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1
سەرمایە لە کۆمەڵگە پێش 

سەرمایەدارییەکاندا
و  ســەرەتایی  کۆمەڵگــەی  لەنێــوان 

کــە  ســەرمایەدارییدا،  کۆمەڵگــەی 

ــتیان  ــا پش ــەرەتاییەکان تەنه ــە س کۆمەڵگ

ــە ئابوورییەکــی رسوشــتی دەبەســت، و  ب

ــە  ــەو ڕادەی ــا ئ ــش ت ــای بەکارهێنانی بەه

بەشــی  کــە  بەرهەمدەهــات  تێیــدا 

خــودی  مەرسەفکردنــی  و  بەکاربــردن 

بەرهەمهێنــەکان بــکات، لەنێــوان ئــەو 

دوو کۆمەڵگەیــەدا ماوەیەکــی دوورودرێژ 

کــە  هەیــە،  مرۆڤایەتــی  مێــژووی  لــە 

شارســتانێتییە  گشــت  ڕاســتیدا  لــە 

بــە  و  بــووە  تێــدا  مرۆڤایەتییەکانــی 

ســەرمایەدارییش  قۆناغــی  دەرکەوتنــی 

شارســتانێتییانە  ئــەو  ڕۆشــنایی 

ــۆری مارکسیســتییدا  ــە تی ــەوە. ل کوژاونەت

کۆمەڵگــەی  بــە  قۆناغــە  ئــەو 

 small-scale( ــی بەرهەمهێنانی وردەکااڵی

commodity production( ناودەبرێــت. 

بەڵــێ ڕاســتە ئــەو جــۆرە کۆمەڵگەیانــەش 

ئاشــنا بــوون بــە بەرهەمهێنانــی کااڵ، واتــە 

ــە  ــۆڕ ل ــاو ئاڵوگ ــی کااڵ لەپێن بەرهەمهێنان

بــازاڕدا، نــەک تەنهــا لەپێنــاو بەکاربردنــی 

ــە  ــەم بەرهەمهێنان ــەاڵم ئ ــتەوخۆدا، ب ڕاس

بازرگانییــە بــەو شــێوەیە نەگشــتێرنابوو 

ســەرمایەدارییدا  کۆمەڵگــەی  لــە  کــە 

هەیــە.

بنەمــای  لەســەر  کۆمەڵگەیــەک  هــەر 

بەرهەمهێنانــی وردەکااڵیــی دامەزرابێــت، 

ئابــووری  پڕۆسێســی  جــۆر  دوو 

لەخۆدەگرێــت. جوتیــاران و پیشــەکاران 

بــە خۆیــان و بەرهەمــی کاری خۆیانــەوە 

هەتاوەکــو  بــازاڕەکان،  دەکەنــە  ڕوو 

ناتوانــن  کــە  بفرۆشــن  کااڵیانــە  ئــەو 

ڕاســتەوخۆی  بەکارهێنانــی  لــە  ســوود 

بەهاکــەی وەربگــرن، بــۆ ئــەوەی لــەم 

ڕێگەیــەوە پارەیــەک بەدەســتبهێنن، واتــە 

ــە  ــو ل ــتبهێنن هەتاوەک ــک بەدەس ئامڕازێ

ڕێگەیــەوە کااڵی دیکەیــان دەســتبکەوێت 

بکــڕن[،  پارەیــە  بــەو  دیکــە  ]کااڵی 

بەتایبــەت ئــەو کااڵیانــەی کــە نییانــە 

بــە  دەســتیان  بەوەیــە  پێویســتیان  و 

یــان  بــگات،  بەکارهێنانەکــەی  بەهــای 

ــای  ــەوان بەه ــۆ ئ ــە ب ــەی ک ــەو کااڵیان ئ

بەکارهێنانەکــەی لــە بەهــای بەکارهێنانــی 

کــە  زیاتــرە  خۆیــان  کااڵیانــەی  ئــەو 

هەیانــە.

و  خــۆی  بــە  جوتیارێــک  منوونــە  بــۆ 

ڕوودەکاتــە  گەمنەکەیــەوە  بەرهەمــی 

ــک  ــەر پڕێ ــە بەرامب ــەی ل ــازاڕ، گەمنەک ب

پــارەدا دەفرۆشــێت و بــەو پارەیــە بــۆ 

ــەو  ــت. ل ــەک جــل دەکڕێ ــە پارچەی منوون

ئــەو  خــۆی  بــە  پیشــەوەرێکیش  الوە 

پارچــە جلــەی دروســتیکردووە ڕوودەکاتــە 

بــازاڕ و لــە بەرامبــەر بڕێــک پــارەدا ئــەو 

پارچــە جلــە دەفرۆشــێت، بــەم پارەیــەش 

ــە. ــۆ منوون ــت ب ــم دەکرێ ــک گەن بڕێ

پڕۆســەکە بــەم جۆرەیــە: فرۆشــن لەپێنــاو 

کڕینــدا، )کااڵ- پــارە- کااڵ(. هاوکێشــەی 

)کااڵ- پــارە- کااڵ( شووناســێکی بنەڕەتیــی 

تێدایــە: بەهــای دوو ئاســتی پەڕگیــری ئەم 

ــی  ــی پێناسەکەش ــە حکوم ــەیە، ب هاوکێش

تــەواو هاوتــا و یەکســانن.

وردەکااڵییــدا،  بەرهەمهێنانــی  لــە 

پیشــەوەرە  و  جوتیــار  شانبەشــانی 

بچووکــەکان، کەســێکی دیکــەش هەیە کە 

ــام  ــاواز بەئەنج ــی جی ــی ئابووری کردەیەک

ــەوەی  ــاو ئ ــت لەپێن ــت. دەکڕێ دەگەیەنێ

بفرۆشــێت، لەبــری ئــەوەی بفرۆشــێت 

کەســێکە  بکڕێــت.  ئــەوەی  لەپێنــاو 

ــەوەی  ــێ ئ ــت بەب ــازاڕدا دەگەڕێ ــاو ب بەن

هیــچ کااڵ و شـــمەکێکی پێبێــت، ئــەو 

تەنهــا پــارەی پێیــە. پــارەش ناتوانرێــت 

لــە  دەتوانرێــت  بــەاڵم  بفرۆرشێــت، 

هــەر  کــە  بەکاربهێندرێــت،  کڕینــدا 

ــت  ــەیە: دەس ــەو کەس ــی ئ ــەش ئیش ئەم

بــۆ کڕیــن دەبــات لەپێنــاو فرۆشــتندا، 

هەتاوەکــو ســەرلەنوێ جارێکــی دیکــە 

ــارە(. ــارە- کااڵ- پ ــە بفرۆشــێتەوە: )پ کااڵک

جیاوازییەکــی بنەڕەتــی لەنێــوان پڕۆســەی 

پڕۆســەی  هەیــە.  دووەمــدا  و  یەکــەم 

دووەم هیــچ مانایەکــی نییــە ئەگــەر ئێمــە 

لــە کۆتایــی پڕۆســەکەدا لەبــەردەم هەمان 

بەهــای ســەرەتای پڕۆســەکەدا بیــن. هیــچ 

ــت  ــەک بکڕێ ــت کااڵی ــە بێ ــی نیی مرۆڤێک

نرخــەی  ئــەو  هەمــان  بــە  هەتاوەکــو 

ــەو پڕۆســەی  ــی بیفرۆشــێتەوە. ئ کڕیویەت

ــتی  ــە مەبەس ــن ب ــی دەکەی ــەی باس کڕین

بــۆ  بەهایەکیــش  هیــچ  فرۆشــتنەوەیە، 

ئــەم فرۆشــتنە نییــە ئەگــەر نەبێتــە مایەی 

زیادبوونــی بەهاکــەی، واتــە ببێتــە مایــەی 
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لەبەرئەمــە  زیادەبەهــا.  بەرهەمهێنانــی 

