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تەهىزی ٢٠٢٢

دەستپێک
يبٔەی  ٩٥ضبڵە تٕرکیب بەردۀايە نەئۆپەراضیۆٌ ٔ ْێرظ ٔ بۆردٔيبَەکبَی ،بۆ ضەر َبٔچە
ضُٕرییەکبَی ْەرێًی کٕردضتبٌ ،ئۀەظ بەپبضبٔی پبراضتُی ضُٕرٔ ئبضبیػی َیػتیًبَی
تٕرکیبٔ کەيکردَۀە يەترضییەکبَی پەکەکە بۆ ضەر ٔاڵتەکەی.
تٕرکیب تەَٓب نەيبٔەی دٔ ضبڵی رابردٔدا ،بەرەضًی پێُج ئۆپەراضیۆَی گۀرەی ئبضًبَی ٔ
زەيیُی بۆ ضەر َبٔچە جیبجیبکبَی ْەرێًی کٕردضتبٌ ئەَجبيذأە ،نۀاَەظ ئۆپەراضیۆَەکبَی
(چُگی پڵُگ ٔ چُگی ْەڵۆ ،چُگی ْەڵۆ ،٢-چُگی ْۀرە برٔضکە ،چُگی قفڵ) .نەپبڵ
ئۀەغذا بۆردٔيبَی بەردۀايی فرۆکە بێ فرۆکۀاَەکبَی تٕرکیب ،رۆژاَە نێرۀ نۀێ بەَبٔی
ْێرغکردَە ضەر ئەَذايبَی پەکەکە ،نەضەر خبکی ْەرێًی کٕردضتبٌ بەردۀايیبٌ ْەیە.
ضەرئەَجبيی ْەيٕ ئەيبَەظ ،زیبَێکی زۆری گیبَی ٔ يبدیی بەر ْبٔاڵتیبٌ ٔ ضرٔغت ٔ
ضەرخبٌ ٔ ژێرخبَی ئببٕری ٔ گەغتیبری ْەرێًی کٕردضتبٌ گەیػتٕە .نۀ َێٕاَەغذا
گَٕذَػیُبٌ ٔ ْبٔاڵتیبَی ضڤیهی َبٔچە ضُٕرییەکبٌ ،پػکی غێری قٕرببَیذاَیبٌ بەرکۀتۀە.
تبئێطتب نەئەَجبيی پەاليبرٔ بۆردٔيبٌ ٔ ْێرغە بەردۀايەکبَی تٕرکیب ،ضەداٌ ْبٔاڵتی ضڤیهی
ْەرێًی کٕردضتبٌ بَٕەتە قٕرببَی.
نەدٔایٍ رٔدأیػذا ،ضٕپبی تٕرکیب ،ضەیراَگبیەکی گَٕذی پەرەخی ضەر بەَبحیەی دەرکبری
نەزاخۆ تۆپببراَکرد .نەئەَجبيذا ژيبرەیەک ْبٔاڵتی ضڤیم غەْیذٔ بریُذاربٌٕ .کەضەرجەيیبٌ
گەغتیبری بەرەگەز عەرەبی عێراقی بٌٕ .بەاڵو ئۀەی ئەو ْێرظ ٔ بۆردٔيبَەی َبٔچەی
پەرەخی جیب کردۀە نەْێرغەکبَی پێػٕی تٕرکیب ،بریتی بٕ نە گۀرەی ئبضتی کبرداَۀەکبٌ،
بەتبیبەت کە ئبضتی کبرداَۀەکبٌ نەضُٕری ْەرێًی کٕردضتبَۀە پەڕییۀە بۆ ئبضتی عێراق ٔ
َبٔچەکۀ جیٓبٌ .ئۀەی ضباڵَێکی زۆرە ْبٔاڵتیبَی ْەرێًی کٕردضتبٌ دأای دەکەٌ ،ئەيجبرە
نەضەر ئبضتی عێراقیع بەرەضًی دأاکرا ،ئۀیع بریتی بٕ ،نەدأاکردٌ بۆ راگرتُی
ْێڕغەکبَی تٕرکیبٔ چۆڵکردَی خبکی کٕردضتبٌ نەالیەٌ ضٕپبی تٕرکیبٔە.
بەردۀايی ٔ درێژەداَی تٕرکیب بەضیبضەتی پبٔاَخٕازی ٔ بەزاَذَی ضُٕرٔ زیبدکردَی بُکە
ضەربەزییەکبَی نەْەرێى ٔ عێراق ،يەترضییەکی ئبغکرأ جذییە ،نەضەر ئبیُذەی قۀارەی
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ْەرێًی کٕردضتبٌْ ،بٔکبت دەضتذرێژییەکی ئبغکراغە بۆضەر خبک ٔ ضەرٔەری عێراق،
نەئبیُذەغذا پێػبیُی نێکۀتۀ ئەگەری يەترضیذاری نێ چبٔەڕٔاٌ دەکرێت.
