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ئةطةر بةهةر ِرادةيةك ئةم حوكمة لة هةر كؤمةلَطايةكي شارستانيدا واقعي بيت، . ئةلَين ِراطةياندن دةستةآليت ضوارةمة

وردستانةوة ِراظة دةكريت، بةداخةوة ئةوا دةبيت بلَين تا ئةو كاتةي كة شارستانةيت لةزماين دةستةالتداراين ئةمِرؤي ك
بؤية . مةحالة ِرؤلَي ِراطةياندن لةوةسيلةيةكي تري بةهيزكردين جي ثيي دةستةالت زياتر مانايةكي تري هةبيت

لةمبارةوة رٍِةنطة هيض سةرزةنشتيك بؤ ئةوان لة طؤريدانةبيت لةبةرامبةر بةو سانسؤرةي كة لةسةر ِروداو كارساتة 
.  تري ئةم كؤمةلطايةدا هةية، كة تةنانةت بةبضكوكراوةيش شانسي ترجنانة نيو دةزطاكاين ِراطةياندنيان نيةطةورةكاين

بؤية شاردنةوةو بايكؤت كردين واقعيةيت ِرووداوة طةورةكان ئةطةر بؤ دةستةالتداران و دامودةزطاكانيان هةر مةبةستيكي 
طاكاين ِراطةياندن كة قايلنني بةوةي كة بة ثاشكؤي دةستةالت ناوزةد سياسي لة ثشتةوة بيت، ئةوا بؤ ئةو بةشة لة دةز

بكرين، خؤيان لةبةرةي شارستانيةت و عةملانيةتدا دةبيننةوة، ضاوثؤشني و شاخنايل كردنيان لةو ِرووداوانةي كة 
و بةهانةيةك ناتوانيت دةضيتة خانةي ئةو كردةوانةي كة هيض ثاسا. دورنية ببنة هةويين طؤرانكاري طةورة لة ناوضةكةدا

 .شةرعيةت بة هةلَويسيت يب هةلَويستيان 
ِريطةبدةن با بضينة بةردةم يةكيك لةو ِروداوة طةورانةي كة دورنية هةويين طؤريين هاوكيشةكاين ناوضةكةي لة هةناوي 

 .خؤيدا هةلَطرتبيت
خؤثيشاندان ، مانطرتين كريكاري، مانطرتن . كريتئريان لةمساالنةي دوايدا مجوجؤلَيكي سياسي زؤرطةورةي تيدا بةديدة

ونارةزايةي دةربِريين مامؤستان، قوتابيان، الوان، ذنان، جوالنةوةي فراواين دةيان هةزار كةسي بة ديفاع لة ماف 
ةي وحورمةيت منداالن و سةرئةجناميش ِرةنطدانةوةي هةموو ئةم نارةزايةيت دةبرينيا لة سةر هةرضي زياتر قولَتركردنةو

ئةزمة سياسي وئابوريةكانياين حكومةت وثةرةدان بة كيشمةكيشةكاين ناوخؤ و بةرجةستةبوونةوةي بالَ وثالتفؤرمة 
جياجياكاين ناو حكومةت و شةقبووين دةستةالت و ثيكهينان و دروستكردين جؤرةها فراكسيون و ثالتفؤرمي سياسي 

 لةبةرامبةر هةمووشياندا جوالنةوةيةكي بةهيزي سةرنطوخنواز هةية ....وةك دووي خورداد، ئيسالحةيةكان ، ريفراندؤم، 
كة بزوتنةوةية ثي ي لة قوالي هةناوي خةلَكي ئرياندا طريكردوة كة ضةث و كؤمؤنيزم تيدا جةمسةريكي بةهيزو 

 . ضارةنووسازة
يةكي نــــــــا خؤي كردو ئةم بزوتنةوةية لةم ِرؤذانةي ِرابردودا بة شيوةيةكي تايبةيت منايشي هيزو تواناي

إي ئازةر آ، 16ئةويش ئةم ناِرةزايةيت دةبِرينة بةهؤي . طــةورةي بةتةنطةي حكومةيت مجهوري ئيسالمي ئريانةوةنا
 . سالَ ِرؤذي هاتنة مةيداين خويندكاراين ئريانةوة بوو

 شةِري جيهاين بةيةكيك لة بزوتنةوةي خويندكاراين ئريان خاوةن ميذوويةكي ثرشنطدارو دةولةمةندة، كة لةثاش
زيندوترين بزوتنةوة سياسي يةكاين كؤمةلطاي ئريان لةقةلةم دةدريت كة لة قؤناغي جياجيادا مؤري خؤي داوة لة 

