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    هۆڵەندی-چەپی کۆمۆنیستی ئەڵمانیڕەگی مێژوویی ( ١

بە ا، لەناو قەیرانەکان و بزووتنەوە ناکامڵەكەی کارگەرانەوە لەم چەرخەد

. هەر لە بەرزتر دەبێتەوە یبایەخ ژگارەدامێژوویەکدا دەچینەوە کە تادێت لەم ڕۆ 

باسێک برەو پێنادەین  ، بە هیچ جۆرێکرکەدالەم ئە تێدەگاتخوێنەر سەرەتایشەوە 

دا ەکانواقیعیڕووداوە ، بەڵکو بە انسیاسیەک رەپێغەمبە مانباتەوە سەر ئایدیایب

لە قۆناغێکی ماتریالیستی ی ەکمێژوویلە  ینەوە بۆ دەستخستنی مەعریفەگەڕێەد

و ناکۆکیەکانی ناو ئەو  دیاریکراوی گەشەی بزووتنەوەی سۆشیالیستیی جیهانی

ەمەیش بە ئ. فیکری و فۆرمی ڕێکخراوەییەوەالیەنی لە هەردوو  دابزووتنەوەیە

ئەم چەرخە کە ی ەانناکۆکیە فیکری و پراکتیکی ومەبەستی نزیکبوونەوە لە

چەپی کۆمۆنیستی "لە  . ناچاریشین بەشێکان پێدەبەخشێتەوەبایەخیشۆڕشگێریە 

"KAPN-AAUD-KAPD هۆڵەندی-ئەڵمانی
1
 لەهەتا  ناو باسەکەوە هێنینەبخۆیان  

                                                           
1  .Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands (KAPD), Communist Workers Party of 

Germany .حیزبی کۆمۆنیستی کرێکارانی ئەڵمانیا 

Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands (AAUD), The General Workers' Union of 

Germany - دامەزرێنرا لە  داڕێکخراوێک بوو لە ناو کارگەکان -یەکێتی گشتیی کرێکارانی ئەڵمانیا
 .دژی سەندیکادا  ١٩١٩-١٩١٨سەردەمی شۆڕشی ئەڵمانیادا لە 

Kommunistische Arbeiders-Patrij Nederland (KAPN), The Communist Workers’ Party of 

Netherlands - حیزبی کۆمۆنیستی کرێکارانی هۆڵەندا. 

 بە دژ جیادەبێتەوە کۆمینترن لە چەپانەی لەو ترە یەکێکی بولگاریایش کرێکارانی شیوعی حیزبی
 بەاڵم و هتد، سەرمایەداریی دەوڵەت و پەرلەمانی هەڵبژاردنی و سەندیکالیزم لە ڕێکخراوە ئەو تێزەکانی

 .نەخراوەتەوە یاد باسەدا لەم بۆیە بزووتنەوەیەدا، لەو هاوبەشیەکی دیاری نییە حیزبە ئەو
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دوو لە سەردەمێکدا خوێنەر ببەینە ناو ئەو مێژووەی  ،زوبانی ئەوان خۆیانەوە

، یان: "لینینیستەکان"و  "مارکسیستەکان" اند بەناوی ناسبە جیهان تەوژمی 

 Council- )الشيوعية املجالسية کاونسڵ کۆمۆنیزم "و  "سۆشیالیزمی دەوڵەتی"

