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 : ێشکەشە بە پئەم نامیلکەیە 
 

 ر . قوربانینانی شوێنی کا
هەوڵدەدەن   کەسانی  دەو ئەو  مارکسیستی  کتێبخانە ئەدەبیاتی  بە  بکەن  ی  ڵەمەند 

 کوردی و خۆێنەران. 
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 : دەستپێک
 

وە،  وتدها ئینسان گرئەمڕۆدا بەرۆکی بەملیار جیهانییەکێک لەو دیاردە باوانەی کەلە
خۆیدا اڵبە،  ۆییەنام مرۆڤ  لەخودی  دیاردەیە  ئەم  وبە م  سنیە  یستەمیكی  رهەمی 

دیار   ئابوری مانایە  بەم  وکۆمەالیەتیە.  نامۆبوون  وسیاسی  ندەی  ێ  و دیاردەیەکی 
مێژومرۆڤ    و  نییە جیاوازەکانی  مرۆڤایەتیدالەسەردەمە  لەچوارچێوەی    وی 

وبەهۆکا جیاواز  بەپلەی  جیاوازەکاندا  کۆمەالیەتیە  گیرۆدەی  سیستەمە  جیا  ری 
بوە دیاردەیەش     ،نامۆیی  سیستەملەسەردەمئەم  سەرمایەداریی  دەگاتە    دا ی 

سنەوە کە ئەوان  کێن  خۆیان نەنا  مرۆڤەکان دەکاتخۆی، تا وا لە  ئاستی  ئەوپەڕی  
سەربەکێن کەسانیتردا   ،ننەزان  ەربەخۆیانس  یانشخۆ  و  و  لەدەستی    کەسایەتیان 

نامۆیی پیبکەن!. بەواتایەکیتر  لە مرۆڤەکان کردوە کە  سەردەمەدا    لەم  هەست  وای 
ئیرا لێبسەنرخاوەی  ئیرادەکەیان  نەبن،  خۆیان  ئەو  دەی  کە  مرۆڤیش  ێتەوە،  

نامۆبوونێک  وا  لێ زەوت بکرێت، ئە  ەیرداەیئی   بەو جۆرەی کە ڕاستەوخۆ تووشی 
ئاژەاڵن ئاوات بەژیانی  باڵندەکان   ئینسانیەتی خۆی لەدەستدابێ وبگرە زۆر جار  و 

 ت.  بخوازێ
کابێگومان   ئەو  تاکو  نازانێت  بەسەربەخۆ  خۆی  خۆی  مرۆڤ  قاچی  لەسەر  تەی  
بۆخۆ  نەوەستێت خاوەندارێتی  بەبوونی  ئینسان  وهەست  وەک  ئیرادەی  ی  کە 

خۆیدای ل نەکاتەدەست  خۆهاوکات  ،  ە  قاچی  قەرزاری  لەسەر  تاکو  ناوەستێت  ی 
کەب مرۆڤەی   ئەو  نەبێت.  د ەبوونی خۆی  ترەوە  ئەوانی  فەزلی  هەمیشە  هۆی  ەژی 

دەزا تر  بەئەوانی  سەر  بوونەوەرێکی  بە  ئەوانی    نێت،خۆی  بەهۆی  ژیانی  تەواوی 
قەرزاریشی ئەگەر  دەبێت،  د  ترەوە  ژیانت  لەسەر  ئەوا  دەبێتە  نەبیت  و  ەمێنێتەوە 

ی ژیانت،  سدروستکەری  ژیانان  ئەگەریش  ژیانت.  دروستکەری    ەرچاوەی  خۆت 
لەدەرەوەی  سەرچاوەیەک  دەبێتە  ئەوا  دروست    نەبیت،  بۆچوونێک  لێرەدا  خۆت. 

گەلێک قورسە خۆتی لێ    دا سەرهەڵدەدا وکۆمەاڵیەتی   شی ۆوه  هەستلە  کە    دەبێت 
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ناڕۆشن بۆ  کردەیەکەی    دەبێتە    ە کە ونی سروشتی خۆیی مرۆڤیش بو، ئەو البدەیت
هۆشەهەست  ئەو ژیانی  و  لەگەڵ  دەبێت  ناکۆک  شتەکان  هەموو  لەبەرئەوەی   ،
 دا. کراوی مرۆڤێکتیکی هەستپ اپر

ب مرۆڤ  بە  هەستبوونە  سەر  لە  قسەکە  بڵێن  بەشێوەی  بەڕۆشنی  خۆت  وونی 
کە  ێک  هەستکردنە بەژیانسە لەسەر  ، دوور لە هێزە دەرەکیەکان، قئازادوسەربەخۆ  

  .ترادەی خۆتدا بێ ولەژێر هەژمونی ئی خۆت دروستکەری بیت
 

کۆمە جیاجیاکانی  ولەسەردەمە  بەگشتی  مرۆڤ  لەنامۆیی  باس  لێرەدا  لگای  ئێمە 
ب مەبەستمانە  ئەوەی  بەڵکو  ناکەین،  لەنامۆییمرۆڤایەتیدا  لەسایەی    اس  مرۆڤ 

سەرمایداری تێ  ،داسیستەمی  لێکدانەو لەڕوانگەی  مارکسەوەرو  ئەم    ەوەکانی  بۆ 
بخەی بەکورتی  نی  ەنسیستمە  تا  کەڕیڕوو  بدەین  ئینسان  شان  نامۆبوونی  شەی 

بنەمای نامۆیی مرۆڤ بەگشتی    دەبێتە  کرێکار چۆن نامۆ بوونی ئینسانی  ولەکوێدایە  
  تتائەم سیستمەش بمێنی  ێدەگرێت وەیی لەسەرمایداریدا جوەک دیاردەیەکی بنچین و

   .نێتەوە ێودەم تدەبێ گشتیگرینسانیش نامۆیی ئ
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 چیەو فەیلەسوفەکان چۆن بۆیان ڕوانیوە؟  بوونۆنام
 

ەندێ زماندا  لە هبۆ کراوە.   لێکدانەوەی  پێناسە ونامۆ بوون لە زمانەوانیدا جۆرەها  
کەس و خزم و ڕووکردنە شوێنێکی تر، یان بەمانای ێنانە لەی وازهە مانابنامۆیی  

هەست  رۆڤ  کە مبۆکراوە  ەی  ئەو مانایدا  تر  یهەندێ زمان  لە  ،هاتوە  نسەرهەڵگرت
دەست هەڵگرتن  لە مافی و  وازهینان  بە    یان  لەماڵ و شوێنی خۆی نییە،    دەکات کە 

تر، الیەنی  بە  بەخشینی  و  بۆدەکرێ  خۆت  زۆر ،  تپێناسەی  بەمانیشجار  لە  ی ادا 
 لەدەستدانی هەست و هۆش دێت.

ش  تیابەتیەب، ێتردەبەخش  ی پی مانایەکی ترنامۆیی یشەوە لە بیروبۆچوونی ئاینەکان 
کرستیانەکاندا   کتێبی  مانای  نامۆیی  لە  دابڕبە  کەلەنێوان  اجیابوونەوەو  دێت  نێک 

مرۆڤدا   و  پەیوەواتە    ڕوودەدات. خودا  لەئەو  کەئاینەکان  ڕوحیەی  وان ێنندیە 
ومرۆڤ هەڵدەوەشێتەوەەکانخوداوەند  کردوە  دروستی  کتری  ەلەی   و  دا 

قەوەردەکەوێتدوو  هەروەکو  دەکش،  باسی  پۆلس  قورئ  .اتە  نامۆبوونیشانلە    " دا 
، واتە پشتکردنی مرۆڤ لە  بە مانای جودابوونەوە لەگەڵ خودا بەکاردێت  "االغتراب

 .  نامۆبوونی مرۆڤە سەرچاوەی  ئیسالم و خودا
ن ترامان  فلسەفەدالە  امۆییبەاڵم  جودا ابەمانئەویش  ێت،  ردەبەخشپێ   ی یەکی  ی 
خودبوونەو  لە  ووشەکە  دێت  ە  سەرچاوەی  ووشەی.  هاتووە  وە  التینیە  ەکیلە 

Alienation  بەه فەرەنسیشدا  و  ئینگلیزی  زمانەکانی  لە  ووشە  ەکە  مان 
مڵکدا مافی  دانی  بەمانای  ئەوەش  فەیلەسبەکاردێتەوە.  تر.  یەکێکی  بە  وفی  رێتی 

یە هۆگۆگرۆتیوس  ووشەییونانی  ئەو  بوو  کەس  ئەویش  وەبەکارهێنا  ەی کەم  لە  ، 
دەکات بەسەر    سەروەریاڵتی  ەەساسی د بە  ک  "،جەنگ و ئاشتی  بەناوی"کەیدا  کتێبە 

خاوەندارێمڵکدار یان  خاوەندارێ تیەوە  مافی  بەوەی  بگوا ێتیەوە،  ب زتی  ۆ  رێتەوە 
یا تر.  دالیەنێکی  خاوەندن  مافی  لە  مۆدێرندا  تی.  ێارەستهەڵگرتن  لەفەلسەفەی  بەاڵم 

تۆماس هۆبس، جۆن لۆک ،    بەتایبەتیش  .ە هاتو  هەمان ووشە بەشێوەیەکی تر بەکار 
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شێوەیسۆ  ڕۆ پێناسەیان  بە  تر  کردوەەکی  نامۆیی  کەبۆ  پێناسەکەیان   تاڕادەیەک ، 
 .  ەکتری نزیکەلەی

هۆب خۆیدتۆماس  بەناوبانگەکەی   کتێبە  لە    دەنووسێت:  "  Leviathan"    اس 
ئازادیەکەی کە    کی مافێسەندنەوە   ە ڕێگرلە مرۆڤ لە هەر شتێکدا واتە دابڕان لە 

تەوە  هەمان شتدا.... ماف لێدەسنرێ بێت  لە   ەندلەوەی کەسی تر  لە مافەکەی بەهرەم
وازه بە  گواستنەوە یان  بە  یان  مافە  لەو  لەالی  ێنان  نامۆبوون  تر.  یەکێکی  بۆ  ی 
تدا  اڵ انێت بەشداری لە هەڵبژاردنی دەسەوبینی سیاسی هەیە، مرۆڤ دەتهۆبس دوور

ئەو  بکات،   بنەمایەش  ئەم  زیاتری  کەبەوەی    ە هەبوو  ەی وایڕ بلەسەر  تاک 
لەوەەکە دەستد  دوێت  لەدەستی  و  ی  مافەکانی  لە  دەستهەڵگرتنی  لەکاتی  ەدات 

وابوو هەروەها    گواستنەوەیدا، باشترە  ەبڕوای  هاوبەش  ژیانی  ەراورد  ب  و   بەوەی 
لە   ژیان  بە  بناکرێت  وای  هۆبس  سروشتیدا.  بەوە  کاتی  هەست  تاک  کە  ودەچێت 

کارێکی خۆبە  دەکات و هەڵدەسێت بە لە هەموو  نەدا کە  خشاخۆبەخشی پێویستی، 
پێ لەهەمان ی  مرۆڤ  بۆچوونەش  ئەم  خۆشی.  بۆ  خێر  دەبێتە  هەڵدەسێت 

مرۆڤ لە حاڵەتی  "کاتێک دەڵێت:  ئامادەگی هەیە  بیروبۆچوونی سیاسی جۆن لۆکدا  
خسروشتیدا   و  ئازادی  لە  نابێتەوە،  بەهرەمەندە  جودا  لێی  کە  اوەندارێتی، 
سەرهەڵدانی حاڵەتی بەمانای  ت،  ە لێی تەنیا لە دەرکەوتنی دەوڵەتدا دەبێجودابوونەو

سروشتی   مافی  لە  واز  ئازادەکان  تاکە  لەوساتەشدا  کە  شارستانی،  یان  مەدەنی 
 . "او دەیدەن بە هەموو کۆمەڵگ  خۆیان دێنن لە خاوەندارێتیدا

روشت نامۆبوون بە پێویستی دادەنێت بۆ کۆمەڵگای سیاسی تا ژیانی س  ۆن لۆکج
ت بە دانانی دەوڵەتێکی مەدەنی، کە  ەستێوە ه،  ەتیەبەربەرپەڕێنێت کە توندوتیژ و  تێ
لە  یتێ بەهرمەندە  کە  بەرژەوەندی کەسێک  لە  دێنن  مافی خۆیان  لە  تاکەکان واز  دا 

 . دااڵتە کردایەتی و دەسڕۆحی سەر
 ی یەکی تر پێناسەاوفی فەڕەنسی ئندری اللەند لە سەدەی حەڤدەیەمدا بەمانلەسفەی

. لەالی ژان  سێکی تربۆ کە  مافی خۆتلە  ی وازهێنان  ا دەکات ئەویش بەمان   نامۆیی
دوو الیەندایە،   لە  نامۆبوون  باشی و خراپی ئەویش  ژاک ڕوسۆ مەسەلەی    الیەنی 

کتێبە نامۆبوونە لە  باشەکان   "،The social contract"کەیدا .  الیەنە  باسی  ڕۆسۆ 
لە تریدا  نووسراوەکانی  لە  ڕەخنەدەکات،  کۆمەڵ  سەر  خرپەکان لە  الیەنە  باسی  گا 
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ئەوە  ڕۆ  دەکات. وا سۆ  و  مرۆڤاکان  دەستهەڵگرتنی  کە  لە   زهێنانیانڕووندەکاتەوە 
نام  کۆمەڵدا  پێناو  لە  کاۆئازادی  لەهەمان  پۆزەتیڤانەیە،  دەسبونێکی  اڵتدارێتی  ە تدا 

شا ڕۆژئاوایی  مادی  ئەمرستانی  کە  مرۆڤ  سەر  بۆ  الیەنەمەترسیە    ەش 
 . ەتیەرێنیەکانین

سەردەم،   فیلەسوفانی  لەالی  دەسل مۆبوون  نا  یاترزبەگشتی  وازهێنانی  اڵتی  ەە 
اڵتی  ەدەگرێت یان پێناسە دەکرێت، دەس  اڵتی گشتی سەرچاوەەکەکانەوە بۆ دەستا

 . "یە مەدەنی  دەولەتی"ی ابەمان شگشتی
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 یی وڕەخنەی لەفەلسەفەکەی هیگل ۆونامباخ فیور
 
هێرشێکی  روفی سباخ  کردە  الهوتی،  توندی  و  هیگل  فەلسەفەی  ڕەخنەکەشی  ەر 

لە باسەکانیاندا مرۆڤ تێدا پشتگوێ خراوە و زیاتر گرنگی    ئەوەی  وە بۆ دەگەڕانە
ڕەها  داوە رۆحی  و  خودا  کتێبەکەیرباخ  وفی  .  بە  مەسی"جەوهەر  دالە    "حیەتی 

"دەنووسێت ب جەوهەر   :  جار  دوو  دەبێت  مەسیحیەت  وەکو  وێنیخی  یەکەم  تەوە، 
یش مەسەلەی  یکراو بە دیار   وەم وەکو ڕەخنە لە فەلسەفەی هیگل، ڕەخنە لە ئاین، دو 

 ". فینومینولوژیای ڕۆح –
 

فیورباخ  گرتبوو،  ئایدیالستیدا  فەلسەفەی  بەسەر  تەواوی  دەسەاڵتی  کاتێک  هیگل 
  "   یێبلە کت باخ  روفی.  توەشێنێی بەتەواوی هەڵدە و بیروباوەڕەکان  بەرنگاری دەبێتەوە

ە،  سەردەمفلسەفەی هیگل تەواوکەری فەلسەفەی    :"دەنووسێت  و"،هاتوی دافەلسەفە
تە لەسەر فەلسەفەی نوێ خۆی پێش هەموو شتێک خۆی تەرخان ەرئەوە پێویسلەب

