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AA-AA 

ک تن مــــباديبر زنده  ن بوم ويچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ  
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 Political یاسيس

  
 حسن بروسک: سندهينو

  یمزارع احمد : برگردان از
  ٢٠١۵ ی فبرور٢۵

  

  ، موجود یھايريدرگ گرماگرم در
 )١(ستندين شيب یاستھالک یا ماده کردھا

  

 یاقتصاد یانھايبن بر یمنف ايبس اثرات ، کرد بروز یجھان یدا هيسرما نظام در ، ٢٠٠٨ درسال که یاقتصاد رانبح

 داشتن علته ب نھاآ از یبعض که یطوره ب گذاشت یجا بر یغرب یکشورھا ژهيوه ب جھان مختلف یکشورھا

 به زين یمال ومرکز بانک صدھا ريمس نيا در و گرفتند قرار یورشکستگ ۀآستان در آنھا، ۀوبھر متراکم یھايبدھکار

 متوسل جنگ جمله از یا لهيوس ھر به خود یبقا یبرا آنھا که شد منجر آنجا به تيوضع نيا ، شدند دهيکش ینابود

 خارج را کردستان جمله واز جھان مناطق از یاريبس در موجود یھايريدرگ وان تینم ليتحل نيا از حرکت با شوند،

 مذکور بحران از سالمته ب توانستند که نيا بر یمبن یغرب یکشورھا از یبعض یوادعا ديد چھارچوب نيا از

 .ندارد قتيوحق ستين شيب یادعائ ، شوند خارج

 است یدار هيسرما یدعواھا قتيدرحق ، موجود یھايريدرگ که شود ینم اختالف دچار مورد نيا در یشمندياند چيھ

 نانآ به را خود یانھايز لهيوس نيبد تا دھد یم سوق جنگ یسوه ب را انيجھان خود یخسارتھا ضيتعو خاطره ب که

 .کند ليتحم

ا اقص به هيسرما وانتقال یاختاپوس ۀويش به و خود ديتجد یتوانائ ھمچنان یجھان یدار هيسرما نظام که ليدل نيا به

 جھان از منطقه چند در یدودمح یجنگھا کردن ور شعله به دست خود تيموقع نيا از استفاده با دارد، را جھان نقاط

 با و متضاد یروھاين از استفاده با جنگ مھندسان که باشد یم کردستان است مھم ما یبرا اکنون که آنچه است، زده

 نابود راه در ، شده محول آن به که ینقش با یکس ھر تا انداخته راه به را برنده ليتحل یجنگ اندک یمبلغ صرف

 .رديبگ عھده به ینقش آن بيوتخر همنطق یوثروتھا امکانات کردن

 یافروز آتش مھندسان که ميشو یم متوجه ، ميندازيب است گذشته که یوحوادث گذشته سال چھار به ینگاھ اگر

 جنگ" ۀفيووظ سپرده یمياقل یکشورھا یبعض به را مسلمانان و اعراب وکالت اي و پدر نقش منطقه، در وجنگ

 کايمرا تيحما از که اند سپرده یگريد یکشورھا به داکرده،يپ تجسم اعشد شکل در نباريا که  "سميترور هيعل

 مجموعه در اما ، باشد کرده وارد داعش بر را یضربات ديشا یفعل جنگ که دانند یم ھمه برخوردارند، واروپا
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 دھسال به داعش بردن انيم از که اند کرده ادعا ھايکائيمرا که نيا ، است دهيگرد آن شتريب وگسترش تيتقو موجب

 .باشد یم منطقه مردم به نسبت آنھا یدشمن و نهيک و تين خبث بر یآشکار ليدل ، دارد ازين وقت

 کشتار و جنگ از یبردار بھره نيشتريب که دارد قرار لياسرائ هيقض گريد یآنسو واما کسوي از فوق حاتيتوض

 که داشت را يروزھائ یآرزو تمام ولع و حرص با لياسرائ که بود سالھا ، است شده بشينص منطقه وحوادث

 منطقه در قدرت قدر یروئين عنوان به خود تا گردد یمتالش یعرب یکشورھا در ارتش ساختار یاصل یربنايز

 بيفر را منطقه ملل نآ ۀليوسه ب تا است یا لهيوس است مطرح عهيش و یسن عنوان تحت اکنون که یاختالفات بماند،

 .دنببر بدر سالم جان مھلکه نيا از یراحت به دننتوان تا داد

 آنان وتظاھر کرد به کمک مورد در کايمر او اروپا یادعاھا ھمه رغم یعل که گفت ديبا کردستان مورد در اما

 الفاتتخا رغم یوعل بود نخواھد کاغذ یرو بر مرکب از شتريب ھا ادعا نيا که گفت ديبا آنھا حقوق نيمأت نسبت

