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  کمونيزم اصولد
  فريدريش انګلس

  لد کمونيستی اعتقاداتو طرحه کو
  

    کمونيزم څه ته وايي؟:  پوښتنهۍلومړ
  )١ (. علم ګڼل کيږي برابرولو دو د شرايط لپاره خالصون کمونيزم د پرولتاريا طبقې د:ځواب

  
  ريا څه ته وايي؟پرولتا: دويمه پوښتنه

له پلورنې " کاري ځواک"نه لګښتونه د خپل ا کې  ھغې طبقې ته ويل کيږي چې د ژونده پرولتاريا په ټولن:ځواب
 او آن د دې خوښي او درد، ژوند او مرګ د دې طبقې يعنې ،هد کومې پانګې له ګټې څخ نه  ،څخه الس ته راوړي

نوساناتو  له سيالۍ  لګامه د بیيدلو او غونځتيا او د پانګه اچونکو غوړد  ژوند، د کار، د معاملو غړوطبقی د ټولو 
  )٢(.سره تړاو لري

  .د نن ورځې ھماغه زيارکښه طبقه ده) د پرولتاريا طبقه( پرولتاريا لنډه دا چې
  

    طبقه موجوده نه وه؟ په دې باور ياست چې د پرولتاريا نو:دريمه پوښتنه
خو  تر ټولو نيستمنې پاتی شوي ھميشه طبقې او آن زيارکښې تل موجودې زياركښې او نيستمنې طبقې. نه :ځواب

چې د سيالۍ  ، څرنګهسم وي سره) ارياپرولت( څرګندونو  له پورتنيو کارګران چې ژوند يېدا ډول او تمنداسې نيس
  .وموجود نه وکمه وه، او بى لګامي  يآزاد

  
   ده؟ېنګه منځ ته راغلرپرولتاريا څ: څلورمه پوښتنه

 په انګلستان کې تر سره شو ې پرولتاريا د صنعتي انقالب په پايله کې چې د اتلسمې پيړۍ په دويمې نيمايي ک:بځوا
 د او صنعتي انقالب د بخار ىدا لو. ر شو، رامنځ ته شوهاو وروسته د نړۍ په نورو متمدنو ھيوادونو کې تکرا

 هن ماشينودغه.  ماشينونو د اختراع له امله رامنځته شوکانيکی کارځايونو او د نورويبيالبيلو ماشينونو، مد  اوبدنې
 لۍز بيو د بدله کړه او کارګران يېبيخيبڼه توليد ھغه وخت د  د پيرلى شول،يوازې پانګوالو  او و ويچې  ډير قيمت

په ، محصول چمتو كړي ښه  ارزانه او  د توليد په پرتله کارګرانودكوالل شول  ماشينونو دغه ځکهلور ته وکاږل، 
په دې توګه،  . ښه او ارزانه توليد نشو کوالی سرهماشينونو اوبدنې نيمګړو و د خپلد کارګرانو داسې حال کې چې

او افزار ـ د نساجي كارګاه (  پانګه ۍ او د کارګرانو کوچنېٰته سپارلې ماشينونو، د صنعت چارې  لويو پانګوالو د
 کمې مودې وروسته، ټول شيان په خپل الس کې نيول او هل پانګوالو داسې چې، ليې بيخي بی ارزښته کو) نور

رامنځته  د کارخانې سيستم په منظور د برابرولو كر  د جامو د ټوپه دې توګه .کارګرانو ته ھيڅ څه نه پاتی کيدل
  سيستم د صنعت په نورو دې ر ژډير ،  او د کارخانی سيستم پلي شوكارول ونو چې د ماشين دې  وروسته له.شو

 د کارګرانو تر منځنور ھم  كار ؛ دھم دود ومونکې نايعو نورو صپه  او ۍ لکه چاپ، کوزه ګرۍ، فلزکار؛برخو
  يوه برخهد كار يوازې يې نور کارګر چې پخوا يې يو کار په يوازې توګه کاوه، چې يو تن  په دې ډول، ويشل كيده

  .شيه ارزانه توګه توليد  چې محصوالت په چټکۍ او پويش دا شونتيا برابره كړه د کار .كوله
 چې کومه تنوع يې نلرله او په دايمي توګه  ته،  کاريد کار ويش المل شو چې د ھر کارګر فعاليت يو ساده مکانيک

  .محدود پاتی شي و،  ښه  السي کار څخه ډير له او تکراريده

 د كمونيزم اصول
  فريدريش انګلس: ليكوال
  فرھاد وياړ: ژباړن
  سرمد: ايډيټر

  سيند خپرندويه: خپرندويه
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د ماشينونو او د کارخانې د  ،قويېد بخار  برخې لکه د اوبدنې صنعت، يو په بل پسې دې ډول، ټولې صنعتيپه 
کارخانې په ټوليزه توګه د لويو پانګوالو الس ته ولويدې ټولې دا  په ورته وخت کې. ل واکمنۍ الندې راغلترسيستم 
   . ھم ورڅخه سلب كيدهۍ برخه کې يې د کارګرانو د خپلواکۍ وروست نتيجه پهچې
، چې په په دې ډول. ه اډانه کې ځای په ځای شول سيستم پد کارخانيز کسبونه ھم  ورو وروفکتور تر څنګ،ود مان

 او د کار نيسیدې برخه کې ھم لويو پانګوالو د سترو کارخانو په جوړولو سره، البته چې د ډيرو لګښتونو مخه 
  . سخت فشار الندې ونيوليې تر استادان ۍ،  د کسبګر سره کيږي ترډولپه ھغه کې په ښه ويش 

 او د كار په  د كارخانې په سيستم اداره كيږي برخېېھيوادونو کې نژدې د کار ټولمدنو  په ټولو متپايله دا چې، 
 طبقه او په ځانګړي ۍ او په دې وسيله منځنكيږي نيول  فشار الندېتر او کسبګري السي صنايع كې څانګوټولو 

کارګرانو  د .، ورځ تر بلې د ديوالي کيدو لورې ته ځيموجود و، چې تر دې وخته پورې توګه کوچني کسبګر
، راپيدا  يوسي له منځه بدلون مومي او دوه نوې طبقې، چې ورو ورو به نورې ټولې طبقېبيخيپخوانی وضعيت 

  .شوي دي
  : دوه طبقې دا ديدغه
 ټولو حياتي وسايلو او د دې د  له استثنا پرتهخت په ټولو متمدنو ھيوادونو کې پانګوالو طبقه چې دا و سترو د.١

يا د   بورژوا طبقه ھماغهدغه.  ګڼل کيږيڅښتن افزارو ټولو اړينو د  د توليد) و او ماشينونانوکارخ(حياتي وسايلو
  .بورژوازۍ طبقه ده

 خپل کاري لپارهاو د ژوندانه  د اړتياو د پوره کولو  د ژوندد ھغو کسانو طبقه، چې ھيڅ څه نلري او مجبوره دي. ٢
  .ريا طبقه يا پرولتاريا دهھماغه د پرولتادا . ځواک بورژوا طبقې ته وپلوري

  
  پلوري؟بورژوا طبقې ته کومو شرايطو الندې خپل کاري ځواک د پرولتاريا  :پنځمه پوښتنه 

 د ھغه قوانينو له مخې ټاکل  يې بيهامله، له ھمدې  شميرل کيږيکاليکاري ځواک د نورو شيانو په څير  :ځواب
يه د سترو صنايعو يا د آزادې سيالۍ په واکمنۍکې ـ څرنګه  د توکو ب.کيږي چې  د نورو توکو لپاره کارول کيږي

 د کاري .وي ي لګښت سره مساوله د توليد توكو په منځني توګه تل د ؛چې به وروسته وګوروـ يو مفھوم لري
 ھغې حداقل له د ژوندانه لګښت د کاري ځواک د توليد . دهمصرف سره مساويله  د كار د توليدځواک بيه ھم 

ه  او د کارګرې طبقې د نابودۍ مخبس وي چې د کارګرانو د کار کولو د وړتيا لپاره  وي مساويوسايلو سره 
 کې په ھيڅ توګه له ھغې کچې، چې د پورتنې موخې ـ يعنی د کار د  مقابل کارګر د خپل کاري ځواک په.ونيسي
 لهد ژوندانه ) مزد( ځواک بيه  له ھمدې کبله د کاري.ساتلو ـ  لپاره بسنه کوي، ډير څه الس ته نه راوړيوړتيا 

  .وي، مساوي يژوند لپاره اړين بريښحداقل وسايلو سره چې د 
خو  مزد السته راوړي، زيات  او کله كمله ھغه ځايه چې د معاملو فصلونه کله ښه او کله بد وي، کارګر ھم کله
 خپلو توکو څخه السته  له په منځني ډولڅرنګه چې د کارخانې مالک په ښه او بدو فصلونو کې ھغه څه چې

، کارګر ھم په منځني توګه له دې حداقل څخه ډير  ويزيات او نه ھم كم لګښت څخه نه لهراوړي، د ھغې د توليد 
، په ھماغه راځي د سترو صنايعو تر واکمنۍ الندې برخېپه ھره کچه چې  د کار بيالبيلې .  السته نه راوړيلږاو 

