
 ؟ئڅه ته وای کمیونزم -پوښتنه 

 ؟ ئپرولتاریه یا کارګره طبقه څه ته وای -پوښتنه 

 موجوده وه؟ پرولتاریه له ازل څخه  یا  کارګر  ایا  -پوښتنه 

 پرولتاریه څنګه راپیدا شوه؟ -پوښتنه 

یا مجبوره  پلوريد ودي په خاطر  ېطبق پانګوالېهغه کوم عوامل دي چې له امله یې  غریبه طبقه )پرولتاریه ( خپل زیار د  -پوښتنه 

 شوي چې خرڅ یې  کړي؟

 ؟هڅه حالت درلود ېطبق ېکارګر وړاندې صنعتي انقالب له  -پوښتنه 

 پرولتاریه د غالم په پرتله څه توپیر لري؟ -پوښتنه 

 دپرولتاریه او بزګر ترمنځ څه توپیر دى؟ -پوښتنه 

 دستکارڅخه بیلوي؟ هغه کوم الملونه دي چې پرولتاریه له -پوښتنه 

 صنعتي کارګر څخه توپیر لري؟ يدستکار اویا د کورني ومو اساساتو له کورنپرولتاریه پر کُ -پوښتنه 

 ؟شلېوه و په دوه برخو طبقو په څیر  ېصنعتي انقالب وروسته یې ټولنه د پرولتاریه او پانګوال لههغه کوم الملونه دي چې  -پوښتنه 

 کوم اثرات راڅرګند شول؟ دصنعتي انقالب نور-پوښتنه 

 هره ورځ تجاراتي بُحرانونو دعروج او زوال څخه څه تر السه کیږي؟ ېدد -پوښتنه 

 دغه نظام به څه ډول وي؟ -پوښتنه 

 هم دشخصي شتمنیو خاتمه ممکنه وه؟ ېڅخه وړاند ېآیا دد -پوښتنه

 تلل ممکن دي؟ لیېز ډول دشخصي شتمنیو له منځهسُآیاپه  -پوښتنه

 ره به څه وي؟   دانقالب طریقه او ال -پوښتنه 

 بریا ترالسه کړي؟ به آیا داممکنه ده چې انقالب په یوهیواد کې راشي اوبیا -پوښتنه 

 

 ؟ئڅه ته وای کمیونزم -پوښتنه 

 -ځواب

لپاره زیار وباسي  لنېطبقي دغیر استحصالي او غیر طبقاتي ټو ېپر بنسټ والړه وي دکارګر کسیزمد مار چېهغه نظریه  

تولید او انساني  کېږي شتون نه لري. ىد استحصال پر خاطر کاروال  دبل وګړي  پانګه چې يشخصپه دغه کې  دي.  کمیونزم

کېږي او  یاستعداد مطابق کار اخیستل د هپه دغه غونډال کې دهرچا څخه دهغ ، شریکه پانګه وي ېطبق ېزیار دکارګر

هر وګړي ته خوراک، ډوډۍ، څښاک،  ېدټولن . الړشي زیار ترمنځ توپیر له منځه طبیعیاو ترڅو  د ذهنی  کېږي. ىورکوال

، ېکېږي. په دغه نظام کې له بي کارۍ، لوږ رسول پرته له کوم تعصبه ې، کور، پوهه او د روغتیا اسانتیاوليکا

او  ېپرمختلل ، خپلواکه  په امن کې وي. ېکې شتون لري خلک تر چې په پانګوال نظام و،او نوري نیمګړتیاو جهل،مریضتیا

 ټولنه په ریښتیا هم په دغه نظام کې وجود لري. ېریښتن

 ؟ ئپرولتاریه یا کارګره طبقه څه ته وای -پوښتنه 

  -ځواب

دژوند بقا لپاره او  ېڅخه محرومه او د خپل په واک کې لرولو ذریعه یې  تولید د اکارګره طبقه هغه طبقه ده چې د  یا  پرولتاریه

واک او ګټه نلري. خو پخپله تولیدوي  هرڅهکې  په پانګوال نظام  .پلوريداړتیاوو دپوره کولو لپاره خپل زیار په بازار کې 



نوموړي بقاء انحصار او طلب یې  دښه او بد کاروبار ددغه  تردي چې د ان  ژوند او مرګ او ،دکارګري طبقي ښادي او غم

په په اصطالح کارګره طبقه هغه طبقه ده چې  ۍپیړ نولسمېد ده.  ېشو ېۍ سره تړلسیالجګه یا  ټیټهترمنځ اقتصادي  پانګوال

 .پلوريپه الس  پانګوالزیار د لپاره  کې د خپل ژوند ساتلو نولویو او کوچنیو منډیو یا بازارو

 موجوده وه؟ پرولتاریه له ازل څخه  یا  کارګر  ایا  -پوښتنه 

 -ځواب

تل غریب پاتې شوي دي. دتولیدي عواملو  اېستونکيپاتې شوي دي. او زیار  اېستونکينده غریب اوکارګر تل زیار  سېنه دا

  په پرولتاریه   ده. ېواک له امله غریبه او کارګره طبقه په وجود کې راغل او آالتو باندي د یو څه خلکو د تولیداتوتر څنګ په 

 پانګوالو دچې آزاد بازار او بیا په دغه کې د ، ځکه وه دي عیني اوضاع داسي نه د خو ،پیداشوي ده بهیر کښی را صنعتي 

 تل موجود نه وه. استحکام ۍسیال

 پرولتاریه څنګه راپیدا شوه؟-پوښتنه 

 -ځواب

 په نورو هیوادونو کې صنعتي انقالب ۍکله چې په انګلستان اودنړ ،پیړي په نیمایې  کې رامنځته شوه ١٨د  پرولتاریه 

  شول چې انقالب عثددي با دبخار انجن جوړوني، سنینګ ماشین )پاور لوم( اونور داسي تخنیکې ماشینونه  . رامینځته شو

شول.  ددغو ماشینونو دزړو  ىجوړوال  پانګوالواخیستالى  اودغه ماشینونه ډیر قیمتي وه چې فقط لویو . کړي رامنځته 

او دژرندو په پرتله سیلنګ ماشین او پاور لوم ډیر تولید او ژر کار کاوه همدا هډي  . تي توکو ځاي ونیواپیداوري او تولید

 .دغو ماشینونو ونیوه یې ځاى والړ او نظام له منځه نیچې پخوا  علت وه

ته د  لوريبل  .شول او کارګره طبقه په وسایلو باندي غالبه شوه ډېراو پرمختګ دواړه  تولیدددغه ماشینونو په کار کولو سره 

