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ُعقب نشينی مھاجمان ِ  
 

ِتذکر مترجم ْ َُ ِ:  
مضمونی، که جھت ترجمه انتخاب گرديده، مفصل است و بس طوالنی؛ ازين رو در اول می خواستم 

ِاما وقتی ترجمه را آغاز کردم، موضوع از نگاه جنگی و . محض قسمتھائی از آن را ترجمه نمايم
البته تجويز را چنان .  که حيفم آمد به کل مضمون پرداخته نشودسياسی آن قدر جالب به نظرم رسيد،

  .ّگرفتم، تا مقاله در دو قسمت تقسيم گردد، تا طوالت موضوع خسته کن ننمايد
ًاز طرف ديگر چون مسائل حربي در ميان است و اين قلم با اصطالحات عسکری افغانستان کامال 

لخاصه مترجمان دگر، به ھمين اصطالحات، که مخصوص آشنا، بھتر دانستم تا چشم خوانندۀ عزيز و با
ًخود مايند و در اردوی زمان صلح افغانستان معمول بوده اند و در نظر مردم ما کامال مأنوس، آشنا 

چه بسا مترجمان چنين مضامين بنابر عدم آشنائی با اصطالحات اردوی افغانستان، درعوض از . گردد
ِاصطالحات مروج  نچه را در مطبوعات ايرانی خوانده اند، کار می گيرند؛ و اين امر  ايران و آعسکریّ

ًدرين ترجمه بعضا از اصطالحات زيبای عاميانۀ !!! را نه تنھا حيف، که حتی شايان تأسف می دانم

  .کابلی نيز کار گرفته شده است
جرای سوريه و تار نويسندگان دوگانۀ اين مقاله به درستی دريافته اند، که ممالک ناتو در برپاساختن ما

سياست جھانبانی و جھانخواری .  رول داشته اندّو مار شدن اين مملکت آباد و پيشرفتۀ عربی، تا چه حد
ِو جھانستانی غرب، ايجاب می کرد، که اين کشور، که آخرين پايگاه روسيه در منطقه می باشد، بايد از  ِ

ِطقه بود، که خار چشم نظامی بالخاصه که سوريه يگانه قدرت من. دست روسيه کشانده شود  ِ"نورچشم"ِ
رول . ، بود و ازين نگاه نيز بايد و بالقطع متالشی می گرديد"اسرائيل"جھان غرب و امريکا؛ يعنی 

در منطقه نظامی ال ناتو و پيشقراول اين پيمان ّسپرده شد، که عضو فع" ترکيه"اساسی اين سناريو، به 
 که به اضالع متحدۀ امريکا و ناتو دارد، اين وظيفه ناشريف ِدولت ترکيه  با سرسپردگی خاصی،. است

و ضد انسانی و دور از مسلمانی را از دل و جان پذيرفت و در صحنۀ عمل درآورد، ولو که پسلگد اين 
در واقع رول ترکيه درين قضيه، .  خود ترکيه را در آستانۀ بی ثباتی قرار داده استجوئی،ماجرا

ازين رو موضوع سوريه برای ما افغانھا به . ن در ليل و نھار افغانستان داردشباھتھائی به رول پاکستا
ُخاطر ھمين موازاتھا   .، زياد قابل توجه می باشد نيزِ

   ٢٠١۶ فبروری ٢٧معروفی، برلين ــ 
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ُعقب نشينی مھاجمان ِ  
)قسمت اول(  

  
گ افروزی پنھانی ترکيه در ، تا نزديکی حلب پيشروی کرده اند و جنهقطعات سوريائی از برکت حمايت روسي

مگر غرب باآلخره سر عقل خواھد آمد؟؟؟ قوای زمينی و . مملکت ھمسايه اش، سوريه، به ناکامی انجاميده است
َالذقيهِشبه نظاميان سوريه از چندين ھفته بدين سوی، به کمک قوای ھوائی روسيه، به طرف واليات  ِ ِ و ادلب در ِ ِ

قوای تروريستی اسالميستی، که . ھستند؛ به طرف حلب و سرحد ترکيهشمال و شمالغرب، در حال پيشروی 
ًدرانجا فعاليت می کنند، عقب زده شده اند؛ در حدی، که قسما با بی سر و سامانی و پريشانی خود را دوباره به  ّ