Communism)”بۆ یادهێنانەوەی ئەم باسە مێژووییە  . هاندەری ڕاستەوخۆیش

سەردەمە  کە لە، ئەو جەنگە چینایەتیەیە لەم ساتەوەختەدا گرنگە

ەوە قەیرانە ئابووریەکانی جیهانبەردەوام لەپشت دا، کانەیشۆڕشگێر 

( ٢٠٢٢-٢٠١٩)کە لەم کاتەدا  دائێران و عێراقلە بەتایبەت گەشەدەسێنێت، ئەمە 

بوونەتە ئەڵقەیەکی بەهێزی بزووتنەوەی پرۆلیتاریای جیهانی، ئەو بزووتنەوەیەی 

ئێمەیش لێرەدا  ەچێتەوە هەتا حازر ووردتر ببینێت.وەک پێویست بە ڕابووردوودا د

مێژووییانەی چەندانجار لەم یان ئەو ناوچەی دەگەڕێینەوە سەر ئەو سەرچاوە 

کۆن ی ەوەهمانلەو بەردەوام  یەکالکراوەتەوە وتێدا  یچینایەتیجیهاندا شەڕی 

 سەبارەت بەکیان بۆ نامێنێتەوە بایەخێ ردووە کە لەڕووی مێژووییەوە هیچک

، بەتایبەت ئەمە لە چاککردنی حازر  نەک ئایندە لەبەرچاو دەگرێتک بزووتنەوەیە

دا  ١٩٢٣-١٩١٧ ئیتاڵی-ئەڵمانی-ڕووس ی و شۆڕش ی( ١٨٧١)شۆڕش ی کۆمۆنە 

کە تەواوی هێڵە گشتیەکانی پرۆگرامی مێژوویی پرۆلیتاریاو ئەرکی ئەو ت دەردەکەوێ

چەندان  ی لەم بارودۆخە شڵەقاوەی جیهانداچینەی خستۆتەڕوو. وە لەگەڵ ئەوە

دەیەوێت بە هەمان ڕێچکە کۆنەکاندا  تەوژمی چەپ وا دەبینن گوایە پرۆلیتاریا

پرۆلیتاریا لە قەیرانەکاندا، هەمیشە وا دەبینین بەپێچەوانەوە گوزەر بکاتەوە، ئێمە 

بە نیوەناچڵی جێیهێشتووە. بۆیە واز لە  لەوەوبەر دەگەڕێتەوە سەر ئەو خاڵەی

، یگرتندەکەوێتە ڕەخنە یشی و بە توندیهەموو ڕێزێکیش دەهێنێت بۆ ڕابووردوو 

الوە و چیتر ەوەریەکانی شۆڕش ی برجوازی دەخاتەهەموو بیر لەکاتی خۆیشیدا 

بایەخێکی جیهانیی هەیە نەک ناوخۆیی و نیشتمانی. هەر ئەمە ئا یان ناکاتەوە. زیندوو 

-هۆڵەندی کۆمۆنیستی چەپی"شەوە دەڕوانینە ناکۆکی یجیهانیە ەلەو بایەخە مێژوویی

ناو ک ەبۆ ماوەیئەو ناکۆکیە " لەگەڵ بەلشەفیستەکانی ڕووسیادا کە ئەڵمانی



4 
 

ڕەگی . ە باسەکەدا دەیخوێننەوەوەک ل دەگرێتەوە خۆشیانخودی بەلشەفیستەکان 

-١٩١٥ڕەخنەکانی ڕۆزا لۆکسمبۆرگ )ەوە سەر دەگەڕێن خالفانەیش لە الیەکئەو 

بە شۆڕش ی  بەرامبەر ڕۆڵی لینین و ترۆتسکی دیموکراتەکان و-سۆشیال( لە ١٩١٨

وە سەرچاوە دەگرێت کە چەپی لە الیەکیشەوە لەو ناکۆکیانە ،ئینترناسیۆنالیستی

هۆڵەندی دەخاتە مشتومڕێکی توندەوە لەگەڵ کۆمینترن -ئەڵمانیکۆمۆنیستی 

 .ئینترناسیۆنالیزمی سێهەم()

 ئەڵمانی،-چەپی کۆمۆنیستی هۆڵەندی چەقی باسەکانیبا ئێستایش بچینە سەر 

لێکۆڵەرەوەکان و  یش ژمارەیەک لەمێژووییە بابەتەئەم بۆ . کۆمۆنیزمکاونسڵ ڕاستتر 

 .کەینە شاهیدی مێژوویییان دەچەپە کۆمۆنیستەکان خۆ 

   ئەڵمانی-چەپی کۆمۆنیستی هۆڵەندی مێژووی سەرهەڵدانی( ٢

 ەل کاونسڵ کۆمۆنیزم سیاسییەوە و تیۆری ڕووی  لە"پیتەر ڕەچلیف دەنووسێت: 

 ئاستی لەسەر چ و داڕووسیا لە چ ،کاندا ١٩٢٠ سااڵنی لە داهۆڵەندا و ئەڵمانیا

 شۆڕش یستی دەربارەیلینین تیۆری ۆب جیاوازئاڵترناتیڤێکی  وەک ،ئینترناسیۆنالیستی

لە . سەریهەڵدا یشسێیەم زمیئینتەرناسیۆنالیو  سیاسییەکەی پراکتیکە و

کۆمیتە کارگەریەکانەوە  بزووتنەوەی ئەزموونی لە یەکانیانتیۆر سەرەتایشەوە 

ە ساڵ لەئەڵمانیاوە، ی  ١٩١٨هەڵدەهێنجا، لە شۆڕش ی شکستخواردووی 

(Weimar Republic) ڤایمار کۆماری  یەکانیسەرەتای
2

 لە لێکۆڵینەوەیان و 

                                                           
دیموکرات، -هەموو ئەو حیزبانەی داوای کۆمارێکی پەرلەمانتاریستییان دەکرد، وەک سۆشیال.  2

دیموکرات بەهێزترین -ئەو کۆمارەیان کردە حەقیقەت. سۆشیالدا  ١٩١٨کاسۆلیکەکان، دیموکراتەکان، لە 
حیزبی ئەو سەردەمە بوو، سەرکردەکەشیان، فرێدریک ئیبێرت، بووە یەکەمین سەرۆکی کۆماری ڤایمار. 

 اتکدەدیموکرات، لیبکنخت و ڕۆزا لۆکسمبۆرگ تێرۆر -هەر ئەو حکومەتەیش بە سەرۆکایەتی سۆشیال
 دا. ١٩١٩دوای گرتنیان لە ڕاپەڕینی 
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 سەردەمە لە داڕووسیا لە"( سۆڤیەت" یان)کۆمیتەکان  بزووتنەوەی

 تەواوی  بەکۆمیتەگەری  تیۆریبەاڵم  .دا ١٩١٧ و ١٩٠٥ شۆڕشگێڕییەکانی

 لەسەرئەمەیش  سەند، ی و رەب داەکی دواتر دەیەی چەند لە بەڵکو سەریهەڵنەدا،

 و ستی لەسەر ئاستی ڕووس یلینینی یئەزموون لەپااڵوتەکراو  ڕەخنەیەکی بنەمای

 شۆڕش ی پرۆسەی لەو ڕوونتر  تەواوتر تێگەیشتنێکیئینترناسیۆنالیستی، هەروەها 

ی هەموو ڕوونسەری تاڵەدەزووی . کۆمۆنیستی یەکیکۆمەڵگا یسروشت و پرۆلیتاری 

مارکسەوەیش، خۆبەستنەوە بوو بە مێتود و ڕۆحی شیکاریانەی چەمکانەئەم 
3
 

 هەموو  سەروو لەئەمەیش  پرۆلیتاری، شۆڕش ی سروشتی و سەرمایەداری لەسەر 

 خودی ئەرکی کرێکار چینی رزگارکردنی": دووپاتکردنەوەی ئەوەی کە ەب شتێکەوە

"ەانخۆی انکرێکار 
4

 و ئامراز کە ئەوەیە کۆمۆنیزمکاونسڵ  بنچینەیی تێڕوانینێکی. 