وسایل په الس کې  تولیدينه وروسته پانګوالو ټول صنعتي او  ېدد والړل.  ژوند او نور عادي وسایل له منځه ېطبق ېکارګر

یې  د  ىد کالیو دالس ماشین له منځه والړ او پر ځا لکه  وسایلو څخه محرومه شوه. تولیديکارګره طبقه دهر ډول  .واخیستل

دکالیو جوړولو د فابریکې په رامنځته  .صنعتي نظام پیل شوډول  ېیل انډسټري( راغله اوپدکالیو جوړولو فابریکه )ټیکسټا

چې وروسته بیا د صنعتي نظام یوه برخه  کړ،بدلون رامنځته  ښکاره کولو سره  صنعتي نظام د ژوند په نورو برخو کې هم

 وېشد زیار ټولنیز  او همدرنګه دي ېکې شاملفابری داوسپونواو  ېپوسټرچاپ،  مطبوعاتي کتابونو وګرځیده. په دغه کې د

او د کار ګر  ړولهیوه برخه جوبه یې جوړول اوس د هغي شي  یو بسته جنس یا شۍ به یېهغه کارګر چې  ىلومړ رامینځته شو.

د  اوه.ترسره ک په اعلی توګه کار دغه ماشین ډیرپاتې شول.  ېحرکاتونو پورمیکانیکې انفرادي زیار باسل ډیر ساده وه او تش 

مفقط له وجي ډیر ارزانه )قیمت( چې دکم . سره پرمختګ وکړ  چټکېکیدلو سره دشیانو جوړول او رسول ډیرپه  تجزیهزیار په 

طبقي به په ځانګړي توګه په  ېچې کارګر هونیو ى.  دغه شیانو دهغه شیانو ځاهشو ټهټی بیه، او د لګښت له امله یې تمامیدل

 اهمد شوه. یدالىسره تکرار ۍناسا ډیر په ښوونه به هېپو ياو تخنیک يتولیدي شیانو کې د مسلک ېداس . الس سره جوړول

 کېفیت  هم لوړ شو. زیاتوالی راغی او تر څنګ یی علت وه چې په تولید کې 

د هاب د ماشینونو الندي راغلل. بل نوکارونه او دسیلنګ او ویونګ ماشینو ینظام د صنعتي نظام په تسلط کې راغ نوموړى

دوي ولکې ته  سره د کارګرو خپلواکې هم د له دې ې،فابریکې دلویو پانګوالو السونو ته ولوید ېنو ېدغه ټول لورې ته

څخه به کار اخیستل کېده ټول ماشیني شول او کوچني کوچني پانګوال په سترو او لویو  ويهغه کارګر چې د هغ ولویده.

د  کې په نوي نظام چې بیاکړه. وفابریکې او صنعتونه جوړ کړل او ګټي ته یې  مخه  ېلو ېبدل شول. دوي لو ېپانګوالوباند

 .  له سره تجزیه شوکارګري طبقي  زیار 



 ،دخپل زیار خرڅولو په موخه بازارونو ته مخه وکړه ېطبق ېددي عمل په ترڅ کې په ټولو پرمختللي هیوادونو کې کارګر

 ۍبازاري او صنعتي شکل یې  خپل کړ. په پایله کې کوچني پانګوال، کارګره او منځن ىت وده وکړه او نوصنع توکو السياو

 شلېوه او په پایله کې یې  ټولنه په دوه لویو طبقو و شکل بدلون وموندهپخواني  ایستونکوشوه. د زیار  ېطبقه تر پښو الند

 .وټوکولې یا وزېږولې ېطبق ېسره نو ځانه. دوه لویې  او ستري طبقي منځته راغلي چې په تدریجي ډول دغو سترو طبقو له شو

ځواکونو غالبه شوه ځکه دوي د اومو موادو او  دغه طبقه د پرمختللو هیوادونو په تولیدي پانګواله طبقه : -١

 په نوم مشهوره شوه. ې طبقېاره اړین ګڼل کیدل دغه طبقه د پانګوالچې دغه وسایل د تولید لپ ،ځکهماشینونوڅیښتنان شول

لپاره  وطبق ونر دنوردوي خپل زیار او هُ ، نرهدغه طبقه هیڅ نلري پرته له هُ یا کارګره طبقه(: ېایستونکپرولتاریه )زیار -٢

 دغه طبقه پرولتاریه ونومیدله. ،تر څو وکوالي شي خپل ژوند پرمخ بوځي پېري او پلوري

د ودي په  ېطبق پانګوالېهغه کوم عوامل دي چې له امله یې  غریبه طبقه )پرولتاریه ( خپل زیار د  -پوښتنه 

 یا مجبوره شوي چې خرڅ یې  کړي؟ پلوريخاطر 

 -ځواب

 دغه زیار یا جنس هغه وخت ډیر ارزښتناک یا ښه جنس ګڼل . ورکوي ماناپه پانګوال نظام کې د کوښښ یا زیار حیثیت د جنس 

زیار یا جنس  ېبشر کې  سیالۍ صنعتي یا آزادانه په  کچه. په ډیره لوړه ي رامنځته کړيتوک شي نور تولیدي ىچې وکوال کیږي

مفقط او د ژوند تیرولو په اساسي شیانو  ينکراتلود ېټاکنه په تولید باند ېبید وي. د هر جنس  ېتر سیوري الند يد یو ش

په بدل کې دومره او  والړه شي لمنځهیا پاتې شي او  بیکارهنه غواړي کارګره طبقه  چې پانګوال  وي ځکهباندي مشتمل 

چې  کیږي،طبقه ژوندي ساتل ددي لپاره اړین بلل  ېکارګرد نظام کې  ېپد ژوند وکړي. ېپر یوازې چې کیږي ىالورکو

نو پانګوال هم کارګرته کله  ،له هم بد ويکاروبار یا بازار کله ښه وي او کسې ګټه پورته کړي. همدا پانګوال غواړي له کاره یې

دخپل  څښتن بریکېفا ېورکوي او کله زیات او په همدي توګه کارګر هم نه زیات څه اخلي او نه کم. څرنګه چې دیو معاشکم 

  کښ هم د خپل معاش  څخه نه زیات اخلی او نه کم.رسې زیاابیخې همد ،تولید په پرتله  نه کم اخلي او نه زیات

پانګوال سره خو کیږي.  يقانون جد ېورکړ ېراکړ معاش دتولیدوالي شي هغومره به د  توکي ډیرتونه چې څومره لوي صنع

