
 گزارش راهپیمایی در حمایت از مردم کوبانی، در شهر برمن آلمان 

 

بعد از ظهر، جمعیت های مختلف سیاسی و افراد معترض به  1از دقایقی قبل از ساعت  111111.10.روز شنبه 

دعوت به راهپیمایی سراسری از جنایات دولت اسالمی )داعش( در یکی از خیابان های مرکزی شهر اجتماع کردند. 

ی ارف گروه های مختلف و همزمان با بسیاری از شهرهای مختلف دنیا انجام شده بود. شرکت کنندگان با پرچم هط

صفوف خود را مرتب کردند وهمزمان شعارهایی در حمایت از مبارزات در کوبانی به مختلف ابتدا در حاشیۀ خیابان 

ر راهپیمایی پخش می شد تکرار می کردند. اغلب زبان آلملنی و کردی را که از بلند گوهای متعدد و قوی حاضر د

حمایت از همبستگی شعارها در حمایت از پ.ک.ک، روجاوا و ی.پ.گ بود. شرکت کنندگان آلمانی هم شعارهایی در 

  طرح و تکرار می کردند. بین المللی و محکومیت دولت اسالمی را

  

 

 

خبرگزاری ها که ساعاتی بعد از پایان برنامه اعالم شد، جمعیت شرکت کننده مدام در حال افزایش بود و به گزارش 

این حرکت بیش از نفر بود. استقبال از  ...0نفر و به تخمین شرکت کنندگان بالغ بر  .104جمعیت به تخمین پلیس 

 انتظار برگزار کنندکان و شرکت کنندگان بود.

 
 

 

 

رین وسعت خود رسیده بود، حرکت خود را در یک مسیر حدود نیم ساعت بعد از شروع برنامه جمعیت که حاال به باالت

در طول مسیر برخی از ساکنین محلی که از پنجره های باز رو به  نسبتا طوالنی در منطقۀ مرکزی شهر آغاز کرد.

استفاده از   همبستگی خود را اعالم می کردند. ،خیابان شاهد راهپیمایی بودند، با تکان دادن دست و تکرار شعارها

گوهای قوی و موزیک در تمامی طول راهپیمایی، به نظم و یکپارچه گی جمعیت و همچنین، حفظ شور و تحرک بلند

 شرکت کنندگان کمک می کرد.



 

 

 

 

 8متاسفانه ما نتوانسته بودیم متن اعالمیه مرکزی مارس در این راهپیمایی شرکت کردیم.  8 هم با بنر سازمان زنان  ما

سطح وسیع در ه فارسی و انگلیسی درانی را به زبان آلمانی ترجمه کنیم ولی این اعالمیه بمارس در دفاع از مردم کوب

مواضع مان در  موردطی راهپیمایی و در سطح شهر توزیع شد. پخش اعالمیه فرصت خوبی بود که ما بتوانیم در 

توضیح بدهیم و توجه مخاطبین را به رادیکالیسم انقالبی که الزمۀ رابطه با مبارزات و مقاومت زنان و مردان کوبانی، 

 ادامۀ مبارزات در این خطه و در کل منطقه می باشد، جلب کنیم. 

 

 

 

از طرف دیگر از آن جا که اغلب افراد و گروه های رادیکال شهر در این راهپیمایی شرکت داشتند، ما هم توانستیم با 

برای مثال یکی از جریانات مختلف آشنا شویم. دربین  در بین مردم و  ،در سطح شهرمواضع و نا روشنی های مطرح 

می دانم که ارسال سالح به کوبانی،توسط امپریالیست ها، با نیات انسان دوستانه انجام  من :زنان رادیکال شهرمی گفت



 ومت در مقابل یک جریان  بدون این سالح ها چه شانسی برای مقانمی شود، ولی چه راه حل دیگری وجود دارد؛ 

جنایتکار  تا دندان مسلح وجود دارد.  یا مثال سئوال می شد که شیوۀ مبارزۀ کدام گروه  درگیر در این جنک را می توان 

تایید و حمایت کرد. ما از این فرصت استفاده کردیم و ضمن تایید   مبارزات  و مقاومت قهرمانانۀ مردم کوبانی در 

اسالمی )داعش(، با افشای سیاست های دول غربی، نگاه جریانات ناسیونالیستی به باالیی ها را نقد مقابل جانیان دولت 

کرده و تاکید کردیم که تنها با اتکا به مبارزات مردم کوبانی و حمایت توده های مردم در سراسر دنیاست که این 

 الیستی تنها قیود تازه ای را برگردن توده هابیانجامد. گدایی کمکهای امپریمبارزه می تواند به سرانجامی مطلوب  

 تحمیل خواهد کرد. فراموش نکنیم که داعش، القاعده، طالبان و بسیاری دیگر از جریانات مرتجع در سراسر دنیا،

ساخته و پرداخته و مورد حمایت همین ارسال کنندگان  بسته های تسلیحاتی برای "کمک " به مبارزان کوبانی هستند و 

نکنیم که همین سالح هایی که داعش به وسیلۀ آن خون بسیاری از مردم عادی و مبارزین را در عراق و فراموش 

  پرسود ترین تولیدات غرب هستند.سوریه بر زمین ریخته است، 

 واحد برمن افغانستان( -مارس ) ایران  8سازمان زنان 

 1.10نوامبر  1


