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په يوه کوچني کور کې، د مدرن سوسياليزم بنسټ ايښودنکی کارل » ھاوراستوک ھيل«د لندن په شمال لويديځ کې د 

په .  کال کې د انقالبي تئوريګانو د تبليغ لپاره د خپل ھيواد ـ آلمان ـ څخه تبعيد شو١٨۴۴ھغه په . مارکس ژوند کوي

په پاريس کې ھستوګن شو، خو د .  مياشتو وروسته بيا تبعيد شو کې بيرته آلمان ته راستون شو، خو له څو١٨٨۴

د دغې کال وروسته د ھغه .  کې له دغه ښار څخه تبعيد شي١٨۴٩ھغه انقالبي تئوريګانې المل شوی چې په 

پر خپلو اعتقاداتو باورتيا له ھمغې لومړي څخه ورته مزاحمتونه . مرکزي دفتر په لندن کې خالص شوی دی

. د کور له شکل څخه يې ښکاري چې دې اعتقاداتو ورته مطمئناً ھوساينه نه ده ورپه برخه کړی.ديرامنځته کړي 
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چې بی له شکه ھمدې اندونو ته د ژورې (مطمئناً ھغه په دې کلونو کې په ټول جديت سره ځان د خپلو اندونو لپاره 

بی اھميته ګڼو، خو نشو کوالی د ھغه وقف کړی دی او که څه ھم مونږ د ھغوې تبليغات ) عقيدې څخه سرچينه اخلي

  .چا لپاره چې اوس يو ګرانقدره تبعيدي دی او ځان يې د خپلو اعتقاداتو لپاره وقف کړی، درناوی ونلرو

ھغه بايد . ھر ځل مې چې له ډاکتر سره په کتابتون کې ليدلي دي، په يو الس کې کتاب او په بل الس کې سګريټ وو

ھغه د . د بدن فيزيک يې کش شوی او چاق دی). مارکس دغه وخت شپيته کلن وو(ي څه باندې اويا کاله عمر ولر

د سترګو رنګ يې د ډکو . ږيره او ويښته يې ډير او خړ دي. روښانفکري يو مخور او د يو اندمند يھودي سمبول دی

 توګه کوالی شي د  يو بھرني په کلي. د يوه پردي په مقابل کې بی اندازه محتاطه دی. وريځو تر شا تور څرک وھي

ته چې د مالقاتونو د تنظيمولو مسووله ده، دستور »  ھلن دمورت«ھغه د ليدنې مجوز واخلي، خو آلماني ميرمن 

کله چې يې . ورکړی شوی چې ھيڅ چا ته د مالقات اجازه ورنکړي؛ مګر دا چې معرفي پاڼه له ځان سره راوړي

 د سترګې تر څنډې ساتي، څو ستاسو د روښاندي ژورتيا وارزوي کتابتون ته ننوځم، ھغه خپله يوه سترګيزه عينکه

  .له خبرو وروسته دی چې د دې سړي پوھه ستاسو په مقابل کې راڅرګنديږي. او وروسته له ھغه خبرې وکړي

اغلباً يو انسان د . د ھغه د مکالمې غږ يوډوله نه دی، بلکې د ھغه د کتابتون د رفونو د شمير په اندازه متغيره دی

کله چې ووايم ما د دې سړي په کتابتون کې د شکسپير، ډيکنز، . ھغو کتابونو له مخې پيژندلی شوو چې يې لولي

مولير، بيکن، ګوته، ولتر، پين آثار او له انګلستان، امريکا، فرانسې څخه کتابونه، د روسيه، آلمان، اسپانيا، ايتاليا او 

له ھغه سره د خبرو پر . ه خپله د دې سړي په اړه نتيجې ته ورسيږیسياسي ـ فلسفي آثار وليدل، نو کوالی شی پ... 

مھال مې د امريکا په اړه د پوښتنو په ترڅ کې چې په تيرو شلو کلونو کې ځانګړی ځای درلودلی دی، د دې ھيواد 

االتي قانون د امريکا د پيښو په اړه د ھغه پوھه او زمونږ د ملي او اي. په اړه  د ھغه له پوھې څخه مې ټکان وخوړ

جوړونې په اړه د ھغه له  نيوکې سره مل د اند ځيرتيا، زه ډير زيات تر اغيزې الندې راوستم؛ په داسې ډول چې 

خو په رښتيا د ھغه پوه . احساس مې وکړی چې ھغه بايد دا اطالعات د کورنيو سرچينو څخه تر السه کړي وي

کله چې له سرګرمي ـ سوسياليزم ـ خبرې کيږي، ھغو . رانغاړييوازې امريکا پورې محدوده نه ده، بلکې ټوله اروپا 

د «ملوډراماتيکو خيالونو ته چې معموالً ده ته يې اړوند ګڼي، پناه نه وړي؛ خو د خپلو اتوپيايي طرحو په اړه چې 

دی په داسې جاذبې او جديت خبرې کوي که په دې پيړۍ کې نه، لږ تر لږه په راتونکی » بشري توکم خالصون

