
 وا در سازندگی و مقاومتآروژ

 عباس منصوران

ده کردند اارمردمانش ی است که در سرزمینزندگی   مبارزه و شرایط مروری کوتاه برروژآوا  رنوشتا

  .خواستند همانند برده با آنان رفتار شود  زیرا که نمی دسالح به دست گرفتنآنان  .ندنباش دیگر ستمپذیرکه 

سال  ۱مقاومت و شکوه است، تنها  که اینک نامش یادآور  انی،کوب ۰۲۴۱اکتبر خونبار سال از آن  

هنوز خونین با رزمندگان و کارگران و  ( آفتاب  باختر  )نامندش  روژآو  آنگونه که می. گذرد می

، برای ترین هیوالهای تاریخ رابر خوفناکاش در ب    آزاده سر فراز، با دختران و زنان   اش، ستمبران

حتی اگر به خاکسترش نشانند، نام »ن و شکوه، نوشتیم در آن روزان و شبان خو. ندک ر میزندگانی پیکا

، بار دیگر، ایستاده تا اگر مجال (۴)« آدونیس»دختران و پسران . کوبانی در تاریخ به نیکی می ماند

ای و از آن روزه ۰۲۴۲پایان سال ه های اینک درما. «، زندگی برویانندای کاریابند، از کشتزاره

پلشت و نفرتناک   های مرده پاک و زدوده شد و خاک از زنده و ود داعشیان سی، که کوبانی از وجحما

با . با داعش زدایی، زندگی دوباره زاده شد. شود پاک، بار دیگر روژآوا گلوله باران می  «ها چته»

بردوش،  سالح هنوز هاختند و یا دست و پا از دست دادهای عزیز هزاران رزمنده که جان ب جان  هزینه

های شهر و روستا زندگی رویش گرفته    اینک که از ویرانه. گان برای نجات هستی و زیست و بوم  همه

خاک خونین،  ها بر  تازه با بازسازی. کاران به فرمان اردوغان و دولت تبه کارش یورش با همان تبه

شاخسار تکانیدند از از خمپاره و بمب، خمدار نان  هنوز زب  و انجیر   امید و زیبایی آفریده شده و زیتون

از  شود بار دیگر فرات پریشان می که و سرب و پرندگان بر شاخسارها، آوای شادی سروده. خاکستر

در تیر رس از آن روز تا به امروز که سازندگی جاری شده   گذرد، سال می ۵کمتر از . هجوم دشمن

الملسمین را در   که اخوان  پدرخوانده داعش، ر دیگرارتش فاشیست و دولت مذهبی اردوغان اینک با

کاران و  عفرین در اشغال تبه. باش داده، به روژآوا حمله ور شده است  ود آمادههای خ لشکرگاه

النصر و  ةبا جبه اردوغانیسم بی آینده. اردوغانی با صدها هزار آواره در دشت و صحرا «های  چته»



 دیگر  آماج گرفته تا به انحراف افکار کردستان را بار  تصادی،قی و اسیاس  داعشیان گریخته در بحران،

این سرزمین، ایستاده به  داری در مناسبات سرمایهزیر ستم  مردمان کار و . چندی دوام آورد عمومی،

برای ماندن و  پیمان برای بازیابی هویت انسانی خویش؛ نان و  زیتون و قناسه و سنگر را به اشتراک

این دیار، در برابر  مردمان. اند ن و هستی ایستادهنقالبی برای زیستی سزاوار انسابردی ادفاع به ن

امپراتوران ایران و روم و   تمامی ستمگران از برده داران تا اکنون، از هجوم شاهان آشور و ماد و همه

فه در خلیاک سف تا داعش ناب و سپاهیانتا پان ترکیست های عثمانی، و اکنون،   سپاهیان صدر صحرا،

سنگر آزاده اینک  ؛ خاور  رزمسان  به«باختر آفتاب». از خاکستر و خون روییده اند ...ان خمینیسم وایر

با کوبانی که چهره ی تابناکی است از همه کردستان، همه جا، از سنندج و . ای است، ایستاده است برپا

د ردستانو همه کسردشت و مهاباد  مریوان و آنجا که  و هر مکزیک رد« پاسچیا»و  ها و شنگال و آم 

 .خودرهایی، پژواک تواند یافت

پندارند، برآن  بسیاری که تاریخ را روندی مکانیکی و نه در دیالکتیک مبارزه و مناسبات طبقاتی می

