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 وودرو متحده اياالت ورجمھ رئيس برای جنگی اھداف از يکی اسرائيل و ارمنستان کردستان، ايجاد ،١٩١٧ سال در

 جمعيتھا مشخص مکان بررسی برای Commission King-Craine "کرين کينگ" تأھي گسيل از پس .بود ويلسون

 کرد، اعالن ١٩٢٠ سال در Conférence de Sèvres سور کنفرانس در را کردستانً رسما او اجتماعی، ھای گروه و

 منطقۀ پيوستن برای اختياری امکان حال عين در کنفرانس اين در .است شده مشخص صورتی رنگ به باال نقشۀ در

 چنين اين، وجود با .شد پذيرفته پرسی ھمه طريق از کردستان به (عراق در حاضر حال در) نقشه روی خورده ھاشور

 خشب اين فقط و سرزمين، از بخش اين فقط .شد اعالن باطل (1923) لوزان کنفرانس در و نيامد وجود به ھرگز دولتی

 .باشد کردھا فراخواستھای جزءً قانونا تواند می

 در توانيم می که ست تازگی به فقط و بود، مانده پوشيده پيچيدگی و اسرار از ای پرده در مديد مدتھای ُکرد مردم تاريخ

 کنونی جنگ و متحده ايالت دسته ب عراق اشغال از .يابيم دست موضوع اين پيرامون مقاله تعدادی به حاکم ھای رسانه

 شان ۀتجاوزکاران سياستھای توجيه و بخشيدن قانونيت برای ئیامريکا سياستمداران و حاکم ھای رسانه سوريه، در

 از ھا اسرائيلی و ھا ئیامريکا سوريه، به متحده اياالت حملۀ تاريخ از .اند کرده سرائی افسانه خيلی کردستان دربارۀ

 است، کرده واريز ُکردھا حساب به نفت بابت دالر ميليارد ٣،٨۴ اسرائيل : کردند پشتيبانی خودمختار نيمه کردستان

 .(1) گيرد می بر در را جانب دو ھر اقتصادی و سياسی جغرافيای منافع که موردی يعنی

 نفت ذخيرۀ ٧٧% از کمتر نه گذشته، ھای ماه در که داد گزارش Financial Times تايمز يالشفينا ،٢٠١۵ سال در

 اين کوران در .تگسا ١١ و مه ماه بين بشکه ميليون ١٩ معادل حجمی يعنی است، شده تھيه عراق ردستانک از اسرائيل

 اين حجم .يافته انتقال اسرائيل به جيحان بندر از و بحری راه از عراق شمال صادرات سوم يک از بيش دوران،

 اطالعات " از گزارش اين که : کنم می يادآوری گزارش، اين از نقل به .است شده زده تخمين دالر ميلياردھا تا معامالت

 .است شده برگرفته "ماھواره وسيلۀ به نفت، انتقال ويژه به بحری مرور و عبور و بازرگانی مبادالت به مربوط

 روندی يعنی .است بغداد و اربيل روابط گسيختن ھم از و شمالی عراق کردن جدا خواست نمايانگر فروشھا و خريد اين

 .باشد می نيز عراق کشور از کردھا جدائی و کلی استقالل خواست مورد در نگرانی موجب که

 در "دوم اسرائيل" بنيانگذاری به نيل برای را عراق کردھای عقيلی عبدالعزيز عراق دفاع وزير ،١٩۶۶ سال در

 تحقق برای شيانشور از شرقی ھمچنين و غربی قدرتھای" که بود مدعی حال عين در او .کرد می سرزنش خاورميانه

 می پشتيبانی ١٩۴٨ سال در اسرائيل دولت ايجاد مصداق به عراق سرزمين شمال در جديد اسرائيل دومين ايجاد طرح

ً صرفا اين وجود با شود می تکرار مناسبات اين فراسوی در تاريخ که کنيم مشاھده ديگر بار يک است جالب .(2) "کنند

 .است شده بنيانگذاری هجويان تالفی پاسخ از متقابل ترس روی

 به نظامی اتحاديۀ پيمان ھم به سوريه سرزمين در ُکرد نظامی شبه گروه چندين سوريه، در جنگ طی کلی طوره ب

