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  لينني. ئي. ظ

دوذمنايةيت و كينةيةكي , لةسةرانسةري جيهاين شارستاين ,بازي ماركسِري
كة , )ض فةرمي و ض ليربالَ(يةكجار زؤري لة الي سةرجةم زانسيت بؤرذوازي 

  كة, ديارة لة كؤمةلَطايةكدا.ورووذاند, لييان دةِرواين" ِريبازيكي طومِرا"وةك 
زانستيكي كؤمةآليت كة هيض ,  خةبايت ضينايةيت ِراوةستابيتاغةيلةسةر بن

 ضاوةِرواين هةلَويستيكي تر ناكريت ,ناشيت لة ئارادابيت" يب اليةن"
 داكؤكي,  زانسيت فةرمي و ليربالَي بة شيوةيةك لة شيوةكانتيكِراي .بكريت

ئاشيت جةنطيكي , ةهةرضي ماركسيزم, لة كؤياليةيت كريطرتة ئةكةن
لة , ضاوةِروانيكردين ئةوةي .ِراطةياند, هةلَنةطري لة دذي ئةو كؤياليةتيية

, كؤمةلَطايةكدا كة لةسةر بناغةي كؤياليةيت كريطرتة بنيات نراوة
ساويلكةييةكي منداآلنةية و وةك ئةوةية لة , زانستيكي بياليةن لة ئارادابيت

ي كريكاران و كةمكردنةوةي قازاجني سةرمايةلة مةسةلةي زيادكردين كري ,
  .ضاوةِرواين بياليةين كارخانةداران بني

ميذووي فةلسةفة و ميذووي . وةيلَ مةسةلةكة بةوةندة كؤتايي نايات
ماركسيزم شتيك نيية لة ,  زؤر بة ِرؤشين ئةوة دةرئةخةن كة,كؤمةلَناسي

 لة دوورسنوردار و وشك كة بريوباوةِريكي  بة واتاي, يكبنةماي ِريباز"تةرزي 
بةلَكوو بة . هاتبيتة كايةوة, ي ثةرةسةندين شارستانيي جيهانييشاِريطة

تةواوي بليمةيت ماركس ِريك لةوةداية كة وةآلمي بةرسظطةليك , ثيضةوانةوة
ِريبازي . ئةداتةوة كة بريي ثيشِرةوي مرؤيي لةمةوبةر تةرحيان كردووة
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سروشتيي ِريبازي مةزنترين يثسانةوة و  بتةواكةري مانةندي ,ماركس
   .نوينةراين فةلسةفة و ئابوري سياسي و سؤسياليزم هاتؤتةكايةوة

. هؤي توانايي لة ِرادةبةدةري ِريبازي ماركس لة ِراسيت و دروستييةكةيداية
هةنط ئةخاتة بةردةمي هاوسةنط و كاملَة و جيهانبينييةكي هاوئائةم ِريبازة 

هةر جؤرة كؤنةثةرستييةك و هةر , رافاتيك خوهةر جؤرة كة لةطةلَ, خةلَك
. ناطوجني و ئاشتيثةسةند نيية, جؤرة لة داكؤكيكردنيك لة ستةمي بؤرذوازي

ةم ِريبازة مرياتطري شةرعيي باشترين داهينانةكاين مرؤظايةتيية لة ئ
ئابوري سياسي , كة بة شيوةي فةلسةفةي ئةلَماين, نؤزدةهةمسةدةي 
  . بةدةستيان هيناوة, را و سؤسياليزمي فةرةنسيئينطلتة

كة لة , باسي ئةو سي سةرضاوةيةي ماركسيزم ئةكةين, ئيمة ليرةدا بة كوريت
  . بؤيهةمانكاتدا سي بةشي ثيكهينةريشن

  

)1(  
  

,  لة سةرتاسةري ميذووي نويي ئةوروثادا.ةماترياليزمفةلسةفةي ماركسيزم 
جةنطيكي ليِرباوانة , لة فةرةنسا, هةذدةهةمبة تايبةت لة كؤتايي سةدةي 

