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ژر لهو،نیبووروپای ڕۆژئاوای تهوسی، ئهیسستو مدا، خامۆشییهدهی دهڕاستی سهناوهله

ریبهی بازرگانی خهموجووکاندا جهیگیبهرهدهشارهدا، لههیسیویسستو خامۆشیو ری ئهسبه

و خۆیی، لهربهسهسازی بهگی، پیشهبهرهکاری دهی پیشهباوبوونلهردهبهمهودهئه.وروژاو وههوبو

کانی ی ئامرهیچاکسازت بوو بهکاری دھاتی تایبهپیشه،گرتیرچاوهسهوهبازرگانییههووجموج

کارییهو پیشهلهخۆییربهسهسازی بهپیشه،مهردهو سهسازی ئهکو چهلی نوماڵلوپهکهو کاریپیشه

کان ینون و بازاڕهوجبوکانی نیشتهیگا نووئۆردودا،داوهوو دوو ڕوی ئهیرکاریگهژر انه لهیدھاتی

شاره.تر بوونوو زیندوتروکردوشهگهکاندا، هیگیبهرهدهك شارهتهلهراوردکردن بهدا، بهھهریانسه

کییهرهند خانوبهو چهرکندهو بهکیهندیخانهو بهکیهو کسهرروهکۆشکی سهکان لههیگیبهرهده

کان ینوئۆردوگاکان و بازاڕهکرد،دهنهڕیزیاتر تپه،زراوانهو دامهگرتنی ئهستپوهو دهی پارزگار

ن لهوبریتیبوکان، کهوانییهدانیشتوانی شاره.وهگرتهانیو ناوچهزاندیان بهیهو چوارچوهئه

تی سهکانی بواری دهندکراوهکان و پابهکۆیلهلهوانهئه،کاننوێ شارییهرهکاکان و پیشهبازرگانه

کان،باغهرهقهدانیشتوانی شاره.وهکههچهو ڕهبهوهستنهبهیدهنهم ھیچ بهن،ووه ھاتبوگییهبهرهده

و بیانوورو بهستوڕقئهو ڕهوتو)کانهیبۆرژوازی(کانکارهپیشه،کانبازرگانهواتهکان،ینوراغ شارهقه

می ردهبهلهنزن بووی مهکۆسپچونکه،کشیو سوخرهتی باجتایبهکان، بههیگیبهرهدهرزهقهبوون له

تیڤ، بۆ باتکی پۆزهخهھونی وهبویهو ڕقوکینهئه.کانداینوشارستانییههموجوووتنی جپشکه

شنهو چهکان، ئا بهلمانی و ئاینییهعگهبهرهستی دهژردهان لهڕزگارکردنیوکانیانخۆیی شارهربهسه

.داریھهکان سهی کۆمۆنهوهتنهودا، بزوی یازدهدهسهله

ن کیاند داوایهندی خۆیان، چهوهرژههکو بۆ بر، بهماوهخاتری جهربهك لهکان، نههیبۆرژوازی

مافی م،لهرزو سوسهمافی قهمافی فرۆشتن،کاندا،رمهنوان  ھهمافی ھاتوچۆکردن لهوەکڕوو،خسته

مافی .نکانیان بکههیاوازیو جیی گیروگرفتپی یاسای گونجاو چارهخۆیان بهتا خۆیان بهدادی،

ی باجی وهمافی کۆکردنهکانیان،کانیان و داراییهسهکهرگری لهمافی خۆبهکانیان،بردنی شارهڕوهبه

ك تهوی خۆیان، لهزوئارهکانیان بههیندییوهمافی دروستکردنی پهشار،رگریکردن لهبۆ بهپویست

دا،و داوایانهله، چونکهوهتکردهیان ڕهو داوایانهران ئهروهسهیاندا،کانرههکککانیان، یان کبدۆسته



ر سهبۆبوونستدرژیش دهوهلهبینی، جگهدهکانی خۆیان هستدانی ئیمتیازدهو لهوهنهومبوکه

یاندنی جگهبهر سهون لهبور سووور کان ھهیهم  بۆرژوازیبه.کانهییلمانی و ئاینیعریتهدابونه

دا و شارانهتی لهتایبه، بهھسانڕینکی خوناویند ڕاپهچهشدا، بهوهپناوی ئهلهکانیان،کارییهدوا

و ئهکران،زفو ڕهنفایی ناوبرابوهبهکان،هیکانی بۆرژوازیهیداواکاریوبوونکسهبهرسهکه

و ی یازدهدهسهڕاست،کانی ناوهدهی سهیتملمالنی چینایه،کانیهو ڕاشکاوڕاستداوهوڕو،ڕینانهڕاپه

