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نن ند ی جبهه ایجاد برای» فلسطین آزادی برای خلق ی جبهه« فراخوا در انقلبی متح
داعش علیه کوبانی مردم ی مبارزه با همبستگی

اخوان مترجم: عسل

ککه است، جهان دیدگان ستم و فرودستان ی همه ی تپنده قلب کوبانی کنونی، شرایط در مترجم: یادداشت
اور موجود نظم دل در عمیق ای حفره سان به ه ب ه را رهکایی امککان ب رون ب وران بی د می ف انی. کن کوب

یی پیکریافته ت شهر یک در  قهرمانانه جمعی ی مبارزه گ ه اس دام ک لح دندان تابن های ان درت مس های ابرق
امپریالیسککم مولککود تریککن اهریمنی برابککر در تنها نه که  مسلحانه ای  مبارزه. است انداخته لرزه به را جهانی

یی مناسبات ترین انسانی زمان هم طور به بلکه کند، می مقاومت خککود دل در را منطقککه بککرای بککدیل اجتماع
آرمککان بککه بخشیدن مادیت برای تاریخی تلشی است، بخش رهایی سیاست فعلیت کوبانی. است پرورانده
حککال عین در و سککتم، تحت های خلق رهایی برای مبارزه پیشگام روژئاوا، انقل ب و کوبانی مقاومت.  برابری
دوشککادوش مککردان و زنککان کککه جککایی است؛ ملیت دین، جنسیت، مبنای بر مرزبندی  هرگونه از فراروی

بککر و انککد داده  سازمان مبارزه برای را جمعی آزاد ی اراده ملی، و قومی و دینی مرزبندی بدون و دیگر، یک
مبکارزان نابرابر نبرد. کنند می تنفس را جمعی مقاومت و اند کشیده بطلن خط شده ساخته پیش از تعاریف
یس ی پرده کوبانی طلبی فرصککت و اقتدارگرایی دیگر بار و برافکنده را بشری حقوق و المللی بین حقوق مندر

درت خونین  دستان و کرده عریان را منطقه مرکزگرای های حکومت زرگ های ق ی ب ه در را غرب ی عرص
و درآورده صدا با را آژیری دلیل، همین به درست و. است کرده نمایان ها حکومت این در رسمی سیاست

در و است، باش آماده وضعیت منطقه، در وضعیت کند می اعلم که آژیری: است کرده صادر را فراخوانی
ین زمانی هر از بیش متحد و یافته سازمان ی مبارزه ضرورت وضعیتی، چنین .خوانککد فرامی را منطقککه مردما

بخش رهککایی ی جبهه در یککا کنککد؛ می مشخص ای پرده هیچ بی را مواضع که ست جایی کوبانی معنی، این به
.ایم گرفته موضع سرکو ب سنگر در یا و ایم، ایستاده کوبانی

مبککارزات ترین بخش الهام از یکی ی حنجره از است نوایی که» فلسطین آزادی برای خلق ی جبهه« ی بیانیه
همبسککتگی نککدای کککه گیری موضع این. کند می منعکس را دوقطبی ی جبهه این خوبی به منطقه، تاریخ در

سرنوشککت کککه کند می ثابت ما به دیگر بار است؛ کوبانی در کورد خلق ی مبارزه با فلسطین خلق ی مبارزه
ت یکی دشمن که آورد، می رهایی که است اتحاد که است، خورده گره هم به ستم تحت های خلق تی س ح
بایککد ها ستم از رهایی برای و است  خورده گره هم به ها ستم تاریخ که اش، بشناسیم متفاوت های نام به اگر
بککا که ست هایی انسان ی همه ی وظیفه اتحاد این ضرورت دادن نشان. گذشت شده تنیده درهم مسیرهای از

