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 دەستپێک 
ساڵە،   پێنج  لە  زیاتر  ماوەی  ئاکپارتی  حکومەتی  بەدیاریکراویش  بەدیدێکی تورکیا، 

و    کردوەتەدەستی،  ناسیۆنالیستیانە سیاسی  گروپە  و  پارت  کاروچاالکی  سنوردارکردنی 
شۆرشگێرییەکانی کورد، لەسەر ئاستی تورکیاو باکوری کوردستان، لەوێشەوە بۆ رۆژئاوای  

ئێستاشدا   لە  سەربازییەکانییەوە  کوردستان،  ئۆپەراسیۆنە  لەرێی  سیاسەتەی  درێژ ئەو 
 .کوردستان و هەرێمیسنوری باشوربۆ  وەتەوەکرد

تورکیا   لە  ٢٠١٥لەساڵی  حکومەتی  ئاشتی  پرۆسەی  راگرتنی  دواتر  دوای  تورکیا، 
ی بردە شارەکانی ڕئۆپەراسیۆنەکانی دژ بەتیرۆری راگەیاند، لێکەوتەکانی ئەم هەنگاوە، شە 

باکوری کوردستان، بەوهۆیەوە چەندین شارو شارۆچکەی باکوری کوردستان خاپورکران،  
نەوەستا،   ئاستەدا  لەم  بین اتر  دودۆخەکە  شارەوانیەکانی  یخۆی  بەسەر  لەدەستگرتن  یەوە 

هەنگاوەش  ئەم  دوای  شارەوانیەکان،  سەرۆکی  دەستگیرکردنی  و  کوردستان  باکوری 
لەالیەکی دیکەوە    دەستگیرکردنی هاوسەرۆک و پەرلەمانتارو چاالکانی هەدەپە دەستیپێکرد.

،  ەوە یاسای تیرۆر  لەرێگەی،  ٢٠١٦کەی ساڵی  وەحکومەتی تورکیا بەبیانوی کودەتا سەرنەکەوت
 .  دالەتورکیا چاالکانی کورد سیاسی دەستیکرد بەپاکتاوی

دواتردا   ئێستای  لەهەنگاوی  ئاسایشی    ،تورکیاحکومەتی  سنورو  پاراستنی  بەپاساوی 
کوردستانیدا،  ینەتەوە رۆژئاوای  سنورەکانی  پەالماری  واڵتەکەی،  ئامانجی بەئەوەش  ی 

دروستکردنی بەخواستی  هاوکات   کۆتاییهێنان  کوردستان،  لەرۆژئاوای  کوردی  قەوارەیەکی 
چاالکی گروپە چەکدارییەکانی رۆژئاوای کوردستان،  ی  و سرینەوە  لەناوبردنهەوڵدان بۆ  

  و پەکەکە   اکوری کوردستانبە درێژکراوەی خەباتی بزوتنەوەی رزگاریخوازی بتورکیا  کە
 .  لەقەڵەمیان دەدات

سێ ئۆپەراسیۆنی جیاجیای لەسنورەکانی رۆژئاوای   رابردودای  تورکیا لەماوەی چوار ساڵ
ئەنجامدا کانی وەکوردستان  و  زەیتون  چڵە  فورات،  )قەڵغانی  ئۆپەراسیۆنەکانی  بەناوی   ،

تورکیا(...ئاشتی رۆژئاوا،  ،  کردیە سەر  پەالمارانەی  و  هێرش   % ١٠نزیکەی  توانی    بەو 
لە  شارو کوردستشارۆچکە  رۆژئاوای  سنورییەکانی  داگیربکات،  ناوچە  گرنگترینیان لەان 

هێزی    بون، کە بەئێستاشەوە لەژێر دەستیدا ماوەو (...  و گرێ سپی و سەرێ کانی عەفرین  )
 تیادا جێگیرکراوە.   انەوەکانی پشتیوانی تورکیایڕهێزە توند تورکی و



 
4 

توانی خەباتی چەکداری و چاالکییەکانی کورد بەتایبەت تارادەیەک  تورکیا بەم هەنگاوانە  
سنورداربکات، لەسوریاش توانی پێگەی خۆیی لەچاو رابردودا بەرامبەر هێزە و تورکیادا  لەنێ

رۆژئاواکوردییەکان بکات  ی  کوردییەکانی   بەهێز  پارێزگا  نێوان  بەرفراوانی  سنورێکی  و 
تورکیا   دوای جێبەجێکردنی ئەم هەنگاوانەی پالنی دواتری.  رۆژئاوای کوردستان داگیربکات

ماردان و لەشکرکێشی بۆسەر سنوری باشوری کوردستان و ئەنجامدانی  بینییەوە لەپەالخۆی  
ئۆپەراسیۆنی ئاسمانی و زەمینی لەژێر ناوی ئۆپەراسیۆنی )چنگی پڵنگ و چنگی هەڵۆ(،  

 هەرێمی کوردستاندا. لەنێو خاکی پەکەکە، دژی 

ساڵە بەبەردەوامی ئۆپەراسیۆنی سەربازی و هێرشی جیاجیای کردوەتە   ٣٧ماوەی  تورکیا  
پەکەکە، سەرناوچە سنورییەکان، ئەوەش لەژێر پاساوی پاراستنی ئەمنی قەومی و لەناوبردنی  

لەرێگەی  مانگە  لەدو  زیاتر  ماوەی  و  ئۆپەراسیۆنانەی  بەو  دەستیکردوەتەوە  لەئێستاشدا 
ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان دەدات، هاوکات لەپاڵ   ئاسمان و زەوییەوە پەالماری

نزیک بەقواڵیی  ئەمجارە  تورکیا  نێو خاکی   ٤٠  ەیهێرشەکانیدا سوپای  هاتوەتە  کیلۆمەتر 
هەرێمەوە، ئەمەش مەترسییەکی جدی بۆ ئایندەی هەرێمی کوردستان زیادکردوەو پێشبینی 

 لێکەوتەی سلبی لێچاوەڕوان دەکرێت. 

کۆمەڵێک الیەن پەیوەست   دا تیشک بخەینە سەرشیکارییە  ەمیانەی ئەم راپۆرتەهەوڵدەدەین ل
لەوانەش  بابەتەوە،  پێگەی )  بەم  کوردستان،  لەهەرێمی  تورکیا  ئۆپەراسیۆنەکانی  مێژوی 

گفتوگۆکردن دەربارەی ئامانج و   ،داناوچە جیاوازەکانی هەرێم ئێستای  سەربازی تورکیا لە
ئەنج لە  تورکیا  ستراتیژی  و  ئۆپەراسیۆنانەپالن  و  هێرش  ئەم  ناوچە    امدانی  سەر  بۆ 

کاردانەوە ناوخۆیی و عێراقییەکان    ،لێکەوتەکانی ئەم هێرشانەزیان و  جیاوازەکانی هەرێم،  
لەشکرکێشی ئەگەرە  ریۆ  اسینبۆ  بینی  شپێرکیا،  تو  ەکانیبەرامبەر   چاوەروانکراوەکان و 
... داهاتودا  لەم  لەماوەی  دیکە(،  پرسێکی  چەند  هەوڵدەدەین ئەمانەو  راپۆرتەدا  ئەم  یانەی 

 .و فتوگۆیان لەبارەوە بکەینبەوردی سەرنجیان بخەینە سەر
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 مێژوی ئۆپەراسیۆن و هێرشەکانی تورکیا لەهەرێمی کوردستان 
 . ئەنجامداحکومەتی عێراق  لەگەڵ  ئەمنی و سەربازی  رێککەوتنێکی    1۹۸3تورکیا لەساڵی  

ی باکورو وردارکردنی چاالکیی جواڵنەوە کوردییەکانسن  بۆ  کە لەوکاتداڕێککەوتنە  ئامانجی
تورکیا و باشوری کوردستان بو. بەپێی رێککەوتنەکە، هەردوال رێککەتبون لەسەر ئەوەی کە  

لەکاتێکدا کەروبەروی هێرش و    لۆمەتر بچنە قواڵیی خاکی یەکترەوکی ١٠عێراق دەتوانن تا 
 .مەترسی هێزە کوردییەکان بونەوە

ئایاری   ٢٥یەکەم ئۆپەراسیۆنی سەربازی تورکیا لە    تورکیا پشت بەست بەم رێککەوتننامەیە،
هەزار سەرباز دەستیپێکردو لەژێرناوی )ئۆپەراسیۆنی چاودێریکردنی    ٧بەبەشداری    ١٩٨٣

ئۆپەراسیۆنەدا   لەو  لەگەرم(،  سنور  پێنجزیاتر  عێراقیان کیلۆمەتر  کوردستانی  هەرێمی   ی 
 ئەنجامدرا. ١٩٨٦ی ئابی ١٢بەزاند. یەکەم ئۆپەراسیۆنی ئاسمانی تورکیاش لە 

کۆتایهاتنی شەری ئێران عێراق و   ، کەخۆیان بینییەوە لە1۹۹1تا1۹۸۸  روداوەکانی سااڵنی
لەکوەیت و سەپاندنی   لەالیەن عێراق و گەردەلولی بیابان دژ بەعێراق  داگیرکردنی کوەیت 
گەمارۆی نێودەولەتی بەسەر عێراقدا، هەلی بەصشییە تورکیا کە سود لەبۆشایی ئەمنی سەر  

ئۆپەراسیۆ بەئەنجامدانی  دەستیکردەوە  دیکە  جارێکی  و  وەربگرێت  نەکانی سنورەکان 
پاش دامەزراندنی حکومەتی هەرێم و دروستبونی پەیوەندی لەو    یشبەتایبەت دەرەوەی سنور.  

 .نێوانەدا

دەستیپێکردو تا تشرینی    ١٩٩١گسک لێدان( لەمانگی ئابی    -ئەوەبو ئۆپەراسیۆنی )سوپەرگە 
بەردەوام بو لەلەشکرکێشی و    ١٩٩٤-١٩٩٢لەساڵی    تورکیا  بەردەوام بوو.  ١٩٩١یەکەمی  

ەراسیۆنی سەربازی بۆسەر خاکی هەرێمی کوردستان. ئۆپەراسیۆنی دەرەوەی سنوری  ئۆپ
کەتیایدا  دژی کامپی زەڵێ یەکێک بو لە ئۆپەراسیۆنە گەورەکان ١٩٩٤ی کانونی دوەمی ٢٨

 ژمارەیەکی زۆر هاواڵتی مەدەنی شەهیدو برینداربون.

مارەیەکی زۆر سەرباز  ئاسن(ی بەبەشداری ژ-ئۆپەراسیۆنی )چەلیک ١٩٩٥تورکیا لەئازاری 
 رۆژ بەردەوامبو. ٤٥بۆسەر خاکی هەرێم ئەنجامداو نزیکەی 

کانونی دوەمی  دژی پەکەکە گۆڕی. بەجۆرێک  پالنی روبەروبونەوەی لەتورکیا    ١٩٩٦ساڵی  
بەرەسمی دەستیکرد بەدروستکردنی  تورکیا بەلیوایەکەوە هاتە نێو خاکی هەرێم و    ١٩٩٦

ەناو قواڵی خاکی هەرێمدا. دواتر پشت بەست بە بونی  خۆجێگیرکردن ل  وبنکەی سەربازی  



 
6 

ئۆپەراسیۆنی )چەکوش(یان ئەنجامدا، دواتر لەساڵی    ١٩٩٧سەربازییان لەناو هەرێمدا لەساڵی  
هات.لەگەڵ    ٢٠٠٠-١٩٩٨ بەدوادا  سەندویچ(ی  مورادو  و  )چەکیچی  ئۆپەراسیۆنەکانی 

وەتە خاکی هەرێم و ژمارەی ئەنجامدانی هەر ئۆپەراسیۆنێکیشدا تورکیا زیاتر خۆی خزاند
 سەربازو بنکەکانی زیاتر کردوە. 

لەئێستاشدا بەگوێرەی   لەوکاتەشەوە تا ئەمرۆ تورکیا بەردەوامە لەسەر ئەمجۆرە سیاسەتە. 
لەنێو خاکی هەرێمی   انبنکەو بارەگای سەربازی  ٣٧  ، ئەو واڵتەتورکیاحکومەتی  زانیارییەکانی  

 هەیە.  کوردستاندا

لە٢٠٠٧تا    ٢٠٠٠سااڵنی  ماوەی   بەاڵم  راگیران،  سنور  دەرەوەی  ئۆپەراسیۆنەکانی  ی ٣، 
و لەسەردەمی فەرمانرەوای ئاکپارتیدا دوبارە هێرش و پەالمارەکانی    ٢٠٠٧تشرینی دوەمی  

ئەمەریکی  بێفرۆکەوانی  فرۆکەی  بەهاکاری  مەدیا  پاراستنی  هەرێمەکانی  بۆسەر  تورکیا 
تورکیا هێرش    ٢٠٠٨ی کانونی  ١تا    ٢٠٠٧نونی یەکەمی  ی کا١دواتر لە  دەستیانپێکردەوە.

 و ئپەراسیۆنی زەمینی بەرفراوانی بۆسەر ناوچەی خواکورک و هەرێمی زاپ ئەنجامدا. 

پەالمارو بۆردومانەکانی تورکیا ناوە ناوە لەسنوری هەرێمی کوردستان بەردەوام بو، زۆرجار 
کەسییەی کەلەسەر    ٧کوژی ئەو خێزانە  ڵۆمەهاواڵتیانی مەدەنیش دەکرانە ئامانج، لەنمونەی ک 

لە   رانییە  کورتەک  ئابی  ٢١رێگای  فرۆکەکانی   ٢٠١١ی  ئامانجی  کرایە  ئۆتۆمبێلەکەیان 
بون شەهید  سەرجەمیان  بون.تورکیاو  منداڵ  کەچواریان  لەچوارچێوەی    ٢٠١٢ساڵی  لە  ، 

پەالمار ئاشتیدا  پرۆسەی  تارادەیەک  دەستپێکی  هێرشەکان  پەکەکەش   خاوبونەوەو  و 
  ئاگربەستی راگەیاند.

شی ئاسمانی و هەرێمەکانی)قەندیل، مەتینا،  رتورکیا دەستیکردەوە بەهێ  ٢٠١٥ی تەموزی  ٢٤لە
بە   گارە(ی  خنێرەو  خواکورک،  ئاڤاشین،  هێرشە    ٥٠هەفتانین،  ئەم  بۆردومانکرد.  فرۆکە 

 هاوکات بو لەهێرش و پاکتاوی سیاسی لەباکوری کوردستان لەو ساڵەدا.  

