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بەشــێکی کــەم لــە هاوبەشــییە سیاســی و 

ــنبیرییەکان، هاوشــێوەی هاوبەشــیی  ڕۆش

نێــوان کارڵ مارکــس و فرەدریــک ئەنگڵس 

بــوون. هاوبەشــی و هاوڕێیەتییــان تەنهــا 

لــە نووســینی »مانیفێســتی کۆمۆنیــزم« لــە 

ــان  ــداریی هەردووکی ــاڵی 1848 و بەش س

ــە  ــەوەکان« ل ــاری نەت ــی »بەه ــە شۆڕش ل

ــو  ــەوە، بەڵک ــورت نابێت ــاڵدا ک ــان س هەم

ــر و  ــی دوورت ــۆ مێژوویەک ــەوە ب دەگەڕێت

بــۆ دەمــی نووســینی کتێبــی »خێزانــی 

کتێبــی  و   1845 ســاڵی  لــە  پیــرۆز« 

ســاڵی  لــە  ئەڵانــی«  »ئایدیۆلۆژیــای 

1846دا.

لــە کۆتایــی حەفتاکانی ســەدەی نــۆزدەدا، 

کاتێــک هەلــی ئــەوە بــۆ هەردووکیــان 

ــن  ــر بژی ــە یەک ــک ل ــە نزی ــابوو ک ڕەخس

و کار بکــەن و بــە شــێوەیەکی ڕۆژانــە 

و  ژوورێکــدا  لــە  بــن،  مشــتومڕدا  لــە 

توانییــان  ســوچێکدا،  لــە  هەریەکەیــان 

ــالن  ــا و پ ــە ڕێگــەی خســتنەڕووی ئایدی ل

و پڕۆژەکانیانــەوە، پڕۆســەی پەرەپێــدان 

لێکۆڵینەوەکانــی  و  کار  پێشخســتنی  و 

ــان  ــەر یەکەی ــەن. ه ــر بک ــس خێرات مارک

بــەری  کارەی  لــەو  بڕگەیەکــی  چەنــد 

دەبــووەوە  نزیــک  کاتێــک  کەوتبــوو، 

لــە تەواوبــوون، بــۆ ئــەوی دیکەیانــی 

دەخوێنــدەوە، بــە مەبەســتی گفتوگۆکردن 

الی  بــە  بەرامبەرەکــەی  ڕاکێشــانی  و 

ــدا. تەنانــەت  ــەو ڕا و بۆچوونانــەی خۆی ئ

ــخەی  ــن نوس ــس، دوایی ــک ئەنگڵ فرەدری

کــە  دۆرینــگ«،  »ئەنتــی  کتێبەکــەی 

مارکســیش هاوبەشــی بــووە لــە نووســینی 

چاپکــردن  پێــش  تەواویــدا،  بەشــێکی 

بەردەســت  دەخاتــە  باڵوکردنــەوەی  و 

ــەکیی  ــیش پێش ــاوکات مارکس ــس. ه مارک

و  زانســتی  »سۆســیالیزمی  کتێبــی  بــۆ 

ئەنگڵــس  یۆتۆپــی«ی  سۆســیالیزمی 

نووســیوە. کاتێکیــش مارکــس ســاڵی 1883 

لــە  ئەنگڵــس  دەکات،  دوایــی  کۆچــی 

یادداشــتە  و  ڕەشــنووس  و  دەســتنووس 

جێاوەکانــی مارکســەوە، دەســت دەکات 

و  دووەم  بەرگــی  ئامادەکردنــی  بــە 

ــی »ســەرمایە«. بایەخــدان  ســێیەمی کتێب

کارەکانــی  ســەر  خســتنە  ڕۆشــنایی  و 

مارکــس بــە شــێوەیەکی تایبــەت لــەو 

ــە  ــس ل ــوو ئەنگڵ ــای کردب ــەدا، وەه دەم

ــز  ــەاڵم هەرگی ســایەی مارکســدا بژیــت، ب

ــس  ــە ئەنگڵ ــەت ک ــە نای ــەو مانای ــە ب ئەم

لــە  هەبووبێــت  کەمــری  توانایەکــی 

سیاســییەکانی  و  بیرمەنــدان  تــەواوی 

دیکــە.

