
 

  ه و پروژهحکومت ترکی

 خون نوعثمانیسم در فرات
موضوع کرد و کردستان غربی که به . است  عام قرارگرفته روژآوا بار دیگر آماج قتل -شمال سوریه 

به همراه  ۱۱۲۲شد، سال  وسیله حزب بعث سوریه، پایان یافته اعالم شده بود و وجود آن انکار می

کردهای . به خیزش سراسری بپیوندد رصت یافت تاشد، ف شناخته  «بهار عربی»هایی که به  خیزش

در کنار دیگر مردمان ساکن در شمال سوریه در برابر حکومت مرکزی، به ( روژآوا)کردستان غربی 

در   و اراده برای خود مدیریتی  با جانبازی. سرکوب و نسل کشی تاریخی پایان دهندجنبش پیوستند تا به 

 مدافع یگانهای »و ( YPG)خلقهای مدافع   یگان». دا شبرپ« ها کانتون»سرزمین  های مختلف این بخش

های کارگر و   ی خودمدیریتی توده پشتوانه  یافته ازهزاران زن و مردن انقالبی، سازمان ( YPJ)« زنان

هللا و  ترکیه، عراق، حزب  با دخالت نظامی روسیه، حکومت اسالمی ایران، داعش،. زحمتکش بودند

اراده کرده بود که در برابر تجاوز و تمامی این  روژآوا. محور گرفته  وریدر س نگ نیابتیج  ...و، نات

  مردمان عرب،. نیروها، سیستم خودگردانی و شورایی را برای زندگی شایسته انسان تجربه کند

خودمدیریتی شانه هم،  علوی با آزادی روژآوا شانه بهرد، ک  آسوری، کلدانی،   ترکمن،  مسیحی،

این تجربه . و برابری زنان برپا ساختند «دمکراسی مستقیم»را زیر نام  دموکراتیک غرب کردستان

یافته که در ادبیات  آوا اهمیتردم روژدگی منزهایی از کمون دارد، تا آن اندازه در  آغازین که نشانه

 .شود نامیده می «۱۱۲۱ژوئیه  ۲۱انقالب »سی  منطقه کردستان  سیا

ها کرد در ترکیه  ی میلیونبرا  و کانونی را الگو اجود روژآوویژه و ه، بهیکحکومت نو عثمانیسم تر

به وسیله ترکیه مجهز شد و پشتوانه گرفت تا به کوبانی شبیخون زند و کوبانی مله از جداعش . دید می

ی جان هزاران دختر، پسر، زنان و   مقاومت کوبانی به هزینه. را با خاک یکسان و در خون اشغال کرد

این مقاومت حماسی برگ . یافت ی خلق، در جهان بازتاباهه در یگانمانیافتبی سازان انقالمرد

 . درخشانی است از اراده و مقاومت برای رهایی در تاریخ جهان

شمال سوریه که در  یسوریه به همراه نمایندگانی از دیگر نیروها نمایندگان کرد ۱۱۲۲مارس  ۲۱در 

 بودند، در  ا به پیش بردهمتی حماسی رم مقاودوش ه یه دوش بهشکست و بیرون راندن داعش و ترک

را با سه کانتون جزیره،  فدراسیون شمال سوریهسیستم  ،کانتون جزیرهدر  رمیالنکنفرانس شهر 

 تفریه، ترکیه و ایران به ویژه به مخالحکومت سو ،المبرابر این اعدر . اعالم کردند عفرینکوبانی و  

جان کربی، سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا به همراه مخالفین خودمدیریتی . و تهدید برخاستند

در پی این « .کنیم از مناطق خودگردان یا نیمه خودمختار در داخل سوریه حمایت نمی»: اعالم کرد

بود که به   داعش در این برهه. ه ور شد و کشتار آفریدحملقامیشلی ه به منطقٔه م بود که ارتش سوریاعال

هجومی ویرانگر دست زد و پایتخت دوم حکومت اسالمی خود را بعد از موصل در عراق به رقعه در 

 .ست زدشمال سوریه منتقل کرد و با اشغال شهرها و روستاها به ویرانی و کشتار هزاران نفر د

سال  ۱که اینک نامش یادآور مقاومت و شکوه است، تنها   کوبانی، ۱۱۲۱خونین سال از آن اکتبر 

سر فراز، با دختران و زنان    اش، با رزمندگان و کارگران و ستمبران  ،هنوز خونین  یروژآوا. گذرد می

 نام روژآوا و. کند می ترین هیوالهای تاریخ، برای زندگانی مقاومت اش در برابر خوفناک    آزاده

، بار دیگر، ایستاده تا اگر مجال « آدونیس»دختران و پسران . ماند ناک میر تاریخ  تاباش د کوبانی

و از آن روزهای  ۱۱۲۲های پایان سال  ماهاز  پس اینک. «یابند، از کشتزارهای کار، زندگی برویانند

داعش با . شود می رانر دیگر روژآوا گلوله باپاک و زدوده شد با حماسی، که کوبانی از وجود داعشیان 

های عزیز هزاران رزمنده که جان باختند و یا دست و پا  جان  با هزینه. زندگی دوباره زاده شدزدایی، 
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از دست داده هنوز سالح بردوش، برای نجات زیست 

با چراغ سبز . ندده زندگی رویش می  های شهر و روستاهای آزاد شده،   گان در ویرانه و اکولوژی همه

کایی با ارتشیان سوریه و ایران و ترکیه در منبج ینیروهای آمر و با جابجاییارتش ترکیه، ه ترامپ ب

. شدآشکار داری   های سرمایه که مدعی بودند در برابر داعش به ائتالف پایبندند بار دیگر ماهیت دولت

ارتش   ملهار جیر نام ز ها النصری  ی و جبهةکاران اردوغانی و داعش با این چراغ سبز دولت آمریکا، تبه

عفرین در . اند به روژآوا حمله ور شده  مان اردوغان این پدرخوانده داعش بار دیگر،به فر« حمزه»

اردوغانیسم  گرفتار در . اشغال ارتش ترکیه با صدها هزار آواره در دشت و صحرا مانده است

 ها هدف قرار ها و بمباران  باران ستان را بار دیگر با توپآینده کرد بی و سیاسی و اقتصادی های  بحران

زیر ستم مناسبات اینک مردمان کار و . داده تا به انحراف افکار عمومی، چندی دوام بیاورد

اند  داری در این سرزمین، برای زیستی سزاوار انسان و هستی خویش به نبردی انقالبی ایستاده سرمایه

 .ردهای خویش دفاع کنندتا از هویت انسانی و دستاو

ی توان و هرگونه، در   در این شرایط با همهی ماست، جهان ومو ب و زیست بخشی از زمین، روژآوا

مردمان کار و  . است  محاصرهروژآوا را در . به یاری مقاومت بشتابیم برابر اشغالگران و ارتجاع  باید 

ش و هللا، داع ا، ناتو، حزبکیآمریه، ترکیه، ایران، روسهای   حکومتدر برابر وازحمت در روژآ

 .تنها نگذاریم را داعشیان رنگارنگ

 الملل حزب کمونیست ایران دفتر روابط بین
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