، دەستی کردەوە  لە ناوچەى شەمزینانی جۆلەمێرگەوەدا  ٢٠١٧ونی یەکەمی  ی کان١٤لە    تورکیا
لە   بەهێرشکردن بۆسەر خاکی هەرێمی و بە کۆپتەر ژمارەیەکى زۆر سەربازی  کوردستان 

بە    ( دابەزاندوگەلیی رەش، چیای سیرۆ، چیای ئەڤدۆلکۆفی، ئاڤا حاجی بەگ)ناوچەکانى  
لێلکان، چیادێڵ و چەند شوێنێکى  خاکێ هەرێمەوەو لەناوچەی )کیلۆمەتر هاتە ناو    ٣٠قواڵیی  

ی ئایاری ٢٧تورکیا بەردەوامبو لەئۆپەراسیۆنەکانی لە  بنکەى نوێی سەربازیی دروستکرد.  (تر
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دەستپێکرد  ٢٠١٩ جەنگیەکانی  فرۆکە  بەهاوکاری  ئەم  ئۆپەراسیۆنی)پەنجە(ی  لەهەمو   .
ەردەوام هاواڵتیانی مەدەنی بونەتە قوربانی یەکەمی پەالمارو بۆردومانەکانی  هێرشانەشدا ب

 تورکیا. 

ی یەکەمی  ی کانوون١لە    ( رایگەیاند:"جەبار یاوەر)رگە  ئەمینداری گشتیی وەزارەتی پێشمە 
تاوەکو  ٢٠١٥ کان٣١ەوە  یەکەمی  ی  و   ٣٩٨  تورکیا،  ٢٠١٨ونی  ئاسمانی  هێرشی  جار 

هەرێمی   سەر ناوچە جیاوازەکانیوەتە  پخانەکانی هێرشی کردجاریش بە تۆ  ٤٢٥بۆردومان و  
 . "کراونەتە ئامانجلەو هێرشانەدا گوند  ٢٨٨کوردستان و 

ساڵە بەپاساوی ئاسایشی نەتەوەیی و لەناوبردنی پەکەکە،    ٣٧  ماوەی  سوپای تورکیابەمجۆرە  
کردوە.   کوردستان   هەرێمی  جیاوازەکانی  ناوچە  پەالماری  و  لەشکرکێشی  لەم  بەردەوامە 

دەستی بە دروستکردنی بنکەی سەربازی وەو زیاتر  سااڵنەی دوایدا ستراتیژی خۆی گۆڕی
ەمە لەالیەک جۆرێکە لەپێشێلکاری  ئ.  لەناو خاکی هەرێمی کوردستاندا  وەو هەواڵگری کرد

بۆمانەوە،   یاسای نێودەوڵەتی و سەرەوەری عێراق، لەالیەکی دیکە هەنگاوێکی داگیرکارییە
بتوانێت بەئاسانترین   ەوەخاکی هەرێم   هەرکات ویستی لەنێو  یخواستێکە بۆ ئەوە  هاوکات
 ی پەکەکە بدات. پەالمارشێوە 

 

 ری هەرێمی کوردستان پێگەو بنکە سەربازییەکانی تورکیا لەسنو 
چەند ئاشکراتورکیا  سەربازی  بنکەی  ناوەندو  لەهەرێمی  ین  هەواڵگری  نهێنی  بارەگای  و 

(ى حوزەیرانی  ١٥رۆژی )تا بەر لەئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنە ئاسمانییەکەی    کوردستاندا هەیە،
بنکەو بارگە سەربازی   ژمارەی  ،بەگوێرەی زانیارییەکانی دەزگاکانی نزیک لەپەکەکە  ،(٢٠٢٠)

کوردستان هەرێمی  لەسنوری  تورکیا  هەواڵگرییەرکانی  بارەگای    3٠نزیکەی    و  بنکەو 
 لە:ی بون بریتیشیان دیارترینلە بون،سەربازی 

سەربازیی   بارەگایسەربازیی کانی ماسی )گردی باروخ(،    بنکەیسەربازیی باتوفا،    بنکەی)
سەربازیی بێگۆڤا )گردی  نکەی  سەربازیی سنک، ب  بنکەی،  یبامەڕن  و لۆجستی و فڕۆکەخانەی

سەربازیی  بنکەی  سەربازیی سیرێ )شیالدزێ(،    بنکەیسەربازیی گەلیی زاخۆ،    بنکەیبی(،  
)شیرتێ(،   کوپکێ،    بنکەی سیرێ  بەرواری،    بنکەیسەربازیی  لە  قمرێ  بنکەی سەربازیی 

سەربازیی چیای سەرزێڕی، بارەگای سەربازیی شارەدێی   بارەگایپی،  سەربازیی کۆخێ س



 

۸ 

مەقلوب،   چیای  بناری  لە  موسڵ(،    بنکەیزێلکان  ڕۆژهەاڵتی  )باشوری  باشیک  سەربازیی 
سەربازیی چیادێل، بنکەی  ،  دێرەشیش، بارەگای  سەرێ دووپشک )گردی مەال یەحیا(بارەگای  

چی  بنکەی سەربازیی  بارەگای  لێلکان،  کتکین،  سەربازیی  دەرگای  ای  سەربازیی  بارەگای 
هەفتانین،  بارەگای  ،  ەفتانین(ه)  داوەتییە لە  پارتیزان  لە  بارەگای  گردی  کۆنفرانس  گردی 

 (. هتدهەفتانین ...

لەرۆژانی   پڵنگ(  چنگی  و  هەڵۆ  )چنگی  ئۆپەراسیۆنی  هەردو  دەستپێکردنی  دوای  بەاڵم 
پێگەکانی    ،٢٠٢٠ی حوزەیرانی  ١٧و١٥ باشوبۆسەر  لە  ناوچەی    وری کوردستان  پەکەکە 
ژمارەی ئەم بنکە سەربازی و هەواڵگریانەی تورکیا لەسنوری   ەفتانین لە سنووری زاخۆ.ه

رۆژی دووشەممە بنکە. ئەوەبو    ٣٧هەرێمی کوردستان لەماوەی یەک مانگدا زیادی کرد بۆ  
تەموزی٦ تورکیا  ٢٠٢٠ی  کۆماری  نوێترین    سەرۆکایەتیی  تویتەر،  هێزەکانی نەخشەلە   ی 

 .١هەرێمی کوردستان باڵوکردەوەسنوری لە تورکیای

لەسنوری   و بنکەی سەربازی  خاڵ   ٣٧  بەپێی نەخشەکە، دەردەکەوێت کە تورکیا لەئێستادا
بنکە  جێگیرکردوە.  تیادا  هێزەکانی  بونیادناوەو  کوردستان  هەرێمی    ناوچەکانی 

وری رۆژهەاڵتی هەرێمی کوردستانەوە  لە سنوری سۆرانەوە لە باک  شسەربازییەکانی تورکیا 
،  درێژ دەبنەوەوری رۆژئاوای هەرێمی کوردستان  خۆ لە باکوری زاتاوەکو سندەستپێدەکەن،  
لەنەخشەکەی تورکیادا  سەربازیشی لە نزیک هەولێر و باشیک و دهۆک    بنکەیهاوکات سێ  

ت دەستنیشانکراوە. نەخشەکەی  دیکەوە  شوێنانە  ورکیا،لەالیەکی  کە    دوەدیاریکر  شیئەو 
و ناوچەکانی  کرێکارانی کوردستان    پارتیواڵتی تورکیا بە ناوچەی ژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی  

 اوەکانیشی دیاریکردوە.ڕژێر دەسەاڵتی حکومەتی هەرێم و حکومەتی بەغداو ناوچە داب

 

 

 

 
ری تورکیا لە تویتەر  اسەربازییەکانی تورکیا لە هەرێمی کوردستان، لەالیەن پەرەی فەرمی سەرۆکایەتی کۆمکە نوێترین بننەخشەی   ١

  دەربارەی ،  کاردانەوەی نێودەوڵەتی  دروستبونی  رەخنەی توندی الیەنە ئۆپۆزسیۆنەکانی ئەو واڵتە و   بەاڵم دواتر بەهۆی باڵوکرایەوە،  
   لەالیەن تورکیاوە، نەخشەکەیان لەپەرەکەدا سڕییەوە.  دنی سەروەری و یەکێتی خاکی عێراقشکان
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 کەلەالیەن سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا باڵوکرایەوە نەخشەی بنکە سەربازییەکانی ئێستای تورکیا 

 

لە  تیادا  ی، هەموو ئەو شوێنانەی کە هێزەکانی پەکەکەئەم نەخشەیەبەپێی    جێگیرن، جگە 
نەتە ناوچەی شەڕی ور، بودزێ و شنگال و کامپی مەخم چیای قەندیل و خاڵێک لە نزیک قەاڵ

 ی نێوان تورکیاو پەکەکە. راستەوخۆ

ئاستی    لەژمارەیەک   زەمینیلەسەر  و  برادۆست  دەڤەری  بڕیوەتە  لەئێستادا چاوی  تورکیا 
دەڤەرەدا   ئەو  گوندی  لەناو  بونیبەئاشکرا  ناوچەو  بەتایبەتی  )لێلیکان، چهەیە،  ەکانی 

ناومێرگان، خەلکەرە، بیالسین، خەلیفان، گەلی ڕەش، ئاراقا، خەمە، بەزین، بێناڤۆک، چنارۆ، 
 .انیڕەش، قۆنگرە و سوسن(شاخی کتکن، ڕەشمالە، شاپان، ک

ناوچانە لەالیەن تورکیاوە، بۆ دامەزراندنی بنکەو بارەگای    زۆرێک لەمهەڵبژاردنی  بێگومان  
سنوردارکردن بەمەبەستی  ئەوەش  سەربازیی، پەیوەستە بەگرنگی ستراتیژی ئەو ناوچانەوە،  

و  باکورناوچەکانی  لەگەڵ    ،ینی جموجۆڵ و چاالکییەکانی پەکەکە لەباشوری کوردستانڕدابو  
 . رۆژئاوای کوردستان
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ناوەندی   دامەزراندون،  تێدا  سەربازی  بنکەی  تورکیا  لەوناوچانەی  ستراتیژیى  زۆرێک 
. بۆیە بونی هێزی دیکە لەم ناوچەیەدا، بەو واتایە دێت کە جموجۆڵی  نكهكهجموجوڵى په

ئێستادا   لەکاتی  بەتایبەت  دەکرێت.  گەریالکان سنوردار  و رۆژانەی  زیکەنهێنی  تر  اپەکەک 
هێنی و خۆپارێزی هەیە. بەتایبەت دوای ئەوەی ماوەی چەند ساڵێکە،  لەرابردو پێویستی بەن

فرۆکەی بێ فرۆکەوانەوە رۆژانە لەسنوری و  بەهۆی گەشەسەندنی تەکنەلۆژیاحکومەتی تورکیا  
 ناوچەکانی پەکەکە لەهەرێمی کوردستان ئۆپەراسیۆن ئەنجام دەدات، تائێستاش لەو روەوە 

دەستی  ە لەئێستادا تورکیا لەم رێگەیەوە، ئاسانتر  چونک  زیانێکی زۆر بە پەکەکە گەیشتوە.
پێ دەیتوانی  بە سەختی  ئەم  لە  .بگاتیان  دەگات بەوشوێنانەی کە پێشتر  شکرکێشییەکانی 

 و چاالکییە مەیدانییەکانی  هەمو شێوەیەک جموجۆڵ   بۆ ئەو مەبەستەیە کەبتوانێت  دواییەش،
 کۆنترۆڵ بکات.   لەنێو قواڵی هەرێمی کوردستاندا پەکەکە

کیلۆمەتر    ٣٠بۆ    ١٥واڵیی  کیلۆمەتر و ق  ٥٠بۆ    ٤٥  ەدرێژاییب  تورکیا  لەئێستادابەنمونە  
نۆ شوێن    ئێستاداسوپای تورکیا لەبەپێی زانیاریەکانیش    .وەتە نێو سنوری ناحیەی باتیفاهات

ا هتەن  بەجۆرێک کەوە،  برادۆستی پارێزگای هەولێر جێگیربو بەرزایی ستراتیژیی دەڤەری  
تاوەکو    ئامانجیەتی لەم سنورەشەوە  تورکیا  ورە.لۆمەتر لە شارۆچکەی سیدەکانەوە دحەوت کی

   .و نزیک بەربەزین بڕواتناوچەکانی خنێرە

سەربازییەکانی تورکیا لەناو خاکی هەرێم، مەترسی هەیە  دوای باڵوکردنەوەی نەخشەی بنکە  
 .ئەو واڵتە چیتر دەستبەرداری ئەو ناوچانە نەبێت و بە دەردی ئیدلەبی سوریای ببات

تورکیا، کەبەشێک لەبنکە سەربازییەکانی    سەرۆکایەتی کۆماری  بەپێی ئەم نەخشە باڵوکراوەی
خاکی    ٤٠  قواڵیینزیکەی  بەتورکیا،   کوردستانیان  هەرێم کیلۆمەتر  یەکە   وبەزاندوەی 

بەئاشکرا  سەربازییەکانی   شارەکانی  تورکیا  نزیک  و  هەرێم  پایتەختی  هەولێری  نزیک  لە 
   اڵوبونەوەتەوە.زاخۆ و دهۆک و بەعشیقە ب

ی ٢٧ڕۆژی  لەوەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش  وتەبێژی  لەمبارەیەوە  
یلۆمەتر  ک  ٤٠بۆ    ٢٠بە قواڵیی    یاسوپای تورکرایگەیاند:"دانی بەو راستیەداناو    ٢٠٢٠ی  ٦

ئێران کوردستانیان  سنوری  کیلۆمەتر    ١٠  بەقواڵیی  و  هەرێمی  بارەگای  بەزاندوەخاکی  و 
 ".وەسەربازییان دروستکرد
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درێژایی سەربازیی بە  ئەمنی و  پشتێنەیەکی  تورکیا لەئێستادا  بڵێین    بەم پێیەش دەتوانین
( قواڵیی  بە  و  هەرێم  کوردستاندا   کیلۆمەتر(  ٤٠بۆ    ٢٠سنورەکانی  هەرێمی  خاکی   لەناو 

