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  .ليال ر: فرستنده
  ٢٠١۴ اگست ١٠

 گذرد ؟ در کوبانی چه می
علتھای ھر جنگی را تحليل کرد و  شود می طبق اين اصل .  سياست استۀشود که جنگ ادام   ھميشه گفته می

 آن ذينفعند؟  چه طبقاتی درشود؟ چه چيز سبب جنگ می :پرسيد

بر اين اساس می توان ھرجنگی را تجزيه و تحليل کرد وعوامل،  شرايط تاريخی و اقتصادی شروع آن چيست؟  

 ايج آن را برشمردنتعلتھا و 

 وقوع ۀلأمس شود به  می. نيست مستثنا از اين قاعده  در جريان است  "کوبانی"اکنون در  که ھم  احوالی  اوضاع و 

نقش عوامل دخيل در اين جنگ از جمله اوضاع و احوال خود  از زوايای مختلفی پرداخت و  داعش با کردھا جنگ

ک  ديگر نقش پ ک اقليم کردستان و غيره به عنوان عوامل خارجی از طرفی و از طرفی  سوريه، ترکيه، حکومت

کرد تا بتوان علت ھای جنگ موجود  یبررس در اين باره .... و احزاب کردستان سوريه به عنوان عوامل داخلی و

 .را توضيح داد

ال است ؤبيشتر پرداختن به اين س  ھدف من. نيست و ارزيابی ازاين جنگ   پرداختن به تحليل  ھدف من اينجا  اما 

به چه گناھی مورد ھجوم داعش قرار گرفته  مردم کردستان سوريه   دھد؟ پس می تاوان چه چيزی را " کوبانی"که 

حکومتی، ھيچ   جھانی در قبال مردم کوبانی چيست؟ چرا ھيچۀعلت بی تفاوتی جامع اند؟ براستی  ه شدهو محاصر

دست گرفته اند صحبت ه مقابل داعش اسلحه ب مردمی که برای دفاع از خود و بچه ھايشان در  جھانی از یسازمان

 مريکا و اروپا به خليج فارس ناواداعش، از چيست؟ چرا برای فتح بصره توسط   اين کم لطفی ناشینمی کنند؟ واقعاً 

 شھر چند صد ھزاری نفری  شدديد ھمان داعش به يکۀجنگی می فرستند ولی حاضر نيستند حتی گزارشی از حمل

دست داعش را برای کشتار و قتل عام   جھانی ۀجامع در رسانه ھای خود پخش کنند؟ چگونه است که) کوبانی(

بر روی مردم کردستان سوريه را  مرزھا مسعود بارزانیه است؟ چرا حکومت گذاشت مردم کردستان سوريه باز 

 !!؟.است بسته

دور  درآن جنگ  کردستان سوريه از ھمان روزھای شروع جنگ داخلی دراين کشور خود را از مشارکت مردم

مردم . شوند مینه وارد جنگ با حکومت مرکزی  نه با اپوزسيون سوريه ھستند و: آنھا اعالم کردند. نگه داشتند

 آنھا تا حد مقدور خود را از آتش جنگ خانمان سوز داخلی. جديد از سياست شدند کردستان با اين روش وارد فازی

آنھا مناسباتی . را اعالم کردند دست گرفتند و حکومت خود مختاره امور کردستان را بۀ دور کردند و ادار سوريه 
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شود به  از جمله می. از ھر لحاظ پيشرو و قابل دفاع بوده و ھست د که کردستان در نظر گرفتنۀبرای ادار سياسی 

 ۀنمون.  اشاره کرد،دخيل باشند  جامعهۀشرايطی که آنھا در ادار شان از حقوق زنان و فراھم کردن  جانبداری ۀنمون 

ازدواج دختران آنھا . آنھا در قدرت است ديگر و شراکت دادن  ديگر برخورد مساوی به اقليتھای مذھبی و قومی 

شود  می. اند  سال را ممنوع اعالم کرده١٨افراد اعم از دختر و پسر زير  ھمچنين مسلح کردن  و  سال ١٨زير 

