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 هشام ئاکرةيي

جگة لةو ( هةزار لةشکري تري خؤي 50ئةوة زياد لة دوو مانگة تورکيا دانووسان لة گةص ئةمريکا دةکات بؤ ئةوةي  
ث هثزي تورکيا لة  بيهثنتة ناو خاکي باشووري کوردستان و دةب )  ساصة لة وث هةيةيت 10هثزةي کة ئةوة زياد لة 

کة دوثنث سث خاص لةوانة، سةرةک  . باشوور زياتر بث لة هي ئةمريکا و بؤ ئةم مةبةستانةي خوارةوة دثن 
 :وةزيراين تورکيا ذاستگؤيانة بة ذؤژنامةي الشرق االوست ي عةرةيب ذايگةياندبوون 

 ذثگاگرتن لة بةردةم دروسکردين دةولةتثکي کوردي لة باشووري کوردستانذثگاگرتن لة بةردةم دروسکردين دةولةتثکي کوردي لة باشووري کوردستانذثگاگرتن لة بةردةم دروسکردين دةولةتثکي کوردي لة باشووري کوردستانذثگاگرتن لة بةردةم دروسکردين دةولةتثکي کوردي لة باشووري کوردستان» » » » 
 . . . . ثزي کوردي نةذواتة ناو شارةکاين کةرکوک و موسلثزي کوردي نةذواتة ناو شارةکاين کةرکوک و موسلثزي کوردي نةذواتة ناو شارةکاين کةرکوک و موسلثزي کوردي نةذواتة ناو شارةکاين کةرکوک و موسلهههه» » » » 
تورکمانةکاين عثراق هةمان مامةصةي کورد لة گةصيان بکرثت و وةک نةتةوةي سثيةم لة تورکمانةکاين عثراق هةمان مامةصةي کورد لة گةصيان بکرثت و وةک نةتةوةي سثيةم لة تورکمانةکاين عثراق هةمان مامةصةي کورد لة گةصيان بکرثت و وةک نةتةوةي سثيةم لة تورکمانةکاين عثراق هةمان مامةصةي کورد لة گةصيان بکرثت و وةک نةتةوةي سثيةم لة » » » » 

 . . . . دستووري عرياقدا بنووسرثتدستووري عرياقدا بنووسرثتدستووري عرياقدا بنووسرثتدستووري عرياقدا بنووسرثت
ئةگةر شةذ لة نثوان تورکمانةکان و کورد ذؤبدات، ئةوة تورکيا مايف بةرگريکردين تورکماين ئةگةر شةذ لة نثوان تورکمانةکان و کورد ذؤبدات، ئةوة تورکيا مايف بةرگريکردين تورکماين ئةگةر شةذ لة نثوان تورکمانةکان و کورد ذؤبدات، ئةوة تورکيا مايف بةرگريکردين تورکماين ئةگةر شةذ لة نثوان تورکمانةکان و کورد ذؤبدات، ئةوة تورکيا مايف بةرگريکردين تورکماين » » » » 

 . . . . بازيبازيبازيبازيهةية بة شثوةي سةرهةية بة شثوةي سةرهةية بة شثوةي سةرهةية بة شثوةي سةر
 . . . . چةک کردين اليةنة کورديةکان تاوةکوو هيچ مةترسيةک دروست نةکةن لة باشةذؤژداچةک کردين اليةنة کورديةکان تاوةکوو هيچ مةترسيةک دروست نةکةن لة باشةذؤژداچةک کردين اليةنة کورديةکان تاوةکوو هيچ مةترسيةک دروست نةکةن لة باشةذؤژداچةک کردين اليةنة کورديةکان تاوةکوو هيچ مةترسيةک دروست نةکةن لة باشةذؤژدا» » » » 
 . . . . بةشثک لة داهايت نةويت کةرکوک بؤ تورکيا بثت، بؤ ماوةيةکي دياريکراوبةشثک لة داهايت نةويت کةرکوک بؤ تورکيا بثت، بؤ ماوةيةکي دياريکراوبةشثک لة داهايت نةويت کةرکوک بؤ تورکيا بثت، بؤ ماوةيةکي دياريکراوبةشثک لة داهايت نةويت کةرکوک بؤ تورکيا بثت، بؤ ماوةيةکي دياريکراو» » » » 

ئةمريکا نايةوثت لة يةک بةرةوة، واتة تةنيا لة کوثتةوة هثرش بکاتة سةر عرياق، بؤية دةيةوثت تورکيا خاک و  
وتورکياش ئةو مةرجانةي سةرةوةي هةية و بذيارة ذؤژي  . امساين خؤي بؤ هثزيکاين ئةمريکي بکاتةوة ئ

 . سثشةممةي داهاتوو ذثکگةون
ئثمةي کورد هيچ کاتث دژي مايف گةالين تر نةبووين و نني ولة گةص ئةوةين ئثمةو تورکمان يةکسان بني،    

ةصام ئةمة دةستوةردانة لة کاروباري ناوخؤ و داگريکردنة،   وسةدقات لة مايف کورداين تورکيا پثيان دةدرثت، ب
 . بؤية قبؤص ناکرثت

 ئةگةر تورکيا وةک وصاتثک و ئةندامثکي هاوپةمياين ناتوو، فشار خباتة سةر ئةمريکا و ئةوروپا، بؤ ئةوةي         
 ذژمثي عرياق   هاوکاري سةربازي وستراتيجي، بةبيانووي بةشداربوون لة شةري چاوةذوانکراوي نثوان ئةمريکا و     

ئثمةي . زامن و مسؤگةربکات و دارايي پثويست بؤ هاتنة ناو خاکي باشووري کوردستان بةم شثوةية دابني بکات    
کورديش گةلثکني وئةکتةرثکي گرنگي ناوچةکةين و دةتوانني بة چاالکي جوراوجؤر فشار خبةينة سةر ئةمريکا و 

 نةبثت لة سةر ئةو داواکاريانةي تورکيا و باشووري سةنتةري بذيار لة جيهاندا، تا وةکوو ئةمريکا ذازي
 . کوردستان بپارثرن لة هةر مةترسيةک

خؤپثشاندان، نامة، ئيمايل، و فاکس نووسني بؤ وةزارةيت دةرةوةي ئةمريکا، کؤچکي سپي  : ناذةزايي دةربذن بة
دةمي ذاپةرينة،  . وةي وصاتو بؤش و نةتةوة تةکگرتوةکان و يةکثيت ئةورپا و باليوزخانةکاين تورکيا لة دةرة 

 دةمي ذاپةرين، با يةکگرين 
oŽïä@çbn †ŠíØ@ôåïjŽïmZ 

@óäíšüi@óØ@LoŽïi@a‡äbáïmóîaìómóä@ôäíšüi@ì@ i@ Žßó óÜ@óåï ìíä@ãó÷@óïä@xŠóàIoŽïä@çbn †ŠíØH@ói@çb¹ìíi@aì‹i@õüèói@ãłói@Lò
òìóåîóØò‡îì⁄i@Lòìóåî‹iŠò†@õ†aŒb÷@Nbáïn îìó’ü‚@ì@ ŽîŠ@ÿó óÜóîó ŽîŠ@ãó÷@ôäaŠbÙmbió‚@ì@ômóîaìómóä@õ i@ôäaŠò ŽîŠbq@üi@a‡äN 

oŽî‹ ìíäò†@a‡ÙŽïåï ìíä@ìíàóè@‹Žîˆ@óÜ@óïåïjŽïm@ãó÷@NNNNN15M1M2003 