الهوت    :"ەنووسێتهەروەها لە شوێنێکی تردا د  ". بکات بۆ ڕەخنە لە فەلسەفەی هیگل
هوازلێنا فەلسەفەی  لە  واز  ئەگەر  دەستهێنرێت،  نەهێنیت،  بەفەلسەفەی  یگل  گرتن 

بە الهوتەوەه دەستگرتنە  مانای  فەلوود  ی وەشئە  ". یگلەوە،  کە  سەفەی  پاتدەکردەوە 
  کردنی الهوت نەبێت و گۆڕینی بو فیکری فەلسەفی. بەئەقاڵنیهیگل هیچ نییە جگەلە  

ئەوەی   مانای  بە  لەئەمەش  فەلسەفەی  وە دەکردەوە کە جفیورباخ جەختی  یاوازی 
 . لێبڕوانیتڕەخنە لە ئاین  وەکووەڕۆکدا، دەبێت  الهوت نییە لە نا هیگل و 

 
تەنیا کەس بوو کە بە توندی لە بەرانبەر دیالێکتیکی هیگل    خبافیور":  مارکس دەڵێت

ا، تەنیا کەس  استیەکان بدۆزێتەوە لەو بوارەدڕ، تەنیا کەس بوو کە توانی  وەستایەوە
رە و ساکاری  دا. دەستکەوتی گەوەوێت بەسەر فەلسەفەی کۆنو کە توانی سەرکبو

جیهان،  ڕوونی بەردەم  خستیە  کە  فیورباخ  ه   فەلسەفەی  جوانیەکی    ۆیبووە 
کە    :" مارکس دەنووسێت  هەروەها .  " چوونە جیاوازەکانی ترداۆسەرنجڕاکێش لەگەڵ ب 
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جگە هیگل   الهوتی  فەلسەفەی  و  ئاین  ن  هیچی  عەقاڵنیکراوبەلە  لەبەرئەوە  تر  ییە، 
  ". نامۆبوونی هۆشە یەماەخنە، چونکە بندەبێت بدرێتە بەر ڕ

فیورب فەلسەفەی  کە  بڵێن  ئەوە  دانابەشو  خادەتوانین  بناغەی  ێن  بەردی  نی 
کەلە ڕێگایەوە    ، بوو  ئەرێنیانەوەوڕاستەقینەوە و زانستی  الیزمی   یرتامڕوانگەیەکی  

کۆمەاڵ  پەیوەندی  مرۆڤەوە  وابکات  لە  بییەتی  ببێتە  مرۆڤ  سەربۆ  کی  ە روباوەڕی 
هەر  بیروبۆ مرۆڤایەتیە   مئەچوونەکانی.  ڕەخنەگرانە  فیورباخ  جیاواز  شێوە  بوو  ەی 

ی  ەکەس  بەو   ووێندا لە کتێبەکانیدا باسی بکات  لە چەندها ش  س کردکە ماروای لکە
 .  وە التی هەڵماڵیەدابنێت کە نهێنیەکانی دەس

ئەوە خفیورب  لەڕاستیدا  شەڕی  کە  بوو  فەیاخ  لەگەڵ  ی  کۆتای  داکانفەلەسوواکانی 
ی کە تەنیا  ەلەو  ،  گای مرۆڤداێنگی زۆر زیاتری بە جگرو کە  ئەوە ئەو بو  ێنا،  پێه
 بوونەوەرێک بێت.  ،ۆڤ بێتمر

  ١٨٤٤لەساڵی  ە  ن کیئابوری و فەلسەفیەکانی مارکس بکە  دەستنوسەیری  ئەگەر سە
نووس ئەویەتدا  دەبینین  وی،  مکەە  کەوتۆتچۆن  الو  کاریگەری  ارکسی  ژێر  ە 

وچەمکی    دەڕوانێتی  ایستەوە لێشی  بە چاوێکەوە، چۆن  یروبۆچوونەکانی فیورباخب
،  "بوونەوەرێکی جۆری"،  " خۆیەتی   مرۆڤکانی"چەمکە  فیورباخی بەکاردەهێنێت وەکو

هتد،   مرۆڤایەتی...  و  مارکس  سروشتی  نوێکەدواتر  بۆچونی  بۆ  هەندێک خاڵ و  ی 
   .اتریالیزمی مێژوویەوەە چوارچیوەیەکی مە زیاد کرد وخستیسەر ئەم چەمکان

فیورباخەوە    لە  ئەرێنی مرۆڤیسروشتی    ڕەخنەی  کات کەوە دە ژە بەائام  مارکس  
پێکدەس فیورباخ    ئەو  .ردتی  بۆ  پشکی  بوو  بنامەیک  خۆی  کە  بانگەوازەکانیدا    لە 

بنەما دەخاتەبیری  ی  کاندانانی  فیکردا  ڕۆحی  پێناو  لە  بەوەی    سۆشیالیزم  ڕوو، 
 ی هاندا انیستەککۆمۆنوەی فیورباخ  بە مای سوشیالزم کردوە،  کی بە دانانی بنەکۆمە
بە بکەن  یخێراکە  کارەکانی  باسیبەتایبەت  ،شرۆڤەی  لەگەڵ    ی  مرۆڤ  یەکگرتنی 
فیورباخ    .دامرۆڤ تر  مانایەکی  لێ  ، فیکریسەچاوەیەکی  بە  کۆمۆنیستەکانی  وە  یەکە 

  کییە هیکەلەلەدانانەوەی  و    ەڵگاکۆم  ڕینیرۆسەی گۆ پ  کردن لە باس  تێپەڕین وکەوتنە
 .  تردا

ک ل دەرچوونی  دوای  جەوهەری  فیورباخ  یەکە تێبە  هەست "مەسیحیەت  بەناوی"   ، 
پەیوەندەدەپەکانی  یە چگلهی  نەستیو ولەم  مارکسیشەوە گۆڕی  مارکس    ا،بەخودی 
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فیلەسوفە"  دەنووسێت:  و  الهوتیەکان  دەکەم  لە    واز  پێشبینەرەکان  ئامۆژگاریتان 
وێت  ئەگەر بتانە  ،  ێننبیروبۆچونەکانی  پێشوو به  و  نۆەلسەفەی ک چەمکەکان و ف

بە   ئەوبگەن  وەکو  ڕا  ڕاستیدالە    ەیشتەکان  بە  واتە  ڕهەیە،  ترتان  ستی،  ێگایەکی 
 . "گە لە ڕووباری ئاگر نەبێتجا نییە بۆ ڕاستی و ئازادی لەبەردەمد

مارکس  اتوەد و  فیورباخ  هاوبەشی  خاڵی  کە  بڵێن  بە نین  بوو،  ئازادی  م  الئازادی 
فیورباخ   لەالی  للەبەتەنیا  مرۆڤ  مرۆڤ  الهوتیەوە  و  ەئاینڕزگاربوونی  فکری 

بەاڵم ئازادی  مرۆڤ لەالی    ت،دێ  کۆتایی  لێرەشەوە نامۆبوونی مرۆڤ  .بەدەستدێت
لە سیستەمی کاری کرێگرتە    ێکە ، رزگاربوونلە ئاین  ڕزگاربوون بوو  لەمارکس جگە

چینایە چەوسانەوەی  مرۆڤ    تدەتوانرێوهەرلێرەشەوە    تیو  نامۆبوونی  بە  وەالم 
   .تەوەبدرێ 

ۆسەی  و لەپڕ   تی بە کەموکوڕیەکانی فەلسەفەی فیورباخ کردمارکس هەس لە پاشاندا
تێپەراند و  ەرەپێدانپ فیورباخیشی  بۆچونەکانی  کردنی    سەرەتا  ئەو  .کامڵ 

بەت و  مرۆڤ"  "چەمکی  لابەوەرگرتنی  مرۆڤایەتیەکەی  الیەنی  ەفەلەسەفەی  یبەتی 
بفیورب لێیاخدا و دواتریش  فیکرێکی  ێوت  ەمایبن  یەکەشیدالەکۆتا  . ەرەخنەگرتن  ەرو 

 . ی بۆ "چەمکی مرۆڤ ونامۆبوون" دامەزراندنوێ
فیورباخ  مارکنەی  خەڕ لە  بە  س  گەورە  گرنگی  ئەو  کە  گرتبوو،  سەرچاوەی  لەوە 

  ە سەرل  ی خۆی هەبوو ڕەخنە  ش سروشت دەدات، کەمتر بە سیاسەت. ئەو بە قوڵی
مرۆ فیورباخیشەڤایەتیەکالیەنی  مرۆڤەکی  ئەو  بەوەی  چا،  لە  دادەبڕێت  و  ان  الکی 

مرۆڤ الی    :"وسێتخ دەنواڵیەتیان. مارکس لە باسێکیدا لەسەر فیورباجوڵەی کومە
ە، دابراوە لە  دایفیورباخ لەدەرەوەی هەموو پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکان و مێژوویەکان

هیچ  جیهان نییە،  سنووری  کە  جگەێک  بەرهەنییە  دابڕالە  مارکس   ".خاووێکی  می 
  و  ۆڤەکان لەالی ئەو بایەخی نییە،تی مر ەمەاڵیگرت بەوەی ڕۆڵی کوڕەخنەی لەو دە

بکاو  وەاشماپلە  یشەئەم هیگلەوە  ئایدیالستی  فەلسەفەی  کە    ماوەتەوە،   ۆ ریگەری 
 .  گرتووەتەوە سەرچاوەی  ئەپسترک لە   یان بنەماکەی لە دابڕانەوە

کۆتایەکە سەلە  کە  مارکس  بنیاتنانی  شیدا  بوورقاڵی  نۆێیەکەی  فیو بیرە  رباخ ، 
ئەوە    تا  تێدەپەڕێنێت. کۆتایدا  کە  ڕ  لە  مرۆ  قەناعەتیادەگەیێنێت  تیوری  ی  ڤ بە 

، بەوەی فیورباخ ماهیەتی ئاینی لەناو ماهیەتی مرۆڤایەتیدا دەتوێنێتەوە،  خ نییەوربافی
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کە ڕوو  دەخاتە  ئەپستراکتێ   ئەوەش  مرۆڤ  تا  کیماهیەتی  بە  نیە،  بەستراوە  کەوە 
لە  ڕلە    بەڵکو  کۆمەڵێک  سەرنجە    . ەتیەکانەکۆمەاڵی  یەوەندپەی استیدا  جێگای  ئەوەی 

بەوەی  ڤایەتی دابڕاوی فیورباخ هەبوو  مروی لە  مارکس ڕەخنە  کەلەگەڵ ئەوەشدا  
بۆگایێکەج کاری    ەکی  و  مارکس نەدەهێشتەوە  مرۆڤەکانچاالکی  بەاڵم   ،

 . تبە دروست دەزانی لە ئاین گرتنەبە ڕەخن  ە پەیوەندلی بۆچوونەکانی فیورباخ
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 نامۆبوونی ئاینی لەالی فیورباخ 
 

ن  فەلسەفەی  کێشەکانی  لە  بوو  یەکێک  نامۆبوون  کە  کێشەی  فەیلەسووفەکانی  وێ، 
ل کە  پێدەدا،  گرنگیان  کاریگەرو  ێ سەردەم  و  هۆکار  لەسەر  کۆڵینەوەیان 

بز دەمانەویت  لێرەدا  دەکردەوە.  ئەوبەرئەنجامەکانی  هۆکاری  لەالی    انین  کێشەیە 
 یورباخ چی بوو؟ ف

نامفیور هۆکاری  لەۆباخ  جەختی  لەبەرئەوە  ئاین،  بۆ  دەگەڕانەوە  مرۆڤی  وە  بوونی 
تالبردکە دەکردەوە،   و  گەن  دەسکەوتێکی  ئاین   لە  ێکدانی  مرۆڤایەتیە،  ورەی 
حی، ئاین و ئاینی مەسی  ئاماژە بەوە دەکات کە  "مەسیحیەت" جەوهەری کتێبەکەیدا 

ەگەڵ بوونیدا وەکو بوونەوەرێک،  ل  ە یان پەیوەندیەک،  ۆڤە لەگەڵ خۆیداپەیوەندی مر
 جیاواز. وەرێکی بەاڵم ئەو پەیوەندیە وای لێدەکات کە ببێت بە بوونە

ئیالهییە،   بوونەوەری  بوونەوەرە   لەو  فیورباخ  ئیالهیمەبەستی    ش بوونەوەری 
ڕ نەبێت،  بەشەری  بوونەوەری  لە  جگە  نیە  مرۆڤ،  ستراشتێک  بڵێت  خۆی    کەە 

ت مرۆڤی  سنووری  لە  دەکات  یان اکڕزگار  دانراو،  و  ڕاستەقینە  مرۆڤی  یان    ،
جیاکراوە لەگەڵ خویدا، هەموو    ویبەتی  هیوادار و پەرستراو بەوەی بوونەوەرێکی تا

بز بوونەوەری  هێزە  بزووێنەرەکانی  هێزە  هەمان  ئیالهی  بوونەوری  وێنەرەکانی 
سیفەتەکان هەمان  ئیالبەشەریە.  ببونەوەری  سیفەتی  هەمان  بوونەوەری  هی  ی 

 .  بەشەریە
فیورباخ   لەالی  مرۆڤە  ئاین  خودی  پەنا بەرهەمی  کە  لێکردوە  وای  ترسە  ئەوە   ،

درو  دەبات و    خەیاڵیدروستکەرێکی    ستکردنیبە  بەرانبەر  لە  سروشتی   سەرو 
دەوروبەریدا،   مەترسیە سروشتیەکانی    یسیفات  شەئەو دروستکەرە  هەربەرنگاری 

مرۆڤی ماهیەتی    ەرئەمەشه  هیەت دروست دەبێتلێرەشەوەیە ئیال  تەواوی دەداتێ،
 ڤ نەبێت. ەتی مرۆنییە جگە لە خودای ک خودای مرۆڤ شتێبە واتایەکی تر  .نامۆیە
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بۆ   دەگەڕێتەوە  ئاین  مرۆڤەکان  کەمبەسەرچاوەی  هەستکردن  توان  گرتنی  و  اییان 
دەسبە وایانە بێ  ئەمەش  بوچونی   اڵتیان،  دروستبەکە  لێدەکات  نزیک    و   نخودا 

لێ هەربۆیە فیورباخ بۆچوونی وایە کە  .  بێتبڕزگاریان  نیان  ئازارەکاتا لە    یببنەوە 
ربالوترین نامۆبوونە، سەرچاوەی تری لقەکانی لە و بەنامۆبوونی ئاینی بەرزترین پ

 نامۆبوونە.
بنەۆنام  ئاینی  فەلسەف  مایوبوونی  کۆمەاڵیەتی،  نامووبوونی  ڕەوی،  و  انیە،  فیزیکی 

،  ڕوودەداتوە  ردنی مروڤ بە خودابنەڕەتدا لە سپا  لەکە،  انەوەیەکەگەڕهەڵئەمەش  
 .ئینسانەکان اڵیەتی ژیانی کومەو و کار  ە کۆمەاڵیەتیەکانسیستەمبەدەر لە

مرۆڤ سروشتی  هیگیلیش  بەمانای    -لەالی  خۆیی.  ئاگاهی  بە  بەرانبەرە  مرۆڤ 
نا بەتەنیا  مرۆڤ  سروشتی  نامۆبوونی  هەموو  ئاگایی  ئەوەی  و  مۆبوونی  خۆییە 

لەسەر    ئاگاهی  نامۆبوونی      هیچیتر. پێچەوانەیە  هجیهاندەڕبڕینێکی  و  رزی 
ەیت وەکو  ناتوانرێت ئاماژەی پێبک   ەی هیگلبەاڵم ئەم بۆچوونمەعریفەیە لەڕاستیدا.  