  .ړۍ کې د ھغه د تئوري ګانو پر واقع ګرايي داللت کويپي

د بنسټ ايښودونکي په توګه » انترناسيونال ټولنې«د ليکوال او د » کپيټال«شايد ډاکتر کارل مارکس په امريکا کې د 

  .څخه خبرې کوي» ټولنې«ھغه مرکه چې الندې راځي، تاسو وينې چې ھغه د خپلې اوسنې . وپيژني

 کال د رسمي ١٨٧٧د » بانکرانت ديويس«ل مارکس سره مې مالقات پيل کيده، ځان مې د تر ھغه چې له کار

سره بوخت کړ، چې زما په اند ھغه  روښانه او ھر اړخيزه سوسياليستي بيان دی چې ما تر » پلټ فورم«ګزارش د 

وسياليستانو د مجمعې  کال کې په آلمان کې د ګوته س١٨٧۵مارکس راته  وويل چې دا ګزارش يې په . اوسه ليدل دی

د ھغه په وينا د دې ګزارش ژباړه غلطه شوی او ھغه سمه کړی ده، چې زه يې . له ګزارش څخه تر السه کړی دی

  .تصحيح شوی متن راوړم

 ـ  د ښاروالۍ او د دولت په ګډون د ټولو ټاکنو لپاره د ھغو کسانو لپاره چې عمر يې له شلو کالو پورته دی د ١

   نړيوالې رايې حق؛مستقيمې، پټې او

   ـ  د خلکو لخوا په مستقيمه توګه قانون جوړونه، د خلکو د مستقيمې رايې په وسيله جګړه او سوله ؛٢

   ـ د زيرمه شوي پوځ لغوه کيدنه؛٣
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   ـ د عمومي اجتماع او د مطبوعاتو د قوانينو په اړه د ټولو ځانګړو مقررو او قوانينو الغا؛۴

   ـ نړيواله روغتيا؛۵

  مومي او وړيا زده کړه، د علم او مذھب آزادي؛ ـ  ع۶

 ـ  د ټولو نامستقيمو ماليو حذفول، د دولت او د ښاروالۍ لګښتونه دې پر مستقيمو او پرمختللو عوايدو د ماليی له ٧

  الرې تامين کړای شي؛

   ـ د کارګرو طبقو تر منځ د مشارکت آزادي؛٨

   کار او د ماشومان کار لغوه کيدل؛د ښځو محدوده.  ـ د کار د قانوني ورځې تعريف٩

   ـ دکارګرانو د روغتيا او د ژوندانه د مالتړ لپاره روغتيايي قوانين؛١٠

   ـ په زندان کې د کار لپاره وړ مقررات؛١١

په «: په رپوټ کې دولسمه ماده چې زما په اند د ھغه تر ټولو مھمه برخه وه، راغلی وه» بانکرانت ديويس«د 

ما له ډاکتر کارل مارکس نه تپوس وکړ، ولې ھغه دا » .تي ټولنو سره د دولت او د پور مرستهدموکراتيک ډول صنع

 کال کې په ګوته کې اتحاديه جوړه شوه، د سوسيال ١٨٧۵کله چې په : ماده ليرې کړی ده، ھغه ځواب راکړ

» بين الملل«وليزه توګه د پلويان وو او بلې ډلې په ټ» الزاله«يوه ډله د . دموکراتانو دوه اړخيتوب شتون درلود

کې نه وه، خو د انحصار » پلټ فورم«دولسمه ماده په . ګوند ونومول شو» آيزانخ«سازمان کړنالره منلی وه چې 

وروسته له ھغې ھيڅکله د ھغې په اړه . له پلويانو لخوا په سريزه کې ځای په ځای شوه» الزاله«غوښتونکو او د 

 چې دا ماده يې د يوې مصالحې په توګه چې کوم ځانګړی اھميت يې ھم نه ښاغلی ديويس نه وايي. خبرې ونشوی

  .خو ھغه يې د کړنالې د مھمو اصولو په توګه درج کړ. درلود په کړنالره کې ځای په ځای کړی دی

  .خو سوسياليستان په کلي توګه د ټولنې عمومي مالکيت ته د کار د ابزارو انتقال د غورځنګ اوج ويني: ـ ما وويل

 ھو، مونږ وايو دا به د غورځنګ حاصل وي، خو دا وخت، ښوونې او د لوړ ټولنيز موقعيت بنسټونو پورې تړاو ـ

  .لري

  .دا پلټ فورم يوازې د آلمان او يو دوه نورو ھيوادونو لپاره د کارونې وړ دی: ـ ما ورته وويل

چې تاسو د ګوند د فعاليت ) بايد ووايم( نو اھه، که تاسو خپلې پايلې له دې څخه له بل شئي اخلی،: ـ ھغه ځواب راکړ

اسپانيا، روسيه، انګلستان او امريکا د . د دې موادو ډيری برخه له آلمان څخه بھر اھميت نه لري. په اړه نه پوھيږی

