
 

 

 فصل اول
 

واشنگتن در خاور میانه جمعیِ سالح بی ثبات سازی ،کُردها  
 نوشتۀ سارا عابد

 
 مفسر سیاسی و روزنامه نگار مستقل

 
Les Kurdes, arme de déstabilisation massive de Washington au Moyen-Orient 

  
par Sarah Abed  

 

انند. با وجود این، از رآرزوی دستیابی به خود مختاری را در سر می پرونیز مانند مردم فلسطین، کُردها 
 ه با قدرتهایدوران فروپاشی امپراتوری عثمانی، برخی از رهبرانشان بجای کشورهای نزدیک و همسای

رای با پذیرش خدمتگذاری به قدرتهای امپریالیستی ب ند. این رهبران و نزدیکانشانامپریالیستی متحد شد
ی را دولتهای عروسکی پوشال کوشیدند تا. آنان انه به مردم خودشان خیانت کردندبی ثبات سازی خاور می

رمی پذیرفته ه گآنها را ب رسانند، یعنی سرزمینهائی کهبه منسۀ ظهور و سوریه  در ایرانیکی پس از دیگری 
 .را در اینجا برسی می کند و روزنامه نگار مستقل تاریخ کُردها ارا عابد مفسر سیاسی. سو پناه داده بود
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از  پس ، ایجاد کردستان، ارمنستان و اسرائیل یکی از اهداف جنگی برای رئیس جمهور ایاالت متحده وودرو ویلسون بود.1917در سال 

برای بررسی مکان مشخص جمعیتها و گروه های اجتماعی، او رسماً  Commission King-Craine« کینگ کرین»گسیل هیئت 
 اعالن کرد، در نقشۀ باال به رنگ صورتی مشخص شده 1920در سال  Conférence de Sèvresکردستان را در کنفرانس سور 

ز ا به کردستانوی نقشه )در حال حاضر در عراق( پیوستن منطقۀ هاشور خورده ر برای اریامکان اختیاست. در این کنفرانس در عین حال 
( باطل اعالن شد. فقط این بخش 1923. با وجود این، چنین دولتی هرگز به وجود نیامد و در کنفرانس لوزان )پذیرفته شد طریق همه پرسی

 فراخواستهای کردها باشد.از سرزمین، و فقط این بخش می تواند قانوناً جزء 
 

 ت کهس در پرده ای از اسرار و پیچیدگی پوشیده مانده بود، و فقط به تازگی ی مدیدتاریخ مردم کُرد مدتها
 از اشغال عراق بدست ی حاکم به تعدادی مقاله پیرامون این موضوع دست یابیم.می توانیم در رسانه ها

ی حاکم و سیاستمداران آمریکائی برای قانونیت بخشیدن ایالت متحده و جنگ کنونی در سوریه، رسانه ها
لۀ ایاالت از تاریخ حم .و توجیه سیاستهای تجاوزکارانه شان دربارۀ کردستان خیلی افسانه سرائی کرده اند

 3،84سرائیل ا ند :ان نیمه خودمختار پشتیبانی کردمتحده به سوریه، آمریکائی ها و اسرائیلی ها از کردست
میلیارد دالر بابت نفت به حساب کُردها واریز کرده است، یعنی موردی که منافع جغرافیای سیاسی و 

 (.1اقتصادی هر دو جانب را در بر می گیرد )

نه کمتر از  ،گزارش داد که در ماه های گذشته Financial Times، فیناسیال تایمز 2015در سال 
میلیون بشکه بین  19کردستان عراق تهیه شده است، یعنی حجمی معادل از  ذخیرۀ نفت اسرائیل %77

اوت. در کوران این دوران، بیش از یک سوم صادرات شمال عراق از راه دریائی و از بندر  11ماه مه و 
این  ل ازبه نق تخمین زده شده است. دالر . حجم این معامالت تا میلیاردهال انتقال یافتهجیحان به اسرائی

اطالعات مربوط به مبادالت بازرگانی و عبور و مرور دریائی »  یادآوری می کنم : که این گزارش ازگزارش، 
 است. برگرفته شده« فت، به وسیلۀ ماهوارهبه ویژه انتقال ن