 نامۆبوونی ڕاستەقینەی بوونەوەری مرۆڤایەتی.  
ئەم   خۆبەدوای  مارکس  الی  دەچینە  تابکورتەباسەدا  لەنامی  چۆن  ۆبوونی  زانین 

 . توانێمرۆڤ دەڕ
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 نامۆبوون لەالی مارکس 
 

بیری بیرۆکەیمارک  جەوهەری  و  وەکو  و   ەمرۆڤ  س  مرۆڤ  بە  دانە  گرنگی 
  و تواناکانی   ووزە  یانی خۆی دروستکردوە و بەشوێن بەدیهێنانی رێک کە ژبوونەوە
ی  ە سەرچاوە، کە ناوەڕۆکەکەی لەبنەڕەتدا ئەو بزووتنەوە ناڕازایەتیەیە کەیە خۆیەو

توانابڕوابوو و  مرۆڤ  بە  ئەمینە  بەند،  و  لەکۆت  ڕزگاربوون  بۆ  خۆی  ش  ەەکەی 
مرۆڤەکانە بۆ بەزاندنی ەتیدەری  وەکو هیوایەکی نوێ دەمێنێتەوە، کە بەتەنیایی یارم

مرۆڤەکانی ێچوارچ ژیانی  فیکری  کە  سەرمایەداری  سیستەمی  وەی 
امۆی مرۆڤ  کە دژ بەنڕەزایەتیەمارکس نوێنەرایەتی نا  بیرۆکانیبەرتەسکردۆتەوە.  

لەخۆی و گۆڕانی بۆ شتێکی تر. ناڕەزایەتیەک کە سەرچاوەی گرتووە    نو وونبوو
 گاربوونی خۆی و بەدیهێنانی ووزەکانی.یی بۆ ڕز لە باوەڕبوون بە مرۆڤ و توانا

خۆی  ۆنام جەوهەردا  و  بوون  لەنێوان  جیاوازیکردن  لە  مارکس  لەالی  بوون 
بوون بەوەی  مرۆڤەکادەبینێتەوە،  لی  نامۆن  خۆیدان  جەوهەری  لە  ەئەم  ،ەگەڵ  ش 

 کارو دابەشکردنی کاردا خۆی دەبینێتەوە.  
هۆکارەک و  کێشەکانی  و  نامۆبوون  باسی  دەکامارکس  دیدەگای  انی  لە  بەاڵم  ت 

هەیە    یگایەکی تایبەتێو سەردەمی خۆی. باسەکەش ججیاواز لەوانەی پێش خۆی  
 دا.لەناو تەواو بیروبۆچوونەکانی

ملێکۆ لەسە ڵینەوەی  نامۆبوونارکس  مەسەلەی  بە    ر  هەیە  نەپچڕاوی  پەیوەندیەکی 
نی ەگەڵ هاتسەردەمی خۆی و بەریەککەوتن و گۆڕانکاریەکانەوە کە هاوشان بوو ل

پیشەسازی سەرمایەداریدا. و    شوڕشی  نامۆبوون  با  کەوایە  سەرهەڵدانی  بزانین 
چییە؟ سەرچاوەکەی  چییە؟  مارکس  چی  لەالی  ەکانی  ئەگەر  ن؟  نەهامەتیەکانی 

 هامەتیە؟ەن وڕزگاربوون مرۆڤ چیە لە 
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دەبینین  بەگشتی  ئەگەر   بڕوانین،  مارکس  باسەکانی  جەوهەریە مرۆڤ  لە    خاڵیکی 
پسەرەکی  یپاڵنەرو لە  مارکسشکەوتنی  ێیە  دەکاتەوە    کۆمەڵگادا.  لە مرۆڤ  جەخت 

مێژووە  بکەری  داهێنەرو  کۆمەڵگای  کاتێکیش    .بەوەی  ئابووری  واقعیەتی 
ن  ،دەکاتەوەیشایەداری  سەرم سەر  و  ادەستدەخاتە  سیستەمە  ئەو  کە  کۆکیەکانی 

خاوەنداریەتی   و  سەرمایەدار  چینی  سەرمایەتایبەتی  بەربەریەتی  و  چینی  دار 
ڕێچکەکبا بەسەر  کۆمەڵگا، اڵدەستی  زۆرینەی  دوورخستنەوەی  و  ئابووریدا  انی 

مارکس    یەێپ   بەم  .داواتە چینی کرێکار لە تەواوی پرۆسەکە،  ئەوانەی بەرهەمهێنەرن
بەبونەوەرێکی دەبینی  مرۆڤ  هیچ    تکۆمەالیەتی  کۆمەلگا  کەلەدەرەوەی  ودەڵێت 

کە مرۆڤە  ئەوە  تەنانەت  نیە،  بوونی  بونەکەیەوە    لەڕێگای   مرۆڤێک  کۆمەاڵیەتی 
گۆرانکاری تێدا دەکات. بەم جۆرەش مارکس پێی  و  تپەیوەندی بەسروشتەوە دەگرێ

ۆڤ  ربەاڵم بەبێ بوونی م  لەسروشت  ۆی بەشێکەکە مرۆڤ خوایە کەلەگەڵ ئەوەدا  
 سروشت مانایەکی نابێت. 

 
 داهێنانی  لەالیەکی ترەوە مرۆڤ خۆی هەڵگری کۆمەلێک بەهایە کەوادەکات توانای

م مادام بونەوەرێکی کۆمەالیەتیە، ئەو بەهاو سنورە داهێنارەنەیەی  اڵبێسنوربێت، بە 
کۆمەالیەتیەکاندا لەچوارچیوەی سیستمە  کاتێک  تدەکرێ  سنوردار  کەهەیەتی  واتە   ،

چوارچێوەیەکی  لکەمرۆڤ   دەکەوێتە  خۆدا  ژیانی  بەرهەمهێنانەوەی  ەپرۆسەی 
هۆیەکانی تر ویاری کراو لەگەڵ ئەوانیەندیەکی د بەرهەمهێنانی کۆمەالیەتیەوە وپەیو

گەشەیانکردوە،   بەرهەمهێنان  هۆیەکانی  کە  ئاستەدا  لەو  بەناچاری  بەرهەمهێناندا، 
دەخاتو لەسنو  ڕگەەاتناکانی  دەکرێت.  دیاری  بۆ  کار    مورێکی  ئینسان  پەیوەندەدا، 

وئینسانیش دەکا  مر  دروست  کاریشدا  لەپڕۆسەی  چاالک.  بونەوەریكی  ۆڤ  دەبێتە 
بەرهەمهێهەموو   کەپەیوەندیەکانی  بەهایانەی  وئەو  خۆی  نان  تواناکانی 

رانە داهێنانەنای  الەچوارچیوەی سیستەمی کۆمەالیەتیدا پێدەدرێت، لەئاگاییەوە تا تو
جەستەیەوەوخو و  هەست  بەرهەم    ئاوێتە   ، دی  ژیان  دوبارە  بتوانێ  تا  دەکات 

تێوەری  جۆرەش  بەم  مارۆنام  بهێنێتەوە.  لەالی  لە  وبون  پرۆسەی  "و  رکا"کس 
دیارە  .  دەکاتوەی دابەشبوونی کارێ لە شو لێرەشەوە باس  دەستپێدەکات،    وە کارە

نێوان  ی پەیوەندی  بەردەوامالکیەکی  ی هونەری و دەستی، کە چاکار وەکو چاالکیەک 
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جیهانی نوێ بە مرۆڤ خۆشیەوە دروستکردوە.  ڤ و سروشتە، کە بەهۆیەوە  ۆمر
ناوزەد کردوە  "کاری بەکرێ"  بەداریدا  ی سەرمایەمارکس شێوازی کاری لەسیستەم

ناوناوە"کۆیلەی بەکرێ". ئەوەی کەکرێکاران لەسیتەمی    وکرێکاریشی  ئەمە بەمانای 
لەوکۆیلەتر  لەکۆیەلەسەرمایەداریدا   کۆیلە  چونکە  نیە  وڕ ە.  کەئازاد  کۆیلەیە  وە 

بەخاوەنەکەی وابەستەیە  وبەئاشکرا  کارەکەیدا،  بەاڵم  ەوەلەهەڵبژاردنی  کرێکار  ، 
ولەم    ،تزی کاری خۆی بەکام سەرمایەدارە بفرۆشێێەی کە ه ڕواڵەت ئازادە لەوەب
بێتڕ ئازاد  کاردا  کەلەهەڵبژاردنی  دەردەکەوێت  وا  لەچاڵەب  ،وەوە  کۆ م  یلەدا  او 

ی دابین بکاو لەئەستۆ بگرێ  ەکیەیلە ناچارە ژیانی کۆیلۆاوەن کخچونکە    ،کۆیلەترە
پارە لەبازاڕدا  بەپێچەو  تا  کرێ بکات.  سانەوە  بۆ  کار  کۆیلە  وەک  ەرمایدارێک  کار 

دەکات بەبێ ئەوەی کەخۆی بەبەرپرس بزانێت لەدابین کردنی ژیانی کرێکارەکەدا.  
کۆیلە خاوەن  ک  چونکە  توانڕ کۆیلەکەی  هەموو  بەجەستەو  بەالم  اێوە  کاریەوە،  ی 

   ..تزی کاری کرێکارەکەی بەالوە مەبەستەو هەرئەوەش دەکڕێێسەرمایدار تەنها ه
نوسیویەتی،  دا  ١٨٤٤لە ساڵی  دا کە  ەکان"ئابووری و فەلسەفی "دەستنوسە  مارکس لە  

مەسەل بە  کارو ەگرنگی  لەوێدا سروشتی  کە  دەدات،  نامۆبوون  ی  ومەرجەکە هەل  ی 
سەرمالەژێر   سیستەمی  شیدەکاتەوەیسایەی  ئا،  ەداریدا  ئەوە  بەڕوونی  کرا  شکە 

لەگشتی ئەو سیستەمە  نامووبکێمەسیست  ،  خۆیدا  ەتیدەکات کە    ڤەکانە.وونی مرۆی 
ئەنجامگیریەکمارکلێرەشەوە   چەند  سەر  دەگاتە  نامۆبوون    س  وجۆرەکانی 

 رەدا دەچینە سەری: ێکە ل دەستنیشان دەکات 
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  کارەکەی  ێکار لە بەرهەمیکر ونیامۆبون.١
 
ژیانی بەرهەمهێنانە لەخودی خۆێدا، دیارە بۆ    و  ار لە ئاستی یەکەمدا چاالکی ژیانک

تەنیا   پێداویستیەکانێتیئامرازێکی  مرۆڤ  پاراستن  ێ پ  -تێرکردنی  بۆ  داویستیەک 
ێنان فیزیکیدا، بەاڵم ژیانی بەرهەمهێنان جیاوازە، ژیانی بەرهەمه  ومانەوەی  لەبوون 

مرۆڤە"جۆر"انی  ژی شژیان  کار  .ێکی  و  دەکات،  دروست  هێێک  رجۆرێک  ەوەی 
چاالکی ژیانەکەی،  چاالکی  بە  بەئاگدەوردراوە  چاالکیەکی  مۆەکەش  و  رکی  اهییە 

بەسەرەوەیە،ڤمرۆ کە    ی  بڵێن  ئەوە  تاکو  دەبێت  دەرناکەوێت  بەتەنیا  ژیان  
نەبێت ژیان،  ئامڕازەکەشی  لەهەمانکاتددەرکەوتنی  مرۆڤ  دەبەمان  ای  رکەوتنی ای 

 .  ەتیزەکەیئامڕا
وەکو   مرۆڤە  ژیانی  جێگای  کار  بابەتی  الیەنی ێک"جۆر "لێرەدا  تەنیا  لەبەرئەوەی   ،

،  ەلە ئاگاهیدا هەیە، بەڵکو کرداریشوەکو ئەوەی  ،  تناکا  زیاد  تێدا  لەسەرخۆی  فیکری
 . بۆ ئەو جیهانەی کە دروستیکردوە  ،هەیەوەوە هەبوە  پێشلە لەبەرئەوەی 

وەیەک کە ژیانی ێهەمهێنانەکەی، بەشبابەتی بەرەخاتەوە لە  ۆڤ دورد نامۆ مرکاری  
ژەڵەکانی  زەی کەلەئاوەردەگرێتەوە، بابەتی جۆری ڕاستەقینەی، ئەو سیفەتە جیاواێل

دەکاتەوە بەمەش    جودا  دەسەنێتەوە.  لێ  نائۆرگانیکی  لەشی  دژەکەی،  بۆ  دەگۆڕێ 
 ژیان بەجۆرێک ببێتەک،  ەیەکە دەگۆڕێت بەشێو بوونەوۆئاگاهی مرۆڤ بەهۆی نام

 بەالیەنی ئەوەوە.  ئامڕاز بە
ڕاست کرێکارئەوە  دەڵێن  کە  کرێکار    ە  سەرمایەش  بەرهەمدەهێنێت،  سەرمایە 

و  لێرەدا بەمانای بەرهەمهێنەری خۆی و مرۆڤ وەکو کرێکار، وەکمدەهێنێت،  بەرهە
 اوەیە بە گشتی. ڕکااڵیەک، کەبەرهەمی خولێکی سو

کرێکارەوە،    کاتێک    تێدا  ایەتی مرۆڤ  خەسڵەتێکی  چهیکرێکار  بەالیەنی  تەنیا  نییە، 
هەمیشە ەن نامۆن،  لەیەکتری  مرۆڤ  و  سەرمایە  هەبێت،  بوونی  سەرمایە  کە  بێت 

 بەم پێیەش پەیوەندی نیوان کارو سەرمایە ،  فەرامۆشکراوەوەەندیەکی  کەونە پەیودە
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ونی  ێکار بو بێت، کرسەرمایە مەترسی لەسەر  ادەیەک ئەگەر ڕبە.  ودژبەیەکە  ناکۆک
یاکەم ب  ندەبێتەوە  واتە  نابێت،  نابێت،  کرێ  بونەوەرێکی  ەوەش  وەک  نەک  بوون 

بخاتە گۆڕەوە یان لە  دەبێت خۆی  مرۆڤایەتی بەتەنیا، بەڵکو وەکو کرێکاریش، یان  
ژیانی،   و  خۆی  بوونی  مانای  دەبێتە  سەرمایە  بەمەش  بمرێت.  ئەویش  برسا  هەر 

 ئەو. ییە بۆ ایەکی نچوارچیوەی ژیانی دیاری دەکات کە مان 
بەتەنیا وەکو کااڵ بەرهەم ناهێنیت، یان مرۆڤ لە ڕۆڵی کااڵدا،    مرۆڤهێنان  بەرهەم
بگێەرهەمی دەهببەڵکو   تاکو  ڕنێت  یان  ئەو ڕ ونجی  لەگەڵ  بکەوێت  ۆڵەدا وەکو  ێک 

 ی. ە و لە لەشە مرۆڤایەتیەک لە ڕوحفەرامۆشکراو بوونەوەرێکی 
سەرمایەدارانەوە الیەنی  بە  پێو   بەشێکە  کرێکاران  ، ئینسانێکک  نە  یستیەکانلە 

پێویست تەنیا  کارەکەکرێکار  لەمەیدانی  لەدا  ی ییە،  کەئەویش  سەرمایە،  کرێ  "  بۆ 
بەرجدا" کرێکار کەسەرمایەدار  و اتەوەستەو  ،  کاتێک  تەنانەت  چاکسازیەک    دەبێت. 

