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  کانیسالمی ئەو بزووتنیژوو م لکیکورت
 مداستی بەید سل

 
نی معدحمئ 

 2007 یمموزت 
 

 :مە دوویناغۆق       
 ستا تا ئەوفتاکان ح لکانیسالمی ئەوبزوتن       

   
 یزگارڕ(  یناغۆ ق بایقیفر ئاوی ئاسیتان وو دا لیاسی سیبەدئل کیناغۆ قوئ 
  ، لت وور هیتبی تایغۆ بارودی پ بی شکیاوازی جێند ه ، بەناسراو)  یشتمانین
 یستە د و گرتنیداریرما سینانمھره بەیو شی بوونریگ ج بکانداست و شنجاکانپ
 .  هاتییتاۆ کەوی و قومیشتمانی نیرجوازۆ بینگڕەم هیوتڕە نی ال لیاسی سیالتسەد

 انداۆی خی دوا بانیرۆجم هیاسی و سی  فکریتیالمۆ کینجامرئ سانۆڕگو ئاوئ   
 . ناه
 یتوە دیداریرما و سیرجوازۆ بیالتسە دتۆڤی سیستمی س لتری ئشدایھانی جی ئاستل
  چ لیرجوازۆ بیاسی سیتسە دەیو شوی ئابورلیدۆ موئ.  ببوو ریگ جیواو تب
 ی نمون بوو بمدای  س ناسراو بیھانی جیتان وویربۆ ز و چ لتژهڕۆ یوروپائ

 . باو
 کورت داەو لکانیسالمی ئەو بزووتنین و شورج س لخۆ بارودو ئیرگیکار   
 یرجوازۆ بیتسە دینی زیناغۆ قم جاران ب الوازتر بوون لی گشت ب کەوەبووەد
 . اندیخا نیرۆ زتان ووو لیکانیاسی و سی ئابووریرەرو و سی  و قومیشتمانین

 یفتاکان حیزم ناو ئۆ بشکرانلک پتان ووم ئەوفتاکان حیاستەڕ ناول   
 یکاندانی مموو ه لیھانی جزم ئو ئیکانیرگی کاررا خرۆ و زژئاواڕۆ یداریرماس
 . ەوی داانینگڕە تان ووالم لدایاسی و سیتیالمۆ و کی ئابووریانیژ

  بیک خهانیۆ ملشوپەو ل  ، کیرجوازۆ بیرەرو پشتمانی و نزمینالیۆ ناستریئ   
 یانی ژرس بکیکتۆ م ، بوو بودابووی فریژار ه لیزگارڕ و یموکراسی دیدئوم
 .ەوکانەژار هەژ توی و ژنان و باقشانتکحمە و زارانی وجوتکارانکر
 یکخستنڕ وتن کدای و ئابووریاسی سەیر بردوو ه لتان ووم ئیرجوازۆب   
 . لک خیانی ژر سۆ برش هنیترەورگ
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  نمون بوون بسری و مراق عکوە ویتان ووشتاکان تا هفتاکان حیراستە ناویسا10   
 یرکردنسە چاری ئامانج بیبەر عینالستیۆ ناسیرجوازۆ بی ێ نویرمۆ پالتفیکردنەادی پۆب
 و تیرۆکتاتی ودی ئابوورینیگوش سک هیرنام بڕی  ناوبراو لی ئابووریزمئ
 .ەورکوتس
  بوو کەو ئشاکڕ رنج سیلس مفتاکاندا وحکانست شیکانەرۆ ئالو گیسۆ پرل   
 ی ئاانیتوان)   نمونۆب(  ی و ناسریعس بکووە ویکانی یستینالیۆ ناسەز و هزبیح
 ی گشتی ئابووریکرت کیاتنانی و بنی ئابووریکردنیماۆ و خی و ئابووریاسی سۆییخربس
  بوو ، لتۆڤی سرب سیکانیوعی شزبی حیرمۆ  پالتفیکەڕۆ ناونوا ئ ، کز هب
 شیس منافو ، و بن بکەادی پیجی ستراتو ئۆ خواستڕ انۆی و خننربھە دوان ئیستەد
 و ی فکرەرۆوگ ئاو ئۆی ه بهاەرو کرد و هی خاانیکانیوعی شزبی حی  پرژ
 یتیران نوانیوعی شزبی حم ئتری ئاندابوویووڕ داۆسکۆم بوو لکمە د کەوانیاسیس
 .  کردەد نانیکزمیکالیادڕ ەرۆ جچیه
 و یاسی سەی جادیلۆنترۆ کنجاکاندا و پکان چل ل کیاسی سەاری تم ئەوۆی هوب 
 ای ەوکانە رووداویزراو پوتن کای بوو ستداە د لانیک خیرەماو جیبات خیرابڕ
  لعس بیالتسە در ژیکانمژڕ یکانوتسکە دیداناهی پوتن نفوز کم کیکزبی حکوەو

