
: پەیام بۆ جەماوەری ستەمدیدە , ژن و پیاو، ەف دێهقانی ان!   ئەشر ر
ی ئێ  ڕ ر

  گەنجانی تێکۆشەر و شۆڕشگێ 

وتان لێدەکەم لە کرێکاران و ڕەنجدەران و هەموو تێکۆشەرە  
ا
بە دڵێیک پڕ لە ڕق و کینە بەرامبەر بە دوژمنەکانمان، سڵ

ان و تێکۆشەرانی گەنج و بەتایبەنی ژنانی ئازاد و تێکۆشەر کە سەرەڕای هەموو مەرجەکانی پۆلیس و   ر
چەوساوەکانی ئێ 

اوانی ڕژێیم کۆما ، شەقامەکانی سەرانسەری هۆشیاری لە دڕندەنی بەکرێگێر ی ر
ری ئیسالیم بە هەتیویەیک بێهاوتا و دڵڕفێ 

تەکەتان
ا
  کرد بە دیمەنی شەڕ لە دژی دوژمن.  وڵ

اوانی " گەشت   لە دۆخی زۆر تەقینەوەی کۆمەڵگەدا، ڕژانی خوێنی کچە گەنجێیک کورد لەسەر زەوی، لەالیەن بەکرێگێر

(، پرشنگدارێک بوو کە ئەمڕۆ گڕی   ئڕشاد " لە بنکەی دەستبەسەرکردنی ئەم دامەزراوە  سەرکوتکەرە لە تاران )ژینا ئەمینی

ان بەردا،  گەورەی لە خایک ر
نچووی ئێ 

ا
،   بەتاڵ یەنی

ا
 ئابووری و کۆمەڵ

ا
ئاگرێک کە ناکوژێتەوە جگە لە وەرچەرخانێیک قووڵ

سابێت، ئێستا   بڵێسەی ئەم تێکۆشانە ئەگەر یەکەم جار لە تاران و سەقز  واتە بە شۆڕشی سووری سەرکەوتوو.  داگێر

ت گسک دەکاتەوە. 
ا
   وڵ

ان  ر
ی ئێ  ڕ ر

   !جەماوەری شۆڕشگێ 

 دیمەنە مەزنەکانی خەباتتانن .گەواهیدان بە کردەوەی زۆر بوێرانە   
ا

گەالنی چەوساوەی هەموو جیهان ئەمڕۆ شایەتحاڵ

انەی ژنانی ئازادیخواز، لە کچانی گەنجەوە تا ژنان و قژی سنی لە البردنی سە ڕ ر
رپۆش )حیجاب(، ئەم سیمبویل  و شۆڕشگێ 

خوەرەکانی گەشنی کوشتاری جمهوری ئیسالیم، هەمان ئەو  دیلکردنی مێینە لە سەر، لە بەردەم ئەوەش لە بەڕ چاوی جێر

یم کۆماری ئیسالیم لە  دا،١٣٥٨ئێشکگریانەی کە لە سایل   ی یالێر لەپتەوکردنی دامەزراوەکانی ڕژێیم سەر بە ئیمێی

شایەنی  ەیل ن   روسەری پۆنس دەچەقانن و تیغیان بە سەر و ڕوخساری ئەوان دەکیشا. شەقامەکاندا، لە تەوێڵ ژنگ

 شەخیس
ی

اوانی ڕژێمدا، هەم لە جل و بەریک ی گەنجانمان لەگەڵ بەکرێگێر ی و هەم لە جڵ و    بەرەنگاربونەوەی توند و تێر

 نزایم،
ی

شەکانیان بۆ سەر ناوەندەکانی ستەم و سەرکونی کۆماری ئیسالیم، س بەریک ر
وتاندنی بنکەکانی پۆلیس،  هێ 

. شاهیدی شەڕە ئازا و   دەستبەسەراگرتنی پارێزگاکان و بنکەکانی پۆلیس و شارەوانی و فەرمانگەکانی ئیمایم هەینی

