەیە کە ئێمە بەرهەمی کۆمەاڵیەتیمان mode of production بەرهەمهێنانە 
ڕێکخستووە، و لەسەر بنەمای ئەو شێوازەی بەرهەمهێنان و ئەو شێوازەی بەرهەمهێنان کە ڕێکمان خستووە، پەیوەندییەکانی 

وو ژیانی سەرپێکهاتەی یاسایی، سیاسی، یاسایی، هونەری مرۆڤەکانن بنیاتی نا.  نێوان مرۆڤەکان، بیری خەڵک، و هەم
ئەمەش بەکۆمەڵ پێی دەوترێت شێوازی بەرهەمهێنان. شێوازی بەرهەمهێنان بنەمای ڕوونکردنەوەی هەموو دیاردەیەکی  

دا باسی دەکەین؟ میتۆدی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتییە. لەچوارچێوەی کام شێوازی بەرهەمهێنان و لە پێوەندی لەگەڵ چ شتێک
فیکری جیاوازی هەیە، پێوەری تری هەیە، ئەخالقێکی جیاوازی هەیە، هونەر و  خانیکیبەرهەمهێنانی فیۆداڵی سەر 

ئەدەبێکی جیاوازی هەیە، کەسانی جیاوازی هەیە کە ئێمە لێی تێناگەین. لە کۆمەڵگایەکی سۆسیالیستیدا مرۆڤەکان نیگەرانی  
ە کە ئەگەر بەم شێوازە بەرهەمهێنانەی کە تێیداین قسەیان لەسەر بکەین، ڕەنگی خۆمانی بۆ زیاد  و سەرقاڵیەکی تریان هەی

 دەکەین. ئەم شێوازەی بەرهەمهێنان شێوازێکی ژیانە کە مارکس ناوی دەنێت شێوازی ژیان. 

 Mode of life  ڕوون   دەوڵەتشێوازی بەرهەمهێنان بنەمای تێگەیشتنە لە مێژوو. بەپێی شێوازی بەرهەمهێنان، دەکرێت
تەنها کاتێک دروست دەبێت کە   دەوڵەتڕوون بکرێتەوە.  دەوڵەت بکرێتەوە. بەبێ ئاماژەکردن بە ئابووری ناتوانرێت

تی بەرهەمهێنان لە ئاستێکدا بێت کە مرۆڤەکان تەنها  بتوانێت بەرهەمێکی زیادە لە پێداویستی خەڵک وەربگرێت. کاتێک ئاس 
چانسی ئەوەیان هەبێت خۆیان بە زیندوویی بهێڵنەوە، هیچ هۆکارێک بۆ بوونی حکومەت نامێنێت. لە ئەنجامدا هەموو  

کاتێک پێویست دەبێت کە بەرهەمێکی زیادە هەبێت کە لە هەندێک کەس وەربگیرێت و بدرێت   دەوڵەتدەسەاڵتی زۆرەملێی 
ئیستغاللکردن لێرەدا پەیوەندی بە   وشەیئامرازی ئەو کەسانەیە کە ئەم بەرهەمە زیادەیە دەبەن.  دەوڵەتبە هەندێکی تر. 

بێت. مارکس باس لە نامۆبوون لە خود دەکات،  دەوڵەت هەتەوە هەیە، بەرهەمی زیادە دەبێت بوونی هەبێت بۆ ئەوەی دەوڵە
ۆمەڵگادا و کۆمەڵگا ڕووبەڕوومان دەبێتەوە. بۆ ئەوەی هەست بکەین لە دەرەوەی باس لەوە دەکات کە ئێمە تاکین لەبەردەم ک

لێ وەربگرین. خانوو و شوێنی ژیانمان لێ   یخۆمان ڕووبەڕووی هێزێکی بەهێز دەبینەوە کە دەبێت بچین بژێوی ژیانمان
کە وەک هێزێکی   ەە ناوی کۆمەڵگبسەننەوە، مۆڵەتی قسەکردنمان لێ بسەننەوە و ژیانمان لێ بسەننەوە. دیاردەیەک هەیە ب

دەرەکی ڕووبەڕوومان دەبێتەوە. کاتێک زیاتر ئاوڕ دەدەینەوە، دەبینین کە ئەم هێزە دەرەکییە دەستی خۆمانە. وە بنەمای ئەم 
نامۆبوونە لە خودی لە تیۆری مارکسدا ئەوەیە کە چۆن ئەم میتۆدە لە بەرهەمهێنانی ئابووری کۆمەاڵیەتی کە مرۆڤایەتی بۆ 

نەوە دروستی کردووە، دەگۆڕێت بۆ هێزێک لە دژی خودی مرۆڤایەتی. وە بەبێ تێگەیشتن لە شێوازی بەرهەمهێنان، ما
مرۆڤ ناتوانێت لەم تایبەتمەندیەی کۆمەڵگەی ئەمڕۆ تێبگات، کە نامۆبوونی مرۆڤە لە خۆی. ئەم گەورەییەی هێزی بابەتیی 

بەبێ تێگەیشتن لە سەرمایەداری مومکین نییە. لە کۆمەڵگای  دەرەکی کە بە ڕواڵەت هەموومانی ژێردەستەی کردووە،
کۆیالیەتیدا ئەم گەورەییە بەم شێوەیە نابینین. کۆیلەکە چەند هەنگاوێک لە دوورەوە وەستاوە لەگەڵ هەندێک لە 

لێرە لە  شمشێربازەکانی، هێزەکەی هەر وەک خۆیەتی و ئەگەر بتوانم بە خێرایی ڕابکەم، لە دەستی ئەو دەرچووم. بەاڵم 
کۆمەڵگەی سەرمایەداریدا، ئەم هێزە لە هەموو گۆشەکانی ژیانماندا هەیە، لە پەروەردەدایە، لە پەیوەندییە فرە  

کەسییەکانماندایە، لە خێزانەکەماندایە، لە ژیان و مردنماندایە، لە هەموو ئاستەکاندا ئێمەیە ببینە هێزێکی گەورە بەناوی  
کۆمپانیاکان و بازاڕ و نرخەکان کە ژیانمان لە قاڵب دەدەن و ناتوانیت ئەمە ڕوون  کۆمەڵگا و پۆلەکانی وەک حکومەت و 

بکەیتەوە بەبێ ئەوەی لە شێوازی بەرهەمهێنان تێبگەیت. بۆچی هەست بەم جۆرە دەکەین؟ بۆچی درک بەوە ناکەین کە چی  
چی من لەدایک بووم؟ مارکس دەڵێت،  دەکەین؟ مانای ژیان چییە؟ زۆرێک لە ئێمە لە خۆمان دەپرسین مانای ژیان چییە، بۆ

سەیری شێوازی بەرهەمهێنان بکە، ئەو هۆکارە دەدۆزیتەوە کە بۆچی هەست بەم جۆرە دەکەیت. و پاشان ڕوونی دەکاتەوە  
کە چۆن لە کۆمەڵگای سۆسیالیستیدا، مرۆڤ چیتر بە ئەنجامی پرۆسەی کارەکەی بەڕێوەناچێت، کە چیتر بەرهەمی  

سەاڵتێک لە دەرەوەی خۆی و زاڵ بەسەریدا نیشان نادرێت، ئەم نامۆبوونە لە خۆی نامێنێت و پرۆسەی کارەکەی وەک دە
زانین زیندووترە و زەمینیتر دەبێت لە مرۆڤ و پێداویستییەکانی و خودی مرۆڤ. بەهەر حاڵ ویستم بڵێم لە ڕوانگەی 

یەکێک لەو شێوازانەی بەرهەمهێنان و  ماتریالیزمی مێژوویدایە، چونکە مەقولەیزانستییەوە سەرمایە لە ناوەڕاستی 
کە ئەم شێوازەی بەرهەمهێنان ڕوون دەکاتەوە.   یەچیرۆکێکی بەڵگەی کاپیتاڵگرنگترین و گەورەترینی خۆی ڕوون دەکاتەوە. 

مە  لە باسی سەرمایەدا دێینە سەر فیتیشیزمی کااڵ، بۆ چینەکان و بۆ ئەو بازاڕەی کە زۆربەی ژیانمان تێیدا بەسەر دەبەین. ئێ
دێینە سەر لێهاتوویی و پێگەی لێهاتوویی لە بەرهەمهێنان و لە الیەنی کۆمەاڵیەتی من و تۆدا. کاتێک سەیری هەموو ئەمانە 
دەکەین دەبینین کە سەرمایە نەک تەنها ئابووری سەرمایەداری ڕوون دەکاتەوە بەڵکو ژیانیش ڕوون دەکاتەوە. بناغەی ئەو 



فیکری سیاسی لەسەر بنیات نراوە. ئەگەر   خانیڕوون دەکاتەوە کە تەواوی سەر میتۆدی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری 
کەسێک بیەوێت الیەنی سەلماندنی زانستی مارکسیزم بزانێت، پێویستە کاپیتاڵ بخوێنێتەوە. دەتوانن گوێتان لە هەندێک 

تێدەگەیت. یارمەتیت دەدات  وردەکاری ئەم کتێبە بێت کە لێرە و لەوێ پەرش و باڵون، بەاڵم کاتێک دەیخوێنیتەوە لێی
تێبگەیت چیت بەسەر دێت، بۆچی مرۆڤایەتی بەم ئاراستەیەدا دەڕوات. وا دیارە کەس حەزی لە شەڕ نییە، بەاڵم شەڕ  

بدەن، بۆچی   ی برسێتیڕوودەدات، بۆ؟ وا دیارە کەس حەزی لە برسێتی نییە و هەمووان دەیانەوێت یارمەتی قوربانییەکان
 ناتوانن؟ وا دیارە من و تۆ پێمان خۆشە هەمووان پەروەردە بن، بەاڵم پراکتیکی نییە، بۆ؟

چ ئەبێت هەموومان دەمانەوێت دامەزرێنین، کەواتە بۆ نا؟ بۆ ناتوانیت پێویستییەک بەدی بهێنیت کە هەستی پێدەکەیت؟ 
. ئەم سادە  بۆیان زیندومانەوەیانەی  پرس بۆ زۆر کەس تەنها بۆ ئەوەی کارێکی سادە ئەنجام بدەیت؟  تێبشکێنیت گریەکبەر 

زەبەالحەمان پێ دەناسێنێت کە بەناوی ئابوورییەوە لەبەردەمماندایە. پاشان کەسێک کە لەگەڵ   غۆلەکتێبەی سەرمایە ئەم 
ەداری و  ئازادی ڕادەربڕین دەکات، تۆ لە گۆشەیەکی ترەوە ڕوونی دەکەیتەوە و بە سەرمای مەقولەیتۆدا باس لە 

مانای ئازادی مرۆڤ و گوزارشت لە بۆچوونەکانی، بە    ندەیبەستیتەوە. وە کاتێک لێی دەپرس  یەوەپێداویستییەکانی سەرمایە
کانی وەک دیموکراسی و مافی گەالن بۆ دیاریکردنی چارەنووسیان وەاڵمت دەداتەوە. کاتێک سەرمایە دەخوێنیتەوە، مەقولە

وەک کولتوور، جیاوازی کولتووری، جیاکاری و هتد دەکەیت. چونکە کاتێک  کانیمەقولەبە شێوەیەکی جیاواز سەیری 
زۆر گرنگی بە حوکمەکانی مرۆڤەکان دەدەیت تێدەگەیت کە بەرگری لەم کۆمەڵگایە دەکەن لە کام بناغەدا و بەهای زانستی  

 ئاگاداربوونبیخوێنیتەوە بۆ تێگەیشتن وە، بۆیە پێویستە کاپیتاڵو بەهای ئایدیۆلۆژی هەڵوێستەکانیان دەناسیت. ئەمە بەڵگەی 
لە شێوازی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری، بۆ ئەوەی بزانین بنەمای کولتوور، یاسا، سیستەمی دادوەریی کۆمەڵگەی 

ئابوورییەدا بیری چینە دەسەاڵتدارەکانن. بۆچی ئەم   زاڵ  لەمبیری  زاڵ چیە.  ئایدیۆلۆژیای  یهاوچەرخ چییە، بزانین بنەما
نەوانە یارمەتی مانەوەی ئەم سیستەمە دەدەن؟ بە بڕوای من پێگەی ئەرێنی زانستی سەرمایە لە مارکسیزمدا تا  بیرکرد

. دەمەوێت قسەیەکی زۆر سەرنجڕاکێشترتان بۆ بخوێنمەوە لە هەمان ئایدۆلۆژیای  بەجێ ناهێنێت بابەتەکە مافیئێستاش 
دەکرێتەوە و ڕووناکییەکی تر لەسەر تەواوی ئەم بابەتە دەدرەوشێتەوە. وا دیارە لە ئەڵمانیاوە. چونکە لەم باسە دەمارێکی تر 

هەندێک حاڵەتدا دەبێت پێداچوونەوە بە هەموو ئەم شتانەدا بکەین کە تا ئێستا وتوومانە. تێزەکانی مارکس سەبارەت بە  
کە الیەنی ڕەخنەی نەرێنی کۆمۆنیزمە. دواتر بە   فۆیەرباخ لە بنەڕەتدا دەگەڕێنەوە بۆ ئەو الیەنانەی کە ئێستا دەمەوێت بیڵێم

دڵنیاییەوە دەگەڕێمەوە سەر ئەوەی کە چۆن ئەم الیەنە سەلمێنەرە زانستیانەی ئارگیومێنتەکانی مارکس پەیوەندییان بە الیەنی 
 ڕەخنەیی نەرێنییانەوە هەیە. مارکس لە باسەکەیدا سەبارەت بە فۆیەرباخ دەڵێت: 

 

ی پراکتیکی )جەختکردنەوە لە ژێر پراکتیکدا( پرسی شۆڕشگێڕانە لە جیهانی هەبوو، یان بە مانای  "واقیع و بۆ ماتریالیزم
 هێرشکردن و گۆڕینی ئەوەی کە هەیەتی."

مارکس هیچ ناڵێت دەربارەی ئەوەی ئێمە دەیخەینە شوێنی خۆی. دەڵێت بۆ ماتریالیستێکی پراکتیکی و بۆ کۆمۆنیستێکیش  
 :پەڕەگرافەیەلەم  کی ڕونتریڕینی ئەوەی کە واتا دونیای هەبووە. ئەم بڕگەیەمەسەلەی هێرشکردنە سەر و گۆ

"کۆمۆنیزم بۆ ئێمە ڕێسایەکی دیاریکراو نییە کە دەبێت جێگیر بکرێت، ئایدیاڵێک نییە کە دەبێت واقیع لەگەڵیدا بگونجێت، 
ئەم   بارودۆخیێستا بگۆڕێت. ئێمە ئاماژە بە کۆمۆنیزم دەکەین وەک بزووتنەوەی ڕاستەقینە کە دەیەوێت دۆخی ئ

 سەرهەڵدەدەن".حازردا ".  لە بناغەکانی کۆمەڵگەی دایەحازر هەلومەرجی بزووتنەوەیە لە 

دێت، كۆمۆنیزم  ه ئێستوی ڵگەكانی كۆمەندییە تمەو تایبە   چۆنایەتیەکان لە یە وهم بزووتنە ئە كانیندییەتمە و تایبە  چۆنایەتیەکان
بگۆڕێت. ئێوە ئەم گۆڕانکارییە بە ئەخالقی نازانن. لە باسی زانستی سەرمایە و   م دۆخەوێت ئەیەده كە الی ماركس شتێكە

مارکسدا گەیشتینە ئەو ئاستەی کە بۆ نموونە موڵکی تایبەت بنەمای سەرمایەدارییە، کۆمۆنیزم دیاردەیەک کە دەیەوێت 
سەر چینەکاندا بنەمای سەرمایەدارییە ، کۆمۆنیزم بۆیە موڵکی تایبەت بگۆڕێت، گەیشتینە ئەو ئاستەی کە دابەشبوون بە

ڕەخنەیەکە کە دەیەوێت کۆمەڵگا دابەش بکات بەسەر چینەکاندا ئێمە گەیشتینە نامۆبوونی مرۆڤایەتی، بۆیە کۆمۆنیزم شتێکە 
دنیان، سەرنج بدەن،  کە دەیەوێت نامۆبوونی مرۆڤایەتی لەناو ببات. ماركس ناڵێت با بزووتنەوەیەك دەست پێبكەین بۆ لەناوبر 

ناوی كۆمۆنیزمە. وە ئەمەش دەمارێکی تەواو جیاوازە دەڵێین ئەو بزووتنەوەی راستەقینەی كە لەناویان دەبات، بەدەڵێت ئێمە 
لە بیرکردنەوە لە کۆمۆنیزمدا. مارکس دەڵێت کۆمەڵگەیەکی سەرمایەداری سەرهەڵدەدات و میکانیزمەکانی بە شێوەیەکی 



ئەم  ئەرێنی ڕوون دەکاتەوە، پاشان دەشڵێت بزووتنەوەیەکی ڕاستەقینە لەم کۆمەڵگایەدا هەیە کە دەیەوێت لەناوی ببات.
بزووتنەوەیە لەم کۆمەڵگایە خۆیەوە هاتووە، نایەوێت فیودالیزم لەناوببات، نایەوێت ئایین لەناوببات، ڕوونە ئەگەر بیانەوێت 

بۆی پێشوەختە کۆیالیەتی بناسێنن، دەبێت لەدژی بجەنگن، بەاڵم ئەم بزووتنەوەیە بەبێ ئەوەی هیچ جۆرە ئایدیاڵێکی هەبێت 
 لەوەی کە دەتەوێت تۆ  بینینیهەیە ناوێت. لە ئەنجامدا  ی کەشتەئەو ئەوڕوون بکەرەوە، 

چی بگۆڕدرێت، کۆمۆنیزمەکەت دیاری دەکات. بەڕای من ئەمە باسێکی زۆر کلیلە. ئەگەر پێت وایە سەرمایەداری  
کان بەم  سیستەمێکی سەربازییە لەسەر بنەمای ئانارکی بەرهەمهێنان کە تێیدا ئاژاوە هەیە، کە سااڵنێکە هەندێک لە چەپە

ە  ناچار شێوەیە بیریان لێدەکەنەوە، ئەوا کۆمۆنیزمەکەت دەبێتە سیستەمێک کە ئاژاوە و ئانارکی لەناو دەبات و لە ئەنجامدا ، 
کە لە پشت ڕیڤیزیۆنیزمی  لێکدانەوەیەکسۆڤیەتە. ئەو ئەمە بلۆکیو پالنێک بخاتە کارنامەکەیەوە. وە  نەخشەکە 

کردنەوەیەک نییە لەسەر بنەمای خاوەندارێتی تایبەت لەسەر بنەمای ئەوەی مارکس ڕووسییەوەیە بۆ سەرمایەداری، ڕوون
دەیڵێت. پالن و پالنی کاری مووچەخۆر لەناو نابات. ئانارکی بەرهەمهێنان لەناو دەبات. نەخشەکە بە بازاڕ دەگۆڕێت و  

و   مهێنان و بازاڕهرهەناركی بەداری ئەرمایەە: س یەمەئە ی لێگرتووه خنەی ڕهوهئە چونكە ؟ دەڵێت ئەمە سۆسیالیزمە! بۆچی
جێیان! ئێمە بازاڕمان وێران کردووە و بە دابەشکردنی   و پالن و پالنمان خستۆتە گرتووه وانەمان لەخنەش ڕهئێمە 

خت نییە کە ڕاستەوخۆی کەلوپەل گۆڕیوە. کەواتە ئەمە سۆسیالیزمە! مارکس دەڵێت کۆمۆنیزم لیستی ئایدیاڵ و پالنی پێشوە
واقیع دەبێ لەگەڵیدا بگونجێت. بەڵکو کۆمۆنیزم ڕاگەیاندنی ئەو شتانەیە کە ئێمە نامانەوێت. وە ئەگەر ئەو دیاردەیەی کە 

هەیە بزانرێت، ئەوا ئەو شتەی کە پێویستە لە شوێنی خۆیدا دابنرێت، بە هەمان ڕادە دەزانرێت. ئەوە نییە کە من بەم دۆخە  
، یان حەزم لێی نییە یان لەم سیستەمەدا ئازار دەچێژم، بۆیە کۆتایی بە ئازارەکانم بێنە، کۆتایی بە ناڕازی بم، ناڕەحەت بم

ناڕەحەتیەکانم بێنە... مارکس دەڵێت، ئەم سیستەمە بگۆڕە. من سیستەمێکم دەوێت، بۆ نموونە، کە لەسەر بنەمای 
بنەمای سەرمایەدارین، ئەوا  کرێی تایبەت و سیستەمی دارێتبەرهەمهێنانی کااڵ نەبێت. ئەگەر مارکس سەلماندی کە موڵک

کۆمۆنیزم کە بەڕاستی وەک بزووتنەوەیەکی کۆمۆنیستی سەریهەڵداوە، بزووتنەوەیەکە بۆ هەڵوەشاندنەوەی موڵکی تایبەت و 
ۆسیالیزم  دژی کاری کرێ. دەڵێن ئێمە موڵکی تایبەت دەهێڵینەوە و کرێکاری کرێ، بەاڵم بەم شێوەیە )پالن و بەرنامە( س 

جێبەجێ دەکەین. وە پرسیارەکە ئەوەیە، بۆچی ئەم بنەمایەی سیستەمی سەرمایەداریتان هێشتۆتەوە؟ لە ئاکامی ئەم دیوە 
شۆڕشگێڕە نەرێنی و کردەیی و ڕەخنەگرانەی مارکسیزم کە لە ئایدیالی خۆیەوە ناجووڵێت کە مرۆڤ چۆن دەبێ بژی،  

ئێستا هەیە و دەبێ بگۆڕدرێت. وە ئەمە هێڵێکی زۆر گرینگی مارکسیزمە کە لە   بەڵکو لە واقیعی ئەو کۆمەڵگایە دەڕوات کە
زۆر شوێن لەبیر دەچێتەوە و ئەگەر وەک وتم ئەم الیەنە نەرێنییە لە تیۆری مارکس الببەیت، دەکرێ الیەنە ئەرێنییەکانی فێر  

نی ناو کاپیتاڵ قبوڵ دەکەن، بۆ نموونە  بکرێن. زۆرێک لە ئابووریناسەکانی پێش مارکس و دوای مارکس هەندێک لە یاساکا
چۆن کرێی کرێکار یەکسانە بە مووچەکەی. کاتێک کتێبی تیۆری بەهای زیادەی مارکس دەخوێنیتەوە، خۆی دان بەوەدا 

دەنێت کە هەندێک لە یاساکان لەالیەن ئابوریناسەکانی پێش خۆیەوە وتراون، بەاڵم مارکس ڕوونکردنەوەیەکی دیکەیان بۆ 
 و و پەیوەندییەکی دیکە لە نێوانیاندا دادەمەزرێنێت.دەخاتە ڕو

لە ئەنجامدا دێتە سەر ڕوونکردنەوەیەک بۆ سەرمایەداری کە دەبێتە هۆی بزووتنەوەیەک کە دەیەوێت ئەو پەیوەندیانە  
دژە  بگۆڕێت. بۆ نموونە ئەگەر پێت وایە ئیمپریالیزم جەوهەری تێکچووی سەرمایەدارییە، لە ئەنجامدا بزووتنەوەیەکی

سەرمایەداریی نەتەوەیی و ڕەخنەیان لەئیمپریالیزم دادەمەزرێنیت و وەک دەزانن بزووتنەوەی دژە ئیمپریالیزم پۆپۆلیستە و 
. ئەم بزووتنەوەیە دژە ئیمپریالیستی و پۆپۆلیستییە نەیدەویست سەرمایەداری پیشەسازی و نەتەوەیی خۆی  نەبوو سەربەخۆ

البردنی دەسەاڵت لە ئیمپریالیزمی ڕۆژئاوا لە ئێران. هەروەها ناوی خۆی ناوە  بگۆڕێت. ئەمە بزووتنەوەیەکە بۆ 
بزووتنەوەی کۆمۆنیست و بزوتنەوەی سۆسیالیستی کە لە ڕاستیدا بزووتنەوەیەکی پۆپۆلیستییە. بنەمای گۆڕانکاری چییە، 

ێت کە کەس هەستی بە پێویستی  دیاری دەکات چی جێگەی دەگرێتەوە. کەس نایەت بزووتنەوەیەک دەستپێبکات و شتێک بهێن
مای ك بنەوێت بیگۆڕێت وه یە ی دهوهس ئەموو كەنەکردبێت. ئەم بزووتنەوانە لەگەڵ خۆیان ڕاستگۆن، کەس درۆ ناکات. هە

. لە کاری سیاسیدا ژیانی بە فیڕۆ نادات. بزووتنەوەکان بۆ ئەوە دادەمەزرێنن ئەوەی کە نایانەوێت وه یگرێتە ی دهكەكاره
گۆڕن. و بۆیە لێکدانەوەی ئەوەی کە دەبێ بگۆڕدرێت بە ڕەهایی پەیوەستە بە لێکدانەوەی تۆ بۆ سەرمایەداری. لێرەدا هیچ  بی

بارگرانییەکی زانستی زیاتری سەرمایەداری نییە، کە تۆ بۆ نموونە بتەوێت سەرمایەداری باشتر بناسیت. دەتەوێت بزانیت  
ەم سەرمایەدارییەدا الوەکی و بەڕێکەوتە و چ دیاردەیەک جەوهەری و کرۆکی سەرمایەداری چییە، چ دیاردەیەک ل

راستەقینە و سەرەکییە؟ بۆ گۆڕینی سەرمایەداری چیت هەیە بگۆڕیت؟ ناتوانیت تابلۆی ماکدۆناڵدز یان پێپسیکۆال دابەزێنیت 
ەرمایەدارەکان لە زینداندان و  وەستێنیت و بڵێیت سەرمایەداری کۆتایی هاتووە، یان بڵێیت هەموو س یان و لە وەبەرهێنان ب



هەموو شتێکمان داوەتە ڕێکخراوی پالندانان و وەزارەتی ئابووری. مارکسیستێک کە کاپیتاڵی خوێندبێتەوە و ئەم 
لە مارکسەوە قبوڵ کردبێت کە تایبەتمەندی بزووتنەوەکەمان بە تایبەتمەندی کۆمەڵگای هەبوو دیاری دەکرێت،   یئارگیومێنتە 

 تستەمی پالندانان و کۆنترۆڵکردنی نرخ، کە خۆت هەتبێت، ناتوانرێت قاچاخچێتی نرخ و ژمارەکانیپێت دەڵێت بە سی
دەدەن، سەرمایەداری لەناو دەبەن، هەروەک چۆن نەدەکرا شێوەی کۆمەڵگای   ی ئێمەتتر پیشان بەشێوەیەکی، وەدیاری کرد

شکستیان هێنا.   و نەیان توانیێت،بگۆڕدرێت و جەوهەرەکەی بپارێزر شێوەکەی ڕووسی کە سەرمایەداری بوو 
سەرمایەداری دەبێت پێداویستییە گونجاوەکانی لەگەڵ بازاڕ و کێبڕکێ و نرخەکەی دابین بکات. ئایا دەتەوێت بازاڕ و نرخ  

حەفتا  سۆسیالیزم؟ دوای ناو بنێیت  ماوەتەوە  دەست وپێ بڕاوەی کە دیاردە ناوی ئەو لە سەرمایەداری دوور بخەیتەوە و
اڵ واقیعی سیستمی سەرمایەداری دەردەكەوێت، هەژاری سەرهەڵدەدات، دواكەوتوویی تەكنیكی دەبینرێت، دواتر س هەشتا 

لە   داتووشی خەمۆکی دەبێت، بۆ؟ چونکە بنەمای سیستەمەکە سەرمایەدارییە. سەرمایەداری لە کەڵەکەبوونی سەرمایە
واتە سەرمایە حەقدەست دەدات و کرێکار   کاپیتالیستیکرێیەوە درێژە بە ژیانی خۆی دەدات. ئابووری بەڕێگەی کاری 

دەچێتەوە ماڵەوە بۆ ئەوەی هێزی کاری خۆی بگەڕێنێتەوە و بگەڕێتەوە سەر کار بۆ کەڵەکەکردنی سەرمایە. لە ئەنجامدا  
، ڕوونکردنەوەت بۆ کۆمۆنیزم دیاری دەکات، ئەو  یتالیزمکاپ دەڵێیتپێناسە و ڕوونکردنەوەی تۆ بۆ ئەوەی بە چ دیاردەیەک 

بزووتنەوەیەی کە دەیەوێت بیگۆڕێت. هەر بۆیە ئەو پرسیارانەم بەدڵ نییە كە لێمان دەكرێت، كە بەڵێ پالنی خۆمان لەسەر  
اڵمی ئەم جۆرە نمان پێیان وایە وەاوڕێیابنەمای مۆدێلی ئابووری نەداوە، پالنی خۆمان بۆ ئابووری نەداوە. زۆرێک لە ه

پرسیارانە بزووتنەوەی کۆمۆنیستی تەواو دەکات و یارمەتیدەرە بۆ تێگەیشتن لێی. لە سیستمی پەرلەمانیدا بەرنامەی خۆیان  
بۆ باج و داهات و هتد دەدەن و دەنگدەرانیش دەچن دەنگ دەدەن. کۆمۆنیزم بزووتنەوەیەکی ڕاستەقینەیە بۆ گۆڕینی ئەوەی  

ی ئازادی کۆیلەکان پەیوەندی بە بڕیاری کۆیلەکانەوە نییە، کاتێک کۆیالیەتی هەبێت، بزووتنەوەکە کە هەیە. یان بزووتنەوە
بۆ ئازادی کۆیلەکانە، بەبێ گوێدانە ئەوەی کە ئەم کۆیلەیە یان ئەو کۆیلە بڕیاری بەشداری تێدا بدات یان نا. بزووتنەوەکە بۆ  

تایبەتە، بزووتنەوەی نەهێشتنی کاری کرێی بە ناچاری لە   نەهێشتنی نامۆبوونە، بزووتنەوەکە بۆ نەهێشتنی موڵکی
کۆمەڵگایەکدا سەرهەڵدەدات کە کاری کرێی بنەمای نەهامەتییە. ئەم بزووتنەوەیە بەبێ تیۆری بزووتنەوەیەکی پەرش و باڵو  

ەندە بەوەوە کە چ و نەبینراوە، بەاڵم بزووتنەوەکە. مارکس دەڵێت ئەم بزووتنەوەیە کە دەیەوێت ئەو دیاردەیە بگۆڕێت، ب
لەبەردەستدایە. لە ئەنجامدا دەبێت بگەینە شوێنێک کە کاتێک خاوەندارێتی بەکۆمەڵ دادەمەزرێنین، بەڕاستی   کەرەستەیەکی

دروست بکەین و کۆی ئەم خاوەندارێتی  تەعاونی، نەک ئەوەی خاوەندارێتی کارە ئەنجام بدەین ئەو ی بێتمانتوان
کۆمەڵ ناوببەین. ئەگەری ئەوە هەیە بزووتنەوەکەمان دوای دە ساڵی تر بێتە سەر دەسەاڵت و  نە بە خاوەندارێتی بەهەرەوەزیا

بزانێت چۆن دەڕوات. ئەگەر لینین کە لە سەرەتای شۆڕشدا دەیگوت کارەباییکردن، جگە لە ئەنجومەن، واتە سۆسیالیزم،  
كانیان ، پێاڵوه منییەتوانێت بڵێت چی كەسێك دهر كەنێت، هەر پێی ئینتە بە ئینتەرنێتی بناسیبا، ئینتەرنێتی بۆ زیاد دەکرد. چونكە

و هتد. ئەگەر هەموو ئەمانە بچنە ناو داتابەیسێکەوە و بەرهەمهێنەر بزانێت ئەگەر  چییە  ستیاریان بە، هەنده ی چەبارهقە
ا خانووەکان تەنها کارەبایان پێدەدرا و بەپێی خەماڵندنەکان پێداویستییەکان بکەن، ئەوا بەکاربەرێک هەیە. لە سەردەمی لینیند

 لینین هیچی لەبارەی ئەم تەکنیکە مۆدێرنانە نەدەزانی. ئەگەر مۆدێلێک بخەینەڕوو کە لەسەر بنەمای کۆمپیوتەری
، دەبێت دوای دوو ساڵی تر ئەم بەرنامەیە بگۆڕین چونکە  دەهەم  ٨و  ٣٨بێت، بە مۆدێمی  (Pentium 2) ٢پۆنتیۆمی

کەئێمە  مپیوتەرەکەمان لەبەردەستە. ئەو شتەی کە تاقیکردنەوەی بەرنامەکەیە ئەوەیە کە ئایا ئەو ئامانجەی مۆدێلێکی تری کۆ
وە. سەرمایە  داسیستەمەکەت  سزادانیبڕیاری شاردووەتەوە یان نا، چونکە ئەگەر هێشتا کرێ دەدەیت، هەمانە لەخۆیدا

رەخنە لە سیستمی حەقدەست دەگرێت سەبارەت بە سیستەمی سەرمایەداری و هەر ئەم سیستمەیە کە دەبێ نکۆڵی لێ بکرێت  
بۆ ئەوەی ببێتە کۆمۆنیست نەک ئەوەی کە دەبێ جێبەجێ بکرێت. ئەم الیەنە نێگەتیڤەی کۆمۆنیزم، الیەنی ڕەخنەیی  

کات و لەیەک دەدڕێت و بە شتێکی تر جێی دەگرێتەوە، جارێکی دیکە سەرمایە  کۆمۆنیزمە، کە دیاردەیەک پارچە پارچە دە
بۆ ئێمە دەهێنێتە ئاراوە. دەبێت سەرمایە فێربین بۆ ئەوەی تێبگەین کە سەرمایەداری چۆن کاردەکات و چۆن کۆمۆنیزم 

ال هاتین، ئەگەر جارێکیش  دەبێتە کۆمۆنیزم. ئەو خۆشحاڵییەی بیست ساڵ لەمەوبەر هەمانبوو ئەوە بوو کە لەگەڵ کاپیت
بیخوێنیتەوە چیتر یەکێتی سۆڤیەت و چین قبوڵ ناکەیت. ئەگەر ئەم سیستەمە قبوڵ بکەیت وەک لەم کتێبەدا ڕوون کراوەتەوە، 

ئەم بەرهەمهێنانی کااڵیە و ئەم خاوەندارێتییە تایبەتە نکۆڵی لێدەکرێت، ئەوا تۆ سەیری چین دەکەیت و دەڵێیت ئەمە 
ڕاستە تۆ کەسێکی باشیت، بەاڵم چین سەرمایەداری بەرەوپێش دەبات. لە ئەنجامدا بە بڕوای من    سەرمایەدارییە!

تایبەتمەندی پێناسەکەری سەرمایە ئەوەیە کە کۆمۆنیزم ڕوون دەکاتەوە بەبێ ئەوەی یەک وشە لەبارەی کۆمۆنیزمەوە بڵێت. 
ەبێ تێگەیشتنێکی زانستی و فیکری و تیۆری لە وەک وتم ئەم دوو الیەنە ئەرێنی و نەرێنییەی سەرمایە وەک یەکن. ب

سەرمایەداری، کۆمۆنیزم تیۆرێکە کە تەنیا سروود دەکات. وە لە ئەنجامدا خۆی ئازارەکانی خۆی دەژمێرێت. ستەم هەیە،  



  کرێکاران هەژارن، بەاڵم بەردەوام شتێکمان پێدەدەن وەک ئازار. بەڵێ کرێکاران هەژارن بڕۆ سەندیکایەک دروست بکە تا
دەوڵەمەند بیت! وە ئەگەر شوێنی حەقدەست لە ژیانی ئەم دیاردە سەرمایەداریەدا ڕوون نەکەیتەوە، تەنانەت ناتوانیت  
ناڕەزایەتی خۆت بە باشی ئەنجام بدەیت. الیەنی زانستی سەرمایە، چۆنێتی کارکردنی ئەم سیستەمە، بۆ بزووتنەوەی 

ەگشتی، بەاڵم الیەنی نەرێنی چۆنیەتی کارکردنی سەرمایەداری و  چاکسازی گرنگە، گرنگە بۆ تێگەیشتن لە مارکسیزم ب
دروستکردن جەمسەرێکی   دەست لێدان لە جەوهەری سەرمایە گرنگە بۆ دەستپێکردنی بزووتنەوەیەکی کۆمۆنیستی، بۆ
 ئایدیۆلۆژی گرنگە لە جیهاندا، بۆ ئەمەش گرنگە تۆ مارکسیستێک بیت کە سازش نەکەیت. 

نجیلی کرێکاران، بەڕای من دەبوو ناوی بنێن ئینجیلی بەرەنگاربوونەوەی ڕیڤیزیۆنیزم. وە بە جۆرێک بۆتە ئی کاپیتاڵ دەڵێن 
نییە  شتكئینجیلی کۆمۆنیزمی کرێکارییە، بەڕای من سەرمایە ئینجیلی کۆمۆنیزمی کرێکارییە چونکە کۆمۆنیزمی کرێکاری 

دا ئایدیاڵە ساختە  کاپیتاڵەناوببات، نەک لەبەر ئەوەی لە ل  ئەو شتەی کە هەیە  دۆخی ڕاستەقینەبروجگە لەوەی کە دەیەوێت 
بەاڵم بە واتای گۆڕینی ئەو نەزمە کۆمەاڵیەتییە دێت کە دامەزراوە. ئەگەر   بااڵ دەستبن، کە دەبێ وەسۆسیالیستییەکانی بینی

خەیاڵ بکرێت  ئەو هێزەی کە سیستەمی سەرمایەداری الدەبات تا سیستمی کۆیالیەتی جێگەی بگرێتەوە، لە ڕووی  
یتە شێوازی خاوەندارێتی  زانستییەوە بێ کەڵکە. بە دڵنیاییەوە ئەگەر دوا شێوەی خاوەندارێتی هەڵبوەشێنیتەوە، ئەوا دەگە

ناکەن.   خانەدان و ڕەعیەتیهەڵوەشێنیتەوە، خەڵک لە جیاتی ئەوە ڕوو لە سیستەمی   بەکرێبەکۆمەڵ، یان ئەگەر کاری 
بەهەر حاڵ دەمەوێت بڵێم میحوەری بوونی کۆمۆنیزم وەک بزووتنەوەیەکی ڕەخنەیی پراکتیکی سیاسی دەگەڕێتەوە بۆ 

کە دەبێت چی نکۆڵی لێ بکرێت. ئەگەر کتێبی سەرمایە بخوێنیتەوە، بۆت دەردەکەوێت کە سەرمایە، چونکە دیاری کردووە 
 کردوەتەمارکس سیستەمی سەرمایەداری بە سیستەمێک پێناسە نەکردووە کە چەند کەسێکی دەوڵەمەند خوێنی خەڵکیان تێدا

. بەاڵم تۆ ئەو ئیستغاللکردن و  شوشەوە ە شیان نەکردبێتەە، لەوانەیە زۆر دەوڵەمەند نەبن و خوێنی ئەو.خەڵکبتڵی شوشەو
 حکومەتە ستەمکارە و نامۆبوونی مرۆڤ و هەاڵواردن دەبینیت کە ئایدۆلۆژیای چینە دەسەاڵتدارەکان تیۆریزە دەکات.

