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ناسیۆنالیزم و پرسی نەتەوەیی
 لە روانگەی ماركسیزمی كالسیكدا

سەالح بایەزیدی
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نەتەوەیی،  هۆشیاری  و  نەتەوەیی  حكومەتی  نەتەوە،  دروستبونی 

وەك چەند دیاردەیەكی گرنگی سەردەمی دنیای مۆدێرن و باڵوبوونەوەی 

سیستمی سەرمایەداری هەژمار دەكرێت.

و  ئازاد  بازاڕی  گەشەسەندنی  و  ئازاد  بازاڕی  گەشەسەندنی  پێش 

داڕشتنەوەی پێناسەیەكی نوێ  بۆ پێگە و مافی ئەندامانی كۆمەڵگە، هەست و 

هۆشیاریەكی راستەقینەی نەتەویی بوونیان نەبوو. كۆمەڵگەی دەرەبەگایەتی 

و  بونیادنرابوو  سەربەخۆ  بچوكی  ناوچەگەلی  بنەمای  لەسەر  تەواوی  بە 

دانیشتوانی وەك ئەندامانی گوندەكان، شارەكان، ناوچەكان، هەرێمەكان و 

میرنشینەكان پێناسە دەكران. ئەوە تەنیا دوابەدوای پرۆسەی گەشەسەندنی 

سەرمایەداری، بەرپابوونی شۆڕشێكی نوێی ئابووری، دروستبوونی سیستمێكی 

مۆدێرنیی چینایەتی و ئەسیمیالسیۆنی ئەندامانی ئەو دنیا كۆنە لە ناو نەتەوە 

دامەزراندنی  پرسی  و  نەتەویی  گیانی  و  كە هەست  بوو  جۆراوجۆرەكاندا 

كۆمەڵگەی  رووبەڕووی  مێژوویی،  دیاردەی  دوو  وەك  نەتەویی  حكومەتی 

مرۆڤایەتی بووە. بەم پێیە، كۆكردنەوەی هەموو هێزە بەرهەمهێنەرەكان لە ناو 

یەك حكومەتی نەتەوییدا، وەك ئەركێكی سەردەمییانە و پێشكەوتنخوازانەی 

بۆرژوازی لە قەڵەم درا. لەسە بنەمای ئەو بیرۆكەیە، سااڵنی بە تایبەت دوای 

1789 لە ئەوروپا، وەك سەردەمی شۆڕشی نەتەوەیی_دیموكراتی بۆرژوازیی 

و سەرهەڵدانی نەتەوەكان و هۆشیاریی نەتەوەیی پێناسە دەكرێت.
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بەدرێژای مێژوو. ناسیۆنالیزم بە شێواز گەلی زۆر جیاواز)كۆنەپارێز، 

كۆمەاڵیەتی  هێزی  كۆمەڵێك  لەالیەن  دەركەوتوە،  وهتد....(  رادیكال 

و  لێكراوە  پاڵپشتی  هتد....(،  و  كرێكار  چینی  )بۆرژوازیی،  جۆراوجۆر 

)كۆنەپەرستانە،  سیاسی  جیاوازی  زۆر  كاریگەری  چەندین  هەروەها 

پەیوەندیەدا،  لەم  ك��ردووە.  دروس��ت  هتد...(ی،  و  پێشكەوتنخوازانە 

و  ئەنگلس  فردریك  ماركس،  وەك)كارل  ماركسیزمی كالسیك  بیرمەندانی 

ڤالدیمێر لینین( لە لێكۆڵینەوەی چەمكی ناسیۆنالیزم ئاماژەیان بە دوو خاڵی 

گەوهەری كردووە كە خۆی لە گرنگی پێدان بە بەرژەوەندی ستراتیژیك و 

بااڵی چینی كرێكار و هەروەها جەختكردنەوە لە بوونی پەیوەندیەكی پڕاو 

پڕ و نزیك لە نێوان ناسیۆنالیزم و دیموكراسیدا دەبینێتەوە، لە هەمان كاتدا، 

تێكۆشانی  كۆمەاڵیەتیەكانی  رەگوڕیشە  بە  پێدان  بایەخ  لە  باس  ماركسیزم 

نەتەوەیی و ناوەڕۆكی نەتەوەیی خەباتی چینایەتی كردوەتەوە.

و  كە)ماركس  تێگەیشتنە هەیە  بە هەڵە  ئەو  گشتی،  بەشێوەیەكی 

ئەو دوو  نەداوە.  ناسیۆنالیزم  بە چەمكی  ئەوتۆیان  گرنگییەكی  ئەنگلس(، 

بیرمەندە، بۆ ئەوە ناوبانگیان دەركردوە كە لە نوسینی مانیفێستی كۆمۆنیستدا 

ئاماژەیان بەوە كردووە كە))كرێكاران هیچ واڵتێكیان نییە((. ئایا ئەو گوتەیە 

دا  نەتەوە  بوونی  لە  بەرژەوەندیەكیان  هیچ  ئەوان  كە  دێت  مانایە  بەو 

پرسی  گرنگی  لە  بەباشی  زۆر  ئەنگلس(،  و  )ماركس  راستیدا،  لە  نییە؟ 

نەتەوەیی بۆ سیاسەتگەلی چینی كرێكار تێگەیشتبوون. لە هەمان سەرچاوەی 

مانیفێستی كۆمۆنیست، ئەوان ئاماژەیان بەوە كردووە (( كرێكاران دەبێت 

وەك چینێكی بااڵدەست و رابەری نەتەوە دەركەون، دەبێت خۆی وەك 

پێكهاتەی سەرەكیی نەتەوە هەژمار بكات، ئەوەش لە كاتێكدا مانا و هەستی 

نەتەوەیی بوونی خۆی لە خەون و حەزەكانی بۆرژوازی جیابكاتەوە.((
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ئەوە پرسیارە كە چ چینێك رابەرایەتی نەتەوە دەكات گرنگییەكی 

یەكجار زۆری هەیە. كۆمەڵگاكان بەسەر چینەكاندا دابەشكراون، كەوابوو، 

چینانەوە  ل��ەوە  یەكێك  الی��ەن  لە  دەبێت  نەتەوەیی((  ))ب��ەرژەوەن��دی 

نوێنەرایەتی بكرێت. پێشكەونتخوازترین چینی كۆمەڵگا وەك سەرەكیترین 

الیەنی نەتەوەیی پێناسە دەكرێت، ئەوەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە هەموو 

كۆمەڵگا بەرەو پێشەوە دەبات، تەنانەت ئەگەر ئەوە زۆرتر لە برەو پێدان 

بە بەرژەوەندیە تایبەتەكانی خۆشی بێت. ئەگەر چینی كرێكار و ئەو الیەنە 

نەبێت كە رابەرایەتی شۆڕشی نەتەوەیی بكات، ئەوە چینی بااڵدەست و 

و  بەكاربهێنێت  ناسیۆنالیزم  كە  دەبێت  بۆ  دەرفەتەی  ئەو  كە  بۆرژوازییە 

بەرژەوەندی خۆیشی وەك هیی هەموو نەتەوە پێناسە بكات. ئەو توانایی و 

دەسەاڵتە كە بەرژەوەندی چینێكی تایبەتی كۆمەاڵیەتی وەك هەموو نەتەوە 

ئەوان  یەكجار زۆری هەیە. بەهەمان شێوە،  بكرێت، گرنگییەكی  هەژمار 

نەتەوایەتیەكانیان  جیاوازییە  ناوبردنی  لە  پالنی  كە  تۆمەتباركراون  بەوەش 

هەیە.

دەكرد  پێشبینیان  ئەنگلس  و  ماركس  كە  ئەوەی  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

نەتەوایەتیانە  جیاوازییە  ئەو  هەموو  سڕینەوەی  بۆ  هەوڵێك  مانای  بە 

هەژمار ناكرێت، بەڵكو بە تایبەتی ئاماژەیەك بوو بۆ نەهێشتنی جیاوازییە 

ئابووری و كۆمەاڵیەتیەكان، تەریك كردنەوەی ئابووری، جیاكردنەوە ناڕەواو 

نەتەوەیەك  چەوساندنەوەی  و  شەڕەكان  سیاسیەكان،  ملمالنێ   نابەجێكان، 

و  ئیرلەند  پرسی  لە  ئ��ەوان  نمونە  وەك  دیكە.  نەتەوەیەكی  لەالیەن 

بە  هەنووكە  ملێیانەكەی  زۆرە  یەكێتیە  ))گۆڕینی  لە  الیەنگریان  بەریتانیا 

كۆنفدراسیۆنێكی یەكسان و ئازاد یان جیابونەوەیەكی تەواو ئەگەر پێویست 

و  دارشتن  لە  یەكالكەرەوەی  كاریگەرییەكی  ئیرلەند  كێشەی  كرد((.  بێت 
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دروستبوونی شیكردنەوەی ماركسیزم لەمەر پرسی نەتەوەیی هەبووە. 

جەوهەری  الیەنێكی  هیچ  ئەنگلس،  و  ماركس  روانگەی  لە 

پێشكەوتووخوازی لە بارەی پرسی نەتەوەی ئیرلەندبوونی نییە و مافی 

چارەی خۆنوسینی نەتەوەیش نابێت بە رەها و تەواوكەری هەموو شتێك 

هەژمار بكرێت. هاوكات ماركس و ئەنگڵس بە روونی لەوەش ئاگاداربوون 

پەیوەندییەكی  بنەمای  لەسەر  ئیرلەند  و  بەریتانیا  نێوان  پەیوەندی  كە 

چەوسێنەرانە دروست كراوە. لەگەاڵ ئەوەشدا، الیەنگری ماركس لە پرسی 

ئیرلەند تەنیا ))بۆ بوونی هەست و سۆزێكی مرۆڤدۆستانە ناگەڕێتەوە(( 

لە راستیدا، پاڵپشتی كردنی ماركس لە مافی چارەی خۆنوسینی ئیرلەند 

هەردوو  بەدرێژای  دامەزراوە.  چینایەتی  شیكردنەوەی  بنەمای  لەسەر 

دەیەی 1840و 1850، ماركس و ئەنگڵس لەسەر ئەو باوەڕە ساغبوەتەوە 

كە رزگاری ئیرلەند وەك بەرهەمێكی الوەكی شۆڕشی چینی كرێكاری 

خۆی  رای  دا،   1869 ساڵی  لە  ئەو  بەاڵم  بكرێت.  پێناسە  بەریتانیا 

قوواڵ  لێكۆڵینەوەیەكی  دەنووسێت))بەدوای  شێوەیە  بەم  و  دەگۆڕێت 

كرێكاری  چینی  بیردەكەمەوە.  پێشتر  پێچەوانەی  بە  ئێستا  پڕاوپڕ،  و 

ناكات((  مسۆگەر  سەركەوتنێك  هیچ  ئیرلەند  رزگاری  بەبێ   ئەنگڵس 

بۆچی؟ ماركس بیری لەوە كردبووەوە كە چینی ئاریستۆكراسی ئەنگڵس 

لە ڕێگەی زاڵبوون بەسەر ئیرلەند ئەو تواناییەی پەیداكردووە كە درێژە 

بەدایەپاندنی دەسەاڵتی ناوخۆیی بدات. هەر بەم پێیە ))بۆ خێراتركردنی 

بۆ  كارەساتێك  دەبێت  تۆ  ئەوروپا،  لە  كۆمەاڵیەتی  شۆڕشی  پرۆسەی 

تۆ  ئەوەش،  ئەنجامدانی  بۆ  بكەیت.  دروست  ئینگلسی  كاربەدەستانی 

دەبێت لە ئیرلەند هێرشی پێبكەیت، چونكە ئەوە بەالوازترین شوێنی 

ئەو هەژمار دەكرێت.((
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نەتەوەیی  ))رزگ��اری  ئەنگلسی،  كرێكارانی  روانگەی  لە  كەوابوو، 

یان هەست  ئەبستكرات،  دادپەروەریەكی  دابینكردنی  مانای  تەنیا  ئیرلەند 

وسۆزێكی مرۆڤدۆستانە نییە، بەڵكو ئەوە وەك یەكەم پێشمەرج بۆ رزگاری 

كۆمەاڵیەتی خۆیان دەسنیشان دەكرێت((. بەم پێیە، ئەوە ئەركی سەرەكی 

سۆسیالیستەكان لە هەموو شوێنێكە كە گرنگییەكی زۆرتر بە كێشەی نێوان 

نەتەوەیی  تێكۆشانی  لە  بەراشكاوی الیەنگری  ئیرلەند بدەن و  ئەنگلس و 

ئیرلەند بكەن، هەروەها ماركس لە گەڕان بەدوای ئەو پەیوەندییەی كە لە 

نزیك  لەو دەرەنجامە  نەتەوەیی و خەباتی چینایەتی هەیە،  پرسی  نێوان 

پڕاوپڕی  پەیوەندییەكی  ئێستاش  ئیرلەند هەتا  لە  ))پرسی زەوی  دەبێتەوە 

بە كێشە كۆمەاڵیەتیەكان هەیە، چونكە ئەوە بۆ زۆربەی خەڵكی ئیرلەند 

وەك پرسی هەبوونە، ژیان و مەرگ و لەبەر ئەوەی كە هاوكات لە پرسی 

چەند  لەو  پاڵپشتی  چارەسەرێك  وەك  ماركس  جیاناكرێتەوە((.  نەتەوەش 

ئیرلەند پێویستە ئەو چەند خاڵە رەچاو  پێشنیازە دەكات و پێی وایە كە 

بكات:

1 -خۆ بەڕێوەبردن و سەربەخۆیی لە بەریتانیا.

2- بەرپاكردنی شۆڕشێك بۆ دابەشكردنی زەوی و زار بە یەكسانی .

3- باجی تاریفی پارێزەر لە دژی بەریتانیا. لە الیەكی دیكەوە، ئەوەیش 

لە بەرژەوەندی خەباتی چینایەتی پێناسە دەكرێت كە ئیرلەندیەكان دەبێت 

بە گرنگییەكی زۆرتر سەیری پرسی نەتەوەیی بكەن. ئەنگلس لەنامەیەك بۆ 

كائوتسكی لە ساڵی 1882 دەنوسێت))ئیرلەندییەكان نە تەنیا مافیان هەیە 

بەڵو ئەركیان لەسەر شانە بەرلەوەی كە بیر لە ئێنتەرناسیۆنالبوون بكەنەوە، 

بە تەواوی نیشتیمانپەروەر بن((.

))ئەوان ئەو كاتە زۆرتر لە ئینتەرناسیۆنالبوون و هاوكاری جیهانی 
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نزیك دەبنەوە كە بە شێوەیەكی راستەقینە الیەنگری پرسی نەتەوەیی بن((.

نێوان  پەیوەندی  چۆنیەتی  بارەی  لە  راستییەك  وەك  كە  ئەوەی 

نۆزدەهەم  سەدەی  كۆتایی  لە  دواتر  لێكرا،  جەختی  ئیرلەند  و  بەریتانیا 

لە هەموو  ئیمپریالیزم  داگیركەری  بۆ قۆناغی  تێپەڕبوونی سەرمایەداری  و 

جیهانی  سیستمێكی  وەك  ئیمپریالیزم  پەیداكرد.  رەنگدانەوەی  جیهاندا 

ئێجگار  بەشێكی  بەسەر  تەواوی  زاڵبوونێكی  كۆلۆنیالی و  چەوەساندنەوەی 

لە  دامەزرابوو.  سەرمایەداری  واڵتێكی  چەند  لەالیەن  جیهانە  ئەم  زۆری 

نەتەوە چەوساوە و  نێوان دوو كەمپی  لە  ئیمپریالیزم، جیهانی  ئەنجامدا، 

بۆ  كاری  لینین  ئەنگلس،  و  ماركس  دوای  لە  دابەشكرد.  چەوسێنەرەكان 

نەتەوەیی  پرسی  بارەی  لە  ماركسیزم  تێگەیشتنی  پێشكەوتوترین  داڕشتنی 

راستیەكانی  رووب��ەڕووی  كەسێك  كات  هەر  لینین،  روانگەی  لە  كرد. 

سەردەمی ئیمپریالیزم دەبێتەوە، یەكەم شت كە نابێت لە بیری بكات ئەوەیە 

دابەشكراوە  نەتەوە چەوسێنەر و چەوساوەكان  نێوان  لە  ئێستا  كە جیهان 

و چەوساندنەوەی نەتەوەیی نە تەنیا زیادی كردووە، بەڵكو بە شێوەیەكی 

نەبینراو رۆژ بە رۆژ بەرفراوانتر دەبێتەوە.

پرسی  ب��ارەی  لە  كالسیك  ماركسیزمی  لێكدانەوەیەكی  لە  لینین 

نەتەوەیی ئاماژە بەوە دەكات كە)) روانگەی ماركس و ئەنگلس لە بارەی 

چۆنیەتی  بۆ  سیاسەتێك  دارشتنی  بە  گەوەری  یارمەتیەكی  ئیرلەند  پرسی 

بزووتنەوە  لەگەڵ  چەوساوەكان  نەتەوە  كرێكارانی  رووب��ەڕوب��ون��ەوەی 

كردارەكانی  گرنگیە  لە  هیچكام  كە  نمونەیەك  كردووە،  نەتەوایەتییەكاندا 

خۆی لە دەستنەداوە((. 

لینین، سۆسیالیزم زۆرتر لە رستەیەكی بێ  مانا دەچێت ئەگەر  بۆ 

بەپرسی  چڕویڕیان  پەیوەندییەكی  كە  رادیكااڵنەی  روانگە  ئەو  هەموو  بە 
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بەواتایەك،  نەبەسترێتەوە.  نەتەوەیی هەیە،  پرسی  تایبەت  و  دیموكراسی 

رۆڵێكی  نەتەوەیی  پرسی  و  ناسیۆنالیزم  كە  دەكاتەوە  لەوە  جەخت  ئەو 

گرنگیان بۆ بەرەو پێشچونی ئامانجەكانی سۆسیالیزم هەیە.

لە سااڵنی سەرەتای سەدەی بیستەمدا، سۆسیالیستەكان رووبەڕوی ئەو 

پرسیارە گرنگ و هەستیارە دەبونەوە ئایا ماركسیزم بۆی هەیە كە پاڵپشتی 

مافی چارەی خۆنوسینی نەتەوەكان بكات؟ ئەو پرسیارە بە گەرموگوڕی لە 

ناو سۆسیال دیموكراتەكانی روسیای پێش شەڕی یەكەمی جیهانی، مشتومڕی 

وەك  هەردوكیان  كە  ئۆسترالیا  و  روسیا  لە  تایبەتی  بە  و  كرابوو  لەسەر 

لەسەر  لینین  پەیوەندیەدا،  لەو  دەكران.  هەژمار  فرەنەتەوە  ئیمپراتریەتی 

بۆ  لەبار  نەتەوەیی دەكرێت وەك دەرفەتێكی  پرسی  بوو كە  باوەڕە  ئەو 

جوواڵندنی جەماوەر لەدژی دیكتاتۆریەت كەڵكی لێ وەربگیرێت، هەربۆیە 

پشتگیری  دژی  لە  كە  ئەوانەی  نێوان  لە  بەاڵم  بوو.  بەڵێ   ئەو  وەاڵمی 

وەاڵمی  نا  بە  وەستانەوەو  نەتەوەیی  خەباتی  لە  سۆسیالیستەكان  كردنی 

ئەو پرسیارەیان داوەتەوە، دەكرێت ئاماژە بەناوی ماركسیستی بەناوبانگی 

پۆڵەندی )ئۆتریش( رۆزا لۆكسەمبۆرگ بكرێت.

لە سەردەمێكدا كە رۆزا لۆكسەمبۆرگ لە پۆاڵند لە دایكبوو، ئەو 

واڵتە هێشتا لە ژێر ركێفی داگیركەریدابوو، لە ساڵی 1795 بە دواوە پۆاڵند 

دوابەدوای  دابەشكرابوو.  ئۆستریا  روسیا،  ئیمراتۆریەتی  هەرسێ   نێوان  لە 

پەرەسەندنی بزووتنەوەی سۆسیال دیموكراسی لە واڵتی ئاڵمانیا، ئۆستریا و 

روسیا، ئەو بیرۆكەیە لە هەرێمەكانی پۆاڵندیش باڵوبویەوە. هەر بەم پێیە، 

باسێكی هەرە  بە  ئیرلەند  پرسی  هاوشێوەی  بە  پۆاڵند  پرسی سەربەخۆی 

بیستەم هەژمار  لە سەرەتای سەدەی  گرنگ و هەستیاری سۆسیالیستەكان 

دەكرا.
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بابەتی ئەگەری الیەنگری كردن لە سەربەخۆی پۆاڵند لە كۆنگرەی 

و  كرا  لەسەر  مشتومڕی   1896 ساڵی  لە  دووەم  ئینتەرناسیۆنالی  لەندەنی 

پارتی سۆسیالستی پۆاڵند، پێشنیازێكی بۆ سەربەخۆیی پۆاڵند پێشكەش كرد 

یەكجار زۆری  گرنگییەكی  پۆاڵند،  رایگەیاندبوو كە سەربەخۆی  لەوەیدا  و 

سیاسی بە تایبەتی بۆ كرێكارانی پۆاڵند و بە گشتی بۆ بزوتنەوەی جیهانی 

كرێكاران هەیە.

رۆزا لۆكسەمبۆرگ بە توندی لە دژی ئەو بیرۆكەیە وەستایەوە و 

بە نوسینی كۆمەڵێك وتار لە چاپەمەنییەكانی سەر بە بزووتنەوەی جیهانی 

پرسی  بە  پێدان  گرنگی  بەبێ   كرێكاران  كە  دەكرد  لەوە  باسی  كرێكاری، 

نەتەوەیی، دەبێت تێكۆشان و خەباتی خۆیان بۆ دژایەتیكردنی سەرمایەداری 

بزووتنەوە  لە  بەشداریكردن  و  هاوسۆزی  لە  و  بكەن  تەرخان  جیهانی، 

نەتەوایەتیەكان دوور بكەونەوە، چونكە ناسیۆنالیزم هۆكارێكی سەرەكییە بۆ 

بەالڕێدابردنی كرێكاران لە خەباتی چینایەتی و سۆسیالیزم.

لە راستییدا، رۆزا لۆكسەمبۆرگ بە دژایەتیكردنی پرۆژەی سەربەخۆی 

دابڕانێكی  و  دابەشبوون  ئەگەری  رووبەڕوی  كالیسكی  ماركسیزمە  پۆالند، 

فیكری و تیۆری دیكە كردووە. بە واتایەك، ئەو بەرهەڵستی داواكارییەكی 

دەكرد كە ماركس بە درێژای ژیانی خۆی پاڵپشتی لێكردبوو. لەگەاڵ ئەوەشدا، 

ئەو بە تەواوی ئاگاداری ئەو بەرەنگاربوونەوەیە بوو و تەنانەت لەوەش سڵی 

نەكردەوە كە بیرۆكەی ماركس لە بارەی سەربەخۆی پۆاڵند بە)) بیرۆكەیەكی 

كە  لەبەرئەوەی  پەیوەندیەدا،  لەم  هەر  بكات.  پێناسە  هەڵە((  پەككەوتو 

پارتی سۆسیالستی بەریتانیا پاڵپشتی لە داواكارییەكەی ماركس بۆ سەربەخۆی 

پۆاڵند دەكرد، رۆزا لۆكسەمبۆرگ لە زنجیرە وتارێك بەشێوەیەكی چڕوپڕتر 

رەخنەیەكی زۆرتری ئاراستەی ئەو بیرۆكەیە كرد.
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ئەو باسی لەوە دەكرد كە لەساڵی 1848، ماركس و زۆربەی دیمكراتە 

لە  بەرگریكەر  هێڵێكی  دروستكردنی  پێناو  لە  رۆژئاوایی،  ئەوروپاییەكانی 

نێوان روسیای تێزاری و رۆژئاوای ئەوروپا كە ئەو كات مەترسی ئەگەری 

داگیركەری روسەكان لە ئارادا بوو، پاڵپشتیان لە دامەزراندنی حكوومەتێكی 

دەكردەوە  لەوە  جەختی  لۆكزامبۆرگ  رۆزا  دەكرد.  پۆاڵندی  سەربەخۆی 

نە  بەاڵم  بوو،  پەسەندكردن  جێگای   1848 ساڵی  لە  هەڵوێستە  ئەم  كە 

لە سااڵنی 1890 و 1900 )تەنانەت لە 1880یش، رێی تێنەدەچوو كاتێك 

پۆاڵند  لە سەربەخۆیی  الیەنگریكردن  لە  دیكەشی  راگەیاندراوێكی  ماركس 

باڵوكردەوە(. ئەو هەروەها مشتومڕی ئەوەشی دەكرد، كە باڵوبوونەوەی 

هاوخەباتی  و  هاوپشتی  ئاستی  بەرزبوونەوەی  و  سەرمایەداری  سیستمی 

پڕاوپڕی  پەیوەندیەكی  ئەوروپا،  پیشەسازییەكانی  واڵتە  لە  كرێكار  چینی 

لە نێوان روسەكان و پۆاڵندیەكانی روسیا درووستكردوە و ئەو پێشنیازەی 

پۆاڵندی  سەربەخۆی  دامەزراندنەوەی  دووبارە  بۆ  دیموكراتەكان  سۆسیال 

بە هاوشێوەی))یۆتوپیایەكی خەیاڵی(( پێناسە كرد رۆزا لۆكسەمبۆرگ وەك 

لە  رەخنەكانی  درێژەی  لە  كالسیك  ماركسیزمی  پەڕگیروتوندڕەوی  الیەنی 

ناسیۆنالیزم و پرسی نەتەوەیی جەخت دەكاتەوە داكۆكیكردن لە پێكهێنانی 

حكومەتێكی  دروستبوونی  بۆ  داواكارییەك  لە  زۆرتر  سەربەخۆ  پۆاڵندێكی 

دیكەی سەرمایەداری و لە ئەنجامدایش، چەوسێنەرو دژ بە چینی كرێكار 

دەچێت. بە واتایەك، لە روانگەی ئەو، كرێكاران نابێت بە بڕ و بیانوی 

لە  نەتەوەیی  پرسی  و  دەس��ت((  ژێر  لە))ناسیۆنالیزمی  كردن  پاڵپشتی 

دروستكردنی حكومەتێك بۆ چینی بۆرژوازی هاوپشت و هاوكار بن، بەڵكو 

هەوڵەكانیان بۆ دابینكردنی سۆسیالیزم و گەیشتن بە ئازادییە دیموكراتیەكان 

كرێكارە  روو  دەخاتە  داوایە  ئەو  لۆگسەمبۆرگ  بكەنەوە. هەروەها  چڕتر 
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پۆاڵندیەكان ) لە كاتێكدا بەشێك لە نیشتیمانەكەیان لەالیەن روسیا داگیر 

نەتەوەكانی  كرێكارانەی  ئەو  هەموو  لەگەاڵ  هاوكاری  بە  دەبێت  كرابوو( 

بۆ  هەواڵ  هاوبەش  خەباتێكی  رێگەی  لە  روسیا،  ئیمراتۆری  ناو  دیكەی 

كرێكاری  و  دیموكراتیك  دامەزراندنی حكومەتێكی  و  تێزاریسم  روخاندنی 

بدەن.

لە ئەنجامدا، ئەو بیرمەندە ناسراوەی ماركسیزم كە روانگەی ماركس 

و ئەنگلسی لە بارەی ناسیۆنالیزم و پرسی نەتەوەیی بە هەڵەیەكی گەورە 

كرد،  پێناسە  چوو((  بەسەر  تیۆریەكی))ماوە  بە  شوێنیش  هەندێك  لە  و 

بیر و هزری سۆسیالیستەكان  لە  نوێ   دابڕانێكی  لێكترازان و  ئەنجامدا  لە 

رۆزا  كرد.  نێونەتەوەییدا دروست  ئاستی  لەسەر  نەتەوەیی  كێشەی  لەمەڕ 

لۆكسەمبۆرگ و هاوڕێیانی لەو قوتابخانە فیكرییەی كە دواتر بە))ماركسیزمی 

باس  ئێمە  ))كاتێك  بوون  سوور  ئەو  لەسەر  دەركرد،  ناوبانگی  رووسی(( 

بە هاوشێوەی  نەتەوە  ئێمە چەمكی  مافی چارەی خۆنوسین دەكەین،  لە 

پێكهاتەیەكی هاوتوخم و یەكسان پێناسە دەكەین، لە كاتێكدا كۆمەڵگەیەك 

یەكچوو و هاوتوخمی  لە  پێكهاتەیەكی  دابەشكراوە،  بەسەر چینەكاندا  كە 

كۆمەاڵیەتی_سیاسی بوونی نییە((.

بەباشی  زۆر  ئەوەی  دواتر،  سااڵنی  لە  روداوەك��ان  پرۆسەی  بەاڵم 

سەلماند كە رۆزا لۆكسەمبۆرگ لەوەدا هەڵەیەكی مێژووی كوشندەی كردووە 

كە سەربەخۆی پۆاڵندی بە هاوشێوەی ))یۆتۆپیایەكی خەیاڵی(( پێناسە كرد. 

كە  كردبا،  سنوردار  وتەیەش  بەو  خۆی  روانگەكەی  تەنانەت  ئەو  ئەگەر 

لە  واڵتە  ئەو  ناتوانێت  پۆاڵندیش،  سەربەخۆی  حكومەتێكی  دامەزراندنی 

ژێر ركێفی داگیركەری روسیا و واڵتە زلهێزەكانی دیكە رزگار بكات، بەڵكو 

دەكرا لە ئاستی ئەو رەخنە و گازندانەی كە دواتر رووبەڕوی ئەو بیرمەندە 
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ماركسیستە دەبنەوە كەم بكرێتەوە، بەاڵم ئەو بەوەش نەوەستاوە مشتومڕی 

ئەوەی كردووە كە تەنانەت حكومەتێكی بە رووكەش سەربەخۆی پۆاڵندیش 

سەركەوتن مسۆگەر ناكات.

بۆ  لۆكسەمبۆرگ  رۆزا  روانگەی  پێكرا،  ئاماژەی  لەسەرەوە  وەك 

ناسیۆنالیزم و پرسی نەتەوەیی لەگەڵ بیرۆكەكانی ماركس و ئەنگلس وێكچوو 

هاوتەریب نەبوو و ئەوەش بۆ كۆمەڵێك گۆڕانكاری سیاسی، كۆمەاڵیەتی و 

مێژووی ئەو سەردەمە دەگەڕێتەوە. لەم پەیوەندیەدا، ئەوە زۆر گرنگە كە 

روانگەی لینین بۆ ئەو پرسە هەستیارە لە دوو سەردەمی جیاوازی مێژووی 

لێكۆڵینەوە و تێڕامانی لە بارەیەوە بكرێت، یەكەم لە سەرەتای سەدەی بیستەم 

زۆر پێشتر لە هەڵوێستەكانی رۆزا لۆكسەمبۆرگ لە بارەی پرسی نەتەوەیی 

و دووەم لە دوای سەركەوتنی شۆڕشی ئۆكتۆبەر و چارەسەركدنی كاتیی 

كێشەی سەربەخۆی پۆاڵند لە ساڵی 1919. لینین وەك درێژە پێدەری ماركس، 

زۆر بەباشی كەڵكە لە پرسی نەتەوەیی وەك دەرفەتێك بۆ دروستكردنی 

و  كۆكردنەوە  و  روسیا  دیموكراتەكانی  سۆسیال  بەرەی  ناو  لە  یەكڕیزی 

یەكگرتنی نەتەوە چەوساوەكان لە ژێر ئااڵی چینی كرێكار وەرگرت. وەك 

وەاڵمدانەوەیەك بۆ پرسی نەتەوەیی، ماركسیستە روسەكان )لە بەندی 9ی 

پارتی سۆسیال دیموكراتیكی روسیا( بانگەوازی مافی چارەی خۆنوسینیان بۆ 

نەتەوەكان كرد كە ئەوە جیابوونەوەیەكی تەواو و دامەزراندنی دەوڵەتی 

روسیای  زۆری  كاردانەوەیەكی  بەتایبەت  ئەوە  دەگرتەوە.  سەربەخۆشی 

تێزارییەوە هەبوو لەو سەردەمەدا، بە ئیمپراتۆرییەتێك كە بەندینخانەیەكی 

حوكمی  ژێر  لە  دەكرا.  پێناسە  درووستكردبوو،  نەتەوەكان  بۆ  گەورەی 

فینەكان،  یستوونیەكان،  لیتوانییەكان،  )پۆاڵندیەكان،  روسەكاندا  داگیركاری 

لیتسەكان، ئۆكرانییەكان و هتد( لە هەموو مافەكانی خۆیان بێبەشكرابوون 
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و بە شێوەیەكی سیستماتیك لە الیەن حكومەتی تیزاری دەچەوسانەوە لە 

راستیدا، لینین بە كەڵك وەرگرتن لە پرسی نەتەوەیی سەركەوتنێكی كاتی بۆ 

پارتی سۆسیال دیموكراتی رووسیا مسۆگەر كرد، بەاڵم، بەوەش))سندووقی 

كۆنتڕۆاڵ  هێزێكی  وەك  نەتەوەكان  كێشەی  دواتر  و  كردەوە  پاندۆرای(( 

نەكراو رووبەڕوی یەكەم حكومەتی كرێكاری جیهان دەبێتەوە.

خۆنوسین  چ��ارەی  مافی  لە  ك��ردن  پاڵپشتی  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ 

رووبەڕووی كۆمەڵێك دەنگی ناڕەزایی و دژایەتیكردن لە ناو بەرەی سۆسیال 

دیموكراتەكانی روسیا بووەوە كە لە ناویاندا دەكرێت ئاماژە بە ناوی رۆزا 

خاڵی  بكرێت.  تر  كەسێكی  چەند  و  پیاتاكۆڤ  بۆخارین،  لۆكسەمبۆرگ، 

پەیوەندی  لە  ناسراوە  بیرمەندە  چەند  ئەو  رهەڵستكاری  بە  بۆ  سەرەكی 

لەگەڵ پرسی نەتەوەیی بۆ ئەوە دەگەڕاوە كە لە روانگەی ئەوان لە سیستمی 

ئیمپریالیزمدا، مافی چارەی خۆنوسین زۆرتر لە یۆتۆپیایەكی خەیاڵی دەچێت، 

لە كاتێكدا لە سەردەمی سۆسیالیزم وەك هێزێكی كۆنە پارێز دەردەكەوێت. 

بە واتایەك، لەسەردەمی داگیركەری ئیمپریالیزمدا، ئیتر نەتەوە سەربەخۆ 

بچووكەكان بوونیان نامێنێت. هەروەها بەدوای جێگیر بوونی سۆسیالیزمیش، 

بەرەو الوازبوون دەچێت وپرسییاری سنوورە  نەتەوەیی  پێگەی حكومەتی 

نەتەوەییەكان، گرنگی و هەستیاری خۆی لە دەستدەدات.

كۆمەڵێك  مێژوویەكان  جیاوازە  سەردەمە  لە  ماركسیزم  كەوابوو، 

چارەسەری جۆراوجۆر و هەندێك جار لەیەك نەچووی بۆ پرسی نەتەوەیی 

و ناسیۆنالیزم پێشنیاز كردووە. لەگەاڵ ئەوەشدا، دەبێت ئاماژە بەوە بكرێت 

ماركسیستی،  خوێندنەوەیەكی  بنەمای  لەسەر  چارەسەرانە  ئەو  كە هەموو 

ماتریالیزمی دیالێكتیك و شرۆڤەكردنی بارودۆخی چینایەتی بونیاد نراوە. بە 

هەمان شێوە جیاوازییەكی قوواڵ لە نێوان نوسینەكانی لینین لە سەرەتای شەڕی 
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یەكەمی جیهانی و دواتر لە دوای سەركەوتنی شۆڕشی ئۆكتۆبەری1917 لە 

بارەی پرسی نەتەوەیی و پێگەی ناسیۆنالیزم لە سەردەمی شۆڕشی كرێكاری 

هەیە. پێش شۆڕشی ئۆكتۆبەر، لینین بە كەڵك وەرگرتن لە دروشمی مافی 

بۆرژوازی دەدات و  ناسیۆنالیزمی  لە  چارەی خۆنوسین گورزێكی كوشندە 

مسۆگەر  چەوساوەكان  نەتەوە  كرێكاری  چینی  پاڵپشتی  و  باوەڕ  هاوكات 

دەكات. لە راستیدا لینین و زۆربەی ئەندامانی پارتی سۆسیال دیموكراتی 

روسیا، باوەڕیان بەوە هەبوو كە پێدانی ئەگەری جیابوونەوە و دروستكردنی 

چینی  گردبونەوەی  و  یەكێتی  بە  یارمەتی  زۆرترین  سەربەخۆ  دەوڵەتی 

دڵنیا  بۆ  هەروەها  دەك��ات.  روسیا  ئیمپراتۆری  دەسەاڵتی  ژێر  كرێكاری 

بووە،  سیاسدا  نزمی  ئاستێكی  لە  كە  كرێكارانەی  ئەو  زۆرتری  كردنەوەی 

ئەوە پێویستیەكی مێژوویی و تاكتیكی بوو كە جەخت لەوە بكرێتەوە كە 

چەوساندنەوەی  و  لێكردن  زۆر  لە  بەرژەوەندییەكی  هیچ  كرێكار  چینی 

كەمایەتییە نەتەوەییەكانی دیكەدا نییە. لە هەمانكاتدا، ئەوەشیان دەخستە 

روو كە چینی كرێكار تەنیا دەبێت لە ژێر یەك ئااڵ كۆبێتەوە و لە ژەهری 

دەمارگیری  و  شۆڤێنیزم  و  بچووكەكان  نەتەوە  دواكەوتوی  ناسۆنالیزمی 

نەتەوەش دوور بكەوێتوە. لەگەڵ ئەوەشدا، لینین مافی چارەی خۆنوسینی 

وەك داخوازییەكی سەرەتایی چینی كرێكار پێناسە دەكرد. هەروەها وەك 

لینین خۆی ئاماژەی پێدەكات، ))بۆرژوازی هەموو كات گرنگییەكی ئێجگار 

دەخاتە  یەكالكەرەوە  ئەوەش  و  دەدات  نەتەوەییەكانی  داخوازییە  بە  زۆر 

روو. بۆ پرۆلیتاریا پرسی نەتەوەیی لە پلەی دووەم دیت و لە خوارەوەی 

بەرژەوەندی خەباتی چینایەتی هەژماری دەكات(.

وەك  خۆنوسینی  چ��ارەی  مافی  ئەو  هەمووانیش،  ل��ەس��ەرەوەی 

بە  پەیوەندییەكی  كە  دەكرد  پێناسە  بۆرژوازی  دیموكراتیكی  داواكارییەكی 
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ئامانج و بەرنامەی سۆسیالیستەكانەوە نییە. لەگەڵ هەموو ئەو ناتەبایی و 

جیاوازییە تاكتیكیەی سۆسیال دیموكراتەكای روسیا لەمەر ناسیۆنالیزم و كێشەی 

بەرنامەی  كە  دەكرد  ئەوە  بۆ  روونكردنەوەی  بەردەوام  لینین  نەتەوەیی، 

ماركسیزم لەمەر پرسی نەتەوەیی بە شێوەیەكی سەرەكی كەموكورتی تێدایە 

و بە نەرێنی)مەنفی( پێناسەی دەكرد:لە دژی چەوساندنەوەی نەتەوەیی، لە 

دژی سەركوتكردنی كولتووریی و هتد.

پرسی  بۆ  لینین  سیاسەتی  لە  تاكتیكی  ناتەباییەكی  پەنابوونی  لە 

نەتەوەیی، جەخت لەوەش دەكرێتەوە كە شۆڕشی ئۆكتۆبەر كاریگەرییەكی 

گەوەری بەسەر بەرەوپێشچوونی شۆڕشی دژی داگیركەری كۆلۆنیالی هەبووە. 

دەستنیشان  دیموكراتیك  نەتەوەیی  شۆڕشی  بۆ  قۆناغی  دوو  خۆی  لینین 

كردووە: قۆناغی یەكەم لە ساڵی1871 بۆ 1879 كە لەو ماوەیەدا حكومەتە 

مۆدێرنەكانی ئەوروپا، دروست دەبێت و قۆناغی دووەم لە ساڵی 1905 بۆ 

سەردەمی شۆڕشی ئۆكتۆبەری 1917 كە دەورێكی نوێ  لە پرۆسەی رزگاری 

نەتەوەیی لە رۆژهەاڵتی ئەوروپا و ئاسیا لە خۆدەگرێت.

ساڵی1920،  كۆمۆنیست  ئینتەرناسیۆنالی  دووەم��ی  كۆنگرەی  لە 

لینین جەخت لەوە دەكاتەوە كە پرسی نەتەوەیی تەنیا لە رێگەی شۆڕشی 

پرۆلیتاریا چارەسەر دەكرێت. لەمەودوا بۆرژوازی توانای رابەرایەتی خەباتی 

ئێستا  و  دەكات  ئیمپریالیزم  پاڵپشتی  و  هاوكاری  چونكە  نییە،  نەتەوەیی 

بۆرژوازی  بەواتایەك،  بكرێت.  پێناسە  دەبێت وەك الیەنێكی دژە شۆڕش 

لەگەڵ  داگیركەری كۆلۆنیالی، جیاوازییەكی زۆری  سەردەمی خەباتی دژی 

چینی بااڵدەستی سەدەی 18 و 19 هەیە كە خەباتی بۆرژوا_دیموكراتیكیان 

شانی  لەسەر  ئێستا  نەكراوە  تەواو  ئەركە  ئەو  كەوابوو،  دەكرد،  رابەری 

چینێكی شۆڕشگێڕی نویێە، ئەوەش چینی كرێكارە.
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لە كاتێكدا بەدرێژای سەدەی بیستەم ماركسیزمی كالسیك كۆمەڵێك 

پرسی  و  ناسیۆنالیزم  بەرپەرچدانەوەی  بۆ  جیاوازی  تاكتیكی  و  رێگاچارە 

نەتەوەیی رەچاو كرد و لە نێوان نكۆڵی كردن لە بوونی نەتەوە و پاڵپشتی 

كردن لە خەباتی نەتەوە چەوساوەكان بە دوو دڵی و ڕاڕاكردن مامەڵەی 

كێشەی  هێشتاش  یەكەم  و  بیست  س��ەدەی  لەسەرەتای  دەك��رد،  لەگەاڵ 

نەتەوەیی و ناسیۆنالیزم هەروا بە گەرم و گوڕی ماوەتەوە. زیاتر لە سەدە 

و نیوێك پێش ئێستا، هەردوو بیرمەندی مەزنی ماركسیزمی كالسیك كارل 

پڕاوپڕ  یەیوەندییەكی  بوونی  لە  جەختیان  ئەنگلس،  فردریك  و  ماركس 

تایبەتی  بە  كردووەتەوە،  دیموكراسدا  و  ناسیۆنالیزم  نێوان  لە  نزیك  و 

ئاماژەیەك بوو بۆ نەهێشتنی جیاوازییە ئابووری و كۆمەاڵیەتیەكان، تەریك 

كردنەوەی ئابووری، جیاكردنەوە ناڕەوا و نابەجێیەكان و بە گشتی، كۆتای 

پێهێنان بە ملمالنێ  سیاسیەكان، شەڕەكان و چەوساندنەوەی نەتەوەیەك لە 

الیەن نەتەوەیەكی دیكە.

)مانیفێستی  خۆیان  بەناوبانگەكەی  لەسەرچاوە  ئەوان  ئەگەرچی 

كۆمۆنیست( زۆرتر گرنگیان بە پێشبڕكێیە ئابوریەكانی ناو كۆمەڵگە داوە، 

كاتێك باس لەوە دەكەن كە ئەگەر چینی كرێكار ئەوە الیەنە نەبێت كە 

رابەرایەتی شۆڕشی نەتەوەیی بكات، ئەوە چینی بااڵدەست و بۆرژوازییە كە 

ئەو دەرفەتەی بۆ دروست دەبێت كە ناسیۆنالیزم بەكاربهێنێت و بەرژەوەندی 

ناكرێت  پێناسە بكات، لەگەاڵ ئەوەشدا  خۆشی وەك هیی هەموو نەتەوە 

نكۆڵی لە بوونی روانگەیەكی مرۆڤدۆستانە و لۆژیكێكی سەردەمیانەی ئەو 

دوو بیرمەندە مەزنە بكرێت.

لە كۆتاییدا دەبێت ئاماژە بە شەپۆلێكی نوێی سەرهەڵدانی بزووتنەوەی 

دواب��ەدوای  بكرێت.  راب���ردوودا  دەی��ەی  دوو  م��اوەی  لە  نەتەوەگەرایی 
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یۆگسالڤیا  فیدراسیۆنی  هەڵوەشاندنەوەی  و  سۆڤیەت  یەكێتی  هەرەسهێنای 

توندوتیژییەكی بێوێنەی نەتەوەیی بەرپابوو و ئەوەش وەك الیەنێكی دزێو 

دواكەوتوانەی بیرۆكەی ناسیۆنالیزم پێناسە كرا، ئەگەر چی پێكەوەلكاندنی 

لەبەر  نابێت.  باشتریشی  لەوەی  دەرەنجامێكی  نەتەوەكان  زۆرەملێیانەی 

وەك  ماركسیزم  مرۆڤگەرایانەی  روانگەی  و  چەپ  بیرۆكەی  كە  ئەوەی 

بە  تێپەڕبوون  لە  دەرەنجامێك  رۆژئاواو  مۆدێرنی  فەلسەفەی  لە  بەشێك 

قۆناغی رێنسانس كۆمەڵێك ئاڵوگۆڕی دیكەی سیاسی، كۆمەاڵیەتی و مێژووی 

بە  دیكە  پێداچوونەوەیەكی  نوێ ،  چەپی  كە  پێدەچێت  دەكرێت،  هەژمار 

پرسی نەتەوەیی و هەوڵدان بۆ رزگاری نەتەوەیی بكات. بەبێ  لەبیركردنی 

سەردەمیانەیە  پێویستیەكی  ئەوە  نەتەوەیی،  پرسی  ئابوورییەكانی  الیەنە 

دیموكراتیزەكردنی  نزیكەی  و  پڕاوپڕ  پەیوەندیەكی  بەبوونی  گرنگیش  كە 

كۆمەڵگە و پەرەپێدان بە مافەكانی مرۆڤ لەگەڵ رزگاریخوازی نەتەوەیی و 

شوناسی سەركوتكراوی نەتەوە چەوساوەكان بدرێت.
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 ژیان و هزرەكانی كارڵ ماركس
 فریدریك ئەنگڵس

 لە فارسییەوە: ئەرسەالن حەسەن
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كارڵ ماركس، ئەو پیاوە بوو كە بۆ یەكەمجار چوارچێوەیەكی زانستی 

بۆ سۆسیالیزم دانا، ماركس لە ساڵی 1818 لە تریر لەدایكبووە. سەرەتا لە 

زانكۆی بۆن زانستی مافەكانی خوێندووە، بەاڵم زوو لە مێژوو و فەلسەفەی 

كۆڵیوەتەوە و لە ساڵی 1842 بڕیار دەدات وەك مامۆستای یاریدەدەر لە 

بە خوێندن  درێژە  مامۆستایی  پێگەی  بۆ دەستەبەركردنی  فەلسەفە  بەشی 

سێیەم  ویلهلمی  فریدریك  مردنی  پاش  سیاسی  جوواڵنەوەی  كە  بدات، 

سەریهەڵدابوو، بەرە و ڕێگەیەكی دیكەی برد. سەرۆكەكانی بۆرژوای لیبراڵی 

ئەوانی  و  هانسمان  هاوزن،  كامپ  هەروەك  ماركس  هاوكاری  بە  ڕاین2 

ماركس،  ڕەخنەكانی  و  دامەزراند  تسایتۆنگ«یان  »ڕاینیشی  كۆڵن  لە  دی 

سەرنجێكی زۆری دەربارەی ڕەفتاری ئەنجومەنی ویالیەتی ڕاین كێشكردبوو، 

لە پایزی سالى 1842 بە سەرنوسەری ئەو باڵوكراوەیە هەڵبژێردرا. دیارە 

بەاڵم  باڵودەبوەوە،  سانسۆردا  هەلومەرجی  لە  تسایتۆنگ«)4(  »ڕاینیشی 

سانسۆر دەرەقەتی نەهات.

كۆمەڵە  و  هەرجارە  توانی  ڕادەی��ەك  تا  تسایتۆنگ«  »ڕاینیشی   

وتارێكی گرنگ، لە سانسۆر ڕزگار بكات. سەرەتا ماددەیەكی كەم بۆ وەالنان 

دەرخواردی سانسۆر دەدرا، بە شێوەیەك كە یان دەزگای سانسۆر بۆخۆی 

بدات، هەڕەشەی  بۆ باڵوكردنەوە  بۆ ئەوەی مل  یان  پاشەكشەی دەكرد، 

لێدەكرا كە ڕۆژنامەی بەیانی باڵونابێتەوە. هەر كاتێك باڵوكراوەكان بوێری 
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چەندسەد  بودجەیەكی  باڵوكەرەوانیان  دەبوو،  تسایتۆنگ«یان  »ڕاینیشی 

كاتەدا  لەو  دەكرد،  تەرخان  ڕۆژنامەكان  كۆكردنەوەی  بۆ  زیاتریان  تالەر 

ئەگەری بەردەوامی سانسۆر لە ساڵی 1843 لە ئەڵمانیا چیتر ئاسان نەبوو. 

بەاڵم خاوەن ڕۆژنامەكانی ئەڵمانیا بوودەڵە، ترسنۆك و نەزان بوون، بويە 

»ڕاینیشی تسایتۆنگ« دەبوایە بە تەنیا بجەنگایە. ئەو دوای هەر سانسۆرێك 

بۆخۆی  حكومەت  سەرۆكی  تا  دەبووەوە،  دیكە  سانسۆرێكی  ڕووبەڕووی 

هەنگاوی بۆ سانسۆركردنی ئەو باڵوكراوەیە نا. حكومەت لە سەرەتای 1843 

ڕایگەیاند كە دەرەقەتی ئەو باڵوكراوەیە نایەت و لەوە بە دواوە بێ هیچ 

بیانویەك سەركوتی كرد. 

ماركس لەو نێوەدا زەواجی لەگەڵ خوشكی ڤۆن وستفالیا )5( كرد، 

كە پاش ماوەیەك بە وەزارەتی كۆنەپارێزی گەیشت، كۆچیكرد بۆ پاریس و 

لە وێ بە یارمەتی ئە ڕۆگە »كتێبەكانی ئەو ساڵەی ئەڵمانیا - فەرەنسا«ی 

باڵوكردەوە كە تێیدا زنجیرەی بەرهەمی سۆسیالیستی خۆی بە »ڕەخنەی 

فەلسەفەی مافەكانی هیگڵ« دەستپێكرد، پاشان بە هاوكاری ف. ئەنگڵس 

»بنەماڵەی پیرۆز، دژی برۆنۆ باویەر )Bruno Bauer( و هاوبیروباوەڕانی« 

باڵوكردەوە كە ڕەخنەیەكی تەوس ئامێز بوو دەربارەی فەلسەفەی ئایدیالیستی 

ئەو سەردەمەی ئەڵمانیا.