تداردا هەموو ئەو 
ا
قارەمانانەی ئەو گەنجانە دەکەن، دەسنی بەتاڵ لەبەردەم بریکارە دڕندە و دڕندەکانی ڕژێیم دەسەڵ

ی لەم کارە بوێرانەدا  ئستسمار بوە و چ  خەڵکە ەوساوە و ئازادیخوازە لەهەرکوێیەک بن ئومێدی ئایندەیەیک گەش دەبیێی

انە دەکەن لەجەماوەری ئێمەدا.  ڕ ر
  کە نوێنەرایەنی ئاستێیک بەرزی هۆشیاری شۆڕشگێ 

 تووڕەنی جەماوەری ستەمدیدەی ئەمڕۆمان لە کۆتاییەکانی خەرمانانی 
بوونی ی ر

 لە خەب١٤٠١گڕەکان بەهێ 
ی

انی  دا ڕەیک

 
ا

ین دەرکەوتنەکەی لە بزووتنەوە مەزنەکەی ساڵ ان دا گرتووە کە نزیکێی ر
دا  ١٣٨٨چینایەتنر توند لە کۆمەڵگای ئێ 

رێزانی  ١٣٩٦دەرکەوت. دوابەدوای ئەم بزووتنەوەیە، لە ڕاپەڕینەکانی بەفرانباری 
ا
، جەماوەری گیانە سەربوو،  ١٣٩٨و گەڵ

کەی خستە مەترسییەیک وەهاوە کە ناچارکرا ڕووی تاوانکاری خۆی  بە توندی لە دژی ئەو دۆخەی کە هەیە، ڕژێمە

ئەم ڕاپەڕینە قارەمانانە و بەردەوامبوونی خەبانی چینایەنی بە شێوە و   نیشان بدات هەتا دواکەوتووترین توێژەکانی خەڵک

و ڕادەیەی کە  ڕەهەندی جۆراوجۆرەوە کۆماری ئیسالیم بەرەوڕووی قەیرانێیک شەرعییەنی توندەوە بەجێهێشت تا ئە

ان ر
، میدیا پشتیوانەکەی لە دەرەوەی ئێ     سەرەڕای هەموو پڕوپاگەندەی گاڵتەجاڕی و دووڕوونی

ا
دیسان چەکەکانی لە فێڵ

ی دژ بە شۆڕش ناتوانێت قسە لەگەڵ  ی  توندوتێر
جەماوەریدا ژەنگیان لێدا و هەمووان بینییان کە ڕژێم جگە لە زمانی

   . جەماوەردا بکات

ی لەخەباتە بوێرەکانمان.  ئەمڕۆ لەڕاپەڕینی   اندا شاهیدی ئەزموون و ڕاهێنانیان دەبێر ر
ئەم دواییەی جەماوەری قارەمانی ئێ 

ەکانی   ی ر
ڕی و ڕادیکاڵەکانی ڕابردوو لە خۆپیشاندان و چ لە کردەوەی خەڵکدا لە دژی هێ  ر

ئەمەش هەمو لە دروشمە شۆڕشگێ 

ئەمڕۆ لە هەموو خۆپیشاندانێیک جەماوەریدا دروشمەکانی "مەرگ بۆ کۆماری ئیسالیم"، . سەرکونی ڕژێم دەرکەوتوە

ێت ێت"، "کۆماری ئیسالیم نامانەوێت" دەبیسێی تا ئەو ڕادەیەی کە دەزگاکانی ڕاگەیاندن وەک  ,"کۆماری ئیسالیم لەناوبێ 

دەکرد، ناچاربوون تەنانەت ئەو دروشمە   ن  ن  ش کە لە ڕابردوودا تەنیا میانڕەوی دروشیم "مردن بۆ دیکتاتۆری" یان



ڕەنگبداتەوە کە سەرەتا لەالیەن ئەو خوێندکارانەوە دەوترێت کە لە زانکۆی تاران دەجەنگن و هاواریان دەکرد"گەشنی  