بــاس  ئەکادیمییــەکان  لــە  زۆرێــک 

لــە  هەندێــک  ئەنگڵــس  دەکات  لــەوە 

و  شــێواندووە  مارکســی  ئایدیاکانــی 

بەالڕێیــدا بــردوون. )جــۆن ئێــڵ. ســتانلی(

ی مامۆســتای زانســتە سیاســییەکان ســاڵی 

2002 لــە کتێبێکیــدا هەوڵێکــی زۆری داوە 

بــۆ جیاکردنــەوە و لێکدابڕینــی مارکــس لە 

ــتانلی  ــەی س ــا و بیرۆکەک ــس، ئایدی ئەنگڵ

ــە مارکــس و  ــە ل ــە هەریەک ــوو ک ــەوە ب ئ

ئەنگڵــس بەهــرە و بابەتــی جێبایەخــی 

ــەش  ــووە، ئەم ــان هەب ــە خۆی ــەت ب تایب

وەک هەوڵێــک بــۆ تانــە دان لــە ئەنگڵــس 

ــیزمی  ــی مارکس ــێواندنانەی تووش ــەو ش ل

ــتانلی  ــگای س ــەوەی نی ــە ل ــردووە، جگ ک

پیاوێکــی  منوونــەی  وەک  مارکــس،  بــۆ 

تێــزە  میانــەی  لــە  بــووە  شارســتان 

لــە  جیاوازەکانییــەوە  و  ســەربەخۆ 

ئەنگڵــس]1[.

12ی  لــە  ســاڵ،   40 لــە  زیاتــر  پێــش 

ئامــادەی   ،1974 ســاڵی  دیســەمبەری 

ماکلیــالن(  )دەیڤــد  وانەبێژییەکــی 

مارکــس؛  »کارڵ  ناونیشــانی  بــە  بــووم 

ئاوەژووبوونــەوەی ناوبانــگ« لــە کۆلیــژی 

ــنتۆن.  ــە واش ــا، ل ــە ئۆڵۆمپی ــن ل ئیڤەرگری

ســاڵێک پێــش ئــەوەش ماکلیــالن کتێبێکــی 

باڵوکــردەوە بــە ناونیشــانی »کارڵ مارکس؛ 

ئــەو  کــە هــەر  ئایدیاکانــی«،  و  ژیــان 

کات زۆر بــە وردی خوێندمــەوە و لێــم 

کۆڵییــەوە، هــەر ئەمــەش وەهــای لێکــردم 

ــە  ــە هۆڵەک ــە بچم ــە ڕۆژی وانەبێژییەک ک

ــم]2[.  ــاوەڕوان ب ــەوە چ ــە تامەزرۆیی و ب

ئــەوەی ماکلیــالن لــە وانەبێژییەکەیــدا 

نیگەرانــی  جێگــەی  کــرد  پێشکەشــی 

ــوو:  ــکرا ب ــەی ڕوون و ئاش ــوو، پەیامەک ب

ــک  ــە و فرەدری ــس کارڵ مارکس کارڵ مارک

ئەنگڵــس نییــە. دۆزینــەوەی کارەکان و 

ئایدیاکانــی مارکــس، وەک بژاردنــی گەنــم 

وەهایــە لەنــاو پــووش و پەالشــدا. بــە 

ــە  ــە ک ــەوە ئەنگڵس ــالن، ئ ــرەی ماکلی گوێ

تــام و بــۆی فەلســەفەی پۆزەتیڤیزمــی بــە 

فەلســەفەی مارکســیزم بەخشــیوە، ئامــاژە 

و   )1889( دووەم  ئینتەرناســیۆناڵی  بــە 
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ساڵی شانزەیەم 

ــێیەم )1919( دەکات،  ــیۆناڵی س ئینتەرناس

پاشــان بــاس لــە ســتالین دەکات. پــاش 

ماکلیــالن  ســاڵێک،  چەنــد  بــە  ئــەوە 

ــەر  ــتە س ــی خس ــەم ڕەخانەن ــک ل هەندێ

ئــەو بایۆگرافیایــەی دەربــارەی فرەدریــک 

نووســیبووی]3[. ئەنگڵــس 

ئەمــە ســەرەتای ئاشــنابوونم بــوو بــە 

بــە  کــە  ئەنگڵــس،  بــە  دژ  ڕەخنــەی 

ــیا  ــووە س ــش بب ــە جۆرەکانی ــک ل جۆرێ

و خەســڵەتی چەپــی ئەکادیمیســت لــە 

لێکدانەبــڕاوە  بابەتێکــی  کــە  خۆرئــاوا، 

مارکســیزمی  دەرکەوتنــی  لەگــەڵ 

ــەفیی  ــی فەلس ــی، وەک نەریتێک خۆرئاوای

پێچەوانــەی  ســەربەخۆ،  و  جیــاواز 

ئــەوەی لــەو دەمــەدا بــە مارکســیزمی 

ســۆڤیەتی ناودەبــرا. بەمــەش مارکســیزمی 

خۆرئاوایــی هەڵوێســتی یەکگرتــووی خۆی 

وەرگــرت بــە ڕەتکردنــەوەی بەرهەمەکەی 

ئەنگڵــس »دیالەکتیکــی رسوشــت«، یاخود 

ــەک وەک  ــا ڕادەی ــی ت ــی بابەت دیالەکتیک

ئــەوەی جــۆرج لــۆکاچ نــاوی دەنێــت]4[.