ه فراخوانی بیانیه از بخش این. هستند صدا هم کوبانی ی مبارزه وبی ب ای خ ن گوی م ای ت مه ی همه: ”اس
مقککاومت و  مبککارزه از حمککایت بککرای را خککود تا کنند تلش بایست می عر ب و فلسطینی انقلبی نیروهای
خلککق ی جبهه« همبسککتگی اعلم. “بخشککند اتحاد اش امپریالیست حامیان و داعش علیه کوبانی در کوردها
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در ضککروری  اتحککادی ی نطفه کککه ارزشککمند اسککت اقککدامی کورد خلق مبارزات با» فلسطین آزادی برای
از مبککارزات، ایککن شککدن یکی و پیوسککتن هم به. دارد خککود دل در را منطقککه های خلق بخش رهایی مبارزات
یر بککرای عمککل اتحککاد نهککایت در و آن با مواجهه برای دهی سازمان بعد و مشترک، دشمن شناسایی رهگذ

ی آن شکست ود می عمل ت. ش انیه اهمی ق ی جبهه« ی بی رای خل طین آزادی ب ن در را» فلس ن بط چنی
یی پایه اگرچه. کرد درک باید اندازی چشم مواضککع از فککراروی بککا همککراه بایککد اتحککادی چنیککن بسککتر ریز

ی مبککارزه کککه اسککت ایککن مهککم. باشککد موجود نظم منطق طرف از شده تحمیل های محدودیت و بازدارنده
انقلبککی مبککارزات فراینککد در هککم پروسه این خود و است؛ روژئاوا انقل ب در شدن ی پروسه تجلی کوبانی
در کککه است تاریخی ی آفریننده ی حماسه آن دارد اهمیت آنچه. شد میسر اسد دولت علیه سوریه مردم

.است دادن رخ حال در کوبانی

۱۳۹۳ مهر ۲۳
 * * *

دارد؛ می اعلم کوبککانی در کککورد خلککق مقاومت با را خود همبستگی» فلسطین آزادی برای خلق ی جبهه«
روه برابر در خود ی جامعه و خود از دفاع برای است نبردی که مقاومتی لح گ یی مس اع ش، ارتج ه داع ک

.است  شده تسهیل و حمایت هایشان پادو و امپریالیستی های قدرت توسط ما ی منطقه در حضورش

حمایت برای را خود ی  اراده بایست می عر ب و فلسطینی انقلبی نیروهای ی همه: «گفت برکات خالد رفیق
یق مقاومت از ».کنند متحد اش امپریالیست حامیان و داعش علیه کوبانی در کورد خل

فقط نه که تهاجمی اند؛ بوده امپریالیسم تهاجم تحت همواره  منطقه جای ی جا در و عراق سوریه، در مردم 
گرایککی، فرقه ترویج با محلی، ارتجاعی های قدرت از حمایت با همچنین بلکه اشغال، و هوایی ی حمله توسط

انجام به را گرایانه فرقه مرج و هرج ی برنامه که گیرد می صورت مسلحی ارتجاعی های گروه ی واسطه به و
ی: اند بوده منطقه این در اصلی تضاد کردن جایگزین برای تلش حال در همواره آنها. رسانند می ار یعن پیک

ین جایگزین و امپریالیسم، و صهیونیسم با مردم گسککترده ارتجککاعی خشونت تحمیل و گرایی فرقه با آن کرد
همین که است حالی در این دقیقا و هستند؛ منطقه مردم از ناپذیری جدایی بخش که اقلیتی های گروه علیه
تهککاجم ایککن .ندارنککد امپریالیسککتی نیروهککای و صهیونیسککتی دولت با کاری هیچ مسلح ارتجاعی های گروه

یش آخرین با زمان هم .اسککت افتککاده اتفاق غزه در فلسطینی مردم علیه کشی نسل با همراه صهیونیستی یور
ت برکات رفیق ا: «گف ار در م ردم کن وریه م تیم می س ه ایس ان از ک ر در اتحادش ا تلش براب رای ه ب