ت. ساین خرید و فروشها نمایانگر خواست جدا کردن عراق شمالی و از هم گسیختن روابط اربیل و بغداد ا
 اشد.عراق نیز می ب ست استقالل کلی و جدائی کردها از کشورخوا ندی که موجب نگرانی در موردیعنی رو

یل اسرائ»بنیانگذاری  نیل به ، وزیر دفاع عراق عبدالعزیز عقیلی کردهای عراق را برای1966در سال 
شرقی از  قدرتهای غربی و همچنین»سرزنش می کرد. او در عین حال مدعی بود که  در خاورمیانه «دوم

شورشیان برای تحقق طرح ایجاد دومین اسرائیل جدید در شمال سرزمین عراق به مصداق ایجاد دولت 
جالب است یک بار دیگر مشاهده کنیم که تاریخ در  (.2« )پشتیبانی می کنند 1948اسرائیل در سال 

نیانگذاری تالفی جویانه ب فراسوی این مناسبات تکرار می شود با وجود این صرفاً روی ترس متقابل از پاسخ
 .است شده

بطور کلی طی جنگ در سوریه، چندین گروه شبه نظامی کُرد در سرزمین سوریه به هم پیمان اتحادیۀ 
نظامی به فرماندهی ایاالت متحده تبدیل شدند، و بر این اساس از سوی اعضای این اتحادیه کمک های 

 (.3، آموزش و تمرین نظامی برای یگانها )جنگ افزار خیلی حجیمانبار متنوعی دریافت کردند، از جمله 

طرفدار ایاالت متحده  عضو (SDF)شبه نظامیان کُرد به همچنین در بطن نیروهای دموکراتیک سوری 
فرماندۀ اصلی اتحادیه در اکثریت هستند، و در عملیات تهاجمی به داعش برای آزاد سازی رقه در جایگاه 

جنگ افزارهائی که ایاالت متحده به مبارزان کُرد و عرب در اتحادیۀ ضد اسالمی تحویل  شرکت کردند.
داده است به ویژه عبارتند از : مسلسل، خمپاره، موشک ضد تانک، خودروهای زرهی و تجهیزات تکنولوژیک 

 مدرن.

ان کُرد به جنگ اقدامات مربوط به تجهیز مبارزدر ماه مه، رئیس جمهور ایاالت متحده، دونالد ترامپ 
(. به گزارش آژانس خبری 4افزارهای سنگین در سوریه را تأیید کرد که عبارتند از خمپاره و مسلسل )

کامیون حامل تجهیزات نظامی حمل کرده اند. بر اساس گزارشات  348آنادولو )ترکیه( طی ماه جاری، 
به گروه نامبرده باید تحویل دهد شامل  آژانس های خبری دیگر، فهرست جنگ افزارهائی که پنتاگون

موشک ضد تانک  1000نارنجک انداز و تقریباً  3000تفنگ خودکار،  6000کالشنیکوف،  12000
 ساخت روسیه و ایاالت متحده است.

کامیون  60کامیون از کاروان حامل جنگ افزار متعلق به ایاالت متحده،  130(، 5به گزارش اسپوتنیک)
 ژوئن عبور کرده اند. 12کامیون روز  20ژوئن و  5روز 

ژوئن، اسپوتنیک به نقل از رسانه های ترکیه گزارش داد که ایاالت متحدۀ آمریکا به ارسال مهمات  17
کامیون  50و برای جنگ علیه داعش ادامه می دهد، در سوریه  (PYD)برای حزب اتحاد دموکراتیک 

 امیون ها به شهر حَسَکه در شمال غربی سوریه رسیدند.طی همین روز عبور کرده اند. در همین روز، این ک



مناسبات تاریخی و به همین گونه مناسبات کنونی بین اسرائیل و کردها برای هر دو جبهه برگ برنده بوده 
است. در گذشته، اسرائیل برای یهودیانی که از عراق بعثی می گریختند اطالعات و کمک دریافت کرد. 

ک بشردوستانه دریافت کردند و با جهان خارج به ویژه با ایاالت متحدۀ آمریکا کُردها نیز حفاظت و کم
سپتامبر  29رابطه برقرار کردند. نخستین باری که اورشلیم اعتراف کرد که به کُرد ها کمک رسانی کرده در 

ولت ددر کوران شورش علیه »بود، در این تاریخ مناخم بگین اعتراف کرد که اسرائیل به کُرد ها  1980
کمک کرده و ایاالت متحده نیز از این رویدادها مطلع بوده است. « 1975و  1965عراق بین سالهای 

از افزار در اختیار کُردها قرار داده ولی سرب مشاور نظامی و جنگ عالوه بر این بگین گفته است که اسرائیل
 به آنجا نفرستاده است.

