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)1(
تایبەتمەندییەکانی ئابووریی 

سەرمایەداری
گوێــرەی  بــە  ســەرمایەداری  ئابووریــی 

کۆمەڵێــک تایبەمتەندیی خــۆی کاردەکات، 

ــە  ــاژە ب ــەدا ئام ــەو تایبەمتەندییان ــو ئ لەنێ

ــن: ــان دەدەی هەندێکی

جەوهــەردا  لــە  بەرهەمهێنــان   )a(
واتــە  کااڵ،  بەرهەمهێنانــی  لــە  بریتییــە 

ئامــادە  کــە  شــتێک  بەرهەمهێنانــی 

دەکرێــت بــۆ فرۆشــتنی لــە بــازاڕدا. بەبــێ 

فرۆشــتنی کااڵ بەرهەمهێنــدراوەکان لــە 

ــەرمایەدارییەکان  ــەزراوە س ــدا، دام واقیع

ــا  ــن زیادەبەه ــۆرژوازی ناتوان ــی ب و چین

زیادەبەهایــەش  ئــەم  بەرهەمبهێنــن، 

و  بەرهەمدێــت  کرێکارانــەوە  لەالیــەن 

دروســتکراوەکاندایە. کااڵ  لەنــاو 

چوارچێــوەی  لەنــاو  بەرهەمهێنــان   )b(
تایبەتــی  خاوەندارێتیــی  مەرجەکانــی 

بەرهەمهێنانــدا  ئامڕازەکانــی 

ــی  ــی خاوەندارێتی ــت. چەمک بەڕێوەدەچێ

تایبــەت لێــرەدا بــە مانــا قەزاییەکــەی 

بەکارنایــەت، بەڵکــو بە مانــا ئابوورییەکەی 

تایبــەت  خاوەندارێتیــی  بەکارهاتــووە. 

لێــرەدا واتــە دەســەاڵتی هەڵســوکەوت 

هەڵســوڕاندنی  و  مامەڵەکــردن  و 

)ئامڕازەکانــی  بەرهەمهێنــەکان  هێــزە 

ــتی  ــە دەس ــزی کار( ل ــان و هێ بەرهەمهێن

کۆمەڵگــەدا نییــە، بەڵکــو ئــەم دەســەاڵتە 

دامــەزراوە  دەســتی  نــاو  کەوتۆتــە 

پەرتوبــاڵو و لێــرە و لەوێــکان، و گروپــە 

کۆنرتۆڵیــان  تایبەتــەکان  ســەرمایەدارە 

ــەکان،  ــردووە )تاکەکەســە خــاوەن موڵک ک

ســنووردارەکان،  کۆمپانیــا  بنەماڵــەکان، 

ــەت  ــی تایب ــەکان(. بڕیارەکان ــە دارایی گروپ

ــا  ــە ت ــان، ک ــن و وەبەرهێن ــە بەگەڕخس ب

دەبێــت  کاریگەرییــان  زۆر  ڕادەیەکــی 

لەســەر بارودۆخــی ئابــووری، بــە هەمــان 

ــرە و  ــاڵو و لێ ــی پەرتوب ــە جۆرێک ــێوە ب ش

لەســەر  هەمووشــیان  دەدرێــن،  لــەوێ 

جیــاوازی  و  تایبــەت  بەرژەوەندیــی 

هــەر یەکەیەکــی ســەرمایەداری یاخــود 

دەبێــت. ســەرمایەداری  گروپێکــی 

)c( بەرهەمهێنــان لەپێنــاو بــازاڕدا بــێ 
دەکات  کۆنرتۆڵــی  ئــەوەی  و  ســنوورە 

و دەســەاڵتی بەســەریدا هایــە بریتییــە 

لــە زەروورەتــی کێبڕکــێ. لەبەرئــەوەی 

بەرهەمهێنــان هیــچ نەریــت و ڕێســایەکی 

نییــە ســنووری بــۆ دابنێــت )وەک لــە 

ــچ  ــوو(، هی ــە ســەرەتاییەکاندا هەب کۆمۆن

یاســا و تەرشیعێکیشــی نییــە )وەک لــە 

ســەدەکانی  پیشــەوەرەکانی  کۆمەڵــە 

هــەر  ئێســتا  هەبــوو(،  ناوەڕاســتدا 

)هەمــوو  تایبــەت  ســەرمایەدارێکی 

هەمــوو  ماڵێــک،  و  موڵــک  خــاون 

گروپێکــی  هەمــوو  و  دامەزراوەیــەک 

بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری(، هەربۆیــە 

ئــەم بەرهەمهێنانــە هەوڵەکانــی خــۆی 

چــڕ دەکاتــەوە بــۆ گەیشــن بــە بەرزتریــن 

و  بەرهەمەکانــی  فرۆشــتنی  ئاســتی 

ــازاڕ،  ــەرە زۆری ب ــی ه ــی بەش قۆرخکردن

بەبــێ گوێدانــە بڕیــارە هاوشــێوەکان کــە 

دیکــەوە  دامەزراوانــەی  ئــەو  لەالیــەن 

دەدرێــن کــە لــە هەمــان بــواردا کاردەکان.

بەرهەمهێنانــی  ئامانجــی   )d(
ســەرمایەداری بەدیهێنانــی ئاســتی هــەرە 

ــک و  ــاوەن موڵ ــە خ ــە. چین زۆری قازانج

pre-( ســەرمایەدارییەکان  پێــش  ماڵــە 

capitalist( لەســەر زیــادەی بەرهەمــی 

ــەم  ــتییش ئ ــە گش ــاون، ب ــی ژی کۆمەاڵیەت

زیادەیــە بــە شــێوەیەکی نابەرهەمهێــن 

]لــە  کــراوە.  مــەرسەف  و  بەکاربــراوە 

ئێستاشــدا[ چینــی ســەرمایەداری بەشــێک 

لــە زیــادەی بەرهەمــی کۆمەاڵیەتــی، واتە 

بەشــێک لــەو قازانجانــەی بــە شــێوەیەکی 

نابەرهەمهێــن بەدەســتیهێناون، مــەرسەف 

دەکات. بــەاڵم بۆئــەوەی ئــەم قازانجــە 

کااڵکانــی  پێویســتە  بەدەســتبهێنێت، 

بفرۆشــێت، ئــەم فرۆشــتنەش پێویســتە 

بــە شــێوەیەک بێــت کــە ســەرمایەدار 

بتوانێــت بــە کەمرتیــن نــرخ لەبــازاڕدا 

بیفرۆشــیت، واتــە بــە نرخێکــی کەمــرت 

لــە هەمــوو ڕکابەرەکانــی. لــەم پێناوەشــدا 

دەبێــت بتوانێــت خەرجــی و تێچووەکانی 

بەرهەمهێنــان کــەم بکاتــەوە. باشــرتین 

بــۆ  ئامڕازیــش  ســەرکەوتووترین  و 

ــان  ــی بەرهەمهێن ــەوەی خەرجی کەمکردن

لــە  بریتییــە  خەرجییــەکان(  )نرخــی 

بەرهەمهێنــان،  بنکــەی  فراوانکردنــی 

لــە  بەرهەمهێنــان،  زیادکردنــی  واتــە 

ڕێگــەی ئامێــر و ئامــڕازی زیاتــر کارامــە و 

پڕبەرهەمــەوە. دیســان ئەمەش پێویســتی 

زیاتــرە.  گەلێــک  ســەرمایەیەکی  بــە 
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ســەرمایەداری لەژێــر ڕەحمەتــی قامچیــی 

خــۆی  هەوڵەکانــی  ناچــارە  کێبڕکێــدا 

ــتی  ــە دوای ئاس ــەڕان ب ــە گ ــەڕ ل بخاتەگ

هــەرە زۆری قازانــج، تــا لەوێــوە بتوانێــت 

ــەرمایەگوزارییە  ــە س ــە ب ــا دواڕادە گەش ت

بــدات. بەرهەمهێنــەکان 

دەردەکەوێــت  شــێوەیە  بــەم   )e(
ســەرمایەداری  بەرهەمهێنانــی  کــە 

لەپێنــاو  نییــە  بەرهەمهێنانێــک  تەنهــا 

ــاو  ــە لەپێن ــو بەرهەمهێنان ــدا، بەڵک قازانج

ــدا  ــە واقیع ــەرمایەدا. ل ــی س کەڵەکەکردن

لۆژیکــی ســەرمایەداری پێویســتی بەوەیــە 

بەشــی پشــکی شــێری زیادەبەهــا بــە 

ــکات  ــە ب ــن کەڵەک شــێوەیەکی بەرهەمهێ

)واتــە بیگۆڕێــت بــۆ ســەرمایەی ســەربار 

ــڕاز و  ــر و ئام ــی ئامێ ــە فۆڕم ــادە، ل و زی

دەســتی  و  زیــادە،  خــاوی  کەرەســتەی 

ــێوەیەکی  ــە ش ــەوەک ب ــادەدا(، ن کاری زی

نابەرهەمهێــن مەرسەفــی بــکات )دەبێــت 

بەکابــردن و مــەرسەف کردنێــک بێــت 

تایبــەت لــە خزمەتــی بۆرژوازییــدا(.

کەڵەکەکردنــی  لەپێنــاو  بەرهەمهێنــان 

و  لێکــدژ  ئەنجامــی  ســەرمایەدا، 

پێچەوانــە بــەدوای خۆیــدا دەهێنێــت. 

ــەک گەشەســەندن و پێشــکەوتنی  ــە الی ل

گەشــانەوەی  ئامێــرەکان  بەردەوامــی 

ئاســتی  و  بەرهەمهێنــەکان  هێــزە 

خۆیــدا  بــەدوای  کار  بەرهەمداریــی 

ــی  ــە بنەمایەک ــەش دەبێت ــت، ئەم دەهێنێ

مرۆڤایەتــی  ڕزگاریــی  بــۆ  ماتریاڵــی 

تــا  »کاربــکات  بێــت  ناچــار  لــەوەی 

دەبێتــە نیوەمــردوو«. ئەمــە وەزیفەیەکــی 

ســەرمایەدارییە.  پێشــکەوتووخوزانەی 

ــرەکان،  ــکەوتنی ئامێ ــە و پێش ــەاڵم گەش ب

کــە گەڕانــی بــەردەوام بــە دوای زۆرتریــن 

ئاســتی قازانــج و بــە دوای کەڵەکەکردنــی 

                                             مەندڵ و کافکا؛ ئابووری و ئەدەبیات دژ بە بیرۆکراسییەت
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ســەرمایەدا  بەردەوامــی  و  زیاتــر 

دەیســەپێنێت؛ لــە الیەکــی دیکــەوە ئــەم 

گەشەســەندن و پێشــکەوتنە بەردەوامــەی 

ئامێــرەکان دەبێتــە مایــەی ملکەچکردنــی 

زیاتــر و توندتــری کرێــکار بــۆ ئامێــر و 

ــۆ  ــاوەری ڕەنجــدەر ب ــی جەم ملکەچکردن

ــێوەیەکی  ــە ش ــە ب ــازاڕ«، ک ــاکانی ب »یاس

لــە  کارامەیــی  و  پســپۆڕی  خولیــی 

کرێــکاران دادەماڵێــت و بێکاریان دەکات.