  .طرف سرحد ترکيه می کشانند
ن، که حريف در مناطق مھم واليات بعد ازا. ّاردوی سوريه برای اين عمليات، آمادگی کافی و درست گرفته بود

در عين زمان حمالتی . مذکور به اثر ضربات ھوائی روسيه، تضعيف شد، تھاجم در جنوب حلب آغاز گرديد
ِجھت استرداد پايگاه عسکری السفيره در جنوبشرق حلب و پايگاه ھوائی کويرس پيش برده شد؛ يعنی حمالتی که  َ ُ ِ

قوای زمينی سوريه با مليشه ھای ايرانی . ، متوقف ساخته شده بود"المیدولت اس"در گذشته از طرف جنگجويان 
درين عمليات به . شاوران نظامی روسی، تقويه می گردندُو سه ھزار جنگجوی حزب هللا لبنان و ھمچنان با م

  .تعداد ده ھزار عسکر پيادۀ سوريه حصه گرفته اند
عالوه بران قومندانی اين قواء ھمان روز . روی کرده بودند کيلومتری سرحد ترکيه، پيش٢۵ًقوای سوريائی قبال تا 

گزارش داد، که موفق شده است، تا چندين قطعۀ گوريالئی مخالف دولت اسد را، که قسمتی از حلب را زير 
البته اين امر بعد از  .کنترول خود دارند، به محاصرۀ خود کشانده و خطوط اکماالتی ايشان را قطع نمايند

ُھای نبل و الصحراء، ممکن گرديدآزادسازی شھر لوای چل و سوم فرقۀ چارم ميکانيزۀ اردوی دولتی، عالوه بر . ُ
آن، مسيری را که به شھرھای خان العسل و الرشيديين ختم می شود، در حوالی حلب تحت کنترول خود درآورده، 

ّته است، تا به فتح مجدد ھردو بدين ترتيب اردوی سوريه در موقعيت مناسبی قرار گرف). تأمين کرد(مطمئن ساخت
 "اردوی آزاد سوريه"و لشکر به اصطالح " ُجبھۀ النصره" به تصرف ٢٠١٣خان العسل در سال . شھر بپردازد

)FSL (در آن زمان تمام عساکر اسيرشدۀ دولتی، به دست شورشيان به قتل رسيدند. درامده بود  .  
در شمالشرق منطقۀ ساحلی " سلما"ِر مھم ستراتژيک ، با آزادسازی شھFSLجبھۀ النصره و قطعات ترکمنی 

در بلندترين نقطۀ " سلما"شھر . ِالذقيه، يکی از بزرگترين شکستھای سه سال آخر خود را متحمل گرديدند
فتح اين شھر اردوی سوريه را در موقعيتی قرار می دھد، که به سادگی تا . ِکوھستان ترکمن نشين، موقعيت دارد

  .ی نمايدسرحد ترکيه پيشرو
ترکمنھای شمال سوريه احفاد اھالی ترکنژادی می باشند، که بعد از سقوط امپراتوری عثمانی در مناطقی، که 

قسمتی ازين اھالی سوريه، در شھرھای دمشق و حلب و . اينک متعلق به سوريه و عراق می باشد، باقی ماندند
و ترکمنھای عراق، بيشتر ساکن مناطق . کونت دارندُحمراء و حمص و الذقيه، ولی باالکثر در منطقۀ الجزيره، س

ًمنابع ترکی تعداد ترکمنھای سوريه و عراق را که قسما ترکی گپ می زنند، از ھفت صد و . کردنشين می باشند

از ابتدای جنگی، که از طرف ناتو درين کشور ) ترکمنھا(اينھا. پنجاه ھزار تا يک و نيم مليون نفر تخمين می کنند
  .نداخته شده است، جانب ترکيه را گرفتندبه راه ا

ِاردوی سوريه قبال در ماه نومبر موفق گشت، تا سنگر مھم شورشيان، موسوم به  ًرا، که غالبا ترکمنتبار " غمام"ً

ًاند و در منطقۀ توريستيک کامال شمالغرب کوھستان ترکمن قرار دارد، آزاد بسازد؛ و در ماه دسمبر پارسال، 

وی سوريه با گامھای ھوشيارانۀ تکتيکی پيش رفتند، درقطعات ا.  را در منطقه تثبيت نمايدتوانست مواضع خود
ًبدين ترتيب که اوال مناطق مرتفع کوھستانی و غالبا خالی از سکنه را متصرف شدند و بالوسيله تمام دره ھا و  ً

