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لــە مانگــی چــواری ســاڵی ڕابــردوو، کاتژمێــر حەوتــی بەرەبەیــان پەیوەندیــم پێــوە کردیــت، تــا دەســتبەجێ بگەیتــە 

ــە ســیمفۆنیا هەمیشــەییەکانی خــۆی  ــەک ل ــن، کــە ی ــە بگری ــەو بوولبوول ــا پێکــەوە گــوێ ل باخچــە ڕووەکییەکــە، ت

دەژەنــی، ئایــا بیرتــە؟ لــە پشــت درەختۆکــە چڕەکانــەوە خۆمــان شــاردەوە، لــە نزیــک تاڤگــە ئاوێکــی ســەرەوڕێژدا 

لەســەر بــەردەکان دانیشــتین. کاتێــک بوولبوولەکــە لــە گۆرانــی کــەوت، کتوپــڕ دەنگــی گریانێکــی وەک الاڵنەوەیەکی 

ــە  ــەو کات ــک!(. ئ ــی کلی ــی کل ــی کل ــی کل ــی کل ــت: )کل ــەوە دەچــوو بڵێ ــە ل ــر دەنگەک ــەوە، پ ــی گرت ــاواز جێ ــە ئ ب

ــەاڵم  ــدا، ب ــوو لەگەڵم ــاوڕا ب ــت، کارڵ ه ــگاوەکان بێ ــدەی زۆن ــە باڵن ــەک ل ــە ی ــە ئەم ــم لەوەی ــدا وت ــی خۆم ــە دڵ ل

ــی. ــان نەزان جۆرەکەی

ســەیرکە، چەنــد ڕۆژێــک لەمەوبــەر، بەرەبەیانێکــی زوو، لێــرە هەمــان دەنگــم بــەر گــوێ کەوتــەوە، لــە شــوێنێکی 

نزیکــەوە دەهــات. بــە بێئارامییــەوە چــاوەڕوان بــووم بزانــم ئــەوە چــی باڵندەیەکــە. ئــارام نەبوومــەوە تــا نەمزانــی چ 

باڵندەیەکــە. دواجــار دەرکــەوت ئەمــە باڵنــدەی زۆنــگاوەکان نییــە. ئــەوە باڵنــدەی »ســەرلەرزۆک«ە، کــە باڵندەیەکــی 

ڕەنــگ خۆڵەمێشــییە، و کەمێــک لــە قەبــارەی چۆلەکــە پاســاری گەورەتــرە. ناوەکەشــی لــەوەڕا وەرگرتــووە، کۆمەڵێــک 

هێــا و  جووڵــەی ســەیر بــە ســەری دەکات و ملــی بــادەدات، بــە ئامانجــی ترســاندنی دووژمنەکانــی، ئەگەر هەســتی 

بــە مەترســی کــرد. ئــەم تەنهــا لەســەر خواردنــی مێروولــە دەژی، بــە زمانــە لینجــە درێژەکــەی کۆیــان دەکاتــەوە و 

بــە هەمــان شــێوەی ئاژەڵــی »مێرووخــۆرە«. ئیســپانەکان پێــی دەڵێــن: »ئۆرمیگیــرۆ«، »مۆریکــە«ی شــاعیر ژمارەیــەک 

ــاو  بەیتــی جوانــی دەربــارەی ســەرلەرزۆک نووســیون، هەرچــی »هۆگــۆ وۆڵف«یشــە، دەنگــی ئــەوی خســتووەتە ن

ــم  ــەوەی خەاڵتێک ــە، وەک ئ ــاوازدارە کامەی ــی ئ ــی گریانێک ــەی خاوەن ــەو باڵندەی ــم ئ ــر زانی ــەوە. ئێســتە ئی میوزیک

ــۆش  ــی خ ــت، پێ ــە کارڵ ڕابگەیەنی ــە ب ــەو هەواڵ ــت ئ ــە بتەوێ ــەم. لەوەی ــی دەک ــە دڵخۆش ــت ب ــت، هەس وەرگرتبێ

دەبێــت، ئەگــەر ئــەو زانیارییــە بزانێــت.

