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 احمد مزارعی  : برگردان ازگرد آوری و 

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠۵
  

 رزمد می کوبانی قھرمانانه وچون شيری غرنده
 کوبانی در اين لحظات 

متشکل از شير " حمايت مردمی" رد با سنگ خارای مقاومت گروھھایرخو داعش در بۀ ھجوم وحشيان تاکنون شش 

 .رد، در ھم شکسته شده استزنان ومردان دريا دل کُ 

 تسخير نا پذير شھر کوبانی در جريان است، داعشيان ضربات ۀدرگيريھای بسيار سر سختانه ای در محيط اطراف قلع 

امروز  رد اينبار و شھر کوبانی متحمل شده اند، رزمندگان کُ  شرقیۀرد، در جبھ کُ ۀسختی از زنان و مردان رزمند

 داعشی و به غنيمت گرفتن دو ۀ کشت۵٠بامدادان، به تھاجمی ويژه به مواضع داعشيان وحشی دست زدند که نتيجه اش 

 . عدد کالشينکوف روسی و تعدادی راکت آر پی جی ، بود٢٠ دوشکا ، تعداد ۀدستگاه اسلح

مانند صاعقه ای بر سر داعشيان ه  خود که بۀدر اين ھجوم ويژ" یئحمايت توده "ل در تشکيالت رد متشکرزمندگان کُ  

 کشته ۀکه نتوانستند اجساد گنديد طوریه ، فرود آمدند، آنھا را به عقب نشينی واداشته ب) ١(مريکاامزدور ترکيه و

 .افتاده است و اجساد ھمچنان در صحنه ھای نبرد روی زمين  ھايشان را با خود ببرند 

 .بنا به گزارشات ارسالی از کوبانی، زدو خوردھا تا اين لحظه ادامه دارد

اين نقطه ، به اطراف کردند ، آنان از " نوش جان" جنوبی شھرنيز مزدوران داعشی ضربه ھای سختی ۀاما در جبھ

رو شده و شکست ه روبرد  کُ ۀشش ھجوم متوالی برای رخنه کردن درشھر دست زده که با مقاومت واحدھای رزمند

 .خوردند

 خسارتھای دھند که از نوع ادامه می"  داودۀقري "ۀھمزمان ھوا پيماھای ائتالف نيز به بمباران مراکز داعشيھا در منطق 

 .عی در دست نيستوارده به داعشيان اطال

ی خود ادامه داده و ئھا به مقاومتھای اسطوره ھمچنان در تمام جبھه " یئحمايت توده "رد و تشکيالت اما رزمندگان کُ 

 . که آنھا به مرز شھر نزديک شوند  آورند و اجازه نخواھند داد خسارتھای زيادی را به مزدوران داعشی وارد می

 . کوبانی از نوزده روز پيش، در شرايط مقاومتی عظيم و بی نظير قرار دا ردۀجبھ

********* 

لمان ، کشته شدن امريکا ، فرانسه ويا اخورد، برای را ريب بازيھای سياسی استعمار گران نبايد ساده لوح بود و ف ) ١(

ر الليون ديحقيقی و يا ساختگی چند خبر نگار و يا ارزش جان آنان ، پشيزی ھم به حساب نمی آيد ، زيرا با دادن چند م

 .کند به خانواده ھا يشان موضوع فيصله پيدا می
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کند، امريکا تروريستھای  مريکا با تروريزم مبارزه میاو باور کرد که  دنی سياسی داشت آنقدر کو وبازھم نبايد 

  به وجود آورده و از ھرکدام آنھا بر حسب شرايط و ضرورت استفاده می مختلفی را ھمچون ، تندرو ، معتدل و غيره

ق مراکز امنيتی غرب و بانکھای  اين تروريستھا مزدورانی ھستند که حقوق روزانه و پول نفتشان از طريۀکند، ھم

 .شود ترکيه و عربستان وزير نظر دقيق سازمانھای امنيتی غربی توزيع می

باشد،  اکنون موضوع اصلی اين جنگ تسلط بر منابع انرژی خاور ميانه و استفاده از آن به نفع استعمارگران غربی می

ای خاورميانه تا حد زيادی به حقوق خود آگاه گشته و که اشکال مختلف و بسيار پيچيده ای به خود گرفته، زيرا ملتھ

 . در آيدءاجرا  استعمارگران به ۀدھند که برنام اجازه نمی 

  ٢٠١۴بر و اکت- ۴


