
 ايران خلق فداييان اتحاد سازمان

 
Union of People’s Fedaïan of Iran                            Union des Fedaïans du Peupl 

d’Iran 

  

 کوم استعمل جنايتکارانه عليه مردم کردستان عراق مح
 

ديروز صبح در جريان مراسم عيدقربان درنتيجه دو اقدام انتحاری حدودا هم زمان در دفاتر حزب                   
 نفر  ۲۰۰در شهر اربيل بيش از       ) عراق  ( و اتحاديه ميهنی کردستان      ) عراق  ( دموکرات کردستان   
 کردستان و   دبيرکل حزب دموکرات  » سامی عبدالرحمان   « درميان جانباختگان     . کشته و زخمی شدند   

عضو دفتر سياسی حزب     » سعدعبداهللا  « ،  ) منطقه اربيل   ( معاون نخست وزير حکومت کردستان        
حکومت منطقه  ( وزير شورای وزيران    » شوکت شيخ يزدين    « و وزيرکشاورزی ،    ) عراق  ( دموکرات  

رشيد شه  خو« عضو رهبری اتحاديه ميهنی  و مسئول تشکيالت اربيل ،            » شاخوان عباس   « ،  ) اربيل  
عضو رهبری اتحاديه ميهنی کردستان به همراه شماری از کادرهای برجسته دوحزب و تعدادی               » ره  

 .از مردم کردستان که در مقر حضور داشتند ديده می شود

کردستان عراق پس از سال ها اجحاف و ستم ملی چندساليست که روی آرامش نسبی به خود می                      
ستان تنها منطقه ای از عراق بود که به دليل حکومت دو حزب              پس از سقوط صدام حسين ، کرد      . بيند

توانست از  ) عراق  ( و حزب دموکرات کردستان      ) عراق  ( نيرومند يعنی اتحاديه ميهنی کردستان        
عليرغم مشکالت عديده ، مردم کردستان در حال غلبه بر ضعف ها و               . چپاول و غارت درامان بماند    

گرچه هنوز نارسايي ها و مشکالت کم        . ی ديکتاتوری هستند  عقب مادگی سال ها تسلط حکومت ها       
اين وضع برای دشمنان مردم       . نيست اما چشم انداز غلبه برآنها تا حدودی قابل مشاهده است                

اقدام جنايتکارانه اخير برای انتقام از مردمی ست که سال ها                    . کردستان رشک برانگيز است     
ست خود حس کرده و عزم جزم کرده اند که در آرامش            ديکتاتوری و اختناق و ستم را با گوشت و پو         

 .و آزادی زندگی کنند

سازمان اتحادفداييان خلق ايران اين عمل ضدانسانی و وحشيانه را محکوم کرده ، به رهبری اتحاديه                 
و مردم کردستان عراق صميمانه      ) عراق  ( و حزب دموکرات کردستان      ) عراق  ( ميهنی کردستان   
 .تسليت می گويد
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