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 ه ګري انټرناسیونالیسم پیدایښت او ودرکا د
  
 

اړیکی رامنځته  يدد تولیدي ځواکونو د قانونمندې ودې په معین پوړ کې په ټولنه کې د فیودالیسم په ګېډه کې نویې تولی
اقتصادي   )کپیټالیستي(  سرمایداري  وزیږی  –او  فرماسیون  تدریج دټولنیز  په  فیوډالی      چې  د  یې  سره 

فرماسیون ځای ونیو. په کارګرانو باندې د پانګوالې طبقې استثمار شدت وموند. په کپیټالیستي نظام   زټولنی -اقتصادي
ه کې او په خاص ډول په اقتصادي چارو کې ګړندۍ شوه. د مختلفو  کې د ګلوبالیزاسیون )نړیوال کیدو( پروسه په ټول

مارکیټونه یو له   يلهیوادونو ترمنځ د اقتصادي کالیو راکړه ورکړه چټکه او ساحه یې پراخه شوه. د بیلو هیوادونو م
نړیوالو )څو    پولو وتلو )فراملی( او د يلچارو کې له م يدبله سره ګډ او نړیوال بازارونه رامنځته شول. په اقتصا 

پولو کې د پانګوالې  يلملتي( شرکتونو پانګه او اغیزه ورځ تربلې زیاتیده. د سرمایې له نړیوال کیدو سره سم په م
ثمر کمېده او مطلوبه   د مبارزې طبقې د شدید استثمار پر ضد د کارګرانو د سندیکایي او کارګري سیاسي ګوندونو

رهبران په دې وپوهیدل چې باید د نړیوال کپیټالیسم پر ضد د کارګرې    پایله یې نشوای ورکوالی. د کارګرې طبقې
طبقې مبارزه هم نړیوال شکل غوره کړي. له همدې کبله یې هڅه وکړه چې د پانګوالي نظام پر ضد د کارګرې طبقې  

   مبارزه په نړیواله کچه تنظیم او فعالیتونه یې همغږي کړي.
د ( د کارګرې طبقې دوو نومیالیو رهبرانو Friedrich Engels ګلساو فرید ریش ان Karl Marx کارل مارکس
( په غوښتنه او فرمایش د لومړي ځل له پاره د کارګري مبارزې  nBundes der Kommuniste  ګکمونستانو لی

د )کمونست ګوند په مانیفست( کې )د نړۍ کارګرانو  م کال کې یې8184 تحلیل کړه او په يمد نړیوال کیدو اړتیا عل
( شعار جګ کړ. د مختلفو هیوادونو کارګري ګوندونو، اتحادیو او سازمانونو مختلفو ډلو چې د کمونیستي، !ئسره یوش

م  ۱۸۶۴و ورپکې ګډون الره، په او د نورو کارګري ایدیولوژیو پلویان يتسوسیال دموکراسۍ، سوسیالیستي، انارشیس
)لومړي کارګري   چې د (International Workers' Association کال په لندن کې )د کارګرانو نړیواله ټولنه

په نامه هم نومول شوې ده، رامنځته کړه. ددې ټولنې د جوړولو هدف په نړیواله کچه د پانګوالۍ پر  (انترناسیونال
ې همغږي کول او په واحد نړیوال جوړښت کې د ځانګړو هیوادونو د کارګري وړاندې د کارګرې طبقې د مبارز

   سازمانونو یوځای کول و. ينورو کارګر واتحادیو ا يیګوندونو، سندیکا 
انترناسیونال د جوړولو په کمیټه کې پخپله کارل مارکس ګډون او په طرحه او تنظیم کې یې ډیره   يرد لومړي کارګ

کارګرانو د  لرله.  د   اغیزه  مارکس چې  کارل  تیوریسن  نومیالی  د جرمني  کار کې  په  د جوړیدو  ټولنې  نړیوالې  د 
انارشیس د  و،  پلوی  ایدیولوژۍ  کمونیستی  فرانسوي   يتکارګري  لکه  تیوریسنانو  نومیالیو  د  ایدیولوژۍ  کارګري 

د مخالفو   -Michail čAleksandrovi nBakuni او روسي باکونین nJoseph Proudho-Pierre پرودون
شو مخامخ  سره  او   .طرحو  مارکس  د  هم  وروسته  مړینې  تر  پرودون  د 

