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   درون سوريهۀمرکز رسان: يسندهنو

  آمادور نويدی :  ازبرگردان
 ٢٠١٧ اپريل ٠٢

   و تجزيه سوريه"کردستان بزرگ" جھت ايجاد "عمو سام"طرح 
 در سوريه و عراق حمايت کرد» ستان بزرگکرد«واشنگتن از تشکيل کشور 

  با کمک عمو سام» کردستان بزرگ«ايجاد 

  . دست آورده استه  درون سوريه اثبات طرح ايجاد کشور کردستان بزرگ را بۀمرکز رسان

  

   کردستان بزرگۀنقش

 بر سر مرزھا در قلمرو  گذشتهۀُ و کردھای سوريه ھفتامريکائیطبق اسنادی که در اختيار ما قرار گرفته است، مقامات 

، خودمختاری کردستان ) کيلومتری غرب رقه۴۵( تبقاه –سوريه به توافقی دست يافته اند، که در صورت فتح رقه و ال

  . کند د میي جھت تقستم سوريه را تأئامريکا   طرحۀاين توافق، گزارش دربار. ُبه کردھا را تضمين کرده است

 مرزھای کشور جديد کردستان بزرگ را در قلمرو کشورھای سوريه و عراق عالوه براين، واشنگتن در حال حاضر

.  جمھوری عربی سوريه ايجاد شودئیاين کشور قرارست که پس از شکست داعش و سقوط نھا. مشخص کرده است

  . ھستند که قادرند داعش را شکست دھندئیُ، کردھا تنھا نيروامريکاارتش ) طرح(طبق 

. ويت موقعيت خود، آزادی به اصطالح پايتخت داعش، رقه را در آينده اعالم نمود جھت تقامريکادولت جديد 

ھا به فرماندھان  آن. ھای مورد نياز متوسل شدند  و سالح  جنگ، به پولۀھای اراب کاری چرخ ھا جھت روغن امريکائی

را ) اف اس ای(اد سوريه و ارتش آز) وای پی جی( مدافع خلق قطعاتميدان جنگ داعشی رشوه داده و حقوق واحدھای 

 تسخير کند و داعش را در اين تابستان در کشورھای اپريل درنظر دارد که رقه را تا ماه امريکادولت . افزايش داده اند
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 در امريکاست که  به اين دليل. ُاجرای اين طرح نياز به دادن امتيازاتی به کردھا داشت. عراق و سوريه ازبين ببرد

  .  را داده است» کردستان بزرگ« ايجاد کشور مستقل ۀھا، وعد صورت پيروزی به آن

  

  :برگردانده شده از

Washington Sponsored State of “Great Kurdistan” To Be Created in Syria And Iraq  

By Inside Syria Media Center 

htm.46747/info.informationclearinghouse.www/:/http  

-eb-to-kurdistan-great-of-state-news-breaking/2017/03/24/com.insidesyriamc.en://https

/iraq-and-syria-in-created  

   

*****  

  روسيه امروز:  ازنوشته
  آمادور نويدی:  ازبرگردان

  ٢٠١٧ اپريل ٠٢

   سوريهۀعمو سام در تدارک تجزي
  

  نيروھای امريکائی در تدارک تقسيم سوريه مانع پيشروی ارتش سوريه  شدند

 روی نيروھای دولتی سوريه از جلوگيری از پيش« در نزديک رقه صورت گرفت، که ھدفش امريکاعملياتی با حمايت 

  .به عبارت ديگر، بالکانيزه کردن سوريه. بود» غرب

و مناطق ( شانس بازگشت رقه .  و متحدانش مسدود شده استامريکائیرود اکنون توسط نيروھای  که به رقه می جاده ای

چاقوھای خود را برای ) نيابتی ھا(ھای خارجی و پروکسی ھا  ارتش. به سوريه کم تا ھيچ برآورد شده است) اطرافش

  ..زيه سوريه تيز کرده اندتج

 

را از دست دولت » ژيکيپايگاه سترات«جويان عرب اکنون  يک  ُ، کردھای سوريه و جنگامريکا ۀنيروھای ويژ

که از غرب به  سوريه را در حالیروی ارتش  ھا راه پيش کار، آن در شمال سوريه گرفته اند؛ و با اين) داعش(اسالمی

  ).١(کرده اند » مسدود«شد،  رقه نزديک می
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 تبقاه، در ئیدر روز يکشنبه اعالم کردند که پايگاه ھوا) اس دی اف( به رھبری نيروھای دمکراتيک سوريه - ُکردھا

رف خود درآورده در سوريه را به تص) داعش( کيلومتری غرب رقه، پايتخت بالفعل دولت اسالمی عراق و شام ۴۵

  .اند

  

به پشت خطوط ) کوپتر ھلی (ئیرا از طريق ھوا) اس دی اف(ُجويان کرد   جنگامريکائیاوايل اين ھفته، نيروھای 

ھا اجازه دھد حمالت خود را بر رقه راه اندازی نمايند، که در روز جمعه ائتالف به يکی  داعش منتقل کردند که به آن

  .از ورودی ھای سد رسيد

که حمالت   کيلومتری رقه بودند و به نتيجه رسيدند که بايد قبل از اين١٠، از شمال در )اس دی اف(ُای کرد نيروھ

  .ثر شھر را محاصره نمايندؤطور مه خود را کنند ب

   :اسکورکا گفت) ٢(راديو آزادی بی سر و صدا اشاره کرد /که راديو اروپای آزاد اما درحالی

 

گفته اند که عمليات حمايت شده توسط ) اس دی اف(يروھای دمکراتيک کرد سوريه گيری سد، ن عالوه بر بازپس

  .روی نيروھای دولتی سوريه از غرب بوده است  با ھدف جلوگيری از پيشامريکا

 که از طريق ھوا در سوريه فرود آمدند، چھار روستای کوچک را در منطقه غرب تبقاه تسخير نمودند و ئینيروھا

  .کرد قطع کردند که استان رقه، ديرالزور، و حلب را وصل میراه مھمی را  شاه
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در اوايل اين ماه، آخرين جاده اصلی رقه را قطع کردند، که محاصره ) اس دی اف(ُنيروھای دمکراتيک کرد سوريه 

  .شھر را از شمال، شرق و غرب تنگ کنند

  .کند  جنوب ھم مرز  میتنھا راه ورود و خروج از رقه  از روی روخانه فرات است که شھر را از

دھد،  مليات نظامی انجام میعطور غيرقانونی در يک کشور مستقل ه ست، نه؟ يک ارتش خارجی که ب باور نکردنی

تواند راست راست راه بيفتد و مسير ارتش مشروع دولت مذکور را در آزادساختن شھر خويش از وجود  می

  .ھا مسدود نمايد تروريست

  

  .شود و چه احترام زيادی برای قوانين بين المللی گذاشته میست،  چه دنيای عجيبی

در سوريه بوده است؟ يا » معامله«آيا اين طرح ھميشه بخشی از . خيلی جالب خواھد شد که واکنش مسکو را ببينيم

  کنند؟  برای رقه مقرر نموده، قبول میامريکاواشنگتن اميدوارست که سوريه، ايران و روسيه سرنوشتی را که 

  .ر ارتباط بمانيدد
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