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گ
ومان لةوةدا نية کةوا تورکيا هةر لة گؤنةوة، بة هةموو شثوةيةک دةيةوثت و هةوصي داوة 
دةستوردان بکات لة کاروباري ناوخؤي باشووري کوردستان و خؤي نزيک بکات لةوث و ئةگةر پثي 

بؤ چثبةچثکردين ئةو مةبةستةگصاوانة، بةگوثرةي سةردةم و تواناو . يشي بکاتبکرثت داگري
 . بارودووخي نثونةتةوةيي مجوجؤصي هةبووة و هةوصي بؤي داوة

لة دواي سةرنةگرتين سياسةت و داواکاريةکاين تورکيا دةربارةي باشووري کوردستان، بةتايبةت دةربارةي 
ةمياناندا دژ بة ذژمثي سةددام و داين ذؤصثکي گرنگ بة تورکيا لة بةکارهثناين خاکي تورکيا لة شةذي هاوپ

عثراقي دواي سةددام و باشووري کوردستاندا، تورکيا لة شثوةيةک و بيانؤيةکي تر دةگةذثت بؤ وةديهاثناين  
ئثستا تورکيا دةيةوثت بة ذثگايةکي ترةوة بثت بؤ باشووري کوردستان، . هةمان داوکاريةکاين کؤين خؤي

 .  لة باشوور و ناوذاسيت عثراقةوةئةويش
ئةمة . ديارة تورکيا سوورة لة سةر دژايةيت کردين گةيل کوردستان و ئةزمووين سياسي باشووري کوردستان

ذاستيةکة نابث لة بريي بزوتنةوةي سياسي و دةزگاکاين بذيار لة باشووري کوردستان جبثت و دةبث 
داذثژن و کاردانةوةيان هةبثت دةربارةي پةيوةندي و بةردةوام لة سةر ئةو ذاستية سياسةيت خؤيان 

 . هةصوثسيت سياسي و سةربازي خؤيان بةرامبةر بة تورکيا
ذاستة لة مانگي دووي ئةمساصةوة تاوةکوو ئةمذؤ سةرکردايةيت سياسي باشووري کوردستان بة باشي  

اتوانث گةرةتين ئةوة بکات مامةصةيان لةگةص دواکاريةکان و پيالنةکاين تورکيايان کردوة، بةصام کةس ن
. دةسةصايت باشووري کوردستان لة ذؤژان و ساصاين داهاتوودا سةرکةوتوانة مامةصة لةگةص ئةو کثشةية بکةن

بؤية دةبث هثصة گشتیيةکاين سياسةيت دةسةصايت کوردي بةرامبةر بة تورکيا و هةموو داگريکةراين تري 
 . ستان دةربارةي ئاگاداربکرثتةوةکوردستان ئاشکرا بکرثت و جةماوةري خةصکي کورد

دةسةصايت باشووري کوردستان وةک بةشثک لة عثراق سياسيةيت خؤي بةذثوة دةبات نةک وةک اليةنثکي 
کوردستاين، بؤية پاريت ويةکثيت و هةموو پارتة عثراقيةکان بؤيان هةية لة سةر هاتين لةشکري تورکيا و 

ئةگةر پاريت و يةکثيت وةک دوو اليةين کوردستاين . بثتبةشداریيان لة هثزي هاوپةمانان، دةنگيان هة
بةصام   . دابذاو لة عثراق خةبات بکةن، ئةو کاتة بؤيان نية دةربارةي عةرةبستاين عثراق هةصوثستيان هةبثت

پاريت و يةکثيت وةک دوو اليةين عثراقي خةبات دةکةن، بؤية ئةوان دةتوانن دژي هاتين لةشکري تورکيا بؤ 
عثراقي . راقيش ذاوةسنت و فشار خبةنة سةر ئةجنوومةين حوکمي عثراقيش هةصوثسيت هةبثناوةذاسيت عث

 . بوون ئةرک و مافة
دةربارةي هاتين لةشکري تورکيا بؤ ناوةذاسيت عثراق بةذثزان مةسعود بارزاين و جةالل تاصةباين بة 

ئةوان ذازي نني لة شکري : وةسةرکردةي هثزةکاين سةربازي ئةمريکا لة عثراق جةنةذاص ئةبوو زةيديان وتو
تورکيا بؤ باشووري کوردستان بثت و ذثگا نادةن سةربازاين تورکيا لة کوردستانة بذؤن بؤ ناوةذاسيت 