ترمنځ سخت مخالفتونه په لومړي انترناسیونال کې د نفاق او   лМихаи чАлександрови нБакуни باکونین
  ع کال کې د )پاریس کمون( د انقالب ماتې چې غوښتل یې په پاریس کې د کارګرې ۱۸۷۱شقاق سبب وګرخیدل. په 

طبقې په لمسون شورایي سوسیالیستی نظام جوړ او د پرولتاریا دیکتاتوري رامنځته کړي، د کارګرانو په لومړي 
ټولنې( یا )لومړی کارګري انترناسیونال( سقوط  ېلکال کې )د کارګرانو نړیوا م۶۱۸۷انترناسیونال هم اثر وکړ او په  

ې او انحالل کې د کارل مارکس او باکونین ترمنځ فکری وکړ. د یادولو وړ ده چې د لومړي انترناسیونال په مات
ایدیولوژیو ترمنځ ټکرونو، او د دوی ترمنځ د  کارګري او سوسیالیستي -مخالفتونو، فلهذا د کمونیستي او انارشیستي

کارګری او سوسیالیستي  ېاو مسلط ېغښتل تهغه وخ  د الرې نه موندلو غوره رول ولوباوه چې دواړه ستونزو د حل
  .دیولوژۍ وې او د کارګرانو د ګټو د ساتلو او د سوسیالیسم د جوړولو له پاره یې مبارزه کولهای
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د لومړي انترناسیونال تر انحالل وروسته هم د کارګرانو د نړیوال عملی پیوستون او د فعالیتونو د همغږۍ له پاره 
جوړ شو.  (لدوهم سوسیالیستي انترناسیونا ) په پاریس کې م کال کې9188 مبارزه روانه وساتل شوه تر څو چې په

دوهم سوسیالیستی انټرناسیونال هم د لومړۍ نړیوالې جګړې د راتلو سره له منځه والړ او په مختلفو هیوادو کې د  
م کال د پریکړو پر خالف د خپل هیواد له پانګوالي ۱۹۱۳دوهم انترناسیونال غړي کارګري ګوندونه د انترناسیونال د  

ریکړه  پ ېکم کال  ۱۹۱۳سوسیالیستی انټر ناسیونال په   دوهم ول.دولت سره چې جګړه یې رهبري کوله، یو ځای ش
کړې وه چې که چیری د پانګوالو هیوادونو د دولتونو لخوا د مختلفو ملتونو ترمنځ جګړه پیل کیږي، دوی به دا جګړه  

کمنانو په  نظام په ضد په طبقاتی جګړه بدلوي او د هیواد په داخل کې به خلک د خپلو بورژوازي ملی وا يلد پانګوا
په ډیرو هیوادو کې کارګري   ددې هدف د پلي کیدو له پاره .یاو نړیوال سوسیالسیستي تقالب به پیلو يضد راپورته کو

لخوا د نوې  لنین دې وخت کې د اولیانوفمه مستقل پولیسي تشکیالت هم جوړ کړي و. په   او يمګوندونو خپل نظا 
دموکراتیک مرکزیت( تشکیالتي پرنسیپ د منلو وړ وګرځید چې په ټیپ کارګري او کمونیستی ګوندونو له پاره )د  

ګوندي لیکو کې یې نیمه نظامي دسپلین ټینګاوه او د مرکزي رهبرۍ پریکړې او په تیره بیا د عمومی منشی دستور  
ارکیټونو د ګوند غړو ته د نظامي قوماندې په شان د حتمي منلو وړ و. خو کله چې د پانګوالی سیالیو په پایله کې د م

لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوه، د سوسیالیستی انټرناسیونال ډیرو ګوندو له خپلو دولتونو سره د    د تقسیم له پاره
نورو ملتونو په وړاندې جګړه کې مرسته وکړه او په دې توګه په دوهم انټرناسیونال کې د کارګرانو د نړیوال پیوستون 

   دې شو.طبقاتی منل شوی پرنسیپ تر پښو الن
وروسته له هغې هم د دوهم کارګري انترناسیونال د راژوندي کولو په خاطر یا د نوی نړیوال انټرناسیونال د جوړولو 

 Otto له پاره پر له پسې هڅې روانې وې. په دې اړوند د اطریش د کارګري سوسیال دموکرات ګوند د )اوټو باور
rBaueد الندې  مشرۍ  تر  ی (  سوسالیسم(  خاطر)انټګرال  په  کولو  د  انقالب  سوسیالیستي  نړیوال  د  د  عنې 