ڕادەی   اتدەک ئەو  بەم    ەتا  بمێننەوە،  فیزیکی  و  نەچێت  لەناو  کرێکار  کە  پێویستە 
بەهەمان  کرێوەیەش   شێ چاک  کرێکار  خزمەت لەدواجاردا  و    ردنەوە مانای 

  ی سەرمایەی، یان بەکاربەردەکات  بەرهەمهێنان  ی ئامڕازەکانی ترو    ایەبەسەرمایەد
ب  نۆێبوونەوەی  بۆ  بەسوودەکەیەوە پێوێست  هەروەکو    .دەداتێپەرەپ  ەرهەمهێنان 

ووێت  وەی نەست بۆ ئەبرینانەی ئامێرەکان هەڵدەسوڕێنێ ڵڕۆنی چەورکردنی ئەو بۆ
باشت بسوڕێتەو و  بەشێک  ر  دەبێتە  کرێ  لێرەشدا  و  لەە،  سەرمایە  سەرفیاتی 

 پێویستیدا تێنەپەڕێت.   و سنووریەی، بەاڵم پێویستە لەەتیسەرمایەداری پێویستی
 

دەڵێت    کااڵ-نێوان کرێکار و بەرهەمی کارەکەی    paradoxلەسەر دژگۆیی  مارکس  
، تاکو  ێنێتهەمی دەهەرب  سامانەیەو  وونی ئزیادبو : کرێکار هەژارتر دەبێت لەگەڵ  

و  ەبەرهەمەک بەپلە  بە  بەشی  دەبێت  کرێکار  زیادبکات،  تاکو    کااڵیەکیهێز  هەرزان 
لەگەشەیەمبەره  کااڵی  ژمارە ڕووی  نرخی  لەگەڵ  زیادبکات.  جیهانی   هێنراو 

سەرهەڵدەدات  کااڵکان پێچەوانە  هاوتایی  دادەبەزێت. و،  ئینسانەکان  جیهانی    نرخی 
ئەو    بەرهەم دەهێنێت..  کااڵ  بەڵکو کرێکارش وەکوت،  ناهێنێ  بەرهەم  کااڵ  ەتەنیاکار ب

دەردەخات ئەوە  دەهێن  ڕاستیەش  بەرهەم  چی  کار    -کار   بەرهەمی  -ێتکە 
دەبێتەو  نامۆ  شتێکی  بەرهەمهێنەر،  بەرەوڕووی  لە  سەربەخۆ  هێزی  وەکو  ە، 
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کار دەبێتەبەرهەمی  بابەتەکەدا چەقکارێکی    یش  لە    باری  مارکس  دارەلێ  ...بەستوو 
تێکێکاکر و  کە  ر  بەرهەمەکەی  لەبەرانبەر  نرخەکەی  باسەدا    کااڵیەچوونی  لەو 

مافەکانێ بردنی  ئەوەش  کەلەبەرکۆدەکاتەوە،  بەرهەمهێنانی  تی،   کااڵکان انبەر 
ئەوە  لەبەرانبەردا  ،  توانایەکانیدا شتێکی کەمی هەرزان نەبێت هیچی تر وەرناگرێتو

سەرمایەدار کە چینی  تەو  ا تەنیبەە  زەوتکردنی  مافەکالە  پ  کرێکاراندا  نیاوی  ناو  ێلە 
سەرمایە بەڵکواانڕدا  کەڵەکەی  کە    وەستێت،  بڵێن  هەڵدەتوانین  هێڵی  کشانی تاکو 

بڕچینی   بەروسەرەوە  شانبەشانسەرمایەدار  کرێکار    یوات،  چینی  بۆ  هێڵە  ئەو 
 بەروخوارەوە دەڕوات. 

نامۆبوون باسی  دەەهەرل  ەکەشیمارکس  نامتنێردەکشێوێشەوە  بەوەی  نی  بووۆ، 
کرێکارەوە   کرێکار  پەیوەندی  ئەنجامی  کار  لە  بەرهەمی  هەروەها  ەبە  لە  کەیەوە، 

چاالکی  بە  کرێکار  خۆ  پەیوەندی  کرێکار  تایبەتی  کاتێک  بەرهەمدەهێنێت    کااڵیەوە. 
پێویستی بە سەرمایەیە، بەمانای سەرمایەیەکی گەورە لەپێناو زیادبوونی بەرهەمی 

لەبەکااڵ س  رئەوەی،  نییشەرمایەئەو  بەکاردەهێنرێت،    لەالیەن،  ەی  سەرمایەداروە 
ئەو بۆ  کارەکەشیدا  کرێ  لەبەرانبەر  وەردەگیەبەرهەمهێنانە  کەم  تاکو  کى  رێت. 

دەکات. بەمەش    بێت، سودو هێزی سەرمایەکەش زیادەرهەمی ئەو کرێکارەش زیاد ب
بەرهەمهێن هێزە  ئەو  یەکەمی  ه  رەەقوربانی  دەبێت.  خۆشی  لێر هەر  ە  ەشەوەیەر 

و    دەردەکێشێت  نێوان کرێکارو ئەنجامی بەرهەمهێنانی  ەیەجودابوونەومارکس ئەو  
"  ”دەڵێت دەرەلەڕاستیەکەیدا  :  ک  کیڕووخساری  بۆ  هی  کار  نییە رێکار    خۆی 

نییە بەڵکو  سەربەو  دیکەیە،  لە هی  نییە،  شدا  ەنێو   و،  خۆی  خودی  بە  سەر  کرێکار 
 . "ە بەڵکو هی دیکەی تر

ووتئئێمە   تێدەگەینارم  ەی ەیەو  بەوە  بەرهەمی  لەبەرامبەر    کرێکارکە    کس 
کارێکی  دەبێت  ۆمنا  ەکەیداکار ئەنجامدانی  داوی  ئەمەش  ئەوەی  سەخت.    بەبێ 
، بەڵکو سوود و زیادەی نرخی دەگەڕێتەوە  بۆی هەبێتسوودی  ەی  ەمی کارەک رهبە

هەرلەبە  بەرهمهێنانەکە.  هۆیەکانی  خاوەنی  کرێکار  بۆ  کە  هۆکارەشە  ئەو    ر 
 . روشتی کارەکەیبەرانبەر سدەردەبڕێت لەایەتی  ناڕەز

کرێکار نامۆبوونی  لەسەر  سیاسی  ئابووری  یاساکانی  بە  مارکس   ،سەبارەت 
ەکەی  کاردەتوانێ بەرهەمی  ار زیادبکات، کەمتر  ێنانی کرێکتا بەرهەمه":  دەنووسیت
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بهێنیت.  اکەب بکاتر  زیاد  دێنی  بەرهەمیشی  ئەوەی  نرخی  و  ،  تا  بایەخ  بێ  ئەو 
تا شێوەی تر دەبناگرنگ دەبێت،کەەبەرهەم  ێت،  تا    شی باشتر بێت کرێکار شێواوتر 

توانای کار    ی دەبێت، تاشارستانیەت بەرەوپێشەوە بڕوات، کرێکار زیاتر بەبەربەر 
داهێنانی کار زیاد بکات ئەو گەوجتر دەبێت و  تا  ئەو بێ تواناتر دەبێت،  زیادبکات  

 . "کۆیالیەتی بۆ سروشت زیاتر دەبێت 
 
بخ نامۆەلوتکاڵی  گەشتنی  تو ە  کە  کۆمەڵگای  بوون  لە  دەبێت،  کرێکار  چینی  وشی 

لەو کەسەرمایەداریدایە،  بەڕێوەبردن  ەدایە  بەشداری  ناکات،کرێکار  کار  خۆی    ی 
ان و لەونێوەشدا خۆی دەگۆڕێت بۆ شتێکی  بەکاردەهێنرێت وەکو پاشکۆی ئامێرەک

  ت بۆ جۆرێک لە ەگۆڕێەوە دنەخوازراو لە خۆی. لەڕێگای وابەستەبوونی بەسەرمای
مرۆڤی    ،رستخۆپە  یتاک جەوهەری  ولەوێشەوە  بە  یەکەمرۆڤایەتبونی  دەبێت  ی 

 .  ئامرازێک بۆ بوونی تاکێکی خۆپەرست
لە   کە  مۆبوون  ناشێوەی     سەخترینیەکێک  دەبێت  مرۆڤ  تووشی  ناتوانێت کە 

توان لێرەدا  کاردا،  لە کاتی  اڵ  بەت  یی و ووزەی کرێکار دەدزرێت و ادەڕبڕین بکات 
بەمانای کرێکار نامۆ دەبێت لەو کااڵیەکەی    ەکەی.نیەقت وەڕۆکە ڕاسەکرێتەوە لە ناد

کااڵکان   نێویدا نرخیست دەبێت لە  ور . پەیوەندیەک دروست ددەهێنێت  یرهەمکەبە
مرۆڤەکاندا، نرخی  لەبەرانبەر  کار  بەرزدەبێتەوە  مرۆڤایەتی    خەسڵەتی  پرۆسەی 

چونکە   دەدات،  لەدەست  کار  خۆی  پێویست   خەسڵەتی  موەکو  تی  رۆڤایەیەکی 
  بەرهەم ەگۆڕێت بۆ کۆیالیەتی تەواو، سەرئەنجام نامۆبوونی کرێکار لەگەڵ خۆیدا  د

 مرۆڤەکان کە    ندیەکی کۆمەاڵیەتی دروست دەبێتی ئەوەش پەیوەدەهێنێت، بەهوکار 
 تاکی خۆیان لەدەست دەدەن لەگەڵ کۆمەڵدا.  پێناسەی

 
کرێکار    ەندی نێواندەکات، پەیوی مرۆڤ  بەشبوونێارکس ئاماژە بە بەدبەختی و ب م

پێ پەیوەندیەکەی  کارەکەی  بەرهەمی  ئاستی  ەوچو  تاکو  زیادبکات،   کااڵانەیە، 
 .  پاشەکشێ دەکاتاری کرێکاران هەلومەرج و ب

ئامرازێکە بەدەست   لە ڕێگەی بەرهەمهێنبانیەوە  کرێکار لە کۆمەڵگای سەرمایەداریدا
سەرمایەدارانەوەو  سەرمایەداران بەدەستهێنانی  چینی  قازاووس  بۆ  و  و  د  نج 
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سەرمایە بەرهەمهێنانەشکەڵەکەی  ئەو  هەر  نەگبەتی  ،  سەرچاوەی  دەبێتە   ی 
 لە ژیانیدا. وسەرگەردانی زیاتری 

  
ناکۆکی   لە  کۆمەاڵیەتی  وڕێکخستنی  سەرمایەداریدا  سیستەمی  لە  مێژوو  گۆڕانی 

دروست   تر  بابەتیەکانی  مەرجە  و  بەرهەمهێنان  هێزەکانی  ئەگەر    . دەبێتنێوان 
دکۆمەڵ بەرەو  هەڵدەگا  بەرهەمهێنان  شێوەیەکی  ئەوا   نەچێت  کە  اڕمان  بژێرێت 

بەر هێزە  پێشکەوتنی  لەگەڵ  بێت  سەرچاوەکانهەمهێنەرەکە،  گونجاو  ی  وە 
پێشدەخات سروشتی  مرۆڤ    بەرهەمهێنانی  نێوان  ناهێڵووناکۆکی  ت، ێسروشت 

دەگوازێتەوە   مرۆڤایەتی  مێژووی  پێش  مرۆڤیمرۆڤی  مرۆڤایەتی  مێژووی    بۆ 
 واقیعی. 

سادە  ئ  بەشێوەیەکی  قسانەمان  ئەم  کرێکار    بیخەینەڕوو ەگەر  نامۆبوونی  ئەوا 
تە دەبێتەوە کەلەپڕۆسەی کاردا، کارێک کە  لەوەدا بەرجەسبەرامبەر بەبەرهەمەکەی  

کااڵو خزمەتگوزاری بەرهەمهێناوە    جیهانێکەدا، سەیردەکەین  ناکۆکە لەگەڵ سەرمای
کرێکارا بەسەن  بەالم  خۆیان  نەو  رەوەیە نەهەژمونیان  ویستی  بەپێی  دەتوانن 

لێی، بۆ ئەوەسودمەندبن  تەالرو خانوی بەرهە  کرێکارە کەکۆشک  نمونە   ،ناوەمهێو 
یان لەکوخێکدا دەژی. کرێکار دەریایەک دەرمان وچارەسەری  م خبەال ۆی کرێچیە 

نەخۆ خۆی  کەچی  هێناوە  پێیان    ردارەودەش  بەرهەم  دەستی  گات.. باڕناتوانێ 
لەبەر کارەکەی ئەوەی سەرمئەمەش  لەئەنجامی  بەڵکو  لەدەستدانیە،  پارەیەکی    ایەی 

کێپ بەمجۆرە  ناوە"کرێ"،  ناویان  کە  بدراوە  بەقە رێکار  دەتوانی د  کرێکەی  ڕی 
اوەی  چتە سەری دەبێت لەو بەرهەمانەی کە بەرهەمی هێناوە ئەمەش بۆسودمەندبێ

  ڕەنجی خۆیەتی.  ان لە بەرهەمی کارێک کەبەرینامۆیی ودابڕ
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 نامۆبوونی کرێکار لەگەڵ خۆیدا. ٢
 

 کاردا لەگەڵ خۆیدا نامۆدەبێت؟  چۆن کرێکار، لەپڕۆسەی
 

ەکی  یرتەی چاالکیوگای خۆیدا ک ڕێبەرهەم لەکۆتا  کە،  داێماژەمان پهەروەک پێشتر ئا
بێت   بریتی  کارێک  بەرهەمی  هەموو  ئەگەر  بێگومان تااڵنیلە  بەرهەمهێنانە،  ئەوە   ،

چاالکە.نتااڵ  کەهەمهێنانەبەردی  وخ تەنیا  بەاڵم    کردنێکی  مارکس  لەالی  نامۆبوون 
ڕاستەوخۆی بە  کو پەیوەندی  یوەندی بە کرێکار و بەرهەمی کارکەیەوە نییە، بەڵپە

بوونەکە  و  کرێکارو  ڕووندەکاتەوە  یە خودی  زیاتر  ئەمە  مارکس  هەیە.  ئەویش  وە 
  دەرەوەی کار  لەمدا  ەاڵم لەئەنجا دەبێتە بونەوەرێک کەکاردەکات ب  کرێکارکە    بەوەی

و نییە،    سەرڕادەگیری  خۆی  بنەڕەتی  لەکارەکەدا  ئەو  بگرە  بەبوونی  خۆی 
دونابینیێتەوە   بە  ناکهەست  لێدەبێتەوە   ات،ڵخۆشی  کینەی  و  ڕق  ووزەی    وبەڵکو 

گەشەی تێدا ناکات، بەڵکو بە پێچەوانەوە لەشی دەکوژێت و مێشکی    هەزریلەشی و
لێرەدای   . ەدایەوە دەکات کەلەدەرەوەی کارەکەی هەست بە کە کرێکار  خاپور دەکات. 

دێل بەوە  هەست  کارێکرەدا  بەڵکو  هەڵینەبژاردوە،  خۆی  کارەکەی  کە  ی  ەکات 
بۆ تێرکردن یان    شتێک نییە بۆ دابینکردنی پێویستیەکان، بەڵکو ڕێگایەکە  زۆرەملێیە،

پێداویستیە کەڕکانی  دابینکردنی  هەرکبەواتایەک  .وەیدایە دەرە  ۆژانەی  تر  ک  ارێی 
هەیەەمرک ئامانجێکی  دەیکات  بەهاۆڤ  هەموو  واتە  لەوانەش  ئینسانیەکان  ،  ی، 

وتهەس ولەزەت  توانایی  وهۆش  جواناسی  خۆیو  کارەکەیەوە    کەسایەتی  دەباتە 
بۆ تا  بەجێگەیاندنی  وئەمەشی  دەخاتەگەر،  خۆی  ئەوە    خودی  کارەکەیدا  لەئاکامی 

بهێنێ بۆ  تبەدەست  هەبووە،  خم نکەئەنجامێکی  کاتێک  دەکات، د  وانوونە  روست 
دبێتە    ی ی ماسی دەکات کارەکەی بۆتەنانەت کاتێک ڕاو  دەهێنێت،پۆشاکێک بەرهەم

ودوبارە  لەسیستبەرهەمهێنا  سەرگەرمی  کرێکار  بەالم  خۆی.  کاری  ەنەوەی  می 
خانو بەدەستهێنانی  ئامانجی  بۆ  وئەو  نیە  لەکارەکەی  ئامانجی  پۆشاک  وبەکرێدا،   ،
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لەنمون وەک  پێشوو  وماسی  بە  کرد   باسمانەکانی  ئامانج  ڵکارناکات،  هەموو  کو 
شوێن    ەتکەوێ گایەوە بێولەم ڕ  ت،بدرێێکرێیەکی پ  ئەوەیە کە  ومەبەستی کرێکارەکە

نمونە ئەگەر کرێکارێک ڕاوی ماسی بکات بۆ خۆی وەک  ۆب    خۆیەوە.تی ژیانی  ویس
کەهەر کاتێک  بەالم  دەکات،  سەیری  وسەرگەرمەیەک  ب   ئەو  لەزەتبردن  ۆ  کارە 

بکا هەر  سەرمایەدارێک  بدات،  ئەنجامی  سەرگەرمی  وبەکرێ  لەزەتو  ەک  جۆرە 
پ کرێ  کەوەک  پارە  بڕێک  وبۆ  لەدەستدەدا  کەهەیەتی  خۆی  یدەدرێت  ێوهەستێکی 

چۆتە دەریاوە. ئەمەش نامۆبوونی تەواوە کەکرێکارەکە لەخۆی ولەکارەکەیدا توشی  
 دەبیت.  