دخپل ځان او کورنۍ لپاره، پرته له خپل هُنر نه چې پلوري یې، بل  لوي وسایل او ډیر تولید شتون لري خو د کارګري طبقي سره

 .هیڅ نلري

 

 

 ؟هڅه حالت درلود ېطبق ېکارګر وړاندې صنعتي انقالب له  -پوښتنه 

سره ډول ډول  ېطبق ېاو حکمران مالکانومونده او دوي به له خپلو  بدلونهم  ېطبق ېتر څنګ به کارګر ېود ېدټولنیز -ځواب

  څخهعلم  پوهې لهلکه څرنګه چې اوس هم  .غالمان وو وانڅښتن. په لرغوني زمانه کې به کارګره طبقه د خپلو ېدرلود ېړیکا

 چې د .وو په شکل بزګرانوحالت د  ېطبق ېدور کې د کارګر يمنځنلري. په  شتون وروسته پاتې هیوادونو کې دا حالت روان او 

 نړۍ کې تر سترګو کیږي. ېیمهپه در همنن  دا حالت چې کاوهبه یې  ژوند  په تسلط کې مکوالوځ او اشرافیه،  وانڅښتن

کار  سره ېطبق ېلپانګوا نيمنځ لهکې به یې   کلي بانډومزدوران وو چې په   يکرای يدو ېدصنعتي انقالب تر بشپړیدو پور

په السونو کې  لواو کارګره طبقه د لویو پانګوا معصره ېروده وکړه او کارګره طبقه د صنعت له ال ۍوروسته بیا ټیکنالوژ .کاوه

 پرولتاریه حالت خپل کړ.  ۍد صنعتي نړ ېطبق ېکارګر ېد چې شوه ښکیل

 پرولتاریه د غالم په پرتله څه توپیر لري؟ -وښتنه پ



 -ځواب

له ورځو یا ساعتونو په حساب خرڅوي. غالم دخپل آقا شتمني وي چې  د خو پرولتاریه خپل ځان پلوريخپل ځان  ځلېغالم یو 

 کې ېدپه  ځکه چې ژوندي پاتې کیدل اړین وي ي، بیا یې همتیریږهم هر څومره یې  ژوند خراب که  ،ورسره ژوند تیروي نهپیل 

باور لري. دکار په شمول دخوراک، څښاک، زده  لوآقا ګټه ده. پرولتاریه نه دخپل ژوند تحفظ او نه هم د ژوندي پاتې کیدد  یې

 شي او بس.  شړالى یېنلري. پانګوال چې هر کله وغواړي  ېاسانتیاو یيروغتیا  او ېکړ

په احتمالي توګه کارګري طبقي ته ورکول کیږي. غالم  فقطباور لوپاتې کید يګري پاتې شي. د ژوندمل لوږينو بیا نوموړي د 

او لوبي په میدان کې د ذلت ښکار وي. د غالم حیثیت په ټولنه کې د سیالۍڅخه دباندي وي خو پرولتاریه هر وخت د  سیالۍد 

  .ډ لريه په نسبت غالم د ژوند ډایپرولتار منلي غړي په توګه وي او د

دیو اړین غړي تر څنګ د ژوند کولو داړینو  ېیې  د آقا په الس کې وي. خو پرولتاریه د ټولن ېځکه چې د ژوند اړتیاو

 په لرلوشخصي شتمني خپلې   چېشي چې خپل ځان آزاد کړي په هغه صورت کې  ىوي. غالم کوال ېاسانتیاوو څخه بي برخ

خو داسي غالم بیا په پرولتاریه باندي بدل شي. پرولتاریه په هغه صورت کې خپل ځان  .والړه شي سره یې  غالمي له منځه

 یوسي. شتمني او واک له منځه تولیدي لوشي چې کله په ټولنیز ډول پاڅون وکړي او په بشپړه توګه د پانګوا ىازادوال

 دپرولتاریه او بزګر ترمنځ څه توپیر دى؟ -پوښتنه 

  -ځواب

په بدل  ، چې د ځمکې یوه ټوټه د تولیدي موخو لپاره په کار اچوي اوته بزګر ویل کیږي يونککې کارکو مکنیوني په نظامځد 

پرولتاریه کار کوي د هغي خاوند خو نه  چې. په کومو وسایلوويڅیښتن او واکمن ته ورک مکېځبرخه د هکې یې  دتولیداتو یو

له څښتن په بدل کې  زیارد خپل  خو پرولتاریه یې،څه ورکويیو په بدل کې یې  معاش اخلي. بزګر خپل مالک ته  یوازېوي خو

خو ی نه وي، ش هیڅ بدیلسره  له کارګرباوره ده.  بېخو دپرولتاریه بقاء  ويډاډمن   وژوندي پاتې کیدلپه خپل بزګر  اخلي.څخه 

 . ګرځيبرخه  تر بلې د سیالۍورځ   کارګرخو وي.  ېڅخه دباند سیالۍبزګر یې  لري. بزګر د

او په صنعتي نظام کې ځان  وه تښتيڅخه  يو بزګر په هغه وخت کې ځان آزادوالي شي چې کله هغه له نوموړي ښار یا کلی

یا  ېپیس ېکړي او دهُنرمند یا کارګر په توګه ځان مطرح کړي. خو دا هم کوالي شي چې خپل څیښتن یا مالک ته نقد ىځاپر

صورت کې بزګرکوالي شي خپل خاوند ووهي او واک تر السه کړي او یو څه لږه تولید ورکړي او خپل ځان پري آزاد کړي. په بل 

لوبه،شخصي  سیالۍبرخه وګرځي. خو پرولتاریه داسي نشي کوالي نوموړي باید د خپل خالصون لپاره د  سیالۍاندازه د

 ش له منځه یوسي.ېشتمني او طبقاتي و

 دستکارڅخه بیلوي؟هغه کوم الملونه دي چې پرولتاریه له  -پوښتنه 

 -ځواب

 دي.  پر سر وجود درلود نن هم د نړۍ په مختلفو برخو کې شته مکېځیې  د  ېپور ۍم پیړ ١٨ تردستکار چې یاهُنرمند 

چې وروسته بیا د  ، په جزوي او یا عارضي توګه یو پرولتاریه وي خو موخه یې  پیسي ګټل وي )السې کارګر(دستکار

. پداسي کارونو کې مونږ اکثر نوموړي بریالي لیدلي زیاتوالی راوړيکې  پانګونهاو خپله  پرولتاریه داستحصال وړ ګرځي

 دي.

