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  اياالت متحده و اسرائيل کلونيزاسيون شمال سوريه را آغاز کردند
Les États-Unis et Israël débutent la colonisation du Nord de la Syrie 

 
 ھای دستگاهکلونيزاسيون شمال سوريه يکی از طرح ھای قديمی اسرائيل بوده و مرتبط است به گسترش فن آوری 

ل و قابل کنتر،ست از ايجاد دولتی مستقل در شمال کشور به شکلی که سوريه از جناح پشتیا اين طرح عبارت. راکتی

ل مصر از جناح پشت ايجاد و برای کنتر٢٠١١ت سودان جنوبی را در سال باشد، يعنی به ھمان شکلی که اسرائيل دول

 .کرد

ّ به توافقی سری بين آلن ٢٠١١ و به ھمين علت در سال  ًاين طرح اسرائيلی مجددا مورد استقبال فرانسه قرار گرفت

  .ژوپه و احمد داووداغلو انجاميد

ًاداره شود و آنکارا متعاقبا حزب کار کردستان را به آنجا رانده ترکيه پذيرفته بود که دولتی به مديريت اقليت کرد ترکيه 

  .و برتريت ترک را در کشورش استوار و پا بر جا سازد

 نقشۀ جديد ترسيم مجدد منطقه را منتشر کرد به انضمام Robin Wright، پنتاگون توسط رابين رايت ٢٠١٣مبر در سپت

  .سرزمين عرب سوريهايجاد امارات اسالمی داعش و کردستان جديد در 

» نيروھای دموکراتيک سوری« ، در واکنش به اردوی روسيه عليه جھادطلبان، سازمان سيا ٢٠١۵بر ودر اواسط اکت

نيروھای «در واقع . »شورشيان«را ايجاد کرد، نمايندگان آن نيز عبارتند از يک اتحاديه از کردھای سوريه و 
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نيروھای کرد تا پيش از اين به دمشق وفادار (ھای مدافع خلق است عنوان تازه ای برای يگان » دموکراتيک سوری

  .که تعدای عنصر عرب برای رد گم کردن به آن اضافه شده است) بودند

بر اين اساس، با اشغال خانه . ًفورا، کردھای سوريه تصميم گرفتند که به کردی سازی سرزمين شمال سوريه اقدام کنند

 آغاز کردند و سپس نامۀ تھديد آميزی به مدارس فرستادند و خواستار اخراج آموزگاران ھای اھالی که کرد تبار نبودند

يند و آآموزگاران تازه وارد از عراق و ترکيه می . عرب شدند و آموزگاران کرد را به شکل انحصاری جايگزين نمودند

  .ی ندارندًغالبا زبان کردی را با الفبای التين می نويسند که کردھای سوری به آن آشنائ

ً و اقليت ھای ديگر قويا به اين  عرب ھا که از چندين ھزار سال پيش در اين سرزمين اکثريت را تشکيل می دادند

طی دو ھفته، جنبش گسترش يافت، چندين مدرسه در وضعيت اجباری تبعيت . جريان کرديزاسيون اعتراض کردند

  .ان را برای دفاع مستقر کردندجز اقليت مسيحی آشوری که مبارزن مسلح خودشه کردند، ب

خالف ترکيه، جمھوری عرب . از ديدگاه تاريخی، تنھا بخش خيلی کوچکی واقع در شمال شرقی سوريه کردنشين است

پس ھيچ دليل . حقوق برابر قائل استسوريه برای تمام شھروندان با قطع نظر از ويژگی ھای قومی، مذھبی و سياسی 

با اين وجود اگر زير فشار اياالت متحده و اسرائيل چنين . موجھی برای ايجاد کردستان مستقل در سوريه وجود ندارد

ًموردی حتما بايد تحقق يابد، در اين صورت مطالبات حقوقی مشابه از سوی ده ھا گروه قومی و مذھبی در تمام منطقه 

  .ھد بودامر بديھی خوا

اگر بنابر اين باشد که در سرزمين عرب کشور مستقل کردستان ايجاد کنند، بی گمان به منازعه ای مشابه به فلسطين 

  .خواھد انجاميد
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