دەپرســیت خەریکــم چــی دەخوێنمــەوە. زۆربــەی جــار زانســتە رسووشــتییەکان. بابەتــی دابەشــبوونی ئــاژەڵ 

ــە  ــاوازدارەکان ل ــدە ئ ــی باڵن ــوون و نەمان ــۆکاری ونب ــارەی ه ــم دەرب ــێ بابەتێک ــەوە. دوێن ــەکان دەخوێنم و ڕووەک

ئەڵانیــا خوێنــدەوە. باڵوبوونــەوەی داربــڕی زانســتی و بێســتانکاری و کشــتووکاڵ بووەتــە هــۆی دوورخســتنەوەیان 

لــە ناوچــە پــڕ گژوگیــاکان، و لــە ســەرچاوەی خۆراکەکەشــیان. ئێمــە زیاتــر و زیاتــر درەختــە قەدئەســتوورە کلــۆرەکان 

و زەوییــە دێمــەکان و ســەگەبەراز و گــەاڵ وەریــوەکان لەناودەبەیــن و قڕمــان تــێ خســتوون و دووریــان دەخەینــەوە. 

دڵــم لــەت بــوو بــەوە. هێنــدە بیــرم لــەوە نەکردووەتــەوە مــرۆڤ چێــژ لەدەســتبدات، بــەاڵم بــە ڕاســتی بــە بیرۆکــەی 

ــە،  ــچ دەســەاڵتێکیان نیی ــە هی ــازارم چەشــت، ک ــە ســەالمەتانە ئ ــەوەرە بچووک ــەو بوون ــی ئ ــردن و لەناوبردن وێرانک

فرمێســک بــۆ بارانــدن. ئــەو چرکەســاتە کتێبێکــم یــاد کەوتــەوە لــە زیــورخ خوێندبوومــەوە، لەوێــدا »ســییبیر«ی زانــا، 



لەناوچوونــی هیندییــە ســوورەکان لــە ئەمریــکای باکــووردا بــاس دەکات، ئــەوان بەرەبــەرە لــە زەوییەکانــی تایبــەت 

ڕاوکردنــی خۆیــان لــە الیــەن مرۆڤــە خــاوەن ژیــار و شارســتانێتییەکانەوە وەدەر نــران، ڕێــک وەک باڵنــدەکان.

ــدا،  ــەڵ ئەوەش ــەم. لەگ ــتەکان دەک ــە ش ــت ب ــە هەس ــەو قووڵیی ــک ب ــت، کاتێ ــک دەچێ ــتیم تێ ــان تەندروس بێگوم

هەندێــک جــار وا دێتــە بەرچــاوم مــن هەرگیــز مــرۆڤ نیــم، بەڵکــو باڵنــدە یــان ئاژەڵێکــم لــە پەیکــەری مرۆڤێکــدام. 

لــە باخچەیەکــی بچووکــی وەک ئــەوەی لێــرەدا هەیــە، هەســت بــە دڵنیایــی و پشــوودان دەکــەم، پــر لــەو هەنگــە 

دڵخۆشــم، کــە لــە دەوری هێالنەکــەی خــۆی گیزەگیــز دەکات، دەزانــم تــۆ بــە خیانەتکــردن لــە سۆســیالیزم تۆمەتبــارم 

ناکەیــت! تــۆ دەزانــی مــن ئومێــدم وایــە، لــە یەکێــک لــە شــەڕەکانی کــۆاڵن بــە کــۆاڵن یــان لــە زیندانــدا مبــرم.

ــان بێــت. ئەمــە  ــەوەی الیەنگــری هاوڕێی ــر ل ــە، پ ــە قووڵەکــەم الیەنگــری باڵنــدەی وەک گۆرەویچنەی ــەاڵم ویژدان ب

لەبەرئــەوە نییــە، بــە دوای پەناگەیەکــدا دەگەڕێــم لــە رسووشــتدا تــا ئارامــی و دڵنیایــی تێــدا ببینمــەوە، وەک چــۆن 

ژمارەیەکــی زۆر لــەو سیاســییانەی لــە ڕووی ڕۆحییــەوە مایەپــووچ بــوون وا دەکــەن. بەڵکــو ڕێــک بــە پێچەوانــەوە، 

مــن لــە رسووشــتدا دڵڕەقــی و دڕندەییەکــی وا دەبینــم، زۆر بــە تونــدی ئــازارم دەدەن.