 لگ لانی)  یشتمانی نەیرب(  تدا وورۆ ز لتنان و تسری م لتیوناسر راق وعایسور
 یکانیاسی سەز هین و شو جماوی سشەوئ.  زراند دامدایبەر عینالستیۆ ناسیکانمژڕ
 وتڕە و ئتری ئشتاکاندا و هفتاکان حیزم ئ و لبووۆڕی گیواو ت بنجاکاندا چاو پل
 رەماو وجمابوو نکدا خناو لانی جارانیز ه بی  پ جستیالیسۆ و سیوعی شیاسیس
 .ابوو بانی لیدئوم
 چی هب بتان ووم ئیک خشتاکاندا و هفتاکان حیکانەرۆ گو ئا لی ماناوب   
 ی ئابووریرش و هیرۆکتاتی دەیو شنیندانترڕ دیووڕووبڕ یرەماو و جیزبی حیکشۆرپس
 .ەو ببوونینالستیۆ ناسیرجوازۆب

 ۆ بەوتڕگ ئەوتڕە بن لداناغۆ قم لکانیسالمی ئەو بزووتنی ێنورل سەیوبوژان   
 یربۆ ز لستاش تا ئ کفتاکان حیمەرد سیاسی و سیتیالمۆ وکی ئابووریزمئ
 یھانی جی ئابووریزم ئ بوو لکش ب ککیزمئ.  ی هەیژ درای ئاسیتانوو
  کۆخرب سی ئابووریلیدۆ میکردنش گۆی ئاسی فشل و دواتر ، بیردایرما سیفتاکانح
 ست بن بی ، تووشکرا هەوتان ووو ئیکانیمانیشتی و نیوم قەز هنی ال لیکئا

  ئاکامشتاکاندا ه ل کنیژخا  دریتیالمۆ کیکیزم ئۆی هەبوو  و بوو
 و ی ئابووررنام بی دژ لیتیزاڕە نادایگر ج و لوتنرکە دقترە زیکاننیالمه
 .زبوو ه بدایای تتان ووو ئیکانمژڕ یانکی یاسیس
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 ئارادا  لز ه بیاسی سیکلید بەوکانست و شنجاکان پیوانچ پ بداناغۆ قمل   
 ۆ بور چیکیپارو بوو بۆی بانیرەماو جیتیزاڕە ناو ئیخراندن ه بست ه کبوون
 یی سا و لیرجوازۆ بی تریکان بای و فشل و ناکامزم ئیی سا تا لکانیسالمی ئەزه