نەئێطتبغذا بەرزبَٕۀەی دەَگی َبڕەزایەتی غەقبيی عێراقی ٔ ئۀ کبرداَۀۀ ْەڵٕێطتە
َٕێیبَەی ْێسە ضیبضیەکبَی عێراق .ئبيبژەی دەضتپێکردَی قۆَبغێکی َٕێیە ،نەضەر ئبضتی
پەیٕەَذییەکبَی َێٕاٌ عێراق ٔ تٕرکیبٔ ْەرێًی کٕردضتبٌ نەئبیُذەدا.
ْۀڵذەدەیٍ نەو نێکۆڵیُۀە غیکبرییەدا تیػک بخەیُە ضەر کۆيەڵێک الیەَی پەیٕەضت بەو
بببەتۀە ،نۀاَەظ (يێژٔی ئۆپەراضیۆَەکبَی تٕرکیب نەْەرێًی کٕردضتبٌ ،پێگەی ضەرببزی
تٕرکیب نەئێطتب ی َبٔچە جیبٔازەکبَی ْەرێًذا ،گفتٕگۆکردٌ دەرببرەی ئبيبَج ٔ پالٌ ٔ
ضتراتیژی تٕرکیب نە ئەَجبيذاَی ئەو ْێرظ ٔ ئۆپەراضیۆَبَە بۆ ضەر َبٔچە جیبٔازەکبَی
ْەرێى ،زیبٌ ٔ نێکۀتەکبَی ئەو ْێرغبَە ،کبرداَۀە عێراقییەکبٌ بەرايبەر ْێرغەکبَی ئەو
دٔایەی گَٕذی پەرەخ نەالیەٌ تٕرکیبٔە ،نەگەڵ دارغتُی چەَذ ضیُبریۆٔ ئەگەرێکی
چبٔەرٔاَکرأ نەببرەی پەیٕەَذییەکبَی عێراق ٔ تٕرکیب نەيبٔەی داْبتٕدا  ...ئەيبَۀ چەَذ
پرضێکی دیکە) ،نێرەدا ضەرَجیبٌ دەخەیُە ضەرٔ گفتٕگۆیبٌ نەببرۀە دەکەیٍ.
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تۆپ بارانەکەی گىندی پەرەخ و کاردانەوەکانی بەغداو کۆهەڵگای نێىدەوڵەتی
رۆژی چٕارغەيًە ٢٢ی تەيٕزی  ،٢٢٢٢ضٕپبی تٕرکیب بۆردٔيبَی َبٔچەی گەغتیبری گَٕذی
پەرەخی غبرۆچکەی دەرکبری کرد ،نەئیذارەی زاخۆ .بەْۆیۀە  ٥گەغتیبر غەْیذبٌٕ،
نەَێٕیبَذا يُذاڵێک ْەبٕ ٩٩ ،کەضی دیکەظ بریُذار بٌٕ.
رٔدأی تۆپببراَەکەی گَٕذی پەرەخی زاخۆ جیبٔاز نەتۆپببراٌ ٔ بۆردٔيبَەکبَی پێػٕی
تٕرکیب ،ئەيجبرە رای گػتی عێراقی جٕاڵَذ ،بەجۆرێک ضێ ضەرۆکبیەتیەکەی عێراق ٔ
زۆریُەی ضیبضییەکبَی عێراق ٔ ْەرێى ٔ پبرتە ضیبضیەکبٌ ٔ ْبٔاڵتیبٌ ،بەیەک دەَگ ٔێرای
ضەرکۆَەی رٔدأەکە ،دأایبٌ کرد چیتر عێراق َەبێتە گۆرەپبَی يهًالَێ ،عێراقیع بەکۆيەڵێک
ْەَگبٔی کرداریٔ ،ەاڵيی ْێرغەکبَی تٕرکیب بذاتۀۀ تٕرکیبظ خبکی عێراقیع بەجێبٓێڵێت.
