
  

  از مقاومت حماسی کوبانی حمایت کنیم!
 

 

 ایستتتاد ی وحشتت  و جهل لشتت ر علیه وارفدایی و حماستتی چنان آن جوان و پیر و مرد و زن از اعم کوبانی مبارز مردم که هاستت ههفت
 شاهد جهان بزرگ شهرهای. است داشتته پی در را جهان ستراستر شترافتمند هایانستان و خواهانآزادی حمای  و همدردی که کنندمی

 .اندبسته چشم آن برابر در غرب هایرسانه و آزاد اصطالحبه جهان هرچند اس ،کوبانی مبارزان از دفاع در وسیع تظاهرات

 همدوش مصمم و آ اه زنان. اس  جنگ مقدم خط در مسلح شیرزنان حضور ستازدمی پرصتالب  و نمونه واقعا را کوبانی جنبش آنچه
 زنان درخشش. دهندنمی عتی  عصر جالدان به را شان سترزمی  اما دهند،می جان و رزمندمی عشت  از مملو هایقلب با باکانهبی مردان
 زنان هایانسازم خاصتا پوشالی هایرژیم  رفتار و دربند ملل تمام به را انسانی  و میه  به عش  از بزر ی درس کوبانی، در کورد پرشور
 .«خورندنمی ش س  هر ز متحد مردم» که دهدمی آزاده

 در هاقدرت ای  هایچوبدس  کمک به که اس  انگلستان و اسراییل امری ا، حرامزاده مولود «داعش» که اس  روش  همگان بر دیگر
 جهیزت عیارتمام ارتش یک هایستتالح تری پیشتترفته با  رفته، قرار تربی  تح  هاستتا  قطر و اردن عربستتتان، ترکیه، چون منطقه
 و امری ا استعماری هایبرنامه برای را راه استالم نام زیر القاعده، و طالبان همانند ضتدبشتری، و ارتجاعی ماورای  روه ای . است  ردیده
 کاستراتژی منطقه ای  در امپریالیستی کشورهای درازمدت هاینقشه تا ستازدمی ی ستان خون و آتش به را میانه خاور کرده، هموار غرب
 . ردد عملی جهان

 دض شعار ی سو از آنان. نیست  بیش ایفریبیعوام متحدانش، و متحده ایاالت رهبری به «داعش ضتد جهانی ایتالف» ستروصتدای
 ایهرژیم وغیره قطر اسراییل، ترکیه، طری  از تمام شرمیبی با اما زنند،می  روه ای  علیه هوایی حمالت از حرف و دهندمی ستر داعش

 ستتندهب ای  به. برندمی پیش به را ستتوریه مل  علیه کارانهجنای  جنگ و دهندمی ادامه داعش ارتش تمویل و تجهیز به منطقه ارتجاعی
 ارندسپمی جان مرز در کوبانی مجروحان که  یرندمی قرار مداوا تح  درحالی ترکیه و استراییل هایشتفاخانه در آنان زخمیان حتا ن رده،
 تعداد که زمانی ۴۰۰۲ در ولی زندمی اسد بشار رژیم علیه مبارزه از داد ترکیه دول  امروز. شودنمی داده برایشان ترکیه به ورود اجازه چون
 .ریخ می دوستی طرح خفاش رژیم آن با  رفتند،می قرار ش نجه مورد سفاک رژیم ای  هایزندان در مبارز هایکورد شماربی

 شمچ خار کوبانی بخشآزادی و مترقی جنبش اما نمود، نگرانی اظهار کوبانی وضعی  از عامه اذهان فریب برای شتخصتا اوباما هرچند
 ناصرع هر ونه وجود از سوریه تا اس  خواستنی امر شتان برای ناپذیرتستلیم آزاد ان ای  سترکوب و است  منطقه در متحدانش و امری ا

 رکیهت طری  از برع س حتا رستتدنمی آنان به کم ی تری کوچک تنها نه که استت  دلیل همی  به.  ردد تهی مترقی و خواهدموکراستتی
 یگانه ،«کوردستان کار ران حزب» هایپایگاه اردوغان فاشیستی دول  همزمان و بندندمی را رسانیکمک راه  رفته، محاصره در را کوبانی
 .دهدمی قرار بمباردمان مورد را منطقه در کوبانی قدمثاب  مدافع

 کوبیدندرهم اب استت ،ایستتتاده پنتا ون جنگی اربابان کنار داعش مدافع و  رحمای  مثابهبه عمال که ترکیه ستترکوبگر و مستتتبد نظام
 از نجرزدنخ با عمال و  ذاش  نمایش به را اشبشری ضد کثیف ماهی  دیگر بار «اس  انسانی  از دفاع کوبانی، از دفاع» اخیر اعتراضات
 ژیمر مقابل، در. استت  آتش با بازی معنی به کار ای  که نمود جنگ اعالن کورد مبارز و پاخاستتته به خل  با کوبانی، مقاوم  بر پشتت 

 با دباشمی مذهبی و قومی هایاقلی  و خواهآزادی د راندیشان برابر در رذال  و جنای  و جهال  نماینده که روحانی-ایخامنه جالدصتف 
 .اس برآمده دنیا سطح در آبرو کسب صدد در رندانه داعشی ضد مضحک ادای و اک 

