
Dahili bir notta, Kuzey Suriye’deki kıdemli Amerikan diplomat Trump yönetimini Türkiye’yi geçen ay 
kuzey Suriye’yi istila etmekten caydırmak için daha fazla uğraşmamakla eleştirdi. 

The New York Times tarafından elde edilen William V. Roebuck tarafından yazılan notun tam metni 
aşağıdadır. 
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Konu: Felakette Bugün: Kuzey Suriye'de Kürtlerin Temizlenmesi ve Türklerin Durgunlaştırılması ve 
Kuzeydoğu'daki D-ISIS Platformunun Stabilize Edilmesi 

Değerlendirme ektedir. 

Ressam: wr 

Katastroda Mevcut Olanlar: Türkler Kuzey Suriye'de Kürtleri Temizliyor ve Kuzeydoğudaki D-ISIS 
Platformumuzu Stabilize Ediyorlar 

Özet: Silahlı İslamcı grupların maaş bordrosunda öncülük ettiği Türkiye'nin kuzey Suriye’deki askeri 
operasyonu, Kürt merkezini sınır boyunca hedef alan ve geniş çapta kamusallaştırılmış korkudan 
yararlanan, etnik temizlik konusunda kasıtlı bir çaba göstermektedir. Bu güçlerin yaptığı vahşeti teşvik 
etmek Askeri kuvvetlerimiz ve diplomatlarımız o sırada kuzeydoğudaydı. Türkiye operasyonu bölgesel ve 
uluslararası güvenilirliğimize zarar verdi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki önemli ölçüde istikrarsızlaştı. 
Ayrıca, Kürt toplumunu kuzeydoğu Suriye'de - atalar topraklarındaki insanlar olarak - ciddi tehlikeye 
sokmaya devam ediyor. Türkiye'nin bu girişimin tüm diplomatik ve itibar maliyetlerini üstlenmesinde 
ısrar etmeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kalabalık bölgeyi Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle birlikte 
su basmasını önlemeye çalışmalıyız. Diplomasiliğimizin, yerel ortaklarımızla birlikte, önemli bir kaldıraç 
kaybettiğimizi ve hem BT çabalarımızı hem de Suriye için kapsamlı bir siyasi çözüm bulma misyonunu 
desteklemek için küçültülmüş, daha az istikrarlı bir platformu miras almamız gerekecek. Bitiş Özeti. 

TÜRKİYE’NİN EYLEMLERİNDE UYGULANAN ABD İLGİLERİ 

Başkan Trump’ın geri çekilme anonsu, tepki ve nihayetinde ABD’nin petrolünü korumak ve DAEŞ’le 
savaşmak için kalıcı bir varlık bırakmaya karar vermesiyle birlikte, ABD’nin çekilmesi için maliyetler ve 
faydalar konusunda bir analiz sıkıntısı yaşanmadı. ABD'nin güvenilirliğine olan olası zarar çok tartışıldı ve 
politikamızın nihayetinde sona ereceği konusunda yardımcı görünüyordu. Ancak şu anki bağlamda 
gözden kaçırılan, ABD'nin güvenilirliğine zarar verebilecek olumsuz etki için büyük potansiyeli olan ek bir 
faktördür: yalnızca savaş suçları ve etnik temizlik olarak tanımlanabilecek olan şey. Kuzeydoğu Suriye 
Türk / Türk destekli grup / kuruluş (TSO) acımasızlığı ve vatandaşların sınır dışı edilmesinin Suriye'den 
ortaya çıkmasıyla ABD'nin itibar riski ve kararlarımızın eleştirisi artacaktır. Çıkarlarımızı korumak için, 
ABD'ye verilen suçu azaltmak ve sivil refah için Türkiye'nin sorumluluklarını vurgulamak için daha güçlü, 
halka açık ve özel olarak konuşmamız gerekiyor. Şimdi harekete geçerek, bizim için zararı en aza indirme 
ve Başkan'ın kuzeydoğu Suriye'deki varlığımız için yol gösterme talimatını uygulamaya koymaya 
çalıştığımızdan, Türkiye'nin mevcut politikalarının etkisinin bir kısmını düzeltme umudumuz var. 

