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)یەک: بەرهەمە تاکەکسییەکان(
ســەرمایەداری؛  گەشــەپێدانی  درێژەکانــی  مــاوە  شــەپۆلە   .1

لێکدانەوەیەکــی مارکسیســتییانە- چاپــی دووەمــی زیادکــراو )1995(

2. ترۆتسکی وەک ئەڵتەرناتیڤ )1995(

ــەدەی  ــە س ــی ل ــی کۆمەاڵیەت ــگێڕی و واقیع ــیزمی شؤڕش 3. مارکس

بیســت )1994(

4. هێز و پارە؛ تیۆری مارکسیستی دەربارەی بیرۆکراسییەت )1992(

5. لەودیو پرۆسرتۆیکاوە؛ داهاتووی سۆڤیەتی گۆرباچۆڤ )1989(

6. مانای جەنگی جیهانیی دووەم )1986(

7. تاوانێکــی کوشــتنی بەچێــژ؛ مێــژووی کۆمەاڵیەتیــی چیرۆکــی 

)1984( تاوانــکاری 

ســەرمایەداری؛  گەشــەپێدانی  درێژەکانــی  مــاوە  شــەپۆلە   .8

)1980( یەکــەم  چاپــی  مارکسیســتییانە-  لێکدانەوەیەکــی 

9. دەروازەیــەک بــۆ مارکســیزم- چاپــی دووەم بــە زیادکردنــەوە 

)1979(

10. ترۆتسکی؛ لێکۆڵینەوە لە دینامیکیەتە هزرییەکەی )1979(

11. مارکسیزمی شۆڕشگێڕی لەمڕۆدا )1979(

ــانەوەی  ــۆ داکش ــتی ب ــیکاری مارکسیس ــانەوەی دووەم؛ ش 12. داکش

ــا )1978( ــااڵنی حەفت س

13. لــە ســتالینیزمەوە بــۆ یۆرۆکۆمۆنیــزم؛ بــەری درەختــی سۆســیالیزم 

لــە یــەک واڵتــدا )1978(

ــۆ  ــەک ب ــزم؛ دەروازەی ــۆ کۆمۆنی ــەوە ب ــە کۆمەڵگــەی چینایەتیی 14. ل

مارکســیزم- چاپــی یەکــەم- دوو ســاڵ دواتــر چاپــی دووەمــی لــە ژێــر 

ناونیشــانی »دەروازەیــەک بــۆ مارکســیزم«دا چــاپ بــوو )1977(

15. سەرمایەداریی دوایین )1975(

قەیرانــی  بــۆ  مارکسیســتی  دیــدگای  دۆالر؛  پاشەکشــەی   .16

)1972( نەختینەیــی 

17. پێکهاتنــی هــزری ئابووریــی کارڵ مارکــس؛ لــە ســاڵی 1943وە تــا 

نووســینی ســەرمایە )1971(

18. ئەوروپا دژ بە ئەمریکا؟ لێکدژییە ئیمپریالییەکان )1970(

19. تیۆری ئابووریی مارکسیستی )1968(

20. دەروازەیەک بۆ تیۆری ئابووریی مارکسیستی )1967(

بیبلۆگرافیای کارەکانی ئێرنست مەندڵ
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)دوو: وەک ئیدیتۆر و هاوبەشی ئیدیتۆر(

1. دۆزینــەوە نوێیەکانــی توێژینەوەکانــی تایبــەت بــە شــەپۆلە 

و  کلینکلیــچ  ئەلفرێــد  لەگــەڵ  هاوبەشــی  )بــە  ماوەدرێــژەکان 

)1992( ڤالرشــتاین(  ئیامنوێــل 

ــی  ــکاردۆ، کارڵ مارکــس، پیــرۆ ســرتافا )بــە هاوبەش 2. دەیڤــد ڕی

لەگــەڵ ئــاالن فریــامن( )1984(

3. نیــو ســەدە لــە شــۆڕش؛ 1917-1967 )پێشــەکی و ئیدیتــۆر: 

)1968( مەنــدڵ(  ئێرنــس 

)سێ: وەک بەشدار(

ئەمانــە ئــەو کتێبانــەن کــە مەنــدڵ بــە بابــەت و وتــار بەشــدار بــووە 

تێیانــدا، ئامــاژە دراوە بــە نــاوی کتێبەکــە و لــە کەوانەیەکیشــدا نــاوی 

ــەی مەندڵ: بابەتەک

ــەوەی  ــتمۆدێرندا؛ ڕووبەڕووبوون ــەردەمی پۆس ــە س ــیزم ل 1. مارکس

بــۆ  تیــۆری مارکسیســتی  نوێــی جیهانــی )گرنگیــی  سیســتەمی 

تێگەیشــن لــە قەیرانــی ئێســتای جیهــان( )1995(.

ــە  ــی ل ــی بیرۆکراس ــن و پرس ــدا )بوخاری ــی بوخارین ــە یادەوەری 2. ل

قۆناغــی گواســتنەوەدا( )1994(.