 از کردند، دريافت متنوعی ھای کمک اتحاديه اين اعضای سوی از اساس اين بر و شدند، تبديل متحده اياالت فرماندھی

 .(3) قطعاتبرای نظامی تمرين و آموزش ،افزار جنگ حجيم خيلی انبار جمله

 جايگاه در متحده اياالت طرفدار عضو (SDF) سوری دموکراتيک نيروھای بطن در ھمچنين به ُکرد نظاميان شبه 

 جنگ .کردند شرکت رقه سازی آزاد برای داعش به تھاجمی عمليات در و ھستند، اکثريت در اتحاديه اصلی هفرماند

 : از عبارتند ويژه به است داده تحويل اسالمی ضد اتحاديۀ در عرب و ُکرد مبارزان به تحدهم اياالت که افزارھائی

 .مدرن تکنولوژيک تجھيزات و زرھی خودروھای تانک، ضد موشک خمپاره، مسلسل،

 ينسنگ افزارھای جنگ به ُکرد مبارزان تجھيز به مربوط اقدامات مپتر دونالد متحده، اياالت جمھور رئيس مه، ماه در

 جاری، ماه طی )ترکيه( آنادولو خبری آژانس گزارش به .(4) مسلسل و خمپاره از عبارتند که کرد دئيتأ را سوريه در
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 جنگ فھرست ديگر، خبری ھای آژانس گزارشات اساس بر .اند کرده حمل نظامی تجھيزات حامل کاميون ٣۴٨

 ٣.٠٠٠ خودکار، تفنگ ۶.٠٠٠ کالشنيکوف، ١٢.٠٠٠ شامل دھد تحويل بايد نامبرده گروه به پنتاگون که افزارھائی

 .است متحده اياالت و روسيه ساخت تانک ضد موشک ١.٠٠٠ً تقريبا و انداز نارنجک

 و  جون۵روز کاميون ۶٠ متحده، اياالت به متعلق افزار جنگ حامل کاروان از کاميون ١٣٠ ،(5)اسپوتنيک گزارش به

 .اند کرده عبور  جون١٢روز کاميون ٢٠

 حزب برای مھمات ارسال به امريکا متحدۀ اياالت که داد گزارش ترکيه ھای رسانه از نقل به اسپوتنيک ،جون ١٧

 کرده عبور روز ھمين طی کاميون ۵٠ دھد، می ادامه داعش عليه جنگ برای و سوريه در (PYD) دموکراتيک اتحاد

َحسکه شھر به ھا کاميون اين روز، ھمين در .اند  .رسيدند ريهسو غربی شمال در َ

 در .است بوده برنده برگ جبھه دو ھر برای کردھا و اسرائيل بين کنونی مناسبات گونه ھمين به و تاريخی مناسبات

 و حفاظت نيز ُکردھا .کرد دريافت کمک و اطالعات گريختند می بعثی عراق از که يھوديانی برای اسرائيل گذشته،

 باری نخستين .کردند برقرار رابطه امريکا متحدۀ اياالت با ويژه به رجخا جھان با و کردند دريافت بشردوستانه کمک

 اعتراف بگين مناخم تاريخ اين در بود، ١٩٨٠ مبرسپت٢٩ در کرده رسانی کمک ھا ُکرد به که کرد اعتراف اورشليم که

 اياالت و دهکر کمک "١٩٧۵ و ١٩۶۵ سالھای بين عراق دولت عليه شورش کوران در" ھا ُکرد به اسرائيل که کرد

 در افزار جنگ و نظامی مشاور اسرائيل که است گفته بگين اين بر عالوه .است بوده مطلع رويدادھا اين از نيز متحده

  .است نفرستاده آنجا به سرباز ولی داده قرار ُکردھا اختيار

 

 

  زدند تظاھرات به دست ٢٠١٠ ژوئيه ٨ در آويو تل در رکيهت سفارت جلوی دارند اسرائيلی مليت که ُکردھائی

 که داد اجازه غربی قدرتھای به وضعيت اين .اند نداشته دولت تاريخ در ھرگز که ھستند یئ عشيره قوم مھمترين ردھاک

 .درآورند خود تصرف به سپس و سازند ثبات بی را سوريه و عراق و بزنند دامن اختالفات به