ڕووداوێکــت بــۆ دەگێڕمــەوە، تــا دەمریــت لــە بیــرت ناچێتــەوە. بەهــاری ڕابــردوو، لــە کاتێکدا بــە ڕێگەیەکــی هێمنی 

بێدەنگــدا ڕێــم دەکــرد، لــە گەشــتی ناوگونــدان دەگەڕامــەوە، پەڵەیەکــی ڕەشــی بچووکــم لەســەر زەوییەکــە بینــی. بــۆ 

پێشــەوە چەمامــەوە، دیتــم کارەســاتێکی الڵ خەریکــە ڕوودەدات. قالۆنچــە ڕەشــەیەک کەوتووەتــە ســەر پشــت و بــە 

هــەر چــوار پــەل دەالڵێتــەوە و هــەوڵ دەدات،  ناتوانێــت بکەوێتــەوە ســەر پشــت، لەکاتێکــدا کۆمەڵــە مێروولەیــەک 

ــەو  ــا و ئ ــم دەرهێن ــە گیرفان ــم، دەســاڵەکەم ل ــی دەیخــۆن! تۆقی ــە زیندووی ــن ب ــەوە و خەریک ــە دەوری خڕبوون ل

مێروولــە وردە دڕندانــەم لێــی دوور خســتنەوە. بــەاڵم مێروولــەکان هێنــدە کەللــەڕەق و خۆگــر بــوون، کاتێکــی باشــی 

لــێ گرتــم، تــا توانیــم ئــەو قالۆنچــە نەگبەتــە ڕزگار بکــەم. کاتێــک لــە دوورییەکــی هێمنــەوە لــە نــاو گژوگیاکــەدا 

بەرەڵــاڵم کــرد، هەســتم کــرد دوو لــە پەلەکانــی بــە تەواوەتــی خورابــوون... لــەو دیمەنــە ڕام کــرد، و هەســتم بــەوە 

دەکــرد، خزمەتێکــی گومانــاوی و تاواناویــم ئەنجــام داوە.

ئــەم ڕۆژانــە ســوورفلیی خۆرئاوابوونــی ئێــوارە زۆر دەمێنێتــەوە. ئــەو چرکەســاتانەم زۆر خــۆش دەون. لــە »بەشــی 

باشــوور«ەوە، ژمارەیەکــی زۆر لــە باڵنــدەی شــالوور هــەن، بــەاڵم لێــرە دەنــگ و ڕەنگیــان نییــە. مــن زســتان جووتێــک 

لەوانــم خــواردن دەدا، بــەاڵم دواتــر بــزر بــوون.

ــووم.  ــوور ب ــەری باش ــە ب ــەی ل ــەو کات ــەوە، ئ ــەقامەکاندا دەخوالم ــە ش ــووم«، ب ــازاد ب ــە ئ ــەی ڕۆژ، »ک ــەم کاتان ئ

هەمیشــە ڕەنگــی گڵۆپــە گازییــەکان سەرســامیان دەکــردم، کاتێــک بریقــە وردەکانــی لەگــەڵ ڕۆشــنایی بنەوشــەیی 

ــر ڕۆشــنایی تاریکییەکــەدا نامــۆ دەردەکەوێــت، هــەر دەڵێیــت  ــە ژێ ــدا دەگەشــێتەوە، ڕۆشــناییەکەی ل خۆرئاوابوون



ــەوە  ــدەکات، ل ــە ڕێ ــە شــەقامەکەوە بەپەل ــت ل ــە خــۆی دەکات. ئینجــا ســەروپۆتەاڵکی کەســێک دەرکەوێ شــەرم ل