ســەرمایەدارانەی  گەشــانەوەی  کەواتــە 

هــاوکات  بەرهەمهێنــەکان،  هێــزە 

پەرەســەندنی  بــۆ  ئاماژەیەکیشــە 

نامۆبوونــی کرێــکاران )بــە شــێوەیەکی 

گشــت  نامۆبوونــی  ناڕاســتەوخۆش 

بــۆرژوازی(  کۆمەڵگــەی  تاکەکانــی 

و  ئامــڕازەکان  ئاســتی  لەســەر 

ــان  ــی کارکردنی ــەکان و مەرجەکان بەرهەم

ژیانیــان  گشــتییەکانی  هەلومەرجــە  و 

بەکاربــردن  هەلومەرجەکانــی  )بــە 

بەتــاڵ«  »کاتــی  بەکارهێنانــی  و 

دواجــار  کرێکارانــەوە(،  لەالیــەن 

لەگــەڵ  پەیوەندییــە مرۆڤایەتییەکانیــان 

. ن نیا نیا نیشــتیام و ها

)2(
ڕەوتی ئابووریی سەرمایەداری

ئاســتی  بەدەســتهێنانی  لەپێنــاو 

پــەرەدان  و  قازانــج  بــەرزی  هــەرە 

بــۆ  ســەرمایە  کەڵەکەکردنــی  بــە 

لەســەر  پێویســتە  ئاســت،  بەرزتریــن 

ســەرمایەدارەکان تــا دەتوانــن ئەو بەشــە 

لــە بەهــا نوێیەکــە کــەم بکەنــەوە، ئــەو 

بەهایــەی هێــزی کار بەرهەمیدەهێنێــت 

بــۆی  کرێــدا  شــێوەی  لــە  ]دواتــر[  و 

نوێیــە،  بەهــا  ئــەم  دەگەڕێتــەوە. 

یاخــود  زیادکــراوە«  »داهاتــە  ئــەم 

خــودی  لەنــاو  نەتەوەییــە«،  »داهاتــە 

ــدا دیاریدەکرێــت  پڕۆســەی بەرهەمهێنان

دەکێرشێــت،  ســنوورەکانی  و 

کێشــەیەکی  هــەر  لــە  دابــڕاو  بــە 

بریتییــە  پێوانەکــەی  دابەشــکردن. 

لــە کــۆی ئــەو ســەعاتانەی کارکــردن 

کرێگرتــەکان  بەرهەمهێنــە  کــۆی  کــە 

ئەنجامیــدەدەن. چەندێــک پشــکی کرێی 

ڕاســتەقینە کــە دەڕوات بــۆ ئــەو کۆمەڵــە 

هێنــدەش  بــکات،  زیــاد  بەرهەمهێنــە 

ــەوە.  پشــکی زیادەبەهــا بچووکــرت دەبێت

هەوڵــی  ســەرمایەدارەکان  چەندێــک 

بــدەن،  زیادەبەهــا  بــڕی  زیادکردنــی 

هێنــدەش ناچــارن ئــەو بــڕە کەمبکەنەوە 

ئــەو  کــرێ.  بــۆ  کــراوە  تەرخــان  کــە 

ســەرمایەدارەکان  کــە  ئامــڕازەی  دوو 

زیادکردنــی  هەوڵــی  ڕێگەیانــەوە  لــە 

پشــکی خۆیــان دەدەن، واتــە زیادکردنــی 

لــە: بریتییــن  زیادەبەهــا، 

ــەم  ــردن )]ئ ــەوەی ڕۆژی کارک 1.درێژکردن

بــۆ[  دەگرێتــەوە  ســەرەتاکانی  هەوڵــە 

ــەدەی  ــتی س ــا ناوەڕاس ــانزە ت ــەدەی ش س

نــۆزدە لــە خۆرئــاوا، لــە زۆرێــک لــە واڵتــە 

کۆڵۆنیالییەکانــدا  نیمچــە  و  کۆڵۆنیالــی 

کرێــی  کەمکردنــەوەی  و  ئەمــڕۆ(  تــا 

»ئاســتی  نزمکردنــەوەی  و  ڕاســتەقینە 

چەندێک پشکی 
کرێی ڕاستەقینە 
کە دەڕوات بۆ ئەو 
کۆمەڵە بەرهەمهێنە 
زیاد بکات، 
هێندەش پشکی 
زیادەبەها بچووکتر 
دەبێتەوە. چەندێک 
سەرمایەدارەکان 
هەوڵی زیادکردنی 
بڕی زیادەبەها بدەن، 
هێندەش ناچارن 
ئەو بڕە کەمبکەنەوە 
کە تەرخان کراوە بۆ 
کرێ
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کــە  ئەمەیــە  بژێــوی.  کەمــی«  هــەرە 

زیادبوونــی  دەنێــت  نــاوی  مارکــس 

 absolute surplus( زیادەبەهــای ڕەهــا

.)value

ڕادەی  و  کار  چڕیــی  2.زیادکردنــی 

کااڵ  بازنــەی  لەنــاو  کار  بەرهەمداریــی 

بەکاربەرییەکانــدا )ئــەم میکانیزمــە لــە 

ناوەڕاســتی نیــوەی دووەمــی ســەدەی 

نــۆزدەوە لــە خۆرئاوا بااڵدەســتە(. بێگومان 

ئەگــەر بتوانرێــت ڕادەی بەرهەمداریــی 

کار لــە پیشەســازیی کااڵ بەکاربەرییــەکان 

ئەگــەر  بکرێــت،  زیــاد  کشــتوکاڵدا  و 

ــد  ــکاری پیشەســازیی مامناوەن ــی کرێ هان

بدرێــت بتوانێــت بەهــای پارچەیەکــی 

ــە  ــەری ب ــە کااڵیەکــی بەکارب دیاریکــراو ل

ــت  ــردن بەرهەمبهێنێ ــەعات کارک ــێ س س

لەبــری پێنــج ســەعات کارکــردن، ئــەوکات 

ــکار پێشکەشــی  ــەی کرێ ــەو زیادەبەهای ئ

خــاوەن کارەکــەی دەکات لــە زیادەبەهای 

کارکردنــەوە  ســەعات  ســێ  بەرهەمــی 

دەبێتــە زیادەبەهــای بەرهەمــی پێنــج 

ڕۆژی  هــاوکات  کارکــردن،  ســەعات 

کارکردنیــش هــەروەک خــۆی بــە هەشــت 

ــس  ــەوە. مارک ــردن دەمێنێت ــەعات کارک س

نــاوی لەمــە نــاوە زیادبوونــی زیادەبەهای 

.)relative surplus value( ڕێژەیــی 

هەوڵــی  ســەرمایەدارێک  هەمــوو 

زۆری  هــەرە  ئاســتی  بەدەســتهێنانی 

ئەمەشــدا  لەپێنــاو  دەدات.  قازانــج 

هــەوڵ دەدات ئاســتی بەرهەمهێنانیــش 

هەروەهــا  بەرزبکاتــەوە،  دواڕادە  تــا 

بــەردەوام  دەدات  ئــەوەش  هەوڵــی 

نرخــی تێچــوون و خەرجــی و فرۆشــن 

بــە  ئەمانــە  )کــە  بکاتــەوە  نــزم 

دیاریدەکرێــن(.  نەگــۆڕ  دراوی  یەکــەی 

مــەودای  لــە  کــە  لەبەرئەوەشــە 

مامناوەنــددا کێبڕکــێ دەکەوێتــە نێــوان 

دامــەزراوە ســەرمایەدارییەکانەوە، دواجار 

ــی  ــە بەرهەمهێنان ــە ک ــۆ ئەوەی ــەوە ب مان

بــەاڵم  زیاتــرە.  »داهــات«ی  و  زیاتــرە 

ــە  ــتنیان ب ــە فرۆش ــەی ک ــەو دامەزراوان ئ

ــتی  ــن »ئاس ــە، ناتوان ــی زۆر و گران نرخێک

بەدەســتبهێنن،  قازانــج«  زۆری  هــەرە 

قازانجەکانیشــی  تــەواوی  بەڵکــو 

دەپووکێنــەوە و لەناودەچــن. دواجــار یــان 

مایەپــووچ دەبێــت، یاخــود ناچــار دەبێــت 

ڕکابەرەکانییــەوە. باوەشــی  چێتــە 

کێبڕکێــی نێــوان ســەرمایەدارەکان دەبێتــە 

یەکســانیی  و  هاوســەنگیی  مایــەی 

ــەی  ــدا زۆرین ــە کۆتایی ــج. ل ــڕای قازان تێک

بــە  دەبــن  ناچــار  دامــەزراوەکان 

ــە  ــن، ک ــل ب ــدی قای ــی مامناوەن قازانجێک

ــەرمایەی  ــۆی س ــە ک ــەم قازانج ــار ئ دواج

کۆمەاڵیەتیــی بەگەڕخــراو و کــۆی ئــەو 

بەرهەمهێنــە  لەالیــەن  زیادەبەهایــەی 

بەرهەمهێنــدراوە،  کرێگرتەکانــەوە 

ئــەو  تەنهــا  دەکات.  دەستنیشــانی 

بــوون  بەهرەمەنــد  دامەزراوانــەی 

ڕادەی  لــە  گرنــگ  پێشــکەوتنێکی  لــە 

ــوە  ــوودیان بینی ــود س ــداری، یاخ بەرهەم

لــە دۆخێــک لــە دۆخەکانــی قۆرخــکاری، 

بەدەســتدەهێنن،  زیــادە  قازانجــی 

واتــە قازانجێــک کــە لــە ســەروو ئــەو 

کێبڕکێــی  بــەاڵم  بێــت.  ناوەنــدەوە 

بــە  ڕێگــە  گشــتی  بــە  ســەرمایەداری 

زیادەقازانــج و قۆرخکارییــەکان نــادات تــا 

بــن. بــەردەوام  دیارینەکــراو  کاتێکــی 

قازانجــە  ئــەو  لەگــەڵ  جیاوازییــەکان 

زۆر  ئاســتێکی  تــا  مامناوەندییــەدا، 

بەســرتاوەتەوە بــە ســەرمایەگوزارییەکان 

بەرهەمهێنانــی  مۆدێلــی  لــە 

لــە  قازانــج  کاتێــک  ســەرمایەدارییدا. 