من ئەوەیە کە کاپیتاڵ کۆمپاکتێکە لە دوو ڕوونکردنەوەی مارکسیزم، کە لە بوونی مارکسیزمدا لە ڕاستیدا  قسەی پوختەی 
یەکێکە: الیەنی تیۆری و زانستی و ئەرێنی تیۆری مارکس، ماتریالیزمی مێژوویی و تێگەیشتن لە میتۆدەکانی بەرهەمهێنان 

و تێگەیشتنی سەرمایەدار شێوازی بەرهەمهێنان وەک لێکۆڵینەوەیەک لەو دیاردەیەی کە هەیە.وە دەمانەوێت لەبارەیەوە  
عریفەیە و سەرمایەی دووەمیش ناوەندی بزووتنەوەیەکە بە ناوی بزووتنەوەی بزانین. سەرمایە ناوەندی ئەم تێگەیشتن و مە

کۆمۆنیستی وەک بزووتنەوەیەکی ڕەخنەگر کە دەیەوێت جیهان بگۆڕێت. هەروەها سەرمایە ناوەندی ئەم بزووتنەوەیەیە. 
نی مارکس یان مانیفێست یان نووسراوە سیاسییەکا ریێمۆبر  ١٨ اڵموەک ئەوە نییە کە کاپیتاڵ دەربارەی یەکەم بێت، بە

یان، ئەم کتێبە پێت دەڵێت تۆ چ جۆرە کۆمۆنیستێکیت؟ بە چ شێوەیەک ەەمهمن. سەرمایە تایبەتە بەم دووهەسەبارەت بە دوو
بزووتنەوەی کۆمۆنیستی دادەمەزرێنن و بە چ دیاردەیەک بە بزووتنەوەی کۆمۆنیستی دەزانن و چی بە بزووتنەوەی 

  مڵێت سەردەمەکان بەدەو  هۆشمەندێک دێتبوونی هەبێت، وەک ئەوەی  ووی ڤێرژنی پێش کۆمۆنیستی نازانن؟ بێ ئەوە
  کۆمۆنیزمیش دروست دەبێت. کۆمۆنیزم مۆدێل نییە! چونكە نەڤێرژ یان جۆرێکی تر دروست بوون و بە پێی ئەم وە ەجۆر 

كانی سۆسیالیزم  ندییەتمە داری تایبەرمایەكانی سەندییە تمەئاكامدا تایبە بێت و لەدایك دهلە وهداریەرمایەناخی سە كۆمۆنیزم لە
 بزووتنەوەی نەرێنی ئەم بزووتنەوەیەیە.  چونکە ئااڵی دەستەوە بگریت کاپیتاڵكات. وە ئەوە کاتێکە کە دەبێت دیاری ده

 

 ، ڕەخنە لە ئابووری سیاسی کاپیتاڵ

هەروەها سەرمایە تیۆری ڕەخنەگرتنە لە ئابووری سیاسی و ڕەخنەگرتنە لە تیۆرییە ئابوورییەکانی پێشوو کە پێشنیار 
لێکۆڵینەوەیان لە  جیاوازەکانی، بە گشتی ڕەگە چونکە ئابووری سیاسی و کەسایەتییە جیاوازەکانی و  ؟کرابوون. بۆچی
بدەن کە میکانیزمەکەی چییە و چۆن قازانج بەدەست دەهێنرێت و چۆن هەمیشەییە و  یبۆ ئەوەی نیشان دەکرد سەرمایەداری 

لەمانە، ڕەخنە لە   یەچۆن سامان کەڵەکە دەبێت و چۆن ئەم سیستەمە دەتوانێت بەردەوام بێت لە کارکردن. سەرمایە ڕەخنە
ووری سیاسی. جێگای سەرنجە کە مارکس تەواوی چاالکی و توێژینەوە ئابوورییەکانی بە ڕەخنەگرتن لە ئابووری ئاب

سیاسی ناوناوە. لە هیچ شوێنێک نەیگوتووە من ئابووری سیاسی دەنووسم، دەڵێ ڕەخنە لە ئابووری سیاسی. ڕەخنەی  
، ڕەخنەی هەموو ئابووریناسە چینایەتییە فراوانەکانی  ئابووری سیاسی ڕەخنەی فیزیۆکراتەکانە، ڕیکاردۆ و ئادەم سمیس

سەرمایەدارییە کە ئامانجیان گرنگیدان بە کۆمەڵگای بۆرژوازییە بۆ ئەوەی دەوڵەمەندتر بێت. بە چینی بۆرژوازی دەڵێن 



رێتەوە. بۆیە سەرچاوەی قازانج لەکوێیە؟ شێوازە دروستەکانی گەشەی ئابووری و هتد چین، کە لە ئێستادا لە زانکۆکان دەوت
  ١٨٦٢تا  ١٨٥٤ساڵی  لە كە وه كاتەدا ڕوونی دهرمایەمی سەكەرگی یەبە سەرمایە ڕەخنەیە لە ئابووری سیاسیش. ماركس لە

تی. زیادەیەک بۆ ڕەخنە لە ئابووری سیاسی لەم قۆناغەدا لەگەڵ ئەو پێشەکییەی کە باسم کرد،  و نووسیویە ئابوری خوێندووه 
ێیدا مارکس دەڵێت سەرمایە لە ڕاستیدا درێژەی هەمان باسە. وە تەنانەت لە یەکەم ڕەشنووسەکانی سەرمایەدا  ا کە توەنووسر 

ڕەخنە لە تیۆریستەکانی  زێدەباییداهەمان ناوی ڕەخنە لە ئابووری سیاسی هەیە. لە ڕاستیدا مارکس لە کتێبی تیۆرییەکانی 
دا چاپ کراوە، بە تایبەتی باس لە کەسانی جیاواز دەکات، لە ڕیکاردۆ  ئابووری سیاسی دەگرێت. لەم کتێبەدا کە لە سێ بەرگ

  یدەکۆڵیەوە و ڕەخنەی دەگرت کە بە خاوەنی ڕای گرنگ یو مالتۆس و ئەوانی دیکەوە. مارکس لە هەموو ئەو کەسانە
ڵوێست و مشتومڕی جیاوازیان  هە گرێت كەكانی تر دهبۆچوونە لە خنەهای زیادكراودا ڕهرگی تیۆری بەم سێ بە. لەنناسیدە
. لە ئەنجامدا بەشێک لە سەرمایە پەیوەندی بە ڕەخنەگرتن لە تیۆرییەکانی ئابووریناسانی یە هە  زێدەباییەوەی تیۆری بارهلە

 بۆرژوازیەوە هەیە.

  یکانەڕەالپ ە. لە رگەچوار ب  یەرماەس   دایاستڕ  ەل واەئ ن، یر ێبژم رگەب کیە کەو زێدەبایی یر یۆت یرگە ب ێس  ر ەگەئ
  مداەستیب ەیدەس  ە ل ،ڵتایکاپ یمەچوار  یرگەب ەوات ،ەبانێکت مە. ئەوینووس  یمەچوار  یرگەب ،زێدەباییەوە یر یۆت یمەکیە
 ار ڕیب ،ەبووەه داەتەباب مەل یکانەکار  ۆب یکێمارکس پالن ،زێدە یر یۆت یمەکیە یرگەب ی١٤ ەڕەیالپ ە. لەو ەتەوکراوناڵب

  ەباس ل مەکیە یتەبوو باب ار ڕی. بەپرسدا کردوو ێس   ەڵگەل ەڵەیمام دایاستڕ  ەپرسدا بکات و ل شەش  ەڵگەل ەڵەبوو مام
  ێس ەبکات، وات ێکر  ە باس ل شیمێیەس   یش ەبکات و ب یوەز  یتێندار ەخاو ی زەوی وباس  مەدوو یشەبکات، ب یەرماەس 

و   تەحکوم ەبوون ل یتیدواتر بر  یتەباب ێ. س کارانێو کر  دار یەرماەو س  یوەز  نەخاو ەوات ان، ۆیخ یمەردەس  ەیکەتوخم
و   دار یەرماەو س  كار ێكر  یلۆپ ێ س  ەیاستڕ ئا ەوەباس  ەڵە مۆك مەماركس ل دایراست ە . لیهانیج ڕیو بازا  یکەر ەد یبازرگان

 ندتر ەمڵەوەد یالیماتر  یووەڕ رووب رناەگەئ ،ەكردوو یتەحكوم یر ەوەت ی تردا باس  یكانەمەرهەب ەو ل ەكردوو یوەز  نەخاو
 ەل ینیبێت کێندەه ەل ەجگ ،ییەن ەوەمارکس  ەل چمانیه  ەکینز  ، یهانیج ڕیو بازا یکەر ەد یبازرگان ەیربار ە. دەوەنی بووەد
 ۆیە. بداەتانەباب مەبوو ل ستداەردەبەل ندترمانەمڵەوەد یک ەیەرچاوەس  یەبواەن ستاێئ ر ەگەئ ،ەیکید یکانەمەرهەب ەل کێندەه
  انیستنووس ەد 7 یگشت ەدا ب1959 ڵی سا ە. لنەوەکردنۆک ادکراویز  یهاەب یر یۆت ەڵ گەل یەرماەس  ەیرگە ب ێس  مەئ
  یانزم  ەب داڵسا مانەه ەل مجار ەکیە ۆ. بەوەوکراناڵ" چاپ کران و ب Grundrisse" یناو ەب کداێبێکت ەل ەک ،ەویەز ۆد
.  داەبێکت مە مارکس ل یر یب یشکردنەشکێپ یواز ێش  ەچونک  ەش ێاکڕ رنجەس   ر ۆز  سیندر ۆگر  ەیبێکت مە. ئەو یەوکرااڵب یمانەڵئ
 مانەه ەل یواوتر ەت ەڵەیمۆک مەاڵکردبوو، ب انیو چاپ ەوە بوویز ۆد انەیبێکت م ەئ یکێش ەدا ب١٩٣٩ ڵی سا ە ل کانەووس ڕ  شتر ێپ

نرخ،   ،ێ" و "کر یەرماەکار و س  ێی"کر  کەو یبچووک  یکێوتار  ندەمارکس چ ،یەرماە س  شێ. پەویەوکرااڵدا ب١٩٥٩ ڵیسا
.  تێنر یبەد ادکراودایز  یهاەب یکانییەر یۆو ت یەرماەس  ەل  ی اس یس  یئابوور  ر ەس ەل یکانەکار  یماەبن مەاڵب ،ەویقازانج" نووس 

 .سەرمایەوە یبێکت یناو خود ەچمەو دواتر د  نەکەد یچ ەباس ل ەبانێکت مەل کێکیەر ەه ەک ەوەمەکەد یوونڕ من 

 

 یداریەرماەس ەل گرتنەخن ڕەو  ە وەکردنیش ەمارکس ل ی دۆتیم ،یەرماەس یبێکت پێکهاتەی

 ییگشت ۆیک ەو ل ەیینموون یکێرمۆف ەب کات،ەد یەەرماس  ەیناس ێپ ی گشتەب ن،ەیکەد یباس  ڕۆمەئ ەک مەکیە یبێکت
  یر ەوهەج ە. باس لەوەنانێمهەرهەب یکانەاواز یج ەرتەناو ک ەتێناچ تەنانەو ت ەوەاواز یج یەیرماەناو س  ەتێناچ دا،یتیەەاڵمۆک
و  ،ییەچ ەادیز  یهاەو ب هاەو ب ،ییەچ یەرماەس  تەڵێو د کاتەدێپ ستەد ەو ییەتەڕە بن ینیبێت کەیەر ی زنج ە ل کات،ەد ەیماەر س 
و   ، یەرماەس  یبوونەکەڵە... کەک ەوەکاتەد یوونڕ  شیوەو ئ ،ییەچ هاەب ەیرچاوە و س  کات، ەکارد نۆچ یەرماەس  یواوەت

 یکێسفەو ستاێ. تا ئکاتەد یەرماەس  یکهاتنێپ ییژووێم یوتڕەو  ییتاەر ەس  یبوونەکەڵەک ەباس ل داییتاۆک یشەب ەپاشان ل
  ە و ل یەرماەس  ۆیک ەباس ل ەوەکیەال ە . لداڕبازا ەناکات ل کراویار ید یەیرماە س  ەو باس ل ووڕ  ەخاتەد  یەرماەس  ۆب یگشت

 . کاتەکار د ەیکید یکیەال

  یکانەناغۆق ەباس ل کات، ەد داڕ بازا ەل یەرماەس  ەیوەانڕسوو ەو باس ل تێبەد تتر ەبیمارکس تا ەیکەباس  مداەدوو یرگەب ەل
 ەوەپار  ەیوێش  ەل یەرماە س  ن ۆ. چکاتەد اڵکا یەیرماەس  ۆب ەوەپار  ە ل یەرماەس  ینۆڕیگ یتیەنۆو چ یەرماەس  ەیوەانڕ سوو

  مانەهە. بکاتەد وەیڕەپ ەخول مەو ئ ەپار  ۆب تۆڕێگەد  دا ڕ بازا ە ل سانیو د ر،ت یکیەاڵکا ۆو دواتر ب کیەاڵکا ۆب تۆڕێگەد
  یكانەرتەك ر ە س ەب یشكردنەو داب یەرماەس  ەیوەوبووناڵب یتێنۆو چ كداێرتەك ند ەچ ر ە س ەب یەرماە س  یشكردنەداب ەوێش 



 ینانێمهەرهەب رەس ەب ت ێکر ەد شەداب یەرماە س  نۆچ ە. واترداەكاربەب یلەلوپەو ك یساز ەش یپ یەیرماەس  ینانێمهەرهەب
  ەک ەیرتەک وە. ئەیەه انیاواز یج ی رکەئ ەک اواز یج واوەت یرتەدوو ک ،اڵکا ینانێمهەرهەو ب نانێمهەرهەب یکانەئامراز 

  نۆچ  . وتێنێهەد مەرهەب نانێمهەرهەب یکانەئامراز  ەک ەیرتەک وەو ئ تێنێهەد مەرهەب کار ێکر  ینیچ یو ێبژ  یواوەت
  یاڵکا ەل ر ە کاربەب یاڵمارکس کا ،یەرماەس  یاڵکا ینانێمهەرهە ب یلق ە. لنەکەد  یار ید مەرهەب و زراندن ەدام یئاست ەمانەئ

  یکییەندەوەیو چ پ تێبکر  شەداب  داەاوازانیج ەرتەک مەئ وان ێن ەل یەرماەس  نۆچ ەک ەوەکاتەد یوونڕ  ە. وەوەکاتەد ایلوکس ج
 یاڵکا ینانێمهەرهەو ب کارانێکر  یانیژ  یکانەئامراز  ینانێمهەرهەو ب اڵکا ینانێمهەرهەب ەرتە ک ێس  مەئ وانێن ەل ستیوێپ

  شە داب داەرتانەک مەئ وانێن ەل کراویار ید یکەیەژ ڕێ  ەب تێبتوان تێبەد  یەرماەس  تەڵێ. مارکس دتێلوکسدا دروست بکر 
  ر،ەکاربەب یلەلوپەک ینانێمهەرهەب رەب ەتێبچ یەرماەس  موو ەه ر ەگە. ئیکانەکار  ەل تێب وامەردەب تێبتوان ەیوەئ ۆب تێبکر 

 نانێمهەرهەب یکانەئامراز  ەستیوێپ یچۆب ،ەوەوانەچێپ ە ب انی ت،ێبەدروست د کەیەش ێو هتد، چ ک ەر ەخانووب  راک،ۆخ
 یکانەش ەب وانێن یندەوەیو پ یەرماەس  یواوەمارکس ت ەک یەداەر ێل ە. وتێب ەکەڵەک یەرماەس  ەیوەئ ۆب تێنر ێبه مەرهەب

 . کاتەد شەداب

روون   كەەییر نجامدا ركابەئە و لە وههڕ بازا تەێچده كەەیرماسە كە ،سەرمایەی هەمە جۆرەئیتر باسی    مەێیس  یرگبە
 ەادیز  یهاەب ەباس ل کێکات شووداێپ ی ش ەب ە. لکانیەرماەس  وانێن ێیکڕ بێو ک یەرماە س  نیندەچ ەب ەتەبیتا ەکە. باس وهكاتە ده
  ەباس ل مداێیەس  یرگەب ەل ،بەدەستیان هێناوە یداریەرماە س  ینیچ یواوەت ەک کاتەد ەیەادیز  هاەب وەباس ل کات،ەد

  ەکەستغاللکردنیئ ۆیک ەک ەوەکاتەد یوونڕ و  یەرماە س  یکانەاواز یج ە ش ەب وانێن ەل کاتەد ەیەادیز  هاەب مەئ یشکردنەداب
 ەیەادیز   هاەب مەئ ێک ر،ەبەتێگر ەد کێرمۆف چو  تێبەد ش ەداب یەرماە س  ەیاوازانیج ەش ەب مەئ وانێن ە ل کار ێکر  ینیچ ەندەچ
 مەقولەیو  ێکڕ بێک یکانەزمیکانیم ە باس ل مجار ەکیە ۆ. بکاتەد شەداب دا ێقازانج و سوود و کر  ەیوێش  ەل انداۆیخ وانێن ەل

  ەڵ گەل ەقازانج، ک ەیژ ڕێ  ینیز ەداب یوتڕە ەب تەبار ەمارکس س  یر یۆت یە کە دەگەین بەداەر ێو ل ێتە ناوەوەقازانج د
تر   یکێجار  ەیوەئ ۆبکات ب کێر ەکاک تێبەناچار د یەرماەو س  ەوەتێبەد مە قازانج ک ەیەژ ڕێ مەئ ،یەرماەس  یفراوانبوون

  ەکو تایەی رز ەل وەسوود و ئ ەیژ ڕێ یاگرتنڕ  ۆب کێزمیکانیم کەو یدار یەرماە س  یرانەی. قبەرێتەوە سەرەوە ەکەقازانج
 .ەوەکاتەد وونڕ  تێنێهەد یکار ەب ییەش ۆ ناخ مەل زگاربوونڕ ۆب یەرماەس 

 

  مەئ یگرنگ یکێ. باس کاتەپرس د مانەه ە" باس لادکراویز  یهاەب یر یۆ"ت یرگە ب ێس  دایاستڕ  ەل ەوات م، ەچوار  یرگەب
 .نەیبک ی باس  ەستیوێپ خسا،ڕە ۆب تمانەرفەد ر ەگەئ  ەک ،ەمدار ەرهەناب یو کار  مدار ەرهەب یکار  یباسکردن ،ەیەرگەب

 

 دا یدار یەرماەس  ینانێمهەرهەب یکانییەنێنه ەیوەنیز ۆد ەمارکس ل یدۆتیم کان،اڵکا ینیپشکن

 ەوەکاناڵکا ەل ەمێ. ئییەچ دایاستڕ  ە ل یەرماەس  ەک نەیبگ ێت ەیوەئ ۆب م،ەکەد مەکیە ی رگەب یباس  یگشتەوتم ب کەو ڕۆمەئ
  ەوات ،مەقوالتانە  مەئ ۆب ەوەنەڕێیگەد وامەردەب ەمێئ گومانێ. بییەچ یەرماەس  نیبزان ەک ڵەیخا وەئ ەنەیتا بگ نەیکەدێپ ستەد
 . نەیکەد ادکراویز  یهاەو ب هاەب یباس  ەب ەداهاتوودا ئاماژ  یکانەباس  ەل

 

  ەنموون ۆب ن،یبزان مەقولە کێ ندەه یمانا تێبەد ودواە مەل ەک ەیەوەئ ەوەمەبک ر ەس ە ل یختەج تێوەمەد داەر ێل ڵەیخا وەئ
  یکار  کاربردن،ەب کەو یکانەنێلۆپ ەوێش  مانەه ە. بییەچ یمانا تیبزان تێبەد ،ۆڕ وگ ڵئا یهاەب انی هاەب نڵێیب ر ەگەئ
  ۆب ت،ێبپرس  تێل کێس ەک ر ەگەئ ەیو ەئ ۆ. بیەاڵکا ەیوەو ئ ەوەانڕ ووکار، س  ەیس ۆپر  ،یکار  ەو تاک یتیەەاڵمۆک یستیوێپ

 . ەوە تەیبک یوونڕ  تیتوانەد ،ییەچ ەادیز  یها ەب ەنموون

 نانێمهەرهەب ەل شتنەیگێو ت یەرماەس  یکانییەزانست ەنیەال  ەباسمان ل ەک ەیەوەئ مانستاێتا ئ یکانەباس  ەل ئەنجامگیری ستاێتا ئ
  ە ک یەرماەس  ەیانێڕ شگۆڕ ش  ینیەال ەل هاەروەه ەکرد. و یگشت ەب ییژووێم یزمیالیو ماتر  نانێمهەرهەب یکانەواز ێش و 
 مەوتمان ئ ە. وتۆڕێبگ  دایستینۆم ۆک ەیوەبزووتن ەو ل یستینۆمۆک ەیخنڕە ەل کێ دۆتیم کەو ستاێئ ەیخۆد مەئ تێوەیەد

.  نێبکر  ژمار ەه کتردایە ەڵگەل وبوونەاڵ کێت ەب ەستیوێپ ۆیەب ن، ین ایج یش ەو ب شەو دوو ب نەوەکێپ یەرماەس  ەینیەدوو ال



و   گڕە شدا،ەکید یکێنیەال ەو ل یکانەزمیکانیو کارکرد و م یدار یەرماە س  یدانەڵرهە س  نۆچ  دا،یەرماەس  یکێنیەال ەل
  ی. دواەباس کراو ن،ێدر ۆڕ بگ ەانییندەوەیپ مەئ ێبەد یچ ۆو هتد و ب بوونەکەڵەک ،ێکر  ،ەادیز  یهاەب یدانەڵرهە س  ەیش ڕی

  ەیوەندنێخو ەب نەیکەد ستەد ەوەئ یو دوا ەکەباس  ەیش ەب مەئ ەیربار ەد ەوەمەاڵو و ار یناو پرس  ەنیچەد ،پشویەکی کورت
 . ڵتایکاپ یمەکیە یش ەب

 

 مەاڵب ،ەوەتێبکر  وونڕ  انەیکەرکەو ئ تێنر ێبشک یتەڕەبن وتەی کێندەه ەک ەیەوەکرد، ئامانج ئ ختمەج  کەو دا،ەباس  مەل
 یبێکت ەمارکس ل ەیوەئ ۆب دواداچوونەب ەل ەجگ ە. واتنەیمارکس بک یدۆتیم یباس  کێمەک زانمەد ستیو ێپ ەب ەوەئ شێپ

 .باتەد ەوەڕێب ەبێکت مەئ ەک نەیبک شەدۆتیم وەباس ل ێبەد ،یتیە (دا وتوتالی)کاپ

 

نرخ   ،یتیەەاڵمۆک یستیوێپ یکار، کار  ەکار، تاک ،ۆڕ وگڵئا کاربردن،ەب یهاەب ها،ەب ،اڵکا کەو  یکانەنێل ۆپ تێوەمانەد ەمێئ
 ۆڕ وگڵئا یهاەب ەمێئ ەکام ل چیه مەاڵب ن،ینیبەید ەک ەار ید  ەیەپار  وەئ کەو  مەقوالنە وەل کێندە. هنەیبک ەناس ێو هتد پ ەو پار 

و  نەیبکێپ یستەه کانمانەستەه ەب نیبتوان  ەک ییەن انییکەر ەد یکێبوون ن،ینیناب کداێنێشو ەل اینەت ەکار ب ەو تاک هاەو ب
و   ەالنمەقو مەمارکس ئ ەیوەنیناس  یواز ێش  ە. وارنید ەک نەشاراو ەوەتر  یکانمەقوالتەپشت  ەل مەقوالنە مە. ئنین یبیب

  انیبوون عدایواق ەل ەك كاتەد ەالنمەقو وەئ یباس  ەیوە ب تێبكر  تبار ەمۆماركس ت ەنگەر  م ەاڵ. بە ش ێاکڕ رنجەس  انەیوەکردن
 ینگرانیەال ەیوەئ شێپ كڵێسا ندەچ تەنانەت انی كیوكالس ین ییئابوور  ینگرانیەدواتر ال كڵێسا ندەچ ەچونك ،ییەن
 یار ید نکردنیو داب یداواکار  ێیپەنرخ ب ەنموون ۆب  ەک انیووت ە. وەماركس وتوو ەب انەیوەئ ە نۆێیەکانزمۆنییكاردیر 
و   ییەن ەمانیگر  ەک نەکەد ەوەئ ەیش ەبانگ ە. وەوەکاتەد وون ڕ  ەکەنرخ ەوێش  مانەه ەب شۆزانک یئابوور  مووەو ه تێکر ەد
 ەیشاراو ی و سروشت ر ەوهەج دات ەد ڵوەمارکس ه  مەاڵ. بتێب ەشاراو ەوەپشت نرخ ەل ەنموون ۆب هاەناکات ب ستیوێپ

  ەو ەکانەلمەقوناو  ەتێچەو د تێن ێشکەد ەناڵکێتو مە. مارکس ئەوەتێز ۆو بد تێبزان کانییەئابوور  ەلمەقو یوتنەرکەپشت د
  دات ەد یشانیمارکس ن ن؟ەنیقەاستڕ و نا یار یختیو ئ ڵیاەیخ تێگر ەدیر ەو ەک ەیو حوکمان نجامەر ەد مەئ ایئا ەیەوەئ ار یپرس 

 نموونە ۆمارکسدا. ب یدۆتیم ە ل ەمەکیە ڵیخا ەمەو ئ ڕاستەقینەن)ماددین( وەەوانەچێپ وتانە وەئ ر ەس ەل یکانەوە نۆڵیکێل ەک
و  دراوهێگر  وهكە اڵكا مەقولەی بە كە یەیهاو بەئە دات كەده یشانیها و نبە مەقولەی گاتەده ، دەکاتاڵكا ێکۆڵینەوە لەل كێكات
 دەناوز بەو شێوەیە مارکس  هەروەهاسووددا، ەیژ ێر  ین یز ەداب یوتەر  یتڵەحا  ەل انی. ە ییمادد یكێعیواق ن،ینیبینا تەڵواڕ  بە
 شیکانەو نرخ ەوەتەبووەن مەقازانج ک داەنیقەراست یایدن  ەل نەڵێو د ەتیۆیخ یکانەمانیگر  ەل ەکێکیە ەیەرست مەئ ەک نەکەد
 .ییەن ەنیقەاستڕ   خۆی نیشان نەدات  ەک کێوتەر  ،ۆیەربەه ،ەوەتەرزبوونەب

پشت   ەل ەک بات،ەد ڵەخا مەئ وەر ەب دایکانەوە نۆڵیکێو ل ەودانەکێل ەمارکس ل ی ڕێباز و  دۆتیم ەک مڵێب ەوەئ تێوەمەمن د
 ەل ەگرنگ ۆیە. بییەن انیبوون تڵەواڕ  ەب ەک ەکید ی کانمەقوالتە  ەگاتەد ەو ەکانمەقولەو  ەاردیدشیاوی بینین ی وتنەرکەد

 یبوون تڵەواڕ  ەب ەک B مەقولەی ەنەیبگ ن ۆچ ن،یو بناس  نەیبگێتمارکس  ید ۆتیم ەلەوەیAمەقولەی تایبەتی ینیپشکن
پشت  ەتێبچ ەیوەئ ۆب باتە ناود کانییەندەتمەبیتا ەل داماڵراوو  بستراکتە ئ یدۆتیم ەب ەدۆتیم مەئ ۆی. مارکس خییەن یکەر ەد
  یکڵێخا ەتوخم، ل زارانەه  ەیوە بوونۆک ینێو شو  نجامەنرخ و ئ کەو کراو،یار ید یکمەقولەیە ر ە. هەوەکەاردید
 ەیناس ێپ کراویار ید یکۆڤێمر  ر ەه مەاڵب کن،یە کەو کانۆڤە. مر تێخش ەبەد ەلمەقو وەب کراویار ید یکەیەوێش  کراودایار ید
ناو   ەب کراویار ید یکۆڤێمر  ر ەه کداێکات ەل تێبکر  ەناس ێپ ۆڤمر  مەقولەی تێتوانر ەد نۆناکات، چ ۆڤمر  یە لمەقو یواوەت

  ەک یەداەر ێل رچاومان؟ەب ەنەیداهاتوو بخ یس ەک یووخسارڕ  نیتوانەا دیئا ت؟ێنر یبەد ەوەکراویار ید یکێتیر ەو داب و ن
 ە. لەو ەتێز ۆدەد کێنێشو ەیەاردید مەئ یکانییەگشت ییەندەتمەبیتا ر ەس  ەتیبچ ەیوەئ ۆب کراویار ید یکەیەاردید یبستراکتکردنەئ
  ەل یش ۆچاوپ تێبەد  واد،ەج یناو ەب کراویار ید یکێس ەک یگشت ەیناس ێ پ ەنەیبگ تێوەمانەد کێ کات ەنموون ۆب نجامداەئ
کەسیەکانی   ەیقیلەس  بوون،ێجەشتین ینێشو کبوون،یداەل ینێشو  ش،ێو ک اڵبا ن،ەیبک وادەج یکانەتە بیتا ییەند ەتمەبیتا

  كراویار ید یكۆڤێمر  بە ستوهیپە یاستڕ  كڵێمەۆك ۆت ،ۆڤ مر  ۆب ی گشت یكەیناسەێپ ۆش بستەبەم مەئە  ۆو هتد. ب جەوادەوە
تر،   یکانەلمەقو ۆب واتەڕ د ەوییەاڵکا ە. مارکس لوه نەەتاڵواڕ م پشت ئە تەیچو ده دەیخەیتە الوە ت،یخەده  ێپشتگو

 یدروستکراو ەتانە بیتا ۆڤەمر  مەئ مووەه نڵێب ەیەوانەنا؟ ل انی نیعیواق ەبستراکتانەو  و ئ دابڕین مەئ ایئا ەیەوەئ ەکەار یپرس 
 ەناسانێپ مە. ئەکێبستراکتەئ شەمەئ ،ەیەه انیکراویار ید یکێنگڕە کانۆڤەمر  مووەه انی ،ەکێبستراکتەئ ش ەمەخودان، ئ



  ەب ت ەبار ەتر س  یعیواق یکێباس  یەمانا مەب ؟ییەچ ەنیقەاستڕ  یبستراکتەئ ەیەوەئ ەکەار یبن، پرس  شیبستراکتەئ تواننەد
 اسای ەیوەئ ۆب  ەوەتینێبم ێیل یو دوور  تێڵیبهێجەب کراویار ید یکەیەاردید ەاتو ،(abstraction)بستراکشنەئ
 ەبستراکتەئ مەئ ۆب ەکێ دۆتیچ م ینانێکارهەب دایاستڕ  ە ل یەرماە. س ەگرنگ یکێپرس  ت،یبزان ەوەپشت ەل یکانەنیقەاستڕ 
 کاتەد یوەیڕەمارکس پ ەک ەیەیس ۆپر  وەئ ڕاستیە ب ەگوت ک ەعیدمس  ەب مداەاڵو ەل ە. وتێنر ێهەکاردەب ەیەنیقەاستڕ 
 . ەکیکتێالید یکەیەس ۆپر 

 

 : ەل ییەتیبر  یەرماە س  یمەکیە یرگ ەب ەیستڕ  مەکیە کات،ەدێپ ست ەد اڵ کا ە. مارکس بکاپیتاڵ یبێکت ۆب ەو ەنەڕێیبگ با

 

 کەو ۆیخ ،ەبوو ر یگێج داێت یدار یەرماەس  ینانێمهەرهەب یواز ێش  ەک ەیانیگاەڵمۆک وەو سامان ل تەروە"س 
  ەل مانەکەوەنی ژ ێتو ەستیوێپ ۆیەب ،ەکراویار ید یکیەاڵکا  ەیەاردید مەئ ەیکیە دات، ەد شانیپ اڵکا یرفراوانەب یکێبوون ەکەڵەک

 ". بکاتێپ ستەد ەوەکراویار ید یکیەاڵکا ەل ەوە نۆڵیک ێو لخوێندنەوە 

 ی. الەوە تۆڵێکەد ێیو ل تێنیبەد کیەاڵکا کەو یدار یەرماەس  ەیگەڵ مۆک ەیکیەو  کاتەدێپ ستەد ەوەکییەنیبێت ەل مارکس
  کەیەخان ەتاک ینیپشکن نۆچ کەروەه ن،ەیبگێت ەیکەنت ێئارگوم ەل یتێستبیو وەئ ،ەکاڵکا ینیپشکن ەب ەک ییەن ەوەمارکس ئ

 یکار ی. ش ننێهە کدێپ ەکەزمیرگانۆئ ەک ەیخانان وەئ ۆیک ەیربار ەد تەڵێن ێپ کتێشت چیه ەنگڕە ندوودایز  یر ەوەندیز  ەل
 ستەد ەواڵکا یکار یش  ەل تێبەد بگات،ێت ەیکەنتێومیئارگ ەل ۆڤمر  ەیوەئ ۆب تڵێب ستیوەدەین ،ەشت  مانەمارکس ه ۆب اڵکا
و  ەوەکردنیش  ەل ەیکەدۆتیم ،ەکردوو ار یشنێپ اڵکا ەل ەوە نۆڵی کێ ل ەب ەیکەنتێومیئارگ یووەڕ خستن  یواز ێ. مارکس ش بکاتێپ

:  تەڵێد ۆیمارکس خ داەبێکت مەل ر ە. هەندووەس  ەیر ەپ  دااڵکا ینانێمهەرهەو ب یدار یەرماەس  یکانییەندەوەیپ ەل گرتنەخنڕە
 وەئ ەیبار ەل ەوەنۆڵیکێل یواز ێش  ،ەیەفیعر ەم وەئ یشکردن ەشکێپ یواز ێش  ەل ەاواز یج کەیەاردید ەل ەو ەنۆڵیکێو ل نیزان

 داێت یکێمەرهەب چیه ەک تەیبک ێپ ستەد ەوەکێنێشو ەل تی. ناتوانەاردید مانەه ییژووێم یدانەڵرهە س  ەل ەاواز یج ەیەاردید
  كەیاردهید ییژووێم یدانڵرهەسە تڵێ. ماركس دهشتمەیگێت ێیمن ل تڵێیو دواتر ب تیوەبک ەکەروار ەب نێو شو ەبوو ەن
 ەتەبیتا ەاردید مەو ئ مەبک بستراکتەئ تێبەد ۆیەربە. و هوومڕ ووبەڕ  داییتاۆك یمرهەبە ڵگەمن لە كە یناغەۆو قلە اوازهیج
 ەوەکید یکیەال ە. لکێنێشو چیه ەب مەناگ م،ەبک وەیڕەپ یەاڵکا ەاردید مەئ ر ەگە. ئییەچ یماەو بن ر ەوهەتا بزانم ج مێبن الەو
 .ەناو دا یدار یەرماەس  ەب یدان ۆیخ ەک ییەن ەوەئ ر ەبەل ،ەوەنامێمن ه ەک داڵتایکاپ یمەکیە یرگ ەب ەمارکس ل ەیەیستڕ  مەل

  ت،ەڵێد یچ یزانەیو د ەوە ندبووێخو ۆیکاردیر  ەیادیز  یها ەب یر یۆت ەوەئ شێپ ،ینووس  ی(تالی)کاپ یبێمارکس کت کێکات
 وە، ئ ەناوێکار داه ێیپ ەب یهاەب یر یۆمارکس ت ،ەکار  یمەرهەب هاەب انگوتەیمارکس د یمەردەس  یکانییەت یەاۆڤمر  مووەه
 ەو ەیەر ەنجەپ وەئ ەیگڕێ ەل ر ەنێخو ەیوەئ ۆب تێر ێبژ ەدەڵه کەیەر ەنجەپ کەو اڵکا وە. ئبویەوەندێخو ەیربار ەو د یزانەید
  دایدار یەرماەس  یداتاکان مووەه وێن ەل کێر ۆج ەئاشنا بکات. ب یدار یەرماەس  یکانییەتەڕەبن ەمکەچ ەب رتر ەگیو کار  راتر ێخ

 ەل ،ەو ییەنیبێت نیتر ەساد  ەبدات، ل شانین یەرماەس  یر ەوهەج تێوەیە د وە. ئەوەژوور  ەتێچەد ەوەکاناڵکا ەیرواز ەد  ەمارکس ل
  یدار یەرماەس  ەیگەڵمۆک یر ەوهەسروشت و ج ەب ر ەنێخو  داتەد ار ڕیب کان،اڵکا ەوات ،ەوییەنیبێت نیو فراوانتر  نیبچووکتر 

 یکەیەوێش   ەب مانەپرس  مە"دا، ئوتنخواز ەشکێپ میللی  یرژوازۆب ەیفسانە"ئ ە ئاشنا بکات. ل یدار یەرماەس  ینانێمهەرهەو ب
  ە ل سەرمایەدا یبێکت ەل ەک ەکردووێپ ستمەد  ەکارکردن ەیس ۆپر  وە. من بەوەکرد وونڕ  ەمەردە س  وەئ یکانەپەچ ۆب اواز یج
 نانێمهەرهەب یتێنۆچ  دایدار یەرماەس  یگاەڵمۆک ە ل ەک کردێپ ستمەد ەوەر ێل ەفسانەئ یبێکت ە. لەباسکراو وتداەو ح شە ش  یش ەب

  انی تێب یسروشت یمەرهەب تێتوانەد نانێمهەرهەب ان ی. کاتەد یار ید نانێمهەرهەب یواز ێش   مەرهەب یشکردنەو داب
 تێتوانەمارکس د هاەروە. هداڕ بازا ەل ەیەوەکار  یز ێه یشتنۆو فر  نڕیک ەیگڕێ ەل ەکەمەرهەب ینانێمهەرهەب یواز ێش 
 ەب کات،ەدێپ ستەد ەنێو ێب واوەت یکەیەمانیگر  ەو ب کەیەاردید ەل ەوەنۆڵیکێل ەمارکس ب مەاڵ. ببکاتێپ ستەد ەوەر ێل
  یرنجەس  ینمەکیەمارکس  کێکات ۆیە. بنیو هتد بوو کاربردنەب یهاە و ب هاەب کەو یکانە مەقول یئاشنا ەک ەمێئ ەیوانەچێپ

  یاڵکا ەیوێش  تێبەیه یتیەاۆڤمر  ەک کێشت مووەه ت،ێنیانبەید دااڵکا ەیوێش  ەل ت،ێنیبەد یدار یەرماەس  یگاەڵمۆک یگشت
  ەب ەک ەوەتێکردب ەوەل یر یمارکس ب ەنگڕە؟  ییەچ تێتا بزان ەوەپۆسکۆکر یما رێژ  ەخاتەد ەانیاڵکا مەئ نجامداەئ ەل ،ەگرتوو
 ،ەوەندێخو کانییەاس یس  ەناس یئابوور  ەیقس  ەو ل داۆیخ یمە ردەس  ەل یها ەب یر یۆت مەاڵب ک،ێنێشو چیه ەناگات ەکاڵکا ینیپشکن

 تاەر ە س  ە ک ەش ێاکڕ رنجەس  داەوەل ڵتایکاپ ەو. ەوەتێز ۆبد ەینیقەاستڕ  یر ەوهەج ەکاڵکا ینیپشکن ەب تێو ەیەد ۆیەب



  یباق کان، اڵکا ەوات دا،ەر ەکتەکار  مەئ ەڵگە ل ەوەگۆالید ەیگەڕێو ل تێنێناس ەدێپ تیدار یەرماەس  یکانەر ەکتەکار 
ئاشنا   یدار یەرماەس  ەیگەڵمۆک یکانەر ەکتەکار  نیگرنگتر  ەب ەوەکاناڵکا ینیزان یگاڕێ ە . مارکس لتیناس ەد یکانەر ەکتەکار 

 مانڕۆمەئ یباس  ە. وەوەکاتەد یش  انەیکیەر ەه یندەوەیو پ کاتەد ەرانەکتەکار  وەل کێکیەر ەه ر ەس ەل نتێمۆک ە. وبیتەد
 . ەیەمەئ ر ەس ەل

 

 ۆڕ وگڵ ئا یهاەب ،هێنانکار ەب هاەب

  مووە. هلەلوپەو ک مەرهەو ب اڵکا وانێن ەل کاتەد یاوازیج ؟ییەچ اڵ کا تێپرس ەو د کاتەدێپ ست ەد ەواڵکا ەمارکس ل وتم
  اڵکا ر ەوبەمەل کڵێسا ند ەچئاغاکان  یوەز  انی بوو،ەن اڵکا ستاداێئ ەیخۆد مەل واە. هییەن ستاشێئ ،ەبووەن اڵکا کێشت
و   کاربردنەب یها ەب ەوات ،ەسوودەب کێشت ۆب ە. واتتێب ەه انیکییەندەتمەبیتا ندەچ  ێبەد کاناڵکا تەڵێ. مارکس دبووەن
  رگرتنداەو و نیخش ەب یندە وەیپ ەل تێتوانر ەو د ەیەه ۆڕیوگڵئا یندە تمەبیتا ەک کێشت ە. واتەیەه ۆڕیوگ ڵئا یهاەب

 مەردەبەل تیتوان ەد ەک ییەن ەوەئ کەو ت،یبگر  رچاوەبەل  زمدایودالیو ف یتیەئاغا یمەردەس  ەل یوەز   ر ەگە. ئیەاڵکا ت،ێدابنر 
  ەیەه ەوەژار ەه ەکەڵخ وەئ مووەه ەب انییندەوەیپ ەکەاڵق ینەخاو انی ز ێڵو ەیشازاد ەنموون ۆب ،ەوە تۆڕیگیب کداێر ەوتیمپۆک
  یاواز ی. جتێو بدر  وەربگیرێت تێتوانر ەو د ەیەه ۆڕیوگڵئا یهاەب ەک ەکێشت اڵ. کاەکەگێڵو ک یوەز  رەس ەل نەستەواب ەک
  یندەتمە بیتا نانێکارهەب یها ەب ،( (change value ۆڕ وگڵئا یهاە و ب(use value) نانێکاره ەب یهاەب وانێن ەل ەیەه