دەچێــت خزمەتکارێــک بێــت، بەهەڵــەداوان دەیەوێــت فریــای نانــەوا یــان میوەفرۆشــەکە بکەوێــت، بــەر لــەوەی 

دووکانەکانیــان دابخــەن شــتێک بکڕێــت. منداڵەکانــی پێاڵودرووەکــە هاوڕێــم بــوون، کــە شــەو دادەهات لــەو گەڕەکە 

هەلهەلەیــان لــی دەدات، تــا دەنگــی هاوارێــک لــە نــاو ماڵەکەیانــەوە بانگی دەکردنــەوە. لــەو دەورووبەرە بــەردەوام 

ــە  ــە خەوەنوچک ــڕ ل ــک کتوپ ــان منداڵێ ــار ی ــی الس ــرت، وەک منداڵێک ــرەی نەدەگ ــوو ئۆق ــالوورێکی دوودڵ هەب ش

خەبــەری بووبێتــەوە، لــە زیکەزیــک نەدەکــەوت و لــەم درەختــەوە بــۆ ئەوەیــان لــە فڕەفــڕ نەدەکــەوت. هەرچــی 

منــم شــوێنی خۆمــم لــە ناوەڕاســتی شــەقامەکە چــۆڵ نەدەکــرد، یــەک بــە یــەک ئەســتێرەکانم دەژمــاردن، کــە لــە 

ئاســان دەردەکەوتــن، وازم لــە گەڕانــەوە بــۆ مــاڵ هێنابــوو، ڕەتــم دەکــردەوە شــنەبای بوژێنــەرەوە و خۆرئاوابــوون 

بەجــێ بهێڵــم، کــە تێیــدا شــەو و ڕۆژ بــە نەرمــی و ســۆزدارانە یاریــی پێکــەوە دەکــەن.

سۆنیوشــا، بــەم نزیکانــە دووبــارە بــۆت دەنووســم. زۆر دڵنیابــە، هەمــوو شــتێک بــاش دەبێــت و منیــش ســەالمەت 

دەبــم، کاڕڵیــش بەهەمــان شــێوە. تــا نامــەی دادێ ماڵئاواییــت لــێ دەکــەم.

لەگەڵ خۆشەویستیمدا...

ڕۆزا

***

*ئــەم نامەیــە ئاڕاســتەی »ســۆفی لیبنیخــت«، ی ژنــی »کارڵ لیبنیخــت« کــراوە، ڕۆزا لــە خۆشەویســتیدا بــە نازنــاوی 

»ســۆنیا« یــان »سۆنیووشــا« یــان »سۆنیووشــکا« نــاوی دەهێنــا.

*ئێــدوارد مۆریکــە )1804 - 1875( شــاعیرێکی ئەڵانــە، هۆگــۆ وۆڵڤیــش، نووســەر و کۆمپۆزەرێکــی نەمســاییە )1860 

- 1903( ژیــاوە.

*کاڕڵ لیبنیخــت، هاوبیــر و هاوســەنگەری ڕۆزا بــوو، پێکــەوە گیرابــوون، پاشــان لــە دواجــاری گرتنیانــدا، ســاڵی 1919 

پێکــەوە لــە ڕێگــە بــەرەو زینــدان کــوژران.

سەرچاوە:

رســائل روزا مــن الســجن املــرأة التــي تفهــم لغــة الطــر، دوريــة بدايــات اللبنانيــة، روزا الحمــراء التــى قــادت الثــورة، 

العــدد العــدد 22 – 2019.



سێ نامەی مارکس دەربارەی عەشق و دابونەریتەکان

وەرگێڕانی: پەیام ئازاد



نامەی یەکەم

بۆ پۆڵ الڤارگ )لە لەندەن(

لەندەن: 13ی ئابی 1866

هاوڕێی ئەزیزم الڤارگ

ڕێگەم بدە چەند سەرنجێکت بۆ بنووسم:

یــەک: ئەگــەر دەتەوێــت پەیوەندییەکــەت بــەردەوام بێــت لەگــەڵ نازدارەکــەم )الورا(، ئــەوا پێویســتە واز لــە 