دیالەکتیــک الی زۆرینــەی مارکسیســتە 

پەیوەندییــە  خۆرئاواییــەکان، 

تەقلیدییەکــەی نێــوان خــود و بابەتــە: 

لــە  جێگەیــە  ئــەو  تــا  دەتوانیــن 

جیهــان تێبگەیــن کــە دەســتان پێــی 

دەگات. ئــەم جــۆرە دیــدگا ڕەخنەییانــە 

ڕاســتکردنەوەیەکی پێشــوازیلێکراو بــوو 

ــە  ــی خــام، ک الی فەلســەفەی پۆزەتیڤیزم

ــە گەلێــک جێگــەدا فکــری مارکســیزمی  ل

میانــەی  لــە  دواتــر  بەکارهێنــاوە، 

ئایدیۆلۆژیــای فەرمیــی ســۆڤیەتەوە زیاتــر 

کــرا. بەعەقاڵنــی 

وردەوردە لۆمەکــردن و ڕەخنەگرتــن لــە 

ئەنگڵــس لــە ناوەنــدی چەپــی ئەکادیمیدا 

ــەن  ــە الی ــەت ل ــە تایب ــەند، ب ــرەوی س ب

ــەو ســەردەمەوە،  ــی ئ ســیمبوڵەکانی چەپ

ــرەڵ  ــەی تیۆرســێنی سیاســی )تی ــە منوون ل

کارفــەر(، بــەوەش ئــەو جــۆرە ڕەخنەگرتنە 

بــووە تــەوەرەی ســەرەکیی لێکۆڵینــەوە 

ــدان.  ــە بیرمەن ــک ل ــەوەی گەلێ و توێژین

بــرەوی  دەمــەدا  لــەو  هەوڵــەی  ئــەو 

هەبــوو، بەکارهێنانــی ئەنگڵــس بــوو وەک 

ــە  ــس ل ــی مارک ــۆ ڕزگارکردن ــک ب ئامڕازێ

ــا تیــرەڵ کارفــەر ســاڵی  مارکســیزم. ئەوەت

1984 دەنووســێت: »کارڵ مارکــس نکۆڵــی 

لــەوە کــردووە کــە مارکسیســت بێــت. 

ــەو  ــن جــار ئ ــک ئەنگڵــس چەندی فرەدری

ــەوە،  ــارە کردۆت ڕســتەیەی مارکســی دووب

ــگاوی  ــەدا هەن ــەو ڕێگەی ــۆی ب ــەاڵم خ ب

نەنــاوە. ئیــدی ئێســتا ئــەوە بەڵگەیــە 

یەکەمیــن  ئەنگڵــس  ئــەوەی  لەســەر 

زیاتــر  گەلێــک  بــووە،  مارکسیســت 

لــە ڕابــردوو، ئــەو ئایدیایــەی دەڵیــت 

ــر  ــاوە، زیات ــیزمی داهێن ــس مارکس ئەنگڵ

قبوڵکــراو بــوو«. الی کارفــەر داهێنانــی 

ئەنگڵــس  هەڵــەی  تاکــە  مارکســیزم 

کەوتۆتــە  ئەنگڵــس  بەڵکــو  نەبــووە، 

وەک  دیکەشــەوە،  هەڵــەی  چەندیــن 

ڕواڵەتــی،  هیگلیانیزمــی  بــە  بــرەودان 

پەرەپێدانی  بۆ  بوو  هەوڵدانی  ئەنگڵس  هەڵەی سەرەکیی 
»دیوە  دیالەکتیکانەی  ئەو  بابەتییەکان،  دیالەکتیکە 
ئەمەش  دەکەن،  فەرامۆش  دیالەکتیک«  خودییەکەی 
بۆچوونەکانی  پلەبەپلەی  »وەرگرتنێکی  بۆ  سەردەکیشێت 

مارکس وەک دیدگایەکی زانستی بۆ جیهان«
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پۆزەتیڤیســتی  فەلســەفەی  ماتریالیــزم، 

ســەرجەمیان  کــە  دیالەکتیکــەکان،  و 

ــوون  ــل ب ــەزاران می ــەوەی ه »دوورکەوتن

ــەلیقەی  ــە س ــڕ ل ــی پ ــە هەڵبژاردەگەرای ل

مارکــس«.

گریانەیــەی  بــەو  ســەبارەت 

میتۆدۆلۆژیــای مارکــس لەگــەڵ ئەنگڵســدا 

ــڕ  ــێوەیەکی بڕایبەب ــە ش ــت، ب دەگونجێنێ

هاوبەندیــی  بەمــەش  ڕەتکراوتــەوە. 