ــرە  ــارە )پ( گەورەت لێــرەدا دەڵێیــن کــە پ

لــە پــارە )پ( و پێکهاتــووە لــە )پ+ پـــ(، 

ــا،  ــە زیادەبەه ــە ل ــەی )پـــ( بریتیی بەوپێی

ــە بەهــای  ــرە ل ــڕەی کــە زیات ــەو ب ــە ئ وات

)پ(.

وەهــا  ســەرمایە  دەتوانیــن  ئێســتاش 

لــەو  بریتییــە  کــە  بکەیــن  پێناســە 

زیادەبەهــاوە  بەهــۆی  بەهایــەی 

ــە  زیاددەبێــت، جــا ئەگــەر ئــەم زیادبوون

کااڵکانــەوە  ئاڵوگــۆڕی  ڕێگــەی  لــە 

بێــت، وەک لــە منوونــەی جلوبــەرگ و 

ــەی  ــە ڕێگ ــامن، یاخــود ل ــەدا بینی گەمنەک

ئــەوەی  وەک  بێــت،  بەرهەمهێنانــەوە 

لــە سیســتەمی ســەرمایەدارییدا هەیــە. 

بەهایــەک  هەمــوو  ســەرمایە  کەواتــە 

دەگرێتــەوە کــە لــە ڕێگــەی زیادەبەهــاوە 

زیــاد بــکات. ســەرمایەیەکی لــەم شــێوەیە 

تەنهــا لــە کۆمەڵگــەی ســەرمایەدارییدا 

ــەو  ــەت ل ــو تەنان ــەوە، بەڵک ــورت نابێت ک

لەســەر  کــە  هەیــە  کۆمەڵگەیانەشــدا 

وردەکااڵیــی  بەرهەمهێنانــی  بنەمــای 

ــتە  ــێوەیەش پێویس ــەم ش ــتبوون.  ب دروس

ــی  ــار جیاوازی ــێوەیەکی ڕوون و دی ــە ش ب

بکەیــن لەنێــوان بوونی ســەرمایە و بوونی 

مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی ســەرمایەدارییدا، 

ســەرمایەدارییدا.  کۆمەڵگــەی  لــە 

ــدەی  ــە و مەزەن ــە هەی ــەرمایە دەمێک س

ئــەوە دەکرێــت تەمەنــی بگەڕێتــەوە بــۆ 

ــدا  ــاڵ، لەکاتێک ــەزار س ــێ ه ــەی س نزیک

بەرهەمهێنانــی  مۆدێلــی  تەمەنــی 

ســەرمایەداری 200 ســاڵ تێناپەڕێنێــت.

کەواتــە فــۆڕم و شــێوەی ســەرمایە لــە 

ســەرمایەدارییدا  پێــش  کۆمەڵگــەی 

چــۆن بــووە؟ لــە بنەڕەتــدا ســەرمایەی 

ســووخۆری )usury capital( و سەرمایەی 

 )merchant or commercial( بازرگانــی

وەرچەرخــان  و  هەنگاونــان  هەبــووە. 

ــەرمایەدارییەوە  ــش س ــەی پێ ــە کۆمەڵگ ل

بــۆ کۆمەڵگــەی ســەرمایەداری بریتییــە 

بــۆ  ســەرمایە  هاتنەنــاوەوەی  لــە 

مۆدێلــی  بەرهەمهێنــان.  کایــەی  نــاو 

Ernest 
Mandel
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یەکــەم  ســەرمایەداری،  بەرهەمهێنانــی 

ــان و یەکــەم فۆڕمــی  ــی بەرهەمهێن مۆدێل

ڕۆڵــی  کــە  کۆمەاڵیەتییــە،  ڕێکخســتنی 

ــر و  ــە نێوەندگی ــا ل ــدا تەنه ــەرمایە تێی س

ــە  چەوســاندنەوە و ئیســتغاللکردنی فۆڕم

بەرهەمهێنانــدا  ناســەرمایەدارییەکانی 

کــورت نابێتــەوە، ئــەو فۆڕمانــەی کــە 

هێشــتا لەســەر بنەمــای بەرهەمهێنانــی 

بەڵکــو  بەردەوامــن،  وردەکااڵیــی 

ئامڕازەکانــی  خاوەنــی  ســەرمایە  تێیــدا 

پــەل  ڕاســتەوخۆش  و  بەرهەمهێنانــە 

بەرهەمهێنــان. نــاو  بــۆ  دەهاوێــت 

2
ڕەگوڕیشەکانی مۆدێلی 

بەرهەمهێنانی سەرمایەداری
ــی  ــی بەرهەمهێنان ــەکانی مۆدێل ڕەگوڕیش

ڕەگوڕیشــەی  کامانــەن؟  ســەرمایەداری 

ئــەو  ســەرمایەداری،  کۆمەڵگــەی 

کۆمەڵگەیــەی زیاتــر لــە دوو ســەدەیە 

ســەریهەڵداوە دەگەڕێتــەوە بــۆ کــوێ؟

ئــەم  ســەرەتای  شــتێک  هــەر  پێــش 

جیابوونــەوە  لــە  بریتییــە  کۆمەڵگەیــە 

بەرهەمهێنــەران  نێــوان  لێکدابڕانــی  و 

پاشــان  بەرهەمهێنــان.  ئامڕازەکانــی  و 

ئامڕازانــەی  ئــەم  کۆبوونــەوەی 

شــێوەیەکی  بــە  بەرهەمهێنــان 

یــەک  تاکــە  دەســتی  لــە  قۆرخکارانــە 

چینــی کۆمەاڵیەتییــدا، ئەویــش چینــی 

بۆرژوازییــە. دواجــار ئەمــەش دەرکەوتنــی 

لــێ  دیکــەی  کۆمەاڵیەتیــی  چینێکــی 

دەکەوێتــەوە، کــە هیــچ دەرامەتێکــی نییە 

پێــی بــژی، پــاش ئــەوەی لــە ئامڕازەکانــی 

بەرهەمهێنــان بێبــەش دەبێــت، جگــە لــە 

توانــا و هێــزی کارکردنــی خــۆی، واتــا 

ــە  ــەی ک ــەو چین ــزە ب ــەم هێ ــتنی ئ فرۆش

بۆخــۆی  بەرهەمهێنانــی  ئامڕازەکانــی 

قۆرخکــردووە.