ئاســتی مامناوەنــدی خۆی کەمــرت دەبێت، 

ســەرمایە ئــەو کەرتانــە جێدەهێڵێــت و 

ــەی کــە  ــەو کەرتان ــەرەو ئ کــۆچ دەکات ب

تێیانــدا قازانــج لــە ئاســتی مامناوەنــد 

بەرزتــرە )بــۆ منوونــە لــە شەســتەکانی 

ســەدەی بیســتەمدا ســەرمایەکان ڕوویــان 

کــردە پیشەســازیی ئوتۆمبێــل، پاشــان لــە 

ــت  ــیان جێهێش ــەو کەرتەش ــدا ئ حەفتاکان

بــەاڵم  وزە(.  کەرتــی  کــردە  ڕوویــان  و 

ــەرەو  ــان ب ــە کۆچکردنی ــەم ســەرمایانە ب ئ

ــدا  ــج تێیان ــڕای قازان ــەی تێک ــەو کەرتان ئ

کێبڕکێیەکــی  بەرزتــرە،  مامناوەنــد  لــە 

تونــد لــەم کەرتانــەدا دروســت دەکات، 

و  دەکات  زیــاد  بەرهەمهێنــان  پاشــان 

نرخــی فرۆشــن و قازانجــی نــزم دەبنــەوە، 

هەتاوەکــو تێکــڕای قازانــج تاڕادەیــەک لــە 

هەمــان ئاســتدا دەوەســتێت لــە ســەرجەم 

کەرتەکانــدا.
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پەرەسەندنی کرێکان

خەســڵەتەکانی  لــە  یەکێــک 

ــزی کاری  ــە هێ ــە ک ــەرمایەداری ئەوەی س

بەهــای  کااڵ.  بــۆ  دەگۆڕێــت  مــرۆڤ 

ــە  ــزی کارەی ل ــەو هێ ــە ئ ــەش، وات کااڵک

بەرهەمهێنانیــدا بەکاربــراوە، بــە تێچــووی 

ــزی  ــەو هێ ــەوەی ئ ــارە بەرهەمهێنان دووب

بەهــای  )واتــە  دیاریدەکرێــت  کارە 

هەمــوو ئــەو کااڵیانــەی پێویســتە کرێــکار 

دووبــارە  هەتاوەکــو  بەکاریانبەرێــت 

ببێتــەوە(.  دروســت  کارەکــەی  هێــزی 

ــەدوورە  ــە، ب ــە حەقیقەتێکــی بابەتیی ئەم

ــی  ــی و هەڕەمەکی ــی خودی ــە خەماڵندن ل

ــە تاکێــک، جــا ئــەو تاکــە کرێــکار  کۆمەڵ

بێــت یــان خــاوەن کار بێــت.

بــەاڵم بەهــای هێــزی کار ]وەک کااڵیەک[ 

جیــاواز لــە بەهــای هــەر کااڵیەکــی دیکــە 

تایبەمتەندییەکــی جیــاوازی هەیــە: جگــە 

ــی  ــە قابیل ــە ک ــی تێدای ــەوەی ڕەگەزێک ل

بکرێــت،  پێوانــە  وردی  بــە  ئەوەیــە 

ــە.  ــی گۆڕاویش ــاوکات ڕەگەزێک ــەاڵم ه ب

ــای  ــە بەه ــە ل ــە بریتیی ــەزە نەگۆڕەک ڕەگ

بــە  پێویســتیان  کــە  کااڵیانــەی  ئــەو 

کارە  هێــزی  پێکهێنانــەوەی  دووبــارە 

ــە  ــەوە )وات ــی فیزیۆلۆژیی ــە ڕوانگەیەک ل

ــا  ئــەو کااڵیانــەی پێویســن بــۆ کرێــکار ت

ــی  ــۆری و ڤیتامینەکان جارێکــی دیکــە کال

ــەوەی هەبێــت  ــای ئ ــەوە و توان چنگبخات

خــۆی  دەماریــی  و  ماســولکەیی  وزەی 

ئەمانــە  بەبــێ  کــە  بکاتــەوە،  ئامــادە 

ئاســایی  ڕیتمێکــی  بــە  ناتوانێــت 

کاربــکات، ئــەو ڕیتمــەی کــە ڕێکخســتنی 

ســەرمایەدارانەی کار خــۆی دەستنیشــانی 

ــەزە  ــەاڵم ڕەگ دەکات و دەیســەپێنێت(. ب

ئــەو  بەهــای  لــە  بریتییــە  گۆڕاوەکــە 

کااڵیانــەی دەچنــە چوارچێــوەی »ئاســتی 

لــە  ئاسایی«ـــەوە  بژێوییەکــی  نزمــی 

کــە  دیاریکــراودا،  شــوێنێکی  و  کات 

ــی  ــەرە نزم ــتی ه ــە ئاس ــە ل ــێک نیی بەش

بژێوییەکــی فیزیۆلــۆژی. مارکــس ئــەم 

ــە  ــزی کار ب ــی بەهــای هێ بەشــەی کۆتای

توخمــە »مێژوویــی و ئەخالقیی«ـــەکە 

دێــت  مانایــە  بــەو  ئەمــە  دادەنێــت. 

ــو  ــە، بەڵک ــەوت نیی ــتێکی بەڕێکک ــە ش ک

بەرهەمــی پەرەســەندنێکی مێژوویــی و 

ــە بااڵنســی  دۆخێکــی دەستنیشــانکراوە ل

بەدیاریکــراوی  کار.  و  ســەرمایە  نێــوان 

لــەم خاڵــەی شــێکردنەوەی ئابووریــی 

چینایەتــی  ملمالنێــی  مارکسیســتییدا، 

بــە ڕابــردوو و ئێســتایەوە فاکتەرێکــی 

دیاریکردنــی  لــە  بــووە  هاوبــەش 

ســەرمایەدارییدا. ئابووریــی 

ــزی کارە. وەک  ــازاڕی هێ ــی ب ــرێ، نرخ ک

هەمــوو نرخێکــی بازاڕیــش، لــە بــەراورد 

لەگــەڵ بەهــای کااڵیەکــی دیاریکــراودا 

دەبێــت.  دابــەزدا  و  هەڵبــەز  لــە 

یەدەگــی  ســوپای  ڕێــژەی  لــە  گــۆڕان 

پیشەســازییدا، واتــە ســوپای بێکارانــدا، 

هاوبــەش  تایبــەت  شــێوەیەکی  بــە 

دەبێــت لــە دەستنیشــانکردنی هەڵبــەز و 

دابــەزی کرێــکان، ئەویــش بــە ســێ مانــا:

1.کاتێــک واڵتێکــی ســەرمایەداری بەدەســت 

بەرفراوانــەوە  و  بــەردەوام  بێکارییەکــی 

ــان  ــە بێگوم ــەو واڵت ــک ئ ــت )کاتێ دەناڵێنێ

واڵتێکــی  پیشەســازییەوە  ڕووی  لــە 

بــەر  لــە  هەمیشــە  کــرێ  الوازیشــە(، 

ــوار  ــە خ ــان ل ــە ی ــە ک ــی ئەوەدای ڕەحمەت

بەهــای هێــزی کارەوە بێــت، یــان لە ئاســتی 

هێــزی کاردا بێــت. ئــەم بەهایــە تاڕادەیــەک 

نزیکدەبێتــەوە لــە ئاســتی هــەرە نزمــی 

فیزیۆلۆژییــەوە. بژێویــی 

ــاوەر  ــەیی جەم ــی هەمیش ــک بێکاری 2.کاتێ

دەبێتــەوە،  کــەم  دووردا  مــەودای  لــە 

بەپیشەســازییکردن  بەهــۆی  بەتایبــەت 

کۆچــی  و  واڵت  ئابووریــی  قوواڵیــی  لــە 

بەکۆمەڵــەوە، کرێــکان دەتوانــن بەرزببنەوە 

ــەت  ــزی کار، بەتایب ــتی هێ ــەروو ئاس ــۆ س ب

گونجــاوی  بارودۆخــی  قۆناغەکانــی  لــە 

ئابوورییــدا. خەباتــی کرێــکاری لــە مەودانی 

دووردا دەبێتــە مایــەی ئاوێتەکردنــی بەهای 

ــزی کاردا.  ــای هێ ــاو بەه ــەکان لەن کااڵ نوێی

ئاســتی هــەرە کەمــی بژێویــی کــە لــە ڕووی 

کۆمەاڵیەتییــەوە دانــی پێدانــراوە و پەســەند 

کــراوە، دەکرێــت بــە شــێوەیەکی کردارەکــی 

ــتیی  ــە پێداویس ــک ک ــکات، بەجۆرێ ــاد ب زی

ــۆی. ــە خ ــش بگرێت نوێ

ســوپای  داکشــانی  و  3.هەڵکشــان 

بەتەنهــا  هــەر  پیشەســازی،  یەدەگــی 

نەبەســرتاوەتەوە بــە جوڵــەی دانیشــتوان 

)وەک  دیمۆگرافییەکانــەوە  بزاوتــە  و 

و  مــردووان(،  و  لەدایکبــووان  تێکــڕای 

کۆچکردنــی  نێودەوڵەتییەکانــی  بزاڤــە 
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شــێوەیەکی  بــە  بەڵکــو  پرۆلیتاریــاوە، 

لۆژیکــی  بــە  بەسرتاویشــەتەوە  تایبەتــرت 

لــە  ســەرمایەوە.  خــودی  کەڵەکەبوونــی 

کێبڕکێــدا،  لەبــەردەم  مانــەوە  ملمالنێــی 

پێویســتە لەســەر ســەرمایەدارەکان دەســتی 

 dead ــردوو ــر )کاری م ــە ئامێ ــۆڕن ب کار بگ

ــە شــێوەیەکی  ــەم ئاڵوگــۆڕەش ب labour(. ئ

مایــەی دەرپەڕاندنــی  بــەردەوام دەبێتــە 

ســوپایەک لــە دەســتی کار بــۆ دەرەوەی 

ــان ڕۆڵ  ــش هەم ــان. قەیرانەکانی بەرهەمهێن

ــە قۆناغەکانــی  ــە بەرامبــەردا و ل دەبینــن. ل

دۆخــی ئابووریــی گونجــاو و »گەشــانەوە«ی 

ئابوورییــدا، کاتێــک کەڵەکەبوونــی ســەرمایە 

بــە ئاســتێکی بەهێــز و خێــرا زیــاد دەکات، 

کــەم  ســەرمایەداری  یەدەگــی  ســوپای 

دەبێتــەوە.