يطتەفب کبزيی ،ضەرۆک ٔەزیراَی عێراق ،نە ْەژيبری فەريیی خۆی نە تۆڕی کۆيەاڵیەتیی
تٕیتەردا َٕضی":دٔببرە ْێسەکبَی تٕرکیب پێػێهکبرییەکی زەق ٔ ئبغکرایبٌ نە دژی ضەرٔەری
عێراق ٔ ژیبٌ ٔ ئبرايیی ْبٔاڵتییبَی عێراق ئەَجبيذا ،دٔای بە ئبيبَجگرتُی ْبٔٔاڵتییبًَبٌ نە
یەکێک نە ضەیراَگە گەغتیبرییەکبَی ضەر بە پبرێسگبی دْۆک نە ْەرێًی کٕردضتبَی عێراق نە
رێگەی تۆپببراَۀە .غەْیذ ٔ بریُذار نەَێٕ ْبٔٔاڵتییە بێتبٔاٌ ٔ ضڤیهەکبًَبٌ کۀتۀە ،کە
زۆربەیبٌ ژٌ ٔ يُذاڵ بٌٕٔ .ئەو دەضتذرێژییە دڕَذەیە دەیطەنًێُێت الیەَی تٕرکی بەْیچ
غێٕەیەک گٕێی بە دأاکبرییە بەردۀايەکبَی عێراق َبدات بۆ راگرتُی پێػێهکبرییە
ضەرببزییەکبَیبٌ بۆضەر خبکی عێراق ٔ ژیبَی ْبٔٔاڵتییبٌ .ئەو ْەڵٕێطتە پێػێهکردَی
بُەيبکبَی درأضێی ببظ ٔ گٕێُەداَە بە رێککۀتُە َێٕدۀڵەتییەکبٌ ٔ پەیٕەَذیی ٔ
ْبٔئبْەَگییە ْبٔبەغەکبٌ عێراق يبفی ٔەاڵيذاَۀە ٔ بەرپەرچذاَۀەی تۀأی ْەیە بۆ ْەر
جۆرە دەضتذرێژییەک ٔ ْەئٕ جۆرە کردار ٔ رێکبرێکی پێٕیطت نەخۆدەگرێت بۆ پبراضتُی
گەنی عێراق"
نەالیەکی دیکۀە ،يٕقتەدا ضەدر ،رێبەرٖ رۀتٗ ضەدر نەتٕیتێکذا رایگەیبَذ":تٕرکیب ئۀەَذەٖ
دیکەٖ خۆٖ" قێسۀٌ" کرد بە گٕيبَٗ ئۀەٖ عێراق تٕاَبٖ کبرداَۀەٖ َییە ،تەَیب نە رێگەٖ
ضەرکۆَەٖ بێ دەضەاڵتبَە َەبێت نەالیەٌ ٔەزارەتٗ دەرۀەْ .ەئٕ دەضتذرێژییەک بۆ ضەر
4

پبرێسگبکبَٗ ببکٕر ٔ ْەرێًٗ کٕردضتبٌ نەَێٕخۆ ٔ دەرۀە چیتر ئبرايٗ نەضەر َبگیرێت.
بۆیە پێٕیطتە نەدژٖ تٕرکیب چٕار رێکبر بگیرێتەبەر .رێٕغٕێُەکبٌ بریتیٍ نە کەيکردَۀەٖ
ئبضتٗ َٕێُەرایەتٗ دیبهۆيبضی نەگەڵ تٕرکیب ،داخطتُٗ فڕۆکەخبَە ٔ دەرٔازە ضُٕرییە
ٔغکبَییەکبَٗ َێٕاٌ عێراق ٔ تٕرکیب ،بەرزکردَۀەٖ ضکباڵ بۆ َەتۀە یەکگرتٕٔەکبٌ بە
زٔٔتریٍ کبتْ ،ەڵٕەغبَذَۀەٖ رێککۀتُە ئەيُییەکبٌ نەگەڵ تٕرکیب.
يٕقتەدا ضەدر نەتٕیتەکەیذا ئبيبژەٖ بۀە دأە کە ئۀ ْەَگبٔاَە کبتێک بیگرێتەبەر ،ئەگەر
تٕرکیب بەڵێٍ َەدات بۀەٖ خبکٗ عێراق بۆردٔٔيبٌ َبکبتۀە تەَیب نە دٔای ئبگبدارکردَۀەٖ
حکٕيەتٗ عێراق ٔ پەَببردَەبەری َەبێت ،ئەگەر ْەڕەغە نەضەر ضُٕرەکەٖ ْەبێت.
دٔای رٔدأەکە ،فٕئبد حٕضێٍ ٔەزیری دەرۀەی عێراق نەغٕێُی رٔدأەکۀە رایگەیبَذ":بەپێی
ئۀ زاَیبریبَەی پێًبٌ گەیػتٕٔە تۆپببراَی ئۀ غٕێُە گەغتیبرییە بەتۆپٓبٔێژ نەالیەٌ
تٕرکیبٔە کرأۀ بە چٕار تۆپ کرأەتە ئبيبَج ،بۀْۆیۀە َۆ کەش غەْیذ بٌٕٔ کە
نەَێٕاَیبٌ يُذاڵ ْەیە ،نەگەڵ بریُذاربَٕٔی  ٩3کەضی دیکە ".
