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کمونیزم اصولد  

 فریدریش انلس
لد کمونیستی اعتقاداتو طرحه کو  

 
تنهۍلومه ته وایي؟:  پو کمونیزم    

  )١ (. علم ڼل کیي برابرولو دو د شرایط لپاره خالصون کمونیزم د پرولتاریا طبقې د:واب
  

  ریا ه ته وايي؟پرولتا: دویمه پوتنه
 نه  ،له پلورنې خه الس ته راوي" کاري واک"نه لتونه د خپل ا کې  هغې طبقې ته ویل کیي چې د ژونده پرولتاریا په ولن:واب

د  ژوند، د کار، د معاملو غو او آن د دې طبقی د ولو خوي او درد، ژوند او مر د دې طبقې يعنې ،هد کومې پانې له ې خ
ه اچونکو غوتیا او د پانامه د بییدلو او غونل  او لري له سیال٢(.نوساناتو سره ت(  

  .د نن ورې هماغه زیارکه طبقه ده) د پرولتاریا طبقه( پرولتاریا لنه دا چې
  

    طبقه موجوده نه وه؟ په دې باور یاست چې د پرولتاریا نو:دریمه پوتنه
 دا ول او تمنداسې نیسخو  تر ولو نیستمنې پاتی شوي هميشه طبقې او آن زیارکې تل موجودې زياركې او نيستمنې طبقې. نه :واب

  .وموجود نه وکمه وه، او بى لامي  يچې د سیال آزاد ، رنهسم وي سره) ارياپرولت( رندونو  له پورتنيوکارران چې ژوند یې
  

   ده؟ېنه من ته راغلرپرولتاریا  :لورمه پوتنه
 په انلستان کې تر سره شو او وروسته د نۍ په ې پرولتاریا د صنعتي انقالب په پایله کې چې د اتلسمې پیۍ په دویمې نیمايي ک:بوا

کانیکی کارایونو او يبیالبیلو ماشینونو، مد  اوبدنې د او صنعتي انقالب د بخار ىدا لو. ر شو، رامن ته شوهنورو متمدنو هیوادونو کې تکرا
بڼه تولید هغه وخت د  د پيرلى شول،یوازې پانوالو  او و وي چې  یر قیمتهن ماشینودغه.  ماشینونو د اختراع له امله رامنته شود نورو
محصول  ه  ارزانه او  د تولید په پرتله کاررانودكوالل شول  ماشینونو دغه که لور ته وکال، لز بیو د بدله که او کارران یېبيخي

ې دپه دې توه،  . ه او ارزانه تولید نشو کوالی سرهماشينونو اوبدنې نیمو و د خپلد کاررانو په داسې حال کې چې، چمتو كي
یې بیخي بی ارزته ) او نورافزار ـ د نساجي كاراه (  پانه  او د کاررانو کوچنېته سپارٰلماشینونو، د صنعت چارې  لویو پانوالو 

 د په دې توه . کمې مودې وروسته، ول شیان په خپل الس کې نیول او کاررانو ته هی ه نه پاتی کیدلهل پانوالو داسې چې، لکو
،  او د کارخانی سیستم پلي شوكارول ونو چې د ماشین دې  وروسته له.رامنته شو د کارخانې سیستم په منظور د برابرولو كر جامو د و

د نور هم  كار ؛ دهم دود ومونکې نايعو نورو صپه  او ۍ لکه چاپ، کوزه رۍ، فلزکار؛ برخو سیستم د صنعت په نورو دې ر ژیر 
رانو تر منول،  ويشل كيدهکار ه کاوه، چې يو تن  په دېر چې پخوا یې یو کار په یوازې تويوه برخهد كار يوازې یې نور کار  

  .شيه ارزانه توه تولید  چې محصوالت په چک او پويش دا شونتيا برابره كه د کار .كوله
 السي له او  چې کومه تنوع یې نلرله او په دایمي توه تکراریده ته،  کاريد کار ویش المل شو چې د هر کارر فعالیت یو ساده مکانیک

  .محدود پاتی شي و،  ه کار خه یر 
 واکمن الندې ترسیستم د ماشینونو او د کارخانې د  ،قويېد بخار  برخې لکه د اوبدنې صنعت، یو په بل پسې دې ول، ولې صنعتيپه 
 کې يې د کاررانو د خپلواک  نتيجه پهچېکارخانې په ولیزه توه د لویو پانوالو الس ته ولویدې ولې دا  په ورته وخت کې. لراغل

   . هم ورخه سلب كيده برخهوروست
، چې په دې برخه کې هم لویو په دې ول. ه اانه کې ای په ای شول سیستم پد کارخانیز کسبونه هم  ورو وروفکتور تر ن،ود مان

،  د  سره کیي ترولپه هغه کې په ه  او د کار ویش نیسیپانوالو د سترو کارخانو په جوولو سره، البته چې د یرو لتونو مخه 
  . سخت فشار الندې ونیوليې تر استادان ۍکسبر
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السي  كې انو او د كار په ولو  د كارخانې په سيستم اداره كيي برخېېهیوادونو کې نژدې د کار ولمدنو  په ولو متپايله دا چې، 
، چې تر دې وخته پورې  طبقه او په اني توه کوچني کسبر او په دې وسیله مننكيي نیول  فشار الندېتر او کسبري صنایع

 بدلون مومي او دوه نوې طبقې، چې ورو ورو به بيخيکاررانو پخوانی وضعیت  د .، ور تر بلې د دیوالي کیدو لورې ته يموجود و
  .، راپیدا شوي دي يوسي له منهنورې ولې طبقې

  : دوه طبقې دا ديدغه
 او انوکارخ( ولو حیاتي وسایلو او د دې حیاتي وسایلود  له استثنا پرتهخت په ولو متمدنو هیوادونو کې پانوالو طبقه چې دا و سترو د.١

  .یا د بورژوازۍ طبقه ده  بورژوا طبقه هماغهدغه.  ڼل کیيتن افزارو ولو اینو د  د تولید) وماشینون
 خپل کاري واک بورژوا طبقې لپارهاو د ژوندانه  د اتیاو د پوره کولو  د ژوندد هغو کسانو طبقه، چې هی ه نلري او مجبوره دي. ٢

  .ریا طبقه یا پرولتاریا دههماغه د پرولتادا . ته وپلوري
  
     پلوري؟بورژوا طبقې ته کومو شرایطو الندې خپل کاري واک د پرولتاریا  :پنمه پوتنه 

 د هغه قوانینو له مخې اکل کیي چې  د نورو توکو  يې بیهامله، له همدې  شمیرل کیيکاليکاري واک د نورو شیانو په یر  :واب
 په منني ؛یه د سترو صنایعو یا د آزادې سیال په واکمنکې ـ رنه چې به وروسته ووروـ یو مفهوم لري د توکو ب.لپاره کارول کیي

 د کاري واک د . دهمصرف سره مساويله  د كار د توليد د کاري واک بیه هم .وي ي لت سره مساوله د تولید توكوتوه تل د 
 او د کاررې طبقې د بس وي چې د کاررانو د کار کولو د وتیا لپاره  وي مساوي هغې حداقل وسایلو سره له د ژوندانه لتتولید 

 کې په هی توه له هغې کچې، چې د پورتنې موخې ـ یعنی د کار د وتیا  مقابل کارر د خپل کاري واک په.ه ونيسينابودۍ مخ
ژوند  حداقل وسایلو سره چې د لهد ژوندانه ) مزد( واک بیه  له همدې کبله د کاري.ساتلو ـ  لپاره بسنه کوي، یر ه الس ته نه راوي

ین بريوي، مساوي يلپاره ا.  
خو رنه چې د کارخانې  مزد السته راوي، زيات  او کله كمله هغه ایه چې د معاملو فصلونه کله ه او کله بد وي، کارر هم کله

 او نه كم لت خه نه له خپلو توکو خه السته راوي، د هغې د تولید  له په منني ولمالک په ه او بدو فصلونو کې هغه ه چې
 د سترو برخېپه هره کچه چې  د کار بیالبیلې .  السته نه راويل، کارر هم په منني توه له دې حداقل خه یر او  ويزياتهم 

  .م په كلكه اجرا كيينور ه د مزد دا اقتصادي قانون ، په هماغه کچه رايصنایعو تر واکمن الندې 
  