  .م په كلكه اجرا كيږينور ھ د مزد دا اقتصادي قانون کچه 
  

   ې موجودې وى؟کارګري طبقې  انقالب مخکې کوميله صنعت: شپږمه پوښتنه
 له مخې په  د نوعيت طبقېد واکمنې بيلو شرايطو او کچې سره په بيالله طبقو د ټولنې د پرمختګ يکارګر: ځواب
 .په څير وو) مريانو(انو د بردګانو  د امالكو خاوند په تيرو زمانو کې کارګران. كاوه کې ژوندحاالتو  وبيالبيل

 او آن د متحده اياالتونو په سويلي برخو کې ادامه و وروسته پاتوھم دا وضعيت په ډير) ١٨۴٧(نن څرنګه چې 
  )٣(.لري

  په څرنګه چې دا وضعيت نن ھم.ګڼل کيدل  ملكيتخانانود   اوځمکو د مالکانو پيړيو کې کارګران د وپه منځني
او د صنعتي انقالب تر پيل  پيړيو وپه منځنيسربيره پر دې . کې تر سترګو کيږي) ۴( روسيه   او لھستان، يھنګر

 صنعت د السي .زۍ لپاره به يې كار كاوه بورژواۍ چې د کوچن، و موجود و کسبګر کارګران کېپورې په ښارونو
 ومارل کار ګ پهپانګوالو لخوا سره د السي صنايعو کارګران رامنځته شول چې د لويو او پراختيا كيدو منځته راله

  .کيدل
  
   لري؟توپير  بردګانو سره څهلهپرولتاريا : مه پوښتنهواو

 دی چې ھره ورځ او ھره ګړۍ ځان  مجبور د تل لپاره پلورل کيږي خو يو پرولتر  او  يو ځل د برده  يو:ځواب
  .وپلوري
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 بدمرغۍ لهڅومره ھر  ـ که  يېڼي، ژوندالزم وګچيرې ارباب يې که ، ملكيت شميرل كيږي يو برده چې د ارباب 
 يوازې ھغه وخت کوالی  اوګڼلی شوملكيت  پرولتر چې د ټولې بورژوا طبقې   خو يو.سره مل وي، تأمين شوی دی

د دغه د ژوند تامين   خوپه ھيڅ توګه  تأمين شوی  ژوند نلري، شي خپل کار وپلوري چې څوک ورته اړتيا ولري
 څخه بھر دی، په داسې  له بھير سيالۍې سوداګريزدبرده . موجود دىپه ټوليزه توګه  يوازې كارګرې طبقې لپاره

  .د دې سيالۍ ټول نوسانات احساسويپرولتر د دې سيالۍ په منځ کې دی او يو حال کې چې 
 د بورژوازۍ ټولنې يو غړی او حال دا چې يو پرولتر.  ټولنې يو غړیۍ نه د بورژواز؛ شميرل کيږيكاليبرده 
 ې يوله، خو په ورته وخت کې پرولتر ښه ژوند لري له ھمدې امله يو برده د پرولتر په پرتله .پيژندل کيږيفرد 

  .لوړ ځاى لريد بردګانو په پرتله   په ټولنه كې  له ھمدې کبله او تړاو لري سره ټولنېېپرمختلل
آزادي الس ته منځه يوسي،  ټولو اړيکو څخه يوازې د بردګۍ رابطه له لهيو برده که وکړای شي د مالکيت 
  پهونه  خصوصي مالکيت ټول ډول د ده چېې ھغه مھال شونيپرولتر آزاده راوړي، په داسې حال کې چې د يو

  . توګه له منځه والړ شيبنسټيزه
  

  )۵( ؟دی توپيرد سرف او پرولتر تر منځ څه : اتمه پوښتنه
توليدی « سره، د په كولو  کار ه ارباب ته د يو ارباب ته د محصول د يوې برخې په سپارلو او يا،سرف :ځواب
  توليدي وسايلو په بل چاپرولتر ديو  خو .تر السه كاوه ځمکې د تصرف او کارولو حق ې ټوټې يعنی د يو»وسيلې

سرف د خپل کار د . د ګټې يوه برخه السته راوړي  او د خپل كار په مقابل كې چې د ھمدې كس ديكار كوي
.  اخلي  يوه برخهمحصول د يوازې د خپل کار  ته ورکوي، په داسې حال کې چې پرولتر ومحصول يوه برخه نور

 سيالۍ څخه ې  سوداګريز له سرف.حال دا چې پرولتر تأمين شوی ژوند نلريسرف تأمين شوی  ژوند  لري، 
  .په منځ کې دی، په داسې حال کې چې پرولتر د دې سيالۍ ىڅنډې ته د

 بل دا چا مالک ته د ؛يو دا چې ښارونو ته وتښتي او بيالبيل کسبونه پيل کړي: شيسرف په څو طريقو آزاديدلی 
ھمدا ډول کوالی  او  آزادو رعاياو په ډله کې شامل شي دپيسې ورکړي اويوې برخې محصول د سپارلو پر ځای 

سرف ھر  ، توګه په لنډه. شيڅښتن ارباب او فيوډال څخه د خپلې ځمکې اختيار واخلي او په خپله د ځمکی لهشي 
خپله آزادي ورګډ شي او په سوداګريز بھير کې   غړى شتمنې طبقې  له يوه طريقه د الرو بيالبيلو کله چې د دې

 د خصوصی مالکيت، سيالۍ او د ټولو طبقاتي اختالفاتو له يالسته راوړي، په داسې حال کې چې د پرولتر آزاد
  .منځه تللو سره شونتيا مومي

  
  )۶(  دی؟توپيرسبګر او پرولتر تر منځ څه د ک: نھمه پوښتنه

ظاھري اړيکو   يوازې د ھغوې د کار په توپيرتر منځ ر  نوي پرولت د  د کسبګر، يعنې د کسبګر کارګر او:ځواب
 مالک پلوري، دواړو  پر وسايلوي کسبګر کارګر او د کارخانې کارګر دواړه خپل کاري ځواک د توليد.دىکې نه 

 ورکول  بڼهپه) نېډوډۍ او د استادکار سره اوسيد( جنسي مزد ا مزد دو کسبګر کارګر ته د، خته مزد ورکول کيږي
الي دوره و د چمتوشاګردۍ موده د استادۍ مقام ته د رسيدود  کسبګرۍ شاګرد،  خو په تيرو ښو وختونو كې د.کيږي

 کې ېتوګن شي او شايد په راتلونک ثابت ځای کې ھسه  يوبه په ګڼله او ھيله يې درلوده چې د کسبګر استاد په توګه 
والړ  السي کار په مھارت دله خپل فعاليت، چې ھغه وخت  يې ھڅه کوامله  له ھمدې .په خپله ھم شاګردان ولري

که وخت ورسره  ګڼل کيده، سپما کړي او  الزميد يوې مستقلې کارخانې لپاره مبلغ چې ه، بشپړ کړي او يو ناڅيزو
استاد « او د شاګردۍ د کلونو د تيريدو او د اوه لور او يا کونډې سره يې واده کلهد ی د کسبګر استااياري کړی و

 زغملي پر مھال شاګردۍ لې خپد او څه چې يې جوړيدوالي وروسته، د کسبګرۍ يو ښاغلی استاد و چمتوله »يکار
  .كاوه خپلو شاګردانو سره يې ورته چلند له و،و

، چې  د استاد او شاګرد تر منځ؛ وهنتياګردۍ له مقام څخه د لوړيدو شوشااستادۍ مقام ته د  چې د تر ھغه وخته
د شاګرد . ى نشو ميز يې ډوډۍ خوړله، طبقاتي تضاد رامنځته کيداله  او پر يوهوادواړو پر يوه ځانګړي شي کار ک
 يو ثانوي واک ه استادۍ واک سربيرله ، استادانو ته يې وههموجود کومه اړيکه چې او استاد تر منځ د پالر او زوي

  . مستقيمې اغيزې الندی راوستود خپلو شاګرانو ټول ژوند تر  له امله يې چې هواورک
 چې ھغوې ، ې بند په څير وه، د ھغېوا استاد سره يې کار که يولهدا اړيکې د ھغو شاګردانو لپاره چې  خوا ېله بل

له ھغه ځايه چې د کسبګرۍ . ېه جال کول يې سرۍ شاګردانو سره نژدې کول او دا ډلګلهيې د نورو استادانو 
 له بلې خوا الزمي وه چې کسبګر ښه جنس .ووشاګردانو ليوالتيا درلوده چې استادان شي، شته مقرراتو ته تسليم 
ل چې د استاد په وړاندې د  او شاګرد کوالی شوبازار ته عرضه کړي، د شاګردانو بدلول ھومره آسان کار نه و

 استادانو زيات له ډول، چې شمير يې په لومړيو کې په ھيڅ  له ھمدې امله د شاګردانو .يخپل وجود څرګندونه وکړ
  . کارخانو د کارګرانو په پرتله ډير ښه وۍ د ننن يې وضعيتلنيزټونه و، 
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     دی؟ توپيرد پرولتر او د السي صنايع  کارګر تر منځ څه: لسمه پوښتنه
 پورې د السي صنايع کارګر په ټوليزه توګه په ھر ځای کې د شپاړلسمې پيړۍ څخه تر اتلسمې پيړۍ له :ځواب