فٕئبد حٕضێٍ ،دأای نە تٕرکیب کرد ضەرجەو ئۆپەراضیۆَە ضەرببزییەکبَی نە خبکی عێراق
رابگیرێت ٔ دأای نێبٕٔردٌ نە گەنی عێراق بکبت ٔ قەرەبٕٔی کەضٕکبری غەْیذاٌ ٔ
بریُذاراٌ بکبتۀەْ .بٔکبت راغیگەیبَذ ":حکٕيەتی عێراق ضەرجەو رێکبرە دیپهۆيبضییەکبٌ
دەگرێتەبەر بۆ ٔەضتبَذَی ئۀ ئۆپەراضیۆَبَە نەَێٕ خبکی عێراقذا".
چەَذ کبتژيێرێک دٔای رٔدأەکەظ ،ضەداٌ خۆپیػبَذەر چَٕٔە بەردەو ببڵیۆزخبَەی تٕرکیب
نە بەغذأ دٔای زیبتر نە ضێ کبژێر نە َبڕەزایەتی ،يۆڵەتی  ٩٢خٕنەکیبٌ بە ْێسە ئەيُییەکبَذا
کە ئەگەر ئباڵی تٕرکیب َەْێُُە خٕارۀە ،ئۀا ْێرظ دەکەَە ضەر ببڵیۆزخبَەکۀ خۆیبٌ ئۀ
کبرە دەکەٌ .يۆڵەتەکە ْێػتب تۀأ َەببٕٔ ،نەژێر گٕغبری خۆپێػبَذەراَذا ئباڵی تٕرکیب
نەضەر ببڵیۆزخبَەکەیبٌ ْێُرایە خٕارۀە.
دٔای داگرتُی ئباڵکە ،خۆپێػبَذەراٌ دٔایبٌ نەحکٕيەتی عێراقی کرد بۆ َٕاَذَی ْەڵٕیطت ٔ
ٔەاڵيی کرداریی ،تبئبضتی پچڕاَی ْەئٕ پەیٕەَذییەک نەگەڵ تٕرکیبدا .بەغێکی دیکەظ
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دأای ببیکۆتکردَی ْەئٕ خٕاردٌ ٔ کباڵیەکی تٕرکیبٌ دەکرد ،بەغێکی دیکەظ دأایی
داخطتُی ضەرجەو دەرٔازە ضُٕرییەکبٌ دەکرد بەرٔی تٕرکیبدا.
ْبٔکبتی خۆپیػبَذاَەکەی بەغذا ،نە کەربەالَ ،ەجەف ٔ بەضرە ٔ بەغێکی دیکەی غبرەکبَی
َبٔەڕاضت ٔ خٕارٔی عێراق ،رژاَە ضەرغەقبيەکبٌ ٔ بەضٕتبَذَی ئباڵٔ ٔێُەی ضەرۆکی
تٕرکیب َبرەزایەتی خۆیبٌ دەربری.
ْەر ْەيبٌ غۀ ئەَجٕيەَٗ ئبضبیػٗ َیػتیًبَیٗ عێراق ،نە راگەیێُذرأێکذا ْەغت بڕیبرێکٗ
دەرکرد .تیبیذا دأا نە ٔەزارەتٗ دەرۀەٖ عێراق کرابٕ کە ببڵیۆزٖ تٕرکیب نە بەغذا ببَگٓێػت
بکبت ٔ ضەرکۆَەٖ عێراقٗ نەببرەٖ ئۀ ْێرغۀە پێ رابگەیێُذرێت ٔ نەْەيبَکبتذا
ْەڵطٕٔڕێُەرٖ کبرٔببرٖ عێراق نە ئەَقەرە ببَگٓێػت بکرێتۀە بەيەبەضتٗ گفتٕگۆکردٌ ٔ
راگرتُٗ رێٕغٕێُەکبَٗ َبردَٗ ببڵیۆزٖ َٕێٗ عێراق بۆ تٕرکیبْ.ەرٔەرْب بڕیبدرا کە دأا نە
تٕرکیب بکرێت بەفەريٗ دأاٖ نێبٕٔردٌ بکبت ٔ ضەرجەو ْێسەکبَٗ نەَبٔ خبکٗ عێراق
بکػێُێتۀەْ .بٔکبت ئبيبدەکبری نەضُٕرەکبٌ بکرێت بۆ بەرگریکردٌ نەخۆْ ،ەيبْەَگی نەگەڵ
حکٕيەتی ْەرێى بکبت بۆ رێگری نەدەضتذرێژییەکبٌ ،نەگەڵ ئبيبدەکردَی دۆضییەک بۆ
ئە َجٕيەَی ئبضبیػی َەتۀە یەکگرتٕەکبٌ ٔ تۆيبرکردَی ضکباڵ دژی تٕرکیب ،نەکۆتبی
راگەیەَذرأەکەدا ْبتٕە بەکبرْێُبَٗ خبکٗ عێراق بۆ یەکالییکردَۀەٖ يهًالَێکبٌ ٔ بَٕٔٗ
رێکخرأە تیرۆریطتییەکبٌ ٔ گرٔٔپە چەکذارەکبٌ نەضەر خبکەکەٖ رەتذەکرێتۀە".