 جمھوری تخريب ھدف به سوری ُکرد تابعين از امريکا متحدۀ اياالت فرماندھی به جنگی رانجنايتکا اتحاديۀ

 شده برگزيده دموکراتيک شکل به ًکامال که جمھوری رئيس اسد بشار رھبری به سوری جوی صلح و دموکراتيک
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 سازد ور شعله کشوری در را قومی اختالفات آتش و آميز خصومت فضای تا است آن بر واشنگتن .(6) کنند می استفاده

 .است نبوده روه روب آن با انداختند راه به ھا غربی که جنگی آغاز از پيش تا که

 کند می حرکت تاريخی ديدگاه خالف زيرا دانند می مردود را وقايع از تعبيری چنين ُکرد ۀألمس کارشناسان اين، وجود با

 منابع اغلب بر مبنی ُکردھا جمعيت .است کرده بازشناسی ردُک مردم برای را عياری تمام دولت خاص ای مرحله در که

 آلت را آنان که ای نظريه حال عين در کارشناسان اين ديدگاه از .است شده زده تخمين نفر ميليون ٣٠ شناسی جمعيت

 .(7) است مردود نيز کند می تعبير دست

 مسلم صالح پرسيم، می قدرتھا ابر ديگر و حدهمت اياالت کمکھای حدود و حد پذيرش دربارۀ مختار خود دولت از وقتی

 آن کارآئی .ماست تفکر طرز ما برندۀ برگ" : که گويد می پاسخ (PUD) دموکراتيک اتحاد حزب رؤسای از يکی

 خودمان ايدئولوژی و اصول از اگر .داشت خواھد مان اجتماعی بستر در مديريت و آموزش در ما قابليت به بستگی

 .(8) "درآورد زانو به را ما تواند نمی قدرتی ھيچ ورتص اين در کنيم دفاع

 گرفته قرار پردازی افسانه مورد غربی کشورھای در ھمه اين که ندارد وجود ديگری قوم ھيچ ًاحتماال ما روزگار در

 مبارزه مينیسرز برای جھان پايان تا که مبارزانی کنند، می معرفی "آزادی راه مبارزان" مثابه بهً دائما را ُکردھا .باشد

 قرار استفاده مورد گله گر بز مثابه به ديگر کشورھای سوی ازً دائما ُکردھا .اند مانده محروم آن از ھميشه که کنند می

  .اند گرفته

 سيراب را استعماريشان پروازيھای بلند که اھدافی برای اسرائيل و ناتو سوی از بدانند که آن بی ُکردھا حاضر، حال در

 مثل بزرگی کشورھای تا ھستند آن بر )امپرياليستی قدرتھای( که معنا اين به .گيرند می قرار استفاده سوء مورد کنند

  .کنند تجزيه کوچکتری ھای بخش به خودشان مدارانۀ فرادست ِسياسی جغرافيای اھداف راستای در را عراق

 از ضعيفتر و کوچکتر کشورھای توانندب تا برند می کار به امپرياليست ملتھای که ست تکراری و عادی فرآيند اين

 مورد آنان ژیيسترات برای ابزاری مثابه به استعمارگر قدرتھای سوی از تاريخ طی ُکردھا .کنند استعمار را خودشان

 شود می برده کار به حاضر حال در که ست روشی "کنی حکومت بھتر تا ندازبي اختالف" اند گرفته قرار استفاده سوء

  .دارد ادامه و

 

 ؟ راستين ھای انقالبی يا افراطی ھای چپ طلبی فرصت

 از ُکردھا که گفت NPR ئیامريکا راديوی بارز گر تحليل Daniel Schorr شور دانيل ،٢٠٠٧ سال در ای مقاله طی

 وسط درً مشخصا ُکردھا امروز، .(9) شدند تبديل منطقه فرادستی برای ابزاری به داخلی جنگھای در پيش مديد مدتھای

 .اند گرفته قرار ايران و متحده اياالت بين خاورميانه بر تسلط و نفود برای جنگ يک

 شورش سيا، سازمان کمک به کيسينجر، ھنری اش امورخارجه وزير و نيکسون ريچار جمھور رئيس ،١٩٧٣ سال در

