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گزارشھا

فرستنده :فريد پرواز
 ١٣اگست ٢٠١۵

تونل ھا را چه کسانی کنده اند ،داعش و يا ترکيه و ناتو؟؟
نيروھای ُکرد از کشف تونلھای مختلف داعش در مناطق شمالی خاک سوريه خبر دادند که اين مناطق را به خاک
ترکيه متصل کرده است .
ابناُ :کردھا روز يکشنبه تونلی را کشف کردند که شھر تل ابيض واقع در استان الرقۀ سوريه را به خاک ترکيه متصل
میکند .
بر اساس اين گزارش ،گروه تروريستی داعش از اين تونل به منظور انتقال و انبار تسليحات استفاده میکرد .
نيروھای ُکرد اطالعاتی کسب کردهاند که حاکی است تونلھای مشابھی در شھر مرزی جرابلس در حومۀ شمالی حلب
نيز حفر شده است که داعش برای نقل و انتقال عناصر خود و تسليحات از آنھا استفاده میکرد .
منبعی نظامی اعالم کرد نيروھای ُکرد پس از جست و جوی منطقه ،شبکهای از تونلھای پيچيده و درھمتنيده را کشف
کردند که خاک سوريه و ترکيه را به يکديگر متصل میکرد .
به گفتۀ اين منبع ،برخی از اين تونلھا تکميل شدهاند و برخی ديگر نيزاز طرف داعش در حال تکميل است .
اين تونلھا که از اطراف بلندیھای االثری در شرق شھر جرابلس آغاز میشود و از زير قبرستان به طرفھای مختلف
کشيده شده است و حاوی اتاقکھائی برای انبار تسليحات و مواد ذخيره است .
طول ھر يک از آنھا نيز از  ١٠٠تا بيش از  ۶٠٠متر است و به شھر آقچه قلعه در خاک ترکيه منتھی میشود .
تونلھای مشابھی نيز در اطراف روستای عين العروس در غرب شھر جرابلس کشف شده که به خاک ترکيه کشيده شده
است و پس از حملۀ نيروھای کرد ،عناصر داعش ادوات و تجھيزات خود را باقی گذاشته و فرار کردهاند .
نيروھای کرد اطالعاتی در اختيار دارند که حاکی است داعش با حفر تونل شھر جرابلس )واقع در ١٢۵کيلومتری
شمال شرق شھر حلب در شمالیترين نقطۀ سوريه( را که تحت تسلط داعش است به شھر کرکميش در خاک ترکيه
متصل کرده بود .
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