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 بجنگد اسلیمی دولت با تنهایی به نباید شهر یک
اسلمی دولت علیه کوبانی ی مبارزه در ترکیه کارشکنی

)*عفرین (نارین عبدو نویسنده: میسا
احمدی ناصر ی ترجمه

یسسا اسسسلمی دولسست سسسخت های حمله علیه مهمات و نفرات کمبود رغم به کوبانی مردم ما اکتبر، پانزدهم از
در عملیسسات ی دامنه گرفتسسن شسسدت وجود هستیم. با مبارزه حال شام) در و عراق در اسلمی (دولت همان
اسسسلمی دولسست هنوز شود، می نظامی های ماشین و آمریکا ساخت های تانک استقرار شامل که اخیر ماه یک
از متشسسکل سسسکولر و دموکراتیسسک ی جامعه یک از است. ما نبوده کوبانی مبارزان مقاومت شکست به قادر

کنیم. می دفاع هستند رو به رو الوقوع قریب عام قتل یک با همگی که مسیحی و مسلمان عرب، کورد،

هسسستند. مسسا زن مسسن خود جمله از فرماندهان از بسیاری و است کرده بسیج را ما ی جامعه کوبانی مقاومت
انتظار جهان زنان ی همه از و هستیم آگاه زن به نسبت اسلمی دولت نگرش از خوبی به مقدم خط در زنان

انتظسسار آنان کنیم. از می مبارزه هستند که جا هر در زنان حقوق برای ما که چرا کنند، کمک ما به که داریم
از مسسا امسسا هسسستند)، ما افتخار باعث اند پیوسته که آنان بپیوندند. (اگرچه ما ی مبارزه به اینجا در که نداریم

بسسه و ببرنسسد بسسال را کشورشسسان در ما وضعیت از آگاهی و کنند حمایت ما ی مسئله از که خواهیم می ها زن
بیاورند. فشار ما به کمک برای شان های  حکومت

در کسسه اسسسلمی دولسست مواضسسع علیسسه هسسوایی حملت بسسه بخشسسیدن شدت دلیل به ائتل ف نیروهای از ما
بسسدون گزاریم. مسسا سسسپاس شد، واقع مؤثر سنگین های توپ و ها تانک از دشمن ی استفاده توان  سازی محدود

از هسسایی کمک معسسدود اکتبر بیست در اینکه تا بودیم، کرده مبارزه بیرون دنیای از لوجستیکی پشتیبانی هیچ
طریسسق از تسسدارکات کردیم. فرستادن دریافت هوایی راه از تدارکات و اسلحه شامل ائتل ف، نیروهای طر ف

نظامی نظر از ما که را واقعیت این ها این از یک اینکه] هیچ نشود. [گو تمام ما مهمات تا یابد ادامه باید هوا
دهد. نمی تغییر نیستیم برابری شرایط در اسلمی دولت با

نیروهسسای بسسه کمسسک و خسسود های مسسسئولیت بسسه بخشیدن تحقق منظور شد. به نخواهیم تسلیم وقت هیچ ما
شسسرایط نیسسستند. [بلکسسه] در نارنجسسک و اسلحه ما نیازهای تنها جهادی، نیروهای علیه شان جنگ در ائتل ف
های ماشسسین از بعضسسی بسسه ما تجهیز در سعی سوریه شمال کوردنشین مناطق دیگر مبارزان اگر حتی کنونی
داد. نخواهد را آن ی اجازه ترکیه کنند، شان ضدتانک های موشک و زرهی

امسسر  کسسرد. ایسسن می داعسسش] شسسرکت [علیسسه درگیسسری ایسسن در بایسسست می ناتو از عضوی عنوان به ترکیه،
تسسا کنسسد، کمسسک مسسا به سوریه کوردنشین مختلف مناطق به دسترسی مجوز ی ارائه با راحتی به توانست می

کنند.  شد و آمد ترکیه خاک طریق از بتوانند مان تجهیزات و یروهان

ایسسن کسسورد اقلیسست بسسا مناقشه دلیل به معلوم قرار از ،اردوغان طیب رجب ترکیه، جمهور رئیس عوض، در
بسسا را کننسسد می دفسساع پویسسا و دموکراتیک ای جامعه از که آنهایی یعنی ما، مبارزان آشکارا بار چندین کشور
است. داده قرار تراز هم اسلمی دولت قاتلن
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اا خارجی و داخلی انتقادات پی در گسسروه عبور برای را راه که کردند اعلم ترک رهبران گذشته ی هفته نهایت
کرد. امسسا خواهند باز کوبانی داخل به سوریه آزاد ارتش بریگادهای و (کورد) عراقی های پیشمرگه از اندکی

ایسسن و بپیوندنسسد، مسسا بسسه ترکیه خاک از عبور با که داد نخواهند را اجازه این کوردها دیگر به کماکان ها آن
است. گرفته صورت ما با مشورت بدون گیری تصمیم

ال ما اما بیاورد، جدید امکانات و مهمات از ناپذیری پایان مقادیر تواند می اسلمی دولت نتیجه، در هسسر از عم
ترکیسسه. های تانک توسط چهارم طر ف از و اسلمی دولت نیروهای توسط طر ف سه -از ایم شده محاصره سو

و عبور ی اجازه آنان تدارکاتی تجهیزات و اسلمی دولت نیروهای به ترک نیروهای که دارد وجود شواهدی
بکنند. کاری چنین توانند نمی سوری کورد مبارزان که حالی در اند؛ داده را مرز از مرور

آنسسان اولسسویت و اسسست گرفتسسه پیسسش در سسسوریه هسسای کورد قبال در ستیزانه کورد سیاستی ترکیه حکومت
هسسستند. [در کوبسسانی سسسقوط خواهسسان هسسا اسسست. آن سسسوریه شمال در کورد خواهی ی آزاد جنبش سرکوب

یسسک نسسه کنیسسم، تلقسسی شریک عنوان به را ترکیه خواهیم می ما ایم، نبوده ترکیه دشمن وقت هیچ که]  ما حالی
مسسرز کوردسسستان غسسرب دموکراتیک خودگردانی با که است ترکیه صل ح به این که باوریم این بر و دشمن؛
اسلمی. دولت با نه باشد، داشته

کوردهسسای عبور برای مرزی گذرگاهی ترکیه تا دهند، افزایش ترکیه بر را فشارشان باید غربی های حکومت
چنیسسن کسسه معتقسسدیم کنسسد. مسسا باز کوبانی مدافعان به شدن ملحق منظور به شان سنگین های سل ح و سوری

محسسدود انتقسسال [موقتی] بسسرای گذرگاهی حد در فقط نه شود، گشوده ملل سازمان نظارت با باید گذرگاهی
است. داشته نظر مد ترکیه که رزمندگانی

که] هسسر [چرا هستیم؛ سوریه در اسلمی دولت با جنگ در کارآمد نیروهای تنها ما که ایم کرده ثابت را این
و باشسسیم  داشسسته بیشسستری مهمات اند. اگر شده مغلوب ها آن ایم شده رو به رو آنان با برابر شرایط در موقع

اسسسلمی دولسست علیسسه که بود خواهیم موقعیتی در بپیوندند، ما به سوریه مناطق دیگر از بتوانند  ما مبارزان
منطقسسه کسسل در اسسسلمی دولسست فروپاشی به منجر سرانجام معتقدیم که دهیم، انجام را باری مرگ حملت

شود. می

دارند. جهان کمک و توجه به نیاز کوبانی مردم

*  *  *
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