   ې موجودې وى؟کارري طبقې  انقالب مخکې کوميله صنعت: شپمه پوتنه
 کې حاالتو  و له مخې په بیالبیل د نوعيت طبقېد واکمنې بیلو شرایطو او کچې سره په بیالله طبقو د ولنې د پرمخت يکارر: واب
 وهم دا وضعیت په یر) ١٨۴٧(نن  رنه چې .په ير وو) مريانو(انو د بردانو  د امالكو خاوند په تیرو زمانو کې کارران. كاوهژوند

  )٣(. او آن د متحده ایاالتونو په سویلي برخو کې ادامه لريووروسته پات
   او لهستان، ي هنر په رنه چې دا وضعیت نن هم.ڼل کیدل  ملكيتخانانود   اومکو د مالکانو پییو کې کارران د وپه منني
 موجود  کسبر کارران کېاو د صنعتي انقالب تر پیل پورې په ارونو پییو وپه مننيسربیره پر دې . کې تر سترو کیي) ۴(روسیه 

 سره د السي صنایعو کارران رامنته او پراختیا كيدو منته راله صنعت د السي .زۍ لپاره به يې كار كاوه بورژوا چې د کوچن، وو
  . کیدلومارل کار  پهپانوالو لخواشول چې د لویو 

  
   لري؟توپير  بردانو سره هلهپرولتاریا : مه پوتنهواو

  . دی چې هره ور او هره ۍ ان وپلوري مجبور د تل لپاره پلورل کیي خو یو پرولتر  او  یو ل د برده  یو:واب
 بدمرغ سره مل وي، تأمین لهومره هر  ـ که  يېڼي، ژوندالزم وچيرې ارباب يې که ، ملكيت شميرل كيي یو برده چې د ارباب 

 یوازې هغه وخت کوالی شي خپل کار وپلوري چې وک ورته  اوڼلی شوملكيت  پرولتر چې د ولې بورژوا طبقې   خو یو.شوی دی
 دبرده . موجود دىپه وليزه توه  يوازې د كاررې طبقې لپارهدغه د ژوند تامين   خوپه هی توه  تأمین شوی  ژوند نلري، اتیا ولري
د دې سيال ول نوسانات پرولتر د دې سیال په من کې دی او يو  خه بهر دی، په داسې حال کې چې  له بهير سیالېسوداریز
  .احساسوي
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 له همدې .پیژندل کیي د بورژوازۍ ولنې یو غی او فرد حال دا چې یو پرولتر.  ولنې یو غیۍ نه د بورژواز؛ شمیرل کیيكاليبرده 
 په ولنه  له همدې کبله او تاو لري سره ولنېې پرمختللې یوله، خو په ورته وخت کې پرولتر ه ژوند لريامله یو برده د پرولتر په پرتله 

  .لو اى لريد بردانو په پرتله  كې 
آزادي الس ته راوي، په داسې حال کې منه یوسي،  ولو ایکو خه یوازې د برد رابطه له لهيو برده که وکای شي د مالکیت 

  . توه له منه وال شي بنسيزه پهونه  خصوصي مالکیت ول ول د ده چېې هغه مهאل شونيپرولتر آزاده چې د یو
  

  )۵( ؟دی توپيرد سرف او پرولتر تر من ه : اتمه پوتنه
 ې وې یعنی د یو»تولیدی وسیلې« سره، د په كولو  کار ه ارباب ته د یو ارباب ته د محصول د یوې برخې په سپارلو او یا،سرف :واب

 او د خپل كار  چې د همدې كس دي كار كوي تولیدي وسایلو په بل چاپرولتر ديو  خو .تر السه كاوهمکې د تصرف او کارولو حق 
یوازې  ته ورکوي، په داسې حال کې چې پرولتر وسرف د خپل کار د محصول یوه برخه نور. د ې یوه برخه السته راوي په مقابل كې
 ې  سوداریز له سرف.حال دا چې پرولتر تأمین شوی ژوند نلريسرف تأمین شوی  ژوند  لري، .  اخلي  يوه برخهمحصول د د خپل کار 

  .په من کې دی، په داسې حال کې چې پرولتر د دې سیال ىسیال خه نې ته د
 بل دا چا مالک ته د يوې برخې محصول د ؛یو دا چې ارونو ته وتتي او بیالبیل کسبونه پیل کي: شيسرف په و طریقو آزادیدلی 

 ارباب او فیوאل خه د خپلې مکې لههمدا ول کوالی شي  او  آزادو رعایاو په له کې شامل شي دپیسې ورکي اوسپارلو پر ای 
او   غى شتمنې طبقې  له يوه طريقه د الرو بيالبيلو سرف هر کله چې د دې ، توه په لنه. شيتناختیار واخلي او په خپله د مکی 

 د خصوصی مالکیت، سیال او د ولو يخپله آزادي السته راوي، په داسې حال کې چې د پرولتر آزادور شي په سوداریز بهیر کې 
  .طبقاتي اختالفاتو له منه تللو سره شونتیا مومي

  
  )۶(  دی؟توپيرسبر او پرولتر تر من ه د ک: نهمه پوتنه

 کسبر کارر .دىظاهري ایکو کې نه   یوازې د هغوې د کار په توپيرتر من ر  نوي پرولت د  د کسبر، یعنې د کسبر کارر او:واب
ا و کسبر کارر ته د، خ مالک پلوري، دواو ته مزد ورکول کیي پر وسایلوياو د کارخانې کارر دواه خپل کاري واک د تولید

شاردۍ د  کسبرۍ شارد،  خو په تيرو و وختونو كې د. ورکول کیي بڼهپه) نېوۍ او د استادکار سره اوسید( جنسي مزد مزد د
 ثابت ای کې ه  یوبه په الي دوره ڼله او هیله يې درلوده چې د کسبر استاد په توه و د چمتوموده د استادۍ مقام ته د رسیدو

 السي کار دله خپل فعالیت، چې هغه وخت  يې هه کوامله  له همدې . کې په خپله هم شاردان ولريېتون شي او شاید په راتلونکهس
که وخت ورسره یاري  ڼل کیده، سپما کي او  الزميد یوې مستقلې کارخانې لپاره مبلغ چې ه، بشپ کي او یو نایزوال وپه مهارت 

الي و چمتوله »ياستاد کار« او د شاردۍ د کلونو د تیریدو او د اوه لور او یا کونې سره یې واده کلهد ی د کسبر استااکی و
 خپلو شاردانو سره يې ورته چلند له و، زغملي وپر مهאل شاردۍ لې خپد او ه چې یې جويدووروسته، د کسبرۍ یو اغلی استاد 

  .كاوه
، چې دواو پر یوه اني شي  د استاد او شارد تر من؛ وهنتياردۍ له مقام خه د لویدو شوشااستادۍ مقام ته د  چې د تر هغه وخته

 کومه ايکه چې د شارد او استاد تر من د پالر او زوي. ى نشو میز يې وۍ خوله، طبقاتي تضاد رامنته کیداله  او پر یوهواکار ک
 مستقیمې اغیزې د خپلو شارانو ول ژوند تر  له امله یې چې هوا یو ثانوي واک ورکه استادۍ واک سربیرله ، استادانو ته يې وههموجود

  .الندی راوستو
 لهیې د نورو استادانو  چې هغوې ، ې بند په یر وه، د هغېوا استاد سره یې کار که یولهدا ایکې د هغو شاردانو لپاره چې  خوا ېله بل

ل ردانو سره نژدې کول او داشاردانو لیوالتیا درلوده چې استادان شي، شته . ېه جال کول يې سررۍ شاایه چې د کسب له هغه
 او شارد  له بلې خوا الزمي وه چې کسبر ه جنس بازار ته عرضه کي، د شاردانو بدلول هومره آسان کار نه و.وومقرراتو ته تسلیم 

 ول، چې شمیر یې په لومیو کې په هی  له همدې امله د شاردانو .يل چې د استاد په واندې د خپل وجود رندونه وککوالی شو
  . کارخانو د کاررانو په پرتله یر ه و د ننن يې وضعیتلنيزو استادانو زیات نه و، له
  

     دی؟ توپيرد پرولتر او د السي صنایع  کارر تر من ه: لسمه پوتنه
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وسیلې مالک  ې پورې د السي صنایع کارر په ولیزه توه په هر ای کې د تولید د یوشپالسمې پیۍ خه تر اتلسمې پیۍ له :واب
 په وخت کې د کارر لخوا کرل ارتيا یوه وه مکه چې د وز ماشین اوتار اوبدنې  یوې کورن لپاره د، لکه د اوبدلو کارای، دو

