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Anarchism . انارکيزم (ال حکوميت) 1باب 

، دی جریان فکري کلی �ا یو کې ژوند په زموږ            انارکيزم

د سياستونو �ولو د او انحصار اقتصادي د یې پلویان           چې

)ذاري سرمایه اوسني کوي،د مالت+ وړو مين/ه        له

مزد همکارۍ د به انارکيس4ان 6ای، په نظام         اقتصادي

چې ولري مالت+ خپلواکه 6واکونو توليدي �ولو د .پراساس        

د غ+ي هر د �ولنې د تو)ه په مقصد واحد خپل د به              دا

ا وي کول پوره .اړتياو امتياز    د کې اتحاد �ولنيز په به نور         و

نيسي ونه کې نظر يا پام په )4ي اقليتونو .لرونکو          

د اوسني دولتي سازمان پــه /ــای چې د دوی بې /ايـه ماشــينونه د سياســي او بــيروکراLيکو موسسـو ســره

81 اقتصــادي او Lولنــيزو X1ــو  غواړي چې د دوی federa�onدي،انارکيستان د آزادو Lولنو فدراسيون (
ت[ون او وړيا تــ[ون پــه له پلوه يو بل ته پابند وي چي له مخه يې د دوی چارې د دوه اړخيز يا دوه طرفه 

واسطه تنظيموي.هرdوک چې د موجوده Lولنيز سيسXم اقتصادي او Lولنيز پرمختګ په ژوره تو1ه مطالعه

innovatorsک[ي نـو دا بــه پـه اســانi ســره وپــيژني چې دا اهــداف د يــو dــو تصــوراتي اخــتراع کونکو

 نظرونــو پرمختــګ نــدی،مkــر دا چې دا د اوســني Lولنــيز نــاورين د مکملې ازمويــنېutopiansاتوپيــانو

 نتيجې دي, کوم چې د موجوده Lولنيزو يا معاشرتي شرايطو هر نوي پــ[او ســره /ــان پــهlogicalمنطقي(
ډيره oه او بي ضرره تو1ه dر1ندوي.

عصري انحصار ، سرمايه 1ذارۍ او مطلقه دولت يوازې د پرمختګ وروستي شــرايط دي کــوم چې نشــي
کولی په نورو پايلو کې پای ته وورسويزموږ د اوسني اقتصادي سيستم متناســب پرمختــګ ، چې د امتيــاز
لرونکو ل}کيو په الس کې د Lولنيزې شتمنi قوي زيرمو المل شوی.د عوامو دوامداره بېــوزلي د موجــوده

سياسي او Lولنيز عکس العملونو لپاره الره برابره ک[ې، او په هره الره کې يې ملkرتيا وک[ه.

دې مکتب د اشخاصو خصوصي X1و ته د انساني Lولنې عمومي X1ې قرباني ک[ې،او پدې تو1ه د انسان او
انسان ترمينـ� اړيکې په سيستماتيک ډول زيانمنې ک[ې.خلکو هير ک[ي چې صنعت په خپل /ان کې پــای
يا ختميدونکې نه دی،، مkر بايد يوازې داسې وسيله وي چې انسـان د خپـل مـادي ژونـد تضــمين کــ[ي او

) کلتور برکت ترالسه ک[ي.چيرې چې صنعت هرdــه وي او انســانintellectualهغه ته د ال لوړ فکري

 دولت پيــل کــوي چې دغــه ک[نــه يــاDemocra�cهي� شی ندې، د يو بې رحمه اقتصادي ډيموکراتيــک (
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کار يې د کوم سياسي استبداد نه کم ناورين نلري.دوي دواړه په دوه اړخيز ډول يو بل ته وده ورکــوي ، او
دوی د ورته سرچينې dخه X1ه السته راوړي.

) سياســي ديکتــاتوري د ورتــه سياســيstate ديکتاتوري) او د مطلقــه دولتDictatorshipد انحصاراتو 
تــه د Lولنــيز اهدافو oکارندويي کوي.او د دواړه مديران بايد ه�ـه وکـ[ي چي د ماشـين ميخـانيکي Lيمپــو 

ژوند Lولې بې شميره dر1ندونې راکمې ک[ي، او هرdــه عيــار کــ[ي تــر dــو دا عضــوي مــواد د سياســي
ماشين ته واړوي. دستkاه 

په داخلي تو1ـه دoـمنو طبقـو ويشـلی دی.او پـه زموږ نوې Lولنيز سيسXم په هر هيواد کې Lولنيز ار1انيزم 
بهر کې يې 81 کلتوري ک[ۍ په دoمنو هيوادونو ويشــلي دي.او دواړه طبقې او ملتونــه يــو لــه بــل ســره پــه
oکاره دoمني سره مخ دي او د دوی د دوامداره جنګ سره Lولنيز ژوند پــه دوامــداره اختالالتــو کې ســاتل
شوې.د وروستې ن[يوالې جk[ې او د هغې نــاوړه اغــيزو وروســته ، چې دا پخپلــه يــوازې د اقتصــادي او
سياسي /واک لپاره د اوسني مبارزو پايلې دي ،يوازې د دې نه پــاتې کيــدونکي حــالت منطقي پــايلې دي ،
کوم چې به په ناdاپي ډول موږ ن[يــوال نــاورين سـره مخ شـو کــه چيرتــه Lولنــيز پرمختــګ ډيــر ژر نــوی

کورس ونه نيسي.

يوازينی حقيقت چې اکثريت ايالتونه مکلف دي چې د کلني عايد له پن�وس dخه تر اويا فيصده د ملي دفاع
په نوم مصرف ک[ي.او د زاړه جنګ پورونو معافيت د اوســني دري� نــاتوانi ثبــوت دی، او بايــد Lولــو تــه

پورې اړه لري حتما خورا ډير پيرل شوی. روoانه ک[ي چې ادعا شوي محافظت چې دولت يې فرد 

د بې روحه سياسي بيوروکراسi پرمختيايي قوت چې د انسان ژوند له زانkو dخــه تــر قــبر پــورې ســاتي
يې لوی خن8ونه اچوي او د نوي پرمختګ احتمــال  چي همدغه د انسانانو د پيوستون همکارۍ په الره کې 

ماتوي.يو داسې سيسXم چې د ژوند په هر عمل کې د خلکو لويه برخه قرباني کوي ،هو ، د Lولو ملتونو، د
ــل او ــيزې اړيکې تحلي قدرت لپاره د /ان غوoتنې او د کوچني اقليتونو اقتصادي X1و ته اړتيا بايد Lول Lولن
دوامداره جنګ ته الره پيدا ک[ي،دا سيسـXم يـوازې د لـوی فکـري او Lولنــيز عکس العمـل لپــاره رامين�تــه
کونکی دی کوم چې نن ورځ په عصـري فاشـيزم کې د هغې dر1ندونـه لXــوي، تـر دې چې د تـيرو پـي[يو
مطلق سلطنت د قدرت لپاره ليوالتيا الهم لـرې او د انسـاني فعــاليت هـره برخـه د کنـXرول النـدې راوسـتل
غواړي.لکه dنkه چې د ديني علومو مختلف سيسXمونو کې راغلي چې خدای هر dه او انسان هي� شی نه
دی ، نو د دې عصري سياسي الهياتو لپاره هم دا شان dه راغلي چې ، دولت هرdه دي او س[ی هي� شې
هم ندې.او لکه dنkه چې د "خدای رضا" تر شا تل د امتياز لرونکو اقليتونو اراده پ� ســاتل کيــده ،نــو نن
دلته د "دولت رضا" تر شا پ� دي، يوازې د هغو خلکو شخصــي 1ــXې چې پــه دې پوهيــدل غــواړي د دې
مفهوم تشريح ک[ي او په خلکو فشار راوړي.د انارکيستانو نظريات بايد د پيژندل شوي تاريخ پــه هــر دور
کې وموندل شي ، که dه هم پدې ساحه کې الهم د تاريخي نظرياتو لپاره کار کولو تــه اړتيــا پــاتې ده.مــوږ
ــدل.د ــوفانو کې ولي ــاني فيلس ــتيو يون ــه وروس ــق الره) او پ ــورس او د ح ــل ، الو – (ک ــايي عق دوی د چين
هي8ونيسXانو او سينکانو او د نامتو "طبيعي حق" نورو پلويانو او پــه /ــانk[ي ډول پــه «زينــو» چــا چې د

 تاسيس ک[.دوی پـه اسـکندريه کې ، د جنســXيک ،schoolافالطون په مقابل قطب کې د سXوک oوون�ی(

 وموندل. د من�نيو پي[يو کې پــه فرانســه ، جرمــنيexpressionsکارپوکريXس په تدريس کې dر1ندونې(
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او هالين8 کې په /ينو عيسوي فرقو باندې dر1نـد نفـوذ درلـود، نـ}دې Lـول يې د وحشـي /ورونـو قربـاني

ــد ، چېBohemianشول.د بوهيميا(  اصالحاتو په تاريخ کې دوی په پيXر چيلسي کې يو پياوړی اتل ومون

Theپه خپل کار کې "د عقيــدې شـبکه"  Net  Of  the faith ]ـه چې  کې ورتــه قضــاوت وکـkنd لکـه
ــاليم وروسته بيا تالستوی  دغه قضاوت ترسره ک[.د لوی بشری پوهانو په مين� کې رابليس هم و ، چې د ت

happy(1ار1ينXوا) د   Abbeyخه د خالصــون پــهd ولو مستبد واکونوL په اړه يې د هغه د ژوند ان�ور د 
تو1ه وړاندې ک[.. د نـورو آزادۍ فکـر کولـو مخک.ــانو پـه اړه مـوږ بـه دلتـه يــوازې ال ال بـXي ، سـليوان

، ډي8وټ ، ذکر ک[و.د چا په ليکنو کې يو dوک د يو ري.تينيAll Aboveماريچال ، او له Lولو نه پورته 
لوی ذهن خبرې پـه ژور ډول Lينkې کـ[ي چې /ـان يې د هـرډول ديکتـاتور تعصـب dخـه خالص کـ[ی
دی.پـه عين وخت کې ، دا د وروســتي تــاريخ لپــاره ســاتل شــوی و ترdـو د ژونــد انارکيسـتي احســاس تــه
روoانتيا ورک[ي او دا د Lولنيز تحول سمدســتي پروســو ســره وصــل کــ[ي.دا د لــوم[ي /ــل لپــاره د وليم
1وډويون په زړه پورې تصوراتي کار کې ترسره شو چې نـوم يې "د سياسـي عـدالت پـه اړه اندي.ــنه او د

"1793عمومي ارزoتونو او خوio په اړه اغيز لندن" 

په انkلستان کې د سياسي او Lولنيز راديکاليزم د مفــاهيمو د دې اوږدې ارتقــا پخــه شــوې ميــوه کــوم چې د
ريچارډ هوکر له الرې د جورج بوکان dخه په پرله پسې کرoــه پــرمخ /ي ،جــيرارډ وينســXلي ، الجــرون
سي8ني ، جان الک ، رابرټ واليس او جان بيلرز تـه جـيرمي بينXم ، جـوزف پريسـلي ، ريچـارډ پـريس او

توماس پاين ته.

1وډون په کلکه وپيژندله چې د Lولنيزو ناخوالو علت بايد د دولت په شکل نه ، بلکه په خپــل وجــود کې پــه
لXه کې شي.لکه dنkه چې دولت يوازې د يوې ري.تينـې Lولنې نقشه وړاندې کوي ،

همدا رنkه دا د انسانانو dخه جوړي}ي dوک چې د دې تلپاتې سرپرستi الندې ساتل کي}ي يوازې د دوی
ري.تيني خپل /انونه يې په دوامداره تو1ه مجبوره کولو سره ان�ور ک[ي.دوی پــه دوامــداره تو1ــه دې تــه
اړ ايستل چې خپل طبيعي شکل له مين�ه يوسي او هغـه شـيانو تـه وسـپاري چې د داخلي عواقبـو سـره مخ
دي.يوازې پدې الره کې دا امکان شتون لري چې انسانان د oو مضامينو رامين�تــه شــوي قــالب کي /ــاي
پر /اي ک[ي.يو نورمــال انســان چې د هغــه طــبيعي پرمختــګ کې مــداخلت نــه کــوي پخپلــه بــه داســې يــو

چاپيريال رامين�ته ک[ي چې د هغې د زٻ}ٻدنې غوoتنې سره مناسب وي.

مkر 1وډون دا هم په رسميت وپيژندله چې انسانان يوازې په طبيعي او آزاده تو1ه يو/ای ژوند کولی شي
کله چې د دې لپاره مناسب اقتصادي شرايط ورک[ل شي ،او کله چې فرد نور د بل استحصــال تــابع نشــي،
دا هغه نظريه ده چې د سياسي افراطيت استازو تقريبا په بشپ[ ډول له پامه غور/ول.لــه همــدې املــه دوی
وروسته اړ شول چې د دولت هغه /واک ته په دوامداره تو1ه ډير امتيازات ورک[ي چې دوی يې غوoــتل
ل}ترل}ه محدود ک[ي ، د بې حکومتــه Lولــنې پــه اړه د 1ويــ8ين نظريــه د Lولــو طــبيعي او Lولنــيزو شــتمنيو
ــد پــرمخ وړل پــه دې Lولنيز ملکيت راوستل دي ،او د توليد کونکو د ازادې همکارۍ لخوا د اقتصادي ژون

معنی چې هغه په حقيقت کې د وروستي کمونيست انارکيزم بنس� اي.ودونکی و.

د 1وډون کار د انkليسي کارمندانو پرمختللي ک[يو او د ليبرال پوهانو ډيـر روoـانه پوهــاوي بانــدې خـورا
قوي تاثير درلود.ترLولو مهم ، هغــه پــه انkلســتان کې /ــوان سوسيالسـت غور/نــګ تــه ورکولــو کې ونــ8ه

3



کې د دې لــوی عمــر لــرونکی تــوکی واخيســته ، کــوم چې پــه رابــرټ اوين ,جــان 1ــري او ويليم تامســن 
ــه پــه وموند.دا بې بنسXه ازادي بخ.ونکي شخصيت چې دا د اوږدې مودې لپاره و ، او کــوم چې دا هي�کل

آلمان او نورو ډيرو هيوادونو کې فرض نشو

ــري .مkر د انارکيستي نظريې پر پراختيا خورا پراخه اغيزه د پيری – جوزف پرودون وه.يو له خورا فک
پلـوه تحفـه کـونکي او پـه يقين سـره يـو لـه بــل پلـوه ليکـوال دی چې مـ8رن سوســياليزم پـرې فخـر کـولی
شي.پراوډون په بشپ[ه تو1ه د هغه په فکري او Lولنيز ژوند کې ري.ې درلــودې ، او دا د هغــه چلنــد الهــام
وباله چې په هره پوoتنه کې چې ورسره مخ شوی و.له همدې امله ، هغه باندې بايد قضاوت ونشي ، /که

کــوم چې د ســاعت اړتيــاو پيروانو لخوا، د هغه /انk[ي عملي وړانــديزونو لخــوا  چې د هغه نه وروسته 
dخه زي}يدلی و.د هغه وخت د ډيری سوسيالست فکر کونکو په مين� کې هغــه يــو dــوک و چې پــه ژوره
تو1ه يې د Lولنيز ناورين المل پيژندلي وو.او د دې تر dنګ يې ددې مکتب ليد ترLولو لويــه انــدازه پــورې

) کې يې دevolu�onمعلومات درلودل.هغه د Lولــو سيســXمونو oــکاره مخــالف و ،او پــه Lولنــيز تکامــل(

) او Lولنيز ژوند نوي او لوړ شکلونو ته ابدي غوoتنې وليــدلې, او دا د هغــه بــاور وintellectualفکري(
چې دا تکامل د هيـ� عمومي خالصون فورمولونو سره محدود نشي.

ــانو او د هغــه پراوډون د جيکبين د کلتور او دود له اغيزو سره مخالفت وک[ ،کوم چې د فرانسې ديموکرات
وخت ډيری سوسياليستانو په ورته عزم سره فکر وک[ لکه dنkــه چې د Lولنــيز پرمختــګ طــبيعي پروســو
ــاره کې د مرکزي دولت او اقتصادي پاليسi مداخله وه.د دې دوه سرطان په dير Lولنې لرې کول د هغه لپ
د نولسمې پي[ۍ د انقالب ستره دنده وه. پراوډون هي� کمونيسـت نـه و، هغـه ملکيت يــوازې د استحصـال(

exploita�on)ولو لخــوا د توليــد وســيلوL ر هغه دkامتياز په تو1ه غندلی ، م (instrumentsمــالکيت (
پيژندلی، د صنعتي ډلو لخوا اغيزمنه شوي چې د يو بل سره د وړيا تـ[ون لخـوا پابنــد دي،تـر هغـه چې دا
حق د نورو استحصال ته خدمت نه وي شوی او تر هغه چې د هغه انفرادي کــار بشــپ[ محصــول وي هــر
انسان ته ډاډ ورک[ل شوی و.دا موسسه د متقابل عمل پر اساس (متقابل) د هر يـو لخـوا د مسـاوي خـدماتو
په بدله کې د مساوي حقونو او خوند ورکولــو زمينــه پــه غــاړه اخلي.د هــر محصــول بشــپ[يدو لپــاره اړين
اوسط کاري وخت د هغې ارزoت اندازه کي}ي او د دوه اړخيز تبادلې اساس دی،پدې تو1ه سرمايه د خپل
ــو غصب شوي /واک dخه بې برخې ده او په بشپ[ ډول د کار د فعاليت سره پابند دهXولو ته د دې په چمت

کولو سره دا د استحصال لپاره وسيله 1 ل کي}ي.

) وسايل بې ارزoته کوي. Lولنــه د آزادو Lولنــو يــو مجموعــهcoerciveد اقتصاد دا شکل سياسي اجباري(
ــدې کې جوړي}ي چې د دوی لخوا پخپله يا د نورو په همکارۍ خپلې چارې د اړتيا سره سم تنظيموي ،او پ
د انسان ازادي د نورو په ازادۍ کې لXوي دا محــدوديت نــه ، بلکــه د دې امــنيت او تاييـد دی. د Lولــنې هــر
غ[ې چي هرdومره خپلواکه او قوي وي ، د Lولنې لپــاره غــوره دی.”د فــدراليزم دغــه ســازمان چې پکې
پروډون ن}دې راتلونکي ليدلي د پرمختګ په نورو امکاناتو باندې هي� محدوديت نه Lــاکي ،او هــر فــرد او
ــه ډول د Lولنيز فعاليت ته پراخه کچه وړاندې کوي.د فدراسيون دې ليد dخه پيل کول چې پراوډون په ورت
هغه وخت د بيدار ملتپالنې سياسي فعاليت لپاره هيلې درلودې ،او پــه /ــانk[ي تو1ــه هغــه ملتپالنــه چې پــه
مازيني ، 1يرابالي ، لييلو ، او نورو کې موندل شوې دا ډول قوي مدافعين يې درلودل.پدې برخــه کې هغــه
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د خپلو ډيری معاصرو االتو په پرتله ډير روoانه ليدلی.پراوډون د سوسياليزم پر ودې خورا پياوړی تاثير
وک[ ، کوم چې /ان يې په /انk[ي ډول په التين هيوادونو کې احساس ک[.مkــر انفــرادي انــارکيزم ،کــوم
چې په امريکا کې د جوســيه وارن ، ســXيفن پــرل انــ8ريوز ، ويليم بی 1ريــني ، ليزنــدر ســپونر ، فرانســس
ډی ،تاندي په dير خلکو کې په امريکا کې تکثــير کــونکي ومونــدل.او ترLولــو د پــام وړ يې پــه بينجمن آر
Lکر په ورته ليکو کې ودريد ، که dه هم د هغې هي� استازی ونشو کولی د پرهودون نظر ته ن}دې شي.

انارکيزم د مکس سXرنر (جوهان کاسپار شمي�) کتاب کې يو /انk[ی dر1ندونــه وموندلــه (انــا او د هغــه
خپل) کوم چې ري.تيا دی ، ژر تر ژره له السه وتلی او په انارکيسـت غور/نـګ يې هي� اغـيز نـه درلــود

 کاله وروسته د غير متوقع قيامت تجربه وه.د سXرنر کتاب پــه کلکــه د يــو فيلســوفېک50لکه که dه هم دا 
کار دی چې د خپلو Lولو 1مراه کونکو الرو په اوږدو کې د نامتو لوړو قــدرتونو بانــدې د انســان انحصــار
لXوي.او د سروې په واسطه د ترالســه شــوي پــوهې dخــه د معلومــاتو ايســتلو پــه اړه ويــره نلــري،دا د يــو
هوoيار او قصدي ياغي کتاب دی ، کوم چې د هي� چارواکي لپاره هي� درناوی نه oيې ، که dــه هم لــوړ

خلک اړ باســي.انــارکيزم پـه مايکــل بکيــنين کې د شوې او له همدې امله په خپلواک ډول خپلواک فکر ته 
/واکمن انقالبي انرژۍ يو غ.تلی اتل وموند ، چې د پرهودون په الرoوونو يې خپل دري� غوره ک[.مkر
دوی اقتصادي اړخ ته دغه سلسله وغزوله کله چې هغه د لوم[ي ن[يوال جامعې ډلې سره يو/ای شو نو د
/مکې او د توليد نورو Lولو وسيلو Lوليز مالکيت لپاره راپورته شول ، او د شخصي ملکيت حق د انفرادي
کار بشپ[ محصول پورې محدودول غوoتل،بيکونين هم د کمونيزـم مخالف و، کوم چې پــه خپــل وخت کې

شوی دي.هغــه پــه يو بشپ[ ديکتاتور شخصيت درلود ، د هغه په dير چې نن ورځ په بالشويزم کې فرض 
) د سـولې او آزادۍ د ليـګ کـانkريس کې پـه خپلـو dلـورو وينـاو کې وويـل:"زه1868( برن کې په کال 

کمونيست نه يم /که چې کمونيزم په دولت کې د Lولنې Lول قوتونه سره متحد کــوي او پــه هغې کې جــذب
کي}ي./که چې دا په مبهم ډول د دولت پــه الس کې د Lــول ملکيت غلظت المــل کــي}ي ، پداســې حــال کې
چې زه د دولت له مين�ه وړو په لXه کې يم – د واک او دولتي سرپرست اصول له مين�ه وړل غواړم.کوم
چې د س[و اخالقو او هغوی تهذيب ورکولو په پلمه ، تر دې دمــه يې تــل غالم ، مظلــوم ، اســتثمار او تبــاه
ک[ی دی. "بيکونين يو هــوډمن انقالبي و او د موجـوده طبقــاتي شـخ[ې پــه ارامـه سـمون بانــدې بــاور نــه
درلود.هغه په رسميت وپيژندل چې حاکم طبقې حتی په کوچني Lولنيز ريفــورم کې ســتر1ې پــXې او ســخت

مخالفت کوي.او په دې تو1ه په ن[يوال Lولنيز انقالب کې يوازې نجات وليد ،

کوم چې بايد د موجوده Lولنيز سيستم Lول علمي ، سياسي ، نظامي ، بيوروکراLيک او قضايی بنسXونه ختم
) اتحاديې فدراسيون معرفي کــ[ي ترdــو د ور/ــنيlabour) کار1رانو(freeک[ي او په دوی کې د وړيا(

ــه dــير ، د انقالبnecessi�esژوند اړتياې( ) پوره ک[ي،dنkه چې هغه ، د خپلو ډيرو نورو معاصرو پ
ن}دٻوالې باندې باور درلود ، هغه خپل Lول پراخه انرژي الرoود ک[ه ترdــو پــه ري.ــتيني ډول انقالبي او
آزادي غوoتونکي عناصر په ن[يوال سيستم کې دننه او بهر د راتلونکی انقالب ساتنه وک[ي ترdــو د هــر
ــه ــه پ ډول ديکتاتورۍ يا پخوانيو شرايطو ته د شا کيدو په وړاندې راتلونکی انقالب وساتي.په دې تو1ه هغ

/انk[ي ډول د عصري انارکيست غور/نګ جوړونکی شو.

انارکيزم په پيXر کروLوکين کې يو ارزoتناک مدافع وموند ،چا چی /انته دنــده وســپارله چې د انــارکيزم د
) مفاهيمو د پراختيا لپاره د عصــري طــبيعي ســاينس الســته راوړنې چمتــوLsociologicalولنيزولوژيک(
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factorک[ي.د هغه کتاب متقابل مرسته – د تکامل عامل(   of  (evolu�onهغه د سوسيال ډاروينــيزم ، 
په مقابل کې ليستونو ته داخل شو.د هغه کسانو چې ه�ه يې کوله د اوسني Lولنيز حالت ناخوالې د مبارزې
ډاروين تيوري dخه ثابت ک[ي د Lولو طبيعي پروسو لپاره د اوسپنې قانون دري� ته د ضعيف پروړاندې د
قوي مبارزې غ} پورته ک[ ، کوم چې حتی انسان تابع دی، پــه حقيقت کې دا مفکــوره د مالتوســين عقيــدې
dخه په کلکه اغيزه درلوده چې د ژوند ميز د Lولو لپاره نــه خــپري}ي،او دا چې غــير ضــرورته خلــک بــه
يوازې دې واقعيت سره /ان عيار ک[ي.کرپوLکين وoــودله چې د طــبيعت دا تصــور د نــه محدوديــدونکي
جk[ې د ډ1ر په تو1ه يوازې د ري.تيني ژوند کاريکاتيک (Lوکې او مسخرې) دی او ددې وجود لپــاره لــه
ظالمانه مبارزې سره ، چې د غاoونو او پنجرو سره جنkي}ي.په طبيعت کې يو بل اصل شــتون لــري چې

) لخــوا ضــعيف نســلونو Lولنــيز تــرکيب(evolu�onد د Lولنيز احساساتو او دوه اړخــيزو مرســتو تحــول(

combina�on، ولــنې جــوړونکی نــه دیL ر1ند شوی، پدې معنی چې انسان دd او د ريسانو ساتنه کې (
بلکې Lولنه د انسان خالق دی ، /که چې هغه د هغه Lولنيز پيداي.ت او شعور dخه مخکې په ميراث پــاتې
شوی دی.کوم چې يوازې هغه د دې وړ و1ر/او چې خپل /ان پــه لــوم[ي چاپيريــال کې د نــورو نســلونو
فزيکي برتري په وړاندې وساتي ،او د پرمختيا د نه هيريدونکي لوړوالی ډاډ ترالسه کــ[ي.د وجــود لپــاره
مبارزه کې دا دوهم ه�ه او کوo§ له لوم[ي ســره خــورا لــوړ دی ،لکــه dنkــه چې د هغــه نســلونو ثــابت
اعتقاداتو لخوا oودل شوي چې هي� Lولنيز ژوند نلري او يوازې د دوی فزيکي /واک پورې ت[او لري،دا
نظر ، کوم چې نن ورځ په طبيعي علومو او Lولنـيزو dـي[نو کې پـه دوامـداره تو1ـه د منلـو سـره مالقـات
کوي.حقيقت دا دی چې حتی د خورا بدمرغi الندې د انسان ډيری شخصي اړيکې د هغه د ملkرو ســره د

) د همکارۍ لخوا ترتيب شوي.که دا مسله نــه وی حــتی د دولت قــويsolidaricآزاد ت[ون او د پيوستون(
اجباري انتظامات بـه هم يـوې ور/ې لپــاره Lولنـيز نظم وسـاتلی نشـي.پـه هرصـورت ، دا د چلنـد طـبيعي
ډولونه ، کوم چې د انسان له طبيعت dخه راپورته کي}ي ، نن ورځ په دوامداره تو1ه پکې مداخلې کــي}ي
او د اقتصادي استحصال او دولتي سرپرست تاثيراتو لخوا معلول (له پامه غور/ول) کــي}ي ،کــوم چې پــه
انساني Lولنه کې د شتون لپاره د مبارزې ظالمانه شکل خـپروي ، کـوم چې بايــد د دوه اړخــيزو مرسـتو او
ــرې وړيا همکارۍ بل ډول له مين�ه ويسي.د شخصي /واب ويلو شعور او دا نور قيمتي oه والی چې له ل
لرغوني ميراث dخه انسان ته راوتلی او راجع شوي ، دا د نــورو ســره د خواخــوږۍ ظــرفيت دی چــيرې
چې Lول Lولنيز اخالق او د Lولنيز عدالت Lول نظرونه خپــل اصــل لــري ، پــه آزادۍ کې غــوره وده کــولې
شي.د بيکونين په dير ، کرپوLکيـن هم يو انقالبي و.مkــر هغــه ، د ايليســی ريکلس او نــورو پــه dــير ، پــه
انقالب کې د ارتقا پروسې يوازې يو /انk[ي مرحله وليده ،کــوم چې dر1نــدي}ي کلــه چې نــوي Lولنــيزې
ارمانونه د واک له مخې د دوی طبيعي پراختيا کې دومره محدود شوي وي چې دوی په انســاني ژونــد کې
د نوي عوامل په تو1ه کار وک[ي ، دوی بايد د تاوتريخوالي سـره زړې مـرحلې LوLـه کـ[ي.د پـروډون او
ــد وســيلو ، بلکې د کــار ــوازې د تولي ــه ي ــ[ وکــ[ ،,ن ــنې ملکيت مالت بيکــونين بــرعکس ، کــروپXکن د Lول
محصوالتو هم ،لکه dنkه چې دا د هغــه نظـر و چې د تخنيــک پــه اوســني حــالت کې د انفــرادي کــار1ر د
ارزoت هي� دقيق اندازه ممکن نــده،مkــر دا ، لــه بلې خــوا ، زمــوږ د کــار د مــدرن ميتودونــو يــوې عقلي

) وړتيــا ډاډ ورکــ[compara�veالرoــوونې ســره دا بــه ممکنــه وي چې هــر انســان تــه د پــرتلې(
شي.کمونيس� انارشيزم ، چې مخکې لدې د جوزف ډياجک ، السيســي ريکس ، ايريکــو مالXېســXا ، کــارلو
کافيرو ، او نورو لخوا زور اخيستی و.او کوم چې نن ورځ د انارکيست د لوی اکثريت لخوا مالتــ[ کــي}ي
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)dخه وموندل شــو.يادونــه بايــد دلتــه دexponentsپه هغه کې د دې يو له خورا روoانه توضيح کونکو (
ــل کې د اخالقي ليو تولستوی dخه هم جوړه شي ،چا چې له مسيحي مذهب dخه کار واخيست ، او په انجي
اصولو پر اساس ، د يوې داسې Lولــنې خيــال تـه ورسـيدل چې پرتــه لــه کـومي خنــ8 سـره مخ شـي.د Lولــو
انارکيستانو لپاره مشترک د آزادۍ خواهش دی د Lول سياســي او Lولنــيز زور واکــو dخــه کــوم چې د آزاد

انسانيت د ودې په الره کې والړ دي.

نــه پرمختــګ پــه تو1ــه بايــد پدې معنی کې ميوLاليزم ، کولتوريزم او کمونيزم بايد د بند نظامونو او د نور 
ورته ونه کتل شي.مkر يوازې د اقتصادي انkيرنې په تو1ه لکــه dنkــه چې د يــوې آزادې Lولــنې خونــدي
کولو او حفـاظت کولـو وســيلې دي، حـتی ممکن پـه راتلـونکي کې بـه پـه Lولنـه کې د اقتصـادي همکـارۍ
بيالبيل ډولونه يو له بل سره عمليات وک[ي ،/که چې کوم Lولنيز پرمختـګ بايـد د دې وړيـا تجــربې سـره

) ســره چمتــوopportunityت[او ولري او عملي آزموينې د دې لپاره چې د آزادې Lولنې به هر فرصــت(
وي.ورته د انارکيزم د مختلفو ميتودونو لپاره ري.تينـي دي. زموږ د وخت ډيــری انارکيســتان پــه دې بــاور
دي چې د تاوتريخوالي له قضيې پرته د Lولنې Lولنيز بدلون نشي راوستلی.البته د دې تيروتنو تاوتريخوالی
د مقاومت په /واک پورې اړه لري چې د واکمنو طبقو لخوا به وکولی شــي د واقعيت نــوې فکرونــو ســره

مخالفت وک[ي.

پراخه هغه حلقې چې د آزادۍ او سوسياليزم په روحيه کې د Lولنې د تنظيم له مفکورې سره الهام لري، نو
راتلونکي Lولنيز انقالب زي}ونونه به ډيره اسانه وي.په ننني انارکيزم کې موږ د دوو لويو تيروتنو شاهدان
يو چې د فرانسې د انقالب په جريان کې او له هغه راهيسې د اروپــا پــه فکــري ژونــد کې ورتــه /انk[تيـــا
موندلي دي: سوسياليزم او ليبراليزم. مدنی سوسياليزم هغــه وخت وده وکـ[ه کلــه چې پــه Lولنــيز ژونــد کې
ژور کتـونکي د ال ډيـر dـه پـه روoـانه کولـو وتوانيـدل.دا چې سياسـي جوړoـتونه او د دولت پـه ب ــه کې
ــو.د بدلونونه هي�کله نشي کولی د دې لويې ستونزې حل ته ورسي}ي چې موږ يې "Lولنيز پوoتنې ته" واي
دې مالت[ کونکو پيژندلي چې د انسانانو Lولنيز برابروالې د تيوري نظرياتو پــه زړه پــوری انkــيرنو ســره
سره ، امکان نلري تر هغه چې خلــک د خپــل ملکيت لــه مخې يــا د ملکيت نــه درلودلــو لــه مخې پــه خپلــو
Lولkيو کې سره جال شي،او پدې تو1ه دا پيژندنه رامين�ته شوه چې يوازې د اقتصــادي انحصــار لــه من�ــه
وړلو او د توليد د وسيلو مشترک ملکيت لخوا په يوه کلمه ، د Lولو اقتصادي شرايطو او د دوی سره تــ[لي
Lولنيز سازمانونو بشپ[ بدلون سره ايا د Lولنيز عدالت شـرايط د فکـر کولــو وړ کـي}ي ، پداســې حـالت کې
ــوي ، چې Lولنه به يوه ري.تينـي او واقعي Lولنه شي،، او انساني کار1ر به نور د استحصال پای ته ونه رس
مkر دا به Lولو ته د ډيروالي د يقيني کولو لپاره خدمت وک[ي،مkر کلــه چې سوســياليزم د خپلــو /واکونــو
راغون8ولو پيل وک[ او يو خو/.ت شو ،هلته يو/ل په مختلفو هيوادونو کې د Lولنــيز چاپيريــال اغــيزو لــه
امله د نظر /ينې /انk[ي توپيرونه روoانه شول.دا يو حقيقت دی چې ديموکراسd iخه نيولې تر کاسيزم

او ديکتاتورۍ پورې هر سياسي مفکورې په سوسياليست غور/نګ کې /ينې ډلې اغيزمنې ک[ې دي.

په ورته وخت کې ، په سياسي فکر کې دوه لوی جريانونه شتون لري چې د سوسيالست ايــ8يالوژيو د ودې

) اهميت لــري، کــوم چې پـه قــوي تو1ــه پــه انkليس – ساکســن هيوادونــو اوsignificanceلپاره پرٻکنــده(
هسپانيه کې پرمختللي ذهنونه ه�وي ، او ډيموکراسي په وروستي معنی کې چې روسيه يې په خپل Lولنيز
ت[ون کې dر1ندوي ، او کوم چې يې په فرانســوي جيکبنــيزم کې خپــل خـورا اغــيزمن اســتازي مونــدلي..
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پداسې حــال کې چې پـه Lولنــيز تيــورۍ کې آزادۍ لــه فــرد dخــه پيــل شـوې او د دولت فعاليتونــه ل}ترلــ}ه
محدودول غواړي ،ډيموکراسي په ناdر1نــده ډلـه يـيزه مفهـوم خپـل دري� غـوره کـ[ ، د روسـو "عمـومي
ارادې" چې غوoتل يې په ملي دولت کې اصالح کــ[ي.ليبرالـيزم او ډيموکراســي پــه کلکـه دمخــه سياسـي
ــق ــالکيت ح ــنی کې د م ــه زاړه مع ــثريت پ ــوی اک ــيرودونکو ل ــلي پ ــورې وې او دا چې د دواړو اص مفک
ساتلی،کله چې د اقتصادي پرمختګ کورس پيل شو، چې د ديموکراسi له اصــلي اصــولو ســره پــه بشــپ[ه
تو1ه عيار نه شو ، او د ليبراليزم له اصولو سره اوس هم ل} دی.ډيموکراسي ، چې د قانون ســره ســم Lــول
اتباع مساوي دي ، او ليبراليزم د "خپل سـ[ي پــه پرتلـه د انسـان حــق" سـره دی.دواړه ک.ــتi د پـانkوالي

په واقعيتونو وران شوې.تر دې چې په هر هيواد کې مليونونه انسانان بايد خپل مزدور /واک د اقتصادي 
iــدبخت کوچني اقليت مالکينو ته وپلوري او که چيرې دوی هي� پيرودونکي ونه موندل نو په خورا ناوړه ب
کې يې ډوبيدل.د "قانون په وړاندې مساوات" يـوازې تقـوی درغلي پــاتې ده ، /کـه چې قـانون د هغـه چـا
لخوا رامين�ته کي}ي چې /انونه د Lولنيز ملکيت په تو1ه 1ماري.مkر په ورته ډول دلته د "يو کس د خپــل
حق په اړه خبرې هم نشي کيدلی ،د دې حق لپاره تيري}ي کله چې يو dوک د بل اقتصادي ديکتاتيک کولو
ته اړ ايستل شي که چيرې هغه نه غواړي چې لوږه ولري.انارکيزم د ليبراليزم سره په ورته نظــر دی چې
د فرد خوio او هوساينې بايد د Lولو Lولنيزو چارو معياري وي.او ، د ليبرال فکــر لــوی اســتازو ســره پــه
81ه ، دا د حکومت دندې ل}ترل}ه محدودولو نظر هم لري.د دې مالتــ[ کــونکي دې فکــر تــه د هغې نهــايي
منطقي پايلو ته رسيدلي ، او غواړي د سياسي واک هره اداره له Lولنــيز ژونــد dخـه لــيرې کــ[ي کلـه چې
جيفرسن په ليبراليزم کې د ليبراليزم بنسXيز مفهوم راغون8 ک[:"هغه حکومت ترLولو oه دی چې ل} تر ل}ه
حکومت کوي ،" بيا انارکيستستانو د تورو سره وويل: "هغه حکومت ترLولو غوره دی چې پــه هي� تو1ــه
حکومت نه کوي."د سوسياليزم د بنس� اي.ودونکو سره په 81ه ، انارکيستان د Lولو اقتصادي انحصــارونو
د ختمولو غوoتنه کوي او د خاورې او د توليد Lولو نــورو وســيلو 1ـ8 ملکيت غـواړي.د دې کـارول بايـد د
هرdه لپاره پرته له توپير dخه شتون ولري؛ د شخصي او Lولنيز ازادي لپاره يوازې د مســاوي اقتصــادي
X1و پراساس هر غ[ي د پام وړ دي،په سوسياليست غور/نګ کې پخپله انارکيزم د نظــر dر1ندونــه کــوي
چې د پانkوالi پر وړاندې جk[ه بايد په عين وخت کې د سياسي /واک د Lولو بنسXونو پر وړاندې جkــ[ه

/که چې په تاريخ کې اقتصادي استحصال تل له سياسي او Lولنيز ظلم سره الس او 1ريوان دی ، د وي ، 
انسان په واسطه د انسان استنباط او په انسان باندې د انسان واکمنi الزمي دي ، او هر يو يې د بــل حــالت
دی.تر dو پورې چې په Lولنه کې د مالکيت لرونکي او غير انسانيت لرونکې ډله د دoمنi سره مخ شي ،
iولنيز بې عدالتL دولت به د ل}کيو ملکيت لپاره د خپلو امتيازاتو د خوندي کولو لپاره حتمي وي.کله چې د
ــه دغه حالت د شيانو لوړ نظم ته /ای ورک[ئ ،کوم چې /انk[ی حق نه پيژني او د دې لوم[ني انkيرنه ب
د Lولنيزو X1و مجموعه ولري ،حکومت د نارينه وو لپاره بايد اقتصــادي او Lولنــيزو چــارو اداره کولــو تــه
/مکه ورک[ي ، يا د سين� سيمون سره خبرې وک[ي:هغه وخت به راشــي چې د انســان د حکــومت کولــو
ــانو هنر ورک ک[ي .نوی هنر به خپل /ای ونيسي ، د شيانو اداره کولو هنر. " د مارکس او د هغــه د پلوي

)ديکتــاتورۍ ب ــه وي کومــه چې بېproletarianلخوا ساتل شوې نظريــه ردوي چې دولت د پرولتاريــا (
طبقه Lولنې ته اړين انتقالي مرحله ده ، په کوم کې چې دولت د Lولو Lولkيو جk[و لـه ختميــدو وروســته او
بيا په خپله د طبقو تر من� شخ[ې پخپله به تحليل او له کينوس dخه به يې ورکې ک[ي.دا مفهوم ، کوم چې
په بشپ[ ډول د دولت واقعيت او د سياسي /ــواک د فــاکتور تــاريخ کې اهميت لــه الســه ورکــوي.يــوازې د
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ــاثير نامتو اقتصادي ماديتيزم منطقي پايله ده ، کوم چې د تاريخ په Lولو پي.و کې يوازې د ميتود ناخوندي ت
1وري.د دې تيوري تر اغيزې الندې خلــک د دولت بيالبيــل ډولونــه پــه پــام کې نيســي او نــورې Lولنــيزې
ادارې د Lولنې "اقتصادي جوړoت" باندې د "قضايي او سياسي ستر جوړoت" پــه تو1ــه دي ،او فکــر يې
کاوه چې دوی په دې تيوري کې د هرې تـاريخي پروســې کليــد مونــدلی شــي،پــه حقيقت کې د تــاريخ هــره
برخه موږ سره د هغه هيواد زر1ونه مثالونه وړانــدې کــوي چې د کــوم هيــواد اقتصــادي پرمختــګ پــه کې
پيژندل شوی ،او د سياسي قدرت لپاره د /انk[ي مبارزو په واسطه مشخصولو تــه اړ ايســتل شـوي وي،د
عيسوي پاچاهi له راوالړيدو دمخه هسپانيه په صنعتي ډول په اروپا کې ترLولو پــرمختللې هيــواد و او پــه
اقتصادي محصوالتو کې يې لوم[ی مقام خپل ک[.مkر د عيسوي پاچاهي تر برياليتوب يوه پي[ۍ وروســته
د هغې ډيری صنعتونه ورک شول.هغه dه چې وروسته پاتې وو يوازې په خورا خراب حالت کې ژوندي
ــه پاتې شوي وو، کانالونه او د اوبو الرې ويجاړې شوې او د هيواد پراخه برخه په دoتې کې بدله شــوې.پ
ــه هم د ډيرې صنعتونو کې دوی د توليد خورا لوم[ني ميتودونو ته شا اړولي.تر نن ور/ې هسپانيه هي�کل
دې شک dخـه را بهــر نشـوه، د سياســي قـدرت لپـاره د يـوې /ـانk[ې قـبيلې غوoـتنې د پــي[يو راهيسـې
ــه پامــه غور/ــول ، د دې بې احــترامي ــا کې شــهزادi1 ل ــه اروپ ــه درولی و.پ ــه Lپ ــګ پ اقتصــادي پرمخت
"اقتصادي مقرراتو" او "صنعتي قانون جوړونه" سره کوم چې د توليد له Lاکل شـوي ميتودونـو dخـه هـر
ډول انحراف ته سخته سزا ورکوي او هيـ� نوي اختراع ته اجازه نه لري، دې کــار لــه پــي[يو راهيســې پــه
اروپايي هيوادونو کې صنعتي پرمختګ بند ک[ی وو ، او د طبيعي پرمختګ مخه يې نيولې.او ايا د سياسي
/واک په اړه فکر نه و شوی چې د ن[يوالې جk[ې وروسته په دوامداره تو1ه له ن[يوال اقتصادي بحــران
dخه د خالصون مخه ونيسي،او د سياست لوبو ډ1ر جنراالنو او سياسي سياالنو ته د Lول هيواد راتلـونکی

وسپاري؟dوک به ادعا وک[ي چې عصري فاشيزم د اقتصادي پرمختګ ناخوالې پايله وه؟

په روسيه کې ، چيرته چې تش په نامه پرولتاريا ديکتــاتوري حکــومت واقعيت تــه رســيدلی وو ،د سياســي
او دې تــه يې اړ واک لپاره د /انk[ي 1وند غوoتنې د اقتصــادي ري.ــتيني Lولنــيز جوړoــت مخــه نيــولې 

ايست چې دولت د سرمايه 1ذاري دولت غالمi ته اړ ک[ي.د پرولتاريا ديکتاتورۍ په کومو کې چې ناداره
ــه ، نن ورځ پــه ــي}د مرحل ــا ، سوســياليزم تــه د ل و1ــ[ي غــواړي يــوازې تيروتنــه و1ــوري ، مkــر واقعي
ويريدونکي ډيموکراسi بدله شوې ، کوم چې د فاشيس� دولتونو له ظلم dخــه وروســته پــاتې دی. دا ادعــا
چې دولت بايد تر Lولkي شخ[و پورې شــتون ولــري ،او د دوی ســره Lــولkي ، غ}ونــه ، د Lــولې تــاريخي
iــکاريده.د سياســي قــدرت هــر ډول د انســاني غالمo ــيرd وکې پهL تجربو په ر®ا کې ، تقريبا د يوې بدې
/ينې خاص ب ې غوره کوي.لکه dنkه چې په ظاهري ډول ، دا د نورو ايالتو سره ت[او لـري ، دولت بايــد
د خپل موجوديت توجيه کولو لپاره /ينې مصنوعي ضدونه رامين�ته ک[ي ،په ورتــه ډول پــه داخلي تو1ــه

هم په Lولنه ، ذاتونو ، Lولkيو او Lولkيو کې نابودۍ د دې دوام يو الزمي شرط دی،

ــدې کې د هغې بشــپ[ اهميت دولت يوازې د زړو امتيازاتو ساتلو او نوي کولو رامين�ته کولو توان لري؛ پ
ختم دی.يــو نــوی دولت چې د Lولنــيز انقالب پــه واســطه رامين�تــه شــوی کــولی شــي د زړو واکمن طبقــو
امتيازاتو ته د پای Lکی کې}دي ، مkر دا يوازې د نوي امتياز لرونکي Lولkی رامين�ته کولو سره دا کولی
شي ، کوم چې دا به د دې د واکمنi ساتلو لپاره اړتيا ولري.د پرولتاريا د ادعا شوي ديکتاتورۍ النــدې پــه
روسيه کې د بالشويک بيروکراسـi پراختيــا -کـوم چې هي�کلـه هي�کلـه هم پــه پرولتاريـا او Lـول روسـی
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خلکو باندې د کوچني 1روپ د ديکتاتورۍ پرته بل هي� نه وو، دا نوی واکمن طبقه ، کوم چې نن ورځ پــه

) تـه وده کـوي ،د روسـي کرونـد1رو او کـار1ران لـه لـویAristocracyچXکi سره نوي ارستوکراسـي(
اجتماع dخه جدا دي لکه dرنkه چې په نورو هيوادونو کې امتياز لرونکي ذاتونه او Lولkيونــه لــه هماغــه

پيله دي.