 يوه ټوټه ځمکه چې  ماشين اوتار اوبدنې  يوې کورنۍ لپاره د، لکه د اوبدلو کارځای، دوسيلې مالک و ېتوليد د يو
د . ي له دې شيانو څخه يو ھم نلر په وخت کې د کارګر لخوا کرل کيده؛ په داسې حال کې چې يو پرولترګارتياد وز

 د پالر او زوي اړيکه  لكه او د خپل ارباب يا مالک سره يېهواًالسي صنايع کارګر اکثرا په کليو کې ژوند ک
 خپل مالک سره  لهپه ټوليزه توګه په لويو ښارونو کې ژوند کوي اودرلوده؛ په داسې حال کې چې يو پرولتر 

 څخه له اړيکېه وسيله د پالر او زوي  پصنعت د السي صنايع کارګر د لوی . لرييوازې د پيسو اړيکه
  . پرولتر بدليږيه، خپل ټول مالکيت له السه ورکوي او په يوخالصيږي

  
  ؟ې پايلې څه وۍ لومړن د ټولنې د ويش باندېبورژوا او پرولتراو په  د صنعتي انقالب :لسمه پوښتنهويو

 د نړۍ په ټولو ھيوادونو  اول ارزانه کيد دا چې صنعتي توکي د ماشين د کار په وسيله په دايمي توګهاول :ځواب
 ټول نيمه وحشي .ه شوهپړه توګه ويجاړ و، په بشالړ کار ويکې السي صنايع يا ھغه صنايع چې بنسټ يې پر الس

 و، د ھمدې الړ بنسټ يې ال پر السي کار وتع او د صنوو پاتې شوي ې تاريخې پرمختګ څخه لير لهچې ھيوادونه
سانو ارزانه توکي پيرل او خپل السي يدې ھيوادونو د انګل.  له ګوټ څخه راوويستل شولانزوا له امله د ئلېمس

 کې يې ترڅڅو زرو کلونو په  د ھندوستان په څير ھيوادونه چې د  په دې ډول؛ يووړ يې د نابودۍ خوا تهصنعت
 . خوا ته دروميانقالب  او آن چين نن د صنعتي بيخي بدل شولھيڅ ډول پرمختګ کړی نه و، په ډيره لږه موده کې

مليونونه  کې ترڅ ماشينونه چې نن په انګلستان کې اختراع کيږي، د يو کال په ورسيده چې کومته ې ددا لړۍ 
 ټول کوچني سيمه ؛ ټول ملتونه سره نښلوينړۍ د صنعت په دې ډول لوی.  کوي ډوډۍ خوړلو بې برخېله يناييانچ

او په ټولو ځايونو کې د پرمختګ او تمدن زمينه برابروي او کار يې  په نړيوالو بازارونو اړوي ايزه بازارونه
 که .، پر نورو ټولو ھيوادونو اغيزه کوي کې تر سره شيونو ھيوادو په متمدنڅه چې، ھر دومره مخې ته وړی دی

 ېکارګران آزادي السته راوړي، دا کار به په نورو ھيوادونو کپه انګلستان يا فرانسه کې ) ١٨۴٧(چيرې اوس
  . ځنډ سره به په نورو ھيوادونو کې د کارګرانو د خالصون المل شيله ژر يا  ډيرانقالبونه رامنځته کړي چې

 چې د  ونيو، صنعتي انقالب المل شونعت ځای د السي صو صنايعو، په ھر ځای کې چې لوييم دا چېود
 پايله يې . طبقه شيۍ ھيواد لومړ د ھريپراختيا ومومي او بورژواز ډول ي او ځواک په بې ساري شتمنيبورژواز

اشرافي ،  چې په ھر ځای کې د دې بھير په رامنځته کيدو سره، بورژوازي سياسي واک په الس کې واخيستوهدا 
د نابودۍ خوا ته  چې د دې دوو طبقو نماينده و،  يې رژيمطنت سلمطلقهو اصناف او ھمدا ډول يې د  اطبقې

  .وليږدول
کولو او د کرنيزه ځمکو د لغو  ځواک، د عالی طبقاتو د ټولو امتيازاتو په د اشرافواو  د سلطنتي کورنۍ يبورژواز
و د استادانو د صنفون منځه وړلو په لهټولو امتيازاتو  د صنفونو د ي بورژواز.ړو له منځه يوخنيوي سرهم  پهپلورلو

په ټولنه کې يې ې داسې يو وضعيت  رامنځته کړه، يعني آزاده سيال يېد دې دواړو پر ځایړ او وځواک له منځه يو
 د ټاکلو حق ولري او له اړينې پانګې پرته، برخېجوړ کړ چې په ھغه کې ھر څوک په خپله خوښه د ھرې صنعتي 

، د امله له دې . خوښولو مخه ونيسي د د رشتېچا ونشي کړای د څه بل ھيڅ چې نشتوالې يې د کار کولو مانع ده،
 له دې  په يوې ټولنې کېچېا پيليدل، د دې موضوع د رسمي څرګندولو په معنی ده تي سيالۍ د سيستم د پراخېآزاد

 ، پانګه دې سربيرهله او دی نه تساوي والي سره تړلی له تساوي والی د ھغوې د پانګې  نهد ټولنې د غړو وروسته 
  د صنايعيېلود .  دهبقه طۍ پانګه لرونکي، يعني بورژوا، د ټولنې لومړ ځکه  او اغيزناکه ځواک دی او واقعي يو

 د  صنعتىلو چې  دیوضعيتټولنيز  یيندا يواز، ځکه بريښي الزم سيالۍ سيستم ېد آزاد لپارهلومړيو پړاونو 
 له  پهي د اشرافو او اصنافو د طبقېز بورژوا.ھغې تر سيوري الندې کوالی شي، رامنځته شي او پرمختګ وکړي

  .ړونځه يو د ھغوی سياسي ځواک ھم له م سرهمنځه وړلو
 اعالن مقام لومړی  د ځان لپاره طبقې ځای ونيو، په سياست کې يې ھمۍ چې بورژوازي په ټولنه کې د لومړھمدا
 چې بنسټ يې د قوانينو په وړاندې د مساوات او سيستم په دودولو تر سره کړ، استازيتوب بورژوازي دا کار د . کړ

د .  لريبڼهی ھيوادونو کې د مشروطه سلطنت دا سيستم په اروپاي . دیوالړ ل پر اصد آزادې سيالۍ د قانونی کيدو
 اندازه پانګه ولري، يعنې يوازې هھغه کسان د انتخابولو حق لري چې يو سيستم کېپه دې ډول مشروطه سلطنت 

 دا ټاکونکي يوازې خپل استازي ټاکي او دا استازي حق لري د ي د بورژواز.بورژوازي کوالی شي استازي وټاکي
  . يو بورژوا حکومت واکمنويډولپه دې چې  ،  څخه ډډه وکړيې ورکړلهياتو مال

په ھر اندازه . ، صنعتي انقالب په ھر ځای کې د بورژوازي په نسبت د پرولتاريا شميره ھم سيوا کړهدريم دا چې
 په کار سيلې ې په و ځکه چې پرولتاريا يوازې د پانګ؛ ډيريدهھم ريا شميره اد پرولت چې بورژوازي بډايه کيده

د د دې نسبت پايله دا ده چې . مارل شيوا په کار وګ کيږي او پانګه ھم ھغه وخت ډيريږي چې پرولتاريومارلګ
 زي بورژوا،صنعتي انقالبھمدا ډول  . ويھمغاړي  ډيريدلو سره لهکارګرانو د شميرې ډيريدل کټ مټ د پانګې 
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 دا .ښه توګه تر سره کيږي، سره راټولويصنايعو بھير په  د لويو رې چې ، چې کېاو پرولتاريا په لويو ښارونو
 ځواک  پرولتارياپرولتاريا ته د  ټوټه ځمکې سره راټولوي، ۍ په يوې کوچنې شمير پرګنى يو لو صنعتي انقالبچې

 چې السي ي، په ھماغې اندازه نوي ماشينونهھر څومره چې صنعتي انقالب بشپړ ش سربيره پر دې. ښکاره کوي
د  چې د کارګرانو مزد حداقل ته راټيټوي په ھماغه اندازه صنعت ىلو له منځه وړي، اختراع کيږي او يړه په بکار

 او له بلې خوا د پرولتاريا د ډيريدونکي ناخوښي له يوې خوا په دې ډول. له زغمه وباسي کارګرانو وضع
  . کيږيډيريدونکي ځواک په پايله کې، د دې طبقې په وسيله ټولنيز انقالب رامنځته

  
  ؟ې و پايلې څهوروستۍد صنعتي انقالب : دولسمه پوښتنه

  کې دلنډ وخت په او لګښت لږ په، ھغه وسايل چې  صنعت د بخار او نورو ماشينونو په جوړولو سرهى لو :ځواب
،  د توليد  صنعت ضروري نتيجه وهىآزاده سيالۍ چې د دې لو .و، جوړ کړلو لپاره اړين بی کچې  صنعتي توليد

د توليد  شمير پانګوالو صنعت ته مخه کړه چې په ډير لږ وخت کې زيات. ر پيچلې بڼه ونيولهژ سره ډير آسانتيا له
 او يو سوداګريز کړکيچ پايله يې دا وه چې توليد شوي محصوالت خرڅ نشی.  شوهزياتهکچه د مصرف له کچې 