 .  ئرشار بەهانەێە ، بنەمای سیستەمەکە نیشانەیە"

ەکان لەسەر قۆناغی خەبات ئەگەر بۆ نم ڕ ر
ە شۆڕشگێ  ی ر

دا سەبارەت بە  ١٣٨٨وونە لەبزوتنەوەێلەحاڵەنی کردەوەکانی هێ 

ی(، ی انە )یان بر خاێایل ئەوانە توندوتێر ڕ ر
ی ڕیفۆرمیسنی و خۆدزینەوە لەناڕەزایەنی شۆڕشگێ  هەندێکیان   بالوکردنەوەی بێر

یان خواردبوو.  اوە کێویانە هێنا کە لەالیەن جەماوەرەوە گێر ڕمان درک   وازیان لەو بەکرێگێر ر
م ئەمڕۆ جەماوەری شۆڕشگێ 

ا
بەڵ

ە دوژمنەکان ببینەوە،ئەوەندە بە یەکالکەرەوە  بە ی ر
وە دەکەن کە دەبێت ن   هیچ لێبوردەنی و بەزەیییەیک بەرەنگاری هێ 

ئەمەش ترس لە   .ڕەفتار بکەن کە ئەم بکوژ و پارێزانە شایستەی ئەو بارودۆخە چەوسێنەر و دڵڕەقەنانە بن

   کات. تۆڵەسەندنەوەی خەڵک و خەڵەتێنەران لە ڕیزەکانیاندا دروست دە

ە سەرکوتکەرەکانی ئێستا تەنیا پارێزگاری لە ڕژێیم کۆماری ئیسالیم ناکەن  ی ر
پێویستە جەخت لەسەر ئەوە بکرێتەوە کە هێ 

یالیستەکان دەپارێزن و بەرژەوەندیەکانیان لە   تن و ئیمێی
ا
بەڵکو لەسەر بنەمای پشتیوانی سەرمایەدارانی سەر بە دەسەڵ

ان دەپارێزن،لە ڕاستیدا ئەو ئیس  ر
تسمارگەرانەی کە هەژاری و کارەساتێیک جۆراوجۆریان بەسەر کرێکاران و جەماوەری  ئێ 

اندا سەپاندووە و خوێنی خەڵکیان ر
ی سەربازی ئێستا،لەشکرەوە تا سپاێ     تری چەوساوەی ئێ  ی ر

پەرداخ کردووە بە ن   هێ 

ی بەسەر کۆمەڵگەکە   ماندا.  پاسداران و بەسیج و هتد، ڕۆژێک لەڕۆژان ناتوانن حوکمڕان و زاڵێ 

ڕاستیەکەی ئەوەیە کە هۆکاری سەرەیک خەبات و تێکۆشانی خەڵک و شەڕی سەرشەقامەکان، هەمو ئەمڕۆ و هەمو لە  

ڕابردووشدا، هەمووی لە پەیوەندییەیک تەواو ڕوونکەرەوەدایە وئەویش ئەوەیە کە بەرژەوەندی زۆرینەی کۆمەڵگاکەمان 

نکردنی سامانە  ناکۆکە لەگەڵ بەرژەوەندی ژمارەیەیک کەم لە سەر 
ا
مایەداران کە سوود لەئیستسماری کرێکاران و تاڵ

ان وەردەگرن.  ر
ئەوانەی دەیانهەوێت ئەو بارودۆخە زۆر چەوسێنەرەی ئێستا   رسوشتیەکان واتە سامانی گشنی خەڵیک ئێ 

کۆماری    کە ژیانیان کردووەتە دۆزەخێیک ڕاستەقینە بۆ زۆرینەی کۆمەڵگا، ئەم ئیستسمارگەرانە ئەگەر ناچاریش بن

)سکوالر(، نی جەماوەریدا هەڵبوەشێننەوە و ڕوو بکەنە ڕژێمێیک غەیری مەذهەن 
ا
ی واز   ئیسالیم لە بەرامبەر دەسەڵ هەرگێر