ډل وتسوسیالیس کاري  نړیواله   Internationale Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer ) هګوندونو 
Parteien  ،( جوړه شوه. خو مخکې له دې چې )اوټو باور( د دوهم انترناسیونال په بیا را ژوندي کولو بریالی شي

چې د اولې  рВладими чИльи вУльяно هپه روسي ژب  ا ی   Vladimir hIlyic nLeni والدیمیر ایلئیچ لنین
م  ۱۹۱۷په  نړیوالې جګړې په بهیر کې یې د خپل هیواد د بورژوازي دولت په ضد چې په جنګ کې اخته و، قیام او

کال    م۱۹۱۹ په روسیه کې د اکتوبر سوسیالیستي انقالب بریا ته رسولی او سیاسي واک یې نیولی و، په کال کې یې
 Kommunistische)کړه او د )کمونیستي انټرناسیونال(  کې په مسکو کې د کمو نیستي ګوندونو غونډه جوړه  

Internationale)( بنسټ یې کېښود چې په لنډو ورته )کومنټرن Komintern  هم ویل کیږي. په دې توګه په
کارګري ځواکونو کې له هغو څخه د کمونیستې جریان په وتلو او بیلیدو انشعاب رامنځته شو.    -نړیوالو سوسیالیستي

کمونیستي انټرناسیونال یا په لنډه )دریم انټرناسیونال( په نوم هم نومول  يرسیاسي ادبیاتو کې د دریم کارګ کومنټرن په  
. د وخت په تېرېدو سره د شوروی اتحاد د کمونست ګوند د تیوریکو طرحو او د مسکو د عملی اقداماتو په  ید یشو

فعالیتونه ضعیف شول او   اغیزه او شول، د کومنټرناړه په نړیوال کارګري کمونیستی جنبش کې اختالفونه رامنځته  
م کال یې خپل موجودیت ته دوام  ۱۹۵۷کال کې په کومینفارم )د کمونیستی معلوماتو دفتر( واوښت چې تر   م۱۹۴۷په  

ورکړ او تر هغې وروسته نړیوال کارګري کمونیستي جنبش د بین المللی کنفرانسونو د جوړولو له الرې خپلې چارې  
   .تنظیمولې

له نړیوال سوسیالیستي جنبش څخه د لینین په رهبرۍ د کمونستانو له انشعاب سره سره د )آوټو باور( تر مشرۍ الندې 
ې( د ټولو سوسیالیستي ګوندونو د راټولولو د پاره خپلو هڅو لکاري ډ ېلګوندونو نړیوا وتد سوسیالیس)جوړې شوې  

یوه نړیوال فاروم کې راټول کړي. د اطریش سوسیال دموکرات ته دوام ورکړ او کوښښ یې کاوه چې بیرته ټول په  
ې( خپلو هڅو او د انټګرال سوسیالیسم په  ل کاري ډ ېلګوندونو نړیوا وتد سوسیالیس)کارګري ګوند د رهبر په مشرۍ  

په برلین کال   م۱۹۲۲اړه خپلو تبلیغاتو ته دوام ورکړ. خو کله چې د ټولو سوسیالستو ځواکونو د راټولولو له پاره په 
ګوندونو   وتد سوسیالیس)کې مقدماتی غونډه له ماتې سره مخامخ شوه او کمونستان پخپل ځانګړي دریځ کلک ودریدل،  

   ې( هم ځان منحل کړ.لکاري ډ ېل نړیوا
ع ۱۹۲۳په پای کې هغو سوسیالیستي ګوندونو چې د کمنټرن )دریم انټرناسیونال( غړیتوب یې نه و تر السه کړی د  

سوسیالیستي کارګري انټرناسیونال( ئې  ) په میاشت کې د جرمني د هامبورګ په ښار کې غونډه وکړه اوکال د می  
جګړې په اوږدو کې له دې کبله ضعیف شو چې   ېل جوړ کړ. دا سوسیالیستي کارګري انټرناسیونال د دوهمې نړیوا 

   وټکول شول.ورپکې غړي سوسیالیستي ګوندونه په اروپا کې تر سختو ضربو الندې راغلل او 
تروتسکی لیو  شان  ضد۱۹۳۸په   Leo Trotzki همدا  بر  سټالینیسم  او  سټالین  د  کال  کارګري  ) ع  څلورم  د 

