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 احمد مزارعی: برگردان از

  ٢٠١۴ اکتوبر ٣١ 
  

  ...امروز شھر کوبانی به اشغال درآمد و حق حاکميتش مورد تجاوز قرار گرفت

 چه کسی مسئول است؟

  

خير أاطالع داد ، ترکيه برنامه ريزی کرده بود تا ورود پيشمرگه ھای بارزانی را به ت" ستانصوت کرد"ھمانطور که 

دست مزدوران ه ست داد وبيده شود، شھر ديشب سيادتش را از دبيندازد تا شھر کوبانی سقوط کند ويا به سقوط کشان

گه ھای بارزانی بودند واميد داشتند که که مردم خوشحال بودند ومنتظر آمدن پيشمر ترکيه سقوط کرد ، ديروز در حالی

  . داعشيان آزاد خواھد شدۀ از شھر از زير سلطئیبا آمدنشان بخشھا

گوئيم شھر سيادت  خود را بر مردم تحميل کردند ، وقتی می مزدوران ترکيه وارد شھر شده و و عکس اتفاق افتاده اما ب 

شھر از نظر توطئه سقوط کرده است ، اکنون داعش بر  هی سقوط نظامی شھر نيست بلکاخود را از دست داد به معن

از قسمت " ارتش آزاد سوريه"مزدوران دولت ترکيه يعنی   و  جنوب شھر تسلط دارد  ۀقسمت شرقی و اجزائی از منطق

حمايت " وواحدھای  ل خود گرفته اند و درحقيقت دو نيرو وابسته به ترکيه ھستندوشمال شھر وارد شده و تحت کنتر

 . خود قرار داده اندۀوسط شھر در محاصر را درشمال و" میمرد

 قرار بيوار مصطفینام ه  بوده وتحت فرماندھی يک مزدور بصالح الدينمزدورانی که وارد شھر شده اند از گردان  

ن نامد، در حقيقت آنا را مزدوران رژيم سوريه می باشند وآنان می" حمايت مردمی "ھای  از دشمنا ن واحد دارند و

 .باشد  ترکيه میۀورزند، واين برنام کنند ، اھانت می اينگونه به رزمندگان کردی که از مردم درکوبانی حمايت می

ھا وارد توانند با آن وارد شھر نشده، اما نيروھای مردمی شھر نمی" حمايت مردمی"اين مزدوران با موافقت واحدھای  

 )١. (جنگی خونين ھستند داعشيان درگير درگيری شوند، زيرا خود با

   

  :توضيح مترجم 

 اول بدون شک بارزانی و اردوخان است ، اما خيانت اصطالحی اخالقی است و ۀول اين خيانت مستقيم در درج مسؤ

برند ی را پيش م  خودۀکند ، بارزانی و اردوخان منافع طبق  طبقاتی عمل میدر مبارزه ميان طبقات ، منافع صرفاً 

 و" حول حليم توی ديگ افتادند"از  ، اين ايراد به رھبران کرد سوريه است که  توان گرفت ان نمیوايرادی ھم به آن

مريکا وبارزانی افکر کردند که دولت سوريه تضعيف شده و آنھا بايد تا تنور داغ است ، نان را بچسبانند وبا کمک 

" حزب کمونيست ايران"ران ، کومله ، کردستان اي" دموکرات"ھمين توھمی که اکنون رھبران حزب  مستقل شوند،
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. ۀ پرواز ممنوع بر قرار کنندکنند که بر باالی آسمان کردستان منطق مريکا واسرائيل درخواست میادارند وھر روز از 

 افراد بی ألۀنان بزرگترين منصب حکومتی را دارا بودند، مسآکردھای سوری مشکل بزرگی با دولت سوريه نداشتند، 

در مثلث مرزی   ويا عراق،  انسانی بود که بعد از کشتار کردھا در ترکيه توسط آتاتورک لی امنيتی وشناسنامه، معض

 اينھا دولت سوريه در سال ۀ وبه سادگی قابل حل نبود ، با وجود ھم جا شدهه سه کشور بروز کرده ، دھھا ھزارکرد جاب

شد  نمیرا له به سادگی  ولی اين مسأ.کار برده ضل ب ميالدی اقداماتی از قبيل سرشماری وغيره برای حل اين مع١٩۶٠

رغم مشکالت امنيتی که   شناسنامه داد واين علیکامال حل نمود، دولت فعلی سوريه به سيصد ھزار نفر آنھا اخيراً 

ليف أت" مرکز مطالعات وسياستگزاری کشورھای عربی"رو بود، کتابی توسط چند نفر محقق در ه سوريه با آن روب

 . به اين مسائل پرداخته استشده، که

  

 :اصل خبر دراين سايت منتشر شده است 
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