هیــچ »یاســایەکی ئاڵتونــی« نییــە کۆنرتۆڵی 

ــی  ــکات. ملمالنێ ــکان ب ــەندنی کرێ پەرەس

ــە  ــەرمایە و کاردا ب ــوان س ــی لەنێ چینایەت

ــەندنە  ــەم پەرەس ــەکی ئ ــێوەیەکی بەش ش

کۆنــرتۆڵ دەکات، بــە جۆرێک کە ســەرمایە 

نزمکردنــەوەی  لەپێنــاو  تێدەکۆشــێت 

بژێویــی  ئاســتی  نزمرتیــن  بــۆ  کرێــکان 

تێدەکۆشــێت  کاریــش  و  فیزیۆلــۆژی، 

ڕەگــەزی  بەرفراوانکردنــی  لەپێنــاو 

پێکهاتــەی  مەعنەویــی  و  مێژوویــی 

جێکەوتکردنــی  بــە  ئــەوەش  کــرێ، 

ــە  ــتییە نوێی ــە پێداویس ــر ل ــێکی زۆرت بەش

خــوازراوەکان لەنــاو ئــەم کرێیــەدا. ئاســتی 

هەماهەنگــی و ڕێکخســن و هاوپشــتی 

و خەباتگێــڕی و هۆشــیاریی چینایەتیــی 

پرۆلیتاریــادا، کۆمەڵــە  ڕیزەکانــی  لەنــاو 

لــە  هەیــە  ڕۆڵیــان  کــە  فاکتەرێکــن 

دیاریکردنــی پەرەســەندنی کرێکانــدا. بەاڵم 

لــە دوورمــەودادا دەتوانیــن بە شــێوەیەکی 

مشــتومڕ هەڵنەگــر تێبینیــی ئــەوە بکەیــن 

کــە خواســتێک هەیــە بــۆ هەژارخســتنێکی 

ڕێژەیــی چینــی کرێــکار. پشــکی ئــەو بەهــا 

نوێیــەی کــە پرۆلیتاریــا دەیخولقێنێــت، 

مەیلــی  کرێــکاران،  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  و 

بــەالی نزمبوونــەوە و دابەزیندایــە )کــە 

ڕەنگــە ئەمــەش هاوشــان بێــت لەگــەڵ 

ڕاســتەقینەکان(.  کــرێ  بەرزبوونــەوەی 

ــەکان،  ــوان پێداویســتییە نوێی جیاوازیــی نێ

پێداویســتییە  ئــەم  ســەرچاوەی  کــە 

دیکــە  مانایەکــی  بــە  یــان  نوێیانــەش، 

هــۆکاری پەیدابــوون و ســەرهەڵدانی ئــەم 

پێداویســتییە نوێیانــە، لــە الیــەک بریتییــە 

Ernest Mandel
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لــە پەرەســەندنی هێــزە بەرهەمهێنــەکان و 

گەشــانەوەی بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری 

الیەکــی  لــە  تایبەتــی،  شــێوەیەکی  بــە 

دیکــەش بریتییــە لــە توانــای پڕکردنــەوەی 

کرێــی  ڕێگــەی  لــە  پێداویســتییەکان 

بەدەســتهاتووەوە.

ئاشــکرایەی  و  ڕوون  جیاوازییــە  ئــەو 

ئاســتی  زیادبوونــی  لەنێــوان 

بەرهەمداریــی کار لــە دوورمــەودادا و 

زیادبوونــی کــرێ ڕاســتەقینەکاندا هەیــە، 

ئاماژەیەکــی ڕوونــە بــۆ هەژارخســتنی 

ڕێژەیــی. هــەر لــە ســەرەتاکانی ســەدەی 

ســەرەتای  هەتاوەکــو  بیســتەمەوە 

ســەدە،  هەمــان  حەفتــای  ســااڵنی 

ڕادەی بەرهەمداریــی کار بــە نزیکــەی 

پێنــج یــان شــەش هێنــە زیادیکــردووە 

لــە پیشەســازی و کشــتوکاڵ، هــەم لــە 

ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا، هەم 

ناوەڕاســت.  ئەوروپــای خۆرئــاوا و  لــە 

ــە  ــکاران ل ــەاڵم کرێــی ڕاســتەقینەی کرێ ب

ــێ  ــان س ــدە ی ــاوەدا دوو هێن ــان م هەم

زیادیکــردووە. هێنــدە 

)4(
یاساکانی جوڵەی سەرمایەداری

بــە هــۆی تایبەمتەندییەکانــی وەزیفــە و 

بەرهەمهێنانــی  مۆدێلــی  کارکردنییــەوە، 

کۆمەڵــە  گوێــرەی  بــە  ســەرمایەداری، 

جوڵــە،  دیاریکــراوی  یاســایەکی 

پەرەدەســەنێت، کــە هەڵقــواڵوی رسوشــتی 

سیســتەمەکەن:

)a( چڕبوونەوە و

سێنتڕالیزەبوونی سەرمایە

ــە کێبڕکێــدا ماســییە گــەورەکان ماســییە  ل

دامــەزراوە  قوتــدەدەن.  بچوکــەکان 

گــەورەکان بەســەر دامــەزراوە قەبــارە 

ئــەو  ســەردەکەون،  بچووکەکانــدا 

کەمرتیــان  توانایەکــی  دامەزراوانــەی 

هەیــە و ناتوانــن ســوودمەند بــن لــە 

بەرهەمهێنانــی  پۆزەتیڤەکانــی  الیەنــە 

ناتوانــن  هەروەهــا  بەرفــراوان،  بازنــە 

تەکنیکــی پێشــکەوتووتر و گرانــرت بهێننــە 

قەبــارەی  بــەوەش  خۆیانــەوە.  نــاو 

ــاد  دامــەزراوە پێشــەنگەکان بــەردەوام زی

دەکات )واتــە چڕبوونــەوەی ســەرمایە(. 

ــە  ــتا، ب ــە ئێس ــک ل ــەدە و نیوێ ــش س پێ

 500 دامەزراوەیــەک هەبــوو  دەگمــەن 

کرێــکار کاری تێــدا بکــەن. بــەاڵم لەمــڕۆدا 

ــر  ــە هــەن زیات ــان دامــەزراوە و کارگ دەی

ــدا  ــان تێ ــکار( کاری ــەزار کرێ ــە )100 ه ل

کاتــدا چەندیــن  لــە هەمــان  دەکــەن. 

ــەن  ــدا لەالی ــە کێبڕکێ ــەزراوەی الواز ل دام

کێبڕکێــکارە گەورەکانییــەوە لەناودەبرێــت 

ســەرمایە(. ســێنتڕالیزەبوونی  )واتــە 

)b( بەپرۆلیتاریکردنێکی

پلەبەپلەی دانیشتوانی کرێکار

پێویســتی  ســەرمایە  ســێنتڕالیزەبوونی 

بــەردەوام  شــێوەیەکی  بــە  بەوەیــە 

ژمــارەی ئــەو خــاوەن کارە بچوکانــە کــەم 

ــی  ــی تایبەت ــۆ بەرژەوەندی ــە ب ــەوە ک ببێت

خۆیــان کاردەکــەن. هەروەهــا ژمــارەی 

ــەکات،  ــەم ن ــتوان ک ــەی دانیش ــەو بەش ئ

کــە ناچــارن هێــزی کاری خۆیــان لەپێنــاو 

ــەر  ــن. ئەگ ــدا بفرۆش ــی بژێووی دابینکردن

تەماشــایەکی ســەد ســاڵی کۆتاییەکانــی 

ســەرەتاکانی  و  نــۆزدە  ســەدەی 

ــک  ــن و بەراوردێ ــتەم بکەی ــەدەی بیس س

بــەم  پەیوەســت  ژمارەکانــی  لەنێــوان 

پەرەســەندنەوە بکەیــن، بــە ڕوونــی ئــەو 

خواســتە دەبینیــن:

پەرەسەندنی بونیادی چینایەتی لە 

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا

)بە ڕێژەی سەدیی دانیشتوانی کارکەر(

36.9  62  1880

33.8  65  1890

30.8  67.9  1900

26.3  71  1910

23.5  73.9  1920

20.3  76.8  1930

18.8  78.2  1940

17.1  79.8  1950

14.0  84.2  1960

8.9  89.9  1970

پێچەوانــەی ئــەو ئەفســانە بــاوەی کــە 

پرۆلیتارییــە،  جەمــاوەرە  ئــەم  هەیــە، 

وێــڕای دابەشــبوونی بەســەر چەندیــن 

لەبــری  هەماهەنگییــان  ڕادەی  توێــژدا، 

زیادبوونێکــی  و  گەشــە  پاشەکشــە 

کرێساڵ
)%(

بەڵێندەر و ئیشکەرە 
سەربەخۆکان )%(
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جیاوازیــی  بەخۆوەبینیــوە.  بەرچاویــان 

و  دەســتی  کرێکارێکــی  نێــوان 

کارمەندێکــی  و  بانــک  کارمەندێکــی 

ــە  بچووکــی مەدەنــی، لەمــڕۆدا کەمــرتە ل

چــاو ســەدەیەک پێــش ئێســتادا، هــەم لــە 

ڕووی ئاســتی بژێوییــەوە، هــەم لــە ڕووی 

ــە  ــردن ب ــۆ پەیوەندیک خواســتەکانییەوە ب

ســەنیدکاکان و پەنابــردن بــۆ مانگرتــن، 

بــە  گەیشــن  ڕووی  لــە  هەروەهــا 

ســەرمایەدارییەوە. دژە  هۆشــیارییەکی 

بەپرۆلیتاریکردنــی پلەبەپلــەی دانیشــتوان 

بــە  ســەرمایەدارییدا،  سیســتەمی  لــە 

شــێوەیەکی تایبەتــی هەڵقــواڵوی دووبارە 

ئۆتۆماتیکیــی  بەرهەمهێنانەوەیەکــی 

بەرهەمهێنانــی  پەیوەندییەکانــی 

ئەمــەش  هــۆکاری  ســەرمایەدارییە، 

ــە،  ــەی داهات ــکردنێکی بۆرژوازییان دابەش

دووبــارە  ئــەو  هەمــان  ئــەوەش  کــە 

بەرهەمهێنانەوەیەیــە کــە لــە ســەرەوە 

ــن  ــزم ب ــەر ن ــکان، ئەگ ــرد. کرێ باســامن ک

یاخــود بــەرز بــن، تەنهــا بــۆ پڕکردنــەوەی 

پێداویســتییە بەکاربەرییەکانــی پرۆلیتاریــا 

)جــا پێداویســتیی ڕاســتەوخۆ بــن یاخــود 

دواخــراو( بەکاردێــن. پرۆلیتاریــا ناتوانێــت 

بــکات.  کەڵەکــە  ســامان  و  ســەروەت 

چڕکردنــەوەی  دیکــەوە،  الیەکــی  لــە 

ســەرمایە واتــە زیادبوونــی بەردەوامــی 

تێچــوو و خەرجیــی بونیادنانــی کاروبــارە 

هــەر  نــەک  ئەمــەش  بازرگانییــەکان، 

کرێــکاردا  چینــی  لەبــەردەم  ڕێگــرە 

دامــەزراوە  خاوەنــی  ببێتــە  تاوەکــو 

گــەورەکان،  بازرگانییــە  و  پیشەســازی 

بەڵکــو ڕێگــرە لەبــەردەم زۆرینــەی زۆری 

وردەبۆرژوازییەکانــدا.