شايد پــه دې اعـتراض وشـي چې د روسـيې نــوې کميســارۍ-/ـواک نشــي کـولی ډيموکراســi د پــانkوالي
هيوادونو د /واکمنو مالي او صنعتي زن�يرونو په dير نشي درٻدلې.مkر اعتراض به ونه ساتل شــي. دا د
امتياز اندازه يا کچه نده چې اهميت لري مkــر دا د انســان ور/ــني ژونــد بانــدې سمدســتي تــاثيـر کــوي،يــو
ــد ترالســه امريکايی کاري س[ی ، چې په معتدل ډول د oه کاري شرايطو الندې ، د تغذيې لپاره کافي عاي
کوي ،جامې او /ان په oه شکل سره او همدغه شان کور چمتو ک[ي، او /ان د کلتوري مراسمو نه خوند
واخلي.، د ميلور په dــير د مليونونــو ملکيت احســاس د هغــه ســ[ي dخــه لــ} احســاس کيــده چې د زنــد1ي
تيرولو لپاره يې خورا په سخته عايد ترالسه کول چي د خپل ژوند عاجل او لوم[ني ضروريات پرې پوره
ک[ي.هغه خلک چې په مشکله ســره کــولی شــي د خپلې لــوږې پــوره کولــو لپــاره لــ} وچــه ډوډۍ ترالســه

شـريکولو بانـدې مکلـف کـ[ي ،dـوک چې پـه خونـو کې اوســي}ي کـوم چې دوی اکـثرا د اجنبيـانو سـره 
دي ،سربيره پردې ، مجبوره دي چې د 1[نــدۍ ســرعت سيسـتم النــدې کــار وکـ[ي چې د دوی پــرمختللي
ظرفيت تر ډيره بريده لوړوي، کولی شي مkر چي د لوړې درجې امتيــازات احســاس کــ[ي چې هي� شــی
نلري ، په سرمايه 1ذاري هيوادونو کې د دوی د Lولkيو ملkرو dخه ډير ليوالتيا لــري.او دا وضــعيت الهم
د زغم وړ نه کي}ي ، کلـه چې يـو مسـتبد دولت LيXـو طبقـو تـه د موجـوده شـرايطو شـکايت کولـو حـق رد

الريون او مظاهرې دوی ژوند په خطر کې کوي.مkر حتی تر هغه خورا لــوړه کچــه ک[ي ، نو لدې امله 
اقتصادي مساوات چې په روسيه کې شتون لري الهم د سياسي او Lولنيز ظلمونو پروړاندې تضمين شــتون
پکې نلــري. دا هغــه dــه دي چې مارکســيزم او د اســتبدادي سوســياليزم نــور Lــول oــوون�ي هي�کلــه نــه
پوهي}ي.حتی په محبس کې ، په پوLکيو يا بارکونو کې يو dـوک د اقتصـادي مسـاواتو خـورا لـوړه درجـه
ونه مومي ،لکه dنkه چې Lول زندانيان ورته کور ، ورته خواړه ، ورته يونيفورم او ورته دنــدې ورکــ[ل
شوي.په پـيرو کې د پخـوانi انکــا ايـالت او پــه پــارا1وی کې د جيسـوټ رياسـت د هـر اوسـيدونکي لپــاره
مساوي اقتصادي شرايط Lاکلي سيسXم ته راړولي وو ،خو له دې Lولو سره سره دلته وحشي اســتبداد غــالب
ــه شو او انسان يوازې د لوړې ارادې خاوند و چې د کومې پرٻک[ې په اړه يې هي� واک نه درلوده. دا پرت
له کوم دليل نه و چې پرډوډون په "سوسياليزم" کې د آزادۍ پرته وليدل چې د غالمi نه هم بدترين دې.په
بــل عبــارت سوســياليزم بــه آزاد وي يــا دا بــه هي� هم ونلــري. د دې پــه پيژنــدلو کې د انــارکيزم د شــتون
ري.تيني او ژور توجيه او فرضيه کي}ي.نهادونه د Lولنې په ژونـد کې ورتـه مقصــد لپـاره کــار کـوي لکــه
dنkه چې جسماني ار1انونه په نباتاتو يا معدې کې کوي: دا د Lولنيز بدن غ[ي دي ،ار1انونه پخپــل ســري
تو1ه وده نه کوي ، مkر د فزيکي او Lولنيز چاپيريال د Lاکلو اړتيــاو لــه املــه پــر مخ /ي.د ژور بحــر کب
نيولو ستر1ې د يو dاروي سره خورا توپير لري چې په /مکه کې ژونـد کـوي ،/کـه چې دا بايــد مختلــف
مختلف غوoتنې پوره ک[ي.د ژوند بدليدونکي شرايط بدل شوي ار1انونه رامين�ته کوي ، مkر ار1ــان تــل
ــدريج ســره هغه فعاليت ترسره کوي چې د ترسره کولو لپاره تيار شوی و ، يا يو بل اړونده کار .او دا په ت
له السه ورکوي يا ډير ژر رامين�ته کي}ي /که چې د دې دنده اوس ژونديو ته اړتيا نلري. مkر يو ار1ان
هي�کله داسې کار نه کوي چې د هغې د مناسب مقصد سره موافق نه وي.همدا خبره د Lولنيزو بنسXونو پــه
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اړه هم ده. دوی ، هم ، په خپل سري تو1ه نه راپورته کي}ي ، مkر د /ــانk[ي Lولنــيزو اړتيــاو لخــوا بلــل
کــي}ي ترdــو د روoــانه خلکــو خــدمت وکــ[ي ، پــدې تو1ــه دا مــدرن دولت د انحصــار اقتصــاد وروســته
رامين�ته شواو د دوی سره ت[او لرونکي Lولkيو تقسيم د زوړ Lولنــيز نظم پـه چوکــاټ کې خپـل /ـان ډيــر
dر1ند ک[.نوي راپورته شوي طبقې چې د خلکو اقتصــادي او Lولنــيز خصوصــيات ســاتلو لپــاره د /ــواک
سياسي وسيلې ته اړتيـا درلوده،پــدې تو1ــه د مــدرن دولت د تکامــل لپــاره مناســب Lولنــيز شــرايط راپورتــه

) ار1ان په تو1ه دpoli�cal power) د سياسي /واک(classesشول.د امتياز لرونکو ذاتونو او Lولkيو(
غير ملکيت طبقو د جبري محکوميت او ظلم لپاره.دا دنــده د دولت سياســي ژوندانــه دنــده ده ، د دې داليــل
الزمي دی.او دې کار ته دا تل وفادار پاتې شوی ، بايد وفادار پاتې شي ، /کــه چې دا نشــي کــولی د خپــل
پوLکي dخه وت.تي.د دې بهرنi ب ه د دې تاريخي ودې په جريان کې بدلون مونــدلی ، مkــر دنــدې يې تــل
ورته او په هماغه شکل پاتې دي.دوی حتی په منظم ډول يوازې پــه هغــه انــدازه پراخــه شــوي چې د هغې
مالت[ کونکي د Lولنيز فعاليت نورو برخو جوړولــو کې بريــالي شــوي , کــه چــيرې دولت ســلطنتي وي يــا
جمهوري ، که په تاريخي ډول دا د ديموکراسi استدالل کوي يا پــه ملي اساســي قــانون کې ،د دې فعــاليت
تل تر تله ورته پاتې دی.او لکه dنkه چې د نباتاتو او حيواناتو dارويو د بدن ار1انونه په خپــل ســري ډول
نشي بدليدلی ، نو د مثــال پـه تو1ـه : هي�ــوک نشــي کــولې خپلــو سـتر1و ســره واوري او د غوږونــو سـره
و1وري.په همدی تو1ه هي� dوک نشی کولی د Lولنيز ظلمونو ار1ان د مظلومانو د خالصون لپاره وسيلې
ته واړوی.دولت يـوازې هغـه dـه کيـدی شـي چې وي : لکـه د ډلـه ايـزې اسـتمالک او Lولنـيزو امتيـازاتو
مدافع ، د امتياز لرونکو Lولkيو او ذاتونو جوړونکی او د نوي انحصارونو جوړونکی او داسې نور.dوک
چې د دولت دغه ک[نې په پيژندلو کې پـاتې راشـي د اوسـني Lولنــيز نظم پـه واقعيت سـره پـه هي� ډول نـه

،لکـه پوهي}ي.انارکيزم د Lولو انساني ستونزو لپاره حل نشــي کيــداي نشــي، نـه د يــو مناســب Lولنــيز نظم 
dنkه چې دا ډيری /له ويل شوي ، چې په اصل کې دا Lــول مطلـق سـکيمونه او تصــورات ردوي.تش پــه
نوم مطلق دولت ، چې اوس مهال په Lول ولس د غرني وزن په dــير /ــای لــري او د هــرې dر1نــدونې د
دوی فکري او Lولنيز ژوند د بې سيمه ژوند ته چې د سياسي تعصب له مخې ترتيب شــوی ، قلــف کولــو (

mouldــه �) ه�ه کوي.د بې رحمه او وحشي /واک سره د موجوده شرايطو د بدلون په وخت کې هره ه
او کوo§ کوي.استبدادی دولت زموږ د وخت لپاره فحاش دی ، او په ډير زړورتيا سره dر1ندوي چېرته

چې د تيرو پي[يو وحشت ته دا ډول بيرته راستنيدنه بايد رهبري شي.

دا په ذهن کې د سياسي ماشين برياليتوب دی چي د چارواکو د تاسيس شوي قواعدو سره سم د انسان فکــر

) او د Lولنې سره عالقــوي.دا پــه پــای کې د Lــول فکــريra�onalising، احساس او سلوک منطقي کوي(
کلتور پای دی.

انارکيزم يوازې د نظرونو ، بنسXونو او Lولنيزو ب و اړوند نسبت اهميت پيژني.نو له همدې امله دا يو ثابت
ــذهبي او ، /ان ت[لی Lولنيز سيسXم ندی،بلکه د بشر د تاريخي ودې يو Lاکلی رجحان دې کوم چې د Lولو م
دولتي ادارو د فکري سرپرست ســره پــه مخــالفت کې دی ، چي پــه ژونــد کې د Lولــو انفــرادي او Lولنــيزو
قواوو افشا کولو لپاره ه�ې کوي.حتی ازادي يوازې يو نسبي دی ، نه يــو مطلـق مفهـوم ، /کــه چې دا پـه
کلکه ه�ه کوي چې پراخه شي او په ډيری dو الرو کې پراخه حلقې اغيزمنې ک[ي.د انارکيستانو لپــاره ،
ازادي فلسفي تصور ناباوره ب ه ده ،مkر د هر انسان لپاره حتمي کانکري� امکان دی چې بشـپ[ پرمختـګ

11



ــه يې ته Lول واکونه ورسوي ،ظرفيتونه او استعدادونه چې ورسره طبيعتي راغلي دي ، او Lولنيز حساب ت
اړوي.د انسان دا طبيعي پرمختګ خورا ل} د کليسايسـ� يـا سياسـي سرپرسـت لخـوا اغـيزمن کـي}ي، هـر
dومره چې انسان Lولنې سره همغ}ی وي په هغه اندازه د Lولــنې فـرد جــوړٻ}ي چيرتـه چې هغـه را لـوي
شوې يی.همدا المل دی چې په تاريخ کې د فرهنــګ Lــولې لــويې دورې د سياســي ضــعف دورې وې.او دا
طبيعي خبره ده ، /کـه چې سياســي سيســتمونه تــل د ميکــانيزي کولــو پــر مهــال تنظيمــي}ي نــه د Lولنــيزو

/واکونو عضوي پرمختګ باندې.

) دا ډٻره په oه تو1هNietzscheدولت او کلتور د دوی د نه بيليدونکي مخالفتونو په ژوره کې دي.نيتشې(
وپيژاند او ليکلي يي دي چې:"هي� dوک نشي کولی د هغه نه ډير مصرف وک[ي چي هغــه يې لــري. دا د

لپاره oه والی لري؛ که يو dوک د /واک ، لوړ سياست ، خاوند ، تجارت ، پارلمان ، اشخاصو او خلکو 
نظامي X1و لپاره /ان مصرفوي او که يو dوک دا مقدار داليل ، هوoيارۍ ، ارادې ، /ان oودنه لــه پــاره
کوي .کوم چې د يو شي لپاره د يو چا خپل /ان جوړوي ، هغـه بـه د بــل شـي لپــاره ونـه لـري.فرهنـګ او
دولت ، پرٻ}دئ چې هي� dوک پدې اړه دوکا نشي – مخــالفين دي: د کلتــور رياسـت يــوازې يــو عصــري

نظر دی.

يو په بل ژوند کوي ، يو د بل په لk.ت کې پرمختګ کوي.د فرهنــګ Lــولې لــويې دورې د سياســي ســقوط
دورې دي. هغه dه چې په کلتور کې لوی دي غير سياسي دي ، حتی سياسي ضد دي. "

يو پياوړی دولتي ميکانيزم د هرډول لوړ کلتوري ودې په وړاندې ترLولو لوی خن8 دی.چيرې چې دولت د
ــ}ه داخلي تخريب لخوا بريد شوی , چيرې چې د Lولنې تخليقي /واکونو باندې د سياسي /واک اغيز ل}ترل
ته راLي� شوی ،هلته فرهنګ خورا oه وده کوي ، /که چې سياسي واکمنi تل د يووالي لپاره ه�ــه کــوي
او د Lولنــيز ژونــد هــر اړخ د هغې سرپرســتi النــدې نيســي.او پــدې کې دا پخپلــه د کلتــوري ودې تخليقي

ــه ( ) او برخــوformsتمايالتو ته د نه بخ.ونکي تضاد په تو1ه 1وري.کوم چې د Lولنيزو فعاليتونو نوي ب 
ــدوديتونو( ــا د سياســي مح ــيرې د هغې طــبيعي پراختي ــه چ ــور ، ک ــر کلت ــه کې وي.ه Xــه ل ــل پ ــته ت وروس

limita�ons) تنې دايمي تجديدoخه ډيره اغيزه ونلري ، نو د ابتدايي غوd (renewalــوي ،او ) تجربه ک

crea�veله هغې dخه د تخليقي فعاليت (  ac�vity)خه ډيريدونکی تنوعd(diversityرا/ي.هره نــوې (

) کــي}ي.مkــر دولت هي� فرهنـګ نـه رامين�تــه کـوي ،heraldب ه د پرمختيا د نوي امکاناتو پيش 1ويي (
لکه dنkه چې ډيری وختونه په بې غورۍ ويل شوي؛ دا يوازې شيان ساتي ه�ه کوي لکـه dنkـه چې دي

) شــوی يی.دا پــه تــاريخ کې د Lولــوanchored) تــه پــه خونــدي ډول لنkــر (stereotypesســXراLيXونو(
انقالبونو المل و.

/واک يوازې په تخريبي ډول فعاليت کوي ، تل د ژوند هر dر1ندونه د خپلو قوانينـو ســتنو تـه اړ باسـي.د
دې د ذهني dر1ندتيا فکري م[ينه ده ، د دې فزيکي /واک خورا پيــاوړې دی.او د دې اهــدافو بې خبرتيــا
په خپل رعيت باندې هم دغه Lاپه تاثير کوي او دوی احمق او وحشي 1ر/وي.حتی کله چې دوی په اصــل
کې د غوره استعدادونو درلودونکي وي.يو dوک چې په دوامداره تو1ه ه�ه کوي په ميخانيکي ترتيب کې
هرdه په زور کي}دي هغه پخپله يو ماشين شي او Lول انساني احسـاس لـه السـه ورکـ[ي.دا د دې پوهيــدو

ــري( ــه وه چې عص ــواک(dmodernخ ــل اخالقي / ــدلی او اوس خپ ــارکيزم زي}ي moral) ان  force(
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) او Lولنــيز او سياســيinspire.يوازې آزادي کولی شي نارينــه لـوی شــيانو تــه ه�ــوي(drawsراجلبوي 

) هي�کله د خلکو روزل او د هغــوی نــوي ژونــدart) راوړي.د خلکو د واکمنې هنر(changesبدلونونه (

) پــه خپــل امــر کې يــوازې بېcompulsion) هنر نــه و.زړه نــازړه مجبــوريت(inspira�onته ه�ولو(

) خـوري اوini�a�ve) لري ،کوم چې د هغې په زي}ون کې حيـاتي نوoـت(drill) تمرين(lifelessجانه(

 لپــاره دfutureيوازې مضامين راوړي ، نه آزاد نارينه.ازادي د ژوند يوه برخه ده چې د انسان راتلونکي

) جــوړونکي ده.کــوم چې د انــارکيزم پــه فلســفه کې خپلــه oــه او غــوره dر1ندونــهoutlookهر نوي ليــد 

) لپاره لوم[نی شرط دی.evolu�onکوي ، د لوي Lولنيز کلتور او نوي انسانيت تکامل (
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)او معاصر کار�رانوProletariat. پرولتاريا (2باب 
خو! ت پيل.

The Proletariat and the beginning of modern Labor Movement

.

پانBوالي عصري او توليد ماشين دور؛modern capitalism        د
دوی د او اتحادیو کار)رو د لوم+ي راGر)ندیدل؛ پرولتاریا          د

خالص اتحادیه سودا)رۍ د مبارزه؛لوډیزم؛ لپاره شتون        د

Kچار�يس د کار)ر؛ او افراطيت سياسي ساده؛        او

غور6نګ کار)ر د او سوسياليزم .     غور6نګ؛

عصري سوسياليزم په لوم[ي سر کې په Lولنيز ژوند کې د اړيکو په اړه ژوره پوهه وه ،په اوسني Lولنــيز
نظم کې ضمني تضادونه حل کولو، او د هغه Lولنيز چاپيريال سره د انسان اړيکو ته نوی طرحــه ورکولـو
ه�ه کول دي.د دې اغيزې د يو dه وخت لپاره د فکري محدوديت پــورې وې ، کــوم چې د ډيــری بــرخې

dخه را/ي.د لوی خلکو فکري او مادي اړتياو لپاره د privileged classes لپاره د امتياز شوي Lولkيو
ژورې او عالي خواخوږۍ نه متاثره شوي او دوی د Lولنيز مخالفتونو د غلطو الرو dخه د وتلو په لXه کې
ــتقيم د دي ترdو انسان ته د هغې راتلونکي پرمختګ لپاره نوي ليدونه پرانيزي.نو له همدې امله ، دوی مس
هغوی د معاصر شيانو لپاره د عقلي حس او اخالقي احساس سـره غوoــتنه وکــ[ه پــه دې هيلــه چې د دوی
نوي تبصرو د رضايت وړ و1ر/ي.مkر نظرونه يو حرکت نه کوي؛ دا پخپلــه يــوازې د ژونــد د /ــانk[و
ــاو شرايطو کې د يو مشخص وضعيت محصول دي ،خو/.تونه يوازې د Lولنيز ژوند فوري او عملي اړتي
dخه رامين�ته کي}ي او هي�کله د خــالص خالص نظريــاتو پايلــه نــه وي.مkــر دوی خپــل نــه هيريــدونکی

او د دوی داخلي يقيني بريا ترالسه کــوي يــوازې هغــه وخت چې دوی د لــوی نظــر لــه)ــ power (/واک

ورکـوي.دا يــوازې هغــه)ـ content (مخې رامين�ته کي}ي ، کوم چې دوی ته ژونــد او فکــري مين�پانkه
ــه oــه ډول وخت ليدل کي}ي چې د سوسياليزم سره د کار د غور/نګ اړيکې په سم ډول وپيژندل شي او پ

.توجه وړ و1ر/ي

 .سوسياليزم د کار د اوسني خو/.ت جوړونکی نه دی؛ بلکه د کار له خو/.ت dخه يې وده ک[ې ده

پايلې په تو1ه رامين�ته شوی چې له هغې dخه موجوده )   logical (غور/نګ د Lولنيز بيارغونې منطقي

capitalist(پانkوالي ن[ۍ  world ډوډۍ لپــاره مبـارزه)ـ iرامين�ته شوې.د دې سمدستي هـدف د ور/ـن

conscious (وه , د شيانو د رجحان سره شعوري مقاومت  resistance په دوامــداره تو1ــه د کــار1رو)ــ
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غور/نګ خپل موجوديت لوی صــنعتي)ــ Modern (وو.د کار مدرن)ــ ruinous (لپاره ډير ويجاړونکی

industrial (انقالب  revolu�on پــورې اړه لــري چې د اتلســمې ميالدي پــي[ۍ پــه وروســتيو کې پــه)ــ
انkلستان کې روان و.او کوم چې وروسته لدې Lولو پن�و براعظمونو ته وغزٻد.وروسته لدې تش پــه نامــه

په لوم[نi دوره کې د کار1رانو د يوې /انk[ې درجې کار) manufacturer system (توليداتو سيسXم
پروسو په پرتله د بشري کار د پلي کولو ميتودونو لپاره دروازه پرانيستله، يوه برخه چې واقعيا د تخنيکي 

سره ډيره اندي.نه لرلـه، ورپسـې دورې لـوی اختراعــات د کــار Lولـو وسـايلو او دسـتkاه کې بشـپ[ بـدلون
راوست.ماشين انفرادي وسيله ختمه ک[ه او په عمومي ډول د توليدي پروسو لپاره په بشپ[ه تو1ه نوې ب ې
رامين�ته ک[ې.د ميخانيکي وسايطو ايجاد په Lول صنعت کې انقالب راوست . په انkلســتان کې خــورا مهم
صنعت ، او د وړۍ او پنبه پروسس کولو او رنګ کولو کې د ميتودونو په بشپ[ه تو1ه د نــوي شــکل المــل
شو.د بخار /واک کارولو له الرې ، چې د جيمــز واټ لخــوا چمتــو شــوی وو ،د ماشــين توليــد د بــاد زاړه

الره لـوم[ی د عصـري انkېزې /واکونو باندې د انحصار dخـه آزاد شـوی و ،د اوبـو او اسـونو /ـواک 
لوی توليد لپاره په مناسب ډول پرانستل شوه.د بخار کارول په ورته خونو کې د مختلـف فعـاليت ماشـينونو

.عمليات ممکن ک[ي

پدې تو1ه عصري فابريکه رامين�ته شوه ، کوم چې په dو لسيزو کې کوچني پلــورن�ي د 1[نــګ نــه ژور
/اي ته وغور/اوه . دا لوم[ی د Lوکر صنعت کې پي§ شو؛ د توليد نورې dانkې په لــ} /نــ8 ســره تعقيب
شوې.د بخار د /واک کارول او د کاس� فوالدو اختراع په لنــ8 وخت کې د اوســپنې بشــپ[ انقالب تــه الره
هواره ک[ه ، او د سکرو صنعتونه او په چXکi سره خپل اغيز د کار نورو کرoـو تــه وغـزاوو.د عصــري
لوی ک.تونو پراختيا د پـايلې پـه تو1ـه د صـنعتي oـارونو پـه زړه پــورې وده درلـوده. بــرمنkهم ، چې پـه

 dخـه46،000 اوسيدونکو ته پرمختګ وک[ ، په ورته مـوده کې شـيفيل8 لـه 73000 کې يې يوازې 1801
. ته وده ورک[ه. د نوي لويو صنعتونو نور مرکزونه په ورته تناسب وده ک[ې110،000

فابريکې انسانانو ته اړتيا لرله ، او د کليو ډيري اوسيدونکي يې oارونو ته د الری په واسطه دغه غوoتنه
مرسته وک[ه ، کله چې د بدنامې او ناوړه عملونو په واسطه ، د عامه /مکو پوره ک[ه.قانون له دوي سره 

لوټ شول او سوال کولو ته يې اړ ک[ل. په عامــه /مکــو بانــدې سيســXميکه غال د ملکې کوچني کروند1ر 
 پــورې يې د خــ[وب شــوي1844) په وخت کې پيــل شــوې وه ، او تــر 1714–1702عينن لخوا په کال (

250،000 کې الهم 1786/مکې له دريمې برخې dخــه زياتــه برخــه نيــولې وه.پداســې حــال کې چې پــه 
 تــه راLي� شــو.د32،000خپلواکو /مکو شتون درلود ، يوازې د تيرو کلونو په جريــان کې د دوی شــمير 

ــرونکي نوي ماشين توليد په نامعلومه پېمانه ملي شتمنi کچه لوړه ک[ه.مkر دا شتمني د يو کوچني امتياز ل

(پـــه الس کې وه او خپـــل اصـــليت يې د کـــاري و1ـــ[و غـــير منظم استحصـــال)ـــ minority (اقليت

exploita�on کې)ـ iته واړاوه ،کوم چې د ژوند اقتصادي 1[ندۍ تغير سره په خــورا ســر1ردانه بــدبخت
ډوب شو.کـه چـيرې يـو dـوک د دې دورې د کارمنــدانو وضـعيت تشـريحات لوســتل لکـه dنkـه چې دا د
انkليسي فابريکې معائنو په راپورونو کې ترتيب شوي ،له دې dخه مـارکس پـه خپلـه سـرمايه کې دومـره

ــا کــه يــو dــوک د Eugene اغيزمنــه X1ــه پورتــه کــ[ې.ي  Buret’s  De  la  misère  des  classes

labeurieuses en Angleterre et France ، لز په خپل لوم[ني کارkکتاب اخلي.کوم چې فري8ر اين
په انkلستان کې د کاري طبقو شرايط؛ خورا ژور مقصود و.يا د معاصرو انkليسي ليکواالنــو لخـوا يــو لـه
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بيالبيلو کارونو dخه ، يو يې د هغه وخت عکس ترالسه کوي چې ذهن حيرانوي.که آرتور ينــګ ، د لــوی
انقالب له پيل کيدو دمخه په فرانسه کې د هغه د سفرونه پيژندلي واي نو کولی يې شول چې اعالن وکــ[ي
چې د فرانسوي کليوالي نفوس لويه برخه د dارويو په کچه والړه ده ،د دوی ويريـدونکي غـربت پـه پايلـه
کې د انسانيت هــره ن.ـه لـه السـه ورکـ[ه.پـه لـوم[ي دور کې د پـرمختللي صــنعتي پرولتاريـا د عصـري
پانkواليزم پرتله د مقايسې په نتيجه کې په لوی انــدازه د لــوی عــوام فکــري او مــادي حــالت بانــدې هم پلي

کې اوســېدل ،او دوی بايــد د ک[ي.د کار1رانو ډيری اکثريت حتی د شيشې ک[کi او يا نور ناوړه /ــايونو 
 ساعتونو پورې د صنعت په سوي� شاپونو کې تير ک[ي او هلتــه يې کــار کــ[یd 15خه تر 14ور/ې له 

واي.د حفظ الصحې تجهيزات د بې 1ناه يــا د بنــديانو د ژونــد او روغتيــا ســاتنې لپــاره چمتــو شــوي.او دا د
معاش لپاره چې هي�کله حتی خورا اړين اړتياو پوره کولو لپاره بس نه و. کــه چــيرې د اونi پــه پــای کې
کارکوونکی کـافي پـاتې شـوی و چې هغـه د دوزخ هـير کـ[ي چې بـد شـراب پـه d.ـلو سـره هغـه د dـو
ساعتونو لپاره ژوند او کار کاوه.دا ترLولو لوی هغه و چې ترالسه کــولی شــو. د دې ډول حــاالتو نــاخوالې
پايله د فحشا ، نشيي توکو او جرمونو کې لوی زياتوالی و.د انسان وحشت هغه مهــال راپورتــه کــي}ي کلــه
چې هغه د دې خلکو روحـاني خـرابي او اخالقي خـرابi لوســتل کـوي چې هي� dـوک ورتـه زړه نـه oـه
کوي.د فابريکې د غالمانو زړه بو1نوونکی حالت د نامتو الريو سيسXم لخوا الهم ډيــر مظلــوم شــوی.د دې
له مخې کار کـونکی مجبـور و چې د فـابريکې د مـالکينو پـه پلورن�يـو کې د هغـه مقـررات او د ور/ـني
کارونې نورې مقالې واخلي.چيرې چې ډيری وختونه ډير قيمتي او نه کاريدونکي تـوکي هغــه تـه ورکـ[ل
شوي.دا دومره الړ چې کار1ران د خپل سخت عايد له السه ل} dه پاتې و.او بايد غير متوقــع لk.ــتونه يې
تاديه ک[ي وي ، لکه ډاکXران ، درمل ، او د ورته توکو ســره چې دوی د فــابريکې مــالکينو dخــه ترالســه
ک[ي ، په داسې قضيو کې د Lي� نرخ په بدلولو کې د دوی لپاره تعين شــوي و.او معاصــر ليکــواالن وايی
چې dنkه ميندې د دې لپاره چې د مــ[ه شــوي ماشــوم لپــاره تــدفين چمتــو کــ[ي پکــار دی چې پــدې تو1ــه
چلوونکي او قبر کيندونکو ته پيسې ورک[ي.او د انساني کار1ر /واک دا محدوده X1ه اخيستنه په نارينه او

چې يوازې د dو الرoود حرکتونو �oينه پورې محدود نه وه.د کار نوي ميتودونو ماشين عيار ک[ل شو، 
سره چمتو شي ، کوم چې پرته له کوم لوی مشکل زده کيدای شي.دا د پرولتاريا د ماشومانو د تباهi المــل
شو.dوک چې د درې يا dلور کالو په عمر کې کار کولو تــه اړ ايســتل شــوي او د دوی /وانــان د صــنعت

) کې راويستل شول .د ماشــومانو د کــار کيســه چې پــه کې لــوم[ی پــهprisonsکارانو صنعتي زندانونو (

) فصـلونوdarkestهي� ډول محدوديت نه وو وضع شوې، د سرمايه 1ذاري پـه تـاريخ کې يـو لـه تيـاره (
dخه دی.دا په 1وته کــوي چې د اخالقي مالحظــاتو پــه واســطه د عيســوی مــديريت dــومره بې زړه تــوب
روان دی.او بې لــه شــکه د عــامو خلکــو ناقانونــه اســتخراج تــه عــادی شــوي وو، اوږدمهالــه کــار1رانو د
فابريکو غير صـحي شـرايطو النـدې پـه پـای کې د ماشـومانو م[ينــه راپورتـه کـ[ې چـيرې چې ريچـارډ
کاريليل کولی شي ، په بشــپ[ عــدالت سـره ، پــه بيت بيتليم کې "د بيkنــاه خلکــو وژلـو وحشــتناکه تکــرار"
خبرې وک[ي.نه تر دې دمه پارلمان داسې قوانين پلي ک[ي چې د اوږدې مودې لپــاره د فــابريکې مــالکينو
لخوا رد شوي ، يا په ساده ډول مات شوي.دولت د استخراج پــه اړه د هغې پــه اللچ د محــدوديتونو dخـه د
مديريت په آزادولو کې خپلې عالي مرستې ورک[ې.دې ته يې ارزانه مزدوران ورک[ل ، د دې هدف لپاره

طوفــان راوپــاروه نـه  بدنامه ناقص قــانون رامين�تــه شــوی ، کــوم چې د قهـر 1834، د مثال په تو1ه ، د 
يوازې د انkليسي کاري Lولkيــو dخــه ، بلکــه د هــر چــا dخــه چې الهم د هغــه پــه بــدن کې زړه وي.زاړه
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 کې د ملکې الــيزابيت پــه وخت کې رامين�تــه شــوی و ، پــه انkلســتان کې د1601ضعيف قانون ، چې په 

) د /پلـو پايلــه وه.خانقاهــانو د خپـل عايــد دريمــه برخـه د بې وزلــو پـه ســاتلوmonasteriesخانقاهونو (
مصرف ک[ې وه.مkر هغه ملکيت کونکي چې دوی ته د خانقاه لويه برخه راوتلې وه فکر نه کاوه چې دې
اړين دريم برخې ته وقف ک[ي.نو د پاريس لخوا وضع شوی قانون د بې وزلو ته د پاملرنې دنده لرله او د
هغه چا لپاره د ژوند اړتياو موندلو کې چې د دوی موجوديت راپورتــه شــوی و, قــانون پــه غــربت کې يــو
شخصي بدبختي وليدله، چې له امله يې انسان مسؤول نه و ،او هغه ته يې حق ورکــ[ چې د مرســتې لپــاره
يې په Lولنه کې غ} وک[ي کله چې د خپــل هي� غلطi لــه املــه هغــه اړ شــو او نــور يې چمتــو کولــو تــوان
ونلري.دې طبيعي قانون ته Lولنيزه /انk[تيا ورک[ه. په هرصورت ، نوی قــانون غــربت د جــرم پـه تو1ــه

پيژندلی ، او د شخصي بدبختi مسؤليت يې د ادعا شوي قرباني په تو1ه اچولی.

Malthusianنوی قــانون د مالتوســياي (  doctrineعقيــدې تــر نــاوړه اغــيزې النــدې رامين�تــه شــوی (
و.ميلتوس ، چې د نفوسو ستونزې باندې مشهور کار د 1ودين سياسي عدالت ته د /واب پــه تو1ــه پيژنــدل
شوی و ،په سپکو الفاظو کې يې اعالن ک[ی و چې غــريب ســ[ی دې تــه اړ ايســتلی چې د نــه منــل شــوي
ميلمه په تو1ه Lولنه ته الړ شي ، او له همدې امله نشي کولی د /انk[و حقونو ادعـا وکــ[ي.دا ډول نظــر ،
ــه يې البته ، د صنعتي بارونو کارخانې ته رامين�ته شوی او د استخراج لپاره د دوی غير محدود اړتياوو ت
اړين اخالقي مالت[ ورک[و. نوي قانون د پاريش چارواکو له الس dخه د بې وزلو د ساتنې شرايط پــه پــام
ــه واســطه کې ونيول او د دې له خوا د Lاکل شوي مرکزي اداري الندې وسپارل شول، د پيسو يا احکامو پ
د موادو مالت[ د ډيری برخې لپاره وو چې د ورک هاؤس لخوا /ای په /ــای شــوی ،هغــه بــدنام او کرکــه
لرونکی اداره چې په عامه ويناو کې يې "ضعيف قانون باسXيل" نومي}ي.هغه dوک چې په برخليک سره
وجنkيده او مجبوره شو چې د کار په خونه کې پناه واخلي ، خپل حيثيت يې د انســان پــه حيث تســليم کــ[ ،
/که چې دا کورونه oکاره زندانونه وو.په کوم کې چې فرد د خپل شخصـي بـدبختi لــه املـه مجـازات او

سپکاوی شوی و.

په کار/ايونو کې د اوسپنې ډسيپلين غالب و ، کوم چې د سختې سزا ســره وو د هـر چــا هــر ډول مخـالفت
سره مخ شو. هرdوک د ترسره کولو لپاره يو Lاکلی دنده درلـوده؛هـر هغــه dـوک چې دا يې نشــي ترسـره
کولی په مجازاتو کې له خواړو dخه بې برخې و.خواړه د اصلي زندانونو په پرتله خـورا خـراب او کــافي
iنه وو ، او دا چلند دومره سخت او وحشي وو چې ماشومان اکثرا /ان وژنې ته اړ ايستل شوي وو.کورن
ــارواکو جال شوې او غ[و يې اجازه درلوده چې يو بل سره يوازې په Lاکل شوي وخت کې و1وري او د چ
ــه تر نظارت الندې.هرې ه�ې ته الرoوونه شوې چې د ترهkرۍ په دې /ای کې د اوسيدو /ای دومره ن
کنXرول کي}ي چې يوازې خورا خورا اړين اړتيا د انســانانو د ايســتلو لپــاره اړ ايســتل کــي}ي،دا د نــوي او
ضعيف قانون اصلی هدف و.د ماشين توليد زر1ونه د دوی د ژوند کولو پخوانيو وســيلو لــرې کــ[ي وې،د

 السي اوبدونکو د عصري لويو بوLو لخوا سوالkر جوړ شـوي وو،L 80،000وکر صنعتونو کې يوازې د 
او نوي قانون ورته په 1وته ک[ه چې ارزانه کار د مديريت پــه قومانــدې کې و ، او د دې ســره د دوامــداره

اجرت کمولو امکان هم کم و.

د دې ناوړه شرايطو الندې يو نوی Lولنيز Lولkی رامين�ته شو ، کوم چې په تــاريخ کې هي� مخک§ نــه و:
عصري صنعتي پرولتاريا.د پخواني وخت کوچني کسبkر ، چې د /ايی غوoتنې له مخې يې پوره خــدمت
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کاوه ، د ژوند نسبتا اطمينان لرونکي ژوند يې خوند کاوه.کوم چې پرته له کوم د پام وړ شاک dخه يوازې
ډير ل} /ن8ول شوي و.

هغه خپله د روز1ار دنده ترسره کوله ، بيا يو مسافر شو ، او ډيری /له وروسته پخپله يو ماسXر شو. /که
چې د هغه د سودا1رۍ د اړينو وسايلو استمالک د هي� لوی پانkو ملکيت پورې اړه نلرله ، /کــه چې دا د
وخت په تيريدو سره رامين�ته شوې وو . د هغه کار د انسان لپــاره د پــام وړ و او الهم ورتــه طــبيعي ډول
وړاندې کوي کوم چې تخليقي فعاليت ته ه�وي او انسان ته د داخلي رضايت تضمين کوي.حتی د کوچــني
کور صنعتکار ، dوک چې د پانkوالي دور په پيل کې دمخه د خپل محصــول لــوی برخــه ب8ايــه خلکـو تــه
توزيع کوي ، په اوسني معنی کې د پرولتاريا نه لرې وه. صنعت ، په /انk[ي ډول د Lــوکر صــنعت ، پــه
کليوالو ولسواليو کې خپل مرکزونه درلودل ،نو /که چې کوچني کسبkر په ډيری مواردو کې د هغــه يــوه
کوچنi برخه درلوده ، کوم چې د هغه لپاره ساتنه اسانه ک[ې.او لکه dنkه چې راتلونکی ســرمايه 1ــذارۍ
د ماشين تر تسلط مخکې وې ، الهم د صنعت د السي صنايعو سره تــ[ل شــوې ،د دې پراختيــا امکانــات د
محدود وخت لپاره�که چې د صنعت محصوالتو غوoتنه د عرضې dخه د قاعدې په تو1ه وه ، نو کار1ر
يې د جدي اقتصادي بحرانونو په وړاندې ساتل کيده.لکه dنkه چې دا دمخه په لويه کچه د خلکـو غوoـتنې
پورې اړه درلوده ، او له همدې امله د بهرني بــازارونو فتح بــاعث و1ر/يـد.هـر نــوي اخـتراع د توليـد پــه
ظرفيت کې په ډيروالي اندازه کې وده ک[ې او صنعتي ســرمايه د ســرمايه 1ــذاري صــنعت غــير متنــاقص
مالک جوړ ک[.او dنkه چې ازاده سيالي ، کوم چې د تيوريکانو لخوا د اوسپنې اقتصــادي قــانون پــه تو1ــه
ــد ــ8 وخت کې باي ترسره کيده ، د صنعتي توليد کوم پالن شوی کنXرول يې له پوoتنې لرې ک[.په اوږد يا لن
داسې موارد شتون ولري کله چې د مختلف الملونو له امله ، د صنعتي محصوالتو تحويلi غوoتنه تقاضــا

ډير ک[ي.

دې کار په ناdاپي ډول د توليد مخه ونيوله ، داسې ک[کېچونه چې د oارونو پلوه و1[و ته زيــان رســونکي
و. /که چې دوی غير فعاله کار1مارونکي غندي، او له دې امله دوی د ژوند وسيلې dخه بې برخې کــوي

، دا يوازې د زياد توليد پديده ده کوم چې د عصري پانkوالي اصلي ماهيت dر1ندوي –

دا هغه dه دي چې په oکاره ډول د يو داسې وحشت dر1ندوي چې انسان پکې هي� ارزoت نلري او م[ه
شيان هرdه لري. مkر پرمخ تلونکي پرولتاريا په بشپ[ ډول د دې سيسXم اقتصادي بدلونونو ته رسيدلې وه
، /که چې غ[و يې پرته له مين�ه وړلو ته هي� اړتيا نه درلوده. طبيعي انساني اړيکې چې د – کــار1ر او
د هغه سفر کونکو ترمين� شتون لري د عصري پرولتاريا لپاره هي� معنی نلري.هغه يوازې د يوې Lولkي
ــاره لخوا د استحصال کولو اعتراض و چې ورسره اوس هي� ډول Lولنيزه اړيکه نه وه.د فابريکې مالک لپ
هغه يوازې د "الس" په تو1ه شتون درلود ، نور د انسان په تو1ه نه. هغه و ، يو dوک شــايد ووايی ،هغــه
غله چې د هغه وخت لوی صنعتي انقالب په oــارونو کې يـو /ـاي شـول، وروسـته هغـه چې Lــول Lولنـيز
ــه دري� يې له السه ورک[. په Lولنيز ډول له پامه غور/ول شوی ، هغه د ک.تi خرابو شويو انســانانو د ډل
ييزې ډلې برخه 1ر/يدلې ، dوک چې Lول د ورته برخليک سره مخ شـوي وو.عصـري پرولتاريــا هغــه د
ماشين س[ی و ، د غوoې او وينې يو ماشين چې د سـXيل ماشــين يې پـه حــرکت کې اي.ـی ،د نـورو لپــاره
شتمني رامين�ته ک[ي ، پداسـې حـال کې چې د دې شـتمنi اصـلي توليــد کـونکی بايـد پـه بـدبختi کې مـ[
شي.او د صنعت په لوی مرکزونو کې د هغه د ملkرو سره بدبختi سره ن}دې ژوند کول نــه يــوازې خپــل
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مادي موجوديت ته /انk[ی شخصيت ورک[ ، دا پــه تــدريج ســره د هغــه د فکــر کولــو او نــوي تصــوراتو
احساس کولو لپاره رامين�ته شوی کوم چې هغه په اصــل کې نــه پيژنــدل شــوی.د پاؤډينــګ ماشــينونو او د

chimneysچيمنيانو ريکيک   reeking  کولو نوې ن[ۍ ته واړول شو، هغه په لوم[ي ســر کې يــوازې
/ان د يو /واکمن ميکانيزم کې د ويل يا کوګ په dير احساس وک[ چې د کوم فرد په تو1ــه هغــه بې وســه
ــه kنd خه وت.تي , د هغه لپاره ، لکهd و.هغه ډير ژر يا وروسته هم د دې تمه نه درلوده چې له دې حالت
چې عادي ژوند هي� وسيله نه لري پرته د هغه د السونو پلورلو سره ، د هرې الرې منع کيده او يوازې دا

 ، د هغه نسل هماغه برخليک ته زيان رسولی و. د هر Lولنيز ت[او dخه بې برخې وو ،هغــه پــه بشـپ[ نه 
ډول د دې لوی /واک سره پرتله کولو کې هيـ� شی نــه و چې هغــه يې د هغې د شخصــي X1ــو لپــاره د بې
وسه وسيلې په تو1ه کارولی و.د دې لپاره چې يو/ل بيا يو dه شی او د هغه ډير oـه والي اغـيزمن شـي ،

ډير ژر يا وروسته بايد  considera�onسره عمل وک[ي ، دا ډول غورونه  هغه بايد د خپل ډول خلکو 
هغه کنXرول ک[ي که هغه نه غواړي په ساده ډول په اوبو کې ډوب شي؛دوی په لوم[ي سر کې پرولتاري
اتحادونو ، په Lوليز ډول د کار عصري حرکت ته الره پيدا ک[ه.دا هغه "اعتراض کونکی" نه و چې د بې
/ايه شوي خلکو حرکت يې ژوند ته راواړاوه , لکه dنkه چې د تنګ نظری عکس العملونه او يو ظالمانه
مديريت هغه مهال د Lينkار کولو جرات وکــ[ ،د کــار1رانو تــرکيب د دوی د قومانــدې يوازيــنi وســيله وه
چې د دوی ژوند يې وژغوره او د ال زياتو انساني شرايطو الندې ژوند کولو لپاره يې زمينه برابره کــ[ه.د
تنظيم شوي مزدور کارانو د دې بين8ونو لوم[ي وړانديزونه ، کوم چې د اتلسمې پي[ۍ لــوم[ۍ نيمــايې تــه
رسيدلی شي.د سرمايه دارۍ نظام ترLولو ژورې برياوې له مين�ه تللو او د ژونــد موجــوده شــرايطو کې د

 کال راهيسې په انkلين8 کې يو قانون شتون درلوده چې له مخې يېo1350ه والي پرته نور هيـ� نه وو.له 
ــوازې د توکــو د دولت لخوا ، معاش او ساعتونه تنظيم کي}ي.د پخوانi کسب همکارۍ اتحاديې خپل /ان ي
توليد او د حق حقايقو پورې اړوند پوoتنو سره مصروف ک[ی وو. مkــر کلــه چې ، د نــه شــتون لــرونکي

فشار راوړل شو ،د سودا1رۍ د اتحاديې سرمايه 1ذارۍ او د "توليدونکو" معاشونو خپرولو په نور زيات 
لوم[ۍ موسسې د تمايل سره د مبارزې لپاره د مزدورانـو د نــوي Lولkيــو تــرمن� رامين�تــه شـوي.مkـر د
تنظيم شوي کارمندانو دا ه�ې په يو/ــل کې د مــديرانو لــه هــرډول مقــاومت ســره مخ شــوې ،هغــه د زاړه
قانون د ساتلو او د کار1رانو "غيرقانوني" سازمانونو دبره کولــو لپــاره غوoــتنو ســره حکـومت محاصـره

کال د تش په نامـه اعمــالو پــه تصـويب .ـ 1800-1799ک[. او پارلمان دې غوoتنې ته په سمدستي ډول د 
ــع ــرکيب من سره /واب ووايه ، کوم چې د معاشونو لوړولو يا د کار موجوده شرايطو oه کولو لپاره Lول ت
ک[ل او د سرغ[ونې لپاره يې سخته جريمه تعين ک[ه. پدې تو1ه د صـنعتي پالزميـنې لخـوا غـير مشــروط
استحصال ته مزد ورک[ل شو ، او له بديل سره مخ شول دا چې قانون ته تسليميدل او پرته له کوم مقاومت
dخه منل دا Lولې پايلې 81ې وې ، يا هغه قانون ماتوي چې دوی يې محکــوم کــ[ي دي ، د داســې انتخــاب
سره مخالفت کول پريک[ه د کارمندانو د زړورې برخې لپــاره خــورا ســتونزمن نــه وه ، dرنkــه چې دوی

ډير ل} درلودل په هرصورت چي له السه يې ورک[ي.

دوی د قانون dخه سرغ[ونه وک[ه چې د انساني کرامت ملن8ې وهي ، او د هرې الرې ه�ه کوي ترdو د
دې احکام ترالسه ک[ي. له هغه وخته چې د سـودا1رۍ اتحـاديې سـازمانونه ، چې پــه لـوم[ي سـر کې پـه
بشپ[ ډول په کرکXر کې /ايی وو او /انk[ي صــنعتونو پــورې محــدود وو ،د موجــوديت لــه قــانوني حــق
dخه بې برخې شول ،دلته په Lول هيواد کې خپــور شــوی د نــامتو دوه اړخــيزو X1ــو اتحــاديې يــا ورتــه بې
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رحمانه ادارې موجودې وې چي د دوی يوازينi هدف په تو1ه د پرولتاريــا د اصــلي جنkيــاليو ســازمانونو
پام اړول وو.د دې خالصې اتحاديې داخلي اســاس د کــار1رانو پــه مينـ� کې د وســله والــو عناصــرو د پXــو
ه�و dخه جوړ شوی و ، د Lاکل شويو س[يو dخه کوچنi يا لــوی ډلې ، د ډيــرو رازونــو او دوه اړخــيزو
همکاريو لپاره د قسم په تو1ه پابند دي.د انkلين8 په شمالي صنعتي برخو کې او په /ــانk[ي ډول ســکاLلين8
کې د دې پXو سازمانونو لوی شمير شتون درلود ،کوم چې د کار 1مارونکو پروړاندې جkــ[ه پــرمخ وړي
او کار1مارونکي يې مقاومت ته ه�ــوي.دا د معــاملې پــه نــوعيت کې /ــای لــري چې د دې مبــارزو dخــه

غوره ک[ې ، لکه dنkه چې پوهيدل اسانه دي ، کله چې موږcharacterډيری يې خورا تاوتريخوالی ب ه 
د کار1رانو بد وضعيت په پام کې ونيســو چې د اقتصــادي شــرايطو نــاورين پرمختيــا پايلــه ده او د قــانوني
محاکمو لپاره حتی د پرولتاريا د ژوند د معيارونو ترLولو معمولي تعقيب ه�ي دي.د قانون د ليک هــرډول

 کـال کې د سـودا1رۍ1824سرغ[ونه په وحشتناکه جزا سره ليدلې شـوې .حـتی وروسـته لـه دې چې پـه 
اتحاديې سازمانونه په قانوني ډول وپيژندل شول ، عــدلی تعقيبونــه د اوږدې مــودې لپــاره ونــه دريــدل. بې
شعوري قاضيان د کار 1مارونکو طبقو X1و ته په کلکـه او ســپ[نه ســاتنه کې پـه غيرمسـتقيم کــار1رانو پـه
سلkونو کاله بند محکوم ک[. او يو dه د پـام وړ وخت تـير شــو مخکې لـدې چې يــو dـه دوامــداره شــرايط

غالب شي.

 کې ، پ� کار1ر سازمانونو په 1السکو کې د اوبــدونکو عمــومي اعتصــاب پيــل کــ[.پــه ورســتيو1812په 
کلونو کې Lوله شمالي انkلستان په دوامداره تو1ه د کــار1رانو تــر من� د اعتصــابونو او نــاکراريو لــه املــه

 کې پــه لنکاســتر شــاير کې د ســپنرانو او اوبـدونکو لـویL1818کان وخــوړ، کــوم چې پـه نهــايت کې پـه 
اعتصاب پای ته ورسيد. په کوم کې چې کار1رانو د عادي غوoتنو سربيره د ډيرو معاشونو غوoتنه کوله
، د فابريکې قانون اصالحاتو غوoتنه يې وک[ه ، او د �oو او ماشومانو د کار انساني ک[نالرې د اصــالح
غوoتنه وشوه. همدغه کــال د ســکاLلن8 د کــان کينــدونکو لــوی اعتصــاب راوســت ، کــوم چې د دوی د پXــو
سازمانونو لخوا ترتيب شوی و.په ورته ډول د سکاLلينL 8وکرۍ لويه برخه د وخت پــه تيريــدو ســره د کــار
بنديدو له امله معلول شوې وه.ډيــری وختونــه اعتصــابونه د اور ســو/يدنې ، د ملکيت ويجــاړولو او عامـه
ناورغيو سره مخ شوي.نو /که حکومت په مکرر ډول صنعتي برخو ته د ملېشو د ايســتلو اړتيــا ســره مخ
و. لکه dنkه چې وروسته په هر بل هيواد کې ، نو بيا په انkلين8 کې ، د کــار1رانو نارضــايتي د ماشــينونو
معرفي کيدو په وړاندې راپورته شوې. هغه Lولنيز اهميت چې دوی تراوسه نه پيژندل شوي ، او کــوم چې

 کال په لوم[يو کې ، د ماشينونو د ساتنې لپاره /انk[ی قانون1769د دوی د غوoتنې سمدستي المل و.د 
وضع شو.مkر وروسته ، کله چې د بخار بري.نا کارول د ماشين توليد کې 1[ندی پرمختــګ پيــل کــ[ ، او
په /ـانk[ي ډول د Lـوکر صـنعت کې پـه زرهـاو کــار1ران د خوار/ـواکi وسـيلې غال شـوي او پـه ژور

 کې ،1811بدبختi کې ډوب شوي ، د ماشينونو ويجاړيدل هره ورځ پي.ي}يدا د نامتو لــوديزم دور و. پــه 
ــدلو په نهXينkهم کې له دوه سوو ډير ماشين لمونه ويجاړ شول.په آرنول8 کې ، چيرې چې د ذخيره کولو اوب
ماشين معرفي کول په سلkونو زاړه اسٹاک اوبدونکي په تاديه کې اچولي وو ،کار1رانو فــابريکې ودرولې
او شپيته نوي ماشينونه يې ويجاړ ک[ل ، چې هر يو يې د dلوي.ت پون8ه پانkوونې قيمت استازيتوب کاوه.
ورته برنامې هرچيرې تکرار شوې.د قانون oه والی dه و ، dومره چې د پرولتاريـا د خلکو اړتيا په پرله
پسې ډول لوړه شوه ،او اداره او حکومت نه د دوی د وضعيت باندې پوهيدنه او همدردی لري شــوه !پاچــا
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حــتی ســخت قوانينــو ونشــول  په هر/ای کې صنعتي حلقو کې خپله شاهي مداخله وک[ه ،خو بيــا هم 1لوډ 
کولی د هغه ويجاړولو کار ودروي.

