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طرح "عمو سام" جھت ايجاد "کردستان بزرگ" و تجزيه سوريه
واشنگتن از تشکيل کشور »کردستان بزرگ« در سوريه و عراق حمايت کرد
ايجاد »کردستان بزرگ« با کمک عمو سام
مرکز رسانۀ درون سوريه اثبات طرح ايجاد کشور کردستان بزرگ را به دست آورده است.

نقشۀ کردستان بزرگ
طبق اسنادی که در اختيار ما قرار گرفته است ،مقامات امريکائی و ُکردھای سوريه ھفتۀ گذشته بر سر مرزھا در قلمرو
سوريه به توافقی دست يافته اند ،که در صورت فتح رقه و ال– تبقاه ) ۴۵کيلومتری غرب رقه( ،خودمختاری کردستان
به ُکردھا را تضمين کرده است .اين توافق ،گزارش دربارۀ طرح امريکا جھت تقستم سوريه را تأئيد میکند.
عالوه براين ،واشنگتن در حال حاضر مرزھای کشور جديد کردستان بزرگ را در قلمرو کشورھای سوريه و عراق
مشخص کرده است .اين کشور قرارست که پس از شکست داعش و سقوط نھائی جمھوری عربی سوريه ايجاد شود.
طبق )طرح( ارتش امريکاُ ،کردھا تنھا نيروئی ھستند که قادرند داعش را شکست دھند.
دولت جديد امريکا جھت تقويت موقعيت خود ،آزادی به اصطالح پايتخت داعش ،رقه را در آينده اعالم نمود.
امريکائیھا جھت روغنکاری چرخھای ارابۀ جنگ ،به پول و سالحھای مورد نياز متوسل شدند .آنھا به فرماندھان
ميدان جنگ داعشی رشوه داده و حقوق واحدھای قطعات مدافع خلق )وای پی جی( و ارتش آزاد سوريه )اف اس ای( را
افزايش داده اند .دولت امريکا درنظر دارد که رقه را تا ماه اپريل تسخير کند و داعش را در اين تابستان در کشورھای
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عراق و سوريه ازبين ببرد .اجرای اين طرح نياز به دادن امتيازاتی به ُکردھا داشت .به اين دليلست که امريکا در
صورت پيروزی به آنھا ،وعدۀ ايجاد کشور مستقل »کردستان بزرگ« را داده است.
برگردانده شده از:
Washington Sponsored State of “Great Kurdistan” To Be Created in Syria And Iraq
By Inside Syria Media Center
http://www.informationclearinghouse.info/46747.htm
https://en.insidesyriamc.com/2017/03/24/breaking-news-state-of-great-kurdistan-to-becreated-in-syria-and-iraq/
*****
نوشته از :روسيه امروز
برگردان از :آمادور نويدی
 ٠٢اپريل ٢٠١٧

عمو سام در تدارک تجزيۀ سوريه
نيروھای امريکائی در تدارک تقسيم سوريه مانع پيشروی ارتش سوريه شدند
عملياتی با حمايت امريکا در نزديک رقه صورت گرفت ،که ھدفش »جلوگيری از پيشروی نيروھای دولتی سوريه از
غرب« بود .به عبارت ديگر ،بالکانيزه کردن سوريه.
جاده ایکه به رقه میرود اکنون توسط نيروھای امريکائی و متحدانش مسدود شده است .شانس بازگشت رقه ) و مناطق
اطرافش( به سوريه کم تا ھيچ برآورد شده است .ارتشھای خارجی و پروکسی ھا )نيابتی ھا( چاقوھای خود را برای
تجزيه سوريه تيز کرده اند..

نيروھای ويژۀ امريکاُ ،کردھای سوريه و جنگجويان عرب اکنون يک »پايگاه ستراتيژيک« را از دست دولت
اسالمی)داعش( در شمال سوريه گرفته اند؛ و با اينکار ،آنھا راه پيشروی ارتش سوريه را در حالیکه از غرب به
رقه نزديک میشد» ،مسدود« کرده اند ).(١
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ُکردھا -به رھبری نيروھای دمکراتيک سوريه )اس دی اف( در روز يکشنبه اعالم کردند که پايگاه ھوائی تبقاه ،در
 ۴۵کيلومتری غرب رقه ،پايتخت بالفعل دولت اسالمی عراق و شام )داعش( در سوريه را به تصرف خود درآورده
اند.

اوايل اين ھفته ،نيروھای امريکائی جنگجويان ُکرد )اس دی اف( را از طريق ھوائی )ھلیکوپتر( به پشت خطوط
داعش منتقل کردند که به آنھا اجازه دھد حمالت خود را بر رقه راه اندازی نمايند ،که در روز جمعه ائتالف به يکی
از ورودی ھای سد رسيد.
نيروھای ُکرد )اس دی اف( ،از شمال در  ١٠کيلومتری رقه بودند و به نتيجه رسيدند که بايد قبل از اينکه حمالت
خود را کنند به طور مؤثر شھر را محاصره نمايند.
اما درحالیکه راديو اروپای آزاد/راديو آزادی بی سر و صدا اشاره کرد ) (٢اسکورکا گفت:

عالوه بر بازپسگيری سد ،نيروھای دمکراتيک کرد سوريه )اس دی اف( گفته اند که عمليات حمايت شده توسط
امريکا با ھدف جلوگيری از پيشروی نيروھای دولتی سوريه از غرب بوده است.
نيروھائی که از طريق ھوا در سوريه فرود آمدند ،چھار روستای کوچک را در منطقه غرب تبقاه تسخير نمودند و
شاهراه مھمی را قطع کردند که استان رقه ،ديرالزور ،و حلب را وصل میکرد.
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نيروھای دمکراتيک ُکرد سوريه )اس دی اف( در اوايل اين ماه ،آخرين جاده اصلی رقه را قطع کردند ،که محاصره
شھر را از شمال ،شرق و غرب تنگ کنند.
تنھا راه ورود و خروج از رقه از روی روخانه فرات است که شھر را از جنوب ھم مرز میکند.
باور نکردنیست ،نه؟ يک ارتش خارجی که به طور غيرقانونی در يک کشور مستقل عمليات نظامی انجام میدھد،
میتواند راست راست راه بيفتد و مسير ارتش مشروع دولت مذکور را در آزادساختن شھر خويش از وجود
تروريستھا مسدود نمايد.

چه دنيای عجيبیست ،و چه احترام زيادی برای قوانين بين المللی گذاشته میشود.
خيلی جالب خواھد شد که واکنش مسکو را ببينيم .آيا اين طرح ھميشه بخشی از »معامله« در سوريه بوده است؟ يا
واشنگتن اميدوارست که سوريه ،ايران و روسيه سرنوشتی را که امريکا برای رقه مقرر نموده ،قبول می کنند؟
در ارتباط بمانيد.
منابع:
)-(١
US-backed forces 'capture' Tabqa airbase from ISIL
http://www.aljazeera.com/news/2017/03/backed-forces-capture-tabqa-air-base-isil170327033050002.html
)-(٢
U.S.-Backed Forces Airdrop Behind Enemy Lines In Syria For First Time
http://www.rferl.org/a/us-backed-forces-airdrop-behind-enemy-lines-syria-near-raqqa-firsttime-euphrates-dam-tabqa/28385700.html
برگردانده شده از:
US Forces Block Syrian Army Advance in Preparation For Syria Partition
http://www.informationclearinghouse.info/46743.htm
http://russia-insider.com/en/prepare-partition-us-forces-block-syrian-armys-advanceraqqa/ri19344
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