)c( زیادبوونی پێکهاتەی 

ئۆرگانیکیی سەرمایە

هەمــوو  ســەرمایەی  دەتوانیــن 

ســەرمایەدارێک، و ســەرمایەی هەمــوو 

دوو  بــە  بکەیــن  ســەرمایەدارەکان، 

تەرخــان  یەکەمــی  بەشــی  بەشــەوە. 

دەکرێــت بــۆ کڕینــی ئامێــر و دابینکردنــی 

ســەرەتایی.  کەرەســتەی  و  ژێرخــان 

ــر  ــەرمایە جێگی ــەی س ــەم بەش ــای ئ بەه

پڕۆســەی  میانــەی  لــە  نەگــۆڕە  و 

بەرهەمهێنانــدا، هێــزی کار پارێزگاریــی 

دەڕوات  بەشێکیشــی  و  دەکات  لــێ 

بــۆ ئــەو بەرهەمانــەی کــە دروســتیان 

ــەم جــۆرە ســەرمایەیە  ــس ب دەکات. مارک

دەڵێــت »ســەرمایەی نەگــۆڕ«. بەشــی 

کــراوە  تەرخــان  ســەرمایەش  دووەمــی 

ــۆ پێدانــی  ــە ب ــۆ کڕینــی هێــزی کار، وات ب

کرێــکان. مارکــس بــەم جۆرەیــان دەڵێــت 

بەشــەیە  ئــەم  گــۆڕاو«.  »ســەرمایەی 

لــە ســەرمایە کــە زیادەبەهــا بەرهــەم 

دەهێنێــت.

نەگــۆڕ  نێــوان ســەرمایەی  پەیوەندیــی 

و ســەرمایەی گــۆڕاو، لــە یــەک کاتــدا 

تەکنیکییــە –بــۆ  پەیوەندییەکــی  هــەم 

و  ئامێــر  لــەم  هەریــەک  بەکارهێنانــی 

قازانجهێــن،  شــێوەیەکی  بــە  ئامڕازانــە 

بڕێــک  بەخەرجدانــی  و  پێــدان  ئەمــە 

سێنتڕالیزەبوونی 
سەرمایە پێویستی 

بەوەیە بە شێوەیەکی 
بەردەوام ژمارەی 
ئەو خاوەن کارە 

بچوکانە کەم ببێتەوە 
کە بۆ بەرژەوەندیی 

تایبەتی خۆیان 
کاردەکەن. هەروەها 
ژمارەی ئەو بەشەی 

دانیشتوان کەم 
نەکات، کە ناچارن 
هێزی کاری خۆیان 
لەپێناو دابینکردنی 

بژێوویدا بفرۆشن
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لــە کەرەســتەی ســەرەتایی دەخوازێــت 

کرێــکار  لــە  ژمارەیــەک  پێویســتە  و 

کاری  هەتاوەکــو  بکرێــن  دەستنیشــان 

پەیوەندییەکــە  هــەم  بکەیــن-  لەســەر 

لەســەر بنەمــای بەهــا: ئــەو بــڕە لــە کــرێ 

ــزی  ــی هێ ــۆ کڕین ــت ب کــە خــەرج دەکرێ

کاری ژمارەیــەک کرێــکار و کارپێکردنــی 

بڕێــک  کــە  ئامێــرەکان  لــە  ژمارەیــەک 

پارەیــان تێــدا خــەرج دەکرێــت، هەروەها 

بــۆ گۆڕینــی کەرەســتە خــاوەکان بــەم 

نرخــە. مارکــس گوزارشــتێکی بــۆ ئــەم 

ــۆڕ  ــەرمایەی نەگ ــوان س ــەی نێ پەیوەندیی

ئەویــش  دانــاوە،  گــۆڕاو  ســەرمایەی  و 

ســەرمایەیە. ئۆرگانیکــی  پێکهاتــەی 

ســەرمایەی  گەشەســەندنی  لەگــەڵ 

ــە  ــە ڕوو ل ــەم پەیوەندیی ــازییدا، ئ پیشەس

گەشــە و زیادبــوون و فراوانبــوون دەکات. 

کــە  خــاوەی  کەرەســتە  بارســتە  ئــەو 

زیادیکــردووە، لەگــەڵ ئــەو ژمــارە ئامێرەی 

کــە زیادیکــردووە )و لەگەڵیشــیدا ئاڵۆزتــر 

بــوون(، لەالیــەن )1 یــان 10 یــان 100 

ــن.  ــەوە دەجوڵێندرێ ــان 1000 کرێکار(ـ ی

بەهــای کڕینــی کەرەســتەی خــاو و ئامێــر 

و وزە و ژێرخــان، کــە ڕۆژ بــە ڕۆژ لــە 

بەرامبــەر  دەچێتــە  بەرزبوونەوەدایــە، 

بارســتەی کرێکانــەوە.

)d( خواستی نزمبوونەوەی

ناوەندە تێکڕای قازانج

ــە  ــی ب ــێوەیەکی لۆژیک ــە ش ــایە ب ــەم یاس ئ

ئەگــەر  دێــت.  پێشــوودا  یاســاکەی  دوای 

زیــاد  ســەرمایە  ئۆرگانیکیــی  پێکهاتــەی 

بــکات، قازانــج ڕوو لــە نزمبوونــەوە دەکات 

لــە بەرامبــەر کــۆی گشــتیی ســەرمایەدا، 

چونکــە ســەرمایەی گــۆڕاو خــۆی زیادەبەها، 

واتــە قازانــج، بەرهەمدەهێنێــت.

ئێمــە لێــرەدا قســە لەســەر یاســایەکی 

نــەوەک  دەکەیــن،  ئارەزوومەندانــە 

ــت و  ــێوەیەکی ڕاس ــە ش ــە ب ــایەک ک یاس

ڕەوان خــۆی ســەپاندبێت، وەک یاســای 

ــای  ــود یاس ــەرمایە، یاخ ــەوەی س چڕبوون

بەپرۆلیتاریکردنــی دانیشــتوانی کرێــکار. 

فاکتەرانــە  ئــەو  هەمــوو  بێگومــان 

ڕەنگدانــەوەی ئــەو خواســتەن. گرنگرتیــن 

ئــەو فاکتەرانــەش بریتییــە لــە زیادبوونــی 

تێکــڕای ئیســتغالکردن و ســتەم کــردن لــە 

ــا  ــڕای زیادەبەه ــی تێک ــرێ، و زیادبوون ک

بارســتەی  کــۆی  نێــوان  )پەیوەندیــی 

ــکان(.  ــتەی کرێ ــۆی بارس ــا و ک زیادەبەه

بــەاڵم دەبێــت تێبینیــی ئــەوە بکەیــن 

زیادەبەهــا،  تێکــڕای  زیادبوونــی  کــە 

ــەوەی  ــە نزمبوون ــت ل ــر بێ ــت ڕێگ ناتوانێ

تێکــڕای  ناوەنــدە  ئارەزوومەندانــەی 

ــە شــێوەیەکی نەگــۆڕ. ئاســتێک  ــج ب قازان

Ernest
 M

andel
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ــە  ــتەقینە و ن ــی ڕاس ــە کرێ ــە ن ــە ک هەی

کرێــی ڕێژەیــی ناتوانــن بچنــە ژێــر بــاری 

بەبــێ هەڕەشــە و گومــان خستنەســەر 

ــی  ــی کاری کۆمەاڵیەت ڕادەی بەرهەمداری

دەســتی  بەروبوومــی  و  بەرهــەم  و 

کارکــەر، لــەو دەمــەی هیــچ ئاســت و 

ســنوورێک نییــە بــۆ زیادبوونــی پێکهاتەی 

)پێکهاتــەی  ســەرمایە  ئۆرگانیکیــی 

ــێ  ــت بەب ــەرمایە دەتوانێ ــی س ئۆرگانیکی

ســنوور لــە دامــەزراوە بەئامێرکراوەکانــدا 

هەڵکشــێت(. و  بەرزببێتــەوە 

)e( بەکۆمەاڵیەتیکردنی

بابەتیی بەرهەمهێنان

لــە ســەرەتاکانی بەرهەمهێنانــی کااڵییــدا، 

یەکەیەکــی  دامەزراوەیــەک  هەمــوو 

ــا  ــەوی دیکــە، تەنه ــە ئ ــوو ل ســەربەخۆ ب

زووتێپەڕیــان  و  کــەم  پەیوەندییەکــی 

هەبــوو لەگــەڵ دووکانــدار و کڕیارەکانــدا. 

بەرەوپێشــچوونی  لەگــەڵ  بــەاڵم 

ــە  سیســتەمی ســەرمایەدارییدا، پەیوەندیی

تەکنیکــی و کۆمەاڵیەتییــە بەردەوامــەکان 

ــە مەبەســتی پێکەوەگرێدانــی  ــدران ب گرێ

کۆمپانیــاکان و کەرتــە پیشەســازییەکان، 

و  واڵتــان  بەرچــاوی  ژمارەیەکــی  لــە 

لــە  قەیــران  بوونــی  کیشــوەرەکاندا. 

کەرتێکــدا ڕەنگدانــەوەی دەبێــت لەســەر 

ــەم شــێوەیە  ــە. ب ــی دیک گشــت کەرتەکان

ــە دوای پەیدابوونــی  ــۆ یەکــەم جــار ل و ب

ژێرخانێکــی  مرۆییــەوە،  ڕەگــەزی 

ئابووریــی هاوبــەش لەنێــوان ســەرجەم 

مرۆڤەکانــدا لەدایکبــوو، هــەر ئــەوەش 

ــی  ــە جیهان ــوو ل ــتییان ب ــای هاوپش بنەم

داهاتــوودا. کۆمۆنیســتیی 

)5(
لێکدژییە چەسپیوەکانی ناو مۆدێلی 

بەرهەمهێنانی سەرمایەداری
لــە میانــەی یاســاکانی بزاوتــی سیســتەمی 

ســەرمایەدارییەوە، دەتوانیــن ڕۆشــنایی 

ــە  ــە لێکدژیی ــک ل ــەر کۆمەڵێ ــە س بخەین

ــە: ــودی مۆدێلەک ــی خ بنەڕەتییەکان

ڕێکخســتنی  نێــوان  لێکدژیــی   )a(
هــەر  لەنــاو  بەرهەمهێنــان 

ســەرمایەدارییدا،  دامەزراوەیەکــی 

زیاتــر  و  مەبەســتدارانە  ڕێکخســتنێکی 

فــەوزا  ئــەو  هەروەهــا  هۆشــیارانەیە؛ 

لەنــاو  ڕۆژ  بــە  ڕۆژ  پشــێوییەی  و 

ســەرمایەدارییدا  بەرهەمهێنانــی  کــۆی 

ــەوەی  ــی مان ــەوە و دەرئەنجام قووڵدەبێت

ــی  ــەت و بەرهەمهێنان ــی تایب خاوەندارێتی

گشــتێندراوە. کااڵیــی 

وەرچەرخانــی  نێــوان  لێکدژیــی   )b(
لەپێنــاو  بەرهەمهێنــان  بابەتیــی 

بەرهەمهێنانــی کۆمەاڵیەتــی و پارێــزگاری 

لــە موڵــک و ماڵــی تایبەتــی بەرهەمــەکان 

و قازانــج و ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان. 