، با چنین حجتی که قوم بی شناسنامه، شناسنامه «حرکت مرد در این وادی خاموش»بودند که 

 شده در سوریه نیز، نیم سده زیر پای الیگارشو بی هویت نامان، آسمیله بی   ،به واهی آنان. شناسد نمی

اما  . پنداری بیهوده  -یابد نظامیان به رهبری اسد پدر، قتل عام شده دیگر نیرویی برای خیزش نمی

گورکن خویش  خونریزی نشان از پدر دارد،اش، نشان داد که اسد پسر آن که در  «کوبانی»روژآوا و 

روند دیالکتیک را می توان نیرو و جان بخشید؛ . آبریزگاه هادر انتظارش، در یکی از  قدافی است و

بی شناسنامه، محروم از حق آموزش   مردمانی که. این گردونه را کسی یارای همیشه ایستانیدن نیست

! شفالکت، چگونه خیز و داشتن چیزی به نام خویش، از سایه خویش در هراس، فروخزیده در خوف و

را سرخ گون و قامشلی را همانند « تل اسپید»و   «و گری اسپید« میالنر»ار ارتشیان حافظ اسد، کشت

را  ...و «منبج»و  «اسپید   تربه»و  «حسکه»و  «کانییسر»و « کوبانی»و ( ۰)« جزیره» و« عفرین»

خونفام شوالی ز یاد آور های سور در بهار از آن روی، با نوید آتش نورو گل. در خون نشانده بود

گان بابک ایستاده بر دژهای ماکو، سرود و  ست که از خون خویش و خویشان، سرخ جامهدخترانی ا



که در سراسر جهان با پژواک نه تنها در روژآوا، بل اینک آوای کوبانی است. ساختند تا هنوز رود می

اینک فرات . اتا آراراز زاگرس تک ری در سراسر فالت برفر. سرود ایستادگی در هر سنگر شده است

 .اند، نوای دیگری بر هر موج دارند دجله که میانرودان انسان در این سوی شرق بودهو 

در چنین روزهایی غرید، فوران کرد، با »سال پیش،  ۲، درست 0202آتشفشان، در سوریه سال 

ودکان نید، کبال گسترا پیام،. ، با شعارهایی بر دیوار شهر«درعا»ی چند دانش آموز، در  چکانه»

انفجار   نبود،« بهار عربی».ودکان سور، فشفشه های آتشفشان شدند و پیک های خیزشدبستانی، ک

ی سالیان  سرکوب و کشتار در سوریه، در تراکم سالیان ستم، باروت خشم فروخفته. آتشفشان دیرینه بود

، در حال و خون های طال نههای حاکم، مدفن مارهای غنوده بر گنجی مرداب انگل. بردگی بود

گوید، قذافی چشم به  مرداب به اسد و همقطارانش خوش آمد می. در خویش  های فربه ن موشفروخورد

راه مانده است و پدرخوانده با ردای عزرائیل در کنار خمینی و خلخالی در درگاه دوزخ به پیشواز 

و که حس و عاطفه ای، ای هیچ ب! ، باهیچهمانگونه که بر بال ایرفرانس -ایستاده است، با هیچ احساسی

آمد تا خاوران را   به ویرانی آمده بود و کشتار بر قبرستان فرود آمد و  خورشید را به زیر خاک برد،

با خلف و والی والی اش تا  تا کهریزک ۵۶و پیش تر، از همان روز، از  ۷۶با تابستان . بگستراند

 . اکنون

ترکیه نوعثمانیسم برپا شده و ه در روژآوا، در وپاشیدحاریون، فرها و انت اینک، پایگاه تروریست

 .همقطاران در ایران و عراق و لبنان

می است ، که نا«عفرین»تا " دیرک"از  کیلومتر  ۶۲۲را با درازایی افزون بر " روژئاوا"

با حکومت   در محاصره و اشغال، در میانه، مرزهای سرمایهجهانی، نمادی از همبستگی 

، روزی که با «چه»یک، همانند روزی که کوبا، با ن، پیوند و سمپاتپای آ یرامونی شبهای پ