نیمګړې پاته شوې. د   دا هڅې له کبله مړینې د م کال کې د هغه  ۱۹۴۰ابتکار ته الس واچاوه خو په   (لانټرناسیونا 
په نړیوال کارګري کمونیستي جنبش کې د غټ انشقاق او د دریم انټرناسیونال د   ېتروتسکي مړینه په هغه وخت ک

   اعتبار د کمیدو سبب وګرځید.
لیو داویدوویچ لیو تروتسکی م  ۱۸۷۹په     و، Lew Dawidowitsch Bronstein برونشتاین  چې اصل نوم یې 

کال کې د   ۱۹۰۲په   کال کې زیږیدلی، روسي انقالبي کمونست او مارکسیست تیوریسن او د سرې اردو بنسټګر و. 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Arbeitsgemeinschaft_Sozialistischer_Parteien
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Arbeitsgemeinschaft_Sozialistischer_Parteien
https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Trotzki


  

 

 3تر  3 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د    لینین په بلنه لندن ته والړ او له هغه سره یو ځای یې ژوند کاوه. د هجرت په وخت کې د )ایسکرا، »سپرغی«(
دموکرات نشریې د تحریر د هیئت الرښود غړی و. هغه وخت چې کمونستانو له سوسیال دموکراتانو انشعاب    سوسیال

د روسیې په انقالب کې یې ستر رول لوبولی، تر انقالب وروسته د خارجی چارو دندې   وکړ، ده هم دا دنده پریښوده.
او نورو چارو په سمون کې مسئولیتونه لرلي    ورته سپارل شوې او همدا شان یې د جکړې، ترانسپورت، غذایی موادو

م کال کې د والدیمیر ایلئیچ لنین تر مړینې وروسته د ستالین د دیکتاتوري سیاست سره د مخالفت له ۱۹۲۴دي. په  
م کال کې هجرت ته اړ شو ۱۹۲۹کبله تر فشار الندې ونیول شو، له دندو ګوښه او واک یې کم شو، تر څو چې په  

د یوه اجنټ لخوا په مکسیکو کې په قتل ورسید. تروتسکي نه یوازې د شوروی په  يوکې د شور م کال ۱۹۴۰او په 
کمونیستي ګوندونو کې یې هم  سوسیالیستي او کمونست ګوند کې ډیر پیروان لرل، بلکې د نورو هیوادو په کارګري

 -تحاد د کمونست ګوند د مارکسیستيد تیوري پلویان ډیر و. دده پیروان چې ځانونه یې مارکسیستان بلل او د شوروی ا
   لنینیستی سیاست سره جوړ نه و، د تروتسکانو او دده تیوریکي ښوونځی د تروتسکیسم په نوم نومول شوی دي.

انټر    ۱۹۵۱د   )سوسیالیستي  نوی  کې  ښار  په  فرانکفورت  د  جرمني  د  کې  میاشت  په  جون  د  کال 
وړ شو چې هدف یې د دوهم انټرناسیونال د رواجونو او ( ج eSozialistische International( SI) ناسیونال

طرحو بیرته ژوندي کول و. ددې له پاره چې د کمنټرن د دریم او د تروتسکي له څلورم انټرناسیونال څخه یې فرق  
د ګارګري ګوندونو د مختلفو برنډو او    چې اوس ورپکې یپه نامه هم یاد شو (لانټرناسیونا    د پنځم) وشي، کله کله

 ۱۶۸   (هګوندون ياو کمونیست يت، ریفورمیسهګوندون ي، سوسیالیستهګوندون  تجهتونو )لکه سوسیال دموکرا يکوریتی
    ګوندونه ورپکې عضویت لري.

باید یادونه وکړو چې دا هغه غوره نړیوال کارګری الیانسونه و چې موږ باس یاد کړل. ددې تر څنګ نور په کوچني  
( ټولنې  نړیوالې  فرعی  او  یوواليکچه  المللی  بین  اپوزیسیون  کمونیستی  د   Die Internationale  لکه 

Vereinigung der Kommunistischen Opposition،ګانو نړیواله  دیکا نسد انارشیستی     ، د لندن بیورو
( هم وخت په وخت رامنځته شوې چې یادول او تفصیل یې  ...راو نو  anarchosyndikalistische IAA ټولنه

   .ید دلته اړین نه
 پای 
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