نو  صنعت ځاي ونیسي. معصریا  لوبهتر کومه چې کورنۍ صنعت یاانفرادي تولید حضور لري نشي کوالي چې د سیالۍ کولو 

نو هلته رقابت  رامنځته شو، پر ځاي صنعتي نظام  ۍستکارد پداسي چاپیریال کې دستکار وجود لري. خو څرنګه چې د

طبقي او یا د پانګوال شکل خپل کړ. او یابل طرف ته یې  درقابت په ډګر کې ځان ورګډ  ۍد منځن انودستکار ، چېرامنځته شو



نظام د   پانګوالاوس هغه کوالي شي چې په منظمه توګه ځان د پرولتاریه برخه وګڼي او د  . او ځان د پرولتاریه سره یوځاي کړ

 خوځښتروان کمونیستي د وژغوري. چې دغه په وروستي پړاو کې په شعوري توګه  ېوړاندي مبارزه وکړي او ځان تر رلم پظُ

 و امکان لري.په یو ځاي کیدسره  خوځښتیا کارګر 

 صنعتي کارګر څخه توپیر لري؟ يدستکار اویا د کورني ومو اساساتو له کورنپرولتاریه پر کُ -پوښتنه 

 -ځواب

، کرنې او ېژرندد  ېآالتو څیښتن شوى دى. د تولیداتيدستکار د یکورن ېمیالدي پیړي پور ١٨میالدي پیړي څخه تر  ١٦د 

د هڅي او  یهپه پرتله پرولتار ېخو دد ، څیښتن وو. داضافي وخت په درلودلو سره یې  کرنه کوله زمکېآالتو او د نورو تولیدي

 یار پرته بل هیڅ نه وي.ز

برعکس  ې. خو ددلري خپلوي تولیدي سرهیا مالک کورنۍ دستکار تل له  خپل خان یا سردار سره تړلي وي. هغه د خپل سردار 

د خپل سردار یا مالک سره د نقدو پیسو په صورت کې کار کوي.   نوموړى پرولتاریه په لویو صنعتي ښارونو کې ژوند کوي

 .کړکورنۍ دستکار په پراخ صنعتي بازار کې خپل ځان ورګډ او د پرولتاریه ملګرى 

طبقو په  ېصنعتي انقالب وروسته یې ټولنه د پرولتاریه او پانګوال لههغه کوم الملونه دي چې  -پوښتنه 

 ؟هشلېوه و په دوه برخو څیر 

 -بځوا

ځواکونو ځاي ونیو نو دجنس قیمت راښکته شو او همدا علت وو چې هغه  په سر کې چې کله ماشینونه په صنعت کې دتولیدي

ډول هغه هیوادونه چې د بربریت ښکار او دتاریخي  ېواسطه به یې  کار کولو ورک او تري تم شول. په همدپه خلک چې دالس 

جوړونې )منیفکچرنګ( باندي وو. دوي دخپل یوازیتوب څخه وباسل شول او  انحصار پر عادي ېدد ،سره نابلد وو تکامل

 ي توکيدوي خپل هغه بازار چې الس ځکهدوي هغه انګریزي موادو ته په خپلو بازارونو کې ځاي ورکړ چې قیمت یې  ټیټ وو. 

ښکارا د پرمختګ څرک نه په دوى کې  پداسي هیوادونو کې چې په زرګونو کلونو کې . یوړ خرڅیدل پخپله له منځه پکې به

ټه ېشین د میلونونو وګړو پر السي کاروبار خاکې یو عادي م یتانیادیو انقالب او بدلون سره مخامخ شول. په بر کیدل، 

 یوړل.  دوي بازارونه یې  له منځه واچوله او د

 بازارونوپه نړیوالو  بازارونه ىني او لوکوچ ېسره دنړۍ ټول وګړي دیوبل  سره په اړیکه کې شول او پرلپس ېدصنعت په ود

برکته په نړیوال فرهنګ کې لوي پرمختګ راغی او دبافرهنګه او پرمختللو هیوادونو له باندي بدل شول. دصنعتي انقالب 

څخه ډیر څه د وروسته پاتې هیوادونو په برخه شول. ددي څخه داسي بریښي چې په پرمخ تللي هیوادونو کې لږ بدلون هم په 

 روسته پاتې هیوادونو باندي خپل اغیز ښیندي. و

کې هم نړۍ په وګړو  یمېېاو در کارګره طبقه پاڅون وکړي نو اغیزي به یې  ددویمينسي یا فرا یتانیاهمدا المل دى که نن د بر

ته  ۍاو آزاد ېخمو ېهیوادونو کې هم پاڅونونه وشي چې په پایله کې به یې  کارګره طبقه بیرته خپل ې. ډیر ژر به پدولیدل شي

 ،ي طبقي ته زیږون ورکړزپه دویم پړاو کې چې د منیفکچرنګ پر ځاي صنعتي نظام راغی نو صنعتي انقالب بورژو ورسیږي.

 ډیر زیات کړ.یې او قوت  شتمني هخپل چې دولت یاني

سیاسي  طبقيه پانګوالي په پایله کې ویلي شو چې کل وګمارله. او مقاماتوتردي چې دغه طبقه یې  دهیوادونو پر لوړو طبقو

اداري ، شتمني او قوت یې  ورته د خاورو  یاو ټول بې برخېڅخه  شتمنیوطبقه یې  د  مکوالهځ اشرافیه، قدرت ترالسه کړ نو



 يیوړ. ددي پرځا . دکورنۍ دستکاري صنعت یې  له منځه هاو نور امتیازات ترالسه کړ ېمکځیې  دوي څخه کړ. د ېسره خاور

 . کیښودهډبره یې   سیالۍصنعتي وده رامنځته کړه او د کچه لوړه یې په

کړي. ددي نظام په اوږدو کې چې به کوم خنډونه  ىځاپه  پکې هر وګړي کوښښ کاوه چې ځان ېدا داسي نظام وو چې د ټولن

په یوه سترګه  وړل کیدل. باآلخره چې په خالص ډول اعالن وشو چې دټولني ټولو وګړو ته باید  رامنځته کیدل هغه به له منځه

په  طبقه دټولني لوړه او شتمنه طبقه ثابته شوه. هیوډول نده. پدي ډول د پانګوال پانګونهددوي ترمنځ  چې ځکه ،ونه کتل شي

 .هرامنځته شو کړنهحالت وو چې خپله صنعتي  کیفیتيکې دصنعت وده او رقابت اړین وو. دغه لومړنی  پانګوال نظام

علم هم واخیست او په ټولنه  یانېختمولو ترڅنګ دهغوي څخه سیاسي قوت د قوت دد خانانو او سردارانو  ېي طبقزبورژو

  په سیاست کې هم لومړي مقام ترالسه کړ. سره سره لوکې د ال مطرح کید

 ېپرځا ټکیچې دځینو هیوادونو اساسي قوانینو هم دغه  ېتر دان صنعت او آزادانه رقابت ته یې  قانوني حیثیت ورکړ او 

چې  ،ور وپېژندلهاو ویپتیله چې صنعتي وده ریښتیا هم اړینه ده. په سیاسي چارو کې یې  د ټولټاکنو طریقه هم وباله 

د حیثیت خپل کړ او  ي. په اروپا کې سیاست قانونهاو مساوات یوه فارموله ګڼل کید ۍلخوا د برابر ېطبق ېدپانګوال

نا چې یوازي پانګوال به ما ېداپد ، د رایې  ورکولو حق درلود چې سرمایه به یې  درلودلهټولټاکنو نظام پیل شو. هر هغه چا به 

 درایې  ورکولو او رایې  اخستلو وړ ګڼل کیدل او بـس.  

