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 چرا ترکیه 

 شمال سوریه می جنگد؟ اکنون با کردها در

 

خویش  کرد نشینمعین و مشخص سرزمین ر کشور دچهار  (4)درو  دارندنفوس  میلیون 30کردها با جمعیتی بالغ بر

 هاکنند. بیشترین نفوس کرد زندگی می در نوارهای سرحدات مشترک با ترکیه، ایران، سوریه و عراق هایدرقسمت

یهن عاشق مدر چهار کشور  هاکرد اکثریت .اقلیت تحت ستم هستندنفوس کرد در هرچهار کشور  در ترکیه هستند.

 0هستندخود واحد و آزاد کردستان 

 

 وار مردانهو  میدهندقربانی  خویش هایبرای وحدت و آزادی سرزمین کرد سلحشور  بارزینمست که سالهای مدیدی 

در قلع وقم دولت و سوریه  با قوای نظامی امریکا درعراق مبارزین کردمیرزمند.  خویش آزادیاز  دفاع برای

  0داعش نقش برجسته داشتند"اسالمی" 
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یان با داعشدر صف اول جبهات جنک کرد  پیشمرګان هستند. سپاه  ریبینظ در مبارزه آزادی  سپاه زنان مبارز کرد

از چنگ  را بیدفاع عراق و سوریه مردمند وهداعشیان را شکست دتوانسنتد با شجاعت وجانبازی رزمیدند تا 

     ند.دادنجات  یداعشقاتل تروریستان 

 

 کشته شد. فردا ۀسوریحزب هورین خلف رهبر کرد 

که هنگام حمله در حال بازگشت از « فردا ۀسوری»حزب سرمنشی سیاستمدار کرد و ( 2019اکتبر  12–19۸۴) هورین خلف

در حوالی قامشلی در جنوب شهر تل ابیض به ضرب گلوله کشته شدند. وی  رشدریوو  معاوندر حسکه به همراه  جلسۀیک 

 های نمایندگی خارجی نقش فعالی برعهده داشت. در دیدارهای دیپلماتیک با هیئت

 

به رهبر شهید و مبارز شان استوار آخرین وداع ادای احترام و درصف سوگواری  کرد برایدلیر سربازان  زن و مرد سپاه 

نه آزادی  صدایبگذار را شجاعانه تعقیب میکنند. خود شهید راه هورین خلف دارند که یقنینأ با سیما انده گین ایستاده هستند و 

 زندگی در اسارت را ینلکه ننگ مگر ، سربکف قربانی بدهند یشخو سرزمینی ابرمردم آزادی  راه مبارزین راستین  و دمیر

  . باد شاد هورین خلف شهید بشمول قبول نکنند. روح همۀ شهدای راستین راه آزادی

شمول داعش را ه ایران ب –پاکستان  .آی .سا .آیمزدور طالبان  که ملت غیورافغان متحدأ بتوانند القاعده وبه امید آنروزیکه 

 خاک مقدس کشور آبایی همه ما برانند و میهن زیبا ما را از اسارت اجنبی و نوکران فاسد شان نجات بدهند.   از

 کرد علمیات خونبار را در شمال هبرای سرکوب مبارزین آزادیخوا خویشافکار فاشیستی نیاکان  رهبران ترکیه با پیروی از

 نشین آغاز کرده اند.    سوریه در قسمت کرد
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ترکیه به مناطق کردنشین شمال شرقی سوریه ادامه دارد. یک گروه طرفدار حقوق  ویدارحمالت زمینی و هوایی " 

غیرنظامی کرد را در نواحی مختلف جنوب تل ابیض به ضرب گلوله  9بشر می گوید شبه نظامیان ترکیه دست کم 

 کشته اند. 

هفته پیش آقای ترامپ برای خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از شمال شرقی سوریه عمال راه را برای عملیات ترکیه  تصمیم

 علیه کردها باز کرده است. 

  

یکشنبه در توییتی نوشت: "برای تنوع هم که شده خیلی هوشمندانه است که در درگیری های شدید در مرز ترکیه شرکت روز 

دن از غلط بو صالا شیم. آنهایی که ما را به اشتباه وارد جنگ های خاورمیانه کردند هنوز برای جنگ فشار می آورند. آنها انداشته با

 ."تصمیم خود خبر ندارند. چرا خواهان اعالن جنگ هستند؟

مک منطقه شدیدا به کمنتقدان می گویند که آقای ترامپ با تصمیم تازه پشت گروهی را خالی کرده است که برای شکست داعش در 

 ." آن تکیه کرده بود و در آمریکا بسیاری از جمهوری خواهان این اقدام او را محکوم کرده اند.
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