نام سوسیالیسم و چه گوارا ، و نه کوبای امروزین در نکبت البه گوی حکومت اسالمی و 

تل )« گری سپی»، با « دشت سوروچ»کوبانی، برافراشته در کنار . گرفت پوتین آبرو می

از جمله شهرهای دیار کردستان غربی، « جرابلوس»و « منبج»، «عین عیسی»، (ابیض
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هزار نفر، از نفرهای دگرگون شده برای خودگردانی در یک جهش، نبردی  ۵۲۲افزون بر 

 .گذارد چندین ساله را به نمایش می

و اینک در   که با کوچ اجباری به این دیار  هزار نفر ۵۲۲بر  افزون« فرینع»در آن سو تر، 

، که شمار ساکنان آن اینک «ادلیب»و « جبل سامان»، «عزاز»اشغال راهزنان و اردوغان با 

ها و مزدوران اجیر  اشعال فاشیست در تی،گ نیاباز آوارگان جن تا دو برابر افزایش یافته است

 .ای و اوباشان و  محکومان جنایی پرتاب شده در گتوهای اروپا  شده راهزن و آدمکشان اجاره

، «تربه سپی»ا  و شهرها، ه شهرک، و «ودیرک حمک"با شهرها و روستاهایش از « جزیره»

امروزه دیگر بار زیر توپ و تروریسم « حسکه»، «سریکانی»، «درباسیه»، «گرکی لکی»

شبانه راهزنانه  کیلومتر دورادور کردستان حصار بسته،  ۴۲۲۲های مرزی  از دیوار

در برابر   ش که با یدک کشی نام ناتو، های اردوغان و ارتش بزدل تونلها و  ز تانکبرخوردار ا

. گیرند می این فرزندان کارگران و زحمتکشان، لرزه بر اندام  ارتش مردمی زنان و مردان،

این  ها، کانی خواهند اگر به کامشان نباشد تا سر   دشمنان زندگی، سرزمین سوخته می

اند که با تولید کل  هایی که بازگوی آن سوزانند و نامند و ببخشکانهای زندگی را  سرچشمه

 .های کشت و کار و کشاورزی با تمامی سوریه برابری دارند فرآورده

از  در صد  02، پاره ای از کردستان با افزون بر دو میلیون نفر، «واآروژ»نواحی در  تمامی این

ی نفتی  نابع نفت و گاز آن با اندوختهیزان ماش، م «رمیالن»میلیونی سوریه، دیاری که با  00جمعیت 

سوریه برابر  به تنهایی با کلیه منابع نفتی دیگر « رمیالن»کند و میزان منابع نفت  کرکوک برابری می

 .شود می

ران و عشیره های عرب  ، به دست حکومت بعث، تالش شد تا کردها را کوچ"عربی کمربند"طرح   با

برخی مناطق  دار از کشت و زمین و برخی به اجبار کوچ دربرخور وریه ووفادار به حکومت بعث س

استبدادی، صفویه و نادر  سیاست همه حکومت های. اسکان دهند« جزیره»از جمله در بخش هایی از 

کیه؛ رضا شاه و البکر و ها در تر فارس، و عثمانیی ان، با کوچ کردان به قوچان و حتافشار در ایر
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دیار از یک دیگر جدا سازی شده اما اینک، مجال این را یافته تا با هم سه . توده اسچنین ب... صدام و

برخالف روند تا . در پیوندی برای خود گردانی با روی کردی شورایی یکپارچه و همبستگی یابند

ها، همسان با  کنونی در پراکندگی، ساختار گرفته از قدرت ستمبران، از نیروی اتحاد و اراده پایینی

که از  ریشه، از آنان که پایمال  لاز سر، و پای بر شانه ستمبران، بنه از باال بر فر ها و نیشه چمر

« شوراهای» ۰۲۴۱از همین روی در روزهای جنگ و هجوم . دوران ها و مناسبات طبقاتی بوده اند

ی شورا»ناسیونالیستی حکومتگران و « شورای میهنی»ساختگی، شکل گرفته از باال، در شمار 

و در محاصره و زیر   پاسخ در خور ندادند «های دفاع از خلق درخواست یگان»به  ( لیمیاناق)« یمیهن

در آن سوی نیز، طبقه تازه به . های داعشی چنگال حکومت اسالمی تنهایشان گذاشتند در برابر تمساح

ن راستی «خویی سربه»خواهد و نه  عراق، که سربه فرمانی می رقدرت رسیده و حکمران، در اقلیم د