کاتێــک پەیوەندیــی ئاڵوگۆڕکێــی نێــوان 

و  واڵتــان  و  لقــەکان  و  دامــەزراوەکان 

خــۆی،  ئاســتی  دەگاتــە  کیشــوەرەکان 

ــت  ــاو دەکەوێ ــان بەرچ ــەو حەقیقەتەم ئ

کار  بەتەواوەتــی  سیســتەمەکە  کــە 

لــە  دەســتەیەک  فەرمانــی  لەســەر 

و  ســەرمایەدارەکان  دەوڵەمەنــدە 

دەکات،  قازانجەکانیــان  بەرژەوەندیــی 

رسوشــتە  دەرئەنجامــی  ئەمــەش  کــە 

کۆتــکارە  و  ئابوورییەکــە  عەبەســییە 

سیســتەمەیە. ئــەم  کۆمەاڵیەتییەکــەی 

)c( لێکدژیــی نێــوان خواســتی سیســتەمی 
هێــزە  پێشخســتنی  بــۆ  ســەرمایەداری 

بەرهەمهێنــەکان بــە شــێوەیەکی بێســنوور 

و ئــەو ســنوورە بەرتەســکانەی بەســەر 

ــی  ــی و کۆمەاڵیەتی ــی تاکەکەس بەکاربردن

و جەماوەریــی کرێکاراندا دەســەپێدنرێن، 

تــا ئــەو جێگەیــەی ئامانجــی بەرهەمهێنان 

بریتیبێــت لــە گەیشــن بــە ئاســتی هــەرە 

لــەم  کارێکــی  کــە  زیادەبەهــا،  زۆری 

جــۆرەش پێویســتی بــە دەستنیشــانکردنی 

ــە. کرێی

و  گەشــانەوە  نێــوان  لێکدژیــی   )d(
ــک  ــی زانســت و تەکنی پێشــکەوتنی مەزن

و ئــەو وزە ڕزگاریبەخشــەی دەیخوڵقێنــن، 

وزەیــە  ئــەم  ئاڕاســتەکردنی  لەگــەڵ 

لەالیــەن هێــزە بەرهەمهێنەکانــەوە بــۆ 

و  کااڵکان  فرۆشــتنی  پێداویســتییەکانی 

ــە  ــەرمایەدارەکان، ک ــی س دەوڵەمەندکردن

ئەمــەش بــە شــێوەیەکی خولیــی ئــەم 

بــۆ  دەگۆڕێــت  بەرهەمهێنانــە  هێــزە 

هێــزی وێرانکــەر )بەتایبــەت لــە زەمەنــی 

قەیرانــە ئابوورییــەکان و جەنگــەکان و 

دیکتاتۆرییــە  سیســتەمە  لەدایکبوونــی 

تەنانــەت  خوێناوییــەکان،  فاشیســتە 

ــە  ــە ل ــە هەڕەش ــدا ک ــەو چوارچێوەیەش ل
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دەکات(،  مــرۆڤ  رسوشــتیی  ژینگــەی 

ــەردەم  ــتۆتە ب ــی خس ــەش مرۆڤایەتی بەم

بــژاردەوە:       دوو  یاخــود  دووڕیانێــک 

یــان سۆســیالیزم یــان بەربەرزیــم.

)e( ملمالنێــی چینایەتیی حاشــاهەڵنەگری 
نێــوان کار و ســەرمایە. کــە بــە شــێوەیەکی 

خولیــی مەرجــە ئاســاییەکانی دووبــارە 

بەرهەمهێنانــەوەی کۆمەڵگــەی بــۆرژوازی 

لەباردەبــات.

)6(
قەیرانە خولییەکانی 
زیادەبەرهەمهێنان

مۆدێلــی  نــاو  لێکدژییەکانــی  گشــت 

بــە  ســەرمایەداری  بەرهەمهێنانــی 

شــێوەیەکی خولیــی و لــە فۆڕمــی قەیرانی 

ئــەو  دەتەقنــەوە.  زیادەبەرهەمهێنانــدا 

خواســتەی ڕووی لــە قەیرانــە خولییەکانــی 

ــی  ــتی تێپەڕین ــە، خواس زیادەبەرهەمهێنان

خولــدا  چەندیــن  بــە  بەرهەمهێنــان 

قۆناغەکانــی  تێپەڕاندنــی  لەوێــوە  و 

ــی و گەشــانەوە و  ــەوە و بازاڕگەرم بووژان

ــە خواســتێکە  ــران و داکشــانەوە، ئەم قەی

بەرهەمهێنانــی  مۆدێلــی  لەگــەڵ  و 

ســەرمایەدارییدا لەدایکبــووە و تایبەتــە 

ڕەنگــە  مۆدێلــە.  ئــەو  خــودی  بــە 

شــەپۆلە هەڵکشــان  ئــەم  فراوانبوونــی 

بــۆ  چەردەیەکــەوە  لــە  داکشــانانە  و 

بــەاڵم  بگۆڕێــت،  دیکــە  چەردەیەکــی 

واقیعێکــی حاشــاهەڵنەگرە لــە سیســتەمی 

ســەرمایەدارییدا.

)بــە  ئابوورییــەکان  قەیرانــە 

لــە  لێکبچــڕان  و  کەلێــن  مانــای 

ئاســاییدا(  دووبارەبەرهەمهێنانــەوەی 

ــش ســەرمایەدارییەکاندا  ــە پێ ــە کۆمەڵگ ل

کۆمەڵگــە  لــە  و  ڕوویانــداوە 

و  ڕوویانــداوە  سەرمایەدارییەکانیشــدا 

ــە هــەردوو بارەکــەدا  ــەاڵم ل ڕوودەدەن. ب

و  کااڵ  زیادەبەرهەمهێنانــی  قەیرانــی 

ســەرمایە نییــن، بەڵکــو بــە مانایەکــی 

ــای  ــە بەه ــن ل ــی کورتهێنان ــە قەیران دیک

.)use value( ئاڵوگــۆڕدا 

قەیرانــی  ئــەوەی خاڵــی جیاکــەرەوەی 

ســەرمایەدارییە،  زیادەبەرهەمهێنانــی 

ــەوە  ــەم دەبن ــەکان ک ــە داهات ــە ک ئەوەی

و بێــکاری زیــاد دەکات و هــەژاری )و 

هەندێــک جــار برســێتییش( باڵودەبنــەوە، 

دابەزینــی  بــۆ  ناگەڕێتــەوە  ئەمــەش 

بەڵکــو  ماتریاڵــی،  بەرهەمهێنانــی 

بــە  چونکــە  ڕاســتە،  پێچەوانەکــەی 

ــا ئاســتێکی  ــاددەکات کــە ت شــێوەیەک زی

زۆر هێــزی کڕیــن تێدەپەڕێنێــت. بــەم 

جــۆرە چاالکیــی ئابــووری دادەبەزێــت، 

بەرهەمــەکان  چیــرت  لەبەرئــەوەی 

نافرۆرشێــن، نــەک لەبەرئــەوەی لــە ڕووی 

کــورت  ]بەرهەمــەکان[  فیزیکییــەوە 

دەهێنــن.

خولییەکانــی  قەیرانــە  بنەمــای  لــە 

کاتــدا  یــەک  لــە  زیادەبەرهەمهێنانــدا، 

ڕووبــەڕوو دەبینــەوە لەگــەڵ »دابەزینــی 

ناوەنــدە تێکــڕای قازانــج« و »فــەوزا و 

ــەرمایەداری«  ــی س ــی بەرهەمهێنان ناڕێکی

ــان،  ــی بەرهەمهێن ــتی پەرەپێدان و »خواس

ســنوورانەی  ئــەو  ڕەچاوکردنــی  بەبــێ 

بــۆرژوازی  دابەشــکردنی  مۆدێلــی 

بەکاربردنــی  و  مــەرسەف  بەســەر 

ــەپێنێت«.  ــدەردا دەیس ــاوەری ڕەنج جەم

ســەرمایەکان  بەرچــاوی  بەشــێکی 

کۆبکەنــەوە،  تــەواو  قازانجــی  ناتوانــن 

تێکــڕای  دابەزینــی  بەهــۆی  ئــەوەش 

قازانجــەوە. بەگەڕخســن و سەرکارخســن 

کەمدەبێتــەوە و بێــکاری باڵودەبێتــەوە. 

ــە  ــک ل ــدا هەندێ ــەم فاکتەرەش ــەڵ ئ لەگ

کااڵکان بــە زەرەر دەفرۆرشێــن و دبێتــە 

هــۆی خێراترکردنــی دابەزینــی ئاســتی 

گشــتی هەلــی کار و داهــات و هێــزی 

ئابــووری. کــۆی چاالکیــی  و  کڕیــن 

لــە  زیادەبەرهەمهێنــان  قەیرانــی 

ئــەو  بەرئەنجامــی  هــەم  کاتــدا  یــەک 

ئامڕازێکیشــە  هــەم  و  فاکتەرانەیــە 

بەدەســت سیســتەمی ســەرمایەدارییەوە 

بەشــەکی  شــێوەیەکی  بــە  ئــەوەی  بــۆ 

ــەوە، دواجــار  ــاڵ بکات کاریگەرییەکــەی بەت

قەیرانیــش سەردەکێشــێت بــۆ دابەزاندنــی 

ــان  ــی دەی بەهــای کااڵکان و مایەپووچبوون

دامــەزراوە. بەمەش کۆی گشــتیی ســەرمایە 

ــا  ــکەرە ت ــە ڕێگەخۆش ــەوە. ئەم کەمدەبێت

جارێکــی دیکــە تێکــڕای قازانــج و چاالکیــی 

کەڵەکەکــردن ڕوو لــە هەڵکشــان بکەنــەوە. 