 
ناچاریە بۆ کرێکار،    زۆرەملێ و  ،ەکرێب   یکار  ئەوەیە کەیکی تری ئەم بابەتە  ەنالی

کە  لەو   زۆرەملێو  ی  ناچار ئەم  ەایگڕێ  ڕوەوە  وبەس.  کرێ  بەدەستهێنانی  بۆ  کە 
کرێ  لەکارە ناچاریەی  بەوەکار  کەژیکەیدا  لەدواینادەگات  کرێکار  تەواوبوونی    ی 

پێب دەست  کەکارەکەیەوە  بەومانایەی  ئەمە  کرێ،    کات.  بەدەستهێنانی  بۆ  کرێکار 
کراوە    پابەندی ترە وعات کار بکات، کارێک کە بۆ کەسێکسە  ١٠بۆ    ٨رە کە  ناچا

ئەو  خواستێک و  ولەهەم کارەکەی  ماوەی  تەواوبوونی  ودوای  ی  خۆا  سداماڵینراوە 
وبڕۆبۆخ دەژی  دەگەڕێی  بۆ  ئیرادەی  ئەو  یارو  تری  ڕوویەکی  ئەمەش  تەوە. 

کە  نامۆدە  نامۆبوونەیە  بەخۆشی  بەرامبەر  لەکارەکەیدا  زیاتر  ئ  بێت.کرێکار  ەگەر 
ئەوا بڕۆین  ئەمە  هۆکاری  لەسەر  یان  دەرەکی  کار  کاری  خودی    ە ێکدەرەکی،  کە 

زەوتکراوەی تێ  کرێکاری  مرۆڤی قوربادا  بە  کاردەبێت  لەکۆ،  خۆت.  بە  دان  تایدا  نی 
نییە،   کەسەربەو  بەشتێک  دەبێت  لەڕاستیەکەیدا  کرێکار  بۆ  کار  دەرەکی  ڕووکاری 

بەسەربەێڕەولەڕ خۆشی  نازەکەشیدا  تر  خۆ  سەربەکەسی  چاالکییەکەشی  انێت، 
خ خۆشی  بەخۆی،  نەک  وون  دەبێت  تێدا  ئەمانەش  ۆی  ئەنجامی  کرێکار دەبێت، 

بەهەڵس خۆهەست  ئازادانەی  نەبێت  وکەوتی  ئاژەڵێکانیدا  ئەرکە  لە  تەنیا  ناکات  ی 
خواردنەوە و  خواردن  جووتبوونوەکو  ماڵ  و  ئەرکە  ەلە  لە  بەاڵم  خۆیدا.  کەی 

هەستکۆمەاڵیەتیەکید بە    ا  دەبێت  ئاژەڵییە  ئەوەی  دەکات،  خۆی  بوونی  بەئاژەڵ 
مارکس بەشیوازێکی  لێرەشەوە  ەی مرۆڤایەتییە دەبێت بە ئاژەڵی. یەتی، وە ئەومرۆڤا

 ی نامۆبوون دەگات.تر
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 . نامۆبوونی کرێکار لەئینسانی بونی خۆی٣
 

ەی  مارکس ناڕەزایەتی خۆی لە دژی شێوەی کاری سەرمایەداری دەردەبڕێت بەو
کرێکارانەچسەر نامۆبوونی  دروستبوونی  خۆی  اوەی  بوونی  .  لەئینسانی 

کە  مەسەلەکەش نییە  دەکەنهەرلەوەدا  کار  کرێکاران  هەست   کاتێک  هەمیشە 
ونائارامی  بەناخۆ سەختەکانی شی  فەرمانە  جێبەجێکردنی  بەهۆی  دەکەن 

لەکاتبەڵکو  ەنکارەوە،  خاو سەرفدەکات  خۆی  ووزەی  هەموو  لەکاتێکدا  ی  کرێکار 
نییە کارک ئەوەی  مافی  بگەیەنێت  ردندا،  بەئەنجام  خۆی  وفیکری   سەرەنجام ،  مەیل 

اوە پەیڕەوی  سنوربەند و ناچارکر  ئەوچاالکیەکی ئینسانی بۆ کرێکار  کاری بەکرێ  
زەوق   و  خواست  لەگەڵ  کە  بکات  کارکردن  لە  جێگاشێوەیەک  ئەودا  دەستی    و 

   .بێت دژبەیەک
 

و بەوە لەئاژەڵ جیا دەکردیتەوە کەخودی  چاالکەئینسان" کردەیەکی    جۆریکار بۆ "
  ، بەاڵم بەشداری ئاژەڵ لەکاردا تدەیە هەڵدەستیەوە بەو کر خۆی بەهەموو بەهاکانی

لەوئامڕازە   نەس  بەشێکە  هێنان،  بەرهەم  ونەلەزەت هۆیەکانی  نەئاگایی  ەلیقەو 
بەەربونەخی تیا  "ئامڕاز  هەژماری  وەک  لەکاردا  ئاژەڵ  بەشداری  تەنانەت  یکی  دێت. 

بەم  ێدادەکات.  اپەراندنی کارەکە ڕۆڵ دەگێرێ وبەشداری تڕدوو" کەپیویستە بۆ  مر
ئەوە   کە   جۆری مانایە  شێوەم  اڵبەکاردەکات.    ئینسانیە  کاری  لەپرۆسەی  ی 

سەرمایەداری جیاو  دابەرهەمهێنانی  "جۆرێکی  وەک  بەناونیشانی  تەنیاز"  ئینسان  ا 
مانای بەرهەمهێنانی  بەکارهێنەر  چاالکی  زۆر   مرۆڤی  هەیە،  پێناو ەدەبێتە  لە  ملی 

پرۆسەیەدا لەو  ژیاندا.  دەبێتکر  مانەوەی  تاقی ێکار  ژیانی  بێئاگا،  بوونەوەرێکی    ە 
ل  ئەوەش  و وەە رێتدەک ژیان  نانێکتەنیا  پاروە  هێزێکی  کە  ،  دایەەپێناو  وەک 

نا  بەرهەمهێنەر تەنانەت  کرێن سەیر  بەرهەمهێنان  .  هۆیەکانی  "واتە  خاون 
گرنبەالیە سەرمایەدار"   نییە  وە  چۆن  کرێکاران    کەگ  دەبن،  فێر  چی  لەکارەکەیان 
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دەکە گرنگنداهێنان  لە،  بەتەنیا  ئەوان  الی  بەرهەمواچ  ی  زیادەی  و    رچەوەی 
 ینێتەوە. دەب  قازانجدا خۆی

  
دە بەوە  ئاماژە  سەختی  گ مارکس  لەئەنجامی  کە  کاردا   ات  هەلومەرجی 

کات تەنیا لە ئەرکە  کەوت بهەست بەوە ناکات کە بە ئازادی هەڵسومرۆڤ)کرێکار(  
خواردنەوە خواردن،  وەکو  نەبێت  لە  س سێکو    ئاژەڵیەکانیدا  بەاڵم  ماڵەکەیدا،  لە  دا 

کە  مرۆڤایەتەکەیدا  ئەرکە دەکات  بەوە  ئ  هەست  بە  ەئاژەڵێکە،  بووە  ئاژەڵیە  وەی 
انیە بووە بە ئاژەڵی. بەواتای دابڕینی مرۆڤ لە ئیرادەکەی لە  وەی ئینسەئینسانی و ئ

نییە لە  وەی شێچوارچێ وەی کاردا کردویەتی بە بوونەوەرێکی بیۆلۆژی کە پشکی 
ڕەحمەتی  ەو ئ  ادی،ئاز لەژێر  و  کۆیلە  بە  کارەک   دەبێت  لەڕاستیدا    ەیدا.بەرپرسی 
ئاگائەو دەکاتەوە  جودا  ئاژەڵەکان  لە  مرۆڤەکان  وهەی  زمان  بەرهەمهێنانی ی، 

ژیانی   بەرهەمهێنانی  بەمانای  مانەوەیانە،  سیفەتێکی  دیان،  مادهۆیەکانی  ئەوەش 
تە هۆکارێک بۆ گۆڕینی  ێەب ، کە دبەمانای کار لە پەپەیوەند بە سروشدا دێت  جیاوازە

 تانیەتی مرۆڤایەتی. و بەرهەمهێنانی شارسچوونی بەرە و بەروپێشەوە 
 

دەڵێت مێژوویدالە  مارکس  دەگۆڕێنمرۆ  ڕێڕەوی  خۆیان ،  ڤەکان  کاتدا  لەهەمان 
کاتێک    ەرو مەیلی مرۆڤەکان جودا دەکاتەوە.س پاڵنمێژووەکە دەگۆڕن.  لێرەدا مارک

ت مەبەستی لە برسێتی و تونیەتی، سێکس دەکات کە  کان دەکاباس لە مەیلە جێگیرە
تەنیائە ناگۆڕێن  شێوەکان  مان  دێتە    لە  کاتێک  بەاڵم  نەبێت،  جیاوازدا  کەلتوری  و 

بەرهەم و  کۆمەاڵیەتی  ژێرخانی  بۆ  دەیگەڕێنێتەوە  ڕێژەیەکان  مەیلە  و هێنان  سەر 
 ی. خۆپەرست مەرجەکانی، وەکو کۆکردنەوەی پارە، یان دەسەاڵت یان شێوەکانی

رۆڤ  م  ە. جەوهەریجەوهەر  چەمکی مرۆڤ لەالی مارکس جیاکردنەوەی ڕوخسارو
شێوە بەوەی  دایە  یەکەی  ژوویێم  لە  عائەمەش  کۆمەاڵیەتییە،  بوونەوەرێکی  قڵی 

ل لە بوونیان  لەخۆیان دەکەنەوە  لەڕێگای  یهانی  ە جمرۆڤەکان جەخت  نەک  بابەتیدا 
هەستیانەوە.  ،ەوەرزه لەڕێگای  کۆمەاڵ بوون  بەڵکو  ئاگاهی ی  دیاریکەری  یەتی 

بیکۆمەاڵیەت  مرۆڤەکان  و  ە،  چەمک  بوونیان ەرهەمهێنەری  بیروباوەڕەکانن، 
هێزە   بە  پەیوەندبەرهەمهێنەرەدیاریکراوە  و  لەگەڵیدا. ەیەکانکان  ئەوە    وە  مارکس 
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ەرجی بابەتی شێوەی کارکردنیان مرۆڤەکان دیاری  هەلوم  دووپات دەکاتەوە بەوەی
خۆ ئەوان  هەلو دەکات،  و  یان  هەڵسوکەوت  لەڕێگای  دەکەن  دروست  مەرجەکە 

 گێڕەکان لەکاتی قەیرانە کۆمەاڵیەتیەکاندا. شوە شۆڕێیشیدا بەکارهێنانی شلەگەڵ
سەربوۆنام هۆکاری  خۆیدا   کارەکەی  لەگەڵ  مرۆڤ  و  ەونی  بێهیوایی  کی 

ئامانجی  ی مرۆڤچەوسانەوە لە  دەکاتەوە  ئینسانەکان جودا  پرۆسەیەکە کە  ئەوە  ە، 
و  کا کۆمەڵگای  رەکەی  لە  زۆرە  نمونە  ئەنجامی    ێستاماندائبەرهەمەکەی.  لە 

دەکەن  نامووبو سەرف  ئاسانی  بە  کاریان  هێزی  چۆن  ئینسانەکاندا  جلی  لونی  ە 
خەڵک، ۆپ سەرکوتی  چەوسانەوە،  بۆ  لەشکر....هتد  و  پاسەوان  و  و    کوشتن   لیس 

لەبەراربونبڕیندا کا  نبەر،  ئامانجی  کارەکەیان  هێزی  فەرامۆش  رەکەیان  فرۆشتنی 
 دەکەن.  ەفرەت لە کارەکەیان دەکات، و نامۆ دەبن لەبەرهەمەکەیان و ن

بەرهەمهێنا پرۆسەی  شنلە  و  سەرمایەداری  دێ ی  کاری  ەباوەی  شبوونی 
دەب  سەرمایەداریدا نامۆ  لەبەرهەمکرێکار  لەەێت  خۆی،  بەرهکەی  کە  ەەمو  ی 

لەدە دەکات  هەست  کرێکار  دەهێنێت.  بەرهەمی  خۆی  خۆ بەدەستی  ی،  رەوەی 
بە   دەبێت  کە  هەیە  نامۆ  لەخۆی شتێکی  ناخیداسەربەخۆ  لە  ئاراستەی  کە    هێزێک 

ف  دەیکاتە  لەسەر ژیانی  هێزێکی دەرەکی کە   بەخۆی.  دەکات،  نامۆی دژ  ەرمانێکی 
دەرەکیەهەت هۆکارە  یان  هێزە  ئەو  زیادبکات، سەربەخکە  کەاکو  کرێکار  لە  ۆیە 

دەک بێبەش  خۆی  زیاتر  کرێکار  لە  خودبەخۆد  الیەن،    مڕازەکانیئاات  بەدوو  ژیان 
و بەشێک    واتە ئۆبژێکیڤ   ، و دەبێتە بابەتینی دەرەکی هەستپێکراالیەنی یەکەم جیها
دووە کارەکەی،  زیاترلە  و  زیاتر  ژیانی  فیزیکی  ئامڕازی  تا   خۆی  م  دەگونجێنێت 

بەمانای ئەو دوو    و ڕاستەوخۆ بەرەو تەواوبوون دەچێت.  لەژیانیبەشێک  دەبێت بە  
کرال فییەنە  الشەیەکی  وەکو  بابەتی  کۆیلەیەکی  دەکاتە  بەێکار  دیگەێنێت  کە    زیکی 

 کارێک. 
لەدەرەو کار  سەرمایەداریدا  بەرهەمهێنانی  بەبوونی  لەپرۆسەی  سەر  کرێکارە،  ەی 

نییە ئەو  جەخسەرەکی  کرێکار  پرۆسەکەدا  لە  لەخۆ،  کارەکەیدا،  ت  لە  ناکاتەوە  ی 
هەست    وەەوانەچگەڵیدا، بەڵکو بەپێناکات لەبەڵکو ڕقی لێدەبێتەوە، هەست بەخۆشی  

دەکا ئازادی  لەبری  ت،  بەناخۆشی  ووزەی    بە  بەتێکشکان  گەشەی  هەست  خۆیی 
فیز مردنی  بە  یان  دەکات دەکات  هەست  کرێکار  ئەوەی  لێرەدا  دەکات،  خۆی  یکی 
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کارەکەی   کارکردن    خۆیەتیلەدەرەوەی  کە  لێرەدایە  کارناکات،  خۆیدا  لەشوێنی  و 
یستیەکانی وەیەک کەپێداو ێی، بەڵکو دەبێتە زۆرەملی، کە بەشێراوی خۆنابێتە هەڵبژ

کانی بژێویە  یەازی تێرکردنی پێویستڕئام، بەڵکو لەوێدا بەشێوەیەکە تەنیا  تێر ناکات
 .سەرهەڵدەداتڕوونی شەوەیە سروشتی نامۆبوون  بە ە، هەرلەموەدا هەیەدەرەکە

پەیوەن لەسەر  لێکۆڵینەوە  سەرمایەداریدا  سیاسی  ئابووری  ڕاستەوخۆی  لە  دی 
روشتی کاردا دەیشارێتەوە.  ن بەمانایاکی تر لەسکرێکارو بەرهەمهێنان شاراوەیە، یا
نایاب بۆ دەوڵەمە بێمافی ۆ کرێکاران  ب  نێت، بەاڵمندان بەرهەمدەهێڕاستە کار شتی 

وان و کوخەکان بۆ کرێکاران، جوانی ئەکۆشکەکان بۆ    هێنێت،بەرهەم دەوکۆیلەیتی  
و ش ئەوان  دەگرنەوەواندن  ێ بۆ  کرێکار  ڕۆبۆتەکان شوێنی  کرێکاران،  بەشێک    ،بۆ 

و شێتی  اتە شێوەکارێکی بەربەریانەوە، زیرەکی بۆ ئەوان و گەمژەیی  لەوان فڕێدەد
 بۆ کرێکاران.  