ــانەی  ــەم ڕەگوڕیش ــەک ل ــتا هەری ــا ئێس ب

ســەرمایەداری  بەرهەمهێنانــی  مۆدێلــی 

کاتــدا  هەمــان  لــە  کــە  شــیبکەینەوە، 

خــودی  بنەڕەتیــی  تایبەمتەندیــی 

ســەرمایەداریین. سیســتەمی 

تایبەمتەندییانــەش:  ئــەم  یەکەمیــن 

ئامرازەکانــی  لــە  بەرهەمهێــن  دابڕانــی 

مەرجــی  ئەمــە  خــۆی.  بەرهەمهێنانــی 

سیســتەمی  بوونــی  ســەرەکیی 

کەمرتیــن  ئەمــە  ســەرمایەدارییە. 

لــە  ئاشــکرایە  و  ڕوون  تایبەمتەندیــی 

ــە  ــن ک ــەک وەربگری ــا منوونەی ــدا. ب زەین

ــەی  ــە: کۆمەڵگ ــی تێدای ــۆرە لێکدژییەک ج

ســەرەتای ســەدەکانی ناوەڕاســت، کــە بــە 

ناودەبرێــت.  « »ســێرفەکان 

تــەواوی جوتیــارە  کــە  ئێمــە دەزانیــن 

بەرهەمهێنــەرەکان لەم کۆمەڵگەیەدا وەک 

ســێرفێک پەیوەســت بــوون بــە زەوییــەوە. 

ســێرف  دەگوترێــت  کاتێــک  بــەاڵم 

ــدا  ــاو خۆی ــەوە، لەن ــە زەویی ــتە ب پەیوەس

ــە  ــە پارچ ــێت ک ــەش دەبەخش ــەو مانای ئ

زەوییەکــە پەیوەســتە بــە ســێرفەکەوە، 

ئێمــە لەبەردەم چینێکــی کۆمەاڵیەتییداین 

کــە بــە شــێوەیەکی بــەردەوام پشــت بــە 

تایبەتمەندیی 
سێیەمی 
سەرمایەداری: 
دەرکەوتنی چینێکی 
کۆمەاڵیەتی کە 
هیچ ئامڕازێکی 
نییە بۆ پڕکردنەوەی 
پێداویستییەکانی، 
جگە لە فرۆشتنی 
هێزی کاری خۆی، 
چونکە خاوەنی هیچ 
سامانێک نییە جگە 
لە دەست و بازووی 
خۆی
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ــەوەی  ــۆ پڕکردن ــتێت ب ــایەک دەبەس ڕێس

پێداویســتییەکانی، لەبەرئــەوەی ســێرف 

مامەڵــەی بــە ڕووبەرێک زەوییــەوە دەکرد 

کــە بــەس بــوو بــۆ ئــەوەی بــە کارکردنــی 

ــڕازی  ــە ئام ــی ب ــۆی، ئەگەرچ ــازووی خ ب

پێداویســتییەکانی  بــوون،  ســەرەتاییش 

ــک  ــە کاتێ ــەوە. کەوات ــەی پڕبکات خێزانەک

ئێمــە بــاس لــە ســێرفەکان دەکەیــن، بــاس 

لــە کەســانێک ناکەیــن کــە ئەگــەر هێــزی 

ــرن.  ــا مب ــە برس ــن ل ــان نەفرۆش کاری خۆی

ــە کۆمەڵگەیەکــی لــەم شــێوەیەدا هیــچ  ل

ــی  ــەر کەس ــووری لەس ــی ئاب ناچارکردنێک

و  مەچــەک  هەتاوەکــو  نییــە  کارکــەر 

ــزی  ــدات و هێ ــرێ ب ــۆی بەک ــازووی خ ب

ــێت. ــەرمایەدار بفرۆش ــە س ــۆی ب کاری خ

بــە دەربڕینێکی دیکــە: لــە کۆمەڵگەیەکی 

لــەم شــێوەیەدا سیســتەمی ســەرمایەداری 

گەشــە نــاکات. جێبەجێکردنێکــی مۆدێرنی 

ئــەم حەقیقەتە گشــتییەش هەیــە، ئەویش 

کۆڵۆنیالیســتەکان  کــە  شــێوازەیە  ئــەو 

هەناردەکردنــی  بــۆ  بەکاریاندەهێنــا 

ــە ســەدەی  ــا ل ــۆ ئەفریقی ســەرمایەداری ب

نۆزدە و ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتەمدا.

بارودۆخــی بژێویــی دانیشــتوانی زۆربــەی 

بــوو؟  چــۆن  ئەفریقییــەکان  واڵتــە 

ــاژەڵ و  ــی ئ ــەرقاڵی بەخێوکردن ــەوان س ئ

ــتوکاڵێکی  ــا کش ــوون، ج ــی زەوی ب چاندن

ســەرەتایی بێــت یــان ناســەرەتایی بــە 

گوێــرەی بارودۆخــی ناوچەکــە، بــەاڵم لــە 

هەمــوو حاڵەتەکانــدا زیادەیەکــی ڕێژەیــی 

ڕووبــەری زەوی هەبــوو. لــە ئەفریقیــا 

ــوو،  ــدا نەب ــە زەویی ــەک ل ــچ دەگمەنیی هی

بوونــی  بــە  دانیشــتوان  بەپێچەوانــەوە 

ــەن  ــی زۆرەوە مامەڵەی ــادە و یەدەگێک زی

بــە پارچــە زەوییەکانــەوە دەکــرد. بێگومان 

چنگخســتنی ئــەم زەوییانــە و چنینــەوەی 

ــتوکاڵییە  ــڕازە کش ــە ئام ــان ب ــەم لێی بەره

ــوو،  هــەرە ســەرەتاییەکان گەلێــک الواز ب

ــەاڵم  ــوو، ب ــزم ب ــوی گەلێــک ن ئاســتی بژێ

نەبــوو  مادیــی  ناچارکردنێکــی  هیــچ 

بــکات  ناچــار  دانیشــتوانانە  ئــەم  کــە 

هەنــگاو بنێــن بــۆ کارکــردن لــە کانــەکان 

کۆڵۆنیالیســتە  کارگــەی  و  کێڵگــەکان  و 

ــە:  ــی دیک ــە دەربڕینێک ــتەکان. ب سپیپێس

و  مــاڵ  و  موڵــک  سیســتەمی  ئەگــەر 

کەمەرەیــی  ئەفریقیــای  لــە  عەقــارات 

ئــەوا  نەگۆڕایــە،  ڕەش  ئەفریقیــای  و 

ئەگــەری چوونــی مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی 

ســەرمایەداری هەبــوو بــۆ ئــەو ناوچانــە. 