فێربوونی ئابوری سیاسی و مێژووی شۆڕشی گەورەی فەرەنسا بۆ 

ماركس هێندە كاتی بۆ هێشتەوە كە هەندێجار پەالماری حكومەتی پروس 

لە  توانی  تۆڵەی خۆی كردەوە، كە  بە چەشنێك  ئەو حكومەتەش  بدات، 

سەرەتای ساڵی 1845 داوای دەركردنی ماركس لە فەرەنسا بە وەزارەتی 

گیزۆ )Guest( پەسەند بكات، لەم پێوەندیەدا ئەلیكساندار فۆن هۆمبلێد )6(

ڕۆڵی ناوبژیوانی بینی.
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ماركس شوێنی ژیانی بۆ برۆكسل گواستەوە و لەوێ لە ساڵی 1848 

بە زمانی فەرەنسی »قسەكردن دەربارەی بازرگانی ئازاد« و ساڵی 1847 

»هەژاری فەلسەفە«ی باڵوكردەوە كە ڕەخنەبوو لە »فەلسەفەی هەژار«ی 

پرۆدۆن. هاوكات دەرفەتی هێنا لە برۆكسل یەكێتی كرێكارانی ئەڵمانیای 

دامەزراند و بەمشێوەیە بە كاری برەوپێدان ڕاگەیشت. لەو كاتەوە كە خۆی 

و هاوڕێكانی لە ساڵی 1847 پەیوەندییان بە یەكێتی نهێنی كۆمۆنیستەكانەوە 

كرد، كە لە مێژبوو هەبوو، ئەم كارە بۆ ئەو بایەخی زیاتر بوو. تێكڕای 

ئەو دامەزراوەیە وەرچەرخا، پەیوەندی كەم و زۆری نهێنی كە تاكو ئەو 

سەردەمە هەبوو، بۆ ڕێكخراوی ئاسایی بۆ بانگەشەی كۆمۆنیستی، بووە 

یەكەم ڕێكخراوی سۆسیال دیموكراسی ئەڵمانیا كە تەنیا دەبوایا بە ناچاری 

لە هەموو شوێنێك  ئەڵمانیا  كرێكارانی  یەكێتی  كە  مابایەتەوە.  نهێنی  بە 

سەرۆكانی  هەموو  تاڕادەیەك  سەریهەڵدا،  “بۆند”یش)7(  سەریانهەڵدا، 

زۆربەی  و  سويسرا  و  فەرەنسا  بەلژیكا،  بەریتانیا،  لە  كرێكاران  یەكێتی 

یەكێتیەكان ئەندامی »بۆند« بوون، كە لە ئەڵمانیا دامەزران و پشكی »بۆند« 

لە سەرهەڵدانی جواڵنەوەی كرێكاری ئەڵمانیا زۆر گرنگ بوو، بەاڵم »بۆند« 

نێونەتەوەیی  سروشتی  كە  بوو،  ڕێكخراو  دامەزراوەی  یەكەم  نێوەدا  لەو 

لە  پێدەكرد،  كاری  هەروەها  دەكرد،  بەرجەستە  كرێكاری  جوواڵنەوەی 

و  پۆڵەنديیەكان  هۆڵەندیيەكان،  بەلجیكيیەكان،  بەریتانیيەكان،  »بۆند« 

هتد ئەندامی بۆند بوون و بەتایبەت لە لەندەن دانیشتنەكانی كرێكارانی 

نێونەتەوەیی پێكدەهێنا.

دامەزرا،   1847 ساڵی  لە  كۆنگرە  دوو  پێی  بە  »بۆند«  ئاڵوگۆڕی 

بڕیاریدا كە لە كۆنگرەی دووەم پێكهاتە و باڵوبوونەوەی بنەماكانی حزب 

پەسەند بكرێت، كە ماركس و ئەنگڵس وەك »مانیفێست« ڕێكیخستبوون. 
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بۆ   1848 ساڵی  لە  كۆمۆنیست«  حزبی  »مانیفێستی  كە  بوو  شێوەیە  بەم 

ئێستا  تاكو  و  باڵوبوەوە  فێڤرییە  شۆڕشی  نزیكبوونەوەی  پێش  یەكەمجار 

تاڕادەیەك بۆ هەموو زمانەكانی دنیا وەرگێڕدراوە.

هیچ  بەبێ  كامەرانیەدا  لەو  برۆكسل«)8(   - ئەڵمانیا  »ڕۆژنامەی 

بوو،  هاوكاری  ماركس  كە  كرد  ئاشكرا  ماركسی  باوكی  زێدی  تێبینیەك 

بێئەنجام  كە  كارێك  دەربكات،  ماركس  كە  ناچاركرد  پروسی  حكومەتی 

بوو، بەاڵم شۆڕشی فێڤرییە لە برۆكسل كە جوواڵنەوەی كۆمەاڵنی خەڵكی 

لێكەوتەوە و لە ئاستانەی وەرچەرخان بەزەین دەگەیشت، حكومەتی بەلجیكا 

بێ بیانوو ماركسی گرت و لە و واڵتە دەریكرد. لەم نێوەدا حكومەتی كاتی 

فەرەنسا بەهۆی فۆكۆوە بانگێشتی كرد بۆ پاریس بگەڕێتەوە و بەدەم ئەو 

داوایەوە چوو.

لە پاریس پێش هەموو شتێك ڕووبەڕووی ئەو دەستبڕو فێڵبازانە بوەوە 

كە دەیانویست تاقمی چەكدار لەو كرێكارە ئەڵمانیانە درووست بكەن، كە 

لە فەرەنسا دەژیيان تا بە هۆیەوە لە ئەڵمانیا شۆڕش و كۆماری بێننەكایەوە. 

لە الیەك دەبێ ئەڵمانیا بۆخۆی شۆڕشی خۆی ئەنجام بدا و لە الكەی دی 

هەرئەودەمە  دادەم��ەزرا،  فەرەنسا  لە  كە  بێگانە  شۆڕشگێڕی  هەرتاقمێكی 

المارتینەكانی)9( حكومەتی كاتی بۆ حكومەتێك ئاشكرایان دەكرد كە دەبوایە 

سەركوت بكرێت، هەروەك كە ئەم ڕووداوە لە بەلژیك و بادن ڕوویدا.

»نیو  ڕۆژنامەی  لەوێ  و  كۆڵن  مارس چووە  دوای شۆڕشی  ماركس 

تا   1848 ژوئیەی  یەكەمی  لە  كە  دامەزراند،  تسایتۆنگ«)10(ی  ڕاینیشی 

جوواڵنەوەی  لەنێو  كە  ڕۆژنامەیەك  تاكە  بوو،  بەردەوام   1849 مەی  19ی 

لە  ئەوەش  دەخستەڕوو  پرۆلیتاریای  هەڵوێستی  سەردەمە  ئەو  دیموكراتی 

ڕێگەی الیەنگری بە ئاشكرای خۆی لە ڕاپەڕیوانی مانگی ژوئیەی 1848 لە 
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پاریس، كارێك كە بووە هۆی سەركێشی زیاتری پشكدارانی ئەم باڵوكراوەیە. 

كە  دەكرد  شیمپراسۆ«  »سەركێشی  بە  ئاماژەی  بێهوودە  خاچ«  »ڕۆژنامەی 

باڵوكراوەی »نیو ڕاینیشی تسایتۆنگ« بەو هۆیە پەالماری تێكڕای پیرۆزیيەكان، 

8000 خەڵك،  تا عەسكەرەكان و  بیگرە  ڕایخ  پاشاو سەرۆك وەزیرانی  لە 

لیبراڵ  ئاسایی  بوون؛ خەڵكی  جێگیر  پروسيا  قایمگاكانی  لە  یەكێك  لە  كە 

حكومەتی  نیشاندەدا،  دەمارگیرییان  بێهوودە  ڕاین  كۆنەپارێزبووی  لەپڕ  و 

سەربازی كۆڵن لە پاییزی سالى 1848 بێهودە بۆ ماوەیەكی زۆر دۆخی ئەو 

باڵوكراوەیەی بە هەڵپەساردو ڕاگەیاند، بێهودە وەزارەتی دادی فرانكفۆرت 

لەالی دادوەری كۆڵن بە پشتبەستن بە بەند بەندی یاسا داوای لێپرسینەوە و 

دادگاییكردنی ئەو باڵوكراوەیەی دەكرد؛ بە سەرنجدان بە پارێزەری سەرەكی، 

ناوبانگی  و  بەش  چاپدەكرا،  و  هەڵەچنی  دەنگی  بەبێ  ڕۆژنامە  هەروەك 

ڕۆژنامە هاوكاتی پەالمارەكانی بۆ حكومەت و بۆرژوازی گەشەی كرد. كاتێك 

لە  تسایتۆنگ«  ڕاینیشی  »نیو  پروسيا كودەتا كرا،  لە  نۆڤەمبەری 1848  لە 

دەكرد  خەڵك  لە  داوای  باڵودەبۆوە،  كە  ژمارەیەكی  هەر  الپەڕەی  یەكەم 

 1849 بەهاری  لە  بدەنەوە.  توڕەیی  بە  توڕەیی  و وەاڵمی  نەدەن  سەرانە 

ڕۆژنامە لەبەرئەوە و لەبەر وتارێكی تری ڕاكێشرایە دادگا، بەاڵم لە هەردوو 

ئەوەی  دوای  ئاكامدا،  لە  ڕاگەیاند.  ڕۆژنامەكەی  بێتاوانی  دادگا  بوارەكەدا 

كە ڕاپەڕینی مەی سالى 1849 لە درسدن و لە ویالیەتی ڕاین سەركوتكراو 

و  چڕبوونەوە  بەهۆی  فالتس  بادن-  ڕاپەڕینی  دژی  پروسيا  لەشكركێشی 

حكومەت  كاتەدا  لەو  ئەنجامدرا،  گرنگ  بە  زۆر  هێزێكی  كۆكردنەوەی 

وایزانی وەك پێویست بەهێز بووە، كە بتوانێت »نیو ڕاینیشی تسایتۆنگ« 

بە بەكاربردنی هێز سەركوت بكات. دوا ژمارەی ڕۆژنامە لە 19ی مەی بە 

مەرەكەبی سور باڵوبۆوە.



ئاشنابوون بە كارل ماركس 28

دوای  كەم  كاتێكی  بەاڵم  پاریس،  بۆ  چوو  دی  جارێكی  ماركس 

لە  كرد  فەرەنسا سەرپشكی  1849 حكومەتی  ژوئیەی  گردبوونەوەی 13ی 

نيوان برتانە )Bretagne(و فەرەنسا یەكییان بۆ ژیان هەڵبژێرێت. دووەمی 

هەڵبژارد و چوو بۆ لەندەن، شارێك كە لەو كاتەوە بە بەردەوامی تێیدا 

ژیاوە. لەبەر تەواو و دیاری دواكەوتوویی هەوڵی باڵوكردنەوەی سەرلەنوێی 

پاش   1850 ساڵی  لە  گۆڤار  وەك  هامبۆرگ  لە  تسایتۆنگ«  ڕاینیشی  »نیو 

لە   1851 دیسەمبەری  كودەتای  دوای  بێهۆ  ماركس  ڕادەگیرێت.  ماوەیەك 

چاپی   ،1852 )نیۆیۆرك  باڵوكردەوە  پۆناپارت«ی  لویی  »برۆمەر  فەرەنسا 

 1853 ساڵی  لە  شەڕ(.  پێش  كەم  ماوەیەكی  هامبۆرگ  لە   1869 دووەم 

»ئاشكرابوونی دادگایی كردنی كۆمۆنیستەكان لە كۆڵن«ی نوسی )سەرەتا لە 

بازل، پاشان لە بۆستۆن و ئەوجا لە البیزیك باڵوكرایەوە(. 

ماركس پاش حوكمدانی ئەندامانی یەكێتی كۆمۆنیستەكان لە كۆڵن 

تەمەنی  لە  ساڵ   10 لەالیەك  و  دوورخستەوە  سیاسی  چاالكی  لە  خۆی 

خۆی تەرخانكرد بۆ لێكۆڵینەوە لە گەنجینەیەكی دەوڵەمەند كە كتێبخانەی 

مۆزەخانەی بەریتانیا لە بواری ئابوری سیاسی دەخاتەڕوو، لەالكەی دیكەوە 

شەڕی  سەرەتای  تا  كە  كرد  تریبۆن«ی  »نیۆیۆرك  باڵوكراوەی  هاوكاری 

ناوخۆ نەك تەنها ئەو ڕاپۆرتانەی كە ئەو لە خوارەوە واژۆیدەكردن، بەڵكو 

ژمارەیەكی زۆر سەروتار باڵوبوونەوە، كە بە پێنوسەكەی دەربارەی پەیوەندی 

ئەورووپا و ئاسیا نووسرابوون. هێرشەكانی بۆسەر لۆرد ئالمرستۆن11 كە 

بەپێی خوێندنەوەی بەڵگەی فەرمی نوسرابوون، لە لەندەن وەك شەونامە 

باڵودەبەونەوە.

»ڕەخنەی ئابوری سیاسی«، وەكو یەكەم بەری خوێندنەوەی ئابوری 

دورودرێژ لە ساڵی 1859 باڵوبوەوە. دەفتەری یەكەم »بەرلین، باڵوكەرەوەی 



29 ئاشنابوون بە كارل ماركس

دونكر«. ئەم بەرهەمە یەكەم وەسفی پێكەوە بەستراوی تیۆری بە هاكانی 

ماركسە لەگەڵ فێربوونی پارە. ماركس لە ماوەی شەڕی ئیتالیا بە باڵوكراوەی 

لیبراڵی  ماسكی  كە  بۆناپارتیزم  دژایەتی  كەوتا  »خەڵك«)12(،  ئەڵمانی 

سیاسەتی  لەگەڵ  دەبینی، هەروەها  ژێر ستەمی  میللەتانی  ڕۆڵی  پۆشیبوو 

ئەو سەردەمەی پروسيا، كە لە شكۆ و گەورەیی بێالیەنی دەكۆشا، ماسی 

لە قوڕاودا بگڕێت. 

درۆینەی  و  شەرمەزارهێن  بوختانی  كۆمەڵێك  ڕووبەڕووی  ماركس 

ڤۆگت«  »ئاغای  نوسراوی  بە  لەندەن  لە  1860دا  ساڵی  لە  بوەوە،  ڤۆگت 

وەاڵمی دایەوە و تێیدا ڤۆگت و ئەوكەسانەی ئاشكراكرد، كە سەر بە ڕەوتی 

دۆرینەی ئیمپریالیزمی بوون و بەپێی بەڵگەی ئاشكرا و پەنهان ڕایگەیاند، كە 

ڤۆگت بەرتیلی لە دەسەاڵتی دیسەمبەر وەرگرتووە. ڕێك دوای 10 ساڵ ئەم 

بیردۆزە پشتگیری كرا. لە ساڵی 1870 لە تۆبرە لە لیستێكی مووچەخۆرانی 

پۆناپارتدا هاتبوو، كە لەالیەن حكومەتی سێپتامبەر باڵوكرایەوە، لە خوارەوە 

وشەی »واو« هاتبوو. ڤۆگت لە 1869 بڕی 40 هەزار فرانكی درایە.

سەرەنجام لە ساڵی 1867 لە هامبۆرگ »سەرمایە، ڕەخنەی ئابوری 

لە  ماركس  سەرەكی  بەرهەمی  كە  باڵوبوەوە  یەكەم«  بەرگی  سیاسی، 

بونیادەكانی بۆچوونی ئابوری - سۆسیالیستیەكەی و الیەنی سەرەكی ڕەخنەی 

لە كۆمەڵگە هەبوو، بە شێوەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری و دەرەنجامەكەی 

خراونەڕوو. چاپی دووەمی ئەم بەرهەمە سەردەم خوڵقێنە لە ساڵی 1872 

ئەوروپا  واڵتانی  زۆربەی  لە  كرێكاری  جوواڵنەوەی  نێوەدا  لەم  باڵوبۆوە. 

دووبارە هێندە بەهێز ببوو كە ماركس بتوانێت بەو ئارەزووە لە مێژینەی 

كرێكارانی  كە  بیربكاتەوە  یەكێتییەك  دامەزراندنی  بنەمای  لەسەر  بگات، 

پێشكەوتووترین واڵتانی ئەوروپا و ئەمریكا بگرێتە خۆی و تایبەتمەندیەتی 
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نێونەتەوەیی جوواڵنەوەی سۆسیالیستی نەك تەنها بۆ كرێكاران، بەڵكو بۆ 

بۆرژوازی و حكومەتەكانی ئەم واڵتانە وەك دەڵێن بە شێوەیەكی جەستەیی 

بتۆقێنێت.  دوژمنانی  و  بكات  بەهێزی  و  پرۆلیتاریا  بداتە  ورە  بخاتەڕوو، 

كە  بخاتەڕوو  لەوێ  بۆچوونە  ئەو  وایكرد  جەماوەری  گردبوونەوەیەكی 

پێشوازیەكی بێ كەموكورتی لێكرا، كە لە 28ی سیپتەمبەری 1866 لە هۆڵی 

مارتبنسی لەندەن بە قازانجی هۆڵەندا پێكهات بوو، كە جارێكی دی ڕوسیا 

ستەمی لێكردبوون. 

گشتی  شورایەكی  كایەوە،  هاتبووە  كرێكاريی  نێونەتەوەیی  یەكێتی 

كاتی كە لە لەندەن هەبوو، لەو دانیشتنە هەڵبژێردراو ڕۆحی ئەم شورایە 

و تەواوی شوراكانی تری كۆنگرەی الهای هەڵبژێردران، )ماركس( بوو. تا 

ڕادەیەك هەموو نوسینەكانی باڵوكردنەوە، كە شورای گشتی نێونەتەوەیی 

ناونیشانی  تا  بیگرە   1866 ساڵی  لە  كردنەوە،  لەناونیشانی  لێدان،  بڕیاری 

لە  ماركسیان  چاالكیيەكانی   .1871 ساڵی  لە  فەرەنسا  لە  ناوخۆ  شەڕی 

كە  »بۆند«ە  مێژووی  نوسینی  مانای  بە  كرد،  شیكار  بووندا  نێونەتەوەیی 

هێشتا یادەوەری لە مێشكی كرێكارانی ئەوروپادا زیندووە. 

نێونەتەوەییبوون  ئەوەی  هۆی  بووە  پاریس،  كۆمۆنەی  ڕوخانی 

بەرەو  ساتێكدا  لە  ڕێك  نێونەتەوەیی،  سەختەوە.  بارودۆخێكی  بكەوێتە 

سەرەتای مێژووی ئەوروپا پاڵی پێوەنرا، كە بە كردەوە چاالكیكردن تاڕادەیەك 

حەوتەمین  بۆ  نێونەتەوەییان  كە  ڕووداوێك  نەمابوو.  شوێنێك  هەموو  لە 

دەسەاڵتی گەورە گۆڕی، هاوكات لە سازكردن و بەكاربردنی سوپای خۆی 

ڕێگەی  دی  جارێكی  داخستنی  و  نەكردن  قبووڵ  هەڵە  شكستە  سزای  و 

جوواڵنەوەی كرێكارییان بۆ چەند دەیەیەك قەدەغە كرد. بۆ ئەو مەبەستە 

لە هەر الیەنێكەوە توخمگەلێك پەالماری نێونەتەوەییاندا كە دەیانەویست 
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پێگەخوازی شەخسيی خۆیان  یان  لوتبەرزی كەسی خۆیان  ئامانجەكانی  بۆ 

سود لەو چەشنە ناوبانگییە لەپڕیەی یەكێتیەكە وەربگرن، بێئەوەی لە پێگەی 

بڕیارێكی  دەبوایا  لێبدەنەوە.  ئاوڕی  یان  بگەن  نێونەتەوەیی  ڕاستەقینەی 

دلێرانە بدرێت و ئەوجارەشیان دیسانەوە ماركس بوو، كە ئەو بڕیارەی داو 

بۆ كۆنگرەی الهای خستیەڕوو. 

قبووڵكردنی  لە  خۆی  فەرمی  دەنگدانی  ڕێگەی  لە  نێونەتەوەیی 

لەو  كە  دزییەوە،  باكۆنینیستەكان  هەنگاوەكانی  بەرپرسیاريەتێكی  هەرجۆرە 

بە  پاشانیش  پێكهێنا،  ناتەواویان  و  ئاڵۆز  كەسانی  ئەنجومەنی  سەردەمەدا 

نێونەتەوەیی لە بەرامبەر كاردانەوەكان  بارودۆخی سەخت كە  سەرنجدان بە 

گەشەكان  لە  داوا  وەاڵمی  دەیویست  هەرجارێك  تایبەت  بە  بوو،  گشتگیر 

بداتەوە، كە داوای لێدەكرا، زنجیرەك قوربانیدان و خوێنڕشتنی جوواڵنەوەی 

گشتی  شورای  گواستنەوەی  بە  بڕیاریدا  نێونەتەوەیی  لێدەكەوتەوە،  كرێكاری 

ئایندە  ڕووداوەكانی  دووربخاتەوە.  بەستێنەكە  لە  خۆی  بەكاتی  ئەمریكا،  بۆ 

نیشانییان داوە، ئەم بڕیارە تا چەند ڕاستبوو، كە لەو سەردەمەوە تاكو ئێستا 

سەرزەنشتكراوە. لەالیەك سەری تەواوی هەوڵەكان دای لە بەرد، كە دەیویست 

لەژێر ناوی نێونەتەوەیی كودەتای بێئەنجامی خۆی ئاڕاستە بكات و لەالكەی 

دیشەوە سەلمێنرا كە خواستی دەروونی گەشەكردوو كە لە حزبە كرێكاریيەكانی 

نێونەتەوەیی  هۆی  بە  كە  كارێك  هەیە،  جۆراوجۆرەكان  واڵتە  سۆسیالیستی 

وشیاری هۆگری هاوچەشن و هاوپەیوەستی پرۆلیتاریای هەموو واڵتانی بێدار 

كردبوەوە، دەكرێت لە متمانە بەهرەمەند بێت، تەنانەت گەر لەو ساتەدا بە 

گۆڕابوو،  زنجیر  بۆ  كە  نەبەسترابێتەوە،  نێونەتەوەیی  یەكێتی  فەرمی  ڕستەی 

تاوەكو ماركس سەرەنجام دوای كۆنگرەی الهای جارێكی دی ئارامی و هێمنی 

بۆ بگەڕێتەوە و بتوانێت شوێن چاالكیە تیۆریكیيەكانی خۆی بكەوێت. 



ئاشنابوون بە كارل ماركس 32

دوو  ماركس  ئەزموونكردنەكانی  نێوان  لە  دەتوانین  تەنیا  لێرەدا 

لە  ناوی خۆی  بە هۆیانەوە  ماركس  بكەین، كە  بەرجەستە  ئەزموونكردن 

مێژووی زانستدا تۆمار كردووە. 

لە  تێگەیشتن  تەواوی  و  ماركس  كە  گۆڕانكاريی  لە  بریتیە  یەكەم 

بۆ  ڕوانینەكان  تێكڕای  لەو سەردەمەوە  كردووە.  پیادەی  جیهانی  مێژووی 

مێژوو لەسەر ئەو بۆچوونە وەستابوویەوە كە دەبوایا لە ئایدیالی مرۆڤایەتی 

بۆ هۆی دواینی تەواوی گۆڕانكاریيەكانی مێژوو گەڕابا، كە بۆخۆیان تووشی 

وەرچەرخان دەبوون و لەم پێوەندیەدا لەنێو تێكڕای گۆڕانكاریيەكانی مێژوو، 

مێژووی  تەواوی  بەسەر  كە  دەگەیشتن،  زەین  بە  گرنگتر  سیاسی  گۆڕانی 

مرۆڤایەتیدا زاڵبوو، بەاڵم كەسێك نەیدەپرسی ئەم )ئایا(یانە لە كوێوە هاتوون و 

چ هۆكارێك دەبنە داینەمۆی بزووێنەری گۆڕانی سیاسی. بەاڵم مێژوونوسانی 

نوێیەكاندا  قوتابخانە  لە  بەریتانی  مێژوونوسانی  ئاستێكیش  تا  و  فەرەنسی 

بەدواوە  نێوەڕاست  سەدەكانی  لە  النیكەم  كە  باوەڕەی  ئەو  گەیشتوونەتە 

داینەمۆی بزووێنەری مێژووی ئەوروپا خەباتی هاواڵتیان لەگەڵ پیاوماقواڵنی 

دەرەبەگ بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵتی كۆمەاڵیەتی و سیاسی پێكدێنێت، بەاڵم 

ماركس سەلماندی تەواوی مێژوو تا هەنووكە، مێژووی خەباتی چینایەتیە، 

كە خەباتی سیاسی بە هەموو الیەن و گۆشە جۆراوجۆرەكانیەوە، خەبات 

بۆ بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی كۆمەاڵیەتی و سیاسیە و ئەوەش بەم هۆیە، 

چینی  و  بدەن  سەروەرییان  بە  بەردەوامی  دەیانەوێت  كۆنەكان  چینە  كە 

نوێی لە گەشەدا دەیانەوێت سەروەری خۆیان بااڵدەست بكەن، بەاڵم چۆن 

ئەو چینانە پەیدا دەبن و درێژە بە ئامادەیی خۆیان دەدەن؟ پەیدابوونی 

یان پەیوەستە بە هەلومەرجە ماددیە ناقۆاڵكان و جەستەیی كە بە هۆیەوە 

و  دێنێت  بەرهەم  خۆی  ژیانی  پێداویستی  دیاریكراودا  لەكاتی  كۆمەڵگە 
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ئاڵوگۆڕی دەكات. سەروەری دەرەبەگایەتی سەدەكانی ناوەڕاست پشتی بە 

ئابوری خۆبەسی كۆمەڵگەی الدێ نیشین بەستبوو، ئابوریەك كە تاڕادەیەك 

هەموو پێداویستیە كەسیيەكانی دەخەماڵند، ئابوریەك كە تاڕادەیەك بەبێ 

ئاڵوگۆڕ كاریدەكرد، كە پیاوماقواڵنی شەڕانگێز لە بەرامبەر هۆكارە دەرەكی 

و نەتەوەییەكان دەیانپاراستن، یان كۆمەڵەیەكی سیاسی پێكدێنا.

كە  هاتەكایەوە  دەستی  پیشەسازی  لەگەڵیدا  و  شارەكان  كاتێك   

سەرەتا لە ئاستی نیشتمانی، پاشان لە ئاستی جیهانی هاموشۆی بازرگانی 

لە  خەبات  لە  ب��ۆرژوازی  و  هاواڵتیبووندا  بە  گەشەی  بوونەوە،  هێنایە 

دژی پیاوماقواڵنی شارنشین سەرەتا بواری ژیانی خۆی بەردەستكرد و لە 

كۆمەڵگەی فیوداڵی پشتبەستوو بە ڕستەكان، توانی مافێكی تایبەت بۆخۆی 

ئاشكراكردنی  بە  )15(دا  سەدەی  ناوەڕاستی  لە  بەاڵم  بكات،  دەستەبەر 

دەستی  توانی  بۆرژوازییە  ئەم  دەستیپێكرد،  ئەوروپا  فەرەنساى  واڵتی  لە 

توانی شێوازێكی نوێ  بازرگانی فراوانتر و بەمشێوەیە  ناوچەی  بگاتە زۆر 

بەرهەمهێنان،  لقە گرنگەكانی  لە  پیشەوەری  بدۆزێتەوە،  پیشەی خۆی  بۆ 

ئەوەش بەهۆی بەرهەمهێنانی مانیفاكتۆری بێكەڵك بوو كە الیەنی كارخانەی 

بە  پێشو  سەدەی  دۆزینەوەكانی  بەهۆی  ڕەوتەش  ئەم  گرتبوو،  بەخۆوە 

شێوەیەكی سەرەكی لە الیەن پیشەسازی گەورە، كە بەهۆی ئامێری هەڵمی 

كە  كرد  بازرگانی  لە  كاری  یەكەش  ئەم  بەمشێوەیە  و  دواكەوت  شیابوو، 

واڵتانی  لە  و  دواخست  دواكەوتووەكانی  واڵتە  پیشەوەری  بەرهەمهێنانی 

ئاسن  هێڵی  هەڵمی،  ئامێری  واتا  هەنووكەيى،  نوێی  ئامڕازی  پێشكەوتوو 

وردە  توانی  ب��ۆرژوازی  كە  بوو  چەشنە  بەم  ئ��اراوە.  هێنایە  تەلگرافی  و 

وردە سامانی كۆمەاڵیەتی لە دەستی خۆیدا چڕ بكاتەوە، گەرچی ئەو بۆ 

ماوەیەكی زۆر دوورودرێژ نەیتوانی بگاتە دەسەاڵتی سیاسی، كە هەروەك 
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بە دەست پیاوماقواڵن و پاشاوە بوو، كە پشتی بە پیاوماقواڵن بەستبوو. 

شۆڕشی  سەركەوتنی  دوای  فەرەنسا  لە  قۆناغێك،  چەند  لەماوەی  بەاڵم 

گەورە، توانی دەسەاڵتی سیاسی بگرێتەدەست و لەو سەردەمە بە دواوە 

لە بەرامبەر پرۆلیتاریا و جوتیارانی بچوك ببێتە چینی فەرمانڕەوا. دەكرێت 

لەم ڕوانگەیەوە بە سادەیی بە زانیاری پێویست لە بارودۆخی ئابوری هەر 

كۆمەڵگایەك، كارێك كە مێژوو نوسانمان قەت ئاوڕی لێ نادەنەوە، هەرجۆرە 

گردبوونەوەیەكی مێژوویی و بە هەمانشێوە دەكرێت بە سادەیی بۆچوون و 

ئایدیایەك ڕوونبكاتەوە، كە لە هەر قۆناغێكی مێژوویی بەپێی هەلومەرجی 

فەرمانڕەوا بەسەر ژیانی ئابووری دێننە بوونەوە و پێوەندی كۆمەاڵیەتی و 

سیاسی كە لەسەر بنچینەكەی دەنوسرێن. بەم شێوەیە بۆ یەكەمجار مێژوو 

تا  بەڵگەدار، كە  لە سەربنەمای ڕاستەقینەی خۆی جێگیربوو، واقعیەتێكی 

ئەو كاتە هەر لە بەرچاو ناگیردرێت لەسەر ئەو بنەمایەی كە مرۆڤەكان پێش 

هەر شتێك پێویستییان بە خواردن، خواردنەوە، نیشتەجێبوون و جلوبەرگە، 

ئايین، فەلسەفە و هتد...  بەمەش دەبێت پێش ئەوەی كە بە سیاسەت، 

ڕابگەن، كار بۆ فەراهەمكردنی بكەن، سەرەنجام ئەم واقيعیەتە بەڵگەدارە 

گەیشتە مافی مێژوویی خۆی. 

سۆسیالیستی  جیهانبینی  بۆ  مێژوو  لە  نوێیە  تێگەیشتنە  ئەم  بەاڵم 

بایەخێكی زۆری هەبوو. بەپێی ئەم تێگەیشتنە سەلمێنرا كە هەموو مێژووی 

ئێستا لەسەر تەوەری لێكدژی چینایەتی و خەباتی چینایەتی دەخوولێتەوە، 

كە هەمیشە چینی فەرمانڕەواو فەرمان بەسەركراو، چەوسێنەر و چەوساوە 

و  بكەن  قورس  كاری  ناچاربوون  مرۆڤەكان  زۆرینەی  ب��ەردەوام  و  هەیە 

چێژێكی كەم لە ژیان وەربگرن. بۆچی بەم چەشنە بوو؟ بەم هۆیە سادە، 

كە بەرهەمهێنان لە هەموو قۆناغەكانی كشانی مرۆڤایەتی زۆر كەم كامڵ 
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ببوو، كە كامڵبوونی مێژوویی تەنها لەمشێوە لێكدژیيەدا دەیتوانی پێكبێت، 

كە پێشكەوتنی مێژوویی بە كورتی وابەستەی چاالكی كەمینەیەكی بچوكە، 

كە لە مافی بەرزەتری بە هرەمەند بوو، لە كاتێكدا زۆرینەی زۆرى بەوە 

تۆمەتبار بوو كە بۆ دابینكردنی خەرجيیەكانی ژیانی كەمی خۆی، هەروەها 

بۆ كەسانی بەرزەتر كاربكەن، كە ڕۆژ بە ڕۆژر دەوڵەمەندتر دەبن، بەاڵم 

كە  ئەوكاتە  نەریتی  پێچەوانەی  بە  مێژوو  لە و چەشنەی  لێكۆڵینەوەیەكی 

دەتوانێت  دەكرێتەوە،  ڕوون  مرۆڤەكان  خراپی  كاری  گوێرەی  بە  مێژوو 

مێژووی چینایەتی بە شێوەیەكی ئاسایی و ئەقاڵنی ڕوون بكاتەوە و ئاشكرای 

بكات كە لە ئەنجامدا گەشەی سەرسامكەری هێزی بەرهەمهێن لە سەردەمی 

ئێستا، النیكەم لە واڵتانی پێشكەوتو چیدیكە بۆ دابەشكردنی كۆمەڵگە بۆ 

حكومەتكار و حكومەت بەسەرداكراو.

بۆرژاوزی  هەروەها  نییە،  چەوساوە  و  چەوسێنەر  بۆ  بیانوویەك   

پیشە گەورەی مێژووی خۆی جێبەجێ كردووە، كە چیدیكە ناتوانێت ڕێبەری 

كۆمەڵگا بكات و تەنانەت بۆتە كۆسپی ڕەوتی گەشەكردنی بەرهەمهێنانی 

خۆی، هەروەك لە ئێستادا قەیرانە بازرگانیيەكان، بە تایبەت هەراو هۆریای 

ئەو  شایەتی  واڵتان  هەموو  لە  پیشەسازی  شێواوی  بارودۆخی  و  گەورە 

كارەیە، كە ڕێنمایی مێژوو بۆ پرۆلیتاریا گوازراوەتەوە، بۆ چینێك كە تەنیا 

ڕزگار  خۆی  كۆمەاڵیەتی  بارودۆخی  تەواوی  لە  خۆی  دەتوانێت  بەوهۆیە 

و  كۆیلەیەتی  تەواوی  چینایەتی،  دەسەاڵتی  تەواوی  ڕاستیدا  لە  و  بكات 

تەواوی چەوساندنەوە لە بەین ببات و هێزەكانی بەرهەمهێنانی كۆمەاڵیەتی 

كە بەدەست بۆرژوازیەوەن، بخاتە ژێر ڕكێفی پرۆلیتاریای یەكگرتوو تاكو 

بتوانێت بارودۆخێك بهێنێتە ئاراوە، كە بەوپێیە هەر ئەندامێكی كۆمەڵگە 

و  دابەشكردن  لە  تەنانەت  بەڵكو  بەرهەمهێناندا،  لە  تەنها  نەك  بتوانێت 
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بەرنامە ڕێژیەوە  ئیدارەی سامانە كۆمەاڵیەتیيەكان بەشداربن و لە ڕێگەی 

كۆمەڵێك بەرهەم بە بەرهەمهێنانی هێزە بەرهەمهێنەرە كۆمەاڵیەتیيەكان و 

بەرهەمێك كە بەرهەمیدێنن، زۆر بكات تا بتوانن تەواوی پێداویستیيەكانی 

ئەقالنی تاكەكان بە بەردەوامی و گەشە كردو دابین بكەن.  

 دووەم دۆزینەوەی گرنگی ماركس بریتیە لە دابەشكردنی كۆتایی 

پەیوەندی سەرمایە بە كار، یان بە دەربڕینێكی دی سەلماندنی ئەم كارە 

شێوەی  كرۆكی  لە  كۆمەڵگە،  ناخی  لە  سەرمایەداران  ئەمڕۆكە  چۆن  كە 

بەرهەمهێنانی سەرمایەداری بە كردەوە كرێكاران دەچەوسێننەوە. لەو كاتەوە 

ئابوری سیاسی ئەم بیردۆزەی خستوەتە ڕوو، كە كار سەرچاوەی هەموو 

سامانەكان و هەموو بە هاكانەكردنی ئەو پرسیارە خۆ لێ نەدزراوە ببوو، 

دەرەنجامی  بەهاكانی  هەموو  كە  حەقدەست  كرێكاری  گونجاوە  كە چۆن 

كارەكەی بەدەستناهێنێت، بەڵكو دەبێت بەشێكی بداتە سەرمایەدار؟ هەم 

ئابوری زانانی بۆرژاوا و هەم سۆسیالیستەكان هەوڵیانداوە پشتبەستوو بە 

لۆژیكی زانستی وەاڵمی ئەوپرسیارە بدەنەوە، بەاڵم هەوڵیان بێهودە بوو تا 

ماركس ڕێگەچارەی خۆی خستەڕوو. 

ئەمڕۆكەی  بەرهەمهێنانی  شێوازی  كە  ئەوەیە  ڕێگەچارەیە  ئەم 

سەرمایەداری بۆ ژیانی خۆی پێویستی بە دوو چینی كۆمەاڵیەتیە. لەالیەك 

سەرمایەدارەكان، كە خاوەنداریەتی ئامڕازەكانی بەرهەمهێنان و هۆكارەكانی 

كە  پڕۆلیتاریا،  دی  لەالكەی  و  دەبیننەوە  خۆیاندا  دەسەاڵتی  لە  ژیان 

خاوەنداریەكی لەو چەشنەی نییە و بۆ بەدەستهێنانی هۆكارەكانی ژیان، تەنها 

كااڵیەك، واتا دەتوانێت هێزی كاری خۆی بفرۆشێت، بەاڵم بەهای كااڵیەك 

بەهۆی بڕی كار دیاریدەكرێت، كە بۆ بەرهەمهێنانی خەرج دەكرێت، واتا 

كااڵیە  ئەو  بەرهەمهێنانەوەی  بۆ  كە  پێویست  كاری  بڕی  پێگەی  لەسەر 
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بەكاردەبرێت، واتا بەهای كاری مرۆڤێكی ئاسایی لە ڕۆژێك، هەفتەیەك، 

بڕەی  ئەو  پاراستنی  بۆ  كە  پێویست،  بڕی  بەهۆی  واتا  ساڵێك،  مانگێك، 

هێزی كار لە ڕۆژێك، هەفتەیەك، مانگێك، ساڵێك، پێویسە گریمانە بكەین 

كرێكار بۆ بەرهەمهێنانی هۆكارەكانی ژیانی ڕۆژێكی خۆی پێویستی بە شەش 

كاتژمێر كارە، یان كارێك كە هاوشێوەیەتی: بڕی كارێك كە هۆكارەكانی 

ژیان لەناویدا پەنهانە، شەش كاتژمێری كار دەردەخات، بەهای كاری ڕۆژێكی 

كار  كاتژمێری  كە شەش  ڕەنگدەداتەوە  پارەدا  بڕێك  لە  كاتەدا  لەو  خۆی 

كرێكاری  كە  سەرمایەداری  بكەین  گریمانە  دیسانەوە  دەكەن،  بەرجەستە 

دەدات،  ئەنجامی  كرێكار  كە  كارێك  بەرامبەر  لە  بردووە،  بەكار  ئێمەی 

پیاوێكی وا، واتا هەموو بەهای هێزی كاری دەداتێ، كەوایە هەر كاتێك 

كرێكار ڕۆژانە شەش كاتژمێر بۆ سەرمایەدار كار بكات، لەو كاتەدا ئەوەی 

سەرمایەدار دەیداتێ، هەمووی قەرەبوو كردوەتەوە، واتا شەش كاتژمێری 

كار لە بەرامبەر شەش كاتژمێر كار. 

نامێنێتەوە، هەر  لە كاتێكی لەو چەشنەدا شتێك یۆ سەرمایەداری 

بەو هۆیە سەرمایەدار بە جۆرێكی تر مامەڵە لەگەڵ ئەم مەسەلەیە دەكات. 

ماركس دەڵێت كە من هێزی كاری ئەو كرێكارەم نەك بۆ شەش كاتژمێر، 

كە  دەنێت،  دای  بنچینەیە  ئەم  لەسەر  و  كڕیوە  كار  ڕۆژێكی  بۆ  بەڵكو 

بە  كاربكات،  زیاتر  كاتژمێری  یان   ،14  ،12  ،10  ،8 هەیە  بۆی  كرێكار 

شێوەیەك كە بەرهەمەكانی كاتژمێری 7، 8 و كاتژمێرەكانی دیكە، بەرهەمی 

بەمشێوەیە  گیرفانی سەرمایەدارەوە.  بە خۆڕاییە و سەرەتا دەچێتە  كاری 

كرێكار كە خزمەتی سەرمایەدار دەكات نەك تەنها بەهای هێزی كاری خۆی 

لە  كە  كایەوە  دێنێتە  زیادەش  بەهای  لەوە،  سەروتر  بەڵكو  وەردەگرێت، 

دەسپێكدا سەرمایەداری دەیخاتە ژێر ڕكێفی خۆیەوە، بەاڵم لە قۆناغەكانی 
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داهاتوو، بەپێی زنجیرەیەك یاساگەلی ئابوری، ئەو زێدەباییە دەكەوێتە ژێر 

دەسەاڵتی هەموو سەرمایەداریەوە، پوختەكەی ئەم زێدەباییە بۆ بنەمایەك 

كورتەی  سەرمایە،  كەڵەكەبوونی  قازانج،  زەوی،  بەهرەی  كە  دەگۆڕێت 

ناكەن،  كار  بۆ خۆیان  ئەو چینانەی  لێی هەڵدێنجین كە  ئەوەی  تەواوی 

خەرج دەكەن یا بە چەشنێك سەرمایەیەك كەڵەكە دەكەن. بەاڵم بەو پێیە 

دێنێت  بەدەستی  سامان  وەك  كە  ئەمڕۆ  سەرمایەداری  ئەوەی  سەلمێنرا 

و ئەوەی خاوەن كۆیلە یا دەرەبەگێك كە بێگارى بە جوتیاران دەكات، 

كاری  واتا  نامۆ،  كاری  زەوتكردنی  بەپێی  هەمووی  دێنن،  دەستی  بە 

بەهۆی  تەنها  چەوسانەوەيە  شێوەی  ئەم  تەواوی  و  دەوەستنەوە  زیادە 

بەیەكەوە  زیادە  كاری  زەوتكردنی  شێوەی  لە  كە  لێكجیان،  ناكۆكیەك 

گوتاری  شێوازەكانی  پێی  لەژێر  ب��ەڕەش  دوایین  بەمشێوەیە  هەیانە. 

لە  گوایە  دەنوێنن  كەوا  ڕاكێشراوە  خاوەنداریەت  چینەكانی  ڕیاكارانەی 

سیستەمی كۆمەاڵیەتی هەنووكەدا حەق و عەدالەت، یەكسانی مافەكان و 

ئەركەكان و هاوئاهەنگی هەمووانی خواستەكان هەیە، هەروەها هەروەك 

كۆمەڵگەكانی پێشوو، پەردە لەڕووی كۆمەڵگای بۆرژوازی هەنووكەش الدرا 

كە شتێكی دیكە نییە، مەگەر دامەزراوەی قووڵ بۆ وەبەرهێنانی دێوئاسای 

بێكەڵكتر  ڕۆژانە  كە  كەمینەیەكەوە  لەالیەن  خەڵك  كۆمەاڵنی  زۆرینەی 

دەبێت.

گرنگە  حەقیقەتە  دوو  ئەو  بەپێی  مۆدێرن  زانستی  سۆسیالیزمی 

پەیپێبردنی  تر  دووەی  ئەم  »سەرمایە«دا  دووەمی  بەرگی  لە  بنیاتنراوە. 

زانستی نەك كەمتر پڕ بایەخ لە ستراكتۆری كۆمەاڵیەتی سەرمایەداری زیاتر 

وێكدەهێنرێتەوە و بەو هۆیەوە الیەنی دەست لێنەدراوی ئابوری سیاسی 

وەردەچەرخێنێت. 
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������������������

1. فریدریك ویلهلمی سێیەم لە ساڵی 1770 لە دایكبووە، ساڵی 1840 

لە پروسيا گەیشتە دەسەاڵت، لەگەڵ ئەوەی مرۆڤێكی  مرد. لە ساڵی 1797 

ئەركناس بوو، بەاڵم دەسەاڵتێكی ئەوتۆی بڕیاردانی نەبوو هەرئەوە وایكرد تا 

لە  لە شەڕدا  بكرێت.  تەریكی كێش  بەرەو  لە سەردەمی دەسەاڵتیدا  پروسيا 

بەرامبەر ناپلیۆنی یەكەم شكستی خوارد و تا ڕادەیەك نیوەی خاكی پروسیا 

لەدەستدا. لە سالى 1815 بە دواوە كەوتە دژایەتی هێزێك كە داوای ئازادییان 

دەكرد. تا ئاستێك مردنی بووە هۆی ئەوەی فەزای سیاسی پروسيا بكرێتەوە و 

هەر لەو سەردەمەدا بوو، كە ماركس ڕووی لە سیاسەت كرد. 

2. Rein

یەكی  لە  پیشە«  و  بازرگانی  سیاسەت،  بۆ  تسایتۆنگ  »ڕاینیشی   .3

ژانویەی 1842 تا 31ی مارسی 1843 لە شاری كۆڵن باڵوبۆوە. ئەم ڕۆژنامەیە 

ئەو سەرمایەدارانە بەرنامەیان بۆ داڕشت كە نەیاری دەسەاڵتی پروسيا بوون. 

4. تالەر Taller پارەیەكی زیوی بوو، كە لە كۆندا یەكەی پارەی ئەڵمانیا 

بوو. ئەم پارەیە لە 1518 تا 1907 لە ئەڵمانیا بە شێوەی جۆربەجۆر هەبووە.

هەڵبژێردراوە،  نەزان  بەرامبەر   Spießbürger وشەی  بۆ  لێرەدا   .6

بەاڵم Spießbürger كەسێكە سەر بە چینی مامناوەند كە بێ كلتورە، بەاڵم 

السای خەڵكانی خاوەن كلتور دەكاتەوە. 

5. Von Westphalia

6. ئەلێكساندەر ڤۆن هۆمبۆلت لە ساڵی 1769 لە بەرلین لە دایكبوو 

لە ساڵی 1859 لە هەمان شار مرد. لەو سەردەمەدا یەكێك لە بەناوبانگترین 

بەهۆی  توانی  بوو،  ئەڵمانیا  جوگرافیای  و  سروشتی  زانستی  لێكۆڵەرەوانی 

لێكۆڵینەوە زانستیيەكانی خۆی ناوبانگی و متمانەی جیهانی بەدەست بێنێت.
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7. ماركس و ئەنگڵس لە كۆتایی ساڵی 1847 بەو ئامانجە یەكێتی 

كرێكارانی ئەڵمانیایان لە برۆكسل دامەزراند، كە بتوانن بەو هۆیەوە لەنێو 

كرێكارانی ئەڵمانیای دانیشتووی بەلجیكا ڕۆشنگەری سیاسی پیشان بدەن و 

ئەمان بە هزری كۆمۆنیستییان ئاشنا بكەن. ئەم بە یەكێتییە بەو ئاشكراو 

یاسایی كاریدەكرد، بەاڵم پاش شۆڕشی فێڤرییەی 1848 لە فەرەنسا، پۆلیسی 

بەلجیكا چاالكی ئاشكرای قەدەغە كرد.

8 »ڕۆژنامەی ئەلمان-برۆكسل« لەالیەن كۆچبەرانی ئەڵمانی كە لە 

تا   1847 ژانویەی  3ی  لە  باڵوكراوەیەوە  ئەم  دەركرا.  دەژیيان،  برۆكسل 

فێڤرییەى 1848 دوو هەفتە جارێك باڵو دەبۆوە. سەرەتا ئەدالبێرت ڤۆن 

دەكرد  دیاری  ڕۆژنامەكەی  سیاسەتی  باڵوكەرەوەى  و  سەرنوسەر  بۆرنشتد 

تێكڕای  تریبۆنی  بكاتە  ڕۆژنامەكەی  ویستی  بوو.  دیموكرات  كەسێكی  كە 

الیەنگرانی سیاسی، كە دژی ستەمكاريی بوون. هەر بەو هۆیەش ماركس 

و ئەنگڵس هەندێك لە بەرهەمەكانیان لە و باڵوكراوەیەدا باڵوكردەوە و 

وردە وردە كردیانە بڵندگۆی شۆڕشی دیموكراتی ئەڵمانیا. هاوكات ئەمان بۆ 

برەودان بە هزرە كۆمۆنیستیيەكان سودییان لە الپەڕەكانی هەمان ڕۆژنامە 

وەرگرت. 

9. ئەلفۆنس ماری لۆیس المارتینى شاعیر، مێژوونوس و سیاسەتمەداری 

فەرەنسی لە ساڵی 1790 لە دایكبوو لە ساڵی 1869دا مرد. كۆماریخواز بوو 

لە ساڵی 1848 گەرچی وەزیری دەرەوەی حكومەتی كاتی فەرەنسا بوو، 

بەاڵم سیاسەتی تێكڕای حكومەتی دیاری دەكرد. 

10. ڕۆژنامەی »نیو ڕامینیس تسایتۆن«ى لە ساڵی 1848 لە بەرلین 

الیەنگری  و  محافزكارەكان  هێزە  داواكاری  و  بابەت  تێیدا  كە  دامەزراند، 

دەگوت  ڕۆژنامەیان  بەم  خەڵك  دەدای���ەوە.  ڕەنگی  هەبوو  سیستەمی 

»ڕۆژنامەی خاچ«، چونكە لە سەردێڕەكەی هێمای خاچی ئاسنین چاپدەكرا، 

كە هێمای حكومەتی پروسيا بوو. 
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11. لۆرد هنری جۆن تامپل ڤۆیسكۆنت ئالمرستۆن لە ساڵی 1784 لە 

دایكبووە و لە ساڵی 1865 مردووە، سیاسەتمەدارێكی پلەیەكی بەریتانیایە. 

سەرەتا پەیوەندی بە حزبی تۆری و لە 1830 بە حزبی ویگەوە كردووە. 

لە 1809 تا 1828 وەزیری بەرگری، لە 1830 تا 1834 و لە 1835 تا 1840 

وەزیری دەرەوە، لە 1852 تا 1855 وەزیری واڵت و لە 1855 تا 1858، 

هەروەها لە 1859 تا 1865 سەرۆك وەزیرانی بەریتانیا بووە.

12. باڵوكراوەی هەفتەنامەی »خەڵك« بە زمانی ئەڵمانی لە 7ی مەی 

تا 20ی ئووتی 1859 لە لەندەن بالوبۆوە. ئەم باڵوكراوەیە لەالیەن یەكێتی 

فێركاريی بۆ كرێكارانی ئەڵمانی نیشتەجێی لەندەن بە سەرنوسەری ئیالرد 

بیسكامپ باڵوبوەوە. ماركس لە ژمارەی 6ی بە نافەرمی هاوكار بووە و لە 

ڕوانگەی فكرییەوە هاوكاری دەكردن. لە ژمارە 6ی بە شێوەیەكی فەرمی 

ڕاگەیەنرا كە ماركس، ئەنگڵس، فرایلی گارس، ویلهێلم وۆڵف و هاینریش 

لە  هەندێك  باڵوكراوەیەدا  لەم  دەكەن.  باڵوكراوەیە  ئەم  هاوكاری  هایزە 

بەرهەمەكانی ماركس و لەوانە پێشەكیەك كە بۆ كتێبی »ڕەخنەی ئابوری 

سیاسی« نوسرابوو، باڵوكرایەوە. ئەم باڵوكراوەیە دوای باڵوبوونەوەی 16 

ژمارەى، ناچار بوو كارەكەی بەهۆی كەمی پارەوە ڕابگرێت. لەم دەرفەتەدا 

شازادە  ڕاسپاردەی  بە  ڕۆژان��ەدا  لەو  كە  ڤۆگتیش  كارڵ  سەر  هێرشكرایە 

تەنانەت لە  بێالیەنی،  ناپلیۆن  ناپلیۆن )بگن-بگن(بوو و بە موچەی لویی 

برەوی بە ئینتمای ئەڵمانیا دەدا.

سەرچاوە: 

مجموعه اثار ماركس وانگلس به ئەڵمانی، جلد، صفحات. 
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 فەلسەفە لە ڕوانگەی ماركسەوە

 تیری ئیگلتۆن

 وەرگيڕانی: دانا لەتیف شوانی
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بێگومان هیگڵ و ئەرەستۆ فەیلەسوف بوون، بەاڵم كارل ماركس بە 

چ مانایەك فەیلەسوفە؟ ماركس ژمارەگەلێكی زۆر شتی نووسی كە دیدێكی 

بە  تێبینیەك  هیچ  بەبێ   ئەو  هەروەها  هەبوو،  لەبارەیانەوە  فەلسەفی 

دیدێكی ئیهانەپێكردنەوە لە زیهنی فەلسەفی دەڕوانی. لە تێزی یازدەیەمەوە 

رێگەگەلی  بە  »فەیلەسوفان  كە  رایگەیاند  فیورباخ  بارەی  لە  ناسراوەكەی 

هەمە چەشن تەنها جیهانیان راڤە كردووە، بەاڵم پرسە سەرەكییەكە لەبارەی 

بداتەوە،  گۆڕینی جیهانە«)1(. دەشێت  كەسێك چوست و چاالكانە وەاڵم 

نەتوانین  كە  كاتێكدا  لە  بكەینەوە،  ئاوەژوو  جیهان  بتوانین  زەحمەتە  كە 

دڵنیاییەوە  بە  ماركس  كە خودی  ئەوەی  مەرجی  بە  هەڵبەتە  لێیتێبگەین، 

لەگەڵ ئەم گوتەیە هاو داستان و هاو چیرۆك نەبێت. ماركس مەبەستی 

وا نییە كە شوێنی هزرەكان بە كردارێكی كوێرانە بدات، بەڵكو دەخوازێ 

چەشنێ  فەلسەفەی پراكتیكی دابرێژێت، كە كۆمەكی پێبگەیەنێت، تاوەكو 

هزری  و  كۆمەاڵیەتی  گۆڕانی  بیگۆڕێت.  تێبگات،  لێی  دەكرێت   ئەوەی 

»فەلسەفە  دەنووسێت:  ماركس  دەڕۆن.  پێشەوە  بەرەو  هاودەستەوسار 

ناتوانێت بێ تێپەڕاندنی پرۆلیتاریا خۆی بەدیبهێنێت، پرۆلیتاریاش ناتوانێت بێ  

بەدیهاتنی فەلسەفە خۆی بەدیبهێنێت)2(. تێزی دووەم لەبارەی فیورباخەوە 

درێژەی دەبێت:
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پرسی ئەوەی كە ئایا دەتوانرێت حەقیقەتی عەینی بە هزری مرۆڤ 

ببەسترێتەوە، نەك بە پرسێكی تیۆری، بەڵكو پرسێكی پراكتیكیە. پێویستە 

مرۆڤ لە كاری ڕاستیدا، واتە واقیعيەت و دەسەاڵت، ئەم جیهانیبوونەی 

هزری خۆی بسەلمێنێت. باسە گرنگەكە لەسەر واقیعيەت، یاخود ناواقیعيەتی 

هزرێكی جیاو سەربەخۆ لە كار، مەسەلەیەكی تەواو قوتابخانەییە)3(.