؛  کارګران له ډوډۍ الکان ديوالي شول د کارخانو م چې کارونه بند کړي؛ېنې مجبوره شو کارخا؛رامنځته شي
او  محصوالت وپلورل شول ي څه مودې وروسته اضافله . رامنځته شوهغي ډيره لويه بدمر او ولويدلخوړلو 

 . د پخوا په پرتله ښه شوورود سوداګرۍ وضعيت ورو  او ې شوې ډيرګانې تنخواکارخانو بيا په توليد پيل وکړ؛ 
د پخوا په توليد شول او ) محصوالت(ي د مصرف په پرتله ډير توکد او بيا ھمخو دې وضعيت ډير دوام ونه مون

 له پيل څخه د )نولسمې پيړۍ ـ ژباړن(      په دې ډول د دې پيړۍ.  رامنځته شو)بحران(يو نوی کړکيچشان 
په اوو کلونو ھر پنځو څخه تر له  ً پړاونو کې نوسان درلود او تقريبا کړکيچ په صنعت وضعيت تل د زياتوالي او د

 او د شته وضعيت  خوځښتونويکړکيچ چې د کارګرانو د بی ساري بدمرغۍ، د عمومي انقالب داسې يو )٧(منځ کې
  .لپاره د لويو خطرونو سره مل و، رامنځته کيده

  
   څه نتيجه اخيستل کيږي؟کړکيچونو څخهپرله پسې رامنځته کيدونکو  له دې :ديارلسمه پوښتنه

  يېنن ،آزاده سيالي رامنځته کړه  کېه څه ھم د خپل  پرمختګ په لومړيو دورو ک صنعتىول اول دا چې،  :ځواب
او په ټوليزه توګه د افرادو په  يدا آزاده سيال او اوس  ھمدې آزادې سيالۍ له امله وده او پرمختګ کړی دیپه خپله د

چې ښايي مات شي او بی له شکه  ېشوي صنعت لپاره د ھغې ځنځير بڼه نيول د يادالس د صنعتي توليد اداره، 
ه و عمومي بی نظميو سره چې ھر اوپه يوازې کوالی شي  ډول اداره شياوسنيتر څو چې په عت  صن لوی.ماتيږي
 بنسټونه ګواښي او نه يوازې دا چې  د تمدنوار ھر کړکيچونهدا . وژغوري تکراريږي، خپل ځان  وروستهکاله

چې يا د دې نتيجه به دا وي  .يبورژوايان ھم د ديوالي کيدو خوا ته ليږدو، بلکې ډير شمير ويپرولتاريا بيوزله ک
 صنعت ته يو نوی ىدې لواو يا بايد   ـ يو ناشونی کار دیًمطلقا نابود شي ـ چې  صنعتىلوخو بايد په بشپړه توګه 

و له بل سره  په اډانه کې يې صنعتي توليد د ھغو کسانو په الس کې نه وي چې يجوړ شي چې ټولنيز سازمان 
  )٨(. اړتياو له مخې اداره شيي ټول توليد د ټولنې لخوا د يوې ثابتې نقشې او د عمومسيالي کوي، بلکې

، په ټولنه  صنايع په واسطه به امکان وموميېې لويغليد بی کچه پراختيا، چې د داو د تو صنعت ى، لو دا چېدويم
 چې د ،  اړينو توکو ھغه اندازه توليد شي ټولود ژوندانه دبه کې به داسې يو وضعيت رامنځته کړي چې په ھغه کې 

په دې ډول  د لوي . نه توګه يې وکاروياوکړای شي په آزاد  ځواک بشپړ او لياقت او تواند ھر غړي د ټولنې 
کړکيچونه رامنځته کوي په يو بل ټولنيز  بيوزلي او سوداګريز يوازېخاصيت چې په نننۍ ټولنه کې  ھماغه صنعت
 ۍ ډول په څرګنده توګه دا دوه النديندې په .له منځه يوسيان کې به دا بيوزلي او نيستي زيږونکي نوسانونه سازم
  :ږيي ثابتمسئلې

 ټولنيزې لهپر غاړه دی چې نور د دې ټولو معايبو مسووليت د اوسني ټولنيز سازمان وروسته   له ھمدې اوس نه.١
  .وضعې سره اړخ نه لګوي

  .نوي ټولنيز سازمان په وسيله موجود وي  يود نابودولو اړين وسايل د ټولو بدمرغيو د .٢
  

  دا نوی ټولنيز سازمان بايد څه ډول وي؟: څوارلسمه پوښتنه
 عت او د ټولو توليدي رشتو اداره په بشپړه توګه د ھغو کسانو له السهد صن  دا سازمان تر ټولو لومړی:ځواب
ټولو په ګټه او د عمومي نقشې مطابق او د نې ته يې سپاري چې د  بل سره سيالي کوي او ټوله چې له يووباسي

 )مشاركت (دا سازمان سيالي له منځه وړي او د ھغې پر ځای د ټولو ګډون. ټولنې د ټولو غړو لخوا اداره شي
 او سيالي  له ھغه ځايه چې د افرادو په الس د صنعت اداره د خصوصي مالکيت مستلزم ګڼل کيږي.رامنځته کوي

 د د صنعت  خصوصي مالکيت املهله ھمدې ه مانا نلري، ادارې پرته بل لخوا د صنعت له مالکانود پانګې د ھم 
  لهوليد ت د او پر ځای يې خصوصي مالکيت بايد له منځه والړ شي.او سيالۍ څخه  نشو جال کولیرې اداانفرادي 
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 يا په لنډه توګه د شتمنۍ ولو محصوالتو ويشافق مطابق د ټوسايلو څخه عمومي ګټه اخيستنه او د عمومي نظر د تو
 کيږي، د  رامنځتهامله د پرمختګ له ايعچې د صن ، ټولنيز سازمان دېکه وغواړو د.  رامنځته شيصلشريکولو اد 

لکيت الغاـ له دې کبله  د خصوصي ما:عبارت ده له يې ځانګړنه تر ټولو لنډه کړو؛بيان  بشپړ بدلون په لنډه شكل
  . اصلي ادعا او مھمه غوښتنه ګڼيهکار خپل دا کمونيستان

  
   وه؟ممکنه خصوصي مالکيت الغا  دې مخکې دله آيا :پنځلسمه پوښتنه

 له، چې د مالکيت  تل د توليد د نوي ځواکليدل او د مالکيت د اړيکو ړنګيدلد ھر ټولنيز سازمان بد.  نه:ځواب
په ھمدې ډول ھم په خپله خصوصي مالکيت . هو نتيجه ضروري د پيدايښت تيرو اړيکو سره يې اړخ نه لګيده

پيړۍ په وروستيو کې د السي  ۍې د منځن بلک،  ځکه چې خصوصي مالکيت تل موجود نه و.منځته راغلی دی
وډالي سيستم او صنفي مالکيت په اډانه کې ي طريقه وه او د فې چې د توليد په ډګر کې نو، رامنځته کيدو د وصنايع

 اړيکو څخه رامنځته شوی و، د مالکيت نوی ډول، يعنې خصوصي وپخوانيله  د مالکيت  او په خپلهنه ځای کيدو
 او  خصوصي مالکيت  د او د لويو صنايعو د پرمختګ په لومړي پړاو کې صنايعو خو د السي.مالکيت رامنځته شو

  بايدکچهيد  د تولځکه چې. پرته بل ھيڅ ډول مالکيت نه و ټولنيز سازمان  پر بنسټ والړ خصوصي مالکيتد
  د او ډيره نشي چې د عمومي اړتياو له بسيا پرته، يو اندازه اضافي محصول د ټولنيزې شتمنۍ د ډيرواليدومره

 الزمه ده چې يوه واکمنه طبقه د ټولنې د ټولو توليدي  شي اوېرابرولو او روزلو لپاره پاتتوليد د نوي ځواک د ب
  د توليد د پرمختګ د دې طبقو د زيږيدنې څرنګوالی.شار الندې پاتی شي فتر  مالکه وي او يوه بيوزله طبقه وسايلو

  . درجې سره تړاو لريله
 پيړيو وروستيو ود منځني راوستل؛، موږ ته يې ارباب او سرف  وهوالړه کرنيز اقتصاد  پر چې،  پيړۍۍ منځن

  زيږيدو سره دپه سي صنايع ال د اولسمې پيړۍ ؛مار رامنځته کړل يکسبګر او دياړ ،ښارونو صنفي استادکاران
 ښکاره . مالکان او پرولتاريا رامنځته کړهىکارګران او باالخره نولسمې پيړۍ د کارخانو لو) نساجي(السي صنايع

و چې د ټولو لپاره په کافي اندازه توکي توليد و چې تر دې وخته پورې د توليد وسايل ھومره بشپړ شوي نه خبره ده؛
 ى لوپهخو اوس . لپاره د ځنځير او قفل په څير وونو  ځواکيتوليدد ھم  مالکيت  خصوصي او له بلې خواکړي

نن  ليدل شوی او  نه و  ډير شوی دی چې تر دې مخکې يې ساریاندازه او د توليد ځواک په ھغه ګهپان صنعت سره
وليدي ځواک د  دويم دا چې دا ت.په لنډ وخت کې ډير کړوتوليدي ځواک   ورباندې وكړاى شوھغه وسايل شته چې