"هغه dوک ودروئ چې جرئت کوي هغه dوک ودروي چې کولی شي! " د پ� کار1ر Lولنو د dار کلمــه
وه.د ماشينونو ويجـاړول يـوازې هغـه مهـال ودرٻـدل کلـه چې د موضـوع نـوی پوهــه د دوی پـه مين� کې

 کې ،1812راپورته شوه، او دوی وليدل چې دوی نشي کولی پـدې وســيله تخــنيکي پرمختــګ ودروي.پــه 
پارلمان يو قانون تصويب ک[ چې د ماشينونو ويجـاړولو لپـاره د مـرګ ســزا ورکـوي.دا پـدې وخت کې و
چې الرډ بايرن د حکومت لخوا د هغه مشهور تور ولkاوه او په طنزي ډول يې غوoتنه وک[ه، کـه چـيرې
وينه تويونکی قانون پلي شي ،کور بايد چمتو ک[ي چې جيوري بايد تــل دولس قصــابان ولــري.چــارواکو د

 پــه جنــوري کې ،1813/مکې الندې غور/نګ مشرانو په سر کې د dلوي.ت زره پون8و قيمت کې.ـود.د 
ــالونيو اتلس کار1ران چې په لوډيزم محکوم شوي په يارک کې /[ول شوي ،، او په آسXراليا کې جزايي ک
ته د منظم کارمندانو اخراج پـه ويـرونکي نـرخ کې ډيـر شـوی.مkـر پخپلــه خو/.ـت يـوازې 1[نـدی وده
ک[ې ، په /انk[ي تو1ـه کلـه چې د نـاپليون جنkونــو پـای تــه رسـيدو وروسـته د سـودا1رۍ لـوی بحــران

 بدنام جوار قوانينو له امله الهم تنــګ شــوی و ،1815رامين�ته شو ،دا وضعيت د dو لن8و حاصالتو او د 
چې له مخې يې د ډوډۍ قيمت په مصنوعي ډول لوړ شوی و.مkر که dه هم د عصري کــار1ر غور/نــګ
دا لوم[ی پ[او په لويه برخه کې تاوتريخوالی و ، دا الهم په مناسب معنی کې انقالبي نه و.د دې لپاره دا د
اقتصادي او Lولنيز پروســو اصــلي الملونــو ســم پوهــه نلــري چې يــوازې سوســياليزم يې کــولی شــي.د دې
تاوتريخوالي ميتودونه يوازې د هغه وحشــيانه تــاوتريخوالي پايلــه وه چې پخپلــه کـار1رانو بانـدې /ـورول

پــه هرصــورت شوې وه.مkر د /وان غور/نګ ميتودونه د پانkوال نظام په وړاندې ندي الرoــود شــوي 
يوازې د دې خورا ناوړه افراطيتونو له مين�ه وړو او د پرولتاريه لپاره د oه انساني ژوند معيار رامين�ته
کولې شو."د عادالنه ور/ې کار لپاره د عادالنه ور/و معاش" د دې لوم[يو اتحاديو شــعار و ،او کلــه چې
کار1مارونکو په خورا وحشت سره د کار1رانو دغه معتـدل او يقينــا پـه بشــپ[ ډول معقـول غوoــتنې سـره
مقاومت وکـ[ ،وروسـتی مکلـف و چې د موجـوده شـرايطو النـدې دوی تـه هـرډول ميتودونـه وکـاروي.د
غور/نګ لوی تاريخي اهميت د دې ساده وجود په پرتله په لــوم[ي ســر کې د هغې اصــلي Lولنــيز اهــدافو
کې ل} دی.دې يو/ل بيا ويجــاړ شــوي خلکـو تــه الره ورکــ[ه چې د اقتصــادي شــرايطو ډاډ لــوی صــنعتي
مرکزونو ته اړولی و.دې د دوی Lولنــيز احســاس راژونــدی کــ[. د استحصــال کونکــو پروړانــدې طبقــاتي
مبــارزې د کــار1رانو پيوســتون راوي§ کــ[ او د دوی ژونــد تــه يې نــوې معنــا ورکــ[ه.دې د غــير محــدود
استحصال اقتصاد قربانيانو ته نوې هيله وريـاده کـ[ه ، او دوی تــه يې يــوه الر وoـودله چې دوی تـه يې د
دوی د ژوند د خوندي کولو او د دوی د غصب شوي انساني وقـار د دفــاع امکانــات وړانــدې کــ[ل.. دې د
کـار1رانو /ـان بسـيا کـول پيـاوړي کـ[ل او دوی تـه يې يو/ـل بيـا پـه راتلــونکي بـاور ورکـ[.دې کـ[نې
کار1ران د /ان ډسپلين او تنظيم شـوي مقــاومت کې وروزل ،او پـه دوی کې د دوی د /ـواک شـعور او د
دوی د وخت پــه ژونــد کې د Lولنــيز فــاکتور پــه تو1ـه د دوی اهميت تــه وده ورکــ[ه.دا د دې حــرکت لـوی
اخالقي خدمت و چې د وضعيت اړتياو dخه زي}يدلی و ،او کوم چې يوازې هغه ارزولی شــي dــوک چې
Lولنيزو ستونزو ته ستر1ې په الر وي او پرته لدې چې د خپلو ملkرو نارينه وو دردونو لپــاره خواخــوږي

 کې د کـار1رانو د تـرکيب پروړانـدې قـانون لغـوه شـو چې د حکـومت او د1824پـه  ولري.کلـه چې بيـا 
ــو مين�نi طبقې هغه برخه چې بصيرت لري په نهايت کې قانع شوي چې ډاډ ترالسه ک[ئ چې حتی ترLول
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سخت /ورونه به هي�کله خو/.ت مات نک[ي ،د کار1رانو د سودا1رۍ اتحاديه په Lــول هيــواد کې پــه نــا
اLکل شوي نرخ کې خپره شوه.پخوانيو /ايی ډلو لــوی اتحــادونو کې ســره يو/ــای کــ[ل او پــدې تو1ــه يې
غور/نګ ته اصلي اهميت ورک[.حتی په حکومت کې عکس العملونه نور نشي کولی دا پرمختګ کنXرول
ــرکت ک[ي.دوی يوازې د دې د پيروانو ترمين� د قربانيانو شمير ډير ک[ی ، مkر دوی نشو کولی پخپله ح

راپورتــه کيــدل بيرته شا ک[ي.په فرانسه کې له اوږدو جk[و وروسته په انkلستان کې د سياسي افراطيت 

درلــود. نارينــه لکــهInfluenceډول د انkليسي کار1رې طبقې باندې هم قــوي نفــوذ naturallyپه طبيعي 
برډي� ، هنري هن� ، ميجر کارټ رائ� ، او له هرdه پورته ويليم کوب� ، چې مقاله يې سياسي راجستر
ده ،وروسته لدې چې نرخ دوه چنده ته راLي� شو ، د شپيتو زرو گردش ترالســه کــول ، د نــوي اصــالحي

1800-1799، د   corn lawsغور/نګ فکري مشران و.دا خپل بريدونه په عمده ډول د جوارو قوانينو 
د ترکيب عملونو ، او ترLولو مهم په وړاندې رهبري کوي د فاسد Lاکنيز سيسXم پروړاندې چې الندې يې د
مين�نi طبقې لويه برخه له فرنچائز dخه ايستل شوې وه.د هيواد په هــره برخــه او پــه /ــانk[ي تو1ــه پــه
شمالي صنعتي ولسواليو کې پراخه ډله ايـزې غونــ8ې خلکـو تـه حـرکت ورکـ[.مkـر د کاسـXلريګ النــدې
عکس العمل حکومت د هرډول اصالح سره مخالفت وک[ ، او له لوم[ي dخه Lاکل شوی و چې د زور له

 ، شــپيته زره خلــک پــه1819الرې د اصالحاتو پروسه پای ته ورسوي.کله چې د ا1ست په مياشت کې ، 
مانچسXر کې پيXرز فيل8 ته واستول ترdو حکومت ته ډله ايز غوoتنليک جوړ ک[ي ،مجلس د مليشــو لخــوا
منتشــر شــو ، او dلــور ســوه کســان Lپيــان يــا ووژل شــول.پــه هيــواد کې د "پيــXرلو" د وژنې د ه�ونکــو
ــطه چې د پروړاندې طوفاني الريون ته حکومت د بدنام شپ} 1ګ قوانينو سره /واب ورک[ ،د کوم په واس
غون8ې حق او د مطبوعاتو ازادي په مؤثره تو1ــه و/نــ8ول شــوه او اصــالح غوoــتونکي تــر Lولــو ســختې
ــXلوډ او محاکمې ته مسؤل وبلل شول.د تش په نوم "کيXو سXري� سازش" لخوا ، په کوم کې چې ارتور تيس
د هغه ملkرو د برتانيا کيبي غ[و د وژنې پالن درلود , حکومت ته د فرصت هيله ورک[ل شــوې وه چې د

 کې ، تيسل ووډ او1820 ، 1اصالحاتو غور/نګ پروړاندې د سخت شدت سره پرمخ والړ شي.د می په 
د هغه dلور ملگرو په تخت کې د خپلې ه�ې لپاره پيســې ورکــ[ې:د هــابيوس کــارپس عمــل د دوه کلونــو
لپاره و/ن8ول شو ، او انkلستان يو عکس العمـل رژيم تــه وســپارل شــو چې د خپلـو اتبــاعو حقونــو تـه يې

 جــوالی انقالب د انkليســي1830درناوی نه کاوه.دې د اوس لپاره حرکت ته ودرول. بيا په فرانســه کې د 
اصالحي غور/نګ د بيا ژوندي کيدو المل شو ،کوم چې دا /ل په بشــپ[ ډول مختلــف کرکــXر اخيســتی. د
پارلماني اصالحاتو لپاره مبارزه بيا پيل شوه.مkر وروسته لدې چې بورژوازی د دوی غوoتنو لويه برخه

 اصالحاتو لخوا مطمئن وليدل ، يوه بريـــا چې دوی يې يــوازې د کــار1رانو /ــواکمن مالتــ[ لپــاره1832د 
درلوده ،دوی د اصالحاتو د نورو Lولو ه�و مخالفت وک[ ، د ن[يوال رايې په لXــه کې و ، او کــار1ران يې

پري.ودل چې خالي الس پري}دي.

نه يوازې دا چې: نوي پارلمان يو شمير غبر1ون لرونکي قوانين تصويب ک[ل چې له مخې يې د کــار1رو
ــدنام1834تنظيم کولو حق يو /ل بيا جدي 1واoل شوی.د دې نوي قوانينو په مين� کې روoانه مثالونه د   ب

ضعيف قوانين و ، کوم ته چې دمخه اشاره شوې.کار1رو احساس وکــ[ چې دوی پلــورل شــوي او خيــانت
شوي ، او دا احساس د مين�نi طبقې سره د بشپ[ وقف کيدو المل شــوی.د اصــالحاتو نــوی غور/نــګ لــه
دې وروسته په پرمختللي چاريتزم کې قوي dر1ندونې موندلي ، کوم چې دا ري.تيا ديد کوچني بورژوازي
د پام وړ برخې لخوا مالت[ شوی ،مkــر پــه کــوم کې چې د پرولتاريــا عنصــر هرچــيرې او انــرژی برخــه
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اخيســتې.چــارLيزم ، البتــه ، پــه خپــل بيــنر کې د منشــور شــپ} منــل شــوي Lکي ليکلي و ، چې هــدف يې د
پارلماني بنسXپالنې بيا جوړونه وه ،مkر دې د کار1رو Lولې Lولنيزې غوoتنې هم تخصيص ک[ې وې او د

 ســXيونز ، د چارLيســ�JRمستقيم بريد هر ډول ه�ــه يې کولــه ترdــو دا واقعيتونــو تــه واړوي.پــدې تو1ــه 
غور/نګ يو له خورا اغيزمنو مشرانو dخه ،مkر د دې پر/ای بايد د "ډوډۍ او کوچو پوoتنې" په تو1ــه
وپيژندل شي /که چې منشور به oه کورونه ، کافي خواړه ، انساني Lولنې او د کــار1رو لپــاره د کــار لنــ8
ساعتونه معنی ولري.دا د همدې دليل لپاره و چې د لسو ساعتونو لمان�ل شوي پروپا1ند پـه غور/نـګ کې
دومره مهم رول ولوباوه.د چارLيس� غور/نګ سره انkلين8 انقالبي دورې ته داخل شــو ، او د بــورژوازي
او کار1رې طبقې پراخه ک[ۍ قانع وې ، د هيواد په هره برخه کې لــويې لــويې غونــ8ې د حــرکت 1[نــدي
ــدونکی اړخ ــاکرارۍ دې تهدي ــری اعتصــابونه او دوامــداره ن ــه oــارونو کې ډي ــدو شــاهدې وې او پ خپري
ورک[.ويره لرونکي کار1مارونکو په صنعتي مرکزونو کې "د اشخاصو او ملکيتونو ساتنې لپــاره" ډيــری
ــ[ي. د چارLيســ� ــه ک ــله پورت ــار1ران هم وس ــل شــو چې ک ــ[ي. دا د دې الم ــه تنظيم ک ــله وال ليkون وس

 کې پــه لنــدن کې راوبلــل شــو ، او وروســته1839کنوانسيون د پريک[ې لــه مخې ، کــوم چې د مــارچ پــه 
برمنkهم ته ولي}دول شو ،د دوی پن�لس غوره وينا کونکي د هيواد هرې برخې تـه لــي}ل شـوي وو ترdـو
خلک د خو/.ت اهدافو سره آشنا ک[ي او د چارLيس� غوoتنې ته د السليکونو راLول ک[ي.د دوی غون8و
کې په سلkونو زره خلکو برخه اخيستې وه ، او وoودله چې غور/نګ د خلکو پــه مين� کې dــه غــبر1ون

راپارولی و.

چارLيزم يو لوی شمير هوoيار او /ان قربــاني کــونکي ترجمانــان او مشــران درلـودل(لکــه ويليم لوويــل ،
ــنري ــن ، ه ــز واLس ــترينXkن ، جيم ــنري هي ــXيفنز ، ه ــرين ، جی آر س ــXر اوب ــونر ، بران ــير1وس او ک في
ونسن� ،اي ايچ بيومون� ، ارنس� جونز ، يوازې يو dو غوره پيژندل شوي کسان موجود وو.)چارLيزم ،
د واقعيت په تو1ه ، د مشخص اهـدافو سـره حـرکت نـه و ، بلکـه د وخت Lولنـيز ناخوoـi لپـاره د پـام وړ
اساس و ،مkر دې يو ل[زونکی اغيز ک[ی ، په /انk[ي تو1ـه د کـار1رې طبقې dخـه ، کـوم چې د لـرې
پرتو Lولنيزو اهدافو ته منونکی وو.سوسياليزم هم د چارLيس� دورې په جريان کې په کلکه مخ په وړاندې
تللی ، او د ويليم تامپسن ، جان 1ری ، او په /انk[ي تو1ه د رابرټ اوون نظريات ، د انkليســي کــار1رو
ترمين� په پراخه کچه خپريــدل پيــل کــ[ل.پــه فرانســه ، بلجيم او راين هيــواد کې هم ، چيرتــه چې صــنعتي
پانkوالي لوم[ی په براعظم کې /ان تاسيس ک[ی ،دا هرچيرې د ورته پي.ې سره مل و او د اړتيا له مخې
د کار1ر غور/نګ لوم[ني مرحلو تـه رســيدلی و. د سوســياليزم سـره د کــار1ر غور/نـګ اتحــاد د دواړو
لپاره پريک[ه کونکی اهميت درلود. مkر سياسي نظريات چې پدې اغيزه ک[ې ،دا يا بــل Lولنــيز oــوون�ي
ــياليزم په هر مثال کې د حرکت /انk[تيا او د راتلونکي لپاره يې ليد هم Lاکلی.پداسې حــال کې چې د سوس
/ينې oوون�ي د /وان کار1ر غور/نګ سره خــورا بې پــروا يــا بې رحمـه پــاتې دي ،د دوی نــورو د دې
غور/نګ ري.تينی اهميت د سوسياليزم درک کولو لپاره د اړين لوم[ني پــه تو1ــه درک کــ[.دوی پوهيــدل
ــختو چې دا بايد د دوی دنده وي چې د کار1رانو ور/ني مبارزو کې فعاله برخه واخلي ،د دې لپاره چې س
خلکو ته د دوی سمدستي غوoتنو او سوسياليست اهدافو ترمينـ� ژوره اړيکه روoــانه کــ[ي.د دې مبــارزو
لپاره ، د شيبې اړتياو dخه وده وک[ه او د معاش د بشپ[ فشار لپــاره د پرولتاريــه د خالصــون ژور اهميت

 dخــه راپورتــهnecessi�esپه سمه پوهه راوستلو کې خدمت وک[. که dــه هم د ژونــد سمدســتي اړتيــاو 
شوی ، خو په هرصورت دغه خو/.ت پدې کې د راتلونکو شيانو لپاره جراثيم زٻــ}ولي وو د هغې لــېرې
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کــول وو او د ژونــد لپــاره نــوي اهــداف Lاکــل وو.هرdــه نــوي د حيــاتي وجــود واقعيتونــو dخــه راپورتــه
کي}ي.نوې ن[ۍ د خالي مغـزو خال کې نـه زي}يــدلي ، مkــر پـدې کې سـخت او نــه ختميــدونکي مبــارزه د
ور/ني ډوډۍ لپاره مبارزه کې کوم چې د ساعت اړتياوې او اندي.ــنې يــوازې د ژونــد الزمي اړتيــاو تــه د
پاملرنې غوoتنه کوي.د دمخه موجود پروړاندې په دوامداره جk[ه کې ، نوې ب ه پخپله رامين�ته کي}ي او
پايله يې را/ي. هغه dوک چې د ساعت السته راوړنو ته ارزoت ورکولـو نـه پوهــي}ي هي�کلـه بـه د دې
ــدينو وړتيا ونلري چې د /ان او خپلو ملkرو لپاره غوره راتلونکې وX1ي . د کار 1مارونکو او د دوی متح
پروړاندې ور/ني جk[و dخه ، کار1ران ورو ورو د دې مبارزې ژوره معنی زده کوي.پــه لــوم[ي ســر
ــوازې سمدســتي هــدف ــاره ي ــو لپ ــد کونکــو وضــعيت oــه کول ــيز نظم کې د تولي ــه اوســني Lولن کې دوی پ
تعقيبوي ،مkر په تدريجي ډول دوی د شر ري.ه پرانيزي – انحصاري اقتصــاد او د دې سياســي او Lولنــيز
ملkرتيا د ورته پوهې ترالسه کولو لپاره ور/ني مبارزې د غوره نظرياتي بحثونو په پرتله غوره oوونېز
توکي دي.هي� شی نشي کولی د کار1ر ذهن او روح دومره اغــيزمن کــ[ي لکــه د ور/ــني ډوډۍ لپــاره دا
دوامداره جk[ه ،هي� شی هغه د سوسياليزم oوونو ته دومره د منلو وړ نه کوي لکه د ژونــد اړتيــاو لپــاره
دوامداره مبارزه.لکه dنkه چې د فيوډالي تسلط په وخت کې بز1ران بز1ران د دوی پرلــه پســې پــاdونونو
له الرې کوم چې په لوم[ي سر کې يوازې د فيوډاالنو dخه د غچ اخيستلو هدف درلود /ينې رعايتونه وو
چې دا به د دوی د ويرونکي معيار يو dه oه والي معنی ولري د لوی انقالب لپاره الره چمتو ک[ه چې لــه

مخې يې د فيوډال امتيازاتو له مين�ه وړل په عملي ډول رامين�ته شوو،

د راتلــونکي لــوی Lولنــيز نو بې شميره کار پــه ســرمايه دارانــه Lولنــه کې و ،يــو dــوک ممکن ووايی چې 
يو ژوندی حقيقت جوړوي. د بز1رانو پرله پسې بغــاوتونو پــرت انقالب معرفي کول چې سوسياليزم لپاره 

 او د باسXيل طوفان ترمين� ن}دې پن�ــه ســوه دغــه پاdونونــه د فرانســې1781هXايـن راپور ورکوي چې د 
ن}دې هره برخه کې پي§ شويد خدمت او فيوډاليزم د Lول سيســXم د نــاوړه مفکــورې نظريــه بــه هي�کلــه د
خلکو سرونو ته ورننـو/ي.دا د عصـري کــار1رې طبقې اقتصــادي او Lولنــيزو مبــارزو ســره dنkـه والړ
دی.دا به په بشپ[ ډول غلط وي چې دا يوازې د دوی د مــادي اصــل يــا د دوی عملي پــايلو پراســاس اLکــل
ــه وک[ي او د دوی ژور رواني نظر له پامه وغور/وي. يوازې د کار او پانkو ترمين� ور/ني شخ[و dخ

فکر کونکــو پــه ذهنونــو کې راپورتــه  individualد سوسياليزم نظريات کيدای شي ،کوم چې د انفرادي 
شوي ،غوoه او وينه واخلئ او هغه عجيب شخصيت ترالسه ک[ئ چې له دوی dخه يو ډله ايــز خو/.ــت

مثالی شکل غوره ک[ي.  culturalرامين�ته ک[ي چي د راتلونکي لپاره د نوي کلتوري 
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مخک انکاليزم . د سنډي3باب 

The Forerunners of Syndicalism

 المــل شـو چې دpermea�onد سوسياليســت افکـارو لخــوا د کــار1ر غور/نـګ پـه پيــل کې د تمـايالتو 

 سن8يکالي سره نه منلو وړ اړيکې درلودې , دا تمايالت لوم[ی پــه انkلســتان کېrevolu�onaryانقالبي 
رامين�تــه شــوي ، د پــانkوالو لــوی صــنعت اصــلي هيــواد او د يــو وخت لپــاره د انkليســي کــاري Lــولkي
پرمختللې برخې په کلکه اغيزه ک[ې , د 81و قوانينو له لغوه کيــدو وروســته ، د کــار1رانو ه�ې پــه عمــده
ډول د دوی د سودا1رۍ اتحاديې سازمان ته د پراخه شخصيت ورکولو الرoــوونه شــوې, لکــه dنkــه چې
عملي تجربې دوی ته وoودله چې په بشپ[ ډول محلي سازمانونه نشي کولی د ور/ني ډوډۍ لپــاره د دوی
په مبارزه کې اړين مالت[ تيار ک[ي. الهم دا ه�ې په لوم[ي سر کې د کوم ژور Lولنيز مفکورې پراساس
نه وې. کار1ران ، تر هغه چې دوی د هغه وخت د سياسي اصالحاتو غور/نګ dخه اغيزمن شوي وو ،د

 مـو کلونـو تــر پيـل30دوی د اقتصادي وضعيت سمدستي oه والي dخه بهر کوم هدف شتون نه درلـود.د 
پورې د انkليسي کار1ر غور/نګ باندې د سوسياليست افکارو اغيز په dر1ند ډول dر1ند نه شو ،او بيا د

بايد په عمده ډول د رابرټ اوون او د هغه د پلويــانو ه�ــونکي پروپا1نـــد  appearanceهغې dر1نديدل 

propagandaو کاله وړاندې د تش په نامه اصالحي پارلمان تر جوړيدو دمخه دd .ته منسوب شوې واي
کاري Lولkيو ملي اتحاديه جوړه شوه ،د دې خورا مهم برخه برخه د Lوکر صنعتونو کې کــار1ران دي.دې

ترکيب خپلې غوoتنې په الندې dلورو Lکو خالصې ک[ې وې:

. هر کار1ر ته د هغه د کار بشپ[ ارزoت.1

. د هر مناسب وسيلې لخوا د کار 1مــارونکو پروړانــدې د کــار1ر محــافظت ، پــدې معــنی چې د اوســني2
شرايطو dخه به په اوتومات ډول وده وک[ي.

. د پارلمان اصالح او د نارينه او �oينه دواړو لپاره ن[يوالې رايې.3

. په اقتصادي ستونزو کې د کار1رو oوونه.يو dوک پـدې غوoـتنو کې د سياسـي اصــالحاتو غور/نـګ4
قوي نفوذ پيژني چې په هغه وخت کې يې Lول هيواد د خپل جادو الندې نيولی و:مkــر پــه ورتــه وخت کې

 کــال د1832يو داسې dر1ندونو ته پام کوي کوم چې د رابرټ اوون نظرياتو dخــه پــور اخيســتل شــوي. 
Reformاصــالحاتو بل  Bill  ــو لپــاره ــه مخې يې د انkليســي کــار1رې طبقې لــوی حلق راوســت ، چې ل

وروستی سياسي فريب له من�ه تللی و.کله چې بل قانون شو ، ليدل کيده چې مين�نi طبقې په حقيقت کې د
اشرافي /مکو مالکينو باندې لويه بريا ترالسه ک[ې ،مkر کار1ران پوهيدل چې لــه دوی ســره بيــا خيــانت
شوی ،او دا چې دا يوازې د بورژوازي لخوا کارول شوي ترdو د هغې زنجبيل له اور dخه وباسي. پايلــه
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يوه عمومي ناهيلي او په دوامداره تو1ه پراخه باور و چې کار1ره طبقـه د بــورګ ســره پــه اتحــاد کې هي�
مرسته نشي موندلی ، که مخکې له دې، طبقاتي مبارزه يو واقعيت و چې په ناdاپي ډول د ملکيت لرونکي
او نه مالکيت لرونکي اقتصادي X1و dخه راپورته شو ، دې اوس د کار1رانو په ذهنونو کې د يو مشــخص
باور په تو1ه ب ه غوره ک[ې او د دوی فعاليتونو ته يې يو Lاکلی کورس ورک[ی.د کار1رې طبقې پــه فکــر
کې دا بدلون د دې کلونو په جريان کې د کار په مطبوعــاتو کې پــه ډيــری dر1نــدونو کې پــه روoــانه ډول
dر1ند شوی.کار1ران پدې پوهيدل پيل ک[ل چې د دوی ري.تيني /واک د توليد کونکي په تو1ه د دوی پــه
iياره پوهيدل دوی په سياسي اصالحاتو غور/نګ کې د دوی د 81ون له ناکــامoشخصيت کې دی.ډير هو
dخه راوتلي ،ډير قوي ري.ې په Lولنه کې د دوی د خپل اقتصادي اهميت په اړه د دوی نوي ترالسه شوي
ــاوري شــوي پوهه شوه. دوی د رابرټ اوون د پروپا1ند په واسطه په لوړه کچه پدې محکوميت کې قوي ب

پدې وخت کې د منظم کار په ليکو کې پـه دوامـداره تو1ـه قـوي نفـوذ ترالسـه کـوي اوون چې dوک  وو 
ومنله چې د سودا1رۍ اتحاديې ثابتې ودې د پانkې بنسXيز بدلون کې د هغه ه�و لپــاره قــوي اســاس چمتــو
ک[ی او دې هغه له لوړو اميدونو ډک ک[.هغه کار1رو تـه وoـودله چې د پـانkې او کـار تـرمين� موجـوده
شخ[ه هي�کله د معاش په سر د عادي جk[و له الرې نشي حل کيدی ، کــه dــه هم ،پــه حقيقت کې ، هغــه
هي�کله کار1رو ته د دې لوی اهميت له پامه ونه غور/اوه.له بلې خوا هغه ه�ه وک[ه چې کــار1ران قــانع
ک[ي چې دوی له مقننه ار1انونو dخه د هي� شي تمه نشي کولی ، او بايد خپلې چارې پـه پــام کې ونيســي.
دې نظرونو د انkليسي کار1رې طبقې پرمختللي سکتورونو کې د خوoې غوږونه وموندل ، او لوم[ی يې

 iر1ند ک[، د جوړونکو اتحاديه ، په کوم کې چې د پام وړ شمير /ــايی د ودانd په مين� کې /ان په کلکه
کار1ر اتحادونه سره يو/ای شوي ،په هغه وخت کې يو له خورا پرمختللي او خورا فعال سازمانونو dخه

 کې ، اوون پــه مانچســXر کې د دې1831په خوoه کې غوLــه وه.پــه کــال   managersو ، او د مديرانو 
اتحاديې د استازو غون8ې دمخه د Lولـنې بيــا رغـونې لپـاره خپــل پالنونــه وړانــدې کــ[ي و.پالنونــه د 1يلــ8
سوسياليزم يو ډول دي او د سودا1رۍ اتحاديو تر کنXرول الندې د توليــد کونکـو همکــارۍ رامين�تــه کولــو
غوoــتنه وکــ[ه.وړانديزونــه ومنــل شــول ، او لــه دې لــ} وروســته د جوړونکــو اتحاديــه د ســختو شــخ[و
اوږدمهاله حالت کې دخيل شوه ،ناخوoه پايله چې د سـازمان شـتون يې پـه جـدي ډول لـه 1ـواښ سـره مخ

ک[ی او د اوون لخوا په ن.ه شوي الرoود کې Lولو ه�و ته وخت دمخه پای ورک[ه.

اوون اجازه ورنک[ه چې /ان له دې dخه مايوسه ک[ي ، مkر خپل فعاليتونه يې په نوي جوش سره پـرمخ
 کې هلته په لندن کې د سودا1رۍ اتحاديو او همکارو سازمانونو کنفرانس راوبلــل شــو ،پــه1833وړي.په 

کوم کې چې اوون پخپلـه د کــار1رانو لخــوا د Lولنــيز بيــارغونې لپــاره د هغــه پالن پــه بشــپ[ ډول توضــيح
ک[ی.د استازو له راپورونو dخه يو dوک په روoانه ډول ليدلی شي چې دې نظرونو dــه اغــيزه ترالســه

ک[ې،

د غريب س[ي ساتونکي په خورا عادالنه ډول د کنفرانس خپل راپور په دې Lکو کې خالص کــ[:"مkــر د
Lولو پخوانيو ترکيبونو له کوچني شـيانو dخـه خـورا توپـير دا دی چې اوس يې هــدف د اسـتازو کـانkرس
دی.د دوی راپورونه oيې چې په Lولنــه کې بشــپ[ بــدلون - د نــ[ۍ د موجــود نظم بشــپ[ تخــريب تــه ورتـه
بدلون - په پام کې نيول شويدوی هيله لري چې د Lولنې د oکته پر/ای په سر کې وي - يا دا چې هي� بايد

الندې يا پورته نه ک[ي »
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د لـوی انkلسـتان او آيرلينــ8 د لـوی ملي متحـد  کې 1834د دې کنفرانس سمدستي پايله په پيل کې په کــال 
سودا1رۍ اتحاديې تاسيس و، دا په زړه پوري وختونه وو. Lول هيواد د بې شــميره اعتصــابونو او تاالشــيو

800،000له امله ل[زيدلی و ،او په سودا1ريزو اتحاديو کې تنظيم شوي د کــار1رو شــمير پـه چXکi سـره 
ته لوړ شو.

 بنسـ� اي.ـودل شــوي تنظيمونــه پـه يــوه لـوی فدراســيون کې د راLولولــو لـه ه�ې dخـه راپورتــهGNCد 
شوي ،کوم چې به د کار1رانو ک[نو ته ډير اغيزمن /واک ورک[ي.مkر هغه dه چې دې اتحاد په دې الر
کې له Lولو ه�و dخه توپير ک[ی چې مخکې ترسره شوی و دا و چې دا والړ و ، نه د خــالص ســودا1رۍ

د جنkي سـازمان پـه تو1ـهGNCلپاره او نه د سياسـي اصـالح کونکــو ســره د کـار1رانو همکـارۍ لپــاره. 
تصور شوی ترdو د دوی وضعيت اړين oه والي لپاره Lولې ممکنه مرستې پور کـ[ي ،مkـر دې پـه عين
ــارانو وخت کې /ان د Lوليز پانkوال اقتصاد د نسکورولو هدف Lاکلی و او د دې /ای يې د Lولو پرو همک
کار سره اخيست.کوم چې نور بايد د Lولو افرادو لپاره X1ې پـه نظــر کې ونـه نيســي ، مkــر د Lولــو اړتيــاو

 بيا ، يو چوکاټ و چې پکې به دا هيلې dر1ندي}ي او په حقيقت بدليدې.GNCپوره کول.

agriculturalتنظيم کونکــو غوoــتل پــه دې فدراســيونونو کې کــار1ران پــه Lولــو صــنعتي او کرهنــيزو 

کــ[ي ، هـر صــنعت بــه يـوه کارونو کې سره راLول ک[ي او د دوی د /انk[تياو مطابق يې 1روپ بنــدي 
/انk[ې dانkه رامين�ته ک[ي چې دا به د دوی د توليدي فعاليت /انk[ي شرايطو او اړونــدو ادارو دنــدو
پورې اړه ولري ،هرچيرې چې دا امکان ولري په بيالبيلو dانkو کې کار1ران بايــد د کوپراتيـف پالنXونـو
رامين�ته کولو ته دوام ورک[ي ،کوم چې بايد خپل محصوالت پشــمول د ادارې لk.ــت پــه ري.ــتينـي قيمت
ــدو ، او د مصرف کوونکو ته ور ک[ي. ن[يواله اداره به د جال صنعتونو سره په ار1انيک ډول يو/ــای کي

ک.ــتونو محصــوالتو تبادلــه  coopera�veدوی متقابلو X1و تنظيم کولو لپاره خدمت وک[ي.د کوپراتيف 
کارولو له الرې ترسره شــي. د دې بنســXونو پــه بايد د تش په نوم کار بازارونو او د /انk[ي تبادلې پيسو 

ثابت خپريدو سره دوی هيله درلوده چې له ساحې dخه پانkوال سيال و1ر/وي او پدې تو1ه د Lولنې بشپ[
تنظيم کولو وړتيا السته راوړي.

په ورته وخت کې دا همکاري زراعتي او صنعتي کارونه بايد په کــاپي کې د کــار1رانو ور/ــنi مبــارزې

 خپلېGNCلپاره خدمت وک[ي.دا په /انk[ي تو1ه لــه اوو Lکــو dخــه درې کې oــودل شــوي چــيرې چې 
غوoتنې تنظيم ک[ې وې:"لکه dنkه چې /مکه د ژوند لوم[ني اړتياو سرچينه ده ، او لکه dنkه چې پرته
د دې ملکيت ،د توليد کونکي Lولkي بــه تــل د پيسـو پــانkوالو تــه پــه لويــه يــا لــ}ه درجــه کې پــاتې وي ،او
ورپسې د سودا1رۍ او سودا1رۍ د بدلونونو په اړه ،دا کميXه مشــوره ورکــوي چې د اتحــاديې لخــوا عــالي
ه�ه بايد وشــي ترdــو د دې دا ډول بــرخې پــه اجــاره خونــدي کــ[ي /کــه چې د دوی فنــ8 بــه ددې اجــازه
ورک[ي ،د دې لپاره چې په Lولو بدلونو کې نارينه د لويې برخې په ساتلو کې 1مارل کيدی شي ،کــه بشــپ[
نه وي ، د عملي زراعتي سرپرستانو تر الرoود الندې د دوی ژوند کې کوم انتظامات به په کــوم تجــارت
کې د کار نرخ کمولو اغيز ونلري ،مkر برعکس دا به په توليداتو کې د اوسني اضافي تحويلi پــه بنــدولو
سره د دې زياتوالي ته ليواله وي."په هرصورت ، کميXې به د اعتصاب او وتلو په Lولو قضيو کې په کلکه
سپارoتنه وک[ي ، چيرې چې دا عملي وي ،دا چې نارينه د اجناسو په جوړولو يا توليد کې 1مــارل کــي}ي
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لکه dنkه چې د دوی د ورور اتحاديانو ترمين� غوoتنه وي؛او دا چې د دې اغيز لپــاره ، هــر لــوج بايــد د
کار خونې يا پلورن�ي سره چمتو شي چيرې چې دا اجناس د ورته لوج په اساس توليد کيدی شي ،کــوم بــه
چې د اړينو توکو رسولو لپاره مناسب ترتيبات ونيسي."دا په Lولو قضيو کې چــيرې چې د عملي کيــدو وړ
وي ،هره dانkه بايد په عمــومي کــورني اســتعمال کې د احکــامو او مقــالو يــو يــا dــو ډيپو1ــانې رامين�تــه

ک[ي:د کوم معنی چې کار1ر س[ی ممکن د عمده اجناسو سره په عمده نرخونو کې چمتو شي. "

 د دې د بنس� اي.ودونکو لخوا د سودا1ريزو اتحاديو لپاره د همکــارو اتحــاد پــه تو1ــهGNCله همدې امله 
تصور شوه. په کوپراتيفونو کې د هغه په عملي 81ون سره کار1ر د صنعت اداره کولـو لپــاره اړينــه پوهـه
ترالسـه کــ[ه او پــدې تو1ــه د Lولنــيز توليــد پراخـه حلقې د دوی تــر کنــXرول النــدې راوسـتلو لپــاره چمتــو
شوې ،تر پايــه پــورې Lــول اقتصـادي ژونــد بايــد پخپلــه د توليــد کونکــو لخـوا ترسـره شـوې واي او Lــولې
استحصال ته د پای Lکی کي.ودل شوې واي.دې نظرونو د کار1ر غون8و کې او په /انk[ي تو1ه د کار په

GNCمطبوعاتو کې د حيرانتيـا وړ dر1ند بياـن وموند.که ، د مثال په تو1ه ، يــو د پــاينير لوســتل کــوي ، د 

ار1ان د جيمز موريسن لخوا اداره کي}ي ، يو dوک ډيری وختونه د هغه دليلونــو ســره مخ کــي}ي چې پــه
بشپ[ ډول غ} کوي.دا په /انk[ي تو1ه د سياسي اصالح کونکو ســره پــه بحثونــو کې dر1نــد شــوي ، چــا
چې د دوی په بينر کې د ولسي جر1ې ديموکراتيک بيارغونه ليکلې وه.دوی ته په /ــواب کې وويــل شــول
چې کــار1ران د دې ډول ه�ــو ســره هي� عالقــه نلــري ،dرنkــه چې پــه سوسياليســت مفهــوم کې د Lولــنې
ــو او صــنعتي ــه د کــار1رانو بورډون ــه کــ[ي.د دې /ــای ب ــه د کــامنز مجلس بې کفايت ــدلون ب اقتصــادي ب
فدراسيونونو لخوا نيول کي}ي ،کوم چې به يوازې د خلکو په X1ـه د توليـد او مصـرف سـتونزو سـره /ـان

عيار ک[ي.

ــيزentrepreneursدا سازمانونه Lاکل شوي و چې د اوسني متشبثينو   دندې په غاړه واخلي ، د Lول Lولن
شتمنi 81 ملکيت سره به نور سياسي بنسXونو ته اړتيا نه وي. د ملت شــتمني بـه نــور د توليــد شـوي توکـو
مقدار لخوا نه Lاکل کي}ي ،مkر د شخصي X1ې له مخې چې هر فرد له دوي dخه تــر الســه کــ[ي وي. او

 د کار1رو لخــوا د غــير معمــوليGNCدغه عامه خونه به په راتلونکي کې يوازې د سودا1رۍ خونه وي. 

extra  ordinaryخـه ډيـر غـ[ي شـموليتd ـو مياشـتو کې دې لـه نيم مليــونd واب سره مخ شول. په/ 
ــال واخيست ،او حتی که dه هم د دې اصلي اهداف په لوم[ي سر کې د کار1رانو تر مين� خورا فکري فع
عناصرو لخوا په روoانه ډول درک شــوي و ،الهم خلکــو درک کــ[ل ، ل}ترلــ}ه ، دا چې د ورتــه ابعــادو
تنظيم کولی شي د /ايی ډلو په پرتله د دوی غوoتنو تــه خــورا ډيــره توجــه ورکــ[ي. د لس ســاعته ور/ې

 د دې غوoــتنېGNCلپاره الريون بيا د انkليسي کاري LولL ikولو برخو باندې کلک Lينkار نيــولی و ،او 
پلي کولو لپاره /ان د خپلې Lولې انرژۍ سره تنظيم ک[ی. پخپله اوون ، او د هغه ن}دې ملkرو دوهــرLي ،

 کې وسـله والـو پـه قـانونGNCفيل8ن او 1ران� پدې حرکت کې مهم برخـه اخيســتې.پـه هرصـورت ، پـه 
جوړولو کې ل} اميد درلود ،مkر ه�ه يې وکــ[ه چې کــار1ران قــانع کــ[ي چې لس ســاعته ورځ يــوازې د
کار1رانو د Lول بدن متحد اقتصادي عمل سره X1ل کيدی شي."په فابريکو کې لويان بايد د خپلو اتحاديو له

الرې د /ان لپاره د لن8 وخت بيل جوړ ک[ي." دا د دوی شعار و.
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شوې خواخوږۍ سره  undividedد عمومي اعتصاب مفکوره د منظم شوي انkليسي کارمندانو نه بېلې 
 په پيل کې ، وليم بينبو ، د نوي غور/نګ يو لــه خــورا فعــال اتالنــو dخــه وو چې د لــوی ملي1832و. د 

 خپره ک[ې وه ،کوم چې خــورا لــویpamphletرخصتi او د توليدي Lولkيو کانkرس په نوم يوه رساله 
،او په کوم کې چې د عمومي اعتصــاب مفکــوره او د کــار1رې طبقې درلودل  جريان او لوړ تاثيرات يې 

لپاره د دې اهميت د لوم[ي /ل لپاره په بشپ[ کمپاس کې توجـه وشــوه.بينبــو کـار1رو تـه وويـل چې کـه د
دوی د کاري /واک پلي شوي پلور د دوی د غالمi المل وي ،بيا د کــار dخــه د دوی تنظيم شــوی انکــار
بايد د دوی د خالصون وسيله وي. د جk[ې دا ډول وسيله د فزيکي /ــواک هــرډول کــارولو ســره توزيــع

په پرتله بې مثاله ډيرې اغيزې ترالسه ک[ي. Lول هغه dــه چې  Armyکي}ي او کولی شي د غوره اردو 
د تنظيم شوي بې عدالتi سقوط راوستلو لپاره ورته اړتيا وه او دا چې کار1ران بايــد د دې پيــاوړې وســلې
ــه اهميت درک ک[ي او د استخباراتو سره يې کارول زده ک[ي. بينبو ډيری وړانديزونه وړاندې کوي ، لک
د /ايی کميXو رامين�ته کولو سره په Lول هيواد کې د عمــومي اعتصــاب لپــاره چمتــووالی ،نــو ترdــو چې
اورلkيدنه د لوم[ني /واک سره راپورته شي ، او په هغـه وخت کې د هغـه نظريــات د کـار1رانو لـه زړه

1[ندۍ وده او حتی ډير ، هغه جذبه چې لــه دې dخــه راپورتــهGNCراoکونکي غبر1ون سره مخ شول.د 
شوی، کار1مارونکي د نوي ترکيب پXې ويرې او ړوند نفرت ســره ډک شــول. Lــول بــورژوا مطبوعــات د

GNC ــاورين ــواد د ن Catastrophe "جرمي اهدافو" غندنه وک[ه ،او په متفقه تو1ه اعالن وک[ چې دا هي

په لور رهبري کوي.

په هر صنعت کې د فابريکې مالکينو په /انk[ي تو1ه په صــنعتي شــخ[و کې پــه مختلــف کkXوريــو کې د
کار1رانو د همکارۍ پروړانــدې پارلمــان د غوoــتنو ســره محاصــره کــ[ی چې د "غيرقــانوني ترکيبونــو"
ــدانو تــه تش پــه نامــه "اســناد" ــدې د اقــداماتو غوoــتنه کــوي .ډيــری کار1مــارونکو د دوی کارمن پروړان

documentsــدی وړاندې ک[ل او دوی ته يې د دوی له اتحاديې dخه د وتلو بديل وړانديز وک[. پارلمان ن
ک[ی ، دا ري.تيا دي ، د زاړه ترکيب قانونونه بيا نافذوي ،مkر حکومت قاضيان وه�ول چې د کارمندانو
"زور زياتي" سره هغومره جدي چلند وک[ي dومره چې دوی کولی شي د موجوده قانون پــه چوکــاټ کې
وک[ي. او دوی دا په سخاوت سره ترسره ک[ل ،ډيری وختونه د دې وړتيا لــري چې دا د حقيقت پــه تو1ــه

دا چې ډيری اتحاديې له ور/ــو dخــه ســاتل شــوي وې د 1ــ8 عمــل د لغــوه کيــدو دمخــه د دوی د وکاروي 
/مکې الندې فعاليت dخه د حلف فورمول او نور مراسم فارمونه حذف شــول ،او دا چې دا د قــانون ليــک

سره مخالف و. په سلkونو کار1ران د خورا کوچني جرمونو لپاره په وحشتناکه سزا محکوم شوي.

 المــل شـو چې دpermea�onد سوسياليســت افکـارو لخــوا د کــار1ر غور/نـګ پـه پيــل کې د تمـايالتو 

 سن8يکالي سره نه منلو وړ اړيکې درلودې , دا تمايالت لوم[ی پــه انkلســتان کېrevolu�onaryانقالبي 
رامين�تــه شــوي ، د پــانkوالو لــوی صــنعت اصــلي هيــواد او د يــو وخت لپــاره د انkليســي کــاري Lــولkي
پرمختللې برخې په کلکه اغيزه ک[ې , د 81و قوانينو له لغوه کيــدو وروســته ، د کــار1رانو ه�ې پــه عمــده
ډول د دوی د سودا1رۍ اتحاديې سازمان ته د پراخه شخصيت ورکولو الرoــوونه شــوې, لکــه dنkــه چې
عملي تجربې دوی ته وoودله چې په بشپ[ ډول محلي سازمانونه نشي کولی د ور/ني ډوډۍ لپــاره د دوی
په مبارزه کې اړين مالت[ تيار ک[ي. الهم دا ه�ې په لوم[ي سر کې د کوم ژور Lولنيز مفکورې پراساس
نه وې. کار1ران ، تر هغه چې دوی د هغه وخت د سياسي اصالحاتو غور/نګ dخه اغيزمن شوي وو ،د
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 مـو کلونــو تــر پيـل30دوی د اقتصادي وضعيت سمدستي oه والي dخه بهر کوم هدف شتون نه درلـود.د 
پورې د انkليسي کار1ر غور/نګ باندې د سوسياليست افکارو اغيز په dر1ند ډول dر1ند نه شو ،او بيا د

بايد په عمده ډول د رابرټ اوون او د هغه د پلويــانو ه�ــونکي پروپا1نــد  appearanceهغې dر1نديدل 

propagandaــه  ته منسوب شوې واي. dو کاله وړاندې د تش په نامه اصالحي پارلمان تر جوړيدو دمخ
د کاري Lولkيـو ملي اتحاديـه جـوړه شـوه ،د دې خـورا مهم برخـه برخـه د Lـوکر صـنعتونو کې کـار1ران

دي.دې ترکيب خپلې غوoتنې په الندې dلورو Lکو خالصې ک[ې وې:

. هر کار1ر ته د هغه د کار بشپ[ ارزoت.1

. د هر مناسب وسيلې لخوا د کار 1مــارونکو پروړانــدې د کــار1ر محــافظت ، پــدې معــنی چې د اوســني2
شرايطو dخه به په اوتومات ډول وده وک[ي.

. د پارلمان اصالح او د نارينه او �oينه دواړو لپاره ن[يوالې رايې.3

. په اقتصادي ستونزو کې د کار1رو oوونه.يو dوک پـدې غوoــتنو کې د سياســي اصـالحاتو غور/نـګ4
قوي نفوذ پيژني چې په هغه وخت کې يې Lول هيواد د خپل جادو الندې نيولی و:مkــر پــه ورتــه وخت کې

 کــال د1832يو داسې dر1ندونو ته پام کوي کوم چې د رابرټ اوون نظرياتو dخــه پــور اخيســتل شــوي. 

Reformاصــالحاتو بل  Bill  ــاره ــو لپ ــوی حلق راوســت ، چې لــه مخې يې د انkليســي کــار1رې طبقې ل
وروستی سياسي فريب له من�ه تللی و.کله چې بل قانون شو ، ليدل کيده چې مين�نi طبقې په حقيقت کې د
اشرافي /مکو مالکينو باندې لويه بريا ترالسه ک[ې ،مkر کار1ران پوهيدل چې لــه دوی ســره بيــا خيــانت
شوی ،او دا چې دا يوازې د بورژوازي لخوا کارول شوي ترdو د هغې زنجبيل له اور dخه وباسي. پايلــه
يوه عمومي ناهيلي او په دوامداره تو1ه پراخه باور و چې کار1ره طبقـه د بــورګ ســره پــه اتحــاد کې هي�
مرسته نشي موندلی ، که مخکې له دې، طبقاتي مبارزه يو واقعيت و چې په ناdاپي ډول د ملکيت لرونکي
او نه مالکيت لرونکي اقتصادي X1و dخه راپورته شو ، دې اوس د کار1رانو په ذهنونو کې د يو مشــخص
باور په تو1ه ب ه غوره ک[ې او د دوی فعاليتونو ته يې يو Lاکلی کورس ورک[ی.د کار1رې طبقې پــه فکــر
کې دا بدلون د دې کلونو په جريان کې د کار په مطبوعــاتو کې پــه ډيــری dر1نــدونو کې پــه روoــانه ډول
dر1ند شوی.کار1ران پدې پوهيدل پيل ک[ل چې د دوی ري.تيني /واک د توليد کونکي په تو1ه د دوی پــه
iياره پوهيدل دوی په سياسي اصالحاتو غور/نګ کې د دوی د 81ون له ناکــامoشخصيت کې دی.ډير هو
dخه راوتلي ،ډير قوي ري.ې په Lولنه کې د دوی د خپل اقتصادي اهميت په اړه د دوی نوي ترالسه شوي
ــاوري شــوي پوهه شوه. دوی د رابرټ اوون د پروپا1ند په واسطه په لوړه کچه پدې محکوميت کې قوي ب

پدې وخت کې د منظم کار په ليکــو کې پـه دوامــداره تو1ـه قــوي نفــوذ ترالسـه کــوي اوون وو چې dوک 
ومنله چې د سودا1رۍ اتحاديې ثابتې ودې د پانkې بنسXيز بدلون کې د هغه ه�و لپــاره قــوي اســاس چمتــو
ک[ی او دې هغه له لوړو اميدونو ډک ک[.هغه کار1رو تـه وoـودله چې د پـانkې او کـار تـرمين� موجـوده
شخ[ه هي�کله د معاش په سر د عادي جk[و له الرې نشي حل کيدی ، کــه dــه هم ،پــه حقيقت کې ، هغــه
هي�کله کار1رو ته د دې لوی اهميت له پامه ونه غور/اوه.له بلې خوا هغه ه�ه وک[ه چې کــار1ران قــانع
ک[ي چې دوی له مقننه ار1انونو dخه د هي� شي تمه نشي کولی ، او بايد خپلې چارې پـه پــام کې ونيســي.
دې نظرونو د انkليسي کار1رې طبقې پرمختللي سکتورونو کې د خوoې غوږونه وموندل ، او لوم[ی يې
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 iر1ند ک[، د جوړونکو اتحاديه ، په کوم کې چې د پام وړ شمير /ــايی د ودانd په مينـ� کې /ان په کلکه
کار1ر اتحادونه سره يو/ای شوي ،په هغه وخت کې يو له خورا پرمختللي او خورا فعال سازمانونو dخه

 کې ، اوون پــه مانچســXر کې د دې1831په خوoه کې غوLــه وه.پــه کــال   managersو ، او د مديرانو 
اتحاديې د استازو غون8ې دمخه د Lولــنې بيــا رغــونې لپــاره خپــل پالنونــه وړانــدې کــ[ي و.پالنونــه د 1يلــ8
سوسياليزم يو ډول دي او د سودا1رۍ اتحاديو تر کنXرول الندې د توليـد کونکــو همکـارۍ رامين�تـه کولـو
غوoــتنه وکــ[ه.وړانديزونــه ومنــل شــول ، او لــه دې لــ} وروســته د جوړونکــو اتحاديــه د ســختو شــخ[و
اوږدمهاله حالت کې دخيل شوه ،ناخوoه پايله چې د سـازمان شـتون يې پـه جـدي ډول لـه 1ـواښ سـره مخ

ک[ی او د اوون لخوا په ن.ه شوي الرoود کې Lولو ه�و ته وخت دمخه پای ورک[ه.

