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  ييحةسةن سةيدباقحةسةن سةيدباق.. . .. . ؟؟ كارطةر بؤ كارطةر بؤييريبازريباز
  

نزيك ،  و ضينايةيتي زؤرانبازي قولَبوونةوة كؤمةلَ و بةرةو ثيش ضووينيلةطةلَ ئةو طؤِرانكايانة
،  شؤِرشطيِريلةئاست ثرؤليتاريا، ماركسية شؤِرشطيِرةكان،  سةردةمي واقيعيانةكةوتنةوة لةتيِروانيين

 ي هاندان و بانطةوازبةمةبةسيت،  دروست خبةنة كاري باشترين ريطا ضارةهةردةم و هاوكات هةولَيانداوة
 و ي شؤِرشطيِريريباز، ضاكترين ضةكيك بةكارهاتيب،  طروة ماركسيةكان لةيةكطرتنةوةيانداريكخستين
واتة بالَوكراوةيةك بةهؤيةوة دةتوانريت كريكاران وزةمحةتكيشان ،  رؤذنامةية ريكخستينخةبايت
 يو ثيش خبريت بؤ ثلة،  و ئةركة ثيشةييةكان و سةرةتاييةكان ئاشنا بكاتي كريكاريووتنةوةلةبز
 ريكخراو ي دووري ستراتيذودةست نيشان كردين،  ئةركة سياسيةكان خةبات و ناساندينيبةرز

 ي دريذخايةن بةئاماجن بؤ خةبايتو راكيشاين،  ثرؤليتارياي جةماوةري وورياكردنةوةبةمةبةسيت
ضونكة .  لةاليةن ثرؤليتارياوةي سياس دةسةالَيتوطرتنة دةسيت، ي بؤرذوازي ديكتاتؤري رذيمرووخاندين
بةئاشنا بوون و وريا بوونةوةيان ،  ثرؤليتارياية ريكخستيني لةخؤيدا مةشقكةريرؤذنامة خؤ
  ناوةنديةكاين خةبات و ئةركةي و هةل و مةرجي مةوزوعي باريلة روونكردنةوة،  ماركسيزميبةئايدؤتؤذ
 ي ثرؤليتارياي نيو جوالَنةوةي سةرشامنانة وةك كؤمةلَةيةكيلةم بؤضوونةوة ئةرك. كراوي دياريقؤناغيك
 يِريباز ( بالَوكراوةكةمانضاث كردنيدا هةلَساين بةدةركرديني هونةري كةم و كوِرلةطةلَ بووين، يعيراق
 يوةك رؤذنامةيةك هةمان ئةرك، )  ثرؤليتاريايتنةوةبزوو ( دووردايلةسةردةمانيك" لةكاتيكدا ) كارطةر
 لةاليةن ي سياس دةسةالَيت زةمحةتكيش بؤ وةرطرتيني جةماوةريو ورياكردنةوة،  بؤ ريكخسنتدةبيين

 كريكاران و ي شؤِرشطيِري جوالَنةوةلةو ديدطةيةوة بتوانريت كةلينيك لة ئةركةكاين، "ثرؤليتارياوة 
 لة والَتةكةماندا و ي شؤِرشطيِري جوالَنةوة و هةرةسهيناينلة كاتيكدا شكسيت، اتةوةزةمحةتكيشان ثِر بك

،  ئيمة كةم ناكاتهيض لةتيِروانيين،  كوردو عةرةب و مةزهةيب ناسيونالسيتزالَ بوون و سةرهةلَداين
ةرامبةر هةلبةرستان واتة ثرؤليتاريا ب،  ضينايةيتلةكاتيكدا خؤمان بة بةرثرسيار دةزانني لة ثيكداضووين

 كريكاران و  خةبايت لةِرةويتي شؤِرشطيِرانةيان طؤِريوةو كاريثرؤسيس، يشؤِرشطيِر يكةواقيع، والدةران
 شؤِرشطيِر بكةين لةسةر ي ثرؤليتارياي تةواوي بتوانريت خزمةتيكيبؤ ئةوة. زةمحةتكيشان كردووة

