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  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۴ اکتوبر ١٩

  

 !دژ شکست ناپذير انقالب» کوبانی«
 !»کوبانی«و خلق ھای مبارز و انقالبی » کوبانی«درود و ھزاران درود بر 

ی و برنامٔه  جنگ ژستراتي ،استفاده شد ،»داعش«عليه تروريست ھای  ،»کوبانی«در جنگ  ی  که ئتاکتيک ھا

و در جنگ رھائيبخش مردم » جاپان«عليه امپرياليسم » چين«پارتيزانی و توده ئی درازمدت  بود که در انقالب 

 ،»کوبانی«قالبيون اسطوره ئی يگانه علت موفقيت ان. استفاده گرديد» شوروی« عليه سوسيال امپرياليسم ،»افغانستان«

را از » کوبانی« انقالبی بود که ۀمی باشد و دوم اجرای ھمين برنام» کوبانی«نخست وحدت ملی و انقالبی خلق ھای 

 .انقياد و شکست حتمی نجات بخشيد و شھرٔه عالم ساخت

ضد تروريسم و ه  ب،حاتی خارجی  با اتکاء به نيروی اليزال شان و بدون ھيچ گونه کمک  تسلي،»کوبانی«خلق  انقالبی

 جنايتکارانرا به قبرستان » کوبانی«قربانی دادند و  ،رزميدند ،سرسختانه مقاومت نمودند، »وھابی«نيسم ووش

ارتجاعی وابسته به امپرياليسم و » دولت «،متأسفانه  در اين نبرد غرور آفرين و دورانساز .مبدل ساختند ،»داعش«

ننگ  .را تنھا گذاشت و از ھرنوع معاونت و کمک تسليحاتی خودداری ورزيد»  کوبانی« ،»ناقليم کردستا « ،ارتجاع

 ! »دولت اقليم کردستان« بر 

از تاکتيک و تئوری جنگ دراز مدت  ،»کوبانی« که انقالبيون اينک . به ستارٔه سرخ انقالب  تبديل شده است،»کوبانی«

ه و پيروزی ھائی را به دست آورده اند  استفاده نمود،م گرايان فاشيست اساله در برابر ارتش سيا،برای مقاومت و دفاع

 و استواریکه رھبری جنگ در کنار اين را نيز بايد متوجه باشند که حفظ و تکامل اين دستاورد ھا زمانی ميسر است 

انديشۀ مائو تسه دون نيز شھامتی که تا اکنون از خود نشان داده اند، با انديشۀ دورانساز عصر يعنی مارکسيزم، لنينيزم 

سنگر سرخ انقالب  به را » کوبانی«ند و  مسلح گرديده، سيستم امپرياليزم و ارتجاع را با علم انقالب به زانو درآور

  . سازندمبدل، جھانمنطقه و برای رھائی زحمتکشان و کارگران 

 زده باد کوبانی

 درود بر کوبانی

 

  