  کەیەلەرگێن تداەکڵەما ینیمەرز ێژ   ەل مانیتر. گر  یکێشت ەڵگەل یتیەکردنۆڕ وگ ڵئا یتوانا ۆڕ وگ ڵئا یهاەو ب ەکێشت
  کاتەد ەیکۆڕەوگڵئا یهاەب یباس واەئ ،ەکەیم ر ێخەن ر ێ خەن یوت تەکێدراوس  ر ەگەئ ت،ەیبد ڕێیف تێوە تەو د ەوەتیز ۆدەد
 ەیوەئ ر ەبەل ەوەتۆشتێه کتێشت ر ەگەئ تیییە نانێکارهەب یهاەب ی ستەبەم ،ەسوودەب یەوا یوت ر ەگەئ ەو ندا،ۆک یژانڕۆ ەل

 یگرنگ ۆت واەئ ،ەیەه یهاەب ەیوەئ ر ەبەل ەوەتۆشتێه شۆ ت ر ەگەئ ەو ،ەگرنگ ۆت ۆب ینانێ کارهەب یهاەب واەئ ،ەیەه یسوود
  یهاەب ەچونک ەکیەاڵکا شۆیەب ر ەه ،ەوێئ ۆب ەگرنگ یش ۆڕیوگڵئا یها ەب ت،ەیناد ینانێکارهەب یهاەو ب ەلەرگێن یخود ەب
  ەک ەرنجە س  یگاێ. جەوەش ێپ ەخاتەید دااڵ کا ەمارکس ل ەک منەکیە یر ەدوو کاراکت ییەندەتمە بیدوو تا مەئ ەیەه یۆڕ وگڵئا

 ت،ەیبک ۆڕیوگڵئا انی تینێبهیکار ەب انی ت،ەیبک ۆڕیوگڵو ئا تینێکاربهەب کیەاڵکاتدا کا کیە ەل تیناتوان تەڵێمارکس د
 ەشت ە. وەو ەتێڵیهیکاتدا ب مانەه ەو ل تێتبە و ه تەیبد کێشت تیناتوان  !نەبد ووڕ  ەوە کێناتوانن پ انیردووکەه
  ە. وەوەنۆڕی گەید شەمێئ ن،ینێهەد یکار ەب کێکات ەک کیەاڵکا ەنەیگەد کاندا،اڵکا مووەه وانێن ەل ەک ەیەوەئ ەکەش ێاکڕ رنج ەس 
 ەتەبیتا ەمەرهەب مەوا ب یکییەندەتمەبیتا ەک ،ەکردنۆڕ وگڵئا یهاەو ب کاربردنەب یهاە ب ییەندەتمە بیدوو تا مەئ ەیوەکردنۆک
دوو   مەتردا ئ یکاناڵکا مووەه یتڵەحا ەل مەاڵ. بتەیبک ۆڕیوگڵئا تیتوانەد تینێهەد یکار ەب کێکات ەک تێخش ەبەد
  ێب کێمەرهەب تێناکر  کتر،یە ۆب ستنیوێپ یکێرجەم ییەندەتمەبیدوو تا مەئ مەاڵ. بنەکەد ەوەکردنۆک ەل یگر ڕێ ییەند ەتمەبیتا
 ەک ەیوەئ رەس  ەنێی! پاشان دتێکر نا ی پێبکرێتۆڕ وگڵئا   مەاڵب نایەت سەک بەکەڵکی. ئاڵوگۆڕی پێ بکەیتم ەاڵب ت،ێب هاەب

 یهاە: بتێب ەه ەکییندەتمەبیدوو تا ەکەمەرهەب تێبەد کداێتڵەحا ر ەه ە. لەوەکاتەدواتر د ەسندوقان  مەئ ن ۆمارکس چ
 ەل مەاڵب ،ەیەه انییەیندەتمەبیتا مەئ ردووەه کانەمەرهە ب دایدار یەرماەس  یگاەڵمۆک ە. لۆڕ وگڵئا یهاەو ب کاربردنەب
  ت،ێکر ەد ۆڕ وگڵئا ەادیز  یمەرهەب دا،ڵیودایف ەیگەڵمۆک  یز ێراوەپ ە. لەیەه کاربردنمانە ب یهاەب اینەت داڵودای ف ەیگەڵمۆک
دواتر و  ەکەمەرهەب یشتنۆفر  ۆب تێنێکاربهەتووتن ب کێ س ەک رەگە. ئت ێناکر  کردنۆڕ وگڵئا ی ستەبەم ەب نمەگ یچاندن مەاڵب
 ەیگەڵمۆک یرکەئ یواوەت ە ک کردن،ۆڕ وگڵئا ۆب ەیەکید یکیەاڵکا ش ەمە. ئتێبەن ۆییناوخ انی ۆیخ یخواردن ۆب
  یکار  انی ییەن کەیەکارگ ینجامەرئەد تت،ێبڕیتر ک یکێس ەک ەل تێبەد ت،ینێکاربهەب کێمەرهەب رەگە. ئییەدار یەرماەس 
 .ەو ەبنەد وومانەڕ ووبڕ   تالیکاپ ەل ەک منەکیە ەیاردیدوو د ەمانەو ئ تۆخ

 

 کاناڵکا ییها ەب یندەتمە بیو تاکی یز یف ییەند ەتمەبیتا

 ت؟ێد کەڵک کێشت  یچۆب ت؟ێگر ەد ەرچاوەس  ەوێکو ەل کێشت ینانێ کارهەب یهاەب

 



  شانین داۆیخ یکیز یف یمۆڕ ف ەل ەک ەکییەندەتمە بیتا کێشت ینانێکارهەب یهاەب ەک تێوەکەردەد تۆب تەیکەد یر ەیس  کێکات
  ەکێئامراز  ت،یش یدابن یر ەس ەل لەبەردەم پیانۆدا تیتوانەد ەک ەکییەکورس  ،ەرمانەد ت، ێبخور  تێتوانر ەد ت،ێدر ەد
 ەچونک ەسوودە ب ەشت وەئ انی مەئ ۆب ەشت  وەئ انی ەشت مەئ ەک تێبزانر  تێتوانر ەو هتد د تەیبک ەڵگەل ێکیکار  تیتوانە.دەک
 یزمیکان یم کێندەه ەیوەئ ر ەبەل انی ،ەدروستکراو ەمادد وەئ انی ەمادد مەل ەیوەئ ر ەبەل انی ،یەداێت ویایمیک ەمادد ناڵف
 تێد کێتەفیس  یبوونەه یواتا ەب کاربردنەب یهاەب ۆیە. بکاتەد ر ێت کراویار ید یکڵێخا کانییەستیداوێ، پ ەرکراویگێج داێت
 .بداتەوە کانییەستیداوێپ وەاڵم بە ەک

 

 ؟ ەیچ کردنۆڕ وگڵئا یهاەب مەاڵب

  ەکۆڕەوگڵئا یهاەب تێتوانر ەد نۆچ ،ەوەتێبناسر  ەوەکانەشت یکیز یف ەیوێش  ەل کاربردنەب یهاەب تێبتوانر  ر ەگەئ
تر  یکێس ەک ەیوەئ ر ەبەل نڵێب ەیەوانەل ت؟ێور ێو بپ تێبکر  کانەشت ۆڕیوگڵئا یهاەب یر ەیس  تێتوانر ەد ایئا ؟ەوەتێبناسر 

  یهاەب ەواتەک ت،ێوەیە د ەوەیەکەکاربردنەب یها ەب ۆیهەب ەس ەک وەئ مەاڵب ،ەیەه ۆڕیوگ ڵئا یهاەب نڵێیب تێکر ەد ت،ێوەیەد
. هاەب تێوتر ەد ێیپ ەک مانباتەد مەقولەیەک وەر ەب ەکێار یپرس  ەمەئ ت؟ێویەنا سەک ەیکات وەتا ئ ێیەکو ەل ەکۆڕەوگڵئا
. یکیپراکت ەتێبەد کاربردنداەب یکات ەو ل ت،ێنر ێکاربهەب  کاربردنەب ەیاردید ەک تێد یدەب کێکات نهاەت کاربردنەب یهاەب

 تڵێنا چیه کردنۆڕ وگڵئا یهاەب ردا ەرامبەب ە. لە هاتووەن یدەب ینانێ کارهەب یهاەب ،ەهاتوو ەکارنەب شتاێه ەک کێشت
 ەنموون ۆب رداەرامبەبەل تێوەکەد  ستەترت د یکێنەت ەل ەکیەدوو  ،ەکەیەژمار  ەوەئ ک،ێنەت یکیز یف یخۆبارود ەیربار ەد
 مەئ تێچەدێپ ە. ویتەیەکۆڕەوگڵئا یها ەب ،ەوەنۆڕ تر بگ یکێشت  ەب تەکەشت نەئاماد ەک ەیەیژ ڕێ وەئ ەار ی. وا دەکیە ێس 

.  ت ێنر ەتردا داد یکێشت ەیکیەدوو  مەردەبەل ەشت مەل ەکیە ێ س   یچۆب تێنازانر  تڵەواەڕ ب ەوات ت،ێب وتە کەڕێب ییەنگەهاوس 
 ەنموون ۆب ەک ەیەاردید مە. ئتێب شیکەمەڕەه تەنانەو ت تێب کەیەژمار  مداەکیە ەیپل ەل کردنۆڕ وگڵئا یها ەب تێچەدێپ ۆیەب
  داۆڕ وگڵئا یکانەژ ڕێ یستیل ناوەب کێکات ەار ید  ؟ە هاتوو  ەوێکو ەل کەڕێم ەب ەوەتێدر ۆڕ گەد داڕبازا ەل السێگ ۆلیک ٥
  یهاەب ن،ەکەد کێشت یداوا کەڵخ ندەچ ەوات ،ەشتوو ەیگێیپ ڕۆمەئ یئابوور  ەک نجامەر ەد مانەه ەتەیگەد ت،ەڕیپەدێت
 ۆڕیوگڵئا یهاەب ەار ڕیو ب دا ڕ بازا ە ل یو... داواکار  نکردنیداب ەیرمولۆف ەب ەک کەیەش ێک کات،ەد یار ید ەیکۆڕەوگڵئا
 یچۆب تڵێب ەیوەئ ۆب ەوەکاتەد وونڕ  ەهاکەمارکس ب مەاڵ ب ت،ێکر ەد یار ید  داڕ بازا ەل ەکە. نرخەوەبکات وونڕ  کاناڵکا

  ؟ەوەکەاردید ەب ەوە تەستراوەب ەوەر ەد ەل ۆڕەوگ ڵئا یهاەب مەئ ایئا ەیەوەئ ار یرس پ مەاڵ. بنەیەوێش   مەب انیوسانەاڵو ه کانەنرخ
  یکەیەژ ڕێ ەب کان اڵکا ەل کراویار ید یکەیەژمار   دایدار یەرماەس  یکیەگاەڵمۆک ەو ل کراودایار ید یکێناغۆق ەل یچۆب
  یکەیەژ ڕێ ەب ەکید یکیەاڵکا ر ەو ه ەڵو ئاژ  ەویم ەب بێکت تێتوانر ەد ەنموون چی بۆۆب ن؟ێکر ەد ۆڕ وگڵئا کراویار ید
ناو  ەانخاتیب ەک تێبەه شەهاوب یکێر ەوهەج داەانیاڵکا مەئ مووەه ەل تێبەد تەڵێمارکس د ؟ەوەتێدر ۆڕ بگ کراویار ید
  ت،ێنر ەداد ەکتر یە یهاوتا ەک کراویار ید یکەیەژ ڕێ ەب ەاواز یج انیکاربردنەب یهاەب ەک اڵدوو کا ەنۆ. چەوۆڕە وگڵئا یندە وەیپ
  ەل انی تەیکەد ر یگێج ییەکسانیە م ەئ نۆچ ت،ەیبک کسانیە اواز یج ەیاردیدوو د ر ەگەئ ؟ەوەکێ بێکت ەب کێ وێس  ەنموون ۆب

  ؟ییەچ مێیەس  ەیاردید  مەئ ،ەیەه مێیەس  ەیاردید کراوداۆڕ وگڵئا یاڵکا ردووەه ەل تەڵێمارکس د ت؟ێگر ەد ەرچاوەس  ەوێکو
  یر ەی س  ندەرچەه ەک ،ەیەه کانداەبێو کت رمانەو د کانییەک یکانیم ەر ێو ئام راک ۆو خ ینەمەسووت ەل ەک ییەچ ەباو ەاردید مەئ
 ەل ەنموون ۆب ،ییەن شەهاوب ەییستەج یکییەندەتمەبیتا چیه نیبزان نیتوان ەد ؟ەو ەتیز ۆدیب تێناتوان تەیبک ەانیاڵکا وەئ ەیبژ ۆئ
 مەئ ۆیە. بنێکر ەد ۆڕ وگڵکتردا ئایە ەڵگەل ەمانەئ مووەه  م ەاڵب ،یو کورس  ،ەلۆیو ک ،ەویو م تار،یگ یستاۆو مام بێکت وانێن
  ەک کاربردنەب یها ەب ەیوانەچێپ ە. بەئاراو  ەتێب ەوەکاناڵکا  یکانییەایز یف ییەندەتمە بیتا ۆیهەب تێناتوان ەش ەهاوب ییەند ەتمەبیتا
.  تێبگر  ەرچاوەس  ەوەکید یکێ نێشو ەل تێبەد ەکۆڕەوگڵئا یهاەب ت،ێگر ەد ەرچاوەس  ەوەکاناڵکا یکانییەکیز یف ییەندەتمەبیتا ەل

  یمەرهەب انیمووەه ەک ەیەو ەئ ەو ەتێنێ مەد ەیوەئ ،خەینە الوەب ەاردانید مەئ یکیز یف یندەتمەبیتا کێکات تەڵێمارکس د
 انی ەویم وەئ م ەاڵب ،ەسروشت یمەرهەب تاەر ەس   ت،یبگر  رچاوەبەل ەنموون ۆب ێخو انیدار  ەیویم رەگە. ئنۆڤمر  یستەد

دروست  ەوەدانڵوەه ۆیهەب کەیەاردید ر ەگە. ئتێکرەد ۆڕ وگڵئا داۆڤمر  یکار  ینجامەئ ەل ڕ بازا ەتێنر ێهەد ەک ێیەیخو
ناو   ەچوون ۆب نەئاماد مووانەه ە! چونکییەوان مێپ ،ەیەوێش  مەب واەو ه شەک ستاێئ ؟یەداێت ۆڕیوگڵئا یهاەب ایئا ت،ێبەن
  نەگمەد کێشت ەیەوانە. لتێنێبه یستەدەب تێوەیە د ەیوە ئ ۆب تێکردب انیکێماندوو بوون و کار  ر ۆز  ەک کێ کات ەکۆڕەوگڵئا
 . نەبک ر ە س ەل یو کار  نەبد یادکردنیز  ڵیوەه کانۆڤەدواتر مر  ت،ێبهە یشبازر وحازر  ەو و تێب

 



 یتیەەاڵمۆک یستیوێپ یکار  ،تەنیا یکار  ت،ەبیتا یکار 

 مەقولەیەک کردنۆڕ وگ ڵئا یهاەب ر ەگەئ ەوات ،ەکەتەباب ۆب ەاتر یز  ەیوەکردنیش  ەب ستمانیوێپ شتاێه ،ەباسکردن ەیئاست مەئ تا
 ەک ەیەوەئ ەکەار یپرس  واەئ ن،ۆڤمر  یکار  یمەرهەب ەک ەیە وەئ ر ەبەل انەیهاکەب  ،یەەه  ەوۆڤەمر  یکار  ەب یندەوەیپ ەک تێب
 نهاەت کابراەک یزانست یکەیەوەنیز ۆد انی کییەرەرگەشتە و ن یشکیپز  انی یش دارتا کەو یکانەتەبیتا ەکار  وانێن ەل

 ەنموون ۆب یکار  ەڵگەل نەیهاوتا بک ر ێئام یدروستکردن یکار  نۆچ ؟ەویەز ۆد کییەش ۆخەن ۆب یکێرمانەو د ەماندووبوو 
و  کانەتەبیتا ییەچاالک یمەرهەب کراویار ید یکێمەرهەموو بەه ەک نەیبگێت ەوەل ێکر ەتر؟ د یکێکار  ر ەه ان ی یدارتاش 

  ەب ەکسانیە یدارتاش یکار  ر ێدوو کاتژم ەنموون ۆب یچۆب ەوەتێبکر  وونڕ  تێناتوانر  شتاێه مەاڵب ، ۆڤەمر  یکار  ینجامەرئەد
 ،ەاوۆڕ تر گ یکیز یف یکێرمۆف ۆب ەو ییەکیز یف یکێرمۆف  ەل ۆڕ وگڵئا یهاەب ەک ەار یوا د ستاشێتا ئ ؟ەکید یکار  ر ێکاتژم وین
  دا؟اڵکا ۆڕیوگڵئا ەل ەکید یکراویار ید یکێکار  ەل کێر ێ کاتژم ەب ەکسانیە کراودایار ید یکێکار  ەل ر ێدوو کاتژم یچۆب
تردا  یکێناغۆق ە. لکیکانیم انیوتن  یرانۆگ کەو ەکید یکێ تییەکیز یف ەڵگەل یەدایدارتاش  ەیوێش  ەل ستاێئ کێت ییەکیز یف
 فیزیکیەتی ەل مداەکیە یناغۆق ەل ن،ینێبشک ۆڕ وگڵئا یهاە ب یکەڕۆناو نیتا بتوان  ەو ەبستراکتەئ یر ت یکێنیناو چ ەنیبچ تێبەد

 نەیبک کێکار  ەباس ل ەستیوێپ ۆیە. ب داببڕین یتییەکیز یف یتەبیتا ی سروشت  ەل تێبەد ستاشێکرد، ئ بستراکتمانەئ شتێکەوە
  ەمارکس ل ەک یەداەر ێل ە. وییەو هتد ن یر ێفۆو ش  کیکانیو م ی و دارتاش  یشکیو پز  یرانۆگ یتەبیتا یکار  ەک

  وە. ئکاتەد تەنیا یکار  ەو باس ل ەو ەتێوەکەدوور د ەکید  یوانەو ئ ۆکاردیو ر  سیسم مەئاد ەل ،ۆیخ شێپ یکانەناس یئابوور 
 ەک ەیوەئ ەدانێگو ێبەب ،ەیەمانەرهەب وەئ یها ەب یماەبن  شەمەئ ،ەکردوو یکار کار  یکێتەباب رەس ەل کێس ەک ەک ییەیاستڕ 
 یستاندارد ەنەیگەد ەک ەکێ کات ەوەئ ەبوون. و رمان ەد انی نڕیخوێل انیبوون  ادنانیبون  یتەبیتا ەب ەکاران وەئ ایئا
  ەب ەمێئ ەک ەیەوەئ شەمە. ئنانێمه ەرهەب ۆب ەوەکات یوو ەڕ ل ەانیاڵکا مەئ اندیخا انیکات ندەو چ کاناڵکا یهاەب یکردنەوانێپ

و  ەکردوو بستراکتمانەئ ەوۆڤەمر  یکار  یکانەتەبیتا ەنیەال مووەه ەو ل نێید هاەب یستاندارد کەو ەوۆڤەمر  یکار  ەتاک
داهاتوو:  یار یپرس  ر ەس  ەنێید ەوەر ێ. لکاناڵکا ۆڕیوگڵ ئا یهاەو ب هاەب یماەبن کەو ،ی گشت ەکار، کار ب ەتاک ەتەنیشتوەیگ
  ەب ێبەد  ت،ێب ی تاکەکار کار  یماەبن ر ەگەئ ت؟ێبەد نرختر ەب ک،ێمەرهەب ینانێمهەرهەب ۆب تێبچێکاتم پ اتر یتا ز  ،ەواتەک
 یکی کانیم یکار  مەوا بک ەنموون ۆب ر ەگەئ ە. واتتێبکر  بستراکتەکار ئ ەیتانەبیتا ەرمۆف مەئ مووەه ەل یواوەت
  یکێئاست ەک کدایەگاەڵمۆک ەل ەوات ،ەستیوێپ یتیەەاڵمۆک ی کار  ،ییەکار  ەتاک یستاندارد ەک ت،ێنیەبخا ر ێکاتژم ٥ کێلێمب ۆتۆئ
  ژ ێدر  ەیکەکار  ەک کێس ەک ۆب ر ێکاتژم ٥ یبر ەل ەتەبی تا ییەکیکان یم ەکار  وەئ ت،ێبەه یوتنەشکێو پ کیکنەت یکراویار ید

  ڵەسا  شەش   ەتر ک یکێس ەک یکار  ەب ەکسانیە ییەن هاتووێل ەک کێس ەک یکار  ای. ئاتێوەد ی کارکردن ر ێکاتژم ٢ ەوەتێکردب
  زا ەناشار  یکێس ە ک یکارکردن ر ێکاتژم ٥ ەیەوێش  م ەب ەوات ؟ەوە کات یووەڕ ل ەربووێف ێینو  یکێکیکن ەو ت یتیەندووێخو
 یکانەر ێکاتژم ەیژمار  ەب تێکر ەد ەندێه ندەچ نانێاهڕ و  ەییکارام هاتوو؟ێل یکێس ەک ی کارکردن ر ێکاتژم ٥ ەب ەکسانیە

 ۆب یندەچ ەو ەیەکەکی کنەت ەب گاەڵمۆک ەک ەیئاست وەئ ەنەیگەد نیگر ەد رچاوەبەل ەرانەفاکت مەئ مووەه کێکارکردن و کات
 کێکار  مووەه نجامداەئ ە. لکاتەد گاەڵمۆک یواوەت یتیەراەنێنو ەکار  مە ل ندەو چ ەکردوو رجەخ ەانیاڵکا مەئ ینانێمهەرهەب
 ەیوەئ ۆب ەکدۆخێ کێکار  مووە. هتێکر ەد  رفەس  داێیت تەبیتا یکار  ەک ییەیتیەەاڵمۆک ەکار  وەئ یواو ەت یر ەنێنو  ەتێبەد
  ەکراو کراویار ید یکێمەرهەب ر ە س ەکار ل اتر یز  کداێلق  ەل ر ەگە. ئکاتەد یتیەراەنێ نو ییەتیەەاڵمۆو ک ەتاک ەکار  وەئ یندەچ
  ە. لیەهاەب ێ و ب کەڵک ێب شەمەئ ەک ،ەکراو ەادیز  یکار  ڕەب وەئ واەبوو، ئ ستیوێپ ەو ییەت یەەاڵمۆک یووڕ  ەل ەک ەیوەل

 یو ئاست ایجۆلەکنەو ت گاەڵمۆکار و ک یتەبیتا ینیەو ال ۆڕ وگڵئا یهاەو ب هاە ب ونا ەتیبچ ەوەکاڵکا یخود ەل ەیوەئ یبر 
  یکمەقولە ەتێبە. کار دەوەکەش ێناو هاوک ەو هتد بچن یو هاوکار  ییهاتووێکار و ل یشکردنەو داب گاەڵمۆک یوتنەشکێپ
 ەل ەنموون ۆ. بەیەه ەاویژ ۆلەکنەت یخۆو د ەوەژ ڕۆ  وەئ ەیگەڵ مۆک یوتنەشکێپ یناغۆق ەب یند ەوەیو پ ،یتیەەاڵمۆک
  یماەبن ک،ێل ێمبۆت ۆئ ینانێمه ەرهەب ۆب یتڵەوەودێن ی ئاست ر ەس ەل ەستیوێپ ەک ەیکار  وە ئ ۆیک لدا،ێمبۆت ۆئ ینانێمهەرهەب
 ستدایوێپ یتیەەاڵمۆک یکار  ۆیک ینجامەئ ەل هاەروەه ەک دا،ڵیکشتوکا یمەرهەب ەڵگەل ەیهاکەو ب یتەیە کۆڕەوگڵئا
 و هتد. یکیکانیم یو ئامراز  یکیکنەت یتئاس  ێیپەب تێندر ڵێمەخەد

  یکار  ەل بستراکتەئ ە. واتەوەکاتەد وونڕ کار  یهاەب  یر یۆت ەک ،ەستیوێپ ەو ییەتیەەاڵمۆک یووڕ  ەل کارە مەمارکس ئ ۆب
  ن یەالەمارکس ل شێپ ەکار  ینجامەرئەد هاەب ەک ییەیاست ڕ  وەئ مەاڵ. بیتیەەاڵمۆک یستیوێپ یکار و کار  ەتاک ۆب ەو ەتەبیتا

 ت،ێنێهەد مەرهەب هاەب ڵیکشتوکا یکار  نهاەوابوو ت انێیپ کانەکراتیۆز یف ەنموون ۆب ،ەگوتراو ەو ەکانەکیکالس  ەناس یئابوور 
  ەل تداەڕەبن ەل ەک ت،ێستەبەکان د ەپشت ب یساز ەش یپ ەک انیووت ە. ویتیەاۆڤمر  ۆب ەوەتێگواز ەسروشت د یگەدیە ەچونک

  کۆیەلیک تیبچ ێبەد انگوتەید ەنموون ۆ. بووڕ  ەنەخەباو د ەینموون هاەروە. هەبوو داڵیکشتوکا یکار  یبوار  ەسروشت و ل



  بووەه یها ەب انیمەدوو ت،ێنەیەگەد  اتر یز  یمەرهەو ب تێنێانچەید انیمەکیە ک،ێر ەنێشتلێو چ کێار یجوت ەب تەیبد کۆن
 ەناس یئابوور  ەر ۆج مەئ مووەه ەک ەوەمەبک وونڕ  ەوە ئ ستمیو ڵحا  ر ەهەناکات . ب ادیز   ۆب یچیو ه راکۆخ ۆب تۆڕێگەد

کار   یس ەکەو تاک یتیەەاڵمۆک یسروشت اندایکانییەکار یش  ەل ەویانتوان ەیو ن ەوە تەبوونەن ایج تەبیتا یکار  ەل ەانیکیکالس 
 یمەرهەب یدانان یهاوتا یو ستاندارد ۆڕ وگڵئا یهاەب ەک ،ەستیو ێپ ەو ییەتیەەاڵمۆک یووڕ   ەکار ل ەتاک نجامداەئ ەبناسن. ل

  ەل وتەکڕێ ەکار ب یکانەتەبیتا ەمۆڕ ف ەل کراویار ید یکەیەژ ڕێ ەک ییەیاستڕ  وە. ئەوەکاتەد  وونڕ  شنەچەمەو ه تەبیتا
  یکانەرمۆف ە ل ۆخەربەس  ،ییەتیەەاڵمۆتاک و ک یکار  یکسانیە  ەیوەنگدانڕە  دایاستڕ  ە ل ن،ێکر ەد کسان یە کتردایە ر ەرامبەب

 یهاە. بهاەب ەل ەاواز یج ەک ،ۆڕ وگڵئا یهاەو ب هاەب کاربردن، ەب یهاە: بنیەمکانەچ مەئ یئاشنا ەمێئ ۆیە. بتەبیتا یکارکردن
  ۆڕەوگڵئا یهاەب یەکاناواز یج ەڕ ب ەک یەهاوبەشە ەر یوەو ه ر ەوهەج وەئ هاەب یگشتە. بەکەیەژمار ، ەکڕێب ۆڕیوگڵئا
 تێتوانەباو و د یکەیەاردید کوەڵب ،ییەن ەژمار   رماەگ مەاڵب ،ەیەژمار  انیمە. دووەپل ٣٧و  رماەگ کە. وتێنێهەد کانەاواز یج
  ر ەگەئ ،یس ەکەتاک یکێبێ. کتکاتەد ەیکەلۆو پ لۆ پ یاڕ کێت یتیەراەنێنو کااڵیەک ر ەه یهاە. بتێبگر  اواز یج ەیپل

 کاتەد یەهاەب ڕەب وەئ مانەه یتیەراەنێنو ت،ێکردب ر ەس ە ل انیکار  هاتووێل متر ەک یکارانێکر  انی تێب شۆخەن ەیکەر ەنووس 
 بوو. ستیو ێپ ەو ییەتیەەاڵمۆک یووڕ  ەل ەتەب یتا ەرگەب وەو ئ ەتەبیتا ەرگەب وەئ ۆب کداێ بێکت ینانێمهەرهەب ەل ەک

 

 ەتاک تێناوببر  کێتاک رەه یکار  ەب تێناکر  عدایواق ەل مەاڵ. بەکار  یز ێه ەک ،ەانیتیەدژا وەل کێکیە یز ڕیکیە ەنەیگەد ستاێئ
  یس ەکەتاک یمن کار  ەک ەوەنادات مەاڵو وەئ ت،ەیک ەد یچ  ۆت کات،ەد کێکار  ە ک تیبپرس  کێس ەک ە ل ر ەگەئ ەکار. وات

 ،ەکێکار  ەتاک ەکەکار  یخود ەک ەیوەئ ەدانێگو ێبەب ،ەیەه یکراویار ید یکێرمۆف ەش یمە! کار همەکەد یتیەەاڵمۆک یستیوێپ
  ی مۆڕ تر ف یکێکار  ر ەه ان ی نڕیخوێوتن، ل یرانۆگ ،پاچ و بێڵ وەشاندن ،ەیەه یکراویار ید یکێرمۆف کێکار  مووەه
کە   ییەن بابەتکار  ەتاک ،ەمەرهەب ەتاک دایاستڕ  ەل ەیەوەکراویار ید یکێکار  مووەپشت ه ەل ەیوەئ نجامداەئ ەکارن. ل یتەبیتا

  بەدەنیو  یکیز یف ەیوێش   ەب ەمەرهەب ەتاک مەئ تێتوانر ەد ە ک داتەد شانین اتر یمارکس ز  مەاڵب ت،ێر یبگ  ەنێو تێناتوانر 
بدات،   شانین ۆیخ ەیهاکەب کێکاربردنەب ەر ۆج ر ەه ە ل ۆخەربەس  یکەیە وێش  ەب تێبتوان کەیەاردید ر ەگە. ئتێبدر  شانین
  ەیەئاماژ  ەمەئ ت،ێبەه یکیەهاەب کاربردنەب یکیەهاەب ر ە ه ەل ۆخەربە س  یکەیەاردید رەگە. ئداتەد شانیپ کێکار  ەتاک واەئ
و   حڕۆو  ۆیخ تێتوان ەد ەک ییەع یواق ەندە وەئ کوەڵب ،ییەن بابەتی ۆیخ ەکەمەرهەب ەتاک ەاستڕ  ەشوو. وات ێب یکار  ۆب
 بەوشێوەیە ۆیخ لە ڕاستیداشتەکەیتاک  کاری  ەیەوێش مەو ب تڕێرببەد داۆیخ ەیوەر ەد ەیکید یکێشت ەل ەیکەر ەوهەج
 . داتەد شانیپ

 بستراکتداەئ ەمارکس ل یدۆتیم

   (abstraction)یبستراکتەئداماڵراو و  تەڵێ. مارکس دیەرماە س  یبێکت ەل مەمارکس بک یدۆتیم ەباس ل تێوەمەد داەر ێل
  نیچەو دواتر د نەیکەد ینیشبێشت پ رۆ. ز ەیەه یبوون یاستەڕ ب ەک کەیەاردید ەل تێب کێبستراکتەئ تێبەد ەنیقەاستڕ 
  وەتا ئمن  نەڵێد نەه کێسانەک ەنموون ۆ. بییەن کردنیر ێو چاود نینیب ەب کانەاردید ەل کێر ۆز  ەیگەڵ. بەو ەنیز ۆاندەید

 مەئ ەیگەڵب نهاەت ت؟ینیبەد شکردنێک یز ێه ای. ئاتینیبەد نێخو ڕیسو مەاڵ. بمنەبینم  باوەڕی پێناکەخودا کە  ەیکات
  ،ەالواز  ر ەدەبەادەڕ ل نییئا یدژ  کێنت ێومیئارگ هاە. وتەیکەد ڵقبو ۆیخ کەو شکردنێک یز ێو دواتر ه تینیبەد ەیەاردید

ترت   یکێکار ۆ ه چیو ه بێت ینیب کەیەاردید یبوون ۆب  تەگەڵب ر ەگە. ئرستمەپەید نم،یبەد ر ۆخ  ت،ەڵێتر د یکێس ەک ەچونک
 ەل تەڕێپەدێت داێیماركس پ ەك ەینانیۆبستراكس ەو ئ  نیۆبستراكس ەئ وە. ئتەیبک ڵیقبوو تێبەد ،ەیوەتکردنڕە ۆب بێتەن

و  یتیەدژا وە. ئونەكەردەد ەوییەكانەز ێنتەو س  ەكەاردید یدخو  ەو ل نین ار یختیو ئ ەندانەزوومەئار  دان،ەنیقەراست یكێئاست
و   کاتەن ڵقبو ەرانە س ەو چار  ز ێنتەس  مەئ کێس ەک ەنگڕە ەک ووڕ  ەخاتەیو د تێنیبەد ەاردید یتیەدژا یز ێنتەس  ۆب رەس ەچار 
 ەیاردید یکانەنیقەاستڕ  ییەتیەدژا ەل ەکێکیە ەبستراکتەو ئ  یز ەنتەس  مەئ کداێتڵەحا ر ەه ە ل مەاڵ. بووەڕ بخات ۆیخ  یر ەس ەچار 
 ییەتیەخستو وەئ ەک بکاتێپ تەناعەو ق ووەڕ بخات ەز ێ تینتەو ئ ز ێت مەئ یدروست ەیگەڵب یتێبیمارکس توان ر ەگە. ئییتەباب
 ەتیچەمارکس د ەڵگەل - ووڕ  ەتۆخست ەیز ینتەو ئ ز ێ ت مەئ یدروست یز ێنتەو س  - ەو ەبکات وونڕ  ەیەدووان مەو ئ ەوەش ێپ
 کێنیج نەڵێ. دتڵێب ۆیخ یز ێنتەس  داەکەاردید ەل یمارکس توان ەک ەیەوەئ داەکەاردید یعیواق ەل ەیەدووان مەتر. ئ یکێناغۆق
  مداۆتەئ ەڵگە. لەوەزنۆدەد ەنانیج وەئ چنەدواتر د کات،ەد یوتنەرکەو د نەمەو ت اڵو با ستێپ ینگڕە ۆڵینتر ۆک ەک ەیەه
و   یکناس ەلەف ەل ستاێئ انی. تێبەه ێوەل کێشت تێبە ت دەڵێید ،ییەچ مۆتەئ یناوک تێبزان سەک ەیوەئ شێپ ،ەشت مانەه
 یەیووناکڕ  وەئ نەڵێ. دنێنر یناب ەچونک نەگەدێت یورد ەب ەک کانەش ڕە ەکون تێوتر ەد ێیپ ەیەه کەیەاردید دایکناس ەلەف



هێزی   داەر ێل تێبەد واسراون،ەڵه یر ەس ەل ەیرانێستەئەلەگ ەسار ەه ەڵەمۆک مەو ئ ،ەو ەتەماوەچ ەکون مەئ ەگاتەد
 تەنانەو ت مپاکتۆک ەندێه ەک ەیەه ز ێهەفراوان و ب یکەیەبارست ەک نەگەدێت ەوەل وانە. ئتێبهە ز ێهەبکێشکردنێکی 

. ەویەناو ەتێچەد یووناکڕ و  تێنر یناب داێت یش یووناکڕ  ت ەنانەت ەز ێهە ب ەندەوەئ ەیکەشانێاکڕ   ە. واتتێرناچەد ێیل یووناکڕ 
 ە. لەز ێهەب ر ەدەبەادەڕ ل یشکردنێک ەیبارست  ەک ەیەه شڕەو  کیتار  یکەڵەیەپ نەڵێد ەگانەڵب مەئ یماەبن ر ەس ەل
 نەگەد ێت ،ەوەکانییەئاسمان ەنەت یکردنیر ێچاود ەو ل چەماوەتەوە ەک یەیزاەف وەل ت،ەڕێپەدێت داێیپ یووناکڕ  ەک ەو ەیەکەوانەک
 .تێبەه داێوەل شڕە یکێکون تێبەد ەک

  مەپشت ئ ەل کێشت تێبەد تەڵێد ت،ێبهە ێبەد ەک تێنێلمەس ەد ەوێش  مانەه ەب ۆیخ یکانەبستراکتەمارکس ئ هاەروەه
كات و  ده ێست پده وهەیاڵكا لە ،یگشت ۆب وه واتەڕ ده وه ەییتبەیتا وام لەردهبە. ماركس ەناو ێل شییناو وەئ ەک ت،ێبەه داەانین یبێت
 گاتەتا ده واتڕ و ده واتڕ و ده  دەخاتەوە الوە یكانە ییندتمەبەیو تا مایو س  وهێو ش  یرز و بە دەخاتەالوە یكاننەیچ

و   ی مەردەب ەخاتەد ەاردانید مەئ کیە ەب کیەو  تەبیتا ۆب  ەوەتەڕێگەدلەگشتیەوە  یدوا ە. وەیاردهیم دئە یمۆڕ ف نیرتر یگشتگ
 یزمیکانیمنازانیت  ت،ەیکەنرخ د یر ەیس  ۆ. تەو ەکاتەد انیوونڕ  ،ەبوو ەه انیکێز ێنتەو س  زمیکانیچ م تێزانەد ەک ستاشێئ
  کێکات ،یکار  ەو تاک یتیەەاڵمۆک یستیوێپ یکار  ،ۆڕ وگ ڵ ئا یهاەب ها،ەب ەل ەوەنۆڵیکێل ۆب تیچەد ،ەکەی چۆنە کردنیار ید
  ەوەکاتەد  وونڕ نرخ  داڵتایکاپ یمێیەس   یرگەب ە . مارکس لەو ەتەیکەد وونڕ  ەیکەزمیکانیو نرخ و م ەو ەتێید ت،ەیگەدێت ەمانەل

و   کانییەکەمەڕەه ەنرخ تەڵێد داەرگەب م ە. مارکس لەکراو یار ید یور ەد ە ل ەکەنرخ ەک ووڕ  ەخاتەد ەژماران وەو ئ
  ،جوڵێنەد کانەنرخ ەک ەزانراو ئەوە.تۆڕێگەد تیەیشاوێک وەئ ەک ێڵەیه وەئ یور ەد ە و خواست ل نکردنیداب ینڕیکتربیە
  ەل کەڕێم ی نرخ ەداوەن یووڕ  ز یرگە . هنێدر ۆڕ گ ەد کێر ەوێپ یور ەد ەو ل نین ەندانەزوومەئار  کانەوسانەاڵه مەاڵب

  ی کەیەس ۆپر  یمەرهەب ەکەر ۆاکتڕی ە! ونەکەد یار ید کان ەنرخ ەرانەوێپ مەئ ەچونک ؟ۆب ت،ێب اتر یز  (Reactor)ر ۆاکتڕی
 ەیکەنرخ یگشت یر ەشاندین ت،ێب ژتر ێ در  یوکردنەڵەق یکانەکات انی ەوڕەبازا ەتێب نگەدر  ەکەڕەو تا م ەزتر ڵۆئا یکارکردن

 یکانەتە بیتا ییەندە تمەبیتا  مووەه دا،یگشت ۆب تەبیتا یشووێپ ەیس ۆپر  ەل ەک ت،ەبیتا ۆب گشتیە ەیوەانەڕ گ مە. ئکاتەد یار ید
  ۆب رمۆ. فدایەرماە س  ەل ەمارکس  یدۆتیم ،ەوەتێبناسر  انیتەکمیح تێتا بتوانر  ەویەدراێڵه کدایەالەخرا و ب ێپشتگو ەکەاردید

  ەرمانۆف مەئ ەک ەیوە. ئەوەبکات وونڕ   ێکر  یمۆڕ قازانج، ف ی مۆڕ سوود، ف  یمۆڕ نرخ، ف یمۆڕ ف تێبەد ، ەمارکس گرنگ
  کینز  ەکەش ێک ەل شتنەیگێت ەل ەمێئ بن،ەدروست د  ەوەکانەنیچ  یستغاللکردنیو ئ یدار یەرماەس  یستغاللکردنیئ  ۆیهەب

نرخ و هتد   ، ێقازانج، سوود، کر  ەیوێش  ەل ەستغاللکردنیئ مەئ یچۆب ەوەبکات یوونڕ مارکس  ەگرنگئەوە  ،ەوەناکات
وتم  کەو مەاڵ. بەوەبکات وونڕ   کردنۆڕ وگڵئا یکانەرمۆو ف رانەیق ەڵگەل ەرمانۆف مەئ مووەه ەستیوێ. پتێچەد شێوپەر ەب