هێنانــەوەوەی مۆدێلێکــی بەرهەمهێنانــی 

لەم شــێوەیە، پێویســتی بە دوورخســتنەوە 

ــە  ــوو ل ــت ب ــی ڕەشپێس ــی خەڵک کۆمەاڵن

بەدەســتهێنانی  ئاســاییەکانی  ئامــڕازە 

دوورخســتنەوەیەش  ئــەم  بژێوییــان، 

ــڕازە  ــە ئام ــەیی و ب ــێوەیەکی ڕیش ــە ش ب

واتــە  بــوو.  زۆرەملێــکان  نائابوورییــە 

گــەورەی  بەشــێکی  بــوو  پێویســت 

زەوییــەکان لــە شــەو و ڕۆژێکــدا بکرێنــە 

زەویــی موڵکــی دەوڵەتــی کۆڵۆنیالیســت، 

خاوەندارێتیــی  بیانکەنــە  یاخــود 

ســەرمایەدارییەکان.  کۆمپانیــا  تایبەتــی 

پێویســتبوو دانیشــتوانی ڕەشپێســت لەناو 

ــەو  ــاو ئ ــن، لەن ــر بکرێ ــدا جێگی زەوییەکان

–بــەم  یەدەگانــەی  شــوێنی  و  عەمبــار 

ــە  ــە ب ــران- ک ــتەیە ناودەب ــۆرە ناشایس ج

بــۆ تێرکردنــی  ڕادەی پێویســت نەبــوو 

پێویســت  هەروەهــا  دانیشــتوانەکەی. 

ــاج بەســەر ســەرمایەدا بســەپێنن،  ــوو ب ب

تاکێکــی  باجێــک کــە دەبــوو هەمــوو 

نەختینەیــی  پــارەی  بــە  دانیشــتوان 

کشــتوکاڵی  ئــەوەی  وێــڕای  بیــدەن، 

ــەو ئاســتەدا نەبــوو داهاتــی  ســەرەتایی ل

نەختیەنــی هەبێــت.

ئــەم  دروســتکردنی  ڕێگــەی  لــە 

ــەکان،  ــڕازە نائابووریی ــە ئام ــارانەوە ب فش

بــە  پێویســتییان  کۆڵۆنیالیســتەکان 

تــا وەک کرێگرتــە  بــوو  ئەفریقییــەکان 

ئەگــەر  تەنانــەت  بکــەن،  بــۆ  کاریــان 

مانگیــش  ســێ  یــان  مانــگ  دوو  بــۆ 

بەرامبــەر  لــە  تــا  لــە ســاڵێکدا،  بێــت 

ئــەم کارەدا ئەفریقییــەکان بڕێــک پــارە 

وەربگــرن و بــەم پارەیــەش باجەکــەی 

ــەو  ــی ئ ــۆ کڕین ــت ب ــدەن و دەس ــێ ب پ

بابەتانــە بــەرن کــە کورتهێنانــی خۆراکــی 

پــێ پڕدەکەنــەوە، کــە بەبــێ کڕینــی ئــەم 

خۆراکانــە نەیاندەتوانــی درێــژە بــە ژیانــی 

ــەی  ــەو زەوییان ــە ئ ــدەن، چونک ــان ب خۆی

لەژێــر دەســەاڵتیاندا مابوونــەوە بــەس 

نەبــوون.

و  باشــوور  ئەفریقیــای  لــە  دەقــاودەق 

ڕۆدیســیا ئــەم ڕێگەیــە پەیڕەوکــرا، بــە 

ــی  ــۆی بەلجیکی ــە کۆنگ ــێوە ل ــان ش هەم

لەســەر  کــە  جۆرێــک  بــە  پێشــوو، 
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فراوانرتیــن ئاســت مۆدێلــی بەرهەمهێنانی 

ســەرمایەداری هێرنایــە نــاوەوە، بەشــێکی 

لــە  ڕەشپێســت  دانیشــتوانی  لــە  زۆر 

ڕەگ و ڕیشــە هەڵکەنــدران و دەرکــران 

مۆدێلــی  نــاو  بــۆ  دەرەوە  فڕێدرانــە  و 

کارکــردن و ژیانــی تەقلیــدی.

بــا بــە شــێوەیەکی خێــرا ئامــاژە بــەو 

کــە  بدەیــن  ئایدیۆلۆژییــە  دووڕووییــە 

پەیوەســتە بــەم بزاڤە و ســکااڵی کۆمەڵگە 

کاری  پیاوانــی  و  ســەرمایەدارییەکان 

سپیپێســت، کــە دەڵێــن ڕەشپێســتەکان 

کاریــان  نایانەوێــت  تەمبەڵــن، چونکــە 

لــەال بکــەن، لەکاتێکــدا هەلێکــی باشــیان 

هێنــدەی   10 و  بەردەســت  دەکەوێتــە 

زەوییەکانــدا  لــە  تەقلیــدی  کارکردنــی 

ســوودمەند دەبــن. گوێــامن لێدەبێــت کــە 

ئــەم ســکااڵیانە بــە شــێوەیەکی بــەردەوام 

دووبــارە دەبنــەوە- بەتایبــەت ســەبارەت 

و  چینــی  و  هینــدی  کرێکارانــی  بــە 

عەرەبــەکان پێــش 50 یاخــود 60 ســاڵ. 

هــەروەک چــۆن گوێــامن لــە هەمــان 

ســەملێنەری  –ئەمــەش  بــووە  شــت 

جەوهەرییــە  یەکســانییەکی  بوونــی 

ــە  ــدا- ل ــەزە مرۆییەکان ــو گشــت ڕەگ لەنێ

و  )فەڕەنســی  ئەوروپییــەکان  کرێــکارە 

بەلجیکییــەکان، ئینگلیــز و ئەڵامنــەکان( 

هــەژدەدا.  و  حەڤــدە  ســەدەی  لــە 

پرســەکە بریتــی نییــە لــەم حەقیقەتــە: 