 .کردند تحريک حسين صدام جمھور رئيس عليه عراق شمال در را ُکردھا

 .کرد رھا خود غمناک سرنوشت بهرا  ُکردھا امريکا متحدۀ اياالت کردند، حل را ختالفاتشانا ايران شاه و صدام وقتی

 در تن واشنگتن با ھمکاری به خودشان ضرر به دوباره که ُکردھاست تاريخی فراموشکاری ھمه، از تر انگيز شگفت

  .اند داده

 شيعيان گونه ھمين به و ُکردھا پدر شبو جرج ،١٩٩٠ سال در کويت به عراق حملۀ از پس ،)فارس( خليج جنگ در

 که داد اجازه صدام به متحده اياالت پيروزمند ارتش .بزنند شورش به دست صدام عليه تا فراخواند را کشور جنوب

 استفاده شيعيان و ُکردھا شورش سرکوب برای گسترده شکل به آنھا از نيز او و کند حفظ را محافظش ھليکوپترھای
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 .کرد

 ممنوع پرواز منطقۀ اھرم گروه دو اين از حفاظت برای که کرد مجبور را دولت سرانجام متحده ياالتا عمومی افکار

 و پرداختند، می سنگينی بھای بايد امريکا متحدۀ اياالت به وفاداريشان برای ُکردھا .ببرند کار به جنوب و شمال در را

 چگونگی و رويکرد خودمختار اصطالح به کردستان به که داد اجازه خودشه ب ای برجسته خودشيفتگی با بوش دولت

 نظره ب سرانجام، ولی .(10)کند ديکته ايران يعنی متحده اياالت مھم رقيب با گونه ھمين به و ھمسايگان با را مناسباتش

 در فرادستی برای ايران و امريکا متحدۀ اياالت بين جوئی ستيزه در انبری گاز شکل به دوباره ُکردھا که رسد می

  .اند آمده گرفتار منطقه

 مسائل خصوص در پنتاگون مشاور و متحده اياالت ارتش )رنجر( نگھبان سرباز ، Andrew Exum اگزوم اندرو

 خارجی تروريستی سازمان به ًقويا که گروھی کردن مسلح يعنی تصميم، اين ..." که است گفته خاورميانه به مربوط

 نداشته ترديد کند، می مالی تأمين ترکيه دولت عليه را شورشھائی پيش سال ھا ده از اين بر عالوه که دارد، بستگی

ً مشخصا ترکيه دولت .(11) "کرد خواھد اصابت آينده ھای دھه برای ترکيه و امريکا متحدۀ اياالت مناسبات به که باشيم

 PKK ک ک پً عموما که گروھی اين ھستند، ُکرد کارگران حزب به وابسته کرد نظاميان شبه که است کرده يادآوری

 .است شده شناسائی تروريستی سازمان يک مثابه به متحده اياالت و اروپا اتحاديۀ ترکيه، ديدگاه از شود می ناميده

 در و ميليون ۶ ايران در ميليون، ١۴،۵ ترکيه در ُکرد مردم جمعيت تقريبی زنی گمانه اساس بر CIA Factbook در

 ميليون ٢٨ به نزديک ُکرد جمعيت کل است، شده برآورد نفر ميليون ٢ از کمتر سوريه در و ميليون ۶ تا ۵ً تقريبا عراق

 .برند می سر به مجاور مناطق در و نامند می "کردستان" که سرزمين اين بطن در نفر

 که جنگی اين نتيجۀ نمانده، باقی بيشتر سوريه در ُکرد ١٢٠٠٠٠٠که اند کرده اعالن ديگری منابع اين، وجود با

 به گذشته سال ۶ طی تعداد ھمين به ًتقريبا شده، سازماندھی )فارس(خليج در پيمانانشان ھم و ناتو سوی از ھوشمندانه

 .اند کرده مھاجرت المان

 ايجاد با و اند شده سازگار ميزان کشور با که ُکردھائی بين بايد زيرا دانم، می ضروری را مھمی نکتۀ يادآوری

 ھستند منطقه سازی ثبات بی پی در اسرائيل و غرب کمک به سختانه سر که ُکردھائی رديگ و مخالفند، "کردستان"

 می سر به ُکردھا لوکنتر حوزۀ از خارج مناطق در که آنانی ويژه به و سوريه ُکردھای از بخشی .شويم قائل تفکيک