  ەکڵەکێو تو رمۆف داەوەو ل یگشت ۆب ەوەتەبیتا ەل ە وەگواستن ەل ییەتیبر  ەک ەوەژوور  ەتێچەد ەوەکەیەرواز ەد  ەمارکس ل
 یهاەب ،یتیەەاڵمۆک یستیوێپ یکار، کار  ەتاک ،ۆڕ وگ ڵ ئا یهاەو ب هاەب نۆچ ەک ەوەبکات یوونڕ  ەیوە ئ ۆب تێڵێهەدێجەب
  ەکید یکێجار  ن،ین ەندانەزوومەئار  ەک ،ەانییگشت ەنجامەئ مەئ یو دوا تنەبیتا ن،ەوەرمانۆف مەپشت ئ ەو هتد، ل ۆڕ وگڵئا
 . ەوەکاتەد وونڕ  ەتانە بیتا ەمۆڕ ف وەئ کیە ەب کیەو  ەوەتەڕێگەد

 

 ە پار  ها،ەب یهاوتا شێوەی ها،ەب ەییژ ڕێ شێوەی

 یکانییەتیەو دژا اڵکا ەباسمان ل ستاێ. تا ئەناساندووەن مان یدار یەرماەس  ینانێمهەرهەب یکانەر ەکتەکار  مووەه ستاێتا ئ مەاڵب
 ەک ن،یداەپار  ەیوەنیز ۆد یکێنگاوەه ەل ەمێئ داەر ێ. لتاکە کار و  یتیەەاڵمۆک یستیوێپ یو کار  هاەب یلۆپ ەنیشتەیکرد تا گ
  ەب یاڵکا کێس ەک داییدوا ڵەیسا  ستیب مەل مەکیالن ییەموانێ. من پکاتەد یار ید یەرماەس  یوندروستبو یکانەکهاتێدواتر پ

  ەوەل تێبەد ۆیە. بەوۆڕەوگڵئا یکانییەندە وەیناو پ ەچوو ەک ەکێلۆپ ە. پار تێکردب ەیکار  مەئ یوامەردەب ەب انی ت،ێبۆڕیگ اڵکا
 ستاێتا ئ ەیالنۆپ وەکار و ئ ،ەچوو ەوەکۆڕەوگڵپشت ئا ەل ەک وەئ نیبزان نیوەمارکس بک نێبا شو ە. وییەچ ەپار  نەیبگێت

 وێس  کۆیەل یک ەب کێبێ کت کێکات ەنموون ۆب ؟ەوەبکات وونڕ  ەوێش  مانە ه ەب ەیو پار  ەوەتەڕێبگ تێتوانەباسم کرد، د
 داەكەبێكت ەل ،ەو ەنۆڕ بگ وێس  ۆلیك ەب تێوە انەید ەیوانە ئ ۆب ە. واتەیەکەبێکت  ۆڕیوگڵئا یها ەب ەکەوێس  یها ەب ،ەوەتۆڕیگەد
  ن،ین کیە کەو ەیەش ێهاوک مەئ یوی. دوو دەو ێئ ۆب ەنانێ كارهەب یهاەب ەك وو،ەڕ تەخراو وێس  ۆلیك ەب تانەكۆڕەوگ ڵئا یهاەب
. ەوڕیربەد کداێب ێکت ینانێکاره ەب یهاەب ەل ۆیخ یهاەب  وێس  کۆیەلیک واەئ ت،ەیبک ەکەش ێک یر ەیس  ەوەتر  یکیەال ەل ر ەگەئ
  ەویەووەڕ ل انەیهاکەب ەک ەیانیاڵکا وە. ئیەهاوتا یکێرمۆ ف انیتر  یوەو ئ ەییژ ڕێ یکێرمۆف ەرمانۆف مەل کێکیە نجامداەئ ەل

  کردنۆڕ وگ ڵئا یهاەب ،ییەگرنگ ن ەکەبێکت ینانێکارهە ب یهاە ب مانداەکەنموون ەل داەیەش ێهاوک مە. لیەهاوتا یمۆڕ ف ەهاتوو 



  ەل ر ەگە. ئەییەژ ڕێ یمۆڕ ف نەیدەید ەیوەو ئ یەاوتاه یمۆڕ ف نیگر ەید ەیوە. ئەدراوڕ ربەد وێس  کۆیەلیک ەب ەک ،ەگرنگ
 کاندااڵکا ۆڕیوگڵئا یکانییەتاەر ەس  ەناغۆق ەل ەک تێوەکەردەد تۆب ت،ەیبک یەهاوتا ەرمۆف مەئ یر ەیس  ەو ییەژووێم یووڕ 
 مووانەو ه تێگر ەردەو تر یگشت یکیەهاوتا یمایس  کیەاڵکا ەورد ەورد مەاڵ. بەبووەه یکەمەڕەو ه ر ۆز  یهاوتا یمۆڕ ف
  ە وات ،ەبوو ەلۆیک ەپار  یکس ێندیئ کداێمەردە س  ەل تەڵێ. مارکس دەوەنۆڕ گەد داەڵیگەل انینانێکارهەب یهاەب انی انیکاناڵکا نەڵێد
 کەڵبوو. خ یو هاوتا هاەب یستاندارد ێخو داەمەردەس  وەل ە. وەبوو ەلۆیک ندەچ ی نرخ ەمەرهەب وەئ انی ەمەرهەب مەئ
. انیکانەخواردن یهاەب یکردنەوانێپ ۆب ننێبه یکار ەب کێستاندارد کەو ستیانوەید مەاڵب بوو،ەن ێخو ەب انیستیوێپ ەند ەوەئ
 انیکاربردنەب یهاەب ێو خو وێس   ر ەگەئ ەوات ت،ێبر ەالد ە کەش ێهاوک ەل شیهاوتاکان اڵکا ینانێکارهەب یهاەب ەورد ەورد مەاڵب
 یەوا ،ەهاوتاک یهاەب تەبیتاەو ب کاربردنەب یهاەب یخود ،ەوەتۆڕێ انگیب ەدووبار  یتێستبیو ەک کێس ەک ۆب مەاڵب ت،ێبووب ەه
.  ەوەتێنێمەد داۆیخ ینێشو  ەل کاربردنەب یهاە. بر یگشتگ  یهاوتا یهاەب ەبنەد ەانیهاوتا هاەب وەئ ە. واتەالبراو ەکەش ێهاوک ەل

و  ر یگشتگ یهاوتا ڕۆڵی  ەورد ەورد شەکید یکاناڵو کا ەوە ننێمەد داەییژ ڕێ یهاەب ەیوێش  ەل ەکەش ێهاوک یال ەل کاناڵکا
  یکێسانەک تێنازان ،ڕ بازا ەتێچەد ەوییە کانەلەلوپەک ەب  کێس ەک ککاتێ شەکار ۆه مەئ ر ە بەل ر ەه ؟یەوا ۆ. بنێڕ گەد یگشت

 نجامداەئ ەل ە. وەیەهئەم  یکانەلەلوپەک ەب انیستیوێپ شیوانەکاتدا ئ مانەه ەو ل یتێیەپ یستیو ێپ ەک ەیەه انەیانیاڵکا وەئ ەکید
  ۆڕەوگڵئا مەئ یکێنیەال ەک ەیمەرهەب وەئ تەنانەت ەیەوانە. لەوڵەما ەو ەنەڕێیو بگ ەوەنۆڕیبگ کاناڵکا یانئاس  ەب نیناتوان

  مەاڵب ت،یش ۆفر یب تێوەتەد ستاێئ ەک ەیەه کتێمەرهە. بتێ بووبەن رزداەو ەل شتاێه ،ڕ بازا ەتێشتبەیگەن شتاێه  یتێیەپ یستیوێپ
  تێبەد کات،ەد ادیز  وامەردەب ۆڕیوگڵئا کێ. کاتتێکرەد ەنێو درو تێبەد وز ەس  هارداەب ەل تێوەتەد ەک ەیمەرهەب وەئ

  داەکید یکیەاڵکا ەڵگەل تێتوانر ەدواتر د ەک ن،ەه ەک ەیان یاڵکا وە ب ەوەتێدر ۆڕ بگ تێتوانر ەد ستاێئ ەک ەو ەتێزر ۆبد کیەهاوتا
. ەکید یکاناڵکا ەل ەبوو  کێکیە ەتاوەر ەس   ەل ەک ت،ێب ەدروست د ەو ییەژوو ێم یووڕ  ەل ییەگشت یەهاوتا مە. ئەوەتێدر ۆڕ بگ
 .ننێبه یکار ەب انیکانەددان ەی وەکردنڕ پ ۆب ەیوەئ ۆب ناێکارهەب کیەماەبن کەو انێڕیز  کەڵخ

  تێبەد تاەر ە. س تێکر ەد ینیشبێپ کەیەادڕ تا  تێب ردایگشتگ  یهاوتا ەیوێش  ەل ەار ڕیب ەک ەیمەرهەب وەئ یکانییەند ەتمەبیتا
 یهاوتا  کەو  کێسپەئ تیناتوان ەنموون ۆ. بکداەو چار   مێیەو س  ەوین ر ە س ەب تێبکر  شەداب تێتوانر ەد ەوات ت،ێبکر  شەداب

دوو چوار   ەب تڕیبب کێسپەئ تیناتوان ت،ێب سپەئ کەچار  انی وین ەیکەنرخ کیەاڵکا ر ەگەئ ەچونک ت،یربگر ەو یگشت
 یکەیەکهاتێو پ تێبەه یکەیەژ ڕێ ەک کیەاڵکا ۆب تێب ر یگشتگ  یهاوتا تێبەد ەمە. ئییەن یکیپراکت ەمەئ ، ەسپەئ ڵێیو ب ەپارچ

و   ێخو تاداەر ەس  ەل ت؛ەبیتا ەیستەر ەک ەنەیگەد نجامداەئ  ە. لتێبکر  شەو داب ەوەتێبکر  ایج تێتوانر ەد ت، ێب ر ۆج مانەه ەل
  ەنموون ۆب ت،ێب ەه ۆیخ یهاەب تێب ەد یەهاوتا هاەب مە: ئمە. دووویو ز  ێڕ ز  کەو ی کانەنرخەدواتردا کانزا ب یکانەناغۆق ەل

 ڕەب ەب تێبتوانر  ەیوەئ ۆب تێستبیو یر ۆز  یکار  ێبەد یە هاوتا هاەب مە. ئتەیبک کسانیە کادا ەڵگەل کێگر ەڵباره تیناتوان
کانزا   ەوییەژووێم یووڕ  ە. لەوەتۆخ  یرفانیگ ەتێبخر  تێ و بتوانر  تێور ێبپ ێپ یهاەب نیندەو چ ەوەتێدر ۆڕ بگ مەک یکەیەپار 

 ەش ێهاوک مە. ئکاناڵکا یهاەب یهانیج یهاوتا ەببن ەک نەڕۆ د ەوەئ وەر ەب ەورد ەو ورد ۆستەئ ەگرنەد ڕۆڵە  مەئ کانەنرخەب
 ەیوانگڕ  ە ل وامەردەب کیەاڵکا تەڵێو هتد. مارکس د تێب شکراوەبدا ت،ێکبچێکات ت یبوونەڕ پێت ەب تێناب ییەگشت

ستاندارد و   یما ەبن ەتێو بب تێفراوانتر ب ەر یگشتگ یەهاوتا مەتا ئ مەاڵ. بتێن ێهەد ستەدەب ییەندە تمەبیتا مەئ ەو ییەژووێم
 تێب ێڕەز  مسقاڵە ندەچ وەب ستتیو ێپ ەیەوانە. لتێنێنام شۆیخ ینانێکارهەب یهاەب ەورد ەورد کان،اڵکا یهاەب یکردنەوانێپ
 یکاربردنەب یها ەب ۆیە. بییەن  ۆت ۆب انیکیەهاەب چیه تر یچ   تدانەگاکۆک ەل ەیانێڕ ز  ارچە پ وەئ مەاڵب کانت،ەددان ینیش ۆداپ ۆب

باسمان   ەک یکیکتێالید یز ەنتەس  مەکیە دایاستڕ  ەناگرنگ. ل یکێشت ەتێبەو د ها،ەب ۆب ر یگشتگ  یهاوتا ەتێبەد ۆیخ ەکەشت
  تەیبک ۆڕیوگڵئا ر ەگەئ ە. واتیتەیەکۆڕەوگڵئا ێک  ینانێکارهە ب یهاەب ەک ەوەتێزر ۆدەد کێ. شتەوەناو ەتێخر ەکرد، د

  ە. وتەیبک ۆڕیوگڵئا ەوات ت،ین ێبهێل یواز  تێبەد تین ێبه یکار ەب ەیوەئ ۆب ە. واتەیەپار  شەمە... و ئەناوێه کارتەب
  ە. واتەو ەزنۆدەد پێکهاتەیە داەوەر ەد یهانیج ەل دا،یتێکیە مەردەبەبوون ل ستەربەب ەیکەنیەدوو ال ەک ەکییەتیەدژا ەک یەداەر ێل
 یستیو ێپ یکراوەشوون ێب یکار  یماێه ە. واتەوەنێکر ەدۆک داەپار  یتڵەحا ەل ۆڕ وگڵئا یهاەو ب کاربردنەب یهاەب
 تیتوانە. دخاتەردەد ۆیخ کێر یندگەوێن چیه ێبەب داەپار  ەو ل تڕێبەردەد کراودایار ید یر ەکاربەب یکیەهاەب ەل یتیەەاڵمۆک
 گرنگن:  کڵێخا ندەچ داەر ێل یەوا مێ. پتین ێستبهەدەب ستیوێپ یتیەەاڵمۆک یکار  ەکەکار  ەتاک ەل کێش ەب ینانێستهەدەب ەب

 



 ەپار  ۆب تۆڕێگەو د داتەد ستەدەل ەیکاڵکا یکڵمو کیەاڵ. کاەوەگرنەکدیە کردنۆڕ وگڵئا یهاەو ب کاربردنەب یهاە: بمەکیە
  دایساز ەش یپ ینێشو کێندەه ەل ێڕ ز  یکانزا ەوییەاینڵد ە. بیتیەکاربردنەب یهاەب مانەه یش ۆڕیوگ ڵئا یهاەو ب

 .ەز ەنتەس  مەکیە ەمە. ئتێب هاەب یهاوتا ەک کیەتوانا ەب تێنر ێهەکاردەب ەپار  کەو ێڕ ز  مەاڵب ت،ێنر ێهەکاردەب

 

 یستیوێپ یکێ. کار تێب یکیز یف تێتوانەد بستراکتداەئ یهانیج ەل کەیەاردید یکردنیار ید ەک ەیەوەئ مەدوو پێکهاتەی
 .تێنێلمەس ەد ۆمن و ت ۆب کدایەکانزا ەل ۆیخ یو بوون ەو ەتێنیبەد کدایەکانزا ەل ۆیخ ،ەبوو ەن یکێرمۆف ەک یتیەەاڵمۆک

 

  ێڕ ز  ەک ەوییەاستڕ  وەل ەیەه یهاەب ەندەچ ێڕز  ەک نەبگ ەنجامەئ وەب داەد انڵیوەه ەک ردکەد ەناسانیئابور  وەب ەتڵگا مارکس
 ۆیهەب ویز  انی ێڕ . ز تێب نرخەب ەندەوەئ ێڕ ز  ەیوەئ ۆب نین کار ۆه ەمانەئ تەڵێ. مارکس دەو جوان دار ەقیبر 
. هاەب یهاوتا کەو ەشتان مەئ ی کردنەناس ێپ ر ەس ەل ەوتوو ەککێر  گاەڵمۆک ەک ەیەوەئ ر ەبەل ،ییەن نرخەب ەوەیەکەیدار ەقیبر 
 ر ەگەئ تەنانە. تەوەببات ێیل تێناتوان کێس ەک چیه ها،ەب یکردنەوانێپ ۆب ەستاندارد  ێڕ ز  ەک کاتەد ڵقبو گاەڵمۆک کێکات

 وەتا ئ ەو ەنێڵهەیکات، دەد یڵقبو گاەڵمۆک کێکات م،ەناک  ڵهاوتا قبو یکیەهاەب کەو ێڕ من ز  تڵێو ب تێب کیەواڕەرمانەف
  ،ناوه ێست هدهبە  یوا یکێتفەیس   ێڕ ز  بکات کە ڵبووقە گاڵمەۆر کگە! ئەەنموون ۆب ت،ێمر ەد  ڵسا ١٦ یدوا یەواڕەرمانەف

 وەل گاەڵمۆک ە. چونکەاتر یز  کێنیو چ تە اس یس  ر ەه  ەل ،ەژتر ێدر  کێتەحکوم  ر ەه ەل ینەمەت نجامداەئ ە! لتونە ڵوا ئائە
  س ەک کیە. تیش ۆفر یو ب تڕیبک ێیپ کێشت ر ەه تیتوانەو د ەیەپار  ەمەئ تەڵێد ەک کێن ێشو ەتۆهات ەوەار یناد ەتڵەحا

  ەیگڕێ ەل ەو پار  ،یەانداڕ سوو ە ل شیز ەکاغ ەیپار  تە نانەت ەک ستاشێ. ئەوە تێنێش ەبو ەڵه گاەڵ مۆک ەیمەرهەب مەئ تێناتوان
 .ەکێ پشتڵپا ەوۆیەخ یز ێه مووەه ەب ێڕز  دات، ەد شانین  ۆیخ کداێلیفا ەیوێش  ەل ەوەر ەوتیمپۆک یپشت ەو ل ەوییەبانک یکارت

  ر ەهە. بتێوخەڕ د گاەڵمۆک ،ییەن ەوەانیپشت ەل ێڕ و ز  ییەپشتڵپا ێب ەمێئ ەیکەپار  ەک نەبک ەوەدرک ب  کەڵخ کێژ ڕۆ ر ەگەئ
 یهاەو ب کاربردنەب یهاەب یلۆدوو پ مانەه ەل ەپار  ەیرچاوە س  ینێو شو ەرچاوەس  ەک ەوەمەبک وونڕ  ەوەئ ستمیو ڵحا
  یکات ەل ،ەپار  ر ەس  ەهات ەوەکاناڵکا ینیپشکن ەمارکس ل هاەروەه ،ەانەیه کاناڵکا ەک تێگر ەد ەرچاوەس  ەو ۆڕەوگڵئا

  ەو ،ۆڕ وگڵئا یهاەو ب نانێکارهەب یهاەب یتیەدژا یمەاڵو ەهات کانەش ێاکڕ رنج ەس   ەلمەقو چوە سەر  یرنجەس  دایەکەنیپشکن
 بکات.  ر ەس ەچار  داۆیخ ەل ۆیخ  یگشت یو کار  تەبیتا یکار  یتیەدژا  ەک کێکار  ر ەس  ەهات

 

 یەرماە س  یلۆپ ،ەو پار  کار ێکر  ەیوە ووبوونەڕ ووبڕ 

 یهڕ الپە  ٦٠تا  ٥٠ لە یدار ەیرماسە ینانێمهرهەبە یر كتەك كارهوه كەید یكەیاللە و پاره كەیالكار لە یز ێو ه كار ێكر 
و  ەپار  ەوات ،یەەر ەکتەدوو کار  مەب ستمانیوێپ یە،رماەس  ەیوەوونکردنڕ  ۆب ەمێ. ئوهپانەهۆڕ ناو گ چنەده داەیرماسە یمكەەی

 وەو ئ ەو ەنیز ۆبد هاەب ەیرچاوەس  ەستیوێپ ەک تەڵێد مانێمارکس پ ستاێ. تا ئیەرماەس  مەقولەی ر ە س  ەنێید داەر ێل ەکار،. و
. ەیهاکەب یر ەکیار ید یمۆڕ ف کەو ەو پار  ۆڤمر   یکار  یز ێه ەتاک ،یکەر ەس  یلۆ دوو پ ەیوەنیز ۆد ۆب ەداو یتەارمی

 ەک ەیەوەئ انیکێکیە: ەیەه یرک ەدوو ئ ەار مارکس پ یواڕ ب ە. بەوەادکراویز  یهاەب یناو باس  ەتەچووەن شتاێمارکس ه
  ەپار  تێب کێکار ۆه ر ەهەب ر ەگە. ئکاناڵکا ۆڕیوگڵئا ۆب ەکێئامراز  ەک ەیەو ەئ انەیکید یوەو ئ ەکاناڵکا یهاەب یستاندارد

 کێشت چیه واەئ ،ەوەبکاتۆک ەپار  کەڵخ ان ی ت،ێکر ەچاپ ن یبانک یدراو  ستیوێپ یش ەب رەگەئ ت،ێبەن کداەڵخ یستەردەبەل
  دااڵو کا ەپار  وانێن ەل ەک ەیانیتیەو دژا نێلەک وەئ مانە ه ەک ەوەکاتەد ەوەل ختەمارکس ج ە. وەوەتێدر ۆڕ ناگ گاداەڵمۆک ەل

.  بگرنەڵه ەپار  ر ەگەئ ەنموون ۆ. بیدار یەرماەس  ەی کید یکانەرانەیو ق نێلەک یما ەبن ەبنەد ەنموون ۆب ن،ەدەدەڵرهەس 
 ە. لەو ەتێوەکەدێل یوسانەاڵو ه ەوڕەبازا ەتێژ ەڕ د  ەکراوۆک ەیپار  نجامداەئ ەو ل کاتەچاپ د یبانک یدراو تەحکوم

  یکانەر ەکتەکار  ن ۆچ ەک داتەد  شانین کات،ەد یدار یەرماەس   یرانەیق ەمارکس باس ل کێکات ، یەرماەس  یدواتر  یکانەرگەب
 کەو ەپار  ەنگڕە ایئابن.  ەو ئاژاو ران ەیق یکەر ەس  یکار ۆ ه تێتوانەد انیوانێن ییشاۆو ب یدار یەرماەس  ینانێمهەرهەب

 ە. وتێز ەبەداد ەپار  یهاەب کێکات ها،ەب یکێستاندارد کەو ەپار  ان ی تێب ەیەش ێک مەئ یکار ۆه کردنۆڕ وگڵئا یکێئامراز 
 كێكات اخود ی. کردنۆڕ وگڵو ئا کردنەڵەمام یئاست ر ە س ەل تێبەد ۆیوخەاستڕ  یر ەگیکار  ەو ەتێبب مەک ەپار  یهاەب ر ەگەئ

 مانۆت انی ڵایر  یهاە ب دایراناوەیق یكییەئابوور  ەل ەنموون ۆب كێكات مەاڵب ،ەستووەقبەچ یبور ئا ت،ێز ەبەداد كێتاڵو ەیپار 



 ێب یکەیەپار  ەب یئابوور  کەن رەگەئ ن،ەبك شتنۆو فر  نڕیتا بتوانن ك الر ۆد ینڕیك ۆب چنەد ر ە كس یە كەڵخ ت،ێز ەبەداد
  ۆب تێنێبه یستەدەب تێبتوان تێبەد کێمەرهەب ینەوخا ەوات ،ەوەانڕ سوو ۆب ەکێئامراز  ە. پار تێوەخەو د ەستووەقبەچ  رز ەق
  داۆڤمر  یانیژ  یر یگێج کەیەادڕ تا یناغۆق ەل ر یقامگەس  ی. ئابوور تڕێبک داەڵیگەل یتێیەپ یستیو ێپ ەیمەرهەب وە ئ ەیوەئ

 ەیئامراز  مەئ ڕۆڵی  دا،کەلوپەل انی اڵکا ،اڵکا  ۆڕیوگڵئا یکانییەتاەر ە س  ر ۆز  ەناغۆق ەل تەنانەت ،ەبووەن ڕۆڵی
  ،ەرز ەق یکێئامراز  ش ەپار  دان،ەپار  ۆب ەکێئامراز  ەک ەیوەل ە. جگدانەپار  ۆب ەکێئامراز  ەپار  ە. چونکەوی نیب انەیوەانڕ سوو
 تەکەپار  تیتوانەد ەرز ەق مەب ت،ەیبد ەپار  ەیوەئ ێب ەب یتێیەپ ستتیوێپ ەک تڕیبک ەانیاڵکا وەئ ەستاوێئ ەل تیتوان ەد ەوات
  ەیوەنیز ۆ د یرز ەق یتیکوال ەوات ،ۆیخ ە پرس  مە. ئتەیبد ستاتێئ یکانەنڕیک ەیپار  ەوەدتێکر  مەو دواتر ل تەیبک وتەکەپاش 
  ەپار  ەختەشوێپ انی ەوات ەک ،ەرز ەق ە پرس  مەئ ە. وکاتەدروست د  دایدار یەرماەس  ینانێمهەرهەب ەل ێنو یکیییەشاۆب ،ەپار 

 ەیرچاوەس  ت،ەیدیدواتر ب ەیوەئ ۆب تیگر ەردەو ەککەلوپەلە  ستاێئ انی ت،یربگر ەو ەککەلوپەلەدواتر  ەیوەئ ۆب تەیدەد
  نجامەئ داۆیخ یکات ەل ەویە ناێه ۆب مەنموون ەک ەخانۆبارود وەل کێکیەر ەه ر ەگەئ ە. چونککاننێیەنو ییەشاۆو ب رانەیق
  ەل ەک ەیەیپار  وەئ ەو رزدا،ەق ینجامەرئەو د یبانک یمەستی س  ەل رانەیو ق یر یقامگەترس و ناس  ۆیه ەتێبەد واەئ ت،ێدر ەن
  کەو ەیەه یمکەچ ڕۆڵی  دایدار یەرماەس  یئابوور  ەل ەپار  ۆیە. بیشووێپ ەیکەدتیکر  کاتەد ر ەر ەز  ەیەه رزداەق ەیوێش 
 .ەیەه کاناڵکا ەیوەانڕ و سوو ۆڕ وگڵئا یکێئامراز  کەو یکیز یف ڕۆڵیو  هاەب ەمانا ب ینیخش ەب

 

 :یەانداڕ سوو ەل ەکدەکەم  ەیەیپار  وەئ ڕیب ەب کەیەئاماژ  داەر ێل

 ەیوێش   ەدواتر ل ە ک کات،ەد ویو ز  ێڕز  یباس  کێن ێشو مووەه ەل ەیکینز  کات،ەد ەپار  یمارکس باس  کێکات گومانێب
  ەیپار  تەنانەو ت کیپالست ەتۆب ستاێ. ئەبوو  ویو ز  ێڕ ز  یرگرتنەو و ر ەنێنو دایاستڕ  ەو ل ەهاتوو دایبانک یدراو

 ەیەپار  ەمانەئ ۆی. کتنیدێو کر  پارەو  ویو ز  ێڕ ز  وتەککێر  ەب ەک ەدانراو  ۆب ی M3و  M2و  M1 ەیپل ە. وینۆکتر یلەئ
  ەیپار  ییەن ەوەئ یمانا  نەدەدێپ تیبانک یکارت کێکات ەک یەیمانا وەب ەبوو زتر ڵۆئا ەپار  ڕۆڵی ستاێ. ئدایەەوەانڕ سوو ەل
 ڕیب مەاڵ. بەیەه ەو ەکید یکار ۆه نیندەو چ یندەناو یبانک یسوود ەیژ ڕێ ەب یندەوەیپ شەمە. ئەچاپ کردوو انیاتر یز 

 ەیەیپار  وەئ ڕی. بتێبەد راێ خ ندەچ کاناڵکا ۆڕیوگڵو ئا ەیەه گاداەڵمۆک ەل اڵکا ندەچ ەک ەو ەوە ب ەندەب ەوەانڕ سوو ەیپار 
  تۆڕێگەد  ستەجار د  ندەچ الر ۆد کیە یکێدراو ەنموون ۆ. بەیەه ەوییە ئابوور  ەیبار ەق یواوەت ەب یندەوەیپ یەانداڕ سوو ەل

  ۆیە. بیەانداڕ سوو ەل ەک ەیەیپار  وەئ ڕیب یکردنیار ید  ەل ەر ەگیکار  الر،ۆد ٨ ەنموون ۆب ت،ێوێپەد کاناڵکا یهاەب ندەو چ
 ەل تانە کەپار  ەیبار ەق واەئ ،هە بێتداەوەانڕ سوو  ە ل شتانەپار  ییراێ و خ تێب انداڕ سوو ەل کانتاناڵکا ەیبار ەق ر ەگەئ

 یکێئاست ەل ەکید یکێجار  کوەتاو  ەوەتێبەد مەک یانڕ سوو  ییراێخ ست، یوێپ مەل تێب اتر یز   ەکەپار  ڕیب ر ەگە. ئیەانداڕ سوو
 بوو. ەپار  ەب تەبار ەس  ەمە. ئەوەکاتەد ینگەتردا هاوس 

 

مارکس   ستاێ. تا ئنجامەرئەددەبێتەو کار  ەپار  ەیر ەدوو فاکت م ەل یەرماەس   نۆو چ یەیەرماە و کار س  ەپار  یداهاتوو دوا یباس 
.  ەکردوو شەداب ەیکڕەمشتوم ،اڵکا ینیپشکن ەب ،ییەچ ەو پار  ییەکار چ ەوات ،یەرماەس  یکانییەکەر ە س  ەر ەکاراکت یناساندن ەب

بکات. من   ۆڕ وگڵو ئا ەو پار  ەپار  یو دروستکردن اڵکا ینانێمهەرهەب یردندروستک ەیس ۆپر  ەل یوەیڕەپ ۆڤمر  ییەسروشت
کار و   ەو تاک هاەب ،یکانییەتیەو دژا ناتەباییو  اڵکا مەقولەی یشکردنەداب ەب یەرماەس  یکارکرد ەیوەوونکردنڕ  ستمیو

 ەب مەکی الن یەوا مێ. پەوەتینێخویب مەکەد ار یشنێپ ەک م، ەئاسان بک یەرماەس  یبێ کت ئەو بەشانەی یەوەندنێو خو ەپار  ڕۆڵی
 ۆی. ماركس خەوەندنێخو ۆئاسانتر بوون ب یەرماە س  ەل ەتەباب وەئ ،ەو پار  هاەو ب اڵکا ەب تەبار ەس  ستاێتا ئ کانمەوەوونکردنڕ 
دا  و ئاستەو لە یزاننە ستمیوێپ من بە ، كەوه تەكردووه یش یتر یفلسەت فەنانەو تە دەقیق تر وردتر و و ر ۆز  مەقوالنەی م پئە
  یەرماەس  ەیوەندنێخو ەک ستاێئ ،ەوەر ەنێخویب تیبچ ەک ەیەوەئ ەوەسانیمن د یار یشنێ. پوهیزانسوود نەبە موه وونكردنەڕ 

 .تێوەکەردەئاسانتر د

 

 یە رماەس  یگشت ەیرمولۆف



  یکار  یز ێ: همەکیە یار ی. پرس نینووس ەد یەرماەس  یکانییەگشت ەرمولۆف داەر ێو ل یەرماەس  یتەناو باب ەنیچەد ودواەمەل
 ،یان هەیەاواز یج کانداەاواز یج ەتاڵو ەل ەو ییەتیەەاڵمۆ ک یووڕ  ەل ەستیوێپ ەکار  مەئ ت؟یوێپەد نۆچ یتیەەاڵمۆک یستیوێپ
  ۆب انیر ۆز  یکار  ەیوەئ ێبەب ەیەه انیر ۆز  یکیەهاەشت ب کێندەه ەنۆ: چمەدوو یار یپرس  ؟ییەچ ەیکەوەوونکردنڕ 

 ن؟ ۆنێل نۆج ۆیانیپ کەو ت،ێبکر 

 یکار  ییەن ار ڕیب ەمێئ ەک ەیەوەئ م ەکیە یار یپرس  ۆمارکس ب یمەاڵو مەاڵ. بەباسکراو اسەرمایەد  یبێکت ەل ەناڵخا مە: ئمەاڵو
 تێوتر ەد انێیپ ەک ەو ەنیب ەد کێلەگەژمار  یووەڕ ووبڕو  ەکردوو یسابیح گاەڵمۆک ن،ەیبک سابیح ستیوێپ یتیەەاڵمۆک

 ەكردوو سابیح یتیەەاڵمۆك یستیوێپ یكێكار  گاەڵمۆك ە. وات سوڕێتەوەەد دایور ەد بە ەستیو ێپ ییەتیەەاڵمۆک ەکار  مەئ ەنرخ، ک
 ەک ەوەکاتەد یوونڕ مارکس  ، یەرماەس   یمێیەس  یرگەب ەنەیگەد کێ. کاتڕەبازا نەڵێد  تێپ داەسابكردنیح مەل ەیواز ێش  وەو ئ

  یتووش  ڕبازا ی . نرختێگر ەد یر ەو ەوە انیهاکانەب ەیس ۆپر ەمارکس ل ەک ەینرخ وەل ەاواز یج کان اڵکا ڕیبازا ی نرخ یچۆب
  انیکار  ەل کراویار ید یکڕێب ەک ەیانیرماەس  وەئ مووەه یسوود ەیژ ڕێ یکسانکردنیە کەو ت،ێبەد ەکید یوسانەاڵه
  ە رکەئ مەئ سەک ییەن ار ڕیب ن،ێکر ەد  ێجەبێج یدار یەرماە س  یاساکانی ەچونک  دا،ەگەڕێب اوازن،یج کانە. نرخەویمژ ەڵه

 مەئ یزمیکانیم ەک ەوەبکات یوونڕ  یتیەستویمارکس و ەچونک ست،یوێپ یتیەەاڵمۆک یکار  یکردنەوانێپ ۆب ۆستەئ ەتێبگر 
  تەڵێد کێ. کاتتێبکر  ەوانێپ تێناتوانر  تێبەن یکیزیف یکەیەاردید رەگەمارکس ئ یواڕ ب  ە. بکاتەکارد نۆچ ەمەستیس 
 کەیەاردیو د تێش یدابن ەوڵەما ەل کێر ەژ ێو ت ییەن ەوەئ  کە. و ییەتیەەاڵمۆک یسابکردنیح ۆب ەگڕێ ەتاک واەئ ،ییەتیەەاڵمۆک
  ەیش ێک کیەاڵکا ر ەه یهاەب یسابکردنی ح ەیش ێک نجامداەئ ە. لتێکر ەد سابیح ەوییەتیەەاڵمۆک یووڕ  ە ل ەبکات ک سابیح

 ەتیچوو لەبنەڕەتدا یچۆب ەواتەک ن،ین ەنیقەاستڕ   کانەنرخ ر ەگەئ ەک ەیەوەمارکس ئ بەرهەڵستی ینتێومیئارگ. ییەن زم یمارکس 
  ینرخ یور ەد ەل ە ک دا،ڕ بازا  ەل کاتەنرخ د ەباس ل مداەهێس  ی رگەب ەمارکس ل ؟ەیەنیقەاستڕ  ەمەئ ی چۆو ب هاەب ر ەس 
  یو نرخ  هاەب وانێن ەل .کاتەد هاەو ب نانێمهەرهەب ینرخ وانێن یندەوەیپ ۆب دواداچوونەب شیسانیو د تڵێجووەد مداەرهەب

  ی قازانج ەیژ ڕێ  ەک نێشر ۆبفر  کێنرخ ەب کاناڵکا ەستیوێپ ەوات نان،ێمهەرهەب ینرخ تێوتر ەد ێیپ ەیەه کێشت  داڕ بازا
.  ەوەنیوەکەدوور د ەهاکەب ەل ،ەکەنرخ ەنەیگەد کێکات نجامداەئ ە. لکساننیەنا کانەپار  ە. چونکتێنێبه یدەب شیەرماەس 
 ک،ێمەرهە ب ر ەه ر ە س  ەتەیبخ ەنجەپ رەگەئ مەاڵب کات،ە د ەیوەر ێژ  یزمیکان یم یواو ەت ۆڵینتر ۆک ەک کەیەاردید ەیهاکەب

 ییەتەڕەبن مەقولە وەئ یور ەد ەل مەاڵ. بتێبەن وتەکڕێ ەب نهاەناکات، ت ەمەرهەب وەئ یهاەب یتیەراەنێنو یر ەس ەل ەیکەنرخ
  سەک مەاڵب ،ەوەتڕێسوەد داەکەمۆت ەئ یندەونا یناوک یور ەد ەب ەکەنۆلکتر ەئ ەک تیبگر  رچاوەبەلئەوە  تیتوانە. دتۆڕێگەد
  کانەر ەگەئ ەیش ێهاوک ،ێیەکو ەبزانن ل ەیوەئ ۆب ، ەوەتڕێسوەد تێزانەد ،ێیەکو ەل ەنۆلکتر ەئ مەئ ەک ەکردووەن یار ید
  مەل نۆلکتر ەئ ەک زاننەد مەاڵب ،ییەن ینۆلکتر ەئ ەیخولگ  کداێسات چیه ەل سە. کتێب ێوەل ەنگڕە یەوا ەک نەڵێو د نووسنەد

.  تەیبک راوردەب داەمەئ ەڵگەل ەهاکەب ەستیوێپ هاەروە. هەوەتڕێسوەد مداۆتەئ یور ەد ەب داەناوک مەو ل داەمۆکتر ێسپ
  ەپشت ب ،ڕ بازا ەبگات ەیوەئ شێپ یتەبی تاەب ،ییەکەمەڕەه  ە ش یمەه ەکە. نرخەوەتڕێسوەد دایور ەد ەب ەیکەنرخ ەک کەیەخولگ
و   تۆڕێگەد نانێمهەرهەب ی نرخ یور ەد ە ل ڕ بازا ی. نرخنانێمهەرهەب یخنر  تێوتر ەد ێیپ ەک تێستەبەد ەکید یکێر ەفاکت

 تەڵێد ەک کیەزانا ڵێیب ی. ناتوانیەوا نۆلکتر ەئ ەینموون کە. وتێندر ڵێمەبخ هاەب ێیپەب نانێمهەرهەب ینرخ تێتوانر ەد
  تڵێبدات و ب شانین ۆیخ ەینجەپ کداێسات چیه ەل تێناتوان یچۆب ،ەو ەتڕێسوەد مداۆتەئ یند ەناو یناوک یور ەد ەب نۆلکتر ەئ
  مەئ ەیوەخوالن ەینگیژ   ەک تێبدر  شانین ەیەخولگ وەئ تێتوانر ەد مەاڵب کان،ەوتەکڕێ ەل ەتر  یکێ کیە ەیکەنێشو ؟ێیەکو ەل
 .تێگر ەدۆخەل ەنۆلکتر ەئ

 

  یستیوێپ یکار  یسنوور  ە ک تێکر ەد شەداب کداەیەژمار  ر ەس ەب کدایە گاەڵمۆک ەل یتیەەاڵمۆک یستیوێپ یکار  ۆیک
 یلەلوپەک ەب کراویار ید یکێمەرهەب ر ەه ەک ییەن ەوەئ ەکەلەس ە. مکاتەد یار ید کراویار ید یکێمەرهەب ۆب یتیەەاڵمۆک
  تێکر ەد رجەخ انۆیب ەک ەیکار  وەئ یما ەبن کەو ەکراو رجەخ انینانێمهەرهەب ۆب ەو کات ک یەرماەس  ڕیو ب ەوییەستەد
 ر ەه ینانێمهەرهەب ەک ەوونڕ .  ەکراو رفەس  انداێیت  ەو ییەتیەەاڵمۆک یووڕ  ەل ەک ەیەکار  وەئ ۆیک ەکە. باس تێر یربگەو
  ر ەس ەل یر ەگیو هتد کار  یکیکن ەو ت ییهاتووێو ل هونەری یەیرماە س  ەل کراویار ید یکێئاست ەب یس ەکەتاک یکێمەرهەب
 کەو یس ەکەتاک یەیرماەو س  اڵکا یدانان تایبەتمەندیو ماەبن مەاڵب ،دادەنێتەستیو ێپ ییەتیەەاڵمۆک ەکار  مەئ ڕیو ب اڕ کێت
  ر ێکاتژم ٧ ەمەرهەب مەئ ەک ییەن  ەوەئ ەکەنتێئارگوم ، ۆکاردڕی ەیوانەچێپ ە. بییەن راوردکردنەب مەبەست لێی کیەماەبن



  ەوییەتیەەاڵمۆک یووڕ  ەکارکردن ل ر ێکاتژم ٧ ەنگڕە تەڵێمارکس د ،ەیەه یر ێکاتژم ٧ یهاەب ۆیەب ،ەکراو رەس ەل یکار 
 کارکردن.  ر ێکاتژم ٩ ەنموون ۆب انی رێکاتژم ٢ ەب ر ەرامبەب تێب ستیوێپ

 

  ەیابانینا  ۆتابل وەئ کەو و  ییەن وەئ کەو ەیکید یک ۆیەانی. پییەن اڵکا نۆنێل نۆج ۆیانی: پنۆنێل نۆج ۆیانیپ ەیربار ەد
 کیەاڵکا کەو تڕێکەد نۆنێل نۆج ۆیانیپ ەیس ەک  وە. ئکاتەد یباس  ەوێش  مانەه ەب یواوەتەمارکس ب ەک یەوا ر ەهون