ــی  ــە بارودۆخێک ــە، ل ــک نیی ــچ مرۆڤێ هی

و  بونیــاد  حوکمــی  بــە  ئاســاییدا، 

ــەوە،  ــتی دەمارییەکانیی ــە رسوش هەڵکەوت

ــاوەی  ــۆ م ــە ب ــکات ڕۆژان ــەوە ب ــەز ب ح

ــەعات  ــزە س ــان دوان ــۆ، دە ی ــت، ن هەش

ــدا  ــۆر و کانەکان ــە و مانیفاکت ــاو کارگ لەن

ــێک  ــەوەی کەس ــت. دۆزین ــس بکرێ حەپ

ــت  ــە ڕانەهاتبێ ــەم جــۆرە کارە گران ــە ب ک

و ناچارکردنــی بــۆ ئەنجامدانــی، پێویســتی 

بــە هێــز و فشــارێکی زۆر و نائاســایی 

ــە.  هەی

مۆدێلــی  تایبەمتەندیــی  دووەمییــن 

بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری: بریتییــە لە 

چڕبوونــەوەی ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان 

ــاو دەســتی  ــدا لەن ــە فۆڕمــی قۆرخکاریی ل

ئەویــش  کۆمەاڵیەتییــدا،  چینــی  یــەک 

چڕبوونەوەیەکــی  بۆرژوازییــە.  چینــی 

ــە شــێوەیەکی کردارەکــی  ــەم شــێوەیە ب ل

دروســت نەدەبــوو ئەگــەر شۆڕشــێکی 

بــەردەوام ڕووینەدایــە لــە ئامڕازەکانــی 

بەرهەمهێنانــدا، ئەگــەر ئــەم ئامڕازانــە 

نەبوونایــە و  ئاڵۆزتــر  لــەدوای ڕۆژ  ڕۆژ 

ــەوە  ــە بەرزبوون ــان ل ــش ڕووی بەردەوامی

نەکردایــە، النــی کــەم تــا ئــەو جێگەیــەی 

هــەرە  ئاســتی  بوونــی  بــە  پەیوەســتە 

بەرهەمهێنانــەوە  ئامڕازەکانــی  نزمــی 

بــۆ دەســتپێکردنی پڕۆژەیەکــی گــەورە 

ــن  ــی یەکەمی ــی دامەزراندن )خەرجییەکان

جــاری پڕۆژەکــە(.

لەنــاو دەســتە و تاقمــە پیشــەوەرەکان 

ناوەڕەســتدا  ســەدەکانی  پیشــەکانی  و 

لــە  هەبــوو  گــەورە  ســەقامگیرییەکی 

تەونــی  بەرهەمهێنانــدا.  ئامڕازەکانــی 

ڕســن و چنیــن لــە باوکــەوە دەگوازرایــەوە 

بــۆ کــوڕ، لــە نەوەیەکــەوە دەگوازرایــەوە 

ــی  ــەم تەون ــر. بەهــای ئ ــۆ نەوەیەکــی ت ب

ــزم بــوون،  ــە تاڕادەیــەک ن ڕســن و چنینان

بــە جۆرێــک کــە هەمــوو کرێکارێــک 

کــە  بکاتــەوە  لــەوە  بیــر  دەیتوانــی 

خــۆی  ســاڵی  دەیــان  کارکردنــی  دوای 

تەونــەی  ئــەو  دەستخســتنی  پــارەی 

شــیامنەی  و  ئەگــەر  دەســتبکەوێت. 

دروســتبوونی مۆنۆپــۆڵ لــە دوای شۆڕشــی 

بــووە  کــە  دەرکــەوت،  پیشەســازییەوە 

ــۆز و  ــەیەکی ئاڵ ــی گەش ــەی جواڵندن مای

بــەردەوام و نەبچــڕاوە لــە بەئامێرکردنــدا، 

ئەمــەش واتــە فەراهەمکردنــی ســەرمایەی 

بــە  دەســتپێکردن  بــۆ  زیاتــر  و  زیاتــر 

پڕۆژەیەکــی نــوێ.

کــە  بڵێیــن  دەتوانیــن  دەمــەوە  لــەو 

ــی  ــی ئامڕازەکان ــە خاوەندارێتی گەیشــن ب

بــۆ  ئەســتەمە  شــتێکی  بەرهەمهێنــان، 

و  کرێگرتــە  کەســانی  زۆری  زۆرینــەی 

خاوەندارێتیــی  ئیــدی  بەکارهێنــەران، 

ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان لــە دەســتی 

ــوو،  ــۆرخ کراب ــدا ق ــی کۆمەاڵیەتیی چینێک

ئــەو چینــەی کــە ســەرمایەی دابیندەکــرد 

بــۆ بەرهەمهێنــان، یــەدەگ و ژێرخانــی 

ســەرمایەی بــۆ دابیندەکــرد، کــە بــەو 

جــۆرەش تەنهــا لەبەرئــەوەی خاوەنــی 

ســەرمایە بــوو دەیتوانــی ســەرمایەی دیکە 

ــەی کــە  ــەو چین ــەاڵم ئ ــکات. ب کەڵەکــە ب

ــە  ــە، ب ــەرمایەیەک نیی ــچ س ــی هی خاوەن

ــارە  ــەی ناچ ــە و بارودۆخەک ــی پێگ حوکم

ــەوە،  ــدا مبێنێت ــەک دۆخ ــە ی ــەردەوام ل ب
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ــی  ــەژاری و کارکردن ــە ه ــڕ ل ــی پ دۆخێک

ــە. ــێکی دیک ــۆ کەس ــاری ب ناچ

ســەرمایەداری:  ســێیەمی  تایبەمتەندیــی 

دەرکەوتنــی چینێکــی کۆمەاڵیەتــی کــە 

ــەوەی  ــۆ پڕکردن ــە ب ــی نیی ــچ ئامڕازێک هی

پێداویســتییەکانی، جگــە لــە فرۆشــتنی 

خاوەنــی  چونکــە  خــۆی،  کاری  هێــزی 

ــە دەســت  ــە ل ــە جگ ــچ ســامانێک نیی هی

کاتــدا  هەمــان  لــە  خــۆی،  بــازووی  و 

]کار[ هێــزی  فرۆشــتنی  لــە  ئازادیشــە 

ی خۆیــدا، هەربۆیــە دەیفرۆشــێت بــە 

ئامڕازەکانــی  خــاوەن  ســەرمایەدارانی 

دەرکەوتنــی  ئەمــەش  بەرهەمهێنــان. 

تۆمــار  مۆدێــرن  پرۆلیتاریــای  چینــی 

دەکات.

ئێمــە لەبــەردەم ســێ ڕەگەزدایــن کــە 

بەناویەکــدا دەچــن و بەریــەک دەکــەون. 