اوون اجازه ورنک[ه چې /ان له دې dخه مايوسه ک[ي ، مkر خپل فعاليتونه يې په نوي جوش سره پــرمخ
 کې هلته په لندن کې د سودا1رۍ اتحاديو او همکارو سازمانونو کنفرانس راوبلــل شــو ،پــه1833وړي.په 

کوم کې چې اوون پخپلــه د کــار1رانو لخـوا د Lولنــيز بيـارغونې لپــاره د هغــه پالن پــه بشــپ[ ډول توضــيح
ک[ی.د استازو له راپورونو dخه يو dوک په روoانه ډول ليدلی شي چې دې نظرونو dــه اغــيزه ترالســه

ک[ې،

د غريب س[ي ساتونکي په خورا عادالنه ډول د کنفرانس خپل راپور په دې Lکو کې خالص کــ[:"مkــر د
Lولو پخوانيو ترکيبونو له کوچني شــيانو dخـه خـورا توپــير دا دی چې اوس يې هــدف د اســتازو کــانkرس
دی.د دوی راپورونه oيې چې په Lولنه کې بشــپ[ بــدلون – د نــ[ۍ د موجــود نظم بشــپ[ تخــريب تــه ورتــه
بدلون – په پام کې نيول شويدوی هيله لري چې د Lولنې د oــکته پر/ــای پـه ســر کې وي – يــا دا چې هي�

بايد الندې يا پورته نه ک[ي »

د لـوی انkلسـتان او آيرلينــ8 د لـوی ملي متحـد  کې 1834د دې کنفرانس سمدستي پايله په پيل کې په کــال 
سودا1رۍ اتحاديې تاسيس و، دا په زړه پوري وختونه وو. Lول هيواد د بې شــميره اعتصــابونو او تاالشــيو

800،000له امله ل[زيدلی و ،او په سودا1ريزو اتحاديو کې تنظيم شوي د کــار1رو شــمير پـه چXکi سـره 
ته لوړ شو.

 بنسـ� اي.ـودل شــوي تنظيمونــه پـه يــوه لـوی فدراســيون کې د راLولولــو لـه ه�ې dخـه راپورتــهGNCد 
شوي ،کوم چې به د کار1رانو ک[نو ته ډير اغيزمن /واک ورک[ي.مkر هغه dه چې دې اتحاد په دې الر
کې له Lولو ه�و dخه توپير ک[ی چې مخکې ترسره شوی و دا و چې دا والړ و ، نه د خــالص ســودا1رۍ

 د جنkي سـازمان پـه تو1ـهGNCلپاره او نه د سياسي اصـالح کونکــو سـره د کــار1رانو همکــارۍ لپــاره. 
تصور شوی ترdو د دوی وضعيت اړين oه والي لپاره Lولې ممکنه مرستې پور کـ[ي ،مkـر دې پـه عين
ــارانو وخت کې /ان د Lوليز پانkوال اقتصاد د نسکورولو هدف Lاکلی و او د دې /ای يې د Lولو پرو همک
کار سره اخيست.کوم چې نور بايد د Lولو افرادو لپاره X1ې پـه نظــر کې ونـه نيســي ، مkــر د Lولــو اړتيــاو

 بيا ، يو چوکاټ و چې پکې به دا هيلې dر1ندي}ي او په حقيقت بدليدې.GNCپوره کول.

agriculturalتنظيم کونکــو غوoــتل پــه دې فدراســيونونو کې کــار1ران پــه Lولــو صــنعتي او کرهنــيزو 

کــ[ي ، هـر صــنعت بــه يـوه کارونو کې سره راLول ک[ي او د دوی د /انk[تياو مطابق يې 1روپ بنــدي 
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/انk[ې dانkه رامين�ته ک[ي چې دا به د دوی د توليدي فعاليت /انk[ي شرايطو او اړونــدو ادارو دنــدو
پورې اړه ولري ،هرچيرې چې دا امکان ولري په بيالبيلو dانkو کې کار1ران بايـد د کوپراتيـف پالنXونـو
رامين�ته کولو ته دوام ورک[ي ،کوم چې بايد خپل محصوالت پشــمول د ادارې لk.ــت پــه ري.ــتينـي قيمت
ــدو ، او د مصرف کوونکو ته ور ک[ي. ن[يواله اداره به د جال صنعتونو سره په ار1انيک ډول يو/ــای کي

ک.ــتونو محصــوالتو تبادلــه  coopera�veدوی متقابلو X1و تنظيم کولو لپاره خدمت وک[ي.د کوپراتيف 
کارولو له الرې ترسره شــي. د دې بنســXونو پــه بايد د تش په نوم کار بازارونو او د /انk[ي تبادلې پيسو 

ثابت خپريدو سره دوی هيله درلوده چې له ساحې dخه پانkوال سيال و1ر/وي او پدې تو1ه د Lولنې بشپ[
تنظيم کولو وړتيا السته راوړي.

په ورته وخت کې دا همکاري زراعتي او صنعتي کارونه بايد په کــاپي کې د کــار1رانو ور/ــنi مبــارزې

 خپلېGNCلپاره خدمت وک[ي.دا په /انk[ي تو1ه لـه اوو Lکــو dخــه درې کې oـودل شــوي چــيرې چې 
غوoتنې تنظيم ک[ې وې:"لکه dنkه چې /مکه د ژوند لوم[ني اړتياو سرچينه ده ، او لکه dنkه چې پرته
د دې ملکيت ،د توليد کونکي Lولkي بـه تــل د پيســو پـانkوالو تــه پـه لويــه يــا لـ}ه درجــه کې پــاتې وي ،او
ورپسې د سودا1رۍ او سودا1رۍ د بدلونونو په اړه ،دا کميXه مشــوره ورکــوي چې د اتحــاديې لخــوا عــالي
ه�ه بايد وشــي ترdــو د دې دا ډول بــرخې پــه اجــاره خونــدي کــ[ي /کــه چې د دوی فنــ8 بــه ددې اجــازه
ورک[ي ،د دې لپاره چې په Lولو بدلونو کې نارينه د لويې برخې په ساتلو کې 1مارل کيدی شي ،کــه بشــپ[
نه وي ، د عملي زراعتي سرپرستانو تر الرoود الندې د دوی ژوند کې کوم انتظامات به په کــوم تجــارت
کې د کار نرخ کمولو اغيز ونلري ،مkر برعکس دا به په توليداتو کې د اوسني اضافي تحويلi پــه بنــدولو
سره د دې زياتوالي ته ليواله وي."په هرصورت ، کميXې به د اعتصاب او وتلو په Lولو قضيو کې په کلکه
سپارoتنه وک[ي ، چيرې چې دا عملي وي ،دا چې نارينه د اجناسو په جوړولو يا توليد کې 1مــارل کــي}ي
لکه dنkه چې د دوی د ورور اتحاديانو ترمين� غوoتنه وي؛او دا چې د دې اغيز لپــاره ، هــر لــوج بايــد د
کار خونې يا پلورن�ي سره چمتو شي چيرې چې دا اجناس د ورته لوج په اساس توليد کيدی شي ،کــوم بــه
چې د اړينو توکو رسولو لپاره مناسب ترتيبات ونيسي."دا په Lولو قضيو کې چــيرې چې د عملي کيــدو وړ
وي ،هره dانkه بايد په عمــومي کــورني اســتعمال کې د احکــامو او مقــالو يــو يــا dــو ډيپو1ــانې رامين�تــه

ک[ي:د کوم معنی چې کار1ر س[ی ممکن د عمده اجناسو سره په عمده نرخونو کې چمتو شي. "

 د دې د بنس� اي.ودونکو لخوا د سودا1ريزو اتحاديو لپاره د همکــارو اتحــاد پــه تو1ــهGNCله همدې امله 
تصور شوه. په کوپراتيفونو کې د هغه په عملي 81ون سره کار1ر د صنعت اداره کولـو لپــاره اړينــه پوهـه
ترالسـه کــ[ه او پــدې تو1ــه د Lولنــيز توليــد پراخـه حلقې د دوی تــر کنــXرول النــدې راوسـتلو لپــاره چمتــو
شوې ،تر پايــه پــورې Lــول اقتصـادي ژونــد بايــد پخپلــه د توليــد کونکــو لخـوا ترسـره شـوې واي او Lــولې
استحصال ته د پای Lکی کي.ودل شوې واي.دې نظرونو د کار1ر غون8و کې او په /انk[ي تو1ه د کار په

GNCمطبوعاتو کې د حيرانتيـا وړ dر1ند بياـن وموند.که ، د مثال په تو1ه ، يــو د پــاينير لوســتل کــوي ، د 

ار1ان د جيمز موريسن لخوا اداره کي}ي ، يو dوک ډيری وختونه د هغه دليلونــو ســره مخ کــي}ي چې پــه
بشپ[ ډول غ} کوي.دا په /انk[ي تو1ه د سياسي اصالح کونکو ســره پــه بحثونــو کې dر1نــد شــوي ، چــا
چې د دوی په بينر کې د ولسي جر1ې ديموکراتيک بيارغونه ليکلې وه.دوی ته په /ــواب کې وويــل شــول
چې کــار1ران د دې ډول ه�ــو ســره هي� عالقــه نلــري ،dرنkــه چې پــه سوسياليســت مفهــوم کې د Lولــنې

32



ــو او صــنعتي ــار1رانو بورډون ــه د ک ــه کــ[ي.د دې /ــای ب ــامنز مجلس بې کفايت ــه د ک ــدلون ب اقتصــادي ب
فدراسيونونو لخوا نيول کي}ي ،کوم چې به يوازې د خلکو په X1ــه د توليـد او مصـرف سـتونزو سـره /ـان

عيار ک[ي.

ــيزentrepreneursدا سازمانونه Lاکل شوي و چې د اوسني متشبثينو   دندې په غاړه واخلي ، د Lول Lولن
شتمنi 81 ملکيت سره به نور سياسي بنسXونو ته اړتيا نه وي. د ملت شــتمني بـه نــور د توليـد شـوي توکـو
مقدار لخوا نه Lاکل کي}ي ،مkر د شخصي X1ې له مخې چې هر فرد له دوي dخه تــر الســه کــ[ي وي. او

 د کار1رو لخــوا د غــير معمــوليGNCدغه عامه خونه به په راتلونکي کې يوازې د سودا1رۍ خونه وي. 

extra  ordinaryخـه ډيـر غـ[ي شـموليتd ـو مياشـتو کې دې لـه نيم مليـونd واب سره مخ شول. په/ 
ــال واخيست ،او حتی که dه هم د دې اصلي اهداف په لوم[ي سر کې د کار1رانو تر مين� خورا فکري فع
عناصرو لخوا په روoانه ډول درک شــوي و ،الهم خلکــو درک کــ[ل ، ل}ترلــ}ه ، دا چې د ورتــه ابعــادو
تنظيم کولی شي د /ايی ډلو په پرتله د دوی غوoتنو تــه خــورا ډيــره توجــه ورکــ[ي. د لس ســاعته ور/ې

 د دې غوoــتنېGNCلپاره الريون بيا د انkليسي کاري LولL ikولو برخو باندې کلک Lينkار نيــولی و ،او 
پلي کولو لپاره /ان د خپلې Lولې انرژۍ سره تنظيم ک[ی. پخپله اوون ، او د هغه ن}دې ملkرو دوهــرLي ،

 کې وسـله والـو پـه قـانونGNCفيل8ن او 1ران� پدې حرکت کې مهم برخـه اخيسـتې.پـه هرصـورت ، پـه 
جوړولو کې ل} اميد درلود ،مkر ه�ه يې وکــ[ه چې کــار1ران قــانع کــ[ي چې لس ســاعته ورځ يــوازې د
کار1رانو د Lول بدن متحد اقتصادي عمل سره X1ل کيدی شي."په فابريکو کې لويان بايد د خپلو اتحاديو له

الرې د /ان لپاره د لن8 وخت بيل جوړ ک[ي." دا د دوی شعار و.

شوې خواخوږۍ سره  undividedد عمومي اعتصاب مفکوره د منظم شوي انkليسي کارمندانو نه بېلې 
 په پيل کې ، وليم بينبو ، د نوي غور/نګ يو لــه خــورا فعــال اتالنــو dخــه وو چې د لــوی ملي1832و. د 

 خپره ک[ې وه ،کوم چې خــورا لــویpamphletرخصتi او د توليدي Lولkيو کانkرس په نوم يوه رساله 
،او په کوم کې چې د عمــومي اعتصــاب مفکــوره او د کــار1رې طبقې جريان او لوړ تاثيرات يې درلودل 

لپاره د دې اهميت د لوم[ي /ل لپاره په بشپ[ کمپاس کې توجـه وشــوه.بينبــو کـار1رو تـه وويـل چې کـه د
دوی د کاري /واک پلي شوي پلور د دوی د غالمi المل وي ،بيا د کــار dخــه د دوی تنظيم شــوی انکــار
بايد د دوی د خالصون وسيله وي. د جk[ې دا ډول وسيله د فزيکي /ــواک هــرډول کــارولو ســره توزيــع

په پرتله بې مثاله ډيرې اغيزې ترالسه ک[ي. Lول هغه dــه چې  Armyکي}ي او کولی شي د غوره اردو 
د تنظيم شوي بې عدالتi سقوط راوستلو لپاره ورته اړتيا وه او دا چې کار1ران بايــد د دې پيــاوړې وســلې
ــه اهميت درک ک[ي او د استخباراتو سره يې کارول زده ک[ي. بينبو ډيری وړانديزونه وړاندې کوي ، لک
د /ايی کميXو رامين�ته کولو سره په Lول هيواد کې د عمــومي اعتصــاب لپــاره چمتــووالی ،نــو ترdــو چې
اورلkيدنه د لوم[ني /واک سره راپورته شي ، او په هغـه وخت کې د هغـه نظريــات د کـار1رانو لـه زړه

 1[ندۍ وده او حتی ډير ، هغه جذبه چې له دې dخــه راپورتـهGNCراoکونکي غبر1ون سره مخ شول.د 
شوی، کار1مارونکي د نوي ترکيب پXې ويرې او ړوند نفرت ســره ډک شــول. Lــول بــورژوا مطبوعــات د

GNC ــاورين ــواد د ن Catastrophe “جرمي اهدافو" غندنه وک[ه ،او په متفقه تو1ه اعالن وک[ چې دا هي

په لور رهبري کوي.
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په هر صنعت کې د فابريکې مالکينو په /انk[ي تو1ه په صــنعتي شـخ[و کې پــه مختلــف کkXوريــو کې د
کار1رانو د همکارۍ پروړانــدې پارلمــان د غوoــتنو ســره محاصــره کــ[ی چې د "غيرقــانوني ترکيبونــو"
ــه نامــه "اســناد" ــدانو تــه تش پ ــداماتو غوoــتنه کــوي .ډيــری کار1مــارونکو د دوی کارمن ــدې د اق پروړان

documentsخه د وتلو بديل وړانديز وک[. پارلمان ندیd وړاندې ک[ل او دوی ته يې د دوی له اتحاديې 
ک[ی ، دا ري.تيا دي ، د زاړه ترکيب قانونونه بيا نافذوي ،مkر حکومت قاضيان وه�ول چې د کارمندانو
"زور زياتي" سره هغومره جدي چلند وک[ي dومره چې دوی کولی شي د موجوده قانون پــه چوکــاټ کې
وک[ي. او دوی دا په سخاوت سره ترسره ک[ل ،ډيری وختونه د دې وړتيا لــري چې دا د حقيقت پــه تو1ــه
وکاروي دا چې ډيری اتحاديې له ور/و dخه ساتل شوي وې د 81 عمل د لغوه کيدو دمخه د دوی د /مکې
الندې فعاليت dخه د حلف فورمول او نور مراسم فارمونــه حــذف شــول ،او دا چې دا د قــانون ليــک ســره

مخالف و. په سلkونو کار1ران د خورا کوچني جرمونو لپاره په وحشتناکه سزا محکوم شوي.

د هغه وخت د ترهkريزو جملو په مين� کې چې په ډورچيسXر کې په شپ} ســاحوي الســونو بانــدې تطــبيق

 کې د ســـاحېTolpuddle نوoـــت لـــه الرې پـــه GNCشـــوي ترLولـــو ســـخت غوســـه راپـــارولې وه. د 
کار1ران ،ډورچيسXر ته ن}دې يو کوچــني کلي کې يــوه اتحاديــه جــوړه کــ[ې وه او غوoــتنه يې کولــه چې

السونه  fieldsمعاشونه په اونi کې له اوه شلينګ dخه اته شلينګ ته لوړ ک[ي. ل} وروسته شپ}و بخشو 

 شول د اوو کلونو لپاره پــه اســXرالياsentencedونيول شول او د ترانسپورت ويره لرونکي جزا محکوم 
نومې هيواد کې.

 د مهمو معاشونو په سر جk[و په اوږده لــ[ۍ کې دخيــل و، او د دوامــداره اوGNCپدې تو1ه له پيل dخه 
سختو محاکمو سره مخ شو ،نو د دې لپــاره پــه ســختi ســره وخت ومونــدل شــو چې د خلکــو د oــوونې او
روزنې لوی کار په کلکه پيل ک[ي. شايد ، په هر حـالت کې ، د دې لپــاره وخت الهم نــه وو رارســېدلې. د
دې ډيری غ[و راوي.يدونکي چارLيزم تـه مخـه پـه کـوم کې چې د هغې ډيــری فـوري او عاجـل غوoــتنې

پــه  پــه پــای کې 1842منلې. او د نورو مسلو سره سره د عمومي اعتصاب لپاره تبليغات دوام درلود ،پــه 
هغه لوی حرکت کې چې د لنکاشـير ، يارکشـير ، سXافورډشـير ، پـوLريز ، ويلـز او ډبـرو Lـول صـنعتونه
وت[ل شول. مkر د حرکت اصلي اهميت له مين�ه تللی و ،او اوون صحيح و کله چې هغه په چارLيزم تور
ولkاوه چې د سياسي اصالحاتو ډير وزن لري او د لوی اقتصاد پر مسلو په اړه خورا ل} پوهــه oــيې ، پــه

 ناخوښ انقالبونه د چارLيس� غور/نګ زوال المل هم شو ،او خالص سودا1ريز49-1848براعظم کې د 
اتحاد يو/ل بيا د انkليسي کار1ر غور/نګ کې د کلونو لپاره پـه سـاحه کي واکمـني کولـو لپـاره راغی.پـه
فرانسه کې هم د کار1ر غور/نګ سره د سوسياليزم اتحاد په چXکi سره د دې المــل شــو چې د کــار1رانو
له خوا د پانkوالو اقتصاد له من�ه يوسي. او د نوي Lولنــيز پرمختــګ لپــاره الره هــواره کــ[ي. د کــار1رې
ــوی انقالب ــ[ې وه دمخــه يې د ل ــوازې پوهــه يې ترالســه ک ــالفت چې ي ــرمين� مخ ــورژوازي ت طبقې او ب
طوفانونو پرمهال /ان dر1ند ک[ی و.د انقالب dخه دمخه کار1ران په تش په نوم کيمپونو کې متحد شوي
ــاديې وې چې د دوی ــار1رانو اتح ــافرو ک ــيدلی وو. دا د مس ــه رس ــي[ۍ ت ــليت چې پن�لس پ ــا اص وو ،د چ
/انk[ي مراسم يې د مين�ني عمر dخه لي}دول شوي وې ، د کوم غ[ي چې متقابــل مرســتې تــه ژمن و ،
او کوم چې د دوی د زنګ وهلو اندي.نو سره بوخت و ، مkر د دوی سمدستي اقتصادي X1و خونــدي کولــو
لپاره ډيری /لـه اعتصــابونو او بايکــاLونو تـه هم مخــه کـ[ې وه.د مزدورانـو اتحــاديو لـه مين�ــه وړو او د
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عصري صــنعت پراختيــا ســره دې ار1ــانونو ورو ورو خپــل اهميت لــه الســه ورکــ[ او د پرولتاريــا نــوي
ډولونو ته يې الره هواره ک[ه.

،ــ 21د ا1ست د   قانون سره ، Lول اتباع د موجوده قوانينو په چوکاټ کې د وړيا ترکيب حق ومنــل1790 
شو ،او کار1ران د کارمندانو پر وړاندې د خپلــو X1ــو خونــدي کولــو لپــاره د ســودا1رۍ اتحــاديې کې /ــان
تنظيم کولو سره د دې حق dخه X1ه پورته کولې شو. د /ايی اعتصاب ډيری حرکتونه رامين�ته شول ، په
/انk[ي تو1ه د ودانi صنعت کې ،او کار1مارونکو ته يې د لويې اندي.نې المل 1ر/يدلی وو ، /کــه چې

 غــ[و شــموليت80،000د کار1رو سازمانونه په دوامداره تو1ه وده کــ[ې وه او يــوازې پــه پــاريس کې د 
اختيار ک[ې وو. حکومت ته په يــوه ياد1ــار کې کار1مــارونکو د کــار1رانو دغــه تــرکيب وغنــدلو او د دې
"نوي ظلم" پروړاندې يې د دولت د ساتنې غوoتنه وک[ه ، کــوم چې د 1مــارونکو او کارمنــدانو تــرمين� د
وړيا ت[ون حق کې مداخله رد کي}ي. حکومت دې غوoتنې ته په مهربانـi سره /واب ورک[ او په اوســني
شرايطو کې د بدلونونو اغيزمن کولو لپاره يې Lول ترکيبونه منع ک[ل ، د يو دليل پــه تو1ــه 1مــارل چې دا

 پــورې دوام درلـود. مkــر1864نشي کولی په ايالت کې د دولت شتون ته اجازه ورکــ[ي. دا ممــانعت تـر 
دلته دا هم دمخه وoودل شـوه چې شــرايط د قــانون پــه پرتلــه قــوي دي. لکــه dنkــه چې انkليســيانو  قــانون
درلوده ، همداسې فرانسوي کار1رانو هم پXې اتحاديې ته مخـه کـ[ه ، /کـه چې قـانون دوی تـه دا حـق نـه

ورکاوه چې په oکاره د دوی غوoتنې واوري او پوره يې ک[ي.

mutualتش په نوم متقابل عمل   ac�ons ېX1 ولنې بې ضرره دوه اړخيزېL ډيــری وختونــه پــدې ، د ،
برخه کې د پوښ په تو1ه خدمت کـوي ،د مقــاومت لپـاره د ( Lولنــيز مقــاومت) پXــو ســازمانونو پـه تو1ـه د
iقانونيت پوښ خپروي .دا ري.تيا دي ، ډيری وختونـه د سـختو محـاکمو برداشـت کـول ، او ډيـری قربـان
ــدانو ــدې د کارمن ورکول ، مkر هي� قانون ونشو کولی د دوی مقاومت مات ک[ي. د لويس فيليپ قانون الن
ترکيب پروړاندې قوانين الهم پياوړي شول، مkر حتی دې هم نشو کولې چي د Lولنــيز مقــاومت دوامــداره

فعاليتونو په پايله کې د لوی اعتصاب حرکتونو اوږدې ل[ۍ پراختيا بنده ودې مخه ونيسي ،او نه د دوی د 
ــه  ــه پ ــه دې dخ ــ[ي . ل ــه وده1831ک ــايی اهميت پي.ــې ت ــ[ه د اروپ kــدونکو ج ــونز کې د اوب ــه لي  کې پ

ــه ورک[ه.سختې اړتيا دا کار1ران د کار 1مارونکو بې رحمه مقاومت ته وه�ول ،او د مليشو د الســوهنو ل
په کلکه بغاوت ته وده ورک[ه ،په کوم کې چې کار1رو خپل بينر د پــام وړ کلمــو ســره ليکلي و: "پــه امله 

کار کې ژوند وک[ئ يا په جk[ه کې م[ه شئ!"

 کلونو په پيل کې د دې کار1رانو ډيری Lولنې د سوسياليست نظرياتو سره آشــنا شــوې30لکه dنkه چې د 
 د فبروري انقالب وروسته د فرانسوي کار1رانو Lولنې حرکت لپاره اســاس برابـر کـ[ ،د1848وې ،او د 

سودا1رۍ اتحاديې رجحان سره يو کوپراتيف حــرکت ، کــوم چې د سـاختماني ه�ــو سـره د Lولــنې د نــوي
ــا اتحــاديو ــو ي ــ8ر د دې انجمنون ــاريخ کې ايس انkلين ــه ت ــاره کــار کــ[ې وو.د هغــه د خو/.ــت پ شــکل لپ

associa�onsر د لويس بوناپارټ کودتــا دې اميــد لــرونکي پيــل تــهkشمير شاوخوا دوه زره ته رسوي.م
ناdاپه پای ورک[ ، لکه د نورو په dير.يــوازې د کــار1رانو د ن[يــوالې Lولــنې پــه تاســيس ســره هلتــه د يــو
جنkيالي او رغنده سوسياليزم نظرياتو ژوندي کول پېل شول ،مkر له هغې وروسته دوی په ن[يوالــه کچــه
خپري}ي. ن[يوال ، کوم چې د اروپايی کار1رانو د بدن فکــري ودې بانــدې ډٻــر پيــاوړی نفــوذ کـاروي ،او
کوم چې نن ورځ هم په التين هيوادونو کې خپله مقناطيسي جذبــه او اصــليت لــه الســه نــه ده ورکــ[ې ،پــه
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 کې د انkليسي او فرانسوي کار1رو په همکارۍ رامين�ته شوی. دا لوم[ۍ لويه ه�ه وه چې د Lولو1864
هيوادونــو کــار1ران پــه ن[يــوال اتحــاد کې ســره يو/ــای کــ[ي کــوم چې بايــد د کــار1رې طبقې Lولنــيز او
ــيز ــه Lولن ــد وســيلې د غالمi ســرچينه وه چې /ــان يې پ ــيزي.د تولي ــاره الره پران اقتصــادي خالصــون لپ
بدبختi ، فکري تخريب ، او سياسي ظلم کې dر1ند ک[.د دې دليـل لپـاره يې اعالن وکـ[ چي د دې قـانون
کې د کار1رې طبقې اقتصادي خالصون د لوی هدف په تو1ه دی چې هر سياسي خو/.ت بايد مات وي.

dرنkه چې ترLولو مهم شی د دې هدف لپاره په اروپا کې د Lولنيز خو/.ت مختلفې ډلې سره يو/ای کول
ــه و ،د کار1رانو لوی اتحاد تنظيمي جوړoت د فدراليزم اصولو پراساس و ،کوم چې هر /انk[ي مکتب ت

د دوی د خپلو باورونو سره د 81 هدف لپاره د کــار کولــو امکــان تضــمينوه. د هر هيواد شرايطو سره سم 
ن[يوال د کوم تعريف شوي Lولنيز سيسXم لپاره والړ نه و، دا د هغه خو/.ــت dر1ندونــه وه چې نظريــاتي
اصول ورو ورو د ور/ني ژوند عملي مبارزو کې پاخه شوي وو او د دې قـوي ودې پـه هـره مرحلـه کې
روoانه ب ه غوره ک[ه. لوم[ۍ اړتيا دا وه چې د مختلف هيوادونو کار1ران يـو بـل تــه نـ}دې کـ[ي ،د دې
لپاره چې دوی پوه ک[ي چې د دوی اقتصادي او Lولنــيز غالمي هرچــيرې ورتــه د السرســي وړ وه ،او دا
چې په پايله کې د دوی د پيوستون dر1ندونه بايد د ايالتونو مصنوعي حدودو ته ورســي}ي ،/کــه چې دا د
ملت ادعا شوي X1و سره ت[او نلري ، مkر د دوی ډيرې Lولkي سره. د صنعتي جkــ[ې پــه وختونــو کې د
بهرني اعتصاب کونکــو وارداتــو پــای تــه رســولو لپــاره د دې بــرخې عملي ه�ې ،او پــه هــر هيــواد کې د
جنkياليو کار1رو تـه د ن[يوالـو راLولولـو پـه واسـطه مـادي او اخالقي مرسـتې وړانــدې کـول ،د کـار1رو
ترمين� د ن[يوال شعور رامين�ته کولو کې ډيره مرسته ک[ې د هغه په پرتله چې تر Lولو oکلي تيوري يې
ــام وړ کولی شي. دوی کار1رو ته په Lولنيز فلسفه کې عملي زده ک[ې ورک[ې. دا يو حقيقت و چې د هر پ
اعتصــاب وروســته د ن[يــوال غ[يتــوب خــورا پيــاوړی شــو ،او د دې ملي يــووالي او يــووالي قنــاعت پــه
دوامداره تو1ه پياوړی شو. پدې تو1ه ن[يوال د سوسياليست کار1ر غور/نګ عالي oــوون�ي مالکــه شــوه
او د پانkوالې ن[ۍ د انXرني� ن[ۍ سره يې مقابله وک[هکوم چې تل د پرولتاريه پيوستون په بندونو کې پــه

 کې پــه1867 کې پــه جــنيوا کې ، او پــه 1866کلکه سره ويل8 شوی و. د ن[يوالې لوم[ۍ دوه غون8ې ،په 
لوزان کې ، د تقابلي اعتدال لخوا مشخص شوي.دا د يوه غور/نګ لوم[ۍ لن8مهالــه ه�ې وې چې يــوازې
ورو ورو د دې دندې په اړه روoانه کيده ، او د يــو dر1نــد بيــان پــه لXــه کې و.مkــر پــه فرانســه ، بلجيم ،
سويزرلين8 او نورو هيوادونو کې د اعتصاب لوی خو/.تونو ن[يوالن[يوال ته يو پيــاوړی مخک§ محــرک
ورک[ او د کار1رانو په ذهنونو کې يې انقالب راوســت ،هغــه بــدلون چې د ديموکراتيکــو نظريــاتو پــه دې

 انقالبونــو لــه ســقوط وروســته ســخته49-1848دوره کې قوي وو بيا راژوندي کول غوoــتل، کــوم چې د 
ضربه ليدلې وه ، ورسره ل} همکار شو.

 کې ، د دې دوه مخکيـنيو dخـه پـه بشـپ[ ډول مختلـف روح سـره پـه1868په بروکسل کې کانkرس ، په 
حرکت کي و. دا احساس شو چې کار1ران هرچيرې نوي ژوند ته راوي.ــي}ي او د دوی د ه�ــو موضــوع
په دوامداره تو1ه ډاډمنه کي}ي. کانkرس ، د لوی اکثريت لخوا ، /ان د /مکې راLولولـو او د توليـد نـورو
وسيلو لپاره اعالن ک[ ،او په بيالبيلو هيوادونو کې له برخو يې وغوoتل چې په بشپ[ ډول دې پوoــتنې تــه
راشي ، ترdو په راتلونکي کانkرس کې روoانه پريک[ه وشي. له دې سره ن[يوالو په dر1نــد ډول Lولنــيز
شخصيت غوره ک[ ،کوم چې په خورا خوio سره په التين هيوادونو کې د کــار1رو غــير معمــولي آزادۍ
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تمايل لخوا بشپ[ شوی و. پريک[ه د کار1رانو عمومي اعتصــاب تـه چمتـو کـول وو ترdـو د 1ـواښ شـوي
جk[ې خطر سره مخ شي ،/که چې دوی يوازينی Lولkی و چې کولی شي د /واکمن مداخلې ســره د ډلــه
ايزې وژنې مخه ونيسي ،هم هغه جوش او جذبې ته شاهدي ورک[ي چې له مخې يې ن[يوال په هغه وخت

 کې په باسل کې کانkرس کې د لوی کار1رانو اتحاد نظرياتي پرمختــګ خپــل حــد1869کې راوتلی و. په 
ته رسيدلی و .کانkرس يوازې د هغه پوoتنو ســره تــ[او لــرو چې د کــار1رې طبقې اقتصــادي او Lولنــيزو
ستونزو سره سمدستي اندي.نه لري. دې هغه پريک[ه ليک تصــويب کــ[ چې د بروکســل کــانkرس د توليــد
وسيلو د ډله ايز مالکيت پــه اړه جـوړ شـوې و، مkـر د باسـل کــانkرس کې پــه زړه پـوري بحثونـه خـورا
dر1ند oيې چې د ن[يوالې پرمختللې برخې ال دمخه پاملرنــه کــ[ې وه ، او ســربيره پــردې ، د دې پــه اړه
خورا روoانه پايلې ته رسيدلي.دا په /انk[ي تو1ه د کاري طبقې د سودا1رۍ اتحــاديې ســازمانونو اهميت
ــنز د بلجيم فدراســيون په اړه dر1ندونو کې dر1ند شوی. په راپور کې د دې پوoتنې په اړه چې يوجين هي
په نوم کانkرس ته وړاندې ک[ې ، دلته د لوم[ي /ل لپاره په بشپ[ ډول نوی نظر وړاندې شو ،کوم چې د

 مو کلونو انkليسي کار1ر غور/نګ سره د نه منلو وړ ورته والی درلود.30اوون /ينې نظرونو او د 

د دې دقيق اLکل کولو لپاره ، يو بايد په ياد وساتي چې د دولت مختلف مکتبونه د هغــه وخت سوســياليزم د
سودا1رۍ اتحاديو ته د سودا1رۍ اتحاديو ته منسوب يا هي� اهميت نلري ، يا په غوره تو1ه يوازې ماتحت

Subordinate، ــد  دي .د فرانسې بالکوايسXانو په سودا1ريزو اتحاديو کې يوازې د اصالحاتو حرکت ولي
په کوم کې چې دوی هيله درلوده چې هي� ونه ک[ي ،لکــه dنkــه چې د دوی سمدســتي هــدف سوسياليســت

فيردينند السل خپل Lول فعاليتونه د کار1رانو په سياسي 1وند کې د ساتلو پــه لــور رهــبري ديکتاتوري وه. 

 Lولو ه�و يو dر1ند مخالف و ،په کوم کې چې هغه د کار1رې طبقېtrade unionکول او د Lري8 يونين 
سياسي ارتقا ته يوازې يو خن8 وليد. په باسل کې دا نظر د لــوم[ي /ــل لپـاره يـوه بشـپ[ه انتقــادي ازموينــه
ترسره شوه. د بلجيم راپور کې هينز کانkرس ته وړاندې شوی ،هغه نظرونــه چې پکې dر1نــد شــوي و د
هسپانيا ، سويس جورا ، او د فرانسوي برخو د پــام وړ بــرخې dخـه د اســتازو لخــوا dر1نـد شــوي ،دا پـه
روoانه ډول Lاکل شوی و چې د کار1رانو د سودا1رۍ اتحاديې نه يوازې په اوسنL iولنه کې د شتون حــق
درلود ،مkر دوی الهم د راتلونکي Lولنيز نظم Lولنيز لپاره خطر 1 ل کيدل ،او له همــدې املـه دا د ن[يـوال
دنده وه چې دوی ته د دې خدمت لپاره تعليم ورک[ي. د دې سره سم کانkرس الندې پريک[ه ليک تصــويب

ک[:

"کانkرس اعالن کوي چې Lول کار1ران بايد ه�ه وک[ي په خپلو مختلــف تجــارتونو کې د مقــاومت لپــاره
اتحاديې رامين�ته ک[ي. هرdومره ژر چې د سودا1رۍ اتحاديه جوړه شي په ورته سودا1رۍ کې اتحــاديې
بايد خبرې شي ترdو پــه صــنعتونو کې د ملي اتحــادونو رامين�تــه کيــدل پيــل شــي. دا اتحادونــه بــه د دوی
صنعت پورې اړوند Lول مين�پانkي يا د شيانو راLولولو مسؤليت په غاړه ولري او پـه مشـترک ډول د پلي
کيدو لپاره د اقداماتو په اړه مشوره ورک[ي ،او د دې ليدو سره چې دوی پای ته رسيدلي ، دا چې د معــاش
اوسـنی سيســXم د وړيــا توليـد کونکــو فدراسـيون لخـوا /ـای پــه /ـای کــي}ي.کـانkرس عمـومي شــورا تـه

الرoوونه کوي چې د Lولو هيوادونو د سودا1ريزو اتحاديو اتحاد چمتو ک[ي.

د کميXې لخوا وړانديز شوي حل لپاره د هغه دليل کې هنس دا تشريح ک[ه"د /ايی کار1رانو اتحاديې د دې
دوه اړخيز شکل له مخې Lاکل شوې او د هر صنعت لپاره يوې خوا د کميXو سياسي اداره ،او له بلې خوا ،
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د کــار1رانو عمــومي نماينــد1ي ، ســيمه ايــز ، ملي او ن[يــوالې نماينــده 1ې بــه د دې لپــاره چمتــو شــي. د
سودا1رۍ او صنعتي سازمانونو شورا1انې به د اوسني حکــومت /ـای ونيســي ، او د کــار دا نمــايش بــه د

تيرو حکومتونو سره يو/ل او د تل لپاره له من�ه الړ شي.

دا نـوی او X1ـور نظـر د دې پيژنـدنې dخـه رامين�تـه شـوی چې هـر نـوی اقتصـادي Lولنـه بايـد د Lولنـيز
ار1انيزم نوې سياسي ب ې سره وي او پدې کې يوازې سياسي dر1ندونې ترالسه کولی شي. له همدې املــه
، سوسياليزم هم بايد د بيان يوه /انk[ې سياسي ب ه ولري ،په کوم کې چې دا ممکن يو ژوندی موجود شي
ــو کې ــه التين هيوادون ــدلې. پ ــار شــورا1انو سيســXم کې مون ــه د ک ــاوه چې دوی دا فورم ، او دوی فکــر ک
کار1ران ، په کوم کې چې ن[يوال خپل اصلي مالت[ موندلی د دوی مبارزه د اقتصادي مبارزو سازمانونو

حل په روح کې يې کار ک[ی.Baselاو سوسياليست پروپا1ند ډلو په اساس رامين�ته ک[ې ، او د باسيل 

poli�calلکــه dنkــه چې دوی پــه ايــالت کې سياســي اجن�   Agentيــو مــدافعkولL او د ملکيت لرونکــو
پيژندل ، دوی د سياسي بريا لپاره هي� ه�ه نــه وه کــ[ې. مkــر د دولت نســکورولو او د هــر ډول سياســي
واک لپاره په کوم کې چې د ډاډ احسـاس سـره دوی د ظلم او Lـول استحصـال لپــاره اړين لـوم[ني شـرايط
وليدل. له همدې امله ، دوی د بورژوا طبقو تقليد کول غوره نه ک[ ، او يو سياسي 1وند يې جوړ ک[ ، پدې
تو1ه د مسلکي سياستوالو يوې نوې طبقې لپاره الره چمتو ک[ل شوه، چې هــدف يې د سياســي /ــواک فتح
کول و. دوی پوهيدل چې ، د ملکيت انحصار سره ، د واک انحصار هم بايد له مين�ه ويســي کــه چــيرې د
Lولنيز ژوند بشپ[ شکل غواړي. د دوی له اند dخــه چې نن پــه انســان بانــدې د انســان حــاکميت ورځ وه ،
دوی ه�ه وک[ه /انونه د ادارې سره وپيژني او /ان ورنژدې کــ[ي. نــو د 1ونــدونو دولــتي سياســت ســره
دوی د کار1رانو اقتصــادي پاليســي سـره مخــالفت وکــ[. دوی پوهــه درلــوده چې پــه سوسياليســتيک شـکل

pa/ern  وkــانd و کې ترسره شي , او د کرنــيز توليــدkانd ولنې بيا تنظيم کول بايد د صنعت مختلفL د
کې د دې تفاهم dخه د کار شورا1انو سيسXم مفکوره زي}يــدلې وه. دا هماغــه نظــر و چې د انقالب پــه پيــل

کې يې د روسيې کار1رانو او بز1رانو لويه برخه وه�وله ،

حتی که دا نظر هي�کله هم په روسيه کې دومره روoانه او سيسXميک ډول نه و فکر شوی لکــه د لــوم[ۍ

 الندې روسی کار1ران د دې لپــاره اړين فکــري چمتــوالی نــهTsarismن[يوالې برخې په dير. د زاريزم 

دې X1ــورې مفکــورې تــه ناdــاپي پــای ورکــ[. د دې لپــاره چې د  Bolshevismدرلود. مkــر بالشــويزم 
ديکتاتورۍ استبداد د شورا سيستم ساختماني مفکورې ، يعنی د سوسياليست بيــا رغــونې ســره پــه نــه پخال
کيــدونکي تضــاد کې والړ اوســي. د /ــواک لـه مخې د دواړو يو/ــای کولــو ه�ــه يــوازې هغــه بې روحــه
بيوروکراســي المــل کيــدای شــي چې د روســيې انقالب لپــاره خــورا ويجــاړونکی و. د شــورا سيســXم هي�
ديکتاتوري نه مــني /کــه چې دا پــه بشــپ[ ډول مختلــف انkــيرنو dخــه تــيري}ي، پــه ديکتــاتورۍ کې ، پــه
هرصورت ، يوازې له پورتني dخه تنګ ژوند کوي ، کوم چې به هي� تخليقي فعــاليت ونلــري ، او ړنــدې
فيصــلې بــه د Lولــو لپــاره د لــوړ قــانون پــه تو1ــه اعالنــوي.دا دواړه يو/ــای شــتون نلــري. پــه روســيه کې

 شــتون نلــري. هرdـه چې د دویsovietديکتاتوري بريالi ثابته شوه. له همدې امله دلتــه نـور شـورويان 
dخه پاتې دي نوم او د هغې اصلي معنی يو ناوړه ان�ور دی. د کار لپاره د شـورا سيسـXم د اقتصـادي ب ـو
لويه برخه د ساختماني سوسياليزم لخوا 1مارل کي}ي ، کوم چې پخپله موافق دی او د Lولـو طـبيعي اړتيـاو
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پوره کولو لپاره توليــد کــوي. دا د سوسياليسـت کــار1ر خو/.ـت dخــه د راوتلــو نظريــاتو د X1ـورې ودې
مستقيمه پايله وه. دا /انk[ې مفکوره د سوسياليزم بيا رغونې لپاره د قوي اســاس چمتــو کولــو ه�ې dخــه
راپورته شوې. دا اساس ليدل شوی و چې د هــر اغــيزمن انســان ســاختماني دنــدې کې پــروت دی. مkــر د
بورژوا Lولنې dخه په ميراث کې ديکتاتوري ، د فرانسوي جيکوبينيزم دوديز توکيکــوم چې د تش پــه نــوم
بابوستانو لخوا پرولتاريه غور/نګ ته اړول شوی و او وروسته د مارکس او د هغــه پلويــانو لخــوا ونيــول
شــو.د شــورا سيســتم مفهــوم پــه سوســياليزم سـره نــ}دې تــ[او لــري او لــه دې پرتــه د تصــور وړ نــدي پــه
هرصورت ، ديکتاتوري هي� شی نلري چې د سوسياليزم سره ورتــه وي ، او پــه غــوره تو1ــه کــولی شــي

يوازې د دولتي پانkوالي نظام خورا د شن8يدو المل شي.

ديکتاتوري د دولتي /واک يوه مشخصه ب ه ده: د محاصرې په حالت کې يو دولت د نورو دولتونو نظريې
مدافعينو په dير دې ،نو د ديکتاتورۍ مــدافعين هم لـه دې انkـيرنې dخـه پـرمخ /ي چې دا چې کـوم ادعــا
شوی پرمختګ او هره لن8مهاله اړتيا بايد له پورته dخه پــه خلکــو اړ ايســتل شــي او خلــک دې تــه مجبــور

يــوازې ديکتــاتوري د هــر Lولنــيز انقالب لپــاره ترLولــو لــوی خنــassump�on  8ک[ل شــي. دا انkيرنــه 

ــوي  organicجوړوي ،د دې مناسب عنصر د خلکو وړيا نوoت او رغنده فعاليت دی. ديکتاتوري د عض

ودې ، د طبيعي ودانيو له الندې dخـه پورتــه خـوا تـه منفی دی ، دا د زحمت ک.ـو خلکـو د سـاتنې اعالن

 چې د کوچني اقليت لخوا خلکو تـه اړ ايسـتل شـوی. حـتی کـه د دې مالتــ[guardianدی ، يو سرپرست 
کونکي د خورا غوره نيتونو سره متحرک وي ،د حقايقو اوسپنې منطق په شان به تل دوی د خــورا ســخت

ــا ده چېinstruc�veاستبداد کيمپ ته اړوي. روسيې موږ ته د دې خورا oوونکي   مثال راک[. او دا ادع
د پرولتاريه په نوم ډيکتاتوري يو dه توپير لري ،/کــه چې مــوږ دلتــه د يــوې طبقې ديکتــاتورۍ ســره مخ

. دا د ساده kLيو غولولوdeceivesيو ، نه د اشخاصو ديکتاتوري ، هي� غ.تلی انتقاد کوونکی نه غولوي 
لپاره يوازې يو پيچلی چل دی.دا لکه د يوې Lولkې ديکتاتوري په بشپ[ ډول د تصـور وړ نـدي ،/کـه چې
دلته به تل يـوازې د يـوه /ـانk[ي 1ونــد ديکتــاتوري شـامله وي چې پخپلـه د يـوې Lـولkې پـه نـوم خـبرې
کوي ،لکه dنkه چې بورژوازی د خلکو په نوم هر ډول استبدادي عمل توجيه کوي. د کــار لپــاره د شــورا

او له همــدې املــه د هــر ډول ديکتــاتورۍ سيسXم مفکوره په Lوليز ډول د دولت مفکورې عملي پاdون و ، 
سره په کلکه مخالفت کې والړ شو ، کوم چې بايد تل د دولت لوړ /واک په نظر کې ولري. په لوم[ي سر
کې ن[يوالو کې د دې مفکورې مخک.انو ومنله چې له Lولنيز او سياسي آزادۍ پرتــه اقتصــادي مســاوات د
تصور وړ ندي د دې دليل لپاره دوی په کلکه قانع شوي وو چې د سياسي /واک Lولــو بنســXونو لــه مين�ــه
وړل بايد د Lولنيز انقالب لوم[ۍ دنده وي ترdــو د استحصــال کومــه نــوې ب ــه رامن�تــه نشــي. دوی بــاور

په تدريجي ډول Lاکل شــوې وه چې Lــول مــؤثره کــار1ران يې پــه درلود چې د ن[يوالو کار1رانو کوم چي 
ليکو کې راLول ک[ي ،او په مناسب وخت کې د مالکيت لرونکـو Lولkيـو اقتصـادي اســتبداد ختمولـو لپــاره
کار تــرې واخلي ،او د دې ســره د پــانkوال دولت Lــول سياســي اجبــاري بنســXونه ، او د دې شــيانو د نــوي

 د ن[يوالو Lولو ازادو برخو لخوا نيول شوی و.convic�onترتيب سره /ای په /ای ک[ي .دا محکوميت 
بيکونين دا په الندې Lکو کې dر1ند ک[:

"ســاين د ن[يــوال ســازمان د هــدف پــه تو1ــه دی ، نــه د نــوي ايــالتونو يــا اســتبدادونو رامين�تــه کولــو پــه
dېر ،مkر د هر جال حاکميت بنسXيز تخـريب ، دا بايـد د دولت تنظيم dخـه الزمي ډول مختلـف شخصـيت
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ولري. يوازې دې درجې ته چې وروستی اســتبدادي ، مصــنوعي او تــاوتريخجن وي، د طــبيعي ودې او د
خلکو X1و لپاره اجنبی او دoمن دی , دې کچې ته بايد ن[يوال آزاد ، طبيعي او پــه هــر لحــاظ د دې X1ــو او
جبهاتو سره سم وي. مkر د خلکو طــبيعي ســازمان dــه شــی دی؟ دا يــو د دوی ري.ــتيني ور/ــني ژونــد د
مختلفو مسلکونو پراساس دی ، د دوی مختلف ډولونو باندې يا د دوی د مسلکونو ، ســودا1رۍ ســازمانونو
سره سم تنظيمات کي}ي. کله چې Lول صنعتونه ، پشـمول د کـرنې مختلـف dـانkې ، پـه ن[يـوال کې د دې

سازمان نمايند1ي کي}ي ، د خلکو د سازمان به پای ته ورسي}ي.