 داده رأی اسد بشار به که کردند اعالن ٢٠١۴ سال در و مانده باقی وفادار سوريه دولت به دمشق، در مثال برای برند،

 شد پيروز جمھوری رياست نامزدھای ديگر مقابل درء آرا ٨٨،٧% با اسد بشار دموکراتيک و آزاد انتخابات اين در .اند

 و افزار جنگ ديگر اقوام مثل و داشتند حضور ُکرد مبارزان سوريه ارتش بطن در سوريه، در جنگ آغاز در .(12) 

 .اند مانده باقی سوريه جنوب در آنان از اندکی گروه فقط امروز .دکردن می دريافت حقوق

 فرماندھی به (FDS) سوری دموکراتيک نيروھای صفوف که ُکردھائی از بسياری تعداد شمال، در ديگر، یئسو از

 ھا سوری .اند گفته ترک کردند می دريافت حقوق و آموزش افزار، جنگ که اين وجود با را امريکا متحدۀ اياالت

 خواھر و برادر چشم به ندارند اند شده دست آلت که آنانی با نسبتی ھيچ و اند مانده وفادار کشورشان به که را ُکردھائی

  .نگرند می

 متحده اياالت سوی از دارد، شھرت )سوری دموکراتيک نيروی( FDS نام به بيشتر که سوری، مزدور گروه اتحاديۀ

 بسيج داعش پايگاه آخرين رقه سازی آزادی برای حاضر حال در گروه اين .کند می دريافت افزار جنگ و ديده اموزش

  .است شده
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 نيروھای پرچم زير ُکرد ھای گروه عالوه به سوريه، در شورشی يا و طلب جھاد ھای گروه مجموع ،٢٠١٧ مه ماه تا

 به ولی .شدند می پشتيبانی متحده اياالت سوی از آموزش و نظامی تجھيزات زمينۀ در ،(SDF) سوريه دموکراتيک

 شدند جدا يکديگر از نيز ھا گروه اين يافت، تنزل ھا پشتيبانی که اين محض

 

 اتحاد درنبود استقالل

 می حرف مختلفی زبانھای به که شود می اطالق اشخاصی به "ُکرد" که است اين شويم يادآور بايد که را مھمی نکتۀ

 زبان به کردھا بين عراق و ايران در .است متفاوت بسيار کردھا ھای گويش ولی باشد، داشته يکسانی منشأ گرچه د،زنن

 رواج کرمانجی گويش عراق و ايران مرز در کوچکی مناطق و ترکيه و سوريه در زنند، می حرف سورانی ُکردی

 به که موضوعی يعنی شود، می نوشته التين لفبایا به کرمانجی و کند می استفاده فارسی الفبای از سورانی .دارد

 .نداديگر يک از دور به اندازه چه تا ھا گويش يا زبانھا اين دھد می مانشان

 کارگران حزب اعضای که حالی در زنند، می حرف سوريانی به که شده تشکيل افرادی از عراق کردستان محلی دولت

 حتا .زنند می حرف کرمانجی زبان به سوريه و ترکيه در ناسيوناليست ھای گروه ديگر و خلق مدافع قطعات و کردستان

 بين مرز باشد، داشته وجود ُکرد سياسی احزاب بين سياسی رويکردھای يا و کردی زبانھای بين تشابھی يا رابطه اگر

 .نيست مشخص چندان آنان

 فراخواستھای عليه ولی دھد نمی ننشا منفی واکنش عراقی ُکردھای فراخواستھای به گرچه ترکيه ديگر، یئسو از

 متحده اياالت و ترکيه مناسبات عراق ُکردھای خودمختاری تسھيل .دھد می نشان واکنش ًقويا سوريه و ترکيه ُکردھای

 .دھد می تنزل را کشور دو بين رابطۀ ترکيه و سوری ُکرد ناسيوناليستھای تشويق عکس هب ولی کند، نمی تھديد را

 تا نيستند متحد کردستان خواھان ُکردھا ھمۀ اين، وجود با .است ُکرد ھويت ناپذير جدائی جزء استقالل جوی و جست

 .بياورند ھم گرد را مستقل و مختلف کشور چھار سطح در پراکنده ُکرد مردمان
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 خيلی کنند می زندگی آن در که کشوری به نسبت را ُکردھا دوستانۀ ميھن تمايالت ُکرد سياسی احزاب و جريانھا بيشتر