پکرد،ستیدهئیتالیاوهله١٠٣٠سایو وت،بۆ ئهوههگوزراندهوهم وتهلهبوون،دەزی دوادهسه

.و تادھا ھۆنداروهھهنسا،رهری فهومانیا، باکودواتر ئه

یشتن، گهتترسییو مه، لهنسارهکان و پاشاکانی فههیکان و ئاینیهیلمانیعگهبهرهر زوو دهھه

لسر ئوە یکا بوون ک دەبت تا ڕەگیان بوو،کان زیاتر کۆمۆنهر بهبهرانیلی توندوتیژی بهمه

،نی ئازادیکانامهگهبه(ھیچکلۆجكرت بهھنهدانکوتیوە و تشنیان نکردووە لناوببرن و 

کان بوو کۆمۆنهوهئه.نادرکان گۆڕکۆمۆنهشنهو چهبه.بۆرژوازی شاربفرۆشرن به)مواثیق االنعتاق

، کهیۆمۆنانهئو کینسا ژمارهرهفهله.رانداروهك سهته، لهتڕاسری ناوهسهر چارهبهنایان بردهپه

وتنیان ڕککه،ککانی دی، کۆمۆنهنبووکۆمۆنه٢٩، وهمانهخۆ ربهی سهشوازکی شۆڕشگانهبه

، ری سیاسینی خۆسهخاوههوبودهبوو،خۆ دهربهندی سهزامهڕهبهی کهیهو کۆمۆنهئه.بژاردھه

ی ھاتوچۆ و هولنرخی پسوو ی باجبخۆشبوونر بوون، لرداوسنووری ئابوی و تایهسکانی کهیهئازادی

.دادگای تایبتیشجارندکھهربازی وهتی سخزمه

و کانی ئازادی، ئهنامهگهر بهسههوردبوران کاری کروهو سهکانی شارهیی ھزی بۆرژوازیینگناھاوسه

سکی موو کهکسانی ھهیهکانی ئازادی بهنامهگهکی گشتی بهیهشوهبه،بوونشن نهھاوچهنامانهگهبه

شوهئه.جی شار بوونوام نیشتهردهبهکهوانه، لهوهگرتهکانی دهنداراییهخاوهزیاتر ،هوگرتهدهنه

ر روهسه، کهو مافانهلهی ئازادی بریتی بوو،نامهگهبه.ژاران بووی ھهوهرخستنهوا بۆ دونیته

کان ییهپیشههۆمهک،یهنامهگهو بهئهپی به.کانهیبۆرژوازیپیاوماقونی شار، واتهخشی بهیبهده

رگری و خۆبهمافی ت،یاسای تایبهبوو بهکانیان ھهی گیروگرفتهوهکالکردنهمافی یهو داهدباجیان نه

مافی وهلهجگه،خۆیت بهلی تایبهووپوو پارهن ئاخاوههوبودهبوو،ئازاد دهنهۆکۆمزۆجار که.دات

چینی شنهو چهبهرژینکردنی شارن و پهھزکردھا خۆبهروهھه.درای ئاشتیان پدهکردنکردن و واژۆنگجه

وهبوگیدا،بهەری ئیمتیازاتی دهگهکۆمهك چینك، لهویش وهئه.بۆرژوازی، واتهم دروست بووسیه

بت هدند بوو، کهھۆشمهوهباش به،تاوهرهسهلهرهھ،و چینهئه،کانی خۆیهتتایبهنی ئیمتیازهخاوه

ی ۆجك بواری کرکاران و پاشماوهلکھیچنابت بهی بکات،کها حوکمانی شارهنیتهخۆی بهرھه

.نبردنی شاردا بکههڕوبهشداری لهبهکان بداتئازادهتیارهوکان و جوکۆیله



ندامهئه١٠و ئهنی پیران،نجومهرمانی ئهفهبه.بژراو بووندامی ھهئه١٠نی کۆمۆنهنجومهئهی ژماره