لة دذي دةرةبةطايةيت لة , لة دذي تيكِراي ثامشاوةكاين سةدةكاين ناوةِراست
ماترياليزم تاقة فةلسةفةيةكي , بةرثابوو, دامةزراوةكان و لة بريوباوةِردا

لةطةلَ تةواوي تيؤرييةكاين زانستةكاين سروشتدا  كة , بووهاوئاهةنط
, لةبةر ئةوة. و دوذمين هةر جؤرة خةيالَ و ِرياكارييةك بووسةرِراست 

و " دةرثةِراندن"دوذمناين دميوكراسي هةموو هةولَيكيان خستة طةِر بؤ 
ئةوانة داكؤكييان لة جؤرةها شيوةي  .الَيثهةلَوةشاندنةوة و تؤمةتدانة

http://www.pdffactory.com


 3 

بة , كة هةميشة بة جؤريك لة جؤرةكان, ئايدياليزمي فةلسةيف ئةكرد
  . يكردن و ثشتيوانيكردين ئايني ئةطةييشتداكؤك

بةرطرييان لة ماترياليزمي , ماركس و ئةنطلَس بة ليِرباوةترين شيوة
هةر الدانيك لةم , فةلسةيف كرد و ضةندين كةِرةت ئةوةيان ِرؤشنكردةوة كة

تيؤرييةكاين ئةوان بةو ثةِري ِرؤشين و . هةلَةيةكي طةورةية, بنةمايانة
, "و ئانيت دؤهرينط" لودظيط فؤيرباخ" ثةِراوةي ئةنطلَس لةو دوو , دريذي

ثيويستة لة ِريزي ئةو ثةِراوانةية كة " مانيفيسيت كؤمؤنيست"كة مانةندي 
  .خراونةتة ِروو, هةميشة لةبةردةسيت هةر كريكاريكي وشياردابيت

بةآلم ماركس لة الي ماترياليزمي سةدةي هةذدةهةم نةويستا و فةلسةفةي 
ماركس ئةم فةلسةفةيةي بة . ين شةقاو بةرةو ثيش بردضةند

كة , زي هيطلَبةتايبةت ِريبا, دةسكةوتةكاين فةلسةفةي كالسيكي ئةلَماين
, سةرضاوةيةكي ماترياليزمي فؤيرباخ بوو, ئةميش بة نؤبةي خؤي

 ,دياليكتيكلة هةموان طرنطتر , لة نيو ئةو دةسكةوتانة. دةولَةمةند كرد
كة لة هةر , بة كاملَترين و قولَترين شيوةي خؤي, ثةرةسةندنةتيؤري , واتة

  كة,تيؤري دانايي ِريذةيي مرؤظايةتيية, جؤرة تاكاليةنييةك بةدوورة
. ةميشةيي خؤيداهِرةنطدانةوةي ثةرةسةندين ماتريالَة لة ثةرةسةندين 

ئةليكترؤن و طؤِراين , ِراديؤم_ دؤزينةوةكاين زانستةكاين سروشتتازةترين 
سةرباري تيؤرييةكاين فةيلةسوفة بؤرذوازييةكان و طةِرانةوةي _ تومخةكان

"وةيةكي درةخشان, يان بؤ ئايدياليزمي كؤن و داِرزاو"سةرلةنويبة شي ,
   . سةلَماند ماترياليزمي دياليكتيكي ماركسياندروسيت
ماترياليزمي فةلسةفيي قولَكردةوة و ثةرةي لة ميانةي ئةوةي كة ماركس 
لة ئاسيت ماترياليزمي  بة سةرئةجنامي لؤذيكي خؤي طةياند و ,ثيدا

