عفرین تىسط نیروهای فاشیستی اردوغان اشغال شد!

ب کوک تمایای داػؼ ّ ؽثَ ًظاهیاى گشٍّ فیلكالؾام  ،یکی اص ًیشُّای اعالهی
دّلت استجاػی ّ تا دًذاى هغلخ تشکیَ ٍ
هخالف سژین تؾاس االعذ ،تا ُجْم ًظاهی هْعْم تَ «ؽاخَ صیتْى» کَ اص ۲۰جٌْسی ( ژاًْیَ) تذت ػٌْاى پاکغاصی
هٌطك هشصی هیاى عْسیَ ّ تشکیَ اص ّجْد یگاىُای هذافغ خلك (ی پ گ) آغاص ؽذٍ تْد ،ؽِش ػفشیي سا اؽغال کشد.
ۀ
لثل اص تغخیشػفشیي  ،جٌگٌذٍُای ؽکاسی ّ صسادخاًۀ تْپچی استؼ تشکیَ ایي ؽِش سا اص صهیي ّ ُْا تَ طْس هذاّم
توثاساى کشدًذ .اسدّغاى ،سئیظ جوِْس تشکیَ تیؾشهاًَ ّ هضّساًَ اػالم کشدٍ تْد کَ استؼ تشکیَ تالػ هیکٌذ تا اص
کؾتاس غیشًظاهیاى جلْگیشی ؽْد .اها دس ایي دولَ فاؽیغتی ؽواس صیادی اص ؽِشًّذاى تی دفاع ّ تی گٌاٍ ػفشیي کؾتَ
ّ صخوی ّ صذُا ُضاس ًفش اص آًِا آّاسٍ ؽذٍ اًذ .ؽثَ ًظاهیاى فلیك الؾام تا دوایت ًیشُّای فاؽیغت تشکیَ پظ اص
اؽغال ػفشیي اهْال هشدم ّ اهکاًات ّ تأعیغات ػوْهی سا چْى غٌیوت جٌگی تَ غاست تشدًذ.
اهپشیالیغتِا تشای تثثیت ّ دفظ هٌافغ خْد ؽاى دس هٌطمَ ایي تاس ػفشیي سا ًؾاًَ گشفتٌذ .ػولیات استؼ تشکیَ ػلیَ
کشدُای عْسیَ تا دخالت ّ طشح ّ ًمؼ ۀ هغتمین سّعیَ دس ۲۰جٌْسی(ژاًْیَ) عال جاسی آغاص ؽذ .یک سّص لثل اص
آغاص ایي ػولیات ،آًکاسا عاخت دّهیي خط لْلَ صیشدسیایی گاص تشکیؼ اعتشین تْعط گاصپشّم (ؽشکت ًفت ّ گاص
دّلت تجاّصگش اسدّغاى دس ایي
سّعی) سا تصْب کشد .ایي خط لْلَ گاصپشّم سا تَ عْادل تشکیَ هتصل هیکٌذ.
ػولیات ؽْم ًَ تٌِا هٌافغ التصادی خْد ّ استاتاى اهپشیالیغتی اػ سا دفظ ًوْدٍ تلکَ اص ًظش عیاعی دس ًظش داسد دس
چاسچْب یک تْافك ًظاهی تا دّلت هشکضی ػشاق ػولیات هؾتشکی سا ػلیَ دضب کاسگشاى کشدعتاى (ًیشُّای پ ک
ک) دس خاک ػشاق ًیض آغاص کٌذ ّ ُوچٌیي تش آى اعت کَ پظ اص تصشف ػفشیي ،تَ هثاسصٍ تا یگاىُای هذافغ خلك دس
هٌثج ،کْتاًی ،تل اتیط ،ساط الؼیي ّ لاهؾلی اداهَ دُذ.
اهپشیالیغتِا دس جٌگ لذست تا ُن ّ کغة هٌافغ تیؾتش دس هٌطمَ تا کٌْى دعت تَ ُش جٌایتی صدٍ اًذ  .اص خلك داػؼ تا
دوایت اص ًیشُّای فاؽیغتی گشفتَ تا ایجاد سژین ُای دعت ًؾاًذٍ ،تصشف هٌاتغ التصادی ّ گغتشػ للوشّ ّ عشکْب
ُش صذای دك طلثاًَ ،عیاعت ُایی کَ تا تَ اهشّص تَ لیوت ًاتْد ی یک تخؼ اص تؾشیت ّ هذًیت توام ؽذٍ اعت .