ها در اقلیم  دولت«  حق تعیین سرنوشت خویش به دست خویش»شورایی، و  یا به رسمیت شناسی

الت، مردمان زیر کشتار و محاصره حکومت ترکیه و داعشیان اش را تنها گذاشتند و  کردستان روژهه

 .دان شدنی کشتارگران و اشغالگر که در هماهنگی با اردوغان در عمل پشتوانه نه تنها، بل

اش   ، که به رهنمود فرماندهان سپاه قدس و قاسم سلیمانی0200ش بورژوازی حاکم سوریه در سال ارت

در ایران و نیز نوتزاریسم روسیه، برای حفظ دمشق و شام، و حلب، کردستان سوریه را به ارتش 

سرمایه یه و لت ترکایدئولوژی مذهبی سرمایه به پشتوانه دوترکیه و سپاهیان اسالمی داعش واگذاشت، 

تا زیر سایه نوعثمانیسم، . جهانی به رهبری ایاالت متحده آمریکا، سپاهیان اسالم را روانه ساخت

پاسخی  0531این آزمون در ایران سال . کمی کاهش یابد و منجی سرمایه سازد  ساختاری بحران

م بر اسرائیل، م حاکهیونیسعربستان و آل سعود و قطر و امیران امارات، و ص. سرمایه ساز گرفته بود

 .بازار سالح و سرمایه و ارتجاع و جنابت باید که در ایمن باشند

گروه  ۱۶خمینی در ایران،  بنا به این ضرورت، همانگونه که روزی طالبان در افغانستان و پیش از آن

 .ور شدند اسالمی ، به شهرها و روستاهای ک ردنشین سوریه حمله
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تیپ  -۳۲گردان احرار الحرب  -۰۹گردان احرار ابو راسن  -۰۲گردان احرارالشام  -۰۶گردان عایشه 

گردان طائفه  -۳۱گردان الموحدین  -۳۳گردان القارعه  -۳۰گردان اسامه بن زیاد  -۳۴قالبیون رقه ان

 -۳۹فداییان انقالب  -۳۲گردان المدینه المنوره  -۳۶تیپ الضالل  -۳۷گردان هللا اکبر  -۳۵المنصوره 

 -۱۳گردان ملی  -۱۰واحدهای ابن القین  -۱۴گردان شهید حسن الخلف  -۱۲گردان شهدای الظاهریه 

گردان  -۱۷گردان احرارالشدادی  -۱۵مجلس نظامی رقه  -۱۱گردان شهید ابو لطیف ابوالخطاب 

 .«گردان احرار جبال عبدالعزیز -۱۶انورالحق 

بیرون نخزیده « از دخمه های قرون و اعصار»این جماعت  از رده ی خونخواران، از زیر زمین و 

ی ایدئولوژیکی بودند که تنها چهره ی پیدایش و هجوم سپاهیان صدر  اینان، همه گروهبندی ها. بودند

اینان، در حاکمیت سرمایه، . اسالم تا حجاج بن یوسف و همه امویان و عباسیان را به نمایش می گذاشتند

ها  اینان برگزیده و آموزش یافته در همان انجمن. نماد فساد و جنایت سرمایه در هزاره سوم میالدی اند

یا در فقر و سرکوب مسخ شده . اند ای اسکان داده پیرامون کالن شهرهای سرمایه  جد ساخته شدهو مسا

کتابشان بسیج شده، از لندن، پاریس، استرالیا، آلمان، سوئد، نروژ،  در بحران بی هویتی و تزریق قتلوی 

لیبی و ن و مسکو ازبکستا و عراق، اردن و مصر و فلسطین، چچنهلند، ایاالت متحده، ترکیه، ایران، 

کشور به همانگونه که باند آدمکش، فریبکار و دیوسرشت خمینی از کنفرانس  ۱۲و مراکش و بیش از 

بورژوازی فرانسه، ژیسکار دستن، بر  دولوپ به پیشنهاد رهبرحکومت به تدبیر نشسته در گوا ۵سران 

و سلف و منشا هرچه داعش،  فراز خیزش سراسری نشانیده شد تا سرمایه و مناسباتش را پاسدار باشد؛

تروریسم، و رعب و وحشت در جهان شود، تا داعش، حماس و هزار دسته ی ایدئولوژی اسالمی را با 



ی دیگر خویش را در قامت  بمب، ترکیبی مقدس سازند و تولید و بازتولیدگر باشند و صهیونیسم، نیمه

