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از هجوم وحشيانه نيروهاي هار از زنجير رها شده امپرياليستها و مرتجعين منطقه تحت نام داعش (دولت اسالمي يا خالفت اسالمي)
به منطقه كوباني سوريه ،مدت اضافه تر از چهار هفته ميگذرد و اين در حاليست كه ارتش دولت تركيه به سركردگي خادمان
امپرياليستها از اردوغان گرفته تا ديگر سران حاكم بر ملت ترك ،در عقب جبهات ملت مبارز و قهرمان كوباني كه يگانه راه وصل
كوباني در خارج از كوباني ميباشد مواضع گرفته و از پیوستن نیروهای کمکی بطور جدي ممانعت مينمايد.
دولت اردوغان متحد غرب و عضويت ناتو را دارد .با يك نگرش عميق و واقع بينانه ميتوان عملكرد توطعه گرانه ،اغواگرانه و عوام
فريبانه ترکیه و قدرت هاي امپرياليستي را به روشني ديد .عملکرد ترکیه در ممانعت از رسیدن کمک به مردم كوباني باعث قرار دادن
بيشتر آنها در زير رگبار اين نيروي هار ميباشد و همچنان عملكرد قدرت های امپریالیستی به رهبری امريكا و ائتالف ساخت آنها هم
تنها شعار و حمالت پراكنده هوائي بوده كه نتيجه و دستاوردي جز نابودي زير ساخت ها و ويراني منطقه را در قبال نداشته است.
وضعیت کنونی اين حقيقت را به اثبات ميرساند كه آنهائيكه از همه بيشتر و پيشتر خطر اين لشكريان هار و رها شده بنام دولت
اسالمي را جهاني و نگران كننده جلوه ميدهند و بخاطر نابودي آنها دست به ايجاد ائتالف زده اند خود موجد ،تمويل كننده و رها
كننده اينها هستند .تا اينكه بتوانند توسط اين ربات هاي انسان نما موانعي كه از سال ها قبل مانع رسيدن تيرهاي هدفمند و
استعماري شان به هدف ميگردد را از سر راه بردارند.
با اين حال مردم آگاه ،قهرمان ،ستمديده و سلحشور كوباني اعم از زن و مرد بيش از چهار هفته است كه در همچو جنگ نابرابر و
شرايط بغرنج مقاومت مينمايند كه اين مقاومت آنها موثریت ساختار اجتماعی شورائی همراه با مقاومت توده ای شان را به اثبات
ميرساند.
در قاموس جنگ هاي اين برهه از تاريخ تجهيزات مخصوصا اسلحة پیشرفته تعيين كننده كاميابي در جنگها هستند و روشن است
كه لشكريان نيروي هار داعش از تجهيزات پیشرفته برخوردار است .با اين حال فقط و فقط تنها با تكيه بر ايدئولوژي انقالبي آفريننده
جهان نوين و انسان نوين و ساختار شورائی و تشکیل مقاومت توده اي ميتوان بر افراد دشمن و سالح هاي پيشرفته اش غالب شد.
در غير اينصورت مردم كوباني از لشكريان دولت عراق و ديگران مجهزتر نمي توانند باشند عالوه بر اينكه لشكريان حكومت عراق در
حصار محاصره هم قرار نداشتند .اين مسئله هم حقيقت تحليل فوق را اثبات ميسازد.
جنبش انقالبي آزادي افغانستان (جاآا) عالوه بر اينكه از دفاع و مقاومت انقالبي ،عادالنه ،شجاعانه و دليرانه قهرمانان مبارز
كوباني پشتيباني مينمايد ،آنرا افتخاری براي جنبش هاي انقالبي و رهائيبخش مردم ستمكش و ستمديدة منطقه و جهان ميداند.
حمایت و پشتیبانی و در صورت ممکن كمك به مردم كوباني را وظيفه هر فرد و تشكيل انقالبي دانسته و خواهان ادامه هر چه
بيشتر اين حمايت و پشتيباني از مقاومت و استواري انقالبي مردم دلير كوباني در مقابل اين لشكريان هار ميباشد ،هار گشته هائيكه
آب نوشيدن شان خون انسان و خوراك شان ريال سعودي و دالر و غیره است.
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