دسیْسػ ّدؾیاىۀ استؼ تشکیَ تَ ػفشیي توام دّلتِا تا عکْت خْد ُهِش تائیذی تش اػوال جٌایتکاساى ۀ اسدّغاى ّ
داهیاًؼ صدًذ .تْسژّاصی جِاًی ّ هذیا ّ سعاًَ ُای هضدّس ُن تا کوال تیؾشهی عؼی داس ىد تَ ایٌِوَ آدهکؾی ّ
تجاّص ػلٌی هؾشّػیت دادٍ ّ آى سا اهشی هْجَ جلٍْ دٍ ىدُ .وچٌیي عشاى پیواى ًاتْ عالخی ّ جٌایت تشکیَ دس ػفشیي
سا تا ایي ػٌْاى کَ تشکیَ دك داسد اص خاک خْد پاعذاسی کٌذ ،هْجَ ؽوشدًذً .غل کؾی آؽکاس ػفشیي تاس دیگش پشدٍ
اص چِش ۀ ّالؼی تواهی دّلتِا ی عشهایَ داسی ّ عشاى آىُا تشداؽت ّ هاُیت ظذ تؾشی اس گاًِای تیي الوللی ّ دمْق
تؾشی کَ دعت دس دعت دّلتِای عشهایَ داسی داسًذ سا سّ کشد.

تٌِا هتذذ ّ داهی ّالؼی هشدم دس ػفشیي کاسگشاى ّ صدوتکؾاى ّ افکاس ػوْهی هتشلی جِاًی تْدٍ ّ ُغت  ،کَ تا
اػتشاض ّ ُوثغتگی خْد هی تْاًٌذ پشدٍ اص عیاعتِای کثیف دّلتِای اهپشیالیغتی ّ لذست ُای هٌطمَ یی تشداؽتَ ّ
جٌایات اػوال ؽذٍ تش ػفشیي سا دس ًضد تؾشیت آصادی خْاٍ جِاى افؾاء ًوایٌذ؛ اگش صهاًی ُیتلش تشای پیؾثشد اًذیؾَ
ُای فاؽیغتی خْد ًخغت یِْدی ُا ،عپظ کوًْیغت ُا ،سّؽٌفکشاى ّ دتا عْعیال دهکشات ُا سا ُذف گشفت ،خؾي
تشیي ّ ُاستشیي سّػ ُا سا تشای ًاتْدی آًاى تکاس تشد .اهشّص تذت عیاعتِای کؾْسُای اهپشیالیغتی ّ دعت
ًؾاًذگاى آًِا هاًٌذ اسدّغاى ّ تؾاس اعذ هیلیْى ُا اًغاى تیگٌاٍ کؾتَ ّ صخوی ّ آّاسٍ ؽذٍ اًذ.
جٌایت ّ لغاّت ّ عیاعتِای ظذ تؾشی آى
ا
ُشچٌذ کَ چٌذ دَُ اصعلطۀ ًاصیغن ّ فاؽیغن تَ سُثشی ُیتلشهی گزسد ّ
تشای ُویؾَ ثثت تاسیخ تؾشیت ؽذٍ اعت ،اها آًچَ کَ ُوچٌاى صیش عْال اطت ّ ّجذاى اًغاى ُای آصادیخْاٍ ّ هتشلی
سا ُوْاسٍ ػزاب هی دٍ د ایي اعت کَ چشا ًتْاًظتٌذ تا ُوکاسی ّ ُوثغتٍ گی ؽاى اص ایي فاجغۀ ُْلٌاک ّ ظذتؾشی
پیؾگیشی کيىد .اهشّص اسدّغاى ّ اهثال اّ دلیما عیاعتُای ًاصیغن ُیتلشی سا اتخار ًوْدٍ ّ اجشا هی ًوایٌذ  .تٌِا ًیشّ یی
کَ م یتْاًذ تا اػتشاضات هیلیًْی اػ ایي جٌایات ظذ تؾشی ّعیاعتِای اهپشیالیغتِا ّ دعت ًؾاًذگاى آًِا ُن چّى
اسدّغاى سا افؾاء ًوْدٍ ّ تَ ایي تجاّص ّ جٌگ افشّصی خاتوَ دُذ ،طثمۀ کاسگش ّ تؾشیت آصادی خْاٍ اعت.
ها دس ظوي هذکْم یت ؽذیذ ایي دشکت تجاّصگشاىۀ دّلت اعالهی -فاؽیغتی تشکیَ تَ سُثشی اسدّغاى ،دوایت خْد
سا اص دشکتِای آصادیخْاُاًَ ّ اػتشاضات عشاعشی دس افؾاگشی ایي ػول فاؽیغتی ّ دس دفاع اص هشدم ػفشیي اػالم
هیذاسین .
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