ئةمسالَ ئةم بزوتنةوةية ميذوويةكي نوي ي بؤ خؤي تؤماركرد كةتيدا شةثؤيل . ئالَوطؤِرة سياسي وكؤمةاليةيت يةكان
ي ئازةر كرا بةِرؤذي 16 وسوسياليسيت خؤيندكاران خؤيندطاو شوينة طشتيةكاين تةنيبووةوةو شيعاري سوورو ِراديكالَ

 .سةخلَةتكردن وِريسواكردين خامتةي و حكومةتةكةي
ضةند سالَيك بوو دةزطاكاين ِراطةياندين دووي خورداديةكان لة ئريان زةردةخةنةكةي خاتةمي يان وةك هيماي 

بؤية . لؤك ثيناسة دةكرد؛ ئةمِرؤذانة ئةم ثياوي ديالؤكة لة زانكؤي هونةري تاران لؤك كرادميوكراختوازي وثياوي ديا
ئيتر ِروخساري نوراين ئةم زاتة نةيتواين لةبةرامبةر بةشةثؤيل نارةزايةيت الوان وخويندكاراندا وةك خؤي مبينيتةوةو 

  .بةثةجنةبادان هةِرةشةي وةدةرناين لة خويندكاراين خمالف دةكرد
ي ئازةردا نةك هةر نيمايشيكي فاشيلبوو بةلَكو زؤرتر 16بؤية دةبيت بلَني كة مانؤِرليدانةكةي سةرؤك كؤمار لةِرؤذي

ي ئازةري ئةمسالَ سةرةتاي قؤناغيكي نؤي 16ئاخر . وةبري هينةرةوةي نؤشيين جامي زةهرةكةي ئيمامي ئومت بوو
مي ئريان بوو كة بةيانطةري تواناو ثتانسيلَةكاين بزوتنةوةي ضةث لةذياين بزوتنةوةي سةرنطوخنوازي مجهوري ئيسال

ئةطةر ثيوانةكة تةا هةلَويستطرتين دةيان ِرؤذنامةو بالوكراوةو ئؤرطان وكةسايةيت . وسوسياليسيت لة خؤ نيشاندا
ةستاين حكومي بيت ناسراوي سةراين مجهوري ئيسالمي بيت، يا ئةطةر ثيوانةكة بةراوردكردين ئةم ِرؤذةنةي كاربةد



ي ئازةر، كؤنفرانسيكي تري بةرلني بوو كةلةاليةن كؤمؤنيزمي كريكاري يةوة ئةجنامدرا بةالم ئةجمارةيان 16((كةدةلَين 
بؤية ئيدي تازة كارلةكات ترازاو سةراين ئةم حكومةتة لةوة دلَنيابوون كة بارطةوبنةيان )). لةناوخؤي ئرياندا

ئاخر سةراين ئةم ِرذيمة ئةمسالَ طوي بيسيت زةمزةمةي . ربةدةركردنيان بةِريوةيةثيدةثيضنةوةو رؤذطاري شا
بةالم ئةمِرؤ ئيتر . سةرهةلَداين شؤِرشيكي تربوون، كة لةم ضةند سالَةي دوايدا وةك ئاطري ذير خؤلَةميش خؤي دةنواند

يةوة ؛ ئةمِرؤ سةراين ئةم ِرذيمة زةوي ذير ثي كار تةا لة درةوشانةوةو خؤنواندين ئاطري ذير ئةو خؤلَةميشةدا نةما
يان داغ بووةو نيطةراين لة طريذنةي ضوونن، ئةدي ضؤن نيطةران نابن ئةم جارةيان ليداين زةنطي ئةو شؤِرش لة زماين 

 نةسلي  بزوتنةوةيةكي ِراديكالَ و سوسياليسيت كة لة نيوئةوان بيستيان، بينيان كة ضؤن ئةمِرؤ. ماركسةوة دةبيسنت
لةثيناوي خةباتدا هيض شتيكمان نية ((ثالكارتةكانيان دةنووسن شيعاروالوان و خويندكاراندا شةثؤل دةدات ولةسةر 
ئةدي ئةمة طةرانةوة نية بؤ ماركس ومانيظيسيت كؤمؤنيست؟ واتة هاتنة )) لةدةسيت بدةين جطة لة زجنريةكاين دةستمان
ئةمِرؤ سةراين . ةترسي لةبةردةم ِراماليين حكومةتةكةياندا دروست كردوةمةيداين ئةو بزوتنةوةي كة طةورةترين م

حكومةيت مجهوري ئيسالمي دةنطي دليري ئازادي وبةرابةري دةبيسنت بؤية سةيرنية كة نائوميدي تةنطييان ثيهةضنيت و 
ةكريت كة تيدا سةغلَةتكراو بةثةلةثروسكي ئاغاي خاتةمي بةثالَثشيت ثاريزةرة تايبةتيةكاين لةو هؤلَةدا دةرباز د