 هەیە:  یەکیئاماژە چەندلێکدانەوەی ئەم هەنگاوەش لەئێستادا  .دروست کردوە

لێیان   .١ و  بکات  چۆڵ  کوردستان  هەرێمی  ناوچانەی  ئەو  چیتر  نییە  نیازی  تورکیا 
بەئاسانی   بکشێتەوە، ناوچەیەک،  تورکیا بچێتە هەر  مێژوش سەلماندویەتی هێزی 

چەندین خاڵی چاودێریی  ئەگەر هەیە    دەستبەرداری نابێت و لێی ناکشێتەوە. هاوکات
  ئەمەش جۆرێکە لەداگیرکاری. بێگومان    .دابمەزرێنێت  شدیکە  و بنکەی سەربازیی

سوریاهاوشێوەی   ئیدلەبی  پارێزگای  لە  باکورو  ئەوەی  ناوچەکانی  لە  و بەشێک 
ئەنجامیداوە سوریا  لەوێشەوەرۆژهەاڵتی  راستەوخۆ   .  داوە  خۆی  بە  مافی 

 . بکات سوریادادەستوەردان لە کاروباری ناوخۆیی  
هەیەو   .٢ تەواجودی  سەربازییەوە  هێزی  لەروی  کوردستان  لەهەرێمی  بەفیعلی  تورکیا 

لەناوجەرگە بیەوێت  قواڵیهەرکات  ب  یو  پشت  بەو  کوردستانەوە  بونە ەست 
کەهەیەتی هاوشێوەی    ،عەسکەریەی  بەپەکە،  دژ  دەکات  ئۆپەراسیۆنەکانانی  ئیعالنی 

مانگی حوزەیراندا دەستیپێکردو  ئەو دو ئۆپەراسیۆنە ئاسمانی و زەمینیەی کەلەم  
 هەیە.  یانتائێستاش بەردەوام

ل .٣ بونی  لەرێگەی  دەیەوێت  قواڵییتورکیا  کوردستان،  خاکی    ەنێو  لەالیەک هەرێمی 
ی ئاگاداری جموجۆڵ و پەیوەندییەکانی نێوان رۆژئاواو باشوری کوردستان  دبەور

 نێوان هاریکاری  و  هێڵی پەیوەندی    رێگەیەوە  ملە  دەخوازێتلەالیەکی دیکەش  بێت،  
لەب هەسەدە  کوردستان(اکورهێزەکانی  )رۆژئاوای  سوریا  رۆژهەاڵتی  لەگەڵ    ،و 

 او سنوری هەرێمی کوردستاندا ببرێت.پەکەکە لەنهێزەکانی 
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 کم  ٤٠نەخشەی پشتێنەی ئەمنی تورکیا لە زاخۆوە بۆ سۆران بەقواڵیی 
 

 هەماهەنگی تورکیاو ئێران و الیەنی دیکە لەهێرشەکاندا 
لێدوانێکی    هەرچەندە تائێستا زانیاری و لەبارەی بونی بەڵگە یاخود نوسراو  نییە  فەرمی 

سەر خاکی   و بۆردومانەکانی ئەم دواییەیان بۆ  دەربارەی هێرش  هەماهەنگی تورکیاو ئێران
، بەاڵم پشت بەست بەروداوەکان و بۆمبارانکردنی ناوچە سنوریەکانی  ی کوردستانهەرێم 

ئێرانەوە لەتورکیاو  هەریەک  لەالیەن  ئەوەیلەیەککاتدا،    کوردستان  بۆ  بون   ئاماژەیەک 
الیەنی سێهەم یاخود   ەئاگاداربونی، بلێکتێگەیشتنی ئێران و تورکیا  ی وجۆرێک لەهەماهەنگکە

 .، ئەگەر لەئاستێکی دیاریکراویشدا بێتهەبوەبونی زیاتر 

هەمەهانگی نێوان تورکیاو ئێران بۆ پەالماردانی خاکی   یەکێک لەبەڵگەکانی بونی جۆرێک لە
دەرەوە سەردانی   وەزیری  بەسەرۆکایەتی  ئێران  وەفدی  حوزەیران  ی1٥رۆژی  هەرێم، ئەوەبو  

لەگەڵ   لەئیستەنبوڵ  کردو  لەکۆنگرەیەکی  وتورکیایان  دواتر  کۆبونەوە.  تورکیادا  ەفدی 
رایگەیاند:رۆژ زەریف  هاوبەش  ک  لەم"نامەوانیدا  پرسی  کۆمەڵێک  لەسەر  ۆبونەوەیەدا 

رسی تیرۆر  کۆبوینەتەوە لەوانە مەسەلەی کۆرۆناو پەیوەندی ئابوری و سیاسی و ئەمنی و پ
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تورکیا  رۆژە  ئەو  ئێوارەی  هەر  لەوبارەیەوە".  نێوانمان  بەهەماهەنگی  بەردەوامیدان  و 
 .دەستیکرد بەبۆردومانکردنی ناوچە سنوریەکان و ئێرانیش بەدوایدا دەستیپێکرد

لەسەعات  ١٦رۆژی   ئاالنە    گوندی  لە  بەرازکانی  ناوچەی  بەیانی  ی۹ی حوزەیران، تورکیا 
وومانکرد، دوسەعات دواتر ئێرانیش ناوچەکانی کانی رەش، کەندە  لەحاجی ئۆمەران بۆرد

واتە هەردوال لەیەک رۆژدا یەک  .شین و مارێن لە سنووری گوندی ئاالنەی تۆپباران کرد
بۆردومانکرد ئەوەی ئەمەش    .ناوچەیان  بۆ  بو  بونی    ئاماژەیەک  لەهەماهەنگی  کەجۆرێک 

و رێژەیەکی دیاریکراویش بێت. بەتایبەت  ، ئەگەر بەئاست  تورکیاو ئێراندالەنێوان    بوەهە
دوای کۆبونەوەکەی وەزیرانی دەرەوەی هەردو واڵت لەئیستەنبوڵ رۆژێک بەر لەدەستپێکردنی  

 . بۆردومانەکانی هەردوال بۆ سەر خاکی هەرێمی کوردستان

حکومەتی عێراق، بەجۆرێک لەجۆرەکان   ابوکەپێی و  ، لەم نێوانەدا بۆچونێکی دیکەش هەبو
بەو بەڵگەی  پشت بەست     . ئەوەشئاگاداری پالنی ئەو هێرش و پەالماردانەی تورکیاو ئێرانە

)میت(سەردانیکردنی   تورکی  هەواڵگری  دەزگای  بەرپرسی  فیدان،  ی  ١١رۆژی  لە،  هاکان 
ێکەوتنی لەگەڵ ی پایتەخت و چاوپبەغدا بۆ دور لەچاوی راگەیاندنەکان،و ٢٠٢٠حوزەیرانی 

عێراق.  مستەفا کازمی   وەزیرانی  لەسەر  سەرۆک  زانیارییەک  ئەو سەردانە  هەرچەندە هیچ 
رۆژی    چوار، بەاڵم پشت بەست بەروداوەکانی  ئاشکرانەکرا  لەمیدیای فەرمی هیچ الیەکیاندا

دوای سەردانەکەی هاکان فیدان بۆ عێراق و دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنەکانی تورکیا لەسەر 
لەسەر    عێراق   لەگەڵ تورکیا  لەکۆبونەوەکەدا  )ئەو خوێندنەوەیە هاتە بەرباس  خاکی هەرێم،  

تورکیا سەرنجی    چەند مەلەفێکی سیاسی و سەربازی و ئەمنی و ئابوری گفتوگۆیانکردوە،
بو لەسەر  کردوە  خۆی  عێراق  لەحکومەتی  داوای  هاوکات  خستوەتەرو،  لەعێراق  پەکەکە  نی 
هاوبەش بهێنێت لەسەر سنوری تورکیا لەگەڵ هێزەکانی هەسەدە.    ڕو هاریکاریکۆتایی بەمانۆ

بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی    حکومەتی عێراق رەزامەندبێت  هاوکات تورکیا داوای کردوە
خ لەسەر  پەکەکە  دژی  تورکیا  شەنفگال اکی  سەربازی  و  لەقەندیل  هاوکات  عێراق   .

حکومەتی عێراق پشتیوانی رەسمی لەم ئۆپەراسیۆنەی تورکیا   ئەگەرپێشنیاریشیان کردوە کە  
تورکیا پێشنیاری کردنەوەی ). لەبەرامبەر ئەمەدا باس لەوە دەکرێت کە  (ناکات لەدژیشی نەبێت

فەرمی  کردوەدەروازەیەکی نوێی بازرگانی بەروی حکومەتی عێراقدا   لەدەروازەی  ، جیاواز 
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ی ١رۆژی    ئەوەی ئەم بۆچونەی بەهێزتر کرد ئەوەبو.  ٢ئیبراهیم خەلیل لەهەرێمی کوردستان( 
،  ناوچە سنوریەکانی زاخۆچونە  هێزێکی تایبەتی پاسەوانی سنوری عێراقی    ٢٠٢٠تەموزی  

بۆ   هێزە  ئەو  هاتنی  واباسکراپاساوی  لەمیدیاکاندا  هەرێم،  سنورییەکانی  بۆ    ناوچە  کە 
سنورەکاناپار دژی  ستنی  تورکیا،ە  لێکەوتەی  بەاڵم    لەشکرکێشی  و  هەنگاو  وەک  ئەمە 

لێکدرایەوە. فیدان  هاکان  و  کازمی  ئاسانکاری    ئەمەش  دانیشتنەکەی  بۆ  هەنگاوێک  وەک 
لەگەڵ    کۆنترۆڵکردنی دەروازە سنورییەکانی هەرێم لەگەڵ تورکیا لەالیەن حکومەتی عێراقەوە.

کردنەوەی دەروازەیەکی نوێی بازرگانی بەروی عێراق، لەدەرەوەی دەسەاڵتی حکومەتی هەرێم. 
بەشێکە لەم پالنەی   بەاڵم تائێستا بەڵگەیەکی رەسمی نییە بۆ ئەوەی بیسەلمێنێت کە عێراق 

نێوان تورکیاو ئێران، یاخود رۆڵی هەیە لەهەمانگی و ئاسانکاری بۆ ئەنجامدانی هێرشەکان  
بۆ سەر هەرێمی کوردستان. چونکە هەڵوێستە فەرمییەکان و بەیاننامەکانی حکومەتی عێراق،  
بۆ سەر  تورکیا  پەالمارەکانی  و  لەشکرکێشی  عێراق  خاکی  پێشێلکردنی سەروەری  بە    دژ 

کەپێی وایە    ،هەرێمی کوردستان، شتێکی دیکەی پێچەوانەی ئەو خوێندنەوەیەمان پێ دەڵێن
 عێراق بەشێکە لەو لێکتێگەیشتن و هەماهەنگیەی نێوان تورکیاو ئێران.

 

 ئۆپەراسیۆنەکانی تورکیا   ی ئامانج
ئامانجت کۆمەڵێک  ئۆپەراسیۆنەکانەدا  ئەم  لەئەنجامدانی  لەوانەش  ورکیا  هەیە،  ئامانجی  ی 

ستراتیژی)ئاشکرا و  )کاتی  ئامانجی  لەگەڵ  شاراوە(،  بۆ  (درێژخایەن  و  ئاماژە   کەلێرەدا 
 . هەندێکیان بۆ دەکەین

روبەڕوبونەوەی و  ڕشەتورکیا بەئاشکرا رایگەیاندوە ئامانجی سەرەکی هێرشەکانی، بریتییە لە
قواڵی   انسەربازییەکانی بارەگا  پەکەکەو  لەناوبردنی  بەمەبەستی  ئەوەش  ،  پەکەکە لەنێو  و 

 

هاکان فیدان پەیوەندیەکی بەهێزی لەگەڵ مەستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی ئێستای عێراقدا هەیە، ئەوەش دەگەرێتەوە    ٢
و ناوەرۆکی    فەرمی لەبارەی  زانیاری  شتائێستاڵگری عێراق بوە لەرابردودا.  ابۆ ئەو کاتەی کە کازمی سەرۆکی دەزگای هەو

باڵونەکراوەتەوە.  سەردانەکەی هاکان فیدان بۆ بەغداو کۆبونەوەی لەگەڵ مستەفا کازمی، لەمیدیای فەرمی عێراق و تورکیادا  
   ئەو زانیاریانەش باڵوبونەوەتەوە لەرێگەی چەند سەرچاوەیەکی عێراقیەوە باڵوکراوەنەتەوە.
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ناوچەکانی هەرێمی کوردستاندا. ئەمەش وەک ئامانجێکی سەرەکی و راگەیەندراو ئاشکرای 
 .  باس دەکرێت تورکیا ئۆپەراسیۆنەکانی 

ەبەرامبەر ئەمەدا، چەند ئامانجێکی دیکەی شاراوە و نهێنی و ستراتیژی تورکیا لەپشت ئەم ل
ەدیارترینیان پەیوەستە بەخواستی تورکیا بۆ پاوانخوازی و  هێرشانەوە خۆیان مەاڵز داوە، ل

فراوانخوازی سنورەکانی و سەپاندنی هەژمونی خۆى بەسەر ناوچەکەدا. بە واتایەکی دیکە  
خەونی گەڕانەوە بۆ دەستکەوتە مێژوییەکانی سەردەمی عوسمانی. لەم سەردەمەشدا هەنگاوە  

ێرش و لەشکرکێشییەکانی دیکەی تورکیادا کردەییەکانی ئەم خواستەی تورکیا بەئاشکرا لەه
بۆ داگیرکردنی ناوچەکانی باکوری سوریا )رۆژئاوای کوردستان( و لەشکرکێشی تورکیا بۆ 

  و خواستی بۆ پەالماردانی یۆنان و یارمەتیدانی ئازەربایجان دژی ئەرمەنستان واڵتی لیبیا
کوردستانەوە،   بەهەرێمی  پەیوەستە  ئەوەشی  دەبیندرێت.  تورکیا  بەئاشکرا  دەسەاڵتدارانی 

ئەم  میللی(،  عەهدی  )پەیماننامەی  بەنەخشەی  بەست  پشت  و  بەئاشکرا  بۆنەداو  لەچەندین 
ناوچەیە بەبەشێکی دانەبڕاو لە خاکی تورکیا دەزانن. لەم پێناوەشدا پەکەکە بوەتە باشترین 
و  سنورەکانی  ئاسایشی  و  قەومی  ئەمنی  پاراستنی  بەناوی  تورکیا،  ئەوەی  بۆ  پاساو 

بە  ٣٧لەماوەی  ۆپارێزی،  خ رابردودا  خاکی    یبەردەوامساڵی  رەوانەی  سەربازی  هێزی 
کوردستان بکات. لەئێستاشدا بەفەرمی چەندین بنکەو بارەگای سەربازی و هەواڵگری تورکیا  
هەمو   بەپێچەوانەی  ناوچانەدا  لەم  بەئازادانە  زۆر  رۆژانەش  دامەزرێندراون،  سنورەدا  لەم 

ئۆپەراسیۆن هێرش و    دەوڵەتی، بەپشتگیری بۆردومانی بەردەوام،  پرەنسیپێکی یاسای و نێو
 و چاالکی سەربازی و ئەمنی و هەواڵگری ئەنجام دەدەن.