رزگاریبەخش«  »زانینی  تەوەری  بە  كار  تیۆری  تایبەتەی  ئەمجۆرە 

دەناسرێت و چەند تایبەتمەندییەكی جیاوازی هەیە. جۆری زانین یان ناسین 

هەیە،  پێی  پێویستی  تاكەكەسێك  یاخود  گرووپ،  كە  ئادەمیزادە  پێگەی 

چەشنی  وێنەی  لە  چەشنە  بەم  و  بگۆڕێت  پێگەیە  ئەم  بتوانێت  تاوەكو 

تازە  بە شێوەیەكی  ناسینی خود  بەاڵم   ،)Self-understanding( خۆناسینە

ئێمە  لێرەدا  چەشنە  بەم  ك��ردار،  هەمان  بە  خودیشە  گۆڕانی  مانای  بە 

سەروكارمان لەگەڵ شێوەیەكی تایبەت لە زانیندا هەیە، كە تێیدا كاری زانین 

و ناسینی ئەوەی بیری لێدەكرێتەوە دەگۆڕێت.

هەرگیز  هەلومەرجەكەم،  و  خۆم  ناسینی  بۆ  هەوڵداندام  لە  من   

ناتوانم لەگەڵ خۆم بە تەواوی بە هاوجۆر و تەبا )idenical( بمێنمەوە، 

ئەو  هەروەها  ئەنجامدەدات،  ناسین  كاری  پرۆسەی  خودەی  ئەو  چونكە 

ئەمەدا هەبوون،  لەپێش  ئەوەی  لەگەڵ  خودەی كە دەناسرێت، هەنووكە 

جیاوازییان هەیە. ئەگەر من ویستبام ئەم هەمووە بناسم، ئەوكات هەمان 

ئەو پرۆسەیە دەستپێدەكات. ئەمە ڕێك بەوە دەچێت كە كەسێك بخوازێ  

بەسەر سێبەری خۆی باز بدات، یاخود بە گرتنی پرچی خۆی، خۆی بەهەوادا 

بەرزبكاتەوە، لەبەرئەوەی زانینێكی وەها، هەروەها خەڵك بەرەو گۆڕانی 

هەلومەرجی خۆی بە شێوەیەكی پراكتیكی ئاراستە دەكات، خۆی بە شێوەی 

جۆرێكی هێزی كۆمەاڵیەتی، یاخود سیاسی دەردەخات و، لە باتی ئەوەی 



45 ئاشنابوون بە كارل ماركس

كە )ریفیلێكشن(ی )Refelection( ئەم پێگە مادییەیان سەبارەت بەوە بێت 

كە بەشێكە لەم پێگە مادییە. ئەم زانینە لە باتی ئەوەی كە بیركردنەوەی 

ئەبستراكت بێت، ئەو زانینە وەك رووداوێكی مێژوویی وایە كە تێیدا ناسین، 

ئیدی بە ڕوونی لە زانینی چ جۆرێك شایەنی جیاكردنەوە نییە. ئەو كات، 

هەوڵدان بۆ خۆ ڕزگاركردنی پرسەكانی لكاو بە بەها بە پێویست و گرنگ 

پەیوەندی  پێگەكەتانەوە  بارەی  لە  زانین  كە  ئەوەی  هەنووكە  دەزانرێت، 

باوەی  جیاكارییە  ئەو  لێرەدا  بەم چەشنە،  هەیە،  واقیعییەوە  ئیدراكی  بە 

شێوەیەكی  بە  دایناوە  بەهاكان  و  واقیع  كاروباری  نێوان  لە  فەلسەفە  كە 

سەرسوڕهێنەر رەشدەبێتەوە. مەبەست ئەوە نییە كە دەتوانرێت لەم چەشنە 

زانینەدا سوودێكی بەهاداری لێبكرێت، بەڵكو پاڵنەری زانین لە چركەساتی 

یەكەم لكاوە بە وەرگرتن و تێگەیشتنێك لە بەهادا.

ویستی  لە  جۆرێك  فیورباخ  بە  سەبارەت  یازدەهەم  تێزی  كەواتا، 

دژە كولتوورانە بۆ ڕوو وەرگێران لە بیركردنەوەی ئەبستراكت و رووكردنە 

رۆشنبیرییە  دژە  لەم  دەمارێك  كە  هەرچەندەش  نییە،  واقیعی  جیهانی 

توندوتیژ ئامێزە لە ماركسیزمی قۆناغی بەراییدا هەیە. ویستێكی لەوجۆرە 

لەیاد دەكات كە بێگەیشتنگەلێكی ئەبستراكت لە چركەساتی یەكەمدا بوونی 

هیچ جیهانێكی واقیعی بۆ ئێمە نابێت. تەنزی جوواڵنەوەی ماركس لەوەدایە، 

پایەی  پلەو  لە  بەڵكو رێك  فەیلەسوف،  ئەم ویستەی نەك وەك  ئەو  كە 

چاالكڤانێكی سیاسی دەخاتەڕوو.

 بەم چەشنە دەتوانرێت  بگوترێت كە ئەو دەچێتە ریزی نەژادێكی 

كیركەگۆر،  لە  پێكدێن  لەوانە  زنجیرەیەك  فەیلەسوفان« كە  لە »دژە  دیار 

نیتشە، هایدگەر، بنیامین، ویتگنشتاین. لە رۆژگاری خۆمانیشدا بیرمەندانێكی 

وەك جاك دریدا و ریچارد رۆرتییە كە الی ئەوان لە بنەڕەتەوە شتێكی 
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شێواو سەروسیما تێكچوو لەمەڕ تەواوی كاروباری فەلسەفی سەردەمەكەیان 

نەك وەك هاوشێوەی  فەلسەفە،  ئەو كەسانەوە، خودی  لە دیدی  هەیە. 

بابەتەكەیەتی، بەڵكو بووەتە چاالكییەكی سەختی گومانهەڵگر. لەم ڕوەوە 

ڕووی  لە  كە  هۆكارگەلێك  بە  پرۆژەكەدا  تەواوی  لە  یاخود  دەیانەوێت، 

فەلسەفییەوە سەرەنجڕاكێش دەمێنێتەوە تێپەڕ بن، یاخود ڕێگەیەك بدۆزنەوە 

تاوەكو بە تەواوی لەسەر بنەمای پرۆژەیەكی تازە بیخەنەڕوو. ئەو ئامانجەی 

كە لە دیدی زۆرێك لەم بیرمەندانە بە مانای سەرقاڵبوونە بەشێوەیەكی تازە 

بای  خاڵیكردنەوەی  هەوڵی  لە  كەسانە  لەم  زۆرێك  تیۆریدا.  نووسینی  لە 

لەگەڵ  بانگەشانە  ئەم  دەكارێن  فەلسەفەدان و،  میتافیزیكییەكانی  بانگەشە 

شتێكی بەرواڵەت بنەڕەتی تر غافڵگیر بكەن، بوون، دەسەاڵت، جیاكاری، 

»هەلومەرجی  ماركس  خودی  لەمەڕ  یاخود  ژیان،  پراكتیكییەكانی  فۆرمە 

مێژوویی«. دژە فەیلەسوفی لەم دەستەیە هێندە جیاوازی لەگەڵ نەیارێكی 

لەگەڵ  جیاكاری  ئۆلیس  وەك  كەسێكی  كە  هەیە،  فەلسەفەدا  وەه��ای 

تەلەفۆندا  رێنمایی  دەفتەری  لە  وەك  هەیە،  كامڵنەبووندا  و  پێنەگەیشتن 

هەیە.

لەو  یەكێك  هەیە؟  فەلسەفە  لە  گومانی  ئەوەندە  ماركس  بۆچی 

هۆیانەی كە ماركس لە فەلسەفەدا بە چاوی ئەو شتانەوە لێی دەڕوانێت، كە 

لە شوێنێكی ناڕاستەوە دەستپێدەكات. فەلسەفە بەو چەشنەی كە پێویستە 

باوی  ئەڵمانی  فەلسەفەی  پێنەكردووە.  دەستی  لەمێژە  زۆر  لەوانەیە  و 

هاوچەرخی رۆژگاری ئەو، ئایدیالیزم، لە ئایدیاكانەوە دەستپێدەكات و لە 

هوشیارییدا بە چاوی بونیادی واقیعیەت دەڕوانێت، بەاڵم ماركس دەیزانی 

دیكە  شتی  زۆر  بڕێكی  هەبێت،  ئایدیایەكمان  بنەڕەتدا  لە  كە  بۆئەوەی 

پێویستبوو لەپێش ئەمە ئەنجامدرابوایا. دەبوایا چ شتێك پێش ئەمە رووی 
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بدایا، تاوەكو بتوانین دەست بە ریفیلێكشن بكەین؟ دەبوایا پێش ئەمە بە 

شێوەیەكی پراكتیكی پەیوەندیمان بەو جیهانەی كە لێی تێڕادەمێنین و لەپێش 

دامەزراوە  و  ماددی  هەلومەرجی  پەیوەنديیەكان،  لە  تەواو  كۆمەڵەیەكی 

كۆمەاڵیەتییەكانی دابنێین.

بەرهەمهێنانی هزرەكان، چەمكەكان و ئاگایی لە سەرەتادا راستەوخۆ 

زمانی  مرۆڤەكان،  مادی  دەستاودەستكردنی  و  م��اددی  چاالكی  لەگەڵ 

بیركردنەوە  وێناكردن،  قۆناغەدا،  لەم  یەككراون.  تێكەاڵوى  ژیانی ماددی، 

راستەوخۆ  دەرەورێژی  هاوشێوەی  مرۆڤەكان  زیهنی  دەستاودەستكردنی  و 

بەرهەمهێنانی  لەمەڕ  مانایە  ئەم  هەر  دەردەكەوێت؟  ماددیيان  رەفتاری 

زیهنی بەو جۆرەی كە لە زمانی سیاسەت، ماف، مۆراڵ، ئایين، میتافیزیك 

چەمكەكان،  بەرهەمهێنەرانی  مرۆڤەكان  راستە.  دەردەكەوێت،  مرۆڤ  و 

بەو  چاالكەكان  و  واقیعی  مرۆڤە  خۆیانن  دیكەی  شتگەلێكی  و  هزرەكان 

چەشنەی كە بەهۆی تەواوكاری دیاریكراوی هێزە بەرهەمهێنەرەكانی خۆیان 

دوورترین  تاكو  هێزانەوە،  بەم  هەماهەنگ  و  تەبا  دەستاودەستكردنی  و 

فۆرمەكانی، بڕیاریان لەسەر دەدرێت. ئاگایی هەرگیز ناتوانێت ببێتە شتێك 

جگە لە بوونێكی ئاگایانە و بوونی مرۆڤەكان پرۆسەی ژیانی واقیعییانە)4(.

ماركس  دۆخدا  هەمان  لە  كە  بكەین  باس  ئەوە  پێویستە  لێرەدا 

دەیەوێت لە ڕوانگەی ئەپستیمۆلۆژیاوە ئاگایی و جیهانی ماددی بە شێوەیەكی 

توندوتۆڵ بە یەكەوە گرێبدات. ئەو تێگەیشتنە سیاسیە هەیە، كە بە گوێرەی 

ئەو تێگەیشتنە دەیەوێت ئەم پەیوەندییە سست و الواز بكات. بەو چەشنەی 

ئازادانە و بێهۆو بەدەر لە  كە دەبینین، لەالی ئەو، ئەو كاتەی كە ئێمە 

هەر چەشنە پێویستیەكی مادی كاتی و هەنوكەیی بەرهەمدەهێنن، زیاتر 

ئازادی  مرۆیین و كەمتر لە گیانلەبەرانی دیكە دەچین. لە دیدی ماركس 
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جۆرێكی زێدەیی ئافرێنەرە لەسەر ئەو شتەی كە لەرووی مادییەوە سەرەكی 

و گرنگە، بەو چەشنەی كە لەم ئەندازەیە تێدەپەڕێت و دەبێتە پێودانگی 

خۆی، هەورەها لەم ڕوەوەیە كە بۆ ئەوەی ئەم هەموو شتە لە كۆمەڵگەدا 

رووبدات.

 لە چركەساتی یەكەمدا، هەلومەرجێكی ماددی دیاریكراو پێویستە، 

ماركس  كە  سروشت  لەسەر  ئاگایی  )زێدەیی(  دەروونی  كە  شێوەیەك  بە 

شێوەیەكی  بە  خۆی  دەیژمێرێت  مرۆڤایەتیمان  دیاریكراوی  هێمای  بە 

تەنزئامێز، ئەو هەلومەرجەیە كە لەرووی مادییەوە بڕیاری لەسەر دراوە، 

یان مەرجاوییە. لە دیدی ماركسدا لە خودی زماندایە كە ئاگایی و كرداری 

كۆمەاڵیەتی بە روونترین شێوە پێكەوە ئاوێزان دەكرێن:

زمان تا ئەو ڕادەیە دێرینە كە ئاگایی، واتا زمانی ئاگایی پراكتیكی و 

واقیعییە كە بۆ مرۆڤەكانی دیكەش هەیە و تەنها لەم ڕوەوەیە كە بۆ منیش 

بوونی هەیە، زمان، چەشنی ئاگایی، تەنها لە پێویستی و لە زەروورەتی 

.)GE( پەیوەندی لەگەڵ مرۆڤەكانی دیكە، سەرچاوە دەگرێت

بەاڵم ئەگەرچی زمان لە ویستدا وەك رەهەندێكی پێویست لە كاری 

بەكۆمەڵەوە سەرچاوە دەگرێت، بەاڵم بەم پێویستییەوە وابەستە نابێت، هەر 

وەك دیاردەیەكی ناسراو بە ئەدەبیات شاهیدی ئەم بانگەشەیەیە.

لەبارەی  بەڵكو  نییە،  ئاگایی  ئەو كاتەی كە بە وردی قسە لەسەر 

چەشنێكی سیستەماتیك لە ریفلێكشنی ناسراو لە فەلسەفەدایە، ئەو كات ئەم 

ڕوونی و بەرچاويیە پێویستی بە پسپۆڕانی بواری ئەكادیمی و زانكۆییەكان 

لە  هەموویان  كە  هەیە،  پەیوەندیدارەكان  دام��ەزراوە  لە  جەماوەرێك  و 

بودجە  دیكەوە  ئەوانی  كاری  پێش  لە  دەتوانن  تەنها  كاردا  دەرەنجامی 

دەستەبەر بكەن. ئەمە الیەنێكی ئەو شتەیە كە ماركس لە دابەشكردنی كاری 
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هزری و دەستیدا دەیخوازێت. 

تەنها ئەو كاتەی كە كۆمەڵگەیەك پاشەكەوتێكی ئابووری دیاریكراوی 

ئەندامانی  لە  كەم  ژمارەیەكی  دەستهێناو،  بە  ماددی  زەرورەتی  لە  زیاتر 

لە پێكهاتەكانی كاری بەرهەمهێنان ڕزگار بكات و ئەو پێدراوە )ئیمتیازە( 

بەدەست بهێنێت كە ببنە سیاسەتمەدار، ئەكادیمیكی و داهێنەرانی كولتووری 

و هاوشێوەكانی، فەلسەفە دەتوانێت بە كامڵترین مانای خۆی بە گەشانەوە 

كە  بكات  خەیاڵدارێژيی  بە  دەست  دەتوانێت   هزر  دۆخەدا،  لەم  بگات. 

سەربەخۆیە لە واقیعيەتی ماددی، رێك لەو ڕوەوە كە تێگەیشتنێكی ماددی 

هەیە كە لە بەرامبەریدا:

دابەشكردنی كار تەنها لە ساتەوەختێك بەراستی دەبێتە دابەشكردنی 

كار، كە دابەشكردنی كاری نێوان كاری زیهنی و كاری دەستی دەردەكەوێت. 

ئەم  لەگەڵ  قەشەكان، هاوكات  واتا  »ئایدۆلۆژیستەكان«  )یەكەمین شێوەی 

دەتوانێت  ئاگایی  بەدواوە  ساتەوەختە  لەم  دەردەكەوێت (.  دابەشكردنە 

هەیە،  كرداردا  لە  ئاگایی  لە  جگە  شتێكی  كە  فریوبدات  خۆی  لەراستیدا 

ئەوەی كە بەراستی ئەو شتە دەردەخات بێئەوەی شتێكی واقیعی دەربخات، 

لەم قۆناغە بەدواوە ئاگایی لەو پلەو پایەدایە كە خۆی لە جیهان رزگار بكات 

و پەل بۆ پێكهێنانی تیۆریەی »پەتی«، ئیالهیاتناسی، فەلسەفە، زانستی ئاكار 

.)G151( و هاوشێوەكانی دەبات

و  هەیە  باوكی  یەك  تەنها  كولتوور  راستیدا  لە  ماركس  بەڕای   

ئەویش كارەكە لە دیدی ئەو هاوقورسایی ئەمەیە كە بگوترێت )ئەم باوكە( 

ئەمەوەیە كە  لەڕووی  وەبەرهێنە. رەوتی كولتووری كۆمەڵگەی چینایەتی 

ئەم ڕاستیە ناخۆش و نیگەراناویە دادەمركێنێتەوە، ئەم كولتوورە زاڵدەكات 

و باوكێكی شەریفتر بۆ خۆی پەروەردە دەكات، خزمایەتی زەبوونی خۆی 
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ڕەتدەكاتەوە و گومانی هەیە كە كولتوور بە سادەیی لە كولتووری پێشووتر، 

دەكرێت   ماركس  بەاڵم  سەردەرهێنێت،  ئازاد  تاكەكەسی  خەیاڵی  لە  یان 

وەبیرمان بهێنێتەوە، كە هزرەكانمان وەك هەستە سروشتییەكانمان، خۆی 

)واتا  مێژوو  ملمالنێكردندایە.  لە  لەگەڵیدا  كە  مێژووەیە  ئەو  دەستكەوتی 

جیهانی واقیعی( بەردەوام بە رێگەیەكی توندتر لە هزرێك بەبادا دەڕوات، 

كە دەكرێ  لەخۆی بگرێت. 

ماركس كە وەك دیالێكتیستی باش جەخت لەسەر زاتێكی نەگۆڕ، 

بێلێوار و نێوانكردەی شتەكان دەكاتەوە، لەو دەزگا فیكرییە خۆبەزلزانانە 

بێزاری دەردەبڕێت كە )وەك ئایدیالیزمی هیگڵيی( لەسەر ئەم بۆچوونەن، 

كە دەتوانن بە رێگەیەك تەواوی جیهان لە تێگەیشتنەكانی خۆیان بئاخێنن. 

تەنزی تەڵخ و ئاڵۆز لێرەدایە كە كاری خودی ئەو )ماركس(، بۆ نموونە بە 

پێگەی خۆی دەبێتە هۆی دەزگاسازییەكی نەزۆكی وەها.

كەواتا لە دیدی ماركسەوە باسەكە لەسەر پرسی هۆكارە ماددی و 

هەلومەرجەكانی خودی هزرە. ئێمە دەتوانین هۆكارەكانی ئەو پرسە، یان 

ئەو باسە ئاوەژوو بكەینەوە، بەاڵم ئایا ئەو هزرە دەتوانێ ، بە گوتەیەك، 

خۆی لێ بە دوور بگرێت، تاوەكو شتێك لەو مێژووە تێبگات كە هێناویەتیە 

كایەوە؟ لەوانەیە بۆ ئێمە مۆدێرنەكان هۆكارگەلێكی باشیان لەبەر دەستدابێت 

كە بۆچی هەرگیز ناتوانرێ  بە تەواوەتی بەم مەبەستە بگات، بۆچی هەمیشە 

جۆرێك خاڵی كوێر و نابینا، فەرامۆشكردنێكی وەها، یاخود خۆ-ئاڵۆزییەك 

زیهن  لەوەی  دەكاتەوە  دڵنیامان  كە  هەیە،  بوونی   )Self-opagueness(

وەك  ماركس  دەبێت. خودی  ناكام  هەوڵدانانەدا  لەم  هەمیشە سەرەنجام 

منداڵی سەردەمی رۆشنگەری، لەوانەیە تاڕادەیەك زیاتر لە ئێمە متمانەى بە 

دەسەاڵتی روونی عەقڵ هەبووە، وێرای ئەوەش وەك بیریارێكی مێژووباوەڕ 
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و )ئەو پرۆسە پارێزراوانەی عەقڵباوەڕيی و مێژووباوەڕيی زۆرجار لە كاری 

هزر  تەواوی  ئەگەر  كە  دیاریدەكات،  ملمالنێدان(  لە  یەك  لەگەڵ  ئەودا 

مێژوویی بێت، كەواتە ئەم خاڵە دەبێت بە جۆرێك لە بارەی هزری خودی، 

ئەویش راست بێت. لەسەردەمی شارلمانیی)1( یان چوستر)2(، ناتوانرێت  

هیچ چەشنە ماركسیزمێك بوونی هەبێت، چونكە ماركسیزم شتێكی زیاتر لە 

كۆمەڵێك لە هزرە روونەكانە كە هەموو كەسێك، لە هەر كاتێكدا بتوانێت 

لێیان تێبگات. ماركسیزم كەم تا زۆر دیاردەیەكی وابەستەیی شوێنكاتە، كە 

بیر دەكەنەوە  ئەوەوە  بۆتەی  لە  زانایانەی كە  ئەو  رایدەگەیەنێت هەموو 

تەنها  هاوشێوەكانی(  و  چاالك  ئ��ازادی  تاكی  كااڵ،  ئەبستراكت،  )ك��اری 

دەتوانێت  لە میراتی سەرمایەداری و لیبرالیزمی سیاسی سەر دەربهێنێت. 

و  مومكین  هەم  كە  دەردێنێت،  سەر  كاتە  ئەو  گوتار  وەكو  ماركسیزم 

هەم پێویستە وەك »رەخنەی ناخئاسا«ی سەرمایەداری و لەبەر ئەوە وەك 

دەستكەوتی هاوجۆری ئەو سەردەمەی كە مەیلی هەیە بااڵتر لێی بڕوانيت، 

سەر دەربهێنێت. كتێبی مانفێستی حزبی كۆمۆنیست لە ستایشكردنی چینی 

بەهێزە  زنجیرە  شكاندنی  و  تەوق  ئەو  و  گەورە  شۆڕشگێری  ناوەڕاستی 

لە دەست و پێی توانا مرۆییەكان كە ئێمە وەك سەرمایەداری دەیناسین، 

دەست و دڵ كراوەیە.

بۆرژوازییەت لە هەر كوێیەك كە چەقی بەست كۆتایی بە هەموو 

پەیوەندییە فیوداڵی، باوكساالرانە و سادەكان بەخشیوە و پەیوەندیگەلێكی 

سروشتییەكەی«  »دەستبااڵ  بە  مرۆڤەكانی  كە  فیوداڵی  ج��ۆراوج��ۆری 

دەبەستەوە، بێبەزەییانە لە یەك دابڕاوو لەنێوان مرۆڤەكان پەیوەندیيەكی 

بێ   رەخنەیی«  »سەرقاڵبوونی  و  پەتی  تاكەكەسی  بەرژەوەندی  لە  جگە 

سۆزانەی بەجێنەهێشتووە. مەلەكوتیترین گەشانەوە ئاینیيەكان و گەرموگوڕی 
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سوارچاكانە و هەستخوازیی بێ كولتوورانە لە ئاوە سەهۆڵبەنديیەكانی حیسابگرە 

خۆخوازانەكان نغرۆ كردووە. لە گوتەیەكدا، وەبەرهێنانی رووت، بێشەرمانە، 

خەیاڵە  پوزەوانەی  لە  ئاڵۆز  وەبەرهێنانی  شوێنی  لە  دڕندانە  و  راستەوخۆ 

پەیوەندییە  هەستەكانی  پۆششی  بۆرژوازییەت  داناوە.  سیاسییەكان  و  ئایينی 

خێزانییەكان لە یەكدا دڕیوە و ئەوەش بۆ پەیوەندی پارەیی كورتكردووەتەوە. 

بەرهەمهێنان و  ئامرازی  لە  بەردەوام  گۆڕانێكی  بەدیهاتنی  بێ   بۆرژوازییەت 

بەم چەشنە بێ  بەدیهاتنی گۆڕان لە پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان و هاوشان 

ناتوانێت  كۆمەڵگە  پەیوەندییەكانی  تەواوی  لە  گۆڕان  بەدیهاتنی  بێت،  بەوە 

درێژە بە بوونی خۆی بدات. بەدیهاتنی شۆڕش بەردەوام لە بەرهەمهێنانی 

و  ناپایەدار  كۆمەاڵیەتی،  هەلومەرجی  تەواوی  لە  بەردەوامەكان  ئاشووبە 

سەردەمەكانی  تەواوی  لە  بۆرژوازییەت  سەردەمی  هەمیشەیی،  پێكدادانی 

پێشووتر جیادەكاتەوە. تەواوی پەیوەندیە جێگیر و نەگۆڕەكان، هاوشان لەگەڵ 

تەواوی  و  دەچن  لەنێو  بەرێزەكان  و  كۆن  بڕوا  و  پێشداوەرییەكان  زنجیری 

ئەو پەیوەندییانەی كە بەم زووانە شێوەی گرتووە، لەپێش ئەوەی كە شێوە 

جێگیرە  و  سەخت  ئەوەی  هەموو  دەكرێتەوە.  بەتاڵ  بگرێت،  ناوەڕۆك  و 

دەبێتە دوكەڵ و بە هەوادا دەڕوات، هەموو ئەوەی پیرۆزە دەبێتە ناپیرۆز و 

سەرەنجام مرۆڤ ناچار دەبێت بە ئاگادار بوون لە هەلومەرجی واقیعی ژیان 

و پەیوەندییەكانی خۆی بەهاو جۆری خۆی رووبەروو بكرێتەوە.)5(

لەم هەوڵ و كۆششە شۆڕشگێڕییەی كە لە هەمانكاتدا هەم ستایش 

هەڵگرو هەم وێرانكەرە، لەالیەك پایەی ماددی بۆ سۆشیالیزم بوونی هەیە و 

لەالیەكی دیكەوە بەردەوام ئەم پرۆژەیە رۆڵی وەك بڵقی سەرئاو دەڕوات. 

بەم  و  دەبات  لەنێو  ستەمكاری  نەریتییەكانی  شێوە  هەموو  سەرمایەداری 

كارەشی مرۆڤایەتی لەگەڵ واقیعیەتێكی حەوتەوانەیی رووبەروو دەكاتەوە، كە 

سۆسیالیزم دەبێت بوونی رابگەیەنێت و بيشی گۆرێت.
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هەوڵی  لە  ه��زرەی  ئەو  كە  تێدەگەن  لەوە  كەس  هەندێك   لێرەدا 

ئاوەژووكردنی هەلومەرجی مادیدایە، هەر لە هەمان هەلومەرجی مادییەوە 

ئەو  ماددەباوەڕ،  فەیلەسوفێكی  كە  ئەوەیە،  مانای  بە  و  دەگرێت  سەرچاوە 

دەستەواژەیەی كە لە بارەیەوە شتێكی زێتر لە نیشانەیەك لە پێكدژی، بوونی 

هەیە. ئەركی بیركردنەوەی مادەباوەڕانە ئەوەیە كە ئەو واقیعيەتەی )جیهانی 

ماددی( لە خۆیدا شەنوكەو بكات، كە بەرامبەر بە خودی هزرەكە الیەنێكی 

دەرەكی هەیە، بەو مانایە بنەڕەتی ترە لێی. مەبەستی ماركس لەم گوتەیەی 

دیاریدەكات  كۆمەاڵیەتی« هۆشیاری  »بوونی  مرۆڤدا،  مێژووی جۆری  لە  كە 

نەك بە پێچەوانەوە، بە پێچەوانەی بانگەشەی ئایدیالیستەكان، ئاوەژووەكەی، 

ئەمەیە كە:
دیكە  شتەكانی  ت��ەواوی  میتافیزیك،  ئایين،  ئاكار،  چەشنە،  بەم 
رواڵەتی  شێوەی  ئیدی  هاوشێوەكەیان  هوشیاری  شێوەكانی  و  ئایدۆلۆژیا 
سەربەخۆیان ناپارێزن. ئەوان هیچ مێژوویەك و هیچ رەوتێكی پەرەسەندنیان 
نییە، بەاڵم مرۆڤەكان بە بەخشینی پەرەسەندن بە بەرهەمهێنانی ماددی و 
دەستاودەستكردنی ماددی خۆیان، هاوشان بەوەی بوونی واقیعی، هزر و 
دەستكەوتەكانی هزرەكانی خۆیان ئاوەژوو دەكەنەوە. ژیان هوشیاری دیاری 

)G47(.ناكات، بەڵكو هوشیاری ژیان دیاریدەكات
دیالێكتیكە  كە  هیگڵە  ناسراوی  ئاوەژووكاری  ماركس  لێرەدا  كەواتا 
كۆمەاڵیەتی  بوونی  ئایدیاكان  كە  ب��ەوەی  ئەستوور  پشت  ناسراوەكەی، 
دیاریدەكەن، دەبێت بنجبڕانە بە گوێرەی بنەما ماددەباوەڕەكەی رابوەستێت. 
لەالی ماركس، ئەوەی دەیڵێین یان بیردەكەینەوە سەرەنجام ئەوەی دەیكەین 
دیاریدەكات. ئەوە كردارە مێژووییەكانن كە لەژێر گەمە زمانەوانییەكانمان 
بوونیان هەیە، بەاڵم لێرەدا پێویستمان بە یەدەگێك هەیە، چونكە ئەوەی 
ئێمە وەك بوونە مێژووییەكان ئەنجامی دەدەین، خۆی بە قووڵی بە هزر و 
زمانەوە لكاوە، هیچ كردارێكی مرۆیی لە دەرەوەی سنووری مانا، مەبەست 
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و خەیاڵدا نییە، بەو چەشنەی كە خودی ماركس جەختی لەسەر دەكاتەوە:

گیانەوەر لەگەڵ چاالكی ژیانی خۆی هەماهەنگ و تەبایە. گیانەوەر 

خۆی لە چاالكییەكانی ژیان جیا ناكاتەوە. گیانەوەر خۆی چاالكی ژیانە، مرۆڤ 

دەردەخات.  خۆی  ئاگایی  و  ئیرادە  بابەتی  شێوەی  بە  ژیان  چاالكی  خودی 

دیاریكراوە  شێوە  ئەو  ژیان  چاالكی  ئاگایانەیە.  ژیانی  چاالكی  خۆی  مرۆڤ 

نییە كە مرۆڤ راستەوخۆ لەگەڵی ئاوێتە بكردرێت)Ew 328(. جاڵجاڵۆكە ئەو 

زەردەواڵە  و  هاوشێوەیە  هۆنینەوە  پرۆسەی  بە  كە  جێبەجێدەكات  پرۆسانە 

لە درووستكردنی ماڵەكانی خۆی زۆرێك لە ئەندازیاران تووشی شەرمەزاری 

دەكات، بەاڵم ئەوەی خراپترین ئەندازیار لە باشترین زەردەواڵە جیادەكاتەوە 

ئەوەیە، كە ئەندازیار لەپێش ئەوەی كە بیناكەی لە واقیعدا درووست بكات، 

شێوەكەی لە خەیاڵی خۆیدا درووستكردووە)6(.

بوونی  خ��ودی  ب��ەاڵم  كایەوە،  دەهێنێتە  هزر  كۆمەاڵیەتی  بوونی 

دەخوازێت   ماركس  ئەوەش،  وێرای  وەردەگیردرێت.  هزردا  لە  كۆمەاڵیەتی 

بانگەشە بكات كە بوونی كۆمەاڵیەتی بنەڕەتی ترە بەو چەشنەی كە دەیەوێت 

بەدیهاتنی  هۆی  دەبێتە  كۆمەڵگە  م��اددی  »ژێرخانی«  كە  بكات  بانگەشە 

»سەرخان«ی كولتووری، مافی، سیاسی و ئایدۆلۆژیاكەی:

مرۆڤەكان لە بەرهەمهێنانی كۆمەاڵیەتیبووندا، خۆیان دەهێننە نێو ئەو 

پەیوەندییە دیاریكراوانەوە كە لە پێویستی و سەربەخۆ لە ویستی ئەواندایە، واتە 

پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان كە لەگەڵ قۆناغێكی دیاریكراو لە پەرەسەندنی 

هێزەكانی بەرهەمهێنانە ماددیيەكەیان تەبا دەكاتەوە. كۆی ئەم پەیوەندییانە 

بەرهەمهێنانی ئابووری كۆمەڵگە، واتە بونیادێكی واقیعی پێكدەهێنێت كە بە 

گوێرەی ئەو بونیادە سەرخانی یاسایی و سیاسی بینا دەكرێت و فۆرمگەلێكی 

دیاریكراو لە ئاگایی كۆمەاڵیەتی لەگەڵی تەبا دەكاتەوە. شێوەی بەرهەمهێنانی 

سیاسی  كۆمەاڵیەتی،  ژیانی  پرۆسەی  گشتی  شێوەیەكی  بە  م��اددی  ژیانی 
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بوونی  كە  نییە  مرۆڤەكان  ئاگایی  ئەوە  دەدات.  لەسەر  بڕیاری  فیكری  و 

كە  كۆمەاڵیەتییانە  بوونی  پێچەوانەوە،  بە  بەڵكو  دیاریدەكات،  كۆمەاڵیەتییان 

سیاسی  ئابووری  رەخنەی  كتێبی  لەسەر  )دیباجەیەك  دیاریدەكات.  ئاگاییان 

.)SW182

كەواتا ئەمەیە »تیۆری ئابووری مێژوو«ی ناسراوی ماركس، ماركس پێیوایە 

كە پێشكەوتنەكانی بوونی كۆمەاڵیەتی و ئاگایی پێشكەوتنە بوونناسییەكانن و 

پەیوەندییان بە شێوەیەكەوە هەیە، كە ئەو بە گوێرەی ئەو شێوەیە مرۆڤەكان 

لەبەرچاو دەگرێت. چەمكی ژێرخان سەرخانیش دەتوانێت  بەم چەشنە بێت: 

ئەم بیرۆكەیە لەسەر ئەو كۆڵەكەیە بەندە كە هەموو فۆرمە كۆمەاڵیەتییەكان 

سەرئەنجام دژایەتی و ناكۆكیە ناوەكییەكانی بەرهەمهێنانی مادی دیاریدەكات، 

لێی  مێژوویی  ڕوانگەیەكی  لە  بیرۆكەیە  ئەم  دەتوانرێت  هەروەهاش  بەاڵم 

بڕواندرێت، ئەم ڕوانگەیە شێوەیەك رووندەكاتەوە كە بە هۆیەوە سیاسەت، 

كاردەكەن.  چینایەتییەكاندا  كۆمەڵگە  لە  هاوشێوەكانی  و  ئایدۆلۆژیا  ماف، 

لەو  رێك  وەهادا،  كۆمەاڵیەتی  سیستەمێكی  لە  كە  ئەوەیە  ماركس  گوتەی 

رووەی كە »ژێرخان«ی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان ناعادیالنە و پێكدژن، ئەم 

فۆرمانە هەڵگری ئەركی سەلماندنەوە، پەخشكردنەوە یاخود پەنهانكردنی ئەم 

نادادپەروەریانەن و بەم چەشنە دەتوانین بڵێین كە بەم ئیعتیبارە پەیوەندییان 

گوتەیەوە  لەم  كەواتە  هەیە،  »س��ەرخ��ان«ەوە  یاخود  دووەم،  بەالیەنی 

كۆمەاڵیەتیەكان  پەیوەندییە  ئەگەر  كە  دەربكەوێت  مانایە  ئەم  دەتوانرێت  

عادیالنە بێت، سەرخانێكی وەها ناپێویست دەبێت. بە گوتەیەكی دیكە، ئێمە 

لێرەدا سەروكارمان لەگەڵ ئەركی سیاسی ئایدیاكەیاندا هەیە لە كۆمەڵگەدا، 

نەك تەنها لەگەڵ خاسیەتە مادیيەكانیان. ئەمەش ئێمە بە رووی تێگەیشتنی 

ماركسیستی ئایدۆلۆژیادا دەكاتەوە.
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و  زاڵ  لە هەموو سەردەمێك هزرگەلی  بااڵدەست  هزرەكانی چینی 

دەستبااڵن، واتا ئەو چینەی كە بە هێزی ماددی زاڵی كۆمەڵگە دێتە هەژماردن 

ئامرازەكانی  كە  چینەی  ئەو  هەیە.  زاڵیشی  فیكری  هێزی  هەمانكاتدا  لە 

ئامرازەكانی  بەسەر  لەهەمانكاتیشدا  بێت،  لەدەستدا  ماددی  بەرهەمهێنانی 

گشتی،  شێوەیەكی  بە  كە  چەشنێك  بە  زاڵ��ە،  فیكریشدا  بەرهەمهێنانی 

هزرەكانی ئەو كەسانەی كە بە سودوەرنەگرتن لە ئامرازەكانی بەرهەمهێنانی 

فیكر، شوێنی كەوتوون. هزرە زاڵەكان شتێكی جگە لە بەیانكردنی ئایدیاڵی 

پەیوەندییە ماددیە زاڵەكان، شتێكی جگە لە پەیوەندییە ماددییە زاڵەكان نییە 

.)Gi 64(كە هاوشێوەی هزرەكان دەركدەكرێن یا وەردەگیردرێن

ئەو كاتەی كە فەلسەفە بەشێوەی ئایدۆلۆژیا دەردەكەوێت ، بە الدانی 

بایەخی پیاوان و ژنان لە ملمالنێیە مێژووییەكان ئاراستە دەكرێت، ئەم كارەش 

بە جەختكردنەوە لەسەر پێشكەوتنی روحانی، یاخود لە رێگەی هەوڵدان بۆ 

چارەسەركردنی ئەم ملمالنێیانە لە تەرازوی بااڵ و خەیاڵی ئەنجامدەدرێت. لەم 

شوێنەوەیە كە ماركس هیگڵییەكان سەرزەنشت دەكات.

بە پێچەوانەوە، ڕای خودی ئەو لە بارەی مێژوو:

پەیوەندی بە توانای ئێمەوە هەیە بۆ روونكردنەوەی پرۆسەی واقیعی 

دەستپێدەكات،  ژیانەوە  خودی  ماددی  بەرهەمهێنانی  لە  كە  بەرهەمهێنان، 

شێوەی  تێگەیشتنی  بە  هەیە  ئێمەوە  توانای  بە  پەیوەندی  ه��ەروەه��ا 

دەستاودەستكردنێك كە پەیوەندی بەم شێوەیەی بەرهەمهێنانەوە هەیە و ئەم 

شێوەیەی بەرهەمهێنان )واتا كۆمەڵگەی مەدەنی لە قۆناغە جۆراوجۆرەكاندا(، 

بەوەی  هەیە  وپەیوەندی  كایەوە  دەیهێنێتە  مێژوو،  تەواوی  پێكهاتەی  وەك 

و  فۆرمەكان  هەموو  نیشانبدرێت،  دەوڵ��ەت  وەك  پراكتیكدا  لە  ئەمە  كە 

ئاكار.... ئایين، فەلسەفە،  ئاگایی،  دەستكەوتەكانی تیۆریە هەمەچەشنەكانی 

لەم  نەشونماكردنیان  و  خاسیەت  رەتكردنەوەی  و  بكرێتەوە  روون  هتد 
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پێكهاتەیەوە درێژە بكێشێت، هەڵبەتە بەم ئامرازە هەموو شتێك دەتوانرێت  

لە گشتێتییەكەی ڕوونبكرێتەوە )لەم ڕوەوە، هەروەها كارلێككردنی ئەم الیەنە 

.)Gi58( )جۆراوجۆرانە لەگەڵ یەكتر ڕوونبكرێتەوە

ماددەباوڕانەی  ڕوانگەیەكی  ئایدیالیستییەوە،  هزری  پێچەوانەی  بە 

وەها، »بەردەوام لەسەر بنەڕەتی واقیعی مێژوو بە جێدەمێنێت«:

بەڵكو  ناكاتەوە،  روون  ه��زرەوە  ل��ەرووی  ك��ردار  ڕوانگەیە(  )ئ��ەم 

بەم چەشنە،  مادییەوە رووندەكاتەوە،  لە رووی كرداری  پێكهاتنی هزرەكان 

بەم ئەنجامە دەگات كە هەموو فۆرمەكان و دەستكەوتەكانی ئاگایی ناتوانرێت  

لەگەڵ رەخنەی زیهنی، لەگەڵ كرانەوەی لە »خودئاگایی« یاخود گۆڕانی بۆ 

جنۆكەكان، خەیاڵەكان و هاوشێوەكانی پووچەڵ بكرێتەوە، بەڵكو ئەم كارە تەنها 

دەتوانرێ ت بە ئاوەژووبوونی پراكتیكی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییە واقیعییەكان 

.)Gi 58(ئەنجامبدرێت كە دەبێتە هۆی بەدیهاتنی ئەم كاڵوبازیە ئایدیالیستییە

پرسە  پشتوپەنای  ئەگەر  كە  ئ��ەوەی��ە،  ماركس  گوتەكەی  ڕۆح��ی 

تەنها  شێوەیەدا  لەو  كۆمەاڵیەتيیەكاندایە،  ملمالنێیە  لە  تیۆرییە سەرەكییەكان 

دەتوانرێت  لەالیەنی پراكتیكییەوە، نەك فەلسەفی ئەو پرسە چارەسەر بكرێت. 

بەدیهاتنی  هۆی  دەبێتە  فەلسەفاندن  لە  دیاریكراو  شێوەیەكی  چەشنە  بەم 

ماركسیش  لێرەدا  فەلسەفەدا.  لە خودی  دیاریكراو  »سڕینەوەی سەنتەرێكی« 

وەك زۆرێك لە دژە فەیلسوف دەكارێ  تەواوی ئاقارەكە، كە گوتار بەگوێرەی 

وەك  هەم  فەلسەفییەكان  كێشە  و  بگۆرێت  بەیاندەكرێت،  ئاقارە  ئەو 

نەخۆشیەكی سەبتێكستی )subtext( مێژوویی تێبگات و هەم وەك شێوازێك 

لە خستنەدەرەوەی ئەم سەبتێكستانە لەپێشچاو دەگرێت. هەرچەندە فەلسەفە 

Self-( خۆبوونبەخشە  بكات  خەیاڵ  كەوا  دەك��ات،  دەستبااڵ  و  زاڵ  ئەوە 

begothen(، پێویستە بە وابەستەیی خۆی بەوەی لێی تێپەڕدەبێت، رووبەرووی 

ئاراستەی ماددەباوڕانە نیشانیدەدات كە مێژوو بە چارەسەركردن  بكرێتەوە، 
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بەڵكو  پێنایەت،  كۆتایی  روحەكان«  »روحی  هاوشێوەی  »خودئاگایی«،  لە 

هێزەكانی  لە  كۆمەڵێك  دەدۆزرێتەوە:  ماددی  دەرئەنجامی  قۆناغی  لە  تێیدا 

بەرهەمهێنان پەیوەندی نێوان تاكەكان بە سروشت و بە خۆیان كە بە شێوەی 

مێژوویی دێتەكایەوە و لە هەر نەوەیەكەوە بۆ نەوەیەكی تر دەگوازرێتەوە، 

كە  هەلومەرج  و  سەرمایە  شێوەی  بەرهەمهێنان،  هێزەكانی  لە  ژمارەیەك 

لەالیەك لە راستیدا نەوەی تازە هەڵكەندن و چاكسازییان تێدادەكات، بەاڵم 

لە الیەكی دیكە، هەروەها هەلومەرجی ژیانی خۆیان بەوە رەوا دەكەن و 

ئەم  پێدەبەخشێت.  تایبەتی  تایبەتمەندییەكی  و  دیاریكراو  نەشونماكردنێكی 

ئاراستەیە نیشانیدەدات كە هەلومەرج و دۆخەكان بە هەمان ڕادە مرۆڤەكان 

.)Gi 59(درووستدەكات كە مرۆڤەكان هەلومەرج و دۆخەكان درووست دەكەن

كەواتا مرۆڤ تەنها دەستكەوتی دیاریكراوی هەلومەرجی ماددی نییە، 

ئەگەر وەها بوو ماركس چۆن دەیتوانی هیواخواز بێت كە مرۆڤایەتی رۆژێك 

مادەباوەڕیەكی  ماركس  ئاوەژووبكاتەوە؟  ماددییە  هەلومەرجە  ئەم  بتوانێت 

»میكانیكی« وەك تۆماس هۆبز نییە، كە لە ئاگاییدا بە چاوی رەنگدانەوەی 

بەم  مێژووییە،  ماددەباوەڕێكی  بەڵكو  بڕوانێت،  هەلومەرجەكان  لە  پەتی 

مانایەی كە دەخوازێت، خەسڵەت و ئەركی هزرەكان بە گوێرەی هەلومەرجی 

مێژوویی كە لكاوە پێیانەوە، روون بكاتەوە.

 وێرای ئەوەش وا دێتە بەرچاو كە ماركس فەرامۆشی كردووە كە تەواوی 

فەلسەفە، ئایدیالیستی نییە. هزری خودی ئەو ئایدیالیستی نییە، بەمشێوەیە 

هزری ماددەباوەڕانەی بۆرژوازیەتی گەورەی رۆشنگەری فەرەنساش كە ئەو 

چوارچێوەیەدا  لەم  كە  چەشنەی  بەو  نییە.  ئایدیالیستی  بووە،  تێكەاڵويیان 

هەموو ئایدۆلۆژیایيەكانیش ئایدیالیستی نییە. وێرای ئەوەش، ڕوانگەی ماركس 

فەلسەفەی  لە  ماركس  تازەیە.  ڕوانگەیەكی  ئایدیالیستی  فەلسەفەی  لەبارەی 

ئایدیالیستی بە چاوی شێوەیەك لە وەهم و خەیاڵ دەڕوانێت، كە دەكارێت 
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مێژوویی  واقیعيەتی  لە  ناتوانێت   كە  بگات،  شتە  بەو  دەستی  زیهندا  لە 

بەدەستیبهێنێت، بەم گوزارشتە، چارەسەركردنی ملمالنێیە مێژووییەكان مەرگی 

بیركردنەوەی فەلسەفی بە دوادا دێت، بەاڵم ئەم خاڵە سەبارەت بە هزری 

بۆ  شوێنێك  كۆمۆنیستی  تەواو  كۆمەڵگەیەكی  لە  راستە.  ماركسیش  خودی 

ئەمە بوونی هەیە  بۆ  تیۆریەكی وەها  نییە، چونكە  فەلسەفەی ماركسیستی 

بەشێوەی  ماركس  كاری  راستیدا  لە  كایەوە.  بێنێتە  وەها  كۆمەڵگەیەكی  كە 

دژە شاری خۆی بە شێوەیەكی بەرچاو هەندێك  شت لەم بارەیەوە دەڵێت، 

بەم  بەرچاو.  دێتە  چەشنێك  چ  بە  بەراستی  داهاتوو  هەلومەرجەكانی  كە 

سەرەنجام  رادیكاڵ  سیاسی  تیۆریەی  تەواوی  هاوشێوەی  ئەو  هزری  چەشنە 

خۆهەڵسەنگێنەرە )Self-abolishing( و ئەمەش لەوانەیە قووڵترین گوزارشت 

بێت لە مێژوویيبوونی ئەم هزرە.

سەرچاوە:

ماركس و ئازادی، تیری ئیگلتۆن، و/ دانا لەتیف شوانی: ال 1 تا 15

������������������������������������������

Charlemagne -1، ناسراو بە شارلی گەورە )814-742(، پادشای 

فرانكەكان)814-771(و ئیمپرتۆریەتی رۆژئاوا )14-800( كە بیرۆكەی یەكێتی 

ئەوروپای لە مێشكدا بوو.

Geoffry chucer -2 )نزیكەی 1400-1343(، شاعیر و چیرۆكنووسی 

ئینگلیزی.
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 كارل ماركس.. سەرمایە
 بۆ فارسی: ئیرەجی ئەسكەندەری

 لە فارسییەوە: عەلی ئەكبەر مەجیدی
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 شمەك  و پارە

تەوەری یەكەم: شمەك

بەها  و  بەكارهێنان   بەهای  شمەك:  دووالیەنەكانی  هۆكارە   .1

)ماهیەتی بەها، بڕی بەها(:

سامانی ئەو كۆمەڵگایانە كە تیایاندا بەرهەمهێنانی سەرمایەداری 

هەر  دەردەكەوێت.  ف��راوان)1(«  كەڵەبووی  »شمەكی  بەشێوەی  زاڵە، 

شمەكێك بە شێوازی جیاجیا وەك شێوە سەرەتاییەكەی دەژمێردرێت. 

لەمڕوەوە لێكۆڵینەوەمان بۆ لێكدانەوەی شمەك دەستپێدەكات. 

شمەك پێش هەموو شت شتێكی دەرەكییە. شتێكە كە بەهۆی 

بەدی دێنێت.  پێداویستیيەكانی مرۆڤ  لە  یەكێك  تایبەتمەندییەكانیەوە 

لە  چ  پێداویستيیەكان  و  بێت   هەرچییەك  پێداویستیيانە  ئەم  ماهیەتی 

سەرچاوەكەیان  چ  و  بگرن   سەرچاوە  خۆراكيی(  )پێداویستیی  سكەوە 

وێناكردن بێت، جیاوازییەك لە مەسەلەكە دانانێت)2(، هەروەها لێرەدا 

باسی ئەمە ناكەین كە شتی ناوبراو بە چ شێوازێك پێداویستیی مرۆڤ 

چێژو  كەرەستەی  واتە  خ��ۆراك  وەكو  راستەوخۆ  دەك��ات،  چارەسەر 

هەر  بەرهەمهێنان.  كەرەستەی  وەك  ناڕاستەوخۆ  یان  كەڵكوەرگرتن 

شتێكی بەسوود وەكو ئاسن، كاغەز و هەر شمەكێكی تر دەبێت لە دوو 
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روانگەوە گرنگی پێبدرێت: لە بواری چەندێتی  و لە بواری چۆنێتییەوە. 

جۆراوجۆر،  تایبەتمەندیی  لە  كۆمەڵێكن  شتانە  لەمجۆرە  هەریەك 

بێت. دۆزینەوەی  بەسوود  بوارە جۆراوجۆرەكاندا  لە  دەتوانێت  لەمڕوەوە 

شتەكان  جیاوازی  كەڵكوەرگرتنی  ئاكامدا  لە  جۆراوجۆرانە  و  الیەنە  ئەم 

پرسێكی مێژووییە)3(. 

هەروەهایە دۆزینەوەی پێوانە كۆمەاڵیەتیيەكان كە لەبارەی چەندێتی 

هەڵسەنگاندنی  پێوانەی  لە  جیاوازی  بەكاردێت.  سوودمەندانە  شتەكانەوە 

شمەكەكان لە كرۆكی جیاوازی شتی پێوانە كراوە، سەرچاوە وەردەگرێت  و 

هەندێكی تر گرێبەستە.

سوودبەخشین شتێكە كە دەیكاتە بەهای بەكارهێنان)4(، بەاڵم ئەم 

سوودبەخشییە لە بۆشاییدا ناسوڕێتەوە، چونكە بەندە لەسەر تایبەتمەندی 

فیزیایی شمەك كە بەبێ ئەوە بوونی نیيە. كەواتا چوارچێوەی هەر شمەكێك 

وەك ئاسن، گەنم، ئەڵماس لە دۆخی خۆیاندا بە بەهای بەكارهێنان لەگەڵ 

نیيە  پەیوەست  تایبەتمەندییە  ئەم  بە هیچ شێوازێك  دادەنرێت.  ویستێك 

بە كەم  و زیادبوونی كارێك كە مرۆڤ بۆ بەدەستهێنانی ئەم تایبەتمەندییە 

دەكرێت  بەكارهێنان  بەهای  باسی  كاتێك  بهێنێت.  بەكاری  سوودبەخشانە 

دەرزەن  ی��ەك-دوو  دەگیرێت:  لەبەرچاو  دیاریكراو  بڕێكی  بەگشتی 

كاتژمێر)كاتژمێری سەردەست یان سەر دیوار(، یەك بااڵ قوماش، یەك تەن 

ئاسن  و هەندێك شمەكی تر. بەهای بەكارهێنانی شمەكەكان بەش بەحاڵی 

خۆی مەسەلەیەكی تەكنیكی تایبەتە، ئەوەش شمەكناسییە )5(. 