ــەوەی  ــەدراوە، ئ ــی هاوســەرگیری ن ــە هێشــتا بەڵێن ــت ک ــاش دەزانی ــۆ ب ــت بەســەریدا. ت ــدان بێنی ــاری پیاهەڵ ڕەفت

هەیــە تــا ئێســتا تەنهــا ئەگەرێکــە. تەنانــەت ئەگــەر تــۆ لــە الیەنــە فەرمییەکــەوە دەزگیرانــی بیــت، بیــرت نەچێــت 

کــە چەندیــن شــتی تــر هــەن پەیوەســت بــە بابەتەکــەوە. ئــەوەی جێگــەی باســە پەیوەندیــی فــرە دڵنشــین و نزیــک 

لێــرە گونجــاو و خواســراو نییــە، چونکــە پێویســتە لەســەر عاشــق و مەعشــوق لێــرە لــە هەمــان جێگــە بــە پــاک و 

ــری ئیغــرا و تامەزرۆییەکــی زۆردا. ــر زەب ــژ، بێگومــان لەژێ ــۆ ماوەیەکــی دوورودرێ ــن، ئەمــەش ب بێگــەردی بژی

لــە مــاوەی یــەک هەفتــەدا، تووشــی شــۆک بــووم لــەو گۆڕانکارییانــەی لــە ڕەفتارەکانتــدا دەیبینــم. بــە ڕای مــن، بــە 

پارێــزگاری و خاکەڕاییــەوە گوزارشــت لــە عەشــقی ڕاســتەقینە دەکرێــت، بگــرە دەتوانــم بڵێــم عاشــق بــە شــەرمەوە 

خۆشەویســتیی خــۆی بــۆ مەعشــوقەکەی دەردەبڕێــت، نــەوەک بــە پەڕگیــری و سەرشــێتیی میزاجییــەوە، یاخــود بــە 

جوامێــری و پاڵەوانبازیــی پەڕگیــر لــە پێــش وەختــی خۆیــدا. کاتێــک میزاجــی کیریۆلیــت دەجوڵێــت، پێــم وایــە ئەرکی 

خۆمــە کــە بــە هەســتێکی ڕاســت و تەندروســتەوە لەنێــوان کچەکــەم و میزاجــی تــۆدا بوەســتم. ئەگــەر نەتوانیــت 

خۆشەویســتیی خۆتــی بــۆ دەربڕیــت بــە جۆرێــک کــە گونجــاو بێــت لەگــەڵ دابونەریتەکانــی لەنــدەن، ئامۆژگاریــت 

دەکــەم کــە باشــر وایــە لــە دوورەوە خۆشــت بوێــت، نــەوەک بــەردەوام لــە نامەگۆڕینــەوەدا بیــت لەگەڵیــدا.

ــە  ــی ل ــە ڕوون ــت ب ــت، دەمەوێ ــر بێ ــەڵ الورادا جێگی ــراوی لەگ ــە دیاریک ــەت ب ــەوەی پەیوەندییەک ــش ئ دوو: پێ

بارودۆخــی ئابوورییــت دڵنیــا بــم. کچەکــەم پێــی وایــە مــن ئــاگاداری بــارودۆخ و کاروبارەکانــی تــۆم، بــەاڵم هەڵەیــە 

لەمــەدا. مــن قســە لــەم شــتانەدا ناکــەم، چونکــە پێــم وایــە دەبێــت خــۆت دەستپێشــخەری بکەیــت. تــۆ خــۆت بــاش 

دەزانیــت کــە مــن هەرچــی هەمــە کردومــە بــە قوربانیــی خەباتــی شۆڕشــگێڕانە. پەشــیان و بەداخیــش نییــم لەمــە، 

بەڵکــو بــە پێچەوانــەوە، ئەگــەر بێــت و جارێکــی دیکــە لــە ســەرەتاوە ژیانــم دەســت پــێ بکەمــەوە، هەمــان ئــەوەم 

دەکــرد کــە کردوومــە و بــە هەمــان ڕێگــەدا دەڕۆیشــتم، بــەاڵم هاوســەرگیریم نەدەکــرد. هێنــدەی بتوانــم هــەوڵ 