ئۆپەراسیۆن تورکیائەم  شاراوەانەی  لەدیوە  و  ،  بەهێزکردن  لێی  ئامانج  ستراتیژیەکەیدا  و 
هەرێمی کوردستاندا، ئەوەش لەرێی ئەو ناوەند و خاکی  سەپاندنی حزوری تورکیایە بەسەر  

بنکە سەربازیانەی کە لە ماوەی سااڵنی رابردودا تورکیا لەم هەرێمەدا دروستی کردون، واتە 
اوچەیەک کەبەمافی دێرینی تورکیا دەخوازێت نفوزو دەسەاڵتی خۆیی لەکوردستان، وەک ن

خۆیی دەزانێت، بەهێزترو جێگیرتر بکات و لەوێوە هەرکات ویستی هەوڵ بۆ بەدەستهێنانی 
 .لەداهاتدوا ت، لەنمونەی هێرشکردنە سەر قەندیل و شەنگال بدائامانجەکانی دیکەی 
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دیکەوە   قواڵی خالەالیەکی  لەنێو  بتوانێت  پەالمارانە  و  هێرش  بەم  ئامانجیەتی  کی  تورکیا 
کیلۆمەتر و درێژایی زیاتر لە    ٥٠  بۆ  ٤٠قواڵیی  یەکیی ئەمنی بەهەرێمی کوردستاندا پشتێنە

دروستبکات  ٥٠ کۆنترۆڵکردنی کیلۆمەتر  بەمەبەستی  ئەمەش  چاالکییەکانی   جموجۆڵ   .   و 
باکوری    وپەکەکە رۆژئاواو  و  شەنگال  لەگەڵ  قەندیل  لەنێوان  پەیوەندی  هێڵی  دابڕینی 

 کوردستان. 

ئامانجی کاتی تورکیا لەئەنجامدانی ئەم هێرشانەدا بۆ  ئەمانەدا، دەکرێت بڵێین  لەگەڵ هەمو  
ئەوەیە کە لەرێی ئەم ئۆپەراسیۆنانەوە بتوانێت لەرێگەی میدیاوە توانا و هێزی تەکنەلۆژیای 
نێودەوڵەتیش  و  هەرێمی  پەیامێکی  هاوکات  بکات.  نمایش  ناوچەکەدا  لە  خۆى  سەربازی 

 ەو جیهان بەتایبەتیش )عێراق و ئێران و ئەمەریکا(.بگەیەنێتە واڵتانی ناوچەک

لەدیوە ستراتیجیەکەشەوە تورکیا ئامانجیەتی رۆڵ و پێگەی خۆیی، لەنێو هاوکێشە و ملمالنێ   
سیاسی و هەرێمییەکانی ناوچەکەدا بسەلمێنێ و بسەپێنێت، بەدیاریکراویش لەنێو ملمالنێ 

هەرێ و  عێراق  نەتەوەییەکانی  و  مەزهەبی  و  چەندسیاسی  ئەمانەو  کوردستاندا...  ین  می 
 ی دیکە. ئامانج خواست و 

 

 کاردانەوەکانی هەرێم و بەغدا لەسەر لەشکرکێشی و ئۆپەراسیۆنەکانی تورکیا 
ی حوزەیران وتەبێژی حکومەتی هەرێم لەبارەی هێرش و پەالمارەکانی تورکیاوە  ٢٠رۆژی  

لەراگەیەندراوێکی باڵوکردەوەو تیایدا دو پەیامیان ئاراستەی تورکیاو پەکەکە کرد:"داوایان  
ی هەرێمی کوردستان بگرێت و داواشیان سەروەرى خاک و نیشتیمانلەتورکیا کرد رێز لە  

تا چیتر نەبنە هۆکار بۆ اوچە سنوریەکانی هەرێمی کوردستان چۆڵ بکەن  کە ن  کرد  پەکەکەلە
 ".لەو ناوچانەدا دروستکردنى پشێوى

بەئاراستەی داواکردن بۆ  تێدا نەبو    جدی تێکی  ێسهەڵوبەاڵم لەم راگەیەندراوەدا هیچ ئاماژەو  
 . هەرێمئۆپەراسیۆنەکان و دەرکردنی هێزەکانی تورکیا لەخاکی ەشکرکێشی و  لراگرتنی 

ئەوەیە   پرسیارەکە  هەرێم  بەاڵم  ئاشكرایە حکومەتی  پێناوەدا؟.  لەم  بکات  چی  دەتوانێت 
دەسەاڵتدارانی حکومەتی هەرێم، بەدیاریکراوی پارتی دیموکرات، پەیوەندییەکی پتەوەییان 
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داوا   دیبلۆماسییەوە  پەیوەندی  لەرێگەی  دەتوانن  ئەوان  ئاکپارتیدا،  حکومەتی  لەگەڵ  هەیە 
پەالمارو  لەتورکیا   و  هێرش  بکاتەوەو  دیکە  لەرێگەچارەی  بیر  ئەوەی  بۆ  بکەن 

لەخاکی   سەربازییەکانی  بنکە  بەکشانەوەی  دەستبکات  یاخود  رابگرێت،  ئۆپەراسیۆنەکانی 
هەرێم حکومەتی  کات  ئەو  نەپێکا  ئامانجی  رێکارە  ئەم  ئەگەر  خۆ  کوردستان.    ،هەرێمی 

لەدەتوانێت   داوا  و  کیخابکات  تورکیا  سوپای  بەرەسمی  بنکە   بکاتچۆڵ    هەرێم  و 
ئامانجەکانی خۆیی. لەم بۆ    ن، یاخود خاکی هەرێم بەکارنەهێننەوەبکشێن  انسەربازییەکانی

پێناوەشدا حکومەتی هەرێم چەند کارتێکی لەبەردەستە دەتوانێت بەکاریان بهێنێت، ئەوەش 
بۆ دەرکردنی   ،پەرلەمانی هەرێمی کوردستان  ی٢٠٠٣ی ساڵی  3۸ژمارە  بریاری  لەنمونەی  

  یەک ملیۆن   دا نزیکەی٢٠١١ساڵی    لە  لەالیەکی دیکەوە  .هەرێمسوپای تورکیا لەسەر خاکی  
تورک سوپای  دەرکردنی  بۆ  هەرێمواژۆ  لەخاکی  پێشکەشی داواکارییەکەی  و  ایەوەکۆکر  یا 
، لەپەرلەمانی ٢٠١٩ی  ١٠ی مانگی  ١٥ڕۆژی  جارێکی دیکە    .ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کرا

کوردستان ڕۆژئاوای  بۆسەر  تورکیا  لەسەرهێرشەکانی   ی خاڵ  11  ێکیبریار،  کوردستان 
هەرێمی  ن کرد لەسەر خاکی  یا پەرلەمانتاران داوای دەرکردنی سوپای تورکیا  تیایدا  دەرکرا،

بونی سوپای  هەرێمی کوردستان دژ    ئەوە جگە لەوەی بەبەردەوامی، هاواڵتیانیکوردستان.  
اوای دەرکردنی ناڕەزایەتییان نیشان داوە و د  تورکیا لەسەر خاکی هەرێم خۆپیشاندان و

دۆسییەیەک وەک داواکارییەکی گشتی بکرێنە  ەمو ئەمانە  ه  پێویستە  .وەسوپای تورکیان کرد
.  پێشکەشی باڵوێزخانەو کونسوڵخانەی تورکیاوە لەبەغداو هەولێر بکرێنخەڵکی کوردستان  

تائێستا حکومەت داواکاریی وبەدەم جێبەجێکردنی ئە،  ی هەرێمبەاڵم  ، یارانەوە نەچوەڕب  و 
   . جدی هەڵنەگرتوەی هەنگاو لەو پێناوەدا راستر بگوترێت یاخود

حکومەتی هەرێمی نەدایەوە، ئەو رەسمی داواکاریەکانی  لەحاڵەتێکدا ئەگەر تورکیا وەاڵمی  
هەرێم   حکومەتی  لەبەغدا  دەتوانێتکات  ناوەندەوە  حکومەتی  سەر    ەکانیفشار  ،لەرێی  بۆ 

کوردستان  زیادبکاتتورکیا   هەرێمی  و  عێراق  عێراقیش  .  بۆ چۆڵکردنی خاکی  پەرلەمانی 
بریارێکی دەرکردوە لەبارەی چۆڵکردنی خاکی عێراق لەالیەن هێزە بیانیەکانەوە وەک چەند  

بەدەنگی زۆرینەی پەرلەمانتارانی شیعە دەرکرا بۆ    ٢٠٢٠ی  ١ی  ٥بەرواری  ئەو بریارەی لە
راستە ئەم بریارە هێزە بیانیەکانی دیکە لەسەر خاکی عێراق.    هێزەکانی ئەمەریکاودەرکردنی  

لەناوەرۆکی  بەاڵم  لەعێراق،  ئەمەریکابو  هێزەکانی  دەرەوەی  کردنە  لێی  مەبەست  زیاتر 
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عێراق،   لەسەرخاکی  دەکات  بیانییەکان  هێزە  لەنەمانی  باس  لەئەگەری بێگومان  بریارەکەدا 
 . هێزەکانی تورکیاش دەگرێتەوە  جێبەجێکردنیدا

لەحاڵەتێکیشدا ئەگەر تورکیا بەپاساوی بەردەوامی هەرەشەکانی پەکەکە دژ بەئەمنی قەومی 
ق دەتوانێت پەنا بۆ کۆمەڵگەی  ئامادە نەبو مل بۆ حکومەتی عێراقیش بدات، ئەوکات عێرا

باس لەوەدەکرێت    . لەناوەندە عێراقیەکانیشدادەوڵەتی ببات بۆ فشار خستنە سەر تورکیانێو
هەیەکە عێراق،  لەالیەن  هەوڵێک  نوێنەرانی  ئەنجومەنی  لە  بەرگریی  و  ئاسایش  بۆ   لیژنەی 

یەکگرتو  ئەوەی نەتەوە  عێراق  لە  بۆسەر  تورکیا  پێشێلکاریەکانی  لەدژی  سکااڵیان  ەکان 
ئەمەش جۆرێکە لەفشاری عێراق بۆسەر تورکیا بەمەبەستی رێزگرتن لەسەروەری  تۆماربکەن.

بەاڵم تا ئێستا جوڵەیەکی  . مەکانی بۆسەر خاکی عێراق عێراق و راگرتنی لەشکرکێشیە بەردەوا
 لەمجۆرە نەکراوە،

"ئەو  دەڵێت، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی دەوڵەتی یاسا  (گاتع نەجمانلەمبارەیەوە )
)مەبەست لەداگیرکردنی بەشێک لەخاکی   و بەدیهێنانی زۆر ئەستەمەخەونەی توركیا نوێ نییە

لەشکرکێشییەی  عێراق( ئەو  بەرامبەر  لە  كوردستان  هەرێمی  و  عێراق  حكومەتی  پێویستە   ،
توركیا هاوهەڵوێست بن، لەشکرکێشییەکەی تورکیا پێشێلكردنی پەیماننامە نێودەوڵەتییەكان 

ومەنی رتوەكان و ئەنجیەكگحكومەتی عێراق لە نەتەوە  و پرەنسیپەكانی دراوسێتییە، پێویستە
 ئاسایش سكااڵ دژی توركیا تۆماربكات". 

"بەزاندنی :ق لە هاوپەیمانیی وەتەنییە دەڵێت، ئەندامی پەرلەمانی عێرا(یەحیا ئەحمەد)هاوکات  
پێشێلكرد  توركیاوە  لەالیەن  عێراق  نێودەوڵەتییەكانەسنووری  پەیماننامە  پێویستە نی   ،

ور لەالیەن توركیا  ورێك بۆ بەزاندنی سندستان سناڵ و حكومەتی هەرێمی كورحكومەتی فیدر
بكات  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  هاوكاری  عێراق  حکومەتی  دەبێت  هەروەها  دابنێن، 

 ". توركیا سەربازیی هێزی  هاتنی لە رێگرتن بۆ

هەندێک لەبەرپرسانی حکومەتی هەرێم، بەرامبەر نەبونی هەڵوێستی جدی  لەالیەکی دیکەوە  
هێرش و لەشکرکێشیەکانی تورکیا، پاساوی ئەوە دەهێننەوە کەئەوکارە لەتوانای لەبۆ رێگری  

بەشێکە لەمەهامی  لەرویی دەستوریشەوە  باس لەوەدەکەن کە ئەو کارە  کات  وئەواندا نییە، ها
ئەمینداری گشتیی وەزارەتی پێشمەرگە    ، لەمبارەیەوە جەبار یاوەرمەتی ناوەندی عێراقیوحک

روی دەستوری و یاساییەوە ئەرکی پاراستنی سنورو ئاسمانی هەمو    "لە:دەڵێتلەمبارەیەوە  
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 ەوە، هەرێمی کوردستانیش، بەئاسمان و سنوری  لە ئەستۆی حکومەتی عێراقی فیدراڵە  ،عێراق 
فڕۆکەوانیی لەدەسەاڵتی  دەسەاڵتی فڕینی هەر فڕۆکەیەک بەسەر ئاسمانی عێراقدا  هاوکات  

 ".نیه دارێمی كوردستانی هه اڵتسهدههیچ جۆرێك لهبهئەوە  .عێراقە

کاراچای)  لەبەرامبەردا هەولێر    (هاکان  لە  تورکیا  گشتیی  ئەگەری  کونسوڵی  دەربارەی 
هەرێم رۆژی   لەخاکی  ئۆپەراسیۆنەکانیان  راگرتنی  تەموز  ١٥کشانەوەو  كى یهكۆنگره   لهی 

ام بن، سوپاى توركیا وردهبه تورکیار  سهله  ی پەکەکەكانشهڕهتا ههرایگەیاند:"وانیدا  رۆژنامه
دهردهبه لهوام  هه له   وهمانه  بێت  خاكى  كوردستانداناو  پێ ،  رێمى  کۆتاییان  کاتەی  ئەو  تا 

 ".دەهێنرێت

ئاکسۆی)  هاوکات دەرەوەی،  (حامی  وەزارەتی  سەرۆکایەتیی   وتەبێژی  وەاڵمی  تورکیا 
عێراقیئەنج دەرەوەی  وەزارەتی  و  وەزیران  راگەیێنراوێکەوە    دایەوەو  ومەنی  رێگەی  لە 

ر  رایگەیاند هەر چاالکییەکی  دژی  لە  کە  "تورکیا  دەکرێتە سەر وخێنەر  عێراقەوە  لە خاکی 
لەخۆکردنی نێودەوڵەتیی    ئاسایش و سەقامگیرییەکەی، لە چوارچێوەی یاسای بەرگری  وورسن

 ".رەوادا لەسەر گرتنەبەری رێوشوێنی پێویست پێداگر دەبێت

رونە بۆ ئەوەی تورکیا بەپاساوی شەڕ دژی پەکەکە، شەرعیەت دەدات  ئەمەش ئاماژەیەکی  
هەرێمی   خاکی  وابەئاسانی  پێناچێت  و  کوردستان  هەرێمی  لەخاکی  هێزەکانی  بەمانەوەی 

 کوردستان لەئایندەیەکی نزیکدا چۆڵبکات.