 . ی بەتایبەنی سیستەیم سەرمایەداری جیهانی کە لەقەیراندایە ئەمڕۆ ژیانە خراپەکەی تەنیا   لە خواردن و مشەخۆری ناهێێی

  تر بەسەر زۆرینەی خەڵکدا دەبینێتەوە. لەدابەزاندنی هەژاری و ناخۆشی زیا

مان بێت کە سەرمایەداران چ لەگەڵ کۆماری ئیسالیم و چ بە ن   کۆماری ئیسالیم ن   ئەوەی   بۆیە زۆر گرنگە لەبێر

 . ی ی واز لە سەرکوت و تاوان ناهێێی بۆیە دەبێت یان ئەو هەلومەرجە   جەنگێیک تەواویان بەسەر گەلەکەماندا بسەپێێی

ان کە ئێستا پیشانی دەدەن  چەوسێنەرە قبوڵ   ر
و ئازای ئێ  ر

اوە یان وەک ئێوەی خەڵیک دلێ  بکەین کە بەسەریاندا سەپێێی

 . ی بە ڕوونی ئەو دروشمانەی   دەبێت شەڕێیک یەکالکەرەوە ئەنجام بدەن بۆ ئەوەی سیستەیم سەرمایەدارییان تێکبشکێێی

ڕمان لە هەموو خۆپیشاندانێکدا بەکاریان دەهێنا  ر
"  کە جەماوەری شۆڕشگێ  ی وەک"وی تا ئەو ڕۆژەی کە ئێمە چەکداربێر

یان ""دەکوژم، ئەو کەسە دەکوژم کە براکەیم کوشت"کە ئەمڕۆ بە دروشیم "دەکوژم، دەکوژم، هەرکەسێک 

خوشکەکەم کوشت"تە واوبوو هەموویان ئاماژە بە هۆشیارنی جەماوەری تێکۆشەرمان دەکەن سەبارەت بەپێویسنی  

  رتنەبەری خەبانی چەکداری دژ بەدوژمنەکانیان. چەکدارکردن و خواسنی ئەوان بۆ گ

نی  
ا
م الوازی گەورەی گەلەکەمان ئەمڕۆ نەبوونی ڕێکخراوێیک کۆمۆنیستییە وەک ڕێکخراوی فەداییان خەلق لە ساڵ

ا
بەڵ

ە بە ڕاسنی گوتراوە کە"چارەسەری ڕەنجبەرەکان یەکگرتن و ڕێکخستنە". بەم پێیە دەبێت کرێکار و   پەنجاکاندا.  ی ر
لەمێ 

بەڕای ئێمە ئەم   نجدەران و جەماوەری چەوساوەی تر بتوانن ڕێگەیەک بۆ ڕێکخستنی چەکدارەکانیان بدۆزنەوە. ڕە

ڕی گەنج   - ڕێچکەیە دەبێت بەپێکهێنانی گروپە سیاش  ر
ی شۆڕشگێ  سەربازیەکان کەپێکهاتوون لەکرێکاری زاناو ڕووناکبێر

وازکردن و لەناوبردنیان لە دژی دوژمن ئۆپەراسیۆنی ئەو گروپانە بەئامانج  ال  بەنهێنی تەواوەوە دەست پێبکرێت. 

یم   چەکداری ئەنجام دەدەن، ی انە )کۆمۆنێر ڕ ر
بۆ بەرزکردنەوەی هۆشیاری سیاش جەماوەری دەبێت ڕوانگەی شۆڕشگێ 

ڕاستەقینە( بەرز بکەنەوە بۆ ئەوەی ڕێگا بۆ بەسیج کردنی هەردوو جەماوەری سیاش و سەربازی ئامادە بکەن، بۆ ئەوەی  



یالیستەکان و جەم اوەری چەکدار و زانا تا سەرکەوتن و دامەزراندنی کۆمەڵگایەیک دێموکراتیک کە سەربەخۆنی لە ئیمێی

  نان و کار و خانووبەرە و ئازادی مسۆگەرە بە جەنگ لەگەڵ دوژمنەکانیاندا تێپەڕن. 