 پرولتر  خلک جوپه جوپه ھره شيبه او په ورته وخت کېکې متمرکز شوی دی شمير بورژوايانو په الس  کميو
 دريم دا چې دا .ورځ تر بلې ستونزمن او خرابيږي د بورژوايانو د پانګې د ډيروالي په نسبت، ژوند يې چېکيږي 

قدرت له  بورژوازي د  دد خصوصي مالکيت اوھومره  وړتيا لري، ډيريدوځواک چې په آسانۍ سره د ي توليد ىلو
 اوس د لومړي .كې ګډوډي راوستالى شيټولنيز نظم په  خپل زور او فشار سره په چې ھره شيبه حدودو وتلی دی، 

  . نه دا چې ممکنه ده، بلکې ضروري دهځل لپاره د خصوصي مالکيت الغا
  

  ؟ويممکنه زو الرو  د سوله اي بهلغاآيا د خصوصي مالکيت ا :شپاړسمه پوښتنه
زو الرو څخه تر سره شي او بی له شکه کمونيستان به ھغه الغا د سوله اي چې دا لري،  ھيله ټول دا :ځواب

نه لړ کې ټولې ھڅې  چې په دې ښه پوھيږيپه دې کمونيستان .  مخه ونيسيېوروستي کسان وي چې د دې الر
 په ښه توګه دې ته پام لري چې انقالبونه د نيت او کمونيستان .لرين ھم  تاوايوازې دا چې بی فايده دي، بلکې

د وضعيت ھغه ضروري پايله ده چې په ھيڅ ليوالتيا له مخې نه تر سره کيږي، بلکې په ھر وخت او ھر ځای کې 
په ټولو ًقريبا ويني چې تکمونيستان .  ھوډ سره تړاو نلريلهتوګه د يو ګوند د رھبري او يا د ټولو ټولنيزو طبقاتو 

 ده او په دې ډول د انقالب لپاره د ھغوی ېمتمدنو ھيوادونو کې د پرولتاريا د پرمختګ مخه په زور نيول شو
 د انقالب خوا ته وھڅول شي، موږ کمونيستان فشارپه دې ډول پرولتاريا  که .وی فعاليت کتوګهپه جدي  ھم مخالفين

  . توګه دفاع وکړويد انقالب په ورځ به ترې په عمل ، و دفاع کوژبهپه  نه  د دې طبقې له ګټو څرنګه چې نن 
  

  لري؟وامکان  په يوې ضربی  به آيا د خصوصي مالکيت له منځه وړل:اولسمه پوښتنه
 سيستمد اشتراکي  په ھغه اندازه زياتول چې  د دې دليل په پام کې نيولو سره چې د اوسني توليدي ځواک. نه:ځواب

 ننني ټولنيز  په ظاھرهيا قريب الوقوع انقالب به ھم پرولتارد  امکان نلري؛يوې ضربی په  ګڼل کيږيلپاره الزم
الی شي خصوصي مالکيت له منځه  په ھغه صورت کې کو،  وروستهدېتر سره کړي او له ورو ورو په بدلونونه 

  . برابر شوي ويالزمه کچه د توليد وسايلد دې عمل لپاره په ، چې ييوس
  

  ؟غوره كړي څه ډول بھير تكامل انقالب به د دغه :اتلسمه پوښتنه
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په مستقيم او يا غير   ـ بهحکومت سيستم او د ھغې په وسيله دموکراتيک هيود انقالب به تر ټولو لومړی  دا :ځواب
  يېپه انګلستان کې به دا واکمني چې ھمدا اوس د ټولنې ډيره برخه. ـ د پرولتاريا واکمني رامنځته کړي مستقيم ډول

په مستقيم ډول وي او په فرانسې او آلمان کې به دا واکمني غير مستقيمه وي، ځکه چې د ملت  رولتاريا جوړوي،پ
 او دا ه دې شوه طبقې څخه ھم جوړۍ کوچنيو کروندګرو او منځنله بلکې ، پرولتاريا لهډيره برخه نه يوازې دا چې

په ټولو سياسي ګرايشاتو کې له پرولتاريا  ورځ تر بلې و  اده په حال کې کې د شامليدوطبقې په  نن د پرولتاريا ډله
  شايد د پرولتاريا د دې غير. اھدافو سره يوځای شي له مجبوره ده چې د پرولتاريااملهتابعيت کوي او له ھمدې نه 

ای  تمامه شي، پيه د پرولتاريا په برمستقيمې واکمنۍ پيدايښت به د يوې ثانوي مبارزې په بيه چې په قطعي توګ
 چې خصوصي مالکيت تر مستقيم بريد الندې ھغه مقررې رامنځته کيدو سره سم لهدموکراسۍ د  که .ومومي
څرنګه چې ھمدا لكه .  ھيڅ ګټه ونلري پرولتاريا لپارهپلي نشي دا کار به د او د پرولتاريا ژوند تامين کړي، ونيسي

  : ديټيزه مقررې په دې ډول شوي بنسې، يادجوتيږي څخه نتايجو ضروري لهاوس د شته اړيکو 
د غير مستقيم وراثت ، لګول لوړه ماليه پر ميراث ؛ د تصاعدي مالياتو په وسيله د خصوصي مالکيت محدودول.١
  . او نورمنځه وړلاو د اجباري پورونو له ...) ورور ـ وراره او (
 د  په تدريجي ډول څخه مالکانوله، کارخانه لرونکو، د اورګاړي د پټليو او د بيړۍ چلوونکو د کرنيزو ځمکو. ٢

 خسارت د ورکړې په مقابل کې د په وسيله او يوه برخه يې د  صنايع د سيالۍد دولتي لمالكيت د يوې برخې اخيست
   . په وسيله)٩ (آسينيا

  .د ياغيانو او له ھيواد څخه د ټولو کډوالو د اموالو مصادره کول. ٣
 د  تر څو په دې عمل سره د کار او دندې منظمول،پرولتارياې د  په کارخانو، ملي کروندو او کارځايونو ک.۴

 کوم لوړ مزد چې دولت ټاکلی،  شيهشي او کارخانه لرونکي مجبور له منځه  والړه کارګرانو تر منځ سيالي
  .کارګرانو ته ورکړي

 توګه له منځه خصوصي مالکيت په بشپړهتر ھغه وخته چې  ، د کار د اجبار په وړاندې د ټولو افرادو تساوي.۵
  .په ځانګړي توګه د کرنې لپاره ي پوځونو جوړولد صنعت. والړ شي

کول د پورونو او د پيسو د سوداګرۍد سيستم متمرکز له ي او د دولت په وس دولتي پانګیپه ملي بانک لخوا هد يو .۶
  .منحلولاو د ټولو بانکونو او بانک لرونکو 

؛ ھمدا  ملي کارخانو، کارځايونو، د اورګاړي د پټليو او بيړيو ډيرولنګې داو د ملت په پاد کارګرانو د ډيروالي  .٧
، تر څو ملت خپله پانګه او كارګران زيات  برابرول او د کر ځمکو ال رغاونهډول د کښت لپاره د شړو ځمکو

  .كړي
د ټولو ماشومانو   چې ماشومان د مور پالنې ته اړتيا ونلري؛شيبې له ھغې ملي موسساتو کېد ملت په لګښت په  .٨

   .روزنه او ښوونه
د ګډې ھستوګنې په نعت او کرنې د کارکوونکو په شمول، ټولو دولتي کارکوونکو ته  صد په ملي ځمکو کې .٩

نه آسانتياوې ولري او ھيڅ يو يې نيمګړتيا اموخه د لويو ودانيو جوړل، داسې ودانۍ چې  د ښاري او کليوال ژوند
  .ونلري
  . ويجاړولکورونوسيمو او خرابو جوړو شويو   د ټولو ناسمه او. ١٠
  . د قانوني او غير قانوني ماشومانو لپاره د وراثت د مساوی حقوقو تامينول.١١
  .ځواکونو متمرکزولحمل او نقل  د ملت په الس کې د .١٢

. ه راولي، بل له ځان سرکول پلي ه ولې د  يو. نشيتر سره کيدای  ده چې دا ټولې چارې په يوځلي  خبرهښکاره
 چې ھره ويوروسته له ھغې چې د خصوصي مالکيت په وړاندې لومړنی بريد تر سره شي، پرولتاريا به مجبوره 

 صنعت او سوداګرۍ د دولت په الس کې متمرکز حمل و نقل کرنه، د ،شيبه مخې ته قدم کيږدي او ټولې پانګې
 شي، زياتد ھيواد توليدي ځواک  د کار له کبله د پرولتارياد دې مقرراتو موخه ھمدا ده او ھر څومره چې . کړي

  . متمرکزو پايلو ته به پراختيا ورکړيو خپلاو  ممكن شي دا تصميمونه بهپه ھماغه اندازه
ځه  خصوصي مالکيت به په خپله له من؛ شيه، توليد او سوداګري د ملت په الس کې متمرکزکله چې ټوله پانګه ھر
كيداى شي د بدلون ومومي چې آن  توليد به په ھغه کچه ډير او خلک به ھومره شي، پيسې به بی فايده شي او والړ

  .والړ شيھم له منځه  معاشرتونو آداب ټولنو دپخوانيو 
  

  )١٠(  ھيواد کې تر سره شي؟ه په يو يوازې چې دا انقالبشتهامکان د دې  آيا : نولسمه پوښتنه
 سره جوړيدو د نړيوالو بازارونو په  توګه متمدن ملتونه ملتونه او په ځانګړي صنعت د نړۍ ټولي نه، لو:ځواب

