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ان و س�است گرسنە کردن  ق کردستاندر مورد حملەی درندانە بە کول�� ن ��  ! و ب�کار کردن سا�ننی
 
 

تار�ــــخ چهل سالەی جمهوری اسال� ایران ، تار�ــــخ کشتار، تعق�ب ، زنداین کردن  و ترساندن ملت های ایران خصوصآ مردم 
ق کردستان هم�شە مرکز  ق کردستان  است . �� ن روزهای حا�م�ت و بقدرت رس�د�شان . آزاد�خوا� بودەاست�� در اولنی

ب�گمان تبل�غات مختلف در زمینەی جبهەی اصالح طلبان در درون رژ�م ،  لت کردصادر شدە است. ، فتوای نابودی م
 میباشد  و ادامەی همان س�است حا�م�ت دعاهایئ ب�جا و تظاهر س�ا� بودەا

�
ان جمهوری اسال� هم� . دولتمردان و ره��

�کند   عدالی� و �کوب کە برعل�ە ملتدر تحم�ل ی�  ق  های ایران انجام دادەاند �� . رژ�م اشغالگر ایران عالوە بر اینکە ��
پاسداران، ز�ر بنای  ، در همان حال ارگان های اطالعات و �سیج وسپاەتبد�ل نمودەکردستان را بە  ��ازخانەای بزرگ 

ن و�ران نمودەاند.   اقتصادی کردستان را ن�ی
ن ما�حتاج روزانەو حا�م�ت به یچ وجه ارز�� برای شکوفایئ اقتصاد کردستان در برنامە نداشتە و با تحم�ل ب�کاری، تامنی

س�است  . بە مردم کردستان حملە مینما�د  امرار معاش مردم را بینها�ت مشکل نمودەاست .  و رژ�م هر روزە با بهانەایئ 
اتژیدن و بدهکار کردن ، گرسنە نمو ب�کار کردن ان   محوراس�� س�ستمهای اشغالگر� باشد. ناچار کردن کارگران و رنج��

ن  ر شوندو بە اعماق ایران سفر  " ی موقی� و فص� دو "کارکردستان، کە صدها ک�لومی�� از میهن خ��ش بمنظور �افن�
ی ن کردستان انتخاب کردەباشند،کنند، بخ�� از آن س�است است. از این د�دگاە شغل کول��  ، شغ� ن�ست کە سا�ننی

 . ر آنها تحم�ل گرد�دەاستبل�ە رنج و مراری� است کە ب
 

ن و اهانت قرار دادە و سپس  ان را مورد توهنی با اینوصف ایران و ترک�ە مهر قاچاق�� بر آن ک���دەاند و بدین وس�لە کول��
ە قانوین اعالم م�دارند  این شغل را  ان هر روزە افزا�ش � �ابد. علغ�ی غ. تعداد کشتەها و اعدام کول�� مواضع صلح م �ی

طلبانەی ملت کرد ، جمهوری اسال� ایران بە تجاوز و ز�ر پا نهادن و رعا�ت نکردن حقوق ��� ادامە م�دهد. ا�نون در 
اضات مرد� در خ�ابان ها  ق کردستان و مناطق د�گری از ایران نارضایی� و اع�� "  بصورت  پهن کردن سفرەی خا� ��

اض م�کنند.  جلوگر شدە و بدین وس�لە بە ن مردم اع��  س�است ب�کار کردن و گرسنە نگە داشن�
 

اضات وسیع  ان را توسط جمهوری اسال� محکوم � نما�د. و از اع�� کنگرەی م� کردستان �شدت خشونت و کشتار کول��
اضات روز ادامە دارد و  ١١هم ا�نون و است. آرا�ش �افتە  سفرەی خا�"کە در نماد "  مردم مردم  کە برای همزمان از اع��

اضات مردم را بازگو � نما�د، سادە ت� تا�ت�ک سفرەی خا� صلح و نان  و آزادی ابراز م�دارند، �شتیباین م�کند.  �ن ، کە اع��
 آسودەای را � طلب

�
اض ا�سانهای آزادەا�ست کە زند�  ند. شیوەی اع��

 
اضات و مبارزات تودەهای مردم ، کە ودەهای سایر نوا� ایران شدەان و ت، افتخار و ��لندی شهروندان کردستاع��
ان ن وره��                 .                                                     جمهوری اسال� را �شان م�دهد  ماه�ت ضد مرد� مسئولنی

 
ق کردستان ک از شهروندان کردستان در هر جایئ کە هستند،. ن. ک   / کنگرەی م� کردستان احساس  و �سبت بە ��

ان �شتیب ا . و روند اتحاد م� را هموار نمودە و تق��ت نمایند. اتحاد م� باین کنند مسئول�ت م�کنند، م�خواهد کە از کول��
اتحاد م� برای استقرار س�ستم  غالگری است. ارزش ت��ن اسلحە و ابزار�ست کە در خدمت مبارزە با س�است اش

ام بە دگر اند�شان کە ضا ی دمکرات�ک و اح�� ورت دارد. و اتحاد م� �س�� من اقتصادی شفاف و جامعەای آ�اە است �ن
ش  . دهد "داد پروری و برابری اجتما� " بودە وآنها را تکامل م� برای گس��

 
ی کنگرەی م� کردستان   هیئت ره��

         ٢٠١٨آور�ل  پنجست و �ب
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