  هەروەها چەند شتێک باس دەکەم. 

ان لەرابردوو گەورەترەلەشەڕ   ر
 ژنانی تێکۆشەری ئێ 

ی
 پێشەنیک

ا
ژنان لە هەموو گردبونەوە    .ەکانی ئەم دواییەی شەقامدا ڕۆڵ

ە   ی ر
یان هەیە و پێشەنگن لە وتنەوەی دروشیم ڕادیکاڵ و بەرەنگاربوونەوەی هێ  ی ر

و خۆپیشاندانێکدا ئامادەبوونێیک بەهێ 

ی دوژمن و  .سەرکوتگەرەکان  قێر
ا

ێکە لە دڵ بەڵێنێک بۆ بەدیهێنانی ئەو ئازادییە تەواوەی کە ژنان لە کۆمەڵگایەیک   ئەمە تێر

،دەتوانرێ تێبگەیت ی ژن،  " .سۆسیالیستیدا هەیانە کە بە شێوەیەیک تاکڕەوانە لەگەڵ دێموکراش ڕاستەقینەدا پەیوەسێی

   ."دیموکراش، ئازادی

انەی بەرفراواندا و ڕژێیم   .١ ڕ ر
ئەزموون دەریخستووە کاتێک جەماوەری تێدەکۆشن لە خەباتێیک شۆڕشگێ 

تدار لە لێواری داڕماندایە، تاکەکانی سەر بە چینی ئیستسمارگەرهەوڵ دەدەن خۆیان بکەنە دۆسنی  
ا
دەسەڵ

ی هەڵە بۆ بزووتنەوە جەماوەرییەکە و فیلمسازانی لەو جۆرە و   ئەمڕۆ کاتێک خاتەیم .خەڵک بە دەربڕینی پشتگێر

وەرزشوان و کەسایەتییە نارساوەکانی دیکەی سەر بە حکومەت، لە کۆخی دوانی ژینای گەنجدا، باس لە  

اری ""سوتانی ئێسک" و ی ر
ڕ  "بێ  ر

ی ئێوەێە، جەماوەری مەینەنی و ئازا و شۆڕشگێ  ی ر
ئەوان   .دەکەن،ئەمە بە هۆی هێ 

 خۆیان لەگەڵ خەڵکدا تووڕەنی ئێوە لە بەرامبەر بە شێوەیەیک سەرەیک هەوڵ دەدەن بە دەربڕینی دۆ 
ستایەنی

بە گشنی هەمو   .هەموو ئەو بەشدار و خزمەتکارانەی ڕژێیم کۆماری ئیسالیم لە ن   ئاگانی و تاوان کەم بکەنەوە

ئەم پاوانە نارساوانە و هەمو ئەوانەی کە بوونیان بە کۆماری ئیسالمیەوە گرێدراوە و ئەمڕۆ بە هەر هۆیەک 

بە مەییل ڕیفۆرمخوازەوە هەموو هەوڵ دەدەن بۆ   کەسگەیل سازشکار ایەنی ئەم ڕژێمە دەکەن،هەروەهابێت دژ 

ئەوەی لە بزووتنەوەی جەماوەریدا داڵدە بدەن بۆ ئەوەی بتوانن خەباتەکانتان بە ڕێگای خۆیان کەناڵ 

  .بکەن
ا

بە ناونیشانی   ١٣٥٧ ئەمڕۆ ئەو هاوپەیمانییە دەناسنەوە کە مەبەستیان خومەینی فریودەرە لە ساڵ

"هەموو پێکەوە" چەوساوەکانی کۆمەڵگای ئێمە بەناچاری پێویستیان بەیەکڕیزی هەیە بۆ بەدەستهێنانی  