ند ازين مناطق دفاع نمايد، قطعات طرف مقابل نتوانست. ِراھھا و قرای منطقه را زير کنترول خويش درآوردند
چون قوای دولتی سوريه از يک طرف سالح توپچی و ابوس و راکت انداز در اختيار داشتند، و از طرف دگر از 

 .ی شورشيان را درھم می کوبيدلوژيستيکحمايت قوای ھوائی روسيه برخوردار بودند، که مراکز قومنده و خطوط 
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محاء گرديد، پيش از آن که قطعات پيادۀ دولتی به تھاجم بر سنگرھای ًبدين ترتيب زيربنای مليشه ھا کامال ا
يعنی؛ بعد ازين که آخرين نقاط شمالی کوھستان . مخالفان بپردازند و تا قلب مناطق متصرفۀ شورشيان پيش بروند

و ترکمن نشين فتح شد، قوای دولتی قادر گشتند، تا قطعات مليشه ھای شورشيان و ھمچنان خطوط اکماالتی 
  .مناطق قاچاق آنھا را تا سرحد ترکيه تصفيه نمايند

ُاگر اردوی سوريه بتواند پيشروی قوای خود را با قوای کردی در شمال ھماھنگ بسازد، تمام نيروھای جبھۀ  ِ
. النصره و داعش در محاصرۀ ايشان خواھند افتاد و در سرحد ترکيه تنھا يک دھليز در کنترول داعش خواھد ماند

با وجودی، که حکومت . دانی، که در شرق دريای فرات سکونت دارند، می توانند مانع اين کار گردندُالبته کر
  منتفی نمی توانداماًترکيه قبال اعالن کرده بود، که از گذر کردان به ساحل غربی فرات جلوگيری خواھد کرد، 

ار می تواند، موقعيت سياسی کردان نتيجۀ اين ک. ، بدين امر مبادرت ورزند)کردان(، که قوای جنگی ايشانبود
ُسوريه را تقويت نموده و باعث ناکامی ستراتژی فعلی انقره گردد، که در صدد جلوگيری از خودمختاری کردان 

  .سوريه می باشد، از ترس اين که مبادا سرمشقی برای مناطق کردنشين ترکيه گردد

  :رول ترکيه
سياستمداران و ميديای غرب با اشاره به وضع شھر حلب و گسيختن اکماالت گوريالھای ضد دولت سوريه در 

، تصديق می نمايند، ھندخواب که بدين وسيله بدون اين. از می کنندميدان نبرد، به صورت جمعی دھان به شکايت ب
صورت می گيرد، ايشان را قادر ساخته ، "ترکيه"که به درجۀ اول اکماالت شورشيان، که از طريق عضو ناتو؛ 

و اين کاری بوده است، که بدون موافقۀ غرب انجام . است، که جنگ خود را با قوای دولتی سوريه، ادامه بدھند
وقتی نتوانستند رئيس جمھور . ِداده شده نمی توانست، چون اين امر تضعيف موقف بشاراالسد را مد نظر داشت

ديگر قادر به " اسد" حد اقل به جھانيان وانمود نکنند، که اردوی يدان بردارند، چرا نظامی از مزور هرا بسوريه 
کنترول شھر مھم و بزرگ حلب نيست؟ مد نظر مگر اين ھم بود، تا موقف بشاراالسد را در مذاکرات صلح، 

لف شورشی و از ھمين خاطر ھم دست ترکيه را آزاد ماندند، تا به اکماالت نظامی گروھھای مخت. ست بسازندُس
بدين ترتيب، نگرانی غرب به خاطر موفقيتھای اخير . تروريستی بپردازد و بحران را از خارج دامن زده برود
  .      گری را نشان نمی دھد، غير از منافقت غرب رايجنگی اسد و فرار ھزاران نفر از مناطق جنگی، چيز د

متری سرحد ترکيه موفق گردد، امکانات ترکيه را ت کيلوصو مناطقی تا ش" حلب"يه به تصفيۀ اگر اردوی سور
. ، محدود خواھد ساخت)سوريه(جھت برپاداری مناطق و جزيره ھای نظامی طرفدار خود، در قلمرو دشمن
  :حکومت رجب طيب اردوان مگر از ناحيۀ ديگری نيز به مضيقه کشانده شده است