پرۆلیتاریــا، کــە بریتییــە لــە کارکــەری 

ئــازاد؛ لــە یــەک کاتــدا هەنگاوێکــە بــەرەو 

پێشــەوە و هەنگاوێکــە بــەرەو دواشــەوە، 

ســەدەکانی  ســێرفەکانی  بــە  بــەراورد 

ــەرەو پێشــەوە،  ناوەڕاســت هەنگاوێکــە ب

چونکــە ســێرف ئــازاد نەبــوو )خــودی 

هەنگاوێکــی  خۆیــەوە  الی  ســێرفیش 

کــە  کۆیلــەدا(،  لەچــاو  بــوو  لەپێشــرت 

نەیدەتوانــی بــە ئازادانــە بێــت و بچێــت، 

هەنگاوێکیشــە بــەرەو دواوە لەبەرئــەوەی 

ــێرف،  ــە س ــاواز ل ــا، جی ــی پرۆلیتاری مرۆڤ

ئــازادە، بــەاڵم تــەواو بێبەشــە لــەوەی 

ــان  ــی بەرهەمهێن ــە ئامڕازەکان ــتی ب دەس

ــگات. ب

3
ڕەگوڕیشە و پێناسەی 
پرۆلیتاریای مۆدێرن

پێویســتە لەنــاو ڕەچەڵەکــی ڕاســتەوخۆی 

بــە  ئامــاژە  مۆدێرنــدا،  پرۆلیتاریــای 

دانیشــتوانی بــێ النــە و مــاڵ بکەیــن 

کــە  ناوەڕاســتدا،  ســەدەکانی  لــە 

ــاک و  ــە خ ــتییان ب ــچ پەیوەس ــە هی ئەمان

Ernest Mandel                                                                       Abraham Léon
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ــە و  ــچ پیش ــاو هی ــوو، لەن ــەوە نەب زەویی

پیشەکارییشــدا  بنەماڵەیەکــی  و  ئــەرک 

ناوەنــدە  لەنــاو  ڕێکنەخرابــوون 

بەمــەش  دانیشــتواندا،  بچووکەکانــی 

و  هەڵکەنــدراو  دانیشــتوانێکی  ببوونــە 

پەنایــان  بــێ ڕەگــو ڕیشــە، وردە وردە 

بــردە بــەر بەکرێدانــی هێــز و توانــای 

خۆیــان بــە شــێوەیەکی ڕۆژانــە، تەنانــەت 

ــی  ــە ژمارەیەک ــەعاتیش. ل ــێوەی س ــە ش ب

ســەدەکانی  شــارەکانی  بەرچــاوی 

ناوەڕاســتدا، بەتایبــەت لــە »فلۆرەنســا 

و ڤینیســیا و برۆجیــس«، وردەوردە لــە 

ســەرەتاکانی ســەدەی هەشــت و نــۆ و 

ــازاڕی  ــدا »ب ــەدەی دەیەمیش ــەت س تەنان

پەیدابــوو،  کرێــکاران[«  ]مەیدانــی  کار 

کــە  هــەژار  خەڵکانــی  واتایــەی  بــەو 

لــە هیــچ پیشــەیەکدا شــارەزا نەبــوون 

وەســتایەکی  هیــچ  بەردەســتی  لــە  و 

پیشــەوەردا کاریــان نەدەکــرد، واتــە هیــچ 

دابینکردنــی  دەرامەتێکــی  و  ســەرچاوە 

بژێوییــان نەبــوو، هەمــوو بەیانییــەک لــە 

گۆشــەیەکی شــارەکەدا کۆدەبوونــەوە و 

ــک  ــرد هەندێ ــان دەک ــی ئەوەی چاوەڕوان

لــە بــازرگان بزنســامنەکان تواناکانیــان بــۆ 

ــان  ــو ڕۆژ ی ــۆ نی ــان ب ــد ســەعاتێک ی چەن

بــۆ ڕۆژێکــی تــەواو بەکرێبگــرن.

ڕیشــە و ڕەچەڵەکی دووەمــی پرۆلیتاریای 

نزیکــە،  ئێمــەوە  لــە  زیاتــر  مۆدێــرن، 

بــۆ هەڵوەشــانەوەی  کــە دەگەڕێتــەوە 

دەربارەکانــی فیودالیــزم، واتــە داڕمانێکــی 

چینــی  درێژمــەودای  و  لەســەرخۆ 

ســەدەی  لــە  کــە  فیــودال،  خانەدانــی 

دەســتپێدەکات  چــواردەوە  و  ســیانزە 

لــە  بــۆرژوازی  شۆڕشــی  لەگــەڵ  و 

کۆتاییەکانــی  لــە  واتــە  فەڕەنســا، 

ســەدەی هەژدەیەمــدا، کۆتایــی دێــت. 

لــە ســەرەتای ســەدەکانی ناوەڕاســتدا، 

 60 یــان   50 نزیکــەی  جــار  هەندێــک 

یاخــود زیاتــر لــە 100 خێــزان ڕاســتەوخۆ 

لەســەر حســابی دەرەبەگێــک دەژیــان. 

ئەندامانــی  ژمــارەی  وردەوردە  ئیــدی 

ئــەم خزمەتکارانــە ڕووی لــە کەمبوونــەوە 

میانــەی  لــە  بەتایبــەت  دەکــرد، 

ــە  ــە ب ــەو ماوەی ــە ئ ــانزەدا، ک ســەدەی ش

بەرزبوونەوەیەکــی بەرچــاوی نرخــەکان 

دەنارسایــەوە، کــە ئەمــەش هــاوکات بــوو 

لەگــەڵ هەژارییەکــی گــەورەی ئــەو چینــە 

داهاتێکــی  خــاوەن  کۆمەاڵیەتییانــەی 

نەگــۆڕ و دیاریکــراو بــوون، بــە چینــی 

ئەوروپــای  دەرەبەگەکانــی  خانەدانــە 

خۆرئاواشــەوە، کــە بــە شــێوەیەکی گشــتی 

بــە  دەگــۆڕی  عەینییــان  ســەرمایەی 

ســەرمایەی نەختینەیــی. ئاکامەکانــی ئــەم 

هەژارکەوتنــەش بریتیبــوو لــە بەرەاڵکــردن 

ــە  ــەورە ل ــێکی گ ــی بەش و دەربەدەرکردن

شــێوەیە  بــەم  فیودالــەکان.  دەربــاری 

ــە  ــکارەکان، ب ــە خزمەت ــەس ل ــەزارن ک ه

شــاعیرە  و  دیــوان  نووســەرانی  منوونــە 

دەربــارەکان، بوونــە کەســانی الت و پــوت 

و ڕێگــر و بێپــەروا.

پرۆلیتاریــای  ســێیەمی  ڕەگوڕیشــەی 

دەرکــردن  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  مۆدێــرن 

و دەرپەڕاندنــی بەشــێک لــە جوتیــارە 

ئــەوەش  زەوییەکانیــان،  لــە  کۆنــەکان 

زەوییــە  گۆڕینــی  ئەنجامــی  لــە 

پــاوەن.  و  مێــرگ  بــۆ  کشــتوکاڵییەکان 

ئینگلیــزی  یۆتۆپیســتی  نووســەری 

ســەدەی  لــە  هــەر  مــۆر(،  )تۆمــاس 

شــانزەوە ئەم دەەســتەواژەیەی نووســیوە: 