 او د خپل ارباب هواد السي صنایع کارر اکثراً په کلیو کې ژوند ک. ي له دې شیانو خه یو هم نلرکیده؛ په داسې حال کې چې یو پرولتر
  لهپه ولیزه توه په لویو ارونو کې ژوند کوي او د پالر او زوي ایکه درلوده؛ په داسې حال کې چې یو پرولتر  لكهیا مالک سره یې

، خپل خالصیي خه له ایکېه وسیله د پالر او زوي  پصنعت د السي صنایع کارر د لوی . لريخپل مالک سره یوازې د پیسو ایکه
  . پرولتر بدلیيهول مالکیت له السه ورکوي او په یو

  
  ؟ې پایلې ه و لومن د ولنې د ویش باندېبورژوا او پرولتراو په  د صنعتي انقالب :لسمه پوتنهویو

 د نۍ په ولو هیوادونو کې السي صنایع یا هغه  اول ارزانه کید دا چې صنعتي توکي د ماشین د کار په وسیله په دایمي توهاول :واب
 پاتې ې تاریخې پرمخت خه لیر لهچې  ول نیمه وحشي هیوادونه.ه شوهپه توه ویجا و، په بشال کار ويصنایع چې بنس یې پر الس

دې هیوادونو د .  له و خه راوويستل شولانزوا له امله د ئلې و، د همدې مسال بنس یې ال پر السي کار وتع او د صنووشوي 
و زرو کلونو  د هندوستان په یر هیوادونه چې د  په دې ول؛ يوو يې د نابودۍ خوا تهصنعتسانو ارزانه توکي پیرل او خپل السي یانل
 دا . خوا ته دروميانقالب  او آن چین نن د صنعتي بيخي بدل شول کې یې هی ول پرمخت کی نه و، په یره له موده کېترپه 

 وۍ خولو بې له يناييانملیونونه چ کې تر ماشینونه چې نن په انلستان کې اختراع کیي، د یو کال په ورسیده چې کومته ې دلۍ 
او په ولو  په نیوالو بازارونو اوي  ول کوچني سیمه ایزه بازارونه؛ ول ملتونه سره نلوينۍ د صنعت په دې ول لوی.  کويبرخې

، پر  کې تر سره شيونو هیوادو په متمدنه چې، هر دومره مخې ته وی دیایونو کې د پرمخت او تمدن زمینه برابروي او کار یې 
کارران آزادي السته راوي، دا کار به په نورو په انلستان یا فرانسه کې ) ١٨۴٧( که چیرې اوس.نورو ولو هیوادونو اغیزه کوي

  . ن سره به په نورو هیوادونو کې د کاررانو د خالصون المل شيله ژر یا  یر انقالبونه رامنته کي چېېهیوادونو ک
 او واک په ي شتمني چې د بورژواز ونیو، صنعتي انقالب المل شونعت ای د السي صو صنایعو، په هر ای کې چې لوییم دا چېود

 چې په هر ای کې د دې بهیر په رامنته کیدو وه پایله يې دا . طبقه شيۍ هیواد لوم د هريپراختیا ومومي او بورژواز ول يبې سار
 چې د دې دوو  يې رژیمطنت سلمطلقهو اصناف او همدا ول يې د  ااشرافي طبقې، سره، بورژوازي سیاسي واک په الس کې واخیست

  .د نابودۍ خوا ته ولیدولطبقو نماینده و، 
 له خنیوي سرهم  پهکولو او د کرنیزه مکو د پلورلولغو  واک، د عالی طبقاتو د ولو امتیازاتو په د اشرافواو  د سلطنتي کورن يبورژواز
  یېد دې دواو پر ای او وو د استادانو واک له منه یود صنفون منه ولو په لهولو امتیازاتو  د صنفونو د ي بورژواز.ومنه یو

 برخېپه ولنه کې جو ک چې په هغه کې هر وک په خپله خوه د هرې صنعتي یې ې داسې یو وضعیت  رامنته که، یعنيآزاده سیال
 خوولو مخه  د د رشتېچا ونشي کای د ه بل هی د اکلو حق ولري او له اینې پانې پرته، چې نشتوالې یې د کار کولو مانع ده،

 له دې  په یوې ولنې کېچېا پیلیدل، د دې موضوع د رسمي رندولو په معنی ده تی سیال د سیستم د پراخې، د آزادامله له دې .ونیسي
 او اغیزناکه واقعي  یو، پانه دې سربیرهله او دی نه تساوي والي سره تلی له تساوي والی د هغوې د پانې  نهد ولنې د غو وروسته 

 الزم سیال سیستم ېد آزاد لپاره لومیو پاونو  د صنایعيېلود .  دهبقه طۍ پانه لرونکي، یعني بورژوا، د ولنې لوم که واک دی او 
 . د هغې تر سیوري الندې کوالی شي، رامنته شي او پرمخت وکي صنعتىلو چې  دیوضعيتولنیز  ییندا یواز، که بریي
  .ونه یو د هغوی سیاسي واک هم له م سره له منه ولو پهي د اشرافو او اصنافو د طبقېزبورژوا
بورژوازي دا کار د .  کاعالن مقام لومی  د ان لپاره طبقې ای ونیو، په سیاست کې یې همۍ چې بورژوازي په ولنه کې د لومهمدا

 وال ل پر اص چې بنس یې د قوانینو په واندې د مساوات او د آزادې سیال د قانونی کیدوسیستم په دودولو تر سره ک، استازیتوب 
هغه کسان د انتخابولو حق  سیستم کېپه دې ول مشروطه سلطنت د .  لريبڼهی هیوادونو کې د مشروطه سلطنت دا سیستم په اروپای .دی

 دا اکونکي یوازې خپل استازي اکي او ي د بورژواز. اندازه پانه ولري، یعنې یوازې بورژوازي کوالی شي استازي واکيهلري چې یو
  . یو بورژوا حکومت واکمنويولپه دې چې  ،  خه ه وکيې ورکلهیاتو دا استازي حق لري د مال

 په هر اندازه چې بورژوازي بایه کیده. ، صنعتي انقالب په هر ای کې د بورژوازي په نسبت د پرولتاریا شمیره هم سیوا کهدریم دا چې
 کیي او پانه هم هغه وخت یريي چې ومارل په کار سیلې ې په و که چې پرولتاریا یوازې د پان؛ یریدههم ریا شمیره اد پرولت
 . ويهمغاي  یریدلو سره لهد کاررانو د شمیرې یریدل ک م د پانې د دې نسبت پایله دا ده چې . مارل شيوا په کار وپرولتاری
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ه توه تر سره کيي، سره صنایعو بهير په  د لویو رې چې ، چې کې او پرولتاریا په لویو ارونوزي بورژوا،صنعتي انقالبهمدا ول 
کاره  واک  پرولتارياپرولتاریا ته د  وه مکې سره راولوي،  په یوې کوچنې شمیر پرنى یو لو صنعتي انقالب دا چې.راولوي

 له منه وي، اختراع یه په ب چې السي کاري، په هماغې اندازه نوي ماشینونههر ومره چې صنعتي انقالب بشپ ش سربیره پر دې. کوي
 له یوې خوا په دې ول. له زغمه وباسي د کاررانو وضع چې د کاررانو مزد حداقل ته رایوي په هماغه اندازه صنعت ىلوکیي او 

  . کیي او له بلې خوا د پرولتاریا د یریدونکي واک په پایله کې، د دې طبقې په وسیله ولنیز انقالب رامنتهیریدونکي ناخوي
  

  ؟ې و پایلې هوروستد صنعتي انقالب : دولسمه پوتنه
  بی کچې  صنعتي تولید کې دلن وخت په او لت ل په، هغه وسایل چې  صنعت د بخار او نورو ماشینونو په جوولو سرهى لو :واب

 زيات. ر پیچلې بڼه ونیولهژ سره یر آسانتیا له،  د تولید  صنعت ضروري نتیجه وهىآزاده سیال چې د دې لو .و، جو کلولپاره این 
پایله یې دا وه چې تولید شوي .  شوهزياتهد تولید کچه د مصرف له کچې شمیر پانوالو صنعت ته مخه که چې په یر ل وخت کې 

؛  الکان دیوالي شول د کارخانو م چې کارونه بند کي؛ېنې مجبوره شو کارخا؛ او یو سوداریز ککیچ رامنته شيمحصوالت خر نشی
او کارخانو بیا  محصوالت وپلورل شول ي ه مودې وروسته اضافله . رامنته شوهغي یره لویه بدمر او ولويدلکارران له وۍ خولو 