 . عثراق
ذازي نةبووين هةردوو سةرکردةي کورد لة سةر هاتين لةشکري تورکيا بؤ باشووري کوردستان، 

بةصام ئةو . بات بؤ سةربةخؤيي کوردستان بکاتهةصوثستثکي پريؤزة و جثگاي شانازي هةر کوردثکة خة
هةردوو سةرکردةية وةک بةشثک لة عثراق و عثراقي بووين ئةوان، دةيانتواين دةربارةي باشوور و 
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نةنواندين هةصوثست . ناوةذاسيت عثراقيش قسة بکةن، چونکة ئةوان کوردن و عثراقني نةک تةنيا کوردن
عثراقي بووين خؤيان و ئةوان وةک کورد بريدةکةنةوة نةک وةک وةک عثراقي واتاي باوةذنةبوونيانة بة 

 . عثراقي
دةبث دةسةصايت باشووري کوردستان الي ئاشکرابثت کة تورکيا لة بةر سث هؤي سةرةکي دةيةوثت بثتة ناو  

 :خاکي عثراق
ياسي تر و تثکداين دةسکةوتةکاين کورد لة باشووري کوردستان و ذيگاگرتن لة بةردةم هةر دةسکةوتثکي س ) 1

 . دژايةيت کردين بزوتنةوةي ذزگاري خوازي گةيل کوردستان
پشتگريي کردين تورکمانةکان و بةهثزکردين دةسةصاتيان لة ناو حوکمي عثراقدا و دةسوةردان لة ) 2

 . کاروباري سياسي ناوخؤي عثراق بة مةبةسيت دژايةيت کردين کورد
 . يارمةيت وةرگرتن لة ئةمريکابةرژةوةندية ئابووريةکان لة ذثگاي عثراق و ) 3

لةوانةية هةندث هؤي تريش بؤ هاتين لةشکري تورکيا بؤ ناو عثراق هةبن، بةصام بة هيچ شثوةيةک تورکيا 
 . لة بةر باري ئاصؤزي ئاسايشي عثراق و حةزکردين بؤ ئارامکردنةوةي ئةو ذةوشة، ناهثتة عثراق

مووين کوردي دثتة عثراق و لة بةر ئةوةي پث نةکرا لة تورکيا بة پلةي يةکةم لة بةر کورد و تثکداين ئةز
بؤية دةبث کورد هثصي سووري خؤي   . دةرگاوة بثتة ناو باشووري کوردستان ئةم جارة لة پةجنةرةوة دثت 

ئاشکرابکات بؤ ئةمريکا و هثزة هاوپةميانةکان و خودي تورکيا و جةماوةري خةصکي کوردستان، ذازي نةبثت 
ئةگةر هاتين هةر لةشکرثک .  يان بةصثنثک لةاليةن هةر اليةنةکةوة بثتلة سةر هيچ زةمانةتثک

ئةوة دةسةصاتداراين کورد بةچاوةي خؤيان . بةدةستمانةوة بثت، بةصام دةرکةوتين بة دةسيت کوردةوة نية
ئةمريکا و . پثنج هةزار سةربازةي تورکيا لة باشووري کوردستان دةرکات) 5(دةبينن، کةس ناتوانث ئةو 

ةماين کوردستان و حکومةيت هةرمث و جةماوةري کوردستان، گشت لة دژي ئةو مانةوةن و تاوکوو ئيستا پةرل
 . هةر لةوثن و بة پثچةوانةوة هثزةکانيان زياتر کردوة لة ناوةچةکة

 هةصوثسيت نةگؤذي کورد دةبث لة سةر ئةو بنةمايانة دابنرثت و کورد دةبث دژي هاتين لةشکر و ذثکخراوة 
ؤضي بثت لة اليةن هةموو وصاتاين دةوروبةرةوة بؤ ناوةوةي کوردستان و ناو عثراق بة شثوةيةکي بةناو مر
دةبث هاتين لةشکري داگريکةراين کوردستان بة هةر شثوةيةک بثت و لةژثر هةر فشارثک و . گشيت

نةوة دةبث ئةم هةصوثستةي کورد بة ئةمريکا و هةموو جيها. بيانوويةک بثت تةحرمي و تةجرمث بکرثت
ذابگةيةنرثت و بکرثت بة مةرجي سةرةکي هةر پةيونديةک و هاوکاريةکي سياسي و سةربازي کورد لة گةص 

 . وصاتاين دونيا
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