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  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
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 Political سياسی

  
 Von Nick Brauns - نيک براون 
  جاويد: برگردان از

  ٢٠١۵ جون ٢۶

  

  "داعش" اسالمی خالفتمجرای تنفسی 
  جنگ برای آزادسازی شھر تل ابيض ازدست جھاد گران

 

 

 

 صبح روز دوشنبه بسياری از پناھندگان سعی می کنند از حصار پوشيده  با ۀقبل از باز شدن سرحد ــ در ساعات اولي

 سيم ھای خار دار خود را به ترکيه برسانند
 

نام [  تل ابيضبرای آزاد سازی شھر کوچک ) ی پ گ(گ توسط  واحد ھای حفاظت خلق  در شمال سوريه جن

  در آمده است آغاز گرديده است ) داعش ( که به اشغال دولت اسالمی ) ]  گرئ سپی (کردی شھر 

کانتون عفرين در کانتون  سيزيره  کيلومتری غرب  ١١٠و کانتون کوبانی  کيلومتری شرق ٧٠در  تل ابيض شھر

  . در شمال شرقی سوريه  قرار دارد روژاوازرگترين  کانتون خود مختار  منطقۀ ب

از . از ھم جدا می شود شانلی اورفه در ايالت ) آقچه قلعه(اکچا قلعه توسط سرحد از شھر ترکی  تل ابيض شھر 

  .ِر آن جا اسکان دادبرای جدا کردن  مناطق کردی د» کمربند عربی «   رژيم سوريه عربھا را به عنوان  ۶٠سالھای 

پس از آغاز جنگ در سوريه  بار اول  ائتالفی از گروه ھای مختلف جھادی  قدرت را در شھر به دست گرفتند  تا آن 

  .  داعش کنترول خود را اعمال کرد ٢٠١٣که بعد از 
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ه تأمين می از ترکي) داعش ( خط اصلی تدارکات  خالفت اسالمی  ،کچا قلعهاز منطقه عبورومرور خط  سرحدی ا

 که حدود رقهگردد و ھم چنان ورود  جنگجويانی که از اروپا به استخدام داعش در آمده اند به پايتخت داعش در شھر 

   کيلومتر از آنجا فاصله دارد  نيز از ھمين مسير می گذرد ١٠٠

روزانه به کچا قلعه ا  گزارش داد  که حجم مبادالت تجارتی با داعش در شھر سرحدی  بيرگونروزنامۀ چپی ترکيه 

 .  ميليون دالر بالغ می گردد ١٣ ميليون تا ٧بين 

   نيتراتدر ميان کاال ھای فرستاده شده  برای داعش مقادير زيادی کود شامل ھستند  دراين شکی نيست که داعش به

  .نه برای زراعت بلکه برای توليد  مواد منفجره ضرورت دارد 

 بدون  اکچا قلعهجنگجويان داعش  گزارش  می دھد که آن ھا در جاده ھای در بارۀ بيرگونخبرنگار روزنامۀ 

کسانی که به استخدام داعش در آمده اند  در ھوتل اکچا قلعه  شھرک نزديک حراندر . مزاحمت گشت وگذار می کنند 

  .. ھای آن جا برای عبور از سرحد انتظار می کشند 

از سمت شرق به ) ی پ ژ(وواحد ھای  دفاعی زنان  ) ی  پ گ( ماه می ، واحد ھای حفاظت خلق  ١٩از تاريخ 

  .در حال پيشروی ھستند تل ابيض طرف 

کانتون سيزيره  آنھا قسمت ھای وسيعی  از منطقۀ کم جمعيت جنوب غربی که تا حال به عنوان پوستۀ بيرونی  

  .  را تحت کنترول خود در آورده اند  مبروکاو) س العينأرعربی  (سرکانیاستفاده می شد و شھر ھای  

 ھم زمان حمالت خود را از سمت کوبانی ارتش آزاد سوريه،وبريگاد ھای ) ی پ گ و ی پ ژ(يک ائتالفی از 

در عمليات ضد داعش سھم گرفته ) ی پ گ(ًشروع کردند  که قبال در کوبانی  در کنار واحد ھای  حفاظت خلق 

  .باھم وحدت کرده اند » آتشفشان فرات «   ضد  داعش  با نام بودند، که اين بار در جبھۀ مشترک

) ی پ گ ( حضور صد ھا تن جنگجوی عرب تنھا از اھميت سمبوليک برخوردار است ، واحد ھای حفاظت خلق  

می خواھد از اين موضوع جلوگيری کند که تسخيرسر زمين عربھا به وسيله کردھا در شھرک ھای عرب نشين به 

  .نظر نرسد 

  و اتحاد مخالفان سوريه در خارج از کشور به صباح ۀروزناممين اکنون ھم  رسانه ھای طرفدار دولت ترکيه  مانند ھ

وھم چنان شبکۀ مرتبط به حقوق بشر برای سوريه ادعا می کنند که بر طبق آن واحد ھای حفاظت  » ائتالف« نام 

  . نان آن را قتل عام می کنندروستا ھای عربھا وترکمنھا را ويران و ساک» ی پ گ « خلق 

گزارشات تأئيد ناشده را با اشاره به کرکتر چندين قومی خود رد کرده و تأکيد » ی پ گ « واحد ھای حفاظت خلق  

می کند که تمام موفقيت ھای نظامی اش در منطقه  تنھا با حمايت مردم محلی ممکن گرديده که از مدتھا آزادی  خود 

 . در خواست کرده بودند از اسارت داعش را از ما

  را آزاد سلوک روستا را  وھم چنان  شھر کوچک ٢٠با متحدين عرب خود در آخر ھفته بيش از » ی پ گ « 

  .  را از سه جھت محاصره کردند که روز دوشنبه در حومۀ شھر نفوذ کردند  تل ابيضساختند و

وده تالش می کردند  که ساکنان فرار کرده از ارتش ترکيه وجنگجويان داعش  با چھره ھای پنھان کردۀ خود بيھ

  مناطق جنگی را به حيث سپر انسانی دوباره به تل ابيض بازگشت دھند 

در شب دوشنبه سرحد به روی مردمی که چندين روز بدون آب وغذا  در نوار سرحدی از خود پايداری نشان داده 

  .بودند باز گرديد 

تل ابيض مجرای تنفسی «  اھميت اين شھر را چنين خالصه کرد  »يرات فُخبرگزاری کردی « خبرنگاراحمد ديکلی 

  .» داعش است که از آن طريق  تنفس می کند 
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 خواھد بود که به ناپديد شدن باند ھا منجر خواھد شد روژاوابه معنی  موفقيت ستراتيژيک برای تل ابيض آزادی 

  .ا سرعت  خواھد بخشيد وکمک برای ثبات سوريه را سرعت می بخشد و فروپاشی داعش ر

 که از داعش پاک سازی سيزيره و کوبانیفتح سنگر اسالميست ھا يک پيش شرطی است برای يک رھرو اتصال بين 

  .شود 

 