. تێکر ەد ەوێپ ەڵەیمام یدار یەرماەس  یەیکا ەیوەر ەد ەل  کێر ۆج ە. بتڕێکەید نۆنێل نۆج ۆب کییەادگار ی کەو ت،ڕێکینا
 ەو ەنانێمهەرهەب ێڵیه ەل ەک نۆنێل نۆج ۆیان یپ یناوەب ییە ن کمانێمەرهەب ەمێئ م ەاڵب ت،ێشر ۆفر ەو د ت ێدر ڕ کەد داەسات وەل
 . ەوەر ەد ەتێب

 

 یبازرگان مەقولەیناو  ەنیچەد داەر ێل ەمێ: ئکانداەاواز ی ج ەتاڵو ەل یتیەەاڵمۆک یستیوێپ یکار  وانێن یاواز یج ەب تەبار ەس 
  ۆ. بەوەنڕێسوەد داێیت کاناڵو کا ەگەڵمۆک تێوتر ەد ێیپ ەک تێدابنر  کێسنوور  ەستیوێپ کداێناغۆق مووەه ەل مەاڵ. بیکەر ەد

 یوداەم ەستیوێپ واەئ ت،ێنر ێبه مەرهەب اواز یج یتاڵو  ەو ل تێبەه یپۆلق و پ کێتاڵو ندەچ ەل کێمەرهەب ر ەگەئ ەنموون
  یبچووک یوداەم رەگەئ مەاڵ. بیهانیج ەتۆب انەیکڕەبازا ەچونک  ت،یبگر  رچاوەبەل یهانیج ەب یتیەەاڵمۆک یستیوێپ یکار 

  ستەدەب اوازیج ئاستی شەکار ۆه مەئ ر ەبەل ر ەو ه یەدایەوداەم وەل ەیوانەئ یکار  ۆیک ینجامەرئەد ێک نڵێیب ێبەد ت،ێبەه
 .تێبەد تر یهانیفراوانتر و ج یتیەەاڵمۆک یستیوێپ یکار  مەقولەی ،یکەر ەد یبازرگان یفراوانبوون ەڵگە. لتێنر ێهەد

 

 



 

 

و   واتەڕ د ەیەپار  وەب نجایئ بات،ەد ەو پار  داتەد کیەاڵکا کێس ەک ەک ییەیاستڕ  وەئ ەنیشتەیگ کاندااڵکا هەڵسەنگاندنی ەل
  مەب ە کەس ۆپر  ە. واتنەیکەد یار ید M ەب ەو پار  C  ەب اڵکا ەمێئ داەر ێ. لەباش  یکەیەس ۆ پر  ەک ت،ڕێکەد ەکید یکیەاڵکا
  ە. لکاتەدێپ ستەد یەرماەس  ەوەر ێل ە. وM-C-M ەوات ت،ێب ەیەس ۆپر  مەئ یتاەر ەس  تێتوانەد ەپار  مەاڵ، بC-M-C: ەیەوێش 

و   نەیکەد یبازرگان یەیرماەس   یباس  ەمێئ داەر ێ. لەپار  ۆب ەوەتەڕێگەو دواتر د تێدر ڕ کەد کێمەرهەب کات،ەدێپ ستەد ەپار 
و   داتەد ەپار  کێکات نجامداەئ ە. لەکردووەن یبازرگان واەئ ت،ێب کیە کەبازرگان و تاۆو ک مەکیە یەیرماەس  ر ەگەئ
  ەیرمولۆف ە. واتەوەر ەد ەتێهاتب ەکەس ۆپر  ەل ەوەاتر یز  یک ەیەپار  ڕەب ەب ێبەد ،ەو ەتێش ۆفر ەید ەو دووبار  تڕێکەد کێمەرهەب

 : ەیەیەوێش  مەب ەپار  ەیوەانڕ سوو

 

M - C - M' (M+∆M) 

  هاەب مەئ نەیناگێت داەرمولۆف مە. لیەرماەس  ۆب ەاوۆڕ گ ەپار  ەیەوێش  مەو ب ەوەتەڕێگەتر د ەیپار  کیە ەب دار یەرماەس  ەوات
 ەک ەیکات وەب راوردەب ەب ەبوو ەه یاتر یز  یهاەب ەکەمەرهەب دا،ەییەنموون ەمۆڕ ف مەل یچۆب ،ەهاتوو ەوێکو ەل ەادکراویز 
. ماركس  ەوییەکەر ەد یبازرگان یناو باس  ەنیو ناچ نیگر ەد رچاوەبەل یتیەەاڵمۆک یەیرماەس  مووەه داەر ێل ؟ەدراوڕ ک
و   ەبوو ەیهاكەب ۆب ەداو كمانێمەرهەب ینڕیك ۆب ەك  ەیەیپار  وە ئ ەوات ،یەهاوتا ییەندەوەیپ مەئ ینیەدوو ال ەك تێپرس ەد

  ،ییەن یکار ەساخت  انی کێس ەک کردنە سەر  واڵک یدانان بابەتەکە ،وەتەوەوتەك ستەد مانەی هاكەب یهاوتا  ەمانتوش ۆفر  كێكات
  .یتیەشتووۆفر  ەیهاکەب ەل اتر یز  یکێنرخ ەو ب ەوڕیک ەیهاکەب ەل رزانتر ەه یکێمەرهەب فاڵن ەک ییەن ەوەئ یار یپرس  اخودی
 ەل یهاەب ەک تێشر ۆبفر  کیەاڵکا تێ. ناتوانر ەو ەننێش ەوەدەڵه کتر یە ەمانەئ دا،یئابوور  مووەه ەل ت،ێواب ر ەگەئ ەچونک ،
  ەس ۆپر  وەل ە. واتەش ەوەئ یواتا یەرماە و س  تێبکر  ادیز   ۆب یکیەهاەب کداێ نێشو ەل تێبەد کوەڵب ت،ێب اتر یز  گاەڵمۆک مووەه

 .مەبک ەتەباب م ەئ یباس  یورد ە. با بەکراو ادیز   یەرماەس  ۆب ەادیز  یکێداهات ت،ەڕێپەدێت داێیپ یەرماەس  ەک ەیو خول



و  ەکارگ ەباتەد ەمەرهەب وەو ئ تڕێکەد کێمەرهەو ب  داتەد ەکیەرماە س  مووە. هەباش  ییتاەر ەس  ەیپار  ییتاەر ەس  ەیپار 
  یەیرماەس  انیکێش ەب ،ەیەه انیش ەدوو ب تڕێکەید یەرماەس  ەک ەیالنەلوپەک وەئ. تێن ێهەد مەرهەب ێپ ەیکید یکێمەرهەب
. تێنێهەکاردەب نانداێمهەرهەب ەیس ۆپر  ەل ەمانەکار. ئ ەل  ییەتیبر  شیمەدوو یش ەب ،ۆییەمر  ەر ەیغ یاڵکا مووەو ه ییەک یکنەت
 ەیکەش ەب ردووەه ینڕیک ۆب ەک ەیەیپار  وەئ ۆیک ەل  اتر یز  یکیەهاەب ەب تێش ۆفر ەیو د تێبەدروست د ێنو یکێمەرهەب

 ەوونڕ  ەیکەکار ۆه نەیبد رنج ەس   یورد ەب ر ەگەئ ت؟ێد  ەوکوێ ەل M ەیادبوونیز  مەئ نەیناگێت داەیەرمولۆف مە. لەداو ەکاڵکا
ناو   ەتەچوو داەپار  ەیوەانڕ سوو  یخول یاستەڕ ناو ەل ،ەوڕیک داڕ بازا ەل یکێمەرهەب ییتاەر ەس  ەیپار  کێکات ەچونک

 ینانێمهەرهەب ۆب کانەدراوڕ ک اڵکا یکانەاوۆڕ و گ ر یگێج  ەش ەب ردووەناو ه ەچوو ەوات دا،ەڵیگەل ی کارکردن یکیز یف ەیس ۆپر 
  تاداەر ەس   ەبدات. ل شانیپ نرخمانەب یووداوڕ  کانیەکی ز یف ەووداوڕ  یبر ەل ەک ەکێرمولۆف ەب ستمانیوێ پ ۆیە. بێنو یاڵکا

  كێس كە تڵێو هتد. ماركس ده رزەب انی ەمەک ، ەندەچ انەیهاکەب تێبزانر  تێناتوانر  کانەشت ی رکردنەیس  ەوتمان ب
 ینانێكارهبە یكات كە تێبهە یكەیاڵكا یوه نەیز ۆد  یسچان تێبده تڕێكده ێ پ یاڵدات و كاده داڕبازا لە یكەەیرماسە
  کیەاڵکا کوەڵب وونادات،ڕ  اندایهاکانەب ەل کییەانکار ۆڕ گ  چیه ،ەوەتۆڕیگەتر د یکاناڵکا مووەه کێبكات. کات ادیز  یهاكە بە
 یەاڵکا وە. ئتێبەدروست د ێنو یکیەهاەتر ب یکیەواتا ەب انی. تێنر ێ هەکاردەب کێکات کاتەد ادیز  ەیهاکەب ەک ەیەه

  مەئ مەاڵ. بM+∆M ەتێبب M ەیوەئ ۆیه ەتێبەد داینان ێکارهەب ەیس ۆپر  ەل ەک ەیەوەئ یەاڵکا مەئ یند ەتمەبیو تا ەیەکەکار 
 ەیکەتوخم تێب ە. دەوەتێز ۆدەد ییژووێم یکێندەهڕە ەکەش ێک ەک یەداەر ێل ە. وتێشر ۆبفر  تێبتوانر  تێب ەد ەتەبیتا ەمەرهەب

 یکەیەماو ۆ. بییەن مان یدار یەرماەس   ناکات،ێپ ستەد ەیەس ۆپر  مەئ ت، ێدر ڕ کار بک یز ێه تێتوانر ەن ر ەگە. ئت ێدر ڕ کار بک
کار   یز ێه داڵیودایف یستمیس   ەل ە. وشراۆفر ەد ەو ن دراڕ کەد ەبوو، ن ەلۆیک نەخاو یه داەلۆیک ەیوێش  ە کار ل یز ێه ر ۆز 
  ی ادکردنیز  ۆب کرا ەد رخانەت ر ۆ راوجۆج یواز ێش  ەب تدارەاڵس ەد ینیچ  بۆ کات وو خان  ڵیودایف یکڵمو ەبوو ل کێش ەب
 ەتێبەتر د یکاناڵکا کەکار و ەک ەیەوەئ ەادکردنیز  هاەب ەیس ۆپر  مەئ ینانێهیدەب ۆب ستیوێپ ی رجە م نجامداەئ ە. لمەرهەب

 ەیوەنۆڵیکێل یورد ە ب دایەرماەس  ەل ەک ڵەیخا وەئ ەواتە . کتێشر ۆ فر ەو د تێدر ڕ کەد داڕ بازا  ەل ەکێکار شت ەوات ک،یەاڵکا
 ەیەس ۆپر  مەئ ەیوەئ ۆب ە. وکاتەدروست د یدار یەرماە س   ەک یەاڵکا ۆکار ب ینۆڕیگ ەیس ۆپر  ەو ەئ ەک ەیەوەئ ەکراو ر ەس ەل
  ی کەڵخ ۆب کانەنیگوندنش  ینۆڕیو زار و گ یوەز  ەل یو چاکسازدەسەاڵتلێوەرگرتنەوە یژووێم ەل ەستیو ێپ ت،ەیبک وەیڕەپ
:  م ەکیە: تێب دار یەرماەس  کیەگاەڵ مۆک ەیوەئ ۆب تێبکر  ێجەبێج رج ەدوو م تێبەمارکس د یواڕ ب ە. بەو ەتۆڵیبک ندەمڵەوەد
 ەر ۆ ج ر ەه ە ئازاد بن ل تێبەد شیمەدوو ان،یئاغا کەن تێب انۆیخ  یه انۆیخ یکار  یتەاڵس ەد بنەه کێسانەک تێبەد

ناچار   نجامداەئ ەل ە. ونەبک نیداب انیکان ییەستیداوێپ ەک ڵ مو وەئ ینانێمهەرهەب ەب تواننەد وانەئ رناەگەئ ەچونک ک،ێکڵمو
  ێب یس ەك كێندەه یبوون ەدوور بن. وات یتێندار ەخاو  ەل ەسانەک مەئ ەستیوێ. پشنۆبفر  انۆیخ یکار  یز ێه بوونەن

  ۆب ەكێرجەم شن،ۆبفر  انۆیخ یكار  یز ێه تێدر ەدێپ انەیگێو ر  شنۆبفر  ان ۆیخ یكار  یز ێه یناچار ەب ەك ،یتێندار ەخاو
  ۆب ر ەگەئ ەچونک ت،ێبکر  ژمار ەگرنگ ه ەب ێبەکار د ی تەاڵس ەد یشتنۆفر  ۆب ەتۆڵەم مە. ئیدار یەرماەس  ینانێمهەرهەب

  ر ەس  ەویەداەد ێیو ل هاتنەئاغا د یکانەکدار ەچ ەز ێه ،ەکەشار  ەتێهاتب کەیەلۆیک ر،ەوبەمەل ڵ سا د ەدوو س  انی دەس  ەنموون
!  شتمڕۆیمن  تڵێب یئاسان ەب تێناتوان ۆیەربە.و هڵیودایو ف یتیەالۆیک یمەستیس  ەل ەکێش ەب کاننەلۆیو ک ەلۆیک ،یوەز 
شار و   ەتێچەو د ەوەتێخر ەدوور د یوەز  ەکار ل یز ێه یواوەت دایایت ەک ەمەستیس   مە. ئانکوشتەید ن،ڕۆب دراەدەنێپ انەیگڕێ

 یبوونەکەڵەک ەیس ۆپر  تێوتر ەد ێیپ ە ک ،ەژ ێدوور و در  ییژووێم یکەیەس ۆپر  ،ەوەتێدر ۆڕ گەد ەپار  ەب ڵکشتوکا یخود
  رانداێئ یکانەپەچ  ەڵگەل ر ەوبەمەل ڵ سا ٣٠ ەک ەیباس  و ەئ ت،ێب رتانیبەل ر ەگەئ ە. ویر ەس  ەوەمەڕێگەدو دواتر  ییتاەر ەس 

 ۆیهەو زار و ب یوەز  یکانییەچاکساز  ۆیهەتردا، ب یکانەشت وانێن ەل ،ەییدار یەرماە س  رانێئ ەبوو ک ەوەکردمان ئ
 ەر ەماوەج  مە. ئکانەشار  ۆب وانەئ یهاتن وخاک،   ەل رانێئ کرێچیەکانیو وەرزێران ەیر ۆز  ەژمار  وەئ کەندرانیەڵه

 ەیوەتوان انی نەدروست بک یرز ەد تواننەن کانەدار یەرماەس  ییە. گرنگ نیبژ  ەیوەئ ۆب تێبدر  ەپار  تێبەد ەفراوان
 یەیگاەڵمۆک وەئ ت،ێب کیەاڵکار کا یز ێه ر ەگەئ ۆیە. بشنۆبفر  انۆیخ یکار  یز ێه تێبەد ەک ەیەوەگرنگ ئ ،ییەن انیئاسن

 یهاەب ،ەپار  یهاەو کار. ب ەپار  ناکۆکیەکانی ەیوەکردنۆ ک ر ەس  ەنێید ەک یەداەر ێل ە. وییەدار یەرماەس  ەوەنی بەد یووەڕ ووبڕ 
  مەرهەب ت،ین ێهەکاردەکار ب یز ێه کێکات ە. واتیتیەنانێمهەرهەکار ب ینانێکارهەب ،یتیەکاربردنەب یهاەب ،ەپار  ۆڕیوگڵئا
  ێنو ەیاردیو د ێنو  یهاەب ت،ینێهەکاردەکار ب یز ێه کێ کات مەاڵب ت،ینێهەد انیکار ەب کێ کات ییەن کانتاڵکا ی. باقتینێهەد

 :ەیەیەس ۆپر  مەئ ەیرمولۆف ەیەنێو مەئ ە. وتەیکەدروست د



 

 

  ی ۆڕ وگڵئا مەئلە تێبەد ن،ەیبگێت یدار یەرماەس  ەل تێوەبمان ر ەگە. ئL (Labor) ەڵگەل M ۆڕیوگ ڵئا ەتێبەد ەکەس ۆپر  ۆیەب
  داڕ بازا ەکار"؟ ل یز ێ"ه ەب انی ەوەنۆڕیگە"کار" د ەب ەپار  ەمێئ ایئا ،ەیەوەئ ار یپرس  مەاڵ. بەوەنۆڵیکاردا بک ەڵگەل ەیەپار 
  دەدرێتئەنجام  داەکارگ ەل ەک ەیەوەئ ەکەکار  کات،ە د ۆڕ وگڵئا یکار  یز ێه گەڵەل ،ەوەتۆڕێکار ناگ ەب ەپار  داریەرماەس 

 ر ەرامبەب ەل ەنموون ۆب ە. واتتێوێپەد ر ێکاتژم ەب ەک ،ەوەتۆڕێگەد کار هێزی  ەب ە. پار تڕێکەید  دار یەرماەس  ەیوەئ یدوا
 یکێنانێکارهەب ۆب کراودایار ید یکێر ێکاتژم ندەچ  ەل داریەرماەکارکردن. س  ر ێکاتژم ٨ ۆب کراویار ید یکەیەپار  ڕەب
 ەکەی ئەو کار  یز ێه کراویار ید یکەیەماو ۆب ت،ێ در ڕناک کار ێکر  ی. کار کار ێکر  ەداتەد ەکار پار  یز ێه یکراویار ید
 چەملک یی اسایو  یرمەف ینیەال انیمەکیە: ەیەه ینیەکار دوو ال یز ێه نجامدا ەئ ەکار. ل ەکاتەد ەکار  یز ێه وەو ئ تڕێکەد

  یز ێه یچبوونەملک ەینیقەو راست یکیز یف ینیە: المە. دووتێشر ۆفر ەو د تێدر ڕکەد ەک ،یەرماەس  ۆکار ب یز ێه یبوون
  دار یەرماە س  نداێدوو شو ە ل کار ێ. کر کاتەکارکردن د ەب ستەو د تێنێهەد ست ەدەب کانەئامراز  ە ک ،یەرماەس  ۆب ەکار 

  ەک کێس ەک کەو نانداێمهەرهەب یئاست ەل انیمەو دوو ۆیخ  یکار  یز ێه یار ڕیک کەو داڕ بازا ەل انیک ێکیە ت،ێنیبەد
کە بەسەرمایەداری   یشتەەوەئ کار ێکر  ەک ەینێشو وەئ ە. واتکاتەد نانێمهەرهەب یکانەئامراز  ەل کێش ەب یتیەراەنێنو

  ت ڕیکەد کاناڵکا یباق ەک کێ. کاتنەیکار بد یز ێه یکانییەندەتمەبیتا ەب یگرنگ تێبەد داەر ێ. لبەکردەی دەیگەیەنێت فرۆشتوە
 ەل ەاواز یج ەیهاکەب ەک ەیەوەکار ئ یز ێه وانێن یاواز یج وونادات،ڕ  اندایهاکانەب ەل کییەانکار ۆڕ گ چیه ت،یش ۆفر ەیو د

 ۆب ەیپار  کڕێب ەمێئ ەک ەیەوەئ داڕ بازا ەل کێمەرهەب ر ەه یهاەب ؟یچۆ. بتێنێهەد یمەرهەب ەک ەیمەرهەب وەئ یهاەب
 وەب مۆڕ گیو ب مڕ کیبتوانم ب ێبەد ،یکیژ ۆل یکەیەوێش  ەب  ت،یش ۆبفر  ێپ کمێشت  داڕ بازا  ەل ر ەگە. ئنۆڕیگ یب ەیوەئ ۆب نەیدەد

  یەمانا وەب شۆڕیوگڵ. و ئاەومڕیک ەک مەدەد ەشتان وەئ ەی وە نانێمهەرهەب ەدووبار  ەی. من پار ەداو ەیهاکەب ۆب ەک ەیەیپار 
.  کاتەد دروست شێنو یمەرهەب ڕەب کێندەه مەاڵب ،ە وەتێگر ەد ەیگێج  ەپار  کڕێب ەکار ب یز ێه ؟ییەکار چ یز ێ. هتێد
  ەک ەیکار  ڕەب وەب ەکسانیە کوەڵب دات،ەد ینجامەئ ەتەاڵس ەد وەئ ەک ەیکار  وەئ ڕیب ەب ییەن کسانیەکار  یتەاڵس ەد یهاەب

و   کاتەد ۆڕ وگڵئا کار ێکر  یکار  یز ێه داریەرماەس  کێ : کاتەو ەر ەبک ێل یر یب ەیەوێش  مە. بەوەمان ۆب کاتیب تێبەد کار ێکر 
  ۆب ەستیوێپ  ەوییەتیەەاڵمۆک یووڕ  ەل ەک ەیکار  ڕەب وەئ کوەڵنادات، ب کار ێکر  ەب کارکردن  ر ێکاتژم ٨ ەیپار  ت،ڕێکەید
  کار ێکر  ییوێبژ  یهاەب دار یەرماەس   نجامداەئ ە. لیان ەیب ەکارگ ۆب ەو ەتەڕێبگ ەیوەئ ۆب تێب  ندوویز  ەکەکار ێکر  ەیوەئ
 ەکەکار ێکر  ەک ییەکارکردن ن ەیعاتانەس  وەئ یهاەب ت، ێکاردەکار ب ینڕیک ۆب ەیەیپار  اخود ی ەستەقدەح وە. ئداتەد

  ەمانیگر  ر ەگەبکات. ئ نیداب یانیژ  یو ێبژ  ەیوەئ ۆکار بکات ب  تێبەد ەکەکار ێکر  ەک ەیەپار  ڕەب وەئ کوەڵب کات،ەکارد
 یوێبژ  تاەر ەس  ەک ەیەوەئ داتەید  دار یەرماەس  ەک ەیەیپار  وەئ ،ەیەه گاداەڵمۆک ەل کێدار یەرماەو س  کێکار ێکر  ەک تەیبک



  ەک ەیوەل اتر یز  داریەرماەس   ان،یژ  یوێبژ  ینکردنی داب ۆب تەیکار بک ەسنوور  م ەل اتر یز  رەگەبکات و ئ ر ەگۆمس  ۆیخ
 دا. ەیپار  تێگر ەردەو ۆیخ

 

 

  ر ەه یهاەو ب تێب کیەاڵکار کا ر ەگە! ئر ێخەن ت؟ێنەداد کار ێکر  یر ەس  ر ەس ەل واڵک ەوۆڕەوگڵئا یووڕ  ە ل دار یەرماەس  ایئا
 تێبتوان ەیو ەئ ۆب ەیەه ەیکەکار ێکر  یچووێت رداەرامبە ب ەل دار یەرماەس  ت،ۆڕیبگ ێیپ تیتوانەد ەک تێب ڕەب وەئ کیەاڵکا
 ،ەو ئامادەبێتە داەنانێمهەرهەب ێڵەه وەتر ل یکێجار  ەیسب  تێبتوان ەکەکار ێکر  ەیوەئ ۆب ،ڕ بازا ەوەتێب ەوەخۆبارود مانەه ەب

 ۆب ەک ەیوەل اتر یز  ت،ێنر ێهەکاردەب یەکار  یز ێه مەئ کێکات مەاڵ. بەکار ێکر  یکار  یز ێه یهاەب ەمە. ئداتەد ەپار 
  ەک ەیەه کیەاڵکا ە! واتیەداەر ێل ادکراویز  یهاەب یکان ەدۆک مووە. هتێن ێهەد مەرهەب ،ەکارهاتووەب ۆیخ ینانێمهەرهەب

ئاسن  کێ. کاتەیو ەنانێمهەرهەب ەدووبار  ۆب ەستی وێپ ەک تێنێهەد مەرهەب یەهاەب وەل اتر یز  ت،ینێ هەد یکار ەب کێکات
 یها ەب ەوات نراودا،ێه مەرهەب یلێمبۆ تۆئ ەڵگەل تینێهەردەد  ەکارگ ەئاسن ل یها ەب لداێمبۆتۆئ یدروستکردن ەل تینێهەکاردەب

  ،ەناوێمهەرهەب یانیژ  یوێبژ  ر ەه کەن ت،ێڵێهەدێجەب ەکەکارگ ەکەکار ێکر  کێکات مەاڵ. بەکەلێمب ۆتۆ ئ ۆب ەوەتۆاستئاسنت گو
 ەڵگەل یەهاوتا  ەناوێه یمەرهەب کار ێکر  ەیوەئ ەک ەیەرمولۆف مەئ ۆیە. بەشتوو ێهێجەب ۆیخ یدواەل ەیادیز  یکێشت کوەڵب
  یکمەقولەیەکار  یهاە. بنەدەن کارێکر  ەکار ب یز ێه  یهاەب ەک ییەن یەمانا وەب ستغاللکردنی! ئەڵەیەه ،ەیکەکار  یهاەب
 : ەیەساد رۆز  ەکەش ێ. هاوککار ێکر  ەب تێدر ەد ەک ەیەوەکار ئ یهاەب داەمەستیس  م ەو ل ییەدار یەرماەس 

 



  تێپ ەیەپار  مەب ەک ەیمەرهەب وەئ ر ەه ڕۆ ب م،ڕ کەد ێ ل کتێمەرهەب و م،ەدەدێپ تەپار  تەڵێد ەکەکار ێکر  ەب داریەرماەس 
 ەل کێمەرهە. من بیەهاوتا ۆڕیوگڵتر، ئا یکیەاڵکا ر ەو ه لێمبۆتۆو ئ ەو یو م بێکت کە! وۆڕەگ یو ب ەوەبگر یر ەو شتمۆفر 
  داتەوودڕ  ەک ۆڕەیوگڵئا وەئ دایدار یەرماەس  یەگەڵمۆک ە. لتۆڕیگی ب ەداو تۆب ەک ەیەیپار  وەب تیتوانەد م،ڕ کەد ۆت
هاوتا  ەیوێش  ەب ە. پار ەهاوتاکان ۆڕیوگڵئا یدار یەرماەس ییکار یش  یماەبن مەاڵ. بەوتەکەڕێو ب ەندانەزوومەو ئار  کسانیەنا
  ەیس ۆپر  ەل رێکاتژم ١٤  انی، ١٠، ٨ ەک کراویار ید یک ەیەماو ۆب ەانیوڕیک ەیکار  وەدواتر ئ ،ەوەتێدر ۆڕ گەکاردا د ەڵگەل
 ەک تێوەکەردەد تۆب ت،ەیکەد ەکەمەرهەب یر ەیس  کێکات ناندا،ێمهەرهەب ییتاۆک ە. لننێه ەکاردەب نانداێمهەرهەب
 ،ەوەتێنر ێمبهەرهەب ر ێکاتژم ٥ ەب تێبتوانر  کێکار ێکر  ی کار  یز ێه ر ەگەئ ەنموون ۆب ،ەکارکردن ر ێکاتژم ١٢ ەیکەنجامەئ
 ەوات ،ەو ەبکات وونڕ  ەکەش ێهاوک یوید مەئ ەک ەکێرمولۆف  ەب ستمانیوێپ نجامداەئ ە. لەادکراویز  یهاەب رێکاتژم ٧ نجامداەئ ەل
 : ەل ییەتیمارکس بر  ەیرمولۆ . فشتومەک کەن کاتەد راوردەب هاکانەب

 

W = C + V + S 

  C یش ە . بتێکدێپ شەب ێس  ەل ە. کەنراوێه مەرهەب یهاەب ۆیک انی ەنراوێه مەرهەب ییتاۆک یمەرهەب W داەیەرمولۆف مەل
 نانداێمهەرهەب ەیس ۆپر  ەل  ۆییەمر  ەر ەیغ یەیرماەس  ەیکەش ەب یواوەخاو و ت ەیستەر ەو ک نانێمهەرهەب یئامراز 

 هاەروەه انەیهاکەو ب ەکار  دایاستڕ   ەل ەک V ەل ییەتیبر  مەدوو یش ەب ،ییتاۆک یمەرهەب ۆب  ەوەتێگوازر ەد انەیهاکەب
  ەیەرمولۆف مە. ئەوەتەشاراو داییتاۆک یمەرهەب ەو ل ەیەادیز  یهاەب ە، کS شەوەل ەجگ ،ییتاۆک یمەرهەب ۆب ەوەتێگوازر ەد

 ەیوەانڕ سوو ەیس ۆپر  شووێپ ەیرمولۆدا و ف شانین یەیرماەس  ییتەباب یکەڕۆو ناو یەرماەس  یهاەب ەیوەانڕ سوو ەیس ۆپر 
 V+S ەیپار  مووەه نکار ە. خاوەزراوەدام مەدوو ەیرمولۆف مەئ رەس ەل یدار یەرماەس   یمەستیس  یواوەدا. ت شانین یکیز یف

 ەز ێه وەئ ۆب کار ێکر  ە. چونکتێنێهەردەد ێل ەیادیز  S ەوەکەکار  یتەبیتا یسروشت ۆیهەو ب ەداو V ەیپار  نهاەنادات، ت
 ەیس ۆپر  ەل ەیو ەدانکردنەئاو یچووێت ەل اتر یز  ییەکار  ەز ێه وەئ مەاڵب ت،ێگر ەردەو ەپار  ەناو ێه یکار ەب ییەیکار 

  یکانەرمۆف رەس ەب تێبەد شەداب کانداەاواز یج ەدار یەرماەس  وانێن ەل ەیەادیز  هاەب مە. و ئتێنێ هەد مەرهەب نانداێمهەرهەب
 : ەوەمەبک وونڕ  کڵێخا ندەچ تێوەمەد ەوەووڕ  م ەو هتد. ل ێقازانج، سوود، کر 

 

  ز ی رگەو ه ۆبخ نیمتر ەک ەک ییەمارکس. وا ن ۆب ییەت یەەاڵمۆک ییژووێم یکەیەاردید ،یکار ێکر  یتەاڵس ەد یهاە: بمەکیە
 ە. لییەخالقەئ تەنانەت کەیەادڕ و تا  ییەتیەەاڵمۆکار ک یز ێه یهاەب تەڵێکار. مارکس د یز ێه یهاەب تێوتر ەد ێیپ تێمر ەن
 تێبەد کێکار ێکر  ،یتیەەاڵمۆک یکێنێشو انی کێتاڵو یت یەەاڵمۆک ییژووێم ەیس ۆو پر  یندەتمە بیتا ێیپەب کێکات نجامداەئ

 ەل ،ەقوتابخان ەتێر ێبن  ەیکڵەمندا تێبەد هاەروەه ت،ێب ەه ینیۆفز ەلەو ت تێب لێمب ۆتۆئ ینەخاو تێبەد ت،ێخانوو ب ینەخاو
 یئاست ەل هاە و یکێئاست ەبگات تێتوانەد ن ۆچ مەاڵب تێکر ەد یار ید ەکارانۆه وەکار ب یز ێه ێیزاوز   یستاندارد نجامدا،ەئ
  ی ستەبەمارکس م ۆیە. بەوەکید یکێکارل ندەو چ نانێمهەرهەب ەیش ەو گ یتیەنایچ یباتەخ ییژووێم ی خۆد ەب ەندەب ان،یژ 
 ەدووبار  ۆب ێبەیه تێتوانەد کار ێکر  ەک ەیەرانەگەئ وەئ ۆیک کوەڵ. باویژ ەو ن نیمتر ەک یخواردن ەب ییەکار ن یز ێه یهاەب
  گاەڵمۆک ەل ەستاندارد  مەو ئ ەئاست مە. ئەیکەکار  ر ەس  ەتێبچ ەکید یکێجار  تێو بتوان ەیکەکار  یز ێه ەیوەاتنانیبن
 بکات.  ادیز  ۆیخ ییکار ێکر  یز ێه یهاەب ەنگڕە کار ێکر  دا،یکار ێکر  یباتەخ  ینجامەئ ە. لەاواز یج کانداەاواز یج

  نیداب  كار ێكر  ەل نیچ كیەو  ەو ەن كیە ۆب اینەت تێكار ناب یز ێه ەیچووێت مەئ ەك ەیەوەماركس ئ یمەدوو ڵی: خامەدوو
  ۆب کاتەید گاەڵمۆک ەک ەیەچوونێت وەئ ەمە. ئدابین بکات كار ێكر  یكانەوەن یوامەردەبئاستێک بێت  تێبدە  كوەڵبكات، ب

 کار ێکر  ڵەیماەبن یچووێت تێبتوان ێبەکار د ەیچووێت م ەمارکسدا ئ یمەردەس  ەل مەکیالن  نجامداەئ ە. لکار ێکر  ینیچ یبوون
  داەئاست وەل اینەت ستەقدەئاکامدا ح ە . لنەو کار بک نانێمهەرهەب ێڵیه ر ەس  ەوەنێ بتوانن ب یکانڵەمندا ەیوەئ ۆبکات ب نیداب
 مەرهەب ەدووبار  تێکار بتوانێکر  ینیچ ،ێکر  ە. بەوەتەڕێگەد ەوانەکار و ش  ر ەس  ەتێچەد ێیپ انیانەیب کار ێکر  ەک ییەن

 ۆب تێبەد ەک ەیانیرجەخ  وەو ئ تەدواتر حکوم مەاڵ ب ،ەوەکەش ێناو هاوک  ەتێچەد مداەکیە یناغۆق ەل ڵەماە. بنەوە تێنێبه
  مەناو ئ ەچنەد یکەر ە س  یکەیەوێش  ەب ت،ێبگر  ۆستەئ ەل کار ێکر  ینیچ ەیوەدانکردنەو ئاو یندروستەو ت ەردەروەپ

  کار، ێکر  ەب ت ێدر ەد ۆوخەاستڕ و  ۆخەربەس  یکەیەوێش  ەب ەک ییەن ەیەپار  ڕەب وەئ نهاەت ستەقدەح داەر ێل ە. وەیەش ێهاوک
 یندنێو خو ناڵمندا یو ماف ەر ەخانووب ۆب داتەید تەحکوم ەک ەیانییتەارمی وەئ انی ەر ەخانووب یچوو ێت ەنموون ۆب کوەڵب



  رجە خ کارداێکر  ینیچ ەیوەدانکردنەئاو ەل انیمووەه ەهتد، ک ت،ێدر ەد ۆب ەیپار  ەوەکانەتەحکوم نیەالەل ەک ر ەرامبەبێب
  ۆیه ەتێبەد ەکیر ەکاردا، و فاکت یز ێه یهاەب یکردنیار ید ەل ەو ەکەش ێناو هاوک ەچنەد وەئ ەیوەو ن ڵەماەبن ە.ونێکر ەد
  كار ێكر  ینیر چگە. ئەانۆیخ یکار  یز ێه یشتنۆفر  ۆب  ەوە تێنر ێبه مەرهەب ەدووبار  کار ێکر  ەیوە ن ەیوە ژبوونێدر  ەیوەئ

  نیخش ەب بن بەو ناچار ده تێبده  اتر یز  انیشانۆكێت ت،ێناكر  نیگرن دابردهوه یستەقدهو حەبە انیكانەڵمندا یرگجلوبە تێبزان
 . وه نەبكە ێیتدا جحكومە یبودجە لە مانینیك دواتر بوه انی

 

 کارکردن  یژانڕۆ ،ەییژڕێ ەیاد یز یهاەب ها، ڕە ەیادیز یهاەب

 قازانج  ەیژڕێ ستغاللکردن،یئ ەیژڕێ

 ،ەادیز  یهاەب ە، واتS ندەچ  ،ەکراو رجە کار خ یز ێه ەوات ،ڤی ۆب ەک ەیەیپار  ڕەب وەل ەک ەیەوەئ مێیەس  ڵی : خامێیەس 
  یهاەب مەقولەیدوو  ەب ەئاماژ  تێبەد داەر ێ کارکردن. ل یو کات  ایژ ۆلەکنەت یوتنەشکێپ یئاست ەب ەندەب شەمەئ ت؟ێنر ێهەردەد
کار و   ەیس ۆپر  ر ەس ەکورت ل یکەیەوەوونکردنڕ  ەمە ئ شێپ مەاڵ. بنەیکب ەییژ ڕێ یادکراویز  یهاەو ب هاڕە یادکراویز 

کار و   داێیت ە ، کW=C+V+S ەوات ن،یشاوێک ەمێئ ەک ەیەرمولۆف وەئ مانەکار ه ەیس ۆ. پر مەدەکارکردن د یژ ڕۆ
  مەئ ەیکەندوویچاالک و ز  ە. توخمننێهەد مەرهەب ەکی د یکێمەرهەو ب گرنەکدیەو  نێخر ەکدیە نانێمهەرهەب یکانەئامراز 

  ەوات ەیەس ۆپر  مە. ئەنانێمهەرهەب یئامراز  داەیەس ۆپر  مەل ەکەییەبژ ۆمردوو و ئ ەو توخم ەکار ێکر  ،ەکار  ەیەس ۆپر 
 ەل نانێمهەرهەب یکانەواز ێش  مووەه ۆب ەش ەهاوب نانێمهەرهەب یکانەئامراز  ەڵگەل ندوویچاالک و ز  یز ێه یکردنەڵکێت
.  تێد ەیەس ۆپر  مەئ یبوون یواتا ەب ،ەوەکرد وونمڕ  داەکەباس  یتاەر ەس  ەل کەو ،یتیەاۆڤمر  ەیگەڵمۆک ی. بوونهاندایج
  یبوون داێیت ەیەس ۆپر  مەئ ەک ەیەوەئ گاەڵمۆک یبوون یرجە. میەگاەڵمۆک شیوەئ ن،ەکەئامراز کار د کیە ەب سەک کێندەه
 ییەدار یەرماەس  ەیگەڵمۆک یش ەهاوب یندەتمەبیتا ەمە. ئنەکەد نیداب انۆیخ یوێبژ  ەیستەر ەک سەک کێندەه ەوات ت،ێبەه
  مەئ دایدار یەرماەس  یگاەڵمۆک ەل ەک ەیەوەئ یاواز یج نهاەکاردا ت ەیس ۆپر  ە. لشووترداێپ یگاکانەڵمۆک مووەه ەڵگەل

هاوشێوەی   دەکاتەیدار یەرماەس  یگاەڵمۆک ەک ەکید یک ڵێ. خاداتەوودڕ کاردا  یزتر ڵۆئا ر ۆز   یکێشکردنەداب ەل ەیەس ۆپر 
 ەک ەیس ەک وەئ کوەڵب ایتار یلۆپر  یمانا ەب اینەت کەن کار،ێکر  اندایمووەه ەل ەک ەیەوەئ ەکید یکانییەتیە نایچ گاەڵمۆک مووەه
و   کانەنیچ یماەبن یەرواەه شەیەادیز  ەمەرهەب مەو ئ تێنێهەد مەرهەب ەادیز  یمەرهەب ،ەنانێمهەرهەب یچاالک یز ێه
  یواز ێش   ت بەبارهدا سەكەباسە یتارهسە لەك وه . چونكەستەداڵبا ینیچ ەل ەکردنیرگر ەب ۆب ،ەتڵەوەد ینانێ کهێپ

  یادهیز  یمرهەو بە ادهیز  یمرهەو بە وه مانە ۆب تێ نێم بهرهەبە ەیوهێو ش نها بە تە گاڵمەۆر كگەگوتم، ئە نانێمهرهەبە
 کێر ۆج ەب دایتیەالۆیک ە. ل نیناب نانێمهرهەبە یواز ێ( ش یندنسەره)پە یدیو شاه تێستوە ده ندنەسەرهپە وا لەئە ت،ێبنە
  نەخاو ەب ر ەس  یواوەت ەب ەلۆیک دایتیە الۆیک ەیماو ەتر. ل یکێر ۆج ەب داڵیودایف یناغۆق ەل گرن،ەردەو ەکەمەرهەب ەیادیز 
  ینانێمهەرهەب ەل وامبوونەردەب ۆب نهاەت ەکەلۆیک ەک  ەکێر ۆج ەب ەادیز   یمەرهەب یرداگرتنەس ەستبەد یواز ێو ش  ەیەلۆیک
داب و   ێیپەب مەاڵب ،ەیەه ۆیخ یو زار  یوەز  ەندەب دا،ڵیودایف یمەردەس  ە. لەوەتێر ێڵهەد ییندوویز  ەب ەادیز  یمەرهەب
  یمەرهەب ەل کێئاغا کار بکات و پشک ییوەز   ر ەس ەل  کراویار ید یکێژ ڕۆ ندەچ ەیماو  ۆب تێبەد ،یەگاەڵمۆک وەئ یتیر ەن
 .بە ئاغاکە ەبدات ەیکیەوەز 

 

