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  شمی صلواتی

 کردستان تنھا نيست
  .کردستان تنھا نيست، سنگر انقالب ايران است دِوحشی بودنتان را به رخ ما نکشي

  »....سنگر انقالبی که قراره بساط شما را برچيند با جايگزين کردن يک سيستم انسانی و برابر

 .... ھم شاھد بی رحمی و وحشيگری ھای آدم خواران صفويه بودندًمردم کردستان قبال 

     مرتجعی چون خمينی را نپذيرفت۵٧انقالب   کردستانی که از ھمان ابتدای

 صفويه باشند و آن را يک تحقير و يک سقوط ینمی داد در رکاب آدمخوارھا  آن اجازه  غرور ساکنين  کردستانی که

   به سيستم جمھوری اسالمی که بر آمده از جھل و بردگی بود نه گفتند و بھای گران می دانستند به ھمين دليل،  اخالقی

 ...آن را نيز پرداختند

و ھنوز نمی توانند درک کند . نمی خواھند از وحشيگری خود بکاھند  )ھای صفويهه پسماند( هللا ھا  ھنوز حکومت آيت

زمين و ھوا مردم کردستان   از  دور از اطالع رسانیه فريبی ، ب  نيست تا با عوام۵٨ و ۵٧ھای  امروز ديگر سال  که

 ...... خاک و خون بکشند  به  را

بی   و در نبردی نابرابر، با نيروھای سرکوبگر جمھوری اسالمی، در اوج  امروز مردم کردستان در شرايطی سخت

 ....نيستنددرگيرند، مردم کردستان سزاوار اين ھمه رنج   رحمی،

که باشد اعتراضات را بايد   در ھر کجائی اين جھان  ..آزايخواه ست   ھر انسانۀوظيف  کردستان را نبايد تنھا گذشت،

 ...اطرافيان را خبر کند   .سازمان دھد 

ردم کردستان از م   ممکن،ۀو به ھر شيو  در ھر کجا که ھستند بايد  لبان سياسی و انساندوست ھا، برابری طآگاھان  

 ... انسانی ستۀاين يک وظيف  حمايت کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ند دی آفري ا در کردستان فاجعه. ۵٨ - اسد- رداد م٢٨به فتوای خمينی در   حزب آ ۀگل  با اعزام ھشتصد ھزار نفر از 

 ....تکرار شود   خونين دوبارهۀنگذاريد اين فاجع  که ھنوز در ذھنھا ماندگار است،

خواستار جدائی کامل مذھب از دولت بودند طرفدار آزادی بی قيد و   ...تان برابری می خواستندچرا که مردم کردس

 .... . ھستند  و برابری زن و مرد بودند و  شرط سياسی

و مانع   آن را نداشتند  هللا ھا توان تحمل آيت   می شد  در آن زمان رھبری  کردستانی که توسط شوراھای محالت

در کنار خمينی   ناسيوناليستھای ايرانی، ملی مذھبی ھا  در آن زمان. طلب در ايران شدندی ش برابرپيشروی اين جنب

کردستان سرزمينی که وجب به وجب آن در دفاع از انسانيت به خون   را توجيه کردند  اند و حمله به کردستان ايستاده

 .......ک و خون کشيد شدندسرزمينی که در دفاع از ارزشھای انسانی مردمانش به خا. آلوده است

سکوت به معنای بی تفاوتی نيست بلکه به معنای شريک شدن در جنايت است، به معنای ھمراه شدند با   به ھمين دليل

 ...عام کودکان است  نايت و خشونت است به معنای قتلئيد جأبه معنای ت  .حکومت آدمخوار صفويه است

ه يک صدا با مردم کردستان ب  به جوانان آزايخواه  به جنبش برابری طلب ايران،  پيام من به مردم آزايخواه ايران،

که در آن انسانيت و   کنيمءجھانی را احيا  تا بتوانيم  ما بايد باھم باشيم تا بتوانيم بر جھل و جنايت پيروز شويم  پاخيريد

 ..... .زندگی برای ھمه باشد

 ....   باشدزن زندگی آزادی معيار شعور و آزادگی ما

 "زنده باد انقالب"

  "شمی صلواتی"  ميالدی٢٠٢٢مبر نو٢٣

 


