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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   سياسی

 
 (Dmitriy Minin) -مينين دميتری
 شيری .م .ا : ازبرگردان

 ٢٠١٦ سپتمبر ٢٩ 
  

 شودمی تکرار کوردھا تاريخ
 کنندمی رھا را "خوديھا" ھم باز آنگلوساکسونھا

 برای انتظار قابل امر، واقعيت در اما غيرمنطقی، ًکامال سمت به ناگھان سوريهۀ مناقش ۀپيچيد درھم و عجيب حوادث

سوريه  در ممنوعه "داعش" با مبارزه در که آنھا .چرخيد دھند،می تشکيل را سوريه جمعيت درصد ١٠ که کوردھا

ه ب شده آزاد گستردۀ منطقۀ از رديدندگ مجبور ناگھان يافتند، دست نيز ملموسی نتايج به و نشدند شکستی ھيچ متحمل

 .شوند منتقل فرات شرقی ساحل به خود دست

 ترکيب در کوردھا به جداگانه فدرالی واحد وضعيت اعطای از صحبت تنھا نه ديگر سوريه خاک به ترکيه حملۀ از پس

 آرزوی خفا در کوردھا از بسياری که استقالل اعطای از سخن حتی ھستند، آن خواستار آنھا که سوريه جديد ساختار

 .ندارد موضوعيتی کنند،می

 برای کوردھا تصميم .کوردھاست کردن خنثی بلکه، داعش، با مبارزه نه آنکارا اصلی ھدف که است درک قابل ديگر

 به اميدواری .رسدمی نظره ب واقعيت از دور و ھنگام دير برواکت ماه اوايل در جانبه يک طوره ب فدراسيون اعالم

 امتناع به که ایاندازه آن به امر اين .آمد در آب از توھم کشور شمال در کوردی ھایکانتون ۀھم بين ارضی یپيوستگ

 .ندارد بستگی ترکھا به دارد، بستگی واشينگتن در کوردھا ديروزی ّمتوليان قطعی

 و متحدان عھدی بد .ساختند ھار دستاوردی ھيچ بی را آنھا و دادند قرار وقيحانه سوءاستفادۀ مورد ديگر بار را کوردھا

 سردار ايوبی، الدينصالح پيروزی زمان شايد، آن، مبداء که است، کورد تاريخ لعنتی واقعيت اين -آنھا انتخاب در اشتباه

 .باشد صليبيون بر کورد یئاسطوره

 خط روی بر وريهس در امريکا سياست" خاص عنوان با ایمقاله در پستواشينگتنۀ برجست مفسر ،ايگناتيوس ديويد

 کردند،می تأکيد مدام طوره ب اواخر ھمين در امريکائی نظاميان چگونه که شود،می متذکر ،"است استوار خيانت اشتباه

 آنھا ٢٠١۵ -٢٠١۴ سالھای سخت نبردھای طی ."ھستند داعش عليه مبارزه نيروی قدرتمندترين" سوريه کوردھای که

 را داعش پايتخت رقه، راھبردی ۀمحاصر ساختند، آزاد را منبيج شدادی، زرگب شھرھای جمله از توجھی، قابل اراضی

 شمال در امريکا مديريت تحت آموزشی پايگاه از ديدار ھنگام او که نويسدمی ايگناتيوس .بخشيدند تحقق دور ۀحوم در
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 حمله اصلی نيروی ۀمثابه ب کورد نظاميانشبه شجاعت و شھامت از امريکائی متخصصان تمجيد شاھد ًشخصا سوريه

 .است بوده رقه به

 از پس چيز ھمه .کردندمی سازش اتحاديه اين با اما دارند، کوردھا با خصمانه ۀرابط چه اگر ھا،ترک زمان آن تا

 سوری مختلف ھایبندیگروه از ھاامريکائی توسط شده تشکيل "نيابتی اتحاديه" .يافت تغيير ترکيه در نظامی کودتای

 دولت اقدامانقره  از ديدار ھنگام امريکا جمھور رئيس معاون ،بايدن جوزوف .گرفتند جای جبھه فمختل خطوط در

 حاکی اين، خود که .بروند فرات شرق به منبيج از خواست کوردھا از و داد قرار پشتيبانی مورد را لحظه اين در ترکيه

 قرن طول تمام در غربی کشورھای" :است دناپسن سنت يک اين، :نويسدمی ايگناتيوس .است خيانت خط واقعيت از

 تاريخ انقضای از پس و دادند قرار سوءاستفاده مورد کرد،می ايجاب شاناھداف که زمانی تا را کورد مبارزان گذشته

 در امريکا جمھور رئيس ،ويلسون ودرو وعدۀ آنتانت متحدين که ھنگامی ١٩١٨ سال در ."کردند رھا را آنھا نيازشان،