ە نا   ی ر
م یەکگرتنەوە لەگەڵ هێ 

ا
سەرکەوتن و دەبێت بتوانن بەیەک ڕیز دژ بەدوژمنەکانیان بجەنگن بەڵ

   .و شکست جەماوەریەکان و "هەموو پێکەوە" میوەی تر نییە جگە لە شکست

ت بە   .2
ا
ان ئینتەرناسیۆنال" لە دەرەوەی وڵ ر

لە بارودۆخێکدا کە میدیاکانی وەک تەلەفزیۆنی "من و تۆ" و "ئێ 

ان، بەناردنی بەسیج و   ر
پڕوپاگەندەی هەڵە سەبارەت بە ڕەزا شاە، لە هەمان کاتدا دوژمنانی گەل لە خودی ئێ 

ی   هەواڵگری بۆ ناو گردبونەوە جەماوەرییەکان بۆ وتنەوەی  دروشم"ڕەزا شا رووحت شاد"هەوڵیان دا بیچەقێێی

ان بگەڕێتەوە ر
دەنگدانەوەی هاواری   .وەک ئەوەی گەلەکەمان بیەوێت پاشایەنی پەهلەوی ڕق لێبوو لە ئێ 

ڕ لە خۆپیشاندانەکانی   ر
"مەرگ بۆ ستەمکار چ پاشا و چ رێبەڕ" و "مردن بۆ دیکتاتۆر" لە جەماوەری شۆڕشگێ 

الیەکەوە گوزارشتە لە هوشیارنی بەرزی جەماوەری قارەمانمان و لە الیەیک تریشەوە  خوێناوی ئەم دواییەدا، لە

مەکەی ددانشکێنە بۆ پەالقەژەی ن   دوودی کۆنەپەرەستەگان
ا
   . وەڵ

انیان دەرخست  .٣ ر
خاڵێیک تری دیاریش ئەو دروشم و لێدوانانەیە کە بە شانازییەوە یەکڕیزنی تێکۆشانی گەالنی ئێ 

کوردیستانە دایاخ دی" )ئازەربایجان بەخەبەرە، پشتیوانی لە    ازەربایجان ئۆیاخدی،کە یەکێک لەوانە " ئ

یان دروشمەکانی وەک "لە کوردستانەوە تا تاران، چەوساندنەوەی دژ بە ژنان" یان  .کوردستان دەکات(

ڕ لە شاری ڕەشت دەوتەوە ر
ان" کە جەماوەری شۆڕشگێ  ر

ئەم   ."کوردستان، کوردستان، چاو و چراکانی ئێ 

انیان نیشانداوە لە نێو دەم دانێیک قورسە   ر
دروشمانە هەمووی هاوهەڵوێستنر نێوان گەالنی پێکهێنەری ئێ 

دەیم ناسیۆنالیستە تەسکە فکرەکان کە لە ڕژێیم کۆماری ئیسالیم زیاتر لە هەموو کاتێک دەرفەتیان بۆ    لە

وبدەنەوە
ا
اندا بڵ ر

   .ڕەخساوە کە دابەشکاری لە نێوان گەالنی ئێ 

 



لە کۆتاییدا جەخت لەسەر ئەوە دەکەمەوە کە یەکگرتن و پڕچەککردن تاکە ڕێگایە بۆ پێش خستنی خەبات و  

یالیستەکان و سەرمایەدارە ناوخۆییەکان و کۆماری    ئیمێی
ان لە زاڵبوونی ر

ئازادکردنی جەماوەری گرفتاری ئێ 

داکاری سەرسامکەرانەی کە ڕوو دەدەن  و فی  ئیسالیم. بەو هیوایەی کە جەنگاوەرانی ئێستا لەگەڵ ئەو قارەمانی 

ی     .تێدەکۆشن ڕێگا بۆ ئەوە بکەنەوە و سەرکەوتنێیک یەکجاری بەدەست بهێێی

 

   لە کۆتایدا سەرکەوتن یه جەماوەری گرفتاری ئیمەێە و ریسوانی و سەرشۆری یه دوژمنەکانمان

  

ەف دێهقانی     ئەشر

 

   ١٤٠١ی خەرمانانی ٣١

 