هێزێکی   ئامانجی  کردنە  و  کوردستان  هەرێمی  بۆسەر  تورکیا  هێرشەکانی  بەردەوامی 
وریی عێراق لەسیدەکان ئاستی کاردانەوەکانی عێراقی بەرامبەر بەتورکیا خستە  پاسەوانی سن

 وەک نارەزایەتییەک وەزارەتی دەرەوەی عێراق،  ی ئاب،  ١٢رۆژی  قۆناغێکی دیکەوە. ئەوەبو  
و  رپێشێلکا  بەردەوامی  بەرامبەر بۆردی  و  بۆسەرمانوهێرش  تورکیا  عێراق   ەکانی  ، خاکی 

سەردانی وەزیری بەرگری تورکیا )خلوسی ئاکار(ی بۆ عێراق،  بریاریدا بە هەڵوەشاندنەوەی  
پێنج شەممە بەغدای ئاب١٣  کەوابریاربو رۆژی  بەمەبەستی   .، بەسەردانێکی رەسمی بگاتە 

عێراق  نێوان  وری  ئاڵۆزییەکانی سەر سن   و تاوتوێکردنیبەرپرسانی عێراق    کۆبونەوە لەگەڵ 
 .او تورکی

عێراق  ت  هاوکا دەرەوەی  هێزەکانی  وەزارەتی  بۆسەر  تورکیای  فرۆکەکانی  بۆردومانی 
بە عێراقی  سنوری  دوژمنكارانهپاسەوانی  سه كارێكی  پێشێلكردنی  عێراق روهو  خاكی  ریی 
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، كانی سوپای توركیاوامهردهبه  هۆی پێشێلكارییهبه"ئاشکرایکرد:دراوێكدا  ەنیراگهله   .ناساند
  ی ئاب له١١ی سێشەممە  كهمانهی بۆردوبارهتیش لهتایبهو به  ریی خاكی عێراق روهسهدژی  
كی  یهیاداشتنامه  اوەوغدا بانگهێشتكربهله  باڵیۆزی توركیا(  ڵدزەفاتیح ی)  ،كانی سیده ناوچه

تی توركیا و داوای  ستۆی حكومه ئه  ی خستهكهدەستدرێژییە  رپرسیارێتیبه  تیایدا،  پێدراوە
هۆكارهوهونكردنهر ئه ی  سزادانی  و  كردنجامدهكانی  یاداشتنامەداله   وە.رانیشی   هەمان 

دهزارهوه له وههرتی  پێداگری  عێراقدا  وه   ی  ده گرنگی  بۆردومانهستبهستاندنی  كانی جێی 
 وە. دواوی خاكی عێراق كرته لهتورکیای کانی پێكردنی هێزه كشهو پاشهسوپای توركیا

بە کەناڵی    فەرمی وەزارەتی دەرەوەی عێراق وتەبێژی    (،ئەحمەد سەحافلەلەیەکی دیکەوە، )
لە دەستدرێژییەكانی توركیا بۆ سەر سەرورەی خاكی   رێگری کردنبۆ  :"عێراقیەی راگەیاند

 لەنمونەی ،  بەرامبەر تورکیا  بەكاریان بێنینلەبەردەستن تا  عێراق، چەندەها كارتی فشارمان  
كەمامەڵ  راگرتنی بارزگانی  ملیا١٦)  برەکەیەی  دەی(  دەركردنی  سااڵنەیە،  دۆالری   ان ر 

سەر  خستنە  ار  فشنێودەوڵەتی و عەرەبی بۆ    پەیوەندیپەنابردنەبەر    و  كۆمپانیای توركی
 ". توركیا

هەندێک بەرپرسی عێراقی باس لەپەنابردنە   دۆخەکە لەم ئاستەدا نەوەستاوە، بەجۆرێک کە
د سەربازی  فشاری  و  کارت  تورکیابەر  بەرامبەر  )ەکەن،  زەیادی .  لیژنەی    (بەدر  ئەندامی 

پەرلەما لە  و بەرگری  لە فراکسیۆنی سائیرون  ئاسایش  عێراق  ی  ١٢چوارشەممە    رۆژینی 
و پەنا "دەبێت حکومەتی عێراق هەڵوێستی توندتر بەرامبەر تورکیا بگرێتەبەرگەیاند  یرا  ئاب،

راگرتنی زیادەڕەوییەکانی تورکیا، ئەگەرنا دەبێت  بۆ پەیوەندییەکانی و واڵتانی دیکە ببات بۆ  
 دا".لە خاکی عێراق بەرێت پەنا بۆ بژاردەی سەربازی دژی هێزەکانی تورکیا

وتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی    (یەحیا رەسول زوبەیدیلەم چوارچێوەیەشدا )
رایگەیاند تەلەفزیۆنیدا  لە چاوپێکەوتنێکی  هێڵی بەزاندنی سەروەر:"عێراق  عێراق  خاکی  ی 

 ."ان چەندین رێگای لەبەردەستدایە بۆ وەاڵمدانەوەی تورکیامسورە و سوپاکە

ئ دواتر،  رۆژ  عێراق دو  دەرەوەی  وەزارەتی  وتەبێژی  عێراقی  ئ  بە  ەحمەد  هەواڵی  اژانسی 
)"رایگەیاند؛ ساڵی  رێککەوتنی  هەڵوەشاندوەتەوە٢٠٠٩عێراق  واڵتی  هەردو  نێوان  ،  (ی 

ناوە  هاتوچۆی نێوان هەردو واڵت،  وبەمامەڵەکەتایبەت بو   ەیەک ومۆڵەتیش بە هیچ هاتنە 
تەواوی گەشتەکانی بەرپرسانی تورکیا بۆ عێراق   اسمانیەکان وئنادات لە دەروازە زەمینی و  
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لە بەغدا بانگهێشت یش  دوجار  ،لە نێویشیاندا سەردانی وەزیری بەرگری   باڵیۆزی تورکیا 
هێرشەکانی  کراوە لەسەر  توندی  یاداشتنامەی  دو  پێشێلیو  عێراقی   تورکیاو   سەرەوەری 

ئ  پێدراوەو تورکیا  ئاشکرابکات و سزایان  رهێەنجامدەرانی  داواشکراوە  شەکەی سیدەکان 
  بدات".

نێودەوڵەتییەکان "وتیشی:  سەحاف یاسا  بە  پشت  مافەکانی  لە  بەرگریکردن  بۆ  عێراق 
 ".اڵۆزییانە خاو بکاتەوە ئەم ئسی دەتوانێت دەبەستێت بەاڵم هەوڵی دیپلۆما

هەنگی لەنێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی بەغدادا نییە دەربارەی اهەرچەندە تائێستا هەم
و  و پەالمارەکانی هەریەک لەتورکیا  هەڵوێست وەرگرتن و سنوردانان لە دژی لەشکرکێشی

کوردستان.   هەرێمی  خاکی  سەر  بۆ  بەخشیوەتە هەر  ئێران  زیاتری  دەستکراوەی  ئەمەش 
پشت بەست بە    لەگەڵ ئەوەشدابەاڵم    بەتورکیا بۆ بەردەوامیدان بەهێرش و پەالمارەکانی.

بەرپرسانی عێراق، بەتایبەت دوای هێرشەکەی تورکیا بۆسەر ئێستای  هەڵویست و لێدوانی  
سنوری پاسەوانی  بەغدا    یەکەیەکی  کەحکومەتی  دەکرێت  بەوە  هەست  لەسیدەکان،  عێراق 

بۆسەر  پەالمارەکانی  و  هێرش  راگرتنی  بۆ  لەتورکیا  بەفشارکردن  دەستیکردوە  بەرەسمی 
بیقۆزێتەوەو دەنگی    خاکی هەرێمی کوردستان. هەلێکە بۆئەوەی حكومەتی هەرێم،  ئەمەش 

رکردن لەتورکیا، بەمەبەستی نارەزایەتی خۆیی بخاتە پاڵ دەنگی حکومەتی ناوەند بۆ فشا
 . هێرش و ئۆپەراسیۆنەکانیراگرتن و کۆتای هێنان بەلەشکرکێشی و 

باسە   عێراقی  تائێستا  شایەنی  حکومەتی  فشارەکانی  وەاڵمێکی  هیچ  بەرەسمی  تورکیا 
 ەکانی.و پێشێلکاریی بەردەوامە لەبۆردومان و پەالمار الی خۆیەوە  نەداوەتەوەو

 

 هێرشەکانی تورکیا بۆسەر هەرێمی کوردستان زیانی    لێکەوتەو 
رابردویدا  تورکیا .١ مانگی  یەک  ئۆپەراسیۆنەکانی  کە   لەماوەی  ئەوەی  ئێستا،  تا 

ی لە پەکەکە، بەئامانجی لەناوبردن روخێنەرلێدانی  ی بەهێزوپەیوەست بوبێت بەگورز 
 کەی بپێکێت. سەرەکی و ئاشکرا ، نەیتوانیوە ئامانجەئەو هێزە

لە ژمارەی    توانیەویەتی  یەوەئۆپەراسیۆنەکانلەرێگەی  تورکیا   .٢ نێو خاک و  هێزەکانی 
هەژمون و بااڵدەستی هاوکات توانیویەتی  ،  دا زیاد بکاتسنوری هەرێمی کوردستان
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کەبنکەی سەربازی تیادا دامەزراندون لەنێو  بەسەر ئەو ناوچانەی    خۆیی بسەپێنێت
 . قواڵی خاکی کوردستاندا

لەرێی   .٣ و تورکیا  سەربازی  مانۆڕی  سیاسەتی  لە  جۆرێک  ئۆپەراسیۆنەکانەوە 
و ئاسمانی هەرێمی کوردستانی عێراق  نی هێزی بەسەر بەشێکی گرنگی سنورنیشاندا

 .وەلەگەڵ تورکیادا نمایشکرد
پەیامێکی گەیاندە حکومەتی عێراق و واڵتانی  ئەم دواییەی  ی  تورکیا بەم هەنگاوانە .٤

ەی کە تورکیاش یەکێکە لە گەمەکەرانی ناوچەکە  دیکەی وەک ئەمەریکا و ئێران، بەو
 و دەتوانێت لە ملمالنێکانی واڵتێکی پر کێشەی وەک عێراقدا رۆڵی هەبێت.

لەدەسبۆ تورکیا  ئەوەی تا ئەم ساتە بیندراوە   .٥ کەوت و مانۆڕی  تەنها جۆرێک بوە 
مەعنەوی و  و  ئیعالمی  لەمیدیا  ئەو ئۆپەراسیۆنانە  یاخود بەشۆ کردنی  دەزگاکانی  ، 

تورکیادا وەک ئۆپەراسیۆنێکی سەرکەوتوی سنوری بەرفراوانی تورکیا لەسەر خاکی 
کوردس هەرێمی  و  روداوەکانعێراق  راستی  لەکاتێکدا  رابردوی   دوی  تان.  مانگی 

هەرێمی ئۆپەراسیۆنەکان   لەسنوری  تورکیا،  ئۆپەراسیۆنەکانی  کە  دەریدەخەن 
ب تورکیا،  بۆ  نەبون  نوێ  شتێکی  ئۆپەراسیۆنەکانی کوردستان،  درێژکراوەی  ەڵکو 

گەورەی  دەسکەوتێکی  ئۆپەراسیۆنەکان  لەواقیعدا  بۆیە  هەر  بوە.  رابردوی  سااڵنی 
 سەربازی و ئەمنی و ستراتیژیان بۆ تورکیا بەدەستنەهێناوە.