دیــدگا  ســۆڤیەت؛  سۆسیالیســتییەکانی  کۆمــارە  یەکێتیــی   .3

زیندووکردنــەوەی  لێکەوتەکانــی  و  )هــۆکار  مارکسیســتییەکان 

.)1993( بوخاریــن( 

4. فەرهەنگــی بیۆگرافیــی ئابووریناســە نەیــارەکان )ئێرنســت مەنــدڵ( 

.)1992(

5. خاڵــی جیــاواز و بەیەکگەیشــتنی نێــوان شــیکارە ئابــووری و 

و  گــۆڕاو  بەشــەکیی  )ســەربەخۆیی  کۆمەاڵیەتییــەکان  شــیکارە 

ــیک(  ــیزمی کالس ــەی مارکس ــیکاری ئابوورییان ــی ش ــی ناوەکی لۆژیک

.)1992(

6. زنجیــرە کتێبــی سۆسیالیســت ڕیجســتەر )ڕیشــەکانی ئــەم قەیرانە 

لــە ئابووریی ســۆڤیەتدا( )1991(.

ــۆری  ــی )تی ــەرمایەداریی دەوڵەت ــییەکانی س ــە و کێامس 7. هەڵ

بەرگەنەگیــراوی تاقیکردنــەوەی فاکتــەکان( )1991(.

قەڵەمــی  بــە  )دەروازەیــەک  شۆڕشــگێڕ  پارتــی  و  لینیــن   .8

.)1990( مەنــدڵ(  ئێرنســت 

9. ڕێبــەری پالگرەیڤــی نــوێ؛ ئابووریــی مارکسیســتی )کارڵ 

.)1990( مارکــس( 

قەیــران:  تیــۆری  و  ســەرمایەدارانە  گەشەســەندنی   .10

شــوێنی  بونیادنانــەوەی  دووبــارە  تەنزیــم،   کەڵەکەکــەردن، 

)تیۆرەکانــی قەیــران: ڕاڤــەی قەیرانــی خولیــی 1982-1974( 

.)1989(

11. زنجیــرە کتێبــی سۆسیالیســت ڕیجســتەر )ئەمــڕۆ مارکســیزم 

لــە چــی دۆخێکدایــە بــۆ شــۆڕش( )1991(.

12. ڕێبــەری پالگرەیڤــی نــوێ: فەرهەنگــی ئابوورییــەکان )کارڵ 

هێرنیــش مارکــس( )1987(.

ئابوورییــەکان  فەرهەنگــی  نــوێ:  پالگرەیڤــی  ڕێبــەری   .13

.)1987( )کۆمۆنیــزم( 

بــە ڕاســیزم و  14. کۆتایــی کابوســەکە: سۆسیالیســتەکان دژ 

ئەڵامنیــاوە( )1987(. وانەکانــی  لــە  )تێگەیشــن  فاشــیزم 

15. سیســتەمی جیهانــی: دیــدگا سۆسیالیســتییەکان )بلۆکــی 

.)1987( ســۆڤیەتی( 

)مارکــس؛  ڕیجســتەر  سۆسیالیســت  کتێبــی  زنجیــرە   .16

.)1986( کارکــردن(  داهاتــووی  و  ئێســتا  قەیرانەکانــی 

17. دووبــارە بیرکردنــەوە لــە مارکســیزم؛ خەبــات لەنێــو تیــۆری 

ــی  ــارەی بەرهەمهێنان ــس دەرب مارکسیســتییدا )مارکــس و ئەنگڵ

ــی و بیرۆکراســی( )1985(. کااڵی

بیســتویەکدا  ســەدەی  ســەروبەندی  لــە  سۆســیالیزم   .18

.)1985( سۆســیالیزم(  )حەقیقەتــی 
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19. میراتــی ســتالینیزم: کاریگەرییەکانــی لەســەر سیاســەتی 

ــە ســەدەی بیســتەمدا )بیرۆکراســی چییــە؟( )1984(. جیهانــی ل

20. دیکشــینەریی ئەندێشــەی مارکسیســتی )مەنــدڵ بــەم ســێ 

مارکــس،  و  کینــز  ناهاوســەنگ،  گەشــەی  بەشــداربووە:  بابەتــە 

.)1983( پشــکداری(  کۆمپانیــای 

21. قوتابخانــەی دراوگەرایــی؛ قەیرانــە ئابوورییــەکان و جیهانــی 

ســێیەم )قەیرانــی جیهانــی و وەاڵمــی دراوگــەراکان( )1983(.

قەیرانــە  و  )چیــن  ڕیجســتەر  کتێبــی سۆسیالیســت  نجیــرە   .22

.)1982( ئابوورییەکــەی( 

ــی  ــی دەزگای پەنگوین ــی ئینگلیزی ــۆ چاپ ــەکی ب ــینی پێش 23. نووس

ــێیەم(ی  ــی س ــیاس- بەرگ ــی س ــەی ئابووری ــی )ســەرمایە؛ ڕەخن کتێب

کارڵ مارکــس )1981(.