بەهای بەكارهێنان تەنها بە كەڵكوەرگرتن یان بەكارهێنان راستی  و 

دروستی دەردەكەوێت. بەهای بەكارهێنان- جەوهەر و راستی یان ناوەڕۆكی 

ماددی سامان پێكدێنن، بریتيە لە هەر شێوازێكی كۆمەاڵیەتی كە ئەم سامانە 
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هەیبێت.

هەمانكاتدا  لە  دەكەین،  لێكۆڵینەوە  كە  كۆمەاڵیەتیەی  شێوە  لەو 

سەرەتا  كردنەكانن.  ئاڵوێر  بەهای  ماددی  پاڵپشتی  بەكارهێنانەكان  بەهای 

بەهای ئاڵوێركردن وەكو پەیوەندیی هەند یان رێژەیی خۆی دەنوێنێت كە 

بەو پێیە بەهای بەكارهێنانی جۆرێك لەگەڵ بەهای بەركاهێنانی جۆرێكی 

تر ئاڵوێر دەكرێن)6(، رێژەیەك كە بەبەردەوامی بە گوێرەی كات  و شوێن 

دەگۆڕدرێت. كەواتا بەهای ئاڵوێر كارێكی شمەكی گرێدراو بە قۆنتەراتەوە  

باوەڕپێكراوە  و متمانەیی دیارە، لەو ڕوەوە  و لە هەمانكاتدا بە تەواوی 

بەهایەكی ئاڵوێر كە جەوهەر  و پێویستیی خودی شمەكەكە بێت، دەبێتە 

ناكۆكییەك لە شرۆڤەكردندا )7(.

با وردتر خوێندنەوە بۆ مەسەلەكە بكەین: 

شمەكێك بۆ نموونە چارەكێك گەنم لەگەڵ x بڕی بۆیاخ، y بڕی 

بەگشتی  واتا  دەكرێت،  ئاڵوگۆڕ  تر  هەندێكی  ئاڵتون  و  بڕی   z ئاورێشم، 

لەگەڵ شمەكەكانی تر لە رێژەی جۆراوجۆر دادەنرێت. كەواتا گەنم بەهای 

ئاڵوێری جۆراوجۆری هەیە. x بۆیاخ، y ئاورێشم، z ئاڵتون  و هەندێكی تر 

 x هەریەكەو بەش بەحاڵی خۆی بەهای ئاڵوێری چارەكە گەنمێكن. دەبێ

بۆیاخ، y ئاورێشم، z ئاڵتون  و هەندێكى تر لە نێوان خۆیاندا شیاوی ئاڵوێر 

ئاڵوێری. لەم  ببنە خاوەن بڕی یەكسانی بەهای  بن، یان بە واتایەكی تر 

دۆخەدا وا ئەنجام وەردەگرین: یەكەم بەها ئاڵوێریيەكانی شمەكێك هێمای 

یەكسانی نێوان خۆیانن، دووهەم لە بنەمادا بەهای ئاڵوێر دەتوانێت تەنها 

شێوازی دەربڕین، »شێوازی دەركەوتن«ی ناوەڕۆكێكی جیاواز لەخۆی بێت. 

دیسان دوو شمەكی تر لەبەرچاو بگرین: گەنم  و ئاسن. پەیوەندیی 

ئاڵوێرییان بە هەر شێوەیەك بێت، دەكرێت لە رێگای یەكسانیەكەوە وێنا 
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بكرێت بە جۆرێك كە بڕێك گەنم لەگەڵ بڕێك ئاسندا بەرامبەر بێت. بۆ 

نموونە چارەكێك گەنم = a كیلۆگرام ئاسن، ئەم یەكسانیە بە چ واتایە؟ 

ئەم یەكسانییە واتا هۆكارێكی هاوبەش بە یەك كیمیكی یەكە لە دوو شتی 

جیاوازدا كە لە چارەكە گەنمێك  و a كیلۆگرام ئاسندا بوونی هەیە. كەواتا 

نە  لە خۆیدا  لەگەڵ چەندێتی سێهەمدان كە خۆی  یەكسانن  هەردووكیان 

ئاڵوێرەوە دەبێت هەر  ئەمەیانە نە ئەویتریانە. لەمڕوەوە لەبواری بەهای 

یەك لەوانە بتوانێت ببێت بە چەندێتی سێهەم. 

روونتر  بابەتەكە  وەرگیراوە  لە هەندەسەوە  كە  سادە  نموونەیەكی 

بەراوردكردنی رووبەری هەموو وێنە  نیشانكردن  و  بۆ دەست  دەكاتەوە. 

راستەهێڵەكانی دابەش دەكات بۆ چەندین سێگۆشە، بەاڵم خودی سێگۆشەكە 

دەگۆڕن بۆ ئەكسپەرسیۆنێك كە بە تەواوی لەگەڵ شێوەی پێشبڕكێ لە پلە و 

زەنگینیدا جیاوازە. نیوی بنكە كەڕەتی بەرزایی، هەر بەمشێوەیە دەبێت 

بەهای ئاڵوێری شمەكەكان دابەش بكرێت بۆ هۆكارێكی هاوبەش كە لەو 

رێگایەوە زۆر و كەمییان دەربكەوێت.

ئەم هۆكارە هاوبەشە ناتوانێت تایبەتمەندییەكی سروشتی دیاریكراوی 

هەندەسی، فیزیایی یان كیمیایی شمەكەكان بێت. تایبەتمەندیی سروشتی تەنها 

بە ئەندازەیەك لەبەرچاو دەگیردرێت كە شمەكەكان بەسوود دەكەن  و دەرەنجام 

بەهای بەكارهێنان دێننە ئاراوە، بەاڵم لەالیەكی ترەوە بە لێكۆڵینەوە هەر ئەم 

چاوپۆشیكردنە لە بەهای بەكارهێنانی شمەكەكانە كە بە روونی دەبێتە هێمای 

بەكارهێنان  بەهایەكی  پەیوەندییەدا  ئەم  ناواخنی  لە  ئاڵوێرییان.  پەیوەندی 

كتومت بە هەمان ئەندازە قورسایی هەیە كە هەر بەهای بەكارهێنانێكی تر 

هەیەتی بە مەرجێك كە بە رێژەیەكی شیاو بوونی هەبێت، بە واتایەكی تر 

لەسەر قسەی ن. بربون: »بەهای هەرجۆرە شمەكێك یەكسانە لەگەڵ ئەویتردا 
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بە مەرجێك بەها ئاڵوێریەكەی وەك یەك بێت، لە نێوان شتگەلێك كە خاوەن 

بەهای ئاڵوێری یەكسانن ناكرێت جیاوازی یان ناكۆكی دابنرێت« )8(. 

ناكۆكی  بەكارهێنانی شمەكەكان لە بواری بەهاوە پێش هەموو شت 

ئاڵوێری جیا لە بواری چەندێتی  چۆنایەتیان هەیە، لە حاڵێكدا وەك بەهای 

تەنانەت  ناوەڕۆكە  بەپێی ئەم  یەكتردا هەبووبێت،  ناتوانن جیاوازیان لەگەڵ 

تۆزقاڵێك هاوبەهای بەكارهێنان نین. 

یەك  تەنها  بنرێت  وەال  شمەكەكان  بەكارهێنانی  بەهای  هەركات 

بەرهەمی  هەموویان  كە  ئەمەیە  ئەوەش  دەمێنێتەوە،  بۆ  تایبەتمەندییان 

كارن، بەاڵم لەم دۆخەدا خودی شێوازی بەرهەمی كارەكە گۆڕدراوە، چونكە 

كاتێك چاوپۆشی لە بەهای بەكارهێنانی دەكەین لە هەمان كاتدا چاوپۆشی 

بەكارهێنانن.  بەهای  بەدیهێنەری  كە  دەكەین  وێنایی  و  مادی   هۆكاری  لە 

هەموو  نیيە.  بەسوود  تری  شومەكێكی  یان  دەزوو  خانوو،  مێز،  ئیتر  ئەمە 

تایبەتمەندییە هەستپێكراوەكانی دوایى خواردووەتەوە، هەروەها شتی باسكراو 

ئیتر بەرهەمی كاری دارتاش، بەننا، جۆاڵ یان كاری بەرهەمهێنەری دیاریكراوی 

تر نيیە. بە پووكانەوەی تایبەتمەندی سوودمەندی بەرهەمی كار، تایبەتمەندی 

بەسوودی ئەو كارانەی كە ئەم بەرهەمە ناسێنەریەتی دەپووكێتەوە، لەمڕوەوە 

جیا  یەكتر  لە  ئیتر  و  دەبن   ون  كارانە  ئەم  هێمای  جۆراوجۆرەكانی  شێوە 

ناكرێنەوە. سەرجەم ئەوانە بۆ كاری هاوشێوەی مرۆیی و كاری جێبەجێكاری 

مرۆیی دەگوڕدرێت. ئێستا سەرنج بخەینە سەر گۆشەى ئاڵۆزی بەرهەمەكانی 

كار. لە بەرهەمەكانی كاردا شتێكی تر نەماوەتەوە جگە لەم راستییە كابوس 

ئاسایە، جگە لەم كارە سادە داخراو  و ناجیاوازی مرۆییە شتێك نەماوەتەوە، 

جۆری  بە  گرنگی  ئ��ەوەی  بەبێ  مرۆیی  ك��اری  هێزی  تەرخانكردنی  وات��ا 

بەكارهێنانەكەی بدرێت.



ئاشنابوون بە كارل ماركس 66

تەنها شتێك كە شیاوی وتنە ئەوەیە كە بڕێك كاری مرۆیی تیایدا 

بەكار هاتووە بەبێ ئەوەی بتوانرێت جۆری ئەم تەرخانكردنە لە كاردا دەست 

نیشان بكرێت. ئەم ئامێرانە تەنها ناسێنەری ئەوەن كە لە بەرهەمهێنانەكانیاندا 

هێزی كاری مرۆیی بەكار هاتووە  و بڕێك كاری مرۆیی تیایاندا كەڵەكە بووە. 

شتە باسكراوەكان لەم روانگەیەوە كە بەرجەستەكەری ئەم ماددە هاوبەشە 

كۆمەاڵیەتییەن، بە بەها دەژمێردرێن یان شمەكی بەهادارن.

روانگەی  لە  ئاڵوێرییان  بەهای  شمەكەكاندا  ئاڵوێریی  پەیوەندی  لە 

ئێمەوە بە تەواوی سەربەخۆ لە بەهای بەكارهێنانیان دانرا. ئەگەر لە راستیدا 

جۆرەی  بەو  كار  بەرهەمەكانی  بەكارهێنانی  بەهای  لە  بكەین  چاوپۆشی 

ئەو  هەر  شمەك  بەهای  كەواتا  دەبێت.  دەستنیشان  بەهایان  باسمانكرد، 

هۆكارە هاوبەشەیە كە لە پەیوەندیی ئاڵوگۆڕ یان بەهای ئاڵوێری شمەك 

لەبەرچاو دەگیردرێت. بەدواداچوونی لێكۆڵینەوەكان ئێمە دەگەڕێنێتەوە بۆ 

الی بەهای ئاڵوێری بە واتای جۆری دەربڕینی پێویست یان سیمبولی بەها، 

بەاڵم سەرەتا پێویستە بە جیاواز لەم شێوازە سەرنجی بخرێتە سەر.

بەهایەكی بەكارهێنان یان بە واتایەكی تر خواستێك بەپێی ئەوەی 

باسمانكرد تەنها لەم الیەنەوە بەهادارە كە بڕێك لە كاری تایبەتی مرۆیی 

تیایدا وێناكراوە یان دۆخی ماددی لەخۆ گرتووە. دەبێت بە چ شێوازێك 

واتا  كارەوە  بڕی  رێگای  لە  هەڵبسەنگێندرێت؟  شمەكە  ئەم  بەهای  بڕی 

گرتووە.  خۆی  شوێن  تیایدا  كە  بەها«  درووستكەری  »ناوەڕۆكی  هەمان 

بەشە  هەڵدەسەنگێرێت  و  كاتییەوە  ماوەی  لەرێگای  خۆی  كار  چەندێتیی 

خۆیان  حاڵی  بە  بەش  رۆژ و..هتد،  كاتژمێر،  وەكو  كات  دیاریكراوەكانی 

پێوەری كاتیی كاركردنن.

بڕی  بەهۆی  شمەكێك  بەهای  ئەگەر  بكرێتەوە  بیر  وا  لەوانەیە 



67 ئاشنابوون بە كارل ماركس

ئەو كارەی كە لە كاتی بەرهەمهێنانیدا بۆی تەرخانكراوە دیاری دەكرێت، 

بەهای  رادەش  هەمان  بە  بێت  كارامەتر  بێ  تەمەڵتر و  مرۆڤ  هەرچەند 

شمەكەكەی زیاتر دەبێت، چونكە بۆ درووستكردنی شمەكی ناوبراو كاتێكی 

زیاتری تەرخان كردووە، بەاڵم كارێك كە ناوەڕۆكی بەها پێكدێنێت بریتیە 

لە كاری یەكسانی مرۆڤ  و بەكارهێنانی هێزی كاری هاوشێوەی مرۆیی. 

هەموو هێزی كاری كۆمەڵگە كە لە بەهادا بۆ كۆمەڵی شمەكەكان دادەنرێت 

سەرەڕای ئەمەش كە پێكهاتەیەكە لە هێزی تاكی لەرادە بەدەر، لێرەدا وەك 

هێزێكی یەكە و هاوشێوەی كاری مرۆیی دەژمێردرێت.

هەریەك لەم هێزە تاكانەییانە وەك هەر یەكێكی تر لەوان تا ئەو 

هێزی  وەك  مامناوەندە  و  كۆمەاڵیەتی  هێزێكی  تایبەتمەندیی  كە  رادەیە 

مرۆییە  كاری  كاردەكات، هێزی هاوشێوەی  كۆمەاڵیەتی  مامناوەندی  كاری 

كەڵكی  كاركردنە  كاتە  ئەو  تەنها  شمەك  بەرهەمهێنانی  بۆ  لەمڕوەوە   و 

وەردەگیردرێت كە لە ئاستی مامناوەندا، پێویستە یان بە واتایەكی تر كاتی 

كاركردن كە لەرووی كۆمەاڵیەتیيەوە تەنگەژەكەرە.

كاتی كاری پێویست لەرووی كۆمەاڵیەتیيەوە بریتیە لەو ماوە كاركردنە 

كە سەرەڕای بوونی هەلومەرجی بەرهەمهێنانی ئاسایی كۆمەاڵیەتی  و لەگەڵ 

ئاستی مامناوەندی كۆمەاڵیەتیی كارامەیی  و چڕبوونی كار، پێویستە بۆ ئەوەی 

بتوانرێت بەهای بەكارهێنان پێكبهێنێت. پاش ئەوەی لە بەریتانیا كەرەستەی 

رستنی بەهەڵم بەكارهێنرا رەنگە ئەوەندەی نیوی كاری رابردوو بەس بوایە 

كرێكاری  بۆ  بەاڵم  قوماش.  بۆ  پۆ  تان  و  دیاریكراوی  بڕێكی  گۆڕینی  بۆ 

دەسكردی)رستن بەدەست(ى بەریتانی دیسان وەك رابردوو بۆ ئەو گۆڕینە 

بە هەمان ئەندازە پێویستی بە كاتی كار هەبوو، بەاڵم بەرهەمی كاتژمێری 

كۆمەاڵیەتی  كاتژمێری  نیوەی  ناسينی  هێمای  تەنها  كارەكەی  تاكەكەسی 
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كارەكە بوو. لەبەر ئەوە نیوێك لە بەهای رابردووی كەم بووەوە. لەمڕوەوە 

تەنها بڕی كار كە لەرووی كۆمەاڵیەتیيەوە پێویستە یان كاتی كاركردن كە 

پێویستە،  بەكارهێنان  بەهای  درووستكردنی  بۆ  كۆمەاڵیەتیيەوە  رووی  لە 

دەستنیشانكەری بڕی بەهاكەیەتی)9(. بە گشتی لەمبارەیەوە هەر شمەكێكی 

دیاریكراو تەنها نموونەیەكی مامناوەندە لە جۆری خۆی)10(. 

لەمڕوەوە ئەو شمەكانە بڕی یەكسانی كاريیان لەخۆگرتوو یان ئەوانەی 

ئەگەری هەیە لە یەك كاتی دیاریكراوی كاركردندا بەرهەم بهێنرێن، بڕی 

یەكسانی بەهان. رێژەی بەهای شمەكێك بەگوێرەی بەهای هەر شمەكێكی 

تر وەكو رێژەی كاتی كاركردنی پێویستە بۆ بەرهەمهێنانی یەكێك لە كاتی 

كاركردنی پێویست بۆ بەرهەمهێنانی ئەویتر. »وەك بەهای ئاڵوێری گشتگیری 

شمەكەكان تەنها چەندێتییەكی دیاریكراو لە كاتی كاركردندا بەستراون)11(.

كەواتا بڕی بەهای شمەكێك ئەگەر كاتی پێویست بۆ بەرهەمهێنانی 

هەموو  لەگەڵ  پێویستە  كاتە  ئەم  ب��ەاڵم  دەم��ای��ەوە،  جێگیر  نەگۆڕابا، 

گۆڕانكارییەكی هێزی بەرهەمهێنانی كاردا دەگۆڕدرێت. هێزی بەرهەمهێنانی 

كار بە گوێرەی بارودۆخ  و هەلومەرجی جۆراوجۆر دەستنیشان دەكرێت. بۆ 

نموونە پلەی مامناوەندی كارامەیی كرێكاران، پلەی پێگەیشتوویی زانست 

پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی  بەو مەرجەی شیاوی كەڵكوەرگرتنی تەكنیكی بێت، 

رەوتی بەرهەمهێنان، پەرەپێدان  و پلەی كاریگەری كەرەستەی بەرهەمهێنان 

 و هەروەها هەلومەرجی سروشتی. ئەگەر لە وەرزی گونجاودا بێت چەند 

یەكە لە كارەكە بە )8( بوشێل )12( گەنم، ئەگەر نەگونجاو بێت تەنها بە 

)4( بوشێل دەپێورێت. چەند یەكە لە كارەكە لە كانگا بەپیتەكاندا كانزای 

زیاتر وەبەردێنێت تا لە كانگا بێ پیتەكاندا.
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بە دەگمەن لە چینی سەرەوەی توێژی زەوی ئەڵماس دەدۆزرێتەوە، 

هەروەها دۆزینەوەی لە دۆخی مامناوەندا پێویستی بە كاتی كاركردنی زیاتر 

هەیە. لەمڕوەوە بە بارستاییەكی بچوكەوە هێمای كاری زۆرە. جاكوب )13(

بێهیوایە لەوەی ئاڵتون هەرگیز بتوانێت بەهای خۆی بە تەواوی قەرەبوو 

دەكاتەوە.  پشتڕاست  زیاتر  ئەڵماسەوە  لەبارەی  مەسەلەیە  ئەم  بكاتەوە. 

ساڵەی   )80( بەرهەمی  كۆی  وتوویەتی  »ئەشۆگە«)14(  شتەی  ئەو  بەپێی 

كانگاكانی ئەڵماسی بەڕازیل هێشتا لە ساڵی 1823دا نەگەیشتووەتە نرخی 

بەرهەمهێنانی مامناوەندی یەك ساڵ  و نیوی كشت  و كاڵی شەكر و قاوەی 

ئەم واڵتە، سەرەڕای ئەوەی بەرهەمهێنانی ئەڵماس پێویستی بە كاركردنی 

زیاتر و دەرەنجام هێمای بەهای زیاترە. سەبارەت بەو كانگایانەی بەپیتترن 

هەر ئەوەندەش كار بە چەندێتییەكی گەورەتر لە ئەڵماس دەردەكەوێت، لەو 

ڕوەوە بەهای ئەم ئەڵماسانە كەمتر دەبێت. هەر كات بیانتوانیبا بە كەمێك 

ئەڵماس  بەهای  هەبوو  ئەگەری  ئەڵماس  بكەنە  بەرد  خەڵوزی  كاركردن، 

لەخوار خشتەوە دابنرێت.

كاتی  گەورەترە،  كار  بەرهەمهێنانی  هێزی  هەرچەندە  گشتی  بە 

پێویست بۆ بەرهەمهێنانی شمەكێك كورتترە  و هەرچەند بارستایی كارێك 

ئەندازە  هەمان  بە  بەهاكەشی  بێت  بچوكتر  كراوە  بەرجەستە  تیایدا  كە 

كەمترە  و بە پێچەوانەشەوە هەر چەند هێزی بەرهەمهێنانی كار بچوكترە 

بە هەمان ئەندازەش كاری پێویست بۆ بەرهەمهێنانی شمەكێك درێژخایەنتر 

دەبێت  و بەهاكەشی زیاترە.

بەپێی رێژەی راستەوخۆی بڕی كار و  كەواتا بڕی بەهای شمەكێك 

تیایدا راستی هەیە  بەگوێرەی پێچەوانەی هێزی بەرهەمهێنانی كارێك كە 

دەگۆڕدرێت.



ئاشنابوون بە كارل ماركس 70

رەنگە شتێك بەهای بەكارهێنان بێت، بەبێ ئەوە خۆی بەها بێت. 

بەمجۆرەیە لە هەندێك بواردا كە شمەكێك بەبێ پەیوەندیی كاری مرۆڤ، 

سەوزاییە  لێنەدراو،  دەست  زەوی  هەوا،  دەبێت.  سوودمەند  بنیادەم  بۆ 

سروشتیيەكان، دارێك كە خۆڕسك دەڕوێت ، لەم ریزەدان. 

لەوانەیە شتێك هەم بەسوود  و هەم بەرهەمی كاری مرۆڤ بێت 

بەرهەمەكانی  بە  دابنرێت. مرۆڤێك كە  لەسەر  ناوی شمەكی  ئەوە  بەبێ 

بەكارهێنان  بەهای  هەڵبەت  دەكات  چارەسەر  تاكەكەسیەكەی  پێداویستیە 

پێكدێت، بەاڵم شمەك بەرهەم ناهێنێت.

بۆ ئەوەی شمەك وەبەربێنێت، پێویستە نەك هەر بەهای بەكارهێنان 

تر  كەسێكی  كە  وەبەربێنێت  بەكارهێنان  بەهای  بەڵكو  بكات،  درووست 

بتوانێت كەڵكی لێوەربگرێت)15(. واتا بەهایەكی بەكارهێنانی كۆمەاڵیەتی 

ئەوەى  بەبێ  بەها  ببێتە  ناتوانێت  شتێك  هیچ  ئاكامدا  لە  بكات  و  دابین 

لە هەمانكاتدا شتێكی شیاوی بەكارهێنان بێت. ئەگەر شتێك بێكەڵكە ئەو 

كارەی بۆی دەكرێت دەرنجامی نیيە  و ناونیشانی كاری لەسەر دانانرێت  و 

بەهاش ناخوڵقێنێت.

2. تایبەتمەندیی دووالیەنەنی كار كە لە ناواخنی شومەكەكاندایە:

سەرەتا شمەك بە دوو شێواز بۆمان دەركەوت: بەهای بەكارهێنان  و 

بەهای ئاڵوێری. پاشان بینیمان كە خودی كار مادام لە بەهادا راڤە دەكرێت، 

پێوەی  بەكارهێنان  بەهای  بەرهەمهێنەری  وەك  كە  تایبەتمەندییانەی  ئەو 

پەیوەست دەبێت نایپارێزێت.

من یەكەم كەسم كە دوو سروشتی كاری نهێنی لە شمەكدا ئاشكرا 

دەكەم)16(، چونكە ئەم خاڵە بۆ تێگەیشتنی زانستی ئابوری شتێكی بنەڕەتییە 

پێویستە قووڵتر لێی ورد ببیتەوە. 
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دوو شمەك لەبەرچاو دەگرین، بۆ نموونە یەك دەست جل  و 10 

ئەوەندەی دووهەمیان  بەهایەك هاوشانی دوو  یەكەمیان  بۆ  قوماش،  بااڵ 

دادەنێن بە جۆرێك ئەگەر 10 بااڵ قوماشەكە=x بێت، یەك دەست جل= 

x2 دەكات. 

جل بەهای بەكارهێنانە كە پێداویستییەكی تایبەت جێبەجێ دەكات. بۆ 

بەرهەمهێنانی لەو جۆرە پێویستی بە جۆرێك چاالكی بەرهەمهێنانی تایبەت 

هەیە. ئەم چاالكییە بەندە لەسەر ئامانجەكەی، شێوەی جێبەجێكردنەكەی، 

بەرهەمی كار، كەرەستە  و دەرەنجامەكەی. هەر كارێك كە سوودمەندییەكەی 

لە رێگای بەهای بەكارهێنانی بەرهەمەكەیەوە پیشاندراوە یان بەرهەمەكەی 

بەهایەكی بەكارهێنانە، بەشێوەی كورتكراوە پێی دەڵێین كاری بەسوود. لەم 

گرنگیی  بەرهەمە سوودبەخشەكەیدا  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  كار  روانگەیەوە 

پێدەدرێت. هەر بەو جۆرەی كە جل  و قوماش بەهای بەكارهێنانن كە لە 

بواری چۆنێتییەوە پێكەوە ناكۆكن، هەر ئەو بەشە كارە كە هۆكاری بوونی 

جیاوازن.  لێك  چۆناییەوە  بواری  لە  جۆاڵیی  و  بەرگدووری   واتا  ئەوانەیە 

ئەگەر ئەم شمەكانە لەگەڵ چۆنێتی جۆراوجۆردا بەهای بەكارهێنان نەبوایا 

 و دەرەنجام بەرهەمی كاری بەسوود بە چۆنیەتییە جیاوازەكانەوە نەبوایا، 

بە هیچ شێوەيەك نەیاندەتوانی لە بەرامبەر یەكدا وەك شمەك دابنرێن.

یەك دەست جل لەگەڵ دەستێك جلی تردا، یەك بەهای بەكارهێنان 

لەگەڵ هەمان بەهای بەكارهێناندا ئاڵوگۆڕ ناكرێن. لە كۆمەڵەی جۆراوجۆری 

جیاوازی  ك��اری  كۆمەڵێك  شمەكی،  رەگ��ەزی  یان  بەكارهێنان  بەهای 

سوودبەخش دەبینرێن كە وەك خودی شمەكەكان لە بواری جۆر، رەگەز، 

خێزانی، پەل  و تیرەوە پێكەوە جیاوازن. ئەمە دابەشكردنی كاری كۆمەاڵیەتی  

و مەرجی پێویستی بەرهەمهێنانی شمەكەكانە، بەاڵم پێچەوانەكەی راست 
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نیيە واتا بەرهەمهێنانی شمەك مەرجی پێویستی بوونی دابەشكردنی كاری 

كۆمەاڵیەتی نیيە. لە ژیانی هاوبەشی هینديە دێرینەكاندا كاركردن لەرووی 

شمەك  بەشێوەی  بەرهەمەكان  ئەوەی  بەبێ  دابەشدەكرا،  كۆمەاڵیەتییەوە 

هاتبێتنە ئارا. یان لە نموونەیەكی نزیكتر لە خۆمان، لە هەموو كارگەیەكدا 

دابەشكردنی لۆجیكیی كاركردن بوونی هەیە، بەاڵم ئەم دابەشكردنە لەبەر 

پێكەوە  تاكەكەسیيەكانیان  بەرهەمە  كرێكارەكان  كە  ئارا  نەهاتۆتە  ئەوە 

ئاڵوگۆڕ بكەن. تەنها بەرهەمی كاری تاكەكەسی جیاواز و سەربەخۆ لە یەكتر 

توانایان هەیە وەك شمەك بەرامبەر بە یەكتر دابنرێن. كەواتا دەبینرێت كە 

لە بەهای بەكارهێنانی هەموو شمەكێكدا جۆرێك چاالكیی دەستنیشانكراوی 

مەبەستدار  و وەبەرهێنەر یان كاری بەسوود شاردراوەتەوە.

تا كاتێك بەهای بەكارهێنانی ناوەڕۆكی ئەو كارە سوودمەندانە كە 

ناتوانن وەك شمەك  ئارادا نەبن،  لە بواری چۆنێتییەوە لێك جیاوازن لە 

لە بەرامبەر یەكتردا دابنرێن. لەو كۆمەڵگەیەدا كە بەرهەمەكانی بەگشتی 

شێوەی شمەك لەخۆ دەگرن واتا لە كۆمەڵگەیەكدا بەرهەمهێنەرانی شمەك، 

لەالیەن  یەكتر و  لە  سەربەخۆ  كە  بەسوودەكان  كارە  چۆنێتی  جیاوازیی 

پێدەگات  دەكرێت،  جێبەجێ  خۆبەڕێوبەرەوە  تاكەكەسی  بەرهەمهێنەرانی 

 و سیستمێكی دابەشكردنی كاری كۆمەاڵیەتی پێكدێنێت كە لقوپۆی زۆرە.

بەرگدروەكەدا  خودی  لەبەر  كە  ناكات  فەرق  هیچ  جلەوە  بەالی 

لە هەردوو دۆخەكەدا جل  لەبەری بكات.  بەرگدروەكە  یان كڕیاری  بێت 

نێوان  پەیوەندیی  هەروەها  دەكات.  جێبەجێ  بەكارهێنان  بەهای  ئەركی 

جل  و ئەو كارەی ئەو وەبەردێنێت، لەم روانگەیەوە كە كاری بەرگدروەكە 

بووەتە پیشەیەكی تایبەت  و ئەڵقەیەكی تایبەتی كاری كۆمەاڵیەتی پێكهێناوە، 

ناگۆڕدرێت. لە هەر شوێنێكدا پێویستیی جل لەبەركردن لە ئارادا بووبێت 
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مرۆڤ هەزاران سااڵ كاری بەرگدووری ئەنجامداوە بەبێ ئەوەی بەرگدرووێك 

بەم پیشەیەوە لێی هاتبێتە ئارا، بەاڵم هەردەم بوونی جل، قوماش  و هەر 

پێویستی  نیيە،  بەشێك لە سامانی ماددی كە خۆكرد لە سروشتدا بوونی 

ماددە  بتوانێت  تا  بووە  بەرهەم  بە  مەبەستدار و  تایبەت،  چاالكییەكی  بە 

سروشتیە دیاریكراوەكان لەگەڵ پێداویستییە دەست نیشانكراوەكانی مرۆڤدا 

رێكبخات. 

لەمڕوەوە كار جیاواز لە هەموو شێوە كۆمەاڵیەتییەكانی هەلومەرجی 

ژیانی مرۆیی، لەبەر ئەوەی كە بەدیهێنەری بەهای بەكارهێنان  و چاالكیی 

نێوان  ماددەی  بۆ گۆڕینەوەی  نەمرە  پێویستییەكی سروشتیی  سوودمەندە، 

مرۆڤ  و سروشت، لەمڕوەوە بۆ ژیانی مرۆڤەكانە. بەهای بەكارهێنان، جل، 

قوماش  و هەندێ شتی تر و بە كورتی چوارچێوەی شمەكەكان پێكهاتەیەكن 

هەموو  كۆی  هەركات  كار.  سروشتیيەكان  و  ماددە  بەدیهێنەر:  دوو  لە 

كارە بەسوودە جۆراوجۆرەكان كە لە جل  و قوماش  و هەندێ شتی تردا 

شاردراوەتەوە كەمیان بكەینەوە، دیسانەوە چوارچێوەیەكی ماددی كە بەبێ 

دەستێوەردانی مرۆڤ بە شێوەی سروشتی بوونی هەیە و دەمێنێتەوە. 

مرۆڤ لە بەرهەمهێنانەكانیدا تەنها دەتوانێت وەك خودی سروشت 

سەرووی  لە  بگۆڕێت)17(.  ماددە  شێوازەكانی  تەنها  واتا  بجووڵێتەوە. 

ئەوەشەوە هەر لەم جێبەجێكردنی گۆڕینی شێوازەدا مرۆڤ بە بەردەوامی 

سەرچاوەی  كار  كەواتا  دەدرێت.  یارمەتی  سروشتیيەكانەوە  هێزە  بەهۆی 

یەكەی بەهای بەكارهێنان نیيە كە خۆی وەبەری دێنێت، هەروەها تاقانە 

سەرچاوەی سامانی ماددی نیيە، بەپێی وتەی »ویلیام پتی« )18( كار باوكە  

و زەوی دایكیەتی. 
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ئێستا با لە شمەك وەك دیاردەیەكی بەكارهێنان تێپەڕ ببین  و باسی 

بەهای شمەك بكەین. گریمان جل دوو ئەوەندەی قوماش بەهادارە، بەاڵم 

ئەمە تەنها كەمترین جیاوازییە كە ئێستا سەرنجی نادەین، چونكە تەنها بیر 

لەوە دەكەینەوە ئەگەر بەهای یەك دەست جل )2( ئەوەندەی )10( بااڵ 

قوماش بێت، )20( بااڵ قوماش خاوەن هەمان بڕی بەهای جلەكە دەبێت.

جل  و قوماش وەك بەها، شتگەڵێكن كە ناواخنی یەكسانیان هەیە 

رستن  و  چنین   و  بەرگدروون  بەاڵم  یەكەن،  كاری  هەمان  دەربڕی  واتا 

كارگەلێكن كە لە بواری چۆناییەوە لێك جیاوازن. سەرەڕای ئەمەش هەندێك 

بارودۆخ  و هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی هەن كە تیایدا تاكەكەسێك بە نۆرە 

هەم كاری بەرگدرووی دەكات  و هەم كارێكی رستن ئەنجامدەدات، بۆیە 

هێشتا ئەم دوو جۆر كارە جیاوازە ئەركی بە تەواوی دەستنیشان نەكراوی 

كتومت  یەكەیە،  كەسی  هەمان  كاری  ئاڵوگۆڕی  تەنها  جیاوازەكان  كەسە 

بەو جۆرەی كاتێك بەرگدروو ئەمڕۆ قاتەكە  و سبەی پانتۆڵەكە دەدۆرێت، 

جگە لە جۆراوجۆری كاری یەكەی تاكەكەسی شتێكی تر نیيە، جیا لەوەش 

یەكەمجار وا دێتە بەرچاو كە لە كۆمەڵگای سەرمایەداریدا، لەسەر ئەوەی كە 

كار لە بوارێك یان بوارێكی تردا خوازیاری هەبێت، بە بەردەوامی بەشێكی 

دیاریكراوی كاری مرۆڤ لە دۆخێكدا بەشێوەی دروومان  و لە كاتێكی تردا 

بەشێوەی چنین  و رستن دەخرێتەڕوو.

رووبەڕووبوونەوە  بەبێ  كاردا  شێوازی  لە  ئاڵوگۆڕە  ئەم  لەوانەیە 

لە  كات  رووبدات. هەر  ئاڵوگۆڕ  دەبێت  بەگشتی  بەاڵم  نەبێت،  جێبەجێ 

تایبەتمەندیی  لە  دەرەنجام  بەرهەمهێنان و  چاالكی  دیاریكراوی  شێوازی 

سوودمەندی كار چاوپۆشی بكرێت ئەو شتەی دەمێنێتەوە ئەمەیە كە كارەكە 

دروومان  ئەوەی  سەرەڕای  مرۆڤە.  كاری  هێزی  لە  بڕێك  تەرخانكردنی 
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جیاوازە،  بەرهەمهێنانیان  چاالكی  چۆنێتییەوە  لەرووی  رستن  چنین  و   و 

هەردووكیان بریتین لە بەبەرهەمی تەرخانكردنی هەستەكان، ماسولكەكان، 

دەمارەكان  و دەستی مرۆڤ  و..هتد.. بەم واتایە هەردووك بە كاری مرۆیی 

هێزی  تەرخانكردنی  لە  جیاوازن  شێوەی  دوو  تەنها  ئەمانە  دەژمێردرێن. 

كاری مرۆیی. روونە كە هێزی كاری مرۆیی بۆ ئەوەی بتوانێت بەشێوەی 

جۆراوجۆر تەرخان بكرێت دەبێت خۆی تارادەیەك بەرەوپێش چووبووبێت، 

بەاڵم بەهای شمەك تەنها نوێنەری كاری مرۆیی  و بە گشتی تەرخانكردنی 

هێزی بنیادەمە.

یان  سوپاساالرێك  بورژوازیدا  كۆمەڵگای  لە  كە  جۆرەی  بەو  هەر 

كەسێكی بانكدار رۆڵێكی گرنگیان لە ئەستۆوە، لە حاڵێكدا بە پێچەوانەوە 

مرۆڤ رۆڵێكی هەژارانە دەگێڕێت)19(، لێرەشدا لەبارەی كاری مرۆییەوە 

دۆخی  لە  كە  سادە  هێزێكی  تەرخانكردنی  لە  بریتیە  كارە  ئەم  وەهایە. 

مامناوەندا هەر كەسێكی ئاسایی بەبێ پێگەیشتووییەكی تایبەت لە پێكهاتەی 

ئەندامەكانیدا هەیەتی. ئەوە راستە كە كاری سادەی مامناوەند بەگوێرەی 

واڵتان  و سەردەمانی شارستانیەت دەگۆڕێت، بەاڵم هەردەم لە كۆمەڵگایەكی 

دیاریكراودا دەستنیشانكراوە. كاری تێكەاڵو تەنها وەكو هێزی كاری سادەیە 

ئەزموون  ئەوەیە.  كەڕەتكراوی  بكەین  باسی  وردتر  بمانەوێ  ئەگەر  یان 

دەریدەخات ئەم گواستن  و گۆڕینە بە بەردەوامی جێبەجێ دەبێت. شمەكێك 

دەتوانێت بەرهەمی تێكەاڵوترین كارەكان بێت. 

دەك��ات  و  یەكسانی  س��ادەدا  ك��اری  بەرهەمی  لەگەڵ  بەهاكەی 

نوێنەری بڕێكی دیاریكراوی كاری سادەیە)20(، ئەو رێژە  دەرەنجام تەنها 

بۆ كاری سادە وەك  كار  پێیە جۆرە جیاوازەكانی  بە و  جۆراوجۆرانەی كە 

یەكەی هەڵسەنگاندنیان دەگوازرێنەوە بەبێ ئاگاداری بەرهەمهێنەران بەهۆی 
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كردارێكی كۆمەاڵیەتییەوە دابین دەكرێن  و لەمڕوەوە وەك دەستوری نەریتی 

بۆ بەرهەمهێنەران دەردەكەوێت. 

بۆ ئەوەی ئاسانتر بتوانین مەسەلەكان راڤە بكەین  و هەروەها ئەركی 

لەالی  الپەڕانەی  لەو  خۆمان  ئەستۆی  نەخەینە  لێكدانەوە  شیكردنەوە  و 

خوارەوە دێن، یەكسەر هەر جۆرە هێزێكی كار وەك كاری سادە لەبەرچاوی 

دەگرین. لەمڕوەوە هەر بەو جۆرە كە جیاوازی بەهای بەكارهێنانی جل 

كارانەی كە  بەو  بەو جۆرەش سەبارەت  ناگرین هەر  لەبەرچاو   و قوماش 

لەبەرچاو  سوودمەندەكانیان  شێوە  جیاوازی  پیشاندەدرێن  بەهایانەدا  لەم 

ناگیردرێت. بەهای بەكارهێنانی جل  و قوماش تێكەاڵوێكن لە چاالكییە بە 

ئەنجامدەدرێن  بە قوماش  و بەن  دیاریكراو، كە  ئامانجی  بە  بەرهەمەكان 

لە حاڵێكدا بەهای جل  و قوماش بە پێچەوانەوە وێنایەكی سادەن لە كارە 

هاوشێوەكان، لەو ڕوەوە ئەو كارانەی تێكەڵ بەم بەهایەن نەك لەرووی 

پەیوەندی بە بەرهەمێك كە ئەوانە بە قوماش  و بەنەوە بەیەك دەگەیەنێت، 

بەڵكو بە تایبەتی لەو بوارەوە كە دەربڕی دەرەكی كاری مرۆیین دەژمێردرێن. 

بەرگدوری  و جۆاڵیی كتومت دەرەنجامی چۆنیەتییە جۆراوجۆرەكانی 

خودی رەگەزە پێكهێنەرەكانی بەهای بەكارهێنانی جل  و قوماشن، بەاڵم ئەم 

چاالكییانە تەنها لە دۆخێكدا بە جەوهەری بەهای جل  و قوماش دەژمێردرێن 

كە چۆنێتیی تایبەتیان لەبەرچاو نەگیردرێت  و هەردووكیان ببنە خاوەن یەك 

چۆنێتی، چۆنێتی كاری مرۆییە، بەاڵم جل  و قوماش بە تەنها بەهایەكی گشتی 

نین، بەڵكو ئەمانە هەندێك بەهان لەگەڵ كۆبڕی دیاریكراودا. ئێمە وامان 

كردووە كە جل )2( ئەوەندەی )10( بااڵ قوماش بەهادارە. ئەم ناكۆكییە لە 

بڕی بەهادا چۆن هاتۆتە ئاراوە؟ چونكە قوماش گەرەنتیكەری كاری نیواو 

نیوی جلەكەیە بەو جۆرەی كە دەبێت هێزی كار بۆ بەرهەمهێنانی جل)2( 
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ئەوەندە كاتی بۆ تەرخان بكرێت كە بۆ بەرهەمهێنانی قوماش پێویستە.

 لەمڕوەوە ئەگەر كارێك كە شمەكدا شوێن خۆی دۆزیوەتەوە لەبارەی 

بەهای بەكارهێنان تەنها لە بواری چۆنێتییەوە دەژمێردرێن، كاری باسكراو 

سەبارەت بە بڕی بەها پاش ئەوەی بە بێ هیچ چۆناییەك تر گوازراوەتەوە 

بۆ كاری مرۆیی، تەنها لە بواری كەمترینەوە لێی دەڕوانرێت. لەوێ باس 

لەسەر چۆنایی  و كام كارە، لێرەش باسەكە پەیوەستە بە چەندایەتی واتە 

ماوەی كاتەكەیە، چونكە بڕی بەهای شومەكێك تەنها نیشاندەری بڕی ئەو 

كارەیە كە لەخۆی گرتووە، لەمڕوەوە دەبێت گشت شمەكەكان لە رێژەیەكی 

واتا  بەرهەمدەر  هێزی  ئەگەر  بن.  یەكسان  بەهای  خاوەن  دیاریكراودا 

گشتگیربوونی كرداری سوودمەند كە بۆ بەرهەمهێنانی جل پێویستە جێگیر 

بێت، بڕی بەهای جلەكان لەگەڵ زیادكردنی رێژەكەیدا پێشدەكەوێت. ئەگەر 

 x2 رۆژكار بێت، دوو دەست جل نیشاندەری x یەك دەست جل هێمای

دەبێت  و بە هەمان پێوەر، بەاڵم وای دابنیين كە كاری پێویست بۆ دوورینی 

یەك دەست جل )2( ئەوەندە زیاد بكرێت، یان كەم بكرێتەوە بۆ نیو. لە 

بەهای  پێشۆ  )2( دەست جلی  ئەندازەی  بە  یەكەمیاندا یەك دەست جل 

دەبێت  و لە دووهەمیاندا)2( دەست جل بە ئەندازەی یەك دەست جلی پێشۆ 

بەهای دەبێت، سەرەڕای ئەوەی كە لە هەردوو گریمانەكەدا جل هەردەم 

ئەو ئەركانە جێبەجێ دەكات  و هەروەها چۆنێتیی كاری بە قازانج كە تیایدا 

گونجێنراوە هەروەك جاران بە باشی دەمێنێتەوە، بەاڵم ئەو بڕە كارە كە بۆ 

بەرهەمهێنانی جل تەرخانكراوە گۆڕدراوە. بێ نرخیەكی گەورەتر لە بەهای 

بەكارهێنان بە شێوەی ئوتۆماتیكی سامانێكی مادی گەورەتر پێكدێنێت)2(، 

دەست جل زیاترە لە یەك دەست، كەواتا بە )2( دەست جل دەتوانین دوو 

كەسی پێدابپۆشێنین بەاڵم بە یەك دەست جل تەنها دەتوانین یەك كەسی 
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بارستای  زیادكردنی  ئەگەری هەیە  ئەمەش  پێدابپۆشین  و..هتد. سەرەڕای 

سامانی ماددی لە هەمانكاتدا نزیك بێت لە كەمكردنەوەی بڕی بەهاكەی، 

الیەنەی  تایبەتمەندیی دوو  لە  ئاراستەی جیاوازی هەیە  كە  ئەم جووڵەیە 

كارەكە سەرچاوە وەردەگرێت. 

بە شێوازی سروشتی هێزی وەبەرهێنەر، هەردەم بریتیە لە وزەی 

بەرهەمهێنانی كاری سوودمەندی دیاریكراو، لە راستیدا هێزی باسكراو تەنها 

پلەی كاریگەری چاالكی مەبەستدار  و بە قازانج لە ماوەیەكی دیاریكراودا 

دەستنیشان دەكات. لەمڕوەوە كاری بەسوود بەگوێرەی زیاد، یان كەمكردنی 

یان بێ هێزیی  بەتوانا  راستەوخۆی هێزی وەبەرهێنەر دەبێتە سەرچاوەی 

بەرهەمەكان. بە پێچەوانەشەوە گۆڕان لە هێزی وەبەرهێنەردا بە تەنهایی 

ناتوانێت بە هیچ شێوەیەك كاریگەری هەبووبێت، لەو كارەی كە لە بەهادا 

راڤە كراوە. بەو گریمانەیەی كە هێزی وەبەرهێنەر بەندە لەسەر شێوەی 

سوودمەند  و دەستنیشانكراوی كار، ئاشكرایە لەگەڵ ئەوەی كە لە شێوازی 

سوودمەند  و دیاریكراوی كارەكە چاوپۆشی بكرێت ئەو هێزە ئیتر ناتوانێت 

كاریگەری لەسەر دابنێت. كەواتا لە ماوەیەكی كاتیی هەمان كاردا ئەگەر 

هەر گۆڕانكارییەك لە هێزی وەبەرهێنەردا بێتە ئارا، بە بەردەوامی هەمان 

بڕ لە بەهاكە وەبەردێنێت، بەاڵم لە هەمان ماوەی كاتیدا بڕی جۆراوجۆری 

پێش  زیاتر  وەبەرهێنەر  هێزی  هەركات  دەكات  دابین  بەكارهێنان  بەهای 

بكەوێت  و لە حاڵێكدا كەمتر نزم ببێتەوە،كەواتا هەمان گۆڕانكاری لە هێزی 

وەبەرهێناندا كە دەبێتە هۆی زیادبوونی وەبەرهێنانی كار و دەرەنجام دەبێتە 

هۆی زیادكردنی بارستای بەهای بەكارهێنان، لە حاڵێكدا كۆی كاتی پێویست 

بارستاییە  ئەم  سەرجەم  بەهای  بڕی  بكاتەوە،  كورتتر  بەرهەمهێنانیان  بۆ 

زیادكراوەیە كەم دەكاتەوە  و بە پێچەوانەشەوە)21(.
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هێزی  بڕی  تەرخانكردنی  لە  بریتیە  الیەكەوە  لە  كارێك  هەموو 

مرۆیی بە واتای فیزیولۆجیكی وشە و بەم چۆنێتییەوە واتە كاری هاوشێوە  

و تایبەت بە مرۆڤ بەهای شومەكی بەدی دێنێت، لەالیەكی ترەوە هەموو 

و  تایبەت   بە شێوازی  مرۆییە  كاری  لە هێزی  بڕێك  كارێك خەرجكردنی 

ئامانجی دیاریكراوە، بەم تایبەتمەندییەوە كە بریتیە لە كاری دەستنیشانكراوی 

سوودمەند بەهای بەكارهێنان وەبەردێنێت)22(. 

3. شێوەی بەها یان بەهای ئاڵوێری:

شمەكی  پێكهاتەی  بە  بەكارهێنان  بەهای  شێوەی  بە  شمەكەكان 

دروست دەكرێن وەك ئاسن، قوماش، گەنم  و..هتد. ئەمە شێوەی رەسەن  

و سروشتيیانە، بەاڵم ئەوانە لەمڕوەوە بە شمەك دادەنرێن كە لە هەمانكاتدا 

دوو الیەنیان هەیە: لە هەمانكاتدا كە شمەكەكان بۆ بەكارهێنانن هەڵگری 

بەهان. لەمڕوەوە شمەكە ناوبراوەكان تەنها لەم بوارەوە كە تایبەتمەندیی 

دوو شێوازەیان هەیە واتا شێوەی سروشتی شێوەی بەهان، بەشێوەی شمەك 

دەردەكەون یان تەنها شێوەی شمەكیان هەیە، راستی بەهای شمەكەكان لەم 

بوارەوە جیاوازە لەگەڵ »هارتیگ بێوەژن«)23( كە نازانیت دەبێت لە كوێ 

بیدۆزیتەوە، چونكە راستەوخۆ لە خاڵی بەرامبەر ماددیبوونی هەستپێكراو 

 و توندوتیژی پێكهاتەی شمەكەكان دانراوە، تەنانەت یەك ناوك)ئەتۆم( لە 

مادەی سروشتی لەگەڵ راستییەكانی بەهادا نایەتەوە. لەمڕوەوە هەرچەند 

شمەكێك لە هەر الیەكەوە سەراونوقمی بكەن، راستی بەهاكەی هەست 

لەو  تەنها  شمەك  كە  بینینەوە  بیرمانی  بە  ئەگەر  دەمێنێتەوە.  پێنەكراو 

روانگەیەوە راستیی بەهایان هەیە، كە هێمای یەكگرتوویی كۆمەاڵیەتی كاری 

مرۆیین، لەمڕوەوە راستی بەهاكانیان بە تەواوی كۆمەاڵیەتین، ئەوسا خۆی 
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لە خۆیدا دركی پێدەكرێت كە ئەم راستییە تەنها دەتوانێت لە پەیوەندیی 

كۆمەاڵیەتی شومەك لە بەرامبەر شومەكدا دەربكەوێت. لە راستیدا ئێمە لە 

بەهای ئاڵوگۆڕ یان پەیوەندیی ئاڵوێریی شمەكەكان بەرەو پێشەوە رۆیشتین 

تا ئەو بەهایە كە تیایدا شاردراوەتەوە بەدەستی بێنین. ئێستا پێویستە سەر 

لەنوێ بگەڕینەوە بۆ ئەو شێوە دەركەوتنە لە بەها.

هەر كەسێك تەنانەت ئەگەر لە هیچ نەزانێت لەم خاڵە تێگەیشتووە 

كە شمەكەكان خاوەن یەك شێوەی هاوبەشی بەهان كە بە شێوازێكی زۆر 

بەكارهێنانیان  بەهای  جۆراوجۆری  سروشتی  و  شێوەی  لەگەاڵ  بەرجەستە 

ناڕێكە، ئەمە شێوەی هاوبەشی پارەیە.

تەنانەت  بورژوازی  ئابوری  كە  شتانەی  ئەو  پێویستە  دۆخەدا  لەم 

واتە  بكرێتەوە.  روون  ن��ەداوە  هەوڵی  رێگایەدا  لەو  یەكجاریش  بۆ 

بۆ  لەمڕوەوە  بكەین،  پارە  شێوەی  دۆزینەوەی  دەسپێكی  بۆ  خوێندنەوە 

پەیوەندیی  لە  كە  بكەین  بەدواداچوون  بەها  ئەكسپەرسیۆنی  كامڵبوونی 

بەهای شمەكەكاندا دانراوە لە سادەترین  و شاراوەترین شێوازی دواخستنی 

شێوەكەی واتە شێوەی پارە. بەمجۆرە نهێنیی پارە بە شاراوەیی نامێنێتەوە. 

بە شێوازی ئاشكرا سادەترین پەیوەندیی بەها ئەو پەیوەندییەیە كە 

جۆراوجۆر  بەشێوەی  تر  شمەكێكی  لەگەڵ  دیاریكراو  شمەكێكی  نێوان  لە 

نێوان دوو شمەكدا بۆ یەكێك  بوونی هەیە. كەواتە پەیوەندیی بەها لە 

لەوانە سادەترین ئەكسپەرسیۆنی بەهایە.