د او  خو دې وضعیت یر دوام ونه مون. د پخوا په پرتله ه شوورود سودارۍ وضعیت ورو  او ې شوې یرانې تنخواپه تولید پیل وک؛ 
      په دې ول د دې پیۍ.  رامنته شو)بحران(یو نوی ککیچد پخوا په شان تولید شول او ) محصوالت(ي د مصرف په پرتله یر توکبیا هم

هر پنو خه له   پاونو کې نوسان درلود او تقریباً ککیچ په  له پیل خه د صنعت وضعیت تل د زیاتوالي او د)نولسمې پیۍ ـ ژبان(
 او د شته وضعیت لپاره د  خوتونويککیچ چې د کاررانو د بی ساري بدمرغ، د عمومي انقالب داسې یو )٧(په من کېاوو کلونو تر 

  .لویو خطرونو سره مل و، رامنته کیده
  

   ه نتیجه اخیستل کیي؟ککیچونو خهپرله پسې رامنته کیدونکو  له دې :دیارلسمه پوتنه
 همدې  په خپله د یېنن ،آزاده سیالي رامنته که  کېه ه هم د خپل  پرمخت په لومیو دورو ک صنعتىول اول دا چې،  :واب

 د یاداو په ولیزه توه د افرادو په الس د صنعتي تولید اداره،  يدا آزاده سیال او اوس آزادې سیال له امله وده او پرمخت کی دی
  ول اداره شياوسنيتر و چې په عت  صن لوی.چې ایي مات شي او بی له شکه ماتیي ېشوي صنعت لپاره د هغې نیر بڼه نیول

  د تمدنوار هر ککیچونهدا . وژغوري تکراریي، خپل ان  وروستهه کالهو عمومي بی نظمیو سره چې هر اوپهیوازې کوالی شي 
د دې نتیجه به دا  .يبورژوایان هم د دیوالي کیدو خوا ته لیدو، بلکې یر شمیر ويبنسونه واي او نه یوازې دا چې پرولتاریا بیوزله ک

ولنیز  صنعت ته یو نوی ىدې لواو یا باید   ـ یو ناشونی کار دیمطلقاً نابود شي ـ چې  صنعتىلوچې یا خو باید په بشپه توه وي 
 ول تولید د و له بل سره سیالي کوي، بلکې په اانه کې یې صنعتي تولید د هغو کسانو په الس کې نه وي چې یجو شي چې سازمان 

  )٨(. اتیاو له مخې اداره شييولنې لخوا د یوې ثابتې نقشې او د عموم
، په ولنه کې به داسې یو  صنایع په واسطه به امکان وموميېې لويغلید بی کچه پراختیا، چې د داو د تو صنعت ى، لو دا چېدویم

 لیاقت او تواند هر غي د  چې د ولنې ،  اینو توکو هغه اندازه تولید شي ولود ژوندانه دبه وضعیت رامنته کي چې په هغه کې 
بیوزلي  یوازېخاصیت چې په ننن ولنه کې  هماغه په دې ول  د لوي صنعت. نه توه یې وکاروياوکای شي په آزاد واک بشپ او 

 ول په دې په .له منه یوسيان کې به دا بیوزلي او نیستي زیونکي نوسانونه ککیچونه رامنته کوي په یو بل ولنیز سازم او سوداریز
  :يی ثابتمسئلې رنده توه دا دوه الندین

 ولنیزې وضعې سره اخ نه لهپر غاه دی چې نور د دې ولو معایبو مسوولیت د اوسني ولنیز سازمان وروسته   له همدې اوس نه.١
  .لوي

  .نوي ولنیز سازمان په وسیله موجود وي  یود نابودولو این وسایل د ولو بدمرغیو د .٢
  

  دا نوی ولنیز سازمان باید ه ول وي؟: وارلسمه پوتنه
 بل سره ه چې له یو وباسيعت او د ولو تولیدي رشتو اداره په بشپه توه د هغو کسانو له السهد صن  دا سازمان تر ولو لومی:واب

دا سازمان سیالي له . ولو په ه او د عمومي نقشې مطابق او د ولنې د ولو غو لخوا اداره شينې ته یې سپاري چې د سیالي کوي او ول
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 له هغه ایه چې د افرادو په الس د صنعت اداره د خصوصي . رامنته کوي)مشاركت (منه وي او د هغې پر ای د ولو ون
د  خصوصي مالکیت املهله همدې ه مانا نلري، ادارې پرته بل لخوا د صنعت له مالکانود پانې د  او سیالي هم مالکیت مستلزم ڼل کیي

 وسایلو خه  لهولید ت د او پر ای یې خصوصي مالکیت باید له منه وال شي.او سیال خه  نشو جال کولیرې ادا د انفرادي صنعت 
که .  رامنته شيصلشریکولو اد  یا په لنه توه د شتمن ولو محصوالتو ویشافق مطابق د عمومي ه اخیستنه او د عمومي نظر د تو

 اننه تر ولو لنه کو؛بيان  بشپ بدلون په لنه شكل کیي، د  رامنتهامله د پرمخت له ايعچې د صن ، ولنیز سازمان دېوغواو د
  . اصلي ادعا او مهمه غوتنه ڼيهکار خپل دا لکیت الغاـ له دې کبله کمونیستان د خصوصي ما:عبارت ده لهیې 

  
   وه؟ممکنه خصوصي مالکیت الغا  دې مخکې دله آیا :پنلسمه پوتنه

 تیرو ایکو سره یې اخ له، چې د مالکیت  تل د تولید د نوي واکلیدل او د مالکیت د ایکو نیدلد هر ولنیز سازمان بد.  نه:واب
 که چې خصوصي مالکیت تل .په همدې ول منته راغلی دیهم په خپله خصوصي مالکیت . هو نتیجه ضروري د پیدایت نه لیده

والي ي طریقه وه او د فې چې د تولید په ر کې نو، رامنته کیدو د وپیۍ په وروستیو کې د السي صنایع ې د منن بلک، موجود نه و
 ایکو خه رامنته شوی و، د مالکیت نوی ول، وپخوانيله  د مالکیت  او په خپلهنه ای کیدوسیستم او صنفي مالکیت په اانه کې 
 د او  خصوصي مالکیت  د او د لویو صنایعو د پرمخت په لومي پاو کې صنايعو خو د السي.یعنې خصوصي مالکیت رامنته شو

 یره نشي چې د عمومي دومره  بایدکچهید  د تولکه چې. پرته بل هی ول مالکیت نه و ولنیز سازمان  پر بنس والخصوصي مالکیت
  شي اوېرابرولو او روزلو لپاره پات تولید د نوي واک د ب د اواتیاو له بسیا پرته، یو اندازه اضافي محصول د ولنیزې شتمن د یروالي

 د دې طبقو د .شار الندې پاتی شي فتر  مالکه وي او یوه بیوزله طبقه الزمه ده چې یوه واکمنه طبقه د ولنې د ولو تولیدي وسایلو
  . درجې سره تاو لري له د تولید د پرمختزییدنې رنوالی

 ، پییو وروستیو ارونو صنفي استادکارانود منني راوستل؛، مو ته يې ارباب او سرف  وهواله کرنیز اقتصاد  پر چې،  پیۍ منن
ر او دیال يکسبته کۍ ؛مار رامنیدو سره دپه سي صنایع ال د اولسمې پیۍ ) نساجي( السي صنایع زیران او باالخره نولسمې پیکار
و چې د و چې تر دې وخته پورې د تولید وسایل هومره بشپ شوي نه  کاره خبره ده؛. مالکان او پرولتاریا رامنته کهىد کارخانو لو

خو . لپاره د نير او قفل په ير وونو  واکيتولیدد هم  مالکیت  خصوصي او له بلې خواولو لپاره په کافي اندازه توکي تولید کي
هغه نن  لیدل شوی او  نه و  یر شوی دی چې تر دې مخکې یې ساریاندازه او د تولید واک په هغه هپان  صنعت سرهى لوپهاوس 

 شمیر بورژوایانو  کمولیدي واک د یو دویم دا چې دا ت.په لن وخت کې یر کوتولیدي واک   ورباندې وكاى شووسایل شته چې
 د بورژوایانو د پانې د ژوند یې چې پرولتر کیي  خلک جوپه جوپه هره شیبه او په ورته وخت کېکې متمرکز شوی دیپه الس 