BAŞLANGIÇTA BAŞLATMA 

Geçtiğimiz birkaç hafta ve geçen iki yıl boyunca ülkedeki birkaç ülkeden biri olan Suriye'nin kuzeyindeki 
Suriye’de yer alan yalnız ABD diplomatı olarak, Suriye Demokratik Güçleri ve bağlı sivil kurumları ile yakın 



çalıştım. Düzenli olarak SDF Komutanı Genel Mazloum ve teğmenleriyle tanıştım, güçleri IŞİD'e karşı Özel 
Harekat Kuvvetlerimizle işbirliği yaparken, halifelerini düşürdüler ve liderlerinin dağınık kalmasına neden 
olan bir kırbaç uyguladılar. kapak veya teslim olmak için. Baghouz'un yakınında, savaşın son günleri ve 
SDF'nin Omar sahalarındaki zafer ilanı için hazır bulundum. Bu hafta Baghdadi'nin öldürülmesinden 
hemen sonra Mazloum ile konuştum, SDF istihbarat ve operasyonda oynadığı kritik rolü anlattı. 

KOMUTANLI TOPLANTI 

Toplantılarımızda Mazloum, IŞİD komutanlarının ve yerel liderlerin yayılma, stratejik olarak yer alan Deir 
a-Zour'u ele geçirme hedeflerini yakalamak için önceden temizlenmiş bölge ve hedeflenen 
operasyonların geniş geri temizleme operasyonları dahil olmak üzere, ISIS’in ortak ortak US-SDF baskısı 
hakkında düzenli olarak güncellemeler sağlayacak. bölge. Kuzeydoğuda güvenlik ve yerel yönetişim 
sağlama konusundaki düzensiz fakat nispeten sağlam çabaları tanımladı ve SDG'ye desteklerini 
sürdürmek ve şikayetlerini ele almak için Deir a-Zour ve Rakka'daki Sünni Arap aşiret liderlerine düzenli 
katılımını anlattı. Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkinin önemine inanması, iyimser ve güçlü 
inancında stratejik olan Mazloum, askeri subayları, üst düzey yetkilileri ve bölgesel uzmanları 
pragmatizmiyle ziyaret etmeyi ve ABD ile çalışma isteğini açıkça dile getirdi. 

 

KUZEYDOĞU'DA YEREL YÖNETİM GERÇEKLİKLERİ 

Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca Rakka, Manbij ve Shedadi'deki yerel sivil konseylerle yakın bir şekilde 
çalıştım ve hepsi kuzeydoğudaki daha küçük, uzak uçlu bölgelerde onlarca yerel yönetim organını ziyaret 
ettim. SDF ve sivil iştirakleri, temel hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olmak ve toplumların kendi 
bölgelerinde yapılan savaşın zarar görmesini önlemek için ilk adımları atmalarına yardımcı olmak için 
kuruldu. Bu cılız küçük konseylerin çoğu Arap köylerinde ve kasabalarında nüfus merkezi olarak 
adlandırılmaya layık değildi. Fakat SDF / SDC kuzeydoğu boyunca güvenlik ve yerel yönetişim örgütledi ve 
ülkenin toplam alanının üçte birine yakın bir bölümünü temsil eden Suriye’nin bu öbür kısmı çoğunlukla 
güvenli ve barışçıldı. 