رامين�تهchambersد فکر له دې کرoې dخه په ورته ډول د بورژوا پارلمانونو سره د کار1رانو خونې 
شوې ،کوم چې د بلجيم ن[يوال پوهانو له ليکو dخه پرمخ تللی. د دې کار1رانو خونې بايد د هر تجارت او
صنعت تنظيم شوي کار نماينــد1ي کــ[ې واي ،او د Lولنــيز اقتصــاد او اقتصــادي ســازمان پــه سوسياليســت
ــاره اساس د Lولو پوoتنو سره /ان عيار ک[ي ،د توليد وسيلو تنظيم شوي کارمندانو لخوا د واک اخيستو لپ
په عملي ډول چمتو ک[ي ،او پدې روحيه کې د توليد کونکو فکري روزنې هم چمتو ک[ي. سـربيره پــردې
دا ار1انونه بايد د کار1رانو dخه قضاوت وک[ي د بورژوا پارلمانونو کې راپورته شوي Lولو پوoتنو تـه د
نظر نقطه چې د کار1رانو لپاره X1ورې وې ،د دې لپاره چې د بورژوا Lولنې پاليسi د کــار1رانو نظرونــو

Derسره توپير ولري. ميکس نيXالو خلکــو تـه پــه خپــل کتــاب   Anarchismus  von Proudhon zu

Kropotkinخـه تــر دې دمـه چې پـدېd کې خلکو ته ورکــ[ی دی ،د بيکـونين لـه يــوې نامعلومــه نسـخې
پوoتنه کې د باکونين نظر خورا dر1ند دی:

"... دا Lول د Lولنيز ساينس عملي او حياتي مطالعه د کار1رانو لخوا پخپله د دوی په ســودا1رۍ برخــو کې
ــه عملي ډول او په دې خونو کې به  دمخه يې په دوی کې متفق ، oه په پام کې نيول شوي ، تيوريکي او پ

ــانkې د oودلو وړ قناعت رامين�ته ک[ې وي د کار1رو بشپ[ خالصون يوازې په يوه شرط ممکن دی ،د پ
بــه ددوي لخــوا تخصيص ، دا د خامو موادو او د کار Lــول وســايل دي ، پشــمول د کــار1رانو Lــول لـوازم 

ورک[ل شي ...د سودا1رۍ برخو تنظيم ، په ن[يوال کې د دوی فدراسيون ،او د کــار1رانو د خونــو لخــوا د

 iدوی نمايند1ي ، نه يوازې يوه عالي اکاډمAcademyرامين�ته کـوي ، چــيرې چې د کــار1رانو ن[يوالــه
اقتصادي ســاينس مطالعــه کــ[ي ، دوی پخپلــه د نــوي Lولنــيز نظم تيوري او عمل ترکيب oيې ،کولی شي 

ــوازېgerms ژوندي ميکروبونه  هم زغمي ،کوم چې د بورژوا ن[ۍ بيا /ای په /ای کول دي. دوی نه ي
نظريات رامين�ته کوي بلکه پخپله د راتلونکي حقايق هم رامين�ته کوي.

دا نظريات په هغه وخت کې عموما په بيلجيم ، هالينـ8 ، سـويس جـورا ، فرانسـه او هسـپانيه کې د ن[يوالـو
برخو کې خپريدل ،او د لوی کار1رانو اتحاد سوسياليزم ته يو /انk[ی Lولنيز شخصــيت ورکــ[ ،کــوم چې
په اروپا کې د سياسي کار1ر 1وندونو پراختيا سره د پـام وړ وخت لپـاره تقريبــا پـه بشـپ[ ډول هـير شـوی
و ،او يوازې په هسپانيه کې هي�کله کي هم هي�کله د قدرت پر سر دوي خپله بريا نه بدلولـه ، لکــه dنkــه
چې پدې هيواد کې وروستيو پي.و خورا روoانه oودلی. دوی په نارينه وو کې فعال مدافعين وموندل لکــه
جيمز 1يلوم ، اډمار شويXز1وبيل ، يــو1ين ورلين ، لــوئس پنــ8ي ، ســيزر دی پــاپ ،يــو1ين هيــنز ، هيکــXر
ډينس ، 1يالوم دی 1ريــف ، ويکتــور ارنولــ8 ، آر فر1ــا پيليســر ، جی ســينXيون ، انســيلمو لوريــنزو ،دلتــه
يوازې غوره پيژندل شوي نومونه ذکر شوي، په ن[يواله کچه د عـالي شـهرت د Lولـو سـ[يو نومونـه ذکـر
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شوي. حقيقت دا دی چې د ن[يوال Lول فکري پرمختګ بايد پــه دې کې د دې ازادي غوoــتونکو عناصــرو
ليوالتيا ته منسوب شــي ،او پــه آلمــان او ســويس کې د دولت سوسياليســت ډلــو يــا پــه انkلينــ8 کې د خــالص
سودا1ريز اتحاد dخه هي� محرک ترالسه نشو. تر هغه وختــه پــورې چې ن[يــوال دا عمــومي ليکې تعقيب
ک[ي ، او د غوره او جال فدراسيونونو لپاره د درستو پريک[ې حق وٻل ،لکــه dنkــه چې د دې پــه قوانينــو
ــدل کې چمتو شوي و ، دې په تنظيم شوي کارمندانو باندې نه هيريدونکی نفوذ وکاراوه. مkر دا په يو/ل ب
شو کله چې مارکس او اينkلز د لندن په عمومي شورا کې د خپل دري� په کارولو پيل وک[ ترdو پارلماني

 نــاخوښ لنــدن کنفــرانس1871ته ژمن شي .دا لوم[ی د   federa�onsعمل ته د جال ملي فدراسيونونو 
کې پي§ شو. دا چلند نه يوازې د روح dخه بلکه د ن[يوالــو قوانينــو dخــه هم ســرغ[ونه وه.دا کــولی شــي
مkر په ن[يواله کچه د Lولو ازادي غوoتونکو متحد مقاومت سره مخ شي ،نور نو /که چې پوoتنه مخکې
هي�کله د غور لپاره کانkرس ته نه وه راوړل شوې. د لندن کنفرانس لــ} وروســته د جــورا فدراســيون پــه

 وړانــدوينېarrogantسون ويلير تاريخي سرليک خپور ک[ ،کوم چې د لندن عمومي شورا د مغرورانــه 
 کې پــه هيــګ کې کــانkرس ، پــه1872پروړاندې په Lاکل شوي او روoانه Lکو کې الريون وک[.مkر پــه 

کوم کې چې اکثريت په مصنوعي ډول د خــورا نــاوړه او خــورا غنــدونکي ميتــود 1مــارلو ســره رامين�تــه
شوی و.د ن[يوال کنفرانس په انتخابي ماشين بدلولو د لندن کنفرانس لخوا پيل شو.

iد بالنکويس� ، اډوارډ ويلين� ، په خپل دليــل کې د هـرډول غلــط فهمmisunderstandingلـرې کولــو
لپاره د عمومي شورا لخوا وړانديز شوي حل لپاره چې د کار1رې طبقې لخــوا د سياســي واک د فتح کولــو
غوoتنه کوي ،dر1نده ک[ه چې "هرdومره ژر چې دا پريک[ه د کانkرس لخوا ومنل شــي او پــدې تو1ــه د

د جـزا  expulsion،دا بـه د هـر غـ[ي وظيفـه وي چې د اخـراج ن[يــوال انجيـل کې شـامله کـ[اي شـي 

penalty  .الندې يې تعقيب ک[ي

د دې په واسطه مارکس او د هغه پلويانو په مستقيـم ډول په ن[يواله کچه د ويش المل و1ر/اوه ، د کــار1ر
ــروجې غور/نګ د پراختيا لپاره د دې Lولو ويجاړونکو پايلو سره کوم چې د ن[ې په ډيرو هيوادونو کي م
ــنې اخالقي وې ،او د پارلماني سياست دوره يې پرانستله کوم چې طبيعي اړتيا د دې فکري رکــود او د Lول

ethical  ريس وروسته سمدستي د ن[يوال خورا مهم انرژيک فدراســيونونوkزوال المل شو، د هاګ کان
استازو د واکمنi ضد کانkرس کې سره وليدل. کوم چې په هاګ کې منل شوي Lول پريک[ه ليکونــه باطــل
اعالن کــ[ل. لــه هغــه وخت راهيســې نيXــه د سوسياليســت کمپ کې د مســتقيم انقالبي عمــل مــدافعينو او د
پارلماني پاليسيو وياندانو ترمين� ويشل شوې ،کوم چې د وخت په تيريدو سره په دوامداره تو1ه پراخــه او
ــارزه کې د ــدې مب ډير نه خالصيدونکی وده کوي.مارکس او باکونين د فن8 د دوه مختلف مفکورو ترمين� پ
مخالفو ډلو خــورا مشــهور اســتازي و، مkــر دا بــه يــوه لويــه غلطي وي چې دا مبــارزه د دوه شخصــيتونو
ترمين� د شخ[ې په تو1ه تشريح کولو ه�ه وک[ئ ، دا د دوه نظريو ترمين� مخالفت و چې دې مبارزې ته
يې اصــلي اهميت ورکــ[ او نن ورځ هم ورکــوي. دا چې مــارکس او اينkلــز خپkــان تــه دومــره ســپک او
شخصي شخصــيت ورکــ[ يـو نـاورين و. ن[يــوال د هــرې ډلې لپــاره /ـای درلــود ، او د مختلفـو نظريــاتو

مرستې لپاره. مkر د فکر Lول oوون�ي د يــوه دوامداره بحث يې کولی شي يوازې د دوی وضاحت کې د 
/انk[ي oوون�ي تابع کولو ه�ه ، يو چې سـربيره پــردې ، پـه انـXرني� کې يـوازې د ل}کيـو اســتازيتوب
کوي ، کولی شي د درز المل شي او د کار1رو لوی اتحاد زوال المل شي ،کولی شــي هغــه اميــد لــرونکي
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ميکروبونه له مين�ه ويسي چې په هره /مکه کې د کار1ر خو/.ت لپاره خورا مهم و. د فرانکو-پروشين
جk[ه ، چې له مخې يې د سوسياليست غور/نګ مرکزي نقطه جرمني ته لــي}دول شــوې ،دوی کــار1ران

تجربه چې سوسياليســتانو پــه لويــدي� کې هيوادونــو کېPowerfulنه انقالبي دودونه درلودل نه هغه ب8ايه 
درلوده ، د دې په کميدو کې ډيره مرسته وک[ه. د پاريس کميون مـاتې او پـه فرانسـه کې ابتـدايي غـبر1ون

reac�onمXاليا کې هم خپور شـو ،د کــار لپـاره د شـورا سيسـXو کلونو کې په هسپانيه او ايd کوم چې په ،
ــاره وړ و X1ورې مفکورې شاته /مکې ته اړولې. په دې هيوادونو کې د ن[يوالې برخې د اوږدې مودې لپ
چې يوازې د /مکې الندې موجوديت او فعاليت ترسره کــ[ي او مکلــف و چې خپــل Lــول /ــواک د عکس

 مخنيوي باندې متمرکز ک[ي. يــوازې پـه فرانسـه کې د سوسياليســت کــار1ر خو/.ـتReac�onsالعمل 

ــو  ــاوړی کولـ ــوال تخليقيstrengthenپيـ ــوم[ي ن[يـ ــره د لـ ــيدو سـ ــن8يکاليزم راوي.ـ ــاره انقالبي سـ لپـ

Crea�ve.خه ژغورل شويd نظريات له غفلت
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سينډيکليزم اهداف د انارکو.4باب 

Objectives of Anarcho syndicalism

دی  Con�nua�onمســتقيم تسلســل   aspira�onsعصري انارچو-سن8يکاليزم د دې Lولنيزو ارمانونو
چې د لوم[ۍ ن[يوالې د شکل ب ه يې اخيستې ، او کوم چې په oــه تو1ــه درک شـوي او خــورا پــه کلکــه د

 د بيــا1922لــوی کــار1رانو اتحــاد د آزادۍ dــانkې لخــوا نيــول او Lينــګ شــوي. د نن ور/ې اســتازي د 
ــپانيه راژوندي شوي ن[يوال کار1رانو Lولنې مختلف هيوادونو کې فدراسيونونه دي ،ترLولو مهم يې په هس
کې د کار /واکمن فدراسيون (کنفي8يراسيون نيشنل ډی تراباجو) دی. د دې تيوريکي انkيرنې د ليبرLاريان
ــه د انقالبي يا انارشيست سوسياليزم oوونو پراساس دي ،پداسې حال کې چې د دې تنظيم ب ه په پراخه کچ

 کلونو کې د پام وړ بدلون تجربه ک[ی پهd 1910خه تر 1900سن8يکليزم dخه پور اخيستلې، کوم چې له 
خاص ډول په فرانسه کې. دا زموږ د نن ور/ې سياســي سوســياليزم ســره مســتقيم مخــالفت کې والړ دی ،
چې په مختلف هيوادونو کې د پارلماني کار1ر 1وندونو لخــوا نماينــد1ـي کــي}ي.پداســې حــال کې چې د دې
لوم[ي ن[يوال وخت په سختi سره د دې 1ونــدونو لـوم[ی پيــل پـه آلمــان ، فرانسـه او سـويس کې شـتون
درلود ،نن موږ په يــوه مــوقعيت کې يــو چې د سوسـياليزم او د کـار1ر غور/نــګ لپــاره د دوی تـاکتيکونو

tac�cs کلLپايلې ا es�mate خــه ډيــر فعــاليت وروســته. د  ک[وd ولو هيوادونو کې د شپيتو کلونــوL په
بورژوا ايالتونو په سياست کې 81ون د کار1ر غور/نګ سوسياليزم ته دي ن}دې ک[ی ، مkر له دې dخــه
ــل دی وايي مننه چې سوسياليزم تقريبا په بشپ[ه تو1ه مات شوی و او بې اهميته يې غندل شوی و. زوړ مت

خوري ، له هغه م[ کي}ي ،" پدې مين�پانkه کې ري.تيا وٻلې شـوي دي ؛  popeچې : "dوک چې پوپ 
dوک چې دولت خوري د دې له امله ويجــاړي}ي. پـه پارلمــاني سياســت کې 1ــ8ون د سوسياليسـت کــار1ر
غور/نګ د يو ناوړه زهر په dير اغيز ک[ی. دې د ساختماني سوسياليســت فعــاليت اړتيــا بانــدې بــاور لــه
مين�ه وړی ، تر Lولو بد ، /ان مرستې ته ه�وي ، خلک په ويجاړونکي فريب سره اخته کوي چې نجات

تل له پورته dخه را/ي.

پدې تو1ه ، د زاړه ن[يوال تخليقي سوسياليزم پــه /ــای کې ، يــو ډول بــديل محصــول رامين�تــه شــو چې د
واقعيت سره هي� ت[او يې نه درلـود. سوســياليزم پــه دوامــداره تو1ــه د کلتــوري آدرس /انk[تيــا لــه الســه
ورک[ه ، کوم چې د پانkوالې Lولنې تحليل لپاره خلکو ته چمتو کول و ،او له همدې امله نشو کــولی /ــان د
ــو ملي ايالتونو مصنوعي سرحدونو لخوا ودروي. سوسياليست غور/نګ د دې نوي پ[او مشرانو په ذهنون

ــار1رانو د 1وند ادعا شوي اهدافو سره خورا ډير 81 شوی و ،  کې د ملي دولت X1ي  نو په حتمي ډول د ک
 کې شامل شــو او دې تــوازن تــه راســتونequipmentغور/نګ په تدريجي ډول د ملي دولت تجهيزاتو 

شو کوم چې يې مخک.ې له السه ورک[ې و.

دا به يوه غلطي وي چې د مشرانو لخوا د ن[يوال خيانت سره مخامخ کيدو په دې عجيب حالت کې ومومئ
، لکه dنkه چې ډيری /له ترسره شوي. حقيقت دا دی چې موږ بايد دلته د سرمايه دارۍ Lولنې افکارو ته
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د تدريجي يو/ای کيدو دنده ترسره ک[و ،کوم چې د نن ور/ې د کار1رو 1وندونو د عملي فعاليتونو شــرط
د دوی پـه فکـري چلنــد اغــيزه کــوي دا هغـه 1وندونــه چې يو/ــل يې د دی ، او کــوم چې الزمي نن ورځ 

سوسياليزم د فتح کولو لپاره الريون ک[ی و ، /انونه يې د شرايطو د اوسپنې منطــق لخــوا مجبــور وبلــل ،
ــدې چې د ــه ل ترdو د دوی ملي سوسياليستي باورونه د دولت ملي پاليسيو ته يو dه قرباني ک[ي. دوی پرت
دوی ډيری پيروان د دې dخه خبر شي ،، د سرمايه دار Lولنيز نظم امنيت لپــاره سياســي راډونــه پــه dــير
/واک اختيار ک[ .هغه سياسي /واک چې دوی يې فتح کول غوoتل په تدريجي ډول يې د دوی سوسياليزم
فتح ک[ تر هغه چې په دې کې هي� شی پاتې نه و. پارلمانيزم ، کوم چې په چXکi سره د مختلف هيوادونو
کار1ر 1وندونو کې غالب مقام ترالسه ک[ ،ډيری بورژوا ذهنونه او د مسلک وږي سياستوال سوسياليست
کمپ ته راجلب ک[ل ، او دې د اصلي Lولنې داخلي تخـريب 1[نــدي کولــو کې مرسـته وکــ[ه ، پـدې تو1ـه
سوسياليزم د وخت په تيريدو سره خپل تخليقي نوoت له السه ورک[ او د اصالحاتو يو عادي خو/.ت شو
چې د عظمت هي� عنصر نه درلود. خلـک پـه LولXـاکنو کې د بريــاو dخـه راضـي وو، او نـور د دې پـای
لپاره د کار1رانو Lولنــيز جــوړونې او رغنــده تعليم تــه هي� اهميت بانــدې قايــل نــه و. د يــو لــه خــورا وزن
لرونکي ستونزو dخه د دې ويجاړونکي غفلت پايلې ،د سوسياليزم د درک لپاره يو پريک[ه کونکی اهميت
، د دوی په بشپ[ ساحه کې dر1ند شو کله چې د ن[يوالې جk[ې وروسته ، يو انقالبي وضـعيت رامين�تــه
شو، زوړ سيسXم سقوط ، په ډيری ايالتونو کې ، د سوسياليستانو السونو ته هغه /واک ورک[ چې دوی يې
د اوږدې مودې لپاره ه�ه ک[ې وه. په روسيه کې د دولتي سوسـياليزم کې يـو اړخ لخــوا د واک نيولـو ، د

ــاره او بالشويزم لپاره الره هواره ک[ه ، نه د سوسياليست Lولنې لپاره ،مkر د بيوروکراLيک کپيXليستانو  لپ
ــه سياسي مطلقيت ته بيرته راستنيدل چې ډير وخت دمخه د مخه پکې شريک و له مين�ه وړل شــوی و ، پ
آلمان کې ، په هرصورت ، چيرې چې د سوسيال ډيموکراسi په شکل من�الري وزر واک ته رسيدلی و،
سوسياليزم ، د پارلماني معمول کارونو کې د خپل جذب په اوږدو کلونو کې ، دومره 81وډ شــوی و چې دا

د نور د کوم تخليقي عمل وړتيا يې نه درلوده. حتی د فرانکفورLر زيتونګ په dير د بورژوا ډيموکراتيک 
دې تاييد کولو مکلفيت احساس ک[ چې دا چې د اروپايی خلکو تــاريخ دمخــه داســې انقالب نــدی رامين�تــه
ک[ی چې په تخليقي نظرياتو کې خورا ضعيف و او په انقالبي انرژي کې خورا ضعيف و. مkر دا Lول نه
و: نه يوازې سياسي سوسياليزم په هي� حــالت کې نــه و چې د سوســياليزم پــه لــور کــوم ډول رغنــده ه�ې
ترســره کــ[ي ،حــتی د بــورژوا ډيموکراســi او ليبرالــيزم الســته راوړنــو ســاتلو لپــاره اخالقي /ــواک نــه
درلود ،او هيواد يې د فاشيزم په وړاندې له مقاومت پرته تسليم ک[ ، کوم چې د کــار1رانو Lــول غور/نــګ

 دا پــه بــورژوا حکــومت کې دومــره ژور ډوب شــوی و چې دې د پــه يــوه 1ــوزار ســره LوLــه LوLــه کــ[. 
ــه ساختماني سوسياليستانو د عمل Lول احساس له السه ورک[ې وو ، او /ان يې د ور/ني عملي سياســت ل

بن8ار سره ت[لی احساس ک[.

عصري انارچو- سن8يکليزم د سياسي سوسياليزم د مفــاهيمو او ميتودونــو پروړانــدې مســتقيـم عکس العمــل
دی ،يو عکس العمل چې حتی د جk[ې دمخه پخپله په فرانسه ، ايXاليا او نــورو کې د سن8يکليســ� کــار1ر
ــار1رو غور/نګ قوي پاdون کې dر1ند شوی و، د هسپانيا په اړه يې خبره نه کوو ، چيرې چې د منظم ک
لوی اکثريت تل د لوم[ۍ ن[يــوالې عقيــدې تــه وفــادار پــاتې شـوی. د "کــار1رانو ســن8يک�" اصـطالح پــه
فرانسه کې د دوی د اقتصادي او Lولنيز سمدستي oه والي لپاره يوازې د توليد کونکو د سودا1رۍ اتحاديې
معنی لري ، مkر د انقالبي سن8يکاليزم عروج دې اصلي معنی تـه خــورا پراخـه او ژور واردات ورکـ[ه.
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پدې برخه کې د خبرو کولو لپاره ، په عصري اساسي قانون ايالت کې د مشخص سياسي ه�و لپاره متحــد
ســازمان ،او پـه يـوه يــا بلـه ب ــه د بــورژوا نظم ســاتلو ه�ــه کــوي ،نــو ، د سن8يکليســ� نظــر لـه مخې ، د
سودا1رۍ اتحاديه ، سن8يک� ، د کار متحد سازمان دی ، او د دې موخې لپاره په موجوده Lولنه کې د توليد
کونکو X1و دفاع او د سوسياليزم شکل وروسته د Lولنيز ژوند بيارغونې لپــاره چمتــووالی او عملي ترســره

. د کار1مارونکو پروړاندې د کــار1رانو د مبـارزې سـازمان پــه1کوي. له همدې امله ، دا دوه هدف لري:
تو1ه ترdو د دوی د ساتنې او لوړولو لپاره د کار1رانو غوoتنې پلي ک[ي

. د کار1رانو فکري روزنې لپاره د oــوون�ي پــه تو1ــه ترdــو دوی د توليــد او اقتصــادي ژونــد تخــنيکي2
مديريت سره آشنا ک[ي په عموم کې دا چې کلــه يــو انقالبي وضــعيت رامين�تــه شــي دوی بــه د دې وړتيــا
ولري چې Lولنيز-اقتصادي ار1انيزم په خپل الس کې واخلي او د سوسياليست اصولو سره سم يې پــه ن.ــه

او ترسره ک[ي.

انارچو-سن8يکاليسXان پدې نظر دي چې سياسي 1وندونه ، حتی کله چې دوی د سوسياليست نوم هم اخلي ،
د دې دوه Lيمونو د ترسره کولو لپاره مناسب ندي. يوازې حقيقت دا دی ، حتی په هغه هيوادونو کې چيرې
چې سياسي سوسياليزم /واکمنو سازمانونو ته امر وک[ی او مليونونه رايه ورکــونکي يې تــر شــا وکــ[ي،
کار1ران هي�کله نشي کولی د سودا1ريزو اتحاديو سره وويشي /که چې قانون دوی ته د ور/ني ډوډۍ ،
ازموينې لپاره د دوی په مبارزه کې هي� خونديتوب نه دی ورک[ی. دا ډيری /له پي.ي}ي چې د هيــواد پــه
دې برخو کې چيرې چې سوسياليست 1وندونه خورا پياوړي وو د کــار1رانو معاشــونه Lي� وو او د ژونــد
وضـعيت يې خـراب و. دا پداسـې حـال کې چې ، د مثـال پـه تو1ـه ، د فرانســې شـمالي صـنعتي ولسـواليو
کې ،چــيرې چې سوسياليســت پــه ډيــرو oــارونو ادارو کې اکــثريت کې و ، او پــه سيکســوني او سيليســيا
کې ،چيرته چې د خپل وجود په اوږدو کې د آلمان سوســيال ديموکراســي وتوانيــده چې ډيــر خلــک د /ــان
پيروان ک[ي. حکومتونه او پارلمانونه په ندرت سره په خپل نوoت د اقتصــادي يــا Lولنــيزو اصــالحاتو پــه
اړه پريک[ه کوي ،او چيرې چې دا پي§ شوي تر دې دمه ادعا شوي اصالحات تل د قوانينو پراخــه ضــايع
کيدو کې م[ه ليک پاتې شوی. پدې تو1ه د لوی صنعت په لــوم[ۍ دوره کې د انkليســي پارلمــان معمــولي
ه�ې کله چې قانون جوړونکي ، د ماشومانو د استحصال ناوړه اغيزو dخه ويره لــري ، پــه نهــايت کې د

/ينې کوچني اصالحاتو حل شوی ،د اوږدې مودې لپاره تقريبا هي� اغيزه نه درلوده.

له يوې خوا دوی پخپله د کار1رانو د نه پوهيدو له امله وت.تيدل ، له بلې خوا دوی د کار 1مــارونکو لخــوا

90شوي. دا خورا مشهور قانون سره ورته و چې د ايXاليا حکومت د   sabotagedپه بشپ[ ډول تخريب
کاله شا خوا په مين� کې نافذ ک[ی ترdو هغه ميرمنې منع کـ[ي چې پـه کـور کې کـار کولـو تـه اړ ايسـتل
شوي ، دا قانون هم يو م[ ليک پاتې شو ، /کــه چې دې بدبختــه مــيرمنو تــه دومــره نــادره پيســې ورکــ[ل
شوې وې چې دوی د قانون له پامه غور/ولو ته اړ ايستل شوې وې. يوازې د پام وړ وخت وروسته ، کله
چې دا کاري ميرمنې په تنظيم کولو کې بريالi شوې ،او پدې تو1ــه د دوی د ژونــد معيــار لوړولــو ســره ،
شر پخپله ورک شو. د هر هيواد په تاريخ کې ډيری ورته مثالونه شتون لري. مkر حــتی د قــانون اصــالح
قانوني جواز د دې د تلپاتې کيدو تضمين نه درلود مkر دا چې د پارلمان بهر وسله وال خلک شتون درلود

1848تر dو د هرې حملې لپاره چمتو وي. پدې تو1ه د انkليسي فابريکې مــالکينو ، ســره لــه دې چې پــه 
کې د لس ساعته قانون نافذ شو ، ل} وروســته يې /ـان د صــنعتي بحـران dخـه X1ــه پورتـه کـ[ه او کـاري
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 ساعتو ته لوړ ک[ل. کله چې د فابريکې تفتيش کونکو پــدې حســاب د انفــرادي12 او حتي 11ساعتونه يې 
کار 1مارونکو پر وړاندې قانوني اجراات ترسره ک[ل ، تورن نه يوازې بری شول بلکه حکومت پلXونکو
ته اشاره وک[ه چې دوی بايد د قانون په ليکه Lينkار ونه ک[ي ، نو کار1ران مکلــف دي وروســته لــه هغــه
چې اقتصادي شرايط يو dـه بيـا راژونـدي شـول ، ترdـو د لس سـاعته ور/ې لپــاره مبـارزه بيــا پـه خپلـو

 نومــبر انقالب المــاني1918ســرچينو ترســره کــ[ي.د يــو dــو اقتصــادي پرمختkونــو پــه مين� کې چې د 
کار1رو ته راوړی ، د اته ساعته ورځ خورا مهمه وبلله او قانع شــول. مkــر دا پــه ډيــری صــنعتونو کې د
کار1مارونکو لخوا د کار1رانو dخه بيرته اخيستل شوی ،د دې حقيقت ســربيره چې دا پــه قوانينــو کې و ،
ــه په حقيقت کې پخپله د ويمار اساسي قانون کې په قانوني ډول /[ول شوی.مkر که چيرې سياسي 1وندون
د کار1رانو د ژوند معيار oه کولو کې د ل}ې ون8ې اخيستو لپاره بشــپ[ ناتوانــه وي.دوی خــورا لــ} وړتيــا
ــواره ــاره الره ه ــتی د دې لپ ــا ح ــ[ي ي ــه دوام ورک ــنې عضــوي جــوړونې ت ــري چې د سوسياليســت Lول ل
ک[ي ،/که چې دوی د ورته السته راوړنې لپاره هر عملي اړتيا نلــري. روســيې او جرمــني د دې پــه اړه
کافي شواهد ورک[ي دي. له همدې امله د کار1رانو غور/نګ سياسي 1ونــد نــه بلکــه د ســودا1رو اتحاديــه
ده ، چې د ور/نi جk[ې له الرې سختي}ي او د سوسياليست لخــوا /ـ[ول کــي}ي ، يــوازې د اقتصــاد پــه
ډ1ر کې کار1ران د دې وړتيا لري چې خپل بشپ[ Lولنيز /واک وoيې ،د دې لپــاره چې دا د توليــد کونکــو
پــه تو1ــه د دوی فعــاليت دی چې Lــول Lولنــيز جوړoــت يو/ــای ســاتي ، او پــه بشــپ[ ډول د Lولــنې شــتون
ــل /ــواک تضمينوي.په کوم بل ډ1ر کې دوی په اجنبي خاوره کې جk[ه کوي او په نا اميده مبارزه کې خپ
ضايع کوي کوم چې دوی دې هدف ته ن}دې نه راوړي. د پارلماني سياست پــه ډ1ــر کې کــار1ر د يونــاني
افسانې لوی انXيوس په dير دی ،هرکوليس وتوانيدل چې وروسته له هغـه د /مکې dخــه خپلې پ.ـې لــرې
ک[ي چې مور يې وه.يوازې د Lولنيز شتمني توليد کونکي او جوړونکي په تو1ه هغه د خپــل /ــواک dخــه
خبر کي}ي؛خپلو ملkرو سره په پيوستون اتحاد کې هغه د ســودا1رۍ اتحاديــه کې نــه هيريــدونکی فالنکس
رامين�ته کوي کوم چې د هر بريد سره مقاومت کولی شــي ،کــه دا د آزادۍ روح ســره ســو/يدلی وي او د
Lولنيز عدالت اډيال لخوا متحرک وي. د انـارچو-سن8يکاليسـXانو لپـاره د سـودا1رۍ اتحاديـه پـه هي� معـنی
يوازې د انتقالي پديده نه ده چې د پانkوالې Lولنې دورې سره ت[لې ده ،دا د راتلــونکي سوسياليســت Lولــنې
ميکروب دی ، په عموم کې د سوسياليزم لوم[نی oوون�ی.هر نوی Lولنــيز جوړoـت د زوړ ار1ـانيزم پــه
بدن کې د /ان لپاره ار1انونه جوړوي.د دې لوم[ني پرتـه هي� Lولنــيز پرمختـګ د تصـور وړ نـدی. حـتی
انقالبونه کولی شي يوازې هغه ميکروبونه رامين�ته او بالغ ک[ي چې دمخه شــتون لــري ، او د نارينــه وو
شعور ته يې الره پيدا ک[ې. دوی نشي کولی پخپله دا ميکروبونه رامين�ته ک[ي يا له هي� شی dخــه نــوې
ن[ۍ رامين�ته ک[ي.له همدې امله دا موږ اندي.من کوي چې دا ميکروبونه ک.ت ک[و پداسې حــال کې چې
الهم وخت شتون لري او دا قوي ممکنه پراختيا ته راوړو ،، ترdو د راتلـونکي Lولنــيز انقالب دنــده اســانه

ک[ي او د دې پاي.ت تضمين ک[ي.

د انارچو-سن8يکليس� Lول تعليمي کار د دې هدف لپاره دی.د سوسياليزم لپاره تعليم د دوی لپــاره د کمپـاين

ــري.مkــر هغــه ه�ــه  ــوم "د نن ور/ې سياســت" معــنی نل ــه ن ــد او تش پ  ده چېeffortتبليغــاتي پروپا1ن
کارمندانو لپاره د تخنيکي الرoــوونو او د دوی اډمي پراختيــا لــه الرې د Lولنــيزو ســتونزو تــرمين� داخلي
اړيکې روoانه کولو لپاره.ترdو دوی د دوی د اقتصادي ژوند له سره تنظيم کولو رول لپاره چمتو کــ[ي ،
او دوی ته د دندې اجرا لپاره اړين اخالقي ډاډ ورکـ[ي.هي� Lولنــيز ار1ــان د دې هــدف لپــاره د کــار1رانو
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اقتصادي مبارزې سـازمانونو پـه پرتلـه غـوره نــدی؛ دا د دوی Lولنــيز فعــاليتونو تـه يـو مشـخص الرoـود
ورکــوي ، او د ژونــد اړتيــاو او د دوی بشــري حقونــو دفــاع لپــاره سمدســتي مبــارزه کې د دوی مقــاومت
سختوي. د اوسني سيسXم مالت[ کونکو سره دا مستقيم او نه ختميدونکې جkــ[ه پــه ورتــه وخت کې اخالقي
مفکورې رامين�ته کوي ، پرته له کوم Lولنيز بدلون ناممکن دی: په تقدير کې د خپلــو ملkــرو ســره حيــاتي
پيوستون او د دوی د خپلو عملونو لپاره اخالقي مسؤليت رامن�ته کوي. يوازې د دې لپـاره چې د انـارچو-
سن8يکليسXانو تعليمي کار د خپلواک فکر او عمل پراختيا په لور رهبري کي}ي ،دوی د Lولو هغو مرکــزي
تمايالتو dر1ند مخالف دي چې د Lولو سياســي کــار1رو 1ونــدونو /انk[تيـاوې لــري .مkـر مرکــزيت ، دا
مصنوعي سازمان چې له پورته dخه د هرچا چارې کوچني اقليت ته اړوي ،تل د بې بنسXه رسمي معمول
سره 81ون کوي ، او دا انفرادي باور ماتوي ، د بې /واکه ډسپليـن او بيوروکراLيک توسعې لــه الرې Lــول

personalشخصي نوoتونه   ini�a�ve-وژني ،او هي� خپلواک عمل تـه اجـازه نـه ورکـوي. د انـارچو 
سن8يکاليزم تنظيم د فدراليزم اصولو پراساس دی ،په الندې تــرکيب کې لــه النــدې dخــه پورتــه تــه ،د هــر
غ[ي د /ان Lاکلو حق له هرdه پورته کول او د Lولو په dير يوازې د عضوي ت[ون پيژندل Lــول د ورتــه

X1و او 81 باورونو پراساس.

دا ډيری وخت د فدراليزم پروړاندې تور لkول کي}ي چې دا /واکونه تقسيموي او د منظم مقاومت /ــواک
معلول کوي ،او خورا د پام وړ ، دا يوازې د سياسي کار1ر 1وندونو او د دوی د نفــوذ النــدې ســودا1ريزو
اتحاديو استازی و ، د دوی تر نفوذ الندې چا چې دا تور د زړه بدوالي لپاره تکرار کــ[. مkــر دلتــه هم ، د
ژوند حقايق د هر تيوري په پرتله خورا روoانه خبرې ک[ي. پـه نـ[ۍ کې هي� داســې هيــواد نـه و چــيرې
چې د کار1رانو Lول غور/نګ په بشپ[ ډول متمرکز و ، او د سازمان تخنيک دومره خورا بشپ[تيا ته وده
ورک[ه لکه د هXلر واک ته د رسيدو دمخه پــه جرمـني کې. يـو پيــاوړی بيوروکراLيــک وسـيله Lـول هيــواد
پوoي او د منظم کار1رو هر سياسي او اقتصادي dر1ندونې Lاکي.په تيرو Lاکنو کې سوسيال ديموکراتيک
او کمونيســ� 1وندونــه د خپلــو کانديــدانو لپــاره لــه دولس مليونــو dخــه ډيــر رای ورکــونکي ســره متحــد
ک[ل.مkر وروسته لدې چې هXلر واک ترالسه ک[ شپ} مليونه منظم کــار1ران د هغــه نــاورين مخــه نيولــو
لپاره 1ــوتې پورتــه نکــ[ې چې آلمــان يې پــه کنــدې کې اچــولی و ،او کــوم چې پــه dــو مياشــتو کې د دوی
سازمان په بشپ[ ډول LوLې LوLې کـوي.مkـر پـه هسـپانيه کې ، چــيرې چې انـارچو-سـن8يکاليزم د لـوم[ۍ
ن[يوالې ور/ې راهيسې په منظم کار باندې خپل واک ساتلی و ،او د نه ســت[ي کيــدونکي آزادۍ پروپا1نــد

ــورCNTاو 1[ندي جk[ې دا مقاومت ته روزلي و ،دا يو پياوړی   و چې د دې عمل په زړورتيا سره په ک
دننه او بهر کې د فرانکو او د هغه ډيری مرسته کونکو جرمي پالنونه خنــثی کــ[ل ،او د دوی د اتـل مثـال
په تو1ه هسپانوي کار1ران او بز1ران د فاشـيزم پروړانـدې جkــ[ې تــه وه�ـول ، يـو حقيقت چې فرانکــو
پخپله منلو ته اړ ايستل شوی.د انارچو-سن8يکاليس� کــار1ر اتحــادونو لــه زړور مقــاومت پرتــه د فاشيســت

فدراليسـت سـازمانCNTغبر1ونونه به په dو اونيو کې په Lول هيــواد واکمن شـول. کلــه چې يــو dــوک د 
تخنيک د مرکزي ماشين سره پرتله کوي کوم چې الماني کــار1رانو د دې لپــاره جــوړ کــ[ی ويــو dــوک د
پخواني سادگي dخه حيران دی. په کوچني ســن8يکXونو کې د ســازمان لپــاره هــره دنــده پــه داوطلبانــه ډول
ترسره کيده. په لويو اتحادونو کې ، چيرې چې په طــبيعي ډول تاسـيس شــوي رسـمي اســتازي اړين و ، دا

او د دوی په سـودا1رۍ کې د کــار1رو پـه dـير ورتـه معـاش ترالسـه يوازې د يو کال لپاره Lاکل شوي و 
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 عمومي منشي له دې قاعدې استثنا نه و. دا يو زوړ دود دی چې پــه اســپانيا کې د ډيــروCNTکوو. حتی د 
ور/و راهيسې ساتل شوی و. د سازمان دې ساده ب ه يوازې د هســپانوي کــار1رانو کــافي کــ[ي وه ترdــو

CNTي واحد ته واړوي ،دې د دوی په خپلو ليکو کې د هر ډول بيوروکراتيک رژيمkد لوم[ۍ درجې جن 
پروړاندې هم ساتلي او له دوی سره يې د يووالي او Lينkې نـه منلـو وړ روحيــه oـودلو کې مرسـته کـ[ې.
کوم چې د دې سازمان خورا غوره /انk[تيا ده ، او کوم چې په بل هيواد کې ورســره مخ کــي}ي. د دولت
مرکزي کول د سازمان مناسبه ب ه ده ، /که چې دا د سياسي او Lولنيز توازن ساتلو لپاره پــه Lولنــيز ژونــد
کې ترLولو لوی ممکنه يووالي هدف لري. مkر د هغه حرکت لپاره چې شتون يې په هر مناسـب وخت کې
په 1[ندي عمل او د دې د مالت[ کونکــو خپلــواک فکــر او عمــل پــورې اړه لــري ،مرکــزيت کــولی شــي د
پريک[ې /واک ضعيفولو او په سيسـتماتيک ډول د Lولـو سمدسـتي اقـداماتو فشـار سـره لعنت وي. کـه ، د
مثال په تو1ه ، لکه dنkه چې په آلمان کې وه ، هـر /ـايی اعتصـاب بايـد لـوم[ی د مرکـز لخـوا تصـويب
شي ،کوم چې ډيری وختونه په سلkونو ميلونه لرې و او معموال پـه داســې مـوقعيت کې نـه و چې د /ـايی
شرايطو په اړه سم قضاوت وک[ي ،يو dوک نشي حيرانيدلې چې د سازمان د وسايلو نشـتوالی يــو 1[نـدی
ــا بريد خورا ناممکن ک[ي ،او پدې تو1ه د چارو حالت رامين�ته ک[ي چيرې چې /واکمن او فکري خبرتي

غندل شوي لرونکې ډلې نور د ل} فعال لپاره د نمونو په تو1ه کار نه کوي ،مkر د دوي لخوا غير فعاليت 
وي ، په حتمي ډول Lول غور/نګ په Lپه ودري}ي. سازمان ، پـه هرصـورت ، د پـای يـوه وسـيله ده. کلـه

او د دې غ[و حياتي نوoــت وژني او د من�k[يتــوب لــه مخې دا تســلط چې دا پخپله پای ته ورسي}ي ، دا 
رامين�ته کوي چې د Lولو بيوروکريسيانو /انk[تيا ده. انارچو-سن8يکاليسXان له همدې امله د دې نظــر دي
چې د سودا1رۍ اتحاديه بايد داسې /انk[تيا ولري چې د کار1رو امکانات برابر ک[ي او د کار 1مارونکو
پروړاندې د دوی په مبارزه کې د اعظمي السته راوړلو حالت راولي ،او په ورته وخت کې دوی ته داسې
اساس چمتو ک[ئ چې له مخې به يې دوی وکولی شي په انقالبي موقعيت کې د اقتصادي او Lولنــيز بــدلون

سره پرمخ والړ شي.

د دوی اداره په النــدې اساســاتو جـوړه شـوې ده: پـه هــر /ــای کې کــار1ران د دوی اړونــد تجــارت لپــاره
ــد اخلي. د اتحاديو کې شامل کي}ي ، او دا د هي� مرکزي ويXو تابع ندي مkر د انتخاب بشپ[ حق dخه خون
oار يا کليوالي ولسـوالi سـودا1ريز اتحـاديې د تش پـه نــوم کــارت کارLـل کې سـره يو/ـای کــي}ي.د کـار
کارLيلونه د /ايی تبليغاتو او تعليم مرکزونه جوړوي ، دوی کار1ران د يــو Lــولkي پــه تو1ــه ســره يو/ــای
کوي او د هر ډول تنګ نظره تنظيمي روحيې د راپورته کيدو مخه نيسي. د /ايی کار1ر ستونزو په وخت
کې دوی د هرې ادارې په کارولو کې د منظم کار1ر Lول بدن د پيوستون همکارۍ تنظيم کوي. د کار Lول

د ولسواليو او سيمو له مخې 1ــروپ شــوي ترdــو د کــار1ر کــارتونو ملي فدراســيون  CartelsکارLيلونه 
رامين�تــه کــ[ي ،کــوم چې د /ــايی ار1ــانونو تــرمين� دايمي اړيکې ســاتي ،د همکــارۍ ســازمانونو کې د
ــنې مختلف سازمانونو د غ[و توليدي کار وړيا تنظيم کولو لپاره تنظيم کوي ،د زده ک[ې په ډ1ــر کې د اړي
همکارۍ چمتو کوي ، په کوم کې چې قوي کارتيلونه به د ضعيفانو مرستې ته اړتيا ولري ،او پــه عمــومي

ډول د شورا او الرoود سره د /ايی ډلو مالت[ کوي.

د هـرې سـودا1رۍ اتحاديـه ، سـربيره پــردې ، پـه Lـول هيـواد کې پـه ورتـه سـودا1رۍ کې د ورتـه ورتـه
سازمانونو سره په فدرالي ډول متحد دی ،او دا په بدل کې د Lولو اړوند تجارتونو سره دي ، نو دا Lــول پــه
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عمومي صنعتي اتحاد کې سره يو/ای کي}ي.دا د دې اتحادونو دنــده ده چې د /ـايی ډلـو د همکــارۍ عمــل
تنظيم ک[ي ، پيوستون اعتصابونه ترســره کــ[ي چــيرې چې اړتيــا ورتــه پي.ــي}ي ،او د پــانkې او کــار1ر
ترمن� ور/نi مبارزې Lولې غوoتنې پوره کول.پدې تو1ه د کار1ر کارتونو فدراسيون او د صنعتي اتحاد

فدراسيون دوه قطبونه تشکيلوي ، د کوم په اړه چې د سودا1رۍ اتحاديو Lول ژوند 1ر/ي.

د سازمان دا ډول ب ه نه يوازې کار1رو ته د ور/ني ډوډۍ لپاره د دوی په مبارزه کې د مستقيم عمل لپاره
ــد هر فرصت ورکوي ،بلکه دا دوی ته د دوی د خپل /واک له مخې په سوسياليست پالن کې د Lولنيز ژون
له سره تنظيم کولو لپاره اړين لوم[يتوبونــه هم چمتــو کــوي ، د انقالبي بحــران پــه صــورت کې. انــارچو-
سن8يکاليسXان پدې باور دي چې د سوسياليست اقتصــادي نظم د فرمـانونو او قوانينــو لخـوا نشــي رامين�تـه
کيدی مkر يوازې د توليد هرې /انk[ې dانkې کې د الس يا مغز سره د کار1رانو د همغ}ۍ همکارۍ له
الرې ، دا د توليد کونکو لخوا پخپله د Lولو بوLو مديريت په غاړه اخيستو لــه الرې پخپلــه الرې النـدې دي
چې جال ډلې ،او په سيستماتيک ډول د آزاد متقابل ت[ونونو پراساس د Lولنې په X1ه توليـد او توزيـع پـرمخ

وړي.

په داسې حالت کې د کار1ر کارتونه به په هره Lولنه کې موجــوده Lولنـيزه پانkـه پـه غـاړه واخلي ،د خپلـو
ولســواليو اوســيدونکو اړتيــاوې مشــخص کــ[ئ ، او /ــايی مصــرف تنظيم کــ[ئ.د کــار1ر کــارتونو ملي
فدراسيون ادارې له الرې دا امکان لري چې د هيواد Lولې اړتياوې محاسبه ک[ئ او د کار تنظيم ک[ئ ، له
بلې خوا ، دا به د صنعتي اتحاديو دنده وي چې د توليد Lول وسايل کنXرول ک[ي ،ماشينونه ، خام توکي ، د
ــه ترانسپورت وسيلې او ورته ، او د جال توليد 1روپونو ته هغه dه چمتو کول چې دوی ورته اړتيا لري. پ

يوه کلمه کې:

. پخپله د توليد کونکو لخوا د نباتاتو تنظيم او د کار الرoود د دوی لخوا Lاکل شوي د شورا لخوا.1

. د صنعتي او زراعتي اتحاديو لخوا د هيواد د Lول توليد تنظيم.2

. د کار1ر کارLيلز لخوا د مصرف تنظيم.3

پدې برخه کې ، عملي تجربې هم غوره الرoوونې ک[ې. دې موږ ته وoــودله چې پــه سوسياليســت معــنی
کې اقتصادي پوoتنې د حکومت لخوا نشي حل کيدی ، حتی کله چې دا د لمان�ل شــوي ديکتــاتورۍ معــنی
وي. په روسيه کې د بالشويس� ديکتاتورۍ ن}دې دوه کاله د خپلو اقتصادي ســتونزو پــه وړانــدې بې وســه
پاتې شوه او ه�ه يې وک[ه د فرمانونو او احکامو د سيالب ترشا خپله وړتيــا پXــه کــ[ي ،لــه دې dخــه نهــه
نوي سلنه په يو/ل په بيورو کې oخ شوي. که ن[ۍ د فرمانونو لــه مخې آزاده کيــدی شــي ، نـو ډيــر وخت
دمخه به په روسيه کې ستونزې نه وې پــاتې. د حکــومت لپــاره پــه خپــل جنــوني جــوش کې ، بولشــويزم د
سوسياليست Lولنيز نظم خورا ارزoــتناک پيـل پـه وحشــيانه ډول لـه مين�ــه وړی ،د کوپراتيفونــو پــه /پلـو
سره ، د سودا1رۍ اتحــاديې د دولت تــر کنــXرول النــدې راولي ،او تقريبــا لــه پيــل dخــه شــورويان د دوی
خپلواکي dخه بې برخې کوي. کروپXکـن پـه خپـل "د لويــديز اروپـايی هيوادونــو کـار1رو تـه پيغـام" کې د

انصاف سره وويل:
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"روسيې موږ ته هغه الر وoودله چې په هغې کې سوسياليزم نشي درک کيدلی ، که dه هم خلک ،د زوړ
رژيم dخه ست[ی شوی ، د نوي حکومت تجربو په وړاندې د هي� فعال مقاومت مخالفت نه کوي.د سياسي
او اقتصادي ژوند کنXرول لپاره د کار1رانو شورا مفکوره پخپلـه ، غـير معمـولي اهميت لـري ...مkـر تـر
هغه چې هيواد د يو 1وند د ديکتاتورۍ تر واک الندې وي ، د کار1رانو او بز1رانو شـورا1انې پــه طـبيعي
ډول خپل اهميت له السه ورکوي.دوی پدې تو1ه ورته غير فعال رول ته سپکاوی کوي کوم چې د امالکــو
استازو د مطلق پاچاهانو په وخت کې لوبولی و.د کــار1رانو شــورا د آزاد او ارزoــتناکه مشــاور پــه تو1ــه
پاتې کي}ي کله چې په هيــواد کې وړيــا مطبوعــات شــتون ونلــري ، لکــه dنkــه چې زمــوږ ســره دوه کالــه
ــه چې د دوی کي}ي.تر دې هم بدتر: د کار1رانو او بز1رانو شورا1انې خپل Lول معنی له السه ورکــوي کل
له Lاکنو دمخه هي� عامه تبليغات نه کي}ي ،او Lاکنې پخپلــه د 1ونــد د ديکتــاتورۍ تــر فشــار النــدې ترســره
کي}ي.د شورا1انو لخوا دا ډول حکــومت (د شــوروي حکــومت) د انقالب د نــوي Lولــني د نــوي اقتصــادي
بنسXونو په بنياد جوړيدو ته په کتو سره يو مشخص 1ام شاته /ي. دا په م[ه بنس� کې يوازې يو م[ اصــل

کي}ي. "

د پي.و کــورس پــه هـر Lکي کې کـروپXکن درسـت ثــابت کـ[ی. روســيه نن د بــل هـر هيـواد پــه پرتلـه لـه
ــه ــل ن ــيز خالصــون الم ــادي او Lولن ــو اقتص ــو خلک ــاتوري د زحمت ک. ــرې ده.ديکت ــه ل ــياليزم dخ سوس
کي}ي ،مkر حتی خـورا کوچـنi ازادي تـر فشـار النـدې راوسـتل او د نامحـدود اســتبداد پراختيـا چې هي�
حقونو ته درناوی نلري او د پ.و الندې ، او د انساني وقار هر احساس تر پ.و الندې کوي. هغه dه چې د
روسيې کار1ر د دې رژيم الندې له اقتصادي پلوه ترالسه ک[ي د انساني استحصال خورا ويجاړونکې ب ه
ــدي ده ،د سرمايه دارۍ خورا مرحلې dخه پور اخيستل شوی ، د ستخانوف سيسXم به کوم چې د هغــه تولي
ظرفيت لوړې کچې ته لوړوي او هغه د 1الي غالم ته رسوا کوي ، dوک چې د هغه د شخصــي کـار Lـول
کنXرول ردوي او dوک چې د خپلو لوړ پوړو چارواکو هر امر ته تسليم شي کــه هغــه نــه غــواړي /ــان د
جزا ژوند او آزادۍ ته وسپاري. مkــر اجبــاري کــار وروســتی الره ده چې کــولی شــي سوســياليزم تــه الر
هواره ک[ي. دا س[ی له Lولنې لرې کوي ، د هغه ور/ني کار کې د هغه خوio لـه مين�ـه وړي ،او خپلـو

ملkرو ته د شخصي مسؤليت احساس Lکوي پرته له دې چې د سوسياليزم په اړه هي� خبرې نشي کيدی.