د هومره  وتیا لري، یریدوواک چې په آسان سره د ي تولید ىلو دریم دا چې دا .ور تر بلې ستونزمن او خرابیيیروالي په نسبت، 
كې وي ولنیز نظم په  خپل زور او فشار سره په چې هره شیبه قدرت له حدودو وتلی دی،  بورژوازي د  دخصوصي مالکیت او

  . نه دا چې ممکنه ده، بلکې ضروري ده اوس د لومي ل لپاره د خصوصي مالکیت الغا.راوستالى شي
  

  ؟ويممکنه زو الرو  د سوله ای بهلغاآیا د خصوصي مالکیت ا :شپاسمه پوتنه
زو الرو خه تر سره شي او بی له شکه کمونیستان به هغه وروستي کسان وي چې د دې الغا د سوله ای چې دا لري،  هیله ول دا :واب

 .لرين هم  تاوانه یوازې دا چې بی فایده دي، بلکېل کې ولې هې  چې په دې ه پوهیيپه دې کمونیستان .  مخه ونیسيېالر
د  په ه توه دې ته پام لري چې انقالبونه د نیت او لیوالتیا له مخې نه تر سره کیي، بلکې په هر وخت او هر ای کې کمونیستان

ویني کمونیستان .  هو سره تاو نلريلهوضعیت هغه ضروري پایله ده چې په هی توه د یو وند د رهبري او یا د ولو ولنیزو طبقاتو 
 مخالفین ده او په دې ول د انقالب لپاره د هغوی ېپه ولو متمدنو هیوادونو کې د پرولتاریا د پرمخت مخه په زور نیول شوقریباً چې ت
 د دې طبقې  د انقالب خوا ته وهول شي، مو کمونیستان رنه چې نن فشارپه دې ول پرولتاریا  که .وی فعالیت کتوهپه جدي هم 

  . توه دفاع وکويد انقالب په ور به ترې په عمل ، و دفاع کوژبهپه  نه له و 
  

  لري؟وامکان  په یوې ضربی  به آیا د خصوصي مالکیت له منه ول:اولسمه پوتنه
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 ڼل  لپاره الزمسیستمد اشتراکي  په هغه اندازه زیاتول چې  د دې دلیل په پام کې نیولو سره چې د اوسني تولیدي واک. نه:واب
 دېتر سره کي او له ورو ورو په  ننني ولنیز بدلونونه  په ظاهرهیا قریب الوقوع انقالب به هم پرولتارد  امکان نلري؛یوې ضربی په کيي

 برابر شوي الزمه کچه د تولید وسایلد دې عمل لپاره په ، چې ييوسالی شي خصوصي مالکیت له منه  په هغه صورت کې کو، وروسته
  .وي
  

  ؟غوره كي ه ول بهیر تكامل انقالب به د دغه :اتلسمه پوتنه
ـ د  په مستقیم او یا غیر مستقیم ول  ـ بهحکومت سیستم او د هغې په وسیله دموکراتیک هیود انقالب به تر ولو لومی  دا :واب

په مستقیم ول  رولتاریا جووي، پ یېپه انلستان کې به دا واکمني چې همدا اوس د ولنې یره برخه. پرولتاریا واکمني رامنته کي
 کوچنیو له بلکې ، پرولتاریا لهوي او په فرانسې او آلمان کې به دا واکمني غیر مستقیمه وي، که چې د ملت یره برخه نه یوازې دا چې

په ولو  ور تر بلې و  اده په حال کې کې د شاملیدوطبقې په  نن د پرولتاریا له او دا ه دې شوه طبقې خه هم جوکروندرو او منن
 شاید د پرولتاریا د . اهدافو سره یوای شي له مجبوره ده چې د پرولتاریااملهتابعیت کوي او له همدې نه سیاسي رایشاتو کې له پرولتاریا 

د  که .ای ومومي تمامه شي، پيه د پرولتاریا په برمستقیمې واکمن پیدایت به د یوې ثانوي مبارزې په بیه چې په قطعي تو دې غیر
 ته کیدو سره سم لهدموکراسي،  چې خصوصي مالکیت تر مستقیم برید الندې ونیسيهغه مقررې رامنپلي  او د پرولتاریا ژوند تامین ک

 شوي ې، یادجوتيي خه نتایجو ضروري لهرنه چې همدا اوس د شته ایکو لكه .  هی ه ونلري پرولتاریا لپارهنشي دا کار به د
  : ديیزه مقررې په دې ولبنس
او د ...) ورور ـ وراره او (د غیر مستقیم وراثت ، لول لوه مالیه پر میراث ؛ د تصاعدي مالیاتو په وسیله د خصوصي مالکیت محدودول.١

  . او نورمنه ولاجباري پورونو له 
 د مالكيت د يوې برخې  په تدريجي ول خه مالکانوله، کارخانه لرونکو، د اوراي د پلیو او د بیۍ چلوونکو د کرنیزو مکو. ٢

   . په وسیله)٩ ( آسینیاخسارت د ورکې په مقابل کې د په وسيله او يوه برخه يې د  صنایع د سیالد دولتي لاخيست
  .د یاغیانو او له هیواد خه د ولو کوالو د اموالو مصادره کول. ٣
 له  د کاررانو تر من سیالي تر و په دې عمل سره د کار او دندې منظمول،پرولتاریاې د  په کارخانو، ملي کروندو او کارایونو ک.۴

  . کاررانو ته ورکيکوم لو مزد چې دولت اکلی،  شيهشي او کارخانه لرونکي مجبورمنه  واله 
ي پوونو د صنعت.  توه له منه وال شيخصوصي مالکیت په بشپهتر هغه وخته چې  ، د کار د اجبار په واندې د ولو افرادو تساوي.۵

  .په اني توه د کرنې لپاره جوول
او د ولو بانکونو او کول د پورونو او د پیسو د سودارۍد سیستم متمرکز له ي او د دولت په وس دولتي پانیپه ملي بانک لخوا هد یو .۶

  .منحلولبانک لرونکو 
؛ همدا ول د کت لپاره د  ملي کارخانو، کارایونو، د اوراي د پلیو او بییو یرولنې داو د ملت په پاد کاررانو د یروالي  .٧

  .، تر و ملت خپله پانه او كارران زيات كي برابرول او د کر مکو ال رغاونهشو مکو
   .د ولو ماشومانو روزنه او وونه  چې ماشومان د مور پالنې ته اتیا ونلري؛شیبې له هغې ملي موسساتو کېد ملت په لت په  .٨
موخه د لویو ودانیو د ې هستونې په نعت او کرنې د کارکوونکو په شمول، ولو دولتي کارکوونکو ته  صد په ملي مکو کې .٩

  .نه آسانتیاوې ولري او هی یو یې نیمتیا ونلرياجول، داسې ودان چې  د اري او کلیوאل ژوند
  . ویجاولکورونوسیمو او خرابو جوو شويو   د ولو ناسمه او. ١٠
  . د قانوني او غیر قانوني ماشومانو لپاره د وراثت د مساوی حقوقو تامینول.١١
  .واکونو متمرکزولحمل او نقل  د ملت په الس کې د .١٢

وروسته له هغې چې د . ه راولي، بل له ان سرکول پلي ه ولې د  یو. نشيتر سره کیدای  ده چې دا ولې چارې په یولي  خبرهکاره
 کرنه، د ، چې هره شیبه مخې ته قدم کیدي او ولې پانېويخصوصي مالکیت په واندې لومنی برید تر سره شي، پرولتاریا به مجبوره 

 د کار له د پرولتاریاد دې مقرراتو موخه همدا ده او هر ومره چې .  صنعت او سودارۍ د دولت په الس کې متمرکز کيحمل و نقل
  . متمرکزو پایلو ته به پراختیا ورکيو خپلاو  ممكن شي دا تصمیمونه به شي، په هماغه اندازهزياتد هیواد تولیدي واک کبله 



 10

شي، پیسې به بی  ه وال خصوصي مالکیت به په خپله له من؛ شيه، تولید او سوداري د ملت په الس کې متمرکزکله چې وله پانه هر
هم له منه  معاشرتونو آداب ولنو دكيداى شي د پخوانيو بدلون ومومي چې آن  تولید به په هغه کچه یر او خلک به هومره فایده شي او

  .وال شي
  

  )١٠(  هیواد کې تر سره شي؟ه په یو یوازې چې دا انقالبشتهامکان د دې  آیا : نولسمه پوتنه
هره چې  ؛ سره هومره نلولي ديجويدو د نیوالو بازارونو په  توه متمدن ملتونه ملتونه او په اني صنعت د نۍ ولي نه، لو:واب