ماترياليزمي  .فراوان كردةوة كؤمةلَطاي مرؤييزانسيت سروشتةوة بؤ زانسيت 
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طةورةترين سةركةوتنيك بوو كة فكري زانستيي ,  ماركسميذوويي
لة نيو , بيقةيدوبةنديي كة تا ئةو دةمةئاشوبطةري و . بةدةستيهينا
جيطةي خؤيان بؤ , اين لةمةِر ميذوو و سياسةت باآلدةست بوونتيؤرييةك

كة ثيشاين ئةدات بة ض , ضؤلَ كردتيؤرييةكي زانستيي كاملَ و هاوسةنط 
لة شيوازيكي , بة هؤي طةشةي هيزةكاين بةرهةمهينانةوة, جؤريك

بنياتيكي باآلتر سةرهةلَئةدا و , دياريكراوي بنياتيكي كؤمةآليةتييةوة
سةرمايةداري لة دايك  ضؤن لة دةرةبةطايةتييةوة, بؤ منوونة_ ةئةسيينثةر
   .بوو

كة بةشيوةيةكي , هةروةكوو ضؤن زانسيت مرؤيي ِرةنطدانةوةي سروشتة
ِرةنطدانةوةي مادة لة حالَي , واتة, لة ئاراداية سةربةخؤ لةو
, تةوا( مروظ زانسيت كؤمةآليةتيي, ِريك بةهةمان شيوة, ثةرةسةندنيداية

, )هتد...سياسييةكان و تيؤرة جؤراوجؤرةكان و ِريبازة فةلسةيف و ئاييين و 
دامةزراوة سياسييةكان .  كؤمةلَطايةسيستةمي ئابورييِرةنطدانةوةي 

ئيمة ,  بؤ منوونة.لةسةر ذيرخاين ئابوري قةراريان طرتووة, سةرخانيكن
ة هاوضةرخةكاين ئةبينني كة ضؤن شيوازة جؤراوجؤرة سياسييةكان لة وآلت

بؤ تؤكمةكردين دةسةآليت بؤرذوازيي بةسةر ثرؤليتارياوة بةكار , ئةوروثادا
  .ئةبريت

كة ضةكيكي ثِر , ماترياليزميكي فةلسةفيي كاملَكراوة, فةلسةفةي ماركس
 خستؤتة بةردةسيت مرؤظايةيت و بةتايبةت بةردةسيت تواناي مةعريفي

  .ضيين كريكار
  

)2(  
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 كة سيستةمي ئابوري ئةو بناغةيةية كة لةوة دلَنيا بوو  ماركسثاش ئةوةي
شوو,سةرخاين سياسي لةسةر دائةمةزريِرووي لة ,  زياتر وةك لة ثي

_ طرنطترين دانراوةي ماركس. تويذينةوةي ئةم سيستةمة ئابوريية كرد
, بؤ تويذينةوة لة سيستةمي ئابوري لة كؤمةلَطاي هاوضةرخ, "سةرماية"

اركس لة  ئابوري سياسي ثيش م.تةرخان كراوة, اريسةرمايةد, واتة
. هاتؤتة كايةوة, لة ثةرةسةندوترين وآليت سةرمايةداري, ئينطلتةرا واتة

لة سيستةمي ئابورييان كؤلَييةوة و سةرةتاي , ئادةم مسيت و داظيد ِريكاردؤ
 ماركس .يان تؤمار كرد)كار_ تيؤري بايي ( بايي بنياتنراو لةسةر كارتيؤري
ةوامي بة كاري ئةوان دا و ئةم تيؤرييةي بة وردي سةلَماند و بة بةرد

, هةروةها ماركس ئةوةي دةرخست كة. شيوةيةكي هاوئاهةنط ثةرةي ثيدا
 هةر كاآليةك بة طويرةي كايت كاري كؤمةآليةيت ثيويست كة بؤ بايي

   .بةرهةمهيناين ئةو كاآلية سةرف كراوة دياري ئةكريت
, طؤِرينةوة(ناسة بؤرذواييةكان ثةيوةندي نيوان شتةكان  ئابوريلةكاتيكدا