موږ به دلته د آلمان په اړه هم خبرې ونه ک[و. يو dــوک د سوســيال ديموکراتــانو پــه dــير 1ونــد dخــه پــه
 د نومـبر انقالب دمخـه ماoـام1918معقول ډول تمـه نشــي کـولی -د کـوم مرکـزي ار1ــان وورورLس ، د 

کار1رو ته د باران په وړاندې خبرداری ورک["لکه dنkه چې د آلمان خلک جمهوريت ته چمتو ندي" -دا
به د سوسياليزم سره تجربه وک[ي./ــواک ، مــوږ شــايد ووايــو ، د شــپې پــه اوږه کې راoــکته شــو ، او دا
واقعيا نه پوهي}ي چې د دې سره dه وک[ي.د دې مطلق ناتوانi د آلمان د دې وړ کولو کې ل} dــه مرســته

نه ده ک[ې چې نن ورځ د دريم ريچ په لمر کې ډوب شي.

د هسپانيا انارچو- سن8يکليس� کار1ر اتحادونه ، او په /انk[ي تو1ه د کاتالونيا ، چــيرې چې د دوی نفــوذ
خورا پياوړی دی ،موږ ته پدې برخـه کې يــو مثــال oــودلی کــوم چې د سوسياليســت کــار1ر خو/.ـت پـه
تاريخ کې /انk[ی دی.پدې کې دوی يوازې هغه dه تاييد ک[ي چې انارچو-سن8يکليسXانو تل Lينkار کــ[ی
دی:دا چې سوسياليزم ته رسيدل يوازې هغه وخت ممکن دی کله چې کار1ران د دې لپــاره اړين ار1ــانيزم
رامين�ته ک[ي ،او کله چې له هرdه پورته دوی دمخه د ري.تيني Lولنيز تعليم او مســتقيم عمــل لخــوا د دې
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لپاره چمتو ک[ي.مkــر دا پــه هسـپانيه کې قضــيه وه ، چــيرې چې د ن[يـوالې ور/ې راهيســې د کــار1رانو
خو/.ت وزن درلود ، نه په سياسي 1وندونو کې ،مkر په انقالبي سودا1ريزو اتحاديو کې.

 کې ، د فاشيست جنراالنو دسيسه په oکاره پاdون کې راoکاره شوه ،1936 ، 19کله چې ، د جوالی په 

 (د ايبيريا انارشيست فدراسيون) د اتل مقاومتFAI (د کار ملي فدراسيون) او CNTاو په dو ور/و کې د 
،دoمن کاتالونيا dخه خالصيدل او د سازش کونکو پالن مايوسه ک[ ، د دې پراساس له مخې و/[ول شو 

چې ناdاپي حيرانتيا وه ،دا روoانه وه چې د کاتالونيا کار1ران به په نيمه الر کې ونـه دريـ}ي. نـو هلتــه د
ــل و ، او دا حــرکت ، /مکې راLولول او د کار1رانو او بز1رانو سن8يکXونو لخوا د ک.تونو نيول حرکت پې

ــواد  په نوoت خپور شوی و ، د نه منلو وړ /واک سره د ارا1ون FAI او CNTکوم چې د  ،ليون� او د هي
نورو برخو په مقابل کې راپاdېدل ، او حتی د دې سره تير شـو د سوسياليسـت 1ونــد د سـودا1رۍ اتحـاديو

 (د کار1رانو عمومي اتحاديــه) کې تنظيم شــوی. د فاشيســXانوUGTلويه برخه ، چې په کې تنظيم شوې په 
پاdون هسپانيه د Lولنيز انقالب لپاره الره هواره ک[ه.

دا ورته پي.ه dر1ندوي چې د هسپانيـا انارچو-سن8يکليس� کار1ران نه يوازې پوهي}ي چې dنkــه مبــارزه
ــو سوسياليســت وک[ي ،مkر دا چې دوی د دې لوی ساختماني روح dخه ډک دي چې د دوی د ډيری کلون

 اوCNTتعليم dخه اخيستل شوي.دا په هسپانيه کې د آزادۍ سوسياليزم عالي وړتيا ده ، کــوم چې اوس پــه 

FAIر1ندونې موندلی ،چې د لوم[ۍ ن[يــوالې ور/ې راهيســې دا کــار1ران پــدې روحيــه کې روزليd کې
دي کوم چې له هرdه پورته ازادي لري ، او د خپلو پيروانو فکري خپلواکي د دې شــتون اســاس 1ــ ي. پــه
هسپانيه کې د آزادۍ غوoتونکي کار خو/.ت هي�کله /ان د اقتصادي مابعدالطبيقې پــه البراتــوار کې لــه
السه نه دی ورک[ې ، کوم چې د فکري مفکورې له الرې يې فکري غوړيدل معلول ک[ي ،لکه dنkه چې

په غير انتفاعي ډول خپلــه انــرژي د بــورژوا پارلمــانونو پــه بنــ8ل په آلمان کې قضيه وه او نه يې غوoتل 
ور/ني کارونو کې ضايع ک[ې. سوسياليزم د دې لپاره د خلکو اندي.نه وه ، يو عضوي وده پخپله د خلکو

اقتصادي چاپيريال کې اساس لري. له فعاليت dخه پرمخ /ي او د دوی په 

 په ساده ډول د صنعتي کــار1رانو اتحــاد نــدی لکـه پــه هــر بــل هيــواد کې د ســودا1رۍCNTله همدې امله 
اتحاديې. دا د دې په ليکو کې د بز1ـر او سـاحوي کـار1رانو سـن8يکXونه او همدارنkـه د مغـزي کـار1رانو
فکري او روحي اندي هم شامل دي. که چيرې هسپانوي بز1ران اوس د فاشيزم پروړاندې د oار کــار1رو

 او د هغېCNTســره اوږه پــه اوږه مبــارزه کــوي ، دا بـه د سوسياليسـت تعليم عـالي کــار پايلـه وي چې د 
مخک.و لخوا ترسره شوې. د Lولو oوون�يو سوسياليستان ، ري.تيني ليــبرال او بــورژوا د فاشيســXانو ضــد

تخليقي وړتيا په اړه يوازې يو قضاوت وک[یCNTچا چې په موقع کې د ليدو فرصت درلود تر دې دمه د 
او د دې رغنده کارونو ته يې ترLولو لوړه ستاينه ک[ي.

ــه dيارتيا په تعريف کې مرسته وک[ي ،او له هرoهي� يو يې نشي کولی د طبيعي استخباراتو ، فکر او هو

 کار1ران او بز1ران د دوي ستونزمن کار ته تلل دي. کار1ران ،CNTپورته بې مثاله زغم چې ورسره د 
ــتو کې د بز1ران ، تخنيکران او د ساينس س[ي د همکاری کار لپاره سره راLول شوي و ،او په دريو مياش
کاتالونيا Lول اقتصادي ژوند ته يو بشپ[ نوی شخصيت ورک[. پــه کاتالونيــا کې نن ورځ د /مکې درې پــر
dلورمه برخه د کار1رانو سن8يکXونو لخوا په 81ه سره کرل کــي}ي. پــدې کې هــره Lولنــه پخپلــه يــو نمونــه
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وړاندې کوي او خپلې داخلي چارې پــه خپلــه طريقــه تنظيمـوي ، مkــر خپلې اقتصـادي پوoــتنې د اجنســی
اتحاديې له الرې حل کوي. پدې تو1ه د وړيا سودا1رۍ امکان شــتون لـري ، نــوي نظرونــه او دوه اړخــيز
محرک ه�وي. د هيواد dلورمه برخه د کوچــني بز1ـر مــالکينو پـه الس کې ده ،چـا تـه چې پـه ډلـه کې د
شامليدو يا د دوی د کورنi پـالنې تـه دوام ورکولـو تـر مين� وړيـا انتخــاب پري.ـودل شـوی وي.پـه ډيـری
مواردو کې د دوی کوچني ملکيت حتی د دوی د کـورنi انـدازې پــه تناسـب لــوړ شــوی.پــه ارا1ــون کې د
بز1رانو لوی اکثريت د ډله ايز ک.ت لپاره اعالن شوی.پدې واليت کې له dلور سـوه dخـه ډيـر اجتمـاعي

 تــر کنــXرول النــدې دي ،پداســېUGTفارمونه شتون لري ، چې له هغې dخه شاوخوا لس د سوسياليســت 

 زراعت سن8يکXونو لخوا پرمخ وړل کــي}ي ، دې هلتــه داســې پرمختkونــهCNTحال کې چې پاتې Lولې د 
ک[ي چې د يو کال په جريان کې د پخوانيو بې کاره /مکو dلوي.ت سلنه د ک.ت النــدې راوړل شــوي.پــه
ليون� کې ، په اندلس او کاسXيل کې هم ، د سن8يکXونو مديريت الندې ډله ايز کرنه په دوامداره تو1ه لــوی
پرمختګ کوي. په ډيری کوچنيو Lولنو کې د ژوند سوسياليست ب ه ال دمخه طبيعي شوې ،اوسيدونکي نــور
د پيسو له الرې تبادلــه نـه کــوي ،مkــر د دوی د اجتمــاعي صــنعت محصـول dخــه د دوی اړتيــاوې پــوره

کوي ، او په ايماندارۍ سره اضافه خپلو ملkرو ته چې په لوم[ۍ ليکه کې جنkي}ي وقف ک[ي.

پــه ډيــری کليــوالي Lولنــو کې د ترســره شــوي کــار لپــاره انفــرادي خســاره ســاتل شــوې ،او د نــورو نــوي
سيسXمونو جوړول د جk[ې پای ته رسيدو پورې /ن8ول شوي ، کــوم چې دا مهــال د خلکــو بشــپ[ /ــواک

 ور/ــني بليــXينونو کېCNTادعا کوي. پدې کې د معاش اندازه د کورنيو د اندازې له مخې Lاکل کــي}ي. د 
اقتصادي راپورونه خورا په زړه پوري دي ،د ماشينونو او کيميــاوي ســرې معــرفي کولــو لــه الرې د ډلــه
ايزو ودانيو او د دوی تخنيکي پرمختګ د دوی حسابونو سره کوم چې دمخه نــ}دې نــامعلوم و. يــوازې پــه
کاسXيل کې د کرنې Lولنو د تير کال په جريان کې د دې هدف لپاره له دوه مليون dخه ډيــر پاســتا مصــرف

ــهUGTک[ي. د /مکې راLولولو عالي دنده خورا اسانه شوې وروسته له هغه چې د  کليوالي فدراسيونونو پ

اســتازو لخــواUGTاو CNTعمــومي خو/.ــت کې برخــه اخيســتې . پــه ډيــری Lولنــو کې Lــولې چــارې د 
تنظيمي}ي ،د دوه سازمانونو ترمينـ� اړيکې رامين�ته کول کوم چې په دوه سازمانونو کې د کار1رو اتحــاد

کې پای ته رسيدلی.

مkر د کار1رانو سن8يکXونو په صنعت کې په ساحه کې خپلې خورا حيرانونکې السته راوړنې ک[ي ،لــدې
چې دوی په Lوليزه تو1ه د صنعتي ژونــد اداره د دوی پـه الس کې اخيسـتې.پــه کاتالونيـا کې د يــو کـال پــه
جريان کې د ريل الرې په بشپ[ عصري تجهيزاتو سمبال شوي ،او په وخت کې خـدمت يــو داسـې حـد تـه
رسيدلی چې تر دې دمه نامعلوم و.ورته پرمختkونه په Lول Lرانسپورټ سيسXم کې ، د Lوکر صــنعت کې ،
د ماشين جوړولــو کې ، ودانi کې ، او کوچــني صــنعت کې ترالســه شــوي ، مkــر د جنــګ صــنعتونو کې
ــه بهــر سن8يکXس ري.تيني معجزه ترسره ک[ې. د تش په نوم بې طرفه ت[ون له مخې د هسپانيې حکومت ل
dخه د پام وړ جنkي توکو واردولو مخه نيولې وه. مkر کاسXالونيا د فاسيس بغاوت دمخه د اردو تجهيزاتو
ــول L ــاره جوړولو لپاره يو واحد فابريکه نه وه. له همدې امله لوم[ۍ اندي.نه د جنګ غوoتنو پوره کولو لپ
صنعتونه له سره جوړول و. د سـن8يکXونو لپــاره ســخت کــار ، کـوم چې دمخــه د دوی پــه الس کې د نــوي
Lولنــيز نظم بشــپ[ تنظيم و. مkــر دوی دا د انــرژي او تخــنيکي مــوثريت ســره مهــال کــ[ي چې يــوازې د
کار1رانو لخوا توضيح کيدی شي ، دا يوازې د کار1رانو لخوا تشريح کيدی شــي او د دوی د مقصــد لپــاره
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قربــانi ورکولــو لپــاره د دوی المحــدود چمتــووالی و. نارينــه پــه ورځ کې دولس او dــوارلس ســاعته پــه
 لــوی نباتــات لــري چې د283فابريکو کې کار کوي ترdو لوی کارونه پای ته ورسوي. نن ورځ کاتالونيا 

جنkي توکو توليد کې شپه او ورځ فعاليت کوي ،ترdو محاذونــه وســاتل شــي.اوس مهــال کاتالونيــا د Lولــو
جنګ غوoتنو لويه برخه چمتو کوي. پروفيسور اندريس اولماريس د يوې مقالې په جريان کې اعالن وک[
چې پدې برخه کې د کاتالونيا کار1رانو سن8يکXونه"په اوو اونيو کې هغومره سرته رسيدلی و dــومره چې

فرانسې د ن[يوالې جk[ې له پيل وروسته په dوارلس مياشتو کې ترسره ک[ی و."

مkر دا Lول د لوی معاملې له مخې ندي. ناخوښ جنګ کاتالونيا ته د هسپانيا له Lولو جنــګ /پلــو ولســواليو
dخه د ت.ـتيدونکو لــوی ســيالب راوړی؛ د دوی شـمير نن ورځ يـو مليـون تـه لــوړ شــوی. د کاتالونيــا پـه
روغتونونـو کې پن�ـوس سـلنه ناروغـان او Lپيـان کاتالونيـان نـدي. يــو dـوک پـدې پوهـي}ي ، د دې Lولـو

 کې د oوونکو ډلو لخواCNTغوoتنو په ناسته کې د کار1رانو سن8يکXس د کومې دندې سره مخ شوې. په 
د Lول تعليمي سيسXم بيا تنظيم ، د هــنر کــارونو محــافظت لپــاره اتحــاديې ،د هــنر کــارونو محــافظت لپــاره

اتحاديې ، او په سلkونو نور مسايل چې موږ يې دلته هم نشو ذکر کولی.

 مليشې ساتلي ، کوم چې په Lولو جبهو کې جنkي}ي. تــر120،000 خپل CNTد ورته وخت په جريان کې 

CNTدې دمه کومې بلې ادارې د   –  FAIندي ورکــ[ي ، د فاشــيزم iير د ژوند او غ[و دومره قربانd په 
پروړاندې په خپــل اتــل موقــف کې دې خپــل ډيــر نــامتو جنkيــالي لــه الســه ورکــ[ي ، د دوی پــه مين� کې

فرانسسکو اسکو او بويناوينXورا دورتي هم و ،د هغوي عظمت هغوي د هسپانوي خلکو اتالن ک[ل.

پدې شرايطو کې دا شايد د پوهيدو وړ وي چې سن8يکXس تر دې دمــه نــدي توانيــدلي چې د دوی لــوی کــار
بشپ[ ک[ي او د اوس لپاره نشي کولی د مصرف تنظيم تــه خپلــه بشــپ[ه پاملرنــه وکــ[ي. جkــ[ه ، د خــامو
موادو مهم سرچينو فاشيس� ل.کرو قبضه ، د آلمان او ايXاليا يرغل ،د بهرنi پانkـې دoمنانه چلنـد ، پخپلـه
ــد لخــوا په هيواد کې د انقالب ضد بريد ،کوم چې ، د پام وړ ، دا /ل د روسيې او د هسپانيې کمونست 1ون

چې ډيــری عــالي او مهمې ملkرتيا شوې و- دې Lولو او ډيری نورو شــيانو ســن8يکXس دې تــه اړ کــ[ې و 
دندې و/ن8وي تر هغه چې جk[ه بريا ته ورسي}ي ، مkـر د /مکې او صـنعتي فـابريکو پـه نيولـو سـره د
دوی تــر مــديريت النــدې دوی سوسـياليزم تــه پــه الره کې لـوم[ی او خـورا مهم 1ــام اخيســتی و. سـربيره
پردې ، دوی ثابته ک[ې چې کار1ران ، حتی له پانkوال پرته ، توليد ته دوام ورکوي او دا د ډيرې X1ې په
ــاهرې پرتله oه ترسره کولی شي ، هرdه چې په هسپانيه کې د خون[ۍ جk[ې پايله وي ، د دې عالي مظ
ورکولو لپاره د هسپانوي انارکو-سن8يکاليسXانو بې منطقــه خــدمت پــاتې و ،د دې اتــل مثــال د سوسياليســت
غور/نګ لپاره د راتلونکي لپاره نوي ليدونه خالص ک[ي. کــه انــارکو-سن8يکاليســXاـن ه�ــه کــوي پــه هــر
هيواد کې کاري Lولkيو کې د ساختماني سوسياليزم د دې نوې ب ې پوهه ترالسه کــ[ي ،او دوی تــه وoــيې
ــومي ــ[ي ترdــو دوی د عم ــورمې ورک ــه ف ــد نن ورځ د دوی اقتصــادي جنkي ســازمانونو ت چې دوی باي
اقتصادي بحران پرمهال د سوسياليست جوړونې کار پرمخ بو/ي ،دا پدې معــنی نــدي چې دا فــورمې بايــد
هرچيرې ورته نمونې ته پرې شي. په هر هيواد کې /انk[ي شرايط شــتون لــري کــوم چې د دې تــاريخي
ــه حقيقت کې دا ودې ، دودونو او د دې /انk[ي رواني حالت سره ن}دې ت[او لري. د فدراليزم لويه بريا پ
ده چې دا مهم مسايل په پام کې نيسي ، په يووالي Lينkار نه کوي چې د آزاد فکر لپاره تاوتريخوالی کوي ،

او په نارينه وو فشار راوړي پرته له هغه شيانو dخه چې د دوی داخلي تمايل برعکس وي.
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کروپXکن يو/ل وويل چې ، د انkلستان د مثال په تو1ه اخيستل ، دلتــه درې لــوی خو/.ــتونه شــتون لــري
کوم چې ، د يو انقالبي بحـران پــه وخت کې بـه کــار1ران د دې وړتيـا ولـري چې د Lولنـيز اقتصــاد بشــپ[
بدلون له الرې پرمخ بــو/ي:د اتحـاديې تجـارت ، همکــاری سـازمانونه ، او د oـاروالi سوســياليزم لپـاره
خو/.ت په دې شرط چې دوی په نظر کې يو Lاکلی هدف ولري او د يــو مشـخص پالن ســره ســم پــه 1ــ8ه
کــار وکــ[ي. کــار1ران بايــد دا زده کــ[ي ، نــه يــوازې دا چې د دوی Lولنــيز خالصــون د دوی خپــل کــار
وي ،مkر دا خالصيدل يوازې هغه وخت ممکن و چې دوی پخپله سياستوالو ته د دنــدې پري.ــودو پر/ــای
رغنده لوم[يتوبونو کې برخه اخيستې وه ،، dوک چې په هي� ډول د دې لپاره مناسب نه و . او لــه هرdــه
پورته دوی بايد پوه شي چې په هرصورت د دوی د خالصون لپاره بي[ني لوم[يتوبونـه ممکن پـه مختلــف
هيوادونو کې وي ،د پانkوالې استحصال اغيزې هرچيرې ورته دي او دوی بايد له همدې امله خپلــو ه�ــو

ته اړين ن[يوال شخصيت ورک[ي.

سربيره پردې دوی بايد دا ه�ې د ملي دولتونو X1و سره وت[ي ، لکه dنkه چې له بده مرغه تر دې دمه په
ډيری هيوادونو کې پي§ شوي.د منظم کار ن[ۍ بايد خپلې موخې تعقيب ک[ې ، /کــه چې دا د دفــاع لپــاره
ــا د ملکيت لرونکــو Lولkيــو ســره ورتــه نــدي.د کــار1رانو او کارمنــدانو خپلې 1ــXې لــري ،او دا د دولت ي
همکاري لکه د ن[يوالې جk[ې وروسته پــه آلمــان کې د سوسياليســت 1ونــد او ســودا1ريزو اتحــاديو لخــوا

رول تــه غنــدل  Lazarusمالتــ[ شــوی ، يــوازې د دې پايلــه کيــدی شــي چې کــار1ران د غــريب الزار 
کي}ي ،dوک چي بايد د هغه شkو پــه خوړلــو راضــي وي چې د ب8ايــه ســ[ي مــيز dخــه راoــکته کــي}ي.
همکــاري يــوازې هغــه وخت ممکنــه ده چــيرې چې پــای او تــر Lولــو مهم ، 1ــXې ورتــه وي. پــه انkلينـــ8 ،
فرانسه ، هالين8 او داسې نورو کې کار کونکی ، تر يوې اندازې پورې په X1ه کې برخه اخلي ، کوم چې د
دوی په برخه کې له ه�و پرته نه کي}ي ،د استعماري خلکو له بې رحمه استحصــال dخـه د هغــه هيــواد د

 په غې} کې راشي مkر ډير ژر يا وروسته هغــه وخت را/ي کلــه چې دا خلــکbourgeoiseبورژوازي 
هم راوي§ شي ، او هغه بايد د هغه کوچني X1و لپــاره خــورا ډيــر تاديــه وکــ[ي چې هغــه تــرې خوشــحالي
حاصله ک[ې وه . په آسيا کې پي.ې به دا په ن}دې راتلونکي کې الهم په روoانه ډول وoيې. کوچني السته
راوړنې چې د دندې ډير فرصت او لوړ معاش لپــاره رامين�تــه کــي}ي ، ممکن د نــورو پــه لk.ـت د نــوي
بازارونو dخه نقاشd iخه په بريالي حالت کې کار1ر ته ورسي}ي؛ مkــر پــه ورتــه وخت کې د پــولې بلې

LيXيــدو لـه املــه دوی تــه پيســې  qualityغاړې ته د دوی نورو بايــد د بيکــارۍ او د دوی د ژونــد معيــار 
ورک[ي. پايلــه د کـار1رانو ن[يــوال غور/نـګ کې د تـل لپــاره پراخيـدونکی 1ــ8وډي وه، کــوم چې حـتی د

 لخوا خورا په زړه پوري پريک[ې نشي کولی. د دې درز پــه واســطه دcongressesن[يوالو کانkرسونو 
مزدور غالمi له بوج dخه د کار1رانو خالصون ال پسې لرې کــي}ي. تــر هغــه وختــه پــورې چې کــار1ر
خپلې X1ې د هغه هيواد د بورژوازي X1و پر/ای د هغه د Lولkي X1و سره تــ[لي وي ،هغــه بايــد پــه منطقي
ډول د دې اړيکې Lولې پايلې هم په خپل قدم کې واخلي. هغه بايد د دوی د بازارونو ساتنې او توسعې لپاره
د مالکيت لرونکو Lولkيو جk[و ته چمتــو وي ،او د هــر هغــه ظلم dخــه دفــاع وکــ[ي چې دوی ممکن پــه

 و کله چې دequalityنورو خلکو ترسره ک[ي. د آلمان سوسياليست مطبوعات يوازې هغه مهال متوازن 
ن[يوالې جk[ې په وخت کې ، دوی د بهرنi خاورې يو/ای کيــدو غوoــتنه کــ[ې وه. دا يــوازې د فکــري
چلند او ميتودونو ناگزير پايلـه وه چې د سياسـي کـار1ر 1ونـدونو د اوږدې مـودې لپـاره تعقيب کـ[ې وه ،
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ــه دي ،او يوازې کله چې په هر هيواد کې کار1ران په روoانه ډول پوه شي چې د دوی X1ې هرچيرې ورت
د دې تفاهم dخه به په 81ه عمل کول زده ک[ي ، ايا مؤثر اساس به د کار1رې طبقې ن[يــوالې آزادۍ لپــاره
اي.ودل کي}ي. هر وخت خپلې /انk[ې ستونزې لري او د دې ستونزو حل کولو خپل /ــانk[ي ميتودونــه
لري.هغه ستونزه چې زموږ د وخت لپاره Lاکل شوې دا د انسان د اقتصادي استحصال او سياسي او Lولنيز
غالمi له شر dخــه د انســان آزادول دي.د سياســي انقالب دوره پــای تــه رســيدلې ، او چــيرې چې دا الهم
پي.ي}ي دوی ل}ترل}ه د پانkوال Lولنيز نظم اساسات نه بدلوي.له يوې خــوا دا پــه دوامــداره تو1ــه روoــانه

ــورژوا ډيموکراســي دومــره تخــريب  ــي}ي چې ب ــواښ  degenerateک ــور د فاشــيزم 1 شــوٻدا چې دا ن
ــه پروړاندې د مؤثره مقاومت وړانديز کولو وړتيا نلري. له بلې خوا سياسي سوسياليزم د بورژوا سياست پ

کې دومره له السه ورک[ی چې د خلکو ري.تيني سوسياليستي تعليم سره او  dry channelsوچو چينلونو

 پراختيا او عصري  capitalismهي�کله د کوچني اصالحاتو له ودې نه پورته کي}ي. مkر د پانkيزيزم 
لوی دولت موږ نن ورځ داسـې وضـعيت تـه رسـولي يـو چـيرې چې مـوږ د بشـپ[ نـاور النـدې د ن[يـوال
ــوم چې نن ورځ ناورين په لور روان يو. وروستi ن[يواله جk[ه او د هغې اقتصادي او Lولنيزې پايلې ، ک
ډير ويجاړونکي کار کوي ،او کوم چې د Lول انساني کلتور شتون ته په يو مشخص خطـر کې لــوی شــوي
دي د هغه وخت ناوړه ن.ې دي چې هي� بصير س[ی يې غلــط تشــريح نشــي کــولی. لــه همــدې املــه دا نن

کـوو چې د خلکـو اقتصـادي ژونــد لـه /مکې dخـه بيارغونـه وکـ[و او د  concernsورځ موږ اندي.نه 

کې يې نوي جوړ ک[و. مkر يوازې توليد کــونکي پخپلــه د دې دنــدې لپــاره  spiritسوسياليزم په مجسمه 
مناسب دي ،/که چې دا په Lولنه کې د ارزoت رامين�ته کولو يوازينی عنصر دی چې له هغې dخه نــوی
راتلــونکی رامين�تــه کيــدی شــي. د دوی دنــده بايــد د Lولــو هغــو زن�ــيرونو dخــه د کــار آزادول وي چې

ورسره ت[لی دی ،د سياسي /واک له Lولو ادارو او ک[نالرو dخه د  exploita�onاقتصادي استحصال
Lولنې آزادول ،او د نارينه او �oينه آزادو ډلو اتحاد ته د الرې خالصول د همکارې په اســاس او د Lولــنې
په X1و کې د شيانو پالن شوې ادارې ازادول دي چي د دې لوی هدف لپاره په oــار او هيــواد کې د زحمت

modernاو د دوی سره د يو وسله وال /واک په تو1ه ت[ل د عصري انارکو  ک.و خلکو چمتو کول و ، 

Anarcho.ول هدفونه نغ.تي ديL هدف دی او پدې کې د دې 
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سنډيکاليزم ميتودونه د انارچو-.5باب 

Methods of Anarcho syndicalism

دا ډيری /له د انارکو-سن8يکليزم پروړاندې تور لkول شوی چې دا د مختلف هيوادونــو سياســي جوړoــت
ــه د خــالص کې عالقه نلري ،او په پايله کې د وخت سياسي مبارزو کې هي� عالقه نلري ، او خپل فعاليتون
iتنو لپاره مبارزې پورې محدودوي. دا مفکوره په بشپ[ ډول غلطه ده او يا په کلکــه نــاپوهoاقتصادي غو
ــارچو- ــه چې د ان kنd ــده لکــه ــارزه ن ــف dخــه ســرچينه اخلي. دا سياســي مب ــايقو قصــدي تحري ــا د حق ي
ــر د دې kخه توپير کوي ، دواړه په اصولو او تاکتيکونو کې ،مd ان د عصري کار1ر 1وندونوXسن8يکاليس
مبارزې ب ه او هغه مــوخې چې دا پــه نظــر کې لــري. دوی پــه هي� ډول د راتلــونکي Lولــنې اډيــال ســره د
مالکيت پرته آرام نه درلود، د دوی ه�ې حتی نن ورځ هم د دولت فعاليتونو محــدودولو او د Lولنــيز ژونــد
هرې dـانkې کې د هغـه نفـوذ بنــدوي هرچـيرې چې دوی فرصــت و1ـوري. دا هغـه تاکتيکونــه دي چې د
سياسي کار1ر 1وندونو اهدافو او ميتودونو dخه د انارکو-سن8يکليس� ک[نالره په ن.ــه کــوي ،د دوی Lــول
فعاليتونه په دوامداره تو1ه د دولت د سياسي /واک نفوذ ساحه پراخه کوي او دا د Lولنې اقتصادي ژوند په
اوږدو کې په زياتيدونکي انداز کې غزوي . مkر د دې په پايله کې ، الره يوازې د دولتي پانkوالي دورې
ــه حقيقت لپاره چمتو شوې ،کوم چې د Lولو تجربو له مخې ممکن د هغه dه برعکس وي چې سوسياليزم پ

کې د دې لپاره مبارزه کوي.

اوسني دولت سياسي /واک په وړاندې د انارکو-سن8يکليزم چلنـد پــه حقيقت کې ورتـه دی ، دا د پــانkوالې
استحصال سيسXم ته /ي. د دې پيروان په بشپ[ ډول روoانه دي چې د دې سيسXم Lولنــيز بې عــدالتi د دې
نه منلو وړ توجيهاتو پورې اړه لري ،لکه په سرمايه دار اقتصادي ترتيب کې .دوی هي�کله د يــوې شــيبې
لپاره هم مه هيروئ چې د دوی په قوماندې د هرې وسيلې له الرې کار وک[ئ ترdــو د موجــوده شــرايطو
الندې د پانkوالو د X1ې کچه راLيXه ک[ي ،او تر ممکنه حده د هغــه د کــار محصــوالتو توليــد کــونکي ونــ8ه

لوړه ک[ي.

انارکو-سن8يکاليسXان د هغه سياسي /واک پروړانــدې مبــارزه کې ورتــه تاکتيکونــه تعقيبــوي کــوم چې پــه
ايالت کې د دې dر1ندونه کي}ي. دوی پوهي}ي چې عصـري دولت يـوازې د پـانkوال اقتصـادي انحصـار
پايله ده ، او د Lولkي ويش چې دا په Lولنه کې رامين�تــه شــوی ،او يــوازې د سياســي /ــواک هــر ظالمانــه
وسـيلې لخـوا د دې حيــثيت ســاتلو هـدف پـوره کـوي. مkـر ، پداسـې حـال کې چې دوی بــاوري دي چې د
استحصال سيسXم سره د دې سياسي محافظتي وســيله ده، دولت بــه هم ورک شــي ، ترdــو د وړيــا مــوافقې
پراساس د عامه چارو ادارې ته /ای ورک[ي ،دوی Lــول لـه پامـه نـه غور/ـوي چې پـه موجـوده سياسـي
ترتيب کې د کار1ر ه�ې بايد تل د Lولو السته راوړل شويو Lولنــيزو او اقتصــادي د حقوقــو دفــاع پــه لــور
وي. په دوامداره تو1ه د دې حقونو ساحه پراخه کوي چيرې چې د دې لپاره فرصت پخپله وړاندې کي}ي.
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لکه dنkه چې کار1ر نشــي کـولی پـه موجـوده Lولنــه کې د خپـل ژونــد اقتصـادي شــرايطو dخـه بې پـروا
وي ،نو هغه نشي کولی د خپل هيواد سياسي جوړoــت dخــه بې پــروا پــاتې شــي. دواړه د هغــه د ور/ــني
ډوډۍ لپاره مبارزه او د هر ډول تبليغاتو لپــاره چې د هغــه Lولنــيز خالصــون پــه لXــه کې دی هغــه سياســي
حقونو او آزاديو ته اړتيا لري ،او هغه بايد پخپله د دې لپاره په هـر حـالت کې وجنkـي}ي چـيرې چې دوی
ــو ترې انکار کوي ، او بايد د خپل Lول /واک سره د دوی دفاع وک[ي ، هرکله چې د هغه dخه د غال کول
ه�ه کي}ي. له همدې امله ، دا په کلکه بې معــنی ده چې دا ادعــا وکــ[و چې انــارکو-سن8يکليســXان د وخت

 اتلولي جk[ه شايد د دېCNT په هسپانيه کې د Fascismسياسي مبارزو کې هي� ليوالتيا نلري. د فاشيزم 
غوره ثبوت وي چې پدې بيکاره خبرو کې د حقيقت غله شتون نلري.

ــه مkر په سياسي مبارزه کې د بريد Lکی په مقننه ار1انونو کې نه ، بلکه په خلکو کې دی. سياسي حقوق پ
پارلمانونو کې نه رامن�ته کي}ي دوی ، له بل پلوه ، له پارلمان dخــه جــبري دي. او حــتی پــه قــانون کې د
دوی تطبيق د اوږدې مودې راهيسې د دوی امنيت تضمين ک[ې ندې ، لکه dنkــه چې کار1مــارونکي تــل
ه�ه کوي هر هغه امتياز چې دوی يې د فرصت په تو1ه کار ته وړاندې ک[ی وو باطل کــ[ي ،هرdــومره
ژر چې د کار1رانو سازمانونو کې د ضعف کومې ن.ې د ليدو وړ وي ،نو حکومتونه هم تل په بشــپ[ ډول
د هغو حقونو او آزاديو محدودولو يا لغوه کولو ته ليواله وي چې ترالسه شوي وي که چيري دوی تصــور
وکـ[ي چې خلـک بـه هي� مقـاومت ونـه کـ[ي. حـتی پــدې هيوادونـو کې چـيرې چې دا ډول شـيان لکـه د
مطبوعاتو ازادي ، د مجلس حق ، د تــرکيب حـق او ورتــه نــور لــه اوږدې مــودې راهيســې شــتون لـري ،
حکومتونه په دوامداره تو1ه ه�ه کـوي دا حقـوق محــدود کـ[ي يـا د قضـايی پريکـ[و پـه اسـاس د ويشـلو

spli7ng  له الرې يې بيا تشريح ک[ي. سياسي حقونه شتون نلري /که چې دا په قانوني ډول د کاغذ پــه
يوه LوLه کې اي.ودل شوي ، مkر يوازې هغه وخت چې دوی د خلکو داخلي عادت جوړ شــي. او کلــه چې
د دوی د خرابولو کومه ه�ه به د خلکو له تاوتريخوالي مقاومت سره مخ شـي. چـيرې چې دا قضــيه نـده ،
په هي� پارلماني اپوزيسيون يا اساسـي قـانون کې د پالتونيــک اپيلونــو کې هي� مرســته نشـته. يــو dـوک د
نورو dخه درناوی کوي کله چې هغه پوهي}ي چې dنkه د انسان په تو1ه د خپل وقار دفــاع وکـ[ي. دا نـه

يوازې په شخصي ژوند کې ري.تيا دي ، دا تل په سياسي ژوند کې هم ورته و.

 دي چې نن ورځ موږ پــه ډيــر يــا لــ} انــدازه تــرېoweخلک د Lولو سياسي حقونو او امتيازاتو پوروړي 
خوند اخلو ،د دوی حکومتونو oې ارادې ته نه ، بلکه د دوی خپــل /ــواک تــه و. حکومتونــو د دې حقونــو
ــه واک کې وي. د ترالسه کولو مخنيوي يا دوی ته د دروغ ويلو لپاره هر هغه وسيله کارولې چې د دوی پ
ــتل خلکو ترمينـ� لوی ډله ايز خو/.تونه او Lول انقالبونه اړين و چې د واکمنو طبقو dخه دا حقوق واخيس
شي ،dوک به هي�کله دوی ته په خپله خوoه رضايت ورنک[ي. يو dوک يوازې د تيرو درې سوه کلونــو
تاريخ مطالعې ته اړتيا لري ترdو پوه شي چې د کومې نــه ختميـدونکې مبــارزې لــه مخې هــر حــق بايــد د
انحصار dخه د انچ په اينچ غصــب کـ[ي. پـه فرانسـه کې د سـودا1ريزو اتحــاديو پروړانــدې ممــانعت تــر

 پــورې دوام درلــود.کــه دا د کــار1رو پرلــه پســې مبــارزو لپــاره نــه و ، نــو نن ورځ بــه د فرانســې1886
جمهوريت کې د ترکيب هي� حق شتون نه درلود. يوازې وروسته لدې چې کار1ران د مســتقيم عمــل ســره

ايا حکومت /ــان مکلــف 1ــوري چې نــوی وضــعيت پــه پــام کې پارلمان ته د بشپ[ حقايقو سره مخ شول، 
ونيسي او سودا1ريزو اتحــاديو تــه قــانوني اجــازه ورکــ[ي. هغــه dــه چې مهم دي دا نــدي چې حکومتونــو
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پريک[ه وک[ې چې خلکو ته /ينې حقونه تسليم ک[ي ، مkر دليل يې دا دی چې دوی دا کــار کــ[ی. د هغــه

 سره يو کتاب پاتېsealsچا لپاره چې دلته د اړيکې په پوهيدو کې پاتې راغلی تاريخ به تل د اوو مهرونو 
شي. البته ، که يو dوک د لينين جمله ومني او د آزادۍ په اړه يوازې د "بــورژوا تعصــب" پــه تو1ــه فکــر
وک[ي. بيا ، د ډاډ لپاره ، سياسي حقوق او ازادي د کار1رو لپاره هي� ارزoت نلري. مkر بيا د تيرو Lولو
بې شميره مبارزو ، Lول پاdونونه او انقالبونه چې موږ يې دا حقوق لرو ، هم بې ارزoته دي.د دې يو dه

 سانسور لپــاره بـهIIله مين�ه وړل سخت ک[ ،حتی د نيکوالس   tsarismحکمت اعالن کول به د زارزم 
حتما د "بورژوا تعصب" په تو1ه د آزادۍ په نومولو کې کوم اعتراض نه درلود. سربيره پردې ، د عکس
العمل لوی تيوريسXان ، جوزف ډی مايسXر او لويس بونال8 دمخه دا کار ک[ی ، که dه هم په مختلــف Lکــو

کې ،او د مطلقيت مدافعين له دوی dخه ډير منندوی و.

ــه مkر د انارکو-سن8يکاليسXان به وروستی وي چې کار1رو ته د دې حقونو اهميت غلط ک[ي. که دوی ، پ
هرصورت ، د بورژوا پارلمانونو پــه کــار کې هــرډول 1ــ8ون رد کــ[ې، دا د دې لپــاره نــدي چې دوی لــه
سياسي مبارزو سره هي� خواخوږي نلري ، مkر /که چې دوی په کلکه قــانع دي چې پارلمــاني فعــاليت د
ــاني ــاره پارلم کار1رو لپاره خورا کمزوری او د سياسي مبارزې ترLولو نا اميده ب ه ده . د بورژوا طبقو لپ
سيستم پرته له شکه د شــخ[و د حــل لپــاره مناســب وســيله ده چې راپورتــه کــي}ي ،او د X1ــورې همکــارۍ
ممکنه کولو لپاره ، /که چې دوی Lول د موجوده اقتصادي نظم او سياسي تنظيم ساتلو کې مســاوي عالقــه
ــدمت وړ وي. لري ، چيرې چې 81ې X1ې شتون ولري ، دوه اړخيز ت[ون ممکن وي او Lولو خواو ته د خ
مkر د کاري طبقې لپاره وضعيت خورا توپير لري.د دوی لپاره موجود اقتصــادي نظم د دوی د اقتصــادي
استحصال سرچينه ده ،او د دولت منظم /واک د دوی د سياسي او Lولنيز تــابعيت وســيله.حــتی وړيــا رايــه
نشي کولی په Lولنه کې د مالکيت لرونکي او نه درلودو Lولkيو تر مين� روoانه توپير له مين�ه ويسي ، دا
يوازې کولی شي د Lولنيز بې عدالتi سيسXم ته د قانوني حق Lاپه ورک[ي او غالم دې تــه وه�ــوي چې پــه

ولkوي. مkر ، تر Lولــو مهم ، عملي تجــربې oــودلې چې پــه پارلمــاني  stampخپل /ان د قانونيت Lاپه 
فعاليت کې د کار1رو 81ون د دوی د /واک له مين�ه وړي ، او د موجوده سيستم پروړاندې د دوی جkــ[ه

 هم نــهiotaبې X1ې کولو ته زيان رسوي. د پارلماني 81ون کار1ران د دوی وروستi موخې تــه يـو آيوLـا 
دي رسولي . حتی دوی د هغو حقونو له ساتنې dخه منع ک[ل شـوي چې دوی يې د عکس العمـل بريــدونو

د مثــال پــه تو1ــه ، پــه پروشــيا کې ، پــه آلمــان کې ترLولــو لــوی ايــالت ، چـيرې چې پروړاندې X1لي دي. 
سوسيال ديموکراتان تر هغه وخته پورې چې د هXلر واک ته ورسېد، خورا پياوړي وو. او د هيواد ترLولو
ــدو مهم وزارتونو کنXرول يې درلود ،هير وان پاپين ، د هين8نبورګ لخوا د ريچسکنزلر په تو1ه له Lاکل کي
وروسته ، کولی شول چي د /مکې اساسي قانون dخه ســرغ[ونه وکــ[ي او پروشــين تحليــل کــ[ي ، او د
پروشيا وزارت يوازې يو ډ1رمن او لسkونه سرتيرو سره منحل ک[ئ. کله چې سوسياليست 1وند پـه خپلـه

dه فکر نشــو کــولې پرتــه لــدې چې عــالي بې وسi کې د اساسي قانون له دې oکاره سرغ[ونې وروسته 
محکمې ته عريضــه وکــ[ي ، د دې پر/ــای چې د کودتــا عــاملينو ســره د خالص مقــاومت ســره وويــني ،
متقابل جانب پوه شو چې دوی د ويره کولو لپاره نور dه نلري ، او له هغې وروسته به کار1ران هغه dــه
وړاندې ک[ي چې دوی يې خوoوي. حقيقت دا دی چې د وان پاپين کودتا دريم ريچ ته د دې سفر په اوږدو

کې يوازې پيل و.
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انارکو-سن8يکليســXان بيــا پــه هي� ډول د سياســي مبــارزې مخـالف نــدي ، مkــر د دوی پــه نظــر دا مبـارزه
هم ،بايد د مستقيم عمل ب ه غوره ک[ي ، په کوم کې چې د اقتصادي /ــواک وســيلې چې کــار1ره طبقــه يې
قوماندې لــري خــورا مــؤثره وي. د معــاش ترLولـو کوچــنi مبــارزه پــه روoــانه ډول oــيې چې ، کلـه چې
کار1مارونکي /انونه په ستونزو کې 1وري ، دولت د پوليسو سره مخ کي}ي ،او حتی په /ينو مواردو کې
د مليشو سره ، د مالکيت لرونکو Lولkيو 1واoل شوي مداخلو ساتنه کي}ي. لــه همــدې املــه ، دا بــه د دوی
لپاره مبهم وي چې د سياسي مبارزې اهميت له پامه وغور/وي. هــره پي.ـه چې د Lولــنې پـه ژونــد اغــيزه
کوي سياسي شــکل لــري.. پــدې معــنی ، هــر مهم اقتصــادي عمــل ، لکــه د مثــال پــه تو1ــه لکــه د عمــومي
اعتصاب په تو1ه ، دا يو سياسي عمل هم دی او سربيره پردې ، د پارلماني هرې پروسې پــه پرتلــه يـو لـه
ــارکو- ــدې د ان ــيزم پروړان ــه ډول د فاش ــه ورت ــاهيت پ ــرخمن دی.د سياســي م ــر اهميت dخــه ب ــورا ډي خ
سن8يکليسXانو جk[ه او د ملېشو ضد پروپا1نديوه جk[ه چې د لسيزو راهيســې يـوازې د ازادي غوoــتونکو

سوسياليستانو او سن8يکاليسXانو لخوا پرمخ وړل کي}ي ، او پدې کې خورا لوی قربانيو برخه اخيستې وه.

حقيقت دا دی ، کله چې د سوسياليست کار1ر 1وندونو غوoتل يو dه پريکــ[ه کــونکي سياســي اصــالحات
ترالسه ک[ي ،دوی تل موندلي چې دوی نشي کولی دا د خپل /واک له مخې ترسره ک[ي او مکلـف شـوي
چې په بشپ[ ډول د کار اقتصــادي جنkي /ــواک بانــدې تکيــه وکــ[ي. پــه بلجيم ، ســوي8ن او اتــريش کې د
عمومي رايې ترالسه کولو لپاره سياسي عمومي اعتصــاب د دې ثبــوت دی. او پــه روســيه کې دا د کــاري

الس تــه  tsar کې يې د اساسي قانون د السليک لپاره د زار 1905خلکو لوی عمومي اعتصاب وچې په 
قلم ورک[. هغه dه چې د روسی پوهانو زړوره مبارزه په لسيزو کې ترالسه نک[ ،د کــاري Lولkيــو متحــد

اقتصادي عمل په چXکi سره تکميل ته ورسوه.

د سياســي مبــارزې مرکــزي نقطــه بيــا پــه سياســي 1ونــدونو کې نـه ، بلکــه د کــار1رانو اقتصـادي مبــارزه
تنظيمونو کې ده.دا د دې پيژندلو په تو1ه دی چې انارکو-سن8يکليسXان يې وه�ول چې خپل Lــول فعــاليت د
خلکو سوسياليست تعليم باندې متمرکز ک[ي او د دوی اقتصــادي او Lولنــيز /ـواک کــارولو بانــدې. د دوی
ميتود د وخت اقتصادي او سياسي مبارزو دواړو کې مستقيم عمل و. دا يوازيــنی ميتــود دی چې پــه تــاريخ
کې په هر پريک[ه کونکي شيبه کې هرdه ترالسه کولو توان لري. او بورژوازي د مطلقيت پروړانـدې پـه
مبارزه کې هم د دې ميتود dخه پراخه X1ه پورته ک[ې ،او د مالياتو له ورکولــو dخــه انکــار د بايکــاټ او

انقالب په واسطه ، په Lولنه کې د واکمنې طبقې په تو1ه په کلکه خپل دري� dر1ندوي.

د مســتقيم عمــل پــه واســطه انــارکو-سن8يکليســXان د کــار1رو لخــوا د دوی د اقتصــادي او سياســي ظلمونــو
پروړاندې د فوري جk[ې هر ميتود معنی لري. د دې په مين� کې د پــام وړ دي لکــه: اعتصــاب ، د ســاده
ــو معاش-مبارزې dخه تر عمومي اعتصاب پورې په خپلو Lولو درجو کې؛بايکاټ تخريب په بې شميره ب 
د ملېشو ضد پروپا1نـد او په /انk[ي تو1ه په جــدي قضــيو کې ، لکــه د مثــال پــه تو1ــه ، لکــه نن ورځ پــه

هسپانيه کې ، د ژوند او آزادۍ ساتنې لپاره د خلکو وسله وال مقاومت.

ــي}ي. دا د دې جنkي تخنيکونو په مين� کې اعتصاب ، يعنی له کار dخه منظم انکار ، خورا ډير کارول ک
ــاره په صنعتي دوره کې د کار1رو لپاره ورته رول لوبوي لکه dنkه چې د فيوډال دورې کې د بز1رانو لپ
د دوی مکرر پاdونونه. په خورا ساده ب ه کې دا د کار1رو لپاره د دوی د ژوند معيار لوړولو يا د دوی پــه
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ــاره دی نــه يــوازې د وړاندې د ترالسه شوي X1و دفاع لپاره الزمي وسيله ده ، مkر اعتصاب د کار1رو لپ
سمدستي اقتصادي X1و دفاع لپاره يوه وسيله ،دا د دوی د مقاومت /واک لپاره هم دوامداره oوون�ی دی ،

هره ورځ دوی ته oيې چې هر ل} حق بايد د نه ختميدونکې مبارزې له الرې وX1ل شي.

لکـه dنkــه چې د کـار1رانو اقتصــادي مبــارزه تنظيمونـه دي ، همداســې ور/ــنi مـزدوري هم د پـانkوال
iاقتصادي نظام پايله ده ، او په پايله کې ، د کار1رو لپاره حياتي اړتيــا هم . د دې پرتــه دوی بـه د بې وزل
په کندې کې ډوب شي. په حقيقت کې Lولنيز ستونزه يوازې د معاش له الرې نشــي حــل کيــدی ، مkــر دا د
کارمندانو د Lولنيز ستونزې اصـلي مـاهيت سـره آشـنا کـول دي ،دوی د اقتصــادي او Lولنـيز غالمd iخـه
خالصون لپاره د مبارزې لپاره روزنه ترالسه کوي . دا ممکن ري.تيا هم په پــام کې ونيــول شــي تــر هغــه
چې کار1ر بايد کار1مارونکي ته السونه او مغز وپلوري ،هغه به په اوږد مهال کې هي�کله د ژوند خــورا
الزمي اړتياو چمتو کولو لپاره له اړتيا dخه ډير عايد ترالسه نک[ي. مkر د ژوند دا اړتياوې تل ورتــه نــه

وي ، مkر په دوامداره تو1ه د غوoتنو سره بدلي}ي کوم چې کار1ر په ژوند کې کوي.