Bu yönetişim yapıları bazı yönlerden kusurluydu: birçok durumda - özellikle Arap bölgelerinde - yeterince 
temsil edilemiyorlardı ve iktidardaki PYD siyasi partisine genellikle daha düşük seviyelerde bağlı olan Kürt 
danışmanlarına çok güveniyorlardı. Ancak her zaman umut vardı - ve bazı sınırlı kanıtlar - bu yapılar 
PYD'nin dışındaki Kürtler ve daha güçlü, bağımsız Araplar dahil olmak üzere ve şartların uygun olduğu 
durumlarda özgür ve adil yerel seçimler yapmak suretiyle gelişebilir ve daha temsili hale gelebilirdi. 
Bölgedeki siyasi modeller göz önüne alındığında, Suriye Demokratik Güçleri birlikte çalışmak zorunda 
kaldı ve devam eden iç savaş ve DAEŞ'e karşı mücadele verildiğinde, bu kötü bir başlangıç değildi. 
Kürtler, demografik ve tarihi varlıklarının normalde önerdiklerinden daha fazla toprak sahibi olduklarını 
açıkça anladılar, ancak onlar için ve bizim için önemli bir pazarlık çipi olarak görülüyordu. 

TÜRKİYE'NİN SINIR KONUSU 

Kuzeydoğu’dayken, Ocak 2018’den bu yana, Türkiye'nin Suriye’nin sınırına ilişkin meşru güvenlik 
kaygılarıyla ilgili takdir edildiğini açıkça ifade ettim. Yine de bu sınır Suriye tarafındaki bütün zaman 
boyunca sessiz kaldı - 20 aydan fazla bir süredir Suriye, Ekim Barış Baharı askeri operasyonu ile Türkiye'yi 
ihlal edene kadar Suriye'deyim. Bu tutarsızlığa sessizce çağrıldığında, kıdemli bir ABD yetkilisi bana, 
“peki, Türkiye'nin (PYD ile PKK arasındaki ideolojik ve diğer bağlantılar nedeniyle) algıladığı bir tehdit, bu 



nedenle ciddiye almamız gerekiyor” dedi. Sonunda konuşma noktası gerçek oldu. Sınırın üzerinden 
gerçekten Türkiye'ye yapılan ve gerçek kayıplara ve hasara neden olan saldırılar varmış gibi konuşmaya 
başladık. Fakat bunlar kimerikti - belki de kuvvetle hissedildi - ancak sadece korku ve endişe olarak 
hissedilirdi, zeminde değil. 

Bu arada, SDF ortaklarımız bize IŞİD ile mücadele etmek için yapacaklarını söyledikleri her şeyi yaptılar ve 
motivasyon, etkileyici komuta ve kontrol ve zayiatlar alma yetenekleriyle yaptılar. 10.000'den fazla ölüm 
ve 20.000'den fazla yaralandı. Kayıpları değil, gerçekten ölü genç erkekleri ve kadınları ve binlerce 
insanın hayatını değiştiren korkunç yaralanmalara katlandığını hayal etmeyin. 

Bizim kavgamız senin kavga olacak 

Bu insanlardan bu savaşı üstlenmelerini istedik. Bu bizim kavgamızdı, Avrupa’nın ve tüm uluslararası 
toplumun Ve evet, Suriye’nin Kürtleri’nin de savaşıydı. IŞİD’i Kobanê’de durmak için savaştılar ve 2014-
2015’teki yardımımızla onları geri itti. Fakat biz, uluslararası toplum için bizim için savaşmalarını istedik, 
neredeyse sadece omuzlarına, halifelikten geriye kalanları alma yükünü koymaları için. Kendi sebepleri 
ve hesaplamaları için bunu yaptılar. Bir işlemsel anlamda onlara hiçbir şey borçlu olmadığımızı 
söyleyebiliriz. İlgi alanlarımıza baktık ve kendi hesaplarını yaptılar. 

