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 کانشاردراوەڕاپەڕینە پرۆلێتاریە 
 ١٩٨٩-١٩٧٠: دژی سەرمایەداری دەوڵەت یانۆپۆڵکرێکارانی بیست ساڵ لە خەباتی 

 

 . هەرڕادەوەشێنێتپۆلۆنیا ئابووری بە توندی ، ی جیهانیووڵدا، قەیرانێکی ق ١٩٧٦و  ١٩٧٠ساڵی لە 

بۆیە هەر ڕاستەوخۆ، سەرەوە.  ێتەچدە ٪٣٠گرنگەکانی ژیان، بە ڕێژەی  نرخی پێداویستیەلەناکاوێکدا، 

اننە )بڕو یەخە دەبنەوەو ەستەمەکاندا، لەگەڵ پۆلیس و تانکەکانی دەسەڵاتدا دشەقا لە کرێکاران 

فراوان و  ڕاوودوونانیو ناوبەناوچینایەتی  وە ئیتر هەتا سەرەتای هەشتاکان، پێکا هەڵپژانی. (کانلیمەف

  هەر بەردەوام دەبێت. گێڕان،ی خەباتپاشەکشەی جاربەجار گرتن و تۆقاندن و 

ی بازاڕ چوونێکی نوێ بەخۆیەوە دەبینێت، داچوونێک کە دا ،، سەرلەنوێ ئابووری پۆلۆنیا١٩٨٠ساڵی 

، هەروەک بازاڕی ئازاد، لەبەردەمیدا شکست )سەرمایەداریی دەوڵەت( یشی مۆنۆپۆلیسەرمایەداری

بۆیە ڕاستەوخۆ،  هەژاران نەبێت. خستنیو چارەسەرێکی بە دەستەوە نامێنێت هەژارترەخوات د

خراوو کۆمەڵە لە ڕێکخۆڕێکخستن بەڵام ئەمجارە، هەموو ووڵات دەگرێتەوە.  ی کارگەکانمانگرتن

 و هەڵبژاردنی لیژنەی ڕێکخستنی مانگرتنەکان، یەکەمین هەنگاوی خەباتی کرێکاران داکرێکاریەکان

  .دەبێت

ن بۆ دروستکردنی کەشتی(، دەست بە مانگرتن دەکەن. دا، کرێکارانی )کارگەی لینی ١٩٨٠ئۆگستی  ١٥لە 

وچە موبەرزکردنەوەی  یان بریار لەسەرشوە هەر خۆ، هەموو ناوچەکە داگیر دەکەن ،کرێکارانلە گدینیا 

ۆ بانی خۆیان دەست دەکەن بە هەڵبژاردنی نوێنەر لەوێ و لە گدانسک، تەوخۆیش س. وە هەر ڕادەدەن

، مانگرتن ١٩٨٠ی ئۆگۆستی  ١٨وە هەتا  .لە کارگەکاندائەنجوومەن و ئیدارە ناوخۆییەکان دامەزراندنی 

بۆیە  ن.ەنگەیدەڕا مانگرتن ،کارگە ٣٠لە وارشۆو بۆزنان،  کدا.کارگە دەگرێتەوە لە ناوچەی گدانس ٢٥٠

کە ئەمە  ،کردنی بزووتنەوەکە لەتوپەتبۆ دەبێت ڵدان و، هەپەنای بۆ بباتتەنها ڕێگایەک کە دەسەڵات 

، دا ١٩٨٠ی ئۆگۆستی  ٢٩لە ڕۆژی  بۆیە  .عادەتی هەمیشەیی دەسەڵات خۆیەتیلە هەموو شوێنێک، 

ن ەکەدکەونە گفتوگۆ لەگەڵ کرێکاران و ئاگاداریان دە ،پێکەوە ی ڕەسمینوێنەری دەسەڵات و نەقابە

   .دابمەزرێنننەقابەی خۆیان  بۆیان هەیەکە کرێکاران 

بەردەوامی خەبات و ی ێکسەرەتای حەفتاکانەوە لە مەشق کردنلە کرێکارانی گدانسک کە هەر 

ی کارانکرێدەدەن. بەڵام ی ئەنجوومە کارگەریە شۆڕشگێریەکان دەبن، برەو بە بزووتنەوە تێکۆشاندا

 خۆیان ڕادەگەیەنن. وە ئیتر دووسەندیکای تەوەو ەڵوەد ەیدەکەونە ئەو تەڵەی ، بە خێراییوارشۆ

ئاراستەی نەقابی و مەجالسی لە بزووتنەوەکەدا سەرهەڵدەدات. نەقابەیش هەروەک عادەتی خۆی، 

ێو تە بانگەواز لە نێکەودە یە،نەقابەئەو ە، وێەولهەر وە ئیتر دەکەوێتە گفتوگۆ لەگەڵ دەسەڵات. 

 .نیشتمانیئابووری اراستنی کرێکاراندا بۆ پ

ە بۆ ئاستی داخوازیە کۆمۆنیەکان: ەوەنکدەدروشمەکانیان بەرز بەپێچەوانەوە، کرێکارانی گدانسک، 

و ئیدارەی بیرۆکراسی و  هەڵوەشاندنەوەی پۆلیس و سوپای هەمیشەیی و دامودەزگای ئاسایش

ە ندەکەو ،و هێزەکانی پەیمانی وارشۆ دەوڵەتی سۆڤێتیهەر لەو مەترسیەوە، . ئیمتیازاتی حیزبی

هەموو ئەو بە دەوڵەتی سۆڤێتی، ڕاگرتنی کرێکاران  میچاوترساندنی کرێکاران. وەڵاو هەڕەشە
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ڕوسیا، وە بریاری هاوردەو  ڵگری کاڵاکانی پۆلۆنیا دەبن بەرەوکە بارهە دەبێتشەمەندەفەرانە 

 هەناردەیش دەخەنە ژێر دەستی خۆیان.