 

 
دست به تظاهرات زدند. 2010ژوئیه  8سفارت ترکیه در تل آویو در کُردهائی که ملیت اسرائیلی دارند جلوی   

کُردها مهمترین قوم عشیره ای هستند که هرگز در تاریخ دولت نداشته اند. این وضعیت به قدرتهای غربی 
 به تصرف خود درآورند. سپس و عراق و سوریه را بی ثبات سازند و اد که به اختالفات دامن بزننداجازه د

اتحادیۀ جنایتکاران جنگی به فرماندهی ایاالت متحدۀ آمریکا از تابعین کُرد سوری به هدف تخریب 
جمهوری دموکراتیک و صلح جوی سوری به رهبری بشار اسد رئیس جمهوری که کامالً به شکل 

 آتش فضای خصومت آمیز و (. واشنگتن بر آن است تا6دموکراتیک برگزیده شده استفاده می کنند )
 ا آنب جنگی که غربی ها به راه انداختندکه تا پیش از آغاز  شعله ور سازد در کشوری را تالفات قومیاخ

 ه است.روبرو نبود



از وقایع را مردود می دانند زیرا خالف دیدگاه تاریخی  یتعبیر جود این، کارشناسان مسئۀ کُرد چنینبا و
برای مردم کُرد بازشناسی کرده است. جمعیت  ی رادولت تمام عیار صحرکت می کند که در مرحله ای خا

میلیون نفر تخمین زده شده است. از دیدگاه این کارشناسان  30کُردها مبنی بر اغلب منابع جمعیت شناسی 
 (.7در عین حال نظریه ای که آنان را آلت دست تعبیر می کند نیز مردود است )

م، ها می پرسیای ایاالت متحده و دیگر ابر قدرتدربارۀ پذیرش حد و حدود کمکهوقتی از دولت خود مختار 
برگ برندۀ ما طرز »پاسخ می گوید که :  (PUD)سای حزب اتحاد دموکراتیک صالح مسلم یکی از رؤ

تفکر ماست. کارآئی آن بستگی به قابلیت ما در آموزش و مدیریت در بستر اجتماعیمان خواهد داشت. اگر 
 (.8« )خودمان دفاع کنیم در این صورت هیچ قدرتی نمی تواند ما را به زانو درآورد از اصول و ایدئولوژی

در روزگار ما احتماالً هیچ قوم دیگری وجود ندارد که این همه در کشورهای غربی مورد افسانه پردازی قرار 
معرفی می کنند، مبارزانی که تا پایان جهان برای « مبارزان راه آزادی» گرفته باشد. کُردها را دائماً به مثابه

سرزمینی مبارزه می کنند که همیشه از آن محروم مانده اند. کُردها دائماً از سوی کشورهای دیگر به مثابه 
 مورد استفاده قرار گرفته اند.بز گر گله 

ائیل برای اهدافی که بلند پروازیهای استعماریشان در حال حاضر، کُردها بی آنکه بدانند از سوی ناتو و اسر
ن هستند تا بر آ )قدرتهای امپریالیستی( را سیراب کنند مورد سوء استفاده قرار می گیرند. به این معنا که

به بخش  خودشان فرادست مدارانۀ کشورهای بزرگی مثل عراق را در راستای اهداف جغرافیای سیاسیِ
  های کوچکتری تجزیه کنند.

این فرآیند عادی و تکراری ست که ملتهای امپریالیست به کار می برند تا بتوانند کشورهای کوچکتر و 
ضعیفتر از خودشان را استعمار کنند. کُردها طی تاریخ از سوی قدرتهای استعمارگر به مثابه ابزاری برای 

ست که در  روشی« تر حکومت کنیاختالف بیانداز تا به»استراتژی آنان مورد سوء استفاده قرار گرفته اند 
 حال حاضر به کار برده می شود و ادامه دارد.