ش که هدفی کنند؛ می دفاع امپریالیسم نفع به آن  منابع غارت و کشورتکه تکه شدن  دانش و داع ه متح ب
».هستند آن  دنبال

هککای گروه این علیه شان زندگی و آزادی برای زنان، و مردان کورد، مبارزان امروز،: «دهد می ادامه برکات
توسط پشتیبانی و تسلیحات ی ارائه و ها کمک با منطقه در وجودشان که هایی گروه کنند، می پیکار ارتجاعی

امککروز که نیست نمادین صرفا یا اتفاقی ای مسئله این. است شده میسر مأمورانش و متحدان و امپریالیسم
در مبککارز زنان نقش ویژه،  به: «افزود او». کند می حمله کوبانی به متحد ایالت ساخت تسلیحات با  داعش
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یی و مبارزه سطوح ی همه ای مبککارزه در[ فشککانی جان از ای قهرمانککانه ی نمککونه  کککورد خلککق مقاومت رهبر
».گذارد می نمایش به را] جمعی

که ترکیه، حکومت. شود گرفته نظر در ترکیه حکومت و کشور نقش باید همچنین: «گفت همچنین برکات
یی متحد و اسرائیل تجاری شرکای بزرگترین از یکی یی نظام یی های گروه به است، متحد ایالت کلید ارتجککاع

انی به اینک که هایی گروه کرد، کمک سوریه به ورود برای) دیگران و داعش( مسلح ه کوب د کرده حمل .ان
ترکیککه دولککت نظککامی نیروهککای توسط کورد معترضان از زیادی تعداد گذشته روز چند در حال، عین در

و شککود می تحمیل فرانسه و ترکیه توسط و شده نامیده» حائل ی منطقه« اصطلح به چه آن. اند شده کشته
منطقککه در امپریالیسم حضور برای پوششی جز چیزی پیمانانش، هم و متحد ایالت هوایی ی حمله همچنین

ه هوایی، حملت و امپریالیستی های ارتش توسط نه منطقه در واقعی امنیت. نیست ا بلک ه تنه یله ب ی وس
».شود می گذاشته بنیان تواند می مردمی مقاومت و  مبارزه

یه آزادی مبارزان زیادی، های سال برای ا مشابهی سنگر در فلسطینی خوا ارزان ب ورد مب ار ک د کرده پیک .ان
ین آزادی از تاریخ طول در  فلسطینی انقلبیون: «گوید می برکات ا ایت ککورد خواه یکک مکا. انکد کرده حم
همککان کککه هسککتیم، مککواجه دیگککری مشککترک دشککمن بککا همچنین ما. امپریالیسم: داریم مشترک دشمن
یح های گروه امپریالیسکم، مخلککوق اصککل در کککه هککایی گروه اسککت، داعککش مثکل ارتجککاعی گرای فرقه مسل

قطککر، و سککعودی عربستان ویژه به عر ب، ارتجاعی های رژیم. هستند منطقه در اش هژمونی و هایش تصرف
».اند کرده ایفا  مرکزی نقشی منطقه مردم برای خطر این ی اشاعه و سازی مسلح تقویت، در

ا حل راه هیچ: «افزود برکات اعدتی ی رای مس ا ی منطقه ب رف از م ای ط امی نیروه تی نظ ا امپریالیس ی
یی های حمله با را مرگ و ارتجاع گرایی، فرقه ترور، فقط روند می که هرکجا نیروها این. ندارد وجود آن هوای
ای خلق ی مبارزه این. آورند می ارمغان به خود د ه ا متح ت م ه اس د می ک ل در توان م مقاب و امپریالیس

یر نیروهککای و بککوده منطقه در ترور ی اولیه منشا که آنها برسد، پیروزی به و کرده مقابله صهیونیسم شککرو
».آند اورده وجود به هستند، منطقه مردم منابع غارت و شان هژمونی تثبیت پی در که را، ارتجاعی

PFLP calls for unified revolutionary front of solidarity with the struggle of people of Kobane against ISIS: منبع
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