  .پر بل ملت اغیزه کويپیه چې په یو ملت کې رامنته شي، 
ه چې په دې ولو هیوادونو رن صنایع په ولو متمدنو هیوادونو کې ولنیز پرمخت تر دې کچې مساوي کی دی، ې لوي،له بلې خوا

له دې امله . د اوسني مهאل پریکنده مبارزه دهه اصلي طبقې دي او د دې دوو طبقو تر من مبارزه، وزي او پرولتاریا د ولنې دبورژوا کې
 له په انلستان، امریکا، ، بلکې هغه انقالب دی چې په ولو متمدنو هیوادونو، یعنې ل ترکمونیستي انقالب يوازې یو ملي انقالب نه

له  یر تولیدي واک  دبشپ صنعت، یر ثروت اود  کې هیوادونو دې  دا انقالب به په.ې به په یوه وخت تر سره شي او آلمان کېفرانس
 په انلستان کې به په چک او آسان  او او ستونزمنورو انقالب به په آلمان کې یر ا په دې ول د. وي ورویا به ندی او یا به  مخې

  . په یو نیوאل اوبی کې به تر سره شيله دې كبله ،و نیوאل انقالب دیدا انقالب ی. سره تر سره شي
  

  الغا پایلې به ه وي؟  بشپېد خصوصي مالکیت د: شلمه پوتنه
ویستل  هد خصوصي پانوالو له الس  راکه ورکه او د توکو ویش، وسایلحمل و نقل د ،د تولید ول واکونه  چې،له هغه ایه :واب
 تر  ايي؛ اداره شي د ولنې لخوا د هغی ایجاب کوي،وې چې موجوده وسایل او د ولنې ولیزه اتیا،مومي نقشې مطابقع او د کیي

 ککیچونه به له منه وال شي،  پراخه تولید چې د .ل شيو لویو صنایعو پورې تاو لري، له منه یو پهولو لومی هغه بدې پایلې چې
  .او باید نور هم پراختیا وموميکافي نه وي  تولید او د بدمرغیو یو اصلي المل دی، له دې وروسته به  ولنې لپاره یو اضافياوسن

 او نوی  کي اتیاوی به هم رفعي، د ولني د اتیاو د ژر رفع کولو سربیره، عموماضافي تولید، د دې پر ای چې بدمرغي رامنته کي
 لهتولید د نویو پرمختونو شرط ڼل کیي او یاد شوي پرمختونه به  اضافي . به رامنته کياتیاوی او د دې اتیاو د پوره کولو وسایل

، د وولو المل شي ولنیز نظم  دپه شانوختونو  پرمختونه، پرته له دې چې د تیرو دغه اضافي تولید به .اضافي تولید پرته ناشوني وي
 صنایع به د  ننن چې،صي مالکیت له قیده آزاده شي په هغه اندازه به پراختیا وموميچې لویه صنایع د خصودې  وروسته له .رامنته کي

 د صنایع دا پراختیا به د عمومي . صنایع په واندې کوچنې کاري، بی اهمیته وين رنه چې السي صنایع د نن لكههغې په واندې،
 چې تر دې وخت پورې د خصوصي مالکیت د فشار  نه،همدې ول کرپه .  تولید کياتیاو د پوره کولو لپاره په کافي کچه محصوالت

شوی، په بشپه توه به نوی بڼه غوره کي او  برخمنه  نه ده له امله د شویو اصالحاتو او علمي پرمختونو خه د خورا کوچني ویشاو
 د دې لپاره .ي کچه محصوالت برابر کيپه کافپه دې ول به ولنه وکای شي . کافي کچه به توکي د ولنې په واک کې کیديپه 

 دا .طبقاتو اضافي وي متضادو  په به اتیاوی پوره شي، د ولنې ویشخلکو ولو د چې چې د ویش تنظیم په داسې یو ول تر سره شي
ر د ویش نتیجه ده او د طبقاتو موجودیت د کا. نه ويو و ل او زغموویش نه یوازې چې اضافي، بلکې د نوي ولنیز نظم سره به د تطبیقول

 رسولو لپاره به یوازې صنعتي او اتو د تولیدو کچې ته د صنعتي او کرنیزلوې که چې ،د کار اوسنی ویش به بالکل له منه وال شي
   .میکانیکي وسایل بسنه ونکي

 او د السي  رلسمې پیۍ کروند د اترنه چېلكه .  ويېید په همغې نسبت پرمختللچې دا وسایل کاروي هم با، د هغو کسانو وتیا
په  . او نوي خلک شوله که بدلبڼهته وکال شول، په بشپه توه یې د خپل ژوند  صنعت ىلوصنایعو کارران وروسته له هغې چې 

ا ولري او دا  کسانو ته اتیو به نور چې د هغې پایله ده په بشپه توه،او د تولید پرمخت» د ولو په وسیله ولیزه تولید«همدې ول 
تر  د دې رشتې  او سره تاو لريبرخېیوې واحدې له  هر یو يې د تولید ، چېپه ير كسانو باندې خلکو ني د نن. رامنته کيکسان به

یوازې خپل یو طبیعي  نورو استعدادونو په تاوان سره و د خپل خلک چېکوم یعنې ؛اغیزې الندې دي او د هغې په وسیله استثماریي
به   كول اداره د تولیدولپه اشتراکي  رشتې خه یوې رشتې سره آشنایي لري، لهاو یوازې یوه رشته او یا د کلي تولید بشپوي  استعداد
 هغه صنایع چې په اشتراکي توه او د نقشې له .شينايع كار اخيستلى  صنننن همدا اوس هم آن دې ول کسانو خه له . ويناشونی

 کی وي او د تولید په  له هرې خوا پرمختیې ودونداره شي، داسې خلکو ته اتیا لري چې شخصي استعدامخې د ولې ولنې لخوا ا



 11

د بيه لرونكو پاڼو پلورنكې يا پيرودنكى  او لورم د بورس ي، دریم کاررد کار ویش چې یو کروندر، بل موچ. ول سیستم پوه شي
پوهنه او روزنه به هغه وسیله شي چې وانان به . ، بالکل به له منه وال شيی دی ماشینونو سره یو ه له منه تللله اوس جووي او

 چې د ولنې د اتیا  او یا  وخت ورکي داکانیزم سره آشنا شي او هغوی ته بهیول مله وکای شي د هغې په ملتیا په چک سره د تولید 
 دا پوهنه او روزنه به یو اخیزه . رشتې ته خپله دنده بدله کي خه بلېپه دوامداره توه له یوې رشتې د شخصي لیوالتیا په صورت کې

 ولو وو ته دا وخپل، ومه ولنه چې په کمونیستي ول اداره شيک.سيو له منه ی چې د کار اوسنی ویش يې پر هر چا تپي،خصوصیات
 په دې کار سره به د  اوولو برخو کې وکاروي کې پرمخت کوي،  په هرې برخېپه توان ورکوي چې خپل ذاتي استعدادونه، چې 

 د دې ول ولنې رامنته له یوې خوا د طبقاتو پاتی کیدل نشي زغملی او له بلې خواکمونیستي ولنه .بیالبیلو طبقو اتیا له منه واله شي
 پایله السته راي چې د ار او کلي تر  له دې موضوع خه دا.په خپله د دې طبقاتي اختالفاتو د منه ولو لپاره وسایل برابروي کیدل

د ولنې  د کرنې او صنعت ادارهد بیالبیلو طبقو پر ای  له امله یوازې د اقتصادي دالیلو .من تضاد به هم په دې ول له منه وال شي
 په لویو ارونو کې د  خپرول اوبزرانو د  باندېکروندو  پر. حتمي او ضروري شرایطو خه ڼل کیيلهکمونیستي ولنې د لخوا 

 د هر ول  او كولو و دي پلي د کېصنعتي کاررانو د لو راغونول، هغه ه دي چې یوازې د کرنې او صنعت پر نه پرمختیایي پاو
 ه احساسیدی شيمخه نیسي چې دا مخنیونه راتلونکي پرمخته تو اوس په.  