  .د ھغو تر منځ يوازينی ورته مورد، ھغه موخه ده چې بايد تر السه يې کړو. خپلو ستونزو سره سم پلټ فورم لري

  ه د کارګر واکمنتيا ده؟ـ او ھغ

  .ـ ھغه د کارګر خالصون دی

  ـ آيا اروپايي سوسياليستان د امريکا غورځنګ ته د خورا جدي غورځنګ په توګه ګوري؟

. ويل کيږي چې دا غورځنګ د بھرنيانو لخوا وارد کړای شوی دی. ـ ھو، ھغه د ھيواد د پراختيا طبيعي پيغام دی

تان کې کارګري غورځنګونه بريا ته ونه رسيدل، ھمدا شيان ويل کيدل او دا له پنځوس کاله مخکې کله چې په انګلس

 کال څخه راپديخوا ١٨۵٧په امريکا کې له . ھغه وخت څخه دومره مخکې وو چې  له سوسياليزم کومه خبره وشي

غې لومړی سوداګريزو اتحاديو وده وکړه، وروسته له ھ. دا يوازې کارګري غورځنګ دی چې تر سترګو کيږي

سوداګريزې ټولنې جوړې شوی چې په ھغو کې د بيالبيلو صنعتونو کارګران سره متحد شول او بيا د ملي کار 

که تاسو د پرمختګ دا بھير وارزوی، ګوری چې سوسياليزم په ھغه ھيواد کې د بھرنيانو له . اتحاديې جوړې شوی
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 او د کارګرانو او اربابانو تر منځ بدليدونکي مرستې پرته رامنځته شوی دی او اساساً د ھغې علت د پانګې تمرکز

  .اړيکي دي

  نو تر اوسه پورې سوسياليزم څه کار تر سره کړی دی؟: ـ و مې پوښتل

دو شيان؛ سوسياليستانو، د کار او پانګې تر منځ نړيوال غورځنګ او په يوه کلمه کې نړيواله : ـ ځواب يې راکړ

بيلو ھيوادونو د کارګرانو تر منځ پوھه رامنځته کړي چې دا چاره فصل ښکاره کړ او ورپسې يې ھڅه وکړه د بيال

کله چې پانګواالن د کاري ځواک په استخدام کې په ال نړيواله توګه چلند کوي او د بھرنيو ځواکونو څخه د ځايي 

 ھممھاله ډول کارګرانو په خالف، نه يوازې په امريکا، بلکې په انګلستان، فرانسه او آلمان کې ھم استفاده کوي، په

نړيوالې اړيکې چې يو وخت د دريو بيالبيلو ھيوادونو د کارګرانو تر منځ رامنځته شوی، ښکاره . ډير اړين بريښي

کړه چې سوسياليزم اساساً يوه سيمه ايزه ستونزه نه ده، بلکې يوه نړيواله مسئله ده چې د کارګرانو د نړيوالو غبرګون 

. مھاله حرکت کوي، بی له دې چې پوه شي د غورځنګ پای به څه ويکارګرې طبقې ھم . سره حل کيدای شي

سوسياليستان غورځنګ نه اختراع کوي، بلکې اساساً کارګرانو ته وايي چې د غورځنګ ځانګړنه څه ده او پای يې 

  .به څه وي

  .د اوسني ټولنيز نظام د ړنګيدو په مانا به يې: ـ ما د ھغه خبرې غوڅې کړی او ومې پوښتل

مونږ وايو چې د اربابانو په الس کې دا د ځمکې او پانګې نظام له يوې خوا او د کارګرانو په : ادامه ورکړهـ ھغه 

الس کې د توکو د پلورنې لپاره دکار ځواک له بلې خوا، يو تاريخي پړاو دی چې تيريږي او يو لوړ ټولنيز شرايطو 

  .مونږ ھر ځای يو ويشل شوی ټولنه وينو. ته رسيږي

له سوسياليستي پلوه د . قو تضاد د مدرنو ھيوادونو د صنعتي سرچينو د پراختيا سره يوځای مخې ته ځيد دوو طب

په زياتو ھيوادونوکې د سوداګرۍ اتحاديو لپاره، سياسي . اوسني تاريخي پړاو د انقالبي کولو ابزار تقريباً موجود دي

ھغوې له دې نور زيات . ند اړتيا جوته شوی دهپه امريکا کې د يو خپلواک کارګري ګو. سازمانونه جوړ شوي دي

ډلو او ټپلو د ھغه ځای قانون جوړونه په الس کې اخيستی دي او له سياست . نشي کوالی پر سياستوالو ډاډه ووسي

خو امريکا په دې برخه کې يوازې نه ده،  يوازې د ھغه ځای خلک د اروپايانو په . څخه سوداګري جوړه شوی ده

  .ھلته دروغ ويل او دوه مخي له دې ځای څخه کمه ده. پرتله قاطع دي

  

   د جوالی پنځمه١٨٧٩ورځپاڼه، د » شيکاګو تربيون«د : سرچينه

   

  

 