 ثةيوةندي نيوان خةلَكيماركس  , ئةبينن)كاآليةك بة كاآليةكي دي
 ثةيوةندي نيوان بةرهةمهينةراين نيشانةي, طؤِرينةوةي كاآل. دؤزييةوة

شانةي ئةوةية كة ئةو ثةيوةنديية ي ندراو .جؤراوجؤرة لة ِريطةي بازاِرةوة
لة , بةرهةمهينةراين ليك جودائابوري  بووة و تيكِراي ذياين ثتةوتر

 ,سةرماية. بةشيوةيك كة نةكريت ثارضةثارضة بكرين, يةكةيةكدا كؤبؤتةوة
هيزي كاري مرؤظ : نيشانةي فراوانبوونةوةي دواتري ئةم ثةيوةندييةية

ي و خاوةين كريكاري كريطرتة هيزي خؤي بة ملَكداري زةو. ئةبيتة كاآل
بةشيك لة , كريكار. كارخانة و هؤيةكاين بةرهةمهينان ئةفرؤشيت

, )كري(ِرؤذكارةكةي بؤ خةرجي ذياين خؤيي و خانةوادةكةي بةكارئةهينيت 
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 سةرمايةدار  بؤزيدةباييبة خؤِرايي كار ئةكات و , بةشةكةي تر لة ِرؤذدا
ينيةدارانةكة سةرضاوةي سود و سةروةيت سةرما, ئةخولَقي.  

   . تيؤري ئابوري ماركس ثيكئةهيينبةردي بناغةي, تيؤري زيدةبايي
بة تيكشكاندين طضكة خاوةنكاران ,  كة بةرئةجنامي كاري كريكارة,سةرماية

 سةركةوتين .كريكار ئةخاتة ذير طوشارةوة, و هينانةكايةوةي بيكاران
بةآلم هةمان , نريتبةرهةمهيناين قةبة هةر لةيةكةمني سةرجنةوة دةبي

باآلدةستيي وةبةرهيناين كشتوكالَيي : دياردة لة كشتوكالَدا بةدي ئةكريت
ي  جوتيارييئابوري, ِروو لة زيادي ئةكات, ئاميرقةبة و بةكارهيناين 

دائةشكيت و لة ذير زةبري تةكنيكي ئةكةويتة نيو داوي سةرمايةي ثولَيي و 
شيوازي تيكشكاين بةرهةمهيناين , كشتوكالَدا لة .تيكئةشكيت, دواكةوتوودا

بةآلم مةسةلةي تيكشكان , بضوك لةطةلَ ئةوةي لة ثيشةسازيداية جياوازة
   .ِراستييةكة ناكريت نكؤلَي يلَ بكريت

هيزي , لة ميانةي وردوخاشكردين بةرهةمهيناين بضوكةوة, سةرماية
يةكييت اي مؤنؤثؤلَي بةرهةمهينةري كار زياد ئةكات و هةلومةرجي نةشومن

خودي بةرهةمهينان زياتر و زياتر . سةرمايةداراين طةورة ئةهينيتة كايةوة
سةدان هةزار و مليؤنةها كريكار لة ئؤرطانيزميكي _ كؤمةآليةيت ئةبيتةوة

بةآلم مشتيك لة سةرمايةداران , ئابوري ِريكوثيك لةطةلَ يةكدي كؤئةبنةوة
,  ثشيوي بةرهةمهينان. ئةكةنايبةمتةندؤيان تبؤخ, بةرهةمي كاري طشيت

ِرؤذانة ,  دانيشتوانزؤربةي هةذاري, ِراكردين شيتانة بة دواي بازاِر, قةيران
  .زياد ئةكةن

بة زيادكردين وابةستةيي كريكاران بة , ِرذيمي سةرمايةداري
   .هيزي مةزين يةكطرتووي كار ئةهينيتةكايةوة, سةرمايةدارانةوة
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 لة تومخة ,ِرةويت ثةرةسةندين سةرمايةداريبؤ تويذينةوة لة  ,ماركس
بة هةتا , وة دةسيت ثيكرد طؤِرينةوةي سادة وسةرةتاييةكاين ئابوري كاآليي

