
  فريدريك ئةنطلس

  1863 أاثةأينةكةي ثؤلَةندا لةيةوي ئةنطلس لة كؤبوونةوةي يادكردنةووتار
  :هاووةآلتيان

ثص  ،داشؤأشيك لة أؤذئاوا هةر. ثؤلَندا أؤلَيطي زؤر تايبةمتةند دةبيين لة ميذووي شؤأشةكاين ئؤأوثا
. شكستهينان مةحكوم بووةبني بكات، بة نةكرايب ثؤلَةندا بؤ خؤي أابكيشي و، ئازادي و سةربةخؤيةكةي دا

 ئةم شؤأشة، لة هةر شؤأشيكي تر، ناوضةيةكي زؤر بةرفراواين .ينني1848وةك منوونة، ناوي شؤأشي با
 بؤ ناو طيذاوةكةي، أاكيشا، بةآلم لة بةردةم سنووري ثؤلَةندا، كة رتةوةو نةمسا، هةنطاريا و ثأوسياط

ةدةست  تزار نيكؤالوس هةوالَي شؤأشي فةبروةري ب كايتَ.كرابوو، أاوةستالةاليةن سوثاي أووسيادا، داطري
و دةستبةجي هيزةكةي ئامادةكردو !)سوواري ئةسثةكانتان بن! بةأيزان: (طةيشت، بة دةوروبةرةكةي طووت

ور كردةوة تا لة ضركةي طوجناودا، لة دذ أاثةأيوةكاين ئؤروثادا، فةرماين سنويانيطؤبةضأي لة ثؤلَةندا 
  .بةزاندنيان ثي بدا

تيدا  كةيةوةجةنطي البةالكةرلةندا، ئةو كيلَطةيةية كة دةيب دةيانزاين كة ثؤشؤأشطيأةكان زؤر بةباشي 
كؤبوونةوةي  بة زؤر ضوونة ناو ))بذي ثؤلةندا((دا، جةماوةري ثاريس بة بانطةوازي15/5لة. بةرثابكري
لةهةمان كاتدا، من و ماركس . ةخؤيي ثؤلةندا، جةنط بةرثابكةنتا ناضارييان بكةن، لةثيناو سةرب ثةرلةمان
 و يةينَلة ثأوسيا كرد، لةثيناو رزطاركردين ثؤلَةندا، دةستبةجي جةنط لة دذي أووسيا أابطةداوامان 

مرؤظ لة فةرةنسا و . ان يلَ كرالةاليةن هةموو دميوكراتة ثيشطةوتتخوازةكاين ئةلَمانياوة ثشتطريمي
لة طةل ثؤلَةندا، شؤأش دابيندةكري و بةيب وي، :   كة خالَة بأياردةرةكة لة كوييةدةيزاينة وردي بئةلَمانيا 

  . دةيب شكست دةخوا
، ئاولَزاواي تزارو وةزيرة بؤرذواكاين، بةأيز المارتني، لة ثأوسيا فريدريش ظيلهيلمي ضوارةملة فةرةنسا 

لةمةشدا حةقيان بوو، . اي أووسيا بكةنبةأيز كةمفهاوزن قةت ئةو نيازةيانة نةبوو، هيرش لة دذي سوث
تزار ثيويسيت بةوة نةبوو . دةبيين لة دذي الفاوي شؤأشطيران  ئةو لةشكرة بة دوا ثةرذيين خؤيانضونكة

 سةركووت بكةن و اثؤلةند توانيان لةو ضركةيةدا بةوة بةس بكةن، سوواري ئةسثةكةي يب؛ سوثاكةي
 بةرةوثيشضووين هةنطاريية أاثةأيوةكان ئةو ضركةساتة كة  تاهةأةشة لة ثروسيا، نةمسا و هةنطاريا بكةن

ن ئةوجا سوثاي أووسيا توفانيا. دا هةأةشة لة كؤنةثةرةستة سةركةوتووةكاين نةمسا دةكةن)ظييةنا(كة لة
هةموو أؤذئاوا،   كؤنةثةرةستةكاين شؤأشةكةيان، سةركةوتينو بة سةركوتكردينطاريا هينابؤ هةن
  .كرددابين

 ا كة ثؤلةندئةوة أاستييةكي ديارة.  ئؤروثا كةوتة سةر كةوشةكةي تزار، ضونكة ثؤلةندايان بةدةستةوةدا
ووانةدا، ئؤروثاية؛ كي لةم دلة مةسةلةي شؤأشدا، دوا بةردي دامةزراندين مالَي : وةك وةآلتيكي تر نيية

ئةو . حوكمأاين هةموو ئؤروثا دةكا اةزبكا لة ثؤلةندا مبينيتةوة، ئةوشؤأش يان كؤنةثةرةسيت، ح
  كة بؤ هةموو شؤأشطيأيك ئةو بايةخةيةرة زؤر تايبةمتةندةي ثؤلَةندا، ئةو بايةخة طةورةية ثيدةداكاراكت

  بذي ثؤلةندا؟ : بكةيني بؤ هاوارهيلَي ماندا دةهةيةو هيشتا لة ئيمأؤذ
  

  29/6/2004                                سةالم عةبدولَآل ئيرباهيم: لة ئةلَمانييةوة بؤ كوردي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    :سةرضاوة
Karl Marx/Friedrich Engels - Werke. (Karl) Dietz Verlag, Berlin. Band 19, 4. Auflage 

1973, unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1962, Berlin/DDR. S. 35/36.   
                      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