بؤية ئةوان زؤرباش لةقوالي ئةو هةقيقةتة دةطةن كةهاتنة مةيداين الوان و . شوشةي ثةينجةرةكانيان بةسةردا شكاند
ي ئازةري ئةم سالَدا هةموو دةستةواذةو ثؤلَين كردنةكاين ِرؤذاين ِرابردوي لةضةشين 16خويندكاراين شؤِرشطير لة 

ئةمِرؤ نةتةا خاتةمي بةلَكو حكومةيت مجهوري ئيسالمي . ثوضةلَ دةكاتةوةو دةيداتة بةربا.... حات، ِريفراندؤم، ئيسال
بة هةموو جةناح و جةناحؤكةكاين يةوة لةو ِراسيت ية دلَنيابوون كة داينةسؤري ِراثةريين خةلَكي ئريان لةوةخؤكةوتن 

ئةمِرؤ . ئةوان بابوردةلَة بوون و دةبيت بِرؤن. يكي ترناطرنوجوالندايةو ئةوان ئيتر بةرطةي ِراوةستانةوةي بةرةبةيان
هةنطاوي يةكةم خؤي تؤماركردو ئةوان كةوتنةبةر نةفرةيت ميذوو، بوونة عربةيت زةمانةو فريدةدرينة زبلداين زةلَكاوي 

 . ِريسواييةوة
 ض خةبةر ؛ ئةم هةراية لةسةرضي ، ضي ِروويداوة ؟

ن ئةوانةي كة بينيان بيستان، ئةوة تةا ثالجكتؤري ضاوي من وخةون وئارةزوةكامن نية كة ضي بيت لة ئيوة يين زؤر
لةنيو جةرطةي ئةم ِروداوانةدا ثةجنة بؤ هةآلتين خؤرتاوي ئازادي و سةرفرازي سبةيين دريذ دةكةن ، بةلَكو هةقيقةت 

ة دوورونزيك بةدواي جي ثيكاين ئةم ِرؤذةوةم و ضةند سالَيك. ي ئازةري ئةمسال ثةياميكي نوي ثي بوو 16ئةوةية كة 
( ئةم سالَ شيعاري . بةالم بة دلَنياي ئةوةي ئةم سالَ ِروويدا لة ضةشنيكي تربوو.... طوي قوآلغي هةوالَ و ِروداوةكامن 

ؤِري و بووة هيماي بزوتنةوةي ضةث و سؤسياليسيت ئةم هةنطاوة واقعيةيت كؤمةلطاي ئرياين ط)) ئازادي بةرابةري 
ئةمِرؤ هيزيكي ِراديكال و شؤِرشطير سيماي زانكؤو سةر . ئايندةي شكست نةخواردوةكاين نزيكترو شةفافتر كردةوة

ئازادي بةرابةري، نان وئازادي بؤ هةمووان، زيندانياين سياسي (( داروديوارو شةقامي شاريان بةشيعاري لةضةشين 
ري ئةمسالَ جاريكي تر بةيانطةري هةقيقةيت طةِرانةوةي ماركس و بةهيزبووين ي ئازة16. تةنيةوة...)) دةبيت ئازاد كرين 

ئةطةر كةسيك طؤماين هةية لةم ِراسيت يانة يان نيطةرانة لة هاتنةوة مةيداين دةستةاليت . كؤمؤنيزمي كريكاري بوو
ةلَداتةوةو بة ضاوي خؤي بؤلشةفيةكان با زةمحةت بةخؤي بدات و الثةرةي ِرؤذنامةكاين مجهوري ئيسالمي ئريان ه

ببينيت كة ضؤن حكومةتةكةي ئيمامي ئومةت سةرتاثاي هاتووةتة لةرزين لة ترسي طةِرانةوةي تارماي ماركس 
تيطةشنت لةم ِرووداوانة زؤر ئالَوزنية، ئةوةي . وسوسياليزم وكؤمؤنيزم وخستنةوة ِرووي ئةزموونةكاين ئةم بزوتنةوةية

ين مسؤطةركردين ِرويدا ئةوة بوو ضةند سالَيك لةمةوبةر فريشتةيةك هاتوو ِروخساري نازةنيين ثيشانداين و بةلَي
ئةمِرؤ لةطةل دواين . طةليك طؤرانكاري و ئازاديدا، خةلكي ئريانيش بؤ ِروخاين يةكجارةكي ِرذمي ئؤكةيان بؤكرد

طؤرناين دةستةاليت حكومةتةكةشي ِرؤذةكاين دةوراين دةستةالتداريةيت خؤيدا مارشي كؤتاي هينان ونزيكردنةوةي لة
دلَنيابن كةنةهيض ئيمام زمانيك ونةهيض ثيغةمبةريك نوقم بووين كةشيت دةستةاليت ئةم حكومةتة . دةبيستيت
ِرةمزي دةستةاليت حكومةيت )) ثاشنة ئاسنني((بؤية جيطةي خؤيةيت كة بلَيني ئةطةر بؤ جاك لندن . ناثاريزيت