رۆژێک دٔای رٔدأەکۀ ،ەزارەتی دەرۀەی عێراق رایگەیبَذ":ببڵیۆزی تٕرکیبيبٌ نە عێراق بۆ
ٔەزارەت ببَگٓێػتکردٔٔە ٔ یبداغتی َبڕەزایەتی ٔ ضەرکۆَەی تَٕذيبٌ پێػکّغکردٔە،
ضٕپبی تٕرکیبيبٌ بە بکەری رٔدأەکە َبضبَذٔٔە ،دأايبٌ نە تٕرکیب کردٔٔە ضەرجەو
ْێسەکبَی نە عێراق بکػێُێتۀە ٔ دأایەکی فەريیی نێبٕٔردٌ بکبت ٔ قەرەبٕٔی کەضٕکبری
غەْیذەکبٌ ٔ بریُذاراٌ بکبتۀە".
ْەيبٌ رۆژ چٕار ضەرۆکبیەتیەکەی عێراق ٔ ضەکردەی ْێسە ضیبضیەکبٌ کۆبَٕٔۀە ٔ
ئبيبژەیبٌ بۆ ئۀە کرد ،نە ْۀڵەکبَیبٌ بەردۀاو دەبٍ بۆ پبراضتُی ضەرٔەری خبکی عێراق ٔ
تۆيبرکردَی ضکباڵ نە دادگبی َێٕدۀڵەتی نە دژی ْێرغەکبَی تٕرکیب بۆضەر خبکی عێراق.
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نەالیەکی

دیکۀە،

ئەحًەد

ٔتەبێژی

ضەحبف،

ٔەزارەتی

دەرۀەی

عێراق،

راگەیبَذ ":دیپهۆيبضییەتی عێراق ْەئٕ تٕاَبکبَی کۆکردٔٔەتۀە ٔ نە زۆربەی ٔاڵتبَیػۀە
پبڵپػتیی بۆ عێراق ْەیە .ئەو دەضتذرێژییە بە ئبضبَی تێپەڕ َببێت ٔ ئبضتی گرژییەکبٌ زۆر
بەزردەکەیُۀە ٔ ٔەاڵيًبٌ دەبێتْ .ەرٔەْب ْێسەکبَی تٕرکیب ْیچ کبرێکیبٌ نە عێراق َییە ٔ
ْیچ ْبٔئبْەَگیػیبٌ نەگەڵ حکٕيەتی عێراق َییۀ دەبێت بکػێُۀە .پەکەکەظ کێػەی
تٕرکیبیە ٔ بۆ عێراق ْەَبردە کرأەَ ،ببێت خبکی عێراق ببێتە ْەڕەغە بۆ ضەر ٔاڵتبَی
درأضێْ .ەئٕ دەضتذرێژییەکبَی تٕرکیبغًبٌ تۆيبرکردٌٔ ٔ نە ئەَجٕٔيەَی ئبضبیع
باڵٔیذەکەیُۀە ٔ راضتییەکبٌ پیػبَذەدەیٍ ،عێراق بێذەَگ َببێ نۀ دەضتذرێژییە".
نەضەر ئبضتی َێٕدۀڵەتیع ئەڵًبَیب ٔ ئەيەریکب ْەر زٔٔ ضەرکۆَەی بەئبيبَجکردَی خەڵکی
ضڤیهیبٌ کردٔ دأای نێکۆڵیُۀە ٔ ئبغکراکردَی الیەَی بەرپرضیبریبٌ کردٔ .اڵتە
عەرەبییەکبَیع پبڵپػتیی ٔ ْبٔضۆزی خۆیبٌ بۆ عێراق دٔپبتکردۀە.