.ستبهی دهنی پیران کۆنگرهنجومهرمانی ئهفهبهکۆمۆنه.ك ساڵی یهماوهان بۆدربژردهھه

تی بای سهم دهبهکان بوو،ییهپیشههو کۆمهکڕهکانی گهکهی خهنی پیران خۆی پکھاتهنجومهئه

ستی بهمهنی گشتی بهنجومهئه.بوو)مانرلهپه(نی گشتی نجومهالی ئه،تی باسهده.بوونه

.وههوبودهکۆنی پیران سای جارک نجومهو ئهکانی کۆمۆنهنهنجومهندامانی ئهئهلهوهلپرسینه

.بوونهنهنجومهئهو جۆرهندا ئهو ھۆهنسارهفهلهریتکی ڕۆمانی بوو،نی پیران دابونهنجومهئه

بردن ڕوهنی بهنجومهو ئهنی دادنجومهئه.نی شارنجومهرۆك ئهسههوبوی شار دهیپیاوماقوی ڕیشسپ

.هوهوبودهو کۆوزوی شار زونجومهئه.وهنهوبودهکۆوهپکه

ری و سیاسی ووتنی ئابو، پشکهی پازدهدهت سهتایبهبه،چواردهی دهسهکانی نوێ،دهدرژایی سهبه

وتنی ی پشکهپلهمهوده، ئهقوربانیکانیشی کردهکۆمۆنه)خانزادەکان(یونهوروپای ڕۆژئاوا،ئه

و وهرهکردنی بازرگانی دهشهل و گهووپوپارهیوهنهوبوبورز بوو، و بهوتوری و سیاسی پشکهوئابو

یان کانیان ڕچکهکرگیراوهیی و سوپا بهپیشهتهدادگا تایبهپشتیوانیبهکان،تهوهی دهبرجستبوون

یمانی می ھاوپهردهبهگیرا، لهبۆ ڕانهانکان خۆیییهپیشههیریوئابون،وندیبوی ناوهئاڕاستهست بهبه

ری ووئاب، کهوهانهمو کۆمۆنانها ئهنیته.داداانچۆکیتدا، ناچاروهدهوی ئازادیداررمایهنوان سه

،ملزۆرهیان بهن،وڕازیبوکان، بههیبۆرژوازیشارهندك لهھهئیتالیاله.کردندسهکایی نوان په

و نسا بهرهفهم لهبه.وهن پیانهوبوستیوهھاوسکانیان پهت، کۆمۆنهوهو دهتئیمارهگۆڕان به

کانیان بهنهکۆمهکاندا، چونکهك کۆمۆنهتهست لهیمانیان بهزوو پهنکاشاپاد،بوونهجۆره

دا، و پانزهی چواردهدهسهله.کانهویاخیبوبیلهمۆکردنی نهستهزانی، بۆ دهنرخ دهیمانکی بهھاوپه

کان کهکۆمۆنه.کانالحهبههزییهوهتهنهتهوهکردنی دهتبۆ دروسگرتی ھهورهنگاوی گهھه،وروپائه

و ئه،نرخ بووی کایی ھاوچهیروئابوتی بۆی خودکیفایهیروی ئابووهری قۆناغی گواستنهاندهپش

، وهیان مایهکۆمۆنه١٥ا نیاندا، تهکیهنسی ئینگلیزیرهیی فهوهتهنههکۆمهلهوهتوانهکۆمۆنانه

ی نوێ بوون، بۆ یداررمایهی سهیروی  ئابوکانیان و تکهییهپیشههیریوئابوھنا لهوانیش وازیانئه

.وبوا دروستیی جیھانی تدی بازرگانم بۆرسهکهیه١٤٨٧سایلهکه)نڤیرئه(شارینهونمو

ن لهوبوھزترکان بهبیلهکان، نههیبۆرژوازیبوونی شارهر نهبه، لهتڕۆژھهوروپایئهم لهبه

وتنی ھی پشکهت،وروپای ڕۆژھهئهو جۆرهبه.وهکان مانهباوهکۆنهندییهیوهپهوپادشاکان

انیورهڕۆی گه،دای چواردهدهسهلهخۆکان،ربهسههیبۆرژوازیشاره.ربهگرتهوروپای ڕۆژئاوای نهئه

.وروپای ڕۆژئاواداوتنی ئهپشکهبینی له



وتنی ھۆی دواکهش بووهوهئه.ھا پرۆلیتاریاشروه، ھهوهبھزی مایهت بهوروپای ڕۆژھهئهله

که،وهرهکانی سههیبیرۆکراتیندی شۆڕشهوهرژههکرد، بۆ بی چۆڵجگهوبۆرژوازی ڕادیکالییشۆڕش

.مھنانی نوێرھهڵ شوازی بهگهبدات لهخۆی گرێ،وهیهیسازڕووی پیشهتوانی له

٢٩٨- ٢٩٥ص-العفیف االخضر-في اول ترجمة غیر مزورةالبیان الشیوعي،: رچاوهسه