ئەلف شێوەی سادە، تاكەكەسی یان بەهای بەهەڵكەوت:

)y( خاوەن بەهای A یان شمەكی B شومەكی A= y شومەكی X

ی شومەكی )B(یە.

قوماش  بااڵ   20 بەهای  یان  جل  دەست  یەك  قوماش=  بااڵ   20“
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بەرامبەرە بە یەك دەست جل«.

1. دوو جەمسەری ئەكسپەرسیۆنی دەربڕینی بەها – شێوەی بەهای 

رێژەیی  و شێوەی بەرامبەر:

بەهادا  س��اك��ارەی  لەمشێوە  ب��ەه��ادار  شێوەیەكی  ه��ەر  نهێنیی 

تایبەتی  دژوارییەكی  ئەمشێوەیە  شیكردنەوەی  لەمڕوەوە  حەشاردراوە. 

لەخۆى گرتووە.

دوو شمەكی جۆراوجۆری A و B: لە نموونەكەماندا قوماش  و جل 

جلدا  لە  بەهاكەی  قوماش  دەگێڕن.  جیاواز  رۆڵی  دوو  ئاشكرا  بە  لێرەدا 

پیشان دەدات  و جل وەك كەرەستەی پیشاندانی دووهەم بەكار دەبرێت. 

شمەكی یەكەم رۆڵی چاالك  و شمەكی دووهەم رۆڵی ناچاالك دەگێڕێت. 

بەهای شمەكی یەكەم بەشێوەی بەهای رێژەیی پیشاندراوە یان خۆی لە 

بەرامبەر  وەك  دووهەم  شمەكی  دۆزیوەتەوە.  رێژەییدا  بەهای  شێوەی 

جێبەجێ بووە یان خۆی لە شێوەی بەرامبەردا دەدۆزێتەوە. شێوەی بەهای 

رێژەیی  و شێوەی بەرامبەر چەندین ئاراستەن كە بەپێی پێویست گرێدراوی 

یەكترن، بەرامبەر بە یەك پێویست و پێویستكراوی یەكترن و لێكدانەبڕاون، 

بەاڵم لە هەمانكاتدا لوتكەی بەرگریكەر  و ناكۆك بەرامبەر بە یەكتر واتا 

جەمسەرەكانی ئەكسپەرسیۆنی بەهادار كە ئەوانە پێكەوە پەیوەند دەدات 

دابەشدەكرێت. 

قوماشەكە  بەهای  قوماشەكە  خودی  بە  ناتوانم  من  نموونە  بۆ 

بەهادار  ئەكسپەرسیۆنی  قوماشی  بااڵ   20 قوماش=  بااڵ   20 بكەم.  راڤە 

بااڵ  واتایەیە كە 20  بەم  زیاتر  پێچەوانەوە هاوكێشەیەكی وەها  بە  نیيە. 

قوماش شتێك نیيە جودا بێت لە 20 بااڵ قوماش، واتا بڕێكی دیاریكراوە 

هیچ  قوماش  بەهای  كەواتا  قوماشە.  ناوی  كە  سوودوەرگرتنی  شتی  لە 
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چارێكی تری نیيە جگە لەوەی بەشێوەی رێژەیی  و هەروەها لە شمەكێكی 

بەمەیە كە  پێویستی  لەمڕوەوە شێوەی بەهای قوماش  تردا دەربكەوێت. 

شمەكێكی تر بەشێوەی هاوشان لە بەرامبەریدا دابنرێت. 

لە  لێهاتووە  هاوشانی  بەشێوەی  كە  شمەكە  ئەم  ترەوە  لەالیەكی 

راستیدا  لە  بێت.  هەبوو  رێژەیی  بەهای  شێوەی  ناتوانێت  كاتدا  هەمان 

ئەوە خۆی نیيە كە بەهاكەی پیشاندەدات. خۆی بە تەنها كەرەستەیەكە بۆ 

دەربڕینی بەهای شمەكێكی تر، هەڵبەت ئەكسپەرسیۆنی 20 بااڵ قوماش= 

یەك دەست جل، بەهای 20 بااڵ قوماش بەرامبەرە بە یەك دەست جل، لە 

هەمانكاتدا ئەوەی پێچەوانەكەی گەرەنتی دەكات، واتا یەك دەست جل= 

20 بااڵ قوماش یان یەك جل بەرامبەرە بە 20 بااڵ قوماش، بەاڵم بۆ ئەوەی 

ئەكسپەرسیۆنی رێژەیی بەهای جلەكە لەبەرچاو بگرین ناچارم هاوكێشەكە 

هەڵبگێڕێنمەوە  و لەگەڵ ئەوەی كە كردارێكی وا جێبەجێ بێت قوماش لە 

بری جل شێوەی هاوشان لەخۆ دەگرێت. كەواتا شمەكێكی یەكە ناتوانێت لە 

ئەكسپەرسیۆنی بەهای یەكەیەكی تردا بێت كە لە یەككاتدا بەكارهێنانی هەر 

دوو شێوەكە بێت. ئەم دوو شێوەیە جەمسەر ئاسا یەكتر دوور دەخەنەوە. 

باسەكەمان لەسەر ئەوەیە ئایا شمەكێك لە شێوەی بەهای رێژەییدایە 

سنوردار  بەشێوەی  كە  دانراوە  هاوشان  بەشێوەی  بەرامبەر  خاڵی  لە  یان 

بە  بەهاداردا  ئەكسپەرسیۆنی  نۆرەیەكی  هەر  لە  كە  پێگەیەكە  گرێدراوی 

دەستی دێنێت، واتا بەندە بەم خاڵە كە ئایا خۆی شومەكێكە كە بەهاكەی 

دەردەكەوێت یان شمەكێكە كە بە هۆیەوە بەها دێتە ئاراوە.

2. شێوەی رێژەیی بەها:

أ( ناوەڕۆكی شێوەی رێژەیی بەها:

سادەی  ئەكسپەرسیۆنی  شێوەیەك  چ  بە  كە  لەوەی  تێگەیشتن  بۆ 
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پەیوەندیی بەهای دوو شمەكدا شاردراوەتەوە، پێش  لە  بەهای شمەكێك 

هەموو شتێك دەبێت جیا لە الیەنی كەمبوونەكەی سەرنجی ئەم پەیوەندییە 

لە  دەكەن  و  هەڵسوكەوت  شێوازە  ئەم  پێچەوانەی  بە  زۆرج��ار  بدەین. 

پەیوەندیی بەهادا تەنها رێژەیەك دەبینن كە بەو پێیە بڕێكی دیاریكراو لە 

هەر دوو جۆر شمەكەكە بەهای یەكەیان پێدەوترێت. 

لەبیری دەكەن كە بڕێك لە شمەكە جۆراوجۆرەكان پاش ئەوەی بۆ 

یەكەیەكی هاوبەش بگۆڕدرێن، لە بواری رادەی كەمترینەوە لەگەڵ یەكتردا 

دەبنە شیاوی پێوانەكردن. ئەوانە تەنها لەم روانگەیەوە كە ئەكسپەرسیۆنی 

پێوانە  شیاوی  بڕی  دەرەنجام  و  یەكە   وەكو  ناوەكانیان  هاوبەشن  یەكەی 

كردنن. 24 كاتێك 20 باڵ قوماش یەكسانە بە یەك یان 20 یان x دەست 

جل، بەم واتایەیە كە رادەیەكی دیاریكراو بە بڕێكی كەمتر یان زیاتر لە 

جلەكەیە یان هەرجۆرە گونجاندنێك لەم جۆرە دڵنیاكەری ئەوەیە كە قوماش 

 و جل وەك رێژەی بەها، ئەكسپەرسیۆنی یەكەی هاوبەشن  و شتێكن كە 

كرۆكی یەكەیان هەیە. قوماش=جل ئەمەیە بنەمای هاوكێشەیی، بەاڵم ئەم 

دوو شومەكە كە لە بواری رادەوە بە یەكسان دانراون رۆڵی یەكە ناگێڕن. 

رێگای  لە  شێوەیەك؟  چ  بە  بەاڵم  ك��راوە،  شرۆڤە  قوماش  بەهای  تەنها 

پەیوەندییەكەوە كە لەنێوان كەسەكە  و جلەكەدا وەك هاوسەنگبوونی خۆی 

یان وەكو شتێك كە لە بەرامبەریدا دەتوانێت ئاڵوێر بكرێت بوونی هەیە. 

لەم پەیوەندییەدا جل وەكو شێوازی هەبوونی بەها وەك شومەكێكی بەهادار 

دەژمێردرێت، چونكە تەنها لەم بوارەوەیە كە هاوشێوەی قوماشە.

یان  دەردەكەوێت  قوماش  تایبەتی  بەهاداربوونی  ترەوە  لەالیەكی 

شرۆڤەیەكی دەستنیشانكراو لەخۆ دەگرێت، چونكە بە شێوەی سنوردار بە 

بەها دادەنرێت كە خۆی بە جلی هاوشێوە بە بەها یان شومەكێكی شیاوی 
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ئاڵوگۆڕی تایبەت بە خۆی لە پەیوەندیدا دەبێت. )ئەسیدبوتیریك( و )فورمیات 

دو پروپیل(، دوو شومەكی جیاوازن، بەاڵم سەرەڕای ئەوەش هەردووكیان 

)H( و  هایدرۆجین   ،)C( كاربون  پێكهاتوون:  كیمیایی  یەكەی  رەگەزی  لە 

 .C4H6O2 :تەنانەت پێكهاتەیان یەك رێژەیە بەمشێوەیە ، )O( ئوكسیجین

هاوكێشەدا  لە  دوپروپیل  فورمیات  لەگەڵ  ئەسیدبوتیریك  ئەگەر  ئێستا 

دایانبنین یەكەم: لەم پەیوەندییەدا فورمیات دوپروپیل تەنها وەك شێوەی 

لە  بوتیریك  ئەسید  وتوومانە  دووهەم:  دابینكراوە،   C4H6O2 هەبوونی 

C4H6O2 پێكهاتووە. لەمڕوەوە كاتێك فورمیات دوو پروپیل لەگەڵ ئەسید 

بوتریك دا دەیانخەینە هاوكێشەوە كرۆكە كیمیاییەكەیان جیاواز لە شێوەی 

جەستەیی راڤەمان كردووە.

لە  بریتین  تەنها  شومەكەكان  بەهاكان  بەگوێرەی  دەڵێین:  كاتێك 

بۆ  دەگۆڕێت  شومەكانە  ئەم  لێكدانەوەمان  مرۆیی،  بەرجەستەكراوی  كاری 

بەهایەكی بەرجەستە و پوخت، بەاڵم هەرگیز شێوەی بەهاداری پێنادرێت كە 

جیاوازە لەگەڵ شێوازی سروشتیاندا، بەاڵم لەبارەی بەهای شومەكی لەگەڵ 

شمەكێكی تر جیا لەم بابەتەیە. لێرەدا تایبەتمەندیی بەهای شومەكەكان كە لە 

دەرەنجامی پەیوەندییەكی تایبەت كە لەگەڵ شمەكەكانی تردا دەیدۆزێتەوە، 

دەردەكەوێت  و بەرجەستە دەبێت.

كاتێك بۆ نموونە جل وەك شومەكی بەهاداری هاوسەنگی قوماش 

دادەنرێت ئەو كارەی كە لە ناوەڕۆكی جلدایە لە پلەی هاوسەنگی كارێك 

دابینكەری  كە  ژیانەی  ئەو  ئاشكرایە  بەاڵم  دادەنرێت،  قوماش  ناواخنی  بە 

جلە كارێكی دیاریكراوە كە جیاوازە لەگەڵ چنین  و ڕستن كە بەدیهێنەری 

كردەوە  بە  كە  ڕستندا  و  چنین   لەگەڵ  دروومان  هاوسەنگكردنی  قوماشە، 

دروومان بۆ ئەو شتەی كە لە راستیدا لە هەموو جۆرە كارێكدا یەكسانە، واتە 
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بۆ تایبەتمەندیی هاوبەشیان كە بریتیە لە كاری مرۆیی دەگۆڕێت. بەمشێوە 

ناڕاستەوخۆیە لە هەمانكاتدا وتراوە لە بەر ئەوەی دروومان بەها دەدوورێت 

هەرگیز جیاوازیی نیيە لەگە درووماندا، لەمڕوەوە كاری پوختی مرۆییە.

تەنها ئەكسپەرسیۆنی هاوسەنگی شمەكی جیاوازە كە تایبەتمەندیی 

شازی كاری بەبەرهەمی بەها ئاشكرا دەكات، چونكە ئەو كارانەی ناوەڕۆكی 

جیاوازیان هەیە لە شمەكی جۆراوجۆر، لە راستیدا بە گشتی دەگۆڕدرێن بۆ 

هۆكاری هاوبەشی خۆیان واتا كاری مرۆیی)25(. 

بەاڵم ئەوەش بەس نیيە كە تایبەتمەندیی هێمای كار كە بەدیهێنەری 

بەهای قوماشە دەربكەوێت. هێزی كاری مرۆیی لە دۆخی كاری مرۆییدا 

بەها پێكدێنێت، بەاڵم خۆی بەها نییە. خۆی نابێتە بەها جگە لە دۆخی 

ئاوێتەبوون كاتێك شێوەی شتێك لەخۆ دەگرێت.

مرۆیی  كاری  بەرجەستەبوونی  وەك  قوماش  بەهای  ئ��ەوەی  بۆ 

ئەوەی  بواری  لە  كە  رەنگبداتەوە  »شتبوون«دا  لە  دەبێت  دەربكەوێت 

ببێت بە شت لەگەڵ خودی قوماشەكەدا جیاوازە  و لە هەمانكاتدا لەگەڵ 

شمەكەكانی تردا خاڵی هاوبەشی هەیە. ئەم بابەتە ئێستا چارەسەر كراوە.

جل لە پەیوەندیی بەهای قوماشدا لە بواری چۆنێتیی یەكسان  و وەك 

شتێك لە كرۆكی یەكە لەبەرچاو گیراوە كە خۆی بەهایە. كەواتە لێرەدا 

جلەكە وەك شتێك كە بەهاكەی كاردانەوەی تیا هەبووە یان وەك شتێك 

پەسەند  بەهایە  ناسێنەری  خۆیدا  سروشتی  هەستپێكراو  و  شێوەی  لە  كە 

كراوە، بەاڵم جل واتە قەبارەی شومەكی كە جلی پێدەوترێت شتێكی سادەی 

بەكارهێنانە. هەروەها كە خوازراوترین  و باشترین قوماش خۆی بە تەنهایی 

دەربڕی بەها نیيە، هەروا یەك دەست جل زیاتر لەمە هێمای بەها نیە.

پەیوەندی  لە  جل  كە  دەیسەلمێنێت  ساكاریدا  لەوپەڕی  كارە  ئەم 
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كە  بەوجۆرە  هەر  هەیە،  گرنگی  پەیوەندییەدا  ئەم  دەرەوەی  لە  بەهادا 

لە  تا  دەكەن  پەیدا  گرنگی  زیاتر  ئەفسەریەوە  جلی  بە  كەس  هەندێك 

دەرەوەیدا. لە بەرهەمهێنانی جلدا بەشێوەی دروومان بڕێك هێزی كاری 

مرۆیی بەشێوەی راستەقینە بۆی تەرخانكراوە. لەو ڕوەوە بڕێك لە كاری 

بەها«یە  »هەڵگری  جلەكە  روانگەیەوە  لەم  بووە.  كەڵەكە  تیایدا  مرۆیی 

پیشان  بەنەكانیەوە  توێی  لە  تایبەتمەندییەشی  ئەم  كە  ئەوەی  سەرەڕای 

نەدات  و لە پەیوەندیی بەهای قوماشدا تەنها لەم الیەنەوە بە كەڵك دێت 

لەمڕوەوە وەك بەها وێناكراوە، وەك پێكهاتەی بەها شیاوی گرنگی پێدانە.

سەرەڕای ئەوەی قۆپچەی جلەكە داخراوە، قوماش ورەی هاوخێزانی 

 و جوانی بەهاكەی تیایدا ناسیوە. هەروەها جل ناتوانێت لە بەرامبەر قوماشدا 

ناسێنەری بەها بێت جیا لەوەی كە لە هەمان دۆخی بەهادا بۆ قوماشەكە 

شێوەی جلێك لەخۆ بگرێت. هەروەها كەسێك كە بە A ناوی لێدەبەین 

ناتوانێت بۆ نموونە كەسێكی تر بەناوی B بە گەورەی خۆی دابنێت بەبێ 

ئەوەى لە هەمانكاتدا بۆ A گەورەبوون لە روخساری جەستەیی Bدا وێنا 

كرابێت  و لەمڕوەوە لەگەڵ هەر باوكێكی نوێدا نەتەوە لە بواری روخسار و 

موو  و زۆربەی شتەكانی تر بگۆڕدرێت.

كەواتا لە پەیوەندی بەهایەك كە جل تیایدا هاوشان لەگەڵ قوماشدا 

لەمڕوەوە  دەگیردرێت،  لەبەرچاو  بەها  دێتەوە شێوەی جل وەك شێوەی 

بەهای قوماشی شمەك لە پێكهاتەی پۆشاكی شمەكدا دەردەكەوێت  و بەهای 

شمەكێك لە بەهای بەكارهێنانی شمەكێكی تردا دەردەكەوێت.

وەك بەهای بەكارهێنان قوماش شتێكە كە بە شێوەی هەستپێكراوی 

لە جلەكە جیاوازە، بەاڵم وەك بەها »هاوشێوە«ی جلە و دەرەنجام وەك 

لەخۆ دەگرێت كە جیاوازە  بەهادار  لەمڕوەوە شێوەیەكی  دەبینرێت.  جل 
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لە شێوە سروشتییەكەی. بەهای هەبوونی لە بەرامبەر دانانی لەگەڵ جلدا 

لە  مەسیحی  كەسێكی  مەڕی  ناواخنی  كە  بەوجۆرە  هەر  دەبێت،  ئاشكرا 

كە  بەشەی  بەو  دەردەكەوێت)26(،  خواوەندیدا  بەرخێكی  لەگەڵ  پێوانە 

پیشاندابووین،  پێی  شمەك  بەهای  لێكدانەوەی  كە  شتەی  ئەو  دەبینرێت 

خودی قوماشەكە هاوكات لەگەڵ شمەكێكی تر وەك جل پەیوەندی دەگرێت 

 و خۆی پێمان دەناسێنێت، بەاڵم بیر وڕای خۆی لە رێگای تەنها زمانێك كە 

دەیزانێت واتا زمانی شمەك دەریدەخات. بۆ دەربڕینی ئەوەی كە كار لە 

چۆنێتی پوختی كاری مرۆییدا سەرچاوەی بەهاكەیەتی دەڵێت جل تا ئەو 

ئاستەی هاوشانی دەبێت ئەوە بەهایە  و پێكهاتەی هەمان ئەو كارەیە كە 

قوماشی لێ هاتۆتە ئارا.

لەگەڵ  جیاوازە  بەهاكەی  وااڵی  راستیی  كە  مەسەلەیە  ئەم  دەربڕینی  بۆ 

رەگەزی زبری قوماشی گونیە  و خەراری پێكهاتەكەیدا، دەڵێت بەها بەشێوەی جل 

دەردەكەوێت، لەمڕوەوە خۆی وەكو شتێكی بەهادار بۆ نموونە وەك دوو هێلكە 

كە هاوشێوەی یەكترن لەگەڵ جلدا یەكسانە. هەروەها با ئاماژە بەم خاڵە بدەین كە 

زمانی شمەكی جیا لە زمانی عیبری زاراوەی زۆری هەیە كە تا رادەیەك دەقاودەقن. 

 valere, valer,( كەمتر لە فرمانی گەردان Wertsein بۆ نموونە وشەی ئەڵمانی

valoir( ئەم خاڵە بەرجەستە دەكات كە هاوسەنگدانانی شومەكی )B( لەگەڵ شومەكی 

)A( دا بریتیە لە دەربڕینی بەهای شومەكی )A(. »بەهای پاریس یەك نوێژە«)27(.

بەهادارەوە، شێوەی سروشتی  پەیوەندیی  رێگای  لە  رابورد  ئەوەی  بەپێی 

شومەكی )B( دەگۆڕدرێت بۆ شێوەی بەهای شومەكی )A(. بە واتایەكی تر پێكهاتەی 

دەرەنجام   )A(  .)2( شومەكی  رووك��اری  بەهای  ئاوێنەی  دەبێتە   )B( شومەكی 

دابینكردنی پەیوەندی لەگەڵ شومەكی )B( كە بە واتای چوارچێوەی بەها و وێنای 

كاری مرۆیی لەبەرچاو دەگیردرێت، شومەكی)A( بەهای بەكارهێنانی )B( بە هۆكاری 
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كاریگەری بەهای خۆی دایدەنێت. بەهای شومەكی )A( كە بەمجۆرە بەهۆی بەهای 

بەكارهێنانی شومەكی )B( دەردەكەوێت شێوەی رێژەی بەهای تێدایە.

ب( دیاریكردنی رادەی شێوەی رێژەیی بەها:

هەر شمەكێك كە بەهاكەی دەبێت دەربكەوێت رادەیەكی دیاریكراوە 

فۆند30   )100( گەنم،   29 )15( شفێاڵ  نموونە  بۆ  بەكارهێنان،  لە شتێكی 

دەستنیشانكراوی  رێژەیەكی  شمەك  لە  دیاریكراوە  رادە  ئەم  قاوە و..هتد. 

بە  نیيە  بەها  دەربڕینی  تەنها  بەها  شێوەی  ئەركی  كەواتا  مرۆییە.  كاری 

گشتی، بەڵكو دەبێت بەها لەگەڵ رادەیەكی دیاریكراو یان بڕی بەهاكەی 

دەربخات. لەمڕوەوە لە پەیوەندیی بەهای نێوان شومەكی )A( و شمەكی 

B )قوماش  و جل(، پۆشاكی شومەك بە گشتی نەك هەر وەك پێكهاتەی 

بەهادار و لە بواری چۆناییەوە دوو ئەوەندەی قوماش دانراوە، بەڵكو بڕی 

دیاریكراو لە قوماش )بۆ نموونە 20 بااڵ( لە بەرامبەر بڕێكی دیاریكراو لە 

پێكهاتەی بەهادار یان بەرامبەر، بۆ نموونە یەك دەست جل دانراوە.

بااڵ قوماش  یان 20  بااڵ قوماش= یەك دەست جل  هاوكێشە: 20 

بەرامبەرە بە یەك دەست جل، ئەوە گەرەنتی دەكات كە لەم دەست جلەدا 

كتومت هەمان ئەندازە جەوهەری بەهادار بوونی هەیە كە لە 20 بااڵ قوماش 

دا هەیە، لەمڕوەوە بۆ هەردووی ئەم بێنرخییەی شمەكی بڕێكی یەكسان 

لە كار بەكارهاتووە یان هەمان ئەندازە كات بۆ كارەكە تەرخانكراوە. بەاڵم 

كاتی كاری پێویست بۆ بەرهەمهێنانی 20 باڵ قوماش یان یەك دەست جل 

لەگەڵ هەر جۆرە گۆڕانكارییەك كە لە هێزی وەبەرهێنەری چنین  و ڕستندا 

بیرەوەری  و ژیان بەرهەمدێت، دەگۆڕدرێت. ئەو كاریگەرییەی كە شێوەی 

دێنن،  كاری  بە  بەها  بڕی  رێژەیی  ئەكسپەرسیۆنی  لە  گۆڕانكارییانە  ئەم 

دەبێت وردتر خوێندنەوەی بۆ بكرێت.
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I.  بەهای قوماش دەگۆڕدرێت )31( لە حاڵێكدا بەهای جل وەك 

خۆی دەمێنێتەوە. 

لە  لۆكە  قوماشی  بەرهەمهێنانی  بۆ  پێویست  كاری  كاتی  ئەگەر 

تیا  لە رادەبەدەری ئەو زەوییە كە لۆكەكەی  نەبوونی  دەرەنجامی بەپیت 

وەشێنراوە )2( ئەوەندە زیاد بكرێت، بەهای قوماشەكەش )2( ئەوەندە زیاد 

دەكرێت. لە بری هاوكێشەی )20( باڵ قوماش= یەك دەست جلمان دەبێت، 

)20( باڵ قوماش= )2( دەست جل، چونكە یەك دەست جلی تر تەنها نیوی 

لەكاتی كارەكە بووە كە )20( باڵ قوماشەكە هەیبووە. بە پێچەوانەشەوە 

پێویست  كاری  كاتی  جۆاڵیی  كەرەستەی  كامڵبوونی  ئەنجامی  لە  گریمان 

بۆ بەرهەمهێنانی قوماش بۆ نیو كەم ببێتەوە، ئنجا بەهای قوماش بۆ نیو 

كەمدەبێتەوە. ئەم شتەمان لەبەردەستدا دەبێت: )20( باڵ قوماش= )½(ی 

جل. كەواتا بەو مەرجەی كە بەهای شومەكی )B( وەك خۆی بمێنێتەوە.

II. بەهای قوماش بە نەگۆڕ شیمانە دەكەین لە حاڵێكدا بەهای جل 

بگۆڕدرێت.

ئەگەر لەم بارودۆخەدا كاتی كاری پێویست بۆ بەرهەمهێنانی جل 

بەرهەمی  نەگونجاوبوونی  دەرەنجامی  لە  نموونە  بۆ  ببێت،  ئەوەندە   )2(

ئەم  جل  دەست  قوماش=یەك  باڵ   )20( بری  لە  ئنجا   )32( خورییەكە 

شێوەیەمان دەبێت: )20( باڵ قوماش = )½(ی جل. بە پێچەوانەوە ئەگەر 

بەهای جل كەم ببێتەوە بۆ نیو، )20( باڵ قوماش=یەك دەست جل. كەواتا 

بەهۆی  كە  رێژەییەكەی  بەها  بێت  نەگۆڕ   )A( شومەكی  بەهای  ئەگەر 

شومەكی )B( دەركەوتووە بەگوێرەی پێچەوانەی گۆڕینی بەهای )B( زیاد 

دەكرێت یان كەمدەبێتەوە.
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I  و  تەوەرەكانی  لە  جۆراوجۆر  بواری  هەندێك  چۆن  ه��ەروەك 

كە  وەردەگرین  ئەنجام  وا  بكرێن  پێوانە  یەكدا  لەگەڵ  ئەگەر  باسكرا   I I

گۆڕانكاری لە بڕی بەهای رێژەییدا رەنگە لە هۆكارگەلی زۆر ناكۆك سەرچاوە 

وەربگرێت. بەمشێوەیە یەكەم: هاوكێشەی )20( باڵ قوماش= یەك دەست 

جل دەگۆڕدرێت بۆ هاوكێشەی )20( باڵ قوماش= دوو دەست جل، چ لەم 

بوارەوە كە بەهای قوماش )2( ئەوەندە زیادی كردووە یان بەو هۆیەوە كە 

بەهای جل بۆ نیو كەم بووەتەوە، دووهەم: لەبەر ئەوە نیوی لە بەهای 

قوماشەكە كەم بووەتەوە یان لەبەر ئەوە كە بەهای جلەكە زیادی كردووە 

هەمان هاوكێشە دەگۆڕدرێت بە شێوەی )20( باڵ قوماش = )½(ی جل.

I I I. لەوانەیە بڕی كاری پێویست بۆ وەبەرهێنانی قوماش  و جل 

هەر دوو پێكەوە لە یەك ئاراستە  و بە یەك رێژە بگۆڕدرێت. گۆڕانكاریی 

هاوكێشەی  جاران  وەكو  لەمبارەیەوە  بێت  شێوازێك  هەر  بە  بەهاكان 

گۆڕانكاری  دۆزینەوەی  بۆ  دەبێت.  قوماش=یەك دەست جلمان  باڵ   )20(

بەهاكانیان دەبێت ئەم شمەكانە لەگەڵ شمەكی سێهەمدا پێوانە بكەین كە 

بەهاكەی نەگۆڕ ماوەتەوە. كەواتا ئەگەر بەهای گشتی شمەكەكان لە یەك 

كات  و بە یەك رێژە پێش بكەوێت یان كەم بكات لە بەهای رێژەییاندا 

هیچ گۆڕانكارییەك روونادات. گۆڕانكاری راستەقینەی بەهاكانیان بەو جۆرە 

دەناسرێت كە ئێستا بەشێوەی گشتگیر لە هەمان كاتی كاریدا بڕی شمەك 

بە گوێرەی جاران زیاتر یان كەمتر دێتە ئاراوە.

بەرهەمهێنانی قوماش  و جل، دەرەنجام  بۆ  پێویستەكان  كاتە   .IV

جۆراوجۆر  پلەی  بە  بەاڵم  ئاراستەدا،  یەك  لە  پێكەوە  شتانە  ئەم  بەهای 

بگۆڕدرێن یان بە پێچەوانەی ئاراستەی یەكتر بگۆڕدرێن  و..هتد.

لەوانەیە كاریگەری گشتگیری ئەم پێكهاتانە لە بەهای رێژەیی یەك 
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شومەكدا بە شێوەی ساكار بەپێی تەوەرەكانی I، I I،I I I دیاری دەكرێت. 

لەمڕوەوە ئەو گۆڕانكارییە راستەقینانەی كە لە بڕی بەهادا بە دەست دێت 

نە بەشێوەی ئاشكرا و نەش بودجەی یەكانگیر لە ئەكسپەرسیۆنی رێژەیی یان 

لە بڕی بەهای رێژەییدا رەنگ ناداتەوە. 

ئەگەری هەیە بەهای رێژەیی شمەكی سەرەڕای ئەوەش كە بەهاكەی 

رێژەییەكەی  بەها  هەیە  ئەگەری  هەروەها  بگۆڕدرێت.  ماوەتەوە  جێگیر 

لەگەڵ گۆڕانكاری بەهادا سەقامگیر بمێنێتەوە  و لە ئاكامدا بە هیچ شێوەیەك 

لە  یان  بەها  بڕی  لە  یەك  لە  نزیك  گۆڕانكارییەكانی  كە  ناكات  پێویست 

ئەكسپەرسیۆنە رێژەییەكەیدا پێكەوە هەڵبسەنگێندرێن)33(. 

3. شێوەی بەرامبەر:

وەك بینرا هەر ئەم مەسەلەیە كە شومەكی A )قوماش( بەهاكەی لە 

بەهای بەكارهێنانی شومەكی جۆراوجۆری تر )جل( دەردەخات، شێوەیەكی 

تایبەت لە بەها واتە شێوەی بەرامبەرەكە دەسەپێنێتە سەر دوایین شومەك 

دا. قوماش لەو گۆشەنیگایەوە بوونی بەهای تایبەتی خۆی ئاشكرا دەكات كە 

جل بەبێ پەسەندكردنی شێوەیەكی تری بەها جیا لە شێوازی پەیكەرێتیەكەی 

لەگەڵیدا بۆ گۆڕینەوە دانراوە. لەمڕوەوە لە راستیدا قوماش تایبەتمەندیی 

بەها تایبەتەكەی بەو بۆنەیەوە كە راستەوخۆ لەگەڵ جلدا شیاوی ئاڵوگۆڕە 

دەریدەبڕێت. كەواتا شێوەی بەرامبەری هەموو شومەكێك بریتیە لە شێوەی 

پەسەندكردنی ئاڵوگۆڕی راستەوخۆی ئەو شمەكە لەگەڵ شمەكێكی تردا.

جیا لەوەش كاتێك جۆرێك شمەك، بۆ نموونە جل وەكو بەرامبەر بۆ 

شومەكێك لە جۆری تر وەكو قوماش بەكار دێت  و ئەوسا جل ئەم تایبەتمەندییە 

ئاڵوگۆڕ دادەنرێت، بەهیچ  پلەی  لە  تایبەتە لەخۆ دەگرێت كە راستەوخۆ 

شێوەیەك رێژەییەك كە بەو پێیە جل  و قوماش لە بەرامبەر یەكدا شیاوی 
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ئاڵوگۆڕن ئەنجامی لێوەرنەگیراوە، چونكە بڕی بەهای قوماش دیاریكراوە، 

وەكو  جل  كە  واتایە  بەو  جلەكە  بەهای  بڕی  لەسەر  بەندە  رێژەیە  ئەم 

بەرامبەر  و قوماش لە پلەی بەهای رێژەیی دانرابێت یان بە پێچەوانەوە، 

پێویستە،  بەرهەمهێنانی  بۆ  كارییەی كە  كاتە  بەو  بەندە  بەهای جل  بڕی 

لەمڕوەوە جیا لە شێوە بەهاكەی دەستنیشان دەكرێت، بەاڵم لەگەڵ ئەوەی 

قوربی  داگیركرد،  هاوشان  پلەی  ئەكسپەرسیۆنی  لە  شمەكی  كۆمەڵگە  كە 

بەهاكەی ئیتر وەكو قوربی بەهادار پیشان نادرێت. لە هاوكێشەی بەهادا 

شمەكی ناوبراو زیاتر ناسێنەری بڕی دیاریكراوە لە شتێكی تر. بۆ نموونە 

جلە،  دەست   )2( بەرامبەر  چییە؟  بە  بەرامبەر  قوماش  باڵ   )40( بەهای 

چونكە لێرەدا پۆشاكی شمەك رۆڵی بەرامبەر دەگێڕێت و بەهای بەكارهێنانی 

جل لە بەرامبەر قوماشدا پێكهاتەی بەها وێنا دەكات، بڕێكی دیاریكراو لە 

جل بەسە بۆ راڤەكردنی بڕێكی دەستنیشانكراو لە بەها بەشێوەی قوماش. 

قوماش  باڵ   )40( بەهای  بڕی  دەتوانێت  جل  دەست   )2( كەواتە 

پیشان بدات، بەاڵم هەرگیز ناتوانن دەست نیشانكەری بڕی بەهای تایبەتی 

خۆی واتە قوربی بەهاداری پۆشاكی شمەك بن.

تێگەیشتنی ساكار لەم مەسەلەیە كە لە هاوكێشەی بەهاداردا هاوشان 

تەنها شێوەی كەمترین سادەیە لە شتێك واتا لە بەهای بەكارهێنانی لەخۆ 

كە  بردووە  هەڵەدا  بە  الینگرەكانی  و  دێرین   كەسانی  »بیلە«  و  گرتووە، 

سادە  كەمترینی  پەیوەندیی  بە  تەنها  بەهادار  )دەربڕینی(  ئەكسپەرسیۆنی 

دابنێن. لە حاڵێكدا كاتێك شمەكێك شێوەی بەرامبەر لە خۆ دەگرێت هیچ 

جۆرە هێمایەك كەمترینی بەها نیيە.

بەرامبەر  شێوەی  خوێندنەوەی  لەسەر  كە  تایبەتمەندی  یەكەمین 

شێوەی  بەكارهێنان  بەهای  خ��وارەوە:  الی  وەكو  رادەكێشێت  سەرنجمان 
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دەركەوتنی پێچەوانەكەی واتا دەبێتە بەها. شێوەی سروشتی شمەك دەبێتە 

شێوەی بەهاكەی، بەاڵم دەبێت ئاماژەش بەوە بدەین كە ئەم چاوبەسكردنە 

بەرامبەریدا  لە  لەوانە(،  جیا  ئاسن  و  یان  گەنم  یان  )جل   B شمەكی  لە 

دادەنرێت  و تەنها لە ناواخنی ئەم پەیوەندییەدا جێبەجێ دەبێت، چونكە 

هیچ شمەكێك ناتوانێت وەك بەرامبەر لەگەڵ خۆیدا لە پەیوەندیدا بێت، 

بەها  دەستنیشانكەری  بكاتە  سروشتیەكەی  پێكهاتە  نیيە  توانای  لەمڕوەوە 

تایبەتەكەی خۆی- ناچارە سەرنجی شمەكێكی تر بدات كە وەك بەرامبەر 

دادەنرێت  و لە پێكهاتەی سروشتی شمەكێكی تر شێوازە بەها تایبەتەكەی 

خۆی بونیات بنێت.

نموونەیەك لە ئەندازەگرتن كە تیایدا پێكهاتەی شمەكەكان لە بواری 

فیزیاییەوە، واتا وەكو بەهای بەكارهێنان لەبەرچاو دەگیردرێن، ئەو باسانەی كە 

وتراوە روونتری دەكاتەوە. هەویری شەكر چونكە فیزیكییە قورسە لەمڕوەوە 

كێشی هەیە، بەاڵم ناتوانرێت كێشی هیچ جۆرە هەویری شەكر ببینرێت یان 

هەستی پێبكرێت. ئێستا پارچە جۆراوجۆرەكانی ئاسن ئەندازە بگرین كە پێشتر 

كێشەكانیان دیاریكراوە. شێوەی ماتریالی ئاسن خۆی لە خۆیدا زیاتر لە شێوەی 

بۆ  ئەمەش  سەرەڕای  بەاڵم  نیيە،  قورسایی  هێمای  شەكر  هەویری  مادەیی 

ئەوەی هەویری شەكر لە بواری كێشەوە دەرببڕین لەگەڵ ئاسندا لە پێوانەی 

كێش دایاندەنین. لەم پەیوەندییەدا ئاسن وەك شمەكێك پەسەندكراوە كە كێش 

ئەندازەگرتنی  پێوەری  وەك  ئاسن  بڕێكی  كەواتا  نیيە.  تر  شتێكی  ناسێنەری 

كێشی شەكر بەكاردێن  و لە بەرامبەر مادەبوونی شەكردا جگە لە شێوەی كێش، 

واتا شێوەی دەركەوتنی قورسایی ناسێنەری شتێكی تر نین، بەاڵم ئاسن تەنها 

ئەم رۆڵە لەناو پەیوەندییەكدا دەگێڕێت كە لە بەرامبەر شەكر یان مادەیەكی تر 

دایدەنێت كە دیاریكردنی كێشەكەی گرنگە بەالمانەوە. ئەگەر هیچكام لەو دوو 
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مادەیە كێشیان نەبوو، ناتوانن لە پەیوەندییەكی وا دابنرێن، لەمڕوەوە ئەگەری 

نەبوو یەكێك وەك دیاریكەری كێشێكی تر بەكار بێت. ئەگەر هەردووكیان 

بخەینە ناو تەرازوویەك دەبینین لە راستیدا لە بواری قورساییەوە وەكو یەكن، 

لەو ڕوەوە لە رێژەیی دیاریكراودا یەك كێشیان هەیە.

هەویری  بەرامبەر  لە  ئاسن  ماددەی  كێشەوە،  قەبارەی  بواری  لە 

شەكردا تەنها ناسێنەری قورساییە  و بەس. هەر بەوجۆرە كە لە ئەكسپەرسیۆنی 

بەهاداردا قەبارەی جل لە بەرامبەر قوماشدا جگە لە بەهای ناسێنەر شتێكی تر 

نیيە، بەاڵم ئەم هاوشێوەییە زیاتر لەمە دوور ناكەوێتەوە. لە ئەكسپەرسیۆنی 

كێشی هەویری شەكردا ئاسن نوێنەری تایبەتمەندییەكی سروشتی هاوبەشی 

هەر )2( مادەكە واتا قورساییە لە حاڵێكدا لە ئەكسپەرسیۆنی بەهای قوماش، 

جل نوێنەری تایبەتمەندیی سەرووی سروشتی ئەو دوو شتەیە واتە خودی 

بەها بە تەواوی كۆمەاڵیەتیە.

هەر ئەم كارەش كە شێوەی رێژەیی بەها، بەهای شمەكێك وەك 

ماددەی  لەگەڵ  سروشتی  بە  كە  دەكرێت  راڤە  شتێك  شێوەی  بە  قوماش 

قوماش  و تایبەتمەندییەكەی دا ناڕێكە بۆ نموونە هاوشێوەی جل دادەنرێت، 

كۆمەاڵیەتی  پەیوەندییەكی  خۆیدا  لە  ئەكسپەرسیۆنە  ئەم  كە  پیشاندەدات 

شاراوەی هەیە، بەاڵم لەبارەی شێوەی بەرامبەر پێچەوانەی ئەم دۆخەیە. 

ئەم شێوەیە بە وردی بریتیە لە قەبارەی شمەكێك وەك جل كە بە هەمان 

شێوە  و پەیكەرەكەی دەستنیشانكەری بەهایە، لەمڕوەوە بەشێوەی سروشتی 

شێوەیەكی بەهادارە.

لەوەی كە قوماش  ناگات جیا  ئەنجام  بە  تایبەتمەندییە  ئەم  راستە 

پەیوەندیی  ناواخنی  لە  گیراوە  لەبەرچاو  بەرامبەر  وەك  كە  جل  لەگەڵ 

وەرناگرێت  سەرچاوە  شمەكێك  تایبەتمەندی  چونكە  دابنرێت،  بەهادار 
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لەو پەیوەندییەی نێوانی لەگەڵ شتەكانی تر، تەنها ئەم تایبەتمەندییە لەو 

پەیوەندییەدا زیاتر بەرجەستە دەبنەوە. كەواتا وادیارە كە جل بە شێوەی 

گەرم  قورسایی  و  كە  بەوجۆرە  هەر  بەرامبەر و  شێوەی  خاوەن  سروشتی 

راگرتن تایبەتمەندییەتی، ئەم تایبەتمەندییەشی هەیە كە راستەوخۆ شیاوی 

كە  بەرامبەربوون  ئاساكەی  نهێنی  تایبەتمەندییە  ئەوەیە  لەبەر  ئاڵوگۆڕە. 

خۆی  الی  بۆ  سەرنجی  كاتێك  ئابوریزان  ب��ورژوازی  نەگیرسی  بۆچوونی 

رادەكێشێت كە شێوە ئامادەكەی واتا پارە لە بەرامبەریدا دادەنرێت، ئينجا 

هەوڵدەدات بۆ نەهێشتنی ئەم خووە عیرفان ئاسایيەی زێڕ و زیوی شمەكەكان 

كە كەمتر سەرنجڕاكێشن لەبری ئەوانە دایبنێت  و پاشان بە چێژێكی نوێتر 

پێڕێستێك بە بێهوو دووپات بكاتەوە لە هەموو ئەو شمەكانەی رۆژێك لە 

رۆژان رۆڵی بەرامبەریان گێڕاوە. خافاڵوە لەوەی سادەترین ئەكسپەرسیۆنی 

بەها بۆ نموونە )20( باڵ قوماش= یەك دەست جل خۆی شیكاری شێوەی 

بەرامبەر بە ئەنجام دەگەیەنێت. 

وەكو  ب��ەردەوام  بەكاردێت  بەرامبەر  وەك  كە  شمەكێك  قەبارەی 

وێنای كاری تایبەتی مرۆیی دەژمێردرێت  و هەروەها ئاكامی كاری بە قازانج  

و دیاریكراوە. لەمڕوەوە ئەم كارە دیاریكراوە دەبێتە دەربڕی كاری تایبەتی 

مرۆیی. بۆ نموونە ئەگەر جل وەكو راستییەكی ساكار دابنرێت ئەو شتەی كە 

لە راستیدا بەهۆی كاری دروومان تیایدا بەدیهاتووە تەنها بە واتای شێوەی 

روودانی كاری تایبەتی مرۆیی دادەنرێت.

لە ئەكسپەرسیۆنی بەهای قوماشدا سوودبەخشبوونی كاری بەرگدروو 

بەم هۆیەوە نیيە كە جلی دووریوە  و بە پێچەوانەوە دەرەنجام خەڵكێكی 

كە  پێكهێناوە  قەبارەیەكی  كە  لەوەدایە  بەڵكو   ،)34( درووستكردووە  پێ 

بەهای هەبوونی سەرنجڕاكێشە  و لەمڕوەوە بەرجەستەكراوی كارێكە كە بە 
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هیچ شێوەیەك جیاواز نیيە لەو كارەی كە روویداوە لە بەهای قوماشدا. 

نابێت  ئاوێنەی بەهایەكی وەها  ببێتە  بتوانێت  بۆ ئەوەی كاری بەرگدوور 

كە  بە خۆی  تایبەت  تایبەتمەندیی  لە  رەنگبداتەوە، جگە  تردا  لە شتێكی 

لە چوارچێوەی درووماندا وەك چنین  و ڕستن  كاری مرۆڤبوونە.  هەمان 

هێزی كاری مرۆیی تەرخان دەبێت. كەواتا ئەم دوو جۆر چاالكییە خاوەن 

تایبەتمەندیی هاوبەشی كاری مرۆڤبوونیان تێدایە و لەمڕوەوە لە هەندێك 

بواری دیاریكراودا، بۆ نموونە لەبارەی بەرهەمهێنانی بەها ئەگەری هەیە 

تەنها لەم بوارەوە سەرنجیان بدرێت. لێرەدا هیچ شتێكی نهێنی ئاسا لە ئارادا 

نیە، بەاڵم لە ئەكسپەرسیۆنی بەهادا مەسەلەكە ئاڵۆز دەبێت. بۆ نموونە بۆ 

دەربڕینی ئەوەی كە چنین  و ڕستن نەك لە شێوەی دیاریكراوی چاالكێتی 

پێكهێنەری  مرۆیی  كاری  وەكو  گشتگیریدا  تایبەتمەندی  لە  بەڵكو  جۆاڵیی 

دیاریكراو كە هاوشانی قوماش  واتا كارێكی  بەرگدووريی  بەهای قوماشە، 

تایبەتی  كاری  بەدیهاتووی  هەستپێكراوی  شێوەی  وەكو  دێنێت،  بەرهەم 

مرۆیی لە بەرامبەری دادەنرێت. 

لەمڕوەوە تایبەتمەندییەكی تر لە شێوەی بەرامبەر بەدەست دێنن. 

كاری دیاریكراو دەبێتە شێوەی بەرجەستەی پێچەوانەكەی واتا كاری تایبەتی 

مرۆیی، بەاڵم چونكە ئەم كارە دەستنیشانكراوە واتا بەرگدووريی جگە لە 

لەگەڵ  یەكسانی هەیە  مرۆیی شێوەی  بێسەرنجی  كاری  سادەی  دەربڕینی 

كارێكی تر كە لە قوماشدا شاردراوەتەوە، لەمڕوەوە سەرەڕای ئەوەی وەكو 

هەر كارێكی تری وەبەرهێنەری شومەك تاكەكەسییە لە هەمان كاتدا كارێكە 

راستەوخۆ شێوەی كۆمەاڵیەتی هەیە و كتومت لە بەر ئەم هۆكارەیە كە ئەو 

كارە لە بەرهەمێكدا راستی لەخۆ دەگرێت كە راستەوخۆ لەگەڵ شومەكێكی 

تردا شیاوی ئاڵوگۆڕە. كەواتا ئەمە سێهەمین تایبەتمەندی شێوەی بەرامبەرە 
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كە كاری تاكەكەسی بە شێوە پێچەوانەكەی دەگۆڕدرێت واتا بۆ ئەو كارەی 

كە راستەوخۆ شێوەی كۆمەاڵیەتی هەیە. 

بەرامبەر  شێوەی  دوایین  تایبەتمەندیی  دوو  دیسانەوە  ئەوەی  بۆ 

جار  یەكەمین  كە  دەكەین  گەورە  لێكۆلەرێكی  سەردانی  پێبكرێت  دركی 

لێكۆڵینەوە   سروشتی،  و  كۆمەاڵیەتی   ئەندێشەیی،  شێوەی  زۆربەی  وەك 

ئەرەستۆ  باسی  دەمانەوێت  ك��ردووە.  بەها  شێوەی  بۆ  شیكردنەوەی  و 

بكەین، سەرەتا ئەرەستۆ بە راشكاوی دەڵێت شێوەی پارەی شمەكی جیا لە 

كامڵبوونی شێوەی سادەی بەها واتا دەربڕینی بەهای شمەكێك لە شمەكێكی 

تردا شتێكی تر نیيە. لە راستیدا وا دەڵێت:

 » هاوكێشەی 5 قەرەوێڵە= یەك خانوو لەگەڵ هاوكێشەی 5 قەرەوێڵە= 

نیيە«)35(. لە سەرووی ئەمەشەوە تێدەگات كە  پارەیە تەوفیری  ئەو بڕە 

خۆی  شاردراوەتەوە  بەهایەدا  ئەكسپەرسیۆنی  لەم  كە  بەهادار  پەیوەندی 

قەرەوێڵە  لەگەڵ  یەكسان  بواری چۆنێتییەوە  لە  دەبینێت كە خانوو  ناچار 

بە  یەكتر جیاوازن  لە  بە شێوازی هەستپێكراو  كە  شتانە  ئەم  و  دانرابێت  

كەمترینی شیاوی هەڵسەنگاندن  وەكو  ناتوانن  یەكسانی سروشتی  بێبوونی 

پێكەوە پێوانە بكرێن. دەڵێت: »هاوكێشە ناتوانێت بەبێ یەكسانی بوونی 

هەبووبێت، بەاڵم یەكسانی بەبێ شیاوبوونی هەڵسەنگاندن ئەگەری نیيە.«36 

بەاڵم لێرەدا بە قووڵی بیری لێدەكاتەوە  و شیكردنەوەی شێوەی بەها بۆ 

جارێكی تر رادەوەستێنێت. »بەاڵم لە راستیدا ئەگەری نیيە ئەو شتانەی كە 

ناكۆكییەكی زۆریيان پێكەوە هەیە لەنێو خۆیاندا شیاوی هەڵسەنگاندن بن«. 

واتا لە بواری چۆنێتییەوە یەكسانن، دابینكردنی یەكسانییەكی لەمشێوە بە 

پێچەوانەی حەقیقەتی سروشتی شتەكانە.
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جێبەجێكارییەكان  پێداویستیە  بۆ  كە  ساكارە  كەرەستەیەكی  »ئەمە 

وێناكراوە. خودی ئەرەستۆ لەم رێگایەوە پێمان دەڵێت كە لێكدانەوەكانی 

ناگات.  بەئەنجام  بەها  چەمكی  لە  پێویست  تێگەیشتنی  نەبوونی  بەهۆی 

ئەو یەكسانییە واتا ئەو جەوهەرە هاوبەشە كە لە ئەكسپەرسیۆنی بەهای 

ئەرەستۆ  چییە؟  دادەنێت،  قەرەوێڵە  بەرامبەر  لە  خانووەكە  قەرەوێڵەدا 

دەڵێت: شتێكی وا ناتوانێت »لە راستیدا بوونی هەبووبێت«، بۆچی؟ خانوو 

لە بەرامبەر قەرەوێڵەدا كاتێك نوێنەری شتێكی یەكسانە كە لە هەردووكیدا 

واتا قەرەوێڵە  و خانوو لەراستیدا خاڵی هاوبەشیان هەبووبێت  و ئەم خاڵە 

هاوبەشەش هەمان كاری مرۆییە، بەاڵم ئەرەستۆ نەیدەتوانی ئەم خاڵە كە 

یەكسانی  كاری  واتای  بە  كارەكان  هەموو  شومەكەكاندا  بەهای  لەشێوەی 

مرۆیی  و دەرەنجام بەشێوەی هاوسەنگ دەردەكەون، دیسانەوە لە خودی 

لەسەر  یۆنانی  كۆمەڵگەی  چونكە  بكات،  بۆ  خوێندنەوەی  بەهادا  شێوەی 

مرۆڤەكان  و  یەكسانی  نەبوونی  لەمڕوەوە  دانرابوو  و  كۆیالیەتی  بنەمای 

بەهاداری  ئەكسپەرسیۆنی  نهێنی  بوو.  بناغەی سروشتی  كاركردنیان  هێزی 

گشتی  بە  كە  ب��وارەوە  لەو  كارەكان  هەموو  هاوسەنگبوونی  بەرامبەر و 

یەكسانی  چەمكی  كە  كاتێك  تەنها  بدۆزرێتەوە،  ناتوانێت  مرۆیین  كاری 

ئەگەری  ئەمەش  باوەڕێكی گشتگیر، بەاڵم  پتەوی  پلەی  مرۆیی گەیشتبێتە 

كار  بەرهەمی  گشتگیری  شێوەی  كە  نەبێت  كۆمەڵگەیەكدا  لە  تەنها  نیە 

لەگەڵ  مرۆڤەكان  پەیوەندیی  دەرەنجام  بگرێت  و  خۆ  لە  شمەك  شێوەی 

بێت.  زااڵ  كۆمەاڵیەتی  ريوڕەسمی  شمەكەكان،  خاوەنی  واتای  بە  یەكتردا 

بلیمەتیی ئەرەستۆ رێك لەوەدا دەدرەوشێتەوە كە لە ئەكسپەرسیۆنی بەهای 

تەگەرەی مێژوویی  تەنها  پەیوەندییەكی یەكسان دەدۆزێتەوە.  شمەكەكاندا 

ئەو كۆمەڵگەیەی كە تیایدا دەژیا، بوو بە بەربەست لەبەردەمیدا كە بەم 
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پەیوەندیی یەكسانی »لە راستیدا« لە چییەوە سەرچاوە  مەسەلەیە نەگات 

وەردەگرێت.

