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 کانی ئابورییه  کردنی شیکارییه شه گه  له  کی گرنگه شییه بایی ھاوبه زده تیۆریای:  ت ئنجلس ده  کدا به یه نامه  دا مارکس له 1867ی ئابی  24  له
ری  خونه...  وتۆ نییه شتکی ئه) داری رمایه سه(ی مارکسدا که مزنه چاو کاره  له  یه هق ره وهم  ئه  ین کهدا بن وه شبت دانبه ،  دهداداری رمایه سه
رکس و اکانی م کان و گاته شیعرییه  ده  نموونه  به..  وه کارکی جوان و نایاب و ئاسان یان قورسهھۆی   به.. ستت ی بۆ ساتکیش ناوهدار رمایه سه

 . کیش بووه خوله 20ر رۆژی  گه ئه  وه بخونته  رمایه م سه که رک ده موو خونه امۆژگاریی ھهئ...کان بیرکارییه  ھاوکشه
 

 . چییه "کار" بایی  ، با بزانین زده وه باییه نو زده  ی بچینه وه پش ئه
 Labor Surplus  کاری زیاده/  بایی کار  زده

 6( به  که ڕۆژی کارکردنه  شک له به:  وه رته کهدوو   ین به یکه ده  ،تیۆرییانه، )عات کارکردن سه 8(ین بۆ شبکه توانین کار دابه ده
  له  شه م به مارکس ئه.. پی بژی  که ی کرکاره وه بۆ ئه  پویسته  لک که کگه مھنانی شتومه رھه پناوی به  منین له خه ده) عات سه

ژیانی ئاسایی   وامی به رده تا بتوانت به  که کرکارهبۆ   پویسته  چوونکه.  کارکی پویست:  بات به ناو ده  که کارکردنی کرکاره
  مھنان له رھه مانایکی تر ھزی به  زیندوتی ڕابگرت، به  گیانی خۆیدا به  مھنان له رھه بتوانت ھزی به  خۆی بدات و دووباره

 . وه مبھنته رھه گیانی خۆیدا به

 ؟ یه مه، یان کا چییه  مھنانه رھه و ھزی به م ئه به:  پرسیار

ران و  موو کرکاران، یان کارکه ھه  واته.  لکی ئابوریین ک چاالکوانگه موو خه س، یان ھه موو که ھه:  سیکیانهالکی ک یه پناسه
جۆرکی   ک له کایه/  نت  کا داده  به  م ھزی کاره مارکس ئه.  لکی ئابوریین نییدا چاالکوانگه مه ک ساتی زه یه  بکاران له

  ی که له کگه و شتومه نرخی ئه  کی تر له یه توانت زیاده توانیوتی، یان دهت، فرۆش ھزی کاری خۆی ده  کهی  کرکاره  و هتی، ئ یبهتا
 Livelihood...ھنت م ده رھه ی خۆی زیاتر به هک رزقه  له  واته/ ت مبھن رھه به  بۆ ژیانی پویسته

، ھنت میده رھه به  ی که مه رھه و به ئهبۆ عات بوو  سه 8  کارکردنیدا که  له  که کرکاره  که ه)عات سه2(می شی دوه م به به
  .  یه)Surplus  که زیاده  رھمه به(ویش ئه

ر  سه له  ، عاته سه 6  که  که کرکارهی نمھنانی ھزی کارکرد رھه به ی ماوه  له  زیاتره  ی که یه و ماوه ئه: ت مارکس ده

ی  که تیی و ماندوبوون و پوکاندنی کرکاره که شه  زیادیه  عاته سه 2و  ڕاستیدا، ئه  ستت له وه ده  که تی کرکاره که ماندوتی و شه
  بت به ده  عاته سه 2و  ی ئهم رھه کو به به.   که بۆ خودی کرکاره  وه ڕته ناگه  عاته سه 2می  رھه م به ڕاستیدا ئه  له  ، که که ره گه

کی  تییه که ھیچ ماندوبوون و شه  که داره رمایه سه  وت، واته که ستی ده ده  وه ھیچه  له  که  که داره رمایه ی سه رمایه زیادکردنی سه
،  ، کارکی زیاده ی زیادهکاتک:  بات به ناوده)  که عاته سه 2( که کارکردنی کرکاره  له  یه زیاده  شه م به رکس ئهام.   بووه نه
 .م که رگی یه به...داریی رمایه مارکس سه... بایی دهز
 

 Surplus Value بایی دهز

 .تپور ده  کرت، واته قیاس ده  که تچونی کاتی کاره  ھا به به: ھا به
م  ئه).  استغالل الراسمالي(دری رمایه سه کاربردنی ی به رباره ده  یه رزی ھه کی به یه کانی مارکسدا پگه تیۆرییه  له  مکه م چه ئه

