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 !کرد ترکيه به سوريه حمله

 
ل شھرھای تل رفعت و منبج وان، ھدف کنترخ اردوۀبه گفت. ترکيه عمليات نظامی جديدی را در شمال سوريه آغاز کرد

  . خود اقدامات ترکيه را نقض حاکميت سوريه می داندۀ نيز به نوبسوريه. است

ان روز خاردو. ان رئيس جمھور ترکيه اھداف عمليات نظامی اخير در شمال سوريه را بيان کردخرجب طيب اردو

 »تروريست ھا«را آغاز کند و شھرھای تل رفعت و منبج را از »  جديدیۀمرحل«چھارشنبه گفت که ترکيه می خواھد 

  .گنجانده شوند» گام به گام«پس از آن، مناطق بيشتر بايد . پاکسازی کند YPG شبه نظاميان کرد سوری

 گذشته انجام خواھد شد که می ۀان پيش از اين تھديد کرده بود که عمليات نظامی جديد ترکيه در کشور ھمسايه ھفتخاردو

  . کيلومتری خاک سوريه برسد٣٠تواند تا 

 ۀ شبه نظاميان را شاخه ای از حزب ممنوعنقرهادولت . بود YPG ًی ترکيه در سوريه عمدتا عليهعمليات نظامی قبل

را   YPG، از سوی ديگر، اياالت متحده. کارگران کرد پ ک ک و ھمچنين به عنوان يک سازمان تروريستی می داند

  .می بيند) داعش(ت اسالمی در جنگ داخلی سوريه به عنوان شريکی در مبارزه با شبه نظاميان تروريستی دول

 سخنگوی ۀبه گفت.  ترکيه، نبرد با داعش را متوقف خواھند کردۀشبه نظاميان کرد اعالم کردند که در صورت حمل

» اقدامات نظامی«خواھد  می  YPG، شود نظاميان کرد رھبری می که توسط شبه (SDF) نيروھای دموکراتيک سوريه

  .خود را عليه تھاجم ترکيه ھدايت کند
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  در ناتو جلوگيری می کند زيرا ھر دو کشور را به حمايت ازدنيترکيه ھمچنين در حال حاضر از پذيرش فنالند و سو

PKK و YPG ان روز چھارشنبه گفتخاردو. متھم می کند:  

ريستی  به صورت رايگان در اختيار اين سازمان ترواز ترکيه دريغ کرده استھرکس تسليحات و تجھيزاتی را که «

  » .قرار دھد، سزاوار عنوان يک دولت تروريستی است، نه يک کشور مبتنی بر قانون اساسی

ی توسط کشورش به کردھا را رد دني، ارسال سالح ضد تانک سو  سويدنۀدر ھمين حال، آن لينده، وزير امور خارج

 دنير منتشر کرد، نوشت که سوکه در توييت (ISP) دنيژيک سويستراتژانس محصوالت  آۀاو با اشاره به بياني. کرد

  .مجوز صادرات تجھيزات نظامی را به واحدھای کرد اعطا نکرده است

  YPG  ترکيه عليهۀ، در اعتراض به حملدني اروپا مانند سوۀ و ھمچنين ساير کشورھای اتحادي لماناشرکای ناتو مانند 

ترکيه ھمچنين در حال برنامه . وقف کردند، تا حدی تحويل تسليحات به اين کشور را مت٢٠١٩در شمال سوريه در سال 

ًاما توافق احتمالی اخيرا از نظر سياسی در واشنگتن  –از اياالت متحده است  F-16 ريزی برای خريد جت ھای جنگنده

 .بحث برانگيز شده است

 

 