تورکیا لەماوەیەکی کەمدا ژمارەی بنکەو بارەگاکانی لەنێو خاکی هەرێمی کوردستان   .٦
بنکە، ئەمەش ئاماژەیەکی رونە بۆ ئەوەی کە تورکیا   ٣٧بۆ    بنکەوە زیادکردوە  ٣٠لە  

ئەم  ئۆپەراسیۆنەکانی  بەتەواوکردنی  دەمێنێتەوەو  کوردستاندا  هەرێمی  لەخاکی 
دوایەشی ئامادە نابێت خاکی هەرێم چۆڵ بکات. ئەمەش هەرێمی کوردستان دەخاتە 

بەرپرسان بەوپێیەی  لەداهاتودا،  تورکیا  داگیرکردنی  مەترسی  تورکیا بەردەم  ی 
لەچەندین بۆنەدا بەئاشکرا رایانگەیاندوە کەئەم ناوچەیە هاوشێوەی چەندین ناوچەی  
دیکە، بەپێی نەخشەی عەهدی میللی بەشێکن لەمیراتی عوسمانی و خاکی تورکیا، بۆیە 

 هەرکات بتوانن دەیگەرێننەوە بۆ سەر نەخشەی تورکیا. 
تورکیا،   .٧ هێرشەکانی  لەئەنجامی  زانیارییەکان  لەچوار  زیاتر  بەری  ور  تائێستابەپێی 

رەز  هەزار پاوان،  ناوچەدۆنم  باخی  لەناوچون.    و  و  ژمارەی سنورییەکان سوتاون 
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چۆڵکراوەکان   لەزیادبوندانگوندە  تەنبەردەوام  سن  ٢٠  داەمساڵلا  ه.  لە  وری  گوند 
  دروستکردنی رێگەی ئۆتۆمبێلبەردەوامە لە  شتورکیا  سیدەکان چۆڵکراون.ناوچەی  

 دا.قەاڵی سەربازی لەو ناوچانە و دروستکردنی
پێشمەرگە .٨ رۆژی  ناوخۆ  و  لیژنەی  کوردستان،  تەموزی  ٢٧لەپەرلەمانی   ٢٠٢٠ی 

هاوبەشیان   سەر راپۆرتێکی  بۆ  تورکیا  سنوربەزاندنەکانی  و  هێرش  بە  سەبارەت 
تەنها لە قەزای سوپای تورکیا  بەپێی راپۆرتەکە    ی کوردستان خستە رو.خاکی هەرێم 

  و ( کیلۆمەتر هاتونەتە ناو سنوری ئە١٥)  قواڵیی( کیلۆمەتر و  ٤٠٠، بەدرێژایی )زاخۆ
( موشەک و  ٧٠تۆپ و )( ٦٦٩و تەنها لە رۆژی پێنجی حوزەیران نزیکەی ) وەقەزایە

تەنها لەو سنورە  بەپێی راپۆرتەکە؛ پێشتر  هەر    .گوندەکانی زاخۆ کراونئاڕاستەی  
( بارەگای دیکە بونیان ١٨هەبون، بەاڵم ئێستا )چوار بارەگای هێزەکانی تورکیا لەو 

 .هەیە
( گوند چۆڵکراون،  ١٩٨( گوند )٣٤٨لە راپۆرتەکەدا هاتوە؛ لە قەزای ئامێدی لە کۆی )

( ئامێدی  قەزای  سنوری  لە  ئێستا  ناحیەی  ٢٨تا  هەبوە،  بریندار  چوار  و  ( شەهید 
( کیلۆمەتر لە  ١٠٠نزیکەی )   چەمانکێ کە دەکەوێتە بەرواری ژیری الی چیای گارە

 .( گوندەکان چۆڵن%٨٠( گوندی هەیە، )٧٢سنوری تورکیا دورە )
( بنکەی ١٧لیژنە ناحیەی کانی ماسێ بەرواری بااڵ نزیکەی ) لەراپۆرتەکەدا هاتوە   

(  ٩٢دزی لە کۆی )لەشکری تورکیا لەناو خاکی کوردستان دانراوە، لە ناحیەی شێال 
( نزیکەی  لە   (٨٥گوند  چۆڵکراون،  ) گوند  کۆی  لە  دێرەلوک  گوند٥٦ناحیەی  و  ( 
 .( گوند و دو کۆمەڵگە خەڵک تێدا نیشتەجێن١٤کۆمەڵگە تەنیا )

دینارتە،   ئاکرێ  لەناحیەی  چوارچێوەی  ،  قەزای  لە  بەرکەوتوە  زۆری  زیانێکی 
 .  گوند چۆڵکراون ٢٤گوند نزیکەی  ٩١لە کۆی تورکیا، هێرشەکانی 

لە   هەولێریش،  پارێزگای  سنوری  بە  ) سەبارەت  مێرگەسور  گ٥٥ناحیەی    ند و( 
( ١٠٤( گوند، لە ناحیەی سیدەکانی سەر بە قەزای سۆران )١٥، لە چۆمان )چۆڵکراون

لەوگ و  باخ  و  رەزو  و  پاوەن  و  پوش  سوتانی  سەرەڕای  چۆڵکراون،  ناوچونی  ند 
 زیانەکانی کەلە تەواوی گوندو دەڤەرەکان،    وەڕگەیەکی زۆرلە هەزاران مەڕ و مااڵت  

 .بەدەیان ملیۆن دۆالر دەخەمڵیندرێت، بەگوێرەی راپۆرتی یەکە ئیدارییەکان
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لەئەنجامی بەردەوامی بۆردومانەکانی تورکیاو ئێران بۆ ناوچە سنورییەکان، ژمارەی  .٩
ەدایە. قوربانیانی لەریزی هاواڵتیانی سڤیل و گوندنشینانی ئەو ناوچانە لەبەرزبونەو

دەربارەی ئاسەواری هێرشەکانی تورکیا بۆسەر  تیمى عێراقى رێکخراوى )سى پى تى(  
لەساتەوەختی راگەیاندنی ":گەیاندانرای    ٢٠٢٠ی تەمموزی٢٣لەهەرێمی کوردستان  

هێرشی ئاسمانی تورکیا بۆسەر هەرێمی کوردستان لە ژێر ناوی چنگی هەڵۆ و چنگی  
ەنی شەهید بون و چوار هاواڵتیش برینداربون، پڵنگدا، زیاتر لە شەش هاواڵتی مەد

 " .چەندین رەز و باخ و کێڵگەی کشتوکاڵی و ئاژەڵداری هاواڵتیان جگە لە سوتانى 
کردوەرێکخراوەکە   )  ئاشکراشی  ساڵی  ئابی  مانگی  فڕۆکە  ٢٠١٥لە  تائێستا  (ەوە، 

هۆی   بونەتە  تورکیا  تۆپخانەکانی  و  بێفڕۆکەوانەکان  فڕۆکە  و  جەنگییەکان 
( هاواڵتی  ٩٥(ی هاواڵتی مەدەنی و بریندارکردنی زیاتر لە )٨٥شەهیدکردنی زیاتر لە )

 .دیکە مەدەنى
ماوەى پێنج ساڵى رابردو ( هاواڵتییەى لە  ٨٥رێکخراوەکە ئاماژەى بەوەشکردوە، لەو )

 .(دا، شەهید کراون٢٠٢٠لە شەش مانگى یەکەمى ) تەنها کەسیان (١٥شەهیدبون، )
 ێمی کوردستان ەردەربارەی ژمارەی هێرشەکانی تورکیاو ئێران بۆسەر خاکی ه .١٠

زیانەکان  ژمارەی  رابردو  مانگی  چەند  گشتی لەماوەی  ئەمینداری  یاوەر،  جەبار   ،
  ٢٠٢٠تای ساڵی  رهسهله    ش مانگدا واته ی شه لەماوهپێشمەرگە رایگەیاند:"وەزارەتی  

كانی ر سنورهسه  تەمینی كراوه هێرشی ئاسمانی و زه  ١٣٧  ،تاكو كۆتایی مانگی پێنج 
كوردستان،  هه ئەنجامدراوەو  هێرشیان    ١٣٥رێمی  تورکیاوە  لە    ٨٥لەالیەن  جار 

بو تۆپهاوێ  ٥٠ە،  ئاسمانەوە  رێگەی  لە  بجار  لەالیەن   ٢  ،وەژەکانەوە  هێرشیشیان 
  ئێرانەوە ئەنجامدراوە".

نزیکەی    هێرشەکانی تورکیادا،لە ماوەی تەنیا یەک مانگی  راشیگەیاندوە:"  جەبار یاوەر
سنو  ١٠٠ لە  بەهۆی  گوند  ئامێدی  و  زاخۆ  تەواوەتی    بۆردومانەکانەوەری  بە 

نزیکەی   پێشتریش  سنوورییەکان   ٤٥٠چۆڵکراون،  ناوچە  لەسەرتاسەری  گوند 
خەڵک   باخی  و  رەز  و  شەهیدبوون  سڤیلیش  هاوواڵتیی  دەیان  بە  و  چۆڵکراون 

  ".سووتاون و مەڕومااڵتی خەڵک کوژراون
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سەرەرای بەردەوامی پەالمارو هێرشەکانی تورکیا، بەاڵم بەراورد بەدو مانگی   .١١
لەگەڵ ئەوەشدا جوڵەو هێرشی زەمینی تورکیا، تارادەیەک کەمیکردوە. بەاڵم    رابردو،

  جەنگیەکانی تورکیا بەردەوامن لەبۆردومان و پەالماردانی   فڕۆکەلەئاسمانەوە رۆژانە  
لەسنوری  کجیاجیا  ناوچە سنورییەکان،  ناوچە  بەتایبەتی  کوردستان،  هەرێمی  انی 

دهۆک.   مانگی پارێزگای  لەکۆتای  کە  پەالمارانەن  ئەو  نمونەیەکی  چەند  ئەمانەش 
 موز و مانگی ئابدا ئەنجامدراون و ژمارەیەک قوربانیان لێکەوتوەتەوە:متە
ئەنجامدراوە  ٢٦رۆژی  ئێوارەی   ✓ تەمموزدا  دهۆك،ی  پارێزگای  نزیك    لەسنوری  لە 

دو ئۆتۆمبێلیان  فرۆکەکانی تورکیا  گوندی هەست پیركای سەر بە ناحیەی بامەڕنی،  
 .بونكردە ئامانج و لەئەنجامدا دو هاواڵتی سیڤیلی ناوچەکە شەهید 

ئاب٧رۆژی   ✓ بالۆس  ی  شاخی  جیاوازدا  لەدوکاتی  تورکیا،  جەنگییەکانى  یان فڕۆکە 
بەر رەز و باخى هاواڵتیانى   لەهێرشەکەدا زیانێکی زۆربۆردومانکردو    لەقەزای ماوەت

ناوچەیە کەوتئ نزیکەی  ەو  باخ    ١٠٠، کەبە  پاوان و رەزو  مەزەندە دۆنم پوش و 
لەوبارەیەوە    دەکرێت. لێکەوتەوە،  گیانیشی  زیانی  هێرشەکە   فەرماندەیی هاوکات 

کوردستان ڕۆژهەاڵتی  پاراستنی  لە  یەکینەکانی  كە  ئاشكرایكرد  هێرشە  و)یەرەکە( 
دو    ت پژاکلە سنوری قەزای ماوەتی ناوچەی شارباژێر، حەوت گەریال  دائاسمانییە

شەهیدبون واڵتپارێز  راشیانگەیاندگەنجی  سیخوڕی  .  دەستی  هێرشانەدا  لەو   :
 .ناوخۆیی هەیە

ئێوارەی رۆژی   ✓ دیکەوە  لەسنوری ١١لەالیەکی  تورکیا،  ئاب، فرۆکە جەنگییەکانی  ی 
س لەناحیەی  برادۆست  بۆردومانیناوچەی  یه   یدەکان،  پاسهكهئۆتۆمبێلێكی  وانی  ی 

سه بهسنوری  عێراق  ر  لەئەنجامدا  سوپای  کرد،  ئه یان  پاسهفسهدو  بااڵی  وانی ری 
سەربازی هەمان  ئەفسەرو  هید بون و ژمارەیەک  سنوری عێراقی، بەرەگەز کورد، شه

 .یەکەش برینداربون
فرۆکە جەنگییەکانی تورکیا لە گوندی ڕەشانکێی سەر بە ناحیەی   ی ئاب،١٣شەوی   ✓

ئۆتۆبێلێکیان بۆردومانکرد، بەهۆیەوە سێ کەس    ،زاوێتەی سنوری پارێزگای دهۆک
 شەهید بون و کەسێکیش بریندار بو.
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فڕۆکە جەنگییەكانی تورکیا ئۆتۆمبێلێکیان لە ناو گوندی    ی ئاب،١٤  پێش نیوەرۆی ✓
سێ کەس کردە ئامانج. لەئەنجامدا  ی سەر بە پارێزگای دهۆک  ئەرەدنا لە قەزای ئامێد

 .بوکیشیان بریندارێلە ناو ئۆتۆمبێلەکەدا هەبون، دوانیان گیانیان لەدەستدا و کەس
رۆژی   ✓ دیکەوە،  هەردوو١٨لەالیەکی  ئاب،   بە  برادۆستیان  و  باڵەکایەتی  ناوچەی  ی 

زیان  لە.  کرا  بۆردومان  چڕی  کارەبای  استنەوەیگو  هێڵی  بەر  بۆردوومانەکاندا 
  کەوت و دانیشتوانی ئەو گوندانە بێ کارەبا کران." بێرکم و دەرا" گوندەکانی

لە هێرشێکی فڕۆکە جەنگییەکانی تورکیادا بۆسەر   ئاب،  ی  ١٩لە بەرەبەیانی ڕۆژی   ✓
لە   مەزن  کانی  کرد،   بەڕێوەبەری  ئامێدی،گوندی  شەهید  گوندەکەیان    خوێندنگای 

کوژاندنەوەی  کە بۆردومانەکە بەمەبەستی  . باخەکەی  و   ڕەز  بۆسەر  چوو   ئاگری 
دوبارە بۆردومانی ئەو ناوچەیەیان کردەوە و    تورکیا  جەنگییەکانی  لەوکاتەدا فڕۆکە
 شەهیدیان کرد.

