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آغازفرایندتخلیهشهرکهایشیعهنشینفوعهوکفریا
کامیار-بر اســاس توافق صــورت گرفته
از صبح دیــروز ده ها اتوبوس بــرای خروج
اهالی شیعه شهرک های فوعه و کفریا و
انتقال آن ها به حلب وارد شهرک ها شدند.
تاکنون  ۱۲۱دستگاه اتوبوس وارد فوعه
و کفریا شده است و قــرار است کار تخلیه
حدود  ۶۸۰۰نفر از اهالی فوعه و کفریا که
در شهرک ها باقی مانده اند ،در یک مرحله
انجام شود .در طرف مقابل نیز تعدادی از
زندانیان مسلح که نزد ارتش ،حزب ا ...و
مدافعان شهر اسیر هستند ،آزاد خواهند
شد.مرحله جدید تخلیه اهالی فوعه و کفریا
در حالی انجام می شود که این بار تصمیم
گرفته شــده و مــراحــل اجـــرای آن بسیار
سریع تر از دفعات پیشین اســت .به طور

مشخص این موضوع با عملیات اخیر ارتش
سوریه در جنوب سوریه و عملیات احتمالی
ارتش در استان ادلب بی ارتباط نیست.پس
از پیروزی های چشمگیر ارتش سوریه در

جنوب کشور ،تحرکات نظامی و شناسایی
گروه های مسلح در اطراف شهرک ها بیشتر
شده بود و زمزمه ها و حرکت هایی برای
انتقام جویی و عملیات نظامی علیه شهرک

ها دیــده و شنیده می شــد.از طــرف دیگر
عملیات آینده ارتش سوریه در استان ادلب و
حضور اهالی محاصره شده در شهرک های
فوعه و کفریا می توانست اهرم فشاری باشد
بر ارتش سوریه و محور مقاومت؛ بنابراین
تخلیه کامل شهرک ها باید هرچه زودتر
صورت می گرفت.حاالتاریخ ،جوانمردی
و مقاومت فوعه و کفریا را هرگز فراموش
نخواهدکرد ،مــردم مقاومی که ســال ها
در کــنــار النــه فــســاد تــروریــســت هــا یعنی
شهر ادلب به مقاومت پرداختند و سر خم
نکردند .شاید فوعه و کفریا برای برهه ای
کوتاه خالی از اهالی مقاومش شــود ،اما
درنهایت بار دیگر سرزمین جوانمردی ها به
صاحبان اصلی اش بازگردانده خواهد شد.
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