، پۆلۆنی ییارمەتی دەوڵەتدەگەنە پۆلۆنیا بۆ  بەسەرۆکەوە، ئەمریکاکڵێسا بە پاپاوە، ، سەندیکا جگە لە

ئەمە ئەگەرچی بەردەوام دەسەڵات دەقیژێنێ بە گوێی جیهاندا کە گوایە ڕاپەڕینخوازان، سەر بە 

 واشتی ڕەمزی ئنە ەکدەیپێشەوەو  نەهێندەا سڤالی لیغهەموو ئەم لایەنانەیش، بە  ئەمریکان. وە ئیتر

 . سەرۆکی ووڵات ەنەکدە ، دژی کرێکاران،ئەو ئاشتی پەروەرەو دواییش ن بەخشدەنۆبڵی پێخەڵاتی 

گەشە بۆ تە بانێکەودەبە شێنەیی، سەندیکایە ئەو ئیتر مەرامەکانیدا، لە  سەندیکادوای سەرکەوتنی 

 لە اوادوە بە ئاشکرایش ، و بەتایبەتکردنی پیشەسازی و خزمەتگوزاریەکاندو بازرگانی ئازادبازاڕی ئازا

وە ئیتر هەر لەوێوە، پرۆسەی  ڵەت.ڕۆژانی شەممە بەخۆڕایی کار بکەن بۆ دەودەکات کرێکاران 

ە ێتەوە، لدەگر (دەوڵەت یسەرمایەداریسەرمایەداریی مۆنۆپۆلی، ئۆردوگای )بەتایبەتکردن، هەموو 

 هەڵات.مۆسکۆوە تا بەرلینی خۆر 

 

 دەرس و تاقیکردنەوەکان:ی ەکورت

 

ژێر ڕەحمەتی بە جیهانیان ڕاگەیاند، ئەوان لە ،١٩٥٦ی ، هەروەک کرێکارانی هەنگاریاپۆلۆنیا یکرێکاران -

 سۆشیالیزم. نەکدەگوزەرێنن ن اژیەکی مۆنۆپۆلیدا سەرمایەداریسوپاو پۆلیس و تانکەکانی 

یان  (نارکیستەکانەئ) ، ئیتر با بەشێکیش لەنیەسەندیکایی ی پرۆلیتاریا ئامانجێکی ئامانج -

 بژین. ەبەو خەیاڵەو)کۆمۆنیستەکان(، 

. بێتنەهیچ نەبوو ساڕێژ کردنی جومگە شکاوەکانی دەوڵەت  ،ساو هاوڕێ نەقابیەکانیڤالیئامانجی  -

 ەبێتنو گۆڕینی )بزووتنەوەی سۆڵیداریتی( شکاندنی خەباتی مەجالسی وپێک تێکیان نەکرد، وە هیچ

 .بە هاریکاری لەگەڵ دەوڵەت

اوی نەبوو لە شقێکی تەوبووەوە، مە (ەکی مۆمۆپۆلیسەرمایەداری)ئەو پرۆلیتاریەی ڕووبەڕووی  -

بزووتنەوە وی برەڕێ لە توانی زەفەری پێ ببات و سەندیکا نەبێت، بۆیە گدانسک لەسەر ئاستی  خەباتدا

 .گرێت لە نێو ئۆردوگای سەر بە سۆڤیەتدامەجالیسیەکەی ب

(، ١٩٥٣هەروەک خەباتی کرێکارانی ئەڵمانیای ڕۆژهەڵات )، داساڵی پرۆلیتاریا لە پۆلۆنیا ٢٠خەباتی  -

 هەڵدایەوەو (ی مۆنۆپۆلیسەرمایەداری)پەردەی لەڕووی (، ١٩٦٨(، چیکسلۆفاکیا )١٩٥٦هەنگاریا )

را بۆ ی تیا بەکاردەهێنسۆشیالیزمووشەی کە  شی سازاندهەرەسی یەکجارەکی ئەو ئۆردوگایەیزەمینەی 

 .دەوڵەت یەرمایەداریسی ەدەموچاوە ترسناکەکداپۆشینی 

ە لە ژیانێکی هەرەوەزکاریدا دەبێتتەنها بەرهەمهێنانێکی نەخشەبۆکێشراو، پرۆلیتاریا سەلماندی،  -

 .ەکی مۆنۆپۆلیداسەرمایەداریواقیع نەک لە سێبەری 

داری و سەرمایە نەخۆشیەکانیئابووری سیاسی، چارەسەری و پێشنیارێکی ئابووریزانانی  هیچ مۆدێل -

ۆ ب نەبێتوڵێک ەهمێژوو سەلماندی هیچ نەبوو، کە  ،بە سەرمایەداری دەوڵەتیشەوە دەوڵەت ناکات

تەنها چارەسەر، گۆڕینی شێوازی  .سەرمایەئابووری و سیستمی  ی دەوڵەتچارەسەری قەیرانەکان
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 ێوازی ش) شێوازی بەرهەمهێنانی سۆشیالیستی بە ،ەسەرمایەداری یبەرهەمهێنانی ڕکابەری

 .(، کۆمۆنیهەرەوەزکاری

 ئەمانە دەرس و تاقیکردنەوەکانی ڕاپەڕینی پرۆلێتاریای پۆڵۆنیا بوو لە سەدەی بیستەمدا.

 

 ئەنوەر نەجمەدین