 گرێدراون، پێکەوە لەیەکتر دانەبڕاو شێوەیەکی بە شۆڕش ۆسەیپر  ئامانجەکانی

 یشنوێ یکۆمەڵگا خودی سروشتی ،شێوەیەکی حەتمی بە یش هەرشۆڕشێڕەوی ڕ 

وەک  رادەک ڕاوێژڕێکخراوەییەی  فۆرمە ئەو ،پێیە بەمهەر . دەکات دیاری 

 چینەی ڕێکخستنیبن ری ادابینکلە هەمانکاتدا وەک  شۆڕش،ی گونجاو پرۆسێسێکی 

 کە بکرێتەوە یشلەوە جەخت دادەنرێت .. پێویستە نوێش یکۆمەڵگا

، ڕێکخراوەیی فۆرمێکی نەداوە هەوڵیان( Councilist -) کاونسڵیست کۆمیتەگەراکان 

                                                           
"بەدڵنیاییەوە کارگەران .. لەسەریانە بەرامبەر بە حکومەتی ڕەسمی، لیژنەی خۆبەڕێوەبردنی .  3

دابمەزرێنن و سەرکەون بەسەر نفوزی برجوازیە  (Council - کۆمیتە )کاونسڵناوخۆیی و 
 دیموکراسیەکاندا" )کارل مارکس، بەرنامەی کۆمەڵەی کارگەرانی جیهان(.

ران خۆیانەوە" گووتەیەکی کارل مارکسە. مارکس دەڵێت: گەرالە ک انرگەراچینی ک . "خۆڕزگارکردنی 4
خۆیەتی. بۆیە ناتوانین لەگەڵ ئەو کەسانەدا هاوشان  گەررار لە دەستکردی چینی کگەرا"ڕزگاریی چینی ک

گوایە ران خۆیان ئەو ڕۆشنبیریەیان نیە خۆیان ڕزگار بکەن، وە گەراببینەوە کە سوورن لەسەر ئەوەی ک
 پێویستە لەسەرەوە ڕزگار بکرێن".

 



6 
 

ئەوان هەر لە . کرێکاراندا بزووتنەوەی بەسەر تیۆری یان پراکتیکی، بسەپێنن

ئەوان  چونکە ەوە،ۆتکرد" /کاونسڵکۆمیتە" میفۆ  لەسەر جەختیان وەسەرەتا

 دژی  داخەباتی لەارگەریەکە دەبینی ک چینە خۆبەخۆی پێکهاتنێکی  وەککۆمیتەیان 

 چینە خۆڕزگارکردنی لەگەڵ نەوەماهەروەک خۆیان بەوەفا  ەوانئ .سەرمایەداری 

 .(١٩٧٦وەربگرێت" )پیتەر ڕەچلیف،  شێوەیەک هەر ارگەریەکەداک

  ئەڵمانی-هۆڵەندیفاکتەری مێژوویی سەرهەڵدانی چەپی کۆمۆنیستی ( ٣

جێی : "دەنووسن دادێنیس یۆسێری ئەڵمانی لە بابەتێکیانژیل دوڤێی فەرەنس ی و 

 چەپیی ( ەکانڕێکخراوەیییش ڕادەیەک تا)تیۆرییەکان  سەرچاوە نییە سووڕمانسەر 

 ئەو دڵی ناولەیان  ی کرێکارانکالسیک بزووتنەوەی دەرەوەی لە ،ئەڵمانی

 سەرچاوەی وەەکبزووتنەوە ژینگەی لە بەڵکو ،سەریهەڵنەداوە وەبزووتنەوەیە

، وەهەمە-١٦ سەدەی لەهەر . هۆڵەندین-ئەڵمانی ڕەچەڵەک بەئەوانە . گرتووە

ئابووریی  ناوچەیەکی ،هۆڵەندا یباشووری بەش ی و ئەڵمانیا باکووری لە  هەریەکە

دەستنیشان  شۆڕشگێڕانە کیێستراتیژ  توانیدەی یشلینین ..... پێکهێناوەان یەکگرتووی

 بزووتنەوەی لەە باشترینکامە  دائە ڕێگەی ش یەکەیدەرەکی پێگە ،بکات

 دوور ەبزووتنەوەی ولە تەواوی لەبری ئەوەی بە  بگرێتیوەر  ئەوروپی یسۆسیالیستی

 ناو بردە دیموکراس ی،-سۆسیالوەک  ش یئەوی ،یەکەڕووسیداریە سنوور  بەاڵم. بێت

ناکۆک بوون  شۆڕشگێڕییەکانی هەڵوێستەڕێگای داخراوەوە، زیاتر لەوەیش  هەمان

لە  کاوتسکیست بوو  تیۆریهاوبەش ی  بوو، شۆڕشگێڕئەو لەگەڵ ئەوەی : بەیەک

 بزووتنەوەی لە یباشترین هۆڵەندی-ئەڵمانی چەپی دا.چینایەتی یهۆشیاریپرس ی 

 بەپێچەوانەی. مایەوە دایشئاستە لەوهەر  و وەردەگرت ئەڵمانیاارگەرانی ک

 ئەوروپیدا کۆمۆنیستی بزووتنەوەی سەنتەری  لە هۆڵەندی،-ئەڵمانیچەپی  لینینەوە،

 سۆسیال لەناو ئەوەندەکە بوو  ەوەیشلۆکسمبۆرگ پێچەوانەی بە .بوو 

 .Gilles Dauvé / Denis Authier  کات" ب یئیفلیجبوو  نەبوو  نوقم دیموکراسیدا
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 و لینیندیموکرات -ئەڵمانی لەگەڵ سۆشیال-ناکۆکی چەپی کۆمۆنیستی هۆڵەندی( ٤