ؤ الوان وخويندكاران وكريكاران ئةمِرؤ لة ئرياندا ليداين زةربيكي سوور بةتةنيشت شيعاري سةرمايةداري بوو، ئةوا ب
ئازادي بةرابةري يةوة، بووة ِرةمزي حكومةيت كريكاري، كةهةر لةسةر كةالوةكةي ئةم حكومةتة كونةثةرستة 

 . لةبةرةبةياين سبةيندا بنياد دةنريت



ك لةمةوبةر بةهاتن وجيطريبووين حكومةيت مجهوري ئيسالمي ئريان، لةطةل ماوةتةوة بلَيم ئةطةر ضارةكة سةدةية
خؤيدا ميللي كاتذميرةكاين ضةند دةهةيةك بؤ دوا طريايةوةو خؤرهةاليت ناوةراسيت كردة مةيداين بةهيزبوون 

يهةم بةليداين ئةطةر سةرةتاي هةزارةي س! وجيطريبووين دزيوترين دياريدةي جيهاين ئةمرؤ كة ئيسالمي سياسي ية 
ئةفغان وعرياق، عسكرتاريةيت ئةمريكا وةك ثؤليسي سياسي جيهان و جةمسةريكي تري تريؤريسيت دةولةيت لة 

ئةوا دةبيت بلَيم مةخابن ئةم . جيهاين ئةمِرؤدا خؤي داسةثاندو مرؤظايةتيان ِرووبةِرووي بةربةريةتيكي مؤديرن كردةوة
ريان شةقاويكي مةزن بوو بؤ هينانة ثيشةوةي دةوري بزوتنةوةكةيةك كة دةتوانيت هاتنةمةيدانةي الوان وخؤيندكاراين ئ

 .سةرةتاي شكلثيداين جةمسةريكي تري جيهاين بيت كة جةمسةري سوسياليزم و دنيايةكي باشترة
ةم شؤِرشة  ئ ضةمخاخةي شوِرشيكي تر، كة ئامساين ناوضةكة دةتةنيتةوةوبةدلنياي ِراثةِريين ئايندةي خةلَكي ئريان 

بةدلَنياي . كالورٍِؤذنةيةكي نؤي دةبيت نةك بةتةنيا بؤ خةلَكي ئريان بةلَكو بؤ هةموو خةلَكي ناوضةكةو جيهانيش
شةثؤيل ئةم ئالَوطوِرة مةزنة لةهةنطاوي يةكةمدا كاريطةري لةسةر كؤمةلطاي عرياق دادةنيت و ئةمةش فرسةتيكي ترو 

جيطةي خؤيةيت كة لةبريمانبيت، داينةمؤي هةلَخِران . ست حكمتيةكاين عرياقهةلومةرجيكي نوي دةخاتةوة بةردة
وبنياتنةري ِروداوةكاين ئةمِرؤذانة لة ئرياندا دةوري بزوتنةوةي كؤمؤنيزمي كريكاري يا بةواتةيةكي كة حكمةتيةكانة؛ 

ئةوانةي . ةمتةتيكي تري ميذووئةوانن كةسوسياليزم تةا لةطرةوي ثراتيكي ووشيارانةي ئينسان دةزانن، نةك هيض ح
سوسياليزم بزووتنةوةي طيِرانةوةي . بناغةي سوسياليزم ئينسانة(( كة ئينسان بةاليانةوة حموةرة بؤية دةولَين 

 )).   ئريادةية بؤ ئينسان
يستةي لة كؤتايدا دةلَيم الوان وخؤيندكاراين سوسياليست وضةثي ئريان نةوةي حكمةيت يةكان ماندونةبن؛ ئيوة شا

ستايشي طةرم وثراوثِر بةهةنطاوةكانتان، ئةوةي ئيوة كرتان هةنطاوي يةكةم بوو بؤ بنيادنان وثيكهياين ئالَوطؤِريك 
ضوونكة دلَنيام بةسةرئةجنام . كةئريان وناوضةكة بةرةو ئةو ئايندةية دةبات، كة مرؤظايةيت شانازيتان ثيوة دةكات 

 سياسي ناوضةكة دةطؤِريت و ثاش نزيك بة سةدةيةك جاريكي تر بؤلشةويزم طةياندين ئةو هةنطاوةتان هاوكيشة
 )) !طولَ ليرةية وةرن سةماي بؤ بكةن (( دةذينةوةو بة ئيوةش دةنطي بةرز بة مرؤظايةيت دةلَين 
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