یواځي همدوي مامور ګڼل  ،پانګوال مشران ټاکل او دګمرک په ورکولو، قانون جوړولو او ددولت په نورو چارو نوموړو به 

طبقه پیدا  هپانګوال  لکه څرنګه یې  چې ، په چټکۍ سره پیدا کړه هډیردومره  چې صنعتي انقالبونو پرولتارېه دا ېیمدر کیدل.

وسیله وه چې پرولتاریه یې  زیاته او پراخه کړي وه.  ینۍیواځ ىسرمایه کارچې  ه ځکهکړي وه. پرولتاریه ورځ په ورځ زیاتیدل

دواړه طبقي د لویو لویو ښارونو  هه زیاتیدله. په پاي کې پرولتاریه او پانګوالپه همدي ډول پرولتاریه د وخت په تیریدلو سر

ته  ىبل ځا څخه  ىدیوځا ې جوپېلو ېشکل د عامو وګړو لو ېاو په همد ،ېچې زیاتي ګټي یې  السته راوړ ېکوچیدپرلوري و

 وکوچیدل.)او یا( په همدې شکل ګڼ شمېر عام وګړي له یو ځاى څخه بل ځاى ته  .ېچیدلوکو

احساس وشو. دغه میتود چې څومره ژر نمو کوي  ځواکوخت کې په یو ځاي کې د اوسیدلو ال آمله پرولتاریه ته دخپل  ېپه د

ورځ تر  معاشونههمدومره ژر دالسي ماشینونو ځاي ورکیږي. په ډیره لویه پیمانه صنعتي وده تر سترګو کیږي خو دپرولتاریه 

او کږلیچ سره مخامخ کیږي، بي کاري په زیاتیدو  کیچکړ دوى ژوند د رځي پر تیریدو سره دبلي په کمیدو پیل کوي. دهري و

. پداسي ناوړه حاالتو کې پرولتاریه ددوه عمده الملونو له امله ىد پرولتاریه د منلو او زغم وړ نه و حالت چې نور ېتر د ،شي

باور لري چې حاالت   ېرولتاریه پخپل قوت باندیوداچې بي اطمیناني او بل داچې پ ،رهي کوي ېځان د سرکشي پرلور

 پخپله داصنعتي انقالب دپرولتاریه د ټولنیز پاڅون علت وګرځیده. چېبدلوالي شي. نو آخر دوي انقالب ته مال وتړي 

 دصنعتي انقالب نور کوم اثرات راڅرګند شول؟-پوښتنه 

 -ځواب

دډیر کم  کې او په ډیر لږ وخت ،د صنعتي انقالب ډبره کېښودل شوهدداسي نورو ماشینونو په اختراع کولو سره  انجن او اوبود

ډیر لوړ تعداد د  ته ځان ورساوه. دلویو پانګوالو پولوسیالۍ  ېلګښت په ترڅ کې ډیره وده او تولید دصنعتي نظام او آزاد

خو  .بازار ته وړاندي شولپه ترڅ کې ډیر زیات شیان تولید او  د چټکۍاتو صنعت جوړوني په برخه کې پښه کېښوده. دتولید

او څیښتنان یې  پر ځاي  ېبند ېحران رامنځته شو. کارخانامله په دغه وخت کې یو لوي تجارتي بُ ېهمدله  خرڅ نه شول چې 

تر سترګو کېده. لږ وخت  يوګړو بي کار ناوړه حاالت او دته ى شوه او هر لوري ادپرولتاریه څخه ډوډۍ کش کړ . ساړه کېناستل

. اوس نو غيرا یکې زیاتوالمعاشونوتولید بیا په خرڅیدو پیل وکړ. کارخانو بیا په کار پیل وکړ او د مزدورانو په  يپس اضاف



لو او وروزګار د پخوا په پرتله ډیر په سمه توګه روان اوښه شوى وو خو لږه موده پس دغه کاروبار د زیاتو شیانو په تولید کار

 پر لوري ستون شو.سره بیا د پخواني بُحران  عرضه کولو

کلونو په  ٧دهرو پنځو نه تر اوو پانګوال نظام دمختلفو ناورینونو سره مخامخ شو.  ېمیالدي پیړۍ څخه تر اوسه پور ١٩د

ژوند مسلسل  ېطبق ېامله دکارګر ې. له همدىوده کې دغه نظام د یو بل نوي اوډول ډول ناورین )بُحران( سره مخامخ شوى دمُ

انقالبونو د خطرونو سره تړلي  وامدارهحاالتو کې ددي نظام ټول وجود د ېتوګه پداس ېاو په همد ىله ستونزو سره مخ شو

 .ىپاتې شوى د

 هره ورځ تجاراتي بُحرانونو دعروج او زوال څخه څه تر السه کیږي؟ ېدد -پوښتنه 

 -ځواب

 امله وروسته پاتې کړیدي. ېاو پانګوال نظام یې  له همد ىد یتجارتي رقابت ته ژوند بخښل دا چې صنعتي نظام آزادانه ىلومړ

کې سیالي او د صنعتي تولید انفرادي جوړښت مجبورا د انسانانو  ېپه عمومي ډول په لوړي کچې سره د صنعت وده او په هغ

پرلپسي  شي چې هغه د یخپل ځان ساتل ېپور ېد وجود ښکار شي. او په پایله کې بیا بند شي. یو صنعتي بازار تر هغ

سبب  ۍدبرباد ېټولن ېدیو ېنه یواځ ېاو بیا هغه وزغمي. خو دغه اقتصادي غمیز  ،اقتصادي ټکرونو او غمیزو ښکار شي

 ېد . ديطبقه هم ورسره په سیند الهوو ش هد وګړو ژوند هم په خطر کې اچوي. په پایله کې پانګوال ېټولن ېد هغ یګرځي بلک

