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 Reports گزارشھا

 
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۴ نومبر ٠٨
  

 کوبانی، آماجگاه تمام دروغ ھا

 

را ) طرفدار اسرائيل( پيشمرگ ١۵۵کاروان ) فارس(، تلويزيون ھای آتالنتيست و خليج ٢٠١۴مبر  نو١امروز صبح، 

 که در استقبال و کف زدن ھای کردھای ترکيه از خاک —ليس ھای دولت محلی کردستان عراق و يعنی پ—نشان داد 

 .رسيده است) سوريه(اين رسانه ھا اعالم کرده اند که کاروان به کوبانی . ترکيه عبور می کردند

  .ولی چنين موضوعی حقيقت ندارد

 نفره ١٠ت نمايندگی أتنھا يک ھي. مستقر ھستند) ترکيه(پيشمرگان نامبرده در حال حاضر در اردوگاه پناھندگان سروچ 

 .وارد شھر کوبانی شد و سپس دوباره به ترکيه بازگشت

 —) طرفدار فرانسه و ضد سوری( مبارز ارتش آزاد سوريه ٧٠٠ھمين گونه، رسانه ھای ترکيه اعالم کردند که به 

يد نشده ئی توسط کردھای سوری در کوبانی تأ وارد کوبانی شده اند، ولی چنين گزارش— نفر اعالم شده ١٣٠٠روی 

 .ای چنين نيروئی باشداست و احتمال خيلی کمی وجود دارد که امروز ارتش آزاد سوريه دار

از سوی ديگر، دولت سوريه طی بيانيه ای اعالم کرد که طرح ارسال پيشمرگان عراقی را به عنوان تجاوز به حاکميت 

  .سوريه تلقی می کند

 بمباران ديروز، در ٣(در منطقۀ جنگی، نيروھای اتحاديۀ اياالت متحده و ضد داعش به بمباران ھايشان ادامه می دھند 

در عوض، در . ، ولی نقطۀ مشترک تمام اين بمباران ھا بی حاصل بودن آنھا می باشد) بمباران پريروز١۵ه با مقايس

 کيلومتری از منطقۀ جنگی، ارتش عرب سوريه تالش می کند که خط محاصرۀ داعش را بشکند و به شکل ۵٠فاصلۀ 
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از تعداد جھادطلبان داعش در منطقۀ جنگی بی ).  بمباران در روز١۵٠طور متوسط ه ب(گسترده آنھا را بمباران می کند 

  .جنگ افزار پياده کرده است) به شکل ھوابرد(برای آنھا ) ؟(» اشتباھاً «اطالع ھستيم، تنھا می دانيم که اياالت متحده 

اغلب آنھا از اعضای قديمی .  مبارز حزب اتحاد دموکراتيک از شھر کوبانی در سوريه دفاع می کنند٢٠٠٠دست کم 

ترکيه ھستند که در آغاز جنگ تحت تأثير فشارھای سرکوبگرانه از ترکيه فرار » .ک.  ک.پ«کار کردستان ب حز

  .کردند و به سوريه پناھنده شدند و دولت سوريه به آنھا حق شھروندی اعطا کرد

 او در کوبانی  پافشاری از اتحاديۀ ضد داعش برای نجات کوبانی انتقاد کرد، به باوررجب طيب اردوخاندر پاريس، 

  کرد پيشنھادفرانسوآ ھوالندميزبان او، . حزب اتحاد دموکراتيک حضور ندارد» تروريست«جز يک عده ه ھيچکس ب

جز حومۀ ه ل دولت سوريه است، بوشھر حلب در کنتر. که حلب مورد بمباران قرار بگيرد، که در اشغال داعش نيست

  .شمالی آن
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