مارکــس بــە ئەنگڵســەوە بچڕێــرناوە و لــە 

ناواخنــە جەبرییەکــەی ڕووت کراوەتــەوە، 

مارکــس  هەنووکــەدا  دۆخــی  لــە  کــە 

ــراوە وەک  ــوڵ ک ــە قب ــەو بنەمای لەســەر ئ

ــەم  ــەر ب ــەرازا. وەک کارف ــی س بیرمەندێک

ــە جــدی و  ــداوە –ب ــاژەی پێ ــە ئام دواییان

بــە بــێ تــەوس- مارکــس بیرمەندێکــی 

بــووە«]5[. لیــراڵ 

زۆربــەی ئــەو ڕەخنانــەی لــە ئەنگڵــس 

دەگیرێــن، دەربــارەی فەلســەفەی زانســن 

ــگ«  ــی دۆرین ــی »ئەنت ــەردوو کتێب ــە ه ل

ــەی  ــە ئەم ــت«، ک ــی رسوش و »دیالەکتیک

مایــەوە  تەواونەکــراوی  بــە  دواییــان 

کتێبــی  لــە  ماکلیــالن  باڵوکرایــەوە.  و 

ژیــان  کــە  ئەنگڵســدا،  بیۆگرافیاکــەی 

لەخۆگرتــووە،  ئەنگڵســی  کارەکانــی  و 

بایەخدانــی  کــە  دەدات  بــەوە  ئامــاژە 

رسوشــتییەکان  زانســتە  بــە  ئەنگڵــس 

ــە  »وەهــای کــردووە ئەنگڵــس جەخــت ل

ــی  ــەوە لەبری ماتریالیزمــی رسوشــتی بکات

ــەوە  ــی«. ئەنگڵــس ب ماتریالیزمــی مێژووی

»پڕەنســیپی  کــە  دەکرێــت  تۆمەتبــار 

ــۆ مارکســیزم،  ــردووە ب ــە ک ــادە«ی ئیزاف م

دوور  »تــەواو  پڕەنســیپەش  ئــەم  کــە 

بــووە لــە کارەکانــی مارکســەوە«. هەڵــەی 

ــۆ  ــوو ب ــی ب ســەرەکیی ئەنگڵــس هەوڵدان

بابەتییــەکان،  دیالەکتیکــە  پەرەپێدانــی 

ئــەو دیالەکتیکانــەی »دیــوە خودییەکــەی 

دیالەکتیــک« فەرامــۆش دەکــەن، ئەمــەش 

»وەرگرتنێکــی  بــۆ  سەردەکیشــێت 

ــس وەک  ــی مارک ــەی بۆچوونەکان پلەبەپل

دیدگایەکــی زانســتی بــۆ جیهــان«.

ماکلیــالن  کــە  نییــە«  ڕێککــەوت  »بــە 

ــی  ــی ڕژێم ــەڵ جێگیربوون ــت: »لەگ دەڵێ

بــوو  پێویســت  ئیــدی  ســۆڤیەتیدا، 

ببنــە  ئەنگڵــس  ڕوونکردنەوەکانــی 

ــە  ــەرەکی کتێب ــەفیی س ــی فەلس ناوەڕۆک

قوتابخانەییەکانــی ســۆڤیەت«]6[. لەگــەڵ 

خســتنەڕووی  و  پــڕۆژە  زیادبوونــی 

پەتــی،  بیرمەندێکــی  وەک  مارکــس 

هەڵبژاردەگەراییــەکان  دیــدگا  ئاســتی 

زیادبــوون  لــە  ڕووی  ئەنگڵــس  بــۆ 

بڵێیــن  دەتوانیــن  بۆیــە  هــەر  کــرد. 

خزمەتــی  مۆمێــک  چەشــنی  ئەنگڵــس 

دیبەیتــە ئەکادیمییەکانــی کــردووە، بــۆ 

ــس  ــی مارک ــەوەی بەردیدەگرەکان ڕەواندن

ڕۆشــنکردنەوەی. و 

کــرا،  بــاس  ئەوانــەی  هەمــوو  وێــڕای 

بــەاڵم هێشــتا ئەنگڵــس جەماوەرێکــی 

بەرینــی هەیــە کــە خۆشــیان دەوێــت. 

