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Само пре три године, курдски борци на северу Сирије били су „хероји“ – борили су се
против Исламске државе и поразили су је. Сада их Турска (члан НАТО-а) и милиције
Слободне сиријске армије (ССА) нападају и врше ударе по њима у Африну. Сада Европа
скреће поглед и ћути, иако је у освојеном граду хуманитарна криза са ститинама мртвих и
око 150 хиљада цивила у бекству.

  

Пре три године били су „хероји“ које је славио читав Запад због упорног отпора
Исламској држави, у граду Кобанеу. Данас, када их нападају савезници Европе и Запада
– турска војска (члан НАТО-а) и сиријски побуњеници који су дефинисани као умерени,
али су у стварности сунитски исламисти из ССА, чини се, да се Европа окренула на
другу страну.

  

Чак и 150 хиљада цивила, углавном Курда, који су избегли из Африна, очигледно је
мање важно од џихадистичких побуњеника из Гуте, које су прегазиле Асадове трупе
(које су преузеле контролу над 80% енклаве која је у рукама побуњеника од 2012.
године), због којих политичка и медијска Европа рони горке сузе. Након два месеца
огорчене борбе, од суботе, курдски град је у рукама трупа турске војске и ССА, које су
поразиле Одреде народне самоодбране (YPG). Ради се о првој у серији операција које је
најавила Анкара, како би се ови одреди елиминисали, као и њихова партија –
Демократска унија (PYD) са турско-сиријске границе. Турска влада и одреде и партију
третира као терористичке групе, због њихових веза са Радничком партијом Курдистана
(PKK), која већ годинама води сепаратистичку борбу против Анкаре.
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  Турској се може замерити недостатак скрупула али не сигурно и кохеренција устремљењу ка властитим интересима – протеклих година Анкара није оклевала даподупре Исламску државу, купујући од ње нафту извађену са окупираних налазишта уИраку и Сирији, и потпомажући џихадистички напад на Кобане, само да Курди будуотерани или да их види потчињене у Сирији.  Африн је прекривен турским и заставама антиасадовских милицијâ које су наводнопохарале кућу по кућу у граду напуштеном од великог дела његових житеља, и срушилиспоменик Кавеу, за Курде митској фигури. Четрдесетак мртвих је међу турскимвојницима (стотинак према курдским изворима), док су губици ССА, маданеобелодањени, наводно много виши. Током операције „Маслинова гранчица“ коју ју јежелео турски председник Ердоган, како би отерао Курде са турске границе на запад каЕуфрату, живот је наводно изгубило преко 280 цивила – цифра коју је снажно порицалатурска влада, која је објавила, међутим, како је ликвидирано 3603 терориста, што јеизјавио и сам Ердоган. Према сиријској Опсерваторији за људска права, невладинојорганизацији са седиштем у Лондону, која је блиска побуњеницима, курдских бораца којису погинули у Африну је мање од пола те бројке, али у сваком случају више од 1500, ивећина је ликвидирана у ваздушним нападима и од артиљеријске ватре. Оваорганизација указује да 150 хиљада цивила бежи из Африна, али други извори упућујуна број које прелази 200 хиљада избеглица.  
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  Турски војни портпарол рекао је, да ће се војна кампања наставити све док „област небуде осигурана“, и уосталом, Анкара је већ најавила да су наредни задаци освајањеКобанеа, као и Манбиџа у којем су заједно америчке трупе и њихови курдски савезници,који ће се повући из града према договору са Вашингтоном, који је најавила турскавлада. Вицепремијер Бекир Боздаг рекао је, да се турске снаге неће задржавати уАфрину, већ ће оставити овај северозападни регион Сирије његовим „власницима“ тојест снагама ССА, када ова зона буде комплетно ослобођена од терориста. „Учинићемосве што је неопходно да вратимо живот у нормалне токове, и обновимо инфраструктуру“,рекао је вицепремијер.  Тешко је ипак рећи да су сукоби у Африну окончани. У телевизијском обраћању,копредседник Извршног већа града Отман Шеик Иса, потврдио је, да је „рат противАнкаре ушао у нову фазу“. Курдске снаге, наставио је, остају у региону, и „удариће поположајима турског непријатеља и његових плаћеника, првом приликом“. „Постаћемо“,закључио је, „константна претња за њих“. Ердоган, који је објавио победу у Африну доксу се прослављале 103 године од победе у бици на Дарданелима, којом је Отоманскаимперија одбила поморски напад Савезника током Првог светског рата, сада ризикујерат против свих Курда Сирије дуж границе. Тај ће конфликт спречити у исто времестабилизацију севера Сирије, и окончање грађанског рата који траје више од седамгодина, и који ствара неисцрпан извор невоља за Европу.  За Европу која наставља да буде понижавана од стране Турака. Министар за европскепослове и шеф преговарача Анкаре са ЕУ Омер Челик, очитао је једну лекцију ФедерикиМогерини која је изразила забринутост због кризе, подсећајући је, да је ЕУ од почетказаузела једну погрешну позицију око борбе Турске против тероризма у Африну. „Ко немаконкретне препоруке за борбу против тероризма, критикује ту борбу“, рекао је он.  Превео са италијанског: Небојша Вуковић  Извор: http://www.lanuovabq.it/it/afrin-curdi-sconfitti-violenza-turca-vergogna-europea
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