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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جوالی ١۵

  

 ! عزيز را از دست داديم"رحمان نجات"رفيق 
فيق عزيزمان ، ر٢٠١٧ جوالی١٤ - ١٣٩٦ ]سرطان[ تيرماه٢٣کاه، ظھر روز جمعه سف و اندوه جانأبا کمال ت

له در اقليم کردستان عراق را از دست   کومهۀ مرکزی حزب کمونيست ايران و نمايندۀ، عضو کميت"رحمان نجات"

له در شھر   تصادفی و با شليک اشتباھی سالح کمری خود زخمی شد و بالفاصله از مقر کومهًرفيق رحمان، کامال. داديم

سفانه به دليل خونريزی أھای زياد پزشکی، مت ال يافت اما با وجود تالش کردستان عراق، به بيمارستان انتقۀسليماني

  .شديد، در بيمارستان درگذشت

 
ھای انقالبی و انسانی و   اين خصلتًرفيق رحمان، يک پيکارگر کمونيست جدی و متين و مھربان بود که من شخصا

 طوالنی از شھرھای کردستان تا ۀحمانی مبارزرفيق ر. ام اجتماعی اين رفيق را از نزديک شاھد بودم و تجربه کرده

  ! پرافتخار خود داردۀ اقليم کردستان عراق را در کارنامًکردستان عراق و از آن جا به ترکيه و کانادا و اخيرا

 ۀله و ھم  عزيزم در حزب کمونيست ايران و کومه وی، رفقایۀآور رفيق رحمان را به خانواد درگذشت ناگھانی و شوک

گويم و با دل و جان در اين غم و اندوه از دست دادن رفيق  ن با صميم قلب و با تمام وجودم تسليت میان و مبارزانقالبيو

  !رحمان شريکم

  !باختگان راه آزادی و سوسياليسم گرامی باد ياد عزيز رفيق رحمان و ھمه جان
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  با احترام 

  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جوالی ١٤ - ١٣٩٦ ]سرطان[ تيرماه٢٣جمعه 

  

  باختن رفيق رحمان نجات  مرکزی حزب کمونيست ايران در مورد جانۀاطالعيه کميت*

html.12852/etelaie/php.index/Farsi/org.komalah://http  

  

پرسی تغيير قانون   تحوالت اخير ترکيه و ھمهۀار راديو پيام کانادا با بھرام رحمانی و رحمان نجات در بمصاحبۀ*

 اساسی

g9qf3N6n4Sw/be.youtu://https 

 

 