کۆی بەر   لە  نامۆبوون  بەرهەمهێنانەکەدا  هێزی  هەمدەهپرۆسەی  بۆ  ێنێت 
 بەرهەمهێنەرەکە.  
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 نامۆبوونی کرێکار لەگەڵ دووروبەردا .٤
 

کە  کار،  نامۆبوونی  ڕاستەوخۆکانی  لەهۆکارە  دەکات    یەکێک  نامۆ  مرۆڤ 
ئەوە  لە تردا.  مرۆڤەکانی  گەڵ  لە  مرۆڤە  نامۆبوونی  ژیانی،  چاالکی  و  بەرهەمەکەی 
حاتیەکسڕا مرۆڤی  ئەگەر  ئەوا  ۆخووی  بەرەوڕ  شاهەڵنەگرە  بووەوە،  ی 

دەبێتەوە،   بەرانبەریشی  کەسانی  لەپەیو   ئەوەی بەرەوڕووی  ەند  کەمرۆڤ 
ەوە پەیڕەوی  تر   یوەند بەمرۆڤەکانیلەپە  ، بەهەمان شێوەبەکارەکەیەوە دەرگیردەبێت

دەبێتوسر  .لیدەکات نامۆ  ئەوا  بێت،  نامۆ  ئەگەر  وایە  مرۆڤ  ی  ئەوان  لەگەڵ  شتی 
 مرۆڤدا.    ناوەوەیەڵ سروشتی بن لەگتردا، هەردووالشیان نامۆ دە

ئەوا وەکو کەسێکی چاالک    کاتێک مرۆڤ نامۆ دەبێت لە ئەنجامی پرۆسەی کارەوە،
دروست و  تێگەشتن  وسروشتدلەپرۆسەی  جیهان  ناکات    ا کردنی  ،  هەڵسوکەوت 

و وەستاوە  لەسەرسەری  هێزێک  کە  دەکات  بەوە  هەست  ی  بەپێچەوانەهەمیشە 
 کات. کار لەدژی دە خواستی ئەوەوە

و خۆی  لەگەڵ  مرۆڤ  خۆیی  نامۆبوونێکی  خۆی  هەموو  مرۆڤ  کە  دەکات  ا 
ئەوا ئەنجامدالەبەرانبەر  لە  ببینێتەوە،  تردا  گایەکەوە  ێج  وەنەبکە  لێدەکاتیان  وا  نی 

بەبانەی  ئەو جیاوازتر،  بەباشترو  لەخۆی  بزانێت،  اهەتر  مرۆڤ  تر  وادەکات  ئەمش 
ڕووبارێکەوە مەلە نەزانیت  او  ویتە نشاییەکی فیکری گەورەوە، وەکو بکە بکەوێتە بۆ

چیلکە  هەوڵبدەیت  خۆو  بدۆزیتەوە  ڕوودەکەنە    لەکۆتایداە،  پێبگریتەو  یدارێک 
وەهم  وێنێکی تر دەکەنەوە، هەرچەندە لەبەرچاو نییە و زیاتر  جیگایەکی تر، بیر لەش

ناچارییوخەیاڵە،   ب  بەاڵم  ئەمش     دەساڵتییەێ و  بەهۆکاری  سەرئەنجام  ڕێگایەک  ، 
دات، وەکو پێویستیەک  بسەرهەڵدکە  تێدا  نامۆبوونی ئاینی  دیاردەی    و  کات  خۆشدە

 ، یان لەنێوان خۆی و نێوەندەکەیدا.  ئاخوندەکانداێوان مرۆڤی سادە و لە پەیوەندی ن
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بەپێی   دەگۆڕێن  مرۆڤەکان  کاردا  یلە شوێنی  شوێنە،  ئەو  وڕژینگەی  ساکانی ێاسا 
ش ئەو  مرۆڤی  بە  دەکات  مرۆڤەکان  شوێنە  هەڵسوکەوت،  مرۆڤەکان  .  وێنەئەو 

،  مرۆڤەکان پێش  هەڵوێست و کارەکتەری خۆیان دەگۆرێت بەپێی ئەو شوێنی کارە
وونیان بۆ سەر  چ  لەگەڵمرۆڤێکی ترن، بەاڵم    ،  شوێن کارە  ئەو  ئەوەی بچنە سەر 

ئ کارە شوێنی  مرۆڤ  ستەوخۆ ڕا  ەو  بە  کارەکە.  دەبن  مرۆڤی شوێنی  دەبنە  تر،  ێکی 
دەبینی ئەوە  کاهەمووان  مافی تێ ن  خاوەنکارەوە  لەالیەن  کارێک  لەسەر  مرۆڤێک  ک 

م  پێدەدرێ، کارکردنی   ئەو  دیاریکردوە،  بەپێ  بۆی  خاوەنکار  کە  ەرجانەیە 
وت،  مەرجاکانیش لەجلوبەرگەوە دەستپێدەکات تا دەگات بە بیرکردنەوەو هەڵسوکە

ئ ئەو شو ئەمەش بەمانای  تر، دەبیتە بوونەوەرێکی  دەبیتە بوونەوەرێکی  ێنی  ەوەی 
 رە.  کا
 

ینی  کەی لەسەر چون لە کۆمەڵگای سەرمایەداریدا ڕممارکس وای دەبینت کە نامۆبو
. لەو کۆمەلگایەدا کرێکار کار ناکات، بەڵکو بەکاردەهێنرێت وەکو بەشێک لە  ە کرێکار

مرۆڤ  جەوهەری    ی بۆ سەرمایە  ڕێگای دڵسۆز، لە  کاتئامێرەکان کە خزمەتیان دە
   .خۆپەرستەسێکی بە کیدا دەبێت لە بوونی خۆ

لەهێنانی  و بەرکەوتەکانی    ی ئابووریمارکس لە شیکردنەوەیدا بۆ چەمکی نامۆبوون
دوروبەریدا لەگەڵ  پەیوەندی  و  مرۆڤەکان  بۆ  نامرۆڤانە  هەلومەرجی  و  ،  نەهامەتی 

کە   ڕوو  دەخاتە  ڕاستەوخئەنج  ئەوە  نامۆبامی  بەرهەمی  ۆی  لەگەڵ  مرۆڤ  وونی 
لەۆنام،  کارکەیدا مرۆڤە  مربوونی  مرۆڤ  بەرهەمدەهێنێت  داۆڤ گەڵ  کاتێک   ،

بەرەو کاتدا  لەهەمان  دەبێتەوە  خۆی  دەبێتەوە،  بەرەووڕووی  تریش  مرۆڤی  ڕووی 
ی ئەو کاریگەرەی لەسەریەتی لە ئەنجامی بەرهەمی کاریەوە لەگەڵ  بەهەمان شێوە

ەهەمان شێوە، واتە هەمان کاریگەر لە پەیوندیدا لەگەڵ  یبێت و ب دە   ەکەشیدا  بەرانبەر
 رەکەیدا. ەرانبەب
 

نام کرد  باسمان  دادەۆوەکو  مرۆڤەکان  لەسەر  هەمەالیەنە  کاریگەری  و  بوون  نێت 
پەیوەندی   کاریگەری  تێدەڕوانین  لێرەدا  کاریگەری  ئەو  ڕوویەکەوە.  لەچەند 

لەئەنجام کە  مرۆڤەکانە،  ککۆمەاڵیەتی  بەرهەمی  بە  ێوایل  یەوەکەەاری  ببێت  کە  دێت 
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پەیوەندی  کەسێکی   کەم  و  کە  لەگەڵ  دابڕاو  کاریگەرە  هەمان  هەر  دووروبەریدا. 
سەرمایەداریدا، کە    یڤەکاندا لە کۆمەڵگامرۆێوان  دەبێتە پەیوەندیەکی بااڵدەست لەن

کتێبی  پەیوەندیەکانی نێوان خەڵک زیاتر دەبێت بە پەیوەندیەکی بابەتی. مارکس لە  
د)سەرم یەکتر   دەکات  لەوە  باسا  ایەدا(  لەگەڵ  بەرهەمهێنەرەکان  ی  ئەگەر 

  خەسڵەتی  ئەوابەرهەمی کارەکەیان بکەن،    ەندیان نەبێت پێش ئەوەی ئاڵوگۆڕیپەیو 
دەتوانین  کۆمەاڵ ڕوونەدات.  ئالۆگۆڕ  کاتەی  ئەو  تا  دەرناکەوێت  کارەکەیان  یەتی 

ی چاالک لە کۆی  تە بەشێکاکەکان نابێنبکەیەنەوە بەوەی  کاری تووش زیاتر ڕەئەم
ت  کۆمەاڵیەتی  کاری  پەگشتی  لەڕێگای  پرۆسەی  ەیوەند نیا  کە  نەبێت  یەکانەوە 

 بەرهەمهێنەراندا نەبێت.، واتە لەنێو نێوان بەرهەمەکانی کار نەبێت یئاڵوگۆڕ
نێوان   پەیوەندی  کەلەڕاستیدا  مرۆڤ  نێوان  کۆمەاڵیەتیەکانی  پەیوەندیە  زۆری 

کر یان  بەڕ کارمەند  بە  کارەوەیەێوەبەرایێکار  کارە،  ەتی  ئاڵوگۆری  بەمانای  یان   ،
ئە ماهەروەکو  کااڵکانی وەی  پاسەوانی  مرۆڤەکان  کە  پێدەکات  ئاماژەی  رکس 

ک دەچێت بۆ بازاڕکردن یان کڕینی کااڵیەک چۆنایەتی و  خۆیانن. ببینن کاتێک کەسێ
کە چ  ە دەفرۆشێت  نرخی  ئەو کااڵیە  بەالیەوە گرنگترە لەوەی ئەو کەسەی کااڵک

پارەکەیەوکەس بەشوێن  فرۆشیاریش  کەسی  هاتوە؟  لەکوێوە  کە ێکە،    ەیە 
مشت خەلک  قەولی  بە  مشتەریە! ەوەریدەگرێت،  هەر  لە    ری  شێوەیە  ئەم  لەوانەیە 

وێست بێت، بەاڵم کاتێک دەبێتە کڕینی هێزی کاری مرۆڤەکان  ێ گۆڕ ئاسایی و پئالو
 مۆبوون. لەوێدا  دەبێت دەرکەوتنی تاونکاری و نا

 
ملوێنەها  ێبەستیوگر  ڕۆوگئاڵ ڕۆژانە  کە  لەمەیدانی    کار،  یەک  لە  رداکاکرێکار 

هێزی  ەوە وابەستە دەبن، کرێکار  مینەی سەرمایەداران و خاونکارانەک  بە کۆمەڵگادا  
دەفر خۆی  خاوەنکار  ۆکاری  بۆ  کاریشیدا  کاتژمێری  ژمارەی  لەبەرانبەر  شێت 

ا خاوەنکار بەرهەمی  ەرانبەرددەکەیت، لەبکرێیەک وەردەگرێت، گرنگ نییە چ کارێک  
بڕ  وەردەگرێت،  کێککارەکەت  کەمی  پێی  لەرێت  بەرانبەرە  کە  دووبارە  گە دەدات  ل 

کار   بەکارهێنانەوەی کرێکارەکەهێزی  بەمەش  و    ت،  لەکار  دەبێتەوە  جودا 
ش نامۆبوونە، بەمانای نامۆبوونی مرۆڤ لە کارەکەی کە  ەبەرەهەمەکەی خۆی، ئەم

 شکەوتنی مرۆڤایەتی.  ێپی  گەورە  ەبێتە ڕێگری ئەنجامەکەشی د
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لە  م دەبێت  بەردەوام  دیاردەینیشان  دەستارکس  ئار  کردنی  لە  ستە انامۆبوون 
دیار  وئاماژەئابووریەکەیدا   ئەو  مەترسی  پەیوەندیە  بە  لەسەر  دەکات  دەیە 
دیاردەیەدائەکەلە    کۆمەاڵیەتیەکان، ئەو  کاریگەری  بەهای    نجامی  پەیوەندیەکان 

نمرۆڤایەت دیاریان  بەئی  ئەوەی  اکات  سوودپێداویستیەندازەی  ەکان مەندە 
پەی ئە  ڕێکدەخات. دەسوە  هەمیشە  کە  کارە  شێوەی  دەکات  ەوەندی  حوکم  و  اڵت 

ەیوەندی تاکەکان لەگەڵ یەکتردا. دەەتوانین زۆر نمونە  وشتەکانەوە لە پ  کااڵبەسەر  
ئەمە،   لەسەر  کەبێنینەوە  دەبینین  کۆمەڵەی  لەکۆمەلگادا  پەیوەهەر  بەو  زیاتر  ندی 

واتە    یکردوە،ی دیارکۆمەڵەی خۆیەوە کە شێوەی دابەشکردنی کارەکەی پێشتر بۆ 
ەر لەو مەیدان  مەیدانی کارکردنت لەچ شوێنکدا بێت، پەیوەندی لەگەل دەوروبەردا ه

سەرئەنجام   دەبێت،  دەوبەرەبەرەدا  مرۆڤاکان   و  نێوان  پەیوەندی  دابەشکاریە  ئەو 
ی لەگەڵ  دایکەمدەکاتەوە  و  لەسەرلەیەکتر ندەبڕێت  ەکتری  کاریگەری  پەیوەندیە    و 

 .وەشاندنیلەبەریەک هەڵ ێت و رێگاخۆش دەکات بۆکە دەبگشتیە کۆمەاڵیەتیە
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 رفیتیشیزم وبەماکینە بونی کرێکا
 

یە، مەسەلەی  وە سەلەی نامۆبوونی کرێکارە ەباسێکی تری مارکس کە پەیوەندی بەم
ێکی  شێواز ێرەدا  وەکو  یە لە ی هکە گرنگی خۆ فیتیشیزم و بە ڕۆبۆتبوونی کرێکارە،  

 ڕوو.  نەەیتری نامۆبوون بیخ
وانەگەی دوو چەمکی تازەوە  ڕێبی سەرمایەدا مەسەلەی نامووبوون لە  مارکس لەکت

دەکات  شیکار فیی  لەم  وبەماکی  یزمتشئەویش  مەبەست  بەالم  کرێکارە.  بوونی  نە 
 دووچەمکە چیە: 

فی یەکێکە"بتکراو بە”تیشیزم..  یەکەم:  تیوریا  ،  مارکلەو  یەکەمی  نەی  جلدی  کەلە  س 
ەکە  مکەچ،  دۆتەوە کر ی  اڵو دا ب   ١٨٦٧ی  ، کەلە سالدەکاتێکتێبی سەرمایەدا باسی ل 

نرێت بەهۆکاری  ەداریدا بەرهەمدەهێباس لەوە دەکات کە کااڵ لە سیستەمی سەرمای
لەپێش    ئالوگۆڕ   بەهای ئەوەی  وەک  بەکارهێنانەکەی  نرخی  هۆکاری  لەبری 