یەکــەم ئامــاژەی ســەرەتاکانی گەڕانــەوەی 

وردەوردە  کات  ئــەو  هــەر  ئەنگڵــس، 

هاوچەرخــدا  مارکســیزمی  لەنــاو 

دەرکــەوت، بــە تایبــەت لــە کارەکــەی 

نــاوی  بــە  پاڵمــەر تۆمپســۆن  ئیــدوارد 

»هەژاریــی تیــۆر«، کــە ســاڵی 1978 بــاڵو 

ــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ  ــە ب ــووەوە، ک ب

بــوو،  بــە مارکســیزمی بونیادگــەری  دژ 

ــۆن  ــێر. تۆمپس ــووی ئاڵتوس ــەت ل ــە تایب ب

لــە کتێبەکەیــدا بەرگــری لــە ماتریالیزمــی 

مێژوویــی کــردووە دژ بــەو ئایدیایــەی کــە 

ــی  ــی تیۆرێک ــی مێژووی ــە ماتریالیزم گوای

یاخــود  بابەتێــک  هــەر  لــە  دابــڕاوە 

مادەیەکــی مێژوویــی، یــان هــەر خاڵێکــی 

مەرجەعیــی ئەزموونــی. لــە میانــەی ئــەم 

ــن  ــەوەی م ــەی ئ ــە میان ــەیەدا و ل پڕۆس

ــی  ــی کۆتاییەکان ــە پەیامەکان ــە ل هەمیش

ســەدەی بیســتەمدا دەمبینــی، تۆمپســۆن 

ڕۆڵــی بەرگریــکاری فرەدریــک ئەنگڵســی 

ڕووبــەڕووی  کارەکانیشــی  دەبینــی، 

چەندیــن ڕەخنــە بووەنــەوە لــە الیــەن 

ئاڵتوســێرەوە.

تۆمپســۆن  بنەمایــە  ئــەم  لەســەر 

دیالەکتیکێکــی  جــۆرە  بــۆ  بانگەشــەی 

ــەم  ــی ل ــە بابەتێک ــرد، ک ــەری ک ئەزموونگ

کارەکانــی  ســەرجەم  لەنــاو  جــۆرەش 

ــەری  ــی جەوه ــدا، وەک ئامڕازێک ئەنگڵس

ــژوو،  ــۆ شــیکردنەوەی ماتریالیســتیی مێ ب

جێگــەی ســەرنجی ئــەو بــوو]7[. پــاش 

چەنــد ســاڵێک ئابووریناســی مارکسیســت 

ــاری  ــەری گۆڤ ــەر و سەرنووس و دامەزرێن

لــە  ســویزی(  )پــۆڵ  ڕیڤیــو  مۆنتلــی 

»چــوار  ناونیشــانی  بــە  کتێبێکەیــدا 

وانەبێــژی دەربــارەی مارکســیزم«، بەرگری 
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لــە میتۆدۆلۆژیــی ئەنگڵــس دەکات لــە 

دیالەکتیــک و ڕەخنەگرتنــی لــە بۆچوونــە 

تەقلیدییــەکان«]8[. و  میکانیکــی 

ســەنگی  و  شــکۆ  گێڕانــەوەی  بــەاڵم 

ئەنگڵــس وەک تیۆریســێنێکی کالســیکی 

ڕێگــەی  لــە  مارکســیزم،  ســەرەکیی  و 

و  مێژوونووســان  بەرگرینامــەی 

نەبــوو،  سیاســییەکانەوە  ئابووریناســە 

ــی رسوشــتییەوە  ــەن زانایان ــە الی بەڵکــو ل

ــد  ــای گۆڵ ــتیڤن چ ــاڵی 1975 س ــوو. س ب

دەربــارەی  کتێبەکەیــەوە  ڕێگــەی  لــە 

بــە گەرمــی ڕووی  مێــژووی رسوشــت، 

تیۆرەکانــی ئەنگڵــس دەربــارەی  کــردە 

تیۆرانــەی  ئــەو  مرۆیــی،  پەرەســەندنی 

ڕۆڵــی  لەســەر  دەکــردەوە  جەختیــان 

دیدگایانــەی  ئــەو  گۆڵــد  کارکــردن. 