دەدەم پارێــزگاری لــە کچەکــەم بکــەم لــە هەمــان ئــەو ناڕەحەتــی و دەردەســەرییانەی ڕووبــەڕووی ژیانــی دایکــی 

بۆتــەوە. هەرچەنــدە ئــەو مەســەلەیە نەدەگەیشــتە ئــەم ڕادەیــە ئەگــەر پاســیڤی و ناکارایــی مــن نەبووایــە )الوازیــی 



لــە الیــەن منــەوە!(، بــەدەر لــە کاریگەریــی هاوڕێیەتیــم بــۆ تــۆ لەســەر هەڵوێســتی کچەکــەم، بەرپرســیارێتییەکی 

شەخســیی قــورس دەکەوێتــە ســەر شــانم. هێنــدەی پەیوەســتە بــە بارودۆخــی ئێســتاتەوە، بــە پێــی ئــەو زانیارییانــەی 

بــە مــن دەگــەن، کــە لــە ڕاســتیدا خــۆم بــە دوایانــدا نەچــووم و بــە ڕێکــەوت زانیومــن، دڵنیاکــەرەوە نییــن. بــەاڵم 

بــا واز لــەوە بێنیــن. ســەبارەت بــە بارودۆخــی گشــتیی تــۆ، هێنــدەی بزانــم تــۆ هێشــتا قوتابیــت، بــە هــۆی ڕووداوی 

ــە  ــزی ب ــی ئینگلی ــا ئێســتاش زمان ــە فەڕەنســا تێکچــووە، هــاوکات ت ــەک ل ــی پیشــەییت تاڕادەی )لیگ(یشــەوە، ڕەوت

باشــی نازانیــت، کــە ئــەوە مەرجــی ســەرەکیی مانەوەتــە لــە ئینگلتــەرا، لــە باشــرین حاڵــدا هەلەکانــی بەردەمــت 

پڕکێشــەن. لــە ســەرنج و تێبینییەکانــی خۆتــەوە بــۆم دەرکەوتــووە کــە بــە رسوشــتی خــۆت ڕەنجکێــش و کۆششــکار 

نیــت، وێــڕای چاالکییــە حەماســییە ڕووکەشــەکان و نییــەت و نیــازە باشــەکانت. لــە ســایەی ئــەم بارودۆخــەدا، تــۆ 

ناچاریــت پشــت بــە یارمەتیــی کەســانی تــر ببەســتیت بــۆ دروســتکردنی ژیانێکــی هاوبــەش لەگــەڵ کچەکەمــدا. مــن 

هیــچ دەربــارەی خێزانەکــەت نازانــم، تەنانــەت ئەگــەر ئــەوان لــە ژیانێکــی باشیشــدا بژیــن، بــەو مانایــە نایــەت کــە 

ئامــادەن بــۆ بەخشــینی هەمــوو قوربانییــەک لــە پێناوتــدا. تەنانــەت ناشــزانم کــە چــی هەســتێکیان هەیــە ســەبارەت 

بــەم هاوســەرگیرییە پێشــنیارکراوەی تــۆ. الی مــن گرنگــە و دووبــارەی دەکەمــەوە، دەبێــت وەاڵم و ڕوونکردنــەوەی 

پۆزەتیڤــی هەمــوو ئــەم پرســیارانە وەربگــرم. ماوەتــەوە بڵێــم کــە کەســێکی واقیعبیــن و ڕاشــکاوی وەک تــۆ، کاتێــک 

ــی  ــە شــێوەیەکی منوونەی ــت ب ــت چــاوەڕوان بکەی ــەوە، نابێ ــووی کچەکەم ــە داهات ــت ب ــە پەیوەســت دەبێ بابەتەک

مامەڵــە بکــەم. لــە دۆخــی وەک تــۆدا پێویســت دەکات کۆتایــی بــە شــیعر بهێرنێــت، حــەز ناکــەم لەســەر حســابی 

منداڵەکــەم شــیعر و هۆنــراوە دروســت بکرێــت.

