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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١۴ اکتوبر ٢١

 

  

 مقاومت و نبرد دورانساز کوبانی،

 !پايه ھای امپرياليزم را به لرزه درآورد 
 با حمايت مستقيم امپرياليزم امريکا، انگليس، دولت صھيونيستی اسرائيل و دولت اسالمی شام و عراق مشھور به داعش

رژيم مستبد و سرکوبگر ترکيه چون سمارق از زمين روئيد و توانست در ظرف چند ھفته، چند شھر را در عراق 

ار پيوستند تا ھزاران جنگجوی اسالمی از کشورھای مختلف جھان به اين گروه جنايتک. تسخير و سوريه را تھديد نمايد

تبھکاران داعش با به رگبار بستن ده ھا محصل عراقی و سربريدن ھا چنان . از کنيز و غنيمت ھای جھاد بی بھره نمانند

وحشتی را آفريدند که روی القاعده و طالبان را سفيد کردند تا با اين اعمال جنايتبار شان بتوانند ترس را در دل ھای 

عش در سر بريدن ھا و مثله کردن انسان ھا و به کنيزی گرفتن زنان، دوران صدر اسالم را جنايتکاران دا. مردم بکارند

خواھند شريعت غرای محمدی را در پناه بيرق سياه که بر فرق آن کلمۀ طيبه نقش است، تطبيق  زنده ساختند، زيرا می

  .  نمايند و خالفت اسالمی را بنا نھند

 مناطق مختلف در عراق و فرار بی شرمانۀ اردوی پوشالی آن کشور در مقابل داعش جنايتکار بعد از تسخير شھرھا و

داعش، به سوی کوبانی منطقه ای در شمالشرق سوريه و از بزرگترين شھرھای ُکردنشين اين کشور رخ نمود تا بتواند 

 ددمنش ترکيه مانع از داعش کوبانی را به محاصرۀ کامل خود درآورد و تانک ھای رژيم. رژيم بشاراسد را تھديد نمايد

. ی خود را با داعش به نمايش گذاشتبا اين عمل، ترکيه ھمدردی و ھمسوئورود پناھجويان ُکرد به ترکيه شدند و 

که حزب کارگران کردستان  حيدرالعبادی نخست وزير عراق طی سخنرانی در پارلمان اين کشور با اظھار اين

 نمود که ترکيه از عراق خواسته تا با اين حزب بجنگد و ءه است، افشانقش مھمی در مقابله با داعش داشت.) ک.ک.پ(

  ! می داند» تروريست«نيروھای آن را از مناطق دفاعی مديا بيرون کند، چون حزب کارگران را يک حزب 

و دفاع از شرف : رو شده با تشديد محاصره و بمباران توپ و ھاوان بر مناطق مسکونی، کوبانی با آزمون تاريخ روب

کردھا که در طول تاريخ از دين خاطرۀ خوشی نداشته اند، اين بار نيز دست رد به سينۀ . ناموس مردم يا مرگ با افتخار

روستاھای کوبانی تلفات سنگينی را . سياه شريعت غرای محمدی با نام داعش زدند و خود را برای مقاومت آماده ساختند

وليت دفاع از کوبانی را بر عھده که مسؤ) گ.پ.ی(، واحد مدافع مردم متحمل شد، اما وقتی جنگ به شھر کشانيده شد

. دارد، ضربات کوبنده ای را بر پيکر کثيف داعش وارد ساخت و کوچه ھای کوبانی را از اجساد داعشيان پر نمود
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ل محمود برخودان قومندان ارشد نظامی در کوبانی ضمن صحبتی اظھار داشت که ھيچ يک از دول جھانی به شمو

ما با نيروی خود و تدارکاتی که ديده «: وی گفت. دولت اقليم کردستان به واحد مدافع مردم کمک تسليحاتی ننموده است

تصور داعش اين بود که پس از . بوديم، مقاومت کرديم و از برنامۀ تاکتيکی معين برای جنگی درازمدت استفاده کرديم

  ».شود، ولی ما برای شھر تدابيری در نظر گرفته بوديمگ از روستاھا وارد شھر .پ.پاکسازی نيروھای ی

ملتی که شيوۀ کار کردن با اسلحه را بلد نباشد، : باشندگان کوبانی گو اينکه اين سخن نغز لنين را آويزۀ گوش نموده بودند