 باشد یم ناتو عضو که را خود یاصل مانيپ ھم یغرب یکشورھا اما ، اردد وجود وغرب هيترک انيم که یظاھر

 یزيچ یباز نيا ودر باشد یم هيروس هيعل مبارزه در آنھا کيژيوسترات قدرتمند ابزار هيوترک کرد نخواھند رھا

 .شد نخواھد کردھا بينص

 ، یبارزان مسعود ۀليوسه ب ودخ استقالل حصول یبرا عراق کردستان مياقل یوقت م،يبود ماشاھد ۀھم شيپ یچند

 با را خود مخالفت یاروپائ یکشورھا تيفور به اما ، اردذگ یم یعموم رفراندوم به را موضوع که داشت اعالم

 تمام به یبارزان که است نيا رغم یعل نيوا ، گرفت یمنف یموضع ھم کايمرا یوحت داشته اعالم کردستان استقالل

 .است بوده بنديپا یالملل نيب مقررات

 به را کرد ملت حقوق که ستين یتيوضع در منطقه در موجود ومعادالت یفعل جنگ که گفت ديبا نظر نيا از

 کي وارد ،یواساس یجد طوره ب کردھا نکهيا رغم یوعل داکنديپ تيواقع کرد ملت واحد ۀونقش بشناسد، تيرسم

 .ستين شيب یباطل اليخ نيا که گفت ديبا ، اند شده یالملل نيب یباز

 برخورد ،یاقتصاد جنگ نيا در یارزان اريبس ۀماد عنوان به کردھا با که شود یم تر ميعظ روز ھر وحشت نيا

 یجنگ نيچن در است، گرفته انجام خسارت ضيوتعو یمال بحران از شدن خارج خاطر به که یجنگ ، شود

  )٢( .شود قائل دکر ملت یبرا یوارزش تياھم نيکمتر تواند یونم ندارد وجود یاخالق یارھايمع

 

 : است مترجم از حاتيوتوض سينو ريز

 مسلح را کردھا سالھا اند، داده کردھا به ازجمله ، یاريبس به یسرخرمن یھا وعده شهيھم گران استعمار  - )١(

 گوسفند ۀمثابه ب را آنھا شد یم تمام جنگ یوقت و کنند بيوتخر فيتضع را آن یاقتصاد ۀيبن و عراق ارتش تا کرده

 ھايلياسرائ ما یبرا " نوشت موساد یساؤر ار یکي یآستروفسک نورمان زمان ھمان در یول دند،يبر یم سر یبانقر

 به رالد ۵٠٠٠٠ ساالنه ھايلياسرائ ، بله ، ميکن یم دنبال را خود یاستھايس ما ، کند ینم فرق ومسلمان عرب کرد،

 کنند سرقت عراق یدولت ادارات در ، کرد کنان کار قيطر از را عراق یدولت اسناد که دادند یم یوطالبان یبارزان

 و کردند یم کمک کردھا یعموم جنبش به یعراق یستھايکمون که نيا رغم یعل . نيھم ، بدھند لياسرائ به و

 ۀفاجع انيجر در یول فرستاد یم کردھا یبرا یمال یوکمکھا اسلحه عراق ستيکمون حزب قيطر از یشورو

ً  یلبانوطا یبارزان"  پشتآشان"  در .کردند زانشانيآو کله واز کرده مثله را یعراق ستيکمون ھشتاد از شيب مشترکا

ً  نجايا   .منظوراست کرد ۀديستمد ملت ونه کردھا وفئودال فاسد رھبران مسلما



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 استقالل و یآزاد و ومبارزات کرد ملت یبرا ھم یزيپش یالملل نيب غارتگران که داشت شک دينبا نيا در   -)٢ (

 که کنند یم درست خود یشاپ فتو مراکز در ھم یقشنگ یوبھايوتي آنھا یسرگرم یبرا وتنھا ستندين قائل ارزش ا،آنھ

 شانيماھايپ وھوا کايمرا ، لياسرائ ، یبارزان نقش از یکس کمتر یول ھستند مبارزه مشغول وپسرکرد دختر جوانان

 عراق مردم کشتار یبرا ستيترور ھزار دھھا ايدن سر سر از که وغرب کايمرا که نيا مثل و کند یم صحبت

 که اند شده یکوبان مردم عاشق دست آن از اما ، آورند یم کشور دو نيا به خود یتيامن امکانات قيطر از هيوسور

  .شد خواھد رسوا که ديپائ نخواھد یريد یبراليول ھوا ودو بام کي یاستھايس . نھند بنا را خود  "یستياليسوس "نظام

٢٣/٢/٢٠١۵ 
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