Ama dürüst olalım. Bunlar nispeten küçük, büyük ölçüde yerel bir devlet dışı aktördür. Bazı açılardan, 
IŞİD ile bizimle mücadele etmek için yerel bir ortak arıyoruz, yanlışlıkla sahneye çıkmadan var olmayan 
bir hedef belirlemedik. O zamanlar Türkiye, PYD'ye ve YPG milislerine bağlı PKK örgütleri olarak bakmış 
olsa da, Türkiye'nin bizlerle ortak olduklarından bu yana giderek daha fazla gördüğü şekilde onları 
varoluşsal bir tehdit olarak görmedi. 2015'te Saleh Muslim ve Elham Ahmed gibi kıdemli PYD yetkilileri, 
kıdemli GOT yetkilileri ile görüşerek Türkiye'yi ziyaret etti. Teröristler olarak etiketlenmediler veya imha 
edilme diline veya diğer sert söylemlere maruz bırakılmadılar. Ancak, Türkiye tarafından asla kabul 
edilmeyen, SDF ile olan askeri ortaklığımız, zaman içinde Türkleri ciddi şekilde kızdırdı ve PYD siyasi 
partisiyle birlikte, SDP'nin bel kemiği olan YPG milislerini varoluşsal bir tehdit olarak görmelerini sağladı. 
Türkiye'de Erdoğan'ı bırakan iç siyasi gelişmelere paralel olarak, Kürt karşıtı eğilimleri olan aşırı sağ bir 
siyasi partiye bakıyordu ve Suriye'nin Kürtlerini şeytanlaştırmak için kendi sebeplerini ortaya koydu, 
mevcut trajedinin dinamiği harekete geçti. 

 

ÇALIŞMA BARIŞI BAHAR: BİR ADI TARAFINDAN ETNİK TEMİZLİK 

Diplomatik tarihin yazıldığı bir gün insanlar burada ne olduğunu ve neden yetkililerin onu durdurmak için 
neden daha fazlasını yapmadıklarını veya en azından Türkiye’yi davranışlarından ötürü suçlamadıklarını 
merak ettiklerini merak edecekler: 200 sivil öldüren provoke edilmemiş bir askeri operasyon Tel Abyad 
ve Ras Ayn'ı, aynı zamanda Kobane ve Ayn Isa'yı ve bu kasabaları çevreleyen düzinelerce Kürt köyünü 
hedef alan askeri operasyonu nedeniyle yeni yerlerinden edilmiş ve evsiz kalan 100.000'den fazla insanı 
saymıştır. Birçoğu IŞİD ya da El Kaide ile müttefik olduğu bazılarının - silahlı gruplar - Türkiye Destekli 
Örgütleri veya TSO tarafından sağlanan - askeri güç tehdidi ve yoğun bir şekilde kullanılması - Türkiye, 
büyük Kürt nüfus merkezlerini ve Türk yetkilileri boşalttı veya boşalttı. - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Eylül’de UNGA’da konuşan başkanlığında - bu boşaltılmış alanları şu anda Türkiye'de bulunan Suriyeli 
Arap mültecilerle doldurma niyetlerini yayınladı. Kürt bölgelerinin bu yoğunluğunun azalması, TSO’nun 



sivil operasyona hız veren askeri operasyonun ilk günlerinde gerçekleştirdiği iyi tanıtılmış, korku 
uyandıran acımasızlıklardan yararlandı. 

Açık olalım: bu kasıtlı bağcıklı etnik temizliktir; kanıtlandığında bir savaş suçudur. ABD hükümeti, 
Türkiye'yi bu davranış için çağırmakta çok daha güçlü olmalı. Ayrıca, Türkiye’ye, kamuya açık ve özel 
açıklamalarda ve elimizdeki kaldıraç sayesinde, evlerinden çıkan insanların güvenli bir şekilde geri 
dönebilmeleri gerektiğine daha açık bir şekilde yaklaşmalıyız. TSO çeteleri geri çekilmeli. Başkan 
Trump'ın da benzer bir bağlamda uyardığı gibi, Türkiye bu alanda BM tarafından onaylanan herhangi bir 
sürecin dışında mültecilere su basması tehdidini gerçekleştirmeye çalışırsa, ekonomik yaptırımları 
yeniden uygulamak için adımlar atmalıyız. 