بێکاریــی جەماوەریــش هۆکارێــک دەبێــت 

ــاندنەوەی  ــڕای چەوس ــی تێک ــۆ زیادبوون ب

هەمــان  ئەمــەش  کــە  کار،  دەســتی 

دەکەوێتــەوە. لــێ  دەرئەنجامــی 
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لێکدژییــە  ئابــووری،  قەیرانــی 

و  دەکاتــەوە  قــووڵ  کۆمەاڵیەتییــەکان 

بــەرەو  بنێــت  پێــوە  پاڵیشــی  ڕەنگــە 

و  کۆمەاڵیەتــی  گــەورەی  قەیرانێکــی 

ــە  ــووری ئاماژەیەک ــی ئاب ــی. قەیران سیاس

بۆئــەوەی کــە ســەرمایەداری لێبۆتــەوە 

بــۆ  بگۆڕدرێــت  ئەوەیــە  کاتــی  و 

مرۆڤانەتــر،  و  چاالکــرت  سیســتەمێکی 

ــەکان  ــی و ماتریاڵیی ــە مرۆی ــە دەرامەت ک

دەبێــت  بــەاڵم  نــەدات.  بەهــەدەر 

ئــەوەش بڵێیــن کــە قەیرانــی ئابــووری 

خۆبەخــۆ نابێتــە مایــەی داڕووخاندنــی 

ئــەوەی  بەڵکــو  سیســتەمە،  ئــەم 

ــیارانەی  ــی هۆش ــت کردەیەک دەیڕووخێنێ

هــەر  کــە  شۆڕشــگێڕەیە  چینــە  ئــەو 

لێکەوتەکانــی  و  سیســتەمەکە  خــودی 

کرێــکار. چینــی  خوڵقاندوویانــە: 

)7(
یەکێتی و پەرتبوونی پرۆلیتاریا

پرۆلیتاریــا  خــۆی  ســەرمایەداری 

دەخوڵقێنێــت، پاشــان دەیانخاتــە نــاو 

پــڕۆژەی گەلێــک گرنگــەوە، لەوێشــدا 

بەســەردا  پیشەســازییان  دیســپلینێکی 

ئــەم  لەگــەڵ  بــەاڵم  باڵودەکاتــەوە، 

دیسپلینەشــدا هێشــتا لــە شــوێنەکانی 

کارکــردن هاوپشــتی و پێکەوەیــی بوونــی 

ــەڵ  ــن لەگ ــە هاوکات ــەاڵم ئەمان ــە. ب هەی

ــدان و ڕاکــردن ]ی ســەرمایەداران[  هەوڵ

ــۆ  ــن قازانجــدا- هــەم ب ــە دوای زۆرتری ب

ــە  ــەرمایەداری ک ــی س ــوو پڕۆژەیەک هەم

ئەگــەر بــە شــێوەیەکی تــاک و تەنهــا 

ــە  ــەبارەت ب ــەم س ــن، ه ــای بکەی تەماش

گشــت چینــی بــۆرژوازی. ئــەم چینــە 

گەلێــک هۆشــیار و بەئاگایــە بــە واقیــع، 

ــی  ــەرەتاییەکانی خەبات ــەوە س ــە تەقین ک

دووپاتکردۆتــەوە،  ئەمەیــان  کرێــکاران 

دەبینێتــەوە  لــەوەدا  خــۆی  ئەمــەش 

هێــزی  یەکگرتنــی  و  چڕکردنــەوە  کــە 

پرۆلیتاریــا، دەبێتــە هەڕەشــەیەکی مــەزن 

بــۆ ســەر بەرژەوەندییەکانــی بــۆرژوازی.

مۆدێلێکــی  ڕەوتــەدا  لــەم  هەربۆیــە 

بەرهەمهێنــان گەشەیســەند، کــە لەگــەڵ 

خۆیــدا جوڵەیەکــی لێکــدژ و دوالیســتیی 

مەیلێکــی  الیەکــەوە  لــە  هەڵگرتبــوو: 

مێژوویــی هەیــە –کــە مەیلێکــی بنەڕەتی 

زۆر-  زەمەنێکــی  درێژایــی  بــە  بــووە 

ــۆ  ــود ب ــا، یاخ ــتنی پرۆلیتاری ــۆ یەکخس ب

یەکخســتنی گشــت کارکەرانــی کرێگرتــە، 

لەنــاو  هەماهەنگــی  باڵوکردنــەوەی  و 

ڕیزەکانیانــدا؛ لــە الیەکــی دیکەشــەوە 

بــۆ  هــەن  دووبــارە  هەوڵگەلێکــی 

پــەرت و پــەرش و باڵوکردنــەوەی چینــی 

پرۆلیتاریــا و دابەشــکردنی بــۆ چەنــد 

ــەی  ــە ڕێگ ــەوەش ل ــک، ئ ــە و توێژێ یەک

چەوســاندنەوەی دووهێنــدەی هەندێــک 

لــەو توێژانــە و ســتەم لێکردنیــان بــە 

ــە  ــەی ب ــەو دەم ــەت، ل ــێوەیەکی تایب ش

شــێوەیەکی ڕێژەیــی چەنــد توێژێکــی 

و  جیادەکەنــەوە  نەختێــک  دیکــە 

 قەیرانی ئابووری 
ئاماژەیەکە بۆئەوەی 

کە سەرمایەداری 
لێبۆتەوە و کاتی 

ئەوەیە بگۆڕدرێت 
بۆ سیستەمێکی 

چاالکتر و مرۆڤانەتر، 
کە دەرامەتە مرۆیی 

و ماتریاڵییەکان 
بەهەدەر نەدات
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لەگەڵــدا  جیاوازتــری  مامەڵەیەکــی 

ــەکان، وەک  ــا تایبەت ــەن. ئایدیۆلۆژی دەک

بەتایبــەت ڕاســیزم، جیاکاریــی جێندەری، 

بوونەتــە  بێگانــە،  لــە  ڕق  شــۆڤێنیزم، 

پاســاو بــۆ زیاتــر چەســپاندنی ئــەم شــێوە 

چەوســاندنەوە،  و  ســتەم  تایبەتانــەی 

لەنــاو هەنــاوی  بــە دیاریکــراوی  کــە 

یەکەمینەکانــدا  ســەرمایەدارییە  واڵتــە 

کۆڵۆنیالیــزم  بــەاڵم  لەدایکبــوون، 

توندتــر  ڕادەکەیــان  ئیمپریالیــزم  و 

و  جیهــان  ئاســتی  لەســەر  کردۆتــەوە 

دواڕادە. بــۆ  کردۆتــەوە  بەرزیــان 

ژنــان  کاری  چــڕی  بەکارهێنانێکــی 

لــە  بــوو  یەکێــک  نەوجەوانــان،  و 

ئامــڕازە خواســرتاوەکان کــە پیشەســازە 

ــا، ئــەوەش  ســەرەتاییەکان بەکاریاندەهێن

لــە  کرێــکان  داشــکاندنی  لەپێنــاو 

ســەرەتاییەکان.  کارگــە  و  مانیفاکتــۆر 

بــە  بــۆرژوازی  کاتــدا  هەمــان  لــە 

ــا  ــە کڵێس ــتی ب ــەت پش ــێوەیەکی تایب ش

بەســتووە  دیکــەش  دامەزراوەکانــی  و 

ئایدیۆلۆژیــا  باڵوکردنــەوەی  لەپێنــاو 

هەتاوەکــو  خۆیــدا،  کۆنەپارێزەکــەی 

لــەو ڕێگەیــەوە لەنــاو چینــی کرێــکار 

دیکــەی  ڕەنجدەرەکانــی  توێــژە  و 

دانیشــتواندا ئــەو بیرۆکەیــە بچەســپێنێت 

کــە دەڵێــت: »شــوێن و پێگــەی ژنــان 

ــان  ــتە ژن ــە«، و پێویس ــاڵ و خێزان ــاو م ن

ــاش  ــتی زۆر ب ــە و پۆس ــش و کار و پل ئی

ــە  ــر دەبێت ــەش زیات ــە ئەم ــرن )ک وەرنەگ

و  ژنــان  کاری  بێبەهاکردنــی  مایــەی 

کرێکانیــان(. نزمکردنــەوەی 

ڕەگــەزی  بەکارهێنەرانــی  و  کرێــکاران 

ســەرمایەدارییدا،  لــە سیســتەمی  مــێ 

ســتەمێکی  ڕووبــەڕووی  واقیعــدا  لــە 

الوە.  دوو  لــە  دەبنــەوە  دووهێنــدە 

زۆربەیــان  لەبەرئــەوەی  الیــەک  لــە 

ــی  ــە هی ــرت ل ــی کەم ــت و حەقێک پاداش

پیــاوان وەردەگــرن، ئــەوەش یــان بــە 

ــە  ــان ب ــی کاری ژن ــان و دانان پۆلێنکردنی

ــی  ــە پێدان ــود ب ــرت، یاخ ــی کەم بەهایەک

ــان  ــەر هەم ــە بەرامب ــرت ل ــی کەم کرێیەک

ڕاســتەوخۆ  ئەمــەش  کارکردنــدا،  بــڕی 

ــەوە  ــە بەرزدەکات ــەو زیادەبەهای ــڕی ئ ب

دەســتیدەکەوێت.  ســەرمایەدار  کــە 

لــە الیەکــی دیکەشــەوە لەبەرئــەوەی 

و  کۆمەاڵیەتــی  ژیانــی  سیســتەمی 

ئابووریــی بــۆرژوازی لــە دەوری خێزانــی 

ئــەم  بەســتووە،  تــەوەری  پاتریارکــی 

ــی  ــی بنەڕەتی ــەش خانەیەک ــۆرە خێزان ج

ــەوەی  ــردن و دووبارەبەرهەمهێنان بەکارب

ــتیدا  ــە. لەڕاس ــزی کارکردن ــی هێ ماتریاڵی

ــی  ــدا کارێک ــاو خێزان ــارن لەن ــان ناچ ژن

دیکــە پێشــکەش بکــەن بەبــێ وەرگرتنــی 

ــی  ــک، وەک ئامادەکردن ــچ بەرامبەرێ هی

و  شوشــن  گەرمکردنــەوە،  خــۆراک، 

Ernest Mandel
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و  منــداڵ  بەخێوکردنــی  پاککردنــەوە، 

...هتــد. ئــەم جــۆرە کارکردنــەی ژنــان 

بــۆ  نییــە  ڕاســتەوخۆ  ســەرچاوەی 

زیادەبەهــا، لەبەرئــەوەی لەنــاو هیــچ 

بەرجەســتە  بەرهەمهاتــوودا  کااڵیەکــی 

شــێوەیەکی  بــە  بــەاڵم  نابێــت، 

ــی  ــەی زیادبوون ــە مای ناڕاســتەوخۆ دەبێت

بــە  کۆمەاڵیەتــی،  زیادەبەهــای  بــڕی 

تێچوونــی  و  خەرجــی  ڕادەیەکیــش 

هێــزی  دووبارەبەرهەمهێنانــەوەی 

کاریــش لەســەر شــانی چینــی بــۆرژوازی 

پێویســت  ئەگــەر  دەکات.  ســووک 

ــوو  ــا هەم ــی پرۆلیتاری ــە لەســەر تاک بوای

ــی  ــوارد، خزمەتگوزارییەکان ــی خ ژەمەکان

پاککردنــەوە و گەرمکردنــەوەی لــە بــازاڕ 

بکڕیبایــە، ئەگــەر پێویســت بوایــە پــارەی 

ــی  ــی منداڵەکان ــزگاری و بەخێوکردن پارێ

بــدات لــە دەرەوەی کاتــی قوتابخانەیــان، 

ــدە  ــوو ناوەن ــت ب ــان پێویس ــەوا بێگوم ئ

کرێــی ئــەو کرێــکارە بــە شــێوەیەکی 

بەرچــاو لــەوەی هەیــە زیــادی بکردایــە، 

ئــەو کاتــەش پێویســت بــوو لەســەری 

ــەدراو«،  ــرێ ن ــەر »کاری ک ــە ب پەنابەرێت

کچەکانــی  یاخــود  هاوژینەکــەی  کــە 

یاخــود دایکــی و ...هتــد دەیگرنەئەســتۆ. 