 فرصت طلبی چپ های افراطی یا انقالبی های راستین ؟

 NPRتحلیل گر بارز رادیوی آمریکائی  Daniel Schorr، دانیل شور 2007طی مقاله ای در سال 
(. 9دند )تبدیل ش ابزاری برای فرادستی منطقه به گفت که کُردها از مدتهای مدید پیش در جنگهای داخلی

امروز، کُردها مشخصاً در وسط یک جنگ برای نفود و تسلط بر خاورمیانه بین ایاالت متحده و ایران قرار 
 گرفته اند.



، به کمک سازمان ، رئیس جمهور ریچار نیکسون و وزیر امورخارجه اش هنری کیسینجر1973در سال 
 شمال عراق علیه رئیس جمهور صدام حسین تحریک کردند. سیا، شورش کُردها را در

وقتی صدام و شاه ایران اختالفاتشان را حل کردند، ایاالت متحدۀ آمریکا کُردها به سرنوشت غمناک خود 
رها کرد. شگفت انگیز تر از همه، فراموشکاری تاریخی کُردهاست که دوباره به ضرر خودشان به همکاری 

 ه اند.با واشنگتن تن در داد

، جرج بوش پدر کُردها و به همین 1990در جنگ خلیج )فارس(، پس از حملۀ عراق به کویت در سال  
تحده ارتش پیروزمند ایاالت م گونه شیعیان جنوب کشور را فراخواند تا علیه صدام دست به شورش بزنند.

 ه شکل گسترده برای سرکوبآنها ب او نیز از به صدام اجازه داد که هلیکوپترهای محافظش را حفظ کند و
 شورش کُردها و شیعیان استفاده کرد.

منطقۀ  اهرم  افکار عمومی ایاالت متحده سرانجام دولت را مجبور کرد که برای حفاظت از این دو گروه
پرواز ممنوع  را در شمال و جنوب به کار ببرند. کُردها برای وفاداریشان به ایاالت متحدۀ آمریکا باید بهای 

، و دولت بوش با خودشیفتگی برجسته ای بخودش اجازه داد که به کردستان به سنگینی می پرداختند
اصطالح خودمختار رویکرد و چگونگی مناسباتش را با همسایگان و به همین گونه با رقیب مهم ایاالت 

ل گاز انبری در (. ولی سرانجام، بنظر می رسد که کُردها دوباره به شک10متحده یعنی ایران دیکته کند)
 ستیزه جوئی بین ایاالت متحدۀ آمریکا و ایران برای فرادستی در منطقه گرفتار آمده اند.

، سرباز نگهبان )رنجر( ارتش ایاالت متحده و مشاور پنتاگون در خصوص  Andrew Exum اندرو اگزوم
سازمان  هی که قویاً بهاین تصمیم، یعنی مسلح کردن گرو»... مسائل مربوط به خاورمیانه گفته است که 

یه تأمین دولت ترک ، که عالوه بر این از ده ها سال پیش شورشهائی را علیهتروریستی خارجی بستگی دارد
مالی می کند، تردید نداشته باشیم که به مناسبات ایاالت متحدۀ آمریکا و ترکیه برای دهه های آینده 

ی کرده است که شبه نظامیان کرد وابسته به حزب (. دولت ترکیه مشخصاً یادآور11« )اصابت خواهد کرد
نامیده می شود از دیدگاه ترکیه، اتحادیۀ  PKKکارگران کُرد هستند، این گروهی که عموماً پ ک ک 

 اروپا و ایاالت متحده به مثابه یک سازمان تروریستی شناسائی شده است.

میلیون، در ایران  14،5بر اساس گمانه زنی تقریبی جمعیت مردم کُرد در ترکیه  CIA Factbookدر 
، کل جمعیت میلیون نفر برآورد شده است 2میلیون و در سوریه کمتر از  6تا  5میلیون و در عراق تقریباً  6

سر  همی نامند و در مناطق مجاور ب« کردستان»میلیون نفر در بطن این سرزمین که  28کُرد نزدیک به 
 می برند.