  .پر بل ملت اغيزه کويھره پيښه چې په يو ملت کې رامنځته شي، چې  ؛ھومره نښلولي دي
ګه چې په رن صنايع په ټولو متمدنو ھيوادونو کې ټولنيز پرمختګ تر دې کچې مساوي کړی دی، څې لوي،له بلې خوا

د ه اصلي طبقې دي او د دې دوو طبقو تر منځ مبارزه، وزي او پرولتاريا د ټولنې دبورژوا دې ټولو ھيوادونو کې
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، بلکې ھغه انقالب دی چې له دې امله کمونيستي انقالب يوازې يو ملي انقالب نه. اوسني مھال پريکنده مبارزه ده
 دا .ې به په يوه وخت تر سره شي او آلمان کې لږه په انګلستان، امريکا، فرانسپه ټولو متمدنو ھيوادونو، يعنې لږ تر

  ورويا به ګړندی او يا به  له مخې ډير توليدي ځواک  دبشپړ صنعت، ډير ثروت اود  کې ھيوادونو دې انقالب به په
 په انګلستان کې به په چټکۍ او آسانۍ سره تر  او او ستونزمنورو انقالب به په آلمان کې ډير ا په دې ډول د.وي

  . په يو نړيوال ټاټوبی کې به تر سره شيله دې كبله ،و نړيوال انقالب دیدا انقالب ي. سره شي
  

  الغا پايلې به څه وي؟  بشپړېد خصوصي مالکيت د: شلمه پوښتنه
د خصوصي   راکړه ورکړه او د توکو ويش، وسايلحمل و نقل د ،د توليد ټول ځواکونه  چې،له ھغه ځايه :ځواب

 د ھغی وې چې موجوده وسايل او د ټولنې ټوليزه اړتيا،مومي نقشې مطابقع او د ويستل کيږي هپانګوالو له الس
 لويو صنايعو پورې تړاو لري، له  په تر ټولو لومړی ھغه بدې پايلې چې ښايي؛ اداره شي د ټولنې لخواايجاب کوي،

 توليد او د  ټولنې لپاره يو اضافيۍ کړکيچونه به له منځه والړ شي،  پراخه توليد چې د اوسن.ړل شيومنځه يو
  .او بايد نور ھم پراختيا وموميکافي نه وي بدمرغيو يو اصلي المل دی، له دې وروسته به 

 اړتياوی ي، د ټولني د اړتياو د ژر رفع کولو سربيره، عموماضافي توليد، د دې پر ځای چې بدمرغي رامنځته کړي
توليد د نويو  اضافي . به رامنځته کړي او نوی اړتياوی او د دې اړتياو د پوره کولو وسايل کړيبه ھم رفع

 دغه اضافي توليد به . اضافي توليد پرته ناشوني ويلهپرمختګونو شرط ګڼل کيږي او ياد شوي پرمختګونه به 
 وروسته له .، رامنځته کړيد ګډوډولو المل شي ټولنيز نظم  دپه شانوختونو پرمختګونه، پرته له دې چې د تيرو 

 صنايع به د ۍ ننن چې،صي مالکيت له قيده آزاده شي په ھغه اندازه به پراختيا وموميچې لويه صنايع د خصودې 
 د صنايع . صنايع په وړاندې کوچنې ښکاري، بی اھميته وينۍ څرنګه چې السي صنايع د نن لكهھغې په وړاندې،

 چې تر نه،ھمدې ډول کرپه .  توليد کړيدا پراختيا به د عمومي اړتياو د پوره کولو لپاره په کافي کچه محصوالت
 له امله د شويو اصالحاتو او علمي  د خورا کوچني ويشدې وخت پورې د خصوصي مالکيت د فشار  او

کافي کچه به توکي د ټولنې په شوی، په بشپړه توګه به نوی بڼه غوره کړي او په  برخمنه  نه دهپرمختګونو څخه
 د دې لپاره چې د ويش .ي کچه محصوالت برابر کړيپه کافپه دې ډول به ټولنه وکړای شي . واک کې کيږدي

طبقاتو اضافي  متضادو  په به اړتياوی پوره شي، د ټولنې ويشخلکو ټولو د چې تنظيم په داسې يو ډول تر سره شي
د طبقاتو . نه ويو وړ ل او زغمو دا ويش نه يوازې چې اضافي، بلکې د نوي ټولنيز نظم سره به د تطبيقول.وي

 کچې ته د لوړې ځکه چې ،ر د ويش نتيجه ده او د کار اوسنی ويش به بالکل له منځه والړ شيموجوديت د کا
   . رسولو لپاره به يوازې صنعتي او ميکانيکي وسايل بسنه ونکړياتو د توليدوصنعتي او کرنيز

لسمې پيړۍ  د اتڅرنګه چېلكه .  ويېيد په ھمغې نسبت پرمختللچې دا وسايل کاروي ھم با، د ھغو کسانو وړتيا
ته وکاږل شول، په بشپړه توګه يې د خپل  صنعت ىلو او د السي صنايعو کارګران وروسته له ھغې چې  ګرکروند
 چې د ،او د توليد پرمختګ» د ټولو په وسيله ټوليزه توليد«په ھمدې ډول  . او نوي خلک شوله کړه بدلبڼهژوند 

په څير كسانو  خلکو ني د نن. رامنځته کړيا ولري او دا کسان به کسانو ته اړتيو به نورھغې پايله ده په بشپړه توګه
تر اغيزې الندې دي او د ھغې په  د دې رشتې  او سره تړاو لريبرخېيوې واحدې له  ھر يو يې د توليد ، چېباندې

 يوازې خپل يو طبيعي استعداد نورو استعدادونو په تاوان سره و د خپل خلک چېکوم يعنې ؛وسيله استثماريږي
  د توليدډولپه اشتراکي  رشتې څخه يوې رشتې سره آشنايي لري، لهاو يوازې يوه رشته او يا د کلي توليد بشپړوي 

 ھغه صنايع چې .شينايع كار اخيستلى  صنۍننن ھمدا اوس ھم آن دې ډول کسانو څخه له . ويناشونیبه   كولاداره
داره شي، داسې خلکو ته اړتيا لري چې شخصي په اشتراکي توګه او د نقشې له مخې د ټولې ټولنې لخوا ا

د کار ويش چې يو کروندګر، بل . ګ کړی وي او د توليد په ټول سيستم پوه شي له ھرې خوا پرمختيې ودوناستعدا
 ماشينونو سره له اوس جوړوي اود بيه لرونكو پاڼو پلورنكې يا پيرودنكى  او څلورم د بورس ي، دريم کارګرموچ

پوھنه او روزنه به ھغه وسيله شي چې ځوانان به وکړای شي . ، بالکل به له منځه والړ شيی دیيو څه له منځه تلل
 چې د ټولنې د  وخت ورکړي داکانيزم سره آشنا شي او ھغوی ته بهيټول مله د ھغې په ملتيا په چټکۍ سره د توليد 

 رشتې ته خپله دنده بدله  څخه بلېپه دوامداره توګه له يوې رشتې اړتيا  او يا د شخصي ليوالتيا په صورت کې
ومه ک.سيو له منځه ي چې د کار اوسنی ويش يې پر ھر چا تپي، دا پوھنه او روزنه به يو اړخيزه خصوصيات.کړي

ھرې په  ټولو وګړو ته دا توان ورکوي چې خپل ذاتي استعدادونه، چې وخپل، ټولنه چې په کمونيستي ډول اداره شي
 په دې کار سره به د بيالبيلو طبقو اړتيا له منځه والړه  اوولو برخو کې وکاروي کې پرمختګ کوي،  په ټبرخې
په   د دې ډول ټولنې رامنځته کيدلله يوې خوا د طبقاتو پاتی کيدل نشي زغملی او له بلې خواکمونيستي ټولنه .شي

 پايله السته راځي چې د  له دې موضوع څخه دا.خپله د دې طبقاتي اختالفاتو د منځه وړلو لپاره وسايل برابروي
د بيالبيلو طبقو پر  له امله يوازې د اقتصادي داليلو .ښار او کلي تر منځ تضاد به ھم په دې ډول له منځه والړ شي

  پر. حتمي او ضروري شرايطو څخه ګڼل کيږيلهکمونيستي ټولنې د د ټولنې لخوا  د کرنې او صنعت ادارهځای 
 په لويو ښارونو کې د صنعتي کارګرانو د ډلو راغونډول، ھغه څه دي چې  خپرول اوبزګرانو د  باندېکروندو
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مخه نيسي  د ھر ډول راتلونکي پرمختګ  او كولو وړ دي پلي د کېيوازې د کرنې او صنعت پر نه پرمختيايي پړاو
  .اوس په ښه توګه احساسيدی شيچې دا مخنيونه 

  ؛ توليدي ځواک څخه د نقشې مطابق ګټه واخيستل شيټول له  چې، د ټولنې د ټولو وګړو ګډه ھمکاري په دې موخه
 د يوه اړتيا چې وضعيت له منځه وړل  د ھغه ؛د توليد پرمختګ ھغې کچې ته ورسيږي چې د ټولو اړتيا پوره کړي