ســێ: تاوەکــو پێــش لــە هــەر ڕاڤەیەکــی ســاختە و ناڕاســت بگــرم بــۆ ئــەم نامەیــە، ســەرنجت ڕادەکێشــم بــۆ ئــەو 

ــەوا ســەرکەوتوو  ــت- ئ ــڕۆدا هاوســەرگیری بکەی ــەوەی لەم ــت ل ــودان بکەی ــە فری ــەر هەســت ب ــەی -ئەگ حەقیقەت

نابیــت. ئــەو کات کچەکــەم ڕەتــی دەکاتــەوە، منیــش نــاڕازی دەبــم. پێــش ئــەوەی بیــر لــە هاوســەرگیری بکەیتــەوە، 

پێویســتە دەســتکەوتێکت هەبێــت لــە ژیانــدا، پاشــان ئەمــەش پێویســتی بــە ماوەیەکــی درێــژ تاقیکردنەوەیــە بــۆ 

تــۆ و الورا.

چوار: دەمەوێت ئەم نامەیە نهێنی بێت لە نێوامناندا. منیش چاوەڕوانی وەاڵمی تۆم.

هیوام باشیتە

كارڵ ماركس



نامەی دووەم

بۆ فرەدریک ئەنگڵس )لە مانچستەر(

لەندەن، 23ی ئۆگەستی 1866

فرێدی ئەزیز:

ئەمــڕۆ تەنهــا چەنــد وشــەیەکت بــۆ دەنووســم. شــتەکە لەگــەڵ الڤارگــدا خەریکــە دەڕواتــە پێشــەوە، بــە جۆرێــک کــە 

ئــەو پیــرە پیــاوەی باوکــی لــە بــۆردۆوە نامەیەکــی بــۆ نووســیوم و داوام لــێ دەکات کوڕەکــەی بکەمــە زاوای خــۆم، 

بــە ڕاشــکاوی باســی گونجاویــی دۆخــی ئابووریــی خــۆی بــۆ کــردوم. بــە دوور لــەوەش، لەســەر ئــەوە ڕێککەوتیــن 

کــە الڤارگــی گەنــج، پێــش ئــەوەی بیــر لــە هاوســەرگیری بکاتــەوە، تاقیکردنــەوەی دکتــۆرا ئەنجــام بــدات لــە لەنــدەن 

پاشــان لــە پاریــس. بــەم شــێوەیە بابەتەکەمــان ڕێکخســت. بــەاڵم دوێنــێ بــە کیریۆلیــم )کــە مەبەســتی لــە الڤارگــی 

خوێنگەرمــە( ڕاگەیانــد، کــە ئەگــەر نەتوانێــت بــە گوێــرەی ڕێســا ئینگلیزییــەکان خــۆی کۆنــرۆڵ بــکات، ئــەوا الورا 

بــە بــێ هیــچ تووڕەبوونێکــی زیــادە دەســتبەرداری دەبێــت، کــە پێویســتە الڤــارگ بــە تــەواوی درکــی ئەمــە بــکات، 

ــی  ــەاڵم منداڵێک ــە، ب ــی باش ــی گەنجێک ــا بڵێ ــەو ت ــەوە. ئ ــە دوور نەکەوێت ــە بابەتەک ــن زۆر ل ــت بڵێی ــود دەکرێ یاخ

نــازدارە و تەبیعەتێکــی مندااڵنــەی هەیــە.

الورا بە ڕوونی پێی ڕاگەیاندم کە پێش ئەوەی بە فەرمی مارە بکرێت، پێویستە ڕەزامەندیم وەربگرێت.

جار جار هەست بە تالێهاتنێک دەکەم و نامێنێت، بەاڵم ناچارم دەکات کاتەکانی کارکردنم دیاری بکەم.

ساڵوی گەرمم بگەیەنە بە لیزی

بە هیوای سەالمەتیت

کارڵ مارکس

   

    



نامەی سێیەم

بۆ الورا مارکس )لە هاستینگز(

لەندەن، 28ی ئۆگەستی 1866

ئەزیزەکەم کاکادۆ

پەیامەکەتم پێگەیشت، پەیامێکی داخراو نەبوو، مادام بە بەردەستی ئیمپراتۆردا تێپەڕیوە.

