
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
  حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١۴ نومبر ٠٨ 

 آزاد سازی کامل حمص

 

وضعيت جديد به اشغالگران . بين سوريه و مزدوران مسلحی که حمص قديمی را اشغال کرده بودند آتش بس اعالم شد

 .اجازه می دھد که شھر را تخليه کنند و بر اين اساس حمص کامالً آزاد خواھد شد

اين گروه می . مراه خانواده ھايشان مرکز حمص را ترک کنندبه ھ حدود ھزار مبارز می توانند با سالح ھای انفرادی و 

توانند در عين حال وسائل شخصی شان را در چمدان با خود ببرند، تعدادی اتوبوس با پنجره ھای رنگ شده آنھا را 

مجروحان در صورتی که موافق باشند با آمبوالنس ھای صليب . ليس به مرز ترکيه منتقل خواھد کردوتحت اسکورت پ

مبارزان پيش از تخليۀ شھر موظف ھستند که نقشۀ مين گذاری ھايشان را به مقامات . سرخ سوريه منتقل خواھند شد

  . سوری تحويل دھند

 بين سوريه و فرانسه برای تخليۀ امارات اسالمی ٢٠١٢ بروریاين توافق جديد يادآور قرارداد مشابھی است که در ماه ف

 مبارزه و چھل خانوادۀ غير نظامی که از آنھا پشتيبانی می ٣٠٠٠ دوران، تقريباً در آن. از باب عمرو منعقد گرديد

اعمال خشونت امارات اسالمی در .  در محاصره به سر می بردند کردند در محلۀ باب عمرو با اعالم امارات اسالمی

  . نفر به دليل عدم رعايت شريعت دين اسالم موجب فرار مردم شد١۵٠باب عمرو و بريدن سر 

 Claude کلود گيان و آصف شوکتبين .  افسر فرانسوی سازماندھی شده بودند٢٠مبارزان امارات اسالمی توسط 

Guéantاين قرار داد با توافق صلح بين .  قراردادی بسته شد که بر اساس آن مبارزان می توانستند منطقه را تخليه کنند

ولی، رئيس جمھور .  انجاميد١و ي به مرز لبنان و گردھمآئی ژندو کشور ادامه يافت و به تحويل افسران نظامی فرانسه

  . اين قرارداد را نقض کردفرانسوآ ھوالندفرانسه 
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در موردی که به قرارداد کنونی مرتبط می باشد، نمی دانيم دولت خارجی که اين مزدوران مسلح را پدرخواندگی می 

عالوه بر اين، آزاد سازی حمص ھمراه . ران صورت گرفته استبا اين وجود، قرارداد با ميانجيگری اي. کرده کدام است

  . گروگانی که در اسارت اسالمگرايان به سر می برند و آزاد سازی دو دھکدۀ شيعه٧٠خواھد بود با آزادی 

و، نمايندگان مخالف که طرفدار عربستان سعودی بودند با اولويت قائل شدن برای پايان دادن به يگوھای ژن و طی گفت

  .اصرۀ حمص قديمی، اين حدس را تشويق می کند که سربازان يکی از کشورھای ناتو در آنجا حضور داشته اندمح
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