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Von Nick Brauns  

  جاويد: برگردان از
 ٢٠١۴ سپتمبر ٢٨

 

  پروپاگند با ارقام
 نظامی در سوريه آماده نظر به گزارشات صد ھا ھزار نفر  پناھنده  از مناطق کردنشين، ترکيه خود را برای مداخلۀ

 .می سازد

  

دولت ترکيه سعی می کند با تأکيد  روی تعداد بيش ازحد پناھندگان  قبل از مجمع عمومی ملل متحد برای مداخلۀ مستقيم 

  .نظامی ارتش ترکيه  در سوريه، افکار عمومی را به طرفداری خود جلب کند 

عمومی در شھر فرانکفورت المان  در تجزيه وتحليلی ابراز اين سوءظن  را روز دوشنبه مرکز کرد ھا برای روابط 

در حال . است)  ١(کوبانی) واليت(داعش  در برابر کانتون "  خالفت اسالمی"ھدف از تھاجم جھاديست ھا . کرد 

حاضر وضعيت پناھندگان  به نظر می رسد مورد استفادۀ دولت ترکيه قرار بگيرد که از آن برای يک عمليات نظامی 

از ) ٣(استفاده کند آقای درويش چيمن) غرب کردستان) (٢(رده وطوالنی در مقابل استقالل وخودمختاری روجاواگست

  . مرکز روابط عمومی کردھا  اين مطلب را ابراز کرد 

 در يک جلسۀ ويژۀ  دولت گفت که صد ھا ھزار نفر از نعمان کورتولموش سپتمبر  معاون صدراعظم ترکيه ١٨در 

 ھزار نفر،  تصميم ١۵٠٠٠٠تا » خروج دسته جمعی «ر حال فرار ھستند  به دليل  نتيجۀ مطالعات شمال سوريه د

  . گرفته شد که سرحدات به روی پناھنده ھا باز گردد

در ) آی اس( سپتمبر يک روز پس از  تھاجم خالفت اسالمی ١۶اطالعات در بارۀ وسعت اين مھاجرت دسته جمعی  در 

 سپتمبر در گزارش رسانه ھا به استناد آمار سازمان ملل متحد  گفته شد که در حال ٢١ودر . برابر کوبانی گزارش شد 

  . ساعت  قبل از شروع جنگ از شمال سوريه به ترکيه فرار کرده اند ٢۴ ھزار نفر در ظرف ٧٠٠٠٠حاضر 

اين ارقام ) ۵" (سوروچ "در شھر سرحدی  ) ۴) (اچ دی پی" (حزب دموکرات مردم کردستان "نمايندگان حزب چپ 

آژانس  پناھندگان سازمان ملل متحد را که کارکنانش در آن زمان در منطقه سرحدی نبودند  واضحاً بيش از حد ومبالغه 

 .آميز می خوانند  که تحت تأثير دولت محافظه کار اسالمی  ترکيه تدوين گرديده است 

 ھزار نفر پناھنده ٨٠٠٠٠ ھزار تا ٧٠٠٠٠ه ادعای ترکيه تا اين که يک منطقۀ حائل را تأسيس کرده بتوانند  که نظر ب

) بی بی سی(در مصاحبۀ خود با ) اچ دی پی(نمايندۀ ) ۶ (ابراھيم بينيچیرا در آن جا  اسکان  دھند، در آخير ھفته آقای 

  . اين موضوع را ابراز کرد 
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 سپتمبر زمانی ١۵قبالً در .  ھزار نفرنيست ١٠٠٠٠ ھزار تا ٨٠٠٠تعداد پناھنده ھا باالتر از :  گفت ابراھيم بنيچیآقای 

  رجب طيب اردوغانتھاجم بزرگ خود را باالی کوبانی آغاز کرد  رئيس جمھور ترکيه  ) آی اس(که خالفت اسالمی 

اعالم کرد که ارتش ترکيه يک منطقۀ حائل بين ترکيه وسوريه را آماده می کند که بايد  شامل  منطقۀ پرواز ممنوع   