دلته موږ د کار1رې مبارزې کلتوري اهميت ته را/و. د توليد کونکو اقتصادي اتحاد نه يــوازې دوی تــه د
غــوره ژونــد شــرايطو پلي کولــو لپــاره وســلې ورکـوي ،بلکــه دا د دوی لپــاره عملي oــوون�ی ، د تجربــو
پوهنتونونو ، له کــوم /ايــه چې دوی پــه خــورا ب8ايــه الرoــود او روoــانتيا راولي. د کــار1رانو د ور/ــني

 پيــدا کــوي ،دdevelopmentمبارزو عملي تجربې او پي.ې د دوی په ســازمانونو کې فکــري پرمختــګ 
دوی پوهه ژوره کوي ، او د دوی فکري ليد پراخه کوي . د دوی د ژوند تجربو دوامــداره فکــري توسـعې
سره په افرادو کې نوې اړتياوې رامين�ته کوي ، او د فکري ژوند مختلف برخــو لپــاره غوoــتنه کــوي. او

دقيقا پدې پرمختګ کې د دې مبارزو لوی کلتوري اهميت پروت و.

ري.تينی فکري کلتور او پــه ژونــد کې د لــوړو X1ــو غوoــتنه تــر هغـه وختـه امکــان نلــري چې انســان يــو
/انk[ی مادي معيار ترالسه ک[ي ، کوم چې هغه د دې وړ کوي. د دې لـوم[ني کـوم لـوړ فکـري هيلې د
iــل کــي}ي پــه ســختoله امله 1وا iخه بهر دي. هغه نارينه چې په دوامداره تو1ه د سختې بدبختd تنېoپو
سره د لوړو کلتوري ارزoتونو ډيره پوهه لري. يوازې وروسته لدې چې کار1ران ، د لســيزو مبـارزو پـه
واسطه ، د دوی لپاره د /ان لپاره د ژوند غــوره معيــار ترالســه کــ[ی و ، ايــا د دوی تــرمين� د فکــري او
کلتوري ودې خبرې کيدی شي؟ مkر دا يوازې د کار1رانو هيلې دي چې کار1مارونکي يې پــه ژور بــاور
سره 1وري. د يوې طبقې په تو1ه د پانkوالو لپاره ، د هسپانوي وزير خوان بــراوو موريلـو مشــهوره وينــا
الهم نن ورځ يادي}ي :"موږ هي� داسې س[ي ته اړتيا نلرو چې د کار1رو په مين� کې فکر وک[ي هغه dه

چې موږ ورته اړتيا لرو خواري ک§ /ناور دي.

د ور/ني اقتصادي مبارزو يوه خورا مهمه پايله د کار1رو تــرمين� د يــووالي وده ده ،او دا د دوی لپــاره د
1وندونو سياسي ايتالف dخه خورا مختلفي معناوې لــري چې النــدې يې د هــر Lولنــيز طبقې خلــک وي. د
متقابل مرستې احساس ، چې /واک يې د ژوند اړتياو لپاره ور/ــنi مبــارزه کې پــه دوامــداره تو1ــه نــوي
کـي}ي ،کـوم چې پــه دوامــداره تو1ـه د ورتـه شـرايطو النــدې د نارينـه وو همکـارۍ بانــدې خـورا ســختې
غوoتنې کوي ،د لن8يز 1وند اصولو dخه خورا مختلف فعاليت کوي ، کوم چې د ډيری برخې لپاره يوازې
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د افالطون په dير ارزoت لري. دا د برخليک Lولنې حياتي شعور ته وده او ورو ورو د حق نوي احساس
ته وده ورکوي ،او د مظلومې طبقې په خالصون کې د هرې ه�ې لوم[نی اخالقي انkيرنه کي}ي.

د کار1رانو دې طبيعي پيوستون ته درناوی او تقويـه ورکـوي او هـر اعتصـاب غور/نـګ تـه خـورا ژور
Lولنيز شخصيت ورکوي ،يو له خورا مهمو دندو dخه دی چې انارکو-سن8يکليسXانو /انته Lاکلی دی. د دې

compassدليل لپاره خواخوږي اعتصاب د دوی يوه غوره وسله ده ، او پـه هسـپانيه کې يې يـوه کمپـاس 

ــه ته وده ورک[ې چې دا په کوم بل هيواد کې ندي ترالسه شوي. د دې له الرې اقتصادي جk[ه د Lولkيو پ
عمــل کـي}ي. د خواخـوږۍ اعتصـاب د اړونـده ، او کلـه هم غــير  deliberateتو1ه د کــار1رو قصـدي 

اړونده ، د کار کkXوريو همکاري وه ،د کار نورو dانkو ته د اعتصاب په غزولو سره بريا ته د /ـانk[ي
سـودا1رۍ جkـ[ې کې مرسـته کـوي، چـيرې چې دا اړين وي. پـدې حـالت کې کـار1ران خپلـو اعتصـاب
کونکو ته د جk[ٻزو مرستو ورکولو dخه راضي ندي ،مkــر مخک.ــې /ي ، او د Lــول صــنعتونو معلــول

کيدو سره د دوی غوoتنو اغيزمن کولو لپاره په Lول اقتصادي ژوند کې د وقفې المل کي}ي.

نن ورځ ، کله چې د ملي او ن[يوالو کــارتيلونو او شخصــي پــانkو بــاور رامين�تــه کولــو ســره انحصــاري
ــار1ران پانkوالي ته وده ورکوي ، د جk[ې دا شکل په ډيری قضيو کې يوازينی يو دی چې له مخې يې ک
الهم کولی شي /ان ته د بريا ژمنه وک[ي. په صنعتي پــانkوالي کې د داخلي بــدلون لــه املــه د خواخــوږۍ
ــافظتي اعتصاب د کار1رو لپاره د وخت اړين عنصر بلل کي}ي. لکه dنkه چې د دوی په کارLيلونو او مح
سازمانونو کې کار1مارونکي د خپلو X1و دفاع لپاره تل پراخه اساس رامين�ته کوي، نو همداشان کار1ران
بايد خپله پاملرنه د دوی د ملي او ن[يوال اقتصادي سازمان د تلپــاتې پراخــه اتحــاد لــه الرې رامين�تــه کــ[

چي د پيوستون ډله ايز عمل لپاره اړين اساس د وخت غوoتنو لپاره کافي و.

محدود شوی اعتصاب نن ورځ تر ډيره خپل اصلي اهميت له السه ورکوي ، حتی که دا پــه بشــپ[ ډول لــه
مين�ه الړ هم شي زيان نه رسوي. د پــانkوال او کــار1ر تــرمينـ� پــه عصــري اقتصــادي مبــارزه کې لــوی

لويـه او غXـه برخـه بـه ولوبــوي. حـتی پـه زړو هـنري اعتصـاب ، چې Lـول صـنعتونه پکې شـامل وي ، 
سازمانونو کې کار1ران ، کوم چې تر دې دمه د سوسياليسـت افکـارو dخـه نـاخبره دي ، پـدې پـوه شـوي

 پــه زړو ميتودونــوA.F.Lدي ،لکه dنkه چې په امريکا کې د صنعتي اتحــاديو 1[نــدي راdر1نديــدو ســره 
برعکس کافي اندازه oودل شوي.

د منظم کار1ر لخوا مستقيم عمل په عمومي اعتصاب کې د دې خورا قوي dر1ندونه رامين�ته ک[ې وه، د
پرولتاريه تنظيم شوي مقاومت لخوا د توليد په هره dانkه کې د کار بنديدو سره ، د دې Lولې پايلو بنديدې.

،او د Lولنيز فاکتور په تو1ه د دوی /ــواک تــه دا ترLولو پياوړې وسله وه چې کار1رانو په قومانده کي وه 
ــه مارســيلز ( ــوده. پ ــه درل ــانkرس1892خــورا پراخــه dر1ندون ) کې د فرانســوي ســودا1رۍ اتحــاديې ک

 (د کــار عمــومي فدراســيون) وروســته د لــوی اکــثريت لخــوا د عمــومي اعتصــاب دCGTوروســته ، او د 
پروپا1ند لپاره اعالن شو ،دا په آلمان او ډيری نــورو هيوادونــو کې د کــار1رانو سياســي 1وندونــه و چې د
پرولتاريا عمل دغه ب ه يې په خورا تاوتريخوالي واچولــه ،او د "يوLــوپين" پــه تو1ــه يې رد کــ[."عمــومي
اعتصاب عمومي جنون دی" يوه زړه راoکونکې جمله وه چې په هغــه وخت کې د آلمــان د Lولــنې يــو لــه
خورا مشهور مشرانو لخوا جوړه شوې وه ، مkر سمدستي وروسته د کلونو لوی اعتصاب غور/نګ ، پــه
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هسپانيه ، بلجيم ، ايXاليا ، هالينـ8 ، روسيه او داسې نورو کې ،په dر1ند ډول وoودل شــوه چې دا ادعــا چي
"يوLوپيا" په بشپ[ ډول د امکان په چوکاټ کې پروت دی ، او د يو dو انقالبي جنايتکارانو له تصور dخه

راپورته کيداي نشي.

عمومي اعتصاب ، البته ، داسې اداره نده چې په هــر فرصــت کې پــه ســري ډول غوoــتنه تــرې وشــي. دا
/ينې Lولنيز انkيرنو ته اړتيا لري ترdو دې ته مناسب اخالقي /واک ورک[ي او دا د خلکو پراخــه خلکــو
ارادې اعالن ک[ي.مسخره ادعا ، کوم چې ډيری وختونه انارچو-سن8يکليسXانو تــه منســوب کــي}ي ،دا چې
يوازې په dو ور/و کې د سوسياليست Lولنې السته راوړلو لپاره د عمومي اعتصاب اعالن اړين و، نو دا
يوازې د بد ذهنيت لرونکو مخالفينو احمقانه اختراع ده چې د يوې داسې مفکورې په بــدنامولو تکيــه کــوي

چې دوی نشي کولی په کوم بل وسيله پرې بريد وک[ي.

دی ه کـي تi مرحـل وږۍ اعتصـاب وروـس ي}ي. دا د خواـخ ه ورـس عمومي اعتصاب کولی شي مختلفو موخو ـت
 کې په بارسلونا کې عمومي اعتصاب ،يا دا چې په بلبـاؤ کې د1902شي ، د مثال په تو1ه ، په فبروري ، 

ه  وبر ـپ رونکي سيسـXم dخـه1903اکـت رت ـل رک د نـف Lدلي و چې د ـ  کې ، کـوم چې د مـاين کـار1ران توانـي
يله وه وـس ره ـي خالص شي او کار1مارونکي مجبور ک[ي چې د حفظ الصحې تاسيس ک[ي ، دا په اسانi ـس
ه ال ـپ ه د مـث [ي ، لـک تنې پلي ـک oومي غوـ نې عـم وي /ـي ه ـک �ار1ر هـ وي ـک ه مخې تنظيم ـش کيدی شي چې ـل

ه  ه ،ـپ ه سـاعته1886توـ1 و صـنعتونو کې د اـت ه Lوـل ه ، ـپ �ومي اعتصـاب هـ االتو کې د عـم ده اـي ه متـح  کې ـپ
 کې د انkليسـي کـار1رو لـوی عمـومي اعتصـاب د کـار1926ور/ې ورکولـو تـه اړ ايسـتل شـوي و. پـه 

ار ومي معـي د عـم ار1رانو د ژوـن ره د ـک و ـس 1مارونکو لخوا د پالن شوي ه�ې پايله وه چې د معاشونو کموـل
Lي� ک[ئ.

ه  ه ، ـپ ه توـ1 ال ـپ ه د مـث 1904مkر عمومي اعتصاب کولی شي سياسي اهداف هم په نظر کې ونيسـي ، لـک
ال  ه ـک ا ـپ اره ، ـي ديانو خالصـون لـپ ي بـن [ه ،د سياـس kار1رو جـ پانوي ـک ا کې1909کې د هـس ه کاتالونـي  کې ـپ

ه  وي. او ـپ ه ورـس ای ـت [ه ـپ kراکش کې جـ ه ـم 1920عمومي اعتصاب ، ترdو حکومت مجبور ک[ي چې ـپ
وی و او ه ـش ته رامين�ـت اپ پلش وروـس وم ـک ه ـن وم چې د تش ـپ ومي اعتصـاب ، ـک ار1رانو عـم کې د آلمان ـک
ورې اړه دې کkXـورۍ ـپ هغه حکومت پای ته ورسوي چې د نظامي پاdون له الرې واک ته رسـيدلی و ، ـپ

ه  ري ، ـپ ه 1903ـل ه بلجيم کې ، او ـپ والې رايې1909 کې ـپ ز اعتصـابونه ،د ن[ـي ه اـي ه سـوي8ن کې ډـل  کې ـپ
 کې د روســي کــار1رانو عمــومي1905ورکولــو تــه اړ ايســتل ،او د اساســي قــانون د تصــويب لپــاره پــه 

ــاdون وروســته د1936اعتصــاب. مkــر پــه هســپانيه کې د   کــال د جــوالی پــه مياشــت کې د فاشيســ� پ
ومي) ا عـم kومي اعتصـاب" (هويلـ يز عـم ه "Lولـن رمين� پراخـه اعتصـاب حـرکت ـپ و ـت ار1رانو او بز1راـن ـک
ه ه مينـ� باندې رامين�ته شوی او د وسله وال مقاومت المل شوی ،او د دې سره د پانkوالو اقتصـادي نظم ـل

تللې او پخپله د کار1رانو لخوا د اقتصادي ژوند تنظيم ک[ې.

د عمومي اعتصاب لوی اهميت پدې کې دی چي په يوه ضربه کې دا Lول اقتصادي سيسXم په Lپه دروي او
ــردې  ــه اړوي. ســربيره پ ــار1رانو عمليmoreoverدا يې بنســ� ت ــو ک ــال د Lول ــل اوس مه ، دا ډول عم

ه وي چمتووالي پورې اړه لري ،لکه dنkه چې د يو هيواد Lولو اتباعو هي�کله په Lولنيز بدلون کې برخه ـن
انيزم ول اقتصـادي ميـک Lدي د ـ{ ار پرـي ار1ران ـک وي ـک اخيستې، دا چې په خورا مهم صـنعتونو کې تنظيم ـش
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81وډولو لپاره کافي دي ،کوم چې د ور/ني ډبرو سکرو ، بري.نا ، او هر ډول خامو مــوادو پرتــه فعــاليت
نشي کولی. مkر کله چې حاکم طبقې د يوې /واکمــنې ، منظم کــاري طبقې ســره مخ کــي}ي ، پــه ور/ــني
شخ[ه کې زده ک[ې ترې کـوي ،او د هغـه dـه dخـه خـبر دي چې دوی يې پـه خطـر کې دي . دوی اړين
امتيازات ورکولو ته خورا ډير ليواله کي}ي ،دوی ويره لري چې د کار1رانو سره کورس ونيسي کــوم چې
ممکن دوی افراط ته اړ ک[ي. حـتی ژان جــوريس چې د سوسياليســت پارلمــان غــ[ی پــه تو1ــه د عمــومي
اعتصاب له نظر سره موافق نه و، بايد منلې يې واي چې د ورته حرکت احتمال dخه رامين�تــه کيــدونکي
خطر مالکيت لرونکو Lولkيو ته د احتياط کولو الرoوونه وک[ې ،او ، له هرdه پورته ، دوی د سخت X1ل

لـيري کـ[ي ، /کـه چې دوی وليـدل چې دا پـه اسـانi سـره د شوي حقونو له السـه ورکولـو فشـار dخـه 
ناورين المل کيدای شي.

دونو مkر د ن[يوال Lولنيز ک[کيچ په وخت کې ، يا کله چې نن ورځ په هسپانيه کې ، اندي.ـنه د شـپې د برـي
پر وړاندې د Lولو خلکو ساتنه ده. عمومي اعتصاب يوه ارزoتناکه وسله ده ، د دې لپاره هي� بديل نشته. د
کل ارواکو مـش ايی ـچ و اسـتازو او ـ/ اکم طبـق ره د ـح ومت ـس زي حـک Lول عامه ژوند 81وډولو سره دا د مرـک
ه داسـې قضـيو کې د ارول ـپ ه نيسـي. حـتی د اردو ـک ه بشـپ[ ډول د دوی مخـه ـن وي، دا ـپ ه ـک ل ت[ونوـن متقاـب
افي اره ـک ومت لـپ سياسي پاdون dخه خورا مختلف دندو ته الرoونه کوي. په وروسـتi قضـيه کې دا د حـک
و مهم ه کې کې ترLوـل ه پالزميـن واد ـپ ه هـي رتيري او ـپ ل ـس دي ، تر هغه چې دا په اردو تکيه کولی شي ، خـپ

Lکي متمرکز ک[ي ،د دې لپاره چې 1واښ له خطر سره مخ شي.

په هرصورت ، عمومي اعتصاب په الزمي ډول د نظامي /واکونو ويش المل کي}ي ،لکه dنkه چې پـدې
ار1رانو  و ـک و محـافظت دی او د سرکـ. دې د حالت کې مهمه اندي.نه د صنعت Lولو مهمو مرکزوـن پروړاـن

ه چې Lرانسپورټ سيسXم ساتل وي. مkر د دې معنی دا ده چې نظامي ډسپلين ، کوم چې تل پياوړی وي کـل
سرتيري په ثابت تشکيالتو کې فعاليت کوي ، آرام وي. چيرې چې په کوچني 1روپونو کې اردو د يو Lاکل
}ه د ري چې ل}ترـل تون ـل ان ـش ل امـک شوي خلکو سره مخ کي}ي چې د دې آزادۍ لپاره مبارزه کوي ،دلته ـت
دين ل واـل ه هرصـورت ، دا د دوی خـپ وه ـشي چې ـپ سرتيرو يوه برخه به يو dه داخلي ليد ته ورسي}ي او ـپ
ه کـوي. د ملېشـو لپـاره هم ، اساسـا يـوه رواني سـتونزه او ورونـه دي چې دوی ورتـه خپلې وسـلې پـه 1وـت
ه اړه ده ،او د دې ويجاړونکی نفوذ تل پخپله dر1ندي}ي چيرې چې فرد ته د انسان په تو1ه د هغه د وقار ـپ
دې وړې دـن د کې ـل ه ژوـن ي}ي چې ـپ دل ـک ه لـي انس ـن دو هي� ـچ ي}ي ،د دې لـي ول ـک د فکر کولو چانس نه ورـک

شتون لري د /ان د پور ورکولو په پرتله د خپل خلکو د وينې تويولو نه.

Xم اره د صـنعتي سيـس ي. دا د دوی لـپ ای نيـس ه ـ/ اdون خن8وـن ي ـپ ومي اعتصـاب د سياـس اره عـم د کار1رو لـپ
منطقي پايلـه ده چې قربانيـان يې نن ورځ دي ،او پـه ورتـه وخت کې دا دوی تـه د دوی د خالصـون لپـاره
[ي چې يژني او زده ـک واک وـپ ل ـ/ مبارزه کې ترLولو قوي وسله وړاندې کوي ، په دې شرط چې دوی خـپ
dنkه دغه وسله په سمه تو1ه استعمال ک[ي. وليم موريس ، د شاعر ليد سره ، دا پرمختګ په چارو کې له
ه مخکې د مخکې dخه ليدلی ، کله چې ، د هغه په عالي کتاب خبرو کې هغه د Lولنې سوسياليست بيارغوـن
ايت کې د دې ه نـه ر دې چې ـپ ه مخکې وي ،ـت [ۍ dـخ و ـل تلپاتې زياتيدونکي تاوتريخوالي عمومي الريونوـن
دې هي� ر وړاـن انتيا ـپ oوي روـ و د دې ـن و خلـک واد کې د زحمت کـ. ار او هـي oه ـ ولې ـپ و ـک مالت[ کونکي نـش

مقاومت وک[ي.
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ر کېcapitalismد عصري پانkيزيزم  وی خـط اره ـل ل لـپ ه د ـت نې ـت  بشپ[ پرمختګ ، کوم چې نن ورځ Lوـل
وده کــوي ، کــولی شــي د دې روoــانتيا خــپرولو لپــاره خــدمت وکــ[ي. پــه پارلمــانونو کې د تنظيم شــوي
ه ، دوی دي}ي ،پخپـل ر بلې dر1ـن واد کې ورځ ـت ر هـي ه ـه [ي ، چې نن ورځ ـپ ايلې ـک کارمندانو د 81ون بې ـپ
دې تـه اړ باســي چې د دوی د X1ــو مـؤثره دفــاع لپـاره د نويــو ميتودونـو پـه لXـه کې شــي او د دوی نهــايی

خالصون د مزدوري غالمi له جوال dخه ليري شي.

و او مصـرف د کونـک وا د تولـي ار1رانو لـخ اټ دی. دا د ـک يله بايـک ه وـس ل مهـم اره د جـk[ې ـب ل لـپ تقيم عـم مـس
ــيرودونکو ــاره د پ ــيرودلو لپ ــدی شــي. د شــرکتونو dخــه د پ ــارل کي ــه شخصــيت کې 1م کونکــو دواړو پ
وکي اداره وي ـت د ـش ه تولـي دې ـن رايطو الـن وي ـش وا تصـويب ـش اديو لـخ ار1رو اتـح سيستماتيک انکار چې د ـک
کـوي ، ډيـری وختونـه د پريکـ[ې اهميت لـرلی شـي ، پـه /ـانk[ي تو1ـه د کـار1رو dـانkو لپـاره چې د
ارو ه افـک ه د عاـم Xه 1ـ ار1رانو ـپ اټ د ـک ه وخت کې بايـک ه ورـت ل وي.ـپ د کې دخـي و تولـي عمومي کارونې توـک
ل اديې ليـب ره وي ، د اتـح اغيزمن کولو لپاره خورا oه تنظيم شوی ، په دې شرط چې دا مناسب پروپا1ند ـس
ه ه مخې يې هـغ وي چې ـل ه ن.ـه ورـک ه هـغ يرودونکي ـت دې کې ـپ ؤثره وسـيله ده ،ـپ وه ـم د بايکـاټ اسـانولو ـي
ه [ې چې کوـم ه ـک Xرانو تجرـب تی د دريم ريچ ماـس واړي. ـح ه ـغ ه جعلي dـخ ه يې ـل توکي توپير کوي چې هـغ

[ي چې کار چې بايکاټ کولی شي د خلکو  تراف وـک د اـع ه چې دوی باـي ولې ،کـل په الس يې نشي ترسره ـک
وذ ان اړولی و. او دا نـف دي زـي ه ـج ودا1رۍ ـت د آلمان د توکو پر وړاندې ن[يوال بايکاټ د آلمان صـادراتو ـس
ا ارو خبرتـي ه افـک ه الرې د عاـم اتو ـل ې تبليـغ ممکن الهم ډير وي ، که چيرې د سودا1رۍ اتحاديې د پرله پـس

ساتلې وای ،او د آلمان د کار1ر غور/نګ د فشار په وړاندې الريون ته دوام ورک[ی و.

وي چې د و ـک يلې چمـت و وـس ديز لkوـل و د بـن Lرادي بوـ ه انـف ه ـپ ار1رو ـت لکه dنkه چې توليد کونکي بايکاټ ـک
ه بارسـلونا ، والينسـيا او ه /ـانk[ي ډول د سـودا1رۍ اتحـاديو سـره دoـمني oـيې. ـپ ه ـپ ديران /انوـن ه ـم هـغ
تلي ه اړ ايـس کاډيز کې د آلمان ک.تيو خالصولو لپاره د اوږدو ساحل کونکو انکار د دې ک.تيو کيپXين دې ـت
چې خپل الوتکې وباسي. که چيرې په نورو هيوادونو کې سودا1ريزو اتحاديو په ورته پروسيژر حل ک[ی
الت کې ر ـح ه ـه [ي وای ، ـپ ه ـک ايلې ترالـس رې ـپ ورا ډـي وای ، نو دوی به د افالطون د مظاهرو په پرتله ـخ
ه يلې ـپ ومره چې د دې وـس dيله ده ،او هرـ ؤثره وـس بايکاټ د کار1رې طبقې په الس کې د جk[ې ترLولو ـم

، هغومره به د دوی ور/ني مبارزه هر اړخيزه او بريالي وي. اړه کار1ران ژور پوهه ترالسه کوي 

ارونکو ار 1ـم ه ـک يله ده چې ـپ د انارچو-سن8يکاليس� وسله وال تخريب کې د وسلو په مين� کې يوه هغه وـس
بانـدې خـورا ويـره لـري او خـورا سـخت يې د "غيرقـانوني" پـه تو1ـه غنـدي. پـه حقيقت کې مـوږ دلتـه د
اقتصادي کوچنi جk[ې ميتود سره معامله کوو چې د استحصال سيسXم او پخپله سياسي ظلم په dـير زوړ
ه يله ناکاـم ل وـس ر ـب ه چې ـه ي}ي ، کـل تل ـک دی. دا ، په /ينو شرايطو کې ، په ساده ډول کار1رانو ته اړ ايـس
وي. د 8 اـچ ه خـن ر ممکـن ه الره کې ـه التونو ـپ ادي ـح ار ـع امل دی چې د ـک ار1رانو کې ـش ه ـک ريب ـپ ي. تـخ ـش
ل وم ـب ا ـک راب اقتصـادي وضـعيت ـي ان د ـخ وي ـ/ ه ـک �ارونکي هـ ه چې کار1ـم ډيرو برخو لپاره پي.ي}ي کـل
ار ا د ـک ول ـي اش کـم ه د مـع ره لـک و ـس رايطو کموـل ال ـش ار نورـم [ي د ـک ه ـک ه پورـت Xه 1ـ مناـسب فرصـت dـخ
ساعتونو اوږدول سره چي کار1ران خورا تکليف تري 1الي .دا اصطالح پخپله د فرانسوي کلمې ، سـبوټ

Sabotار ه ډول ـک ه بې رحماـن د ـپ ار1ران باـي و ـک ، لر1ي جوتا dخه اخيستل شوی ، او پدې معنی دی چې ـي
ه ه ـپ د پخپـل اره. کارمـن وک[ي. د تخريب Lول واردات په شعار کې پای ته رسيدلي: خراب معاش د بد کار لـپ
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ونکی د ـک وي. تولـي به ـک ره محاـس و قيمت د دوی کيفيت ـس و توـک ه د خپـل ه چې هـغ وي ، کـل ورته اصل عمل ـک
ب دی ه او مناـس oوازې ـ واک دی ، او دا ـي ار ـ/ ه د ـک وکي د هـغ ه ـت وري: د هـغ /ان په ورته موقعيت کې ـ1

چې هغه بايد د دې له مين�ه وړو ه�ه وک[ي.

مkر کله چې کار1مارونکی د توليد کونکي ناوړه موقعيت dخه X1ه پورته کوي ترdو د هغه د کار /ـواک
ه ان dـخ ل ـ/ ه خـپ ه چې وروسـتی ـل ي کـل ري حـيران ـش ا نـل ا اړتـي ه بـي [ي ،هـغ ر حـده Lي� ـک قيمت د امکـان ـت
وي. د ه الس کې ورـک ترLولو غوره دفاع وک[ي او د دې هدف لپاره هغه وسيلې وکاروي چې شـرايط يې ـپ
ه حقيقت وي.ـپ ار ـک ه دا ـک دو دمـخ بره کـي ن8يکاليزـم ـخ راعظم کې د انقالبي ـس انkلستان کار1ران دا دمخه په ـب
ار1ران د دوی و سـره oـيې، انkليسـي ـک ه د جمـل وم چې پخپـل ني" (ورو الړ شـئ) پاليسـي ، ـک ا 'کـي کې د "ـک
ر صـنعت ه ـه ه وه. نن ورځ ـپ kؤثره بيلـ سکاLلين8ي خلکو dخه اخيستل شوي ، د تخريب لوم[ۍ او خورا ـم

کې سل وسيلې شتون لري چې له مخې يې کار1ران کولی شي توليد په جدي ډول 81وډ ک[ي.

}ه ه کې ل}ترـل kانـd وه ه ـي ار ـپ ه د ـک رې وختوـن يرې چې ډـي دې ،ـچ Xم الـن هرچيرې د کار ويش عصري سيـس
دانو د اډي کارمـن ا کې د اورـ1 ه او ايXالـي ه فرانـس ه ـپ دې توـ1 ه ودروي. ـپ 81وډي کولی شي د توليد Lوله پروـس
ول سيسـXم وغور/ـاوه ، د Lپورت ـ ره د ترانـس ارولو ـس ه ـک وتي اعتصـاب) ـپ تش په نوم 1ريو پرلي (تار-د ـم
دې [ي ،او ـپ ک تعقيب ـک خت لـي و ـس دې لپاره دوی اړتيا درلوده پرته لدې چې د موجوده Lرانسپورټ قوانيـن
ارونکي ه چې کار1ـم ي}ي. کـل ه ورـس نزل ـت ل ـم ل وخت خـپ ه خـپ [ی چې ـپ اممکن ـک اره ـن ل لـپ ر رـي ه د ـه توـ1
يو/ل د دې حقيقت سره مخ کي}ي چې حتی په نامناسب وضعيت کې چيرې چې کار1ران د اعتصاب فکر
ه ه دا پوـه ه دوی ـت ه ـب ري ،دلـت کولو ته زړه نه oه کوي ،دوی الهم د دوی په الس کې د /ان دفاع وسيلې ـل
ار واخلي ه ـک انk[ي ـسخت وضـعيت dـخ هم راشي چې دا تاديه نه ورکوي چې د /واک کار1رانو /ينې ـ/

چې په دوی باندې د ژوند شرايط سخت ک[ي.

ي}دول ه ـل ا ـت ه امريـک ا dـخ ه اروـپ ره ـل يرانونکي ـسرعت ـس ه ـح وم چې د ورـت تش په نوم ناست اعتصاب ، ـک
شوی او هغه کار1ران پکې شامل و چې په کارخانه کې شپه او ورځ پاتې و پرته لدې چې 1وته و1ر/ـوي
ترdـو د اعتصـاب مـاتونکو نصـبولو مخـه ونيسـي ،ډيـری وختونـه تخـريب کـول پـدې ډول کـار کـوي: د
ا [ي ،ـي اعتصاب دمخه کار1ران ماشينونه له بنده لرې کوي ترdو د احتمالي اعتصاب کونکو کار سخت ـک
ه ري لـک تون نـل ات ـش حتی د پام وړ وخت لپاره ناممکن. په هي� ساحه کې د کار1ر تخيل لپاره دومره امکاـن
ه. دې ـن و پروړاـن پدې کې. مkر د کار1رو تخريب د 1مارونکو پروړاندې کي}ي ، هي�کله د مصرف کونـک

وز کې د 1897پـه  ل پـاؤج� پـدې Lکي /ـانk[ي فشـارCGT کې پـه توـل ل راپـور کې ، ايمـي ه خـپ  دمخـه ـپ
ه ډوډۍ کې يې ي}ي چې ـپ رح ـک ه اړه مـط و ـپ و پخلي کوونـک ه د هـغ ول راپوروـن Lورک[. په بورژوازی کې ـ

ارم  ا د ـف [ې وه ، ـي ه ـک ه پـخ ريال  شيـش يدې يې زـه [ې وې،  ـش ات دي ، چې ـک اوړه اختراـع ه ـن ور ورـت او ـن
يوازې د کار1رانو پروړاندې د خلکو تعصب لپاره ډيزاين شوي  و.

ترو و بـس ا ، د خراـب امو قصـدي زـن از دی.د احـک ارونکو زوړ-امتـي ول د کار1ـم و تـخريب ـک د مصـرف کونـک
وی مقـدار و سـاتلو لپـاره د خـورا ـل ه او ارزانـه مـوادو ليـونi خيمې ،د نرخوـن جـوړول او د خـورا بې وزـل
خــوراکي توکــو ويجــاړول ، پداســې حــال کې چې مليونونــه خلــک پــه ســخت بــدبختi کې مــ[ه کــي}ي ،د
ان ه راولي ،د ـ/ د ـت کار1مارونکو دوامداره ه�ې د دې لپاره چې د کار1رانو ژوند د امکان تر Lولو Lي� ـح
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لپاره ترLولــو ممکنــه 1ــXې الســته راوړلــو لپــاره ،د مناســبو موقعيتونــو پــه پــام کې نيولــو ســره ، د بهرنيــو
هيوادونو ته د جk[ې لپاره بشپ[ تجهيزاتو رسولو د وسلو صنعتونو بې شرمه عمل و . کيدای شــي د هغــه
هيواد ضايع کولو لپاره 1مارل شي چې دوی يې توليد ک[ي ،دا Lول او نور ډير dه د پانkوالو لخوا د دوی

د خپلو خلکو پروړاندې د تخريب ډولونو په نه ماتيدونکي ليست کې يوازې انفرادي توکي و.

د مستقيم عمل بله ب ه Lولنيز اعتصاب دی ، چې پرته له شکه ، په ن}دې راتلونکي کې به خورا لويه برخـه
و Xوري 1ـ و ـف د کونـک ه د تولـي ه پرتـل افظت ـپ نې مـح دې د Lوـل ونکي ودې پروړاـن ولوبوي. دا د خورا زيان رـس
ار ه ـک وي ـپ ه ـک �يز اعتصـاب هـ دې. Lولـن ايلو پروړاـن اوړه ـپ ورا ـن Xم ـخ ني سيـس من دی. د اوـس } انديـ. ره ـل ـس
ه نظـر افظت ـپ وم[ي سـر کې دا د مصـرف کونکـو مـح 1مارونکو باندې د خلکو مسؤليت مسؤل ک[ي. په ـل
ر دې دمـه کې نيسي ، چې له هغې dخه کار1ران پخپله لوی اکثريت تشکيلوي. د سودا1رۍ اتحاديې دنده ـت
يــوازې د توليــد کــونکي پــه تو1ــه د کــار1ر محــافظت پــورې محــدوده شــوې. تــر هغــه وختــه پــورې چې
ل ه ـب کار1مارونکي د کار ساعتونه مشاهده ک[ي او Lاکل شوي معاش يې ورک[ي دا دنده سرته رسـيدلې. ـپ
عبارت: د سودا1رۍ اتحاديه يوازې په هغه شرايطو کې ليوالتيا لري چې الندې يې غ[ي کار کوي ، نه په
هغــه ډول کــار کې چې دوی يې ترســره کــوي. پــه نظريــاتي تو1ــه ، دا پــه حقيقت کې تاکيــد شــوی چې د
دې [ون پراسـاس دي ، ـپ و مشـخص مقصـد بشـپ[ولو لپـاره د ـت رمين� اړيکې د ـي د ـت 1ومـارونکي او کارمـن
دف کې ه ـه واوې ـپ ه چې دواړه ـخ ري کـل نی ـل وازې مـع [ون ـي و ـت د دی. مkـر ـي يز تولـي دف Lولـن الت کې ـه ـح
د مخـنيوي کې دنې تولـي ان کيـن ار1ر نن ورځ د ـک ه هرصـورت ، ـک ه حقيقت کې ، ـپ مسـاوي برخـه واخلي. ـپ
ه دا ده چې کـار1ر د ول کـي}ي. پايـل ه ورـک ه بشـپ[ ډول کـار 1مـارونکي ـت ري ، /کـه چې دا ـپ 8ه نـل هي� وـن

Xې زر1ونو شيانو په ترسره کولو سره بدنام کي}ي  ونکي ـ1 ار ورـک وازې د ـک ه ـي داره توـ1 ه دواـم وم چې ـپ ـک
و کې د ه جوړوـل و محصـوالتو ـپ ور دی د خپـل لپاره Lولې Lولنې ته زيان رسولو لپاره خدمت کوي. هغه مجـب
ه زيـان رسـونکي توکـو dخـه کـار واخلي ،د خـراب کورونـو جـوړول ، د خـراب شـوي Lي� او ډيـری /ـل

خوراکي توکو اي.ودل ، او د بې شميره ک[نو دوام کول چې د مصرف کونکي غولولو لپاره پالن شوي.

ده ه دـن اديو لوـي دلته په کلکه السوهنه کول ، د انارکو-سن8يکليسXانو په نظر کې ، د راتلونکي سودا1رۍ اتـح
ه ه لوـي [ې و ، او ـپ وړ ـک وقعيت ـل ار1رو ـم ه کې د ـک ه Lولـن ده. پدې الر کې پرمختګ به په ورته وخت کې ـپ
ه ، د کچه يې دا موقعيت تاييـد ک[ي و. پدې برخه کې بيالبيل ه�ې دمخه ترسره شوي وې ، د شاهد په توـ1

ال  ه ـک لونا کې ـپ ه بارـس ه ، ـپ ه1902مثال په توـ1 تو1نې ـپ ار1رانو د اـس ا د ـک ار1رو اعتصـاب ،ـچ  د ودانi ـک
ال ه ـک اريس کې ـپ ه ـپ [ ،ـپ ه انکـار وـک وادو او ويجـاړولو dـخ ه د ضـعيف ـم و dـخ و کې د زړو ودانـي جوړوـل

 بيالبيلــو لــوی رســتورانتونو کې اعتصــابونه /کــه چې د پخلن�ي کــار1ران نــه غوoــتل د ارزانــه ،1906
ه دا ول ـب Lت؛ ـ و اوږد ليـس و کې د پيـ. خرابيدونکي غوoې خدمت کولو ته چمتو شي ،او په وروستي وختوـن

)1919ثابتــه کــ[ي چې Lولــنې تــه د دوی مسـؤليت پــه اړه د کــار1رو پوهــه وده کــ[ې وه. پــه ايرفــورت (
[ي او د دوی ه ـک وړې ـن لې ـج ور د جـk[ې وـس کانkرس کې د آلمان د وسلو کارمندانو پريک[ه وک[ه چې ـن

ارونو  ورو ـک ات ـن ل نباـت ل چې خـپ ه اړ باـس ورۍ کار1مارونکي دې ـت kـXدې ک ه واړوي ، هم ـپ تعمال ـت او اـس
پورې اړه لري. او دا يو حقيقت دی چې دا پريک[ه د ن}دې دوه کلونو لپاره ساتل شوې وه ، تر هغه چې دا
تi کچې ر وروـس ار1رانو ـت ارکو-سن8يکليـس� ـک ومردا اـن وه. د ـس ه ـش وا ماـت د مرکزي سودا1رۍ اتحاديې لـخ
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پورې د لوی انرژۍ سره مقاومت وک[ ، کله چې د دوی /ای د "وړيــا کــار1ر اتحــاد" غــ[و لخــوا ونيــول
شو.

د Lولــو ملي ارمــانونو د dر1نــد مخــالفينو پــه تو1ــه ، انقالبي سن8يکليســXان ، پــه /ــانk[ي تو1ــه پــه التين
هيوادونو کې ،تل د دوی د فعاليت يوه خورا د پام وړ برخه د ملېشو ضد پروپا1ند ته وقف ک[ې ، اوپه لXــه
ــه وخت کې د کې دي چي کار1ران د سرتيرو په کوLونو کې د دوی Lولkي ته وفادار وساتي او د جk[ې پ
خپلو ورونو په وړاندې د دوی د وسلو مخنيوي مخه ونيسي ، دې کار دوی ته لويې قربانi ورکــ[ې مkــر
دوی هي�کله خپلې ه�ې نه دي بندې ک[ي ،/که چې دوی پوهي}ي دوی کـولی شــي خپلې ه�ې يــوازې د
واکمن /واک په وړاندې د دوامداره جk[ې له الرې ترالسه ک[ي. په ورته وخت کې ، په هرصورت ، د
ملېشو ضد پروپا1ند په پراخه کچه مرسته کـوي ترdــو د عمــومي اعتصــاب ســره د جنkونــو 1ــواښ ســره
مخالفت وک[ي. انارکو-سن8يکاليســXاـن پوهــي}ي چې جنkونــه يــوازې د واکمــنې طبقې پــه X1ــه پــرمخ وړل
کي}ي دوی باور لري ، له همدې امله ،دا چې هره وسيله د توجيــه وړ ده چې کــولی شــي د خلکــو د وژنــو
مخه ونيسي. پــدې برخــه کې هم کــار1ران د دوی پــه الس کې هــر وســيله لــري ، کــه يــوازې دوی د دوی

کارولو اراده او اخالقي /واک ولري.

له هرdـه پورتـه دا اړينــه ده چې د کــار داخلي حـرکت د دې داخلي غوړولــو درملنــه وکــ[ي او د سياسـي
1وندونو خالي شعارونو dخه يې خالص ک[ي ،نو دا کولی شي په فکــري ډول پرمختــګ وکــ[ي او پخپلــه
دننه تخليقي شرايط رامين�ته ک[ي کوم چې بايد د سوسياليزم له درک dخه مخکې وي. د دې هــدف عملي
السرسـی بايــد د کــار1رو لپــاره داخلي ډاډ شـي او بايــد يـو اخالقي اړتيــا تـه ورســي}ي.د سوســياليزم لــوی

dخه راپورته شي ، او بايد دوی ته Lولنــيز  strugglesوروستی هدف بايد د Lولو عملي ور/نيو مبارزو 
شخصيت ورک[ي. په کوچنi مبارزه کې ، د شيبې اړتياو dخــه زي}يــدلی ، بايــد د Lولنــيز خالصــون لــوی

پياوړي کولـو  spirit شي ،او دا ډول مبارزه بايد د الرې په اسانولو او روحيه mirroredهدف منعکس 
کې مرسته وک[ي چې د دې ساتونکو داخلي ارمان په اراده او عمل بدلوي.
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(تکامل) نارچو-سنډيکاليزم ارتقا  د ا.6باب 

Evolution of Anarcho syndicalism

وم[ي يرې چې د ـل ره ـچ تثنا ـس د اـس پانيې واـح ګ ، د هـس � غور/ـن ارکو-سن8يکاليـس په اروپا کې عصـري اـن

ل  وم[نی تماـي ګ کې ـل ار1ر غور/ـن ل د ـک ې ـت و،  tendencyن[يوال انارکو- سن8يکاليزم له ور/و راهيـس

ل و، داCGTپه  ه د دې اصـل الـم روج ـت ن8يکليزم ـع  کې د دې نفوذ ساحې سره ، په فرانسه کې د انقالبي ـس

ل  دې د عکس العـم ر وړاـن ياليزم ـپ ي سوـس ه د سياـس ه  reac�onخو/.ت د فرانسوي کار1رې طبقې دنـن ـپ

ودا1رۍ  cleavagesتو1ه رامين�ته شوی و ،هغه درزونه  د د ـس اره هي� متـح چې پکې د اوږدې مودې لـپ

اريس کمـون  [ل شـوې. د ـپ ه وه ورـک ه اجـازه ـن ه  communeاتحـاديې حـرکت ـت ه سـقوط وروسـته او ـپ ـل
ګ پ[ ډول بې رـن ه بـش ت ـپ ار1رانو خو/ـ. ه د ـک ته هلـت دو وروـس انوني کـي نې غيرـق والې Lوـل فرانسه کې د ن[ـي

دې راغی ، چېcharacterکرکـXر  ر اغـيز الـن ورژوا ريپبليکن ، ج بـاربيري� ـت ه بشـپ[ ډول د ـب  شـواو ـپ

}ي  يلز کېharmonyشعار يې دا و: "د پانkې او کار تر من� همـغ ه مارـس ورې چې ـپ ه ـپ ه وخـت ر هـغ  !”ـت
ه1879کانkرس ( يرس" پخپـل ) هي� سوسياليست تمايالتو بيا /ان dر1ند نه ک[ ، او في8ريشن "ډيس Lريويـل

رامين�ته شو، پخپله د 1[ندي او بشپ[ ډول د تش په نوم ډله ايزو اغيزو الندې راغې.

تين (  collec�vistمkر حتی کلکتيستان  ين� اـي و ، او د ـس دې1882ډير وخت متحد پاتې نـش انkرس ـپ ) ـک
ارLي [ه ، او د ـپ ولس 1ويسـ8ي oـوون�ي تعقيب ـک وه برخـه د مارکسيسـت ، ـج ت. ـي رکت کې ويش راوـس ـح
رووس اول ـب وانi انارشيـس� ، ـپ ان پـخ ه ـ/ ه برـخ ال کې چې بـل اووير فرانسيس بنس� يې کي.ود ،پداسې ـح
ه [ ـپ ل مالـت واني خـپ [ي. پـخ سره وصل شوه ترdو د پارLي اويرير انقالبي سوسياليست فرانسوايس جوړ ـک
عمده ډول د في8ريشن نيشنيل ډيس سن8يکXس کې وموند ،پداسې حال کې چې وروسـتی يې د في8ريشـن ډيس
بورســز دو Lراويــل ډی فــرانس (د فرانســې د کــار تبــادلې فدراســيون) کې خپــل مرکــز درلــود.د لــ} وخت

 په مشرۍ ، له بروسيسXانو dخه جال شو او پهJean Allemanوروسته تش په نوم عالمانو ، د جين المن 
/ينې لوی سن8يکXونو کې قوي نفوذ ترالسه ک[، دوی پارلماني فعاليت په بشپ[ ډول پري.ود. د دې سربيره
ه سوسياليسـتان ، چې ز کې متحـد وو ،او خپلواـک دلته بالنکويسXان هم وو ، چې د کاميXی ريوولوشـنير مرـک

sociteپه  L’Economie  Sociale   کې د بينــوي� مــالون لخــوا1885، کــوم چې پــه  پــورې اړه لــري 
انو اسـتثنا تاسيس شوی و ،او له هغې dخه دواړه ژان جوريس او ميليراند راغلل. دا Lول 1وندونه ، د عالـم
ارل ،او دوی د اصـلي وون�ي 1ـم oاره ـ دافو لـپ ي اـه و سياـس وازې د خپـل اديو کې ـي ودا1ريزو اتـح سره ، په ـس
بيعي ډول سـن8يکXس ه ـط داره اختالف ـپ دندو په اړه هي� نه پوهيدل. د مختلف سوسياليست ډلو ترمين� دواـم
ته لي}دول شوی و ،د دې پايلو سره چې کله د يوې ډلې سودا1ريزې اتحاديې په اعتصاب الس پورې ک[ ،
ونکي وضـعيت ورو ورو د ه زغـم ل. دې ـن ور ورغـل ه ـل اتونکو د دوی ـپ د بلې ډلې سن8يکXس په اعتصاب ـم
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کار1رانو ستر1ې خالصې ک[ې ، په بيدارۍ سـره د انارشيســتانو پارلمـاني پروپا1نــ8 ضـد شــول ، چې لـه
 راهيسې په پاريس او ليونز کې د کار1رو ترمين� قوي تعقيب درلود ، ل}ه مرسته يې وک[ه.1883

) کې د سودا1رۍ اتحاديې کانkرس يوه /انk[ې کميXه د تفاهـم راوســتلو لپــاره د الرو1894نو په نانXيس (
او وسيلو رامين�ته کولو دنده په غاړه واخيسته رامن�تــه شـوه. پايلــه پــه راتلــونکي کــال کې د لــونkيس پــه

 بنس� اي.ودل و، کوم چې /ان د Lولو سياسي 1وندونو dخه خپلواک اعالن کــ[. دا دCGTکانkرس کې د 
سياسي سوسياليزم د سـودا1ريزو اتحـاديو لخـوا وروسـتی بيليـدل و ،د دې عمليـاتو د فرانسـې د کـار1رانو
غور/نګ معلول ک[ی و او د خالصون لپاره يې په مبارزه کې د دې خورا مؤثره وسيلې dخــه بې بــرخې

ک[ی و.

ــرCGTله هغه /ايه يوازې دوه لوی د سودا1رۍ اتحاديې ډلې شتون درلود ،   او د کار تبادلې فدراسيون ،ت

 کې شامل شــو ، پــدې ســره دلتــه د ســودا1ريزوCNT پورې ، د مونXپيلير کانkرس کې وروستی په 1902
اتحاديو عملي وحدت راوړل شو .د منظم کــار پــه يــووالي کې دا ه�ــه د عمــومي اعتصــاب لپــاره د جــدي

) کې1894) ، او نــانXيس (1893) ، پــاريس (1892پروپا1نــد دمخــه وه ،د کــوم لپــاره چې پــه مارســيلز (
کانkرسونه ال دمخه د قوي اکثريت لخوا اعالن شوي. د عمـومي اعتصــاب مفکـوره لـوم[ی د انارشيسـ�

ــه   کې پــه7-1886کارپين� ، LورLيليير لخوا د سودا1رۍ اتحاديې غور/نګ ته راوړل شوه،، dوک چې پ
متحده اياالتو کې د عمومي اعتصاب غور/نــګ لخــوا ژور /پلی و ،او دا وروســته د عالمــانو لخــوا نيــول
شوی و ، پداسې حال کې چې جولس 1ويســ8 او فرانســوي مارکسيســتانو د دې پروړانــدې پــه کلکــه اعالن

د دې خــورا مشــهور اســتازو ســره وړانــدې کــول: د  دواړه خو/.ــتونه CNTکــ[ی و.پــه هرصــورت ،د 

.Vآلمانيانو dخه راغلي ، په /انk[ي تو1ه ،   Griffuelles8ــير ، د فيــLخــه ، ايــف پيلوd ؛ د انارشيســتانو

 رسـمي ار1ـان مـدير ، ال ووکسCGTوقف او خورا هوoيار منشيد کار تبادلې فدراسيون ، ای پـو�1 ، د 
دو پيوپل ، پی. ډيلسيل ، جی يووټ ، او ډيری نوريو dو /له په نورو هيوادونـو کې پي.ـي}ي ، پــه پراخـه
کچه خپور شوی نظر ، کوم چې په /انk[ي تو1ه د وارنر سومبارټ لخوا رامين�ته شوی ،په فرانســه کې

.Gانقالبي ســن8يکليزم د دې اصــل د پوهــانو لکــه   Sorel  ،  E.  Berth او H.  Lagardelleســره تــ[او 
 تاسيس کــ[ی ، پــه خپــل ډول يې د نــوي1899لري ،چا چې په دوره کې ، لی موومين� سوسياليست ، دا 

غور/نګ فکري پايلې توضيح ک[ې.دا بالکل غلط دی.دا س[ي هي�کله پخپله د حرکت سره تــ[او نلــري ،

 پـه /ـانk[ي ډول د انقالبيCGTاو نه يې د دې داخلي ودې باندې د پام وړ اغيز درلـود.سـربيره پـردې ، 
سودا1ريزو اتحاديو نه جوړ شوی و ، يقينا د دې نيمايي غ[ي د اصالح غوoــتونکي تمايــل لــرونکي وواو

 کې شامل شوی و/کــه چې دوی وپيژنــدل چې پــه سياســي 1ونــدونو د ســودا1رۍ اتحــاديوCGTيوازې په 
انحصار د غور/نګ لپاره بــدبختي وه.مkــر انقالبي dانkــه ، چې د هغې پــه خــوا کې منظم کــار1ر خــورا
/واکمن او فعال عناصر درلودل او د هغې په قوماندې کې و ، سربيره پردې په سازمان کې غوره فکري

 ته د هغې /ـانk[ی Lاپــه ورکـ[ه ،او دا دوی وو ، پــه /ـانk[ي تو1ـه ، چـا چې د انقالبيCGT/واکونه ، 
سن8يکليزم نظرياتو پراختيا مشخصه ک[ه.