 سياسی و فرھنگی بازشناسی به کشورھا اين از يک ھر در ُکردھا فراخواستھای که رسد می نظره ب .گيرند می ّجدی

  .شود می محدود

 ُکردھا از بخشی گرچه .نکردند صرفنظر ھايشان گروه تمايالت از ھرگز خاورميانه، گوشۀ چھار در پراکنده ُکردھا،

 حزب مثل ديگر برخی ّاما اند، داده تشکيل قانونی سياسی احزاب و سازمان يشترب آزادی و حقوق آوردن دسته ب برای

 گاھی و نظاميان غير و اند برگزيده را تروريستی حملۀ و چريکی جنگ ژیيسترات ترکيه در PKK کردستان کارگران

 .گيرند می ھدف را خودشان ميھنان ھم حتا

 در بايد ًغالبا را آن منشأ که است ُکرد جھان بطن در نگیھمآھ و سازش نبود از حاکی ُکرد سياسی احزاب تنوع

 مجموعۀ اين به توانيم می نيز را سياسی رقابتھای اين بر عالوه و کنيم جو و جست ّملی و زبانی ی،ئ قبيله شکافھای

 يھنیم اتحاد و (PDK) کردستان دموکراتيک حزب عراق، در ُکرد اصلی سياسی حزب دو بين تنش .فزائيميب ناسازگار

 .انجاميد آنان از نفر ٢٠٠٠ جان بھای به و داخلی جنگ به ٩٠ سالھای ميانۀ در (UPK) کردستان

 کشورھای بطن در مرزھايشان فراسوی به حزبی انشعابات ايجاد و سازمانھا، و احزاب گسترش با ُکردھا اختالفات

 انداز چشم در ترکيه با مناسبات سر بر راقع و سوريه ُکردھای بين اختالفات حاضر، حال در .يابد می گسترش ھمسايه

 حزب و عراق در (PDK) کردستان دموکرات حزب يکسو از که انجاميده ھائی تنش به ُکرد مردم خودمختاری

 حزب آن سوری شاخۀ و PKK کردستان کارگران حزب ديگر سوی از و ، سوريه در (PDK) کردستان دموکرات

 ايجاب وضعيت که وقتی رقيب ُکرد ھای گروه اين، وجود با .داده قرار ديگريک مقابل در را PUD دموکراتيک اتحاد

 .اند کرده ھمکاری يکديگر با کرده می

 

  

 به ًبعضا که اند شده صحبت وارد ھمسايه دولتھای با بلکه خودشان دولت با فقط نه موارد برخی در ُکرد ھای گروه

 با رابطه در و خودشان بين ُکرد، متنوع ھای گروه بين پيچيده باتمناس .است بوده خودشان برادران با مناسباتشان ضرر

 کارشناسان .است بوده فانی سياسی تحوالت حسب بر گونه ھمين به نيز اتحادھايشان و ناپايدار ھمواره منطقه دولتھای

 اند دانسته دولت بنيانگذاری و تشکيل در آنان ناتوانی اصلی علت را ُکردھا بين اتحاد نبود

 

 ُکردھا ناموجه و قانونی استقالل فرجام بی خواست

 .جنگند می داعش عليه خارميانه در که ھستند مبارزانی ترين محترم و ترين شايسته ُکردھا که کنند می ادعا ھا غربی

 راه به کشی نسل سوريه مردم يهعل چرا پس است، داعش عليه مبارزه آنان ھدف کنند می ادعا که شکلی به اگر ولی

  (13) ؟ اند انداخته
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 باورکنيم ُکرد تروريستی ھای گروه دربارۀ را ھا غربی نظريۀ بود خواھد مشکل ما برای رويدادھائی، چنين به توجه با

 دیسخاوتمن با که غربيھا شاعرانۀ فرازھای واقعيات ميدان در زيرا .است بوده سوريه به کمک ھدفشان که بپذيريم و

 عينی واقعيت با کنند می منتشر ھا رسانه در تروريستی سازمانھای از پشتيبانی و خودشان اعتبار کسب برای تمام