 .دین خویش همزاد باشد -فاشیسم مذهبی، در برادر

جغرافیایی و اقتصادی برای سرمایه جهانی، / اینک دستکم از دو کانون استراتژیک سیاسی« روژئاوا»

به « ارواسیا» ترکیه، از سویی و از سوی دیگر بلوکحکومت و ایاالت متحده آمریکا، « غرب»

ت های ه و حکومترکی. یابد رهبری مسکو به سر به فرمانی حکومت اسالمی ایران و سوریه اهمیت می

که با سازمانیابی سرزمینی با گرایش شورایی و  ستیزانی و اقلیم، در برابر ستم یران عراقاسالمی ا

های انقالبی خویش دارند، در هراس  خودیار، خودگردان و خود پوی روی به کشف نیرو و سازمان

 .ینندب اند و آنتی تز خویش را در برابر می بیمناک و

 دفاع از خویشهای  یگان

ها ی این  دیار   مسلح، در بردارنده ی زنان و مردان کردستان و عرب و دیگر ملیت و های رزمنده یگان

. در کردستان سوریه برای دفاع و بقای  انسانی خویش با خودیاری داوطلبانه به سازمان یابی برخاستند

 شورای ملی»و « حزب اتحاد دموکراتیک»در نبود سازمان های انقالبی کارگران و کمونیسم انقالبی 

به رهبری این نیروی به « ژ .پ .ی»،  و «گ.پ.ی» -های ویژه خلق با ساختار نیروها یگان« کرد

  .رهایی برآمدند

، با چنگ و دندان، نان از زمین و کالش آفرینشتا کنون زنان و مردمان کار و  ۰۲۴۰ی سال  در نیمه 

یک تنه،  هستی زمین خویش وم و عزت نفس بر شانه رزمی دلیرانه، برای دفاع از هستی و هویت و نا

و دریافت تا کنونی از خود رهایی، به پشتوانه زنان و دختران به پا خاسته در  تنها به پشتوانه اراده 

دوش به ( YekîneyêParastina Jen- YPJ) –یەکینەیانی پاراستینا ژن  -های ویژه خویش  یگان

در برابر حکومت سرمایه  (Yekîneyên Parastina Gel- YPG)یانی پاراستینا گەل  یەکینەدوش 

داری اسالمی ترکیه نو عثمانی، و  زیر تهدید حکومت اسالمی ایران و عراق، و در برابر ارتش اسد و 

های و  های جنایت بار مافیای روس بوده و نیز در برابر دسیسه سپاه قدس که برخوردار از پشتیبانی

نیروهای مردمی، از آن زمان . وپا و چین ایستادندداران ار ایههای آمریکا، سرم های حکومت هماهنگی



در نبود سازمان انقالبی . های گسترده ای از آن دیار را به خودگردانی درآورند تاکنون توانستند بخش

ها  نبود حزب کمونیست و انترناسیونالیسم کارگری، اما با برخورداری از حضور و پشتیبانی کارگران،

 . در ایستادگی تا اکنون یستانترناسیونالهای  کمونیستهای  و جانبازی

 

 نقشه کردستان سوریه

 پروژه سرکوب به رهبری ترکیه

گروه های اسالمی   از سوی ترکیه به رهبری« روژئاوا»که پروژه سرکوب و اشغال  0200از نوامبر 

گردید  روژه، میدانیاین پ" روژئاوا"جوالی با یورش داعش به  ۴١در دستور کار نهاده شد و روز 

از « سریکانی»باید . هدف نخست ترکیه در آن زمان، محاصر جزیره بود. گذرد سال می ۷نزدیک به 

اشغال کرده تا جزیره و همزمان کوبانی به محاصره « دیرک»و « حسکه»دست مردم خارج شود و 

 .درآیند

را در « سپیگره »که شهر است « کوبانی»و « جزیره»، پیوند کلیدی اقلیم (سرچشمه)« سریکانی»

های ویژه زنان و مردان، کارگران و  نقشه ی خونبار با سازمانیابی و مقاومت یگان. میانه دارند

بندی های اسالمی  گروه  ماه جوالی بار دیگر،. ایستادگی کرد، سریکانی سرفراز ماند  آفرینان زندگی