کۆمەڵگەی خانسۆر فرۆکەیەکی تورکی دو هێرشیانکردە سەر    ئاب٢٥رۆژی    ئێوارەی ✓
شەنگال  قەزای  شمالی  ناحیەی  یلە  سەر  ،  کرایە  لەهێرشەکان  )بارە( ەکێک  گوندی 

کردە ئامانج،   ئۆتۆمبێلێکیان  )بهراڤا(  ، هاوکات لەگوندیژمارەی قوربانییەکان نەزانراوە
 هیدبوون و شۆفێرەکەیان رزگاربوو. بەهۆیەوە دوو هاواڵتی مەدەنی شە

هێرشە   کەمکردنەوەی  سەرەرای  تورکیا  دەبینین،  جۆرە  رۆژانە بەم  بەاڵم  زەمینییەکانی، 
 وامە لە بۆردومانکردنی ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان. ەدەوە بەرلەئاسمان
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 نەخشەی بنکەو بارەگا سەربازییەکانی تورکیا لەناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان
 

 سیناریۆ و ئەگەرە چاوەڕوانکراوەکان 
بەتایبەت ئۆپەراسیۆنەکانی تورکیا بۆسەر خاکی هەرێمی روداوەکانی ئەم دواییە،  لەئاکامی  
رو و پێشبینی بکرێت بۆ رودانی یەکێک لەو  ن دەکرێت کۆمەڵێک سیناریۆ بخرێنەکوردستا

 .داسیناریۆیانە لەداهاتو

لەگەڵ    ئاگربەسترێککەوتن لەگەڵ عێراق یاخود    : سیناریۆی یەکەم: راگرتنی ئۆپەراسیۆنەکان
 پەکەکە 

لە چاوە  یەکێک  لەوانکراوەکانڕسیناریۆ  بریتییە  ئۆپەراسیۆنەکان،  راگرتنی  .  خاوبونەوەو 
 ئەوەش دەرگا لەبەردەم دو ئەگەردا دەکاتەوە: 

ئارایی   .١ دیالۆگهاتنە  و  تورکیا  رێککەوتن  و  عێراق  رەواندنەوەی  لەنێوان  بۆ  دا، 
 .گرژییەکانی ئەم دواییەی نێوانیان
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لەنێوان   .٢ ئاگربەست،  پەکەکەراگەیاندنی  هەرێمی   .تورکیاو  لەسنوری  بەتایبەت 
 . کوردستان

دێتە   بەنێوەندگیری الیەنی سێهەم  لەئێستادا زیاتر  بێگومان رودانی هەریەکە لەم دو ئەگەرە،
کاتەشدا    .ئاراوە لێدوانەکانی  لەم  لەجوڵەو  لەمجۆرە  هەوڵێکی  لەرێکخراوی  بونی  هەریەک 

  دەخوێندرێتەوە.نەتەوە یەکگرتوەکان و ئەمەریکادا 

رۆژی یەکگرتوەکان  نەتەوە  نێردراوی  ئابی  ١٣بەنمونە  و    ٢٠٢٠ی  عێراق  بۆ  لەپەیامێکدا 
رایگەیاند:"پێوی  و  ستورکیا  بەدیالۆگ  پشت  و  کۆنترۆڵبکەن  خۆیان  تورکیا  و  عێراق  تە 

زیانە  گفتوگۆببەستن. ئاستی  بەرزبونەوەی  سنورو  سەر  گرژییەکانی  زیادبونی  چونکە 
ئا نیگەرانییەکانگیانییەکان  هەردوالشستی  لەو    ی  میکانیزم  باشترین  بۆیە  دەکات،  زیاتر 

و  نورنێوانەدا بریتییە لەرێککەوتن و دیالۆگ، ئەوەش لەپێناو بەدیهێنانی ئاسایش لەنێوان س
 رێزگرتن لەسەروەری نیشتیمانی هەردو واڵت". 

دیکەوە،   زانیارییەکانلەالیەکی  کردوە  بەپێی  جوڵەیەکی  چەند  ئەمەریکا   پێناوەلە، 
 ئاسایکردنەوەی دۆخەکەو راگرتنی شەڕو ئاگربەست لەنێوان تورکیاو پەکەکەدا. 

سەردانی قەندیلیان  شاندێكی ئەمریكی    ی ئاب٥رۆژی    ،ۆنیتەری ئەمریكیلم ئەدەزگای    بەنمونە
پەكەكەکردوەو   بەرپرسانی  پەکەکە  ئاراست داواكارییەكیان چەند  کۆبونەتەوەو    لەگەڵ  ەی 

وە پەكەكە دەستوەردان بەجۆرێك داوایان كردبەتایبەت دەربارەی دۆخی رۆژئاوا.    .کردوە
تان نەكات، بۆ ئەوەی توركیا بیانوی دەستوەردانی  لەكاروباری ئیدارەی رۆژئاوای كوردس

ێوەی پرۆسەی  هاوش،  وەتە بەردەم پەكەكەپرۆژەیەكی ئاشتیان خست  . هاوکاتسەربازی نەبێت
  هەواڵی ئەم   ریكاەی وەزارەتی دەرەوەی ئەموتەبێژ بەاڵم    .تی نێوان تاڵیبان و ئەفغانستانشئا

 .رەتكردەوە یەیكۆبونەوە

  نەوتی   کەوتنیکهەرچەندە ئەم هەواڵە بەفەرمی پشت راست نەکراوەتەوە، بەاڵم جوڵەو رێ
رابردودا، بونی هەوڵێکی لەمجۆرە    لەم ماوەیەیئەمەریکا لەگەڵ ئیدارەی رۆژئاوای کوردستان  

پشتراست دەکەنەوە، بونی ئەم هەوڵەش لەالیەن ئەمەریکا بۆ ئەوەیە جۆرێک لەسەقامگیری 
  ،بۆ ناوچەکە بگەرێتەوەو ئۆپەراسیۆنەکانی تورکیا لەرۆژئاواو باشوری کوردستان خاوببنەوە

 گیرێت و جۆرێک لەئاگربەست لەنێوان تورکیاو پەکەکە بێتە ئاراوە. یاخود راب
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 سیناریۆی دوەم: بەردەوامیدان بە ئۆپەراسیۆنەکان 

تورکیاوە یەکێکی   لەالیەن  ئۆپەراسیۆنەکان  بە  لەبەردەوامیدان  بریتیە  لەسیناریۆکان،  دیکە 
من، بەاڵم تارادەیەک  لەسنوری هەرێمی کوردستان. لەئێستادا ئۆپەراسیۆنەکان بەفیعلی بەردەوا

هێرشە   جوڵەو  ئاستی  لەسەر  بەتایبەتی  بەدیدەکرێت،  تورکیاوە  بەجوڵەکانی  خاوبونەوە 
زەمینی و مەیدانییەکانی تورکیا. بەاڵم هێرش و بۆردومانییە ئاسمانییەکانی تورکیا تا ئێستا 

 بەردەوامیان هەیە.رۆژانە لێرەو لەوێ 

 ەکان و تێكچونی پەیوەندییەکانی عێراق و تورکیاسیناریۆی سێهەم: توندبونەوەی ئۆپەراسیۆن

ئەوەیە کە تورکیا قەبارەو ئاستی هێرشەکانی    ،وانکراوەکانڕیەکێکی دیکە لەسیناریۆ چاوە
و   بکات  هسەر  بۆ  پەالمارەکانی  بەرفراوانتر  توندتر  بارەگاکانی  و    ەرێمخاکی  پەکەکە 

   سەربازییەکانیشی زیاتر بکات.بکاتەوەو ژمارەی سەربازو بنکە 

چانسی رودانی هەیە بریتییە لەسیناریۆی دوەم، دواتر   دالەئێستادا ئەوەی لەم سێ سیناریۆیە
لەئێستادا چانس و ئەگەری رودانی دورترە، بەاڵم  سیناریۆی یەکەم، سیناریۆی سێهەمیش 

 مەحاڵ نییە. 

بەوپێیەی لەئێستادا تورکیا هەرچەندە بەفیعلی بەردەوامە لەسەر هێرش و ئۆپەراسیۆنەکانی 
و   هێرش  قەبارەی  و  ئاست  بەاڵم  کوردستان،  لەرۆژئاوای  تەنانەت  و  هەرێم  خاکی  لەسەر 
زیاترە  مانگ  دو  کوردستان  لەهەرێمی  بەنمونە  نییە.  رابردو  بەرادەی  پەالمارەکانی 

بەئۆپەراسیۆن زەمینییەکانی دەستیکردوە  ئۆپەراسیۆنە  لەئێستادا  ئاسمانی،  و  زەمینی  ی 
ئەوەی   بەاڵم  خاوبونەوتەوە،  لە  زیاتر  تارادەیەک  بریتییە  تائێستا،  و  بەردەوامە  بۆردومان 

هێرشە ئاسمانییەکانی تورکیا. کەواتە لەگەڵ بەردەوامی و تێپەربونی کاتدا تورکیا ئاستی  
کە لەئەگەری  دەکات،  سنوردار  چانسی هێرشەکانی  تورکیا،  هێرشەکانی  زیاتری  مبونەوەی 

و   ئۆپەراسیۆنەکان  لەراوەستانی  دەبینێتەوە  کەخۆی  دەبێت،  بەهێزتر  یەکەم  سیناریۆی 
هاتنە  و  هەرێم  خاکی  لەسەر  پەکەکە  تورکیاو  لەنێوان  سەربازی  جوڵەی  ناچاالککردنی 

ر بەئامانجی  هەردوالدا  لەگەڵ  دانوستانکردن  بۆ  سێهەم  الیەنی  اگرتنی ناوەوەوی 
ئەوەیە   دەکات،  بەهێزتر  ئەم سیناریۆیە  رودانی  ئەوەی چانسی  تورکیا.  ئۆپەراسیۆنەکانی 
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کەتورکیا توانیوەیەتی لەماوەی دومانگی رابردودا بەفیعلی پشتێنەیەکی ئەمنی لەنێو قواڵی  
ژمارەی سەربازەکانیشی   و  بنکەو سەربازییەکانی  قەبارەی  و  بکات  دروست  هەرێم  خاکی 

زیاد کردوە، بۆ ئێستای تورکیا لەوانەیە ئەمە ئامانجێکی پۆزەتیڤ بێت تاوەکو    لەخاکی هەرێم
هاوکات لەلێکدانەوەی    وای لێبکات لەم قۆناغەدا بوەستێت و ئاستی هێرشەکانی سنورداربکات.

کە   دەردەکەوێت  ئەوە  تورکیا،  رابردوی  سااڵنی  ئۆپەراسیۆنەکانی  مێژوی  و  ئەزمون 
ماو تورکیا،  کۆتایی ئۆپەراسیۆنەکانی  تورکیا  نەخایاندوەو  زیاتری  یان  لەدومانگ  ەکەیان 

پێهێناون و دوایی ماوەیەکی دیکەو لەژێر ناوێکی دیکەدا ئۆپەراسیۆنی دیکەی دەستپێکردوەو  
 درێژەی بەلەشکرکێشی خۆی داوە لەسەر خاکی هەرێمی کوردستان. 

ئەگەری رودانی مەحاڵ  ئەوەی پەیوەستە بەسیناریۆی سێهەمەوە، ئەوەیە کە ئەم سیناریۆیە  
 تارادەیەک چانسی رودانی دورترە. لەئێستادا نییە، بەاڵم 

تاکالیەنەکانی عێراق بەرامبەر بە تورکیا، ئەوە دەخوێندرێتەوە هەڵوێستە  مەحاڵ نییە، چونکە  
ئەگەر  دیکەوە،  دۆخێکی  بخاتە  تورکیا  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  ئاستی  دەخوازێت  کەعێراق 

 ویش بێت. بەئاستێکی دیاریکرا

چونکە هەڵوێستە دژەکان زیاتر تاکالیەنە، وەک دەبینین  کەدەڵێین چانسی رودانی دورترە،   
گرتوەتەبەر،   رێکاری  هەندێک  هێرشەکان  بەردەوامی  لەکاردانەوەی  الیخۆیەوە  عێراق 

نییە.   کاردانەوەی  تورکیا  تائێستا  ئاشکرایلەبەرامبەردا  دیکەوە   کی پەیوەندییەکەە  لەلەیەکی 
 ی سەربازی وئۆپەراسیۆنرودانی    .لەنێوان هەردو واڵتدا هەیە  اسیئابوری و سی  یبەهێز

لەعێراقدا شتێکی نوێ نییە، بۆیە ئەم روداوانە نەگانە   دوستکردنی بنکەی سەربازی تورکیا
پەیوەندییەکانئەوەی   هەردوالدۆخی  ئەم بەوپێیەی    تێکبچن.   ی  رابردوشدا  ساڵی  لەچەند 

جۆرێک لەساردی و نیگەرانی  بۆماوەیەک  لەبەرامبەردا  انداوە،  روی  ی تورکیا ئۆپەراسیۆنانە
  دروستکردوە، بەاڵم بەتێپەربونی کات دۆخی نێوانیان ئاسایی بوەتەوە. لەنێوان هەردوالدا  

رێکارەکانی وەک )هەڵوەشاندنەوەی سەردانی   تورکیاش بۆ  فەرمیوەاڵمی  نەبونی    هاوکات
بەغداو   بۆ  تورکیا  بەرگری  و وەزیری  عێراق  بۆ  تورکیا  بەرپرسانی  گەشتی  راگرتنی 

دەرگایەیکی دیکە دەکاتەوە لەبەردەم    ی نێوانیان(.٢٠٠٨هەڵوەشاندنەوەی رێککەوتنی ساڵی  
 .  ێوانیان لەداهاتویەکی نزیکدانئاسایبونەوەی پەیوەندییەکانی 
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ر خاکی لەسە  ی تورکیادوای تێپەربونی ئەو ماوەیە بەسەر ئۆپەراسیۆنەکان  لەالیەکی ترەوە
جوڵەکانی   بەخاوبونەوەی  هەست  لەئێستادا  بەردەوامی  تورکیا  هەرێم،  و  دەکرێت 

ئۆپەراسیۆنەکانیش لەروی سەربازییەوە زیانی گیانی و مادیی بۆ تورکیا هەبوە. لەئێستادا 
بونی دەنگی نارەزایی لەسەر جوڵە سەربازییەکانی تورکیا لەسوریاو لیبیاو عێراق و قوبرس  

سەر حکومەتی تورکیا دروستکردوە، ئەوە جگە لەخراپی دۆخی ئابوری و    ...هتد فشاری بۆ
دابەزینی بێ وێنەی بەهای لیرەی تورکی بەرامبەر دۆالری ئەمەریکی، هەمو ئەمانە وادەکەن  

پەیوەندییەکانی لەگەڵ عێراق تێکنەدات و هەوڵبدات ئاستی  کە تورکیا لەم قۆناغەدا ئاستی  
 توندتریان بکاتەوە.هێرشەکانی سنوردارتر بکات نەک 
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 ئەنجام 
  ئۆپەراسیۆنەکانی تورکیا لەهەرێمی کوردستان شتێکی نوێ نییەو ریشەیەکی مێژویی هەیە.