4. كۆی شێوەی سادەی بەها:

شێوەی سادەی بەهای شومەكێك لە پەیوەندیی بەهادار یان ئاڵوگۆڕی 

 A لەگەاڵ شومەكێكی تر لە جۆرێكی تردا پێگەی هەیە. بەهای شومەكی

 B لە بواری چۆنێتی لە ئاكامی شیاوی ئاڵوگۆڕبوونی راستەوخۆی شمەكی

لەگەڵ شومەكی Aدا دەردەبڕێت  و لەبواری كەمتربوونەوە بەهۆی كاریگەری 

ئەگەری ئاڵوگۆڕی بڕێكی دیاریكراو لە شومەكی B لەگەڵ بڕێكی دیاریكراو 

لە شمەكی A شرۆڤە دەكرێت. بە واتایەكی تر لەگەڵ ئەوەی شمەكێك لە 

پلەی “بەهای ئاڵوگۆڕ”دا دانرا، ئوتۆماتیكی راڤەكراوە.

كەواتا ئەگەر لە سەرەتای ئەم تەوەرەدا لەسەر ئەو شتانەی باوە كە 

وتراوە شمەك بەهای بەكارهێنان  و بەهای ئاڵوگۆڕە لە بواری وردبینیەوە 

قازانج  و  بە  شتێكی  یان  بەكارهێنان  بەهای  شمەك  ناڕاستە.  راڤەیەكی 

كە  دەكات  ئاشكرای  تیایەتی  الیەنەی  دوو  ئەو  شمەك  كاتێك  »بەها«یە. 

بەهاكەی شێوەیەكی بەرجەستەی تایبەت جیا لە شێوە سروشتیەكەی خۆی 

جیاواز  بە  ئەگەر  بگرێت.  لەخۆ  ئاڵوگۆڕ  بەهای  شێوەی  واتا  وەربگرێت، 

لە  ئەمشێوەیە  بەڵكو  نیيە،  وای  شێوەیەكی  هیچكات  بدرێت  سەرنجی 

پەیوەندیی بەهادار یان ئاڵوێری لەگەڵ شمەكی تردا بەدەست دێنێت كە لە 

جۆرەكەی لەگەڵیدا جیاوازە.

لەگەڵ ئەوەی ئەم مەسەلەیە زانرا، شێوازی شرۆڤەی الی سەرەوە 

دەبرێت.  بەكار  قسە  پوختەی  وات��ای  بە  بەڵكو  نازانرێت،  پێویست  بە 

لێكدانەوەمان پیشانیدا شێوەی بەها یان ئەكسپەرسیۆنی بەهای شمەك لە 

سروشتی بەهاداری شمەك سەرچاوە وەردەگرێت نەك بە پێچەوانەی بەها و 
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بەهای  بەشێوەی  راڤەكەی  جۆری  لە  وەربگرێت  سەرچاوە  بەها  قوربی 

ئاڵوگۆڕ، بەاڵم سەرەڕای ئەم »مركانتیلیست«انە )37 ( و الیەنگرە نوێكانیان 

»فریەكان« 38  و »گانیتەكان« 39  و 40 ، هەروەها خاڵی بەرامبەر ئەوان، 

ئەوانەی بە دوای ئازادی بازرگانیدان، وەكو »باستیا« )41 ( و شەریكەكانی 

خەیاڵێكی هەڵەیان هەیە. مركانتیلیستەكان، بەتایبەتی جەخت لەسەر الیەنی 

شێوەی  بە  گرنگی  دەرەنجام  دەكەنەوە  و  بەها  ئەكسپەرسیۆنی  چۆنێتی 

بەرامبەری شمەك دەدەن كە پارە شێوەی ئامادەكراویەتی. الیەنگرانی نوێی 

كاتیی  گرێبەستی  لە  بێت  شێوەیەك  هەر  بە  دەبێت  كە  بازرگانی  ئازادی 

كڕین  و فرۆشتن رزگاریان بێت، بە پێچەوانەوە پشت بە الیەنی كەمترینی 

شێوەی رێژەیی بەها دەبەستن  و لەمڕوەوە بۆ ئەوان بەها و بڕی بەهای 

پەیوەندی  رێگای  لە  كە  ئەكسپەرسیۆنەی  لەو  جگە  نیيە،  بوونی  شمەك 

پێشنیاركراو  نرخی  پێڕستی  لە  جیا  لەمڕوەوە  دەردەكەوێت،  ئاڵوگۆڕەوە 

نرخی بەردەوامی رۆژانە بوونی دەرەكی نیيە.

خۆی  سەرشانی  ئەركی  بە  كە  سكۆتلەندی«)42(،  لیۆدی  »مەك 

دەزانێت وێنای شڵەژاو  و تێكەڵ و پێكەڵی بانكەوانەكانی »لومبارداستریت« 

)43(ی تا ئەو رادەیە ئەگەری هەبێت بە شێوەی زانستی ئاراستەی پێبدات، 

تێكەڵەیەكی سەركەوتوانەی لە مركانتیلیستە خورافی  و رۆشنبیرانەی بازرگانی 

ئازاد پێكهێناوە.

 A خوێندنەوەیەكی وردتری لەبارەی ئەكسپەرسیۆنی بەهای شومەكی

كە لە پەیوەندی بەهاكەی لەگەڵ شومەكی B دانراوە پیشانیدا كە لەنێو ئەم 

پەیوەندییەدا شێوەی سروشتی شومەكی A تەنها وەك چوارچێوەی بەهای 

یان  بەها  شێوەی  وەكو  تەنها   B سروشتی شمەكی  شێوەی  بەكارهێنان  و 

چوارچێوەی بەها دادەنرێت. كەواتا هەر ناكۆكییەك لەنێو هەر شمەكێكدا 
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لەنێوان بەهای بەكارهێنان  و بەهادا شاردراوەتەوە، لە رێگای ناكۆكییەكی 

دەرەكی واتا لە رێگای پەیوەندی دوو شمەك دەردەكەوێت. لە ناواخنی 

ئەم پەیوەندییەدا ئەو شومەكەو دەبێ بەهاكەی دەربكەوێت راستەوخۆ  و 

تەنها رۆڵی بەهای بەكارهێنان  و بە پێچەوانەوە شمەكێكی تر كە بەها لەو 

رێگایەوە دەردەكەوێت، راستەوخۆ تەنها رۆڵی بەها دەگێڕێت. لەمڕوەوە 

شێوەی ساكاری شومەكێك بریتیە لە شێوەی سادەی دەركەوتنی ناكۆكییەك 

كە لە نێوان بەهای بەكارهێنان  و بەهای نێوان شمەكەكان لەخۆی گرتووە.

ئاكامی كار لە هەموو دۆخە كۆمەاڵیەتییەكانی شمەكێكی بەكارهێنانە، 

بەاڵم تەنها لە سەردەمی مێژوویی دیاریكراو لە ئاڵوگۆڕدایە كە ئاكامی كار 

لە  تەرخانكراو  كاری  كە  سەردەمێكە  ئەوەش  و  دەگۆڕدرێت   شمەك  بۆ 

لە  سەرچاوەی  كە  تایبەتمەندییەكە  وەكو  قازانج  بە  شتی  بەرهەمهێنانی 

»بوون بە شت«ی ئەو شتە یان بە واتایەكی تر وەكو بەهاكەی دادەنرێت.

بەهای  ساكاری  شێوەی  كە  وەربگرین  ئەنجام  وا  دەتوانین  كەواتا 

و  كارەكەیە   ئەنجامی  سادەی  شمەكی  شێوەی  هەمانكاتدا  لە  شومەكێك 

بەهاكەی  شێوەی  ئاڵوگۆڕی  لەگەڵ  شێوەی شومەكی  كامڵبوونی  لەمڕوەوە 

بەهایەك  سادەی  شێوەی  شیاونەبوونی  سانا  روانینێكی  یەكدەگرێتەوە. 

پیشاندەدات، چونكە ئەم شێوە كۆرپەلەییە دەبێت لە زنجیرەیەك ئاڵوگۆڕ 

تێپەڕێت تا بگاتە شێوەی نرخ.

دەربڕینی بەهای شمەكی A لەرێگای هەر جۆرە شمەكی شیمانەكراوی 

تری B تەنها دەبێتە هۆی جیاكردنەوەی لە بەهای بەكارهێنانی، لەمڕوەوە 

لەگەڵ  كەمترینی  هاوسەنگی  یان  چۆنێتی  یەكسانی  ئ��ەوەی  بری  لە 

شمەكەكانی تر پیشانبدات، تەنها شومەكی ناوبراو لەگەڵ هەرجۆرە شێوەی 

بەرامبەری شمەكی تاقانەی تر بەراورد دەكات  و دەیگونجێنێت. لەمڕوەوە 
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لە ئەكسپەرسیۆنی بەهای قوماشدا جل تەنها شێوەی بەرامبەر یان شێوەی 

ئاڵوگۆڕپەسەندی سەربەخۆیە لە پەیوەندی لەگەڵ ئەمجۆر تاقانەییەی شمەك 

دەگۆڕدرێت  خۆكرد  بەها  ساكاری  شێوەی  ئەمە  س��ەرەڕای  قوماشە.  كە 

بۆ شێوەیەكی تەواوتر. راستە كە بە هۆی ئەم شێوەیە دیسانەوە بەهای 

تر لە جۆری تر دەردەكەوێت،  تاقانەی  تەنها لە شومەكێكی   A شومەكی

بەاڵم جۆری شمەكی دووهەم چ جل، ئاسن یان گەنم  و شتێكی تر بێت بە 

گشتی بێ كاریگەرە. بەو پێیەی كە شمەكی ناوبراو لەگەڵ ئەم جۆرە یان 

جۆرێكی تری شمەك لە پەیوەندی بەها دابنرێت، ئەكسپەرسیۆنی سادەی 

ئەكسپەرسیۆنێك  بڕی  پێكدێت)44(.  بۆ هەمان شمەك  بەهای جۆراوجۆر 

لە  كە  شومەكانەی  بڕە  ئەو  بەهۆی  تەنها  هەیە  هاتنەئارای  ئەگەری  كە 

بواری جۆرێتی لەگەڵیدا ناكۆكن سنوردار دەبێت، لەمڕوەوە ئەكسپەرسیۆنی 

بەهاداری  ئەكسپەرسیۆنی  بۆ  دەگۆڕدرێت  ناوبراو  شومەكی  تاككراوی  بە 

جۆراوجۆر و سادە كە بە بەرەدەوامی شیاوی پەرەسەندنە. 

ب- شێوەی گشتی پەرەسەندووی بەها:

Z بڕێك لە شمەكی A= U بڕێك لە شمەكی B یان= V بڕێك لە 

شمەكی C یان = w بڕێك لە شمەكی D یان = Xبڕێك لە شمەكی E، یان 

= جیا لەمانە.

»20 باڵ قوماش= یەك دەست جل یان = 10 فۆند چای یان = 40 

تەن ئاسن  فۆند قاوە یان = چارەكێك گەنم یان = 2 ئۆنس ئاڵتون یان ½ 

یان = جیا لەوانە.

1. شێوازی پەرەسەندووی بەهای رێژەیی:

لە  زۆر  هۆكاری  رێگای  لە  ئێستاكە  قوماش  وەكو  شمەكی  بەهای 

جیهانی شمەكەكاندا راڤەكراوە. چوارچێوەی هەر شمەكێكی تر ئاوێنەیەكە 
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كە بەهای قوماش تیایدا رەنگدەداتەوە )45(. 

دەركەوتنی  واتای  بە  لەراستیدا  خۆی  بەهایە  ئەم  سەرەتا  كەواتا 

خەمساری لە كاری مرۆیی پیشاندەدرێت، چونكە ئەو كارەی ئێستاكە ئەوی 

بەدیهێناوە لە راستیدا وەكو كارێك بەرجەستە دەبێت كە هاوسەنگ لەگەڵ 

كارێكی تری مرۆیی دادەنرێت، بریتی لە هەر جۆرە شێوەی سروشتی كە 

لەگەڵ  هەر  نەك  بەهاكەی  شێوەی  بە هۆی  قوماش  لەمڕوەوە  هەیبێت، 

پەیوەست  بەڵكو  دادەنرێت،  پەیوەندی كۆمەاڵیەتی  لە  یەكتایی  شمەكێكی 

دەبێت بە جیهانی شمەكەكانەوە. وەكو شمەكێك خۆی بەشێك لەم جیهانە  

و هاواڵتییەكی جیهانیە.

ئەستۆگری  لە  ئەكسپەرسیۆنەكانی  بێسنورە  زنجیرە  هەمانكاتدا  لە 

هۆی  بووەتە  كە  بەكارهێنانەكەی  بەها  تایبەتی  شێوەی  كە  خاڵەیە  ئەم 

دەركەوتنی، بەرامبەر بە بەهای شمەكەكە خەمساردە. 

رەنگە لە یەكەم شێوەدا )20 باڵ قوماش= 1جل( بەڕێكەوت بووەتە 

هۆی ئەوەی ئەم دوو شمەكە بە رێژەی كەمترین رادەی دیاریكراو شیاوی 

ناواخنێكی  خێرا  دووهەمدا  شێوەی  لە  پێچەوانەشەوە  بە  كراون.  ئاڵوگۆڕ 

بەڕێكەوتدا  دیاردەی  لەگەڵ  سروشتی  شێوەی  بە  كە  دەردەكەوێت  شاراوە 

جیاوازە  و دەستنیشانكەری ئەوەیە. بەهای قوماش چ بە هۆی جل  و چ لە 

قاوە یان ئاسن  و شتی تر یان لە بڕێكی لە رادەبەدەری شومەكی جۆراوجۆر و 

كە  بەوشێوەيە  هەر  دیسانەوە  بینرابووبێت.  جیاواز  كەسانی  بە  پەیوەست 

هەبوو دەمێنێتەوە.

پەیوەندیی بەڕێكەوت لەنێوان خاوەنی یەكتای شمەكدا ئاستی بەرز 

دەبێتەوە. بەمشێوەیە روون دەبێتەوە كە ئاڵوگۆڕی رێكخەر رادەی بەها نیيە، 

بەڵكو بە پێچەوانەوە بڕی بەهای شمەكەكە پەیوەندی ئاڵوگۆڕەكە رێكدەخات.
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2. شێوەی تایبەتی ئاڵوگۆڕ:

جل،  وەكو  شومەكێك  هەر  قوماشی  بەهای  ئەكسپەرسیۆنی  لە 

چای، گەنم، ئاسن  و...هتد بە واتای هاوشان، بۆیە وەكو بەها لەبەرچاو 

دەگیردرێت. بە دۆخێكی وادا شێوەی سروشتی دیاریكراوی هەر كام لەم 

شمەكانە شێوەیەكی تایبەتە لە هاوشان لە زۆر بواری تردا. هەروەها جۆرە 

جیاوازەكانی كاری دەستنیشانكراو، دیاریكراو  و بەقازانج كە لە چوارچێوەی 

شمەكی جۆراوجۆر پێگەیان هەیە، ئێستا ئیتر بریتیە لە شێوەی جۆراوجۆری 

تایبەت لەگەڵ دەركەوتەیەك لە كاری پوخت  و پەتی  و سادەی مرۆییە.

3. كەموكۆڕی شێوەی گشتی یان پەرەسەندووی بەها:

ناتەواوە،  بەهای شمەك  ئەكسپەرسیۆنی  كە  ئەوەیە  باسی  سەرەتا 

تیایدا  كە  زنجیرەیەك  داناخرێت.  هەرگیز  هۆكارەكەی  زنجیرەی  چونكە 

هاوكێشەیەكی بەهادار بۆ سەر هاوكێشەیەكی تر زیاد دەكرێت، بە بۆنەی 

بنچینەی ئەكسپەرسیۆنی  پەیدابوونی هەر جۆرە شمەكێكی نوێ كە خۆی 

بەهای نوێ دابیندەكات بە بەردەوامی شیاوی درێژەپێدانە. دووهەم ئەم 

زنجیرەی كاشیە رەنگاوڕەنگ  و ئاڵۆز و جۆراوجۆرە دەبێتە ئەكسپەرسیۆنی 

بەهادار كە لەگەڵ شێوەی رێژەیی بەهای هەر شمەكێكی تردا جیاوازە.

كەمووكۆڕی شێوەی پەرەسەندووی رێژەیی لە شێوەی هاوكێشەییدا 

كە  بنەمایە  ئەو  لەسەر  رەنگدەداتەوە.  دەكرێت،  ب��ەراورد  لەگەڵیدا  كە 

شێوەی  كە  شمەكی  یەكتایەكی  هەرجۆرە  سروشتی  شێوەی  لەمبارەیەوە 

تایبەتی لە هاوشانبوون هەیە بە گوێرەی بڕێكی لە رادەبەدەری تر لە شێوە 

تایبەتی هاوشانە، لەمڕوەوە بە گشتی تەنها شێوەی سنورداری تر لە هاوشان 

دەردەكەون كە هەریەك لەوانە حاشا لەوانی تر دەكات.
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كە  بەقازانج  دەستنیشانكراو  و  دیاریكراو،  كاری  جۆری  هەروەها 

شێوەیەكی  تەنها  دانراوە  شمەكدا  تایبەتی  هاوشانێكی  هەر  لە جەوهەری 

تایبەتە لە دەركەوتنی كاری مرۆیی، لەمڕوەوە بە شێوەی پێشكەوتووی كاری 

ئافراندنی مرۆیی ناژمێردرێت.

راستە كە شێوەیەكی تەواو یان شێوەیەكی گشتی دەركەوتنی ئەم 

كارە لە بازنەیەكی تەواو لەمشێوە تایبەتانەی دەركەوتن بوونی هەیە، بەاڵم 

كاری ناوبراو بەمشێوەیە شێوەی دەركەوتنی یەكەی نیيە.

سەرەڕای ئەمەش شێوەی تەواو یان پەرەسەندووی بەهای رێژەیی 

شتێك نیيە لە دەرەوەی كۆمەڵەی ئەكسپەرسیۆنی بەهادار یان هاوكێشەی 

شێوە سەرەتاییەكان، بەمشێوەیە:

فۆند چای  و..  10 قوماش =  باڵ   20 1 جل.  قوماش =  باڵ   20

هتد. هەروەها هەریەك لەم هاوكێشانە، لە حاڵێكدا ئەگەر بە پێچەوانەوە 

دەربكەوێت، كتومت لە ئەستۆگری هەمان بەرامبەرییە.

1 جل = 20 باڵ قوماش. 10 فۆند چای = 20 باڵ قوماش  و...هتد.

شمەكەكانی  لەگەڵ  خۆی  قوماشەكەی  كەسێك  كاتێك  راستیدا  لە 

تردا  شمەكەكانی  زنجیرە  لە  بەهاكەی  دەرەنجام  دەكات  و  ئاڵوگۆڕ  تردا 

دەردەخات، بەپێی پێویست دەبێت خاوەنی شمەكەكانی تر شتەكانیان لەگەڵ 

قوماشدا ئاڵوگۆڕ بكەن، لەمڕوەوە بەهای شمەكە جۆراوجۆرەكانیان هەر لەم 

سێیەمین شومەكەدا واتە قوماش دەرببڕن. كەواتە ئەگەر ئێمە زنجیرەی 20 

باڵ قوماش = یەك دەست جل یان 10 فۆند چای یان =  و هتد، لەمڕوەوە 

پێچەوانەی زنجیرەكەدا بە شێوەی گریمانە بوونی هەبوو  لە  ئەو شتانەی 

دەریببڕین ئەمشێوەیەمان دەبێت:
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ج- شێوەی گشتی بەها: 

1 دەست جل =

10 فۆند چای =

40 فۆند قاوە =

1 چارەك گەنم === < 20 باڵ قوماش

2 ئۆنس ئاڵتون = 

½ تەن ئاسن =
= A رادە X

هەروەها شومەكەكانی تر =

1-تایبەتمەندی گۆڕدراوی شێوەی بەها:

ئێستا شومەكەكان بەهاكانیان یەكەمجار بە شێوەی سادە دەردەخەن 

چونكە بە هۆی شومەكێكی یەكانەوە روون دەبنەوە، دووهەم بە شێوەی 

پێكەوەبەستراو  و یەكڕیز چونكە جۆرێك شومەك هێمای ئەوانەیە. شێوەی 

بەهاداریان ساكار و هاوبەشە، لەمڕوەوە گشتییە.

شێوەی یەكەم و دووهەم هەر بەم ئاستە دەیانتوانی بەهای شومەك 

شومەكیاندا  چوارچێوەی  لەگەاڵ  بەكارهێنانی  بەهای  لە  كە  شتێك  وەك 

جیاوازە دەریببڕن.

شێوەی یەكەم لەمجۆر هاوكێشە بەهادارانەی خستووەڕوو:

یەك دەست جل = 20 باڵ قوماش، دە فۆند چای= نیو تەن ئاسن  

و...هتد. بەهای جل وەكو شتێكی یەكسان لەگەڵ قوماش  و بەهای چای 

یەكسان لەگەڵ ئاسن  و... هتد دەرخراوە.

ئەكسپەرسیۆنانەی  ئەم  ئاسن،  قوماش  و  یەكسانبوونەی  ئەم  بەاڵم 

بەهای جل  و چای بە هەمان ئەندازە لێك جیاوازن كە خودی قوماش  و 
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ئاسن جیاوازییان هەیە لەگەڵ یەكتردا. ئاشكرایە تەنها لە یەكەم قۆناخەكاندا 

ئاڵوگۆڕی بە  واتا لە دەورەیەكی زەمەنیدا كە بەرهەمی كار لە ئەنجامی 

ڕێكەوت یان بە هەڵكەوت دەبێتە شمەك ئەمشێوەیە بەرهەمدێت.

لە  شمەكێك  بەهای  یەكەم،  شێوەی  لە  تەواوتر  دووهەم  شێوەی 

بەهای بەكارهێنانەكەیدا دیاری دەكرێت، چونكە لە دۆخێكی وادا بۆ نموونە 

بەهای جل لە بەرامبەر شێوە سروشتییەكەیدا رووبەڕووی جۆراوجۆرترین 

شێوەكان دەبێتەوە. هەم لەگەڵ قوماشدا یەكسانە هەم لەگەڵ ئاسن  و چای  

و هتد، لەگەڵ هەموو شتێكی تردا یەكسانە جگە لە خودی جل نەبێت. 

شمەكەكان  بۆ  هاوبەش  بەهاداری  ئەكسپەرسیۆنی  هەر  ترەوە  الیەكی  لە 

كە  بەهای هەر شومەكێك  ئەكسپەرسیۆنی  لە  رەهایە، چونكە  راستەوخۆ 

لە  دەبینرێن.  بەرامبەر  بە شێوەی  تەنها  تر  بكرێت شومەكەكانی  گریمانە 

بەرهەمی  كە  دەردەكەوێت  كاتێك  بەها  پەرەسەندووی  شێوەی  راستیدا 

تردا  بەرامبەر شمەكە جۆراوجۆرەكانی  لە  نموونە مەڕومااڵت  بۆ  كارێك، 

نەك بە هۆی نایاب بوونیانەوە، بەڵكو بەهۆی خووگرتن ئاڵوگۆڕ دەكرێن، 

بەاڵم شێوەیەكی نوێ كە ئەنجامی لێوەرگیراوە، بەهای هەموو شمەكەكان لە 

جۆرێكی یەكەی شمەكدا وەكو قوماش كە لە كۆ جیا كراوەتەوە دەریدەبڕێت 

لەگەڵ  هەڵسەنگاندنیان  بەگوێرەی  شمەكەكان  گشتی  بەهای  لەمڕوەوە   و 

قوماشدا دیاریدەكرێت.

ئێستا بەهای هەر شمەكێك لە پلەی هەڵسەنگاندن لەگەڵ قوماشدا 

لەگەڵ  بەڵكو  كەمدەبێتەوە،  تایبەتەكەی  بەكارهێنانە  بەهای  لە  نەك هەر 

هەر جۆرە بەهای بەكارهێنانی تردا جیاوازە و رێك هەر بەم هۆیەوە لەگەڵ 

گشت شمەكەكاندا بە هاوبەشی دەردەخرێت. كەواتا لە راستیدا ئەم شێوەیە 

كە شمەكەكان وەكو بەها لەگەڵ یەكتردا پەیوەند دەدات یان دەبێتە هۆی 
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ئەوە كە شمەكەكان لە بەرامبەر یەكتردا وەكو بەهای ئاڵوگۆڕ دەربكەون.

لە  چ  گریمانەكراو  شمەكێكی  هەر  رابردووی  بەهای  شێوەی  دوو 

شمەكێك لە جۆرێكی تر  و چ لە زنجیرەیەك لە شمەكە لەرادەبەدەرەكان 

جیا لە خۆیان دەریدەبڕن. هەر وەك چۆن دەتوانین بڵیين لە دوو دۆخی 

ناوبراودا دۆزینەوەی شێوەی بەهاداربوون كردارێكی تاقانەی هەر شمەكێكی 

تایبەتە و ئەمەش خۆی بەبێ یارمەتی وەرگرتن لە شمەكەكانی تر جێبەجێ 

ناچاالكی هاوشان  رۆڵی  ئەودا  بەرامبەر  لە  تەنها  تر  دەبێت. شمەكەكانی 

كرداری  ئەنجامی  بەها  گشتی  شێوەی  پێچەوانەوە  بە  بەاڵم  دەگێڕن، 

هاوبەشی جیهانی شمەكە. هیچ شمەكێك دەربڕینی گشتی بەها وەرناگرێت 

جیا لەوەی كە هەموو شمەكەكانی تر لە هەمانكاتدا بەهاكەی لە رێگای 

ناچارە  شمەك  لە  نوێ  جۆرێكی  هەر  دەریدەخات  و  یەكە  هاوشانێكی 

چونكە  ئاشكرایە،  لەمڕوەوە  بكات.  شێوازە  ئەو  هەر  بۆ  بەدواداچوون 

بەهای شمەكی جگە لە »بوونی كۆمەاڵیەتی«ی ئەو شتە شتێكی تر نیيە، 

پەیوەندی هەمە الیەنەی كۆمەاڵیەتی ئەو شتە  لە رێگای  تەنها دەتوانێت 

راڤەیەك دەربكەوێت، لەمڕوەوە شێوەی بەهاكەی دەبێت خاوەن شێوەیەكی 

كۆمەاڵیەتیی پەسەندكراو بێت. 

لە شێوەی نوێدا كە هەموو شمەكەكان بە قوماش هەڵدەسەنگێندرێن 

ئەوانە تەنها لە بواری چۆنێتی واتە بەها بەگشتی پێكەوە یەكسان نین، بەڵكو لە 

هەمان كاتدا وەك بڕێك لە بەها دادەنرێن كە لە بواری رادەوە لەگەڵ یەكتردا 

شیاوی هەڵسەنگاندنن. بەو پێیەی كە ئەوانە بڕی بەهایان لە شتێكی یەكەدا كە 

قوماشە پەرچی دەدەنەوە، لە بەرامبەردا لە خۆیاندا رەنگدەداتەوە. بۆ نموونە 

10 فۆند چای = 20 باڵ قوماش یان 40 فۆند قاوە = 20 باڵ قوماش. لەمڕوەوە 

لەو جەوهەرە  10 فۆند چای = 40 فۆند قاوە یان لە فۆندێك قاوەدا تەنها ½ 
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بەهایە یان جەوهەری كاری تێدایە كە لە فۆندێك چاي دا بوونی هەیە.

شێوەی گشتی رێژەی بەهای جیهانی شمەكەكان بەرانبەر بەو شمەكە 

هاوشانەی كە لە ناواخنیدا وەرگیراوە، بۆ نموونە قوماش تایبەتمەندی هاوشانی 

رووكاری  بەهای  شمەكە  ئەم  تایبەتی  سروشتی  شێوەی  دەسەپێنێت.  گشتی 

هاوبەشی ئەم جیهانەیە  و دەرەنجام قوماش راستەوخۆ لەگەڵ هەر شمەكێكی 

تردا شیاوی ئاڵوگۆڕە. لە هەمانكاتدا چنین  و ڕستن، واتا كارێكی تایبەت كە 

قوماش وەبەری دێنێت، شێوەی گشتی كۆمەاڵیەتی  و شێوەی یەكسانی لەگەڵ 

هەموو كارەكانی تردا پێكدێنێت.

سەرچاوە  ل��ەوەوە  گشتی  شێوەی  كە  ل��ەرادەب��ەدەر  هاوكێشەیەكی 

وەردەگرێت هەر یەكەیان بەش بە حاڵی خۆیان كە لە قوماشدا دۆخی راستینە 

لەخۆ دەگرن لەگەڵ ئەو كارەی كە لە ناواخنی هەریەك لە شمەكەكانی تردایە 

هەڵیدەسەنگێنن  و بەمشێوەیە چنین  و ڕستن بە شێوەی دەركەوتەی كاری تەواو 

وێنا  جیهانی شمەكەكاندا  لە  كارەی  ئەو  ئەمەش  لەبەر  ئارا.  دەهێننە  مرۆیی 

دیاریكراو  تیایدا شێوەی  كە  كارێك  نێگەتیڤەكەی وەكو  بە شێوە  تەنها  كراوە 

تایبەتمەندیی سوودمەندی كارە راستەقینە جێبەجێنەكراوەكان دەرناكەوێت،   و 

دەردەكەوێت  و  بەرجەستە  بەشێوەی  بەو  تایبەت  ئەرێنیی  كرۆكی  بەڵكو 

ئەوەش بریتیە لە گواستنەوەی هەموو كارە راستەكان بۆ تایبەتمەندی هاوبەشی 

كاری مرۆیی.  بۆ هێزی  تەرخانكراوە  كاری مرۆڤبوون  و  ئەوانە كە  سەرجەم 

شێوەی گشتیی بەها كە بەرهەمی كارەكان بە شێوەی وێنای ساكار و خەمسار 

لە كاری مرۆیی پیشاندەدات، بە پێكهاتەی تایبەتەكەی خۆی رادەگەیەنێت كە 

ئەكسپەرسیۆنی كۆمەاڵیەتی جیهانی شومەكەكانە  و هەروەها هێمای ئەوەیە كە 

لەنێو ئەم جیهانەدا تایبەتمەندی گشتگیری مرۆیی كارێكە كە تایبەتمەندیی هێما 

كۆمەاڵیەتیەكەی پێكدێنێت.
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2. پەیوەندی كامڵبوونی نێوان شێوەی رێژەیی  و شێوەی هاوشانی بەها:

پێگەیشتنی  پلەی  لەگەڵ  بەها  رێژەیی  شێوەی  پێگەیشتنی  پلەی 

شێوەی هاوشان دەگونجێت، بەاڵم ئەم خاڵە شایانی سەرنجە كە پێگەیشتنی 

رێژەیی  شێوەی  پێگەیشتنی  ئاكامی  دەربڕین  و  لە  هاوشان جگە  شێوەی 

شمەكێك  بەهای  رێژەی  تاكی  یان  ساكار  شێوەی  نیيە.  تر  شتێكی  بەها 

لەخۆ  بەڕێكەوت  هاوشانی  شێوەی  تر  شمەكێكی  كە  ئەوە  هۆی  دەبێتە 

بەهای  راڤەكردنی  واتا  رێژەیی،  بەهای  پەرەسەندووی  شێوەی  بگرێت. 

شمەكێك لەنێو كۆمەڵەی شمەكەكانی تردا شێوەی هاوشانی جۆراوجۆری 

تایبەت بەسەر هەموویاندا دەسەپێنێت. دەرەنجام ئەگەر جۆری تایبەت لە 

شمەك شێوەی هاوشانی گشتگیر لە خۆ دەگرێت لەوڕوەوەیە كە هەموو 

شمەكەكانی تریيان كردووەتە چوارچێوەی شێوەی گشتی  و یەكەی بەهای 

خۆی، بەاڵم هەر بەو ئاستە كە شێوەی بەها بە گشتی پێدەگەن، ناكۆكی لە 

نێوان دوو جەمسەرەكەیدا واتا لەنێوان شێوەی رێژەیی  و شێوەی هاوشانی 

بەها گەشە دەكات.

هەمان شێوەی سەرەتایی 20 باڵ قوماش = یەك دەست جل ئەم 

هاوكێشەی  كە  پێیەی  بەو  ناسەلمێنێت.  ئەوە  بەاڵم  تێدایە،  ناكۆكییەی 

باسكراو لەمالو لەوال سەرنجی بدرێت، هەریەك لە الیەنی هاوكێشەكان 

بەهای  بەشێوەی  جارێك  یەكدا  لەگەڵ  هاوكات  جل(  قوماش  و  )وەكو 

لێرەدا  لەمڕوەوە  دەبن.  ساز  هاوشان  شێوەی  بە  تر  كاتێكی  رێژەیی  و 

سەلماندنی ناكۆكیی نێوان دوو جەمسەرەكە دژوارە.

هۆیە   بەم  تەنها  شمەك  جۆرێك  دووهەمدا  شێوەی  لە  هەروەها 

بە  یان  پەرەپێبدات  بە گشتی  رێژەییەكەی  بەها  لە حاڵێكدا دەتوانێت  و 

كە  بێنێت  بەدەست  رێژەیی  بەهای  پەرەسەندووی  شێوەی  تر  واتایەكی 
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گشت شمەكەكانی تر لە بەرامبەریدا لە شێوەی هاوشان دانرابێتن.

باڵ قوماش =  ناكرێت دوو الیەنی هاوشان وەك 20  لێرەدا  ئیتر 

یەك دەست جل یان= فۆند چای یان = چارەكێك گەنم  و... هتد، ئاوەژوو 

بكات بەبێ ئەوەی كە تایبەتمەندی گشتی هاوكێشەكە بگۆڕێت  و شێوەی 

سەرجەم بەهاكە بگۆڕێت بۆ شێوەى جیهانی. دەرەنجام دوایین شێوەكەی 

واتا شێوەی سێیەم بەو هۆیەوە  و لە بەر ئەوەی شێوەی گشتی كۆمەاڵیەتی 

لە  جیهانیبوون  هاوشانی  شێوەی  كە  شمەكەكان  دەداتە  رێژەیی  بەهای 

گشتیبوونی شمەكەكانی تر كە بەشێكن لەم جیهانە، بەدەر لە یەكێك لەوانە 

بێبەش كرابێت. كەواتا شمەكێك وەك قوماش بەم هۆیە  و بەم مەرجە 

شێوەی  یان  تردا  شمەكەكانی  لەگەڵ  دەبێت  ئاڵوگۆڕ  شیاوی  راستەوخۆ 

كۆمەاڵیەتی راستەوخۆ دێتە ئارا كە شمەكەكانی تر دۆخێكی وا نایانگرێتەوە 

.)46(

بە پێچەوانەوە ئەو شمەكەی كە واتای هاوشانی گشتی لەخۆ گرتووە 

لە شێوەی هاوبەش  و دەرەنجام لە شێوەی گشتی بەهای رێژەیی جیهانی 

نموونە  بۆ  گریمانەكراو،  شمەكێكی  ئەوەی  بۆ  وەدەرن��راوە.  شمەكەكان 

قوماش كە واتای هاوشانی گشتی لە خۆ گرتووە بتوانێ لە هەمان كاتدا 

لە شێوەی گشتی بەهای رێژەیی بەشداری بكات دەبێ خۆی لە بەرامبەر 

هاوشانەكەیدا دابنرێت. لەمڕوەوە ئەم هاوكێشەیەمان لەبەردەستدا دەبێت: 

20 باڵ قوماش = 20 باڵ قوماش، ئەمەش دەست بەسەراگرتنێكی گونجاوە 

هاوشانی  دیاریدەكات.  ئەندازەكەی  نە  و  دەردەبڕێت   بەهاكەی  نە  كە 

گشتی بە هیچ شێوەیەك خاوەن شێوەی رێژەیی بەهادار نیيە كە لەگەڵ 

لە  رێژەییەكەی  بەها  بەڵكو  بێت،  هاوبەش  تردا  گشتیبوونی شمەكەكانی 

دەردەبڕێت.  تردا  شمەكەكانی  گشتی  چوارچێوەی  بێكۆتاییەكەی  زنجیرە 



ئاشنابوون بە كارل ماركس

11
2

شێوەی  ئێستاكە  یان  رێژەیی  بەهای  پەرەسەندووی  شێوەی  لەمڕوەوە 

دووهەم وەكو شێوەی تایبەتی بەهای رێژەیی شمەكێك كە واتای هاوشانی 

لەخۆ گرتووە دەردەكەوێت.

3. تێپەڕبوونی شێوەی گشتی بەها بۆ شێوەی پارە:

شێوەی گشتی هاوشان لە بنەمادا خۆی یەكێكە لە شێوەكانی بەها و 

ئاراوە. لەالیەكی  بێتە  لەمڕوەوە هەر شمەكێكی تر دەتوانێت بەمشێوەیە 

تر شمەكێك تەنها لەمڕوەوە ئەگەری هەیە شێوەی هاوشانی گشتی لە خۆ 

بگرێت )واتا شێوەی سێیەم لەخۆ بگرێت( كە هەموو شمەكەكانی تر لە بەر 

ئەوەی بووەتە هاوشان لە بازنەكەیان دووریان خستبێتەوە. هەروەها كتومت 

هەر لەو كاتەوە كە ئەم دوورخستنەوەیە بە تەواوی سنوردار دەكرێت بۆ 

جۆرێك لە شومەك، شێوەی هاوبەشی بەهای رێژەیی جیهانی شمەكەكان 

پتەوی بەبابەتیبوون  و پەسەندبوونی گشتی كۆمەاڵیەتی بە دەست دێنێت. 

كۆمەاڵیەتی  شێوازی  بە  سروشتیەكەی  شێوە  كە  تایبەت  جۆرێكی  شمەكی 

لەگەڵ شێوەی هاوشاندا یەكدەگرێت، لەمە بەدواوە پارە دەبێتە شمەك واتا 

ئەركی پارە جێبەجێ دەكات. ئەركی تایبەتە كۆمەاڵیەتییەكەی  و دەرەنجام 

سنورداربوونە كۆمەاڵیەتییەكەی لەنێو جیهانی شمەكەكاندا بریتیە لەمە كە 

رۆڵی هاوشانی گشتی بگێڕێت.

لەنێو ئەو شمەكانەی كە شێوەی دووهەم بە واتای هاوشانی تایبەتی 

قوماش دادەنرێن  و لە شێوەی سێیەمدا سەرجەم بەهای رێژەییان لە رێگای 

قوماشەوە دەردەبڕن، شمەكێكی دیاریكراو بە درێژایی مێژوو ئەم پلە زۆر 

تایبەتەی بە دەست هێناوە  و ئەوەش ئاڵتونە. لەمڕوەوە با زێڕ شمەك لە 

شێوەی سێیەمدا لەبری شمەكی قوماش دابنیين، ئينجا ئەم هاوكێشەیەمان 

لەبەردەستدا دەبێت:
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د- شێوەی پارە:

 20 باڵ قوماش =

 یەك دەست جل =

 10 فۆند چای =

 40 فۆند قاوە =====< 2 ئۆنس ئاڵتون )زێڕ(

 چارەكێك گەنم =

تەن ئاسن =  ½ 

= A شومەكی X 

 لە تێپەڕبوونی شێوەی یەكەم بۆ شێوەی دووهەم  و لە شێوەی دووهەم 

بۆ شێوەی سێیەم هەندێك گۆڕانكاری جەهەری دەردەكەوێت لە حاڵێكدا كە 

بە پێچەوانەوە تەنها جیاوازیی نێوان شێوەی سێیەم  و چوارەم ئەمەیە كە لە 

بری قوماش، زێڕ شێوەی هاوشانی گشتی لەخۆ دەگرێت. لە شێوەی چوارەمدا 

زێڕ هەر ئەو ئەركەی كە لە شێوەی سێیەم لە ئەستۆی قوماشدا بووە واتا 

ئارا ئەمەیە  ئەركی هاوشانی گشتی دەگێڕێت. ئەو پێشكەوتنەی كە هاتۆتە 

هاوشانی  شێوەی  واتا  راستەوخۆ  گشتی  ئاڵوگۆڕی  پەسەندكردنی  شێوەی  كە 

گشتی لە دەرەنجامی خووی كۆمەاڵیەتی لەگەڵ شێوەی كۆمەاڵیەتی تایبەتی 

زێڕ شمەك بە تەواوی ئاوێتە بووە. 

زێڕ لە بەرانبەر شمەكەكانی تردا تەنها لەم روانگەیەوە ئەركی پارە 

بەدیدێنێت كە پێشتر وەكو شمەكی لە بەرانبەریاندا دانرابوو. هەروەها زێڕ 

لە  چ  كردووە  جێبەجێ  هاوشانبوونی  كرداری  تر  شمەكەكانی  هەموو  وەك 

ئاڵوگۆڕی جیاواز بەواتای هاوشانی تاك و چ وەكو هاوشانی تایبەت لە ریزی 

هاوشانەكانی تردا. وردە وردە لە گۆڕەپانی تارادەیەك بەریندا ئەركی هاوشانی 

گشتی لە ئەستۆ بوو. لەگەاڵ ئەوەی كە بۆ دەربڕینی بەهای جیهانی شومەك 
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سنورداربوونی ئەم دۆخە بە سەردا زااڵ بوو واتای پارە شمەكی لەخۆ گرت  و 

كتومت لەو كاتەوە كە دەبێتە خاوەن پلەی پارە – شمەكی، شێوەی چوارەم 

لە شێوەی سێیەم جیاواز دەبێت  و شێوەی گشتیی شێوەی پارە لەخۆ دەگرێت.

رێگای  لە  قوماش  وەك  رێژەی شمەكی  سادە  و  بەهای  دەربڕینی 

شمەكێكی ترەوە وەكو زێڕ كە پلەی پارە شمەكی هەبووە، شێوەی بەها 

یان نرخی پێكهێناوە. كەواتا شێوەی بەهای قوماش بەمشێوەیەیە: 20 باڵ 

لیرەی   2 زێڕ  ئۆنس   2 پارەی  ناوی  ئەگەر  یان  زێڕ  ئۆنس   2  = قوماش 

ئەستەرلینگ بێت، شێوەی بەهاكەی بەمشێوەیە دەبێت: 20 باڵ قوماش= 

2 لیرە ئەستەرلینگ. دژواری چەمكی شێوەی پارە بۆ تێگەیشتن لە شێوەی 

هاوشانی گشتی  و لەمڕوەوە لە شێوەی گشتی بەهادا، واتا شێوەی سێیەمە.

ئەگەر بگەڕیينەوە بۆ دواوە ئەم شێوەیە خۆی بەشێوەی پەرەسەندووی 

بەها بە واتای دۆخی دووهەم دەگوازرێتەوە  و هۆكاری پێكهێنەری دۆخی 

دووهەم هەمان دۆخی یەكەمە، واتا بەمشێوەیەیە: 20 باڵ قوماش= یەك 

دەست جل یان X شومەكی A= Y شومەكی B لەمڕوەوە شێوەی سادەی 

شمەك ریشەی پارەیە.

4. تایبەتمەندی فتیشی47 شمەك  و نهێنیەكەی:

شمەك لە سەرەتاوە شتێكی ئاسایی بووە  و بە ئاسانی شیاوی تێگەیشتن 

بووە، بەاڵم لێكدانەوەكانمان دەریخست كە شمەك شتێكی هەستپێنەكراو  و 

ئاڵۆزە  و پڕە لە سیحری دەستی سەرووی سروشتی )میتافیزیك( و وردەكاری 

الهوتییە.

تا كاتێك كە شمەك لە بواری بەهای بەكارهێنان گرنگی پێبدرێت 

هیچ شتێكی نهێنی ئاسای تێدا نیيە چ لەو روانگەیەوە سەیری بكەن كە بە 
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هۆی تایبەتمەندییەكانیەوە پێداویستیەكانی مرۆڤ چارەسەر بكات یان لەو 

روانگەیەوە سەرنجی بدەین كە ئەم تایبەتمەندییانە بەرهەمی كاری مرۆییە.

هەوڵەكانیدا  دەرەنجامی  لە  مرۆڤ  كە  هەستپێكراوە  تەواوی  بە 

بەجۆرێك شێوەی ماددە سروشتییەكان دەگۆڕێت كە سوودمەندە بۆی. بۆ 

نموونە كاتێك لە دارمێزێك درووست دەكرێت شێوەی دارەكە دەگۆڕدرێت، 

بەاڵم سەرەڕای ئەم گۆڕینە مێز بە شێوەی خودی دارەكە دەمێنێتەوە  و لە 

ریزی شمەكی هەستپێكراوی ئاسایی دادەنرێت، بەاڵم لەگەڵ ئەوەی شێوەی 

شمەكی لەخۆ گرت دەبێتە شتێكی هەستپێكراوی شیاوی بەرنەكەوتن.

زەوی  سەر  لە  پایەكانیەوە  بە  تەنها  مێز  بەدواوە  لەمە  ئیتر 

دانانرێت، بەڵكو لە بەرامبەر شمەكەكانی تردا بەسەر جەختی لە سەر 

دەكاتەوە  و ئينجا هەزاران بیرۆكەی سەیر وسەمەرە لەسەرە دارینەكەی 

دێتە دەرەوە كە لە بەرانبەر ئەوانەدا هەڵپەڕكێی خودی مێزەكە بە 

شتێكی سەرسوڕهێنەر دانانرێت )48(. 

بەكارهێنانی  بەهای  لە  شمەكەكە  متافیزیای  الیەنی  كەواتا 

ئەم  سەرچاوەی  كە  بەوجۆرە  هەر  بەڵكو  وەرناگرێت،  سەرچاوە 

تایبەتمەندییە لە كرۆكی ئەو شتانە نیيە كە دەستنیشانكەری بەهان، 

چونكە یەكەم: فیزیولۆجی جەخت لەسەر ئەم راستییە دەكاتەوە كە 

هەرچەند كاری بە قازانج یان هەوڵدانی بە بەرهەم جۆراوجۆر بن، 

جەستەی  ئەندامەكانی  كە  ئەركانەن  ئەو  هەموو  دەرەنجامی  ئەوانە 

هەر  لە  كردارانە  لەم  هەریەك  هەروەها  دەكات.  جێبەجێی  مرۆڤ 

ناواخن یان روتینێك كە هەیانبووبێت بە سروشتی بریتیە لە  جۆرە 

هەستی  و  ماسولكە   دەم��ار،  مێشك،  وزەی  لە  بڕێك  بەكارهێنانی 

مرۆیی. دووهەم: لەبارەی ئەو شتانەی كە بناغەی دیاریكردنی بڕی 
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یان  كراوە  تەرخان  وزەیە  ئەم  لەو دۆخەدا  كە  كاتێك  واتا  بەهایە، 

تەنانەت بە شێوەی  رادەی كار، جیاوازییەكەی لەگەاڵ چۆنێتی كاردا 

هەستپێكراو روونە. 

كاتی كار كە بۆ بەرهەمهێنانی كەرەستەی ژیان پێویستە هەرچەند 

ئەگەر لە قۆناخە جۆراوجۆرەكانی پێگەیشتندا یەكسان نیە، دەبێ لە هەموو 

سەردەمانێكدا شتی حەزلێكراوی مرۆڤ بووبێت )49(. لە ئاكامدا هەر ئەوەی 

شێوازێكی  كارەكەیان  دەكەن،  كار  یەكتر  بۆ  البەال  شێوەی  بە  خەڵك  كە 

مەتەڵئاسایەی  تایبەتمەندییە  ئەم  كەواتە  دەگرێت،  خۆ  لە  كۆمەاڵیەتی 

بەرهەمی كار لەگەڵ ئەوەی بە شێوەی شومەك دەردەكەوێت لە كوێیەوە 

شێوەدایە.  ئەم  خودی  لە  سەرچاوەكەی  روونە  وەردەگرێت؟  سەرچاوە 

یەكسانبوونی كارە مرۆییەكان شێوەی راستەقینەی بەرانبەر لە نێو بەشتبوونی 

بەكارهێنانی  پێوانەكردنی  و  دەگرێت   لەخۆ  كار  بەرهەمەكانی  بەهای 

هێزی كاری مرۆیی لە رێگای كاتی شێوەی بڕی بەهای بەرهەمەكان كار 

دەبێتە  پێیە  بەو  بەرهەمهێنەرەكان كە  پەیوەندیی  دەدۆزێتەوە. دەرەنجام 

ئامانجی كۆمەاڵیەتی كارەكانیان بە شێوەی كۆمەاڵیەتیی بەرهەمی كارەكان 

دێتە ئاراوە.

لەم  تەنها  شمەك  شێوەی  ئاسايی  نهێنی  تایبەتمەندی  كەواتا 

كاری مرۆیی  تایبەتمەندی كۆمەاڵیەتی  باسكراوی  چۆنێتییەدایە كە شێوەی 

و  كارەكان   بەرهەمی  مادی  تایبەتمەندی  شێوەی  بە  مرۆڤ  روانگەی  لە 

دەداتەوە و  پەرچی  شتانە  ئەم  خودی  سروشتی  كۆمەاڵیەتی  تایبەتمەندی 

لەمڕوەوە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەمهێنەران لەگەڵ سەرجەم كارەكاندا بە 

شێوەی پەیوەندییەكی كۆمەاڵیەتی كە لە دەرەوەی ئەودایە و لە نێوان خودی 

شومەكدا بوونی هەیە پیشانی دەدات. بەم چاوبەستكردنەوەیە بەرهەمی 
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كارەكان دەبنە شمەك  و لە كاتێكدا كە شیاوی تێگەیشتنە لە هەمان كاتیشدا 

هەستپێنەكراوە واتا بە شێوەی شمەكی كۆمەاڵیەتی دەردەكەون. 

هەر بەوجۆرە كە كاریگەری رووناكایی شتێك لە سەر دەمارەكانی 

دەرناكەوێت،  بینایی  دەماری  خودی  ن��اوەوەی  وروژاندنی  وەكو  بینایی 

بەڵكو بە شێوەی شتی شیاوی هەستپێكردن كە لە دەرەوەی چاو دانراوە 

بەهای  پەیوەندیی  شێوەی شومەك و  پێچەوانەوە  بە  بەاڵم  دەكرێت،  راڤە 

بەرهەمەكانی كار بە هیچ شێوەیەك پەیوەندیدار نیيە بە كرۆكی فیزیایی 

لەوەوە سەرچاوە  پەیوەندییەكانی شتبوون  و دەرەكیبوونەوە كە  ئەوان  و 

مرۆڤەكانە  خودی  دیاریكراوی  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندیی  تەنها  وەردەگرێت. 

بۆ  دەردەك��ەون.  شتەكاندا  لەنێوان  خەیااڵوی  شێوەی  بە  بوارەدا  لەم  كە 

دۆزینەوەی لەمجۆرە دەبێ لە ناوچە تەمومژاویەكانی ئایینزادا لە فڕیندا بین، 

لەوێ وادیارە كە بەرهەمەكانی زەینی مرۆڤ ژیانێكی تایبەتی لەخۆ گرتووە، 

وەك روخساری سەربەخۆ لە نێوان خۆی  و لەگەڵ مرۆڤدا پەیوەندیدارن. 

هەفتانە(،  )موچەی  مرۆڤ  دەستی  رەنجی  بەرهەمی  شمەكدا  جیهانی  لە 

بەمشێوەیە دەردەكەوێت. ئەمە هەر ئەو شتەیە كە من بە فتیشیزم ناوی 

لێدێت  شومەكی  شێوەی  بە  ئەوەی  لەگەاڵ  تایبەتمەندییەی  ئەو  لێدەبەم، 

پێوەی دەلكێت  و پاشان دەبێتە بەشێكی جیانەكراوەی بەرهەمهێنانی شمەكی.

هەر بەو جۆرە كە لێكۆڵینەوەكانمان سەلماندی فتیشیزمی جیهانی 

شومەك لە تایبەتمەندی كۆمەاڵیەتی تایبەت بەكار سەرچاوە وەردەگرێت كە 

خۆی بەرهەمی شمەكە. 

بەرهەمی  كە  شمەك  دەبنە  لەمڕوەوە  بەركاهێنان  شتی  بەگشتی 

كارە  ئەم  لیژنەی  كراون.  دروست  یەكتر  لە  سەربەخۆ  تایبەتییەكان  كارە 

تایبەتیانە سەرجەم كارە كۆمەاڵیەتییەكان پێكدێنێت. بە سەرنجدان بەوەی 
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كارەكانیانەوە  بەرهەمی  ئاڵوگۆڕی  رێگای  لە  بەرهەمهێنەرەكان  سەرەتا 

كۆمەاڵیەتی  تایبەتمەندی  پێكدێنن،  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  یەكتردا  لەگەڵ 

تایبەت بە كارە شەخسیەكانیان سەرەتا لە نێو ئەم ئاڵوگۆڕەدا دەردەكەوێت. 