. ا به محاصره گیرندتا کوبانی ر یورش آوردند« تل کوچر»و « گره سپی»سرمایه، مزدوران، به 

در شرق « سپی گری». را نشانه گرفته بودند« رمیالن»، «سرکوچر»دشمنان مردم، با یورش به 

می سازد، کلیدی بودند برای   برآورده  را نیز  آب و برق منطقه  ، و کرانە فرات در غرب،«کوبانی»

ه بود تا سرچماقدار این یورش یه وظیفه داددولت آمریکا به دولت ترک. دولت اسالمی مورد نظر سرمایه



حاکم در ترکیه سراسر خاور میانیه و بخش های مسلمان نشین آسیا   بایستی اسالمی به سان اسالم. باشد

 .و شمال آفریقا، حاکم می شد، از عراق تا سوریه و مصر و فلسطین و حتا نیجریه

ی نوعثمانیسم اسالمی ترکیه و منطقه را براجبهه النصر، وظیفه یافته بود تا مقاومت را سرکوب و  

خودگردانی نباشد؛  سرمایه داری جهانی، ایمن بدارد؛ تا روژئاوا، کانونی برای آزمون های شورایی و

و روی آورده از دیاران دیگر به این   تا دختران و زنان پرشور و آزاده، جوانان و آزدیخواهان برآمده

ارتجاع، دانشکده های انقالب را در جبهه های رزم  باع اسالمی وای مسموم در سم اش سوی، در منطقه

 .و کار خودگردانی، فارغ از هر مرز و چارچوب اندیشه و مرام، به تجربه نگذارند

، خواهران همزاد النصره اینک نیروی مزدوری زیر فرمان ارتش ترکیه باقی مانده تا این حرامیانةجبه

 یکدیگر و اما دل کیلومتر راه بین  ۶۲تا  ١۲  را با« جزیره»و « کوبانی»تا « نعفری»در این اقلیم از 

 .هایشان هم تپش را به محاصره گیرند

ی یک دولت اسالمی را که از دیرالزور تا  ترکیه، نقشەنی ابهای اسالمی، پیش از داعش به پشتی گروه

ود که خته بودند، و در آرزوهای پلیدشان بگرفت آشکار سا را در بر می" روژئاوا"مناطق شمالی 

از  ۰۲۴۰جوالی  ۴۹در کردستان سوریه در   خیزش. کوبانی پایتخت این دولت اسالمی اعالم شود

 .شهر کوبانی برخاسته بود

در شهر استانبول برگزار شد، پیش بینی شده بود تا   ۰۲۴۰جوالی  ۴۶تا  ۴١در نشستی که در تاریخ »

شود، اما با تحمل شکست در سریکانی،  ن روز اعالم این دولت اسالمی تعیینبه عنوا« جشن رمضان»

 (iii) «.آگوست موکول شد ۴١و  ۴١اجرای این طرح به 

« انتپ»، نشست دیگری در شهر ۰۲۴۰جوالی  ۰١بر همین پایه، پس از نشست استانبول در تاریخ 

عاملین اجرای طرح ضد . یشنهاد شدترکیه، به پشتوانه دولت اسالمی ترکیه، نقشه قتل عام کردها پ

  .این عشیره  بود از« سوریه ملی ائتالف»رهبر " احمد عاصی الجبرا. "سانی حکومت ترکیه استان

. گران بوده استبا حکومت سوریه، تا کنون همواره با شکل گیری  ۴۹٩١از سال « شمر»عشیرە ی 



بود تا  گفته( به یارانه قطر)یونی الجزیره در گفتگو با شبکه تلویز« الجبرا»جانشین " سالم الموسلیت"

 (iv)«.آن هنگامی که کودکانمان بمانند، نخواهیم گذاشت کردها صاحب هیچ حقوقی باشند

شناخته شدە و پایگاهی امن از سوی " لیوای توحید"شاخەای از اخوان المسلمین سوریه که زیر نام 

رپایی ترکیه، راهکار ب حکومت. ر تجهیز شددولت ترکیه، همسان با القاعده، نیروی اصلی این کشتا

تجهیز داعش با تانک و خرید نفت . دهد کرد را به نیروهای اسالمی رهنمود می-جنگ میان عرب

داران در ترکیه، اسالم داعشی را آنگونه که سرمایه  ، سرمایه«مال خران»سرقتی در بازار به شیوه 