 در کردستان تشکيل از داد اجازه ايران به انگلستان ،١٩۴٧ سال در .گرفتند ناديده را کورد "ملی اجاق" دايجا خصوص

 ایايده لحاظه ب رمان دو در انگليسیۀ نويسند ،اولدريج جيمز را زمان آن حوادث .نمايد جلوگيری شدته ب خود حريم

 .است نموده توصيف ھنری روشن شکل به "ھاسالح و ھاکوه" و "ديپلومات" -خود مشابه

 اجازه حسين صدام به ايران شاه ھمراه ھاامريکائی ايران، کوردھای از پشتيبانی وعدۀ از نظر قطع ،١٩٧۵ سال در

 وقت رئيس بارزانی، مصطفی ،١٩٧٣ سال در اين، از قبل چندی تا اما .نمايد سرکوب شدته ب را آنھا جنبش دادند

 امريکا" :گفت ھاامريکائی صداقت به اطمينان با عراق کوردستان کنونی رئيس ی،بارزان مسعود پدر عراق، کوردھای

 شدته ب او ايگناتيوس، اعتقاد به ."بکند خيانت کورد مانند کوچکی خلق به که است آن از بزرگتر بسيار قدرت يک

 با رابطه در که شود ادآوریي است کافی .نکند تکرار را پدرش اشتباه کوردھا کنونی رھبر رودمی انتظار .کرد اشتباه

 فعاليتھای با مخفی عمليات آميختن ھم در" :داشت اظھار آشکار طوره ب کيسنجر ھنری ،١٩٧۵ سال در کوردھا فريب

 نشده بنا سودمند شدته ب ۀتوصي اين روی بر خاورميانه در امريکا دولت کنونی اقدامات ۀھم آيا ."نيست الزم تبليغی

 است؟

 قرار بازندگان گترينزرب جای در کوردھا سوريه، در حوادث جديد روند ۀنتيج در که نويسد،می نيز اشپيگل ۀمجل

 .نشد اما رسيدند،می نظره ب سوريه ھایبازی در برد بيشترين با "بازيگران ترينعاقل" کوردھا اواخر ھمين تا .گرفتند

 وضعيت در کورد، و ترک متخاصم طرفين بين واسطه نقش ايفای جایه ب ھاامريکائی .کردند خطر شدته ب آنھا زيرا

 آنھا رسد می نظره ب و، بودند، خود اولويت انتخاب به مجبور زود يا دير آنھا .گرفتند قرار طرف دو ماليخوليائی متحد

 .نمودند انتخاب را مھم ژئوپليتيک لحاظه ب و قدرتمند ترکيه ديگر

 .است نداشته وجود ھم ایرابطه ھرگز تر،صريح بيان به بله، .شودمی بدتر فزاينده طوره ب امريکا با کوردھا رابطۀ

 متقاعد امر اين در را کورد رھبران واشينگتن که اين بدون و مصرفی موادۀ مثابه ب کوردھا از سوءاستفاده با امريکا

 به فقط نه رديگ درس يک ھم باز اين، .است نياورده حسابه ب خود شريک عنوانه ب را آنھا گاه ھيچ باشد، کرده

 مورد در بلکه ھا،امريکائی مورد در نه منطقه، در خود تعھدات به وفاداری .است خاورميانهۀ ھم به حتا کوردھا،

 .دارد مصداق روسھا ً،مثال ديگران،

 .کندمی جلب خود سویه ب را توجھات ھم کردند رھا را خود کورد متحدان چگونه ھاامريکائی که اين ظريف تکنولوژی

 که بود شده بنا اين بر معلوم، قرار از شان،حساب .بزنند ھم به اسد بشار با کامل طوره ب را آنھا ميانه کردند سعیء اابتد

 را آنھا که اين درک با ّحتا و، نمايند پنھان دوردست در را خود افتخارات بود خواھند مجبور مانده، تنھاً کامال کوردھای

 .دھند ادامه ھاامريکائی از تاطاع به اند،داده فريب شرمانهبی
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 به ترکيه ھجوم از قبل نام، ھمين به استانی مرکز حسکه، در سوريه دولتی ارتش با کوردھا تگسا ماه درگيری

 نيروھای رسمی ۀنمايند ،سيلو طالل .بدھد روی توانستنمی امريکائی مشاوران تحريکات و اجازه بدون جرابلس،

 ائتالف و امريکا ھمپيمان ما" :داشت اظھار دھند،می تشکيل را آن اساس کورد ننظامياشبه که سوريه، دموکراتيک

 ھمچنين او ."بزنيم دست حمله به توانيمنمی ھاامريکائی اطالع بدون اما آزاديم، البته، ما، .گيرندمی تصميم آنھا .ھستيم