 ته خو بل لوري . چې داممکنه نده ،چې د آزاد صنعت سازي څخه الس واخیستل شي ،هدغمیزو څخه د مخنیوي په خا طر اړینه 

بلکه د ټولني  ،کوالي شو چې داسي نظام رامنځته کړاي شي چې په هغه کې ګټه تر پانګوالو پوري محدود پاتې نشي

تصادي نظام جوړ او دهر وګړي داړتیاوو ته په کتلوسره  تولیدي کار په داجتماعي اړتیاوو ته په کتلو سره منصوبه بند اق

شي چې داسي نظام رامنځته  ىاو تولید وده کوال ېدویم داچې په ډیره لویه پیمانه دصنعت جوړون شي. ىجریان کې وساتال

شي  ىوکوال ىټولني هر وګړ بیا وروسته دچې  ،په ډیره لویه پیمانه پیداکیدالي شي  ېاړتیاو ېکړي چېرته چې د ژوند ټول

چې حقیقت جوړونه او دتولیدي ګنجایش تر څنګ بُحرانونه او  انادخپل استعداد پر کارونې سره آزاد ژوند وکړي.  د ا پدي م

 ىنظام، نو ىنو ىد یونوي نظام او ټولنیز جوړښت د نه شتون پر اساس رامنځته کیږي. که چېري د پخواني نظام پرځا ېغمیز

 ىمخنیو واییرامنځته شي نو تولیدي شیان دټولو بشري بدحالیو،غالګانو، بُحرانونو او ټولنیزو نیګمړ ت ټولنیز حرکت

 ناروغتیاوي، یټولنیزي نیمګړتیاوي لکه: لوږه، ناپوهي، وروسته پاتې وال ېنو اوس داخبره څرګنده شوه چې ټول شي. ىکوال

سره هیڅ سمون نه خوري. دیونوي نظام پواسطه  وضعې د اوسینۍې ګړي نظام ال امله دي. چمد نیڅه  ډیر  ،بي کاري او نور

چې  ده،  ېاوضاع چمتوشو عینی ېوړلو لپاره دتولیدي کار په الس کې اخیستلو ته اړتیا ده. داس دټولو نیمګړتیاوو د له منځه

 موجوده نظام ختم کړو. ور پېژندلو سرهشو دیونوي نظام په  ىمونږ کوال

 

 

 دغه نظام به څه ډول وي؟ -پوښتنه 

 -ځواب

 ېپه دغه نظام کې په صنعتونو او دتولید په نورو برخو دانفرادي یا پانګوالو واک ختمول دي. ددغه نوي نظام په ترڅ کې ټول

دهر وګړي پرته له تعصبه  ېاو د ټولن ۍمنصوبه بند يول کیږي. چې موخه به یې  د اشتراکېپه ټولنیز تفاهم سره پرمخ ب يبریکاف

یا شتمني  پانګونهتفاهم رامنځته شي. دپانګوال نظام په ترڅ کې یی مونږ وایو چې رقابت باید ختم او پرځاي  . يوګډون 

 . درقابت ديموخه یې  ګټه، هوس او تباهي و وزېږوله چې ییه چې شخصي پانګه اچون لوېدېانفرادي او د پانګوالو السته و



دانفرادي انتظام څخه  یږي. هدف یې  دادي چې شخصي رقابت دصنعتوله امله ټول صنعت دځینو خلکو السته ول زیاتوالي

اشتراکې یا  هتولیدي کار کې پ په شي او پر ځاي یې ىکړا ېختم ۍنشي جال کېداي. نو دابه ښه وي چې شخصي شتمن

داچې تولید باید په  ېشي. یان اىتفاهم سره استعمال کړ شي. او ټول تولید په ىاجتماعي سیمو کې ټولنیز سمون رامنځته کړا

 شي . په ساده او لنډو ټکو کې ویلي شو چې په تولید باندي باید شخصي حاکمیت له منځه یواخیستل کېمشترکه حاکمیت 

خبره اړینه  شي په ټولنه کې بدلون رامنځته کړي او هم دصنعت دپرمختګ لپاره دغه ىره ده چې کوالوالړ شي. دغه یواځني ال

انقالب،  تر هغه نو ،نه وي ېتر څو شخصي شتمني ختمه شو ،ګڼل کیږي. همدا خبره ده چې کمونستان تل وایې  او په حقه دي

 ممکن ندي.نوي ټولنیز نظام او پرمختګ 

 

 هم دشخصي شتمنیو خاتمه ممکنه وه؟ ېڅخه وړاند ېآیا دد -پوښتنه

 -ځواب

دي خبري تایېد کوي چې نوي تولیدي  د ،کې پاڅون خپلوۍهو! په ټولنیز نظام کې دهر ډول بدلونونو ترڅنګ په ملکېاتي 

شخصي شتمني هم په  او ملکېتي شتمنیو کې ممکن نه وي.  ونوپه زړو تولیدي نظام چې دغه .ځواکونو ته باید وده ورکړل شي

یو تل وجود نه درلود. کله چې مونږ د منځنیو پیړیو څپو ته وګورو نو پر ځکه چې شخصي شتمن ، همدي ډول رامنځته شویدي

چې په دغه وخت کې تولید ددستکار یا  ،د منفکچرنګ په صورت کې تر سترګو کیږي ېطریق ېدغه وخت کې د تولید نو

صي شتمنۍ ته یې  تابع نشو کیدلي. په همدي ډول منیفکچرنګ له پخواني تولید څخه زیږون وموند او یو نوي شخ زمکوال

  شول. ښکارهچې دیو شخصي شتمني په صورت کې  .ځاى  ورکړ

دي نظام څخه  د صورت ونیو. او /خپلولوملکېتي يدمنیفکچرنګ او صنعتي پرمختګ په لومړۍ پړاو کې شخصي شتمن

 اىه زیات کړاي شودومر ېوجود اخیستونکی نظام یو ځانګړي ټولنیز نظام وو. تر دي وخت پوري داممکنه نه وه چې تولید د

د ټولو لپاره پریمانه ګڼلي شوى وي، تر څو د زیات یا کم تولید په ترڅ کې د ټولنیز پانګونه کې اضافه، او د تولیداتي چې  ىوا

طبقي ونیو. ددي په پرتله د تولیدي  ېځاي پانګوال ېطبق ېدغ خو د ي ته اړتیا وه،یو قوي طبق ځواکونو ته په وده ورکولو سره