 د کار د اوسني ؛ له منځه وړلاو طبقاتي اختالفاتو په بشپړه توګه د ټولو طبقاتو  ؛ تاوان پوره شي کسانو پهد نورو
 صنعتي روزنې سره د ھغه ښاديو څخه د ټولو برخمن کيدل په د دندو د تعويضولو له الرې اوويش له منځه وړلو 

اړخيزه استعداد  ټولو وګړو د ھرټولنې د  د  يوځای کيدو له الرېد  د ښار او کلي  او برابريږيپه وسيلهچې د ټولو 
  . پايلې ديد الغا د خصوصي مالکيت پرمختيا

  
   ولري؟ اغيزه به په يوې کورنۍ څه کمونيستي ټولنيز نظم:وښتنهيوويشتمه پ

په بشپړه توګه په يوې خصوصي او شخصي   دا نظم د دوو جنسو، يعنې د نارينه او ښځې  تر منځ اړيکه:ځواب
دا کار . وھنې حق نلري په ھغه کې د ھيڅ ډول الس و پورې اړه لري او ټولنهان کسوو د پهچې يوازې بدلوي ېاړيک

 دا ھغه نظم دی چې خصوصي مالکيت له منځه وړي او ی شي، ځکهاکمونيستي نظم په وسيله تر سره کيدد 
 له«تابعيت او »  سړي څخه د ښځېله«يعنې  ودانۍ دوه اوسني اصله، د کور بهماشومان په ګډه پالي او په دې ډول

 دې په .شوی دی له منځه والړ شي چې د خصوصي مالکيت له امله رامنځته ؛تابعيت» مور او پالر څخه د ماشوم
، ورکړل شوی تشريح سره د ډيرو اخالقي بډايو ښاغليو ځواب چې وايي په کمونيستي ټولنه کې ښځه اشتراکي ده

   .دی
 په بڼه په نی اشتراکي دي او دا کار د بدلمنۍ ښځې په ټوله مع ټولې ده چې كې پانګوالی ټولنهپهدا  حقيقت کې خو په

به له  او د ھغې په الغا سره ې امله رامنځته شو بدلمني په خپله د خصوصي مالکيت له اوريمکمله توګه وجود ل
 ښکاره ده چې کمونيستي سازمان په ھيڅ توګه بدلمني ته ادامه نه ورکوي، بلکې ھغه به په دا. منځه والړه شي

  .يوسيبشپړه توګه له منځه 
  
  ؟ولريليتونو سره څنګه چلند مو  موجودله کمونيستي سازمان به : يشتمه پوښتنهودو

 د پرمختيا، د سوداګرۍ د آزادۍ، نړيوالو ۍات او جالتوب ھمدا اوس د بورژوازملي اختالف د ملتونو :ځواب
.  متناسبو شرايطو سره ورځ تر بلې له منځه ځيپه ھغې سره د ژوندانه له او بازارونو، د صنعتی توکو ورته والي
 د به لږ تر لږه د نړۍ د متمدنو ھيوادونو ګډ اقدام.  مرسته وکړي زياته کېد پرولتاريا حکومت به په دې برخه

وسيله  د بل انسان په د يو انسان زبيښاکپه ھره اندازه چې .  ويلومړينو شرطونو څخه لهلپاره پرولتاريا د آزادۍ 
ړاندې د ملتونو دښمني به  د يو بل په و.له منځه والړ شيھم  د بل ملت په وسيله  بهله منځه ځي، د ملتونو زبيښاک

  .شيله منځه والړه  سره په حلولود ھر ملت په منځ کې د طبقاتي تضاد 
  

    ؟ولري سره څنګه چلند مذاھبو موجودو له کمونيستي سازمان به  :درويشتمه پوښتنه
  او په لنډهعقيدهد ھغې ټول اند او  بدلون سره، له د اړيکو چې د انسان د اقتصادي ژوند  د دې پوھيدلآيا :ځواب

کله چې پخوانۍ نړۍ له منځه تلله، پخوانيو مذھبونو ھم د ...  ؟لريتوګه وجدان ھم بدلون مومي، ډير غور ته اړتيا 
کله چې په اتلسمه پيړۍ کې د مسيح مذھب د پرمختللو افکارو تر اغيزې . مسيحي مذھب په وړاندې ماته وخوړله

د .  وهه په مبارزې کې ښکيلمرګقالبي بورژوازۍ سره د ژوند او  ان له د ھغه وختوډالي ټولنهي فالندې راغی؛
 کمونيستي انقالب .وه» د آزادې سيالۍ واکمنتيا« څخه موخه يوازې د وجدان په برخه کې ۍوجدان او مذھب له آزاد

يي بھير  په خپل پرمختيا به چې دا انقالب د حيرانتيا ځای نه دی. غوڅيدل ديبشپړ پخواني مالکيت سره د اړيکو له
  .غوڅې کړي ټولو پخوانيو عقايدو سره لهپه بنسټيزه توګه خپلې اړيکي کې 

  
   د کمونيستانو او سوسياليستانو تر منځ څه فرق دی؟:څلرويشتمه پوښتنه

  :څوک چې سوسياليستان شميرل کيږي، په دريو طبقو ويشل کيږي :ځواب
 جوړيږي چې د لويو صنايعو او نړيوالې هو څخوډالي ټولنې او د پالر شاھۍ له نژدی کړيې طبقه د فنۍلومړ

دا طبقه . نابوديږي ته ځي او ورځ تر بلې  د نابودۍ خوا په وسيلهرژوازۍ او د دې دوو له پايلې، يعنې بوسوداګرۍ
ټولنې له ھغه ځايه چې فئوډالي او پالرشاھي  : چېدهنتيجه اخلي او په دې اند د اوسنۍ ټولنې له نيمګړتياو څخه 

  .شيبايد يو ځل بيا دا ټولنه واکمنه  وی نلرينيمګړتيا
دا مرتجع .  موخې ګرځيھمدېد دې ډلې ټول وړانديزونه، څه په مستقيم ډول او څه ھم په نامستقيم ډول، پر 

 د مكر لپاره پرولتاريا سره خواخوږي ښکاره کوي او د پرولتاريا د بدمرغۍ له سره له دې چې سوسياليستان
  :نو داليلو به تل د کمونيستانو تر بريد الندې وياوښکې تويوي، په الندي
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  .ھغوی د يو ناشوني کار لپاره کوښښ کوي. ١
 د صنفي استادانو او د السي صنايعو مالکانو او د ھغې پايله، يعنی ، کوښښ کوي چې بيا د اشرافو حکومت.٢

  يوه ټولنها په بل عبارت داسې ـ دولتي مامورين ـ پوځيان او روحانيون او يمستبد شاھي حکومت ـ يا فيوډاالن
 اوسنيو نيمګړتياو پاکه ده خو لږ تر لږه په ھماغه کچه نور عيبونه او نيمګړتياوی له چې په رښتيا ھم واکمنه کړي

  .د کمونيستي سازمان لخوا خالصون ومومي، نشته  فشار الندې کارګراند ھيله چې دالري او په ھغې کې آن 
 بورژوازۍ سره د پرولتاريا په وړاندې لهله چې پرولتاريا انقالبي او کمونيستي شي، د سوسياليستانو دا طبقه ک. ٣

  .يو ځای کيږي او په دې ډول خپلې اصلي موخې څرګندوي
 او د دې  ده لويدلېپه وحشت کې  عيبونو څخه  ضروريلهچې د دې ټولنې   ټولنې د غړو دويمه طبقهۍد اوسن

 ټولنه وساتي او عيبونه يې له ۍننندوی کوښښ کوي چې . رامنځته کيږي، شوېه ټولنې د پاتی کيدو په اړه انديښمن
 د رنګينو ټولنيزو اصالحاتو وړانديز کوي او د  يې ځينې خيريه کارونه او ځينې نورد دې كار لپارهسي او يومنځه 

ان ھم بايد تل د دا بورژوا سوسياليست . بنسټ ساتيزوړ  د دې ټولنې ھماغه ټولنې د سازمان د اصالح په پلمه،
 څخه مالتړ  د کمونيستانو دښمنانو ته خدمت کوي او له ھغې ټولنې بريد الندې راشي، ځکه ھغوی ترکمونيستانو

  . ھوډ لريولو د ړنګ يېچې کمونستانكوي 
 د کمونيستانو له الرې د اتلسمې دا ډله. باالخره د مشروطه غوښتونکو سوسياليستانو دريمه طبقه رامنځته کيږي

  شويو موادو پلي کيدل يوازېو چې د يادعقيده نلري  خو، شويو موادو د يوې برخې غوښتونکي ديوتنې د يادپوښ
 د  به پلي کولغې برخې موادو د ھم دې چې د باور لري ټولنې د اوښتولو وسيله ده، بلکېۍکمونيستي ټولنې ته د ننن
  .بس ويو لپاره  له منځه وړلو او د بدمرغۍ د ځپل داوسنۍ ټولنې د نيمګړتياو

 په  څخه دي چې ال د خپلې طبقې د خالصون له شرايطوران يا ھغه پرولت سوسياليستان په ټوليزه توګه دا دموکرات
چې دموکراسي او د ھغې  تر ھغه وخته   او د طبقې استازي ديې پانګوالۍکافي اندازه خبر نه دي او يا د کوچن