رۆژی ٢٩ی تەيٕزی  ٢٢٢٩ئَّجٕيَّی َٕێُّراَی عێراق ،نّكۆبَِّٕٔ َبئبضبییذا تبیبّت بّ
بۆردٔيبَّكّی تٕركیب کۆبٕیۀۀ بڕیبریذا بّ پێكٓێُبَی نیژَّیّكی نێکۆڵیُۀە نەببرەی
رٔدأەکۀە.
ْەيبٌ رۆژ ْەردٔ ژٔری ببزرگبَی بەغذأ کەربەال نە دٔ راگەیەَذرأدا دأایبٌ نە ببزرگبَبَی
غبرەکبَیبٌ کرد چیتر کەنٕپەنی تٕرکی ْبٔردەی غبرەکبَیبٌ َەکەٌ ٔ دأای نە ْبٔاڵتیبَیػیبٌ
کرد کەببیکۆتی غًەکی تٕرکی بکەٌْ ،ەرٔەْب چیتر ضەرداَی تٕرکیبظ َەکەٌ ،بۆ يەبەضتی
گەغتیبری یبٌ چبرەضەری پسیػکی یبٌ ْەريەبەضتێکی دیکە".
کبرداَۀەکبٌ بەردۀايٍ ،بەرەبەیبَی رۆژی ٢٣ی تەيٕز ،نەضەر دأأ ضکباڵی ٔەزارەتی
دەرۀەی عێراق ،ئەَجٕيەَی ئبضبیػی َەتۀە یەکگرتٕەکبٌ ،کۆبَٕۀەیەکی بەپەنەی نەببرەی
بۆردٔيبَەکبَی ئەو دٔاییبَەی تٕرکیب بۆضەر خبکی عێراق ٔ ْەرێًی کٕردضتبٌ ئەَجبيذا.
نە کۆبَٕۀەکەدا ،فٕئبد حطێٍ ٔەزیری دەرۀەی عێراق نۀتبرێکذا رایگەیبَذ ":تٕركیب رێس
نەضەرٔەری خبكی عێراق ٔ ئبضبیػی ْەرێًی ٔ َێٕدۀڵەتی َبگرێتْ ،بٔکبت پێػێهی یبضبی
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يرۆیی ٔ َێٕدۀڵەتییەکبٌ ٔ یبضبکبَی تبیبەت بە ْەبَٕی پەیٕەَذییەکی درأضێی ببظ دەکبت
ٔ دەضتذرێژیع دەکبت بۆضەر بُەيبٔ ئبيبَجەکبَی يیطبقی رێکخرأی َەتۀەیەکگرتٕەکبٌ".
دەرببرەی ْێرغەکەی گَٕذی پەرەخیع رایگەیبَذ":نە نێكۆڵیُۀەكبَی عێراقذا بەرَٔی
دەرکۀتٕە ،ضٕپبی تٕركیب نەرێگەی تۆپی قٕرضی جۆری  3١١يهیًیْ ،ێرغە دٔژيُکبراَەکەی
دژی ْبٔاڵتیبَی ضڤیهی عێراق ئەَجبيذأەْ .بٔکبت ئۀ َبٔچەیەی تۆپببراَكرأە َبٔچەی
غەڕی َێٕاٌ تٕركیب ٔ پەكەكە َەبٕٔۀ .ەزارەتی دەرۀەی عێراق نەضبڵی  ٢٢٢٤بە دٔأە ٢3٢
جبر دأای نۀەزارەتی دەرۀەی تٕرکیب کردٔٔە ئەو پێػێهکبرییبَە بٕٔەضتێُێت .بەجۆرێک
نەضبڵی ٢٢٢٤ۀە ْ ٢٢ەزارٔ  ٣٤٢جبر تٕرکیب پێػێهکبری بەرايبەر عێراق ئەَجبيذأە".
فٕاد حطێٍ ،نەببرەی ْەبَٕی رێککۀتُی ئەيُی نەگەڵ تٕرکیب رایگەیبَذ":ئێًە ْیچ
رێككۀتُێكًبٌ نەگەڵ تٕركیب َییە بۆ ئەَجبيذاَی ئۆپەراضیۆٌ ٔ نەغكركێػی ئۀ ٔاڵتە نەَبٔ
خبکەکەيبٌ .پێٕضیتیػە تٕرکیبٔ پەکەکە غەڕی خۆیبٌ ببەَە دەرۀەی خبکی عێراق ،ضٕپبی
تٕرکیبظ دەبێت بکػێتۀە نەعێراق ،ئۀەی تٕرکیب نەئێطتبدا دەیکبت کبرێکی دٔژيُکبراَەیە
بۆضەر ضەرٔەری ٔ ئبضبیػی عێراقْ ،ەرٔەْب ْەڕەغەیە بۆضەر یەکگرتٕیی خبکەکەی ٔ
پێػێهکبرییە بۆضەر ئبضبیػی ْەرێًبیەتی ٔ َێٕدۀڵەتی".
