در میان اتاقهای بیمارستان که راه میروم ،با خود میاندیشم که چقدر این فضا آشناست .آیا حمله ترکیه
به عفرین به بهانه مبارزه با تروریستها به آنچه اسرائیل در جنوب لبنان دقیقاً به همین دلیل مشابه انجام
میدهد ،شبیه نیست؟ آیا این همان بهانهای نیست که به نیروهای ناتو مجوز داد در یوگسالوی سابق آتش
بگشایند و امریکا در سال  1991و  2003به عراق و افغانستان لشکرکشی کند؟

رابرت فیسک
مترجم :فرحناز دهقی

Independent

پیــش از آنکــه طاهــا مصطفــی الختر ،همســرش
امینه ،دو دخترش زکیه و صفا و پســرش ســلیمان
در دهکــده کوچکشــان بــه اســم معبتلــی بــه
تخت خوابشــان برونــد ،مانند همه مســلمانان،
کفشهایشان را بیرون از اتاق درآوردند .درآوردن
کفش پشت درهای خانه در میان مردم خاورمیانه
سنت و نشــانه پاکیزگی است .صبح زود ،هنگامی
که موشکهای ترکیهای خانه آنها را نشانه گرفت،
دمپاییهــای پالســتیکی ارزانقیمتشــان هنــوز
پشــت در بودند و وقتــی که من چند ســاعت بعد
در محل حاضر شــدم ،دیدم که برخی از دمپاییها
روی پلههــا پــرت شــدهاند امــا بیشترشــان منظم
پشت در قرار داشــتند .مأموران نجات که به خانه
آنها آمــده بودند بــدون کوچکتریــن توجهی به
دمپاییها از کنارشــان گذشــتند .آنها بهدنبال یک
چیز آمده بودند :اجساد این خانواده.

زنان،کودکانومهاجرانقربانیاناصلی«عفرین»

صف کفشهای بیصاحب
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طاها 40ســاله بود ،درســت همســن همســرش امینه.
زکیه 17ســاله و برادرش ســلیمان هــم 14ســاله بودند .اما
بزرگتریــن دختر ایــن خانواده که از هر دو دســت آســیب
دیده ،به طور معجزهواری زنده ماند تا 19ســالگیاش را به
پایانببردوبهآیندهچشــمبــدوزد.ترکیهعملیاتنظامی
خــودرادرشــهرعفریــندرشــمالســوریهبــانام«شــاخه
زیتون»آغازکردوازبازیهایروزگارایناســتکهروســتای
خانوادهالختربادرختهایزیتوناحاطهشــدهاست.این
خانوادهکردنبودنداماازآنجاکهحمالتترکیهقربانیانش
راغربالنکرد،بهسادگیموردهدفموشکهایترکیهای
قــرارگرفتند.آنهاازروســتایتلکراهبهآنجــاآمدهبودندتا
بــهدورازجنــگوخونریزیزندگیکنند.آنهادراینروســتا
تازهوارد بودند .بهطوری که حتی همسایگان نامهایشان را
همنمیدانستند.عمویطاهادرباالیروستاپشتتپهای
کوچــکزندگــیمیکنــدوانبــاریخانهاشمدتهاســت
کــهبهمأمناقواممهاجرشکهازجایجایســوریهبهاین
روستا آمده بودند ،تبدیل شده است .پیش از حمله ترکیه،
نشهرهای
اهالیســوریهعفرینرابهعنوانیکیازامنتری 
کشورشــانمیدانستند،غافلازاینکهترکیهخوابدیگری
برایآندیدهاست.
درتنهابیمارســتاننزدیکروســتا،دکترجــوانپالوت،
مدیربیمارســتانعفرینبدبینانهنگاهیبــهمنانداخت
و گفــت« :آمــدی اینجــا تــا ببینــی چــه خبــر اســت؟ بایــد
کشتهشــدگانوزخمیهــاراببینیتابفهمیاوضــاعازچه
قراراســت».بــاآغازحمالتنظامیترکیهبــهعفرین،این
شــهرکردنشیندرشــمالســوریه،در 20ژانویهتماممدت
تختهــای ایــن بیمارســتان مملــو از آســیبدیدگان آن
هســتند.محمدحســینمــرد 58ســالهایاســتکهپیش
از این پیشــهاش کشــاورزی بود .روی ســرش زخم عمیقی
داردوچشــمانشبســتهاســت 22.ژانویهوقتیموشکیبه
ســقفخانهاشاصابتکرد،اوبراثــرجراحتتادممرگ
پیشرفت.یکتختآنطرفتراحمدکیندی 8سالازاو
کوچکتراســتوباآغازحمالتشاخهزیتونخانوادهاش
راازروســتاخارجکردوخودبهعفرینبازگشتتاازشهرش