سەرەکیی چەپی  ئارگومێنتی ،و بەلشەفیزمەوە دیموکراس ی سۆسیال پێچەوانەی بە

هەروەک  کۆمیتەیەی ئەو ە،کاونسڵ کۆمۆنیزم ئەڵمانی،-کۆمۆنیستی هۆڵەندی

و سەر  شارەوانیەکان و خانەکار  لەلە نێوەندی کارگەرانەوە ڕێکخستنی کۆمۆنە، 

ە وەک یشگەرانر اک ڕێکخستنیخۆ  یسروشتی میفۆر  سەرهەڵدەدەن،ەوە زەویەکان

 .چینێکی کۆمەاڵیەتی

 و خەبات یتیۆر  کۆمۆنیزمکاونسڵ "دەنووسێت: شیپوەی مارک لەو بارەیەوە 

لە  گەرانر اک کەو ئەو ئامرازەی لە خۆیدا هەڵگرتووە  گەرانەر اک چینی شۆڕش ی

 و ڕووخاندنی و سەرمایەداری  بەرەنگاربوونەوەی بۆ خەباتیاندا بەکاری دەهێنن

 .کۆمیتە کارگەریەکانەئەو ئامرازە  کۆمۆنیستی، یکەایکۆمەڵگ ئیدارەی دامەزراندنی

 بۆ( کۆمیتە بۆ ەوەڕووسی وشەی لە ،'سۆڤیەت' یان) کۆمیتە مێژووییەوە ڕووی لە 

 لە کرێکاران ساڵەدا لەو هەڵدا. سەری  داڕووسیا لەدا  ١٩٠٥ ساڵی لە یەکەمجار

هەر  غیابی لە. بەکۆمەڵ مانگرتنی بەکرد  دەستیان داپیشەسازیی یناوچەگەلێ 

 کۆمیتانەوە ئەو نوێنەرانی لە مانگرتنانە ئەو ،فراواندا سەندیکایی یڕێکخراوێک

 .Mark Shipway  "هەڵبژێردرابوون کارخانەکان زەویی لەسەر کە ڕێکدەخران

  دژ بە بەرنامەی کۆمنترن  هۆڵەندی-ئەڵمانیچەپی کۆمۆنیستی  بەرنامەی( ٥

دوو کانی لەژێر ۆشیالیستیەکان و باڵە جیاوازەس هەموو قوتابخانەچەرخی نوێ 

 سۆشیالیزمی دەوڵەت ەو )هەرەوەزکاری(  ناونیشاندا کۆکردەوە: کۆمۆنە

 !)سەرمایەداریی دەوڵەت(

ڵ پاشماوەکانی کۆمەڵگای هێشتا لە ناکۆکیدان لەگەزۆرێک لەمانەی دووهەم 

کانی پەیوەندیە ئابووریەکۆنەکانی  ەپاککردنەوەی شوێنەوار یشیان دا،  کار فیۆدالی
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ڕابووردووە چ لە ڕیگای کاری پەرلەمانی و چ لە ڕێگای دەستگرتنەوە بەسەر 