 وەئ کێواز ێو ش  ڕێگاچ  ەب ،ەیەوەئ کاتەد ەیناس ێپ ەک نانێمهەرهەب یکێ دۆتیم ر ەه یتەبیتا یندەتمەبیتا تەڵێد مارکس
  ەب تێخش ەبەیو د تێگر ەردەو کێس ەک ەل ەیەادیز  ەمەرهەب مەئ کێزمیکانیچ م ت؟ێوەکەد ستەد انەیەیادیز  ەمەرهەب
  ەل ەیەادیز  ەمەرهەب مەئ ەک ەیەوەئ ەکەش ێاکڕ رنج ەس   ڵەو خا دایدار یەرماە س  ەیگەڵمۆک ەل ەکەش ێک یز ڵۆتر؟ ئا یکێس ەک

 ۆڕ وگڵهاوتاکاندا ئا ڕیبازا  ەو ل نەکەکار د رنێبژ ەدەڵیه انۆیخ ەک ەیەیوێش  وەب ەک ەراویرگەئازاد و یس ەک کەیەژمار 
  یدار یەرماەس  ەیکەر ەنێهڕ رسوەس   ەتر. شت یکەیەدان  ەب تێدر ەو د تێشر ۆفر ەد ۆیخ  ینرخ ەب کێشت مووەو ه نێکر ەد
 ەو ،ەناوێه ستەدەب ەیکەو نرخ ،یکار  یز ێه ،ەشتووۆفر کااڵی ت،ێگر ەردەو ەیکەو مووچ کاتەکار د کار ێکر  ەک ەیەوەئ
 ینێ نه تێوەیەد ەیوەئ ت؟ێر یگەردەو ەادیز  یمەرهەب ن ۆچ ەواتەک ،ییەن داەشتنۆو فر  ن ڕیک مە ل ەییستەج یکییەناچار  چیه
  ر ێژ  ەل نانێ مهەرهەب ەیس ۆپر  ێیەیپ وەب ە، واتW=C+V+S: ەیەرمولۆف مەئ ر ەس  ەتێبچ ەستیوێ پ ەوەتێز ۆبد ەمەئ
. من  ونەئ یه نانێمهەرهەب ەیس ۆپر  و یکانەمەرهەب ت،ێ در ەد  نجامەئ وداەئ یتێندار ەخاو ر ێژ  ەو ل یەنکارداەخاو ۆڵینتر ۆک



 ێوەمن هاتووم و ل مڵێب. ناتوانم ۆیەت یه ەکەس ۆپر  ینجامەئ ۆیەب ،ۆیەت یه ە ک مەکەکار د کداەیەکارگ ەل کێکار ێکر  کەو
  ێوەئ ۆب یکارکردن هاتوو ۆب اینەت ۆو ت ەمن یه ەیەکارگ وەئ ەڵێید ۆت ،ەمن یه ەکەس ۆپر  یمەرهەب ەواتەک ،ەکارم کردوو

 یه نانێمهەرهەب یکانەئامراز  دایدار یەرماەس  یگاەڵمۆک ە! لوتەک ستەد تتۆخ یتەحمەز  یهاەب یهاوتا  شەوەئ ۆو ب
  ییتاۆک یمەرهەب نجامداەئ ەل ت،ێچەدەوەڕێب وداەئ یبردنەوەڕێو ب ۆڵنتر ۆک رێژ ەل نانێمهەرهەب ەیس ۆو پر  دارن یەرماەس 
  ەک ەیەه یتیەکاڵمو ییندەوەیپ داەرجانەم هەلو مەئ ڵید ەو ل ەهاوتاکان ۆڕیوگڵئا ش ەمە. ئتێبەد وەئ یکار ه ەیس ۆپر 
لە  نادزن،ئاگر  کەڵنادزن، خ س ەک یکڵمو ...تێناکوژر  س ە تر. ک یکێس ەک یستەد ەبگات ەادیز  یمەرهەب ەیوەئ ۆیه ەتێبەد

و   گاۆو ک ەکار، کارگ ر ە س  ەچنەو پاس د ،ۆتر یم  ،یوەز  ر ێ ژ  ر،ەفەندەمەش   ەب کارانێکر  ەژانۆر  ن،ەناد گەڕەکەکان
و  . نەدەد کارانێکر  ەیمووچ یش تر، دواتر  یکێس ەک لەالیەن کەسانی تروە خاوەندارێتی دەکرێن، نانێمهەرهەب یکانەئامراز 

 نانێمهەرهەب یکانەکار و ئامراز  ەوەو ەو ب باڵوکردوەتەوە یەیرماەس  کێندەه نکار ە. خاوییەدار یەرماەس  ینێنه شەمەئ
  مەل ،کار  یز ێه  بنیاتنانەوەی ە بداویەتی  ەک ەیوەل اتر یز  ناندا،ێمهەرهەب ەیس ۆپر  ەو ل تێنێهەکاردەکار ب یز ێ. هتڕێکەد
  شەداب شدا ەدوو ب ر ە س ەب کاتەکارد کار ێکر  ەکارکردن ک ەیکات وەئ دایکیپراکت ەیس ۆپر  ە. لتێنێهەردەد ەکار  یز ێه
  ەل ش ەمە. ئکاتەکارد نکار ەخاو ۆب ەک ەیەیادیز  ەش ەب  وەو ئ ەیکەکار  یز ێه بنیاتناوەی ۆب ەستیوێپ ەک ەیش ەب وەئ ت،ێبەد

 : . داتەوودڕ کارکردندا  یژ ڕۆ

 

 ە ستیوێپ ەاد یز یکار

 یکانەر ێکاتژم ەب ەبک ەندێه ندەچ هان یج یکارانێکر  مووەه ت، یناگر  رچاوە بەل کار ێکر  کیە ۆب کارکردنە  ەژ ڕۆ مەئ ۆت
  شتەه ەیماو ۆب سەک ار یدوو مل مانیگر  ت،ێنێهەد ی کار ەب یەرماەس  ەک ییەتیەەاڵمۆک ی کارکردن ەیژ ڕۆ وەئ ەک وام،ەد

 یهاە. بەکارکردن یژ ڕۆ یواوەت ەمەکارکردندا. ئ یکێژ ڕۆ  ەل ر ێژمکات  ار یمل 16 نجامدا،ەئ ەل ەوات ن، ەکەکار د ر ێکاتژم
  ار یدوو مل ەب مانیگر  ،ەبک سابی ح یکانییەرجەخ مووەو خواردن و ه ڵو ما لێمب ۆتۆئ ،ەو ەنەیبکۆک ەکەکار ێکر  یانیژ 

  ەیژ ڕۆ وە. ئەیەادیز  یهاەب ەوات دار،یەرماە س  ینیچ  ر ەس  ەتێچەتر د ەیوەئ ،ەکراو نیداب ر ێکاتژم اریمل ١٦ ر ێکاتژم
  كە تێب ستیوێپ ەیو رادهتا ئە م كارهر ئەگە. ئەەادیز   یو کار  ستیوێپ ی: کار تێبەد ش ەداب شداەدوو ب رەس ەکارکردن ب

  یمەستیس  ەیمانیكار. گر  بخاتە یكەپاره ە یین ئاماده كێدار ەیرماسە چیه ت،ێب كەژهۆر  یواوتە یكاركردن بە  یستیوێپ
  شەداب ستدایوێپ یکار  ر ە س ەب ەک ەادیز  یکار  ەیژ ڕێ. ەو ەتێنێمەد ەادیز  یکار  ەل کراویار ید یکڕێب ەک ەیەوەئ یدار یەرماەس 
  ێیپ ت،ێدر ەکار د ینڕیک  انی ستەقدەح ۆب ەک ەیەیپار  وەئ ەوات او،ۆڕ گ یەیرماەس  ەب ەادیز  یهاەب ەیژ ڕێ  انی ت،ێکر ەد
 :ستغاللکردنیئ ەیژ ڕێ تێوتر ەد

 



 

تا  نینیبەد نەیکەکارکردن د یژ ڕۆ یر ەیس  کێ. کاتتێبەد اتر یز  ستغاللکردنیئ ەیژ ڕێ  ت،ێب اتریز  ەادیز  یکار  ڕیتا ب
  متر ەک ییتاۆک یمەرهەب ەل کار ێکر  یپشک ت،ێب اتریز  ەادیز   یکار  انی تێب مترەک ستیوێپ یکارکردن یکانەر ێکاتژم

  راوردەب ەب ەکار ێکر  یپشک ەیژ ڕێ ر ەس ەل کوەڵب ،ییەن یی تاۆک یمەرهەب ەل ەپشک مەئ یهاڕە ڕیب رەس ەل ەکە. باس ەو ەتێبەد
 وەئ ۆب ەادیز   یکارکردن یر ێکاتژم یادکردنیز  ۆب ەیەه ەیگڕێدوو  داریەرماەس   نجامداەئ ە. لدار یەرماە س  یپشک ەیژ ڕێ ەب
کارکردندا   یر ێمکاتژ  مان ەه ەل انی ر، ێکاتژم ١٠ ۆب ە وەر ێ کاتژم شتەه ەل ەوات کات، ەد ادیکارکردن ز  یژ ڕۆ  انی: ەش ەب

  مەل کێکیەر ەه ەل هان،یج یکار  یز ێه یواوەت تی بگر  رچاوە بەل ر ەگەئ نجامداەئ ەو ل تێنێزر ەمەداد اتر یز  یکار ێکر 
  ە. لەکراو ادیز  کاران، ێکر  ەیژمار  ەب ەندێه ندەچ ەکارکردن یکانەر ێکاتژم ەیژمار   ەکارکردن ک یژ ڕۆ دا،ەخانۆبارود

  یادکردنیز  ۆب مەدوو یگاڕێ. هاڕە ەیادیز  یهاەب تێوتر ەد ێیپ تێد ستەدەب ەیەوێش  مەب ەک ەیەیادیز  هاەب وەئ نجامداەئ
  داەتڵەحا مە. لتێنێبه مەرهەب ۆیخ یکانییەستیداوێپ مترداەک یکێکات ەل کار ێکر  ەک ەیەوەئ داریەرماەس  ۆب ەادیز  یر ێکاتژم

  مەک ستیوێپ یکارکردن یکانەر ێکاتژم کوەڵب ،ەهاتوو ەن ردا ەس ەب یکییەانکار ۆڕ گ چیه ەهاکەب ۆیکارکردن و ک یژ ڕۆ ۆیک
  تێوتر ەد ێیپ تێد ستەدەب ەیەوێش   مەب ەک ادکراویز  یهاە. بەکردوو یادیکارکردن ز  ەیادیز  یش ەب نجامداەئ ەو ل ەوەتە بوو

  نەکەناچار د کار ێکر  دا،یئابوور  ییستووەقبەو چ رانەیق  یناغۆق ەل تەبیتا ەو ب کانداەناغۆق ە. لەییژ ڕێ یادکراویز  یهاەب
 یها ەب یادبوونیز  ۆیه ەتێبەد شەمە. ئانیژ  ینزمتر  یکێئاست ەب نەکەدێپ یتەناعەو ق تێش ۆبفر  ەیکەکار  رزانتر ەه ەب
 یند ەناو ەتێنەداد ایجۆلەکنەمارکس ت واەئ ،ەوەتێبەن مەکار ک یز ێه یهاەب ر ەگەئ مەاڵ. بر ەنێرهەبەو یرفانیگ ەتێچەد ەک ەادیز 
  ڕیکارکردن و چ  ییراێخ  رزتر،ەب ییو کارا وتووتر ەشکێپ یایژ ۆلەکنەت ەب ەک یەیمانا وە. بەادیز  یکار  یز ێه یادبوونیز 

  یانیژ  یکانییەرجەخ ەیوەنانێمهەرهەب ەدووبار  ۆب ەستیوێپ ەک ەوەنەکەد  مەک ەکات وەئ نجامداەئ ەو ل ن ەکەد ادیکارکردن ز 
  ییو کارا ەاتر یز   یکارکردن ڕیچ ەک ەیکار ێکر  وەئ ەوات . تێبەه یکانییەستیداوێپ ر ەس ەل یر ەگیکار  ەیوەئ ێبەب کار ێکر 

 ەو ل ەو ەتێنێهەد مەرهەب مترداەک یکەیەماو ەو هتد ل لێمبۆتۆ و ئ نیۆفز ەلەت یکانەندوویز  ییەستیداوێپ مانەه ەرزتر ەب
و  ەژانڕۆ یکۆناک تیتوانەد ،ییەگشت ەرمولۆف  م ەب ستنەپشت ب ە. بەوەتێبەد مەک ستیوێپ ی کارکردن یکات نجامداەئ

و مانگرتن  یکار ێو ب یژ ۆلەکنەت یانکار ۆڕ گ ەب ەک ت،ەیبک شانیستنەد  کانەدار یەرماەو س  کار ێکر  ینیچ وانێن ینیەژخاێدر 
  یساز ەش یو پ ر ێئام تێوتر ەد ێیپ انیکێکیە ،ەیەه ژ ێ در  کەیەادڕ تا یتەدوو باب داڵتایکاپ ە. لنەخەردەد انۆیخ یکۆو ناک

  ۆیه ەبوون ەک ەکردوو ەیزمانیکانیم وەئ یباس  یورد ەدا بێیت ەکارکردن، ک یژ ڕۆ تێوتر ەد ێیپ انەیکید یوەو ئ رنێدۆم
  دار یەرماە س  یپشک ت،ۆڕێگەن ایجۆل ەکنەو ت ەوەتێب مەکارکردن ک یژ ڕۆ  ر ەگەئ ەک ەوونڕ کارکردن.  یژ ڕۆ ەیوە مبوونەک
 :ننیبب هاڕەو  ەییژ ڕێ یادکراویز  یهاەب یاگرامید داەر ێل تواننە. دەوەتێبەد مەک

 

.  تڕێرببەد ۆیخ شووێپ یرگەب ەیندێه دەس  ەب مەرهەب ەل کێرگەب ەنگڕە ەک ەیەوەئ تێر یبگ رچاوەبەل ەستیوێپ ەک کڵێخا
 انەیبار ە ق ۆیک یهاەب ەیوەئ ێبەب تێنر ێبه مەرهەب اتر یز   ر ۆز   کاربردنەب یهاەب ەنگڕە داەیەس ۆپر  مەئ ینجامەئ ەل ۆیەب

 کیە. ەکاناڵکا یهاە ب ەیوەمبوونەک کانییەاستڕ  ەل کێکیەو  ت ێد رمانە س ەب وامەردەب ەک ەکێشت ەمەئ ە. وتێدر ۆڕ بگ
  یایژ ۆلەکنەت ەب نڕیکەی د ەیرانەوتیمپۆک وە ئ ەنموون ۆب  م ەاڵ. بەکارکردن ر ێکاتژم کیە یتیەەاڵمۆک یستیوێپ یکار  ر ێکاتژم

  ڵیسا 5 ە. لەوتووەشکێپ متر ەک شووێپ یر ەوتیمپۆک ە نرخ ک مانەه ەدروستکراون ب وتووتر ەشکێو پ زتر ڵۆئا ر ۆز 
 تێنێهەد مەرهەب اتر یز  یمەرهەب ستاێبوو، ئ ندەپاو  1500 ۆب 1000 وانێن ەل ینرخ ر ەوتیمپۆک یلێدۆم نیتر ێنو ابردووداڕ 
باس  ەک ەوەتینێبخو یەرماە س  ەیشانەب مەئ مەکەد ار یشنێپ کداێتڵەحا ر ەه ە. لوتووتر ەشکێپ یایژ ۆلەکنەو ت اتر یز  ەیبار ەق ەب



  ە ل ەش ێک یر ەرکە س ەچار  کە. مارکس ونەکەد ستغاللکردنیئ ەیژ ڕێو  ەییژ ڕێو  هاڕە ەیادیز  یهاەو ب ەادیز  یهاەب ەل
  ی چ ت ێبکر  ادیز  V ر ەگەئ ەنموون ۆب ،ەکردوو ییکار یو ش  ەو ۆڵیەکێ ل یەیهاەب ەرمولۆف مەئ یکانییەکار ەورد مووەه داڵتایکاپ
  یمکەچ داەر ێل ستمی. من وەوەتێنر ێبخو ەباشتر  ەک دات،ەوودڕ  یچ ەوەتێبکر  مە ک انی تێبکر  ادیز   S ر ەگەو ئ داتەوودڕ 

 .ووەڕ مەبخ مەقولەکە

 

  ەیژ ڕێ ە باسم ل شووداێپ ەیرمولۆف ە. لەوەش ێپ ەبچم داەکید یکانەلۆپ ە و ب یەرماەس  یمێیەس   یرگەب ۆب مەباز بد ەتەباب مەل با
  ەب اوۆڕ گ یەیرماە س  ەیژ ڕێ انی ستیوێپ یکار  ەب  ر ەرامبەبوو ب ەادیز  یکار  ەیژ ڕێ  ەک میکرد و نووس  ستغاللکردنیئ
 ت؟ ێکر ەد ۆب ی سابیسوود ح ەیژ ڕێ  نۆ. چر یگێج یەیرماەس 

 

 ەل ییەتیبر  ەویخش ە ب ێیپ دار یەرماە س  ەک یەیرماەس ئەو  ۆی و ک S ەل ییەتیبر  شووداێپ ەیرمولۆف ەل ەادیز  یهاەب یگشت ۆیک
C+Vەتێبەد یەرماەس  یسوود ەیژ ڕێ ەیرمولۆف ۆیە. ب: 



 

 

  ەب ەنڕیبێل مەئ یمۆڕ ف ەبکات، وات ادیز  ەادیز  یهاەب ڵخوازانەو  ەندانەزوومەئار  ەب تێناتوان داریەرماەس   تەڵێمارکس د
 کانەرنێدۆم ەر ێئام اتر یز  ەک تێنێکاربهەب ایژ ۆلەکنەت تێبەناچار د وامەردەب نجامدا ەئ ەکارکردن، ل یکانەر ێکاتژم یادکردنیز 
  نجامداەئ ەل کات،ەد  ادیز  دا ەش ەب مەئ ەیگڕ ب ەل C ڕیب ردا ەرامبەب ەل شەمەئ مەاڵب .ەوەتێنڕێسوەد متر ەک یکار ێکر  ەب

 .ەباس  وەئ ۆب تێب کییەکەش ێپ ستمیو نهاەت ،ەتەباب مەئ  ر ە س  ەوەمێتر د یکێ. جار ەیەه ەیوەمبوونەک یلەیسوود م ەیژ ڕێ

 

  ،اڵ کا ۆب تۆڕێگەد ەپار  ەک ،ەوەکرد وونڕ  میەرماەس  ەیوە انڕ سوو ەیرمولۆمن ف ؛ەوەمەکورت بک ەباس  مەئ داەر ێل تێوەمەد
  ،ەوەکردیش  مانیکانەکار ۆو ه م،ەدوو ەیپار  ەبوو ل رزتر ەب ممانەکیە ەیپار  یوتڕەهاوتاکان، و  ۆڕیوگڵئا مانی نیب ەو



  ەک مانینیب ەکار کرد. و ەیس ۆپر  یکانەووداوڕ  ۆب دواداچوونمانە، و ب هەڵسەنگاندنانمانێمهەرهەب یکیز یف ەیس ۆپر 
 یز ێه ەیدووان یسروشت ە و ل هاکان،ەب ر ەس  ەنیبچ بووەو د ن،ەیبگێت تێناتوانر  ەوەیەکییەکیز یف ەیس ۆپر  ەکار ل ەیس ۆپر 

.   ەستیو ێپ ۆیخ ەیو ەنانێ مهەرهەب ەدووبار  ۆب ەک ەیوەل تێنێهەد مەرهەب اتر یز  یهاەب ینانێکارهەب نۆچ ەک ن،یشتەیگێکار ت
  کار ێکر  یکار  ینجامەرئەد یتیەەاڵمۆک یمەرهەب یواوەت  ر ەگەئ ،یتیەەاڵمۆک یمەرهەب ەل ەکێش ەب اینەت کار ێکر  یپشک ەوات

 ەیادیز  یهاەپاشان ب ،ینیکارمان ب یز ێه یکانەکڵمو یکانییەتیەو دژا ییەندەزبڕێ مەب مانەادیز  یهاەب ەیرچاوەس  ە. وتێب
  داەکەباس  ەیژ ێدر  ەکرد. ل شەداب امانیژ ۆلەکنەت ڕۆڵیکار و   داەژ ڕۆ وەو ل ەو ۆڵیەکێل مانەییژ ڕێ ەیادیز  یهاەو ب هاڕە
  یناڵسا  ەب راوردە ب ەب ەناڵسا یەرماەس  ەک یەیەمانا وەب یەرماەس  یبوونەکەڵە. کنەیکەد یەرماەس  یبوونەکەڵەک ەڵگەل ەڵەمام

 مووەه رەگە؟ ئS ،ەادکراویز  هاەب م ەب کاتەد یچ یەرماەس  ەک ەیەوەئ ەبوونەکەڵەک مەئ یرجەو م ەفراوان بوو شووێپ
 ەیەادیز  هاەب مەل کێش ەب تێب ەد ەوەوانەچێپ ەب نجامدا،ەئ ە. لەوەتێبەد ەو خول دووبار  ەاردید مانەبخوات، ه کێشت
رج  ەخ اوۆڕ گ یەیرماە و س  ر یگێج یەیرماەس  ۆب ەادیز یهاەب ەل کێش ەداهاتوودا ب یخول ەل ە. واتVو  C ۆب  ەوەتەڕێبگ
  کێنێشو ەل تێبەد ەیەادیز  هاەب مەئ ت،ێبەه یکییەنگەهاوس  یدار یەرماەس  یمەستیس  ەیوەئ ۆب ەک تەڵێو مارکس د تێکر ەد
 ەتێچەد  یندەو چ ر ەکاربەب یکانییەساز ەش یپ ەتێچەد یندەچ  ر، ێئام یکانییەساز ەش یپ ەتێچەد یندەچ ەنموون ۆب تێبکر  رخانەت
 .نەیکەسوود د ەیژ ڕێ  ینیز ەداب یوتڕە ەباس ل هاەروەه ە. وراتۆکید یکانییەساز ەش یپ

 

و  ەساد ەیو ەنانێمهەرهەب ەدووبار  ۆب دواداچوونەو ب نەیکەد  یەرماەس  یبوونەکەڵەک ەداهاتوودا باس ل یش ەب ەل
  یەرماەس  ی کردنەکەڵەک ییتاەر ەس  ەیس ۆپر  یکێستپ ەد ەوەووڕ   مە. و لنەیکەد یەرماەس  یرفراوانەب ەیو ەنانێمهەرهەب

 ەک ییەیژووێ م ەس ۆپر  وەئ مەاڵب ،اڵکا ۆب تۆڕێگەد داێت یکار ێکر  ینیچ یتەاڵس ەد ەک ەکێمەستی س  یدار یەرماە . س تێنر ەداد
  تاەر ەس  کارێتردا کر  یکیەگاەڵمۆک ە. لیدار یەرماە س  ەڵگەل ییەشت ن مانەه ،اڵکا ۆب تۆڕێگەد ەوەیەگەڕێل کار ێکر 
و دواتر   داتدهڵرهەەس   یدار ەیرماتا سەرهسە كە ەیین وه ئە كەسەۆ. پر تێبەدروست د یدار یەرماەدواتر س  ،اڵکا ۆب تۆڕێگەد

 تێبو ده تێ"ئازاد" ب داێیت كار ێكر  كە تڕێپە ێت كداێانۆڕ گ بە تێبده  یدار ەیرماسە شێپ یگاڵمەۆك كوڵبە ،اڵكا بكاتە كار ێكر 
  ەیس ۆپر  ەکەس ۆكرد پر  یماركس بانگ یمەبكات و ئە ر گەۆمس  ۆیخ یوێبژ  یوه ئە ۆب تێش ۆبفر  ۆیخ یكار  یز ێه
 ەتێبكر  ێبەد ، یژ ەد ێیپ كار ێكر  ەك انیژ  ەیئامرازان وەئ  ،اڵكا ەتێبەد كار ێكر  كێكات اتر،یز  شەوە. لییەتاەر ەس  یبوونەکەڵەک
 ەوات ەلۆپ مەئ ردووەه نجامداەئ ە. لەو ەتێنێبم داڵودایف یت ێندار ەخاو ەل كەن كار،ێكر  ەتێبدر  ستەقدەح كەو تێتا بتوانر  اڵكا
 .ەوەزنۆدەد کتر یە داڕبازا ەل ،ەوەزنۆبد کتر یەئاغا  یکڵمو ەل ەیوەئ یبر ەل و اڵکا ەبنەد نانێمهەرهەب یو ئامراز  کار ێکر 

 

و  ستیوێپ ینانێمهەرهەباسم کرد. ب ەک نەیکەد نان ێمهەرهەب یش ەب ی ش ەو ب یەرماە س  یمەدوو یرگە ب ەل ووڕ  پاشان
و  ەش ێک وەئ ە. ونانێمهەرهەب یکانەئامراز  ینانێ مهەرهەو ب ر ەکاربەب یاڵکا ینانێمهەرهەب انی ر ێئام ینانێمهەرهەب

  داەئاست م ەل یەرماەس  ەک ەیشانێک وەو ئ کانەرانەیق یر یۆت یو باس  ەو ەتێبەد یووەڕ ووبڕ  یەرماەس  ەک ەیانیتیەدژا
"  رانەیق یر یۆ"ت یبێکت ەل رگۆکسمبۆل زاڕۆ ەک    over production نانێمهەرهەب ەادیز  ی. پرس ەوەتێ بەد یووەڕ ووبڕ 
  ینیز ەداب یوتەو ر  مێیەس   یرگەب ەل نینیو ل یەرماە س  یرت ەک وانێن ینگەناهاوس  هاەروەه نا،ێهێپ ییتاۆک مداەدوو یرگەب ەل
 . ەرانەیق مەئ یازانجق ەیژ ێر 

 

 .ەوەنەیدەد مەاڵو و ار یپرس  یمەاڵو داەر ێل

* * * 

 ؟ یەرماەس  ۆب تۆڕێگەد ەپار  کێزمیکانیچ م ەو ب یەرماەس  ەنیشتەیگ ەوەپار  ە ل نۆ: چار یپرس 

 

  ەپار  ەک ەیەزمیکانیم وەئ ت،ڕێبک ۆیخ یکار  یز ێ و ه ەوەتێز ۆ بد داڕ بازا ەل کێکار ێکر  تێتوان ەد ەپار  کێ: کاتمەاڵو
  شەو پار  ییەن مانیدار یەرماە س  ت،ێکر ەن ۆڕ وگڵئا اڵکا  کەکار و ەب ەپار  ەیکات وە. تا ئیەرماەس  ۆب تۆڕێگەد ەو ۆیەهەب



  کەو یبازرگان یەیرماەس  مەاڵب ت،ێبەه یبوون یبازرگان یەیرماەس   ەک تێبکر  ەمانیگر  ت ێکر ە. دیەرماەس  ۆب تۆڕێناگ
 ەک ،ەیەه یبوون دایدار یەرماەس  شێپ ەیگەڵمۆک یزێراوەپ ەل کوەڵب ت،ێناکر  رەیس  یدار یەرماەس  ەیگەڵمۆک یماەبن
  ەمەرهەب وەل ەکێش ەب ینەخاو یبازرگان یەیرماەس  شتن،ۆو فر  نڕیک ە. بەوەتێبکر  وونڕ  ەیکەزمیکان یم تێتوانر ەد
 یگاەڵمۆک ەل مەاڵ. بتێش ۆفر ەو گران د تڕێکە د رزانەه ەوات ت،ێنر ێهەد  مەرهەتردا ب یکانەرتەک ەل ەک ەیەیادیز 
  یەرماەس  ها،ەب یر ەنێقڵخو کەکار و یدژ  ەل یو دانان بستراکتدا،ەئ یکێرمۆف ەل هاەب کەو ەپار  یناکردنێو دا، یدار یەرماەس 

  ەکرد ک ەوەب مەئاماژ  شتر ێ. پتێنەد اتیبن یدار یەرماەس  ەک ەیەوەئ داڕ بازا ەل ەیەاردیدوو د مەئ ەیوەبوونۆ. ککاتەدروست د
 ەداهاتوودا ل یئاست ەو ل ۆیخ یه ەکاتەیو د تڕێکەکار د یەرماەس  دا ڕ بازا ەل ت،ێدر ەد نجامەدوو ئاستدا ئ ەل ەنڕیکتربیە مەئ

 .تێنێهەکاردەکار ب یەرماەس   داەئاست مەل ە. وۆیخ یه ەکاتەکار د نانێمهەرهەب یکێئامراز  کەو یەرماەکاردا س  ەیس ۆپر 

 

 ۆیخ ەل بوونۆنام ،اڵکا یزمیش یتیف

  ن،ەیکەد یباس ەک دایدار یەرماەس  یگاەڵمۆک ە. لاڵکا یزمیش یت یف ەوات ،ەشتوو ێه مێجەب ەک ەوەمەکەد وونڕ  کێتەباب داەر ێل
 ت،ینیناب کتردایە ۆڕیوگڵو ئا یندەوەیپ ەل کانۆڤەمر  دایەگاەڵمۆک مە. لەشارداوەح انۆیخ ەوەکانەپشت شت ەل کەڵخ
 یار یش ۆفر  کەو تینیبب کێکار ێکر  ر ەگە. ئتینیبەد کانەشت ەڵگەل ەپار  ەیو ەووبوونەڕ ووبڕ  کان،اڵکا هاکان،ەب ۆڕیوگڵئا
  شاڵکا کەڵێمۆک ینەخاو انی ەپار  ینەخاو کە و دار یەرماە س  ە. وکار ێکر  تێوتر ەد ێیپ ەک تێوەکەردەد کیەاڵکا
 ەب کانۆڤەمر  ەک کیەگاەڵمۆ. ککانداییە تیەەاڵمۆک ییەندەوەیپ ەل ەیەوەانەڕ گەڵه مەمارکس، ئ یگرنگ یکێ. باس تێوەکەردەد

 کتردایە ەڵگەل انییندە وەیپ کاناڵکا ەیوەئ کەو ت،ێب ەیکەوانەچێپ تێچەدێبکات، پ داێت انیکار  نانێمهەرهەب یئامراز 
و  ڕ بازا ەنەیکارمان بب یز ێه تێبە. دنیانیکانەکار  یکار ێجەبێج یر ەبەو ەڕێب ەمێ! ئنیب یکانییەندە وەیپ شەمێو ئ تێبەه
و   ۆیخ  یخۆر بارودسەبە ت ێب زاڵ كداۆڤێمر  یگە ێپ لە ینیناب كۆڤێمر  چیبکات. ه ادیز  ەکەپار  ڕیب تێبەد ش یدار یەرماەس 
 کێ. کاتکانن اڵکا یکیژ ۆل یکردنێجەبێج یک یر ەخ کانۆڤە. مر تێب ۆیخ ینانێمهرهەبە یار ڕیو ب داۆیخ یانیژ 
  ەل واەئ کات،ەن ەکار  مەئ ر ەگەئ ،ییەن ەوییەس ەک یخالقەئ  ۆیهەب ەوەئ ت،ەڕێگەقازانجدا د نیرتر ۆز  یدواەب کێ ر ەنێرهەبەو

  ەبکات ک ێجەبێکار ج یز ێه یکیژ ۆل ێبەد کارێبکات. کر  ێجەبێج  یەرماەس  یکیژ ۆل تێبەد  دار یەرماە . س ت ێچەردەد ڕ بازا
  ەیەاردید مەئ ەمێئ ەل کێکیەر ەه ەک یەاڵکا ەزمیش یتیف مە. ئ نین ی و چ ن یچ کانۆڤەمر  ەک کاتەد یار ید ڕ. بازااڵکا ەب ەکراو

  ەک پرسن ەد اندا،یژ   ەل ییەپالنت چ انی تێوەد تیو چ ەیەه ت یچ ۆ. ناپرسن تکاتەد یار ید انمانیژ  ن،ینیب ەد یواوەت ەب
  ت؟یش ۆفر ەزانست د ایئا ت؟یب ەانیاڵکا م ەکام ل ینەخاو تێوەتەد ت؟ۆیخەنان د نۆچ  ت،یب یچ تێوەتەد ، ڵەسا ەشانز  نتەمەت
 انی ەیەه رتێئام ت؟ین ێبه یکار ەب ر ەنێرهەبەو کەو تێ وەتەو د ەیەه کتێراتیم ایئا ت؟ یش ۆفر ەد تۆخ  ەییستەج یکار  ایئا
  ەالحەبەز    اڵکا ڕەب مەب یەگاەڵمۆک مەئ ت؟یش ۆبفر  تەکەکار  یز ێه تێوەتەد کەیەچ پل ەب ەو ت؟یش ۆبفر  تەکەتەاڵس ەد تێبەد
  ەهاتوون. ل ەوێکو ەن لینازان ەانۆیاستگڕ  ەو ،ێیەکو ەل نینیو ناب کاتەد ەش ەگ وامەردەب ەک ەو ەتێبەد وومانەڕ ووبڕ 
 یگاەڵمۆک ەل م ەاڵ. بتێخور ەو د ەراویرگەو نێشو ناڵف  ەل نینگوە ه ەنموون ۆب ،یانزانەید مووانەه شووداێپ یگاکانەڵمۆک
 وەو ئ ەکردوو ی دروست  ێو ک ەکراو نیزاید  نۆچ تینازان کەیەوێش  چیه ەب ەک تیبەد کەیەاردید ی تووش  دایدار یەرماەس 
)  یکانەردۆربەز ەم ە ک تیبپرس  یر ۆک یکێکار ێکر  ەل ر ەگەئ ییەن ەوەئ کە. وتێنازان تەنانەت ەکردوو ی دروست ەیس ەک

(mother board وەئ ۆڵینتر ۆک کۆڤێمر  چی. هداتەوودڕ   یچ تێزانەد یواوەت ەب واەئ کات،ەدروست د ر ەوتی مپۆک 
 ێیپ ەیوەئ انی یەاڵکا ەزمیش یتیف مە. ئهەڵدەسوڕێنێت ۆیخ یانیژ  ەک ەیەیس ۆپر  وەو ئ یژ ەد داێیت ەک ییەن داێت ەیەیس ۆپر 
  ە. لتێنێوروژ ەیخود" د ەل بوونۆ"نام یشانیناون ر ێژ  ە مارکس ل ەک ەیەش ێک وەئ ەیکید یکێش ەب ،اڵکا یرستەبتپ تێوتر ەد
  زتر ێهەب یەرماەس  ەوەکار بکات، ئ اتر یز  کار ێو تا کر   یەرماەس   ۆب تۆڕێگەد کار ێکر  یکار  یمەرهەب داەکید یکێ نگاوەه
  کات، ەباشتر کار د ،ەوەکاتەد  رز ەب یندنێخو  کات،ەد ادیز  ەیکەکار  یی کارا کات،ەقورس د یکار  اتر یز  ەکار ێکر  مەئ ت،ێبەد
 کییە. ئابوور تێبەد زتر ێهەب تێبەد یچەملک ەکار ێکر  مەئ ەک ەیتەاڵس ەد وەئ کوەڵب ت،ێناب ز ێهەب ۆیخ داتەد اتر یز  ڵیوەه
  مووانەه یباوک ەک تێب ز ێهەب یکێتەو حکوم تێبەه یزتر ێهەب یەیرماەس  ەک ەکییەکار بکات، ئابوور  یباش  ەب ەک

  ەک ەیەاردید مە. ئەمانگرتن ەینموون شەمەئ ەک تێبەالواز د یەرماە س  ن ەکار ناک کارانێکر  کێکات زانەڕێ. بدەردەهێنێت
  یکار  یو داوا تەیکەد یر ەیس  تر ەییش یمەو ه ت ۆخ شێو پ تۆخ ەیوەر ەد ەل کەیەاردید کەو مەاڵب ،ەتەکەکار  یمەرهەب
  ،اڵکا یزمیش یتی ف یندەتمەبیتا وەو ئ ییەدار یەرماەس  ەیگەڵ مۆک یندەتمەبیتا ت،ەیکەد ێیل یانتیژ  یوێبژ  یو داوا تەیکەد ێل
 کانۆییەمر  ییەندەوەیو پ یکەر ەس  ەتەبوون کانەبژ ۆ. ئەزراوەدام یر ە س ەل ەکەمەستیس  مووەه ەک داتەد شانین  ۆییەنام وەئ



 ەیەخۆد وەئ کێر  ەوەئ زم،ینۆم ۆک ییەیکیو پراکت ینێر ەو ن ەگرانەخنڕە ەباس  وەئ ۆب ەو ەنەڕێیبگ ر ەگەئ داەر ێل ە. ونیکەالو
  یر ەروەس  ش،ەهاوب یتێندار ەخاو ۆب ەوەتەڕێگەد ەکەپرس  مووەه ەسفر. و ەکاتیببات و ب یناو ەل تێبتوان ێبەد زمینۆمۆک ەک

 ێیپ ەب انەیکیەر ەه ۆو ب ۆیخ یتوانا ێیپ ەب انەیکیەر ەه ە: "لگاداەڵمۆناو ک یکانەکار و پالن ەیس ۆپر  ر ەس ەب کانۆڤەمر 
 یستەداڵبا ەل ەکردنۆڵیو نک اڵ: کازمیش یتیف یشتنێهەو ن کردنۆڵیو نک بوونۆنام مەئ یشتنێه ەن ۆب ەیە" ئاماژ ۆیخ یستیوێپ

  مەئ ەیو ک تێنێکاربهەب یو چ تێنێبه مەرهەب ی بدات چ ار ڕیب تێتوانەد ۆڤمر  ەک ە. وداۆڤمر  یانیژ  رەس ەب اڵ شت و کا
 بدات.  نجامەئ ەکاران

 ؟ یژ یسترات انی زمیالیس ۆس  ۆب یئابوور  ەیرنامەو ب لێدۆم

 یستغاللكردنیئ یوه نگاربوونە رهبە ۆب كەەی گاێر  یهاوكار  یكاربردنو بە  یهاوكار  ینانێمهرهەبە ای: ئاار یپرس 
 ؟ یدار ەیرماسە

 

 ەل ەڵمۆکەب یتێندار ەخاو یمۆڕ ف ەنموون ۆب ەک ییەیاستڕ  وەئ انی نان،ێمهەرهەب یاواز یج ی مۆڕ و ف شێواز : مەاڵو
  ییەندە وەیپ وەئ یتەڕەبن یانکار ۆڕ و گ کردنۆڵیو نک کانەپرس  ەل ەکێکیە ت،ێب یهاوکار  ەنگڕە نانێمهەرهەب یکانەئامراز 

 ت،ێڵیبهێجەب ۆیخ کەو بەکرێ یکار  یندەوەیپ ر ەگەتر. ئ یکێپرس  دایدار یەرماەس  یکەیەگەڵ مۆک ەل ییەتەڕەبن
 نەڵێید ەمێئ ە ش ەمەئ ر ەبەل ر ە . هشدایهاوکار  یمۆڕ ف  ەڵگەل تەنانەت گونجاندنۆخ  ەل ییەن یکەیەش ێک چیه یدار یەرماەس 

 ەیوەشاندنەوەڵه ۆب بات ەو خ یدار یەرماەس  یتەڕەبن ەیبناغ  ینۆڕیگ ۆب باتەخ ەوات زم، ینۆمۆک ینێر ەن ەییخنڕە یبارگران
 داەرجەلومەه وە. لەزمینۆمۆکقورسایی  یندەناو نان،ێمهەرهەب یکانەئامراز  یتەبیتا یتێندار ەو خاو بەکرێ یکار  یمەستیس 
  ر ەگە. ئیەرماە س  یستەد ەتێخر ەد کێلێدۆپالن و م ەر ۆج  ر ەه یکردنێجەبێج  قورسایی ،ڵەزا یدار یەرماەس  ییندەوەیپ ەک

 ەڵگەل ەبیر ەهاوت دایاستڕ  ەل تەکەپالن واەئ ،یکردنێجەبێج ۆب ییەن کردنت ێجەبێج یتەاڵس ەد مەاڵب ،ەیەه یئابوور  ۆپالنت ب
 شتانەهاوب یتێندار ەو خاو ەوەشاندەوەڵه بەکرێتان یکار  کداێنێشو ەل ەوێئ ر ەگە. ئدا یدار یەرماەو س  یەرماەس  یکانییەندە وەیپ
جار   کیە اینەو ت ەزمینۆمۆک ەییش یمەه یکەیەس ۆپر بەکرێ  یکار  ەیوەشاندنەوەڵه واەئ زراند،ەدام هەرەوەزیدا ەیوێش  ەل
  یزراندنەدام ەب مداەکیە ەیپل ەل وانەئ یاەڕ شت بوو، ب مانەه ەیکینز  دایووڕ  تۆڤیەس  یتێکیە ەل ەیشت وە. ئییەن