ئەمــەش بــە هەمــام ڕادە زیادبەهــای 

دەکاتــەوە. نــزم  کۆمەاڵیەتــی 

خەســڵەتی تونــد و گیــری بەرهەمهێنانــی 

و  بەرزکردنــەوە  بــە  ســەرمایەداری، 

نزمکردنــەوەی کتوپــڕی بەرهەمهێنانــی 

پیشەســازی، پێویســتی بــە بزاوتێکــە کــە 

لــە لێشــاوی دەســتی کار و لەبێژنگدانیان 

ــان ئاســت  ــە هەم ــازاڕی کار«دا، ب ــە »ب ل

ــەوەی  ــۆ نزمکردن ــت. ب ــر بێ ــد و گی تون

و  سیاســی  خەرجییــە  و  تێچــوون 

کۆمەاڵیەتییەکانــی ئــەم بزاوتــە توندانــە، 

کــە لەگــەڵ خۆیانــدا ناســەقامگیری و 

ــن،  ــی بەرچــاو دەخوڵقێن ــڵەژانی مرۆی ش

لــە بەرژەوەندیــی ســەرمایەدایە کــە پەنــا 

بــۆ هاوردەکردنــی دەســتی کار ببــات لەو 

واڵتانــەی کــە ڕادەی بەپیشەســازیبوونیان 

وەک پێویســت نییــە. لــە سەرەتاشــدا 

ئەمــە پشــت دەبەســتێت بــە ڕازیبــوون و 

گوێڕایەڵییــەک کــە بەرئەنجامــی هــەژاری 

و کەمیــی توانــای بەکارهێنانــە، هەروەها 

ــەی  ــەو جیاوازییان ــتێت ب ــت دەبەس پش

ــتە  ــەم دەس ــی ئ ــوان دابونەریت ــە لەنێ ک

کارە هاوردەکــراوە و چینــی کرێــکاری 

نیشــتیامنییدا هەیــە، لەپێنــاو ڕێگرتــن 

لــە پەرەســەندنی هاوپشــتیی ڕاســتەقینە 

و یەکێتیــی چینایەتــی، کــە ســەرجەم 

بگرێتــەوە  کرێــکاران  و  پرۆلیتاریــا 

هەمــوو  لــە  و  واڵتــان  هەمــوو  لــە 

نەتــەوەکان.

کۆچکــردن  بزاوتانــەی  جــۆرە  ئــەم 

مۆدێلــی  مێــژووی  ســەرتاپای  لــە 

بەرهەمهێنانــی ســەرمایەدارییدا هەبووە. 

کۆچیــان  ئیرلەندییــەکان  منوونــە  بــۆ 

ئینگلتــەرا و ســکۆتلەندا،  بــەرەو  کــرد 

ئەڵامنیــا،  بــەرەو  پۆڵەندییەکانیــش 

ئیتاڵییــەکان و بەشــێک لــە ئەفریقیــای 

پورتوگالییــەکان  و  ئیســپانی  و  باکــوور 

هیندییەکانیــش  فەڕەنســا،  بــەرەو 

ســەرەتا بــەرەو کۆڵۆنییــە بەریتانییــەکان، 

بەریتانیــا،  خــودی  بــەرەو  دواتریــش 

چینییــەکان بــەرەو ســەرجەم ناوچەکانــی 

دەوروبــەری زەریــای هێمــن، کۆرییــەکان 

بــەرەو ژاپــۆن، پاشــان چەندیــن شــەپۆلی 

ــەرەو  ــەدوای یەکــی کۆچکــردن ب یــەک ل

)ئینگلیــزەکان،  باکــوور  ئەمریــکای 

ــدی،  ــە، پۆڵەن ــی، جولەک ــدی، ئیتاڵ ئیرلەن

یۆنانــی، پۆرتۆریکــۆ و مەکســیکییەکان؛ 

ــتەکان  ــە ڕەشپێس ــە کۆیل ــە ل ــە جگ ئەم

هــەژدە  و  حەڤــدە  ســەدەکانی  لــە 

و  ئەرجەنتیــن  بــەرەو  و  نــۆزدەدا(  و 

ئوســتڕالیا.

چڕانــەی  شــەپۆلە  ئــەم  هەمــوو 

کۆچکــردن بــە ڕادەی جیاجیــا هاوشــان 

ــۆری  ــاردەی جۆراوج ــەڵ دی ــوون لەگ ب

دووهێنــدە  چەوســاندنەوەی  وەک 

کۆچبــەران  بــەردەوام.  ســتەمی  و 

ــەن  ــەدا کاردەک ــەو کەرتان ــە[ ل ]ناچاران

بــە  دەدرێــت  کــرێ  کەمرتیــن  کــە 

ئــەو  هەمــوو  ناچاریشــن  کرێــکار، 

بــە  زۆر  زیانــی  کــە  بکــەن  کارانــە 

لەنــاو  دەگەیەنێــت،  تەندروســتی 

ــن  ــدا نیشــتەجێ دەب ــۆ و کوختەکان گیت

شــوێنێکی شــیاویان نییــە، بــە گشــتییش 

بێبەشــن لــە خوێنــدن بــە زمانــی دایکی 

بێشــوومار  شــێوەیەکی  بــە  خۆیــان. 
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جۆرەکانــی  ســەرجەم  ڕووبــەڕووی 

جیــاکاری دەبنــەوە )بەتایبــەت لەپێنــاو 

و  مەدەنــی  مافــی  بەدەســتهێنانی 

یەکســان(،  ســەندیکایی  و  سیاســی 

ڕێگرییــە  جیاکارییــەش  لــەو  ئامانــج 

و  کولتــووری  بەرەوپێشــچوونی  لــە 

ئەدەبییــان و هێشــتنەوەیان لــە بارێکــی 

بــێ مەعنەویەتــدا و لــە ڕووبــەڕووی 

و چەوســاندنەوەیەکی چەنــد  ســتەم 

ــی  ــە بارێک ــتنیان ل ــدەدا، و جێهێش هێن

لــەو  زیاتــر  شــڵۆقدا،  و  ناســەقامگیر 

بــارە ناســەقامگیرەی کــە کرێکارانــی 

تێدایــە. ڕێکخــراوی  و  نیشــتیامنی 

بیروبــاوەڕە  باڵوبوونــەوەی 

لەنــاو  پێشــوەختەکان  ئایدیۆلۆژییــە 

نیشــتیامنییدا،  پرۆلیتاریــای  ڕیزەکانــی 

و  ســتەم  مانــەوەی  بــۆ  پاســاوێکە 

هێنــدە،  چەنــد  چەوســاندنەوەیەکی 

بەشبەشــکردنی  و  پەرتبــوون  چیــرت 

بەســەر  کرێــکار  چینــی  بەردەوامــی 

و  ژن  نەوجەوانــدا،  و  پێگەیشــتوو 

ــدا،  ــتیامنی و کۆچبەرەکان ــدا، نیش پیاوان

و  ســپی  جولەکەکانــدا،  و  مەســیح 

ڕەشپێســتەکاندا، عیرانــی و عەرەبــەکان 

...هتــد. و 

بــە شــێوەیەکی  ناتوانێــت  پرۆلیتاریــا 

ــات  ــۆی بەڕێبخ ــی خ ــەربەخۆ خەبات س

ئاســتی  لــە  –بەتایبــەت  ڕزگاری  بــۆ 

ــە هــەرە  ــە بەرژەوەندیی ــردن ل بەرگریک

لەپێشــینەکان-  هــەرە  و  ڕاســتەوخۆ 

و  کۆبکاتــەوە  خــۆی  مەگــەر  تەنهــا 

بــە  بێــت،  ڕێکخــراو  و  یەکگرتــوو 

ــی و  ــتیی چینایەت ــە هاوپش ــک ک جۆرێ

زامــن  یەکێتیــی گشــت کرێگرتــەکان 

بــکات.

هەمــوو  بــە  دژ  خەبــات  هەربۆیــە 

جۆرەکانــی جیــاکاری و چەوســاندنەوەی 

شــێوەیەکی  بــە  کــە  دووبەرامبــەر، 

و  ژنــان  ڕووبــەڕووی  تایبــەت 

ــەوە و  ــەران و نەت ــان و کۆچب نەوجەوان

ئیتنیکــە چەوســاوەکان دەبێتــەوە، نــەک 

هــەر ئەرکێکــی مرۆڤایەتــی و سیاســیی 

لەپێشــینەیە، بەڵکــو تــەواو هاوســازە 

چینایەتیــی  بەرژەوەندیــی  لەگــەڵ 

پەروەردەکردنــی  کرێکارانــدا.  گشــت 

بــەو  کرێــکاران  مەنهەجییانــەی 

بیروبــاوەڕە  گشــت  کــە  ئاڕاســتەیەدا 

پێشــوەختەکان لــە خۆیــان پاکبکەنــەوە 

کــە هەیانبــووە دەربــارەی جیاکاریــی 

جیاکاریــی  ڕەگــەز،  دوو  نێــوان 

نەتەوەیــی و شــۆڤێنیزم و ڕق لــە بێگانە، 

کــە هەمــوو ئەوانــە بوونەتــە بنەمایــەک 

بــۆ چەوســاندنەوەیەکی دووبەرامبــەر 

و  پەرتکــردن  بــۆ  هەوڵــدان  و 

ــا،  بەشبەشــکردنی بەردەوامــی پرۆلیتاری

بــە هەمــان شــێوە یەکێکــە لــە وەزیفــە 

ــکاری. بنەڕەتییەکانــی بزووتنــەوەی کرێ

سەرچاوەکانی نووسەر:
-کارڵ مارکس: کرێ، نرخ، قازانج

مانیفێســتی  ئەنگڵــس:  و  -مارکــس 

کۆمۆنیــزم

-فرەدریــک ئەنگڵــس: ئەنتــی دۆرینــگ 

)بەشــی دووەم(

ئابووریــی  ڕێبــازی  کاۆتســکی:  -کارڵ 

مارکــس کارڵ 

-ڕۆزا لۆکســمبۆرگ: دەروازەیــەک بــۆ 

ــی ــی سیاس ئابووری

-ئێرنســت مەنــدڵ: دەروازەیــەک بــۆ 

تیــۆری ئابووریــی مارکسیســتی

ــی  ــۆری ئابووری ــدڵ: تی ــت مەن -ئێرنس

مارکسیســتی

-ئێرنســت مەنــدڵ و جــۆرج نۆڤــاک: 

تیــۆری مارکســیزم دەربــارەی نامۆبوون.

سەرچاوەی ئەم بابەتە:

ht tp : / /w w w.m.ahe war.org / s .

a s p ? a i d = 6 0 5 9 1 & r = 0


