
 

 بيان
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وبذريعة الدفاع عن )األمن القومي( وتحت مسمى )عملية غصن  ،2018كانون الثاني من العام المنصرم  20في 
 -مسلحة هجوماً عسكرياً شامالً على منطقة عفرينسورية الزيتون(، شن الجيش التركي بمشاركة جماعات معارضة 

بعد معارك ومقاومة تاريخية  ،2018آذار  18، تمكَّن من خالله الدخول إلى مركز مدينة عفرين في سورياشمال غرب 

 ،ومعها مختلف فئات الشعب، دفاعاً عن النفس YPG,YPJخاضتها وحـدات حماية الشعب والمرأة  ،/ يوم58على مدى /

مع  F16/ طائرة حربية 72عدوان الخارجي هذا، الذي في حينه سخَّرت له حكومة أنقرة من ترسانتها العسكرية /ال لصد  

أنواع محدثة من طيران الكشف واالستطالع، وأصناف مدفعية ثقيلة ألمانية الصنع، تَقدَّمتْها جحافل من الجهاديين 
دين ألناشيد )داعش والنصرة(، مع تالوة )سورة ال فتح( عبر مكبرات الصوت، التي سبق أن رددها حزب العدالة المرد ِّ

ها على أئمة وخطباء قرابة / / ألف جامع ومسجد للدعاء لنصرة تركيا في حربها على 90والتنمية الحاكم في تركيا، وعممَّ
وتتحسن منطقة عفرين اآلمنة، التي كان ينشط ويتطور فيها البناء واالنتاج بمختلف فروعه، وتتوسع فرص العمل، 

الخدمات، وتتقدم مناحي العلم والفنون، ليعيش الناس حياةً آمنة، بصرف النظر عن المعتقدات الدينية وغيرها، وذلك في 
 هدها.ُل من أخطاء وسلبيات خالل أعوام عظل إدارة ذاتية تحملت أعباء كثيرة، ولم تَخ

وال تزال على تخريب ومحو معالم  هادارتفي عفرين، انصبت جهود إمضى على سلطة االحتالل التركي  عام   خالل
بما فيها عمليات الخطف واالعتقال  ،المنطقة التاريخية والثقافية، بالتوازي مع انتهاج وممارسة صنوف الضغط واالبتزاز

ل ونهب أموالهم وممتلكاتهم  بأيدي شركائها من مسلحي  ،هم السكنيةرِّ وَ على دُ  واالستيالءوالتعذيب بحق المدنيين العُزَّ
ري الغوط الجيش الحر  المسمى بالوطني...() ة الشرقية وغيرها من المناطق السورية، الذين وعشرات األلوف من مهجَّ

، العدائيةتحولوا إلى مطية وأدوات طي عة بخدمة سياسات تركيا يجرى توطينهم وإسكانهم قسراً في عفرين ونواحيها، ل
إفراغ المنطقة من أهلها الكُـرد، سكانها األصليين منذ القَِّدم، كما يعرفه الهادفة إلى إحداث وتكريس تغيير ديموغرافي عبر 

الجميع، والمضي في قطع مصادر الرزق وسد أبواب العمل أمامهم، لحملهم على الهجرة والتشتت، بحثاً عن أمان ولقمة 
 عيش بعيداً عن عفرين.

لكُـرد في منطقة عفرين في ظل االحتالل التركي إن جملة الفظائع واالنتهاكات اليومية المرتكبة بحق المدنيين ا
والمجالس التابعة له، واعتماده لسياسات التتريك ونشر الفكر الجهادي التكفيري، وتحريض الوسط العربي ضد الكُـرد، 

عفرين، وجبال وإقدامه على حرق الغطاء النباتي المؤلف من عشرات األلوف من الشجيرات واألشجار في مرتفعات 
د بأنواع السرو والصنوبريات الطبيعية، وتلك المزروعة منذ عقود... وقطع ت رة النادرة منها، واإلضرار المتعمَّ لك المعم ِّ

 يمكن وال يجوز السكوت عنها. كلها جرائم موصوفة ال

، إن الحقد والتحامل المشبع بهما المحتل التركي حيال أهل عفرين خاصةً، وكُـرد شمال شرق الفرات، وسوريا عامةً 
داً سياساته  يتَجلَّيان بتطبيقاته الميدانية في كامل قرى ونواحي منطقة عفرين وغيرها من مناطق الشمال السوري، مجس ِّ
العدوانية التوسعية، ووجهه المعادي األكثر رعونةً واستهتاراً بأبسط القيم واألعراف الدولية واإلنسانية، والتي لطالما 

)أمنها القومي( لتمرير مآربها المريبة، ومواصلة المتاجرة  ـقولة )أخوة الدين( والتذرع بللتََخف ِّي وراء م -تركيا –سعت 
 وفصولها المتفجرة. من عمر األزمة السورية المركَّبةبدماء وأحوال السوريين على مر  ثماني سنوات 

لكيانات السياسية وكافة إننا في حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا، في الوقت الذي نناشد فيه القوى وا
موقف اإلدانة واالستنكار بحق االحتالل  باتخاذالنخب والفعاليات الثقافية والحقوقية السورية، والكتل البرلمانية في العالم 

التركي لمنطقة عفرين وغيرها من مناطق الشمال السوري، ودعوة حكومة تركيا إلى سحب قواتها إلى حدودها الدولية، 
الممكنة في الداخل  االحتجاجوقفات و التعبير كافة الجهود واألنشطة المبذولة ومختلف سبل وأشكال نحيي استمرار

آذار، يوم دخول الجيش  18والخارج، وفق القوانين المرعية في كل بلد، وذلك تضامناً مع كُـرد عفرين في يومهم األسود 
 التركي المحتل لمدينتهم الغالية.
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