 .و پراکتیزەکردنی ئەوەی ناودەبرێت بە "بەرنامەی النی کەم" دەسەاڵتی دەوڵەتدا

 بە هێزە ی زیاتر نەبێتگەشەدانلەمەیش هیچ شتێک بەرهەم نەهاتووە 

پیشەسازی و تر کردنی  مۆدێرن  و ی سەرمایەداری نانی بەرهەمهێەکوێرانکارە

ئەو چەپانەیش ی لە . کردنی کۆمەڵگای برجوازی تر  ۆدێرن لەویشەوە م و بازرگانی

ی انککورسیە، لە ئێستادا نوێنەریی باڵی چەپی پەرلەمانە برجوازیەکان دەکەن

چینە پرۆلیتاریەی گوایە هیچی لەسەر دەڕواننە ئەو ە و ەخۆیانەوە، بە لووت بەرزی

سیاسیە پڕوپووچەکانی ئەوان نەبێت لە ڕیگای یاسای  پەیامە نییە وەدیهێنانی 

ی ردنک کۆپی هیچیان لەسەر نییەخۆشیان  سیکۆالریزمەوە.مەدەنیەت و پەرلەمانی و 

بۆ چاکسازیی لە  ستێکەوەئایدیۆلۆژی پێش خۆیان لەکە بەرنامانە نەبێت ئەو 

. ئەمانەیش ئەو باڵە سۆشیالیستی و نووسراونەتەوەدەوڵەتدا ارێتی دەسەاڵتد

و  پرۆلێتاریاچینی بۆ هەژاریی دایاندەگرێت  مخەکۆمۆنیستیانە دەگرێتەوە کە 

برجوازیەکان بجووڵێنن بەرامبەر بە ژمارە زۆرەکەی هەژار  بەزەیی دەیانەوێت سۆز و

برجوازیەت ئیساڵح بکەن لە ەن هەوڵدەدبەڵکو تەنانەت  و برس ی و بێدەرەتانان،

 ببنە سوپای دەنگدەر ەندەک یش، ئامۆژگاری کارگەرانبەرژەوەندی چینە هەژارەکە

گوێ نەدەن ، بەشێکیشیان داوایان لێدەکەن هەتا لەو ڕێگایەوە ماف بەدەستبهێنن

کە گوایە  کردندا لە پێناوی بوژانەوەی ئابووریی نیشتمانیدابە ماندووبوون لە کار 

 ەندەک یشئامۆژگاری برجوازیەکان، گەشەی ئەو ئابووریە لە بەرژەوەندیی خۆیانە

شدا کۆمەاڵیەتی لە پێناوی ئاسایش ی ودابنێن  چەوساندنەوەبۆ  سنوورێک

 .داەکانیانبەسەر هاوواڵتی دابەش بکەنماف  دادپەروەرانە

، ئەڵمانی-چەپی کۆمۆنیستی هۆڵەندی ئاراستەیلە بەرامبەردا کۆی بەرنامە و 

 بەمجۆرە کورت دەکرێتەوە:

 ن.کەبی برجوازیەکاندا بەشدار  ەنابێت کۆمۆنیستەکان لە پەرلەمان -
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گەشەی ڕێگری  دژی سەندیکالیزمن، چونکە سەندیکاکۆمۆنیستەکان  -

 کارگەرانە. کانیکۆمیتەبزووتنەوەی 

  لە حیزبی سیاس ی.چینێکی سەربەخۆیە پرۆلیتاریا  -

شۆڕشەی حیزب سەرکردایەتیی دەکات، وەک پێویست ئەو  -

 دکتاتۆریەتی حیزب بەرهەمدەهێنێت.

 چاکسازی سەرمایەداری لەناونابات، بەڵکو بەهێزی دەکات. -

 .دا دژ بە پرۆلیتاریایەبەرەی یەکگرتوو لەگەڵ برجوازیەت -

 .ەبزووتنەوەی نیشتمانیی ڕزگاریخوازی بزووتنەوەیەکی برجوازی -

ئەرکی شۆڕش دیاری کردنی مافی چارەنووس ی گەالن نییە، بەڵکو  -

 لە هەموو شوێنێک.دامەزراندنی هەرەوەزکاریەکانە 

 شۆڕش ی پرۆلیتاری شۆڕشێکی ئینترناسیۆنالیستیە نەک نیشتمانی. -

 قەیرانە لە پرۆلیتاریا چینیشۆڕشگێرانەی  یچینایەتی هۆشیاری  -

 بەو  دەگرێت چاوەسەرمایەداریەوە سەر  سیستەمی سەختەکانی

 .دەکات گەشەڕێکخراوی کۆمۆنیستی  وروژاندنی و هاندان

 پێکهاتە و کار شوێنی لە تیی کۆمۆنیسشۆڕش  ئۆرگانی -

 .کۆمەاڵیەتیەکانەوە سەرهەڵدات لە فۆرمی کۆمیتەکانی کارگەراندا

 چینایەتیێکی خەباتزەبری  ژێر لە ،سروشتی شێوەیەکی بەهەر  ئەمە

 ڕاپەڕینەکانی  لە ەکانسۆڤیەت وەک سەرهەڵدەدات، چڕداسەخت و 

 دا. ١٩١٨و  ١٩١٧-١٩٠٥ ئەڵمانیادا لە و ڕووسیا

 لەم وەرگرتن کەڵک بەپرۆلیتاریای شار وەک پرۆلیتاریای الدێ؛  -

 ئامرازەکانی اگرتنیدەستبەسەر  لە دەبن بەردەوامکۆمیتانە 

 .دادەوڵەت هەڵوەشاندنەوەیلە الدێکاندا و  و دا لە شاربەرهەمهێنان

ئەو شێواز و ئامرازانەی شۆڕشگێر نەبوون لە وەدیهێنانی  دەبێت -

کۆمەڵگایەکی کۆمۆنیستیدا وەالبنرێن. تۆڕی کۆمیتە کارگەریەکان 

 ئامرازی سەرەکی شۆڕش و دینەمۆی دکتاتۆریەتی پرۆلیتاریان.
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کۆمیتەکانی  لە داکۆمەڵگالە  ڕێکخستنی ئابووری و دابەش کردن -

 .هەنگیهەمابە  بەڕێوەدەبرێتکارگەرانەوە 

کار کە  شوێنی نوێنەرانی لە تایبەتکۆمیتەی  بۆ دەگوازرێتەوە بڕیاردان -

 یئەرکبەردەوام دەبن لە کارکردن و  هاوکارەکانیان ئەوانیش وەک

 ، هەرکاتیش پێویست بوو الدەبرێن.دەدەن ئەنجامخۆشیان  ئاسایی

 ئاسانکاری کۆنترۆڵکردنەوە، کۆمیتە کارگەریەکان  پێچەوانەی بە -

 نێوان هەماهەنگی و کار شوێنەکانی نێوانلە  هاوکاری  بۆدەکەن 

 .دابەکاربەران

، ئاڵترناتیڤی کاپیتالیزمهەرگیز نەبووە دەوڵەتی سۆڤێتی بەم پێوەرانە،  -

لە کاپیتالیزم کە ناودەبرێت بە سەرمایەداریی  بەڵکو تایپێکی نوێ بوو 

 دەوڵەت.