  .طةييشت, واتة بةرهةمهيناين طةورة, باآلترين شيوةكاين
, وةبة وآلتاين كؤن و نوي, تاقيكردنةوةي سةرجةم وآلتاين سةرمايةداري

 ِريبازي ماركسيان بة ذمارةيةكي زياتر لة دروسيت, ِرؤشينالَ بة سالَ بة س
  .كريكاران ثيشان دا

بةآلم ئةم , تهيناسةرمايةداري لة سةرتاسةري جيهان سةركةوتين بةدةس
شتيَكي دي , سةكةوتنة جطة لة داآلين سةركةوتين كار بةسةر سةرمايةدا

  .نيية
  

)3(  
  

رةوذوور ككاتيي سةرمايةداري "ئازاد" كؤمةلَطاي ,راك دةرةبةطايةتيي ذي
سيستةميكي , دةسبةجي ئةوة دةركةوت كة ئةم ئازاديية ياين, هاتة مةيدان

ئيتر يةكسةر ِريبازي . نويي ضةوسانةوة و وةبةرهيناين زةمحةتكيشان
وةك ِرةنطدانةوةي ئةو طوشارة و دةربِريين , جؤري سؤسياليسيتجؤراو

, يلَ سؤسياليزمي سةرةتايي. ةرهةلَدان كرددةستيان بة س, ناِرةزايةيت
 ئةم سؤسياليزمة ِرةخنةي لة .بوو )يؤتؤثي (خةيالَيسؤسياليزميكي 

 ,نةفرةيت يلَ ئةكرد, سةرزةنشيت ئةكرد, كؤمةلَطاي سةرمايةداري ئةطرت
 و خةيالَي بة نيزاميكي باشترةوة ئةكرد, خةوي بة فةوتانييةوة ئةبيين

وةبةرهينان ثيضةوانةي , ةولَةمةندان يين كةبِروا بة د, هةولَي ئةدا
  . ِرةووشتة

 8 

. بةآلم سؤسياليزمي خةيالَي نةيتواين ئاماذة بة ِريطةضارةي واقيعي بكات
 لة سايةي  نة ماهييةيت كؤياليةيت كريطرتة,ئةم سؤسياليزمة نةيتواين

نة ياساكاين ثةرةسةندين سةرمايةداري , شي بكاتةوة سةرمايةداري
زة كؤمةآليةتييةنة ئةو , تةوةبدؤزيهي كي نويت كؤمةلَيي كة دةتواني

  .بدؤزيتةوة, بينيتةكايةوة
لة طشت جيطايةكي ئةوروثا و بةتايبةت لة , بةآلم شؤرشة طةردةلولئاساكان

  بة, بةردةوامي بة, قةنانة بوون فيؤدالَيزم و ِروخاينهاوشاين كة, فةرةنسا
 بنضينةي  ضينايةيتخةبايت, ئاشكرا كرد كةزؤرةوة ئةوةيان ِرؤشنييةكي 

 هيض كاميك لة سةركةوتين .يزة بزوينةرةكةيةيتهةموو ثةرةسةندنيكة و ه
بةيب شةِري مان و , مةسةلةي ئازاديية سياسييةكان بةسةر دةرةبةطايةتيدا

 كة كةم و زؤر , نةبووةهيض وآلتيكي سةرمايةداري .نةمان بةدةستنةهاتووة
بةيب خةبايت مان و , يةكي ئازاد و دميوكرات دامةزرابيتلةسةر بنضينة

   .هاتبيتةكايةوة, نةماين نيوان ضينة جياجياكاين كؤمةلَي سةرمايةداري
 ةو ئةجنامطريييةيةكةمني كةس بوو كة بتوانيت ئ, بليمةيت ماركس لةوةداية

و وثيك  بة شيوةيةكي ِريك ولةسةري ئةِرواتبةدةستبهيين كة ديرؤكي جيهان 
خةبايت ئةو ئةجنامطريييةش بريتيية لة , كردجيبةجيي تا كؤتايي 
  .ضينايةيت