هەمیشــە لــەو بــاوەڕەدا بــووم کــە تــا ئــەو کاتــەی »خوێندنەکــەت« دەگاتــە دواییــن قۆناغەکانــی خــۆی، هێشــتا 

پێویســتت بــە قوتابخانەیەکــی ناوەکــی هەیــە. بێگومــان ئەمــە ســوود و کەڵکێکــی زۆری دەبێــت.

ــی  ــەواوی دڵ ــە ت ــەوە ب ــش ئ ــتم(. پێ ــدا جێیهێش ــەیەکی ماڵەکەی ــە گۆش ــە ل ــرژ و غەمگینەک ــوارچاکە ڕووگ )س

ــەوە. ــم جــودا دەبێت ــەوە لێ ــی پاڵەوانان ــە گوێپێنەدانێک ــە ب ــوو ک ــار ب ــوەی دی ــەرزە، پێ ــووە ل کەوتب

هیوای باشی بۆ یەنا دەخوازم.

لەگەڵ نامەکەدا پێنج جونەیم بۆ ناردویت، هەفتەی داهاتوو ئەوەی دیکەش دەنێرم کە ماوە.

پیرە سادە و الوازەکەی خۆت

دایــە ســبەینێ یاخــود دوو ســبەی هەڵمەتــە تایبەتەکــەی خــۆی دەســت پــێ دەکات. پێویســتی بــە پاڵنەرێکــی 

گەورەیــە تاوەکــو دەســت پێبــکات.



  مارکــس مەبەســتی لــەو خوێنگەرمییەیــە بــە کەســێکی فەڕەنســی دەگوترێــت کــە لــە ڕووی نەژادییــەوە تێکــەڵ 

بێــت لەگــەڵ نــەژادی ئیســپانی یاخــود زینجیــدا

  الڤــارگ لــە ئۆکتۆبــەری ســاڵی 1865دا بەشــداریی لــە کۆنگــرەی جیهانیــی خوێنــدکاران کــرد لــە شــاری لیگــی 

بەلجیــکا، بــە هــۆی ئەمەشــەوە الڤــارگ و کۆمەڵێــک لــە خوێندکارانــی زانکــۆ فەڕەنســییەکان لــە خوێنــدن ڕاگیران.

ــا  ــارەی قوبڵکردنــی الورا ت ــە 23ی ئابــی 1866، دەرب ــۆ ئەنگڵــس، ل ــە مارکســەوە ب ــە نامــەی دووەم، ل ــە ل   بڕوان

ببێتــە بووکــی الڤــارگ.

ــۆ  ــس ب ــە 13ی ئۆگەســتی 1866دا، مارک ــەڵ الورا مارکســدا. ل ــە لەگ ــۆڵ الڤارگ ــە هاوســەرگیریی پ ــتی ل   مەبەس

ئەنگڵــس دەنووســێت: »ئەمــڕۆ نامەیەکــی دوورودرێــژ بــە فەڕەنســی بــۆ نووســی، لەوێــدا ئــاگادارم کــردەوە کــە 

دەبێــت زانیاریــی پۆزەتیڤــم پــێ بــگات دەربــارەی بارودۆخــی ئابووریــی خــۆی، پێــش ئەوەیــە شــتەکان لەگــەڵ 

ــە قۆناغێکــی پێشــرەوە«. الورادا بچن

  فرانسوا الڤارگ باوکی الڤارگە.

  بڕوانــە لــە نامــەی یەکــەم، لــە مارکســەوە بــۆ الڤــارگ، لــە 13ی ئۆگەســتی 1866 )نــەک لــە 22ی ئۆگەســت وەک 

ــس دەیڵێت( مارک

  لیدیا بێرنز

  ناوێکی نازدارانەیە بۆ ژنەکەی مارکس

  مەبەستی پۆڵ الڤارگە

  هاوسەری مارکس