ــە  ــوارد«، وات ــان خ ــەڕەکان مرۆڤەکانی »م

بــە  پــاوەن  بــۆ  کێلگــەکان  گۆڕینــی 

مەبەســتی بەخێوکردنــی مەڕومــااڵت، کــە 

پەیوەســتبوو بــە پیشەســازیی خورییــەوە، 

بــووە مایــەی دەرپەڕاندنــی دەیــان هەزار 

جوتیــاری ئینگلیــز لــە زەوییەکانیــان و 

برســێتی. بــە  کردنیــان  مەحکــوم 

پرۆلیتاریــای  چوارەمــی  ڕەگوڕیشــەی 

گرنگــی  کەمــرت  ڕۆڵێکــی  مۆدێــرن، 

ــەاڵم  ــاوا، ب ــای خۆرئ ــە ئەوروپ ــووە ل هەب

ــای خۆرهــەاڵت و ناوەڕاســت،  ــە ئەوروپ ل

لــە ئاســیا و ئەمریــکای التیــن و باکــووری 

گێــڕاوە:  گرنگــی  ڕۆڵێکــی  ئەفریقیــا، 

لەناوبردنــی  و  تێکشــکاندن  ئەویــش 

ئەنجامــی  لــە  پێشــووە  پیشــەکارەکانی 

شــەڕێکی کێبڕکێکارانــە لەنێــوان چینــی 

مۆدێرنــدا،  پیشەســازیی  و  پیشــەکاران 

و  بڕیــوە  ڕێگــەی  دەرەوە  لــە  کــە 

واڵتــە  ئــەم  نــاو  بــە  کــردووە  خــۆی 

دواکەوتووانــەدا.

بــە کورتییەکــەی: مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی 

کــە  سیســتەمەیە  ئــەو  ســەرمایەداری 

ــاو  ــان لەن ــی بەرهەمهێن ــدا ئامڕازەکان تێی

ــۆرخ  ــدا ق ــی کۆمەاڵیەتیی ــتی چینێک دەس
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ــازادن،  ــەران ئ ــدا بەرهەمهێن ــراون، لەوێ ک

بــەاڵم بــە بێبەشــبوونیان لــەم ئامڕازانــەی 

بەرهەمهێنــان، لــە هەمــوو ئامڕازێکــی 

بژێوییــان  بەدەســتهێنانی  و  ژیــان 

شــێوەیەش  بــەو  دوورخرابوونــەوە، 

هێــزی  فرۆشــتنی  بــە  ناچارکــراون 

کاری خۆیــان بــە خــاوەن ئامڕازەکانــی 

بتوانــن  هەتاوەکــو  بەرهەمهێنــان، 

بــەردەوام بــن لــە ژیــان.

لــە  پرۆلیتاریــا  جیاکــەرەوەی  خاڵــی 

بنەمــادا بەرزبوونــەوە و نزمبوونــەوەی 

ئاســتی کرێکــەی نییــە، بەڵکو بــە دیوێکی 

دیکــەدا دابــڕان و بێبەشــبوونیەتی لــە 

بــە  یــان  بەرهەمهێنــان،  ئامڕازەکانــی 

مانایەکــی دیکــە داهاتێکــی وەهــای نییــە 

کــە بتوانێــت تەنهــا بــۆ خــۆی کار بــکات 

ــۆ کەســێکی  ــت ب ــەوە نەبێ و پێویســتی ب

ــکات. ــە کارب دیک

ئەگــەر مبانەوێــت بزانیــن ئایــا هەلومــەرج 

ــا لەســەر ڕێگــەی  و بارودۆخــی پرۆلیتاری

لەناوچــوون و پوکانەوەیــە، یاخــود بــە 

پێچەوانــەوە بــەرەو فراوانبــوون دەڕوات، 

ــەوە  ــی وردببین ــتە لێ ــە پێویس ــەوەی ک ئ

بریتــی نییــە لــە ناوەندە کرێــی کرێکارێک 

ــک،  ــەی کارمەندێ ــدی موچ ــود ناوەن یاخ

بکەیــن  بەراوردێــک  دەبێــت  بەڵکــو 

ــدە تێکــڕای  ــە و ناوەن ــەم کرێی ــوان ئ لەنێ

ــتەکانیدا،  ــە پێویس ــردن و خەرجیی بەکارب

گریامنــەی  دیکــە  دەربڕینێکــی  بــە 

ــە  ــەو داهات ــی ئ ــەوە و بەراوردکردن گلدان

ســەرەتاکانی  خەرجییەکانــی  لەگــەڵ 

ســەربەخۆ.  پڕۆژەیەکــی  دامەزراندنــی 

ــوو  ــە هەم ــەوت ک ــان دەرک ــەر بۆم ئەگ

کارمەندێــک،  هەمــوو  و  کرێکارێــک 

دەیــان  مــاوەی  بــۆ  کارکردنــی  دوای 

ســاڵ، دەتوانێــت )10 یــان 20 یاخــود 30 

ملیــۆن( پاشــەکەوت بــکات، کــە بتوانێــت 

ــەیەکەی  ــان وەرش ــەک ی ــڕە کۆگای ــەو ب ب

دەتوانیــن  ئــەوکات  بکڕێــت،  بچــووک 

بڵێیــن کــە مەرجەکانــی بەپرۆلیتاریبــوون 

ــە  ــەدان و ئێم ــەروبەندی پاشەکش ــە س ل

چیــرت لــە کۆمەڵگەیەکــدا دەژییــن کــە 

بــەو ئاڕاســتەیەدا دەڕوات خاوەندارێتیــی 

بــەرەو  بەرهەمهێنــان  ئامڕازەکانــی 

دەڕۆن. گشــتاندن  و  باڵوبوونــەوە 

بۆمــان  بەپێچەوانــەوە  ئەگــەر  بــەاڵم 

دەرکــەوت کــە زۆرینــەی زۆری کارکــەران 

و کرێــکاران و کارمەنــدان و فەرمانبــەران، 

دوای دەیــان ســاڵ لــە کاری قــورس و 

تاقەتپڕوکێنیــش هــەر لــە هەمــان دۆخــی 

ــە  ــە ل ــەوە، وات ــدا دەمێنن پێشــووی خۆیان

و  داهــات  هیــچ  کردارەکییــەوە  ڕووی 

ســەرمایەیەکی وەهایــان نییــە کــە بتوانــن 

ئامــڕازی بەرهەمهێنانــی پــێ بکــڕن، ئــەو 

کات دەتوانیــن بــەو ئەنجامــە بگەیــن 

ــا  ــەرج و بارودۆخــی پرۆلیتاری ــە هەلوم ک

و  باڵوبۆتــەوە  بەپرۆلیتاریکــردن  و 

تەشــەنەی کــردووە لەبریــی ئــەوەی کــەم 

ئەنجامــەش  ئــەو  دەتوانیــن  ببێتــەوە. 

