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  یدھقان اشرف
  ٢٠٢٢ نومبر ٢۶

  

 "!ايران مھاباد، کردستان، الگوی کل"
  ) کردستانۀدر ھمبستگی با توده ھای رزمند(

  
  نايرا کف بر جان جوانان و انقالبی ھای توده

تم و ظلم تحتً شديدا و ردلي مردم به مسلح نيروھای وحشيانه بسيار حمله با امروز تان، س ه وضعيتی کردس ده وجود ب  آم

ز قھر مقابله و کشور سراسر ھای خيابان در شما رزمنده حضور که است ا آمي زدور نيروھای ب ه اسالمی جمھوری م  ن

ه است ضروری امری بلکه باشد می کردستان مردم با ھمبستگی جھت انقالبی وظيفه يک تنھا شی ک ين نق ده تعي  در کنن

  .دارد انقالب تداوم و فاسد و جنايتکار رژيم اين سرنگونی

 ھای سالح به مجھز که خود مسلح اینيروھ ايران، سراسر در اش وحشيانه کشتارھای تداوم در اسالمی جمھوری رژيم

ا اين .است کرده گسيل آزادگان، سنگر اين کردستان، رزمنده ھای توده عام قتل برای را ھستند سنگين ه نيروھ  در فقط ن

ه بلکه کنند می شليک سالح بی ھای توده سوی به کشت قصد به محابا بی خيابان و کوچه ه ب ردم ھای خان ز م ورش ني  ي

 جوانرود از کردستان، شھرھای ديگر به اکنون انداختند راه به مھاباد آگاه و دلير مردم عليه ابتدا آنھا هک جنگی .برند می

دره و سردشت و مريوان تا گرفته پيرانشھر و ان و ديوان اران و بوک نندج و کامي ی و س تاھای حت ن روس ه اي شيده منطق  ک

ه تمام قساوت و رحمی بی با منطقه اين در دشمن نيروھای .است شده شتار ب ردم ک شغولند م ر و جوان خون از و م  و پي
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د ساخته جاری خون جويبارھای کودک، ين در .ان يچ اوضاعی چن سان ھ ه آزاديخواه ان بش ک ا قل ا حقيقت ان قلب ب  مردم

ه قرار خون و آتش زير در که ھائی توده به ياری سنگين وظيفه و نشسته ساکت تواند نمی تپد می ايران رنجديده دا گرفت  ن

ه جنگی در کرد قھرمان خلق به ياری بزرگترين اما .نکند احساس خود دوش بر را ه اسالمی جمھوری ک وده علي  ھای ت

ده حضور .است ميسر ايران شھرھای ديگر به نبرد گسترش طريق از انداخته راه به کردستان ستمديده وده رزمن  ھای ت

ان در برکف جان جوانان و انقالبی دگی باعث ،کشور سراسر ھای خياب شتر تمرکز از و شده دشمن نيروھای پراکن  بي

داوم و گسترش حال ھمان در .کاھد می کردستان در مسلح نيروھای انی نبردھای ت ه و خياب ا مقابل زدوران ب  جمھوری م

م ايران، مختلف نقاط در اسالمی شتر چه ھر را رژي صال و ضعف دچار بي وده استي ذر و نم أس ب دی و ي ان در ناامي  مي

ه است پروسه اين در .کند می تشديد را آن درونی تضادھای و پاشد می وھايشنير يش اسالمی جمھوری ک يش از ب ه پ  ب

  .گردد می ھموار پيروزی به رسيدن تا انقالب  راه و شده کشيده نيستی و مرگ يعنی خود محتوم سرنوشت سوی

اط در ردمم که است آن از حاکی امروز خبرھا که گفت بايد اميدواری، احساس با ران ديگر نق ين اي  در را ضرورتی چن

ا بوشھر، تا قزوين تا مشھد، تا تبريز، تا ھمدان تا گرفته تھران از شھرھا از بسياری در اکنون و يافته در ت اس بن  ...و عب

 و دلير مردم از را خود پشتيبانی و حمايت اعتراضی، تجمعات با نيز دانشجويان .ھستند دشمن نيروھای با جنگ حال در

ر .دارند می اعالم کردستان رزمنده ران "شعارھائی نظي تان، الگوی کل اي اد، کردس ران و شھرھای ديگر " مھاب در تھ

دای رای اھ اطق مختلف ب ری  فرياد زده می شود و برخی از مردم من ه صحنه درگي تانھای شھرھائی ک ه بيمارس خون ب

   .ھستند، روان شده اند

ه است آشکار امروز تان شھدای خون ک ا کردس ھيدان ديگر خون ب ران سراسر در ش ه در اي دی .است آميخت د تردي  نباي

 باشد می انقالب امر تداوم و اسالمی جمھوری امپرياليسم به وابسته رژيم سرنگونی بر تضمينی خونھا اين بذر که داشت

ر حاکم داری  سرمايه سيستم نابودی حال ھمان در و ران ب ه اي ر اصلی عامل ک ی و گرسنگی و فق انی ب زاران و خانم  ھ

  .دھد می نويد را ماست ستم تحت ھای توده ديگر و زحمتکشان و کارگران مشقت و رنج

شکيالت يک نيازمند قطعی، پيروزی به يابی دست برای ايران در انقالب ی ت شکيل حاضر حال در .است انقالب روه ت  گ

اری مخفی اصول شديد رعايت با و اندک تعدادی با دهرزمن و آگاه جوانان توسط نظامی -سياسی ھای اط در ک  مختلف نق

  .است اساسی نياز اين به پاسخگوئی در گامی ايران،

  !جنگد می آزادی و مسکن نان به يابی دست برای که کرد رزمنده خلق بر درود

  !دشمن مسلح نيروھای انقالبی ضد قھر مقابل در ھا توده انقالبی قھر باد پيروز

  یدھقان اشرف
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