شدت ه  بۀو تابو شکن در يک منطق گفت که حکومت خودمختار کردستان سوريه به نوعی يک حکومت سکوالر 

کردستان سوريه با حکومت اقليم کردستان عراق که سالھاست توسط  سيستم حکومتی. بحرانی و اسالم زده است

کردستان سوريه،  انعکاس اين نوع جھت گيريھای سياسی. شود قابل مقايسه نيست آنجا اداره می خود کردھای

شده است و به  عراق ، ايران، و ترکيه  ھای تحت ستم کرد در بخشھای ديگر کردستان موجب خوشحالی توده

 .مثبت گذاشته است ذھن مردم آن مناطق اثر بسيار  در  سياسی ۀلترناتيو تازعنوان يک آ

از با بی رغبتی از ھمان آغ  کردستان سوريه توسط خود مردم آن ديارۀ جامعۀ اعالم استقالل و ادارألۀمس ھمچنين

 احت. رخورد کردندکلی آنھا با بی اعتنايی به اين واقعيت ب مريکا مواجه شد و به طورای و ئدولت مردان اروپا

باب طبع  سوريه  اين نوع سياستھا در کردستان. کردستان عراق نيز عالقه ای به آن نشان نداد حکومت اقليم

 .اسالميستھای منطقه از جمله داعش نبوده است

 .شروع شده است از زمان اعالن اين سياست توسط کردھا در سوريه ، جنگ داعش با اين مردم 

و به  دار زده  را به  شود، بچه ھايشان مورد حمله قرار گرفته و سوزانده می توسط داعش و دھات آنھا  شھرھا

.  کامل داعش استۀ کردستان سوريه در محاصرھایشھر ھم اکنون يکی از بزرگترين. زنان شان تجاوز می کنند

 کنند که شھر را به میمھمات و تدارکات به غنيمت گرفته شده از شھر موصل تالش  آنھا با بھره گيری از سالح،

چيزی جز قتل عام ،  در صورت تسخير شھر توسط اين سياه دالن سرنوشت مردم شھر. درآورند تسخير خود 

کمترين امکاناتی که در اختيار دارند مقابل نيروھای  تجاوز و بی خانمانی نيست و به ھمين دليل مردم کوبانی با

  .دارد  و سازماندھی آنھا بر عھدهننقش برجسته ای در ياری رساند» پ کا کا «اين ميان  در. داعش ايستاده اند

ترکيه  خصوص کردستان ه ب  بخشھای ديگر کردستان کوبانی دراين شرايط مورد پشتيبانی سياسی و معنوی  مردم

ان قدرتھای رسمی ھيچ عالقه ای به مردم کردستان سوريه نش  جھانی وۀدرھمان حال ھم جامع. قرار گرقته شده اند

حتی کمترين خبری  کماکان آنھا را در مقابل حمالت داعش به شھر و دھاتشان تنھا گذاشته اند و دھند و نداده و نمی

حکومت اقليم کردستان با بی تفاوتی خود و بستن مرزھا  ااين بلوکات تا حدی است که حت.دھند مینرا از آنھا بروز 

باز   ا برای سرکوب کردھای سوريه و برای تسخير کوبانیدست نيروھای داعش ر آنھا  برای رسيدن آذوقه به

 !!.گذاشته است

تاوان اين رقابت سياسی را  شود و  قربانی اختالفات و بند و بستھای قدرتھای منطقه میکوبانی که  استاين واقعيت

ه سرنوشتشان دھند و سرنوشت سياسی خود را به نيروھای ک مردم بايد اين را بخوبی تشخيص .دھند مردم عادی می

 . نسپارند،قدرت گرفته اند و رقابت را به بازی 

 مردم مبارز و آزاديخواه ۀوظيف اين. تنھا مردم ھستند که می توانند کاری انجام دھند .نبايد شکست بخورد کوبانی

 .می توانند به آنھا کمک کنند ممکن و به ھر شکلی کهۀ است که به ھر شيو
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