و  پێشــکەوتوو  هــەرە  بــە  ئەنگڵســی 

گەشــەپێدانی  لــە  دادەنــا  پێگەیشــتوو 

لــە  مرۆیــی  پەرەســەندنگەرایانەی 

یەکیانــدا  لــە  کــە  ڤیکتۆریــدا،  چاخــی 

پێشــبینیی دۆزینەوەیەکــی ئەنرۆپۆلۆژیی 

جەســتەی  بەشــەکانی  بــۆ  کــردووە 

ئەفریکانــۆس«  »ئۆسرالۆپیســیکۆس 

چەنــد  پــاش  بیســتەمدا.  ســەدەی  لــە 

ســاڵێک و بــە دیاریکــراوی لــە ســاڵی 

1983، ســتیڤن چــای گۆڵــد دەســتیکرد 

لــە  بۆچوونەکــەی  فراوانکردنــی  بــە 

پشــتیوانیکردنی ئەنگڵــس، ئەمــەش لــە 

ڕێگــەی گۆڤــاری نیویــۆرک ڕیڤیــوەوە بــوو 

لــە میانــەی ئامــاژەدان بــەوەی گشــت 

تیــۆرە پەیوەندیــدارەکان بــە پەرەســەندنی 

مرۆییــەوە، تیۆرگەلێکــی »پەرەســەندنی 

جێنەتیکی/کولتــووری«ن،  هاوبەشــی 

ــانی  ــاوی هاوش ئەگەرچــی »باشــرین پاس

فرەدریــک  ئــەوەی  تیۆرانــە،  ئــەم 

ئەنگڵــس بــوو لــە دەستنووســەکەی ســاڵی 

1876 )کــە دوای مردنــی لــە کتێبێکــی 

ــی  ــەوە: دیالەکتیک ــراودا باڵوکرای تەواونەک

ــە  ــی کارکــردن ل ــاوی ڕۆڵ ــە ن رسوشــت( ب

مــرۆڤ«]9[. بــۆ  ئەیــپ  گۆڕینــی 

کۆمەڵناســی پزیشــکی )دکتــۆر هــاوارد 

وایتزکیــن( هەوڵێکــی زۆری خســتۆتە گەڕ 

لــە کتێبەکەیــدا بــە نــاوی »نەخۆشــیی 

ــی  ــارەی ڕۆڵ ــۆ قســەکردن دەرب دووەم« ب

درمناســیی  لــە  ئەنگڵــس  پێشــڕەوانەی 

کۆمەاڵیەتیــدا، لەوێــدا ڕوونــی دەکاتــەوە 

لــە  توانیویەتــی  ئەنگڵــس  چــۆن  کــە 

ڕێگــەی  لــە  و  ســاڵیدا   24 تەمەنــی 

»دۆخــی  نــاوی  بــە  بەرهەمێکییــەوە 

ئــەو  ئینگلتــەرا«،  لــە  کرێــکار  چینــی 

باڵوبــووەوە،   1844 ســاڵی  بەرهەمــەی 

کــە چــۆن ئەنگڵــس لــە ڕێگــەی ئــەو 

هــۆکار  هەندێــک  پێشــبینیی  کتێبــەوە 

کــە  دەکات،  نەخۆشــی  ســەرچاوەی  و 

دواتــر و لــە کایــەی تەندروســتیی گشــتیی 

ئــەو کاتــدا دۆزرانــەوە]10[. ســاڵی 1985 

کاتێــک کتێبەکــەی )ڕیچــارد لیفۆنتیــن( و 

ــای  ــاوی »بایۆلۆژی ــە ن ــز( ب )ڕیچــارد لیڤین

دیالەکتیکــی« باڵوکرایــەوە، بە شــێوەیەکی 

نــاوازە پێشــکەش بــە ئەنگڵــس کرابــوو 

»بــۆ فرەدریــک ئەنگڵــس، کــە لــە زۆر 

جێگــەدا کەوتۆتــە هەڵــەوە، بــەاڵم جێگــە 

ــکاوە«]11[. ــتی پێ ــە دروس ــی ب گرنگەکان

ڕابــردوو،  ســەدەی  هەشــتاکانی 

نەریتێکــی  لەدایکبوونــی  زەمەنــی 

)ئیکۆلــۆژی(  ژینگەیــی  سۆسیالیســتیی 

بــوو لەنــاو مارکســیزمدا. مــاوەی یەکەمــی 

خــۆی  کــە  ئیکۆلــۆژی،  سۆســیالیزمی 

بینتــۆن( )تیــد  پێشــڕەوەکانی  کارە  لــە 

لــە  ڕەخنــەی  بینتــۆن  دەبینییــەوە،  دا 

مارکــس و ئەنگڵــس گرتبــوو کــە وەک 

رسوشــتییەکانی  ســنوورە  پێویســت 

تۆمــاس  لــە  ]مەبەســت  ماڵتۆســیان 

ئــەو  نەگرتــووە.  لەبەرچــاو  ماڵتۆســە[ 

دوای  بــە  ڕاوبۆچوونانــەی  و  دیبەیــت 

کارەکانــی بینتۆنــدا هاتــن لــە کۆتایــی 

سااڵنی نەوەدەکاندا، سەری کێش 

دووەمــی  قۆناغــی  دەرکەوتنــی  بــۆ  ا 

ــەوە  ــەو بارەی ــۆژی. ل ــیالیزمی ئیکۆل سۆس

ــە ناونیشــانی  ــۆڵ بۆرکێــت ب کتێبەکــەی پ

ســاڵی  لــە  رسوشــت«  و  »مارکــس 

1999 دەســتپێکێک بــوو، کــە هەوڵــی 

تووخمــە  ئــەو  دۆزینــەوەی  بــۆ  دەدا 

ئیکۆلۆژییانــەی لــە بنەمــا کالســیکییەکانی 

دیالەکتیکیــدا  ماتریالیزمــی  خــودی 

بەرهەمانــە  ئــەو  بوونیــان هەیــە]12[. 

خســتبووە  فۆکەســیان  ســەرەتادا  لــە 

بەشــدارییەکانی  بــەاڵم  مارکــس،  ســەر 

و  ژینگــە  بــواری  لــە  ئەنگڵسیشــی 

ئیکۆلۆژیــادا بــە بــاری ســەرنج وەرگرتبــوو. 