 ی دوا بانیسالمی ئەز هو ئزمداینۆمۆ و کیکار کرەیو بزووتنیترنیژ م لیزالوا
 ەڕیشباوۆ خنیرترۆ و زربگرنە ویاسی سییشاۆ بو و سوود لن بکشلک پک  خانداۆیخ
 .نە بدپەر پیاسی و سینی دیرستپنۆو ک
 ز هیری هاندان و پشتگەووت سارددا کڕی شەیو چوارچ لکایمر ئشدایمانکات هل   
 . کانیسالمی ئنیوال
 یکت حکومیرکار س هاتنیانووی ب بی گشت بژئاواڕۆ یوروپا و ئیتبی تا بکایمرئ   
 نیتر باشی و ناردنیوعن و می ماددیتارمی نیترەور  ، گفغانستان ئ لتۆڤیس برس
 فغانستانئ)  یکانیسالمی ئەدیموجاه(  ی پالپشتۆ بۆست ئ گرتانینمق و تک چیرۆج
 ینیمپ کۆ برپشت س خستانیرگاە دکانی یبەر عمژڕ یربۆش زی هاوکاتەو
 و ب کفغانستان ئ لڕ شۆ بانی و ناردنکانیسالمی ئینگرانی الوان و الیجکردنیسب
 یشکر لیارکردنی و تکردنە ئامادۆ بەور گیکندە و ناومپ ک بوو بت ووو ئەیوش
 . ت و وون شوانەی دۆ بەوران کوانڕە دواتر  کیسالمی ئیھادیج
 کانیسالمی ئەز هیربۆ زۆ بیکەر سیکیناگا پ بووبی سعودشداک ناوچی ئاستل   

 .  زان هو ئیستەرد بی خرات ووو ئیشومار بیالرۆدۆوپتر
 یورە دەوەکردو ب)   ی ئازادیگاڕ یرانباتگخ(  ناونابوو یکانیسالمی ئکایمر ئداڕە شمل

 وە و پارقامی و ئمکاناتی ئنیرترۆ وزکانیسالمی ئیتارمی ۆ بینیب ئڕی شیبھ جیپشت
 . کرا ئنی دابۆ بەکاویمر ئ لانەیووان حینشو
 ەز ه لکش بیشاناکڕ ۆ وبکایمر ئڵ گ لدایساف من لشیتۆڤی سەارید   
 ررانب ب لانەیوگژاکردن بۆ بای ە ووان ئیتی دوژمنا دوورگرتن لۆ خۆ بای کانیسالمیئ
 انەی دیتۆڤی سیسمڕە یستانەد بم قشستب مو ئۆب.  دا یرۆ زیو هکادایمرئ
 و ری ب لبوون پ کسالمی ئیژوو و ئامانج و مورە و دکەڕۆ ناو بتەارب سشتڕ داانیوریت
 و ڕە شو ئەیر بردوو هی سارد و ملمالنڕی شی گشتب.  تی مارکس دژ بیچوونۆب
  دا بیتارمی کانیسالمی ئەو بزووتنۆ بازاتیمتی ئیشتن هۆ بردووال هیوه
 مب.  ینی بیتۆڤی و سیکیمر ئی رکرانب بن لای سودنیرترۆ زووتڕە م ئیزکردنهب
 یدانی  مە دواوب 1979ی سا لفغانستان ئ لتۆڤی سیردانەوستە دیندنسەرپ

 . کردۆ تاپکایمر ئرس لیواو ت بیکانیسالمی ئەیوبزووتن
 وزم ئو ئی ئاکامداناغۆ قم لکانیسالمی ئەو بزووتنەیو و ماندانرهس   
 مئ.  ەکردوەدۆری گای تینسانی ئهانیۆ ملیھانی جیداریرما س کی قوویردانرگس
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 یاوازی و جیژار هکوە ویلیسائ م لەیو و مانۆی خیستیو پیراکۆ خیاسی سەوبزووتن
 یرکردنی داگوڕ و شراق عیی داهاتو و بنیستل فیلس میئاکام  و بیتینای چیقو
 النس مو سوود لاکارانڕی و ێگررئە وەوەهتد....... و کایمر ئنیال لتانوو
  ب بوونانۆی خوا ئیاسی سیتسە در س هاتبن کدانان شوو لم بێگررئەو

