YPG: δεν έχουμε καμμία σχέση με τη
βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα, η
Τουρκία προετοιμάζει το έδαφος για να
επιτεθεί στη Ροζάβα

μετάφραση: Ασπασία Αθανασίου

«Είναι γνωστό στο λαό μας και στην κοινή γνώμη, η επανάσταση της Ροζάβα διανύει το 4ο
έτος της. Όπως επιβάλλουν οι συριακές κουρδικές ΥPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού),
εμείς προστατεύουμε τους ανθρώπους στην περιοχή της Ροζάβα από την πρώτη κιόλας
μέρα. Κάτω από αντίξοες συνθήκες, προστατεύουμε το λαό μας από βάρβαρες συμμορίες
όπως είναι το ISIS και το Μέτωπο Αλ Νόσρα. Αναρίθμητα κράτη και μέσα μαζικής
ενημέρωσης έχουν επανειλημμένα αναφερθεί στην στήριξη που παρέχει η Τουρκία προς
αυτές τις εξτρεμιστικές ομάδες. Εκτός από τις τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες μας
επιτίθενται, εμείς ως ΥPG δεν έχουμε εμπλακεί σε καμία στρατιωτική δραστηριότητα
εναντίον γειτονικών κρατών ή άλλων δυνάμεων. Παρ’ όλες τις προκλήσεις και επιθέσεις
της στα σύνορα με τη Ροζάβα, έχουμε ενεργήσει με ιστορική ευθύνη και ποτέ δεν
ανταποδώσαμε αντίποινα στην Τουρκία. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 χρόνων, η
Ροζάβα είναι η ασφαλέστερη περιοχή των Τουρκο-Συριακών συνόρων, καθώς δεν υπήρξε
καμία στρατιωτική δράση, η οποία να διεξήχθε από τη μεριά μας, κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου. Η αλήθεια αυτή είναι περισσότερο γνωστή στον Τουρκικό στρατό και την
Κυβέρνηση του AKP. Σκοπίμως παραποιούν τις αλήθειες και θεωρούν εμάς υπεύθυνους για
την έκρηξη στην Άγκυρα.

Θα θέλαμε να επαναλάβουμε το μήνυμά μας προς τους λαούς της Τουρκίας και του κόσμου
ότι δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το γεγονός. Ωστόσο, δεν πρόκειται μόνο για αυτήν την
περίπτωση, καθώς δεν έχουμε εμπλακεί ποτέ σε καμία επίθεση εναντίον της Τουρκίας. Το
Τουρκικό κράτος αδυνατεί να αποδείξει την εμπλοκή μας σε οποιαδήποτε μορφής επίθεση
από την πλευρά τους, διότι εμείς ποτέ δεν συμμετείχαμε σε τέτοιου είδους δράσεις. Το
σχόλιο του Τούρκου Πρωθυπουργού ότι «Η επίθεση στην Άγκυρα διεξήχθη από τις YPG»
είναι ψέμα και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Με τη δήλωση αυτή, ο
Νταβούτογλου επιθυμεί να προετοιμάσει το έδαφος για μια επίθεση κατά της Συρίας και
της Ροζάβα και να καλύψει τις σχέσεις τους με το ISIS, κάτι το οποίο είναι γνωστό σε
ολόκληρο τον κόσμο μέχρι τώρα.
Ως Λαϊκές Μονάδες Προστασίας-YPG, δηλώνουμε για άλλη μια φορά ότι δεν έχουμε καμία
σχέση με την βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα, και καλούμε όλα τα γειτονικά κράτη και τις
δυνάμεις να σεβαστούν την επανάσταση της Ροζάβα και τη θέληση των λαών.» Πηγή ANF
NEWS (http://anfturkce.net/)
Το ΚQ(Kurdish Question) προσθέτει: Το συριακό κουρδικό Κόμμα Δημοκρατικής Ένωσης
(PYD), με το οποίο είναι συνδεδεμένες οι ΥPG, δήλωσε ότι αυτό «διαψεύδει εντελώς» τους
ισχυρισμούς ανάμειξής τους.
Ο Σάλεχ Μούσλιμ, συμπρόεδρος του κόμματος (PYD), αρνείται τους ισχυρισμούς ότι οι
YPG εκτοξεύουν πυρά προς το τουρκικό έδαφος. Και όπως τόνισε στο πρακτορείο Reuters,
«Οι YPG δεν θεωρούν την Τουρκία εχθρό τους».

Πηγή: http://kurdishquestion.com/index.php/kurdistan/west-kurdistan/we-have-no...
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