سەر کااڵکان نراوە،  بەرهەمهێمایەداریدا  سیستەمی  سروشتیەکانی    بەوەش  سیفەتە 
 ن. ەدەست دەدەۆیان لخ

بان لەسەدەکانی  ەگسەرەتا  کریستیانەکان  فیتیشیزمپێشوودوازخوازە   یان ا 
وەکو  بەکارد کە    دنسەرڵێشێوانەهێنا  کەسانەدا  ئەو  بە   لەبەرانبەر  نەبوون    هێشتا 

ک بتەکانیکریستیان وئەو خواوەندانەیان دەپەرست  بۆ دروە    پاشان   ستکردبوو.ان 
کااڵ” جادوگەرانە  بەارکسەوە  م    یەنکەلەال   ”ییفیتیشیزمی  فیکرێکی  وەکو  کارهات، 

 سەردەمە.  مماژەیەک بۆ ئەئا وەکانی مۆدێرن وکەڵەکەی کااڵی زۆر  بۆ جیه
کااڵ  بەرهەمێکی  ییفیتیشیزمی  هەموو  و  مرۆڤەکان  کاری  تەواوی  بەمانای   ،

هونەری، کااڵ  فەرهەنگی  کااڵش  دەبنە  پێناسەدەکرێ  .  ئاڵۆگۆرەکەی  بەبەهای 
ف وتایبەتمە وسود ندیە  ئاڵوگۆرە.  یزیکی  بەهای  ئەم  پاشکۆی  دەبێتە  مەندیەکەی 

ات  ی لەدەستدەدەقینەو ڕۆڵی سودبەخشەکەڕاستبەهای    ک کااڵیە  هەر کەبەرادەیەک  
بت  ول فتیش،  جۆرێک  دەد  خۆی دا  ەشێوەی  جادوویی  اتنیشان  ڕۆحێکی  کە   ،
وددای خۆیبە    ەگرێ  دەک  سیمای  ئەفسوون  شەیداو  بە  اتمرۆڤەکان  ۆرێک  ج، 
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کۆیلە و بەندەی کااڵکان و ستایشیان دەکەن و دەیانپەرستن، لە  ان دەبێتە  مرۆڤەک
 بەرهەمهێنەرو خۆلقێنەری ئەو کااڵیانەن. کاتێکدا کە خۆیان

هێمایی  شێوەیەکی  کااڵیەش    وئە  سەرمایەداریدا کااڵکان بەرهەمی کاری مرۆڤە،    لە
لە سەربەخۆ  بەخۆەئیر  و  ئینسانەکان  کااڵ وپەیوەند  ،دەگرێتادەی  و ی  کان 

دەکاگۆڕی کۆنترۆل  ئینسانەکان  پەیوەندیەکانی  خەسڵەتی    ت.نەوەیان،  کەوابوو 
کا یانهێمایی  ناگرێت،  سەرچاوە  بەکارهێنانەوە  بەهای  ناخی  لە  ئ  اڵ    ەو بەهۆی 

پێکنایەتاهۆکار دیاریدەکەن  کااڵ  بەهای  کە  هەرنەوە  بەڵکو  ش   ،  ە  یەو ێوە لەو 
دەچسەر جۆراوە  هەموو  یەکسانی  کە  مرۆڤ،ەکانی  گرێیت  شێوەی  وەک    کاری 

  ری ڕادەیپێوە     ئەنجامدالە،  ددی یەکسانی بەهای بەرهەمکانی کار دەردەکەوێتما
سەفکراو کاتی  ماوەی  بەپێی  ئینسانەکان،  بەهای  شوەک    ، کاری  ڕادەی    ێوەی 

دەردەکەوێت،   کار  پەئرسەبەرهەمکانی  نێونجام،  کە  ەیوەندی  بەرهەمهێنەران  ان 
کۆمەاڵیلە خەسڵەتی  کادوا  بەتی  پەرەکانیان  وەک  کااڵکان ەیدیدێت،  نێوان  وەندی 

 کەوێت. دەردە
بەرهە کااڵکانیشدا  جیهانی  و  لە  کار  شڕمکانی  بەو  مرۆڤەکان  وەیە  ێەنجی 

بلێن کە    کەناوی لێنراوە فتیشیزمی کااڵ یان بەبتکردنی کااڵ. دەتوانین  دەردەکەوێت
ج تایبەتفییشیزمی  کۆمەاڵیەتی  سروشتی  لە  کااڵکان  کارە یهانی  سەرچاوە ی    وە 

 ت.کە کااڵکان بەرهەمدەهێنێ تگرێدە
ین جی مرۆڤ  وەکو جیهانی تەماوی ئایو ڕەنکااڵکاندا بەرهەمکانی کار    جیهانیلە  

کە جی  وایە،  خولقاندو  هانەدالەو  مرۆڤ  بیری  و  زەین  کە  شتانەی  وەک  ،  یتیئەو 
سە  خۆرسکاو  وبوونەوەرێکی  یەکتر  لەگەڵ  دەردەکەون  ل هربەخۆ  گەڵ  ەاوکاتیش 

پەیومر لە  ئەەندیدانۆڤ  کە  یان .  کااڵیە  فیتیشیزمی  دیاردەی  پێناسەی  مەش 
کااڵیە کبەبتکردنی  کاتێک،  هەر  ک  ە  وکوبەرهەمی  مرۆڤەکان  ڕەنجی  و  کااڵ    ار 

جەوهەری  و    دەردەکەون سروشتی  وەک  و  دەلکێنرێ  پێوە  خەسڵەتەی  ئەو 
 . تیی دەردەکەوێبەرهەمهێنای کااڵ

پرۆف کااڵ  کە تیشزمی  ل  دا  نێویلەسەیەکە  ئەویش  شتێک  توانیایی  کارو  ەبیردەکرێت، 
شتە بەرهەمهێنەران ئەو  کە  ە،  کااڵکەی  بە  پێوایە  ئەوەی    ،  دەدات  بەها  بەهای  کە 

پەیدا  کااڵکە لەسروشتی خۆدی کااڵکەوە دەردەجێت لەبازاڕدا بەها  ئەوەی  یان  ، و 
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ن  اڵتیاسبەرهەمهێنەران دە  ی ئەوەی ر ئەمشە دەبێتە هۆهە   ۆشرێت.دەکات و دەفر
 ت.  خۆیان دەرچێو لە ئیرادەی  اڵکاندا نەمێنێتبەسەر کا

فتیشیزم  مدا  لە  بەتەنیا  ناکاتا مارکس  کاردا  ناموببونی  لەگەڵ  مامەڵە مڵە  بەڵکو   ،
کل پەیوەندیە  نامۆبوونی  دابەشکردنی  ەگەڵ  کاتی  لە  دەکات  ،  کارداۆمەاڵیەتیەکاندا 

لە  بەوە  کۆمەاڵیەتیەکان  پەیوەندیە  دەبکارد  شبوونیدابە  پرۆسەیی  بە  ا  ێت 
نێوان خەڵک   نیە باوەکاوەندیە کۆمەاڵیەتی یپ.  پەیوەندی نێوان بازاڕ لە نێو کااڵکاندا

ێدێت کە رێگا دەدات بە  وکارگەکان وەکو پەیوەندی نێوان شتەکانی ل   لە نووسینگە 
و    دە یژەیە بە بوونی هێزێکی پێچاامئ  لەخویدا  ت، ئەمش خۆی بازاڕ کە بڕیاردەربێ

لە سە کۆمەل  ئاڵۆز  کە  مرۆڤایەتی.گادا  ئیرادەی  لە  هێز    ربەخۆیە  بوونی  ێک  واتە 
ەساڵت ێد دەدات و مرۆڤەکان ب  ۆڤەکانەوە کە بڕیارسەربەخۆ لەسەرو ئیردادەی مر

 بێ ئیرادە دەکات. و 
 
سەرما  کۆمەڵگای  لە  بڵێن   دەتوانین  کورتبکەینەوە  باسەکە    شیوە یەداریدا  ئەگەر 

بەش کۆمەالیەتی  کبەرهەمهێنانی  دیوەی  ڕەنگ  وەک    و ێت  ەگرااڵ  دەکات..  حوکم 
ئ   دەڵێتمارکس   بەهای  کاالو  بەرهەمهێنانی  کە  سەرمایداری  بەهایەک  گۆرە،  اڵو 

لەهێزی کاریەسەرهەڵگری زیدەباییە ک کرێکارانەوە هاتووە. بەم جۆرە    چاوەکەی 
بێتە بتێک .. واتە کرێکار وەک ئەوەی کەخۆی  دە  تکااڵ کە کڕیکار بەرهەمی دەهێنی

م کاتێک کە کۆنترۆڵی  اڵکانە وخۆی دروستی کردوون، بەوو کاالهێنەری هەمبەرهەم
ادەیە دەتوانی مەمەلەیان لەگەڵدا بکات کە بیانکرێ، کااڵ  ڕنها بەوبەسەریاندا نیەو تە

بەواتایەکی لەبەرامبەریدا،  دەبێت  ملکەچ  وکرێکارەکە  بتێک    ە دەبێت  اڵکاتر    دەبیەت 
 ن دەخاتە نامۆبوونیەوە ...  کرێکارا.. ئەمەش  کاراداهێزیکی دەرەکی لەبەرامبەر کرێ

کرێکار.. بوونی  بەماکینە  ماوەی  سەرمایەدار  دووەم  کەمکردنەوەی  بەمەبەستی  ی 
بەرهەمهینان پرۆسەی  لەڕ   کار وسوڕانەوەی  بەردەوام  زانستێوسەرمایە،    و  گای 

و  ،  ئامێرەکانەوە کارەوەنۆێ  لۆژیای    تەکنۆڕۆبۆت  بواری  ولەگەڵ    ،دەخاتە 
هەر هاتنەن  لەکاردا  ەسیست  نۆێشێکی  ازڕئام  اوەوەی  نەسەقیک  نەزمو  کارو  میکی 

تەحە  کە  دەکات  زاڵ  لەڕووی  خۆی  ئەویش  دەکات،  کرێکارەکەدا  بەسەر  کوم 
بەکار بەرامبەر    یهێنانهەلسوکەوت،  کرێکارەکەوە  هەستی  خیبرەو  سەلیقەو 
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بەکاری دێنی بەومەوادانەی  کرتان  بۆ  سنورێک  ئامرازەکان  لێرەوە  دادەنیت   ێکاران، 
بچنە  کرێکاراو مەکیەنەکان  ئامرازەو  بەپیی  ناچاردەبن  کارەوە،  ڕنیس  ەوتی 

 .... ئامڕازەکانی کاری ردنیتەواوکئامێر وکریکاران خۆیان دبنە  بەمجۆرەش
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 نامۆبوون تایهاتنیکۆ
 

چۆنێتی   و  نامۆبوون  باسی  کرد،نوونامۆب  سەرهەڵدانیپێشتر  دیدگای    مان  لە 
  سەوە، گەشتین بەوەی کە کارای مارکلە دیدەگ  ، هەم  ەوەلە فەیلەسووفەکانندێک  هە

دەب  سەرمایەداریدا  نیزامی  سایەی  نامۆبوونلە  شێوەکانی  هەموو  هۆی  کە  ێتە   ،
لەمرۆڤایەتیەکە دادەبڕێت  ئەم  مرۆڤ  بنبڕکردنی  پەیوەندە  ی.  کۆمەلگادا  لە  کێشەیە 

سوەیەتەمەسیس  ئەوبەمانەوەی   ڕیشەکێشکردنی  و  ،  سەرمایەداری  یستەمی 
کرێگر کاری  سیستمی  سیستەمی  بە  جێگرتنەوەی  تایبەتی،  وموڵکداریەتی  تە 

 ناوبردنی دیاردەی نامۆبوونە لەکۆمەڵگادا.   زامنی لە ، سوشیالستی
وەیەکی نامرۆڤانە لەخۆدەگرێت،  ێ کار شمی سەرمایەداریدا  لەناو سیستەباسمانکرد   

ب دەبێت  لە دەرەوەی کرێککار  فۆرمێک  کار سەربەخۆە  واتە   بوونی     ار،  لە  نییە 
لە کارەکەدا، بەپێجەوکر ناکاتەوە  لە بوونی خۆی  لەبەرئەوەی جەخت  انەوە  ێکاردا، 

 ڕەتی دەکاتەوە.  
سەرمایەدارید سیستەمی  چاالکلە  یەکبوونی  لەگەڵدااوەک  یان  خۆی  هاتنەوەی  ی 

غێکدا ڕوودەدات  ادات، بەڵکو ئەمە لە قوناڕوون  چاالکی خۆیی لەگەڵ ژیانی ماددی دا 
تاک بۆکە  دەکەن  گەشە  سروشتی    ەکان  شێوەی  هەموو  و  تەواو  ەڕەتی  بنتاکی 

لەو قوناخۆی ئەخەنەڕوو،  کار دەگۆڕێت بۆ چاالکی خۆیی، هەڵسوکەوتی    غەشداان 
یان دەگۆڕێت  بۆ  مەرجدار  ئەوەی    دەگواسترێتەوە  لەبری  تاکەکان  هەڵسوکەوتی 

 کەوت بکەن. وەکو تاک هەڵسو
کۆمەڵگای   دەلە  مرۆڤ  تاک،  سەرمایەداریدا  کەسی  بە  بەشداری  بێتە  کە  تاکێک 

ڕکبەری سەرسەختی ئەوانی تر.    لە کۆمەڵگادا، بگرە دەبێتە لەگەڵ ئەوانی تردا ناکات
جوول مەسەلەی  دەبارەی  کتێبی)  لە  دەنووسێتمارکس  دروست  ئا  ”ەکە(  زادی 

نێ پەیوەندیەکانی  لەسەربنەمای  بەنەبووە  تر،  ئەوانی  و  مرۆڤ  لەسەر  وان  ڵکو 
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نی تر، لەبەرئەوە بێ مانایە کاتێک باس لە مافی  ەی مرۆڤ لەگەڵ ئەوادوورکەوتنەو
 ، ات بەسەر خۆپەرستی مرۆڤدامرۆڤ دەکەین کەباز دەد

لەخۆید نووقوم بووە،    بڕاوە لە کۆمەڵگا،کێکی دامرۆڤ وەکو ئەندامێکی کۆمەڵگا تا 
 . ”خۆیەوە یی تاک سەرقاڵە بە بەرژەوەندی

ل هەر  ووتەیەکمارکس  باسە  ئەم  هەیە  ەسەر  بەناوبانگی  دەڵێتی  کە    ”کە  کاتێک 
گە بە  دەکەن  دەست  حەشەرەکان  دەبێت،  وون  گشتی  تیشکی  خۆری  بەدوای  ڕان 

ئەو”ڕووناکیدا مانای   ب  .   مارکس  کە  گشتیەکە  بەماخۆرە  لەدەکات   نای اسی 
ل کە  گشتییەوە،  ئامانجی  بە  تاکە  بەرپابەندبوونی  لە  واز  تاکەکان  ژەوەندیە  ەوێدا 

 ەوەندیاکانیان دەبێت بە بەرژەوەندی گشتی. خۆیان دێنن و بەرژ تایبەتیەکانی
 

تەنیا لەسەرمایەداری  لە    ڕەخنە  بەڵکو  نییە،  ساماندا  وەی  شێ لەدابەشکردنی 
  ەیەکی بێ ئامانج و مرۆڤ ناچار دەکاتوشێ ر دەگۆڕێت بۆ  بەرهەمهێناندایە، کە کا

بڕ  وەکو  بەیانیان   کارکردن  بۆ  زیندان.     ەی ئەووات  بۆ  یان    بڕوات  پێشتریەت 
ئەوە لەهەم بەقەدەر  نییە  بەرهەمهێنان  دابەشکردنی  مارکس  لەالی  گرنگتر  ی  وویان 