24. چیــن، دەوڵــەت، ئایدیۆلۆژیــا )پێشــەکی بــە قەڵەمــی ئێرنســت 

ــدڵ( )1981(. مەن

25. کار و ســەرمایە؛ چەنــد لێکۆڵینەوەیــەک لــە دەربــارەی پڕۆســەی 

کار لەنــاو ســەرمایەدارییدا )کار و دەوڵــەت لــە ئەڵامنیــای نازییــدا( 

.)1980(

26. ئینتەرناســیۆناڵی چــوار؛ ڕێچکەی دوورودرێژی ترۆتسکیســتەکان 

ــە  ــگاری ل ــتەکان و بەرەن ــانی »ترۆتسکیس ــە ناونیش ــکۆیەک ب )پاش

جەنگــی جیهانیــی دووەمــدا«( )1979(.

ــی  ــی دەزگای پەنگوین ــی ئینگلیزی ــۆ چاپ ــەکی ب ــینی پێش 27. نووس

ــی دووەم(ی  ــی سیاســی- بەرگ ــەی ئابووری ــی )ســەرمایە؛ ڕەخن کتێب

کارڵ مارکــس )1978(.

28. شــۆڕش و خەباتــی چینایەتــی؛ خوێندنەوەیــەک دەربــارەی 

سیاســەتی مارکسیســتی )تیــۆری ڕێکخســن الی لینیــن( )1977(.

ــی  ــی دەزگای پەنگوین ــی ئینگلیزی ــۆ چاپ ــەکی ب ــینی پێش 29. نووس

ــەک(ی  ــی ی ــی- بەرگ ــی سیاس ــەی ئابووری ــەرمایە؛ ڕەخن ــی )س کتێب

کارڵ مارکــس )1976(.

ــەڵ  ــتومڕ لەگ ــی: مش ــتی و هێمن ــی و ئاش ــیال دیموکراس 30. سۆس

ڕۆی مەدڤیدێــڤ؛ چەنــد وتارێــک لــە خۆرهــەاڵت و خۆرئــاواوە 

)هێــزە کۆمەاڵیەتییەکانــی پشــت ئاشــتی و هێمنــی( )1945(.

ــزم(  ــامن و لینینی ــتەر )لیب ــت ڕیجس ــی سۆسیالیس ــرە کتێب 31. زنجی

.)1975(

32. ڕادیکاڵیزمــی کارکردنــی ئەمریکــی )ئەمریــکا بــەرەو کــوێ مــل 

ــت؟( )1973(. دەنێ

ترۆتســکی  دەربــارەی  گــەورە  مشــتومڕێکی  ســەرلەنوێ   .33

ــۆالس کراســۆ( )1972(. ــدڵ و نیک ــوان ئێرنســت مەن )مشــتومڕی نێ

34. مــرۆڤ و سۆســیالیزم لــە کوبــا: مشــتومڕێکی گــەورە )کاتیگۆرییە 

مێرکانتاڵییــەکان لــە قۆناغی گواســتنەوەدا( )1971(.

35. بوژانــەوەی سۆســیالیزمی ئەمریکــی؛ چەنــد نووســینێکی بــژاردە 

لــە کۆنفڕانســی زانــا سۆسیالیســتییەکان )کرێــکاران و شۆڕشــی 

بــەردەوام( )1971(.

ــت  ــا )ئێرنس ــە ئەڵامنی ــیزم ل ــە فاش ــات دژ ب ــکی؛ خەب ــۆن ترۆتس 36. لی

ــە  ــدارە ب ــش بەش ــە بابەتێکی ــە، ب ــەکیی کتێبەک ــە پێش ــە ل ــدڵ جگ مەن

ناونیشــانی »ســرتاتیژێکی سۆسیالیســتی بــۆ ئەوروپــای خۆرئــاوا«( )1971(.

)هۆکارەکانــی  نامۆبــوون  دەربــارەی  مارکسیســتی  تیــۆری   .37

نامۆبــوون( و )کۆتاییهێنــان بــە کاریگەرییەکانــی نامۆبــوون لــە 

.)1970( سۆسیالیســتییەوە(  کۆمەڵگەیەکــی  بونیادنانــی  ڕێگــەی 

38. ئەبراهــام لیــۆن: ڕاڤەیەکــی مارکسیســتی دەربــارەی پرســی 

جولەکــە )ســکێچێکی بیۆگرافیــی ئەبراهــام لیــۆن( )1970(.

39. شۆڕشــگێڕە نوێیــەکان: ڕێبــەری چەپــە ڕادیکاڵــەکان لەســەر 

ئاســتی نێودەوڵەتــی )پێشــڕەوی نــوێ( )1969(.

40. سۆســیۆلۆژیای گوندیــی لــە هیندســتان )بەپیشەســازیکردنی 

واڵتــە دواکەوتــووەکان( )1969(.

)ســەرمایەداریی  ڕیجســتەر  سۆسیالیســت  کتێبــی  زنجیــرە   .41

.)1967( بان-ڕەگــەزی(  و  نێودەوڵەتــی 

)ئابووریــی  ڕیجســتەر  سۆسیالیســت  کتێبــی  زنجیــرە   .42

)1964( نیۆکەپیتالیســتی( 