کُرد در سوریه بیشتر باقی نمانده، نتیجۀ این  1200000با وجود این، منابع دیگری اعالن کرده اند که 
ن ، تقریباً به همیجنگی که هوشمندانه از سوی ناتو و هم پیمانانشان در خلیج )فارس( سازماندهی شده

 سال گذشته به آلمان مهاجرت کرده اند. 6تعداد طی 

یادآوری نکتۀ مهمی را ضروری می دانم، زیرا باید بین کُردهائی که با کشور میزان سازگار شده اند و با 
مخالفند، و دیگر کُردهائی که سر سختانه به کمک غرب و اسرائیل در پی بی ثبات « کردستان»ایجاد 

ارج از که در مناطق خ سازی منطقه هستند تفکیک قائل شویم. بخشی از کُردهای سوریه و به ویژه آنانی
حوزۀ کنترل کُردها به سر می برند، برای مثال در دمشق، به دولت سوریه وفادار باقی مانده و در سال 

 88،7در این انتخابات آزاد و دموکراتیک بشار اسد با % اعالن کردند که به بشار اسد رأی داده اند. 2014
در آغاز جنگ در سوریه، در بطن ارتش (. 12شد ) آرا در مقابل دیگر نامزدهای ریاست جمهوری پیروز

سوریه مبارزان کُرد حضور داشتند و مثل اقوام دیگر جنگ افزار و حقوق دریافت می کردند. امروز فقط گروه 
 اندکی از آنان در جنوب سوریه باقی مانده اند.

به  (FDS)ک سوری از سوی دیگر، در شمال، تعداد بسیاری از کُردهائی که صفوف نیروهای دموکراتی
فرماندهی ایاالت متحدۀ آمریکا را با وجود اینکه جنگ افزار، آموزش و حقوق دریافت می کردند ترک گفته 

ده اند شهیچ نسبتی با آنانی که آلت دست اند. سوری ها کُردهائی را که به کشورشان وفادار مانده اند و 
 .به چشم برادر و خواهر می نگرندندارند 

)نیروی دموکراتیک سوری( شهرت دارد، از سوی  FDSه مزدور سوری، که بیشتر به نام اتحادیۀ گرو
ایاالت متحده اموزش دیده و جنگ افزار دریافت می کند. این گروه در حال حاضر برای آزادی سازی رقه 

 آخرین پایگاه داعش بسیج شده است.

 



شورشی در سوریه، به عالوه گروه های کُرد زیر پرچم نیروهای دموکراتیک سوریه  ، مجموع گروه های جهاد طلب و یا2017تا ماه مه 
(SDF) زل یافت، این تن، در زمینۀ تجهیزات نظامی و آموزش از سوی ایاالت متحده پشتیبانی می شدند. ولی به محض اینکه پشتیبانی ها

 گروه ها نیز از یکدیگر جدا شدند.

 استقالل درنبود اتحاد

 به اشخاصی اطالق می شود که به زبانهای مختلفی« کُرد»نکتۀ مهمی را که باید یادآور شویم این است که 
حرف می زنند، گرچه منشأ یکسانی داشته باشد، ولی گویش های کردها بسیار متفاوت است. در ایران و 

 اطق کوچکی در مرز ایرانعراق بین کردها به  زبان کُردی سورانی حرف می زنند، در سوریه و ترکیه و من
و عراق گویش کرمانجی رواج دارد. سورانی از الفبای فارسی استفاده می کند و کرمانجی به الفبای التین 

به مانشان می دهد این زبانها یا گویش ها تا چه اندازه به دور از نوشته می شود، یعنی موضوعی که 
 یکدیگرند.

ل شده که به سوریانی حرف می زنند، در حالی که اعضای محلی کردستان عراق از افرادی تشکی دولت
حزب کارگران کردستان و یگانهای مدافع خلق و دیگر گروه های ناسیونالیست در ترکیه و سوریه به زبان 

حتا اگر رابطه یا تشابهی بین زبانهای کردی و یا رویکردهای سیاسی بین احزاب  کرمانجی حرف می زنند.
 ه باشد، مرز بین آنان چندان مشخص نیست.سیاسی کُرد وجود داشت

نشان نمی دهد ولی علیه  واکنش منفی فراخواستهای کُردهای عراقی به گرچه از سوی دیگر، ترکیه
قویاً واکنش نشان می دهد. تسهیل خودمختاری کُردهای عراق  فراخواستهای کُردهای ترکیه و سوریه

متحده را تهدید نمی کند، ولی بر عکس تشویق ناسیونالیستهای کُرد سوری و  مناسبات ترکیه و ایاالت
 ترکیه رابطۀ بین دو کشور را تنزل می دهد.