دةستةواذة و فيري ئةوة نةبن كة ضؤن لة ثشت خةلَكي ئةطةر بيتوو 
, سياسي و كؤمةآليةتييةكانةوة, ئاييين,  ئةخالقيِراطةياندن و قةولوقةرارة

ئةوا هةميشة لة , وة ئةم ضينانة يان ئةو ضينانة خبويننةبةرذةوةندي
قوربانييةكي ساويلكةي فريوي كةساين تر و فريوي , مةيداين سياسةتدا

هةميشة ,  اليةنطراين ِريفؤرم و ضاكسازي. و هةرواش دةميننةوةيان بوونةخؤ
تا ئةو دةمةي ثةي , ئةبن  داكؤكيكةراين نةزمي كؤنيقوربانيي فريوكاري
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, دِرندة و بؤطةنيش بيتا ضةندة ب, هةر دامةزراوةيةكي كؤن, بةوة نةبةن كة
بؤئةوةي . بةآلم بة هيزي ضينيك لة ضينة فةرمانِرةواكان هةر دةمينيتةوة

: ِريطة لةبةردةمداية تةا يةك, بةرطريي ئةم ضينانة تيك بشكينني
ئةو هيزة , ثيويستة لة هةمان ئةو كؤمةلَةي كة بة دةوروبةرمانةوةية

كة , ةروةردةي بكةين و ِريكخراوي بكةينبؤ تيكؤشان ث, بدؤزينةوة
 ببيتة _ئةبيتهةروةها بةهؤي جيوشويين كؤمةآليةيت خؤيةوة _ ئةتوانيت

  . كؤن مبالَي و نوي خبولَقيين, ئةو هيزةي كة لة تونايداية
ِريطاي دةربازبوون لة كؤياليةيت ئةوة بة تةا ماترياليزمي ماركس بوو كة 

كة تيكِراي ضينة ضةوساوةكان تا ئةو دةمة , ريا نيشان دافيكريي بة ثرؤليتا
بة تةا تيؤري ئابوري . لة نيو ئةو كؤياليةتيية فيكريية سةرطةردان بوون

كة دؤخي واقيعيي ثرؤليتارياي لة تيكِراي نيزامي سةرمايةداري , ماركس بوو
  . ِرؤشن كردةوة

ؤئيدةوة تا ئةفريقاي لة س, لة ئةمريكاوة تا ذاثؤن, لة سةرتاسةري جيهان
, ثرؤليتاريا. سازمانطةيل سةربةخؤي ثرؤليتيري لة زيادبوونداية, خواروو

ثةروةردة ئةبيت و وشيار , لة ِرةوةندي تيكؤشاين ضينايةيت خؤيدا
هةرضي زياتر ,  ئةبيتيِرزطارلة خةيالَةكاين كؤمةلَطاي بؤرذوازي , ئةبيتةوة

ت كة ِرادةي سةركةوتنةكاين مةزةندة  و فيرئةبيبة يةكةوة طري ئةخوات
هةروةها بة جؤريك طةشة ئةكات كة , و هيزةكاين تؤكمة بكاتبكات 

  .طةِرانةوة نةزانيت

* * * 

   ,1913ي سالَي )مارس(لة ئادار 
  .بة ضاث طةييشتووة, )ؤشنطةريِر"(ثروسوشضينيية"ي طؤواري )3(لة ذمارة 
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  .)يةكةداعةرةبيسةرضاوة لة  (48_40ل , 23بةرطي , لينني. ئي. ظ* 
 لة سةرضاوة  (8_3ل , ضاثي ضوارةم,  تيكِراي دانراوةكان19بةرطي * 

  .)يةكةدافارسي
  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

دا "ماركس"ةمني سالَةي مةرطي ه)30( ئةم وتارةي لة يادي  لينني)*(
  .نووسيوة

 
  

:سةرضاوةكان
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