 مبارزان .نیس  مقایسه قابل آن پش  در ایستاده بزرگ هایغو  و داعش نظامی برگ و ساز با هر ز کوبانی رزمند ان ناچیز ام انات
 مقاوم . استت  ردیده حامیانش و داعش واماند ی باعث آزادی و میه  از دفاع در اینان بزرگ اراده ولی اند تنها تاستتف با کوبانی
 محاصره حلقه ش ست  با که  ردیده آنان صفوف به مناط  سایر داوطلب مبارز هاده پیوست  سبب کوبانی مردم افسانوی و انگیزستتایش
 و انسانی رشارس روحیه. کنندمی سپر سینه شان خون نثار سرحد تا مبارزه ستنگر در مانندبی تعهد و شتهام  با رفته جنگ میدان به ترکیه
 ترک را هرش مبارزی هیچ. شویممی پیروز یا میریممی یا ما: »دریاف  خوبی به توانمی فرماندهانش از ی ی سخنان در را کوبانی جویانهرزم
 ...«ب شند را همه هیوالها ای  داده اجازه و کندمی نظاره فقط کند،می نظاره جهان. کندنمی



 زلهمن به کوبانی مردم قهرمانانه پایداری اند،داده ستتو  بربری  و وحشتت  و جنگ کام به را جهان متحدانش و امری ا که شتترایطی در
 ایس جرقه نیکوبا بخشآزادی جنگ. بیاموزیم شان رزمند ی و انسانی بزرگ روحیه از و برخیزیم حمایتش به باید و ستودنیس  امید روزنه
 برای و دارند ستتر در خطه ای  برای ویرانگر و خطرناک هاینقشتته که شتتان هایچوکره و بزرگ هایقدرت ستتایر و امری ا پای زیر در

 مقایسه هانیج دوم جنگ در «استالینگراد» مقاوم  با را کوبانی ایستاد ی تحلیلگران از تعدادی. اندساخته جاری خون جویبار کردنشعملی
 . ردید هیتلری فاشیزم مفتضح ش س  سرآغاز که کنندمی

 الهام عمنب به نموده باز جا جهان سراسر آزاده هایانسان قلب در یافته جهانی طنی  کوبانی متهورانه رزم غرب، ایرسانه سانسور همه با
 سراسر رد ضدبنیاد رایی و ضدامپریالیستی مبارزه صف و آفرید جهان خواهانآزادی برای ایارزنده هایدرس کوبانی. اس  ردیده بد  شان
 در هایشتوده ایاستوره نبرد اما شود،می تهدید جدی خطرات با و محاصره در چهارسو از هرچند کوبانی. ستاخ  همد  و متحد را جهان

 . ردد مسلط خطه ای  بر داعش ولو اند میدان برنده هرصورت در آنان و  ردیده ثب  جهان مبارزاتی تاریخ صفحات

 القاب با  ونا ون دشتتمنان وارستتمار  روییدن شتتاهد و کرده حس وجود تمام با هاستت ستتا  را خونریزی و خیان  تلخ طمع ما مردم
 و شغالگرانا برابر در برداشته استوار های ام کوبانی، مبارز خل  خیزش از الهام با تا رسیده فرا آن زمان بناً اند، متجاوزان ستوی از فریبنده
وز ر کشورهای مختلفخواهان آزادی ،کوبانى انجه  حمای  از مبارز .پاخیزیم به اند، رفته بازی به را مل  سرنوش  که پلیدش مزدوران

 شود.ر سراسر جهان بر زار میهای دهپیماییراند و کنی ذارى منام «روز جهانى کوبانى»عنوان نوامبر را به او 

 حمای  هار، انبنیاد رای و اشغالگران مقابل مبارزه در تنهابودنش و داخلی  یرنفس مصایب تمام با «افغانستان همبستگی حزب»

 علیه رذیناپ سس  مشترک رزم خواهان داشته، اعالم محروم ملل سایر و کوبانی قهرمان خل  ناپدیرخستگی مبارزات از را خویش دریغبی
 جهان برای که س نیروهایی و عناصتر تمامی وظیفه کوبانی عادالنه پی ار از دفاع .باشتدمی جهانی خونریز هایقدرت و مذهبی فاشتیزم
 .رزمندمی عدالتیبی و ستم از عاری

 ،بلخ ،والی  کشور )بامیان، ننگرهار ۷پیوندد و بدی  مناسب  در کوبانی می به کارزار جهانی دفاع از «افغانستان همبستگی حزب»

 اس .اندازی نمودههای را راهفراه و نیمروز( راهپیمایی ،تخار ،هرات
 

 تواند!ی شکست داده نمییخلق برپاخاسته و مصمم را هیچ نیرو

 کوبانی شرم کنند!تحلیلگران نوکر امریکا، از وجدان بیدار و شهامت زنان 

 رد برخیزیم ورنه تا ابد از زنجیرهای جهالت و ستم رهایی نخواهیم داشت!وچون شیرزنان ک

 

 حزب همبستگی افغانستان
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