خواهان کردستان متحد  جستجوی استقالل جزء جدائی ناپذیر هویت کُرد است. با وجود این، همۀ کُردها
 ستقل را گرد هم بیاورند.چهار کشور مختلف و مسطح کُرد پراکنده در  انمردم نیستند تا

بیشتر جریانها و احزاب سیاسی کُرد تمایالت میهن دوستانۀ کُردها را نسبت به کشوری که در آن زندگی 
می کنند خیلی جدّی می گیرند. بنظر می رسد که فراخواستهای کُردها در هر یک از این کشورها به 

 بازشناسی فرهنگی و سیاسی محدود می شود.

ی از گرچه بخش هرگز از تمایالت گروه هایشان صرفنظر نکردند. پراکنده در چهار گوشۀ خاورمیانه،کُردها، 
کُردها برای بدست آوردن حقوق و آزادی بیشتر سازمان و احزاب سیاسی قانونی تشکیل داده اند، امّا برخی 

ه یستی را برگزیددر ترکیه استراتژی جنگ چریکی و حملۀ ترور PKKدیگر مثل حزب کارگران کردستان 
 و غیر نظامیان و گاهی حتا هم میهنان خودشان را هدف می گیرند. اند



تنوع احزاب سیاسی کُرد حاکی از نبود سازش و همآهنگی در بطن جهان کُرد است که منشأ آن را غالباً 
توانیم  رقابتهای سیاسی را نیز می عالوه بر این باید در شکافهای قبیله ای، زبانی و ملّی جستجو کنیم و

تنش بین دو حزب سیاسی اصلی کُرد در عراق، حزب دموکراتیک  به این مجموعۀ ناسازگار بیافزائیم.
به جنگ داخلی و به بهای  90در میانۀ سالهای  (UPK)و اتحاد میهنی کردستان  (PDK)کردستان 

 نفر از آنان انجامید. 2000جان 

ترش احزاب و سازمانها، و ایجاد انشعابات حزبی به فراسوی مرزهایشان در بطن اختالفات کُردها با گس
در حال حاضر، اختالفات بین کُردهای سوریه و عراق بر سر مناسبات  کشورهای همسایه گسترش می یابد.

با ترکیه در چشم انداز خودمختاری مردم کُرد به تنش هائی انجامیده که از یکسو حزب دموکرات کردستان 
(PDK)  در عراق و حزب دموکرات کردستان(PDK)  در سوریه ، و از سوی دیگر حزب کارگران
را در مقابل یکدیگر قرار داده. با وجود  PUDو شاخۀ سوری آن حزب اتحاد دموکراتیک  PKKکردستان 

 این، گروه های کُرد رقیب وقتی که وضعیت ایجاب می کرده با یکدیگر همکاری کرده اند.

 

گروه های کُرد در برخی موارد نه فقط با دولت خودشان بلکه با دولتهای همسایه وارد گفتگو شده اند که 
ن . مناسبات پیچیده بین گروه های متنوع کُرد، بیبوده است ضرر مناسباتشان با برادران خودشانبعضاً به 

نیز به همین گونه بر حسب تحوالت خودشان و در رابطه با دولتهای منطقه همواره ناپایدار و اتحادهایشان 
سیاسی فانی بوده است. کارشناسان نبود اتحاد بین کُردها را علت اصلی ناتوانی آنان در تشکیل و بنیانگذاری 

 دولت دانسته اند.

 خواست بی فرجام استقالل قانونی و ناموجه کُردها

ترین مبارزانی هستند که در خارمیانه علیه داعش  غربی ها ادعا می کنند که کُردها شایسته ترین و محترم 
ولی اگر به شکلی که ادعا می کنند هدف آنان مبارزه علیه داعش است، پس چرا علیه مردم  می جنگند.

 (13سوریه نسل کشی به راه انداخته اند ؟ )



کُرد  های تروریستینظریۀ غربی ها را دربارۀ گروه  دهائی، برای ما مشکل خواهد بودبا توجه به چنین رویدا
 است. زیرا در میدان واقعیات فرازهای شاعرانۀ غربیها بوده باورکنیم و بپذیریم که هدفشان کمک به سوریه

که با سخاوتمندی تمام برای کسب اعتبار خودشان و پشتیبانی از سازمانهای تروریستی در رسانه ها منتشر 
جهیز این تعبیر دروغین از وقایع هدفش ت مفهوم است.می کنند با واقعیت عینی تطبیق نمی کند و تهی از 

 کُردهای سوریه برای بی ثبات سازی و تجزیۀ منطقه است.