دفاعکنداماخیلیزودآســیبدیدوروانهبیمارستانشد.
او میگویــد« :آنجا از یگانهای مدافع خلق ســوریه خبری
نبود.امااگربودندچهمیشــد؟»کســیپاســخاینسؤالرا
یداند.
نم 
امابراســتی اگرنیروهایکردآنلحظهحضورداشــتند
بدیدندانانداسیدودختر
چطورمیتوانســتندمانعآسی 
 15ســالهای اهل روستای آدامو شــوند که از ناحیه سینه و پا
بشدتزخمیشدهاست؟دختریکهوقتیازاومیپرسیم
چرادربیمارستاناست،اشکهایشامانحرفزدنراازاو
میگیرند.یاآیایگانهایمدافعخلقمیتوانستندازکیفاح

کسی به صدها و هزاران انسان قربانی
فکر نمیکند .مقامهای ترکیهای بارها و بارها
اعالم کردهاند که در تالش هستند تا
به غیرنظامیان آسیب وارد نکنند اما
کشته شدن بیش از هزار و  300نفر،
حکایت دیگری دارد

موسی20سالهمحافظتکنندکهوقتیترکیهبمبهایش
را در عفرین انداخت ،داشــت در مرغداری خانوادگیاش
کارمیکرد؟کیفاحکشــتهشــدنخانــواد ه 8نفــرهاشرابه
چشــمدیدهاســت.برادراودرمیاناجســادتلنبارشــدهدر
مقابلبیمارســتاناســت.پســرکالسهشتمیمصطفی
خالوفهمدرمیانهمیناجســاداست.خودخالوفهم
بهخاطراصابتموشــکبهخانهاشازناحیهدوپازخمی

شــدهاست.کمیآنسوترنابوپسری 7سالهرویتختدراز
کشــیده و زخم روی سینهاش با پانسمانی خونین بیشتر از
هر چیز دیگری به چشــم میخورد .خواهرش میگوید در
22ژانویهدرخیابانصدمهدیدهاست.
درمیــاناتاقهــایبیمارســتانکــهراهمــیروم،بــاخود
میاندیشــمکهچقدراینفضاآشناست.آیاحملهترکیهبه
عفریــنبهبهانهمبارزهباتروریســتهابهآنچهاســرائیلدر
جنــوبلبناندقیقاًبههمیندلیلمشــابهانجــاممیدهد،
شبیهنیست؟آیااینهمانبهانهاینیستکهبهنیروهایناتو
مجوزداددریوگسالویسابقآتشبگشایندوامریکادرسال
1991و2003بــهعراقوافغانســتانلشکرکشــیکند؟آیااین
هماندردینیســتکهمردمســوریهازتجاوزنظامیامریکا
نصیبشانشد؟بهزعمحملهکنندگان،تماماینموقعیتها
نیازمنــدانجامعملیاتفوریبودندتاجلــوی«خرابیهای
بیشتر»گرفتهشود.اماواضحاستکهکسیبهصدهاوهزاران
انســانقربانیفکرنمیکند.مقامهایترکیهایبارهاوبارها
اعالمکردهاندکهدرتالشهســتندتابهغیرنظامیانآسیب
واردنکننداماکشــتهشــدنبیشازهــزارو 300نفر،حکایت
دیگــریدارد.اردوغــانپیــشازآغــازحملهنظامــیاشبه
عفرین،هشــداردادهبودبرایازبینبــردن«کریدورترور»به
شمالسوریهوخصوصاًشهرعفرینحملهمیکند.
پــسازآنکهامریکااعالمکرددرصددتشــکیلنیرویی
30هزار نفری از کردهای ســوریه برای حفاظت از مرزهای
اینکشوراستوباوجوداصرارهایترکیهدستازحمایت
مالــیکردهــانکشــید،ترکیههمعــزمخــودراجــزمکردو
تهدیــدش را بــه حمله بــه عفرین عملــی کرد .این کشــور
تالش میکند ،با وســعت بخشــیدن به مثلث ســپر فرات
(جرابلــس -البــاب-اعزاز)درشــمالســوریه،دسترســی
نیروهــای کــرد در عفریــن را به دیگــر کانتونهــای منطقه
خودگردانروژاوا(کردســتانغربی)قطعکند.اماکردهای
ســوریهبانگرانیازچراغســبزروســیهبهترکیه،نگرانندکه
رجبطیــباردوغــانبیپرواتــرازهمیشــهعملیاتــشرا
بهعفرینمحدودنکندوبهدیگرشــهرهایکردنشــیننیز
گسترشدهد.