 .ەموار ناهخۆ دو بارو ئەیوکردن قوۆی هە بگرروەزپار
 ی زایاسی و سی فکری باکوە ویبەر عیوم قەیو بزووتنیکشکان ، تەو ئش پمب   
 یبەر عیوم قیلی میکش و پاشلدایسرائی ئڵگ ل  1967ڕی ش لتان ووم ئیربۆز
)  یوەحدەو(  یتاسی سیست بنبهاەرو و هیکانی ئابووررنام بیکشکان تی دوای گشتب
 ک و ککانیسالمی ئەو بزووتنەیودانره سۆ بخسانڕە انی باشیکینیمە ، زیبەرع
 . ەوە) قودس (   یلس م بندەوی پ بتبی تا بک خیماس حزوۆ س لرگرتنەو

 ی شلکردنو و جران ئ لکانیسالمی ئەز هی گرتنەوستە د بتسە دشدایمانکات هل   
 و ران ئیلک خیشۆڕ شی بردندارو ب)   لوبیغواد(    ەینگرۆ پاش کانۆی بژئاواڕۆ
 ی ێنول سەیو بوژانۆ تر بوو بییی پایکر فاکتم ، هیسالمی ئیر جمھویزراندندام
 ویاسی سەو بزووتنم بکاندان تۆی ه بووبیشۆ خم وهداناغۆ قم لیاسی سیسالمیئ
 ۆ بگای پانیزتره ب بوو بە دواو بەو لران ئنجامرئ س کانینیر دیکو خیھاتنیدب
 . ادای دونموو ه لیاسی سیسالمیئ

 ر س بستوورە وداسای کوە وسالمی ئیپاندن و داسران ئ لیسالمی ئیت حکومیزراندندام   
 ەوینا هیکانیسالمی تر ئیک جاردات ووو لیاسی و سی و ئابووریتیمۆ کیانیژ

 . ەوکانیاسی سش هاوکیرگناوج
 یانی ژرس بداریترس میکیکتۆم بانی و بوونکانیسالمی ئەز هەیوندووبونیز   
 انیفغانستان و ئران ئکوە ویوتو دواکیکزامی نیرپاکردن بیشڕە هەژڕۆر ه کەوکخ
 یرۆکتاتی دمژڕ.  هات نیکانشڕە یرگی کار بییتاۆ کەندەو بر هکرد ئک خل
 و کردن منافسۆ چ بەوشتاکان ه لوەوی داانۆی خ بانی تریککان تشیانکی یرجوازۆب
 ک خیژکردن و گشکردنۆھ بۆ چ بە وانیکانەاری نیسالمی ئەز هەیو خستنکیر تیوه

 وتن ، کانیانی ژیبار نالیخۆ بارو دیکانشڕی و ۆ هینی ناس لانەیوو دوور خستن
 یانی ژینیرالۆ زیکردنەزیسالمی و ئنی ئایک چ لرگرتنە سوود وۆ بروا پ بیکوه
 و ەڕ باوروی بیکردن موتوربای ە وکدا خر س بی قانونەیو ش بیپاندن و سگامۆک
 یز ه و بقە زیک توخم بیرجوازۆ بیموکراسی و دیمانیشتی و نیوم قیایجۆلیۆدیئا
 کانیبەر عمژڕ یربۆ زشستب موئ ۆب.  ’انیتسە دی پاراستنیستب م بیسالمیئ
 ین و شوت مزگەیو کردن بدانەر پۆ ووچاندان ب بیکو ه ل ساستی ب لاتریز

 ۆ بنیۆفزل تیستگی و ئیۆادڕ انەی دیزراندن و دامرداۆ جم هی ئاست لینی ئایندنخو
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 و ی علمانی فکرر سۆ برشه ویمانی ئی حمل بدانەر و پیسالمی ئی خورافاتەیووکردنب
 . نخرئە دی ی راستو ئی جوان و مشرف بددام سادات و سیکان نمون خواز کوتنشکپ

  لەتاوەرس لر هکانی یسالمی ئەیو بزووتن کێ بووتریاستڕ و ئب ئمب   
 . کانداەتدارسە دم رژڵگ لکانەررب بیرنگ سوتن کەورستانپنۆ کیکیوانگڕ