هەڵێنجیــن کــە ئــەم باردودۆخــە لەمــڕۆدا 

فراوانــرت و  ئێســتا  پێــش  لــە 50 ســاڵ 

ــەوە  ــە ئەگــەر بگەڕێین ــۆ منوون ــرە. ب باڵوت

ڕەگوڕیشەی 
سێیەمی پرۆلیتاریای 

مۆدێرن دەگەڕێتەوە 
بۆ دەرکردن و 

دەرپەڕاندنی بەشێک 
لە جوتیارە کۆنەکان 

لە زەوییەکانیان، 
ئەوەش لە ئەنجامی 

گۆڕینی زەوییە 
کشتوکاڵییەکان بۆ 

مێرگ و پاوەن
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ــی  ــە ژێرخان ــی پەیوەســت ب ــۆ ئامارەکان ب

ــی  ــە یەکگرتووەکان ــی ویالیەت کۆمەاڵیەتی

کــە  دەردەکەوێــت  بۆمــان  ئەمریــکا، 

ڕێــژەی ســەدیی دانیشــتوانی کرێــکاری 

ــان  ئەمریکــی کــە بــۆ بەرژەوەندیــی خۆی

کاردەکــەن ]نــەوەک بــۆ بەرژەوەندیــی 

کەســێکی خاوەن ئامــڕازی بەرهەمهێنان[، 

وەک خــاوەن کار و یاریــدەدەری خــاوەن 

ــە  ــردوودا ب ــە مــاوەی 60 ســاڵی ڕاب کار، ل

ــاڵ  ــج س ــەر پێن ــەردەوام ه ــێوەیەکی ب ش

جارێــک نزمبوونەوەیەکــی زیاتــری بــە 

خۆیــەوە بینیــوە. هــاوکات لەگــەڵ ئەوەدا 

و بــە شــێوەیەکی ڕێکخــراو هەمــوو پێنــج 

ئــەو  ســەدیی  ڕێــژەی  جارێــک،  ســاڵ 

ــە ناچــارن  ــەوە ک ــەرز بۆت دانیشــتوانانە ب

ــان. ــزی کاری خۆی ــتنی هێ ــە فرۆش ب

لــە  دیکــەوە  الیەکــی  لــە  ئەگــەر 

ــە دابەشــکردنی  ــی پەیوەســت ب ئامارەکان

وردبینــەوە،  تایبەتــەوە  ســامانی 

زۆرینــەی  کــە  دەردەکەوێــت  بۆمــان 

 ،)95%( ڕێــژەی  تــا  کرێــکاران،  زۆری 

هەروەهــا زۆرینــەی زۆری کارمەنــدان، 

بــە ڕێــژەی )80-%85(، ناتوانــن بگــەن 

ســامانێکی  تەنانــەت  پێکەوەنانــی  بــە 

بچــووک یــان ســەرمایەیەکی کەمیــش، 

ــان  ــی خۆی ــەوان هەمــوو داهات چونکــە ئ

خــەرج دەکــەن، لەبەرئــەوەی لــە واقیعــدا 

کەمینەیەکــی  دەســتی  لەنــاو  ســامان 

ــە  ــووە. ل ــر ب ــەدا گی ــی کۆمەڵگ زۆر کەم

ســەرمایەدارییەکاندا،  واڵتــە  زۆربــەی 

ڕێــژەی )%1، %2، %2.5، %3.5، %5(ی 

ــژەی )%40، %50، %60(ی  ــتوان ڕێ دانیش

ــتدایە،  ــر دەس ــان لەژێ ــامانی واڵتەکەی س

ــاو  ــەوە لەن ــە دەمێنێت ــامانەش ک ــەو س ئ

دانیشــتواندایە.  )20-%25(ی  دەســتی 

ــامانانە  ــاوەن س ــەم خ ــی ئ ــژی یەکەم توێ

ــش  ــژی دووەمی ــەورەن، توێ ــی گ بۆرژوازی

بۆرژوازیــی مامناوەنــد و وردەبۆرژوازیین. 

ــد  ــەم چەن ــە دەرەوەی ئ ــە ل ــەش ک ئەوان

کردارەکــی  شــێوەیەکی  بــە  توێــژەدان، 

کااڵ  لــە  جگــە  نییــن  هیــچ  خاوەنــی 

بــە  جــار  )هەندێــک  بەکاربەرییــەکان 

نیشتەجێبوونیشــەوە(. شــوێنی 

ئامارەکانــی پەیوەســت بــە ئەرکەکانــی 

میــرات،  باجــی  و  خاوەندارێتــی 

لــەم  هەیــە  گەورەیــان  دەاللەتێکــی 

ــتی  ــت و دروس ــە ڕاس ــەر ب ــوارەدا، ئەگ ب

کۆبکرێنــەوە.

 »Brookings »برۆکینگــز  دامــەزراوەی 

ــی وردی لەســەر بۆرســەی  لێکۆڵینەوەیەک

نیویــۆرک ئەنجامــداوە )کــە کــەس گومانی 

دامەزراوەیــە  لــەم  مارکسیســتبوون 

ئامــاژە  لێکۆڵینەوەیــەدا  لــەو  نــاکات(، 

ویالیەتــە  لــە  کــە  دەدات  بــەوە 

ــژەی  ــا ڕێ ــکا تەنه ــی ئەمری یەکگرتووەکان

خاوەنــی  کرێــکاران  %2(ی  یــان   1%(

پشــکن، خاوەندارێتییەکــی لــەم جــۆرەش 

بــە تێکڕایەکــی مامناوەنــد دەگاتــە هــەزار 

دۆالر.

بەتەواوەتــی  تاڕادەیــەک  ســەرمایە 

لەنــاو چنگــی بۆرژوازییدایــە، ئەمــەش 

ــتەمی  ــەوەی سیس ــەری خۆنوێکردن جوڵێن

دەدات:  نیشــان  ســەرمایەدارییامن 

ئەوانــەی خاوەنــی ســەرمایە بــن، دەتوانن 

ســەرمایەی زیاتــر و زیاتریــش کەڵەکــە 

ســەرمایەش  خاوەنــی  ئــەوەی  بکــەن، 

نەبێــت، دەســتی ناگات بــە بەدەســتهێنان 

و کۆکردنــەوەی ســەرمایە. بــەم جــۆرە 

دابەشــبوونی کۆمەڵگــە بــەردەوام دەبێــت 

بــۆ دوو چیــن: چینــی خــاوەن ســامان 

و چینێکــی دیکــە کــە ناچــارە توانــای 

کارکردنــی خــۆی بفرۆشــێت. بەهــای ئــەم 

ــە  ــەی ک ــەو کرێی ــە ئ ــزی کارەش، وات هێ

وەریدەگرێــت، لــە ڕووی کردارەکییــەوە 

لەکاتێکــدا  دەکات،  خــەرج  هەمــووی 

ســەرمایەی  ســامان  خــاوەن  چینــی 

ــە  ــە زیادبووندای ــش ل ــە و بەردەوامی هەی

بەهــۆی زیادەبەهــاوە. دەوڵەمەندبوونــی 

ســەرمایەوە،  ڕێگــەی  لــە  کۆمەڵگــە 

بێــت،  دروســت  دەربڕینەکــە  ئەگــەر 

لــە  بەرژەوەندیــی چینێــک  بــۆ  تەنهــا 

ــی  ــەوەش چین ــە، ئ ــی کۆمەڵگەی چینەکان

ســەرمایەدارییە.