Bu, Kürtlere onları Türkiye'ye karşı koruyacağımıza söz verip vermediğimizi ortaya koyuyor. Bu sözleri 
söylemediğimiz ya da belirli bir taahhüt vermediğimiz doğrudur. Geçen kış Afrin'e yapılan saldırı 
gerçekleştiğinde, Washington'a ortaklarımıza güvence vermeye yönelik kılavuzlarına dayanarak, “Afrin 
hakkında (Türkiye ve cihadı paralı askerlerinin geçen yıl saldırdığı, 170.000 kişiyi saldırdığı), hiçbir şey 
yapamadık” dedi. Orada; Birlik veya hava gücü yok. Ama biz kuzeydoğudayız. Biz sizin yakın partneriniziz. 
Afrin burada olamaz. ” 

Ama oldu. Ve ABD ve güçleri ve küçük diplomatik birliği - SDG'nin ortakları - bekledikleri ve izledikleri gibi 
çok daha büyük bir ölçekte. Ne yapıldığını ve uygulanmaya devam edildiğini ayrıntılı olarak biliyoruz. Bu 
varlık, SDG ile olan ortaklığımız ve Ankara'yla olan yakın ilişkilerimiz, suçu bulunduğu yerdeki suçlamaları 
suçlayacak ve ABD'nin güvenilirliğine ve itibarına zarar vermekten kaçınacak olmamız konusunda 
konuşmamızı sağlar. 

YENİ DURUM 

Durum daha bitmedi. Bu TSO'yu eylemde görmüş gözlemciler - Kürtlere karşı sosyal medya üzerindeki 
kan alma tehditlerini okudular ve Türk yetkililerin Suriye Arap mültecilerle bölgeyi su basma niyetini 
açıkça dile getirdiler - insan hakları ihlallerinin ufukta daha kötü olduğuna dair uyarıyorlar . Herhangi bir 
savaş suçu veya diğer istismara uğrayanların ötesinde, bu grupların işleyebileceği en geniş çapta kötüye 
kullanım - etnik bir grubun yaygın olarak yerleşmiş alanlarının temizlenmesi ve kısmen başka bir planla 
yerine konulması - kısmen hala planlama aşamasında Türkiye'nin kapısına. Ve Türkiye, uluslararası 
toplumu etkisiz bırakan bırakan söyleminde, zeminde ve söyleminde cesur bir saldırganlıkla 
ilerlemektedir. 

YAĞIN KORUNMASI 

Şimdi, petrol tesislerini korumak ve DAEŞ'le mücadeleye devam etmek için kuzeydoğu'da artık bir güçle 
kalıyoruz. “Petrolün Korunması” mantığı, Suriye'nin petrolünün Suriye olduğu ve onun yararına olduğu 
yönündeki gerçekçiliği güçlendiren dikkatli, sürekli mesajlaşmaya mahkum olacak toksik Ortadoğu 
komplo teorilerine girse bile kalma kararı iyi bir karardır. Suriye halkı. 

KUZEYDOĞU: KATASTROFUN GÖSTERİLMESİ 

Mevcut durumu daha geniş bir bağlamda inceleyerek, Suriye'de burada kolay seçimler olduğunu ve 
cehalet veya kötü niyet ya da çözümsüzlük nedeniyle bunları başaramadığımızı söylemiyorum. ABD’li 
politika yapıcılar, Koalisyon diplomatları ve liderleri, Suriye’nin haline geldiği maelst’i içermek için 



ellerinden geleni yaptılar. Kuzey sınırındaki bu durum, bir şekilde bu daha büyük felaketin bir 
gösterisiydi. Ancak bu felaket bir yan gösteri ve bizim yapmamızın önemli bir derecesi. 

 

TÜRKİYE'YE GELİRDEN DURDURULABİLİR MİYİM? 