کمونيستان کله له دې کبله، . ھم باوره دي و مسايلو کې د کمونيستانير راغلي په ډي نه ويسوسياليستي پايلې السته
 او په داسې حاالتو  دې دموکراتو سوسياليستانو سره بايد مرسته وکړيلهيو کار باندی الس پورې کوي پر چې ھم 

 ،کړینه وي  او پر کمونيستانو يې بريد د خدمت مال نه وي تړلي  يېته ۍزًکې اصوال تر څو چې بورژوا
 د ھغوی تر به ښکاره ده چې دا مرسته او مشارکت . کړيغوره ګډ سياست کمونيستان بايد له ھغوی سره تر وسه

  .يونيسي له منځه اختالفاتمنځ 
   به کمونيستان څه ډول اړيکې ولري؟د عصر له  سياسي ګوندونو سرهزموږ  :پنځه ويشتمه پوښتنه

 او بلژيک کې چې بورژوازي ېپه انګلستان، فرانس. بيل ډولونه لري دا اړيکې په بيالبيلو ھيوادونو کې بيال:ځواب
څومره چې او حقيقت دا دی   ګټې لريشريکېکمونيستان يوازې بيالبيلو دموکراتو ګوندونو سره حکومت کوي، 

دموکراتان په سوسياليستي مقرراتو کې چې په خپله د ھغې معرف دي؛ د کمونيستانو ھدف ته نژدې شي ـ يعنې په 
ه اندازه چې د پرولتاريا له ګتو څخه په ښکاره او پريکنده ډول دفاع وکړي او په ھره اندازه چې پر پرولتاريا ډډه ھر

د ساري په توګه په انګلستان کې د چارتيستانو ډله چې له کارګرانو جوړه  . شيزياتې به ال  دا مشترکې ګټې  وكړي
  . دهېکمونيستانو ته نژد هزياته ډيرڅخه  کوچني پانګوالو او يا له دې راديکالو له ده ېشو

کمونيستان له ھغه ګوند سره چې دا اساسي قانون د  په امريکا کې چې د دموکراسۍ اساسي قانون پلي شوی دی
د کرنې د ملي اصالح «يعنې بورژوازۍ پر ضد وکاروي او له ھغې څخه د پرولتاريا په ګټه کار واخلي، 

  .يسره به مرسته وکړ» غوښتونکو ګوند
 ګوند دی چې کمونيستان کوالی شي ىيس کې راديکال ګوند، سره له دې چې ال ډير مختلط دی، يوازينپه سو
  .له ټولو پرمختللي  ديډلې ټپلې ي او ژنوی ډلنټد دې راديکالو تر منځ د وا. سره ھمکاري وکړيور

چې  له ھغه ځايه .هدو په حال کې دپه آلمان کې د بورژوازۍ او د مطلقه سلطنت تر منځ پريکنده مبارزه د شروع کي
 ګټه به طبقې سره مبارزه وکړي نو د کمونيستانو په دې لهنشي کوالی  کمونيستان  واکمنيدو مخکېله د بورژوازي

 او کمونيستان وکړای شي ھغه ډير  کښيني ۍ ګدپر ډير ژر د واک مرسته وکړي څو سره ۍ بورژوازلهوي چې 
  .ژر ړنګه کړي

 سره مرسته وکړي او په بشپړه  له آزادي غوښتونکي ګوندۍ د حکومتونو په مقابل کې د بورژوازکمونيستان بايد تل
 د ھغوی په اغفال کوونکو کې ښکيل نشي او» دوکه کولوپه ځان د «توګه بايد په پام کې ولري چې د بورژوازۍ 

 د بري ۍانو ته د بورژواز کمونيست. باور ونکړي، پايلې ولريېژمنو چې د بورژوازي بری به پرولتاريا ته ښ
  :ګټې دا ديمھمې 

آماده  د تهمبارزې  او د کمونيستي عقايدو د اصولو خپرول او په پايله کې  بيالبيل امتيازونه دفاع د د خبرو اترو.١
  . کمونيستانو ته آسانوي طبقې په توګه د پرولتاريا متحدول پياوړیاو
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له دې .  مبارزه پيل کيږيرانو په ورځ به د بورژوايانو او پرولت چې د مطلقه حکومت د ړنګيدودا ډاډ پيدا کول .٢
 ګوندي سياست ھماغه سياست وي چې اوس په بورژوازي ھيوادونو کې واکمن و به د کمونيستانورځې وروسته

  .دی
  :پايليك

اوس نور . يف کې څرګند شوی دی تخيلي پړاو څخه تر علمي پړاو پورې د کمونيزم د کلمې په دې ساده تعرله  ټول پرمختګ زم د کموني.١
د نوي ټولنيز تشکيالت لپاره يو نوی سيستم اختراع کړي چې ټول نيکمرغه کړي، بلکې نننی کمونيزم د پرولتاريا طبقې د کمونيزم دا نه دی چې 

  . ده»طبقاتي جګړه« او د دې خالصون شرايط دي، يعنې خالصون
 پرمختګ ۍالبته د انحصاري پانګوال.  په پام کې لريي سياله آزاد پانګوالۍو تشريح کوي، د لومړی پړاۍ په ھر ځای کې چې انګلس د پانګوال.٢
  .اوسار تړلي دي سيالۍ پر غاړې ې د آزاد...)د کارتلونو، سنديکاګانو، تراستونو او د مالي پانګو واکمني او(
 سويلييلي ھيوادونو د شمالي ھيوادونو له بري وروسته، په  او پر سو کال کې بردګی د امريکا په متحدو ايالتونو کې  ملغی شوه١٨۶٢په . ٣

  .ھيوادونو کې ھم بردګی ملغی شوه
  . کې ملغی شوه١٨۶١ لرلو موضوع په ملکيتپه روسيه کې د رعايا د . ۴
ې امله په حقيقت پلورل کيدل او اخيستل کيدل او له د ځمکې سره يو ځای لهځمکې پورې تړلي وو او په سرف ھغه رعايا ته ويل کيدل چې . ۵

  .  وملکيتکې د ارباب 
 دا ځواب د مارکس او  د دې موضوع په اړه د دې پوښتنې ځواب د انګلس په يادداښتونو کې  ورکړل شوی نه دی ـ د ځواب ځای تش و ـ.۶

  .انګلس د ليکنو په پام کې نيولو سره بشپړ شوی دی
 ـ ١٨٩۵ ـ ١٨٩١ ـ ١٨٨٢ ـ ١٨٧٧ ـ ١٨٧٣ ـ ١٨۵٧ ـ ١٨٣۶ ـ ١٨٢۵ ـ ١٨١۵: ونه رامنځته شول پيړۍ کې  څو کړکيچ١٩ په اروپا کې په .٧

١٩٠٠   
 پر بنسټ د عمومي اړتياو له مخې يو منظم اقتصاد »پر توليدي وسايلو د عمومي مالکيت« د ټولنيزې نقشې مطابق اقتصاد دی چې زم سوسيالي.٨

  .رامنځته کوي
  . وي پشتوانه يې ملکيتونهيوټ دی چې مل ن اسيګنيت، ھغه بانک.٩
ستالين د شوروی جمھوريتونو د اتحاد د کمونيست ګوند په پنځلسم عمومي کنفرانس کې د خپلو خبرو پر مھال د انګلس دا پوښتنه او ځواب . ١٠

 کې،   څخه مخکې دورهزم امپرياليله يا  په دوره کېۍ پانګوال انحصار مخکېلهپه تيره دوره کې يعنې : ولوستل او داسې توضيح يې ورکړه
ال د پانګوالو لپاره حياتی مسئله نه  د ويشل شويو سيمو بيا جابرانه ويشل ،  کله چېھغه وخت چې ځمکه د څو پانګوالو تر منځ ويشل شوی نه وه

ول و ھمدا ډ ا،  کله چې د ھيوادونو د اقتصادي پرمختګ د کچې توپير په دې واټن سره راڅرګند شوی نه و او نشو کوالی چې راڅرګند شيوه
 او د  پانګوالي په مړه کيدونکي پانګوالي واړويې چې پرمختللوتضادونه د پرمختيا ھغې کچې ته رسيدلي نه وتر ھغې چې د پانګوالۍ 

  .سوسياليزم بری په يو واحد ھيواد کې شونی کړي، البته چې د انګلس فرمول بی له شکه سم دی
د پانګوالو ھيوادونو د پرمختيا د کچې توپير په خپله د امپرياليستي پرمختګ د په ھغه کې خو اوس، يعنې د امپرياليزم د پرمختيا په دوره کې چې 

 درز  اوس چې د پانګوالو تر منځ کيدونکو جګړو، د امپرياليزم جبھه کمزوره کړی ده او په دې جبھې کې؛قطعي ځواک يو عنصر ګڼل کيږي
 سوسياليزم د  د واحد ھيواد کېهپه يوتيوري  په اړه»  اختالف د پرمختياد«نين  اوس چې د ل؛  شوني کوي او په واحد ھيواد کې انقالباچول

واحد ھيواد يوه  فرمول  چې په نویيو د دې شرايطو تر الندې الزمي ده . نو د انګلس زوړ فرمول سم نه دی؛ نور نسټ ګرځيدلیبري د تيوري ب
   .ځای ونيسي فرمول زاړه  غږيږي دي کې د سوسياليزم له بر

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

    
 

 