 و سازی ثبات بی برای سوريه ُکردھای تجھيز ھدفش وقايع از دروغين تعبير اين .است مفھوم از تھی و کند نمی تطبيق

  .است منطقه تجزيۀ

 .ورزند می دشمنی بودند پذيرفته باز آغوش با را آنھا که سوريھائی عليه ھمه اين ھاُکرد بينيم می که ست شگفتی جای

 گزارش به .شدند قائل امتيازاتی ُکردھا برای گرفت صورت سوريه در ٢٠١٢ سال در که اصالحاتی مثال برای

 به آن اساس بر که کرد پيشنھاد ای اليحه اسد بشار جمھور رئيس" )SANA سنا( سوريه عربی جمھوری خبرگزاری

 ."شود اعطا سوری عرب مليت حسکه استان مقيم خارجی افراد

 استان در ١٩۶٢ سال در شده سازماندھی آمارگيری لۀأمس حل" مأمور را تیأھي اسد که آن از پس ھفته يک اليحه اين

 .شد ُکردھا از نفر ٣٠٠.٠٠٠ حال شامل نمود، "حسکه

 وزير نخست حلقی نادر وائل دکتر از نقل به )SANA سانا( هسوري عرب جمھوری خبرگزاری ،٢٠١۵جنوری  در

 در گرانقدر بسيار شھرھای از يکی کوبانی و دارند تعلق سوری جامعۀ به ًکامال ُکردھا" : که داد گزارش سوريه سابق

 .ًکرد رتبۀ عالی مقامات از تیأھي با او ديدار به است مربوط حلقی نادر وائل دکتر بيانيۀ اين (14) "ھاست سوری قلب

 سوريه بحران حل که شد يادآور و کرد تشويق دوستی گسترش و خشونت از جستن دوری به را ھمگان حال عين در او

 از جدا و ميھنان ھم" بين بايدصحبت  که گفت ًمشخصا و است، پذير امکان "ّملی ھمبستگی و صحبت" راه از تنھا

 ."بگيرد صورت خارجی مداخالت و ھا وابستگی

 برابر در کوبانی ساکنان پايداری که کردند اعالن سوری ُکردھای دموکراتيک مدنی گردھمآئی طی ،٢٠١۴ لسا در

 تحسين پايداری که کرد اعالن گردھمآئی عالی شورای دبير .(15) است سوريه به آنان تعلق از حاکی تروريستھا

 " تضعيف و تجزيه مرج، و ھرج گسترش ایبر توطئه از حاکی ُکرد سرزمين در اخالل برای تالش ولی است برانگيز

 .باشد می " مقاومت محور

 ھمۀ وجود با .کنند می زندگی سوريه سرزمين در که مردمانی اتحاد برای سوريه دولت خواست از ست ای نمونه اين و

 ارتش با یھمکار جایه ب را سوريه دشمنان با اتحاد ( FDS ) سوری دموکراتيک نيروھای پندارانه، نيک تالشھای اين

  .کردند انتخاب سوريه

 سوری دموکراتيک نيروھای و سوريه آزاد ارتش از گروھی بين متحده اياالت ابتکار به که جديدی قرارداد اساس بر

)FDS  (معتصم بريگاد تا آيد فراھم وضعيتی شد موجب رسيد، توافق به ُکردھا فرماندھی به )11 )سوريه آزادی ارتش 

 .شد اعالن ٢٠١٧ مه ١٠ در سابقه بی توافق اين محتوای .بگيرند خود لوکنتر تحت راحتی به را سوريه شمال دھکدۀ

 برگزيده ھا دھکده اين رسمی ولؤمس مثابه به خود نام به را معتصم بريگاد امريکا متحدۀ اياالت فرماندھیه ب اتحاديه

 .است
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 برای آن براساس که ست دليلی اين و است، شده ناختهش امريکا متحدۀ اياالت قدرتمند متحدان از يکی مثابه به معتصم

 و سوری دموکراتيک نيروھای ،امريکا متحدۀ اياالت بين اتحاد برای بيشتر دليلی : است شده انتخاب وليتیؤمس چنين

 تلقی متحدانش و سوريه عرب ارتش پيشرفت از جلوگيری برای تالش معنای به بايد را ھمکاری اين .سوريه آزاد ارتش

 .نيمک
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