ڕوودەدات ، بێ چینە، ئەمەیش تەنها ئەوکاتە ەسۆشیالیزم بێ دەوڵەت -

کە شێوازی بەرهەمهێنانی کاپیتالیستی گۆڕدرابێت بە شێوازی 

 بەرهەمهێنانی سۆشیالیستی.

دەرئەنجامە مێژووییە ناکۆکانەن کە چەپی کۆمۆنیستی ئەمانە کۆی گشتیی ئەو 

جیادەکاتەوە لە دیموکراتەکان و بەلشەفیستەکان -هۆڵەندی لە سۆشیال-ئەڵمانی

ی ەواوکردنی باسەکەیش، سەرنجێک ئەدەینە چەپبزووتنەوەی کۆمۆنیستیدا. بۆ ت

 کۆمۆنیستی ڕووس ی و چەپی ئیتاڵی.

 ڕووس ی ستیکۆمۆنیچەپی ( ٦

ێک لە گروپبۆ ئەو کاتەی ، ١٩٠٧ ساڵیدەگەڕێتەوە بۆ  بەلشەفیزمچەپی مێژووی 

بریتی ئەمانەیش  .وەستانەوەر لینین یپەرلەمانتاریزمی ڤالدیم بەلشەفیستەکان دژی 

بوون لە ئەلێکساندەر بۆگدانۆڤ، ماکسیم گۆرکی، ئەناتۆلی لوناچارسکی، میخائیل 
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ئەم پۆکرۆڤسکی، گریگۆری ئەلێکسینسکی، ستانیسالڤ ڤۆڵسکی و مارتین لیادۆڤ. 

و هاوپەیمانەکانی  گروپەی ناو بەلشەفیستەکان بەتوندی بەرهەڵستیی لینین

ەک دەزانی بۆ ڕێگەییان بە اسیدیموکر لیبراڵ پێشخستنی  یان دەکرد کەلینین

"پەرلەمانتاریزمەوە بە هەر نرخێک  ی گاپێشخستنی بزووتنەوەی کارگەران لە ڕێ

 بێت".

بە ناوی دەرکەوت بەلشەفیستەکاندا دا فراکسیۆنێک لەناو یش١٩١٨لە ساڵی 

پەیمانی ئاشتی واژۆکردنی ، ئەمەیش وەک پەرچەکرداری "کۆمۆنیستە چەپەکان"

 یکۆمۆنیستچەپی . دائەڵمانیائیمپراتۆریەتی نێوان سۆڤیەت و لەلیتۆڤسک -برێست

دەکرد. ئەم گروپە   ئینترناسیۆنالیستییشۆڕش ی بوونی ڕووس ی داوای بەردەوام

لە بن دە ڕەخنەیەک". بابەتەکانی کۆمۆنیستبەناوی " بێتدە یانڕۆژنامەیەک

وەک  ، ناساندنی سیستمی ئابووریی سۆڤێتیی سۆڤێتیدەوڵەتی بیرۆکراتیزەکردن

 ،کۆمۆنیستە چەپڕەوەکانهەر لەو دیدگایانەوە  .، هتدسەرمایەداریی دەوڵەت

بە ێتەوە و تو دەئەم باڵە لە بەلشەفیزمدا  ناباتد. زۆر ڕاستڕەو ناودەبر  لینینیان بە 

. بۆیە ئەوان سەردەنێتەوە "لینین" و "بۆخارین"وان مشتومڕی نێکۆتایی هاتنی 

، ئەگەرچی ئەڵمانی-کۆمۆنیستی هۆڵەندیهەرگیز نەبوونە بەشێک لە چەپی 

سەرهەڵدانیان دەکەوێتە هەمان سەردەمەوە و ڕەخنەکانیشیان لە لینین و 

 هۆڵەندیە.-رۆتسکی هاوشێوەی چەپی کۆمۆنیستی ئەڵمانیت

 کۆمۆنیستی ئیتاڵیچەپی ( ٧

 هیچ ناودەبرێت، ئیتالی کۆمۆنیستی چەپی بە کەو حیزبەکەی  بۆردیگا ئەمادیۆ

 دامەزرێنەری  بۆردیگا. نییە یەوەەڵمانئ-هۆڵەندی کۆمۆنیستی چەپی بە پەیوەندیەکی

 حیزبی بە پەیوەندی بۆردیگا. نترندایکۆم لە بووە ئەندام و ئیتاڵیە شیوعی حیزبی

دەناسرێت و  ترۆتسکیست وەک دواتر بەاڵم هەبووە، ەوەشچینی شیوعی
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 دژی  دەتوانن کۆمۆنیستەکان کە ووەکردنە لەوە نکوڵی هەرگیز ئەو. دووردەخرێتەوە