Ve biz buradayız. Türkiye'nin daha sert kabadayılık diplomasi diplomasına, sınırlayıcı kuvvetlerimizin 
daha keskin gözlem tehdidine ve taktiksel düzenlemelere maruz kalmasını engelleyen, sınır güçlerimizde 
daha fazla gözlem noktası oluşturarak ve devriyeleri engellemeden Türkiye’nin saldırılarını zorlaştırıyor 
olabilirdi. Bir ABD askerini yaralama ya da öldürme riskiyle karşı karşıyayız, Türkiye'nin yapmaktan nefret 
ettiği bir şey? Türkiye'nin benzer şekilde tehdit ettiği geçen Aralık ayında başarıyla yaptığımız gibi mi? 
Zorlu bir çağrı ve cevap muhtemelen küçük ayak izimiz, Türkiye'nin NATO'nun hapisten çıkma kartından, 
sınırdaki sınırsız yakınlığından ve yanlış yönlendirilirse güçlü bir şekilde yönlendirilmesi yönündeki 
motivasyonundan dolayı değil. PKK’dan kaynaklanan gerçek terör tehdidi Türkiye’de Ama bilmiyoruz 
çünkü denemedik. 

 

POLİTİKA İÇİN BİR ÖNERİ ÖNERİ 

Cumhurbaşkanı’nın bazı ABD güçlerini toprakta tutma kararı, DAEŞ’e yönelik çabalarımızın önemli bir 
bölümünü kurtarıyor ve SDF’nin çalışma alanını koruyor. Fakat sonraki Rusya-Türkiye Soçi Anlaşması 
zemindeki duruma açıklık getirmedi; Türkiye'nin Barış Baharı operasyonu ve Suriye Demokratik 
Güçlerinin belirli bölgelere Suriye rejimi ve Rus kuvvetlerini getirme konusundaki kısmi anlaşmalarıyla 
paralel olarak kuzeydoğu, D-ISIS misyonumuz için çok daha az kararlı (ve çok daha küçük) bir platform 
haline geldi. Bazı yönlerden SDG ödünç alınan zamanda yaşıyor; Bunun potansiyel olarak trajik olmasını 
sağlayan şey, Türkiye'nin elde ettiği çabukluktur, askeri çözümünü yalnızca SDF’de (kabul edilen YPG 
omurgası ve bu grubun PKK’yla olan yaygın ideolojik ilişkileri) değil, içinde yaşayan masum Kürt nüfusu 
üzerine ziyaret etmesidir. Bu kuzey bölgedeki yüzlerce köy - Müslüman ve Hristiyan Araplarla birlikte - bu 
sınır bölgesinde yaşayan, çiftlik yapan, dükkan tutan ve okula giden ortak insanlar. 

Bu karmaşık ve acı verici gerçekleri göz önüne alarak politikamızı şekillendirmek için ne yapmalıyız? 

1. Askeri operasyon için tüm masrafları karşılayacağına, kamuya açık ve hatta açıkça, açıkça, Türkiye'ye 
açık olun. Bu, ağır hasar gören çıkarlarımız için olan tasarıyı içerir: IŞİD'e karşı mücadelenin azalması, 
ortak gücümüzün mahvolması ve bölgedeki ve ötesindeki bir ortak olarak güvenilirliğimize verilen önemli 
zarar. Ayrıca, Türkiye, uyguladığı etnik temizliği ve henüz yapmayı tehdit etmediği demografik 
değişimleri için tam bir uluslararası zıtlık duygusunu emmelidir. Her fırsatta netleştirmeliyiz ki, Türkiye ve 
liderliği bu eylemleri haklı göstermeye çalışacaklar. Ve biz ve uluslararası toplumun Suriye Kürt 
toplumunun geri kalanının kaderini dikkatle izliyoruz - hala Suriye'nin kuzeyindeki toprakları üzerinde 
ama Barış Baharı Operasyonunun ortadan kalkma belirtisi göstermediği için ciddi bir tehlikede. 

2. Kuzeydoğu Suriye’deki kalan zamanımızı kullanarak - DAEŞ’le savaşırken - kuzeyde kalan Kürt nüfusun 
(ve yan yana yaşayan diğer toplulukların) durumunu istikrara kavuşturmak için SDF’nin IŞİD'e karşı 
mücadeleyi sürdürmek ve Suriye Devleti ile sorumlu bir şekilde nasıl yeniden bütünleşmek istediğini 
keşfetmek için platform. Bu, Türkiye'nin askeri harekâtı ve Türkiye'nin eylemini durduracak politika 
kollarını bulamamamızın neden olduğu, başlangıçta, kayıtsız bir şekilde başlamış bir süreçtir. Petrol 



sahalarının tutulmasına ek olarak, SDF ile, kuzeydoğudan çıkışımızın zamanlaması ve bölgesel 
normalizasyonun engellenmesi ve uygun zamanda imar fonlarının engellenmesi de dahil olmak üzere 
oynayabileceğimiz diğer kartlara sahibiz. 