فٕئبد حطێٍ ،نە کۆتبیی ٔتبرەکەیػذا بەچٕار خبڵ دأاکبری عێراقی گەیبَذە ئەَذايبَی
ئەَجٕيەَی ئبضبیع ٔ دأایکردبریبرێک دەربکەٌ تیبیذا ضٕپبی تٕرکیب َبچبربکەٌ تۀأی
خبکی عێراق چۆڵ بکەٌ ،چَٕکە ئۀ ْێسە بەبێ ْیچ رێکۀتُێک ٔ رەزايەَذی حکٕيەتی
عێراق ْبتَٕەتە خبکی عێراقۀە ،بَٕیػیبٌ نەعێراقذا جۆرێک نەَبئبرايی ٔ بۆ دۆخی ئبضبیػی
عێراق درٔضتکردٔە .دأاغی کرد کە ْێرغە دٔژيُکبراَەکەی ضەر عێراق بە تَٕذی ضەرکۆَە
بکرێت ،ئۀاَەظ بەرپرضٍ نەئەَجبيذاَی ْێڕغەکە کبْبٔاڵتیبَی ضڤیهی کردٔەتە ئبيبَج ،بە
تَٕذی ضسابذرێٍ ٔ نێپرضیُۀەیبٌ نەگەڵذا بکرێت ،بۆ ئۀ يەبەضتەظ پێٕیطتە تیًێکی
َێٕدۀڵەتی ضەربەخۆ بۆنێکۆڵیُۀە نەْێرغە دٔژيُکبراَەکە پێکبٓێُذرێت .نەخبڵی ضێٓەيذا
داوایکرد نەَێٕ ئەجێُذای کبرەکبَی ئەَجٕيەَی ئبضبیع خبڵێک تبیبەت بەعێراق ٔ تٕرکیب
زیبد بکرێت ،بەْۆی بەردۀاو دٔببرەبَٕۀەی بەردۀايی پێػێهکبریییەکبَی تٕرکیب دژی
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ضەرٔەری خبک ٔ ئبضًبَی عێراق ٔ ئۀ ْێرغبَەی کە نەرێگەیۀە ْبٔاڵتیبَی عێراق دەکەَە
قٕرببَی .دٔاجبر دأایکرد کە حکٕيەتی تٕرکیب َبچبر بکرێت قەرەبٕی ْەيٕ ئۀ زیبَە گیبَی
ٔ يبدییبَە بکبتۀە کە بەر خەڵک ٔ َبٔچە گەغتیبرییەکە کۀتٌٕ نەئەَجبيی ْێرغەکە.
نەبەرايبەردا ،ئَٕجٕ کێچەنی جێگری ببڵیۆزی تٕرکیب نە َەتۀە یەکگرتٕٔەکبٌ ،رەتیکردۀە
کەئۀاٌ ْێرغی َبٔچە گەغتیبرییەکەی گَٕذی پەرەخیبٌ ئەَجبيذابێت ٔ ببضی نۀەکرد کە
ئۀاٌ راضتۀخۆ نە دٔای ْێرغەکبٌ پەیٕەَذیبٌ بەحکٕيەتی ْەرێى ٔ عێراقۀە کردٔۀ
ئبيبدەی خۆیبٌ بۆْبٔکبری ٔ دۆزیُۀەی ئەَجبيذەراَی ْێرغەکە دەربڕیٕەْ ،بٔکبت
نەراگەیەَذرأێکذا رەتیػیبٌ کردٔەتۀە تٕرکیب ئەَجبيذەری ئۀ ْێرغبَە بێت .بەاڵو فٕاد
حطێٍ ٔەاڵيی دایۀە ٔ رایگەیبَذ" ،ئێًە نە يیذیبکبَۀە گٕێًبٌ نۀە بٕٔە ٔ ْیچ ٔەاڵيێکی
فەريیًبٌ نەتٕرکیبٔە پێ َەگەیػتٕٔە".