دواتر لە گرامش ی  .بن هاوپەیمان لیبرالیستەکاندا و ڕێفۆرمیستەکان لەگەڵ فاشیزم

ساڵی  ٤٠( یەوە لە حیزب دەردەپەڕێنرێتە دەرەوە و Gramsci and Togliatti) و تولیاتی

 یشلینینیستێکدوایی ژیانی لە پەراوێزی بزووتنەوەکەدا بەسەر دەبات و وەک 

 .تر لینینیست لینین لە دەناسرێت

زۆر ئاسان  ەنها ئەوەندە بەسە بڵێین: ئەو ت ئەنتۆنیۆ گرامش یسەبارەت بە 

 کانکۆمەاڵیەتیە مێژوو هەڵدەگێڕێتەوە و کێشە یانەکدەرئەنجامە ماتریالیستی

و دروستکردنی ڕۆشنبیر، ئەمەیش  ەلسەفە و ئایدیۆلۆژیادەباتەوە بەر سێبەری ف

یش لە پێناوی و ئایدیۆلۆژیا مۆدێرنەکان، ئە ەتیدژای وەک خۆی دەڵێت بە

بەهۆی ئەوانیشەوە دروستکردنی گروپێکی تایبەتیدا لە ڕۆشنبیرە سەربەخۆکان، 

ی گرامش ی ڕۆشنبیر کردنی جەماوەرە میللیە دواکەتووەکە. ئا ئەم وەهمە فەلسەفیە

بەپێچەوانەی چەپی . ئەوان جیهاندائەمڕۆی ی ەنێو چەپەکانل ئێجگار باڵوە

ری ێفیکری شۆڕشگباڵوکردنەوەی  یڕادەگەیەننواهۆڵەندیەوە -یستی ئەڵمانیکۆمۆن

بزووتنەوەی واقیعیەوە دەهێنرێتە ناو لە دەرەوەی ش ەجیهان دەگۆڕێت، ئەو فیکرەی

نەیە کە کاوتسکی لە بزووتنەوەی ەوە. ئەمەیش هەمان ئەو ئایدیایابزووتنەوەک

ی ئەوانەوە ئەرکی ڕۆشنبیر بەال . دەیچاند و لینین برەوی پێدەداسۆشیالیستیدا 

گواستنەوەی بیر و ئایدیایە بۆ ناو بزووتنەوەکە، ئیتر بەبێ ئەوەی ئەو ڕاستیە 

ئایدیۆلۆژیا ئیدراکی واقیع ناکات وەک ئەوەی هەیە. مێژووییە ببینن کە 

ەاڵم زۆر ب ،ستەقینەی واقیعمان بۆ بگوازێتەوەئایدیۆلۆژیست ناتوانێت وێنەیەکی ڕا

چەپی ئیتاڵی و بەپێچەوانەی . هێنێتە پێشچاوب مانواقیعێکی ساختە ێتئاسان دەتوان

لەبنەڕەتەوە ئەم وەهمە هۆڵەندی -چەپی کۆمۆنیستی ئەڵمانیگرامشیەوە، 

 لەشۆڕشگێرانەی پرۆلیتاریا  یچینایەتی هۆشیاری . بەالی ئەوانەوە: هەڵدەگێڕێتەوە

 و هاندان بەو  سەرمایەداریەوە سەرچاوە دەگرێت میسیست سەختەکانی قەیرانە

 .دەکات گەشەڕێکخراوی کۆمۆنیستی  وروژاندنی
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 بەدواوە١٩٦٨ لەچەپی کۆمۆنیست ( ٨

 سەرهەڵدانەوەی بووە هۆی  ،فەرەنسای  ١٩٦٨ جوواڵنەوە شۆڕشگێریەکەی

گروپە جیاوازەکان  بە هۆیەوەکە  ئەوروپاداکۆمۆنیستی لە چەپی بیرۆکەی 

تا . ئەمە هەو دەکەوتنە چاالکی نواندن باڵوکردەوە هاتن و گۆڤارەکانیاندەپێک

هێشتا بە ئەوکاتەی  ،دەخایەنێت ردوو وو هەشتاکانی سەدەی ڕابسااڵنی کۆتایی 

هۆکاری گەشانەوەی دوای قەیرانەکانی جەنگی جیهانی دووهەم، ئاشتی نێوان 

چینەکان باڵی بەسەر بزووتنەوەی پرۆلیتاریای جیهانیدا کێشابوو، وە ڕێی نەدا لە 

هیچ شوێنێکی تر، هاوشان بە هەڵکشانە شۆڕشگێریەکەی فەرەنسا، ئەو 

بەاڵم ئەوە سەرەتای  .ەوەیئینترناسیۆنالیست بکەوێتە مارشێکیبزووتنەوەیە 

قەیرانێکی جیهانی نوێ و بەدوایدا گەڕانەوەی پرۆلیتاریای ئینترناسیۆنالیستی بوو بۆ 

، هاوشان بە گەشەی بزووتنەوەی چەپی کۆمۆنیستیشدوای گۆڕەپانی خەبات، بۆیە 

سەریان  یشەکانجۆراوجۆر  ەکۆمۆنیستی گروپە بچووکە پرۆلیتاریا لێرە و لەوێ،

و کەوتووەکاندا بوون پێشپیشەسازیە یان لە واڵتە سەرمایەدارییە شەزۆرین ،هەڵدا

 هۆڵەندی-ئەڵمانیی چەپی کۆمۆنیستی شۆڕشگێرەلەو توخمە  لە زۆر الیەنیشەوە

 ڵ ماتیکاو پەوە ١٩٦٨لە دوای ساڵی  ی ئەو بزووتنەوەیەدیار هەرە الیەنگرانی بوون. 