بەهێزتــر  بەشــدارییانەی  ئــەم  ئــەوەی 

کردبــوو پــڕۆژەی مێــگا بــوو )واتــە پڕۆژەی 

ــە  ــس(، ک ــس و ئەنگڵ ــی مارک کۆبەرهەم
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ــتەکانی  ــار یادداش ــەم ج ــۆ یەک ــدا ب لەوێ

ــارەی رسوشــت  ــس دەرب مارکــس و ئەنگڵ

شۆڕشــگێڕانە  ئەنجامەکــە  باڵوکرانــەوە. 

بــۆ  تایبــەت  تێگەیشــتنی  لــە  بــوو 

ــی  ــە زامن ــس، ک ــیکی مارک ــی کالس نەریت

جێبەجێــکاری و کاریگەرییــە ژینگەییــە 

ــتەی  ــی دەرهاویش ــە پەڕگیرەکان پڕاکتیکیی

قەیرانــە  )هــەم  بــوو  قەیرانــەکان 

ئابوورییــەکان(  هــەم  ئیکۆلۆژییــەکان، 

ســەردەمەماندا. لــەم 

ڕادەی  لــە  زیــاد  زانینــی  گرنــگ  بــە 

بەشــدارییەکانی ئەنگڵــس لــە زانســتدا، 

گــەورەی  ڕەگێکــی  ئــەوەی  پــاڵ  لــە 

ئیکۆلــۆژی  مارکســیزمی  دەرکەوتنــی 

بەشــداریش  هــاوکات  پێکدەهێنێــت، 

بایەخپێــدان  بوژاندنــەوەی  لــە  بــووە 

بــە کتێبەکــەی ئەنگڵــس »دیالەکتیکــی 

ســەرەڕای  ئەمــە  رسوشــت«، 

کایــەی  لــە  دیکــەی  نووســینەکانی 

لــە  زۆرێــک  رسوشــتییەکاندا.  زانســتە 

توێژینەوەکانــم لــە پاش ســاڵی 2000ـــەوە 

فۆکەســیان خســتۆتە ســەر پەیوەندیــی 

ــەر  ــە کاریگ ــە ک ــی دیک ــس و ئەوان ئەنگڵ

دیالەکتیکــی  ســەرهەڵدانی  بــە  بــوون 

نییــم  چــاالک  تاکــە  مــن  ئیکۆلــۆژی. 