  لانیکردنەادی پیدایستە دران ئیزاشاەرم حیرانۆوگ ئاو ئررانب ب لینیخوم   
 :  گرتیستو ئاوها هکانداستش

  بک و خۆی خکیر خەو بکاتکرسە چار لری بتوە دەیو ئیاتی جل   (( 
  ککات ئرمرگ سەو ژنان ماف بی دانای بژاردن ه ژنان لیشدار بکوە  ویلسم
 یزندگ:   یب کتل.  ینینگق خم)) .  ی ی تر نیچی هحشا و فساد ف ل جگیکنجامئ

  . 175 لـــینی امام خمنام
  کگرت ئت دوو ووو ئیکانمژڕ   لانیخنڕە سری م لھادی و جراق ع لەعوەد   
 چ مژڕ دوو و ئ کزان ئکس کموو هکدا کات لەداو پەر پانی)  ی  ئستھالکیانیگ( 
 . پاندبوو سکدا خرس بانیکیژاره
 یمیژڕ لانەی وگازندیی گلنۆ چ کننی تا ببنبک)  ەعوەد(  یزبی حیاتیبەد ئیکریس
 فج نیکانەزۆری پەوارنشو(  ۆ بزڕ ، ە) کافر (  یکمژڕ  کەویب ئەو بعسب
 عاشوورا وتاسوعا یسمڕە وڕێ یبردنەوڕب  نادات بگڕ ، تدانان)  اڕ وسامالربوک
 ی وئاواتبات خەویگڕو لستیوی ئیسالمی ئیرستپنۆ کیکزبیح کووە ونجامەروس
 ەیوەرەمدە و ککمژڕ  بەیوگرتن وجراق عیشوو پیمژڕ یووخاندنڕ ۆ براق عیکخ

 یتی دژایلسم بکاتی  ببات و بدار بت بانیکان ئامانجیوقو وهانیکانئاوات
 یکاتننیقاستڕ رام مەوو ولدایرس بدات برستپنۆک رکۆ مو وکافر وئسالمی ئوانن
 .  یاسی سیتسە دیستەد گرتنیلس م کەوت بشارۆیخ
 ئاشوب ەی چارۆ بووڕ نخە دانۆی خکلید بکوە وکانیسالمی ئەو بزووتنشداەو ئڵ پال 

 یتان وو لیرجوازۆ بیرۆخ مشیتسە و دیداریرما سینیالم هی نائاراموزمو ئ
 یانی گیشکردنۆھ بی ڕێ  لەاری دی همانیرسە چاری توانام ئنھا تنە و دایئاس
 ی ێ گو بنەد ئامی پو ئژانڕۆ و انیرکوتکردن سای ە وک خیخوازان یتیزاەنار
  کمانن ئاین تەو و ئێ ناکر پانەیو ئکانی)  یقوم( و )  یعلمان(  مژڕ   کداژئاواڕۆ
 تان ووم ئی وون بووی ی و ئارامەون و کپ بکیڵا ئارام و گوک ختواننئ
 . ەونبگ
  لاری ملکی  لاتری زیتیو ه بن بکسالمی ئێوانی ئانیسالمی ئەو بزووتنمئ   
  لشناغۆ قم ئی و ئاکامانینسانی و ئیتینای چیتیو هی  جننی وبای ئاسیکخ
 یمستی سمان هی تریکەیو سازدان بیرجوازۆ بیتسە و دیداریرما سیزمئ
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 . ەونن ببیاسی و سیئابوور
  لیوەاستڕ ین وم کیندنسەر  و پیتۆڤی سیردوگاۆ ئیووخانڕ  بکانداتەو نل   
 یککان گرت و تەوۆ خ بی تریکنی تکانی یسالمی ئیتاسی و سچونۆ بروی بتری ئھاندایج
 .دایتر
 ەر هب قاو لککی ابوردووداڕ ی سال10 م لیاسی سیسالمی و ئتیسالمیئ   
 .  ەوە کردسترج بداۆ خ لیکانتەو نیی یوەاسترڕ و ئ بوو کرستانپنۆک