بهێنێتەوە ناو باس و  کە بە حەق بە دانراوەکانی، توانی چەپی کۆمۆنیست بوو 

ئەوەیش ی لە هەموو شتێک گرنگترە کۆتایی ئەم مەدخەلە . خواسەکانی ئەم چەرخە

ئەم ، لەکاتێکا هۆڵەندی-مێژووییەی پێبهێنرێت دەربارەی چەپی کۆمۆنیستی ئەڵمانی

سەرباری هەموو ئەوەیە کە  هەر تەنها مەدخەلێکە و هیچی تر،باسە 

ئەو اتەواویە فیکری و پراکتیکیەکانی، کەموکوڕیەکانی، سەرباری هەڵە و ن

کۆمۆنە لە  بە خۆبەڕێوەبردنی بەرهەمهێنەران دادەنێت دوا ئامانج بزووتنەوەیە

کاری کۆمەڵگای ە جێگای ەی دەخرێتکاریهەرەوەز  ۆمەڵگاهەرەوەزکاریەکاندا، ئەو ک

. کارگەرلەو کۆمەڵگایەدا دەبێتە و هەموو کەسێکیش  سەرمایەداری کرێگرتەی 

ڕێکخران،  داکۆمەڵێک هەرەوەزکاری لەژێر دەستی کۆمیتە کارگەریەکانهەرکات 
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هەمهێنان و نۆبە دەوریەکانی قەیرانی ئابووری بۆ هەمیشە وون ر ئەوکاتە ئاژاوەی بە

نەبێت بەسەر کۆمۆنیزم ی حەتمی ئەوەیش هیچ ناگەیەنێت سەرکەوتن دەبن.

سەبارەت بە جەنگی گەورەی ئەوروپا و  ،دا ١٩١٤لە لەو ڕووەوە  سەرمایەداریدا.

 ئەنتۆن پانیکۆک دەنووسێت:  ،سۆشیالیزم

کارگەرە هۆشمەندەکان ئارەزووی بەردەوام بوون دەکەن لە خەباتدا لە پێناوی "

هەڵوەشاندنەوەی سەرمایەداری و دامەزراندنی کۆمەڵگایەکی هەرەوەزکاریدا، 

 .)ئەنتۆن پانیکۆک( "کۆمەڵگای سۆشیالیستی

 تەی باس( پوخ٩

بە ناکۆکی  بوو بۆ ئەو تێز و بابەتانەی هاوپەیوەستن سەرەتایەک ئەم باسە تەنها

ش دەبن بەسەر سۆشیالیستانەوە کە لە جەنگی جیهانی یەکەمدا دابەئەو نێوان 

دیموکراتەکان، بەلشەفیستەکان، چەپی -دا: سۆشیالی جیاواز س ێ تەوژم

پاوڵ جێدەهێڵین بۆ لەو بارەیەوە ووشەیش  دواهۆڵەندی. -کۆمۆنیستی ئەڵمانی

 ماتیک: 

هەرکەس دەیەوێت، با بەرنامەی ئەو گروپانە بەراوورد بکات کە ناکۆکن لەگەڵ "

بەرنامەی بەلشەفیزم، ئەوکاتە یەکسەر دەبینێت ئەو ڕێکخراوە نوێیانە تەنها لە 

)پاوڵ  "لە مێژوویەکی نەخوازراودا تێکشکاێننەوە کە یهەوڵی ئەوەدان ئەوە  بژ 

 ماتیک(.

و پەرلەمانتاریزم، پرۆلیتاریا ەوە: نکانیش لەم بابەتانەدا کورت دەکرێناکۆکیەتەواوی 

بزووتنەوەی لە  حیزبڕۆڵی ، یەکگرتوو  بەرەیو پرۆلیتاریا ، سەندیکالیزم وپرۆلیتاریا 

 دەوڵەت، سەرمایەداریی، پرۆلیتاریاشۆڕشگێری  ڕێکخراوی خەسڵەتی پرۆلیتاریادا، 
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هۆڵەندی، لەژێر یەک ناونیشاندا -ئەمانەیش لەالی چەپی کۆمۆنیستی ئەڵمانی. هتد

 کۆدەبنەوە: کاونسڵ کۆمۆنیزم!

 ئابوورییەکی کە سەملاندی ڕووسیا: "نووسێتپاوڵ ماتیک دەهەر لەو دیدگایەوە 

. بێت تر شتێکی ناتوانێت دەوڵەت یسەرمایەداری لە جگە ،شێوەیە لەم یدەوڵەتی

 بە بەستراوەتەوەلێرەدا  دەمێنێتەوە، مووچەخۆر  رێکیگەر اک وەککە  رگەر اک

هێزی  و کاردەکات دەوڵەتدا کارگەکانی لە ،کار بە بەرامبەر ەوەدەوڵەت بەرپرسیارێتی

یش زیاد بکات وەک کۆمەڵگا سامانی تا... هە دەوڵەت دەفرۆشێت بە خۆی  کاری 

چەوساندنەوەی کارگەرانی کرێگرتەیش زیاد دەکات و هەر  دەوڵەت،دارێتی موڵک

 رانیگەر اک ییهەژار  دەوڵەت، موڵکی دەبێتە کۆمەڵگا سامانیالوازتریش دەبن. کاتێک 

 لە چینایەتییەخەباتی  ش یپێویستیەکەی دەرئەنجامە دەکات؛ زیادکرێگرتەیش هەر 

 بۆ شبژاردەیەکی هیچ..  دادەوڵەت ەکانیبیرۆکراسی وکرێگرتە  رانیگەر اک نێوان

 کە دەوڵەت یەنار اسەرکوتک ئامێری  کردنیفراوان  لە جگە نامێنێتەوە ەتبیرۆکراسی

 تاهە. تکادە فراواتربۆشاییەکە  بکات گەشە ەپێوەر ئەو  هەمان لەسەر دەبێت

 یشچینایەتی خەباتی و دەبێت زیاتر رانگەر اک ییهەژار  بێت، دەوڵەمەندتر دەوڵەت

 .ماتیک(" )پاوڵ دەبێت تیژترتوندو 
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