دواتر   م ەاڵب زراند،ەدام انیستین ۆمۆک یکییەئابوور  نگداەج  یزمینۆمۆک یمەردەس  ەل تەنانەت انی نانێ مهەرهەب هەرەوەزی
  ،ەیەمێئ یکار  شەمەئ ،ەوەگرت یەیرماەس  یتەبیتا دارێتینەخاو ەیگێج ەوەتەحکوم یناوەب انیتر ەور ەگ یکێتەاڵس ەد
  مەل ش ۆڕ و ش  ێکر  یکار  ەیو ەشاندنەوەڵه ۆب باتەخ  مڵێب تێوەمەد ڵحا ر ەهە. بییەن زمینۆمۆک ەک نینێلمەس یب ستمانیو
 ،ەوەتێر نەد بنیات وامەردەب یدار یەرماەس    ستەد ەتێگر ب تەاڵس ەد هاندایج یکەیەش ۆگ ەل زمینۆمۆ ک ەیکات وەتا ئ ،ەوەووڕ 

  ەیو ەکردننوێ یکانەبناغ ەیکات وەتا ئ تێب وامەردەب ێکر بە یکار  یوامەردەبلە  ۆڵینک تێبەد ە. وەییەش یمەه یکێشت
.  ەزمینۆمۆک، ستاێئ یخ ۆد ەل کردن  شۆڕ ش   کێجار نەک و  کردنش ۆڕ ش  وامەردە. بچنەد ناوەل یواوەت ەب یدار یەرماەس 
 ەیوەبزووتن ینێر ەن یندەتمە بیتا ەمە. ئەوەتێ ش ەبوەڵه یواوەت ەب یدار یەرماەس  ەیوەئ ۆب وامەردەب یش ۆڕ ش  ەوات زمینۆمۆک
 یتەبیتا یتێندار ەو خاو ەکردوو یشۆڕ ش  ەک یەیەگاەڵمۆک وەئ یشان رەس ە ل لماندنەس  یبار  مەاڵ. بییەستینۆمۆک
 نێبن  یو ناو ننێزر ەدابم کییەندەوەیپ ەش یمەه ۆو ب یکەکجار یە ەوات ،ەو ەوانەچێپ ەب کەن ە. وەو ەتەشاندوو ەوەڵه

 یر یب سەک ەک ەوەکێلەگەزراوەدام ەیگەڕێتردا و ل یکێخول  ەل یدار یەرماەس  ە. چونکواوەت ەوەو ئ شەهاوب یتێندار ەخاو
و   کردنەقس  یماف کێس ەک مووەه کانداشورا  ەل ت،ێڵی هەدێج کانشورا ۆب یتێندار ەخاو ەنموون ۆ. بباتەد تێل ەو ەناکاتێل

 ن،ەکەدێستپەد تۆڤیەس  ەیوەبزووتن یدژ  یکیمر ەئ یکەیەوەبزووتن وانەئ ، ببژێردرێتبژار ەڵو ه ێتبژر ەڵهئەوەی هەیە کە
 ەکید یکێز ێو ه ،ەکشورا یناو  ەوەتێ نێمەناو د ەناو ل ەب یتێندار ەخاو کان،ەنیقەاستڕ  ەار ڕیب یندەناو  ەتێبەد ەوەکرد ەب ەک

  مەئ ێڕیشگۆڕ . ش ۆت ۆب ەییش یم ەه یکێشت ەتێبەد  لکردن ێدۆم نجامداەئ ە. لخاتەکدڕێ یکەر ەد یو بازرگان یئابوور 
. نەنریتەوە اتیبن ەانییدار یەرماەس  ییەندەوەیپ وەئ ەک کاتەد ەوەئ ینتەر ەگ ەک تان،ینێر ەو ن ۆڵینک ەیوە و بزووتن ەانیندە وەیپ
 ،یو ئابوور  کڵمو  ییاسای یکراویار ید یکەیەکهاتێپ یکردنیار ید ەب مڵێب ەک ییەنئیسپاتیم  یکەیەرمولۆف چیهمن  نجامداەئ ەل

  یرکردنەی س  مەک ەو ب نیناس نە ەستێوەڵه ەر ۆج  مەمن ئ یواڕ ب  ە. بمەبەد ناوەل ێپ ێیکر  یکار  یستمی و س  یەرماەس 
 یتێکیە. تێز ێبپار  ۆیخ کانداەز ڵۆئا ەکهاتێپ ەل ۆیخ ی و دوا شێپ یتیەو یتوان نانێمهەرهەب ەیواز ێش  م ە. ئییەدار یەرماەس 
  یکانییەندە وەیپ ەک ایلبان ەئ ەنموون ۆب ،ەوی نیب کانمانەلێدۆم  ی کردنێجەبێج ەل ەر ۆج مەئ یفالسبوونی ئ ە. وەکەیەنموون تۆڤیەس 
  ی لکردنێش ێپ ەک ەیەه لکردنداێدۆم ەڵگەل کمەیەش ێ. من ککردێستپەد یتیەالۆیک یمەستیو س  اندڕ پچ ەوەر ەد یهانیج ەڵگەل



  ستاێئ ی خۆد ر ە گەئ ،ۆیخ کەو ستاێئ یخۆد یدژ  تێب کێش ۆڕش  زمینۆمۆک ووب ار ڕی. بەزمیمارکس  یتەڕەبن یماەبن
 انی ییەستیالیس ۆس  یئابوور  یلێدۆکام م ەک ەیوەئ یتەباب نجامدا ەئ ەل ت،ەیبک یدژ   ەل کێش ۆڕ ش  تێبەد  ت،ێب یدار یەرماەس 
 یستیالیس ۆس  ەوە تێڵیهی ب تەیبدڵوەه ەستیوێپ ت،یر ێبژ ەدەڵه کێلێدۆم ر ە. هیر یۆت کە، ن ییەکیپراکت یکێپرس  ،یدار یەرماەس 

من   یاەڕ . باڵکا یندەو ەیپ یفراوانکردن ۆب داییەئابوور  ەکهاتێپ وەل یدار یەرماەس   یژ ێستدر ەد ەل تەیبک یگر ڕێ وامەردەو ب
 ر ەگە. ئیکانیەست یوێپ ێیپەب کێس ەرکەه ۆو ب ۆیخ ەیهر ەب ێیپەب ەوەکۆڤێمر  ر ەه ەل ەیەوەئ ەلێدۆم یاستەڕ ب ەیوەئ

 ەیوەئ یو توانا تێنر ێهەكاردەب ستیوێپ ەل اتر یز  ەیكەتەاڵس ەد ەكرد ك ەوەب یستەه دایئابوور  یكەیەكهاتێپ رەه ەل كار ێكر 
  ەل یدار یەرماە س  یمەستیس  ەیبناغ ەك بگاتێت ەوەل ەستیو ێپ واەئ ت،ێربگر ەو گاەڵمۆك ەل ۆیخ یستیوێپ  ەیندە وەئ ییەن

  ەکەرمولۆو ف لێدۆم ەوەزمیمارکس  ەیوانگڕ  ەو ل ە وەنم ەیوانگڕ  ە. لەو ەتەاتناو یبن ۆیخ ەک انی ەستاوەو داۆیخ ینێشو
  ەمارکس ک ەیکەناوبانگەب ەقس  کات،یب ێیەل یز ەح ەیوە ئ تێتوانەو د تێبەه یکارکردن ەیس ۆپر  ۆڵینتر ۆک ۆڤمر  ەیەوەئ
م  ەئ ر ەگەئ ە. وگرمەد  یماس  انی قایس ۆم ەل ێگو  وارانێو ئ مشمێکدەگار ینعەسران و مەکەکار د انیانەیمن ب تەڵێد

 انی یعاونەت تەنانەت دا،یو ئابوور  ییاسای یکەیەکهاتێ پ ر ەه رێژ ەل ،ەداو ۆیخ یانیژ  ەب یەژ ێدر  کانۆڤەمر  ەیبوونۆنام
  نەمانە. ئنیبگر  یدار یەرماەس  یانیژ  ەیو ەبوونێو نو انیژ  یوامەردەب یوار ەنێشو ێینپێشو نیتوانەد شتاێه ش،یستیالیس ۆس 
 . ەوەنە کەد یتاق کێلێدۆم مووەه ەک

  ەمەستیس  مەئ یکانەز ڵۆئا رۆز  ەکیکنەو ت یەرماەس  یتەاڵس ەو د یەرماەس   ن،ەکەد ەکەلێدۆم ر ەس ەل ز یرکەت ەیوانەئ ەار یوا د
  ر ۆ راوجۆج یواز ێش   ەب یکەڵخ ،ەالبردوو ێل ەیکەنکار ەخاو کان،ڵەما ەتەناوێه یکار  ەمەستیس  م ە. ئزاننەد مەک ەب
  ەوەدرک ب ەیوەئ ێبەب کاتەد ادیز  ۆیخ  یکارکردن یژڕۆ  یژ ێدر  ۆیخ کار ێکر  ەیەوێش   مە. بەکردوو کانەبانک یرزار ەق

.  تێبکر  ر ەی س  مەک ەب یەرماەس  تێناب ەک ەیەوەئ ستمەبەم  کداێتڵەحا رەه ە. لەستیوێکار پ ەیژ ڕۆ  مەئ ۆکار ب ەندەچ ەبکات ک
  ت،ێبدر  یەرماەس  یتگش  ەیرمولۆف ەب یگرنگ ەک ەیەوەئ  ەیکەرجەم ە. وتێبناسر  ەوەکیەووڕ  مووەه ەل وەئ یحڕۆ ەستیوێپ
 یتیەەاڵمۆک ینانێمهەرهەب یشدار ەب انیترن،  یوانەئ یه  نانێمهەرهەب یکانەکار و ئامراز  ەیس ۆپر  ەل نیب کێش ەب ەمێئ ایئا
  وەب تیبتوان ەیوەئ ۆب تۆڕیبگ کانەلێدۆو م رمۆف وامەردەدواتر ب تێبە. دکاننەر ەوێپ ەمانە. ئنەیکەو دروست د نەیکەد
 .تیب ەیەوێش 

 

 ن؟ەیناک شەشک ێپ کێلێدۆو م رمۆف چیه  ەمێئ ەک ەیەوەئ یمانا ەمەئ ای: ئاار یپرس 

 

  ۆب کێرمۆف ر ەگەئ ەیەوەمن ئ ینتێئارگوم ن،ەیبک  ێپ ستەد کێش ۆڕ و ش  نەیبک لێگ مانۆخ ییەن ەوەئ ستمەبە: ممەاڵو
  یکەیەگەڵمۆک یتاەر ە س  ەل ەنموون ۆچ کاتدا. ب ەکام بوار و ل ۆب نیبزان ەستیوێپ وو،ەڕ نەیبخ یەرماەس  دەستکۆتاکردنی

 نیداب ەو ەئ ۆب کێلێدۆو م نەیالبب دااڵکا ینانێمهەرهەب یبوار  ە ل شتکردنەو گ ەردەروە و پ رمانەد ەنگڕە دا،یستیالیس ۆس 
  ەڵگەو ل تێب ٢٠٠٠  ڵیسا ۆب ەکەلێدۆم ەار ڕیب ەچونک ،ەیە نیقەاستڕ نا یەرماە س  یکەکجار یە ۆب یگشت یکێلێدۆم مەاڵ. بنەیبک

  ێبە. دەسوود  ێب نجامداەئ ەل. تێوەکەردەد ییتاەر ەس ر ەدەبەادەڕ ل ڵ دوو سا یدوا ە ک ت،ێب ستاداێئ یکانەستاندارد یئاست
 ۆیه ەتێبەد م،ەدەد ینجامەئ داەبواران وەو ئ ەبواران مەل داەکراویار ید ە س ۆپر  مە من ل ەک ەیش ۆڕش  وەئ ەک تێکردب تانەناس ێپ
  ەیس ۆپر  ەک مەوەئ ەڵ گەل مۆمن خ. نەیبک ەتەباب مەباس ل ەستیو ێپ ەو ییەاینڵد ەب یەوا مێ. پکۆتا دەکەم ستەد ەیوەندنەس ێل
و  کرێ ینانێستهەدەب ەیس ۆپر  ەیوەر ەد ەل کەڵخ یکانییەستیداوێپ ەستیوێپ ە. وتێنر ێربهەد  یەرماەس  یستەد ەل نانێمهەرهەب

 گاەڵمۆک یمەرهەب ی٪ ١٥و  تینەیەابگڕ  ر ەرامبەبێب ەیو ەگواستن ر ەگەئ ەنموون ۆ. بتێنر ێبه  یدەب هاکانەب ەیوەانڕ سوو
  یکەیەقازانج و پار  چیه تێزانەد ەچونک ت،ێڵێهەدێج داەم بوار ەئ یەرماە س  واەئ ت،ێبکر  رجەخ ر ەرامبەبێب ەیوەگواستن ۆب
 یتاناڵو ە ل ت،ێبکر  ییاۆڕ خەب ەوەگواستن تێکر ە. دتێناتوانر  ەیەوێش  مەب داەوەگواستن یبوار  ە ل شتنۆو فر  نڕی. کییەن داێت

و  بوونەه ەک ەوەانەڕ گەد وکار  ر ەس  ەچوونەد ەوەلیپاسک ەب کەڵخ بوو،ەه ڕۆڵەی مەئ لیپاسک کداێمەردەس  ەل اڤینایسکاند
 بوون. یگشت

 



 یەرماەس  ەیوەانڕ سوو ەل یتیەەاڵمۆک یئابوور  ەیس ۆپر  ەک ەیەوەئ ەو ەمەکەدێل یر یو ب مەکەد ێل یوەیڕەمن پ ەک ێڵەیه وەئ
  ڵیو با ستەد ە ل کەڵخ یانیژ  ە. واتیتێندار ەخاو یکردنیشتمان ین ەب ەنموون ۆب ەیوەئ یبر ەل نینێبناس  انیو ئازاد نەیالبب
  ەوەو گواستن ەر ەو خانووب راکۆو خ ەردەروەو پ رمانەد ەمێئ رەگە. ئتێنێربهەد یەرماەس  ەیوەانڕ و سوو یەرماەس 
 تڵەواەڕ ب ەک ەیەوەئ نەدەوودڕ  ەک ەیانیتیەدژا وەکراون. ئ شەبێب یەرماە س  ەل ەرتانەک مەئ واەئ ن،ینەیەابگڕ  ییاۆڕ خەب
  ەش ەگ داەخۆد مەئ ەڵگەل ییەئابوور  مەئ ەک ەیەوەئ نەڵێد مانێپ  ەیەیش ێک وەئ ۆیەربەو ه تێنێ هەد یکار ەب کێس ەک مووەه

 یەوا مێمن پ ە. وگاەڵمۆک ۆب ەز ێه نیمدارتر ەرهەب ر ەوەختەب یکۆڤێمر  ەک ەیەوەئ یەشکمداێم ەل ەک ییەیکار ێڵه وەناکات. ئ
 ەژ ێدر  ەوەکێپ ەستیوێ. پووبداتڕ   داەتاڵو وەل یساز ەش یپ یکێش ۆڕ ش  ەیەوانەل ک،ەڵخ ەب ەوەتەیبد انۆیخ یتیەاۆڤمر  ر ەگەئ
 نەڵێیمن د یلێدۆم یبر  ەل ەمێئ ک؟ێژ یسترات انی تێبە ه کمانێل ێدۆم ەستیوێپ ایئا ەیەوەئ ەکەار یپرس  مەاڵن، بەیبد ەباس  مەب
  ێی و ج مەالبب یەرماە س  ی ستەد ەل کاربردنەو ب نانێمهەرهەب یەیکا ەک ەیەوەئ شیمن یجیسترات ت،ێبەه کێژ یسترات تێبەد

 . یگشت یار ڕیب ۆب مێڵبه

 

 .ەوەر ەبک وونڕ  یتگوزار ەخزم  یرتەو ک مدارەرهەناب یو کار  ادکراویز  هاەب یکار  ەیربار ەد اتر ی: ز ار یپرس 

. ەوەتۆکرد یوونڕ   یورد ەمارکس ب ەک شمێابکڕ  ەادیز  یهاەب یر یۆت یبێکت ۆب رنجتانە س  مەکەد زەح  داەتڵەحا مە: لمەاڵو
 مەکەد ار یشنێپ ەک ،ەوینووس  ۆب کمییەکەش ێو پ ەاوێڕ رگەو ٢ ەژمار   زمیالیس ۆس  وەر ەب یبێکت ە مارکسم ل یکێوتار  مۆمن خ

سەرباری  ،مادی نیە نانێمهەرهەب یتگوزار ەخزم نڵێیب ێبەد  کانییەتگوزار ەخزم ەب تەبار ە. س بەدەستی بهێنن و بیخوێننەوە
  ایژ ۆلۆدیو ئا یئابوور  وانێن یسنوور  ت، ەاس یو س  یئابوور  وانێن یمارکس سنوور  ۆ. بەیەه مانیتگوزار ەخزم ئەوەش 

 تەڵێد  ركس. ما ەکار ێکر  واەئ رگرت،ەو ەیمووچ ەک ەس یلۆپ ر ەگەئ انینا؟  انی ەکار ێکر  سیلۆپ پرسنە. دەوەتێکر ەد ایج
 كار ێكر  یایژ ۆلیۆدیئا یەیكا رۆخەمووچ ،ەكار ێ، كر  وەربگرێت ەو مووچ ستەقدەح نانداێمهەرهەب یەیكا ەل كێس ەك ر ەگەئ
  کێس ەک مووەه مەاڵب ت،ێربگر ەو ەمووچ کێس ەک مووەه ەستیوێپ ،ییەن کار ێکر  یتەاس یس  یەیکا رگر،ەو ە. مووچییەن

  یکار  یووڕ   ەمارکس ل ۆ. بەکردوو ەناس ێپ دایئابوور  ەل ینانێمهەرهەب یەیکا ن ۆمارکس چ نیبزان ەستیوێ. پییەن کار ێکر 
  ایئا ەک ەیوەب ەستەوەینا. پ ان یبن  مدار ەرهەب یکێکار  تواننەد  کانییەتگوزار ەخزم ،ەوەمدار ەرهەناب یو کار  مدار ەرهەب
 ەیکەز ەگڕە  یشتنۆفر  ۆب یرژواز ۆب ەک ەکییەتگوزار ەخزم انی نانێمهەرهەب ەیس ۆپر  ەل ەکێش ەب ییەتگوزار ەخزم وەئ
  ەیگەڵمۆک یکییەند ەتمەبیتا کوەڵب نان،ێمهەرهەب ەیس ۆپر  ەل نین کێش ەب ەک یبانک یتگوزار ەخزم کە. وکاتەد یش ەشکێپ
  وەئ ەنموون ۆب ەچونک نانێمهەرهەب ەیس ۆپر  ەل کنێش ەب لەلوپەک ەیوەگواستن کەو یکانییەتگوزار ەخزم مەاڵ. بستانێئ
و  ەکید یتاناڵو و نێشو ۆب ەوەنێبگوازر  تێبەباشوور، د یایر ۆک ەل ندایۆه ەیکارگ ەناچن لێمب ۆتۆئ یرگرتنەو ۆب ەیسانەک
 ەل ەیەه ەکەلێمبۆتۆئ ینرخ ر ە س ەل یر ەگیکار  نجامداەئ  ەو ل ،ەیەکار ه ەب یستیوێپ ەیەوەگواستن مەئ ە. ونێبکر  ستەردەب

  مەئ ۆ. بیکیز یناف یمەرهەب ن، ەکەد ادیز  هاەب یماددنا یمەرهەب ەک باتەناود ەانییتگوزار ەخزم وە. مارکس ئمانداەکەنموون
  ەل نانێمهەرهەب تەنانەت ت،ێب مدار ەرهەناب یکار  تێتوانەو د تێب مدار ەرهەب یکار  تێتوانەد یتگوزار ەخزم ەرز ەق

و   رگاەد ەک کێس ەک ەنموون ۆ. بەمدار ەرهەب کانداەت ڵەحا ەیربۆز  ەل گومانێب ەک ت،ێب مدار ەرهەناب تێتوانەد کداێنێشو
  ت،ێناکر  مدار ەرهەب یو کار  ییەن ایتار یلۆپر  یکێکار ێکر  مەاڵب ت،ێگر ەردەو ەمووچ ەندەرچەه ،ەوەکاتەپادگان پاکد یوار ید

 یچوونۆب نەیڵێید ەمێئ ەیوەئ گومانێ. بنانێمهەرهەو ب ییە ن دایئابوور  یەیکا ەل ەک تێز ێپار ەد کەیەاردیو د کیەنایب ەچونک
  یر ۆخە مارکس موچ ەک ەیەوەمن ئ یرنجە. س نەیبک ۆو گفتوگ نیش یدابن ەستیوێپ ن،ەیبدمارکس  ەب یگرنگ اتر یز  ر ەگەئ ،ەمن
 داەر ێ. لیژ ۆلیۆدیئا یەیکا یر ۆ خەمووچ انی ،ی اس یس  یەی کا یر ۆخەمووچ کەن ت،ێزانەد کێکار ێکر  ەب یئابوور  یەیکا
  ستاۆمام یکار  ەنموون ۆ. بتێبکر  ەڵکێت یژ ۆلیۆدیئا یکار  ەڵگەل یکر یف یکار  تێناب  ەک ەوەمەبک یوونڕ  تێوەمەد
بکات   یچ ییەگرنگ ن کات، ەد حیس ەم ی باس  ەک کەیەش ەق  مەاڵب کان،ەییەکارام ینانێاهڕ دروستکردن و   ەیس ۆپر  ەل ەکێش ەب

 وەو ئ تێب ایجۆلەکنەزانست و ت ەب ەو ەوتن ەوان ستاۆمام ەیکەکار  ر ەگە. ئییەن دایئابوور  یەیکا ەل ت،ێگر ەردەو ەو مووچ
 . نەکەو قازانج د گرنەردەو ندنێخو ێیو کر ەپار  ،یهلەئ ەیقوتابخان ەل ەکار  مەئ ۆب ەو ت،ێگر ەردەو ەموچ

 

 ت؟ێقازانج ب ەیرچاوەس  تێتوانەد مەرهەناب یەیرماەس  ای: ئاار یپرس 

 



  یستەدەب مەرهەناب یەیرماە س  ەک ەیسوود وە. ئتێنێهەد ستەدەقازانج ب ەوەش یمەرهەناب یەیرماەس   ەب یەرماە: س مەاڵو
 ەیوەئ ۆب تێر ێسپەد مەرهەناب یکیەیەرماە س  ەب کالمکردنڕی یکار  مدار ەرهەب یەیرماەس  ەنموون ۆب ەک ەیەو ەئ تێنێهەد

 یزمیکانیم ەل کوەڵنا ب یهاوکار  ەب م ەاڵناکات، ب ادیز  ەادیز  یهاەب ۆب کێشت چیه کالمیر   یبکات. کار  یکاناڵکا ۆب کالمڕی
 یەیرماە . س مدار ەرهەناب یەیرماەس  ەب داتەهاتوو د  ستەدەب ەیادیز  یهاەب ەل کێش ەب مدارەرهەب یەیرماەس   دا،ڕ بازا
  ەل ەکێش ەب مەرهەب ێب یەیرماە س  یکار ێکر  نجامداەئ ە. ل ەگرنگ یدار یەرماەس  ۆب مدار ەرهەب یەیرماەس  ەیندێه مەرهەناب
 ،ەوەتەاکراویج ە ک یەرماەس  یئابوور  یرکەئ ەل ەکێش ەب ەناکات. چونک نانداێمهەرهە ب ەل یشدار ەب ەندەرچەه ا،یتار یلۆپر 
و   ەیرماسە ۆب ەییئابوور  یتگوزار خزمە رتانەم كەئە  یتگوزار . خزمەییەن مدار ەرهەب مەاڵب ،یەدایئابوور  یەیکا ەل شتاێه
  كە ەیداشكردنەو دابەلە یكەكاره كە تۆڕێناگ ەیو راستئە ،ەیین یئابور  ۆوخدا راستەرتانەم كەلە كار ێكر  یكەكاره یوه ئە
  ستەدەب ۆیخ ی قازانج ،ەمدار ەرهەناب یەیرماەس  ەینموون یبازرگان یەیرماە . س ەیهە ینجامدانئە بە یستیوێپ ەیرماسە

 یەیرماە و س  مدارەرهەب یەیرماەس   ر ەس ە ل ەباس  مە ئ زانەڕێ نا. ب انی تێب مدار ەرهەب ەک ەیوەئ ەدانێگو  ێبەب تێنێهەد
 کێکار ێکر  کەو یەرماە س  ەیش ەب مەئ یکار ێکر   ەستیوێپ تەڵێد شیو مارکس  یەرماە س  یگرنگ یکێش ەب مدار ەرهەناب

  ت،ێنێناه مەرهەب یرتەک ەل یەرماەس  کانداەرانەیق ەیماو ە. لەوونڕ  رانداەیق یکانەناغۆق ەل یتەبیتا ەب شەمەئ ە. وتێبناسر 
  ی رتەک یکارانێکر  نجامداەئ ەو ل چوونێت ەیوەمکردنەک یستەبەم ەب ەوەکاتەمدەک یتگوزار ەخزم یرتەک کوەڵب

  کێکار ێکر  ەک یەداەوەل ەباس  مەئ ینگیگر  ە. وبنەد کارێب ەک بنەد س ەک مەکیە مەرهەناب یەیرماەس   انی یتگوزار ەخزم
 ەلق وەتا ئ مەاڵب ت،ێبەن مدار ەرهەب ەک تێب کداێلق ەل تێتوانەد کار ێ. کر تەیبک ێل انییرگر ەب تیتوانەو د ەکار ێکر 

  کات،ەکار د ێوەل ەک ر ەرامبە ب یس ە ک ،یاس یس  ەتێبب ەلق مەئ ر ەگەئ مەاڵ. بیەایتار یلۆپر  ەکار ێکر  وەئ ،ییەئابوور 
 ۆب تێبگر  ێکر ەب کێس ەک کراویار ید یکێنیەال ەنگڕە  م،ڵێب شیتر  ەیقس  کیەبا  داەر ێ. لەتەاس یس  ەل ی قڕ  ەکێدار ەتمەاس یس 

 گرنەردەو ەپار  ەیوانەئ انی ەش ەق یمیکتر ێسپ ەنموون ۆ ب انیسوپا  س،یلۆپ مەاڵب ،ەاواز یج ەمەئ ،ەیکەس یفۆئ  ەیوەپاککردن
کار   ەک کێس ە. کییەن کار ێکر  ەکەکار  یر ۆج مەئ یکانەوەر ەوکاڵب انی کان،ەلۆپ تەاڵس ەد یایژ ۆلۆدیئا یشبردنێوپەر ەب ۆب
  انی تێنووس ەد ز ۆر یپ یبێکت یبێکت ەک کێس ەک ەل ەاواز یج  ت،ێش ۆفر ەیو د کاتەچاپ د ز ۆر یپ یبێکت ەنموون ۆب کات،ەد

 یتەبی تا ەب انەیکیەر ەه ەستیوێو پ ییەن مداەرهەو ناب مدار ەرهەب وانێن ەل ینیچ یکێوار ید مەاڵ. بکاتەد ۆب ەیش ەبانگ
  کانەس یلۆپ ەڵ گەل کارانێکر  یز ڕیکیە یدروشم یدژ   ەل کێڵێه تێبتوان  ەیەیادڕ  وەتا ئ مەاڵ. بتێبکر  ۆب هەڵسەنگاندنیان

"دا ەادیز  یهاەب یر یۆ"ت ە مارکس ل کداێتڵەحا  ر ەه ە. لە باش  ژارن،ەه انی ەیەه انەیموچ انیەمهەەدوو مەئ ەچونک تێش ێبک
 .ەکردوو یەپرسان مەئ یباس 

 

 ییندەوەیو پ ت، ێکار باس بکر  یشتنۆو فر  نڕیک ەیس ۆپر  تێناتوانر  ەک ەینانێشو وەب تەبار ەس  ییەچ ۆت یچوونۆ: بار یپرس 
 هان؟یج  ەدوور ل ەیناوچ کێندەه کەناکات، و انەیدار یئ ش یدار یەرماەس 

  لە نموونە  ۆب ك،ێتاڵو انی هانیج یناوچە ێندهە لە گدهەی یك سوپاوه ان ی ت،ێنر ێوروژ دوو ئاستدا ده لە تەم بابە: ئەماڵوه 
 یایدون  ەل ەک ەیخۆد وەئ انی گرن، ەردەو یەرماەس  دایدانەئاو ی کات ەل ەک نەه کێسانەک کداێتڵەحا رەه ەكان. لدووره گونده 

 ن،ەیبک ەمانەئ یباس  کیەگاەڵ مۆک کەو نیناتوان کداێتڵەحا  ر ەه ە. لداەکانینگاوەج ەناوچ ەل تەبیتا ەب ن،ین یبەید ستاداێئ
.  ەوتووەکەڵه کێنێشو مووەه ەل ەک ،ەوەر ەد ەتێبچ یەرماەس  ینانێمهەرهەب یبوار  ەل تێناتوان ت،ێب گاەڵمۆک ر ەگەئ ەچونک
 ردوگاداۆو ئ گاەڵمۆک وانێ ن ەل کانداەکگرتوویە ەوەتەن یر ێودچا  ر ێژ   ەل تێچەدێپ ەک ،ەراقێع یکوردستان ەل کەیەنموون

 . ییەن شینان ێرهەبەو ەو ،ییەن ەور ەگ یەیرماەس  یبوونەکەڵەو ک مەرهەب ت،ێواسرابەڵه

 

 ؟ییەچ هاەسامان و ب وانێن یاواز ی: جار یپرس 

 

 ەیگەڵمۆك ەسامان، ك كەو ەیەه مانەاردید كێندەه اندای ژ  ەل ەمێ. ئتێبەه هاداەسامان و ب وانێن ەل یاواز یج ەستیوێ: پمەاڵو
  ینەیمۆد ەیوەر ەد ەو ل ییەن اندایر ەس ەب یكڕۆڵێنتۆك چیه یدار یەرماەو س  ەناوەدان یر ە س ەل یكیەهاەب یدار یەرماەس 
 ەوڵەما ەل ەنموون ۆ. بەیەر ۆج م ەل ڕ بازا ۆب تیەنا ەک یشتومەکە وە. ئنێنر ێهەكاردەو ب نێنر ێهەد  مەرهەب یدار یەرماەس 



 یسابکردنیح ۆب ەک ییەن هاکانداەب ەڵەمۆک ە ل مەاڵب ت،ەک ەسامان ەل ەکێش ەب ر یۆلۆپ ەاستڕ  ت،ەیکەدروست د تۆخ ۆب ر یۆلۆپ
 وەئ ن،ۆخەد کانەلکێو ه نەکەد وێخەب اندایکانڵەما  ەل شکیمر  ەیوانەئ انی. تێنر ێهەکاردەب کاناڵکا ۆڕیوگڵنرخ و ئا

  ۆڵینتر ۆک یدار یەرماەس  یگا ەڵمۆک ەک یەیهاەب وەل نین  کێش ەب مەاڵب ، ەکەزانێخ یسامان ەل کنێش ەو ب نەنیقەراست ەلکانێه
  رۆز  تەڵێ. مارکس دنێنر ێهەد مەرهە ب دایدار یەرماەس  یبوار ەل ەک نەیکەد ەانیاڵکا وەو ئ یدار یەرماەس   یباس  ەمێ. ئکاتەد

 تەیکەد کێس ەک ەداوا ل کێکات ەنموون ۆنا. ب یەرماەس   ەب مەاڵب ،ەوەتێدر ۆڕ بگ ەپار  ەب تێتوانر ەد ەک ەیەه یتگوزار ەخزم
  یکار  ە ن ت،ین دار یەرماەس  ۆت ەوەووڕ  مەل ت،ێربگر ەو کداێر ێکاتژم ەپاوند ل ١٥ ەیەوانەل ەنموون ۆب بدات،ێپ تۆان یپ ەیوان

  ینانێمهەرهەب ەیبازن ەیوەر ەد ەل مەاڵب ،ەشتنۆ و فر  نڕیک ەمەئ ەندەرچە. هییەمانادار ن ەادیز  یکار  ەو ن ستیوێپ
 یگاەڵمۆ. کیدار یەرماەس  ینانێ مهەرهەب ەیوەر ەد ەل  کوەڵب ،یدار یەرماەس  ەیگەڵمۆک ەیوەر ەد ە ل کە. نییەدار یەرماەس 
  ەژنان ل یر کا کەو ،ەناڵناوما ەکێکارل مەئ مووە. هیداریەرماەس  ینانێمهەرهەب ەل ەفراوانتر  مەقولەیەکی یدار یەرماەس 
  یبوار  ەل ەکار  ەر ۆج  مەئ مەاڵ. بەار ید یکەیەنموون کات،ەو سامان دروست د کاتەدروست د کاربردنەب یهاەب ەک دا،ڵما
 یر ەگیكار  یەیكا ەیوەر ەد یسانەك نیەالەل  گاەڵمۆك یسامان ەل ەور ەگ ر ۆز  یكێش ە. بییەن هاداەب ینانێمهەرهەب
  مەاڵب كات، ەد ادیز  گاەڵمۆك ی سامان شەمەئ ت، ۆخ ڵیما  یاخكردنۆیب كەو ت، ێكر ەدروست د یدار یەرماەس  ینانێمهەرهەب
و هتد .   یتیەەاڵمۆک یکار  کان، ەو نرخ هاەب تێنازانر  ستیوێپ ەب شدا یسابكردنیح ەل ،ەناوێهەن یمەرهەب یدار یەرماەس 
 . ەیەوۆیەخ  یال ەل ەکید یشت  کیەو  زار ەه ەک ،ەنانێمهەرهەب یستەداڵبا یواز ێش   یدار یەرماەس 

 

  ەتر و ل یکاناڵکا کەکار و یز ێه یهاە ب ەیوەرزبوونە ب ۆیه  ەتێبەد کێکار ۆچ ه ەبوو ک ەوەئ دراێڵهێجەب ەک ەیتەباب وەئ
 یکانەوەبوونۆک ەل وادارمیه ەک کرد،ەن گمانەدیە یسوپا  یباس  ەمێ. ئتێب یاز ڕ  ێیپ گاەڵ مۆک ەک ەوەتێنێئاستدا بم نیمتر ەک

  یکردار  ر ەگەئ ەیوەئ ۆب نەبد تانۆخ یاڕ  یەمارکس، تکا ەیگەڵ مۆک ەینیهاو یمپەک ەب تەبار ە. س نەیبگ ێیداهاتوودا پ
 ... نەیبک ێیجەبێج نیبوو بتوان

 

 

 ەوەمارکس  ئەنجومەنی ەیو ەبوونۆک یتیشر  ەل ە وەرزادەف جەر یئ نیەالەل ەکێت ەباب ەمە. ئییەکەزار  ەتەباب مەئ یماەبن
 .ەنووسراو

  ۆب ەکراوەن یستکار ەو د ەکراوەن ۆب ەیوەداچوونێپ ەوەتەکمیح یخود  نیەالەل ز یرگەه ەنینووس  مەئ ە ک نەبد رنجەس 
 نووسراو. ەیوەوکردناڵ ب تەبیتا ەو ب ەوەوکردناڵب

 .تێنر ێکاربهەب کەیەئاماژ  کەو تێناب ەک ەاستڕ و  ەکێلۆپ یکەیەلکینام دایاستڕ  ەل ەقەد مەئ

ماركس   یەیرماسە یبێكت بە ، ئاماژهكردووه یجار داوا  نیندچە ژ ێك وتارب، وهو وردانە یزانست تەم بابەئە  یوهنە ۆڵی كێل ۆب
 .وتنخواز ەشکێ و پ ەییوەتەن یرژواز ۆب  ەیفسانەئ یمەدوو ەیلکینام ۆب انی. بكە

 ٢٠٠١ یشوبات  - نەندەل یمارکس  ئەنجومەنی ەوتار ل -مارکس  یەیرماەس  ەیوەندنێخو ەدووبار 

 ک ێار یپرس  ندەچ یمەاڵو

 ەراویرگەو ەکەتیشر  ەل ەکەقەد

 ...ەوەنینێخوەد مەکیە یرگ ەب ۆوخەاستڕ  ەمێ: ئتەکمیح

 

 ن؟ەیبک ار یپرس  نیناتوان -

 



 .ەوەمەکەد ەدووبار  تەکەار یپرس  ،ەڵێید ۆ. تشوو ێپ یش ەب ەیربار ەد کێار ی. پرس تەیکەد است ڕ  ە: ببور تەکمیح

 

 زانستدا...  ەل زمیالیماتر  ەب تەبار ەس  ەیەه کەیەناس ێپ دایمانەڵئ یایژ ۆلۆدیئا ەل داەر ێل -

 

 یباش  یکەیەنموون ورباخی. فۆیخ  شێپ یزمیالیماتر  ەڵگە ل تدا،ەڕەبن ەل کات،ەد رباخۆیەف ەڵ گەل ڕ : مارکس مشتومتەکمیح
  یهانیج زمیالیماتر  یهانیج رباخۆیف یواڕ ب ەب تەڵێمارکس د ەک ەیەیاستڕ  وەئ ر ەس ەل یمووەه گومانێب ەک ،ەزمیالیماتر 
 یمەرهەب ەیندەوەئ ت،ێب یکیپراکت یکێمەرهەب هانیج ر ەگە. ئەیەهانیج مەئ ەیوەنگدانڕە  ۆڤمر  ڵیقەو ع ەزمیالیماتر 

  مەقولەیەکیمارکس  ۆب زمیالیماتر  ۆیو ک ۆڤەمر  یکیپراکت یمەرهەب ،ییەکەر ەد یمادد یخۆو سروشت و بارود هانیج
  ێس  ننیب ەید داەر ێل ەینانێو م ەئ تەڵێ". مارکس ددایکانە خۆبارود ە ل". ەخش ەسوودب ۆڤمر  یندوویز  یز ێ"ه  ەیەه ییتەڕەبن
  ر ە س  ەخست ەیمە. ئەوەگرت یتیەاۆڤمر  یکیپراکت ەیگێج ییەکەر ەد ییتەباب ەعیواق مەتر بوون. ئ یکێشت  ر ەوبەمەل ڵسا دەس 
 یکیپراکت یزمیالیو ماتر  زمینۆمۆک ەک یەمارکسدا ید ید ەل ،ەوەکید یکیەال ەل مەاڵ. بۆیخ یزمیالیماتر  ەیوەوونکردنڕ 
  ەک ،ەمارکس  یر یب یندە ناو ەک ییەانکار ۆڕ گ مەقولە وەتردا وتم. ئ ەیکەش ەب ەل ەک کار ۆه مانەه ەب - تێن ێهەکاردەب ەو ەکێپ
 . نەهایج ی نۆڕیگ لەسەر  ماەبن لەکاتێکدا ،ەکردوو هانیج ۆب  انەیوەکدانێل چۆن  کانەسوفەلەیو ف تێدر ۆڕ بگ ەیەاردید وەئ ێبەد

 

 یزمینۆ مۆک ەیو ەبوونۆک نیمەدووه ەل تەبیتا ەب زمدا،ی مارکس  یر یۆت ەکرد ل کیپراکت ینێشو  ەباسمان ل یورد ەب ەمێئ
  ییکر یو ف یر یۆت اینەو ت ەمژانەگ یزمیالیماتر  ەیوانەچێپ ەب یکیپراکت یزمیالیماتر  یوونڕ   ەمارکس ب داەر ێ. لدایکار ێکر 

  یووەڕ ووبڕ و  اوازنیج ەیاردیدوو د ڵقەع یایو دون ەمادد یهانیج ەک ەیوەئ ەیوانەچێپ ە. بتێن ێهەکاردەب رباخۆیەف
  یهانیج یخود ەکیپراکت مەئ ت،ۆڕێگەد ۆڤمر  یکیپراکت ەب ەمەئ تەڵێ. مارکس دییەن اندایوانێن ەل کێو پرد ەوەبنەد کتر یە

 .تۆڕێگەد یمادد

 

  ەب داۆیخ یتیەنایچ ەیگێپ ەل کار ێکر  ینیچ ایئا ؟ییەچ کار ێکر  ینیچ ییتەباب یو بوون زمیمارکس  ەینیەال مەئ وانێن یندە وەیپ
چ   ەو ل ییەچ یمۆڕ ف یەوا ر ەگەئ ؟ەکردووێپ  یدرک دایاستڕ   ەل انی کاتەد ە پرس  مەدرک ب یکیماتۆتۆئ یکەیەوێش 
 ؟ یەکداییەندە وەیپ

 