جای شگفتی ست که می بینیم کُردها این همه علیه سوریهائی که آنها را با آغوش باز پذیرفته بودند 
در سوریه صورت گرفت برای کُردها امتیازاتی  2012برای مثال اصالحاتی که در سال  دشمنی می ورزند.

رئیس جمهور بشار اسد الیحه »( SANAقائل شدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری عربی سوریه )سنا 
 .«اعطا شود که بر اساس آن به افراد خارجی مقیم استان حسکه ملیت عرب سوری ای پیشنهاد کرد

حل مسئلۀ آمارگیری سازماندهی شده در سال »اسد هیئتی را مأمور  هفته پس از آنکهیک این الیحه 
 نفر از کُردها شد. 300000، شامل حال نمود« در استان حسکه 1962

نخست  ( به نقل از دکتر وائل نادر حلقیSANA، خبرگزاری جمهوری عرب سوریه )سانا 2015در ژانویه 
 انی یکی از شهرهایکُردها کامالً به جامعۀ سوری تعلق دارند و کوب»وزیر سابق سوریه گزارش داد که : 

( این بیانیۀ دکتر وائل نادر حلقی مربوط است به دیدار او با 14« )در قلب سوری هاست بسیار گرانقدر
جستن از خشونت و گسترش دوستی هیئتی از مقامات عالی رتبۀ کًرد. او در عین حال همگان را به دوری 

ست، و امکان پذیر ا« گفتگو و همبستگی ملّی»و یادآور شد که حل بحران سوریه تنها از راه  تشویق کرد
 .«هم میهنان و جدا از وابستگی ها و مداخالت خارجی صورت بگیرد»مشخصاً گفت که گفتگو باید بین 

ای سوری اعالن کردند که پایداری ساکنان ،  طی گردهمآئی مدنی دموکراتیک کُرده2014در سال 
دبیر شورای عالی گردهمآئی اعالن  (.15کوبانی در برابر تروریستها حاکی از تعلق آنان به سوریه است )

کرد که پایداری تحسین برانگیز است ولی تالش برای اخالل در سرزمین کُرد حاکی از توطئه برای گسترش 
 می باشد.« مقاومت  محور» هرج و مرج، تجزیه و تضعیف 

 تحاد مردمانی که در سرزمین سوریه زندگی می کنند.او این نمونه ای ست از خواست دولت سوریه برای 
( اتحاد با دشمنان سوریه  FDS  با وجود همۀ این تالشهای نیک پندارانه، نیروهای دموکراتیک سوری )

 را بجای همکاری با ارتش سوریه انتخاب کردند.

بر اساس قرارداد جدیدی که به ابتکار ایاالت متحده بین گروهی از ارتش آزاد سوریه و نیروهای دموکراتیک 
، موجب شد وضعیتی فراهم آید تا بریگاد معتصم ( به فرماندهی کُردها به توافق رسید FDS  سوری )

د. محتوای این توافق دهکدۀ شمال سوریه را به راحتی تحت کنترل خود بگیرن 11)ارتش آزادی سوریه( 



اعالن شد. اتحادیه بفرماندهی ایاالت متحدۀ آمریکا بریگاد معتصم را به نام  2017مه  10بی سابقه در 
 خود به مثابه مسئول رسمی این دهکده ها برگزیده است.

 

 معتصم به مثابه یکی از متحدان قدرتمند ایاالت متحدۀ آمریکا شناخته شده است، و این دلیلی ست که
ای چنین مسئولیتی انتخاب شده است : دلیلی بیشتر برای اتحاد بین ایاالت متحدۀ آمریکا، براساس آن بر

نیروهای دموکراتیک سوری و ارتش آزاد سوریه. این همکاری را باید به معنای تالش برای جلوگیری از 
 پیشرفت ارتش عرب سوریه و متحدانش تلقی کنیم.

 )ادامه دارد...(

Sarah Abed  
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