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  نايرا خلق یئفدا چريکھای

  ٢٠٢٢ نومبر ٢۶
  

  !است ايران مردم بخش یئرھا انقالب از حمايت ،کرد خلق دالورانه مبارزات از يتحما

 ستم تحت ھای توده دالورانه رزم تشديد و سراسری ای توده خيزش دامنه گسترش با

 و  مھاباد جمله از منطقه اين شھرھای از سری يک در اخير روزھای در کرد خلق

 جمھوری خلقی ضد رژيم  ھا، شھر اين شده آزاد محالت برخی در بندی سنگر

 يگانھای و سپاه شامل خود سرکوبگر نيروھای انبوه گسيل با  گذشته روز از اسالمی

 پا به مردم قصابی برای بزرگ کشی لشکر يک ضدخلقی، ارتش تجھيزات و ويژه

 ھجوم با گذشته ساعت ٢۴ در اسالمی جمھوری مزدوران .است داده سازمان خاسته

 و سنندج دھگالن، مريوان، ديواندره، پيرانشھر، بوکان، مھاباد، جوانرود، شھرھای به

 توده به مستقيم شليک با مزدوران اين .اند زده دست مناطق اين دلير مردم کشتار به ...

 گورستان کردستان،" ،"ست نشانه نظام اصل" ،"اسالمی جمھوری بر مرگ" فريادھای خالی دست با که ھايی

 "خيابان ما سنگر کارگران، ما رھبر" ،"برابری و آزادی ،آذری بلوچ، کرد،" ،"اند زنده ما شھيدان" ،"فاشيستھا

 معترضين از زيادی شمار اند، برافراشته را "سوسياليسم باد زنده انقالب، باد زنده" پرچم سنندج در يا و سرداده  ...و

 حقوق نھادھای رشگزا به .اند کرده مجروح يا و رسانده قتل به را دفاع بی مردم از تن ھا ده و کشيده خون و خاک به را

 شمار و اند باخته جان کردستان شھرھای در معترض ھای توده از تن ۵٠ از بيش گذشته ساعت ٢۴ در بشری

 تعرض اين در  .کند می منعکس را حقيقت از ای گوشه تنھا انگيز حيرت آمار اين تازه البته، .اند شده زخمی نامعلومی

 جنگی تيرھای مستقيم شليک با حاکم، داران سرمايه سرکوب نيروھای رساي و پاسداران خوی درنده ھای گله وحشيانه،

 ستايش اراده و مقاومت شکستن ھم در برای مردم، ھای خانه به تيراندازی با خيابان، و کوچه در مبارز مردم به

 با و گرفته بھره نيز تظاھرات به حمله برای دوشکا مانند سنگين نيمه سالحھای از حتی ستم تحت ھای توده برانگيز

 .باشد می ٩٨ آبان در ماھشھر نيزارھای عام قتل جنايت تکرار حال در کردستان خاسته پا به مردم کشتار

 با خاسته پا به ھای توده اسالمی، جمھوری مسلح نيروھای توسط خلقی ضد جنايات ترين کثيف به ارتکاب وجود با اما

 می را کردستان در محروم کودکان و مردان و زنان ھای سينه خلق دشمنان ھای گلوله که حالی در و چندان دو شوری

 ضد قھر جواب اند توانسته که جا ھر اند داشته چه ھر از استفاده با و نکرده ترک را نابرابر نبرد اين ميدان درد،

 از تعدادی تا اند شده موفق انقالبی جوانان نابرابر، نبرد اين در .اند داده انقالبی قھر با را سرکوب نيروھای انقالبی
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 در .بکشند آتش به را مھاجمين ھای ماشين برخی و برسانند ننگينشان اعمال سزای به را اسالمی جمھوری مزدوران

 اما افتاده راه به نکردستا روستاھای حتی و شھرھا در حاکم قاتالن توسط گناه بی مردم خون جويبارھای که حالی

 در رزمی سرودھای ترانه با دلير جوانان شبانه رزمی ھای رقص و آنھا اسالمی جمھوری بر مرگ فريادھای ھمچنان

 سراسر مردم و کرد خلق دشمنان قلب بر تيری ھمچون محالت برخی در شده پا به سرخ ھای آتش ھای شعله کنار

 خلق پاخاسته به ھای توده و مبارز جوانان پيام .است رفته فرو اسالمی ھوریجم امپرياليسم به وابسته رژيم يعنی ايران،

 نبرد جبھه در اخير سال چھار و چھل رسم به بلکه نشده، ستم تحت ھای توده دشمنان تسليم کردستان، :است اين کرد

 محرومان و گرسنگان بانقال پرچم و ايستد می  امپرياليستش حاميان و اسالمی جمھوری عليه ايران ستم تحت خلقھای

  .داشت خواھد نگاه اھتزاز در جوانانش پاک خون با را ايران

 پا به ھای توده دوش بر بزرگ ای وظيفه کردستان، در نابرابر و عيار تمام جنگ يک شرايط يعنی شرايطی، چنين در

 در خيابان کف فعالين و مبارز و آگاه جوانان پيشرو، نيروھای تمامی بر .است گرفته قرار ايران نقاط ديگر در خاسته

 کردستان در خويش برادران و خواھران مبارزات ياری به خود قيام و تعرض تشديد با که است ايران مختلف نقاط

  .ندھند را ای توده خيزش سرکوب و کردستان محاصره برای رژيم سرکوب نيروی به تمرکز اجازه و شتافته

 چنين در و گشته بدل ايران سراسر در محرومين و زحمتکشان انقالب مھم سنگر يک به کردستان ديگر يکبار اکنون

 و مبارز نيروھای کليه و ايران سراسر در ستم تحت ھای توده تمامی وظيفه آزادی، سنگر اين از دفاع ملتھبی، اوضاع

  .است آزاديخواه

 شھرھای در آزادی راه اخير دایشھ عزيزان تمامی و ھا خانواده به تسليت ابراز با ايران خلق فدايی چريکھای

 در آنچه ھر با که کنند می دعوت آزاديخواه و مترقی نيروھای تمام از ايران، آگاه و مبارز جوانان تمامی از کردستان،

 سرکوبگر رژيم عليه ھا جبھه تمام در مبارزه تشديد با و برخيزند کردستان خاسته پا به مردم ياری به دارند توان

 سرنوشت سوی به بيشتر چه ھر را غارتگران نوکر و زحمتکشان قاتل و فاسد وابسته، رژيم اين اسالمی، جمھوری

  .دھند سوق ھا توده توسط تاريخ دان زباله به سقوط يعنی خويش محتوم

  !ايران مردم انقالبی خيزش شھدای تمامی خاطره باد جاودان

  !اسالمی جمھوری سرکوبگر رژيم باد نابود

  !انقالب باد زنده

  نراھما پيروزی به ايمان با

  نايرا خلق یئفدا چريکھای

  ١١۴٠ -عقرب - آبان ٣٠ با برابر ٢٠٢٢ مبرنو ٢١

 