  زم، یو مارکس  زمینۆمۆک ینێر ەن ینیەال ،ەکردوو یەرماەس  ینێر ەن ینیەال ەمن باسم ل ئێوە ئەڵێن کە یهاد اوڕێ: هتەکمیح
  ڕۆڵەیە م ەئ یئاگادار  ،ییەانکار ۆڕ گ مەئ ەیکەچاالک ەتوخم ەک کار،ێکر  ینی... چەوانەئ یماەبن ستاێئ یخۆبارود یانۆڕ گ ەوات
 نا؟ انی کات ەد یەەمەقول مەب رکەد داۆیخ یتیەەاڵمۆک یانیژ  ەل ایئا ەو ۆیخ

 

  یزگار ڕ ۆب کانەرجەشمێ"پ یشانیناون ەب ١١ یش ە ب ەل - کاتەد ڵ دوو خا  ە"دا باس لیمانەڵئ یایژ ۆلۆدی"ئا ەل مارکس
و   ئێستا ەیگەڵمۆک لەبەین بردنی ۆب ،ۆڤمر  یزگار ڕ  ۆب ەیەه یتەڕەبن ی رجەدوو م ەک تەڵێد -"ۆڤمر  ەینیقەاستڕ 

 انەیش ەگ ەند ەوەئ کانەر ەنێ مهەرهەب ەز ێه ،ەوییەئابوور  و ییتەباب ەیوانگڕ  ە: لمەکیە. یتیەنایچ ەیگەڵمۆک لەناوبردنی
  ە . لتیەنا یدەب یئازاد نایگەئ ،یژار ەهدابەش بونی   بیخەیتە جێگەیان،ئەگینا دەبێتە ەکید یکێشت بکرێت ەک بێتکرد

  ەب یندەوەیپ مەدوو ڵیخا ە. وتۆڕێبگ هانیج تێبتوان ەک تێکردب ەیش ەگ ەندە وەئ ۆڤمر  یئابوور  یز ێه ێبەد نجامداەئ
  یر ەماوەج تێوتر ەد ێیپ ت،ێدابەڵه یر ەس  دایەگاەڵمۆک مەئ هەناوی ەل نکاریاۆڕ گ یز ێه ر ەگەئ ە. واتەیەه ەوەتەکەار یپرس 

  ە. واتتۆڕێبگ ەخۆد مەئ تێو یەب ەک تێبووبەه ێڕ شگ ۆڕش  یکێر ەماوەج رنێدۆم یگاەڵمۆک ی ناخ ەل ێبە. دێڕ شگۆڕ ش 
  ەخۆد م ەئ تر یچ ەک ،ەوەکار ێکر  ینیچ ەیگڕێ ەل ت،ەیڵێید ۆت ەک ەیەیوێش  وەب کڕێ ،ەوەکاتەد وونڕ  ەکەزمیکانیمارکس م

 ناکات. ڵقبو



  ی رکەئ یئاگادار  کێنیچ کەو کار ێکر  ینیچ ەڵێید ای . ئاکاتەد اتر یز  یژ ۆلیۆدیئا یکێنیەال ەب ەئاماژ  تەکەار یپرس  مەاڵب
 داییژووێم ی زمیالیماتر  ەل انیو هتد،  یەرماە س  یخود ەل ڕەمشتوم مەئ ییەموانێ. من پنەیبک ێتاوتو  داەر ێل نیتوانەد ؟یتۆیەخ
 یزمینۆمۆک یر ەوەت رەس  ە ل ەک ەیباسان وەئ ر ەس  ەنێیو د ستینۆمۆک یستێفیمان یس با ر ەس  ەنێید ەمێ. ئەوەتێبدر  مەاڵو

 وروژمان کردوون.  یکار ێکر 

 

  وە. ئنیچ یواوەت یار یش ۆه کەن کاتەد ەناس ێپ نیچ ەل کێش ەب یار یش ۆه ەب زمینۆمۆک کۆمۆنسیتدا، یستێفیمان ەل مارکس
و    نی بردوەناێهیدەب یکانەرجەلومەو ه کار ێکر  ینیچ یرزگاربە  دەرکیان ەک ەینیچ وەل نەش ەب وەئ کانەستینۆمۆک تەڵێد

  یکانەش ەب مەردەبەل شیهانیج ینیچ بەرژەوەندی ودا،یکانەش ەب رانبەر بەلە نەکەد نیچ یواو ەت بەرژەوەندیەکانی یتیەراەنێنو
  یمەرهەب زمینۆمۆک یەمانا مە. بندایچ ناوەل یەئاگاۆخ یکێش ەب زمینۆمۆ. کایەتیشۆڤمر تەواوی  یزگار ڕ و  ،دەکات داەیکەتاڵو
  ینیچ ەک ییەن یەمانا وەب مەاڵب ،لەخیدا دەداتە دەرەوە زمینۆمۆک یدار یەرماەس  یەرجەمهەلو مەئ لەڕێگەی،ەیەیەس ۆپر  مەئ

  ەبئیتر  ،ە دەرەروە لەکارگەواتەڕ د ەکارگ یکەیەکیف ەب  ەوانەکار و ش  رەس  ەتێچەد ەکارگ یکەیەکیف ەب انیانەیب ەک کار ێکر 
 .ستین ۆمۆک ەتێب ەد یکیماتۆتۆئ یکەیەوێش 

 

  یکار  ەمە. ئیەاس یس  یکێزبیح یکار  ەمەئ ەک ەیەوەئ وەری دەگرێت ەوەستیمارکس  یاتیبەدەئ ەل ۆڤمر  ڕونکردنەوەی کە وەئ
 ێبەد زمینۆ مۆ. کەیەه ەوەزمینۆمۆک یر ەنێلمەس  یزانست ینیەال ەب یندەوەیپ یورد ەب ەک ،ەنیناو چ یکراویار ید یکێش ەب
  ەل شەمەئ ە. وت ێو دروست بکر  تێبکر  ەردەروەپ شەنیچ یستینۆمۆو ک ئاگاۆخ ەش ەب وەو ئ نیناو چ ەتێنر ێبه ،ێبکر  ر ێف
  ەل مانێو گو نیژ ەد مداەستیب ەیدەس  ەل ەمێئ ستاێ. ئتێبر ەناود کۆمۆنیست یزبیح ەب ستداینۆم ۆک یاتیبەدەئ ەل تداەڕەبن

  مەقولەی ،ەوینووس  یستێفیمارکس مان ەک داەکات وەل مەاڵ. ب ە" و هتد بووەتوود ی زبی"، "حیئازاد یزبی "، "حر ەز ێپار  یزبی"ح
  ەک تێزانر ەد ەدروست بوون، و مداەستیب ەیدەس   ەل ەک ەیانیاس یس  حزبەوەچاو ئ ەل ەیەه یفراوانتر  یکیەمانا زبیح

 و هتد.  نێکو ەل یانەکەس یفۆو ئ سەرۆک

 

  ەک ،یوروپەئ یستینۆمۆک یچاالکان  ەل رفراوانەب یکۆڕێو ت کەیە وەبزووتن کەو کاتەد کۆمۆنیست ی زبیح ەباس ل مارکس
و  اتیبەدەئ کەڵێمۆک مەاڵب ت،ێبەه انینار یمیو س  انسڕ نفۆک ەوەکێجار پ کێندەه ەنگڕەو  ەیەه انیاواز یج یفکر  ێڵیه

  تێوتر ەد انێیو پ ستن،ینۆمۆک یرانیشنبڕۆ ە. ووتنخوازنەشکێپ یکار ێکر  تداەڕەبن ەو ل یواوەت ەب ەک کەیەتاک و بازن
  کۆمۆنیست یزبیح ەب ەداوەڵهیر ە س  ندایچ ناوەل ەک کارانێکر  ییەیستینۆمۆک ەلەیم وەمارکس ئ ە. واتستینۆمۆک یزبیح

 ەیەوەبزووتن وەئ ی. پاشخانبداتەڵرهەس  ەیەو ەبزووتن وەئ تێبە. دکاتەد ەکەزبیح یر ەیس  تر یک ینامید یکەیەوێش  ە. بباتەناود
 ەدووبار  تێبەد ەوات شەمە. ئبداتەڵرهەس  تێبەد مەاڵب ،دایە یش یکانەوەرکردنیب و زمیمارکس  ەڵگەل ستاێو ئ ییەکیمات ۆتۆئ
 یکیمات ۆتۆئ ەمەو هتد. ئ ەوەتێبدر  ی ڕەخنەکانیمەاڵوبکرێت  ت،ێر یبگلێ ەیخنڕە ،ەوەتێ ب ینگار ەر ەب ،ەوە تێنر ێمبهەرهەب

 . تیەان بەدەست 

 

  ک،ێڕێشگۆڕ ش  - ەیەه بووداەه یگاەڵمۆک ەل ێڕ شگۆڕش  یکێر ەماوەج ەک کاتەد ەمانیوا گر  یمانەڵئ یایژ ۆلیۆدیئا مەاڵب
  ەل ێڕ شگۆڕ. ش ەکەوش  ینێر ەن یمانا ەمن وتم، ب ەک یەیمانا وەب ێڕ شگۆڕش   - چریکی فیدائی وشەکە یمانا ەب کەن
چەک  و  بڵیت" دایە  ،دایە"گۆرانی ەب ەک کێس ەک کەن ت،ۆڕێبگ تێویەب ەک تێد کێس ەک یواتا ەب دایمان ەڵئ یایژ ۆلۆدیئا

  یمەستیس  تێوەیەد ەک ەیەوە" ئێڕ شگۆڕ"ش  ەل یستەبەم ەک ەیوە". ئێڕ شگۆڕ "ش بێگومان بەوە ناڵێن – تێبگر  بەدەستەوە
  ێیتر ج یکێشت تێوەیەناکات و د ڵقبو ت،ێویەنا کەسەی کە وە. ئ  ێڕ شگۆڕ ش  ەر ەماوەج ە دەڵێتمەئبە ت،ۆڕێبگ  بووەه

 تێوەیەد ەک ەینیچ وەئ کە" وێڕ شگۆڕ . "ش ییە" نئۆردوگایی" و "ەمەکتەبی" یواتا ە. بیەەانێڕ شگۆڕ مانا ش  مە. بەوەتێبگر 
 ە. وبداتەڵرهەس  تێبەو د داتەدەڵرهە س  ێڕشگۆڕ ش  یکێر ەماوەج تەڵێد یەمانا مەبدات. ب ڕێف ۆیخ  یشان ەل ییەبارگران مەئ
  ت، ۆڕێتر بگ یکێشت ەب ەمەستیس  مەئ ەیگێج تێتوان ەد  ەک ،ەامادئ یئابور  ی رجەلومەه ەل ەجگ  ێڕەشگۆڕ ش  ەر ەماوەج مەئ

 ەمێئ ی باس  مەاڵ. بەیەمەمارکس ئ ینتێومیئارگ ادایمان ەڵئ یایژ ۆلۆدیئا ە . لکاتەکارا د یتیەاۆڤمر  ەینیقەراست  یرزگار 



 ەیوەبزووتن یستزان یو بار  یر یۆت یمار ە(، دییەباش ن یکەیەوش  یژ ۆلۆدی)ئا  یژ ۆلیۆدیئا یمار ەد ەک ەبوو  ەوەئ ەش یمەه
 ەننێهەد ییەار یش ۆه مەئ ەک نە ش ەب وەئ یگشتەب کانەستیو مارکس  کاتەد ەکار  مەئ ۆی. مارکس خەو یەناو ەتێبخر  یستینۆمۆک

 .ەو ییەت یەنایچ ەیو ەناو بزوتن

 

  یکانەباس  ەڵگەل ەار ی. وا دەناوێکارهەب مڵگیه یزمان تەڵێمارکس د دا ەیکەباس  یز ێراوەپ ەمارکست کرد. ل یدۆتیم یباس  -
 یبێکت ەب کردنەو ئاماژ  ەیەه کتێنتێئارگوم تداەکەباس  ە. لەیەه وونتانڕ  یکێسنووردارکردن  ردایپ یو مارکس نج ەگ یمارکس 

 ...تینیبەمارکسدا د یکانەچوونۆب ەل کێانڕ چپ ۆت ەک خاتەدیر ەد یمانەڵئ یایژ ۆلۆدیئا

 

 ەل کێانڕ و هتد، پچ  تەاس یس  انی یناو ئابوور  ەتێچەد کێکات انی دا،یکانەاواز یج ەناغۆق ەمن ل بڵێم ەانۆیاستگڕ : تەکمیح
 ... یواز ێش  ی باس  ەب تەبار ە. س نمیمارکسدا ناب یر یب

 

 ؟ ڵگیه یکی کتێالید ەیربار ەد تەڵێید  یچ -

 

 ەل ڵیگیه یکی کتێالید ە. واتمەیڵێمن د ەوەئ ت،ێبدر  شانیپ ڵیگیه  یکیکتێالید تێتوانر ەد داڵتایکاپ مووەه ەل یەوا مێ: پتەکمیح
  ەمن ل ەک ەیەیش ێک وە. ئدۆتیم یباس  ر ەس  ەوەمەڕێبگ  مەکەد  ز ە"دا، حمەرهە "ب یش ەب ە. لەکارهاتووەجوان ب ر ۆز  داڵتایکاپ

 ندەچ ەیوەئ شێپ نەیبک ەکەدۆتیم ی باس  بستراکتەئ یکەیەوێش  ەب نیناتوان ەک ەیەوەئ ەیە"م هدۆتی"م یباس  یووەڕ خستن
 کدا،ێنێشو ند ەچ ەل - ەستیوێپ داە باس  مەئ ەیژ ێدر  ە. لەکەدۆتیم یباس  ەب تێخش ەبب ر ەوهەج تێبتوان ەک تێبە ه کمانێتەباب
 نیبزان ن،ەیبک ەیکەدۆتیم ەو باس ل نیستەبو -واتەڕ د ەو ەش ێپ وەر ەب کێمەک ەو ەکەڕۆناو یووڕ  ەل ەکەباس  کێکات ەوات

 نۆچ ەک ەیوەئ ۆب ەیەئاماژ  دایاستڕ  ەل مەکەنتێومیئارگ یتاەر ە س  ە. وکاتەد یکار یش  کێدۆتیم ەر ۆمارکس چ ج داەر ێل
. گاتەدێت ەکەنتێومیئارگ ەل نۆچ ەک ەیوەئ ەیوانەچێپ  ەب - ر ەس  ەباتەید  نۆو چ ووڕ  ەخاتەد ەکەنتێومیئارگ ۆیمارکس خ

 .نەیبک ەمانەئ یباس  تێبەد

 

  دا،ەییخنڕەو   یزانست یکار یش  ەل کیکتێالید یباس  ەل شتنەیگێت ەل ەباش  یکەیەنموون یەرماەمن، س  یواڕ ب ەب بێگومان
  یتیەنۆو چ مەقولە ەل بستراکتەئ یدۆتیم بستراکشن،ەئ - abstraction یباسکردن ۆب ەیەش یکل یکەیەوێچوارچ هاەروەه
 یەوا مێ. پەشت وەب مەگەو هتد د یگشت ۆیک ۆب ەوەمەڕێبگ ەوەکەش ەب ەو ل انەیکەکەڕۆناو ە و بچم کانەرمۆف ەل بستراکتەئ
  شڵیتایکاپ مەاڵ. بەیەر ۆج  مەل اتر یز   ر ۆ" ز ەس ی"گروندر  تەنانە. تەکی کتێالید یکەیەنامەگەڵب یەمانا مەمارکس ب یەیرماەس 
 ...ەکی کتێالید یواوەت ەب ن،ەیبک ڵتایکاپ یمەکیە ەڕەیالپ دە س  یر ەیس  ر ەگەئ تەبیتا ەب ،ەیەه

 

  انی یەئاگا کارێکر  ینیچ ای... ئادایمانەڵئ یایژ ۆلۆدیئا ەل ،ۆیخ  ۆب نیو چ داۆیخ  ەل کاتەد ن یچ ەباس ل کداێنێشو ە مارکس ل -
 ؟ ەیەه ەوەنمەقوال مەب یند ەوەینا پ

  نەڵێید شیکێکات ،وەک سەندیکا بیر لە کرێکار بکەینەو ەک نیربووێ... فکار ێکر  ینیچ  تەڵێمارکس د کێ: کاتتەکمیح
  وەئ کار ێکر  ینیچ یخودمارکس،  یواڕ ب  ە! بەکارگ ەنێد ەک ەیەکارانێکر  وەئ ەیژمار  ۆیک ستمانە بە"، مکار ێکر  ینی"چ
  ۆب چنەد کارانێکر  ەک تینی بەد ەو ەکیەنایب یهەژدەیەم  یمۆنه ەل ،ەداوەڵهیر ەس   دایدار یەرماەس  ینانێمهەرهەب ەل ەک ەیەنیچ

و  خاتەردەد ۆیخ ەیگێپ ەنیچ مەئ ەک ەیەکات وەئ ۆیخ  ۆب. مەقولەکان ەل ەتر  یکێکیە کار ێکر  ینیچ کارن ێکارکردن. کر 
 ەیەمێئ ەیگێپ ەمەو ئ نیکار ێکر  ەمێئ ەڵێب ە. وگاداەڵمۆک ەل تیۆیەخ  یاواز یج یبوون یئاگادار  ەک ،ۆیخ ینیچ ەتێبەد نیچ
 نیەالەل یکیمات ۆتۆئ یکەیەوێش  ەب ەمەقولەک. ییەن یکیماتۆتۆئ تر یچ  ەوشیاری ۆخ  مەئ یدانەڵرهە. س دایەگاەڵمۆک مەل



  کێکار ێ. کر رۆخەمووچ یکار ێکر  ەشار و بوون ب ەبوون، هاتن تەاڵس ەدێب ەک کانەتیەعڕە. تێکر ەد یار ید ەگاوەڵمۆک
 ۆب مەاڵ. بیژ ەد ەیەوێش   وەو ب تێش ۆفر ەد خۆی هێزی کاریو  ەیەه یبوون یاستەڕ ب ەک کێنی. چەکێنیچ داۆیخ ەل ،ەیەه
  ۆب سیاسەت یباس  ۆب ەوەتەڕێگەد ،ینی هانبیج ۆب ەوەتەڕێگ ەد ست،ێوەڵه یباس  ۆب ەوەتەڕێگەد ،مارکسبۆ   خۆیببێتە  ەیوەئ

.  تێکر ەد نیکنپش  ەیەوێش  مەب چین مەقولەی  یو هتد. خود  نیچ ەیوەبزووتن یناو خود یکانەنیۆفراکس  ڕیمشتوم
 .ۆیخ ۆب یتیەنایچ  یباس  ەل داەر ێل - ەیکەناس ێپ ەل کێش ەب ەتێبەو د تێد یتیەنایچ ییتیەزبایح

 

  ،  abstraction ەمێئ ۆب نیچ تەڵێد ەک بووەه ەوەنیچ ەیبار ەل یکێمارکس باس  دا،یمانەڵئ یایژ ۆلۆدیئا ەل کێنێشو ەل -
 ...ییەن تەبیتا یکێشت ،ەبستراکتەئ

 

  یشتنۆو فر  نڕیکار و ک ەیس ۆپر  ەنەیگەد کێ. کاتییەعیواق داۆیخ ەل ،ییەن  abstractionداۆیخ  ەل ،ییەن داۆیخ ە: لتەکمیح
 .ییەتەباب یتیەەاڵمۆک یکەیەکهاتێپ ت،ێش ۆفر ەد ەیکەکار  ە ک کێس ەک نۆچ کەو ،ییەتەباب ر ۆ ز  کار ێکر  ەیاردید نینیبەکار، د

 

  یتیر ەن ی پەچ ەل شترێپ م،ەبب یناو زمیمارکس  یایژ ۆلیۆدیئا ەب ر ەگەکرد. ئ تانیەرماە س  یو زانست ییتەباب ەیگێپ یباس  -
 کیەایژ ۆلۆدیئا کەمارکس و یکانییەاز ڕ و نا گر ەخنڕە ەنیەو ال نراێه ێل انیواز  ەانیییتەو باب یزانست ەنیەال مەئ دا،ەمێئ

 ... کردەد انیکار 

 

 ؟یەوا وا ۆ: بتەکمیح

 

و   ستیالیس ۆس  نیەالەل ەکەرنامەب یدانێپ ۆب تانیت یەدژا ۆوخەاستڕ نا یکەیەوێش  ەب ەوێئ ەک ەیەوەئ ممەدوو یار یپرس  -
.  ن یدار یەرماەس  ەدژ  ەیوەبزووتن یر یگێج یکێیەپ کانەست ینارکەئ ن،ەیبک یر ەیس  ڕۆمەئ ر ەگەوروژاند. ئ ەوە کانەستینۆمۆک
  دوور ەب ل یدەو ب لێدۆم یدانێپ ەل انۆیخ ستاداێئ ە ل مەو ه ابردووڕ  ەل مەه انەیربۆز  ەک ەانخستوویر ەد کانەزموونەئ

 . ەگرتوو

 

 یکانەنخواز یۆزس ۆپۆو ئ ی اخیو  ێڕشگۆڕ ش  ەنیەال  بەگشتی کانەپەچ  یچۆ"ب ت،ەکەوتار  ی مەکیە یش ە: بتەکمیح
 وەئ ەک ەیەوەئ ۆب شەمەئ یکار ۆ" و هەبوو ە ن ەوەیەکییەزانست ەکەڕۆناو  ەب انیکییەندە وەیپ چیو ه ر ەب ەتەگرتوو انیزمیمارکس 

  ی٢ ە" ژمار زمیالیس ۆس  وەر ەب" ەل ەک ەوەر ەنێبخو ەو باس ە. ئبەکەڵکیان نایەت ەبێکت ئەم    تەیکەد یباس  ۆت ەک ەیپانەچ
 وەحدەتی ەیش ێک ەک مەبد شانین ەوەئ ەداو مڵوەه داێوە. لووەڕ "دا خستووموەحدەتی کۆمۆنیست" یدژ  یمەدوو یخول

وه ک  - رانەێئ یئابور  ینە بوون یساز   شەیکە تان بە پ شە ێ . ئە گە ر کەرانێئ ییئابوور  ییساز ەش یناپ ەنموون ۆب یستینۆمۆک
  داییتاۆک ەل هەرچی بێت یساز ە ش یپ ەبدات ک شانین تێوەیەد  یەرماە؟ س  ەییچ ەیسە رما یبێکت یئە وا سوود -ڕاهی کارگەر 

 یساز ەش یپ ەیوەئ رەس ە سوورن ل ەوێئ ستاێ. ئییەساز ەش یپ  یدار یەرماەس  یستغاللکردنیئ یماەبن ەک ،ەر ەرامبەب ینیەال مڵکی
 ! تێب یدار یەرماەس  ەکەشییتێندار ەو خاو ەتاڵو مەئ ەتێب

  ەباس ل ەمێئ ەک ەیەوەئ ر ەبەو هتد( ل ڵتایکاپ مانەمارکس )ه ی زانست یر ەوەت یشکردنۆرامەف ەگرنگ ل یکێش ەب یەوا مێپ
  ییەن انی. گرنگییەن ەستاوێئ یخۆد ییەینێر ەن ەنیەال و ەب انیکییە ندەوەیپ چیه ەک ن،ەیکەتر د یکانییەتیەەاڵمۆک ەو ەبزووتن

 یخۆد تێوەیەد ەک نین ەیەوەبزووتن وەب ر ەس  ەمانە. ئتێبر ەد ناوەل ەک ییەدار یەرماە س  یاستەڕ ب نەبەد انیناو ەل ەک ەیوەئ
 .ژنیتوندوت  یرمخواز ۆفیر  ەیو ەبزووتن ەمانە. ئتۆڕێبگ ستاێئ

 



 ەب ۆیخ ،ەژ یتوندوت ە. چونکەکراو ەڵکێت زمی مارکس  ەڵگەل مەستیب ەیدەس   ەیربۆ" ز ێملەر ۆ ز  یزمیرمۆفڕیمن " یواڕ ب ەب
  یستمیس   ەل گونجاندنۆخ ەل ەجگ ێنێ هیب تێوەیەد ەیوەئ ە. چونکێیەملەر ۆز   یرمخواز ۆفڕی م ەاڵ. بباتەناود ێڕ شگۆڕ ش 
  ەب تەیبد یتەارمی ەک تەیبد ار ڕیناو تاران و ب ەتیبچ ەوەک ێتانک ەو ب تەیبک کێش ۆڕش  تیبچ یتوانە. دییەتر ن یچیه  بووەه
  یشتمانین ەمس ب انی تەیبک یشتمانین ەب وتەو ن تڕیبب یگشت یکڵمو ەل کانییەانیب یستەو د کانەییەوەتەن ەدار یەرماەس 
تر   یشت  کیەو  زار ەه ەب و دانڕێف رد ەب ەب ،ۆزانک مانگرتنیو  یغڵباەر ەق ەب ، بازی چریکیڕێ ەب ەبک ەمەئ مەاڵ. بتەیبک
  چی. هبردەناو د ی مارکس  ەب ۆیخ  کانەستەش  یندکار ێخو ەیوە! بزووتنانیوت وانە. ئست یمارکس  دەگوت یۆخ ەو ب

  ەب انۆیخ نیچ ەل ەییوەتەن یرژواز ۆب ەیو ەو بزووتن  نیچ ەل ارانیجوت ەیو ەبزوتن. بووەن ەوەزمیمارکس  ەب یکییەندە وەیپ
  یەوا مێ. پییەن ەو ییەئابوور  ینیەال ەب یکییەندەوەیپ چیه ە. چونکبووەن یەرماەس  ەب انیک ییەندەوەیپ چیو ه برد، ەناود یمارکس 

 ەیەوەبزووتن وەئ نەیکەد یباس  ەمێئ  ەیەیو ەبزووتن وەئ کێ کات ەوەتێچەد ر یبەل ەش یمەه زم یو مارکس  یەرماە س  یزانست ینیەال
  ،ەوەتەزراوۆد یوەز  ۆب جوتیاران ەیو ە. بزووتنەویەزراۆد ەمەستیس  مەئ ینۆڕیگ ۆب ەو ییەژووێم یووڕ  ەل ەک ییەن

  نیدواجار چ ەیوەئ ۆب کان،ەز ینگلیو ئ اکیو تر  بافور   ەرزگاربوون ل ەب ەکردوو یستەد ینیچ یرژواز ۆب یکەیەو ەبزووتن
  كێنێشو ەل تێوەانەید موانەه ،ەتەاڵژهۆر  یكانەوەت ەن ەینگر ۆك یدوا یایدون هانیبکات. ج ئاوەدان ەیکەتاڵو تێبتوان

بوو   یدانیتەارمی شیوەئ یئامانج ن،یستیالیس ۆس  ەمێئ یوت هاەروەه ،ەبب یناو ست یالیش ۆس  ەب ،یوت نینیل ەچونك ن،ڵێب كێشت
 ەمەئ نەڵێدگێژدەخوات و  انیر ە س  وە سەرمایە چونکە بڕۆنە ناو. ییەن یەرماە س  ەب انیستیوێپ وانە. ئكان ەرووس  یدژ  ەل
موو هە ۆب ەیرمام سە. ئەەوە نیەمێیەس  یهانیج یتاناڵو کردنەوەییساز ەش یپ  ەب یندەوەیپ یەرماە. س ییەن ەو ەمێئ ەب یندە وەیپ
 یتاناڵو وو مەێیس   یهانیج لە ۆخربەسە  یساز شەیپ یداخواز  یمار بنەسەلە و هتد كە ٣خەتی نموونە ۆب چریکی یتاسەیس 

 ! ؟ەییچ یسوودکاپیتاڵ ، بنیاتنراوە  وتووهدواكە

 

  یپەچ ەڵگەل ەکات وەبوو ئ کڕێمشتوم ەک - وتنخواز ەشکێو پ ەییوەتەن یرژواز ۆب ەیفسانەئ - ەناوێه مەبێکت مەئ بێگومان 
  ەمەئ رەگەئ بەڕێز گیان تەڵێکرد. د یستەد یەرماە س  یب ێکت ەیوەوونکردنڕ  ەب. ەیەکەتەباب ەمەئ بەدڵنایی. مانبووەه رانداێئ

  ،ێیەکو خەڵکی  فاڵن. ارەکهێزی  یستغاللکردنیئ ر ەسەل یدار یەرماەس  ەیگەڵمۆک کێشمەکیشی ەک تەیگە دێت ەو ەتینێبخو
تا   ،هەیەاڵتەدا ەستەد ئەنجومەنی کام ەڵگەل هاوڕێیەتی ت،ێنێهەد مەرهەب کیەاڵکا ەر ۆچ ج بات،ەد ێکو ۆب ەیکەپار دواتر 

  ییدار یەرماە س  ەک ییەن ییەاستڕ  وەئ رەس ەل یکییەر ەگیکار  چینا، ه انی تێناس ەد دقە موس  ر ۆدکت ،ەیموکراس ید ەندەچ
  مەئ ت،یب یەرماە س  یدژ  ر ەگەنا. ئ انی ناکۆکنداەمەئ ەڵگەل ئایا ئێوە.ەوە هەیەکار هێزی  یستغاللکردنیئ پەیوەندی بە

  یباس  ۆی. کیستیالیس ۆس  ی ش ۆڕ ش  یکێباس  رەس  ەتێیب ەستیوێو هتد. پ ەییستەواب ەب تەبار ەس  تەیدەد ڕێف ەانڕ مشتوم
 . یدناوروژ  مانەکڕێهاو ەک ەیەار یپرس  وەئ یمەاڵ" ووتنخواز ەشکێپ-میللی یرژواز ۆب ەیفسانە"ئ

 

 ینۆڕیگ یئامانج ەک ەنیقەاستڕ  ەیوەباسم کرد، "بزووتن ەک یەنیقەاستڕ  ەوەبزووتن وەل ەجگ کانییەتیەەاڵمۆک ەو ەبزووتن
: نەه شەکید یتیەزاڕەنا ەیوەبزووتن دان ەس  هاندا،یج ەل ییەن ییزاڕەنا ەیوەبزووتن ەتاک زمینۆمۆ". کیەستاێئ یخۆد
  یتاناڵو ەیو ەبزووتن. ەیەنیقەاستڕ  یکەیەوەبزووتن یرستەزپەگڕە ەیوەنگاربوونەر ە. بییەتیەزاڕەنا یکەیەوە بزووتن زمینیمێف

  ستەدەب هاندایج  ەل ەو پار  ت ەاڵس ەد ەباشتر ل یکەیەژێو دواجار پشک و ر  کردنیساز ەش یپ ۆب یرژواز ۆو ب وتووەدواک
 یژموونە ه مەاڵ. بتیۆیەخ کەسایەتی ینەو خاو ەیەن یقەراست یکەیەوەبزووتن ست،یالیمپر یئ یتاناڵو ەب راوردەب ەب ننێبه
  یەکانبێو کت ڕەخنەو کردنێل ی. پاشان وانەناوبب ستی مارکس  ەب انۆیخ سەردەمانێک کردوونێل یوا زمینۆمۆک ییژووێم
 یەرماەس  کێکات ر ەه ە. ووەەیە وەبزووتندێتە ناو ئەم  ەوەماو یر یب ەل رگ ەچوار بفاڵن بە نجامداەئ ەبنووسن. ل انۆیخ
  لە ستینۆمۆک یرانشەۆکێت یەکێتی یدانڵرهەسە یماەبن مە. ئەتیگر ەدێل ەیخنڕە ەریكیتبەخۆ خۆخ ،ەوەش ێپ ەتی نێهەد

"  میللی یرژواز ۆب ەیفسانە. "ئۆگفتوگ  ەنیچوو انەڵیگەل  یەرماەس  یماەبن ر ە س ەل ەمێبوو. ئ هەر ئەمە سەرمایە یر وروبە ده
زیاتری  ەیوینی س ەیک ادکراویز  یهاەو ب هاەب مەقولەی ەیوەوونکردنڕ  تەڵێد وەئ ؛ەیەه یشێاکڕ رنجە س  یکەیەستڕ 
  ەل کێکرد. کات یشت مانەه شیوەئ ە. وەو ەنەیبک انیوونڕ  تێوەمانەد ۆیەب ر ە. هخاتەداد ەستانیلۆپۆپ وەئ یکانەس با
و   ناێه انەیکیەستیلۆپۆپ ەکخراوڕێ  ەل انیواز  ر ۆز  یکێکەڵ خ ،ەوەکرد وونڕ   مانیەرماە"دا س یشتمانین یرژواز ۆب ەیفسانە"ئ
 . خاتەداد ئەوان یاسیس   ڕیمشتوم ەکەس ەیک ەکرد. چونک ەوەکخراوڕێ مەب انییندە وەیپ



  شتاێهئەشێ من  یواڕ ب ەب ؟شێوازی خۆیان ناخەنە ڕوو کانەستینارکەئ کێکات داتەوودڕ  ی وتت چ مداەدوو یش ەب ەلتۆ 
  ەیوەبزووتن یر ەیس  ۆڤمر  کێ. کاتتۆڕێبگ ی چ تێوەیەد ستینارکەئ نیبزان تێبەد مەاڵب ،بێتەن ۆگفتوگ  جێگای

 انیتیەزاڕەنا  کانەستینارکەئ ەک ەیە. من گومانم هییەشت ن  ر ۆ ز  ر ەرامبەب انیتیەزاڕەنا وانەئ ەک تێنیبەد کات،ەد ستینارکەئ
 کانەستینارکەئ ەک ەستوو یبە ن م لە پەیوەند بەوەوەیستینارکەئی کیستماتیس  یکێ. باس کرێی کار  ی سروشت ەب ر ەرامبەب تێبەه
  ەیوە بزووتن ەلئەوەی کە  ستاشێ. ئتێبەه نانێمهەرهەب  یکخستنڕێ ەب انی ار ک ێیکر  تایبەتمەندی ەب ر ەرامبەب انیتیەزاڕەنا
  ەوەور ەگ یەیرماەس  دژیەل انەییتیەزاڕەنا نن،یبەید تەاڵژهڕۆ یوروپاەتا ئ ەوڵەاتیس  ە ل دایدار یەرماە س  ەدژ  یستینارکەئ

  ی زبی. حەیەور ەگ یەیرماە س  یدژ   ،ییەدار یەرماەس  پاوانخوازی یدژ  ییزاڕە. ناییەپاوانخواز  ەدژ  یکەیەوە . بزووتنپاوانکراو
  کانییەرخکار ۆق یدژ  یتیەنایچ یمانەیهاوپ یماەبن رەس ەل داەناغۆق مەل زمینۆمۆ ک-ۆر یۆ مووەو ه راەنگلتیئ کۆمۆنیستی

  ەل مەک یالن. یشتمانین-ەییوەتەن یبچووک یەیرماەس  ەل ەباشتر  ێپ کانمییەرخکار ۆق کێستینۆمۆک کە. من  وەزراوەدام
 یبر ە( ل-: قوتووە ناودەکاتە  بۆ مرۆڤ ەکەمەرهەب ەک ەیر ەنتیپر  ەبروشور  وەئ ن،ەکەد کەڵخ ەل واڵس  انداەیکیەشواز ێپ
خەریکە  و  ەیەور ەگ سەرمایەی ەوەئ ،اتدروست بک کێشت ەیوەئ ۆب بخاتە ژان کەڵخ مێشکی وەتا ش  ەو ییەانەیب ەل ەیوەئ

 وە ئ مووەه تێویەو ب تێب کانییەرخکار ۆق یفراوانبوون ەیوانەچێپ واوەت ەیەوەبزووتن مەئ رەگە. ئکاتەد ۆیخ یکار 
  یر ەیس  کێکات مەاڵ. بنەڵێد ەمەئ کانەستینارکەئ مڵێ. من ناەو ەتێنێو هتد بم ادنانیبون رشەف ەیرش ەو و قاڵبکاری ەیرش ەو

 یەیرماە س  ەدژ ب کانداە٦٨و  ٦٠ ە ل نجانەگ ییزاڕەنا  ت،ەیکەد یکانەوێو هاوش  ڵاتیس  ەیشاندانانێپۆخ  مەئ یکانەدروشم
وتم  کەو ە. چونکییەمارکس  ەدژ  ر ۆ من ز  یاەڕ " بەجوان"بچوک  ی "! دروشمەو "بچووک جوان ەوەخاتەردیب تەور ەگ
.  تێب ستاێئ شێپ ڵسا  دەس  نجێپ ەیخۆد وە ئ ۆب ەوەانەڕ گ یمانا ەب تێناتوان  ەیەه ەک ەیخۆد وەئ یناوچوونەل
 .شێوازی گۆڕینیشیمان بەسەردا دەسپێنێت بووەه ەیگەڵمۆک یکانییەند ەتمەبیتا

 

 کێنێشو  ەمارکس ل ای. ئاەیەه یکێنەمەت ڵ حا ر ەه ەب یدار یەرماە. س ەبووەه انیکێناغۆ ق کانییەئابوور  ەکهاتێپ مووەه -
 ؟ەیەه یکێنەمەت ش یدار یەرماەو س  ەیەه انینەمەت ەک ەکردوو ەوەل یباس 

 

 ەل ۆیخ ەینێو ۆڤمر  تەڵێمارکس د کە. وتێنر یبب انینەمەت توانراەد ەکەووداوڕ  ی. دواە ش ێاکڕ رنجە س  یکێ: باس تەکمیح
  ی ش ۆڕ ش  شێپ ر ەگەئ ەک ەوەناکات ر یمارکس وا ب یەوا مێ. پەوەکەووداوڕ  شێپ ەل کەن تێگر ەردەو  ەکەووداوڕ  یدوا یژووێم
  ەندەوەئ ەکۆر یچ مەئ ەک نینیبەد post festum ەیزاراو ەب ستاێ. ئەیەه یژ ێدر  یکێنە مەوابوو ت تێپ ،یشتبایدان زمیدالیۆف

داهاتوودا   ەل چی"ه تڵێیو ب ڵیدایۆف یناغۆق ەتەیخیو ب  تیمارکس بگر  ر ەگەئ یەوا مێ. من پەاندوویخا یر ۆز  یکەیەماو
 ۆب یروونەد یرجەلومەه ەیوەنیز ۆد ەب ەوەتێستەبەد شیزمیودالیف یناوچوونەل داێوە"، لەبک ەقس  ستاێئ ت،ینازان

  وامەردەب کانڵەودایف ر ەگەبن، ئ کانیەوەز  یشکردنەو داب وتکردنەز  ینگار ەر ەب وامەردەب کانڵەودایف ر ەگە. ئیناوچوونەل
 . تێبەد وامەردەب اتر یز  زمیودالیف ەوەر ۆز  یکێر ەگەئ ەب واەئ ن، ەکار بک یز ێه ی ئازادکردن ەل یگر ڕێ

  یانیژ  ەب تەبار ەمارکس س  ەیکۆر یب ەار یوا د.ەنیشبە گ ر ەدەبەادەڕ ل مەاڵب ،تەسلیم نەبووە. مارکس ەوەمەرناکیمن وا ب
 یکانەنینووس  ەل مەستیب ەیدەس  ەب کەیەئاماژ  چی. هتێنێنام داەدەس  مانەه ەل یەوا ێی. پتێب ەنانیشبە گ ر ەدەبەادەڕ ل یەرماەس 

 ەیپل ەب تەنانەت ،ەوەتێبەد وونڕ  کێشت مووەه مەه ەزدۆن ەیدەس  ییتاۆتا ک ەار ی. وا دەوەتینێخوەید ۆت ەک ییەمارکسدا ن
 ینیمبەن کێنێشو چیه ە. لتێنێهەد یستەدەب ۆڤمر  ەک ەیەیەنێو وەئ ەمە. ئەانیئاشت یکەیەوێش  ەو ب راەنگلتیئ یخود ەل مەکیە
  ەڵگەو ل کۆمۆنیست یستێفیمان ەڵگەدواتر ل تەبیات ە. بتێد ییتاۆک داەر ێل ەو ییەاینڵد ەب بێتیو وت بوبێت یڕاز مارکس   ەک
  تڵێو دهئە ماڵ. بە تێنێمەتا ن ەو ەتەستراوەب ەوێڕەشگۆڕ ش  ینیچ یکیپراکت ەب ەار یوا د کرد، ێپ مەئاماژ  داەر ێل ەک داەباسان مەئ

كان  یەورهده رانەیقە ، لەوهرهده تەێد رانیقە لە شەیمو هە تێبده راندایقە لە شەیمهە یدار ەیرماسە  تێكر نە م كارهر ئەگەئە
 .ەو ەبوومەن ۆخەبۆخ یناوچوونەل یووەڕ ووبڕ   دایناچار  ە و ل کراودایار ید یکڵێخا  ەمن ل مەاڵو هتد. ب

 

 . ەنووسراو ەکەو ەبوونۆک یتی شر  ەل ەوەئازاد سینێد نیەالەل ەقەد مە. ئییەکەزار  ەتەباب مەئ یماەبن
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