پەیوەندییەی كە  تایبەتییەكان لە رێگای ئەو  بە واتایەكی تر سەرەتا كارە 

رێگایەوە  لەو  هەر  دەكات  و  دابینی  كارەكان  بەرهەمی  نێوان  ئاڵوگۆڕی 

سەرجەم  ئەڵقەی  شێوەی  بە  دەكات  دابینی  بەرهەمهێنەراندا  نێوان  لە 

بەرهەمهێنەرانی  روانگەی  لە  لەمڕوەوە  دەردەك��ەون.  كۆمەاڵیەتی  كاری 

پێكەوەگرێدراوی كۆمەاڵیەتی كارە تایبەتییەكانیان هەر بەو جۆرەی كە هەیە 

كۆمەاڵیەتی  راستەوخۆی  پێكەوەگرێدراوی  وەكو  نەك  واتا  دەردەكەوێت، 

نێوان كەسەكان لەبارەی ئەو كارانەی خۆیان ئەنجامیان داوە، بەڵكو وەك 

شتەكان.  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  كەسەكان  و  بەشتبوونی  پێكەوەگرێدراوی 

سەرەتا لە نێو ئاڵوگۆڕدایە كە بەرهەمی كارەكان دەبنە خاوەن راستییەكی 

بەهای كۆمەاڵیەتی  و هاوشێوەیی، ئەو راستییەی كە بە سروشتی جیاوازە 

لە شتبوونی بەقازانج  و جۆراوجۆرییان.

دەبێتە  جێبەجێكردن  بە  كاتێك  كاردا  بەرهەمی  لە  ئەم شیكردنەوەیە 

شتێكی سوودمەند  و شتێكی بەهادار كە ئاڵوگۆڕكردنەكە بە رادەی پێویست پەرەی 

ئاڵوگۆڕكردن  مەبەستی  بە  تا شتی سوودمەند  پێدرابێت  گرنگیی  سەندبێت  و 

وەبەربێنن، هەروەها تایبەتمەندی بەهای شتەكان لەكاتی بەرهەمهێناندا گرنگیی 

دەبێتە  بەجێبەجێكردن  بەرهەمهێنەران  تایبەتی  كاری  كاتەوە  لەم  پێبدرێت. 

شێوەی  بە  دەبێت  ترەوە  الیەكی  لە  كۆمەاڵیەتی،  تایبەتمەندیی  دوو  خاوەن 

چارەسەر  دیاریكراو  كۆمەاڵیەتی  پێداویستییەكی  دیاریكراو،  كاری سوودمەندی 

بكات، بەمشێوەیە لە ریزی ئەڵقە زنجیرەییە گشتییەكانی كار و ئامێری خۆكردی 

دابەشكردنی كۆمەاڵیەتیی كار بێنە ئاراوە، لە الیەكی ترەوە تەنها كاتێك دەتوانن 
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كارێكی  هەموو  كە  بهێننەدی  بەرهەمهێنەرەكانیان  جۆراوجۆری  پێداویستی 

تری  جۆرێكی  تاكەكەسی  كاری  لەگەڵ  بتوانێت  قازانج  بە  تاكەكەسی  تایبەتی 

بەسوود ئاڵوگۆڕ بكرێت  و لەمڕوەوە لەگەڵیدا بە یەكسان دابنرێت.

كاتێك  تەنها  جۆراوجۆرەكان  كارە  لەنێوان  )تەواو(  یەكسانییەكی 

نایەكسانییە بەرچاوەكان كەوتن  و وازهێنان  ئەگەری هەیە كە لە هەموو 

رووبدات  و بگۆڕدرێن بۆ ئەو تایبەتمەندییە هاوبەشەی كە لە تەرخانكردنی 

بەرهەمهێنەرە  لەگەڵدایە. زەینی  تایبەتی مرۆییان  كاری  یان  كاری مرۆیی 

تایبەتەكانیان  كارە  كۆمەاڵیەتییەی  تایبەتمەندییە  دوو  ئەم  تاكەكەسییەكانی 

پەیوەندیداردا  جێبەجێكردنی  لە  كە  شێوازانەی  ئ��ەو  بەهۆی  تەنها 

بەمجۆرە  رەنگدەداتەوە،  بەرهەمەكاندا  ئاڵوگۆڕی  لە  واتا  دەردەكەوێت 

كە تایبەتمەندی سوودمەندی كۆمەاڵیەتی كارە تاكەكەسییەكانی لە شێوەی 

پێویستی سوودبەخشبوونی بەرهەمی كار بۆ كەسانی تر پیشان دەدات  و 

كە  لەم شێوەیەدا  كارە جۆراوجۆرەكان  یەكسانی  كۆمەاڵیەتی  تایبەتمەندی 

هاوبەشی  بەهای  تایبەتمەندی  دەردەخەن،  ناوبراوەكان  جۆراوجۆرە  شتە 

هەیە، واتا هەمووی بەرهەمی كارن.

بەهاوە  بواری  لە  كارەكانیان  بەرهەمی  كەسەكان  ئەگەر  كەواتا 

باسكراوەكان  شتە  خودی  كە  نیيە  ئەوە  لەبەر  دادەنێن  یەك  بە  بەرانبەر 

بە  بگرن.  لەبەرچاو  مرۆیی  هاوشێوەی  كاری  بۆ  ماددی  رووكەشی  وەكو 

بواری  لە  جۆراوجۆرەكانیان  بەرهەمە  خەڵك  كە  حاڵێكدا  لە  پێچەوانەوە 

كارە  جێبەجێكردنی  بە  پێدەكەن،  ئاڵوگۆڕی  یەكتردا  بەرانبەر  لە  بەهاوە 

جۆراوجۆرەكانیان بە واتای كاری مرۆیی لە بەرانبەر یەكتر دایدەنێن. ئەوانە 

ئاگایان لە كارەكەیان نیيە، بەاڵم وادەكەن)50(. 
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نەنوسراوە،  چۆناوچۆنێتییەكەی  بەهای  ناوچاوانیدا  لە  لەمڕوەوە 

بۆ جۆرێك  دەگۆڕێت  كاری  بەرهەمێكی  گۆڕین هەر  بەهای  زیاتر  بەڵكو 

)هیرۆگلیف(ی »51« كۆمەاڵیەتی  و پاشان مرۆڤ تێدەكۆشێت لە واتای ئەم 

هیرۆگلیفە تێبگات  و نهێنی بەرهەمی كۆمەاڵیەتی بدۆزێتەوە، چونكە دانانی 

بەكاردێن، كتومت وەكو زمان، بەرهەمی  ناوی بەها بۆسەر ئەو شتانەی 

كۆمەاڵیەتی مرۆڤە. 

دۆزینەوەی زانستێكی تر بەو پێیەی كە بەرهەمی كار لە روانگەی 

بۆ  كە  مرۆیی  كاری  بابەتی  دەربڕینی  لە  جگە  نیيە  تر  شتێكی  بەهاوە 

كاری  پێگەیشتوویی  مێژووی  لە  تەرخانكراوە، سەردەمێك  بەرهەمهێنانیان 

شتبوونی  وێناكردنی  شێوەیەك  هیچ  بە  بەاڵم  دەك��ات،  ئ��اوەاڵ  مرۆڤانە 

ئەم  بۆ  تەنها  كە  ئەو شتەی  نابات.  لەناو  كاری  كۆمەاڵیەتی  تایبەتمەندی 

شێوە تایبەتەی بەرهەمهێنان – بەرهەمهێنانی شمەكی پشتڕاست دەكاتەوە 

واتا ئەمكارە كە تایبەتمەندی كۆمەاڵیەتی كارە تاكەكەسییەكان  و راستەوخۆ 

لە یەكتر بە شێوەی بەرانبەركردنیان بە واتای كاری مرۆیی دێتە ئارا و شێوەی 

گیرۆدەی  كە  كەسانەی  ئەو  بۆ  دەگرێت،  لەخۆ  كار  بەرهەمی  بەهاداری 

زانستیەكە  و  دۆزینەوە  پێش  چ  شمەكین،  بەرهەمی  هاوبەشبوونی  داوی 

چ پاش ئەو دۆزینەوەیە خەمساردە. بەو جۆرە كە شیكردنەوەی زانستیی 

هەوا بۆ ئەوەی بزانین رەگەزە پێكهاتەییەكانی چ شتێكن، بۆ بەردەوامی  و 

لەبەرچاوگرتنی هەوا وەكو شێوەیەك لە شتی فیزیایی بەجێهێشتووە.

بەرهەمەكان  ئاڵوگۆڕكەرانی  ئ��ارەزووی  سەرەتاوە  لە  شتەی  ئەو 

بۆ  رادەكێشێت  یەكتر  الی  بۆ  سەرنجیان  جێبەجێكردن  و  قۆناخی  دەباتە 

ئەوەیە بزانن لە بەرانبەر بەرهەمەكانیاندا چ رادەیەك بەرهەمی دەرەكی 

بە دەست دێنن و لەمڕوەوە تا چ رێژەیەك ئاڵوگۆڕی بەرهەمەكان جێبەجێ 
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دەكرێت. لەگەڵ ئەوەی كە هەماهەنگییە باسكراوەكان بەگوێرەی خووگرتن 

گەیشتووەتە پلەیەك لە سەلماندن وادیارە كە خۆی لە سروشتی بەرهەمەكانی 

كار سەرچاوەی وەرگرتووە. بۆ نموونە: یەك تەن ئاسن  و 2 ئۆنسە ئاڵتون 

یەك  و  ئاڵتون   فۆند  یەك  كە  بەوجۆرەی  هەر  هەیە  یەكەیان  بەهایەكی 

فۆند ئاسن سەرەڕای ئەو جیاوازییانەی لە تایبەتمەندی فیزیایی  و كیمیاییدا 

بە  كار  بەرهەمەكانی  بەهای  تایبەتمەندی  راستیدا  لە  هاوكێشن.  هەیانە 

هۆی جێبەجێكردنیانەوە هاوپایەی رادەی بەهاكان دەچەسپێنرێت  و جێگیر 

دەبێت. ئەم رادەیە بەبەردەوامی  و لەبەرچاونەگرتنی ویست، پێشبینی  و 

جێبەجێكردنی كەسانی ئاڵوگۆڕكەر لە گۆڕیندان.

لە روانگەی ئەمانەدا جووڵە كۆمەاڵیەتیيەكانیان بەشێوەی جووڵەی 

شتەكان دەردەكەوێت بەو جۆرە كە لە بری ئەوەی زاڵبن بەسەریدا خۆیان 

دەكەونە ژێر كاریگەرییەوە. بەرهەمهێنانی شمەكێك دەبێ گەیشتبێتە ئاستی 

پێگەیشتووی تا وردە وردە ئەم بیرۆكە زانستییە جێبەجێ بكرێت كە: ئەو 

كارە تاكەكەسیانە كە راستەوخۆ لە یەكتر جێبەجێ دەبن، بەاڵم وەكو بەشی 

گرێدراوی  روانگەیەكەوە  هەر  لە  كار  كۆمەاڵیەتیی  دابەشكردنی  سروشتی 

كۆمەاڵیەتی،  گونجاوی  پێوەری  بۆ  دەگۆڕدرێن  بەردەوامی  بە  یەكترن، 

چونكە لە ئاڵوگۆڕی بە ڕێكەوت  و بێ باری هاوبەشیكردنی ئاڵوگۆڕی نێوان 

بەرهەمەكانیان، كاتی كاركردن بە شێوە كۆمەاڵیەتییەكەی كە بۆ بەرهەمهێنان 

پێویستە بەبەردەوامی وەكو یاسایەكی سروشتیی رێكخەری شارەزایانە زاڵە، 

هەر بەوجۆرە كە یاسای هێزی راكێشان بۆ كاتێك خانوویەك بەسەر كەسێكدا 

دەڕووخێت پشتڕاست دەكاتەوە)52(. 

لەمڕوەوە دیاریكردنی قوربی بەها لە رێگای كاتی كاركردن، نهێنیەكە 

شاردراوەتەوە.  شومەكەكاندا  رێژەیی  بەهای  روتینییەكانی  جووڵە  لەژێر 
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دۆزینەوەی ئەم نهێنییە وێنای بەڕێكەوتبوونی بڕی بەهای بەرهەمی كارەكان 

چارە دەكات، بەاڵم بە هیچ شێوەیەك شێوەی بەشتبوون ئەوە خراپ ناكات.

بیركردنەوە لەبارەی شێوازەكانی ژیانی مرۆڤ، هەروەها لێكدانەوە 

خاڵی  تەواوی  بە  راستیدا  لە  كە  هەڵدەبژێرێت،  رێگایەك  زانستییەكەی 

بەرانبەری پێشگەیشتووی راستەقینەی ئەم ژیانەیە. ئەم لێكۆڵینەوەیە پاش 

روودانی postfestum  و لەگەڵ ئەو دەرەنجامانەی لە پرۆسەی پێگەیشتووییەوە 

بەشومەكبوون  مۆركی  كە  شێوازانەی  ئەو  دەستپێدەكات.  ئارا  هاتۆتە 

شومەكەكاندا  گەڕانی  لەگەڵ  ئاكامدا  لە  دەدەن  و  كارەكان  بەرهەمی  لە 

پیشەكاری هەیە، نەك هەرپێش ئەوەی كە خەڵك بۆ لێكۆڵینەوەی الیەنە 

مێژووییەكەی هەنگاو بنێن كە هەڵبەت لە روانگەی منەوە نەگۆڕ دیارە، 

بەڵكو تەنانەت پێش ئەوەی سەبارەت بە دۆزینەوەی كرۆكی ئەم شێوازانە 

هەوڵبدەن، جێگیری  و سەقامگیری شێوە سروشتییەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتین. 

دەگاتە  شومەكەكان  نرخی  لێكدانەوەی  كە  رێگایەوەیە  لەم  تەنها 

بۆ  شمەكەكان  هاوبەشی  روونكردنەوەی  بەها و  قوربی  دەستنیشانكردنی 

پارە، دەرەنجام تایبەتمەندیی بەهاكەیانی چەسپاندووە، بەاڵم هەر ئەم شێوە 

ئامادەیيەی جیهانی شمەكەكان واتا شێوەی پارە كە لە بری ئاشكراكردنی 

دەرخستنی  دەرەنجام  و  تاكەكەسیيەكان   كارە  كۆمەاڵیەتی  بارودۆخی 

پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی كرێكارانی تاك، راستیەكەی دادەپۆشێت  و تایبەتی 

بە  بەرانبەر قوماشدا  لە  پێاڵو  و..هتد  دەكاتەوە. كاتێك دەڵێین كە جل، 

واتای وێناكردنی گشتگیری كاری تایبەت بە مرۆڤ دادەنرێت، خێرا الیەنی 

بەرهەمهێنەرانی  كاتێك  بەاڵم  بەرجەستە دەبێت،  ئەم دەربڕینە  شێتئاسای 

)كە جیاوازییەك  زێڕ  زیو و  بە  یان  قوماش  بە  پێاڵو شومەكەكانیان  و  جل  

بە شێوازی هاوشانی گشتی  ناكات(  دابین  بنەمای سەرەكی مەسەلەكە  لە 
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پێوانەی دەكەن، لە راستیدا پەیوەندیی كارە تایبەتەكانیان بە سەرجەم كارە 

كۆمەاڵیەتیيەكانی لەگەڵ ئەم شێوە شێتئاسایە دەركەوتووە. 

پێكدێنن.  ب��ورژوازی  ئابوری  زانستی   )53( هاوپۆالنە  شێوە  ئەم 

ئەمانە چوارچێوەی كۆمەاڵیەتی متمانەپێكراون لەمڕوەوە پێناسەی دەربڕینی 

تایبەت بە پەیوەندیی بەرهەمهێنانی ئەم شێوە دیاریكراوە  بیر وڕایەكە كە 

شمەك(ە.  بەرهەمهێنانی  )واتا  بەرهەمهێنان  كۆمەاڵیەتییەی  و  مێژوویی  

بەرهەمهێنانی  تری  شێوەی  هەندێك  روبەڕووی  ئەوەی  لەگەڵ  لەمڕوەوە 

ببینەوە ئەم الیەنە متافیزیایی  و پڕ لە نهێنیەی جیهانی شمەكەكان، هەموو 

بنەمای  لەسەر  كە  دەك��ات  چارەسەر  جادوویە  سیحر و  ئەم  روتینەكانی 

شێوەی  لە  پەردەیەك  بە  كاركردنی  بەرهەمەكانی  شمەك،  بەرهەمهێنانی 

هەور داپۆشیوە.

ئێستا كە زانستە ئابورییەكەی »رابین سۆن« )54( حەزی لە كایەكەیە 

سەرەڕای  دەكەین.  سۆن  رابین  سەردانی  دوورگەكەیدا  لە  سەرەتا   ،)55(

كە  پێداویستیی جۆراوجۆری هەیە  فیزە هەمیسان  بێ  كەسێكی  كە  ئەوە 

دەبێت جێبەجێیان بكات  و لەمڕوەوە ناچارە دەست بداتە هەندێك كاری 

سوودمەند، كەرەستە  و ئامراز دروستدەكات، قەنەفە ساز دەكات، »الما« 

)56( ماڵی دەكاتەوە، ماسی دەگرێت  و راو دەكات  و هتد. هەڵبەت لێرەدا 

باسی نوێژ و هەندێك بواری تر ناكەین، چونكە )رابین سۆن(ەكەمان چێژی 

لێوەردەگرێت  و ئەم جۆرە چاالكییەكانە بە جۆرێك لە ئیسراحەت دادەنێت. 

سەرەڕای ئەوەی جۆراوجۆری چاالكییە بەبەرهەمەكانی بە باشی دەزانێت 

ئەو شتەی كە دابینكراوە تەنها شێوازی جۆراوجۆری چاالكییەكانی هەمان 

رابین سۆنە  و لەمڕوەوە جگە لە جۆراوجۆربوونی كاری مرۆیی شتێكی تر 

لە ئارادا نیيە. 
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ناچاری وا دەكات كە كاتەكانی بە وردی  و بەگوێرەی ئەو ئەركانەی 

دەبێ جێبەجێیان بكات دابەشی بكات. ئەم ئاستە رێزلێنانەی كە بۆ هەر 

یەك لەوانە لە كۆمەڵەی چاالكییەكانیدا لەبەرچاوی دەگرێت بەندە لەسەر 

الیبەرێت  رێگاكەی  لەسەر  دەبێت  كە  دژوارییانەی  ئەو  زۆربوونی  و  كەم  

هەموو  ئەزموون  كراوە.  گەاڵڵە  بەسوود  دەرنجامێكی  بە  گەیشتن  بۆ  كە 

ئەم شتانەی فێر دەكات. رابین سۆن كە كاتژمێر و ژمێركارییە گشتیيەكەی، 

قەڵەم  و مەرەكەبەكەی لە خنكاندن رزگار كردووە بەمزوانە وەكو كەسێكی 

بەریتانی رەسەن دەست بە تۆماركردنی بارودۆخی خۆی دەكات.

كرۆكی هێمانەكەی هەندێك شتی بەسوودن كە هەیەتی  و هەروەها 

شتی  درووسكردنی  بۆ  جێبەجێكردنیان  كە  ج��ۆراوج��ۆر  ك��اری  چەندێك 

ناوبراو پێویستە ، هەروەها ئەو ماوە زەمەنییەی كە بەشێوەی مامناوەند بۆ 

هێمانە  لە  بەكارهاتووە  بەرهەمەكانە  ئەم  دیاریكراوی  بڕی  بەرهەمهێنانی 

ناوبراوەكەدا تۆمار كراوە. پەیوەندیی نێوان رابین سۆن  و ئەو شتانەی كە 

سامانە خۆخوڵقێنەرەكەی پێكیدێنن ئەوەندە سانا و ساكارە كە خودی جەنابی 

لێی  تایبەت  بیركردنەوەیەكی  بەبێ  دەتوانێت   ،)57( وبرت«یش  »ماكس 

تێبگات، بەاڵم سەرەڕای ئەمەش هەموو تایبەتمەندییە جەوهەرییەكانی بەها 

هەر لەم پەیوەندییەدا بوونی هەیە.

خۆمان  و  بەجێبهێڵین   سۆن  رابین  درەوشاوەكەی  دوورگە  ئێستاكە 

لەبری  ئەوروپا.  ناوەڕاستی  سەدەكانی  تاریكەكانی  سەردەمە  بۆ  بەرینەوە 

وەرزێر  دەبینین:  تر  كەسێكی  گرێدراوی  كەسێك  هەر  سەربەخۆ  مرۆڤێكی 

)جۆچن(  و ئاغاوات، باجدەر  و باجوەرگر، خەڵكی ئاسایی  و رۆحانی.

گرێدراوی تاكەكەسی لە حاڵێكدا كە دیاریكەری پەیوەندی كۆمەاڵیەتی 

بەرهەمهێنانی ماددییە، شوێنی ژینگەیی كە بەرهەمهێنانی لەسەر سەقامگیرە 
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دەریدەبڕێت، بەاڵم لەمڕوەوە كە هاوبەشیكردنی پێكەوە گرێدراوی تاكەكەسی 

بناغەی ئەم كۆمەڵگە دیاریكراوەیە، پێویست بەمە ناكات كە كار و بەرهەمەكان 

شێوەیەكی خورافە  و شێوازێكی جیاواز لە راستییەكانیان لەخۆ بگرن. كار و 

بەرهەمەكان بە شێوەی خزمەتگوزاری سروشتی  و باجی شمەكی لە چوارچێوەی 

لێرەدا بە پێچەوانەی چوارچێوەیەك لەسەر  ئەم كۆمەڵگەیەدا دەسوڕێتەوە. 

تایبەتمەندییەكەی  كار و  سروشتی  شێوەی  شمەك،  بەرهەمهێنانی  بنەمای 

شێوەی كۆمەاڵیەتیی سەربەخۆی كارە نەك گشتگیربوونی. هەروەها بێگاری 

وەكو كاری بە بەرهەمی شمەك بەپێی كات هەڵدەسەنگێنرێت، بەاڵم هەموو 

وەرزێرێك دەزانێت بڕێكی دیاریكراو لە هێزی كارەكەیەتی كە بۆ خزمەتی 

ئاغاوات تەرخان دەبێت  و یەك لەسەر دەیەك كە دەدرێتە قەشە روونترە لەو 

نوێژە خێرەی كە قەشە پێشكەشی دەكات.

ئەم  خەڵكی  قاڵبەدا  لەو  كە  دەمامكانەی  بەو  سەبارەت  لەمڕوەوە 

كۆمەڵگەیە رووبەڕووی یەكتر دەبنەوە بە هەر شێوازێك دادوەری بكرێت بە 

بە شێوەی  لەبارەی كارەكانیان  گشتی هاوبەشیكردنی كۆمەاڵیەتی كەسەكان 

كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  شێوەی  بە  و  دەردەكەوێت   تاكەكەسیان  پەیوەندی 

شتەكان لەگەڵ بەرهەمی كارەكان رواڵەتی خۆی ناگۆڕێت.

كە  كارەی  ئەو  واتا  بەكۆمەڵ،  و  هاوبەش   كاری  خوێندنەوەی  بۆ 

راستەوخۆ شێوازی كۆمەاڵیەتی لەخۆ گرتووە، پێویست ناكات بگەڕێینەوە بۆ 

دواوە  و بە شێوەی خۆكرد لێی بڕوانین واتا شێوازێك كە لە سەرەتای مێژووی 

هەموو نەتەوە خاوەن شارستانیەتەكاندا دەبینرێت)58(. 

گەنم،  كە  جووتیاری  خێزانێكی  باوكساالرانەی  دێهاتی  و  پیشەسازی 

مەڕ ومااڵت، قوماش، جل  و شتەكانی تر دابیندەكات كە پێویستیی تایبەت بە 

خۆیەتی، شێوازێكی نزیكتر لەم شێوە سەرەتاییە دەخاتەڕوو.
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بەرهەمی  شێوەی  بە  خێزاندا  بەرانبەر  لە  جۆراوجۆرانە  شتە  ئەم 

بەرامبەر  لەوانە  یەك  هیچ  بەاڵم  دادەنرێت،  خێزانی  كاری  جۆراوجۆری 

بەویتر تایبەتمەندیی شمەكی تێدا نیيە. هەندێك كاری جۆراوجۆر كە ئەم 

شتە جیاوازە بەرهەمدێنن، لە شێوەی سروشتیاندا ئەركی كۆمەاڵیەتین وەكو: 

جووتیاری، بەخێوكردنی مەڕ ومااڵت، رستن و چنین  و هتد، چونكە خۆی 

لە ریزی ئەركە خێزانییەكاندا دادەنرێت  و خێزان وەكو دابینكردنی شمەكێك 

هەر لە سەرەتاوە دابەشكردنی كاری سروشتی  و تایبەت بەخۆی هەیە. 

جیاوازیی رەگەزی  و تەمەن  و هەروەها ناكۆكییە باوەكانی تر كە 

دەبنە هۆی ئاڵوگۆڕی سروشتی لە كاردا دابەشكردنی كار لەنێوان ئەندامانی 

خێزان  و هەروەها كاتی كاركردنی هەریەك لەوانە رێكدەخات، بەاڵم لێرەدا 

بەكارهێنانی هێزی تاكەكەسی كە بە دەستمایەی كات دادەنرێت، هەر لە 

سەرەتاوە الیەنی كۆمەاڵیەتی خودی كارەكە پیشان دەدات، چونكە هەر لە 

سەرەتاوە هێزە تاكەكەسییەكانی كار تەنها وەكو هۆكاری هێزی بەكۆمەڵی 

كاری هەموو خێزانەكە كاریان كردووە.

لە كۆتاییدا بۆ ئەوەی لە شێوەی دەربڕیندا ئاڵوگۆڕێكمان كردبێت 

با پێكەوە كۆمەڵێك لە خەڵكی ئازاد لەبەر چاو بگرین كە بە كەرەستەی 

بەرهەمهێنانی هاوبەش كار دەكەن  و بە ئاگایی  و هوشیاری بەرامبەر بە 

یەكەی  هێزی  بەشێوەی  كارەكانیان  رادەب��ەدەر  لە  تاكەكەسییەكان و  هێزە 

كۆمەاڵیەتی كاركردن بەكاردێنن. ئەو شتەی سەبارەت بە كارەكانی رابین 

سۆن، بەتایبەتی الیەنی تاكەكەسی هەبوو، دەرەنجام هەندێ شت بوون كە 

یەكسەر بۆ خودی خۆی بەسوود بوو، بەاڵم بەرهەمی بەكۆمەڵ یەكێتیی 

بەرهەمی كۆمەاڵیەتییە. دیسانەوە بەشێك لەم بەرهەمە وەك كەرەستەی 

بەرهەمهێنان بەكاردێت و بەشێوەی كۆمەاڵیەتی دەمێنێتەوە، بەاڵم ئەندامانی 
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یەكێتییەكە ئەو بەشەكەی تری وەكو كەرەستەی ژیان بەكار دێنن  و لەمڕوەوە 

دەبێ لە نێوانیاندا دابەش بكرێت.

شێوازی دابەشكردن بەگوێرەی جۆری تایبەتی ئامرازی كۆمەاڵیەتی 

بەرهەمهێنەران  مێژووی  كامڵبوونی  لەیەكچوونی  پلەی  بەرهەمهێنان  و 

بەرهەمهێنانی  لەگەڵ  كە  ئەوەی  لەبەر  تەنها  دێت.  بەسەردا  ئاڵوگۆڕیان 

شومەكیدا هەماهەنگی دابین بكەین شیمانە دەكەین كە بەشی هەر یەك 

لە بەرهەمهێنەران لە ئامێرەكانی ژیاندا بەگوێرەی كاتی كاركردنەكەی دیاری 

كرابێت. لەمڕوەوە كاتی كاركردن دوو ئەرك جێبەجێ دەكات. لە الیەكەوە 

دابەشكردن لەگەڵ پالنە كۆمەاڵیەتییەكەیدا گونجاندنێكی ورد لەنێوان ئەركە 

جۆراوجۆرەكانی كاركردن  و پێداویستییە جۆراوجۆرەكان دابین دەكات  و لە 

الیەكی ترەوە لە هەمانكاتدا بۆ هەڵسەنگاندنی بەشی تاكەكەسی هەركام 

لە بەرهەمهێنەرانی هاوڕێژەی كاری هاوبەش بە كار دێت  و لەمڕوەوە بۆ 

دەست نیشانكردنی ئەو بەشەی كە لە بەرهەمی هاوبەشی تاكەكەسی شیاوی 

كەسەكان  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندیی  دۆخەدا  لەم  دێت.  بەكار  بەكارهێنانە 

لەگەڵ  پەیوەندییان  هەروەها  كردووە  جێبەجێیان  كارانەی  ئەو  بەگوێرەی 

بەرهەمهێنانی كاردا هەم لە بەرهەمهێنان  و هەم لە دابەشكردندا زۆر روون 

 و ساكار دەمێنێتەوە.

مەسیحییەت لەگەڵ داب  و نەریتی مرۆڤی تایبەت بە خۆی  بەتایبەتی 

جۆری پێگەیشتووی پەسەندكراو لەالیەن بورژواكانەوە واتا پروتستانیزم  و 

گونجاوترین  شمەك  بەرهەمهێنەرانی  كۆمەڵگەی  بۆ  هتد  دەییزم)59(  و 

ئایینە، چونكە لە كۆمەڵگەیەكی وادا هاوبەشیكردنی كۆمەاڵیەتی وەبەرهێنان 

وەكو  بەرهەمەكانیان  بەرهەمهێنەران  كە  لەوەی  دەبێت  بریتی  بەگشتی 

شمەك  و دەرەنجام وەكو بەها دابنێن  و كارە تاكەكەسییەكانیان لەم چوارچێوە 
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شتەكییەدا بە شێوەی كاری یەكسانی مرۆیی بەرامبەر بە یەكتر دادەنێن. 

شێوازی بەرهەمهێنانی ئاسیای دێرین  و سەردەمی كەونارا  و هتد گۆڕینی 

بەرهەمهێنەری  وەكو  مرۆڤ  ژیانی  ئاكامدا  لە  و  شمەك   بۆ  بەرهەمەكان 

لە  هاوبەش  كۆمەڵگەی  هەرچەند  بەاڵم  دەگێڕێت،  الوەكی  رۆڵی  شمەك 

قۆناخی پووكانەوە نزیك دەبێتەوە، زیاتر گرنگی بەم رۆڵە دەدرێت. ئەو 

نەتەوانەی كە بەواتا تایبەتییەكەی پیشەیان بازرگانی بووە وەكو خواوەندانی 

»ئەبیقور« )60(، یان ئەو جوولەكانەی كە لە ئاستی بەرزتر لە خەڵك لە 

دێرینەكاندا  ماوەی سەردەمە  ئاستی  لە  تەنها  دەژی�ن،  پوڵەندا  كۆمەڵگەی 

دەردەكەون.

دێرینەوە  رۆژگارانی  لە  بەرهەمهێنان  كۆمەاڵیەتییەكانی  رێكخراوە 

دوابەدوای یەك لە رێكخراوە بوژوازییەكان ساكارتر و روونتر بووە، بەاڵم 

یان بەهۆی نەبوونی گەشەكردنی تاكەكەسی كەسانێكدان كە هێشتا وێاڵژیان 

لە گرێدراویی سروشتی خێڵەكی لەگەڵ خەڵك دانەبڕاوە، یان لەسەر بنەمای 

هاوبەشیكردنی راستەوخۆی ئاغاواتی  و كۆیالیەتی جێگیر بوون.

دابەزینی  ئاستی  كاردانەوەی  رێكخراوانە  ئەم  ژیانی  هەلومەرجی 

سەرچاوە  كە  سنورداربوونی  ك��ار و  بەرهەمهێنەری  هێزی  پێشكەوتنی 

دابینكردنی  رەوتی  ناواخنی  لە  مرۆڤەكان  هاوبەشیكردنی  لە  وەردەگرێت 

نێوانیان  و  پەیوەندیی  ب��ارەی  لە  دەرەنجام  ژیان  و  م��اددی  كەرەستەی 

نەتەوەییە  سروشتی  و  ئایینزا  لە  راستەقینەیە  سنورە  ئەم  سروشتەوەیە. 

جیهانی  ئایینزای  رەنگدانەوەی  گشتی  بە  رەنگدەداتەوە.  دێرینەكاندا 

راستەقینە تەنها كاتێك دەتوانێت لەناو بچێت كە هەلومەرجی كار و ژیانی 

رۆژانەی مرۆڤ، پەیوەندیی ژیرانەی تاكەكان لەگەڵ یەكتر و لەگەڵ سروشتدا 

بە روونی  و ئاشكرا پیشانبدات. 
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پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی رەوتی ژیان بە واتای رواڵەتی ماددی پرۆسەی 

رووی  كە  تەمومژاوییە  عیرفانی  و  پەچە  ئەو  كاتێك  تەنها  بەرهەمهێنان 

داپۆشيوە الیدەبات كە خۆی وەكو بەرهەمی كاری مرۆیی كە بە ئازادییەوە 

بەگوێرەی  چاودێریی هوشیار و  لەژێر  دەكەن  و  هاوبەش  كۆششی  پێكەوە 

نەخشەكەیان بێتە ئاراوە، بەاڵم گەیشتن بەم قۆناخە لە كۆمەڵگەدا پێویستی 

زنجیرەیەكی  كۆكردنەوەی  یان  هەیە  دیاریكراو  م��اددی  بنەمایەكی  بە 

هەلومەرجی ماددی لە ژیاندا كە خۆی دەرەنجامی كامڵبوونێكی مێژوویی 

درێژخایەن  و پڕ لە تێكۆشانە.

راستە زانستی ئابوری هەرچەند بە ناتەواوی بەها و قوربی بەهای 

لێكداوەتەوە  و لە تۆوی ئەم شێوازانەدا چووەتە ناخی دوایین كرۆكی )61(، 

بەاڵم هەرگیز پرسیاری لە خۆی نەكردووە بۆچی ئەم كرۆكە بەمشێوەیە دێتە 

ئاراوە، هەروەها بۆچی لە رادەی بەهای بەرهەمی كاردا كار بەهۆی بەها و 

قەبارەی كار بە هۆی كاتەوە پیشاندەدرێت)62(. 

لە زەوێڵی بورژوازی ئەم زانستەدا تەنانەت هەندێك هاوكێشە لە 

پلەی كاری بەدیهێنان شێوەی ناچاربوونی سروشتی  و ئاشكرا لەخۆ دەگرن 

نەخشێنراو  كۆمەاڵیەتی  پێكهاتەی  لەگەڵ  گرێدراوییان  ناوچاوانیاندا  لە  كە 

كە مرۆڤ هێشتا تیایدا لە بری زاڵبوون بەسەر رەوتی بەرهەمهێناندا لەژێر 

ركێفیدایە.

لەمڕوەوە زانستی باسكراو لەگەڵ شێوازی رێكخراوی بەرهەمهێنانی 

باب  كە  دەكات  هەڵسوكەوت  هەمانشێوە  بە  بورژوازی  پێش  كۆمەاڵیەتی 

دەركەوتنی  پێش  ئایینەكانی  بە  بەرانبەر  بەوجۆرە  كەنیسە  باپیرانی   و 

خاچپەرەستی رەوایان دەبینی)63(. 
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مشتومڕێكی بێزاركەر و بێ چێژ كە سەبارەت بە رۆڵی سروشت لە 

ئاستێك چەندێك  تا چ  پیشاندەدات  ئاڵوگۆڕدا روویداوە  بەهای  پێكهاتەی 

لە ئابوریناسان لە دەرەنجامی تایبەتمەندیی فتیشی كە جەوهەری جیهانی 

شمەكەكانە یان بە واتایەكی تر بەهۆی رواڵەتی مادیبوونی دیاریكردنی كاری 

كۆمەاڵیەتییەوە تووشی خەون  و خاپاندن بوون، چونكە بەهای ئاڵوگۆڕ بریتیە 

لە شێوازی كۆمەاڵیەتیی دیاریكراو بۆ دەربڕینی كارێكە كە بۆ بەرهەمهێنانی 

شتێك تەرخانكراوە، بە شێوە لۆجیكیەكەی ناتوانێت شتێكی لەخۆ گرتبێت 

بەهۆی مادیبوونی سروشتیەوە هەروەك چۆن ناكرێت، بۆ نموونە نرخی 

پێشنیاریی ئاڵوگۆڕەكان بە خاوەن ناواخنێكی وەها دابنین، چونكە شێوەی 

كەم  زۆر  رادەیەكی  بە  كە  شتێكە  هەمانكاتدا  لە  و  گشتگیرترین   شمەك 

پێگەیشتووترین شێوەی بەرهەمهێنانی بورژوازییە كە زوو دەركەوت ئەگەر 

چی نە بە شێوە زاڵەكەی  و لە ئاستی ئەمڕۆكەدا لەمڕوەوە وا دیارە هێشتا 

لەودیویەوە  رێژەیی  ئاسانییەكی  بە  فتیشییەكەی  تایبەتمەندییە  دەكرێت 

لەناو  تردا  دەستنیشانكراوەكانی  شێوە  لە  ساكارە  رواڵەتە  ئەم  ببینرێت. 

دەچێت. 

سەرئاویلكە پارەییەكان)64( لە كوێیەوە سەرچاوە وەردەگرێت؟ 

بەو هۆیەوە كە ئەم سیستمە نابێنێت كە زێڕ و زیو لە رۆڵی پارەدا 

بە شێوەی شتی سروشتی لەگەڵ تایبەتمەندی كۆمەاڵیەتیی سەرسوڕهێنەردا 

ناسێنەری پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی بەرهەمێهێنانە، بەاڵم ئایا ئابوری نوێ كە 

گاڵتە  و سووكایەتی بە سیستمی پارە دەكات لەگەڵ ئەوەی باسی سەرمایە 

دێتە ئاراوە بە ئاشكرا خۆی تووشی فتیشیم نابێت؟

قازانجی  بو  پێداگرن  كە  فیزیۆكراتەكان  خەیاڵی  كە  لەوەی  جیا 

هەرێمی  و ناوچەیی، لە كۆمەڵگەوە سەرچاوە وەرناگرێت، بەڵكو راستەوخۆ 
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لە زەوی دەڕوێت، لە كەیەكەوە چارەسەر كراوە؟

لەبەر ئەوەی بە بێهوودە نەڕۆینە پێشەوە، لێرەدا تەنها بەوە رازی 

دەبین كە دیسانەوە ئاماژە بە نموونەیەك بكەین كە سەبارەت بە خودی 

شێوەی شمەكەكەیە. ئەگەر شمەكەكان بیانتوانیبا قسە بكەن وەهایان دەوت: 

بەالی  بەاڵم  گرنگە،  مرۆڤەوە  بەالی  بەكارهێنانمان  بەهای  هەرچەندە 

ئێمەوە كە شتین هیچ تەوفیرێكی نیيە، بەاڵم ئەو شتەی كە وەكو شت بە 

المانەوە گرنگە، بەهایە. هاتووچۆمان بە شێوەی شتی شمەكی ئەم راستییە 

دەسەلمێنێت. تەنها بە واتای بەهای ئاڵوگۆڕە كە ئێمە لەگەڵ یەكتردا لە 

پەیوەندیدا دەبین  و بەس.

ئێستا با ببیستین ئابوریزانێك بە چ شێوازێك باسی ناواخنی شتەكان 

دەكات: »بەها )بەهای ئاڵوگۆڕ( تایبەتمەندی شتێكە، بەاڵم سامان )بەهای 

بەكارهێنان لە تایبەتمەندییەكانی مرۆڤە«.

ئاڵوگۆڕە. لە حاڵێكدا سامان  بەها بەم واتایە بەناچار پێویستی بە 

بەكارهێنان  )بەهای  »سامان  نیيە)65(،  جێبەجێكردنێك  وەها  بە  پێویستی 

تایبەتمەندییەكی مرۆڤانەیە، بەاڵم بەهای تایبەتمەندیی شمەكەكانە. كەسێك 

یەك  بەهادارە،  ئەڵماس  یان  مرواری  بەاڵم  سامانە،  بێ  كۆمەڵێك(  یان 

مرواری یان ئەڵماسێك وەك ئەوەی مروارییە یان ئەڵماسە بەهادارن«)66 (.

تا ئێستا هیچ كیمیازانێك بەهای ئاڵوگۆڕی لە مرواری یان ئەڵماسدا 

كیمیاییەیان  جەوهەرە  ئەم  كە  ئابوریزانانەی  ئەو  بەاڵم  نەدۆزیوەتەوە، 

وا  پێچەوانەوە  بە  دادەنێن،  بە رەخنەگری وردبین  دۆزیوەتەوە  و خۆیان 

دۆزیویانەتەوە كە شتەكان جیا لە تایبەتمەندییە مادییەكەیان خاوەن بەهای 

بەكارهێنانن، بەاڵم بەها لە شتبوونیانەوە سەرچاوە وەردەگرێت. ئەو شتەی 

سەرسوڕهێنەرەیە  مەسەلە  ئەم  دەكات  شێلگیر  بیر وڕاكەیان  لەسەر  ئەمانە 
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دابین دەكات  و  بۆ مرۆڤی  ئاڵوگۆڕ  بەبێ  بەكارهێنانی شمەك  بەهای  كە 

دەرەنجام بەهۆی كاریگەری پەیوەندیی راستەوخۆ لە نێوان شت  و مرۆڤدا 

روودەدات لە حاڵێكدا بە پێچەوانەوە بەها جگە لە ئاڵوگۆڕ، واتا جگە لە 

پرۆسەیەكی كۆمەاڵیەتی ئەگەری جێبەجێبوونی نیيە.

بەمجۆرە  كە  ناهێنێتەوە  بەبیر  )داگبری(  پیاوچاكە  ئەو  لێرەدا  كێ 

»سیكۆل«ى )67( پاسەوانی شەوی فێر دەكرد: »هەبوونی روخساری جوان 

لە سروشتەوە سەرچاوە  بەڕێكەوتە، بەاڵم خوێندن  و نوسین  خوڵقێنراوی 

وەدەگرێت« )68(.

������������������������������������������������� 

1 - كارل ماركس: لەبارەی رەخنەگرتن لە زانستی ئابوری، بەرلین 

1859، الپەڕە 3.

ئیشتیهای  واتای  بە  پێداویستی گەرەنتی دەكات  و  “تكاكردن   - 2

جەستە  بە  بەرامبەر  برسیەتی  كە  سروشتییە  رادەیە  بەو  هەر  دەروونە. 

سروشتییە. زۆرجار )شتەكان( لەبەر ئەوە بەهادارن كە پێداویستیەكانی ناخ 

دادەمركێنن”. 

Nicolas Barbon: ”A Discourse Concerning coining the 

new money lither, in answer to Mr. Lockes Considerations etc“. 

London 1696.p.23-.

وشەیە  )ئەم  )چاكە(،  ناواخنن  تایبەتمەندیی  خاوەن  شتەكان   -  3

لە الی »بربون« دەستەواژەیەكی دیاریكراوە بۆ بەهای بەكارهێنان( كە لە 

هەموو شوێنێكدا خاوەن هەمان چاكەیە. هەر وەك چۆن موگناتیس، ئاسن 

تایبەتمەندیی   )16 الپەڕەی  كتێب  )هەمان  رادەكێشێت  خۆی  الی  بەرەو 

ئەوەوە  بەهۆی  كە  دەبێت  بەسوود  كاتێك  ئاسن  راكێشانی  بۆ  موگناتیس 
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جەمسەری موگناتیسی دەدۆزرێتەوە.

بۆ  شتە  ئ��ەو  كە  تایبەتمەندییەكدایە  لە  سروشتی  -بەهای   4

كەڵكی  بە  ی��ان  هەیەتی  سەرەكییەكان  پێداویستییە  چارەسەركردنی 

دڵخۆشییەكانی ژیانی مرۆڤ دێت. 

)John Lock: Some Consideration on the Lowering of 

interest ”1691, in ”works“ Ausg. London. Consequences of 

1777, Bd. II, S. 28.(

بەریتانییەكاندا  ن��ووس��ەرە  یەكێتی  لە  هەڤدەهەم  س��ەدەی  لە 

بۆ  بەكارهێنان  و  بەهای  )بۆ  دەستەواژەی  دوو  رووب��ەڕووی  دیسانەوە 

بەهای ئاڵۆگۆڕكردن( دەبینەوە. ئەمەش بە تەواوی شیاوە لەگەڵ ناواخنی 

زمانەوانیدا كە پێیخۆشە ئامرازێكی پەیوەندی نادیار بە ژرمەنی )ئەڵمانی( 

دەرببڕێت  و شتێكی بیرلێكراو بكاتە رۆمی.

كە  زاڵە  دادوەرانەیە  بیرۆكە  ئەم  بورژوازیدا  كۆمەڵگەی  لە   -  5

لەبارەی  هەیە  زانستی  تەواو  ناسینی  ئەوە  بێت  كڕیار  كەسێك  هەركات 

شمەكەكانەوە. 

6. »بەها بریتیە لە پەیوەندییەكی ئاڵوگۆڕ كە لەنێوان جۆرە شومەكێك 

بەرهەمێك  لە  رێژەیەك  نێوان  لە  تردا هەروەها  لەگەڵ جۆرە شمەكێكی 

لەگەڵ رێژەیەكی تردا بوونی هەیە«.

 لوترۆن: لە بارەی بەرژەوەندیی كۆمەاڵیەتی فیزیۆكراتەكان، پاریس، 

ال 889.

7. هیچ شتێك ناتوانێت خاوەن بەهای ناوخۆیی بێت« )بربون لە 

هەمان كتێبی پێشو كە باسمان كرد، ال 6( یان وەك چۆن )بتلەر( دەڵێت: 

بەهای هەر شتێك بە هەمان رێژەیە كە لێی دەردەكەوێت.
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8. )وەرگێڕانی دوایین رستە كە لە بابەتەكەدا هاتووە ئەمەیە: »سەد 

لیرە ئەستەرلینگ بە شێوازی قوڕقوشم یان ئاسن هەر بەو رادەیە بەهادارە 

كە 100 لیرە ئەستەرلینگ بەرامبەر بە زیو یان ئاڵتون هەیەتی« )ن. بربون، 

كتێبی پێش وتار، الپەڕە 53 و 7(.

ئاڵوگۆڕ  پێكەوە  بەبەردەوامی  كە  سوودمەند  شمەكی  »بەهای   .9

پێویست  بە  وەبەرهێنانیان  بۆ  كە  كارەی  ئەو  رێژەی  رێگای  لە  دەكرێن 

تەرخان دەبێت  و زۆرجار بەكاردەبرێت دەستنیشان دەكرێت«. 

)”Some Thoughts on the interest of money in funds etc.“ 

London, p. 36(

هیچ  رابردوو  ناونیشانەی سەدەی  بێ  بڕواپێكراو  و  بەرهەمە  ئەم 

بەروارێكی لەسەر نیيە. سەرەڕای ئەمەش لە ناوەڕۆكەكەیدا وا دەردەكەوێت 

كە لە سەردەمی )جۆرج(ی دووهەم لە ساڵی 1739 یان 1740 باڵو كرابێتەوە. 

یەكە  كۆمەڵێكی  لە شێوازە  بەرهەمەكان  راستیدا هەموو  لە   .10 

پێكدێن كە نرخەكەیان بە گشتی  و بەبێ لەبەرچاوگرتنی بواری تایبەتی هەر 

یەكەیان دەستنیشان دەكرێت«. لوترۆن هەمان كتێبی پێشوو، الپەڕە، 893. 

11. كارل ماركس، رەخنەگرتن لە زانستی ئابوری... الپەڕە 6.

رێژەیەكی  دانەوێڵە  بۆ  بەریتانیا  لە  كێشە  پێوانەی  بوشێل   .12

بەرامبەرە بە 13 لیتر.

13. ویلیام جاكوب )1851-1762( سەرژمێریاری بەریتانی.

بەرپرسی  ئەڵمانی  زەویناسی  لودویك(  )ویلهێڵم  ئەشۆگە   .14

كانگاكانی پورتوگال، لەدایكبووی 1777، مردن 1855. 

لێرەدا  ئەڵمانیەكە  چوارەمی  چاپی  لە  ئەنگێڵس  فریدریك   .15

رستەیەكی لەنێوان دوو كەوانە هێناوەتەوە وەك الی خوارەوە:
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»نەك هەر بۆ كەسێكی تر، جوتیار لە سەدەكانی ناوەڕاستدا بەهرەی 

ئاغاواتی وەك گەنم بۆ ئاغای دەرەبەگ وەبەردەهێنا و بە هەمان شێوەش 

بەهرەی  گەنمی  نە  بەاڵم  وەبەردەهێنا،  رۆحانییەكانیان  سەدی  لە  یەك 

ئاغاواتی بە شومەك دادەنرا نە یەك لە سەدی رۆحانییەكان، لەبەر ئەوە بۆ 

كەسێكی تر وەبەرهێنراوە. بۆ ئەوەی وەبەرهێنانێك ببێتە شمەك دەبێت 

لەالیەن  كە  بكرێت  تر  كەسێكی  تەسلیمی  ئاڵوگۆڕەوە  رێگای  لە  بەرهەم 

بەها بەكارهێنانەكەی كەڵكی لێوەردەگرێت«. پاشان ئەنگێڵس لە پەراوێزی 

لەنێوان دوو كەوانە  ئەم بەشەم  پێدەدات: »من  چاپی چوارەمدا درێژەی 

نووسیوە  و لێرە دامناوە، چونكە زۆرجار خوێنەر گرنگی بەم خاڵە نەداوە 

بە هەڵەدا چووە  و وایزانیوە ماركس هەموو بەرهەمێك بە شمەك دادەنێت 

كە كەسێك جیا لە وەبەرهێنەر بە كاری بهێنێت.

16. لەبارەی رەخنەگرتن لە زانستی ئابوری، الپەڕە 12-13 و پاشان 

ناوەڕۆكە ئەڵمانییەكەی( )وەرگێڕانی فەرەنسی، ال 16 و دوایی(.

17. “گشت دیاردە جیهانییەكان چ ئەوانەی كە لە كاری مرۆڤەوە 

سەرچاوە وەردەگرن یان ئەوانەی كە لە یاسا گشتییەكانی سروشت سەرچاوە 

وەردەگرن لە راستیدا ئافراندنێكی نوێ نین، تەنها بریتین لە ئاڵوگۆڕێكی 

ساكاری ماددە. كۆكردنەوە  و جیاكردنەوە تاقانە هۆكارێكن كە بیری مرۆڤ 

بە بەردەوامی لەبارەی شیكردنەوەی چەمكی نۆژەنكردنەوەی وەبەرهێنان 

رووبەڕووی دەبێتەوە. ئەمەش خۆی جۆرێك نۆژەنكردنەوەی بەرهەمهێنانی 

لە  )وری(  كە  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  بەكارهێنانە  بەهای  )مەبەست  بەهایە 

بەرهەڵستی نوسیندا دژی فیزیۆكراتەكان بە باشی نازانێت كە باسی كام یەك 

لە بەهاكان دەكات( و. كاتێك زەوی هەوا  و ئاو دەبنە دەنگ، یان دەستی 

مرۆڤ لیكی مێروویەك دەكاتە ئاورێشم یان هەندێك پارچەی بچوكی كانزا 
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بە شێوەیەك رێكدەخرێن كە كاتژمێرێك درووست دەكات كە زەنگی هەیە.

پیتر و وری- »قووڵبوونەوە لە زانستی ئابوری« كە بۆ یەكەمین جار 

لە ساڵی 1773 لە كۆمەڵەی ئابوریناسانی ئیتالیادا بە قەڵەمی كوستۆدی لە 

چاپدراوە- بەشی نوێ بەرگی 15، الپەڕە 22.

18. )1687-1623( ئابوریناس  و سەرژمێریاری بەریتانی كە ماركس 

بلیمەتترین  و  لە  یەكێك  نوێ  و  ئابوری  زانستی  »دامەزرێنەری  ناوی 

خوڵقێنەرترین لێكۆلەرە ئابورییەكان«ی لەسەر داناوە.

19. سەیری كتێبی هیگڵ بكەن: فەلسەفەی ماف )بەرلین 1840، ال 

)190-250

20. خوێنەر دەبێت سەرنجی ئەم خاڵە بدات كە لێرەدا مەبەست 

رۆژ  یەك  بەرامبەر  لە  نموونە  بۆ  كرێكار  كە  نیيە  بەهایەك  یان  مووچە 

ئەم  كە  شمەكێكە  بەهای  لەوە  مەبەست  بەڵكو  وەریدەگرێت،  كاركردندا 

یەك رۆژ كاركردنە تیایدا وێنا كراوە. لە قۆناخی ئێستای لێكۆڵینەوەدا هێشتا 

باسی مەسەلەی مووچەی كار نیيە.