 .اندکرده منع "سوريه در ھاروس با تماس گونه ھر" از را خود پيرو کوردھای ھاامريکائی که افزود،

 بخش در حلب مقصود شيخ ۀمنطق از کاستلو بزرگراه بستن حسکه، در گرفتن قرار فشار زير با ھمزمان دمشق برای

 جنوب از جھادگرايان ناگھانی پيروزی نتيجۀ در که دولتی نيروھای تأمين از ممانعت ھدف با کوردھا توسط شھر غربی

 طول در بار اولين برای سوريه ھوائی نيروی .بود دردناک شدته ب ،)است شده رفع لمشک اکنون البته( بود شده قطع

 انقره تأئيد مورد نيز بار اولين برای اقدام اين که نيست، آورتعجب .داد قرار بمباران ھدف را کوردھا جنگ سالھای تمام

 برای مطلوب ۀلحظ از بالفاصله و کردند صحبت گذار دورۀ در اسد بشار دولت حفظ از حتی آنجا در .گرفت قرار

 حسکه در کوردھا محلی پيروزی تر،دقيق عبارته ب .کردند استفاده بود، شده آماده پيش مدتھا از آن مقدمات که ایحمله

 ھاامريکائی که است، دشوار آن به باور .گذاشتند پا زير را آنھا بسادگی .فراروئيد آنھا برای منفی راھبردی عواقب به

 نظره ب غافگير انقره در وجه ھيچ به امريکا جمھور رئيس معاون بايدن، جوزف .بودند نشده آگاه ترکيه متصمي از

 .نداشت گوئیبديھه با شباھتی ھيچ نيز وی ۀمشوقان اظھارات و رسيد،نمی

 پنتاگون کورد مردمی دفاع قطعات فرمانده .شودنمی نزديک سوريه ۀمناقش فرجام به حوادث جديد چرخش حال، عين در

 برای شده ريزیبرنامهۀ حمل در کوردھا شرکت ،"نکنند ترک را صحنه ترکھا اگر" که داد، قرار آن جريان در را

 در "تروريسم پايتخت" پاکسازی به قادر که ديگری نيروی .گرفت خواھد قرار سؤال عالمت پشت رقه آزادسازی

 .ندرد وجود کشور در باشد، نزديک زمانھای

 کوردھا شرکت بدون رقه به حمله بارۀ در ھانگژوی در "بيست" گروه کشورھای اجالس در ترکی -ئیامريکا توافق

 ترکيه و امريکاۀ عمد زمينی نيروھای عميق ھجوم تواندمی عملياتی چنين در آنھا مشارکت عدم .است پذيرامکان بسختی

 در ھم جدی، اعتراضات با شايد ّحتا سنگين، فاتتل با تنھا نه تواندمی اين، و .باشد داشته پی در را سوريه خاک به

 در را خود نمايندگی که نيز دمشق .باشد توأم روسيه و ايران در جمله از ديگر، کشورھای در ھم و ترکيه، و امريکا

 مسير" در گذاشتن گام با کوردھا که را اشتباھی تواندمی انقره .کرد خواھد مخالفت نموده، حفظ متحد ملل سازمان

 تسليم ترکيه طرف که کرد اميدواری اظھار توانمی فقط .نمايد تکرار شدند، مرتکب آنھا به پيشنھادی "خائنانه ناکخطر

 .ندھد پايان باره دو مسکو با شده آغاز بسختی ھمکاری به و نشود تحريکات

 جز چيزی از که کذائی دھایاتحا و ھاوابستگی از و نموده انتخاب بدرستی جنگ پايانی فاز در کوردھا اگر حال، اين با

 تنھا که شود،می معلوم .دھند نجات را خود موقعيت توانندمی کنند، دوری دھند،نمی بشارت فراوان "ھایخون تقديم"

 در جنگ از پس ساختار در خودمختاری به دستيابی شرايط در ّحتا جنگ، در فقط نه آنھا ۀيگان واقع، در و طبيعی متحد

 مورد در ھاترک ويژهه ب نه ھا،امريکائی نه مخالف، نيروھای ساير اما .است دمشق در اسد بشار سکوالر رژيم سوريه،

ه ب قطع طوره ب کوردھا به آنھا امروزی شرکای ۀھم .کنندنمی ھم فکر حتی سوريه کوردھای ملی حقوق گونه ھر

 منده عالق عينی طوره ب کوردھا با دائمی اتحاد برقراری برای اسد که حالی در .نگرندمی "موقت اصحاب" عنوان

 ھم اين خود و .داشت خواھد نياز دينی و ملی ھایاقليت بر تکيه به ھمواره ّسنی، بنيادگرائی با مقابله برای زيرا است،

 .بگيرد صورت تواند نمی واقعی اتحاد آن، بدون که آنھاست آرمان تحقق یامعنه ب
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