کومو چې د انقالبي اغيزو dخه /انونه د فرانسې له حدونو لرې احساس کول. د لوی اعتصــاب حرکتونــه

 بې شــميره محــاکمو يــوازې د دوی انقالبي عمــل پيــاوړی کــ[ی و،او د نــويCGTاو د حکــومت لخــوا د 
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ــو نظرونو المل شو چې سويزرلين8 ، جرمني ، ايXاليا ، هالين8 ، بيلجيم ، بوهيميا ، او سکين8ينيويان هيوادون
 کې د Lــام مــان1910ته هم الره ومومي. په انkلستان کې هم د سن8يکاليس� ايجوکيشن ليګ ، کوم چې پــه 

درلــود ، پــه /ــانk[ي  influenceاو 1ای بومن لخوا رامين�ته شوی و ،او د چا oوونې خورا قوي نفوذ 
تو1ه د Lرانسپورټ او کان کيندنې صنعتونو درجه او فايل کې ،لکه dنkه چې د دې دورې لوی اعتصــاب

غور/نkونو کې dر1ند شوی ، د فرانسوي سن8يکاليزم لپاره يې شتون درلود.

د ن[يوال کــار1ر غور/نــګ بانــدې د فرانســوي ســن8يکاليزم نفــوذ د داخلي کــ[کيچ لــه مخې پــه لويــه کچــه
 1وندونـه ونيـول. تش پـه61پياوړی شوې و ، کوم چې په هغه وخت کې ن}دې Lـول سوسياليسـت کـار1ر 

نامه اصالح غوoتونکو او سخت دري�و مارکسيستانو ترمين� جk[ه ، او په /ــانk[ي تو1ــه دا حقيقت چې
ــه اړ د دوی پارلماني فعاليتونه د دوی پارلماني فعاليتونو د طبيعي اړتيا بياکتنې خورا سخت مخــالفين دې ت
ــدې تو1ــه ک[ل چې دې کې بيا ترې کتنه وک[ي ،د ډی فکر عنصر المل شو چې جدي يې منعکس ک[ي. پ
دا راپورته شو چې ډيری 1وندونه /انونه د شرايطو په زور سره پــرمخ بــو/ي ، ډيــری وختونــه د دوی د
غوoتنې خالف ، د سن8يکاليسXانو عمومي اعتصاب نظريې ته /ينې رعايتونه ورک[ل. مخکې لدې چې په
هالين8 کې د سوسياليست کار1ر غور/نګ مخک§ ډوميال نويوينيس په سوسياليستونو ن[يوال کانkرس کې

)د عمـومي اعتصــاب لپــاره د منظم کــار پـه چمتـو1891راوستل شو چي په بروسلز کې د سوسياليستانو (
کولو سره د جk[ې ن}دې کيدو خطر dخه د مخنيوي لپـاره وړانــديز وکـ[ ،يـو وړانـديز چې پـه /ـانk[ي
تو1ه د ويلهم ليبکني� لخوا خورا سخت مخالفت شوې و .مkر د دې مخالفت ســربيره ، نــ}دې Lــول ملي او

ن[يوال سوسياليست کانkرسونه وروسته مکلف و چې د دې پوoتنې سره /ان ډير وdي[ي.

 کې په پاريس کې د سوسياليست کانkرس کې ، راتلــونکي وزيــر ، اريســXاي8 برينــ8 ، د خپلې پــه1899په 
زړه پوري وينا سره د عمومي اعتصاب لپاره استدالل وک[، او د کــانkرس لخــوا منــل شــوي مناســب حــل
ــمنان oولو سخت دLانو ، چې دمخه د عمومي اعتصاب ترXدرلودو کې بريالی شو. حتی د فرانسوي 1وډيس

) کانkرس کې مکلف وبلل، د دې په حق کې يوه پريک[ه غوره ک[ي ، /که1904و ، /انونه يې په ليلی (
چې دوی ويره درلوده دوی به د کار1رانو سره خپل Lول نفوذ له السه ورکـ[ي. البتـه د دې ډول امتيـازاتو
dخه هي� شی ترالسه نشو . د پارلمينXريزم او مستقيم عمل ترمين� ليد مخکې او وروسته يوازې د 1ــ8وډۍ
المل کيدی شو. مستقيم س[ي لکه ډوميال نيوويــنيوس او پــه هالينــ8 کې د هغــه پــيروان ، او پــه فرانســه کې
المانيان ،د شيانو د دوی نوې مفکورې dخه ناگزير الســوهنه راپــارولې وه او پــه بشــپ[ ډول لــه پارلمــاني
فعــاليت dخــه وتلي و د نــورو کــارونو لپــاره ، پــه هرصــورت ،د عمــومي اعتصــاب مفکــورې تــه د دوی
مراعات يوازې د شون8و خدمت و ، د دې ترشا هي� روoانه پوهه شتون نه درلوده. چيرته چې دا الرoــود
د برين8 په قضيه کې په oه ډول oودل شوی و ، چا چې د يوه وزير په تو1ه /ان د غميزې-طــنزي حــالت

 د سـلCGTکې قرار وموند چې د عمومي اعتصاب په حق کې د خپل ادرس منع کولو مکلف و ،کوم چې 
زره لخوا په پک.ې ويشلی و.

هلته د اروپايی سن8يکليزم dخه خپلواک په متحده اياالتو کې د ن[ۍ د داخلي کار1رانو خو/.ت رامين�تــه
شو ،کوم چې په بشپ[ ډول د امريکايی شرايطو وده وه. الهم دا د سن8يکاليزم سره د مستقيم عمــل صــنعتي
او زراعتي ميتودونه پواسطه د Lولنې سوسياليست تنظيم کولو مفکوره درلوده ، په شــيکا1و کې د هغې پــه

) د امريکــايی کــار1ر غور/نــګ خــورا متنــوع بنســXپال عناصــر1905بنس� اي.ــودونکي کــانkرس کې (
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نمايند1ـي شوي: يــوجين ډيــبز ، بيــل هــای ووډ ، چــارلس مــوير ، ډينيــل ډی ليــون ، ډبليــو LــراLمن ، مــادر
جونز ، لوسي پارسن او ډيری نور. د يو وخت لپاره ترLولو مهمه برخه د کانونو لويديز فدراسيون و د چــا
نوم په کولوراډو ، مونXانا او ايداهو کې د هغې وقف شوي او /ان قرباني ورکونکو جk[و لپاره هرچيرې

 کې د اته ساعته ور/ې لپاره لوی خو/.ت راهيسې ، کوم چې د انارشيستانو ،7-1886پيژندل شوی. په 
،11جاسوسانو ، پارسنانو په اعدام سـره خپلې غمجــنې پــايلې تــه رســيدلی ،اينkــل او لينــګ د نومــبر پــه   

 کې ، د امريکايی کار1رانو غور/نګ په بشپ[ ډول له روحاني پلوه Lکول شــوی و. داســې انkــيرل1877

 په تاسيس ســره ممکن وي چې غور/نــګ بيرتــه خپــل انقالبي کــورس اوIWWکيده چې د آی ډبليو ډبليو 

 لــهIWWشکل ته واوړي، يوه تمه وه چې تــر دې دمــه نـه ده پــوره شـوې. هغــه dـه چې پــه عمــده تو1ـه 
اروپايی سن8يکاليسXانو dخه توپير کوي د هغې قوي تعريف شوي مارکسيستي نظريــات و، کــوم چې پــدې
ــايی ــون لخــوا پداســې حــال کې چې اروپ ــل ډی لي ــه د ډيني ــه /ــانk[ي تو1 ــيزمن شــوي پ ــر اغ ــدې ډي بان

سن8يکليسXانو په کلکه د آزادۍ Lولنيز نظريات منلي و.

په لويدي� کې د سفر کونکو کارمنــدانو بانــدې پــه /ــانk[ي تو1ــه قــوي نفــوذ درلـود، مkــر دوی پــه خــتي�
ايالتونو کې د فابريکې کارمندانو تـر مين� يـو dـه نفـوذ هم ترالسـه کـ[ ، او خـورا پراخـه اعتصـابونه يې
ترسره ک[ل ،کوم چې د هرچا په خوله کې د "ووبليز" نوم روoــان کــ[ . دوی پــه لويــدي�و ايــالتونو کې د
بيان د آزادۍ د ساتنې لپاره په سر1ردانه جk[و کې د پام وړ برخه اخيستې وه ،او د دې په کولــو ســره يې
د ژونــد او آزادۍ ډيــرې درنې قربــانi ورکــ[ې. د دوی غــ[و نــه زندانونــه ډک کــ[ل شــول، ډيــری يې د

 د ايــورټ قتــل عــام ،1916، يا په مستقيم ډول وژل شوي و. د  متعصبو چوکيدارانو لخوا /[ول شوي و 
 کې د سينXريليا معامله ،او ډيری ورته قضيې چې1919 کې د مزدور شاعر جو هيل اعدام ، په 1915په 

 د قربانi تاريخ کې يوازې يو dو ميله ډبرې وې.IWWپکې بې دفاع کار1ران قرباني شوي و، د 

د ن[يوالې جk[ې راdر1نديدل د کار1ر غور/نګ لــوی ســاحه طــبيعي نــاورين پــه dــير اغــيزمن کــ[. پــه
سرايوو کې د وژنو وروسته ، کله چې هرچا احساس وک[ چې اروپا د عمومي جk[ې په لور روانه ده ،د

CGTمشرانو د آلمان د سـودا1رۍ اتحـاديې مشــرانو تـه وړانـديز وکـ[ چې پـه دواړو هيوادونــو کې تنظيم 
شوي کار1ر بايد د دې لپاره 81 اقدام وک[ي چي د 1واښ شوي ناورين مخــه ونيســي. مkــر د آلمــان د کــار
مشران ، dوک چې تل د هرډول مستقيم ډله ايز عمــل مخــالفت کــوي ،او د دوی د پارلمــاني معموالتــو پــه
اوږدو کلونو کې له ډيرې مودې راهيسې د انقالبـي نوoت هره ن.ه له السه ورکــ[ې وه ، دا ډول وړانــديز

نشي X1لی. نو د ويرونکي ناورين مخنيوي لپاره وروستی چانس ناکام شو.

د جk[ې وروسته خلک له نوي وضعيت سره مخ شول. اروپــا د زر1ونــو Lپونــو dخــه وينــه جــاري وه او
لکه د تبه په حالت کې چي وه. په مرکزي اروپا کې زوړ رژيم سقوط ک[ی و. روسـيه /ـان داسې ل[زٻده 

د يو Lولنيز انقالب په مين� کې ومونده چې هي�وک يې پای نشي ليدلی. لـه جkــ[ې وروســته د Lولــو پي.ــو
dخه په روسيه کې او په هر هيواد کې کار1ران خورا ژور اغيزمن شوي و. دوی په فطري ډول احســاس
وک[ چې دوی د يو انقالبي وضعيت په مين� کې دي ،او دا ، که چيرې له دې dخه هي� پريک[ه کونکی نه
وي راوتلي، د زحمت ک.و خلکو Lولې هيلې به د کلونو لپاره لرې شي. کار1ران پوهيدل چې هغــه سيســXم
چې نشي کولی د ن[يوالې جk[ې وحشتناک ناورين مخه ونيسي ،مkر د دې پر/ــای چې د dلــورو کلونــو
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لپاره خلک وژنې تــه اړ کــ[ي ، د خپــل شــتون حـق يې لــه الســه ورکــ[ی و ، او دوی د هــرې هغې ه�ې
ستاينه وک[ه چې له دوی سره يې د اقتصادي او سياسي 81وډۍ dخــه د وتلــو يــوه الر وoــوده چې جkــ[ې
رامين�ته ک[ې. يوازې د دې دليل لپاره دوی خپلې لوړې هيلې د روســيې انقالب تــه واچــولې ،او فکــر يې

وک[ چې دا د اروپايی خلکو په تاريـخ کې د نوي دور افتتاح ن.ه ده.

ــار1رانو1919په  ــ[ۍ کې د انقالبي ک  کې د بالشويس� 1وند ، چې په روسيه کې واک ته رسيدلی و ، په ن
سازمانونو ته اپيل صادر ک[ ،او دوی ته يې يوه کانkرس ته بلنه ورک[ه چې په راتلــونکي کــال کې بــه پــه
روسيه کې د يوې نوې ن[يوالې ادارې د جوړيدو لپاره غون8ه وک[ي. کمونست 1وندونه پــه هغــه وخت کې
يوازې په dو هيوادونو کې شتون درلوده، له بلې خوا ، په هسپانيه ، پرتkــال ، ايXاليــا ، فرانســه ، هالينــ8 ،
سوي8ن ، جرمني ، انkلستان او د شمالي او سويلي امريکا ســن8يک هيوادونـو کې شــتون درلـود، /يــنې يې
خورا قوي نفوذ کاروه. له همدې امله دا لينن او د هغه پيروانو ته د دې /ــانk[ي ســازمانونو X1لــو لپــاره د
ژورې اندي.نې وړ و ،لکه dنkه چې هغه /ان د سوسياليست کار1ر 1وندونو dخــه دومــره پــه بشــپ[ ډول

 پــه1920لرې ک[ی و چې هغه به د دوی مالت[ په نشت حساب ک[ي .نو دا د دې په اړه راپورته شــو ، د 
دوبي کې د دريمې ن[يــوالې تاســيس لپــاره کــانkرس کې نــ}دې Lــول سن8يکليســ� او انــارچو-سن8يکليســ�
سازمانونه نمايند1ي شوې. مkر هغه تاثيرات چې سن8يکاليس� اسـتازو پـه روسـيه کې ترالسـه کـ[ي و، د

يا مطلوب پــه تو1ــه وکــ[ي. د دې لپاره محاسبه شوي ندي چې دوی د کمونيسXانو سره همکاري د امکان 
"پرولتاريه ديکتــاتوري" ال دمخـه /ــان پــه خپلـه خــورا نــاوړه روoــنايي کې dر1نــد کــ[. زندانونـه د هــر
oوون�ي سوسياليستانو dخه ډک شوي و ، د دوی په مين� کې ډيــری انارکســتان او انــارچو-سن8يکليســXان
موجود و. مkر له هرdه پورته دا روoــانه وه چې نــوی واکمن ذات پــه هي� ډول د ري.ــتيني سوسياليســت

بيارغونې دندې لپاره مناسب نه و.

د دريم ن[يــوال بنســ� ، د دې ســازمان ديکتــاتوري وســيلې او د دې ه�ــو ســره چې د اروپــا Lــول کــار1ر
غور/نګ د بولشويس� ايالت د بهرني سياست وسيله 1ر/ــوي ،پــه چXکi ســره سن8يکليســXانو تــه روoــانه
ــه ک[ه چې پدې اداره کې د دوی لپاره هي� /ای شتون نلري. مkر دا خورا اړين و چې د بالشويســXانو او پ
/انk[ي تو1ــه لينن لپــاره ، پــه بهــر کې د سن8يکاليســ� ســازمان Lينkــوي ، /کــه چې د دوی اهميت ، پــه
/انk[ي تو1ه په التين هيوادونو کې ، oه پيژندل شــوی و. د دې دليــل لپــاره پريکــ[ه وشــوه چې د دريمې
ن[يوالې Lولنې سره يو/ای د Lولو انقالبي سودا1ريزو اتحاديو جال ن[يوال اتحــاد رامين�تــه کــ[ي. پــه کــوم
کې چې د Lولو سيورو سن8يکليس� ســازمانونه هم /ــای مونــدلی و. د سن8يکاليســ� اســتازو وړانــديز ســره
موافقه وک[ه او د کمونست ن[يوالې کميشنر ، لوسوفسکي سـره يې خـبرې پيــل کـ[ې. مkـر هغـه غوoـتنه
وک[ه چې نوې اداره بايد دريم ن[يوال ته تابع وي ،او دا چې په dو هيوادونو کې ســن8يکXس بايــد پــه خپلــو
هيوادونو کې د کمونيس� سازمانونو تر مشرۍ الندې /ای په /ای شي. دا غوoتنه د سن8يکاليس� اســتازو
لخوا په متفقه تو1ه رد شوه. لکه dنkه چې دوی ونه توانيدل پــه کــوم شــرايطو مــوافقې تــه ورســي}ي ، پــه

 کې پـه مسـکو کې د ن[يـوالې سـودا1رۍ اتحــاديې1921نهايت کې پريک[ه وشوه چې په راتلونکي کـال ، 
د هغه پوoتنو پريک[ه دې ته پري}دي. کانkرس ترسره ک[ي ، او 

 کې ، پــه بــرلين کې يــو ن[يــوال سن8يکليســ� کنفــرانس راوبلــل شــو چې پــه مســکو کې1920په دسمبر ، 
راتلوونکي کانkرس په اړه د چلند پريک[ه وشوه. کانkرس په اوو Lکو موافقه وک[ه ، پــه منلــو ســره چې د
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سره صليب سودا1رۍ ن[يوالې اتحاديې ته د دوی ننوتل په انحصار کې و. د دې اوو Lکو dخــه خــورا مهم
د Lولو سياسي 1وندونو dخه د حرکت بشپ[ه خپلواکي وه ،او په دې نظر Lينkار چې د Lولــنې سوسياليســت
تنظيم کول يوازې د توليدونکو اقتصادي سازمانونو لخوا ترسره کيدی شي ، په راتلونکي کال کې د مسکو
ــه په کانkرس کې سن8يکليس� سازمانونه په اقليت کې وو. د روسيې د سودا1ريزو اتحاديو مرکزي اتحاد پ

Lول وضعيت حاکميت درلود او Lولې پريک[ې يې پرمخ وړلې.

 ، د آلمــان دDeutschlands (فـری آربيــXر-يــونين F.A.U.Dاکتوبر پــه مياشــت کې پـه ډســل8ورف کې د 
 کې وشوه ،دلتــه د1921کار1رانو اتحاديه) د ديارلسم کانkرس سره په 81ه په ډيسل8ورف کې په اکتوبر ، 

سن8يکليس� سازمانونو ن[يوال سازمان ترسره شو، کوم کې چې د آلمان ، ســوي8ن ، هالينــ8 ، چکوســلواکيا

 په پســرلي کې د ن[يــوال سن8يکليســ�d 1922خه استازي حاضر وو. کنفرانس د IWWاو په امريکا کې 
 کې ، پــه1922کانkرس غ}ولو لپاره رايه ورک[ه. برلين د غون8ې /ای په تو1ه وLاکل شو. پـه جــوالی ، 

برلين کې يو کنفــرانس ترســره شـو ترdــو د دې کــانkرس لپــاره چمتــووالی ونيســي ، فرانســه ، جرمــني ،
نــاروې ، ســوي8ن ، هالينــ8 ، هســپانيه او پــه روســيه کې انقالبي سن8يکليســXانو نماينــد1ي کولــه. روســيې د
سودا1ريزو اتحاديو مرکزي اتحاديې يو پالوی هم استولی و چې د کانkرس د زنــګ وهلــو مخــنيوي لپــاره
يې خپله ه�ه ک[ې وه ، او کله چې هغه پــدې کې هي� بريــا نــه درلــوده کــانkرس يې پري.ــود. کنفــرانس د
انقالبي سن8يکليزـم د اصولو يوه اعالميه جـوړه کـ[ه ،کـوم چې بايـد د غـور لپـاره راتلـونکي کــانkرس تـه
وړاندې شي ، او د کانkرس برياليتوب لپاره يې Lول اړين چمتــووالی نيــولی وي. د سن8يکليســXانو ن[يــوال

،ــ 25کانkرس په برلين کې د دسمبر  ،ــ d 2خه تر جنـوري 1922   پــورې غونــ8ه وکـ[ه ، النــدې1923 

200،000 سـيمه ايـز ارجنXـايـن لخـوا ، د Federac�ón Obreraسازمانونه نماينــد1ي کي}يارجنXـاين د 
 غــ[و ســره؛ډنمــارک د سن8يکليســ�20،000غــ[و ســره ، د نــ[ۍ د صــنعتي کــار1رانو لخــوا چيلي ، د 

Freie غ[و سره؛ آلمان د 600پروپا1ن8 لپاره اتحاديه ، د   Arbeiter-Union غــ[و120،000 لخــوا ، د 
 غ[و سره؛ ايXاليا د يــونين ســن8يکيل ايXاليــا لخــوا ،22،500سره هالين8 د ملي اربيد سيکريXاري� لخوا ، د 

 غــ[و ســره نــاروې د30،000 غ[ي؛مکسيکو د کنفي8يراسيون ډی ډی Lراباجادورس لخــوا ، د 500،000

Confederaçao غــ[و ســره؛پرتkــال د 20،000نورسک سن8يکاليسXيک في8راسجون لخــوا ، د   Geral

do  Trabalho غــــــ[و ســــــره؛ ســــــوي8ن د 150،000 لخــــــوا ، د Sveriges  Arbetares

Centralorganisa�on غــ[و ســره.هســپانوي 32،000 لخــوا ، د CNTپــه هغــه وخت کې د پريمــو دي 
رويرا د ديکتاتورۍ پروړاندې په يوه عالي مبارزه کې بوخت و ،او د دې دليـل لپـاره هي� اسـتازی نـه دی

 په اکتوبر کې په سار1وسا کې پ� کنفرانس کې د دوی تعقيب تاييد ک[.1923لي}ل شوی ، مkر دوی د 

 تاســيس المــلdCGTUخه يوه برخه جدا شــوه ، د   CGTپه فرانسه کې ، چيرې چې د جk[ې وروسته د 
شوه ، وروسته ال دمخه په مسک کې شامله شوې وه. مkــر پـه سـازمان کې يــو اقليت شــتون درلـود چې د
کوميXی ډی ډيفينس سن8يکاليسXی انقالبي رامين�ته کولو لپــاره يو/ــای شــوی و. دا کميXــه ، چې د شــاوخوا

 کارمندانو اسـتازيتوب کـوي ، د بـرلين کـانkرس پـه پروسـو کې فعالـه برخـه اخيسـتې وه . لـه100،000
des feunessesفرانسې dخه د في8ريشن   de  la  Seineپه ورته ډول نماينـد1ي شــوې. دوه اسـتازو د 

روسيې سودا1ريز اتحاديو سن8يکليس� اقليت استازيتوب وک[.
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کانkرس د بين المللي کار کولو تر نوم الندې د Lولو سن8ی کليست سازمانونو ن[يوال اتحاد رامين�ته کولــو
ــرانس لخــوا په اړه په متفقه تو1ه پريک[ه وک[ه ، دې د هغو اصولو اعالميه ومنله چې د برلين لوم[ني کنف

په الره اچول شوي وه، کوم چې د انارچو-سن8يکاليزم dر1نده وينا وړاندې ک[ې وه.

ــه يې د ــمن دی ،او موخ oــوی د ــد ش ــار تايي ــيز انحص ــادي او Lولن ــر ډول اقتص ــن8يکاليزم د ه "انقالبي س
شورا1انو د وړيا سيسXم پراساس د ساحې او فابريکې کارمندانو اقتصادي کمونونـو او اداري ار1ــانونو لـه
الرې د دې لــه مين�ــه وړل دي ،د دولت او 1ونــدونو سياســت پروړانــدې دا د کــار1ر اقتصــادي ســازمان
ــدف رامين�ته کوي د نارينه حکومت پروړاندې ، دا د شيانو اداره تنظيموي. په عين حال کې ، دا د خپل ه
لپاره نه د سياسي واک فتح کوي ، بلکه په Lولنيز ژوند کې د هر دولت فعــاليت لــه مين�ــه وړي. دا پــه پــام
کې نيسي ، د ملکيت انحصـار سـره ، بايـد د تسـلط انحصـار هم لـه السـه ورکـ[ي ،او دا چې د دولت هـر
ډول ، په شــمول د پرولتاريــه ديکتــاتورۍ ، تــل بــه د نــوي امتيــازاتو رامين�تــه کــونکی وي؛ دا هي�کلــه د

خالصون وسيله کيدی نشي. "

 خپــلIWA د دې سره په جال هيوادونو کې د بالشويزم او د هغې پيروانو سرغ[ونه بشپ[ه شــوه. لــه هغې 
س[ک تــه ســفر وکــ[ او پــه يــو شـمير هيوادونــو کې يې پ.ــه Lينkــه کـ[ه چې پـه بنســXيز کــانkرس کې يې
استازيتوب نه و ک[ی. دا خپلې ن[يوالې ناســتې ترســره کــوي ، د دې خبرونــه خپــاره کــ[ل ، او د مختلــف
ــو بين المللي ــار Lول ــوي ک ــ[ې ، د تنظيم ش ــرمين� اړيکې تنظيم ک ــازمانونو ت ــ� س ــو د سن8يکليس هيوادون

اتحادونو کې دا يو دی چې په خورا وفادارۍ سره يې د لوم[ي ن[يوال دودونو ته درناوی درلود.

 دی ،کــوم چې نن ورځ پــه اروپــا کېCNT کې ترLولو پيــاوړی او اغــيزمن ســازمان د هســپانوي IWAپه 
تاريخ جوړوي او سربيره پردې ، يو له خورا سختو کارونو dخه و چې د کار1رانو ســازمان دمخــه Lاکــل

 کې تاسـيس شـوی و ، او پــه dـو کلونـو کې د يــو مليـون dخــه ډيــر کـار1ران او1910 په CNTشوی و. 
بز1ران د غ[و په تو1ه شامل ک[ي و. ســازمان يــوازې پــه نــوم نــوی و ، نــه پــه اهــدافو يــا ميتودونــو کې.
هسپانوي کار1ر خو/.ت تاريخ د اوږدې مودې عکس العمل سره مخ شوی و ،.مkر د هرې ورته مــودې
وروسته دا نوی تنظيم شوې. نوم بدلي}ي ، مkر هدف ورته پاتې دی.په هسپانيه کې د کار خو/.ت بيرتــه

 ته /ي ،کله چې اوبدونکی ، جـوان مــونXس ، پــه کاتالونيـا کې ، پـه بارســلونا کې د Lــوکر کـار1رو1840
لوم[ۍ سودا1ريز اتحاديه رامين�ته ک[ه. د دې ور/ې حکومت جنرال زاپــاترو کاتالونيــا تــه ولــي}ه ترdــو

 لوی عمومي اعتصاب و ، کــوم چې د خالص بغــاوت المــل شــو پــه1855حرکت کم يا ختم ک[ي. پايله د 

 !socite associa�on  ó Muerteکوم کې چې کار1رو په خپلو بينرونو شعار ليکلی و:ايسوسی ايشن
(د تنظيم يا مرګ حق!)بغاوت په وينه کې ودرول شو ، مkر حکومت کار1رو ته د سازمان حق ورک[.

piد هسپانوي کار1رانو لوم[ی خو/.ت د هسپانوي فدرالستانو مشـر او د پــرو شــا1رد پــيی مار1ــال   ya

Margalخــه و او پــهd انوXخه په کلکه اغيزمن و.پيی مار1ال د هغه وخت يو له وتلي تيوريســd نظرياتو 
هسپانيه کې د آزادۍ غوoتونکو نظرياتو پراختيا باندې قوي نفوذ درلود. د هغه سياسي نظريات د ريچــارډ

 نورو اســتازو ســره خــورا ورتــه و. هغــهAقيمت ، جوزف پريسXلي ، توماس پين ، جيفرسن ، او د انkلو-
ــدل غوoتل د دولت /واک ل}ترل}ه محدود ک[ي او په تدريجي ډول يې د سوسياليست اقتصادي نظم لخوا ب

پاچــا کيــدو وروســته ، بــاکونين هســپانوي کــار1رانو تــه خپلــه  Amadeo کې ، د اماديو 1868ک[ي. په 
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وياړلې وينا وک[ه ،او لوم[ي ن[يوال ته د کار1رو X1لو لپاره هسپانيې ته يـو /ـانk[ی پالوی واسـتاوه. پـه
لسkونو زره کار1ران د کار1رانو لوی اتحاد سره يو/ای شول او د باکونين انارچو- سن8يکليس� نظريات
ــاتې دي ، د حقيقت پــه تو1ــه ، د هســپانيا ــادار پ ــر نن ور/ې پــورې وف يې غــوره کــ[ل ،کــوم چې دوی ت
فدراسيون په ن[يـوال کې ترLولـو پيـاوړی سـازمان و. هسـپانيا د لـوم[ي جمهـوريت لـه ړنkيـدو وروســته
ــل ن[يوال په هسپانيه کې ودرول شوه ، مkر دا د /مکې الندې حرکت په تو1ه شتون ته دوام ورکــوي. خپ
مجلې ې خپرې ک[ې ، او هر ظلم په وړاندې يې سرغ[ونه وک[ه او کله چې ، په نهايت کې ، د نه زغملو
اوو کلونو وروسته ، د کار1رو پروړاندې اســتثنايی قـانون لغـوه شــو ،هلتــه سمدســتي ژونـد راdر1نــد شـو

)1882دفدراسـيون (دی تراباجـادورس دی ال ريkين اســپاوال) ، چې پـه سـيويال کې دوهم کـانkرس کې (
 غ[ي يې درلودل.70،000 /ايی فدراسيونونو استازيتوب شوی و چې 218دلته لوستل دلته دمخه د 

په ن[ۍ کې د کار1رانو کوم بل سازمان بايد په هسپانيه کې د انارشيس� کار1ر غور/نګ پــه dــير دا ډول
ويره لرونکي ظلمونه ونه زغمي. د دې په سلهاو پيروان د جيرز دی ال فورينــXرا ، مونXجـويچ ، ســيويال ،
الکالي په زندانونو کې د غير انساني تحقيق کونکو لخوا اعدام شوي يا وحشتناک شکنجه شــوي دي، د تش
په نوم مونو نيkرا (تور الس) dارنوالي خون[ي ظلمونه کول ، کوم چې واقعيا هي�کلــه شــتون نلــري ،پــه
اندلس کې د ساحوي کارمندانو سازمانونو فشار ته د توجيه کولو لپاره د حکومت خالص اختراع وشــوه، د
مونXجويچ غمجنه تراژيدي ، چې پدې ورځ يې د Lولې ن[ۍ dخه د الريون طوفان راپورته کــ[ کاميســاس
بلينکاس (سپينې شرLونه) ترهkريز فعاليتونه ، د بدمعاشانو سازمان چې د پوليسو لخوا رامين�ته شــوی و،

 عمــومي منشــي ،CNTاو کار1مارونکي د وژنې له الرې د غور/نګ مشران پاکول ،او کوم چې حــتی د 
سالواډور سيkوي قرباني شو، دا د هسپانوي کار1ر غور/نګ اوږد، د شکنجې ډکې کيسـو کې يـوازې يـو
dو فصلونه دي. فرانسسکو فيرر ، په بارسلونا کې د عصري oوون�ي بنس� اي.ــودونکی او د ال هويلkــا
جنرال (عمومي بريد) د مقالې خپرونکی د دې له شــهيدانو dخــه و. مkــر هي� عکس العمــل نشــو کــولې د
خپلو پيروانو مقاومت مات ک[ي. دې خو/.ت په سلهاو خورا په زړه پورې کرکXرونه توليد کــ[ي ،د چــا
پــاک زړه او نــه ختميــدونکی ايــ8يالوژی بايــد د دوی ســخت مخــالفينو لخــوا منــل شــوې واي. د هســپانوي
ــ[ي انارشيست کار1ر حرکت د سياسي مسلک پوهانو لپاره /ای نه درلود. هغه dه چې بايد وړاندې يې ک
دوامداره خطر ، بند ، او ډيری /له مرګ و. يوازې هغه وخت چې يو dوک د دې غور/نګ د شهيدانو له
ويرې ډکې کيسې سره آشنا شوي واي ، ايا يو dوک پوهي}ي چې ولې دا په /ينې دورو کې د تــور ريــک
د بريد پروړاندې د خپلو بشري حقونو په دفاع کې دا ډول تاوتريخوالی فرض ک[ی دې او تر سره کي}ي.

 خپل سکرتر ارمان8و بورغي مســکو تــه واســتاوه چې پخپلــه د روســيې وضــعيتUSIپه هماغه کال کې ، 

USIسره اشنا شي. بور1ي له بده مرغه ايXاليا ته راستون شو. په لن8 وخت کې کمونيسXانو ه�ــه کولــه چې 

 ســره د ســازمانIWA کې پــه روم کې کــانkرس د بالشـويزم او د 1922د دوی الس ته ورشي ، مkر پــه 
ت[او سره د خالصې وقفې المل شو. په ورته وخت کې فاشيزم سمدستي خطــر تــه وده ورکــ[ه. د کــار يــو
قوي او متحد خو/.ت چې د دې د آزادۍ په دفاع کې د هرdـه پــه خطــر کې کولــو هــوډ درلــود کــولی يې
ــابع شول الهم دې خطر مخه ونيسي. مkر د سوسياليست 1وند او د کار اتحاد فدراسيون ، چې د دې نفوذ ت

 ايXاليا پاتې و چېUnione Ancharia سربيره دلته يوازينی يونين انارکيا USIو ، هرdه ويجاړ ک[ل. د 
د ايXالوي انارکيزم ن[يوال شهرت لرونکي اتل و ،
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 کې د فاشـيزم پروړانــدې عمـومي اعتصـاب پيـل شـو ،ديموکراتيــک حکـومت فاشيســ�1922کله چې په 
iاليا ډيموکراســXر د ايkه ناکامه ک[ه.م�ل.کر وسله وال ک[ او د آزادۍ او حق دفاع کې يې دا وروستi ه
خپل قبر کيندلی و. دې فکــر کــاوه چې دا کـولی شــي مســوليني د کــار1رانو پروړانــدې د وســيلې پـه تو1ــه
وکاروي ، مkر پدې تو1ه دا پخپله د قبر کيندونکی شو.د فاشــيزم پــه بريــا ســره د ايXاليــا د کــار1رانو Lــول

 او په Lولنيز ژوند کې Lول خالصون.USIغور/نګ ورک شو ، او د دې سره 

 کې لــوړ الس ترالســه کــ[ ،پــه دېCGTپه فرانسه کې د جk[ې وروسته تش په نامه اصالحي dانkې په 

پــدې کې د روســی نمــونې وروســته پــه حجــرو کې د  تــه واړول، CGTUســره انقالبي عناصــرو /انونــه 
 کې دوه انــارچو-1922/مکې الندې غير منظم فعاليت پيل شــوی و ، کــوم چې دومــره لــرې الړ چې پــه 

سن8يکليسXان د پاريس د ســودا1رۍ اتحــاديې پــه کــور کې د کمونيســXانو لخــوا ووژل شــول. بيــا د انــارکو-

 dخه ووتل ،مkر لدې چې مسکو د دې /انk[ي سازمانCGTUسن8يکاليسXانو ، د پيری برنارډ سره ، له 
په الس کې اخيستو کې خورا قوي عالقه درلوده ،او د کنفدراسيون جنرال ډو Lراويل سن8يکاليست انقالبب
رامين�ته ک[ ، کوم چې د کار1رانو ن[يوالې Lولنې سره يو/ای شو. دا سازمان له هغــه وخت راهيســې پــه

 پخواني جنګCGTکلکه فعال دی او د کار1رانو ترمين� د ژوندي پاتې کيدو لپاره يې ډيره مرسته ک[ې د 
نظريات په روسيه کې ناهيلي او له هرdه پورته ،د هسپانوي آزادۍ لپاره د هسپانوي مبارزې د فرانســوي
کار1رانو تر من� د غ}ونو و1ونجيدل ، په فرانسه کې د انقالبي سن8يکاليزم قوي ژوندي کيدو المل شــوی.
نو دا چې يو dوک په خوندي ډول د اLکل شوي وخت په اوږدو کې د حرکت له سره زي}ون باندې حساب

کولی شي.

ــود  ،د په آلمان کې د جk[ې dخه دمخه د اوږدې مودې لپاره د تش په نوم ليوليسXانو خو/.ت شــتون درل
F. Kater او G.Kessler کې د 1897کوم مرکز چي د فريی ويريkونګ ډيوشر 1يورکشافXن و ، چې په 

لخوا تاسيس شوی و. دا سازمان په اصل کې د خالص Lولنــيز ديموکراتيــک نظرونــو dخــه الهــام اخيســتی
و ،مkر دې د آلمان د سودا1رۍ اتحاديې عمومي خو/.ت مرکزي کولو تمايالتو ســره مبــارزه وکــ[ه. پــه
فرانسه کې د انقالبي سن8يکليزم بيا ژوندي کول پدې غور/نګ قــوي نفـوذ درلـود ،او دا د پـام وړ پيــاوړی
شو کله چې پخوانی سوسيال ديموکرات او وروسته انارشيست ، ډاکــXر آر فريــ8برګ د عمــومي اعتصــاب

 په بشپ[ ډول د Lولنيز ډيموکراسi سره مات شو او په oکاره ډول يېFVDG کې 1908لپاره راووت. په 
سن8يکليزم dر1ند ک[. د جk[ې وروسته دې خو/.ت خورا 1[ندی حــرکت وکــ[ او پــه لنــ8 وخت کې يې

 کې په برلين کې د هغې په کانkرس کې د آر راکر لخوا د اصــولو1919 غ[ي شامل ک[ل. په 120،000

) کې کــانkرس کې الزمي1920 اهــدافو سـره د ډسـل8ورف (CNTاعالميه تصـويب شـوه؛ دا د هســپانوي 
موافقه وه ،دې سازمان خپل نوم فري اربيXر-يونين ډوچلين8ز ته بدل ک[.

غور/نګ په غير معمولي ډول فعال تبليغات ترسره ک[ل ، او پــه رينش صــنعتي ســاحه کې د تنظيم شـوي

ــهF.A.U.Dکار1رانو لخوا په عالي ک[نو کې په /انk[ي تو1ه قوي برخه واخيسته.   د دې فعال خپرونې ن
ســت[ي کيــدونکو کــارونو لــه الرې عــالي خــدمت وړانــدې کــ[ ،کــوم چې ، د يــوه پراخــه کتــابچې ادبيــاتو
سربيره ، د کروپXکن ، باکونين ، نXالؤ ، راکر او نورو لخوااو د دې فعاليت لــه الرې د دې ســ[و د آزادۍ
نظريات پراخه حلقو ته خپاره ک[ل شوي. دغه غور/نګ ، د دې اوونi ار1ان سربيره ، ډير سن8يکاليســ�
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Di، او تيوريکي مياشتنi ، ډای انXرنيشنل   Interna�onalد دوي په قوماندې کې و، يــو شـمير /ـايی د 
 د هXلــر واک تــه رسـيدو دوی په مين� کې په ډسل8ورف کې ور/نی کاغــذ ، ډای شـوپفنګ هم موجــود و، 

وروسته د آلمان انارچو-سن8يکليسXانو حــرکت لــه صــحنې dخــه ورک شــو. د دې ډيــری پلويــان د تمرکــز
کمپونو کې بند پاتې و چي بايد بهر ته پناه وٻسي. د دې سره سره ، سازمان الهم په پXه کې شــتون درلــود،

او په خورا سختو شرايطو کې د /مکې الندې تبليغات پرمخ وړل.

Sverigesپه سوي8ن کې د اوږدې مودې لپاره خـورا فعــال سن8يکليســ� غور/نـګ شــتون درلـود ، چي د 

Arbetares  Centralorganiza�on پنامه ياديده ، چې د IWAسره يې هم ت[او درلود. دا ســازمان لــه 
 dخه ډير غ[ي لري ، کوم چې د سوي8ني کار1ر غور/نګ خورا لوړه سلنه تشکيلوي. د سوي8ن40،000

کار1رانو خو/.ـت داخلي تنظيم پــه خـورا oـه حــالت کې و. حـرکت دوه ور/ــني پــا®ې لــرلې چې يــو يې
اربارتين دی ، په سXاکهولم کې د البرټ جينسن لخوا اداره کي}ي. دا د پام وړ تبليغ کونکــو لــوی شــمير لــه
مين�ه ووړ ، او د سن8يکاليس� /وانانو خورا فعال غور/نــګ يې هم پرانســت. د ســوي8ن سن8يکليســXان پــه
هيواد کې د کار1رانو Lولو مبارزو کې قوي عالقه درلوده. کله چې ، د اډالين لوی اعتصاب په جريــان کې
، د سوي8ن حکــومت د لــوم[ي /ــل لپــاره د کــار1رو پروړانــدې مليشـې ولــي}لې ،پن�ــه سـ[ي يې پـه ډزو
ووژل ، او د سوي8ن کارمندانو د عمومي اعتصاب سره /واب ورک[ ، سن8يکليسXانو مهم رول ولوباوه ،او
ــ8 کې د ــه هالين ــازات ورکــ[ي. پ ــه امتي ــون ت ــار1رانو الري ــور شــو چې د ک ــايت کې مجب ــه نه حکــومت پ

Na�onaleسن8يکاليس� غور/نـګ پـه تو1ـه د   Arbeeter-Sekretariat  (NAS)شــتون درلـود ، چې 
 غ[ي يې درلـودل. مkــر کلـه چې دا د کمونيسـ� نفــوذ ډيــر شـو ،د (ني8رلينـ8يش سن8يکاليسـXيس40،000

 سره يې خپل تــ[او اعالن کــ[. دې نــوي ســازمان کې ترLولــوIWAواکوربون8) له دې dخه جال شو او له 

Rousseauمهم واحد د (  Aروسو) په مشرۍ د فلزي کــار1رانو اتحاديــه وه. غور/نــګ دوام درلــود، پــه 
/انk[ي تو1ه په وروستي کلونو کې ، خورا فعال تبليغات ، او په ډای سن8يکاليس� کې شــتون ، يــو عــالي

.Aاو مياشتنi 1ران8-ســليkن ، چې د(  ار1ان په تو1ه د البرټ ډی جونګ لخوا جوړ شوې او ترتيب شو ، 
مولر-ليهينګ) ترميم الندې د dو کلونو لپاره راdر1ند شو ، هم دلتــه د يــادولو وړ دی. هالينــ8 د ملېشــو پــر
ضد د زوړ کالسيک dخه و. ډوميال نيووينهويس ، پخوانی کاهن او وروسته انارشيست ، د هرچــا لخــوا د

 کې د ملېشو ضد ن[يوال تاسيس کــ[ ، کــوم چې1904هغه د خالص اي8ياليزم لپاره خورا درناوی کيده ،په 
په هرصورت ، يوازې په هالين8 او فرانسه کې د يادونې وړ نفوذ درلود. په هيــګ کې د ملېشــو ضــد درٻيم

 تاســيسBeruae) د جنګ او عکس العمل پروړانــدې د ملېشــو ضــد ن[يوالــه بيــورو 1921کانkرس کې (
شوه ،کوم چې د تيرو شپاړسو کلونو راهيسې خورا فعاله ن[يواله تبليغاتي ډله پرمخ وړله، او په نارينه وو

 په dير وړ او بې غرضه استازي موندلي و. بيورو د سولې په يوAlbert de Jong او B de Ligtکې د 
شمير ن[يوالو کانkرسونو کې نمايند1ي کوله او په dو ژبو يې /انk[ي مطبوعاتي خــدمت وړانــدې کــول.

 سره د ن[يوال نظامي ضد کميXې له الرې /ـان متحـد کـ[ ،او د دې سـازمان پـهIWA کې دې د 1925په 
همکارۍ د عکس العمل او نوي جk[و خطر پروړاندې نه ست[ې کيدونکې مبارزه پرمخ وړلې.

ــوم چې د دې سربيره په ناروې ، پولين8 او بلغاريا کې د انارچو-سن8يکليس� پروپا1ند ډلې شتون درلود ، ک

 ســره رســميIWA سره ت[او لري په ورته ډول جاپــاني (جيــو رينkــو ډانXــای زينکوکــو کيkي) د IWAد 
اتحاد ته داخل شوی و.
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په سويلي امريکا کې ، په /انk[ي تو1ه ارجنXاين کې ، په سويلي حوزه کې ترLولــو پــرمختللی هيــواد و،د
/وان کار غور/نګ له پيل dخه په کلکه د هسپانوي انارکيزم د آزادۍ نظرياتو dخه په کلکــه اغــيزمن و.

ــه1890په   کې له بارسلونا dخه بيونس آيرس ته پيليس پاريرو راغی ، چا چې د لوم[ۍ ن[يوالې دورې پ
اوږدو کې ژوند ک[ی و، او په هسپانيه کې د آزادۍ سوسياليزم يو له اتالنو dخه و. د هغه تر اغــيز النــدې

 کې په بيونس آيرس کې د سودا1ريزو اتحاديو کانkرس جوړ ک[، له کوم /ای dخــه في8راســيون1891په 
اوبيرا ارجنXاين راپورته شو ، کوم چې په dلورم کــانkرس کې يې خپــل نــوم في8راســيون اوبــيرا ســيkينال

 له هغه وخت راهيسې پرته له کوم خنd 8خه پرمخ الړه ، کــه dــه هم د دېF.O.R.AارجنXاين ته بدل ک[. 
موثريت اکثرا و ، لکه dنkه چې نن ورځ دی ، د وخت په تيريدو سره 81وډ شــو. د دې تــاريخ ، کــوم چې

DA DA San�allan" په خپل کار FORAکې ليکلی دی ،د ن[يوال کار1ر غور/نګ تاريخونو کې يو "
له خورا جk[و ډک فصلونو dخه و. له پين�لسو کلونو راهيسې غور/نګ يــوه ور/ــنi مقالــه درلــوده ، ال
پروLيسXا ،کوم چې د سانXيالن او ارنkو ترميم الندې ، د کلونو لپاره د اونi يوه ضميمه خپره ک[ې وه چې
د ن[يوالې آزادۍ Lولنې غوره ذهنونو يو بل سره کومک پکې کـ[ې و. پـا®ې د جـنرال اوريبـورا لـه کودتـا
وروسته ودرول شوې ،مkر دا تـر نن ور/ې پـورې د /مکې النـدې نسـخې تنـور کې dر1نديـدو تـه دوام
ورکوي ، حتی که هره ورځ نه وي. سـربيره پـردې ، نــ}دې هـر د پـام وړ سـودا1رۍ اتحاديـه خپلـه اداره

ــوده.  ــل کې FORAدرل ــه پي ــه بنســ� اي.ــودونکيIWA پ  کې شــامل شــو ، چې د دوه اســتازو لخــوا يې پ

 د سويلي امريکـا Lولو هيوادونو کانkرسF.O.R.A کې ، 1929کانkرس کې استازيتوب شوی و. په می ، 

.A د بــرلين dخــه د هغې اړونــد ســکرتر ، (IWAراوبلل ، ترdو په بيونس آيرس کې سره وويني. دې ته 

 سربيره ، شتون درلود: پــارا1وای د (ســينXروF.O.R.Aپدې کانkرس کې ، د ارجنXاين  سوچي) لي}لې و. 
اوبراو ډيل پيرا1وای) لخوا . بوليويـا د في8راســيون /ـايی (ډی ال پـاز ، ال انتورچـا ) ، او لـوز يــو ليبرLـاد

1واتيماال د (کامي� پــرو اکســيون ســنديکال) لخوامکسيکو د کنفي8يراسيون (ډی ډی Lراباجادورس ) لخوا. 
يورا1وای د في8راسـيون ســيمه ايــز يورا1وايــا لخــوا ، د برازيـل سـودا1ريز اتحــاديو د لسـو حـوزو لخوا . 

ايالتونو dخه د اوو dخه اســتازيتوب شـوی و، کوسـXا ريکــا د (هاکيـا ال ليبرLــاد) سـازمان لخـوا نماينـد1ـي

ديکتــاتورۍ راهيســې دا وړتيــا درلـودهIbanez استازي لي}لي و، که dه هم د I.W.Wشوې. حتی د چيلي 
يوازې /مکې الندې فعاليتونه ترسره کـ[ي. پـدې کــانkرس کې د کانXينينXـل امريکايــانو- کــار1رانو Lولنــه

 امريکايی dانkه تشکيلوله. د دې سازمان dوکi په لوم[ي سر کې پــه بيـونسIWAرامين�ته شوه، چې د 
آيرس کې وه ، مkر وروسته ، د ديکتاتورۍ له امله ، دا يورا1وای ته ولي}دول شوه.

او همدارنkـــه د اوســـني کـــار1ر غور/نـــګ محافظـــه کـــاره هرچـــيرې دا بايـــد د عکس العملمونـــو 

conserva�ve iعناصرو پروړاندې سخته مبارزه پــرمخ بــو/ي. د هسـپانوي کــار1رو د اتلــول Heroic

جk[ې له الرې نن ورځ د ن[ۍ پاملرنه دې حرکت ته اړول شوې ،او د دې پــيروان پــه کلکــه بــاور لــري
چې يوه لويه او بريالi راتلونکې د دوی په مخکې ده.
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