َحکومت او بايد تری تری سيل کند ِ ه، وھھای شورشی مورد حمايت ايشان ــ و بالخاص، که چه گونه گر)ببيند(ِ
گرچه اردوی ترکيه اين گروپھا را با رساندن . به فرار ساخته می شوندمجبور  و يا، که لواھای ترکمنی ــ امحاء

ُاکماالت عسکری و با زير آتش گرفتن مناطقی در داخل سوريه توسط ابوسھای زرھدار خود، کمک می کند؛ اما 

سو ــ "از زمانی، که قوای ھوائی ترکيه يک طيارۀ . حمالت ھوائی ترکيه را برده نمی توانندشورشيان انتظار 
 نومبر پارسال سقوط دادند، که باعث توسعه تقويۀ دفاع ھوائی روسيه در سوريه ٢۴روسيه را به تاريخ " ٢۴

گھای داخلی سوريه، خطر را م در جنيقندارد، تا با چنين يک مداخلۀ مستگرديد، ترکيه ديگر جرأت و زھرۀ آن را 
  . به جان بخرد

ِ، سوريه، از نگاه هح توپچی در داخل مملکت ھمسايالبته رساندن اکماالت و تقويۀ مستقيم شورشيان از طريق سال
و عجبا، که اين عمل . حقوق بين الدول، خود يک عمل تجاوزکارانه در امور داخلی يک کشور مستقل است

ِرت ھيچ سياستمدار ممالک غربی را خراب نمی سازد؟؟؟ ھمين قسم، اين که چرا ُناجائز عضو ناتو، ترکيه، چ
ُترکيه به سرکوب اھالی کردی خود می پردازد و قطعات کردی را در داخل سوريه کوبيده می رود، احتجاج 

 رسمی حکومات غربی را بار نمی آورد؟؟؟ اما ھمه خوب می دانند، که بالخاصه گروھھای گوريالئی ترکمنی
ِتحت رژی حکومت ترکيه تحريک گرديدند، تا پاچۀ قطعات جنگندۀ کردی را در داخل سوريه بگيرند، در حالی، 

البته غرب خاموشی اختيار کرده است، تا . که ھمين قطعات در عين زمان مورد ضربات قوای داعش قرار گرفتند
طرف اروپا، ترغيب کنند و عالوه بر آن، به ) مھاجرتھا(ترکيۀ عضو ناتو را در امر متوقف ساختن جنبش فرارھا

"انچرليک"بدون پايگاه ھوائی  امريکا در خاک سوريه، اضالع متحدۀ  ترکيه عمليات نظامی ائتالف تحت رھبری ِ
  .  ناممکن می شود
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ترکيه و عربستان سعودی، کمتر برای  بالخاصه ،ای سوريه، امکانات نظامی و سياسیِگر قويِبا ھر پيشروی د
 در رياض شديدتر شده می رود، تا جھت جلوگيری ًخصوصاز ھمين خاطر تقاضاھا در انقره و ا. ودشده می ر

البته طوری .  با گرفتن موافقۀ واشنگتنمعلومدارازين امر به اعزام قوای پياده در سوريه مبادرت ورزيده شود ــ 
تا قطعات منظم عسکری خود را که مقامات عسکری روسيه اشارت می کنند، شايد انقره نيز به وسواس افتد، 

چنين گام خطيری مگر از نگاه سياسی، معنای خارج شدن موضوع از کنترول را دارد، که موافق . بدانجا بفرستد
 .به منافع حکومت فعلی امريکا نيست

چون چنين کاری معنای توسعۀ منطقوی جنگ را دارد، که روسيه و جمھوری اسالمی ايران را وارد معرکه 
ًمسدود سازی خليج فارس و احتماال حمالت به ترمينلھای تيل عربستان سعودی، ضربۀ مھلکی را . اختخواھد س

  .به اقتصاد غرب خواھد زد
 با امحای کامل دسته ھای شورشی مخالف دولت در شمال سوريه، فقط يک بازنده خواھيم داشت، که ترتيببدين 

.ترکيه باشد  
  

  داردوان اردوی ترکمنی را برپا می دار
قوای ) قطعۀ(ِرَرا می بيند، پ" عثمانيھای نو"ِاو که خواب . نسخۀ سياست خارجی اردوان قرين موفقيت نيست