3. Kabul edin ve bu, Suriye’de bir çözüm bulma yolunun muhtemelen BM’den ziyade en azından ilk 
durumda Moskova’dan geçtiğini yutmak için acı bir hap olacak. Daha doğrudan UNSCR 2254'e bağlı 
başka seçenekler de olabilirdi - ve bu çabalarda yer alan herkes bunları elde etmek için mümkün olan her 
şeyi yapmak için krediyi hak ediyor - ancak Türkiye'nin Barış Hareketi Operasyonu Bahar kuzeydoğuyu o 
kadar dengesizleştirdi ve geniş varlığımızla kaldıraç oranını düşürdü ve bir zamanlar baskın olan SDF 
ortaklarımız, yolun gerçek anlamda herhangi bir şekilde açık olduğu şüpheli. Muhtemelen Esad'ın 
kuralına marjinal etkisi olsa da, anayasa komitesinin dinamiğinin (Esad üzerinde beklediğimizden çok 
daha az meşrulaştırıcı bir etkiye sahip olanların) azalıp bırakılması ve muhtemelen 2021'de seçimlerin 
önünü açmasına izin vermeye devam edeceğiz. . 

4. Türkiye ile ilişkiyi sürdürmek. Bir müttefikin tüm diplomatik ve itibar maliyetlerini ödemesi konusunda 
ısrarcı olmak - ve çıkarlarımıza doğrudan zarar veren askeri bir operasyon için iadeleri (Kürtlerin 
köylerine ve evlerine dönmelerine izin vermek konusunda) bile, değerli bir ikili ilişkiyle uğraşmakla aynı 
değildir. Türkiye, ABD ile olan ilişkisine değer verse bile, bize olan maliyetinden bağımsız olarak 
çıkarlarını gayretle ve hatta acımasızlıkla takip etmekte bir sorun görmemektedir. Bu harika oyunun 
oynanış şeklidir. Ve NATO’daki sağlam yeri ve güçlü ikili stratejik ve ticari ilişkimizde ısrar ederken, 
Türkiye ile aynı derecede agresif bir şekilde oynamamız gerekiyor. 

5. Suriye'deki Sorumlu Bir Çöküşü Şekillendirmek için Artık Varlığımızı kullanın. Başkan Trump, 
güçlerimizi Suriye'den çıkarmak isteme konusunda açık ve tutarlı. Petrolü korumak ve DAEŞ'le savaşmak 
için kalan varlık bize biraz zaman kazandırıyor. Kuzeydoğudan çıkışımızın zamanlaması ve bölgesel 
normalleşme ve yeniden yapılanma fonlarının engellenmesinin uygun bir zamanda kaldırılması da dahil 
olmak üzere oynayabileceğimiz başka kartlarımız var. Sorumlu bir düşüş, küçülen kaldıracımızın dürüst 
bir değerlendirmesini gerektirecektir - Barış Baharı Operasyonu bizi kuzeydoğunun yarısından 
çekmemize zorladı ve yerel ortağımızı ciddi şekilde zayıflattı - ve SDF de dahil olmak üzere nüfuz sahibi 
olan taraflarla gerçekçi görüşmeler yapmak için istekli, Moskova, Ankara ve hatta Şam bile, 
kuzeydoğunun Suriye devletine nasıl yeniden entegre edileceğini ana hatlarıyla belirtmek için. Türkiye, 
Suriye muhalefetinin kalan son destekçisi olmasına rağmen, Suriye ihtilafını lehine çözmek için Moskova 
ve Şam'la aynı konuşmaları yapıyor. 
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