ھدف آن ظاھراً برای حفاظت از گروه ھای مخالف سوريه  در مقابل نيروھای دولتی و استقرار پايگاه  برای . باشد

 .جنگ در مقابل نيروھای دولت اسالمی می باشد 

 گروگان ترکی که از ماه جون کارکنان قونسلگری ترکيه ۴٩ قبالً با اشاره به امنيت اردوغاناين خبر مايۀ تعجب است  

اسير گرديده بودند  استفاده از ميدان ھای ھوائی ترکيه برای عمليات نظامی اياالت متحدۀ ) آی اس(يروھای به دست ن

  . گروگان ھا  فقط در روزشنبه آزاد شدند . امريکا عليه دولت اسالمی را رد کرده بود 

 در خالفت اسالمی تجزيه را ترکيه  می خواھد بين ترکيه ومتحدانش) غرب کردستان(منطقۀ خود مختارکردی روجاوا 

  .  با اشاره به ادامۀ فرستادن اسلحه ومھمات از ترکيه برای جنگجويان جھاديست  ھشدار داد درويش چيمنآقای . کند

درحالی که خالفت اسالمی توسط اسلحۀ ترکی می خواھد مدافعان روجاوا را در کانتون کوبانی از بين ببرد، مردم روجا 

با ايجاد  منطقۀ حفاظتی برنامه ريزی شدۀ ادعائی ، ارتش ترکيه می . يه فرار خواھند کردوا از سراسر سرحدات ترک

تواند در برابر نيروھای مدافع روجا وا  پيشروی کرده  ومدافعان  ونيروھای آن را به عنوان تروريست ھای  پی ـ کا ـ 

  .کا ھدف قرار خواھند داد 

شی قريب الوقوع ديگر را ھم به گردن خواھد گرفت  وخود را به ترکيه به خاطر  تقويت  موقعيت خود يک نسل ک

  .عنوان ياور دلسوز نسبت به پناھندگان  نشان داده تا  ھمکاری خود با خالفت اسالمی را  در اذھان  منحرف بسازند 

ه ارتش مانع گزارش داد ک) ٧(»آژانس ھوار«در حالی که دولت ترکيه  تعداد پناھندگان را ھمچنان بلند نشان می دھد 

  .عبور کردھای زخمی کوبانی می گردد

در . ھزار  پناھنده از آواخر ھفته  دوباره به کوبانی  باز گشته اند تا در دفاع  از ايالت خود سھم بگيرند ٣٠٠٠حدود 

ی ـ اپسليون ـ پ« " واحد ھای دفاع مردم "نبردی که از يک ھفته بدينسو در کوبانی  در جريان است نظر به گزارش   

 .کشته شده اند » اپسليون ـ پی ـ جی «   رزمندۀ ٣٢وھمچنان . اس.  نفر عضو آی٢٣٢)  ٨(» جی

 روز ۵ارتش ترکيه  در برابر ھزاران نفر غير نظامی کرد  با گاز اشک آور و گلوله به مقابله برخاست  که از مدت 

ا مقاومت رزمندگان کوبانی نشان دھند تجمع کرده اند تا ھمبستگی خود را ب» سوروچ«بدينسو در منطقۀ سرحدی 

دھھا نفر  توسط ارتش ترکيه مجروح وھمچنان .  از خاک ترکيه جلوگيری کنند. اس. وضمناً از عبور جنگجويان  آی

  . ارتش مانع کار  روزنامه نگاران گرديد 

 
Kanton Kobani  کانتون کوبانی   ـ ١

     Rojavayê Kurdistanê Rojava غرب کردستان: فارسیبه  رۆژاڤايێ کوردستانێ    ـ ٢
Devris Cimen درويش چيمن   ـ ٣

HDP  حزب دموکرات مردم کردستان    ـ ۴
Suruc سوروچ   ـ ۵

Ibrahim Binici  ابراھيم بنيچی   ـ ۶
Agentur Hawar  آژانس  ھوار   ـ ٧

        واحد ھای دفاع مردم

  :منبع
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