21. بۆ روونبوونەوەی بابەتەكە وا شیمانە بكەین هێزی وەبەرهێنەر 

بۆ دوورینی یەك دەست جل، یەك كاتژمێری پێویستە. ئەگەر ئاڵوگۆڕێك 

یەك  ماوەی  لە  بكرێت  كە  جۆرەی  بەو  ئارا  بێتە  وەبەرهێنەر  هێزی  لە 

كاتژمێردا دوو دەست جل بدوورین، رێژەی بەهای بەكارهێنان )2( ئەوەندە 

دەبێتەوە، بەاڵم ئەو رێژە كارە كە لە یەك دەست جلی پێشۆ  و یەك دەست 

جلی ئێستادا هەیە، یەك كاتژمێرە واتە یەك كاتژمێر كاركردن لە خۆیدا یەك 

كاتژمێرە چ لە دواكەوتووترین بارودۆخ  و چ لە پێشكەوتووترینەكەیدا یەك 

كاتژمێر كاركردن بەرامبەرە بە یەك كاتژمێر بەهای وەبەرهێنان، نە زیاتر و 

نەش كەمتر. لەالیەكی ترەوە، چونكە كۆی كاتی پێویست بۆ وەبەرهێنانی 
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)2( دەست جل كورتتر بووەتەوە، ئێستا لەبری )2( كاتژمێر گۆڕاوە بۆ یەك 

كاتژمێر، رێژەی بەهای )2( دەست جل كەم دەبێتەوە بۆ نیو. و:فارسی

22. بۆ سەلماندنی ئەم مەسەلەیە كە »كار تەنها پێوانەی دەستنیشانكراو 

كاتێكدا  هەموو  لە  شمەكەكان  گشتی  بەهای  بەوپێیە  كە  راستەقینەیە   و 

دەكرێ هەڵبسەنگێنرێت  و پێوانە بكرێت«، ئادام سمیس وەها دەڵێت:

»رێژەی یەكسانی كار لە هەر كات  و شوێنێكدا دەبێت بۆ كەسی 

كرێكار یەك بەهایان هەبێت. كرێكار لە دۆخی ئاسایی تەندروستی  و وزە و 

چاالكی  و بە پلەی مامناوەندی كارامەیی كە دەتوانێت هەیبێت بەردەوام 

ناچارە هەمان رادە لە ئیسراحەت، ئازادی  و بەختەوەری خۆی فیدا بكات«. 

)سامانی نەتەوەكان، كتێبی یەكەم، بەشی پێنجەم، لەندەن 1836، تەوەری 

یەكەم، الپەڕە 104(. لە الیەكی ترەوە ئادام سمیس لێرەدا )نەك لە هەموو 

شوێنێك( گرێدراویی بەها لەگەڵ كۆی كاری بەكارهاتوو بە هەڵەدا دەچێت 

لە وەبەرهێنانی شمەك كە گرێدراوی بەهای شمەكە بۆ بەهای كار، لەمڕوەوە 

دەیەوێت بیسەلمێنێت كە هەر رێژە لە كار خاوەن یەك بەهایە. لەالیەكی 

ترەوە شیمانە دەكات كاتێك كار لە بەهای شمەكەكاندا رەنگدەداتەوە تەنها 

وەك بەكارهێنانی رێژەیەك لە هێزی كار دەژمێردرێت، بەاڵم تەرخانكردنی 

ئەم هێزە وەك كردارێكی ئاسایی ژیان ناژمێردرێت، بەڵكو بە تەواوی بە 

فیداكردن دەیزانێت، تەنانەت بە ئازادی  و بەختەوەری دایدەنێت. راستە 

لە  كە  سمیس  ئادام  نوێیە.  سەردەمی  داگیركەرانی  بەرەو  مەبەستی  كە 

پەراوێزی ژمارە )9(دا باسی دەكات بە راستییەكی زیاترەوە دەڵێت: »پیاوێك 

ماوەی یەك هەفتە بۆ وەبەرهێنانی ئەم شتە سوودمەندە ئەزیەتی كێشاوە، 

حیسابی  لەوە  جگە  پێدەدات  تری  شتێكی  ئەوە  لەبری  كە  كەسەش  ئەو 

بۆ  كاتەی  كار و  رێژە  ئەم  ئەو هەر  بۆ  راستیدا چ شتێك  لە  بكات  ئەوە 
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تەرخانكردووە، رێگایەكی باشتر لەبەردەستدا نیە بۆ قەرەبووكردنەوەی. لە 

راستیدا ئەمە بە واتای ئاڵوگۆڕی كارێكە كە كەسێك لە كاتێكی دیاریكراودا 

بۆ شتێك تەرخانی كردووە لە بەرامبەر كاری كەسێكی تر كە لە هەمانكاتدا 

 Some Thoughts on the Interest of( .»بۆ شتێكی تر تەرخانی كردووە

Money etc. p. 39( )یاداشتی چاپی چوارەم: زمانی ئینگلیزی خاوەن ئەم 

تایبەتمەندییانەیە كە بۆ دوو دیوی جۆراوجۆری كار دوو وشەی جیاوازی 

بواری  لە  بەكارهێنان درووست دەكات  و  بەهای  كە  كارێك  هەیە. هەر 

بەرامبەر وشەی  لە   ،work پێی دەوترێت كراوە،  چۆنێتییەوە دەستنیشان 

labor )هێزی مرۆیی( واتا ئەو كارەی كە بەها پێكدێنێت  و تەنها لە بواری 

رادەوە پێوانە دەكرێت پێی دەوترێت labor لە بەرامبەر وشەی workدا. 

سەیری نوسینەكە بكەن كە بۆ وەرگێڕانی ئینگلیزییەكە كراوە. ال -14 ف.ا.(

23. ئاماژەیە بۆ رۆحانی )ناڵستاف( كاپتەینی بەریتانی كە )شكسپیر( 

ئەوی لە ریزی بەناوبانگترین ژنانی )شادویندسور( وەك نموونەی خراپەكاری  

و دڵڕەقی ناساندووە. و: فارسی

24. چەندین ئابوریناسی دەگمەن وەك ) )S. Bailey( لێكدانەوەیان 

بۆ شێوەی بەها كردووە نەیانتوانیوە بە هیچ جۆرە ئاكامێك بگەن، چونكە 

لەژێر  پاشان  دەكەن  و  تێكەڵ  پێكەوە  بەها  شێوەی  بەها و  ئەوانە  یەكەم 

دەسەاڵتی دۆخی سەرسەختی بورژوازیی جێبەجێكردندا پێش هەموو شت بە 

شێوەی سنوردار سەرنجی وردبینی بۆ سەر رادەی بۆچوونیان بۆ الی خۆی 

رادەكێشێت. “زاڵبوون بە سەر رادەدا.. بەها دابین دەكات”.

 Money and is vicissitudes, London, 837, p, 11 S.(

 ).Bailey
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پاش  ئابوری كە  زانایانی  لە  یەكێك  پەراوێزی چاپی دووهەم   .25

دەڵێت:  كە  بەناوبانگە  )فرانكلین(ی  كرد  بەها  كرۆكی  بە  دركی  )و.پتی( 

»چونكە بازرگانی بە كورتییەكەی شتێك نیيە جگە لە گۆڕینەوەی كارێك 

لەگەاڵ كارێكی تردا، بەم كارە دەكرێت بە باشترین شێوە بەهای هەموو 

شتێك بخەمڵێنرێت«.

دووهەم،  بەرگی   ،1836 بوستۆن  چاپی  فرانكلین.  بەرهەمەكانی   

دەست  دەرەنجام  كە  نەدەدۆزییەوە  خاڵەی  ئەم  فرانكلین   .267 الپەڕە 

كارانەی  ئەو  ناكۆكی  لە  كاركردن،  بە  شت  هەموو  بەهای  نیشانكردنی 

ئەوانەی  رێگایەوە  لەم  و  ك��ردووە   چاوپۆشی  پێدەكرێت  ئاڵوگۆڕیان 

گواستووەتەوە بۆ كاری یەكەی مرۆیی. سەرەڕای ئەمەش ئەو شتە كە خۆی 

نایزانێت دەریدەبڕێت. سەرەتا باسی كارێك دەكات پاشان باسی كارێكی تر و 

دەرەنجام باسی كار دەكات بەبێ هیچ جۆرە تایبەتمەندییەك، باسی ئەو 

كارە دەكات كە وەك بنەمای بەهای هەموو شمەكەكان بینراوە.

26. مەبەست لە بەرخی خواوەندی، )عیسا(ى مەسیحە كە لە زاری 

كەنیسەدا پێی دەوترێت بەرخی بێ عەیبی خواوەند، لەمڕوەوە بە الینگرانی 

مەسیح دەڵێن مەڕ، یان پەزی خواوەندی. 

27. ئاماژەیە بۆ قسەكانی )هينری چوارەم( پاشای فەرەنسا لە كاتی 

رێچەوتكردنەوە لە ئایینزای پرۆتستان  و ئامادەبوون بۆ داگیركردنی پاریس 

كە لە ناوەڕۆكی كتێبەكەدا بە زمانی فەرەنسی نوسراوە. لێرەدا نوسەری 

سەرمایە ویستوویەتی پیشان بدات بە چ شێوەیەك فرمانی valoir لە زمانی 

فەرەنسیدا مەبەستەكە دەردەبڕێت. بەهای پاریس بە شێوازی پێوانەكردن 

لەگەڵ نوێژدا دیاریدەكرێت، نە بەهای خودی نوێژەكە. چاوكی بەهاداربوون 

لە زمانی فارسیدا هەر بەمشێوەیەیە.
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ئەو  لەسەر  وایە.  شمەك  وەك  مرۆڤ  روەوە  هەندێك  لە   .28

وەك  یان  سروشت  تایبەتمەندییەكانی  هەموو  بە  مرۆڤ  كە  بیرۆكەیە 

فەیلەسوفێكی فیتشەیی كردار لە دایك نابێت تاكو بڵێت )من منم(، سەرەتا 

خۆی  پێوانەكردنی  بەهۆی  تەنها  رەنگدەداتەوە.  تردا  مرۆڤێكی  لە  خۆی 

كە  خۆیەتی  هاوشێوەی  رەگەزێكی  وەك  )پل(  وەك  تر  مرۆڤێكی  لەگەڵ 

دەست  بە  زانست  خۆی  مرۆییانەی  چۆنێتی  بۆ  )پیتەر(  وەك  مرۆڤێك 

دێنێت. لەمڕوەوە )پل( بە پێست  و مووی خۆیەوە بە پەیكەری )پل(یەتی 

خۆیەوە لەبەرچاوی ئەو وەك شێوەی دیاردە ئاسای مرۆڤ دەردەكەوێت.

29. یەكەی كۆن بۆ كێشی )دانەوێڵە(، یەكسانە بە 12 لیتر و نیو. 

30. یەكەی كۆن بۆ كێش بەرامبەر بە نیو كیلۆ. 

31. دەستەواژەی بەها هەر بەوجۆرە كە لە الی سەرەوە لە سووچ  

و كەلەبەرەوە چەندین دۆخی لە خۆ گرت، لێرەدا بە واتای بەهاكەیە كە لە 

بواری رادەوە دیاریكراوە، لەمڕوەوە بۆ بڕی بەها بەكارهاتووە.

32. چونكە رادەی كارەكە بۆ وەبەرهێنانی خوری بە نەگۆڕ شیمانە 

كراوە، ئەگەر بە هەر هۆیەك رادەی بەرهەمی خوریەكە زیاد و كەم بكات 

هەمان رادەی كار بەگوێرەی كۆی بەرهەمی بەدەستهاتوو دابەش دەبێت  و 

لەمڕوەوە ئاراستەی رادەی كارەكە لە هەموو بەشێكی بەرهەمەكەدا كەم  و 

زیاد دەكرێت  و دەرەنجام بەهاكەی دەگۆڕدرێت.

زیرەكی  و  بە  گشتییەكان  دووهەم–ئابوریناسە  چاپی  یاداشتی   .33

داناییە ئاساییەكەیان كەڵكیان وەرگرتووە لەم ناكۆكییەی نێوان رێژەی بەها و 

ئەكسپەرسیۆنە رێژەییەكەی. بۆ نموونە دەڵێن: »سەرەڕای ئەوەی كە كاری 

بكەین  پەسەندی  ئەگەر  ماوەتەوە  نەگۆڕ   A وەبەرهێنانی  بۆ  تەرخانكراو 

كە A كەم دەبێتەوە، B كە لەبری ئەو گۆڕاوە زیاد دەكرێت، بەمشێوەیە 
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بنەمای گشتیتان بە مەبەستی دیاریكردنی بەها لەسەر زەوییەكە داوە. ئەگەر 

 A لەمڕوەوە كەمدەبێتەوە كە بەهای A بەگوێرەی B قبوڵ بكەن كە بەهای

بەگوێرەی B زیاد دەكرێت، ئەو بناغەیە كە )ریكاردۆ( بەگوێرەی ئەوە بنەما 

گەورەكەی خۆی درووست كردووە، بەو پێیە كە بەهای شمەكێك ئەنجامی 

راستیدا  لە  لەخۆی گرتووە و خاپوورتان كردووە.  كارەیە كە  ئەو  رێژەی 

ئەگەر ئاڵوگۆڕێك لە بەكارهێنانەكانی A دا بێتە ئارا كە نەك هەر بەهاكەی 

بەگوێرەی B كە لەگەڵیدا ئاڵوگۆڕ كراوە بگۆڕدرێت، بەڵكو سەرەڕای ئەوەش 

 B وەبەرهێنانی  بۆ  پێویست  كاری  كۆی  لە  ئاڵوگۆڕێك  جۆرە  هیچ  كە 

بەدەست نەهاتووە، بەهای B بەگوێرەی A بگۆڕدرێت، ئەمە نەك هەر 

رادەی  لەسەر  بەندە  بەهای شمەكێك  پێیوایە  كە  بیر وڕایە  هۆی شكستی 

كاری تەرخانكراو بۆ دابینكردنی، بەڵكو پێویستكراوی شكستی بیر وڕایەكی 

ترە كە بەهای شمەكێك بەپێی خەرجی وەبەرهێنانەكەی رێك دەخرێت«.

 J.Broadhurst: ”Treatise on political Economy“. London,

”1842. p. 11, 14

پیاوێك بە ناوی “برۆدهۆرست” ئەگەری هەبوو بڵێت: »ئەم رێژە 

ژمارەییانە بۆ یەك جار لەبەرچاو بگرین 10/20 10/50 10/100. ژمارەی 10 

بەگوێرەی  بڕەكەی  واتا  رادەی رێژەكەی  ئەمەش  نەگۆڕە، بەاڵم سەرەڕای 

ژێربەشی 20، 50، 100 بە بەردەوامی كەم دەكات. كەواتا بەمشێوەیە ئەو 

بنەما گەورەیە كە بەو پێیە رێژەی ژمارەیەكی راست وەكو 10 بەگوێرەی 

بڕی ئەو یەكانەی تێیدایە »رێكدەخرێت«، لە زەوی دەدرێت.

34. ئاماژەیە بۆ پەندێكی پێشینیانی بەناوبانگی ئەڵمانی »پۆشاكەكان 

مرۆڤ پێكدێنن«.
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ئەرەستۆ  دەقەكانی  دەق��اودەق  كتێبەكەدا  ئەڵمانی  دەقی  لە   .35

بە یۆنانی نوسراوە، بەاڵم لەم وەرگێڕانەدا هێنانی دەقە یۆنانیەكەمان بۆ 

كەسانی فارسی زمان بە شتێكی زیادە زانیوە، بۆیە چاوپۆشیمان لێكردووە. 

دەكاتەوە( پشتڕاست  ئەرەستۆ  دەقەكەی  هەرسێ  لەبارەی  شرۆڤەیە  )ئەم 

و: فارسى 

36. دەقاودەق شرۆڤەی پێشۆ. 

لە  كە  دەوترێت  ئابوریناس  گرووپێكی  بە  مركانتیلیست  ناوی   .37

سەدەی پانزەهەمدا دەركەوتووە  و تا كۆتایی سەدەی هەڤدەم بڕوایان باو 

بووە. ئەمانە بنەمای سامانیان بە كەڵەكەكردنی زێڕ و ئاڵتون دەزانی  و لە 

راستیدا دەتوانرێت یەكبوونی سەرمایە  و پارە بە بناغەی باوەڕیيان دابنرێت. 

مركانتیلیزم لە واڵتە جۆراوجۆرەكاندا بەپێی هەڵومەرج  و بارودۆخی تایبەتی 

كە  بنەمایە  ئەم  بەاڵم  هات،  بەسەردا  ئاڵوگۆڕی  هەندێك  شوێنەكانەوە 

سامانی ماددی لە سەر بنەمای بڕی كانزا بەنرخەكانە بە بنەمای ئەندێشەیی 

هەموو الیەنگرانی ئەم قوتابخانەیە مایەوە.

نازناوی  ماركس  كە  فەرەنسییەكان  ئابوریناسە   )1777-1861(  .38

پیاهەڵدانی سیستمی قەدەغەكردنی بناپارتی لەسەر داناوە.

سیاسەتمەداری  ئابوریناس  و  گانیت  ش��ارل   )1758-1836(  .39

فەرەنسی لە قوتابخانەی نوێ مركانتیلیستەكان. 

40. )یاداشتی چاپی دووهەم(

F.D.A Ferrier )sous- inspecteur des douanes(: ”Du 

Gouvernem considere dans ses rapports avec le commerce.“ Paris 

1805,-ch. Ganith: Des Systemes Ipolitique. Paris, 1821.

لیبڕاڵ  و  قوتابخانەی  لە  فەرەنسی  ئابوریناسی   )1801-1850(  .41
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گرنگترین پیاهەڵدانی قوتابخانەی لیبڕاڵیزم لە سەدەی نۆزدە. 

42. )1920-1821(.و

43. گەڕەكی بانكەوانەكان  و مەعامەلەچییەكانی شاری لەندەن. 

44. یاداشتی چاپی دووهەم: بۆ نموونە بەرامبەر بە یەك، بەهای 

شمەكێك لە زنجیرەیەك لە شتە جۆراوجۆرەكاندا دەركەوتووە.

45. هەر لەمڕوەوە كاتێك بەهای قوماش لەگەڵ جلدا پیشاندەدرێت 

بەهایە  ئەم  كە  كاتێك  هەروەها  دەكرێت،  قوماش  پۆشاكی  بەهای  باسی 

هتد.  دەكرێت  و  گەنم  بەهای  باسی  پیشاندەدرێت  گەنمەوە  بەهۆی 

هەریەك لەم ئەكسپەرسیۆنانە بە واتای ئەوەیە كە بەهای قوماش لە بەهای 

بەكارهێنانی جل، گەنم  و هتد دەركەوتووە، »چونكە بەهای هەر شمەكێك 

پەیوەندییەكەی لە ئاڵوگۆڕكردن )لەگەڵ هەر شومەكێكی شیمانەكراوی تر( 

پیشاندەدات، ئێمە دەتوانین لە بەهای ئەو شمەكە بە شێوەی بەها گەنم 

لەگەڵ  پێوانەمان  كە  شومەكە  ئەو  پێی  بە  شومەكە  ئەو  جلبوونی  یان 

لە  شمەكەكان  كە  رادەیە  بەو  لەمڕوەوە  بكەین.  سەر  لە  باسی  كردووە 

هەموویان  كە  دەدۆزرێتەوە  بەها  لە  جۆراوجۆر  جۆری  هەزاران  ئارادان، 

هەم راستەقینەن  و هەم وێناكراون«. 

)سە. بایلە(، نووسەری ئەم نوسینە بێ ناونیشانە كە لە سەردەمی 

خۆیدا هەراو هورايایەكی زۆری لە بەریتانیا نایەوە، پێیوایە كە بە ژماردنی ئەم 

ئەكسپەرسیۆنە جۆراوجۆرەی رێژەییەی بەهای شمەكێك هەرجۆرە پێناسەی 

بیركردنەوەكەی،  سنورداربوونی  سەرەڕای  بردووە.  لەناو  بەهای  چەمكی 

لەمڕوەوە  و  دركاند   )ریكاردۆ(ی  تیۆرییەكانی  هەڵە  لە  چەندێك  )بایلە( 

رووبەڕووی پەالماری رق لەداڵنەی قوتابخانەی ریكاردۆیی دا، بەتایبەتی لە 

گۆڤاری »وێست مینەستیر رویۆ«دا.
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46. لە یەكەم روانیندا شێوەی ئاڵوگۆڕپەسەندی راستەوخۆ  و گشتگیر 

بە هیچ شێوەیەك واتا نادات كە خودی ئەمە یەكێكە لە شێوە ناكۆكەكانی 

شومەك، هەروەها لە شێوەی ئاڵوگۆڕپەسەندی راستەوخۆدا هەر ئەوەندە 

لێكدانەبڕاوە كە سروشتی پوزەتیڤی یەكێك لە جەمسەرە موگناتیسییەكان 

لێكدانەبڕاوە لە سروشتی نێگەتیڤی جەمسەرەكەی تر. لەمڕوەوە ئەگەری 

هەیە وا وێنا بكرێت كە دەكرێت خێرا مۆری ئاڵوگۆڕپەسەندی سەربەخۆ 

بەو شێوەیە كە هەموو كەسێك  بدرێت هەر  لە سەر هەموو شومەكێك 

ئازادە بەمجۆرە بیر بكاتەوە كە هەموو كاسولیكەكان دەتوانن بگەنە پلەی 

دەست  لە  رزگاربوون  ئەگەر  جیهان(.  قەشەكانی  هەموو  )گەورەی  پاپی 

دژوارییە سروشتییەكانی ئەمشێوەیە  و بەتایبەتی لە دەستی ئاڵوگۆڕپەسەندی 

ئاست  بورژوای  بۆ  دڵنیاییەوە  بە  بكرایە،  ئاسان  شمەكەكان  سەربەخۆی 

سەربەخۆیی  ئ��ازادی  و  )لوتكە(ی  بە  شمەكێك  وەبەرهێنانی  كە  نزم 

لە  جگە  »پ��رۆدون«  سوسیالیزمی  چێژبەخشە.  زۆر  دادەنێت،  تاكەكەسی 

نیيە  و  ئارادا  لە  تر  شتێكی  روتینیە  خەیاڵكردنە  ئەم  تێهەڵسوڕانی  رەنگ 

پرۆدون  تەنانەت  پیشانمداوە  تردا  شوێنێكی  لە  كە  بەوجۆرە  هەروەها 

توانایی داهێنان  و پێشهەنگاوی لەمبارەیەوە نیيە، چونكە )گری(  و )بری( و 

ئەستۆیان  لە  باشتر  كات  تێپەڕبوونی  بەپێی  پێشتر  سەردەمانێك  كەسانیتر 

گرتووە. ئەم كارەش نەبووە هۆی ئەوە كە بیركردنەوەی بیرمەندانەی وەها 

لە سەردەمی ئێمەدا لەژێر ناوی زانست  و فێربوون لە هەندێك كۆمەڵگەدا 

ببێتە باو. تا ئێستا هیچ قوتابخانەیەك زیاتر لە قوتابخانەی پرۆدون كەڵكی 

لە وشەی زانست وەرنەگرتووە، چونكە »لەو شوێنەی بیركردنەوە توانای 

نامێنێت وشەیەك پڕ بە پێستی دێتە ئاراوە«. 

)دوایین رستە لە نمایشنامەی فاوەست لە نووسینی گوتە وەرگیراوە، 
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ئەو رستەیە كە باسكرا لە بەشی یەكەمی نمایشنامەكەدا وتاری شەیتانە(.

47. بریتیە لە شمەكێك كە خەڵكی سەردەمی سەرەتایی یان تایفە 

دواكەتووەكانی ئێستا بە پیرۆزی دادەنێن  و وەكو بت كڕنۆشی بۆ دەبەن  و 

زۆرجار وەكو باب  و باپیرانی تایفەكەیان دەیپەرستن. 

وا  مێزەكان هەڵپەڕین  كاتێك واڵتی چین  و  ماوەتەوە  بیر  لە   .48

دیاربوو شوێنەكانی تری جیهان بە بێدەنگی ماوەتەوە. )بۆ هاندانی كەسانیتر(.

كۆنەكان  ژرمەنە)ئەڵمانی(  لەالی  دوووهەم  چاپی  پەراوێزی   .49

قەبارەی یەك مورگەن زەوی بە گوێرەی بڕی كار لە رۆژێك دادەنرا و لەبەر 

 jurnalis، یان   Tagwanne(، )diornalis )هەروەها  مورگەن  كە  ئەمەشە 

 jurnale(، mannskraft Mannsmahd، یان   terra jurnalis، jurnalis

Mannshauet Mannwerk و هتد خوێندراوەتەوە. سەیری كتێبی “گیۆرك 

 Georg Ludwig von Maurer. بكەن.  ماڤێرەر  لودویك”-شێوازی 

 ”Einleitung zur Geschichte der Mark, Hof, usw. Verfassung“

 .Munchen 1854, s. 129f

50. پەراوێزی چاپی دووهەم، كەواتا كاتێك )گالیانی( دەڵێت: »بەها 

بریتییە لە پەیوەندیی نێوان كەسەكان«. پێویستە ئەم رستانەی بۆ زیاد بكات: 

»ئەو پەیوەندییەی لە توێی شتەكاندا شاردراوەتەوە«.

)گالیانی الپەڕە 220 بەشی سێیەم لە كۆمەڵەی كوستۆدی لەژێر ناوی:

 Scrittori Classici Italiani di Economia politica“ parte“

.)Moderna. Milano, 1803

ئاسانی  بە  كە  خەتێك  هەر  گشتی  بە  و  كۆنەكان   میسرییە   .51

نەخوێندرێتەوە.
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دوا  شۆڕشە  رێگای  لە  دەتوانێت  تەنها  كە  یاسایەك  لەبارەی   .52

یاسایەكی  ئەوە  بكەینەوە؟  بیر  دەبێت چۆن  ببێت  زاڵ  یەكەكاندا  بەدوای 

سروشتییە كە جەخت لەسەر ئەو كەسانە دەكاتەوە، كە هوشیارییان نیيە 

و لەژێر كاریگەرییدان. »فریدریك ئەنگێڵس« لە كۆی رۆژمێرە سااڵنەكانی 

ئەڵمانيا و فەرەنسەدا لە سەر دەستی )ئارنۆڵد روگە( و )كارل ماركس( لە 

ساڵی 1844 لە پاریس لە چاپ دراون.

53. لە واتای ئەرەستۆیی ئەم وشەیە لە بەرانبەریدا كە پاشاكانی كۆن  

و ئێران  و عەرەب لە هەندێك بواردا هێمای وشە یۆنانییەكە )غاتیغوریاس(

یان بەكارهێناوە )دە وتارەكە، یان غاتیغوریاس( و: فارسی.

54. )رابین سۆن كرۆزەڤ( پاڵەوانی چیرۆكێكە كە )دانیل دوفۆ(ی 

بەریتانی لە ساڵی 1719 نوسیویەتی  و باسی ئەو رووداوانە دەكات كە بەسەر 

بخنكێت  ئاودا  لە  خەریكە  ئەوەی  پاش  رابوردووە و  چیرۆكەكەدا  پاڵەوانی 

رزگاری دەبێت  و دەكەوێتە دوورگەیەك كە هیچ كەسێك تیایدا ناژیت. زانایانی 

ئابوری بورژوازی لە سەر ئەم رەوتە رۆیشتوون كە بۆ لێدوان  و ئەندێشە 

چارەسەركردنی  چۆنێتی  و  سۆن   رابین  ئابورییەكانی  مەسەلە  بە  سەبارەت 

پێداویستییەكانی و نموونەی بۆ دەهێننەوە  و لەم بوارەدا ئەوەندە نواندنی 

لە رادەبەردەیان كردووە كە وردە وردە بنەمای كۆمەاڵیەتی زانستی ئابوری 

لەبیر كراوە  و لە ژیانی چیرۆك ئاسا و ناڕاستی كەسێكەوە دەیانەوێت مەسەلە 

هەستپێنەكراو  و ئاڵۆزەكانی ژیانی ئابوری كۆمەڵگە نوێیەكان بێننە دەرەوە. 

چیرۆكی )حەی كوڕی یەقزانی كوڕی تەفیل( دوور نیيە لە چیرۆكی رابین 

 .”Robinsonades”« سۆنەوە كایەی رابین سۆن وەرگێڕانی

55. پەراوێزی چاپی دووهەم تەنانەت )ریكاردۆ(ش لە كایەی رابین 

سەرەتایی  راوچییەكی  ماسیگر و  بەخێرایی  »ریكاردۆ،  نیيە.  بەدەر  سۆن 
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وەك خاوەنی شمەك دەهێنێتە ناو هاوكێشەی ئاڵوگۆڕی ماسی  و راوكردن، 

ئەوەش لە كاتێكدا كە لەم بەها ئاڵوگۆڕكراوەدا وێناكراوە. لەمبارەیەشەوە 

تووشی هەڵەیەكی مێژوویی دەبێتەوە، وەك ئەوەی گوایا ماسیگر و راوچییە 

خشتەی  بۆ  خوێندنەوە  كاركردنیان  كەرەستەی  ژمێركاری  بۆ  سەرەتاییەكە 

ساڵی  لە  )Exchange(لەندەن  ئاڵوێری  لە  كە  دەكەن  سااڵنە  دابەشكردنی 

1817دا باو بووە. »الیەكسانەكانی جەنابی )ئوون( بە روتین تەنها شێوەی 

كۆمەاڵیەتییە كە لە دەرەوەی كۆمەڵگەی بورژوازی دەیناسی« )كارل ماركس. 

رەخنەكان-ال 38  و 39(.

56. »الما« جۆرێك مەڕ ومااڵتی تایبەتی ئەمریكای باشوورە. 

57. ئابوریناسی ئەڵمانی )-1900 1822( و: فارسی.

58. پەراوێزی چاپی دووەم: » لەمدواییانەدا بیرۆكەیەكی پێكەنیناوی 

هەمەالیەنە بووەتەوە لەسەر ئەو بنەمایە كە شێوە سەرەتاییەكەی خاوەندارێتی 

هاوبەش شێوازێكە كە بە تەواوی پەیوەستە بە بنەچەی »ئوسالڤ« و تەنانەت 

تەنها تایبەت بە روسییەكانە. ئەم شێوە سەرەتاییە كە لەالی )رۆمیيەكان(  و 

نەتەوەی )ژرمەن(  و )سڵتییەكان( بوونی هەبووە  و ئەمڕۆكە هێشتا هەندێك 

رادەیەك  تا  هەرچەند  دەبینین  هیندەكان  الی  لە  جۆراوجۆری  نموونەی 

داڕماوە و پەرش  و باڵو بووەتەوە. خوێندنەوەیەكی قووڵ لە شێوە ئاسیاییەكان  

و بەتایبەتی هیندی خاوەندارێتی هاوبەش پیشانماندەدات بە چ شێوەیەك 

شێوازە جۆراوجۆر و خۆكردە خاوەندارێتییە هاوبەشە شێوە جۆراوجۆرەكانی 

هەڵوەشانەوەی هاتۆتە ئارا. بۆ نموونە لەم رێگایەوە شێوە جۆراوجۆرەكانی 

خاوەندارێتی تایبەتی سەرەتایی رۆمیيەكان  و ژرمەنیيەكان دەتوانێت لە شێوە 

جۆراوجۆرەكانی خاوەندارێتی هاوبەشی هیندەكان پەل پەل ببێتەوە«- )كارل 

ماركس، كتێبی...الپەڕە 10(. 
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متافیزیایی  تایبەت  و  خواوەندێكی  بە  باوەڕی  كە  ئایینزایەك   .59

هەیە و وەكو ئایینی مەسیحییەت كەسایەتییەكی دیاریكراو بۆ خوا دانانێن. 

هەندێك لە رۆشنبیرانی سەدەی هەژدەهەم ئەم باوەڕەیان بەناوی ئایینزای 

ژیرانە یان لە سەر دەستەواژەی سەردەمی شۆڕشی فەرەنسا بە ئایینی ژیریی 

تایبەت ناوناوە. 

دموكریت  بیر وڕای  بنەمای  لەسەر  كە  ئەبیقور  فەلسەفەی   .60

لە دەرەنجامی  ئاڵوگۆڕەكانی كەون  لەبەر ئەوەی هۆكاری  )زیموقراتیس(ە 

خواوەند  بۆ  ئەركە  ئەو  جیهاندا  لە  دادەنێن  ئەتۆم  بەڕێكەوتی  جووڵەی 

كاكێشانەكاندان  نێوان  ماوەی  لە  ئەوانە  كە چونكە  وایە  بڕوای  دانانێن  و 

ناتوانن كاریگەرییان لەسەر كاروباری جیهاندا هەبێت. 

61. كەموكوڕی لێكدانەوەی ریكاردۆ لەگەڵ قوربی بەها كە خۆی 

لێكدانەوە دەژمێردرێت، لە كتێبی سێیەم  و چوارەمدا دیاری  باشترین  بە 

دەكرێت. بە گشتی لەبارەی بەهاوە، زانستی ئابوری كۆن )كالسیك( لە هیچ 

شوێنێكدا بە راشكاوی جیاوازی لەنێوان ئەو كارەی كە لە بەها پیشاندراوە 

لەگەڵ هەمان كاردا كە لە بەهای بەكارهێنانی بەرهەمەكەیدا دەركەوتووە 

خەسڵەتی بۆ دانەناوە. هەڵبەت زانستی ئابوریی كۆن بە كردار لە نێوان 

ئەم دوانەدا جیاوازی دادەنێت چونكە هەندێجار لە بواری رادە و هەندێك 

كات لە بواری چۆنێتییەوە لە كار ورد دەبێتەوە، بەاڵم سەرنجی ئەم خاڵە 

نادات كە ئەم باڵوبوونەوەی رادەی كارەكان پێویستی بە یەكبوونی چۆنایەتی 

یان یەكسانیان هەیە لەمڕوەوە پێویستیان بە گواستنەوەیە بۆ كاری تایبەتی 

مرۆیی. بۆ نموونە ریكاردۆ خۆی هاوڕای )دستۆت دوتراسی( دەزانێت كە 

دەڵێت: »هەر بەو جۆرە كە توانای جەستەیی  و دەروونیمان بە دڵنیاییەوە 

وزەیە  ئەم  تەرخانكردنی  كە  ئاشكرایە  ئێمەن،  سەرەتایی  سامانی  تەنها 



14
9 ئاشنابوون بە كارل ماركس

كەڵك  ئەم  هەر  گەنجینەمانە.  یەكەمین  كار،  لە  دیاریكراو  جۆرێكی  واتا 

وەرگرتنەیە كە ئەو شتانەی ئێمە بە سامانی دادەنین دەیخوڵقێنێت، هەروەها 

شتێكی خاترجەمە كە هەموو ئەم شتانە تەنها پیشاندەری ئەو كارەن كە 

ئەوانەی بەدیهێناوە  و ئەگەر بەهایان هەیە یان تەنانەت خاوەن دوو بەهای 

جیاوازن هیچ چارێكیان نیيە جگە لەوەی ئەو بەها كارییە كە سەرچاوەیانە 

ئایدیولۆجی-بەشی  دوتراسی-بنەماكانی  )دستۆت  هێنابێت.  بەدەستیان 

چوارەم  و پێنجەم، پاریس 1826، الپەڕە 35  و 36( پێوانەی بكەن لەگەڵ 

ئابوری« چاپی سێیەم لەندەن -1821 الپەڕە  ریكاردۆدا: »بنەمای زانستی 

334( تەنها ئاماژە بەوە دەكەین كە ریكاردۆ بیرۆكەكەی خۆی قووڵترە كە 

الیەكەوە  لە  دستۆت  راستیدا  لە  دایدەنێت.  دستۆت  بیرۆكەكەی  بری  لە 

كە  كارێكن  نوێنەری  دەژمێردرێن  سامان  بە  شتانەی  ئەو  هەموو  دەڵێت 

ئەوانەی خوڵقاندووە، »بەاڵم لە الیەكی ترەوە بڕوای وایە ئەم شتانە دوو 

لە  ئاڵوگۆڕ  بەهای  و  بەكارهێنان   بەهای  واتا  بەهای جۆراوجۆری خۆی«، 

»بەهای كار« بەدەست دێنێت. بەمجۆرە لە وڕینە ئابورییە سەرەتاییەكانیدا 

چڕ دەبێتەوە كە پێشتر بەهای بەشمەكبوونی )بۆ نموونە كار لەو مەسەلەیە 

كە ئێمە باسی لێیەوە دەكەین(، بە شتێكی روونی دادەنێت  و پاشان بەهای 

ریكاردۆ  دەردەك��ات.  لێی  دەكات  و  دەستنیشانی  بەوپێیە  تر  شومەكێكی 

هەم  بەكارهێنان  و  بەهای  هەم  وت��راوە  گوایا  كە  تێدەگات  بەمشێوەیە 

بەهای ئاڵوگۆڕ هەردووك نوێنەری كارن )نەك بەهای كار(، بەاڵم ئەوەندە 

تایبەتمەندیی دووالیەنەی كار كە بە دوو شێوەی جیاواز پیشان دەدرێن بە 

كەمی لێك جیای دەكاتەوە كە لە هەموو تەوەرە بەر باسەكانی سەبارەت بە 

»بەها و سامان  و تایبەتمەندیی لێك جیاكەرەوەیان«. هەموو مەراقی خۆی 

خستووەتەگەڕ بۆ ئەو باسانەی نزیكن لە قسەی ئاسایی كەسێك وەك »ژان 
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باتیستە سێ«، لە ئاكامدا خۆی سەری سوڕماوە كە دستۆت سەبارەت بە 

كار هاوڕایە لەگەڵیدا بە واتای سەرچاوەی بەها، لەم دۆخەدا بیرۆكەكەی 

لەبارەی چەمكی بەها لەگەڵیدا یەكدەگرێتەوە.

)كالسیك(  كۆن  ئابوری  بنەڕەتی  كەموكوڕییەكانی  لە  یەكێك   .62

بەهاكەی  تایبەتی  بە  و  لێكدانەوەی شمەك   و  شیكردنەوە   لە  كە  ئەوەیە 

هیچكات نەیتوانیوە ئەوە شێوازە بدۆزێتەوە كە شمەكەكە بە شێوەی بەهای 

ئاڵوگۆڕ دێنێتە ئارا. باشترین نوێنەرانی ئەم قوتابخانەیە »ئادەم سمیس«  و 

»ریكاردۆ«ن كە شێوەی بەها بە شتێكی بێبایەخ  و لە دەرەوەی سروشت 

دایدەنێن. هۆكارەكەی تەنها ئەمە نیيە، كە قوربی بەها هەموو سەرنجیانی 

راكێشابێت، بەڵكو ئاراستەیەكی قووڵتر لە ئارادایە، شێوەی بەهای بەرهەمی 

بەرهەمهێنانی  شێوەی  پێكهاتەی  گشتگیرترین  دەرەنجام  تایبەتترین  و  كار 

بورژوازییە كە خۆی لەم رێگایەوە وەك جۆرێكی تایبەت لە بەرهەمهێنانی 

كۆمەاڵیەتی  و لەمڕوەوە لە هەمانكاتدا لە بواری مێژووییەوە جیادەكرێتەوە. 

بەرهەمهێنانی  نەمری  سروشتیی  شێوەی  بە  ئەوە  هەڵە  بە  ئەگەر  كەواتا 

شمەكی  و  شێوەی  واتا  رێكخستنەكانی،  ناچار  بە  بكەن  وێنا  كۆمەاڵیەتی 

شێوە ئاڵوگۆڕكراوەكەی كە پارە و سامان  و هتدە لەبەر چاوی ناگرن. هەر 

لەمڕوەوە ئەو ئابوریناسانەی كە سەبارەت بە هەڵسەنگاندنی قوربی بەها 

لە رێگای كاتی كار لەگەڵ یەكتردا بە تەواوی هاوڕان، لەبارەی پارە واتا 

شێوەی ئامادەی هاوشانی گشتی، تاساوترین  و ناكۆكترین بیر وبۆچوونەكان 

بانكییەكانەوە  مەسەلە  لەبارەی  لێكۆڵینەوە  كاتێك  نموونە  بۆ  دەدەبڕن. 

دەستپێدەكات  و ناساندنی رەمەكیی پارە بۆ شرۆڤەكردنی بەس نیيە. ئەم 

شپرزەییە لە بیركردنەوەدا بە بێزراوترین شێوە دەبینرێت. هەر لەمڕوەوە 

لە بەرانبەر ئەم بۆچوونانەدا سیستمێكی نوێ لە مركانتیلیزم هاتۆتە ئاراوە 
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كە بەها تەنها بە شێوەیەكی كۆمەاڵیەتی یان باشتر بڵێین رواڵەتێكی بەتاڵ 

لە كرۆك دادەنێت، »گانیل«  و ئەوانیتر.

بۆ ئەوەی یەكجار بۆ هەمیشە وترابێت دووپاتی دەكەینەوە كە لەژێر 

ناونیشانی زانستی ئابوری كۆندا هەر جۆرە ئابورییەك لەبەرچاو دەگرم كە 

پەیوەستبوونی  بە  سەبارەت  لێكۆڵینەوەی  پتی«یەوە  »ویلیام  لە سەردەمی 

ناواخنی هاوبەشی كردنی بەرهەمهێنانی بورژوازی كردووە. من ئەو شتانە 

پەیوەندییە  ناواخنی  لە  تەنها  كە  دادەنێم  رەمەكی  ئابوریی  بەرانبەر  لە 

روتینیەكان لە هاتووچۆدایە، تاكو لە هەندێك دیاردە كە توندوتیژ دیارن بە 

جۆرێكی رێگەپێدراو بیكەنە شیاوی تێگەیشتن  و پێداویستییەكانی ناو ماڵێكی 

بورژوازی لەبارەی هەندێك بوارەوە كە ماوەیەكە لەالیەن زانستی ئابورییەوە 

ئاڵوگۆڕی بەسەردا هاتووە، ئێستا بە كاوێژكردنێكی نوێوە چارەسەری بكات، 

و  بێبایەخ   وێناكردنی  كە  بەوەی  دەبێت  رازی  ئاستەدا  لەم  هێشتا  بەاڵم 

تایبەت  جیهانی  لە  كە  بورژوازی  بەرهەمهێنانی  خاوەنكاری  خۆپەرستانەی 

بەخۆیان هەیانە  و بە باشترین جیهانی دادەنێن، رێكخی بخات  و دۆخی 

زانستی پێبدات، ئينجا وەكو راستییە نەمرەكان رایبگەیەنێت.

63. ئابوریناسەكان شێوازێكی تایبەتیان لە جێبەجێكردندا هەیە. تەنها 

ئەویتر  یەكێك دەسكرد  و  بوونی هەیە،  دابونەریت  دوو جۆر سیستم  و 

سروشتی. یاسا و رێسای دەرەبەگایەتی دستكردە، بەاڵم سیستمی بورژوازی 

دەكەن  و  پەرستش  كە  كەسانەن  ئەو  هاوشێوەی  لەمڕوەوە  سروشتییە. 

مرۆڤە،  داهێنانی  نیيە  لەوان  كە  ئایینێك  هەر  هەیە.  ئایینیان  جۆر  دوو 

بەاڵم ئایین  و رێوڕەسمی خۆیان خواوەندییە. كەواتا مێژوویەكی لەمشێوە 

بوونی هەبووە، بەاڵم ئیتر نیيە«. كارل ماركس: )هەژاری فەلسەفە وەاڵمی 

راستیدا  لە   .)113 الپەڕە   ،1847 پرۆد ون،  نوسینی  هەژاری،  فەلسەفەی 
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جەنابی )باستیا( زۆر گاڵتەچییە كاتێك وابیر دەكاتەوە كە یۆنانی و رۆمییە 

كۆنەكان تەنها بە تااڵنكردن دەژیان. لەبەر ئەوەی بكرێت چەندین سەدەی 

بوونی  تااڵنكردن  بۆ  شتێك  پێویستە  بكرێت  ژیان  تااڵنەوە  بە  ب��ەردەوام 

هەبووبێت، یان ئەو شتانەی تااڵن دەكرێن بە بەردەوامی ببووژێندرێنەوە. 

كەواتا وا دیارە كە یۆنانییەكان  و رۆمییەكان بەش بەحاڵی خۆیان شێوەی 

بەرهەمهێنان  و هەروەها ئابورییان هەبووە كە بنەڕەتی جیهانی مادییانی 

پێكدەهێنا، كتومت بەو جۆرەی كە ئابوری بورژوازی بنەمای ماددی جیهانی 

ئێستا پێكدێنێت رەنگە »باستیا« وا بیر دەكاتەوە ئەو شێوە بەرهەمهێنانەی 

بەپێی كاری كۆیلەكانە لەسەر بنەمای تااڵن  و قاژو دانراوە؟ لەم دۆخەدا لە 

بوارێكی مەترسیداردا بەدواداچوونی كردووە. كاتێك پیاوێك وەك ئەرەستۆ 

كە زەبەالحی ئەندێشەیە  و لەبارەی خەماڵندنی كاری كەسەكان بە هەڵەدا 

لە خەماڵندنی  دەبێت  )باستیا(  وەكو  بچوك  ئابوریناسێكی  بۆچی  دەچێت 

بە  دەقۆزمەوە  و  بەهەل  كاتەكە  بەر؟  گرتبێتە  راستی  رێگای  دەسهەقدا 

كورتی رەخنەیەك رەتدەكەینەوە كە گۆڤارێكی ئەڵمانی  و ئەمریكی لە كاتی 

دا،  ئابوری  زانستی  لە  )رەخنەگرتن  لەبارەی  بەرهەمەكەم  باڵوكردنەوەی 

1859( ئەو رەخنەیەیان لێگرتووم. وتراوە: بیرۆكەكەی من بەو پێیەی كە 

شێوازی دیاریكراو  و هاوبەشیكردنی بەرهەمهێنان گونجاوە لەگەڵیدا یان بە 

كورتیەكەی »پێكهاتەی ئابوری كۆمەاڵیەتی بنەمایەكی راستەقینەیە كە لەسەر 

ئەو بنەڕەتە چوارچێوەی یاسایی  و سیاسی دادەمەزرێت  و شێوازی دیاریكراو 

كە  خاڵەش  ئەم  »هەروەها  دەگونجێت  لەگەڵیدا  كۆمەاڵیەتی  زەوێڵەی  لە 

شێوازی بەرهەمهێنانی ژیانی مادییە  و بە گشتی هۆكار دێنێتەوە بۆ پرۆسەی 

جیهانی  لە  دەخات«،  نەخۆشی  ئەندێشە،  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی،  ژیانی 

ئێستادا كە بەرژەوەندی ماددی تیایدا دەسەاڵتدارە بە تەواوی راستە، بەاڵم 
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لەبارەی سەدەكانی ناوەڕاست راگەیەنەری ئایینی كاسولیك  و لەبارەی ئەسینا  

و رۆما كە سیاسەت داگیری كردووە، پشتڕاست ناكاتەوە.

 سەرەتا سەرسوڕهێنەرە كە كەسێك وا بیر بكاتەوە ئەمجۆرە چیرۆك 

سازكردنەی جیهان شارەزا لەبارەی سەدەكانی ناوەڕاست  و سەردەمانی كۆن 

بۆ ئەویتر بە نەناسراوی ماوەتەوە. ئەوە روونە نەك سەدەكانی ناوەڕاست 

دەیتوانی داوای رزق  و رووزی لە ئایینزای كاسولیك بكات، نەك جیهانی 

كەونارا ئەگەری هەبوو بە سیاسەت ژیانی خۆی دابین بكات. بە پێچەوانەوە 

ئەو شێوازەی كە خەڵكی ئەم سەردەمانە بۆ ئاسوودەیی ژیانیان بەكاریيان 

دەهێنا، روونی دەكاتەوە چونكە لە شوێنێكدا سیاسەت  و لە شوێنێكی تردا 

كاسولیزیزم رۆڵی گرنگیان گێڕاوە. جیالەمەش كورتە زانیارییەك بۆ نموونە 

لەبارەی مێژووی رۆما بۆ زانینی ئەم خاڵە بەسە كە نهێنی ئەم مێژووە لە 

ئەوەی  لەبەر  ترەوە  لەالیەكی  حەشاردراوە.  زاردا  زەوی  و  خاوەندارێتی 

»دون كیشووت« وا بیر دەكاتەوە سوارچاكی تاكەكەسی دەتوانێت لەگەڵ 

هەموو شێوە ئابورییە كۆمەاڵیەتییەكاندا بگونجێت، سزای هەڵەكەی خۆی 

بینی.

بە  پارەیان  كە  مركانتیلیزمەكان  بۆچوونی  بە  ئاماژەیە  لێرەدا   .64

بەاڵم  پێدەكەن،  گاڵتەیان  لیبڕاڵ  ئابوری  زانایانی  و  دەزانی   بنەمای سامان 

كاتێك باسی سەرمایە دەكرێت گیرۆدەی هەمان فتیشم دەبن. 

65. )Observation on certain verbal disputes in political 

Economy, Particularly relating to value and to 

demand and supply.“ London, 1821, p. 16.(

66S. Bailey )»A critical Dissertation etc.« p. 165 Much ado 
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about nothing.

67. ئاماژەیە بۆ كارەكتەرەكانی نمایشنامەی شكسپیر بە ناونیشانی 

)هەندێك هەراوهوريا لەبەر هیچ(. ئەم بڕگەیە لە ناوەڕۆكدا لە پەردەی 

سێیەمی لەقتەی سێیەم وەرگیراوە كە ئینگلیزییەكەی بەمجۆرەیە: 

”to be well – favored man is the gift of fortune; but to 

write and read come by nature.“ و

پێشوو  پەراوێزی  )سەردانی  تێبینیەكان   - كتێب  نووسەری   .68

ئەو  گوایا  دەكات  تاوانبار  بەوە  ریكاردۆ  بیلە(،  )س.  هەروەها  بكەن(، 

تایبەتمەندییەكی  بۆ  گۆڕیوە  ئاڵوگۆڕی  بەهای  بڕواپێكراوی  تایبەتمەندی 

ئەم  روتینی  رێژەی  ریكاردۆ  پێچەوانەیەتی، چونكە  بابەتەكە رێك  تەواو. 

شتانە )وەكو مرواری  و ئەڵماس( لە بواری بەهای ئاڵوگۆڕەوە دەوڵەمەندن 

)واتا  حەشاردراوە،  روتینەوە  ئەم  لەژێر  كە  راستەقینەیان  پەیوەندی  بۆ 

گواستوویەتيەوە.  مرۆیین(  كاری  دیاریكراوی  كە  متمانەیە  بەو  رێژەكەیان 

ئەگەر الیەنگرانی ریكاردۆ وەاڵمێكی قورس  و بێدەرەتان بە بیلە بدەنەوە 

تەنها لەبەر ئەوەیە كە ئەوانە لەالی ریكاردۆ هیچ جۆرە زانیارییەك لەبارەی 

پەیوەندیی جەوهەری لەنێوان بەها و شێوەی بەها یان بەهای ئاڵوگۆڕیيان 

نەدۆزیوەتەوە.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

ساڵی چاپوەرگێڕنوسەرناوی بەرهەم

ئاشنابوون بە 1
ئەفالتوون

رێباز مستەفا
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

ئاشنابوون بە     3
كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا
2014

ئاشنابوون بە   4
شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      5
كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      6
ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر
2014

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

ئاشنابوون بە     9
قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن
2014

ئاشنابوون بە        10
جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      11
دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

ئاشنابوون بە      14
جۆن لۆك

عەتا جەمالی
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15
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ئاشنابوون بە    16
ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

17
ئاشنابوون بە 

قوتابخانەی فرانكفۆرت
عوسامن حەمە رەشید

2014

ئاشنابوون بە 18
بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

2014بازگربلیمەتی و شێتی 19

ئاشنابوون بە كریشنا 20
مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە 21
سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە سیمۆن 22
دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا 23
وۆلف

لوقامت رووف
2014

ئاشنابوون بە  یۆرگن 24
هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر
2014

25
كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا

2014

مەكری ئیسالمییەكانی 26
كوردستان 

ماجد خەلیل
2013

27
ماو تسی تۆنگكتێبی سور 

فازل حسێن مەال 
رەحیم

2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28
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29
گەندەڵی 

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2014

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

لە قەندیلەوە بۆ 31
كۆبانێ

ئەنوەر حسێن-
شۆڕش مستەفا

2015

پریسرتۆیكای بەهاری 32
عەرەبی

ئەنوەر حسێن 
)بازگر(

2015

33
گەشتە بێ ئاكامەكانی 

سەركردەیەك
رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەر

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34