یو حالت رامنځته شو چې دغه  ېطبقه وه. وروسته داس ېهم وجود درلود. چې هغه غریبه او ځپل ېطبق ېځواکونو پرته یو بل

  .ېشو ېپه تارونو باندي وتړل خپلوۍطبقي د تولیدي 

 نهپیړیو کې د تولید انحصار پر کر یوه منځنچې څه ډول تولید وجود لري. پ ،انحصار کوي ېدطبقو جوړښت پر تولید باند

بزګر په وجود کې راغلل. ددي پیړي په وروستیو کې په  مکوال اوځددي عهد په جریان کې  وه چی  دغه هم وو. او يوالړ او متک

ځواکونو  پیړۍ کې دتولیدي ١٩کارګران تر سترګو کیږي. په  يکوونکیا روزمز کاردیاړي او کلیو کې ګلډماسټر او په  ښارونو

په ډیر کم وخت  یوسایل لرو چې دغه پرمختګ او یا چټکوال ېنن مونږ داس  .نمو او پرمختګ په ډیره لوړه پیمانه ترسره شو

ته هم په الس ورځي او دخلکوډیر کمیت په پرولتاریه  ېطبق ېدغه تولید څخه ډیر کم یې  د پانګواله شو. ل ىکې چټک کوال

خو دخلکو اقتصادي او روغتیایې  حالت ډیر کمزورى کیږي چې  .باندي بدل شي. د پانګوالو پر شتمنیو کې زیاتوالي راځي

 خره دزغم وړ نه وي. باآل

حدونه ماتوالي شي او  ۍانګوالپه ډیر کم وخت کې زیاتیږي چې د پ ځواکونهاو تولیدي  ېیم داچې شخصي پانګونېاو در

ډېر کم  ، چې د شخصي شتمنیو ختمولو امکاناتهاوس حالت داسې ځاى ته ورسیدشي.  ىټولنیز غورځنګ رامنځته کوال

 .ىدا کار په هر حالت او صورت کې اړین دخو ، دي

 



 تلل ممکن دي؟ لیېز ډول دشخصي شتمنیو له منځهسُآیاپه پوښتنه: 

 -ځواب

نه وو کړى. به یې مخالفت ، نو کمونستانو به دهغو خلکو چې غوښتل یې  ،بریښدلي ېتوګه داس یزهیلسکه چېري په 

مفهومه او خطرناکې دي. دوي پدي پوهیږي چې انقالبونه شنه باغونه ندي او  ېب ېکمونستان پدي پوهیږي چې داډول دسیس

وارد کړل شي. بلکه خبره داده چې هر  مصنوعي توګه رااو نه هم امکان لري چې په  انقالبونه شوي دي.نه هم دهیلو په ترڅ کې  

حالت چې انقالبونه راپاروي د  ېداس  چې انقالبونه راوپاروي.دي،  سبب شوي ېکې عیني حقایق او علتونه  دد ىځا

لتاریه په نو دا خبره هم معلومه ده چې په ټولو فرهنګي ټولنو کې پرو خبره ده. پورتهڅخه  هیوادونو ، شخصي هلو ځلو او طبقو

پخپله انقالب ته الره هواروي. که پرولتاریه په زوره  ساتل کیږي. همدا خبره ده چې دکمونیستانو مخالفین  ېد کار الند  زوره

کمونیستانو ته هم اړینه ده چې په  ، اوزمونږ ملګري شي ، نو دوى بهشي ىمجبوره کړا رېله الته داستحصال  ېانقالبي کړن

 او ننګه کوله. عڅرنګه چې مخکې به دوي د خپلو نظریاتو او خبرو څخه دفا، وکړي له حقوقو ننګه  عملي توګه دپرولتاریه

 خه کار اخلي نو کمونستانڅدخپل نظام د خوندي ساتلو په خاطر له زورواکۍ  يپانګوال نظام چارواک د او دولتپانګوال 

د پانګوال نظام رسنۍ او خپله  ېخو ول .یوسي منځهیزه توګه شخصي شتمني له یلسُشي چې سوسیالستي نظام کې په  ىکوال

 اچوي. ېاو دزورواکۍ تور په پرولتاریه او انقالب باند ېنیمګړتیاو ېپانګوال فرهنګ خپل

 ره به څه وي؟   دانقالب طریقه او ال -پوښتنه 

 -ځواب

جمهوري اساسي قانون مرتب  به یې  یو ىاو پرځاشي  ېالړ له منځه ۍانقالب په صورت کې به شخصي شتمن د دپرولتاریه

. په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې دخلکو کیږى يلچې په مستقیم او غیرمستقیم ډول به سیاسي واک پرولتاریه ته سپار ،شي

 ،په ځینو هیوادونو کې نه یواځي دخلکو کمیت په پرولتاریه بدل شوى  ته لورىبل  ،ګڼ شمیر په پرولتاریه باندي بدل شویدى

دي.خو دوي اوس په تدریجي ډول د پرولتاریه ملګري  بلکه د هغوي سره بزګران او دهغوي کروندي او آن پانګوال هم بدل شوي

او هم دا  ، رڅنګ دریږيتاوس سره شریکې کېدونکې دي. او دخپلو ګټو په خاطر هم د پرولتاریه  ېدوي ګټ کیږي ځکه چې د

جمهوري نظام چې د پرولتاریه نمایندګي کوي خو په اصل کې د  ېګه وکړي. داساړینه ګڼي چې دپرولتاریه دغوښتنو څخه نن

ګڼل  ولسواکي اناوړلو کې کوښښ نه کوي او هم دپرولتاریه د حقوقو څخه ننګه نه کوي یو بي م شخصي شتمنیو په له منځه

 کیږي:په کتلو سره باید ترسره شي په الندي ډول توضیح  و تهکیږي. ځیني کړنې چې داوسني حالت

مکو او مالونو ختمول دنړیوالو ځاو مالیاتو  په واسطه محدودول. دمیراثي  )ګمرکونو(شخصي شتمني د سترو ټیکسونو .  ١

 ګامونه اخیستل. ېمالیاتي ادارو له قرض ورکولو څخه انکار او نور داس

له ان کونو او دالوتکو څښتنانالتو، بکارخانو، مواص ،مکوځدټولو ځواکمونو صنعتونو، کرنیزو او مالي ادارو خپلول، د  . ٢

 او شړل. اېستلهیواده 

 مکې او شتمني کنګل کول.ځدپرولتاریه دمخالفینو شړل او یا هم د داسي وګړو  .  ٣

ترمنځ د رقابت او  ېپه کنټرول کې ورکول، په صنعتونو کې د کارګري طبق ېطبق ېاو نور شیان د کارګر ېریکابمکې، فځ . ٤