  د تولید پرمخت ؛ توليدي واک خه د نقشې مطابق ه واخیستل شيول له  چې، د ولنې د ولو وو ه همکاري په دې موخه
 د ولو  ؛ تاوان پوره شي کسانو په د یوه اتیا د نوروچې وضعیت له منه ول  د هغه ؛هغې کچې ته ورسیي چې د ولو اتیا پوره کي

 صنعتي په د دندو د تعویضولو له الرې اوویش له منه ولو  د کار د اوسني ؛ له منه ولاو طبقاتي اختالفاتو په بشپه توهطبقاتو 
ولنې د  د  یوای کیدو له الرېد  د ار او کلي  او برابرييپه وسیلهروزنې سره د هغه ادیو خه د ولو برخمن کیدل چې د ولو 

  . پایلې ديد الغا د خصوصي مالکیت اخیزه استعداد پرمختیا ولو وو د هر
  

   ولري؟ اغیزه به په یوې کورن ه کمونیستي ولنیز نظم:وتنهیوویشتمه پ
 چې یوازې بدلوي ېپه بشپه توه په یوې خصوصي او شخصي ایک  دا نظم د دوو جنسو، یعنې د نارینه او ې  تر من ایکه:واب

ی شي، اکمونیستي نظم په وسیله تر سره کیددا کار د . وهنې حق نلري په هغه کې د هی ول الس و پورې اه لري او ولنهان کسوو دپه
یعنې  ودان دوه اوسني اصله، د کور به دا هغه نظم دی چې خصوصي مالکیت له منه وي او ماشومان په ه پالي او په دې ولکه

شوی دی له منه  چې د خصوصي مالکیت له امله رامنته ؛تابعیت»  مور او پالر خه د ماشومله«تابعیت او »  سي خه د ېله«
   .، ورکل شوی دی دې تشریح سره د یرو اخالقي بایو اغلیو واب چې وايي په کمونیستي ولنه کې ه اشتراکي دهپه .وال شي
 په بڼه په مکمله توه وجود نی اشتراکي دي او دا کار د بدلمن ې په وله مع ولې ده چې كې پانوالی ولنهپهدا  حقیقت کې خو په

 کاره ده چې کمونیستي دا. به له منه واله شي او د هغې په الغا سره ې امله رامنته شو بدلمني په خپله د خصوصي مالکیت له اوريل
  .يوسيسازمان په هی توه بدلمني ته ادامه نه ورکوي، بلکې هغه به په بشپه توه له منه 

  
  ؟ولريلیتونو سره نه چلند مو  موجودله کمونیستي سازمان به : یشتمه پوتنهودو

 د پرمختیا، د سودارۍ د آزادۍ، نیوالو بازارونو، د صنعتی توکو ۍات او جالتوب همدا اوس د بورژوازملي اختالف د ملتونو :واب
 مرسته  زياته کېد پرولتاریا حکومت به په دې برخه.  متناسبو شرایطو سره ور تر بلې له منه يپه هغې سره د ژوندانه له او ورته والي

د یو په هره اندازه چې .  ويلومینو شرطونو خه لهلپاره  د پرولتاریا د آزادۍ به ل تر له د نۍ د متمدنو هیوادونو  اقدام. وکي
اندې د  د یو بل په و.له منه وال شيهم  د بل ملت په وسیله  بهوسیله له منه ي، د ملتونو زبیاک د بل انسان په انسان زبياک

  .شيله منه واله  سره په حلولوملتونو دمني به د هر ملت په من کې د طبقاتي تضاد 
  

    ؟ولري سره نه چلند مذاهبو موجودو له کمونیستي سازمان به  :درویشتمه پوتنه
 توه وجدان هم بدلون  او په لنهعقیدهد هغې ول اند او  بدلون سره، له د ایکو چې د انسان د اقتصادي ژوند  د دې پوهیدلآیا :واب

کله . کله چې پخوان نۍ له منه تلله، پخوانیو مذهبونو هم د مسیحي مذهب په واندې ماته وخوله...  ؟لريمومي، یر غور ته اتیا 
قالبي بورژوازۍ سره د  ان له د هغه وختوالي ولنهي فچې په اتلسمه پیۍ کې د مسیح مذهب د پرمختللو افکارو تر اغیزې الندې راغی؛
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» د آزادې سیال واکمنتیا« خه موخه یوازې د وجدان په برخه کې ۍد وجدان او مذهب له آزاد.  وهه په مبارزې کې کیلمرژوند او 
يي بهیر  په خپل پرمختيا به چې دا انقالب د حیرانتیا ای نه دی. غویدل ديبشپ پخواني مالکیت سره د ایکو له کمونیستي انقالب .وه

  .غوې کي ولو پخوانیو عقایدو سره لهپه بنسیزه توه خپلې ایکي کې 
  

   د کمونیستانو او سوسیالیستانو تر من ه فرق دی؟:لرویشتمه پوتنه
  :وک چې سوسیالیستان شمیرل کیي، په دریو طبقو ویشل کیي :واب
لومیې طبقه د فنله نژدی ک ولنې او د پالر شاه اليخو رۍهویوالې سوداي چې د لویو صنایعو او نیاو د دې دوو له  جو 

نتیجه اخلي او په دا طبقه د اوسن ولنې له نیمتیاو خه . نابودیي ته ي او ور تر بلې  د نابودۍ خوا په وسیلهرژوازۍپایلې، یعنې بو
  .شيباید یو ل بیا دا ولنه واکمنه  وی نلرينیمتیاولنې له هغه ایه چې فئوالي او پالرشاهي  : چېدهدې اند 

 سره له دې چې دا مرتجع سوسیالیستان.  موخې ريهمدېد دې لې ول واندیزونه، ه په مستقیم ول او ه هم په نامستقیم ول، پر 
نو دالیلو به تل د کمونیستانو تر برید  اوکې تویوي، په الندید مكر لپاره پرولتاریا سره خواخوي کاره کوي او د پرولتاریا د بدمرغ له

  :الندې وي
  .هغوی د یو ناشوني کار لپاره کو کوي. ١
 د صنفي استادانو او د السي صنایعو مالکانو او د هغې پایله، یعنی مستبد شاهي حکومت ـ یا ، کو کوي چې بیا د اشرافو حکومت.٢

 اوسنیو نیمتیاو پاکه له چې په رتیا هم  واکمنه کي یوه ولنها په بل عبارت داسې ـ دولتي مامورین ـ پویان او روحانیون او یفیواالن
د کمونیستي سازمان   فشار الندې کارراند هیله چې داده خو ل تر له په هماغه کچه نور عیبونه او نیمتیاوی لري او په هغې کې آن 

  .لخوا خالصون ومومي، نشته
 بورژوازۍ سره د پرولتاریا په واندې یو ای کیي او په دې لهله چې پرولتاریا انقالبي او کمونیستي شي، د سوسیالیستانو دا طبقه ک. ٣

  .ول خپلې اصلي موخې رندوي
 او د دې ولنې د پاتی کیدو په اه  ده لويدلېپه وحشت کې  عیبونو خه  ضروريلهچې د دې ولنې   ولنې د غو دویمه طبقهد اوسن
 ینې خیریه د دې كار لپارهسي او يو ولنه وساتي او عیبونه یې له منه ننندوی کو کوي چې . رامنته کیي، شوېه اندیمن

 بنس زو  د دې ولنې هماغه  د رنینو ولنیزو اصالحاتو واندیز کوي او د ولنې د سازمان د اصالح په پلمه، یېکارونه او ینې نور
 د کمونیستانو دمنانو ته خدمت کوي او له هغې  برید الندې راشي، که هغوی تران هم باید تل د کمونیستانودا بورژوا سوسیالیست .ساتي
  . هو لريولو د ن یېچې کمونستان خه مالت كوي ولنې

 شویو موادو د وتنې د یاد د کمونیستانو له الرې د اتلسمې پودا له. باالخره د مشروطه غوتونکو سوسیالیستانو دریمه طبقه رامنته کیي
 ولنې د اوتولو وسیله  کمونیستي ولنې ته د ننن شویو موادو پلي کیدل یوازېو چې د یادعقیده نلري  خو،یوې برخې غوتونکي دي

بس و لپاره  له منه ولو او د بدمرغ د پل د د اوسن ولنې د نیمتیاو به پلي کولغې برخې موادو د هم دې چې د باور لريده، بلکې
  .وي

 په کافي اندازه خبر نه دي  خه دي چې ال د خپلې طبقې د خالصون له شرایطوران یا هغه پرولت سوسیالیستان په ولیزه توه دا دموکرات
 ير راغلي په ی نه ويچې دموکراسي او د هغې سوسیالیستي پایلې السته تر هغه وخته   او د طبقې استازي ديې پانوالاو یا د کوچن

 دې دموکراتو لهیو کار باندی الس پورې کوي پر کمونیستان کله چې هم له دې کبله، . هم باوره دي ومسایلو کې د کمونیستان
 او پر کمونیستانو د خدمت مال نه وي تلي  يېته ۍز او په داسې حاالتو کې اصوالً تر و چې بورژواسوسیالیستانو سره باید مرسته وکي

 د هغوی تر به کاره ده چې دا مرسته او مشارکت . کيغوره  سیاست  کمونیستان باید له هغوی سره تر وسه،کینه وي یې برید 
 ه اختالفاتمنيونيسي له من.  