بڕەخسێنێ مرۆڤ  بۆ  ئازادی  کە  شێوەیەک  بە  بەرهەمهێنانە  شێوەی  کە    تگۆڕینی 
ووزەی   کە  هێزو  ئەوەی  بەکاربهێنێت،  تێدا  دەیخبەرهەمهێنانی  ەوێت،  ۆی 

و  بەبێ سەرمایەسنووربەندی  قازانجی  بمەرجی  بەڕێگایەک   سامانی ەرەو  داران، 
پ  پڕکردنەوەی  بۆ  خوماددی  لەالی  گەشەپێدانی  کرێکاران،  ێداویستیەکانی  دی 

دەکات خۆییەکان  چاالکیە  هەڵسوکەوتی  کە  مرۆڤی  کەخۆبینینەوەیە  بەسیفەتی  لە  ، 
د مارکس  وەکو  هەر  خۆی.  ئیرادەی  بەپێی  النابرێکارکردن  کرێکار  ڕۆڵی  ،  تەڵێت 

 ئینسان. ت بۆ تەواویفراوان دەکرێ بەڵکو
ی سوشیالزم ئامانج  سەرمایەداری تەنیا سوود و قازانجی بەردەوامە، بەاڵم ئامانج

ە  ی سەرمایەداریە ببەتەنیا مرۆڤە، لەبەرئەوەشە نوکی ڕەخنەی مارکس لە سیستەم
دابەشکرلە  تەنیا   لە  نییە  ناعەدالەتێتی  بەنەبوونی  ساماندا،  تەوا ڵدنی  وی  کو 

سەرمایەدار بەرهەمهێسیستەمی  لەشێوەی  وبەکارهێنانی   دابەشکردنتا  نایەوە  یە 
ک وژێرخانی  زاۆوئاڵوگۆڕی  و یداڵمەاڵیەتی  ئامانج  بێ  کاری  پرۆسەی  هەر   ،



 

42 

 

مر بە  مرۆڤەکان  بوونی  تا  وزۆرەملێ  نامۆ  بێ    ،رستخۆپە ۆڤێکی  و  بێدەسەاڵت 
 ریەتیدا. وگەڕانی بەدوای مڵکدا  ئیرادە

سە کۆمەڵگای  مرۆڤلە  نرخی  بەرمایەداریدا  یان  موڵک  بە  دیاری    ەکان  پارە  بە 
زیا مرۆڤایەتی،  دژایەتی  بۆ  هێزێک  وەکو  ئەمەش  بە  دەکرێت،  فەلسەفەکایان  تر 

نقوەکەکەڵ بەکارهێنانە،  و  بەرهەمهێنان  و  سامان  ئینسانەکی  لە  ومبوونی  انە 
 ی خۆیدا. یانی واقیعناموببون و وونبوون لەخۆی لە جی

پێچەوانە لیبرمارکس  ئابورینای  و  ئام لیزم  بۆرژوازی،  ئابووری  اسانی  بە  اژە 
زانست بەپێی  دەکات  ئەوان  سیاسی  کە  بۆدەچێت  وای  ئەو  شتە  .  لە  جەخت 

  ێزی بەرهەمهێنەری بەاڵم مارکس جەخت لە ه  ماددەیەکان وڕۆڵی موڵک دەکەنەوە،
 ماڵ وموڵک دەکاتەوە.  

شێوە و  سەرمایەداری  چینایەتینیزامی  سیستەمی  کاری  ،  سەرمایەداری  ی 
تێکدهەستەکا مرۆڤ  وچاالکی  لەو  ن  تەواوی.  ڕوخاندنی  بۆ  وکاردەکات  ەدات، 

وودی زیاتر بەدەستبێت، لەبەرانبەردا مرۆڤەکان زیاتر  سیستەمەدا تاکو قازانج و س
ل دەبن.  زانستنەزۆکتر  ئەوەی  بێت،  ەبڕی  مرۆڤەکاندا  لەخزمەت  ئابووری  ی 

 خان دەبات.  ێت وژیانیان بەرەو ڕووی خواست و ئیرادەیان دەببەپێچەوانە دژ
ک سەرچاوەی  مارکس  بە  هێنان  لەکۆمەڵگادا  ۆتایی  مرۆڤ  نەهامەتیەکانی  هەموو 

ێت  گای سوشیالزمەوە دەبینێت، کەلەوێدا شێوەیەک لەبەرهەمهێنان دروست دەبلەڕێ
سیفەتی   کارکردوانداکەکار  لەکۆمەلگایەکی  وهەرەوەزیە  ئیرادەی    کۆمەالیەتی  و 
بەسەر نابێتئینسان  کارێک  زاڵەو  قازا  یدا  کۆکردنەوەی  لەدەستی  بۆ  نج 

ەموو تاکێکی کۆمەلگایە  پڕکردنەوەی پیداویستیەکانی ه  کەمایەتیەکدا. بەڵکو کار بۆ 
لەپێو دەبێت  برهەمە  خۆی  توانای  بەپێی  ژیانیوهەرکەس  بەم  داخۆی  یستیەکانی   .

بەکرێ وک  جۆرەش سیتەمی بۆ کاری  هەڵدەوەشیتەوەو جێگیلەیەتی  بۆ  ەکرێ  ایەک 
تاڵمو نامێنێکدارێتی  لەیەتیبەتی  بەندە  .  نامۆیی  هەڵوەسانەوەی  ووتەدا  ک 

ئینسانەوە" واتە ڕزگاربوونی ئینسان لەکۆیلەیەتی  بەهەلوەسانەوەی "بەکرێکاریبونی  
ودەرکەوتنەیەت ئینسابەکرێ  تاکو  وەک  بکرێت  ی  ناچار  کە  بەدەرلەوەی  ئازاد  نی 

    .ەوڕیگایەوە بتوانیت، بژێ بەکارێک وتال
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ئاز سۆشیالزمدا  ئالە  پێشمەرجی  تاک  کۆمەڵگا  ادی  ئازادی  و  کۆمەڵگایە  زادی 
کۆمەڵگ لەو  تاکە.   ئازادی  ئاماژەی پێشمەرجی  حکمت  مەنسور  هەروەکو  ایەدا 

دی  وەی ئیرادەی ئینسانە بۆ خئینسانە، گەڕانەوکە سوشیالزم بەنامەکەی    پێدەکات  
کۆمەڵگای لەو  مئینسان.  گەشەسەندنی  بازنەی  کەەدا  دەریدەخات  مرۆڤ    رۆڤایەتی 

بەهۆی ژیانی کۆمەاڵیەتیەوە، لەگەشەی لەشییەوە، واتە هەست و    دەبێت بە مرۆڤ
و بەرهەمهێنان  دەماغ  کارو  و  مانەوە  بۆ  خەباتی  بە  دەگات  تا  ئەمش قاچەکان،   ،

کۆمەاڵیپ بەبرۆسەیەکی  کەناتوانین  لەبەرئەوەی  نەک  لەسەرەتاوە،  کۆمەڵگا  ەتییە  ێ 
ئێستا لە  لەبەرئەوەی  بژین  بەڵکو  ساڵدا،  هەزارەها  ئەو    مێژووی  بنیاتنەرەی 

جگە نیە  شتێک  مرۆڤایەتی  سروشتی  بوونەیە.  پەیوەندیە    کۆمەاڵیەتی  کە  لەوەی 
 کۆمەاڵیەتیەکان بەرهەم دەهێنێت.

 
سیستەمی لە   گۆرینی  کرێکارەوە،  سەرمایەداری  چینی  چیانیەتی  شۆڕشی  ڕێگای 

دەست دەسگرتنە   لەالیەی  سیاسی  دەاڵتی  و  کرێکارە،  چینی  بەسەر  ەن  ستگرتن 
اردەی  ی بەرهەمهێنان و پەیوەندیەکانی بەرهەمهێنان، نەک تەنیا کۆتایی بەدیهۆیەکان

بەکۆ سیستەمە  ئەو  مەینەتیەکانی  تەواوی  بەڵکو  دەهێنێت،  بۆ  نامۆبوون  یلەگرتنە 
دەکاتهەت بنبڕ  ک اهەتایی  بەدیهێنانی   واتای  بە  ئەمەش  لەم  ،  ۆمەلگای سۆشیالزم، 

بناغەکە گەڕانەوەیکۆمەلگایەشیدا  ئینسانە،  مرۆڤە    ی  گەڕانەوەی  ئینسانە،  ئیرادەی 
 . بۆ خۆدی خۆی 

کۆمەڵگ ئامادەیی  بەدیهێنانی  کرێکار  چینی  کە  ڕوودەدات  کاتێک  سوشیالستی  ای 
و کردوە  ڕێکخستەوە    تەواوی  خۆی  خۆی  بەرژەوندی  خۆیدا،  چینایەتی  حزبی  لە 

ڕشی چیانەیەتی خۆی  ی چینی سەرمایەدار، شۆکردۆتەوە لە بەرژەوەند  تەواو جودا
وە چینی دژی چینی سەرمایەدار لە کۆمەڵگادا ڕادەگەیەنێت، لە ڕێگای ئەو شۆڕشە لە

بتەکان و  بەرهەمهێناندا  ئامڕازەکانی  بەسەر  دەستدەگرێت  و  کرێکار  موڵک  ی 
لەالیەن  موڵکدا مرۆڤ  چەوسانەوەی  تێکدەشکێنێت،  تاکی  کۆتایی  ریەتی  مرۆڤەوە 
 ێت.  پێدەهێن

کۆمۆن رلەکۆمەڵگای  بەسەر  ئێستا  چاالکی  یستیدا  دەبێتە  کار  دەبێت،  زاڵ  ابردوودا 
بەمانا  کااڵ،  نەک  مرۆڤەکانمرۆڤایەتی  بۆ  خۆیی  دەربڕینی  دەبێتە  کار  لەسەر    ی 
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کار ئامانج.   نابێتە شێوەیەک  هێزی زهنی وهەستی،  دەبێتە  بەڵکو خۆی  ئەنجام  بۆ 
یشەیی تێدا بەدیدێت،  مرۆڤاکان گۆڕانکاری ڕ   ڵگایەدا ئەوەی کارکردنیهەر لەو کۆمە

لە بری    دەبێت،  ێ بڕی یەک پێشەی لەژیانی مرۆڤەکاندا نامێنێت و مرۆڤ ڕزگاری ل
 ئەوە مرۆڤەکان دەگەینرێت بە شێوەی پیشەی گشتی.  

بڵێ چارەدەتوانین  کۆمۆنیزم  نێوان ن  ناکۆکیەکانی  بۆ  دەکات  یەکالکەرەوە  سەری 
مرۆڤ  مرۆڤ لەنێوان  سروشت،  ئەوەش    و  مرۆڤەکاندا،  ناتەبایی و  جارەسەری 

 وان بوون و جەوهەر ، ئازادی و پێویست دەکات. نێ
کۆمۆنیستی کومەڵگای  بەهەموو  لە  لەنامۆبوون  دوور  سروشتی  پەیوەندی  دا 

دە   جۆرەکانیەوە  ئەوەشبەئەنجام  البردنی    ێنیانەیرئەلەڕێگای    گەیەنرێت، 
و  تایبەتی  موڵکداریەتی  مۆڵکداریەتی  بە  مرۆڤکردنی  سروشتی  بۆ  ایەتی،  واقیعی 

مرۆڤەکلە بەگەەمئەاندا،  پێناو  وەکو  ڕش  مرۆڤ   خودی  بۆ  مرۆڤ  انەوەی 
ەاڵیەتی، واتە بوونەوەرێکی ئینسانی واقیعی، بەاڵم گەڕانەوەیەکی  بوونەوەرێکی کۆم

کبەئاها تەواو،  لەوێ گانەی  لەخۆ دەگرێت،  پێشوو  تەواوی سامانی گەشەکردنی  دا  ە 
مرۆڤەهەردوو جۆری ڕوخسار ژیانی  بەسەرداو جەوهەری  گۆرانکاری  دێت،    کان 

ئەم شتەکان،  سەربەستانەی  گۆڕانی  لە  ڕاستەقینە  سروشتی  لەڕێگای    ەشوبەپێی 
خودیی  لە  تێدایە  گۆرانکاری  تێدا  کە  خاوەنی  دەبیتە  شتەی  هەڵقواڵوئەو  لە  ی  دا 

 ێکی تەواو جیاواز.  چاالکیەوە کە مرۆڤەکان جیادەکاتەوە وەکو بوونەوەر 
دەڵێت  م  موڵکدڕەتکردنەو”ارکس  لەناوبردنی  و  پۆزەتیڤانەەی  تایبەتی  یان   اریەتی 

مرۆڤ بەرهەم بهێنێت، خۆی بەرهەم بهێنێت  ، دەبێتە هۆی ئەوەی مرۆڤ  ئەرێنیانە
ئەم بهێنێت،  بەرهەم  تر  مرۆڤی  بوونو  بەمانای  بۆ    ش  مرۆڤ  هەستی  بەخاوەنی 

مرۆڤایەت ماهیەتی  بۆ  مرۆڤایەتی،  مرۆڤ،  ژیانی  و  بابەتیی  ئینسانی  بۆبۆ   ،  
پ  -دەستکەوتەکان تێرکردنی  مرۆڤ  بکەیت بەمانای  بەتەنیا بەوە  نییە درک  ێویست 
ب  الیەنە  مڵکداریەتییەک  هەبوونی  بەمانای  ڕاستەوخۆیی،  جەوهەری  م.   .ە  رۆڤ 

هەیە   گشتگشتی  پەیوەندیە  بەرێگایەکی  هەموو  گشتی.  مرۆڤی  بەمانای  ی، 
بینیمرۆڤایەتیە بە جیهانەوە،  تام،  هەست،کان  بیستن،  کا  ن،  ر،  بیرکردنەوە، زەوق، 

تاک بوونی  ئامڕازەکانی  هەموو  و  خۆشەویستی  ئامڕ  -کردار،  ازی  ئەوانەی 
ڕاستەوخۆ بەشێوەی  لەڕێڕەوید  -کۆمەاڵیەتین  یان  تایبەتیدا،  بابەت،  لەڕێڕەوی  لە  ا 
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چاوئە دەبێتە  چاو  مرۆڤایەتی،  جیهانی  خاوەنی  بابەتەش  مرۆڤایەتی،  و  ی 
مرخۆشەویست خۆشەویستی  دەبێتە  بیرکری  و  هەست  کردار  ۆڤایەتی،  و  دنەوە 

ت بە موڵکی من، هی  زەوق و خۆشەویستی دەبێدەبێت بە مرۆڤایەتی.  هەست و  
دەب ئامرازانە  ئەو  تەواوی  ئەوان،  موڵکی  بە  دەبێت  کمن  ئامرازی  بە  ۆمەاڵیەتی  ن 

 .  ”کۆمەڵگا
ک کە  بەکرێگرتە،  کاری  فرۆشتنیسیستەمی  لەبری  تێدا  کرێ    رێ  کارەکەیە،  هێزی 

نامۆیە، کارەی نامۆی هۆکاری ڕاستەوخۆی مڵکداریەتیی  استەوخۆ ئەنجامی کاری  ڕ
 امانی یەکێکیابن بە مانای داڕمانی ئەوی تریان. تایبەتییە، داڕ

کار نێوان  پەیوەندی  مڵکدالە  و  نامۆ  تایبەتدای  کۆمەڵگا ریەتی  ڕزگاری   ،
م لە  لەبەرهەمدەهەنێت  تایبەتی،  دەتوانین    ڵکداریەتی  وەی  ێ لەشکۆیالیەتی، 

ا دەریبڕین، ڕزگاری کرێکاران، ئەمش بەمانای ئەوە نییە ، کە تەنیا  سیاسیەکەیدا و
مرۆڤای ڕزگاری  تەواوی  کۆمەڵگا،  تەواوی  بەڵکو  دەبێت،  ڕزگاریان  ەتی  کرێکاران 

 دا.  لەگشتیەکەی
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