هەرێمی کوردستان جێگەی مەترسیی و نیگەرانییە، بریتییە  قەوارەی  بۆ  ئەمجارە  بەاڵم ئەوەی  
ئۆپەراسیۆنەکانی تورکیاوە خۆیان حەشارداوە. لەو ئامانجە نهێنی و شاراوانەی کەلەپشت  

کم لەنێو خاکی  ٤٠یی  اڵکەخۆی دەبینێتەوە لەدروستکردنی پشتێنەی ئەمنی بۆ تورکیا لەقو
هەرێمی کوردستاندا. هاوکات داگیرکردنی یەکجارەکی و نەکشانەوە لەو ناوچانەی کە دور 

هاوکات دامەزراندون.  تیادا  ێودەوڵەتی بنکەو بارەگای سەربازییان  لەهەر یاساو عورفێکی ن
مادیی  و  گیانی  زۆری  زیانێکی  تورکیاشەوە  پەالمارەکانی  و  هێرش  بەردەوامی  بەهۆی 

لەگوندنشینان و هاواڵتیانی   گەیشتوە بەسەرو ماڵی هاواڵتیانی ئەو ناوچانە. ئەمەش زۆرێک
ناوچانەی   خۆیان،    ،ناچارکردونئەو  پاراستنی  ولەپێناو  خۆیان  گوندەکانیان زێدی 

 ەتی چۆڵبکەن.  اوەتەوب

بەخشیوەتە  زیاتری  دەستکراوەی  درێژکردوەتەوەو  ئۆپەراسیۆنانەی  ئەم  تەمەنی  ئەوەی 
نێوان  لەهەماهەنگی  تدارانی هەرێم و بەغدا، لەگەڵ نەبونی  اڵتورکیا، بریتییە لەخەمساردی دەسە
، لەپێناو کۆتایپێهێنان بە  هەڵوێستێکی جدی و کۆنکرێتی هەرێم و بەغدا بۆ دروستکردنی  

 سەر سەروەری  بۆساڵە تورکیا،    ٣٧کەماوەی زیاتر لە  پێشێلکاری و پەالمارانەی  راگرتنی ئەو  
. نەبونی ئەنجامیاندەدات  و سەرو ماڵی هاواڵتیانی هەرێمی کوردستان  عێراق خاک و ئاسمانی  

ارەبونەوەی ئەم  ئاماژەیەکە بۆ بەردەوامبونی و دوببۆ ئەم پرسە،    ش چارەسەرێکی ریشەیی 
 ئۆپەراسیۆنانەی تورکیا لەماوەی داهاتودا. 
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 لیستی سەرچاوەکان 
، گۆڕانکارییەکانی تورکیاو کاریگەرییان لەسەر پێگەی کورد، چاپی یەکەم، چاپخانەی بنکەی  باسەع  النەیگ .1

 ، سلێمانی. ٢٠1٨ژین، 

 

- 2007التركیة    –الدكتور حنا عزو بهنان قضیة حزب العمال الكردستاني وانعكاساتها على العالقات العراقیة   .٢

 . جامعة الموصل /رئیس قسم الدراسات التاریخیة والثقافیة/ مركز الدراسات اإلقلیمیة،  1984

 

 . ٢٠17، ، معهد العالم للدراساتحزب العمال الكردستاني في سوریا والعراق ،رائد الحامد .3

العربي   .4 الكردیة؟، مركز  المسألة  تركیا مع  تتعامل  األكراد: كیف  تركیا و  الدراسة د.عقیل حفوض،  لألبحاث و 

 . ٢٠1٢السیاسیةو، قطر، 

 . ٢٠16زیرة للدراسات، ، مركز الجعملیة السالم مع أكراد تركیا أمام مفترق طرقد. سعید الحاج،  .5

 

 : ی نۆكتریل ەئ ەیگێ پ، تورکیاو ئامانجی ئۆپەراسیۆنەکانی، باسەع النەیگ .6
https://www.sbeiy.com/Dreje_birwra.aspx?jimare=2492&fbclid=IwAR17euWvNLFZpnYilO5CQ2JCgN

nHzpXSqYIxj5EBIb9CcPKQL6wkH8FJh-Y 

 : کۆمەاڵیەتی فەیسبوکی ئێن ئارتی ەیگێو سوپاى تورکیا دەبێت؟، پکێ براوەى شەڕى پەکەکە .7
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=267103111208493 

 : ی نۆكتریلەئ  ەیگێ ، پتەسەر، لە بەرگریکردن بەردەوام دەبینتورکیا: تاوەکو لە عێراقەوە هێرشمان بکرێ .٨
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/050720202 

 : ی نۆكتریلەئ  ەیگێ، پباڵودەکاتەوەسەرۆکایەتیی کۆماری تورکیا نەخشەی هێزەکانی لە هەرێمی کوردستان  .9
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/06072020 

 : ینۆكتر یلەئ  ەیگێ، پکیلۆمەترسنوری زاخۆی بەزاندوە 4٠٠لیژنەکەی پەرلەمان: تورکیا بەدرێژای  .1٠
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=25522&fbclid=IwAR0pqsHgc1gut2f4QBJATdX2n7NyBSb

ebFwGf8JN6go5eFBiU7D0UCgB2dU 

 : ین ۆكتریلەئ  ەیگێنۆ شوێنی ستراتیژیی دەڤەری برادۆست جێگیربووە، پ سوپای تورکیا لە .11
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/2407202018?fbclid=IwAR0klkitQoXzjM2lyFsUVF024X-

vu1XnmMVW9_-4rGTlnysWLz5UYsZ5b9g 

 : ی نۆكتریل ەئ ەیگێسەربازییەکانی تورکیا لە باشووری کوردستان، پ بنکە .1٢
https://www.rudaw.net/sorani/onair/tv/episodes/episode/8_o'clock_17032018 

 : ین ۆكتریلەئ ەیگێ، پ عێراق پەنا بۆ بژاردەی سەربازی دژی تورکیا بباتئەندامێکی لیژنەی بەرگری: دەبێت  .13
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/iraq/120820204 

 : ین ۆكتریلەئ ەیگێ زینێ وەرتێ لە ستراتیژی نوێی تورکیادا، پ .14
https://kurdistantimes.org/2020/04/16/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8E-

%D9%88%DB%95%D8%B1%D8%AA%DB%8E-%.... 

  ەی گێ نى فڕۆکە جەنگییەکانى تورکیاوە شەهید بون، پ( هاواڵتى مەدەنى بەهۆى بۆردوما٨5ە پێنج ساڵدا )ل .15

 : ی نۆكتریلەئ
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=25401&fbclid=IwAR3jg2L2EjU8C2wPicKFGGGfaMTxJYP

GUrVsvOuHUOkug1TuTHggvcCNcz4 

 : ی نۆكتریلەئ ەیگێپ ،وەر: گومانم لە راگەیێندراوەکانی عێراق لەبارەی بۆردوومانەکانەوە هەیەجەبار یا .16

 
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/2806202012 

 : ین ۆكتریلەئ ەیگێ کوردستان، پڕاگەیەندراوێک لە گوتەبێژی حکومەتی هەرێمی  .17

https://www.sbeiy.com/Dreje_birwra.aspx?jimare=2492&fbclid=IwAR17euWvNLFZpnYilO5CQ2JCgNnHzpXSqYIxj5EBIb9CcPKQL6wkH8FJh-Y
https://www.sbeiy.com/Dreje_birwra.aspx?jimare=2492&fbclid=IwAR17euWvNLFZpnYilO5CQ2JCgNnHzpXSqYIxj5EBIb9CcPKQL6wkH8FJh-Y
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=267103111208493
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/050720202
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/06072020
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=25522&fbclid=IwAR0pqsHgc1gut2f4QBJATdX2n7NyBSbebFwGf8JN6go5eFBiU7D0UCgB2dU
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=25522&fbclid=IwAR0pqsHgc1gut2f4QBJATdX2n7NyBSbebFwGf8JN6go5eFBiU7D0UCgB2dU
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/2407202018?fbclid=IwAR0klkitQoXzjM2lyFsUVF024X-vu1XnmMVW9_-4rGTlnysWLz5UYsZ5b9g
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/2407202018?fbclid=IwAR0klkitQoXzjM2lyFsUVF024X-vu1XnmMVW9_-4rGTlnysWLz5UYsZ5b9g
https://www.rudaw.net/sorani/onair/tv/episodes/episode/8_o'clock_17032018
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/iraq/120820204
https://kurdistantimes.org/2020/04/16/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8E-%D9%88%DB%95%D8%B1%D8%AA%DB%8E-%25....
https://kurdistantimes.org/2020/04/16/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8E-%D9%88%DB%95%D8%B1%D8%AA%DB%8E-%25....
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=25401&fbclid=IwAR3jg2L2EjU8C2wPicKFGGGfaMTxJYPGUrVsvOuHUOkug1TuTHggvcCNcz4
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=25401&fbclid=IwAR3jg2L2EjU8C2wPicKFGGGfaMTxJYPGUrVsvOuHUOkug1TuTHggvcCNcz4
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/2806202012


 
34 

 https://gov.krd/news-and-announcements/posts/2020/june/%DA%95%D8%A7%DA%AF%.... 

 : ین ۆكتریل ەئ ەیگێپ ،ساڵە لە باشووری کوردستان کۆمەڵکوژی ئەنجام دەدات 37دەوڵەتى تورک  .18
https://anfsorani.com/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8 ... 

تورکیا   .19 پێشمەرگە:  ئێران    4٠بۆ    ٢٠وەزارەتی  و  کوردستان  1٠کیلۆمەتر  هەرێمی  هاتوونەتە    ،کیلۆمەتر 

 : ین ۆكتریلەئ ەیگێپ
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/2706202015 

 : ین ۆكتریلەئ ەیگێ پدەوڵەتی تورک چەنێک هاتووەتە ناو باشوری کوردستانەوە؟  .٢٠
https://rojnews.news/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7% .... 

 ، على الموقع: الجیش العراقي: لدینا عدة طرق للرد على تركیا .٢1
world/iraq/2020/08/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA...7-and-https://www.alarabiya.net/ar/arab 

 ، على الموقع: العراق یتحدث عن الرد على االعتداء التركي .٢٢
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008121046258391-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%... 

 على الموقع:  وزارة الخارجی ة بیان صحفي   .٢3
https://www.mofa.gov.iq/2020/08/?p=16451 

 ، على الموقع: وزارة الخارجی ة بیان صحفي .٢4
https://www.mofa.gov.iq/2020/08/?p=16457 

 على الموقع: موقعا.. ماذا ترید تركیا من العراق؟ 37بعد خریطة الـ .٢5
%D8%AE%D8%B1%D9%8...-east/1359532-https://www.skynewsarabia.com/middle 

 ، على الموقع: نقطة عسكریة تركیة داخل إقلیم كردستان 37 .٢6
%D9%86%D9%82%D8%B7...-37-https://www.skynewsarabia.com/video/1359399 

 ، على الموقع:طائرة.. وفد أمیركي یزور مواقع العمال الكردستاني بشمالي العراق 15بحمایة أكثر من  .٢7
https://www.aljazeera.net/news/2020/8/3/%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A... 

 ، على الموقع: أحزاب عراقیة تحذر تركیا من تأسیس حزام أمني .٢٨
https://ahvalnews.com/ar/ahzab-raqyt-thdhr-trkya-mn-tasys-hzam-amny/altdkhl-altrky-fy-

alraq?fbclid=IwAR17_bX4kRuH6KmydOSpHsU9d9Q8RhK_wATorO3UA0OSTWf4avA24rVox8E 

 ، على الموقع:حزب العمال الكردستاني وتركیا: حرب دامیة وعشرات آالف الضحایا وآالف القرى المدمرة .٢9
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53067339 

 ، على الموقع:ل الكردستانيمحطات من صراع تركیا وحزب العما .3٠
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/4/26/%D9%85%D8%AD ... 

 ، على الموقع: انتهاك السیادةأزمة بغداد وأنقرة.. الخارجیة: تعاملنا بالمثل مع تركیا رد على  .31
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=118452 

 ، على الموقع:هل زار رئیس مخابرات تركیا العراق سرا.. ولماذا؟ .3٢
https://arabi21.com/story/1278303/%D9%87%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%B ... 

 ، على الموقع: تقاسم النفوذ مع إیران.. سر زیارة رئیس المخابرات التركیة للعراق؟ .33
http://albaghdadiyagroup.com/news/akhbar-iraq/tqasm-alnfoz-ma-eran-sr-zeart-res-almkhabrat-

altrket-llaraq 

 ، على الموقع: لتعزیز العالقات بین البلدین رئیس المخابرات التركي في بغداد .34

https://gov.krd/news-and-announcements/posts/2020/june/%DA%95%D8%A7%DA%AF%25..../
https://anfsorani.com/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8...
https://anfsorani.com/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8...
https://anfsorani.com/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8...
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/2706202015
https://rojnews.news/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%25
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2020/08/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA...7
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008121046258391-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%25...
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008121046258391-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%25...
https://www.mofa.gov.iq/2020/08/?p=16451
https://www.mofa.gov.iq/2020/08/?p=16457
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1359532-%D8%AE%D8%B1%D9%258...
https://www.skynewsarabia.com/video/1359399-37-%D9%86%D9%82%D8%B7...
https://www.aljazeera.net/news/2020/8/3/%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%25A...
https://ahvalnews.com/ar/ahzab-raqyt-thdhr-trkya-mn-tasys-hzam-amny/altdkhl-altrky-fy-alraq?fbclid=IwAR17_bX4kRuH6KmydOSpHsU9d9Q8RhK_wATorO3UA0OSTWf4avA24rVox8E
https://ahvalnews.com/ar/ahzab-raqyt-thdhr-trkya-mn-tasys-hzam-amny/altdkhl-altrky-fy-alraq?fbclid=IwAR17_bX4kRuH6KmydOSpHsU9d9Q8RhK_wATorO3UA0OSTWf4avA24rVox8E
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53067339
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/4/26/%D9%85%D8%AD...
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/4/26/%D9%85%D8%AD...
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/4/26/%D9%85%D8%AD...
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=118452
https://arabi21.com/story/1278303/%D9%87%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%25B...
https://arabi21.com/story/1278303/%D9%87%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%25B...
https://arabi21.com/story/1278303/%D9%87%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%25B...
http://albaghdadiyagroup.com/news/akhbar-iraq/tqasm-alnfoz-ma-eran-sr-zeart-res-almkhabrat-altrket-llaraq
http://albaghdadiyagroup.com/news/akhbar-iraq/tqasm-alnfoz-ma-eran-sr-zeart-res-almkhabrat-altrket-llaraq
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https://aliraqnews.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3 ... 

 ، على الموقع:األمم المتحدة تحذر من التصعید بین العراق وتركیا .35
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2020/08/13/%D8%A7%D9%84%D8% ...   

 ، على الموقع: البرلمان العراقي یصدق على قرار یلزم بإخراج القوات األجنبیة .36
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/5/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D

9%82-%D8%A7%D9.... 

37. TURKEY HAS 37 ‘MILITARY POINTS’ IN NORTHERN IRAQ (MAP UPDATE) 

https://southfront.org/turkey-has-37-military-points-in-northern-iraq-map-update/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://aliraqnews.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2020/08/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/5/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9....
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/5/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9....
https://southfront.org/turkey-has-37-military-points-in-northern-iraq-map-update/