ــی  ــی سیاس ــتەیەدا، ئابووریناس ــەم ئاڕاس ل

)ئیلــار  ئیکۆلــۆژی  مارکسیســتی  و 

ئەڵتڤاتیــر( کتێبێکــی بــە زمانــی ئەڵانــی 

کتێبەکــەی  دەربــارەی  باڵوکردۆتــەوە 

ــت«]13[. ــی رسوش ــس »دیالەکتیک ئەنگڵ

ئەوەی لــە ڕەخنەگرتــن لە ســەرمایەداریی 

ــێ  ــی ل ــت خۆمان ــەم ســەردەمەدا ناکرێ ئ

ببوێریــن، گەڕانەوەیــە بــۆ کتێبــی »ئەنتــی 

بەناوبانگەکــەی  تێــزە  و  دۆرینــگ« 

ئەنگڵس: »رسوشــت باشــرین ســەملێنەری 

دیالەکتیکــە«. کــە ئــەم قســەیە بــووە 

ناوەندەکانــی  الی  گاڵتەجــاڕی  مایــەی 

خۆرئاوایــی.  مارکســیزمی  فەلســەفەی 

لەگــەڵ ئەوەشــدا گریانەکــەی ئەنگڵــس، 

کــە ڕەنگدانــەوەی قوواڵیــی شــیکارییە 

دیالەکتیکییەکانیەتــی،  و  ئیکۆلــۆژی 

دیکــە  شــێوەیەکی  بــە  دەکرێــت 

ــەڵ  ــە لەگ ــک ک ــە جۆرێ ــەوە، ب دابڕێژرێت

زمانــی ئەمڕۆمانــدا بگونجێــت: »رسوشــت 

دیالەکتیکــە،  ســەملێنەری  باشــرین 

کــە  پتــەوە،  گریانەیەکــی  رسوشــت 

ــەس  ــەک، ک ــە کەمینەی ــە ل ــڕۆدا جگ لەم

لــەم  بــکات«.  لــێ  نکۆڵیــی  ناتوانێــت 

کــە  بزانیــن  دەتوانیــن  ڕوانگەیــەوە 

ــس،  ــی ئەنگڵ ــە کارەکان ــک ل ــی زۆرێ بۆچ

لــە  هەیــە  بایەخداریــان  پێگەیەکــی 

تایبــەت  هاوچەرخەکانــی  مشــتومڕە 

بــە ژینگــە. زۆرێــک لــە بەرهەمەکانــی 

دەســتەواژە  ئیکۆلــۆژی،  مارکســیزمی 

ــی  ــی دیالەکتیک ــە کتێب ــەرەکییەکانی ل س

وەرگرتــووە. رسوشــتەوە 

خۆشــحاڵ  خۆیەتــی  جێگــەی  ئێســتا 

ــن  ــەوە بکەی ــەو هەواڵن ــن و شــانازی ب بی

ســەرکەوتنە  مایــەی  بوونەتــە  کــە 

مرۆییەکامنــان بەســەر رسوشــتدا. هــەر 

بەســەر  مــرۆڤ  کــە  ســەرکەوتنێک 

رسوشــتدا بەدەســتی دەهێنێــت، رسوشــت 

بە گرنگ زانینی 
زیاد لە ڕادەی 

بەشدارییەکانی 
ئەنگڵس لە 

زانستدا، لە پاڵ 
ئەوەی ڕەگێکی 

گەورەی دەرکەوتنی 
مارکسیزمی 

ئیکۆلۆژی 
پێکدەهێنێت، 

هاوکات بەشداریش 
بووە لە بوژاندنەوەی 

بایەخپێدان بە 
کتێبەکەی ئەنگڵس 

»دیالەکتیکی 
سروشت«
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ساڵی شانزەیەم 

هەمــوو  لــە  دەکات.  تــوڕە  خــۆی  لــە 

ــەو  ــەم ئ ــەی یەک ــە پل ــەرکەوتنێکدا، ب س

ئەنجامانــە بەدیدێــن کــە چاوەڕوامنــان 

و  دووەم  پلــەی  لــە  بــەاڵم  کــردون، 

ــک  ــت، زۆرێ ــە دەگۆڕێ ــێیەمدا دۆخەک س

چاوەڕواننەکــراوەکان،  کاریگەرییــە  لــە 

دەســتکەوتەکان  یەکــەم  پلــەی  بــە 

ــەر  ــەڵ ه ــە، لەگ ــەر بۆی ــەن. ه لەباردەب

هەنگاوێکــدا ئەوەمــان لەبیــر دەبێــت کــە 

ناتوانیــن بــەو جــۆرە کۆنرۆڵــی رسوشــت 

گەالنــی  کۆڵۆنیالیســتێک  کــە  بکەیــن 

دەرەوەی خــۆی کۆنرۆڵ دەکات، چەشــنی 

رسوشــت  دەرەوەی  لــە  کــە  کەســێک 

لــە  ئێمــە  لەبەرئــەوەی  ڕاوەســتابێت. 

ــن،  ــڵ پێکهاتووی ــن و عەق ــت و خوێ گۆش

ئــەوا ئێمــە ســەر بــە رسوشــتین و لــە نــاو 

و  کارامەیــی  رسوشــتداین،  چەقەکانــی 

ــەو  ــۆ ئ ــەوە ب ــان دەگەڕێت سەرکەوتنیش

ڕاســتییەی کــە ئێمــە ئەفزەلیەمتــان هەیــە 

بوونــەوەرەکان،  تــەواوی  بــە  بــەراورد 

ئەوەمــان  توانســتی  کــە  تایبــەت  بــە 

فێرببیــن  رسوشــت  یاســاکانی  هەیــە 

دروســت  و  ڕاســت  شــێوەیەکی  بــە  و 

بەکاریبهێنیــن]15[.

الی  سۆســیالیزم  ســەرەکیی  کلیلــی 

الی  شــێوە  هەمــان  بــە  ئەنگڵــس، 

و  عەقاڵنــی  ڕێکخســتنێکی  مارکســیش، 

ــرۆڤ  ــوان م ــی نێ ــی پەیوەندی هەماهەنگ

و رسوشــتە، ئەمــەش بــە جۆرێــک کــە 

ســەرجەم توانــا مرۆییــە بەردەســتەکان 

و  دەســتردن  بــێ  بــە  بەکاربهێرنێــت، 

پێشــێلکردنی خواســت و پێویســتییەکانی 

نەوەکانــی داهاتــوو. جێگەی سەرســوڕمان 

نییــە کــە بڵێیــن بــە گەڕانــەوەی ئەنگڵــس 

لــە ســەدەی بیســتویەکدا، شانبەشــانی 

هیــوا  بــەو  بەردەوامیدانــە  مارکــس، 

ئــەم  ژیانــی  تێکۆشــانەی  و  ئومێــد  و 

ســەردەمەمان بــە زەروورەت پێویســتی 

ــران  ــە قەی ــڕ ل ــەم ســەردەمە پ ــی، ئ پێیەت

و شۆڕشــە.

Karl MarxFriedrich Engels
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