  کرد لیوەاستڕ یندنسەر پ بەیور گیکت خزمەیو ل جگشیتۆڤی سیشکانت   
  لشدای کاتمان ه گرت ، لەوۆ خ بیسالمی و ئینی دیرکۆ مادای دنین شورۆ ز ل کادایدن
 یکانیاسی سیسالمی ئەیو بزووتنەیو بوژاندنینیمە زشیاستەڕ ناویای ئاسیتانوو
 . خساندڕە
 یای ئاسیتان وویربۆ زیتیالمۆ و کی ئابووریزم ئی داخران بانەی جارم ئتریئ   
 ڕی شی دوایناغۆ قیکانی ی نائارام بیزم ئو ئیبوونکو ت)  نی نشسالمیئ(  ناوب

 .  داخرایواو ت بکزم ئیسارد ، بازن
 یکی نزۆ بانداۆی خی  ج لکانیتیمۆ و کیاسی و سی ئابوور قووش کیمراوح   
  خان ، بیکار ، بتیرۆکتاتی ، دیژار هیش ککووە وانیاتری زەیوبون و قووڵ سا20

 ەر بەرب تر کی بردوە دانەی ودەییوت نەیووسان ژنان ، چەیووسان ، چییو الن
 و لتەفر و نید ئوم بیانی گ بە داوانۆی خ ، جک خیانی ژیرمالۆ نەیو شبوون ب

 کدا خکاری ملیکی نزرس بەیردە دموو هو ئ کیمستی و سیتشارستان
 ید ئوم بیست ه لکمەو ببئ(  یجنسکی بری ووت بسالمی ئەوەرل.  ەشتووله
 یانی ژەیژ بوون و درییپاەووئ)   دا یسالمی ئیتان وو لک خیتەفر ن بڵکت

 . کانیسالمی ئەوبزووتن
  لزمینۆمۆ کیلید ب و بیشنڕۆ و نایکار کرەیو بزووتنیکش تر پاشیکی ماناب   
 و ئیکان و  گرفتۆمر ئیداریرما سیگامۆ کیکانیاسی و سییژوو مروگرفتی گررانبب
 هانیۆ ناو مل لەناو هیک پیید نائومو و ئادای ئاسیتان وو لیتبی تا بانیگامۆک
 . یاسی سیسالمی و ئتیسالمی ئیرا گی چاندن بە داویگڕ ، شداتکحمەار و زککر
 یرینجامگئ   

 ی نزمینۆمۆ و کتی مارکسکوە  ، وی ی کاتیکلۆپ شیاسی سیسالمی و ئتیسالمیئ      
ی  .کییشتیرهاوە دانیمئیخۆ بارود زمسیگرتوو رمایداری لی و ئای ئاس اویقیفر 
 ، انیمە دووالم  ، بدایزم ئو ئیچنگا لتان ووو ئیلک خیرخواردنی و گید ئومب
 یھانی جیگامۆ کیکانیتڕە بن بناغەیونگدانڕە.  ەدارتری و پادارترشڕی، )  تیمارکس( 
 ز ه بیانشگۆڕ شی کردنفاعل ت و بنمە در هیگامۆ کو ئی و تا مانۆیمئ
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 .  الواز بوبکناغۆ قۆ بیرچ گەوتبەد
 و سالمی ئی ێنورل سەیوژبوون لنجامرئ سوش و دواتر گدانره  سشەو لجگ
.  سالمی ئینی دی بوونیاسی بوون و سینیمە زیرەشاندی نۆی ، خکانیاسی سیسالمی ئەزه
 . نووخەڕ دیکانیستیو پیمان ن بم بنەد ئ پیش گکداناغۆ ق لر فاکتێنده

    
 
  

    
 