 وړل. له منځه ۍسیال

یو ځواک تیارول او بیا په تیره د کرنې په څانګه کې دعصري وسایلو  ېطبق ېدصنعتي کړنې د پرمختګ په خاطر دکارګر . ٥

 یزو تولیداتو زیاتول.ند کر ېرال ېڅخه ګټه پورته کول او له د



ې  په مرسته دیو ملي بانک رول کې ورکول. دسیاسي سرمایټپه کن دولت اقتصادي نظام د مرکز تابع کول او ټولې کړنې د . ٦

 وړل. وڅاري او هم دټولو شخصي بانکونو له منځه ېاقتصادي ادار ېډبره کېښودل چې وکوالي شي ټول

مکو فعالول او په پخوانیو ځپه لویو صنعتونو کې پرمختګ، په کارخانو او مواصالتو کې بدلون راوستل. دنویو کرنیزو  . ٧

 مکو کې بدلون راوستل. ځکرنیزو 

دوي زده  ورکول اود  وړل، یو نصاب او د زده کړي معیاري نظام برابرول. ټولو کوچنیانو ته زده کړه نظام له منځه دطبقاتي . ٨

او تولیدي کړنې  ېد زده کړ هپه ملي کچ  .ګرځيوړ و ېل کله چې دوي د میندو څخه بیل او د زده کړیلوکړه په هغه وخت کې پ

 کارونه سرته رسول.

مکه ټولنیز او عصري استوګن ځایونه برابرول او ددوي په ځپه څانګو  کې کارکوونکو ته دملت پر  نېاود کردصنعت    . ٩

اړه  ېچې پد ېنیمګړتیاو ېوړل شي او ټولی روزنه چې یو طرفه پاملرنه پکې له منځه طژوند کې د ښاري او کلیوالي وګړو داس

 شي. اىکړ ېوجود لري ختم

زمونږ له طرفه په ټولنه کې ، ېګڼل کید اسانتیاوېشیان چې دپانګوال نظام له اړخه  ېکړه او نور داس، زده درملنهروغتیا،   . ١٠

رول کې ټکنپه  تر خپله حده ېوسیل ې. د مواصالتي توکو ټولداحق ورکولوګړو ته  عاموټولو  ېدټولن شي اوګڼل واساسي حق 

 اخیستل .

وړل هم اړین دي.  دشخصي شتمنیو له منځهکې په شریکه کړنه کې دیووګړي ګام اخیستل ددویم لپاره اړین دي په دغه کړنه 

ه، صنعت، نچې په ټولو مالي وسایلو لکه: کر ېترد .پرمختګ ته چمتو کیږي )کارګره طبقه(به پرولتارېه ېپس له د

، په کنټرول کې راولي ا شیان د دولتختګ کوي او زیار به باسي چې دمواصالت، تجارت او دژوند په نورو څانګو کې به پرم

ددغو وسایلو په مرکزي کولو سره په پرمختګ باندي  رول ګڼل کیږي.ټرول پخپله دپرولتاریه طبقي جمهوري کنټداډول کن

 ډیري ښي اغیزي ښیندل کیږي.

هم پرمختګ  ېادار ېتوګه اړوند ېک کوي په همدڅرنګه چې دپرولتاریه دهڅو او ورځني زیار څخه تولیدي ځواکونه پرمخت

به  ۍدخلکو اجتماعي السونو ته ورشي نو شخصي شتمن  ، تولید او نور دژوند کاروبارونهۍشتمن ېباالخره کله چې ټول . کوي

نسان داړتیا بلکه د ا ،بي هدفه شي او کله چې دتولیداتو موخه دګټي السته راوړل نه ېنو بیا به پیس . شي ېالړ پخپله له منځه

پوره کول وي نو تولیدات به دومره زیات شي چې انساني حالت به په بشپړه توګه تغیر ومومي او دانسان اوسنۍ حالت به بیرته 

 بدل شي. ېپه پخوانیو ټولنیزو اړیکو باند

 بریا ترالسه کړي؟ به آیا داممکنه ده چې انقالب په یوهیواد کې راشي اوبیا -پوښتنه 

 -ځواب

تړلي او د مسلک له نظره یو بل سره  لهانسانان  ۍپه وجه دنړ تکاملدنړیوال بازار له زیږون او هم دصنعتي ! نده نه داسي

سره  کې را پرولتاریه په دوه ښکاره برخو اړیکې لري. په تیره بیا په پرمختللو هیوادونو کې ټولنیز پرمختګ پانګوال او

 ىمبارزه ګڼل کیږي. همدا المل د ېزمان ۍاو مبارزه په حقیقت کې د نن ویشلي دي. ددوي ترمنځ موجود ټکر، روان کشمکش

، سرمایې  او نورو ېدانقالب نوعیت او تاثیر د صنعت جوړون .یا ټولنه کې نشي ترسره کیدالي  چې انقالب په یوه هیواد

هم ښه وي.  اغیزهنوعیت ښه وي هغومره د انقالب نوعیت او  ېد څومره چې د دي. تړلي ېاقتصادي برخو په غوره والي پور

په توګه هر هغه هیواد چې دنمو او ودي مزل یې  سست وي انقالب ته په ستونزمنه توګه زیږون ورکوي. خو هغه  ېدبیلګ

و نړیوال چې دغه به بیا ی ،دنورو هیوادنو په پرتله ژر ښیندي ېاغیز ېخپل ېهیوادونه چې چټک پرمختګ لري انقالب پر

 وي. ېبه یې  هم نړیوال ېانقالب وي او اغیز



کې راشي خو  ىاړینه ده چې دغه انقالب په یو ځا نشې راتللي.کې په یو ځل اوناڅاپه انقالب  ۍداسمه خبره ده چې په ټوله نړ

شي. خو په یوه ټولنه کې تګ خطر سره به مخامخ  له منځه د ، که نه ،په تیریدلو سره باید خپور او وغزیږي ېوددغه انقالب د مُ

کې  ۍپه دغه هیواد کې راپاریدونکې انقالب په نړ ېبلک .وګړي منتظر نشي پاتې کیدالي انقالب او بدلون دیو ېراپاریدونک

 انقالبي کړني ته تودوالۍ او پیاوړتیا ورکوي.

 ېاغیز ېمثبت ېوادونو خپلڅخه راوپاریږي حتما پر نورو هی ىخبره خو داده چې یو بریالۍ انقالب چې دهر ځا ېریښتن

 وي. ېنړۍ وګړي دتیر وخت په نسبت ډیر یو دبل سره نږد ېداس یندي. دښ

 