کانی  حسابیه  زاراوه  له  ککه بایی یه دهز.   یه گرنگی ھه ندی کی ناوه یه دا پگه رمایه می سه که رگی یه به  ش له شیکارییه
 .تربگیر وه  باییه و زده باج له:  که  کارھنراوه ش به و مانایه ، به کارھنراوه به  وه ی شانزه ده سه  له  ت که بۆرژوازیه

 
 Grundrisse 1858  گروندرسیه  له  ته م بابه کی دا به مارکس گرنگییه

مھنانی  رھـه شـی به کـارکردن به  ی ڕۆژـک لـه ر نیـوه گه ئه: ین ر بکه سه ی له قسه  م جۆره توانیین به ده:.... ت کاتک ده
،  زۆره  به  وه کارکردن ئه  له  که می ڕۆژه شی دوه به  واته ، که............، که واوی کرکاره سبت بۆ ژیانی ته به  لک بکات که کگه شتومه
بۆ   واته نرت، که داده  هک داره رمایه بۆ سه  یه و زیاده ک چۆن ئه روه ھه.   یه کارکی زیاده  وه ریدا، ئه سه پنرت به سه هیان د



بایی  دهز  دا دوو جۆر له رمایه توکی سهر په  له  م جۆره به...  هراوندپ دا سهری سه  به  که  ...هار پکردنکی ک زیاده  وه ش ئه که کرکاره
 .یی بایی ڕژه دهزھا و  بایی ڕه ده، ز دیاریکراوه

 

ی  زیاده  ویش به ، ئه که کرکاره  له obtainوت  که ستیده ده  که داره رمایه سه  که   یه زیادیه" ھا به"و  ئه  : ھا هبایی ڕ زده

 accounting ی حسابییدا، ماوه  ش له مه رکردنی ژیانکی ئاسایی، ئه پویستتی بۆ مسۆگه  که  ی یه و ماوه له  که کاره نی کرهکارکرد

Period)که  کهبه ) مانگه 12یان   یه فته حه 52یان   سال ستا به کرا، به حسابده  فتانه حه ڕۆژ و  می مارکسدا به رده سه  م لهم ئ  
 .  کرت عات حسابده سه

 . کدا یه تهف حه  عات کارکردن کار بکات له سه 40  کرکار نابت له:   وه بۆ زیاتر ڕوونکردنه

ر  سه له  که ییه ستابوو، ڕژه وه  که  زیاده  ی کارکردنه ر ماوه سه له  ، که ھاه ڕه بایی  زدهر  گه ئه   :یی بایی ڕژه زده

ی رۆژی  وه ک، درژ بوونه الیه له  ھاکه ڕه  ھای زیاده به: بت ریده ده  م جۆره مارکس به  ، که ستاوه وه  که پویسته  ی کارکردنه ماوه
کی  الیه  له. ستبھنت ده ی خۆی به که ھای کاره تیاییدا به  یه توانایدا ھه  له  که کارهکر  که  وه یه و ماوه رو ئه سه  بۆ ئاستک له  کاره

ک بۆ  یه بناغه  کردوتی به ردا رمایه سه  که  یه ھایه ا ڕهھ و به ئهمی  رھه به  که.  زیادیه  و کاره نی ئه خاوه  بت به دار ده رمایه تر، سه
  .م م و سھه م و دوھه که رگی یه دار، به رمایه سه.  ی که دارییه رمایه سه  ئابورییه  مه سیسته

 
 

 A-B = C: یشتن دابنین بۆ زیاتر تگه  ساکاره  م شوازه بایی به دهی زار تیۆری گه ئه:  وه ره کی ڕۆشنکه یه نموونه

A  ین  وایده  که،  قیاسی کاری ڕۆژانه  به  یه که مه رھه به) ھای به(موو نرخی ھهک  ، واته رۆژه 30بنمانگ. 
B  کاره  که  یه و ڕۆژانه ئه) ھای به(نرخییه  که کرویستی پو   وه خواردن و خوردنه  واته.... دا که رۆژه 30ی  ماوه  تی بۆ ژیانی له پ

، یان بۆ  که کارهبۆ ژیانی کر  سه رۆژ کارکردن به 20  واته(،رۆژه 20نھا  ته  وایدابنین که  دا، رۆژه 30و  له وه وانه شونی حه
 . ) که ی ھزی کاری کرکاره وه مھنانه رھه به
C  کاره زیاده  رۆژه) ھای به(نرخیته ده  که کانی کارکردنی کرت ئه ک مارکس ده ر وه ھه....  رۆژه 10  که  وه گر رۆژه 10ی  م زیاده  
 . وه رمایداره سه ڤای هگیرفانی ھ  چته ده
 : رچاوه سه
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