   به کمونیستان ه ول ایکې ولري؟د عصر له  سیاسي وندونو سرهزمو  :پنه ویشتمه پوتنه
 او بلژیک کې چې بورژوازي حکومت کوي، ېپه انلستان، فرانس. بیل ولونه لري دا ايکې په بیالبیلو هیوادونو کې بیال:واب

ومره چې دموکراتان په سوسیالیستي مقرراتو کې او حقیقت دا دی   ې لريشریکېکمونیستان یوازې بیالبیلو دموکراتو وندونو سره 
ه اندازه چې د پرولتاریا له تو خه په کاره او پریکنده چې په خپله د هغې معرف دي؛ د کمونیستانو هدف ته نژدې شي ـ یعنې په هر
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د ساري په توه په انلستان کې د  . شيزياتې به ال  دا مشترکې ې  وكيول دفاع وکي او په هره اندازه چې پر پرولتاریا ه 
  . دهېکمونیستانو ته نژد هزیاته یرخه  کوچني پانوالو او یا له دې رادیکالو له ده ېچارتیستانو له چې له کاررانو جوه شو

کمونیستان له هغه وند سره چې دا اساسي قانون د بورژوازۍ پر ضد  په امریکا کې چې د دموکراس اساسي قانون پلي شوی دی
  .يسره به مرسته وک» د کرنې د ملي اصالح غوتونکو وند«یعنې وکاروي او له هغې خه د پرولتاریا په ه کار واخلي، 

. سره همکاري وکيور وند دی چې کمونیستان کوالی شي ىیس کې رادیکال وند، سره له دې چې ال یر مختلط دی، یوازینپه سو
  .له ولو پرمختللي  ديلې پلې ي او ژنوی لند دې رادیکالو تر من د وا

 له د بورژوازيچې  له هغه ایه .هدو په حال کې دپه آلمان کې د بورژوازۍ او د مطلقه سلطنت تر من پریکنده مبارزه د شروع کی
مرسته  سره ۍ بورژوازله ه به وي چې طبقې سره مبارزه وکي نو د کمونیستانو په دې لهنشي کوالی  کمونیستان واکمنیدو مخکې

  . او کمونیستان وکای شي هغه یر ژر نه کي کیني ۍ دپر یر ژر د واک وکي و
 سره مرسته وکي او په بشپه توه باید په پام کې  له آزادي غوتونکي وندۍ د حکومتونو په مقابل کې د بورژوازکمونیستان باید تل

 د هغوی په اغفال کوونکو ژمنو چې د بورژوازي بری به پرولتاریا ته کې کیل نشي او» دوکه کولوپه ان د «ولري چې د بورژوازۍ 
ي، پایلې ولريېې دا ديمهمې  د بري ۍانو ته د بورژواز کمونیست. باور ونک:  
 طبقې په توه  پیاویاوآماده  د تهمبارزې  او د کمونیستي عقایدو د اصولو خپرول او په پایله کې  بیالبیل امتیازونه دفاع د د خبرو اترو.١

  . کمونیستانو ته آسانويد پرولتاریا متحدول
 به د له دې ورې وروسته.  مبارزه پیل کیيرانو په ور به د بورژوایانو او پرولت چې د مطلقه حکومت د نیدودا ا پیدا کول .٢

  . وندي سیاست هماغه سیاست وي چې اوس په بورژوازي هیوادونو کې واکمن دیوکمونیستان
  :پايليك

د نوي اوس نور کمونیزم دا نه دی چې . یف کې رند شوی دی تخیلي پاو خه تر علمي پاو پورې د کمونیزم د کلمې په دې ساده تعرله  ول پرمخت زم د کمونی.١
طبقاتي « او د دې خالصون شرایط دي، یعنې ولنیز تشکیالت لپاره یو نوی سیستم اختراع کي چې ول نیکمرغه کي، بلکې نننی کمونیزم د پرولتاریا طبقې د خالصون

  . ده»جه
د کارتلونو، سندیکاانو، ( پرمخت البته د انحصاري پانوال.  په پام کې لريي سیاله آزاد پانوالو تشریح کوي، د لومی پا په هر ای کې چې انلس د پانوال.٢

  .اوسار تلي دي سیال پر غاې ې د آزاد...)تراستونو او د مالي پانو واکمني او
 هیوادونو کې هم بردی ملغی سویليیلي هیوادونو د شمالي هیوادونو له بري وروسته، په  او پر سو کال کې بردی د امریکا په متحدو ایالتونو کې  ملغی شوه١٨۶٢په . ٣

  .شوه
  . کې ملغی شوه١٨۶١ لرلو موضوع په ملکیتپه روسیه کې د رعایا د . ۴
  .  وملکیتې امله په حقیقت کې د ارباب پلورل کیدل او اخیستل کیدل او له د مکې سره یو ای لهمکې پورې تلي وو او په سرف هغه رعایا ته ویل کیدل چې . ۵
 دا واب د مارکس او انلس د لیکنو په پام کې  د دې موضوع په اه د دې پوتنې واب د انلس په يادداتونو کې  ورکل شوی نه دی ـ د واب ای تش و ـ.۶

  .نیولو سره بشپ شوی دی
   ١٩٠٠ ـ ١٨٩۵ ـ ١٨٩١ ـ ١٨٨٢ ـ ١٨٧٧ ـ ١٨٧٣ ـ ١٨۵٧ ـ ١٨٣۶ ـ ١٨٢۵ ـ ١٨١۵: ونه رامنته شول پیۍ کې  و ککیچ١٩ په اروپا کې په .٧
  . پر بنس د عمومي اتیاو له مخې یو منظم اقتصاد رامنته کوي»پر تولیدي وسایلو د عمومي مالکیت« د ولنیزې نقشې مطابق اقتصاد دی چې زم سوسیالی.٨
  . وي پشتوانه يې ملکیتونهيو دی چې مل ن اسینیت، هغه بانک.٩
ستالین د شوروی جمهوریتونو د اتحاد د کمونیست وند په پنلسم عمومي کنفرانس کې د خپلو خبرو پر مهאل د انلس دا پوتنه او واب ولوستل او داسې توضیح . ١٠

 کې،  هغه وخت چې مکه د و پانوالو تر من ویشل شوی  خه مخکې دورهزم امپریالیله یا  په دوره کې پانوال انحصار مخکېلهپه تیره دوره کې یعنې : یې ورکه
،  کله چې د هیوادونو د اقتصادي پرمخت د کچې توپیر په دې وان سره ال د پانوالو لپاره حیاتی مسئله نه وه د ویشل شویو سیمو بیا جابرانه ویشل ،  کله چېنه وه

 پانوالي په مه ې چې پرمختللوتضادونه د پرمختیا هغې کچې ته رسیدلي نه وول تر هغې چې د پانوال و همدا  ارارند شوی نه و او نشو کوالی چې رارند شي
  . او د سوسیالیزم بری په یو واحد هیواد کې شونی کي، البته چې د انلس فرمول بی له شکه سم دیکیدونکي پانوالي واوي

د پانوالو هیوادونو د پرمختیا د کچې توپیر په خپله د امپریالیستي پرمخت د قطعي واک یو عنصر ڼل په هغه کې خو اوس، یعنې د امپریالیزم د پرمختیا په دوره کې چې 
 اوس ؛  شوني کوي او په واحد هیواد کې انقالب درز اچول اوس چې د پانوالو تر من کیدونکو جو، د امپریالیزم جبهه کمزوره کی ده او په دې جبهې کې؛کیي

د دې شرایطو . نو د انلس زو فرمول سم نه دی؛ نور نس ریدلی سوسیالیزم د بري د تیوري ب د واحد هیواد کېهپه یوتیوري  په اه»  اختالف د پرمختیاد«نین چې د ل
    .ای ونیسي فرمول زاه  غیي دي واحد هیواد کې د سوسیالیزم له بریوه  فرمول  چې په نوییو تر الندې الزمي ده 
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