از ھمين خاطر . نظامی اقليتھای ترکمنی سوريه و عراق را، که از نگاه وی ھمه ترکنژاد اند، به ميدان انداخت
ی درين بود، تا در درجۀ اول ترکمنھای سوريه را سعی و. ترکيه خود را حافظ منافع اين اقليتھا، تبليغ می نمود
ِ تشکيالت سياسی آنھا به مجرد درگرفتن جنگ سوريه بنابرين. جھت سياسی داده و از نگاه عسکری آماده بسازد

درين رابطه بايد از ھمه بيشتر، از .  با حمايت وسيع اردوان در استامبول تأسيس شد٢٠١١در اواسط سال 
" اردوی آزاد سوريه"را دارد، که " شورای ملی سوريه"اين اتحاديه عضويت . نام برد" وريهاتحاديۀ ترکمنھای س"

ًياد شده و تقريبا " لواھای ترکمنی سوريه"مليشه ھای مختلف شمال سوريه، که تحت نام . استبدان تعلق منيز 

ن ا ترکيه متخصص.دارندتعلق  بدين شورا ھمھريک، نام يک سلطان عثمانی را بر سر خود گذاشته است، 
عالوه . عسکری خود را بدين منظور به سوريه فرستاده، تا قطعات ترکمنی را تعليم نظامی داده و رھبری نمايند

اسالمی ــ "ًبدين مناسبت، مثال حزب .  اتباع ترکيه نيز رضاکارانه بدين قطعات پيوستند ازبران، صدھا نفر
، که با "حزب اتحاد بزرگ"؛ يعنی "وک بيرليک پارتيسیبيوي "Büyük Birlik Partisi (BBP)" ناسيوناليستی

 در استامبول تصميم گرفت، که به تعداد ٢٠١۵نزديک است، در نومبر " گرگھای خاکستری"ِگروه نيوفاشيستی 
چون رژيم .  مليشه و شش صاحبمنصب عسکری و پوليس را به مناطق جنگی ترکمنھای سوريه بفرستد٢۵٠

گيری ازين امر نکرد، بايد نتيجه گرفت، که خود با اين کار موافق است؛ با وجودی، اردوان ھيچ اقدامی جھت جلو
که می دانست، که فرستادن عساکر خارجی در جنگ سوريه نه تنھا تخطی از حقوق بين الدول است، بلکه 

 عبور و حکومت ترکيه حتی به لواھای ترکمنی اجازۀ. قطعنامۀ شورای امنيت ملل متحد را نيز زير پای می کند
  .ّست، که اين قطعات اجازۀ فعاليت از خاک ترکيه را نيز دارند مرور از سرحد خود را نيز داد؛ و اين بدين معنا

ًکامال آشکار است، که ترکيه در نظر دارد، تا ترکمنھا را بعد از ختم اين جنگ داخلی، به حيث وزنۀ مقابل در 

جنگجويان لواھای ترکمنی ھمين حاال بالخاصه در . ان بسازدُبرابر کردھا و پروژۀ خودمختاری آنھا وارد ميد
دولت (، در داخل قلمرو سوريه به کار انداخته شده اند، تا مانع انتقاالت قاچاقی داعش"ھاتای"جنوب واليت 

ِزوزاد چوچه و ، که "النصره"درين ناحيه گروھھای ترکمنی با . در خاک ترکيه گردند) اسالمی است، " القاعده"َ
  .ری می کنندھمکا

توان حدس زد، که مارش قطعات  چون لواھای ترکمنی در شمال عراق نيز، در منطقۀ کردھا فعاليت می کنند، می
جنگی ترکی در گذشتۀ نچندان دور در شمال عراق، نه مطابق ادعای اردوان، جھت کمک به کردھای در حال 

بالفصل قضيه وارد ميدان ) عمل کنندۀ(عاملبلکه ترکيه می خواست خود را به حيث . جنگ، صورت گرفته است
زيرا تنھا کسی، . سازد، تا بدين وسيله زمينۀ تحقق تقاضاھای سياسی خود را در عراق بعد از جنگ، مھيا گرداند

ًکه عمال در قضايای جنگی اين بحران حصه دارد، می تواند در پروسۀ معامالت رول دوامدار بازی کرده و به 

اين پروسه .  اين جنگ، در اعمار مجدد سوريه و عراق، منافع اقتصادی خود را تأمين نمايددرجۀ اول بعد از ختم
  .واجه گردانيده استُرا مگر پيشروی اردوی سوريائی، الاقل در سوريه به خطر م

  
 )پايان فسمت اول(