 اثةِريينِر،  طةشةسةندن و سةقامطريبووينيهةولَدةبيت ، است بنيِر يمةبدةئي و اقعو ي زةمينةيةك
لةسةر بنةماو ،  جوالَنةوةكةماندا ريزةكاين ثتةو كردينيوةلةثيناو.  والَتةكةمان بدةينيثرؤليتاريا
بؤ ،  شؤِرشطيِري رؤذنامةيةك رةفتار بكةين هةربؤية هةولَ دةدةين بؤ دةركرديني شؤِرشطيِريتيئؤريك

  .  ثرؤليتاريادايزةكاين لةِري شؤِرشطيِري رةفتارثةرةسةندين
 ي و كار ريكخستيني لةريبازو ديدطةي شؤِرشطيِري بزووتنةوة الدايني بوونةتة هؤيئةواليةن و هيزانة

 وةدذايةيت.  واقعيانةي سياسيية ضارةسازي رؤذنامةيك دانان وناوليناينيبةكاركةر، شؤِرشطيِريةوة
 يئيمة لةو ِرةوانطةوة ناو،  ئةركة دوورو نزيكةكامناننت و كار ثيكردينالدةران و هةلبةرستان و داِرش

 ئةو ضينة شؤِرشطيِرية كة يكة بة بِرواو بؤضوومنان ريباز ة"  كارطةريريباز" بالَوكراوةكةمان 
 يئةو ئةركة شؤِرشطيِرة دةست بةجييانة.  دةرباز دةكاتثرؤليتارياو زةمحةتكيشان لةالدان و هةلبةرسيت

  : دةبينةوة لةيوورووبوِر
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  كؤمةالَيةيتي بارلةطةلَ ئاويتة بووين، ي ثرؤليتاريا و شؤِرشةكة ئاماجنةكاينيناساندن ونزيكردنةوة
  .  واقعيانةي ماتريالستانةو دنيا بينيةكيبة شيوةيةك

 يبار لةِروونكردنةوةو شيكاركردين،  ثرؤليتارياي ريزةكان جوالَنةوةبةهيزكردن و ثتةوكردين -2
  .  كريكاران و زةمحةتكيشان لةمِرؤمانداي ووالَت و ئةركيمةوزوع

 دةسةالَيتي دذ،  كريكاران و زةمحةتكيشاني جةماوةري ضاك بيت بؤ طردكردنةوةيهاندةريك -3
  . "ريظذنيزمةكان "  و هةموو خاوةند سةرمايةيةك و هةلبةرستان والدةراني فاشيبؤرذواز

،  كريكاران و زةمحةتكيشاني جةماوةر ريزةكاينبؤنزيك كردنةوةو ثتةوكردين، هةولَدةر و ئامراز بيت
بؤ ليدوان و ،  و ماركسيةكاني كؤِرو كؤمةلَة كريكاريبؤ بانطةواز، بيت" بلَندطؤيةك " واتة مينبةريك 

واتة . يةكساين و ي ئازاد بةديهيناينيلةثيناو،  شؤِرشطيِريكريكار ي ثيكةوةيي كاري بةرنامةداِرشتين
 ثرؤليتارياو بةو بؤ ئاماجنة دوورو نزيكةكاين.  كريكاران بيت راسيتي و ئامرازيكي سةرةكيمةشخةلَيك

 ئاواالَية"  كارطةر يريباز " هةربؤيةكة الثةِرةكاين، ي شؤِرشطيِري كةلينيك ثِر بكاتةوة لةكاريهيوا
  بةهيز بووينيكةبيتة هؤ،  سوود بةخشيمايةك هةموو رينبؤ وةرطرتن و ثةخش كردين، ) كراوةية(

  .  عيراقيداي ثرؤليتارياي هةموو دةستةو كؤمةلَةكان لة بزووتنةوةيبزووتنةوةكةو يةكطرتنةوة
 و  يب ثاريتيِرؤذنامةيةك  ئةم ضاالكيةي ضةقـوة ثيويستة  ـريتنةتواد، ريكبخةن، هانبدةن، فيربكةن ( (

  . لينني) ) بةس
 1991 كانوونة يةك
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