ی و مقاومت مبدل گرديده کنون به سمبول رھائکردھا پس از دھه ھا زندگی مسلحانه، ا! بھتر است که ھمچنان برده بماند

کوبانی در يک جنگ نابرابر در مقابل بزرگترين گروه جنايتکار جھان . تفنگ سرنوشت کوبانی را رقم می زند. اند

کوبانی از شرف و عزت مردمان آزاده ای به دفاع برخاسته . قرار گرفته و تن نحيفش با آن دست و پنجه نرم می کند

کمان گوناگون در کشورھای مختلف کردنشين شکنجه شده، به قتل رسيده و مثله شده است که در طول تاريخ از سوی حا

آنچه درين جنگ نابرابر از اھميت ويژه ای برخوردار است، نقش الھامبخش و بارز دختران نوباوه و زنان شجاع . اند

 داعش می روند، از عفت و ی بر لب، به جنگ آدمخوارانمملو از عشق به آزادی و سرود رھائکوبانی است که با قلبی 

تا ناموس سرزمين خود دفاع می کنند و دشت و دامان و روستاھای کوبانی را با خون سرخ خود رنگين می سازند 

  .ی از خون غرق سازندجنايتکاران اسالمی را در دريائ

کوبيده » امعۀ مدنیج«مقاومت در کوبانی و دفاع از سرزمين آزادگان، بايد مشت محکمی بر دھان آن عده از بزدالن 

باشد که با وقاحت تمام، استقالل کشورھا را امر مسخره می دانند و با شعف و سرور از وابسته بودن به کشورھای 

با چنين روحيه و ) زن و مرد(اگر استقالل امر مسخره ای می بود، دالوران کرد . قدرتمند کف بر دھان می آورند

که زنده به دست جنايتکاران  داختند و حماسۀ تاريخ را نمی آفريدند و برای اينشجاعتی به دفاع از سرزمين خود نمی پر

با سرخمی تن به » جامعۀ مدنی«داعش گرفتار نشوند، با آخرين مرمی به زندگی خود خاتمه نمی دادند بلکه مانند فعاالن 

  .اسارت می دادند

 ويژه کوبانی سر تعظيم فرو آورده و حمايت خود را از سازمان انقالبی افغانستان به مبارزه و مقاومت رزمندگان کرد به

کوبانی اکنون يک شھر نه بلکه نماد مبارزه با جھالت اسالمی و حامی . مبارزۀ به حق و عادالنۀ کوبانی اعالم می دارد

 دفاع برخيزند لذا بر تمام ملت ھای آزاديخواه جھان است تا از اين مبارزه با قاطعيت کامل به. اصلی آن، امپرياليزم است

امپرياليزم امريکا و . و نگذارند ملتی در زير پای جناوران اسالمی با مارک داعش و حاميان امپرياليست آنان مثله شود

امپرياليست ھای ديگر خواھند کوشيد تا مبارزۀ کردھا به ويژه کوبانی را از مسير اصلی آن منحرف سازند، زيرا 

ن عراق و ايران به ابزاری در دست امريکای جنايتکار مبدل شده اند و می خواھند احزاب ناسيوناليست حاکم در کردستا

امپرياليست ھا به ھر جا رفته اند، جز . برای خوشخدمتی به بادار، داعيۀ کردھا را به پای امپرياليست ھا قربانی کنند

ن امر مستثنی نيست، لذا ھيچ کمکی از کوبانی نيز از اي. وحشت، کشتار، ويرانی و بربادی چيزی به ارمغان نياورده اند

 تا از اين وضعيت بدر آيد، مگر گرفت نخواھد صورتی شان به کوبانی  کشورھای امپرياليست و حمالت ھوائسوی

داعش (دفاع خلق کوبانی و دفاع خلق ھای آزادۀ جھان از مقاومت و ايستادگی کوبانی در مقابل پادوان امپرياليست ھا 

وزۀ بزرگترين و جنايتکارترين گروه اسالمی جھان را به زمين می مالد و مورد تحسين و حمايت کوبانی پ). خونخوار

ساز، پايه ھای امپرياليزم را چنان لرزاند که  گيرد و با مقاومت حماسی و تاريخ ملت ھای آزاديخواه جھان قرار می

  . خواب خوش را از چشمان حاميان امپرياليست آن ربود

  نابود باد داعش

  ده باد کوبانیزن

  مرگ بر امپرياليزم
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  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩٣ ميزان ٢٨

  

  

  

 

  