 .کند خواهد، تسلیح و تجهیز می جهانی می

ای خطی از  که در گستره" شَمر"از عشیره عرب  از جمله نیروهایی  «جزیره»و « سپیگری »در

احمد . "کردستان سوریه تا عراق انتقال یافته اند، عاملین اجرای طرح ضد انسانی حکومت ترکیه است

توان از همراهی و  و چه نیکو که می .این عشیره است از« سوریه ملی ائتالف»رهبر " عاصی الجبرا

النصره در  در نبرد علیه جبهە" های مدافع خلق یگان " زاناستایی برخی عشیرەهای عرب با مبارهمر

 .یاد کرد« جرابلوس»و « گرکی»

به بهانه ایجاد منطه . ها نشسته در کمین داران در ترکیه، با تانک  ارتش سرکوبگر و جنایتکار سرمایه

ی سیم ، در حالیکه پناهچویان را در آنسوامنیتی برای حفاظت مرز و نیز پناهجویان کرد و سوری

 . گویند خاردار و هر دستی برای یاری، با گلوله و گاز اشک آور پاسخ می

ها و کوبانیان  و پیشمرگه مردم شنگالو دیگر  های ایزدیان بر سینه« 6ام آی »داعش و دولت اسالمی با 

 در هر سنگر با در این سوی،. کاردهای سالخی سر بریدند رگبار بستند و گاز سمی پرتاب کردند و با

بزرگ سراسری به گستره ی  روژآوا در برابر ایدئولوژی  سالح های سبک و کهنه، در سنگر

 . اند بندی هایش، و اردوغان و پان ترکیسم، ایستادند و ایستاده بار سرمایه با تمامی گروه اسارت

« حزب اتحاد دموکراتیک»در شهر قامشلی، پروژه دولت  گذار از سوی  ۰۲۴۳در نشست نوامبر 

های آغازین  و ایستادگی گام  این اتحاد تا اکنون با جانبازی. پیش روی نهاده شد ، (شرق سوریه)

طبقاتی و سوسیالیسم و  ها به خودآگاهیاگر شورا. دارند ها بر می« مجلس»شورایی گرایی را در 

http://fa.wikipedia.org/wiki/حزب_اتحاد_دموکراتیک_(سوریه)
http://fa.wikipedia.org/wiki/حزب_اتحاد_دموکراتیک_(سوریه)


سامان یابی انقالبی بر نیایند، اگر سازمان و حزب کمونیست انقالبی به رهبری نباشد، دولت گذار، که 

بنا به . دهد در این منطقه با هزینه جویبارهای خون، به قدرت می نشیند دولتی غیرنظامی را نوید می

شد که هریک از  کردستان سوریه به سه منطقه تقسیم می  (سوریه)« حزب اتحاد دموکراتیک»طرح، 

آماده . خواهند داشت این مناطق خود یک شورای محلی ویژه و نمایندگانی در شورای شوراها را 

موضوع مناسبات طبقاتی و عنصر استثمار  و رفع آن ره نپوید و روی شوراها اگر به سازی انتخابات 

ها برای فدرالیسم و دولت آینده بپوید، حکومت شوندگان  به محلی گرایی و فراهم سازی پیش زمینه

مانند و طبقات در جایگاه های خویش در تولید و توزیع طبقاتی، مانند اقلیم در  همچنان زیر فرمان می

 شوند عراق می

وژئاوا، بخشی از زمین و زیست جهانی ماست، همانگونه سرزمین دیگر این جهان اسیر و در اشغال ر

 . سرمایه

جویندگان زندگی، پیکارتان پیروز، بر دستهایتان بوسه »م، یهای سوریه سرود آنگونه که برای آدونیس

 [[vi]]«.و شراب، پروازتان بر فراز

 ۰۲۴۲نوامبر /۴۳۹۶آبانماه 

 

[i]    دونیس های زمینی، چکامه سرایان سوریهآ http://www.azadi-

b.com/arshiw/?p=30203  ،۴۱۲۲دسامبر  ۴۲نوشته عباس منصوران. 

[ii ] جزیره در واقع منطقه ای در شمال سوریه که تا ترکیه گسترده است. 

[iii]  دونیس های زمینی، چکامه سرایان سوریه آ-http://www.azadi

b.com/arshiw/?p=30203  

 ۰۲۴۴دسامبر   02 شتاری از عباس منصوراننو
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