ئَٕجٕ کێچەنی ،نەبەغێکی دیکەی قطەکبَیذا دەرببرەی بَٕی ْێسی تٕرکیب نەعێراق ببضی
نۀەکرد کەتٕرکیب ْەيیػە پبڵپػتی یەکێتی ٔ ضەرٔەری عێراق بٕە ،بەاڵو ئۀەی ضەرٔەری ٔ
یەکپبرچەیی خبکی عێراقی پێػێهکردٔە ،پەکەکەیە َەک تٕرکیب .پبضبٔی بَٕیػیبَی نەعێراق بۆ
ئۀە گێڕایۀە کە عێراق َبتٕاَێت بەضەر پەکەکەدا زاڵ ببێت ٔ یبخٕد َبیۀێت غەری پەکەکە
بکبت ٔ نەعێراق بیبَکبتە دەرۀە ،ئەيەظ راضتۀخۆ یبٌ َبڕاضتۀخۆ ٔادەریذەخبت کە عێراق
پبڵپػتی پەکەکە دەکبت ،چَٕکە بۀ ْۆیۀە پەکەکە تٕاَیٕیەتی کۆَترۆڵی ْ 3٢ەزار يەتر
چٕارگۆغەی خبکی عێراقذا بکبت ٔ نۀێٕە ْەڕەغە بۆ ضەر ئبضبیع ٔ بەرژۀەَذییەکبَی
تٕرکیب درٔضت بکبت .بۆیە تٕرکیب نەپێُبٔ ئبرايی ضُٕرٔ ئبضبیػی ٔاڵتەکەی ْبتٕەتە خبکی
عێراق ،نۀەْب دۆخێکیػذا عێراق َبتٕاَێت نۆيەی تٕرکیب بکبت ٔ زۆری نێبکبت نەبەکبرْێُبَی
يبفەکبَی بۆ بەرگریکردٌ نە خۆیی".
دٔابەدٔای قطەکبَی َٕێُەراَی عێراق ٔ تٕرکیب ٔ جێُیٍ پالضخبرت َێردەی تبیبەتی َەتۀە
یەکگرتٕەکبٌ بۆ عێراقْ ،ەریەک نەَٕێُەراَی ٔاڵتبَی ٔاڵتبَی ئەَذايی ئەَجٕيەَی ئبضبیع
(ئەيەریکب  ،فەرەَطب ،رٔضیب ،بەریتبَیب ،چیٍ ،ئەنببَیب ،بەرازیم ،ئیًبرات ،ئیرنەَذا ،گببۆٌ،
ْیُذضتبٌَ ،ەرٔیج ،غبَب ،يەکطیک ،کیُیب) .الی خۆیبَۀە ئیذاَەی ْێرغەی ْبٔیُە ْۀاری
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پەرەخیبٌ کردٔ دأای نێکۆڵیُۀەی گػتگیری َێٕدۀڵەتییبٌ کرد دەرببرەی ْێرغەکەْ ،بٔکبت
ْبٔخەيیبٌ بۆ عێراق دەربری ٔ ْیٕای چبکبَٕٔۀەیبٌ بۆ بریُذارەکبٌ خٕاضت ٔ پػتگیری
تۀأی خۆیبٌ بۆ ضەرٔەری خبکی عێراق ٔ ئبرايی ٔ ئبضبیع ٔ ضەقبيگیری عێراق
دٔپبتکردۀە.
ْەرچەَذە پیػتر ،فٕاد حطێٍ ٔەزیری دەرۀەی عێراق رایگەیبَذبٕ کە کبردەکەیٍ نەضەر
ببٔەڕْێُبٌ بە ئەَجٕيەَی ئبضبیػی َێٕدۀڵەتی ،بۆ دەرکردَی بڕیبری دەرکردَی ْێسەکبَی
تٕرکیب نەَبٔ خبکی عێراقذا ،بەاڵو ئەَجٕيەَی ئبضبیػی َێٕدۀڵەتی ،دەرببرەی ئۀ پرضە ْیچ
بڕیبرێکی دەرَەکرد.
هێژوی ئۆپەراسیۆى و هێرشەکانی تىرکیا لەسەر خاکی هەرێوی کىردستاى
تٕرکیب نەضبڵی  3٥٤٩رێککۀتُێکی ئەيُی نەگەڵ حکٕيەتی عێراق ٔاژۆکرد .ئبيبَجی
ڕێککۀتُەکە نۀکبتذا بۆ پبراضتُی ضُٕرٔ راگرتُی چبالکیی جٕاڵَۀە کٕردییەکبٌ بٕ نە
ببکٕرٔ ببغٕری کٕردضتبَذا .بەپێی رێککۀتُەکەْ ،ەردٔال رێککەتبٌٕ نەضەر ئۀەی کەنەکبتی
پێٕیطتذا بتٕاٍَ تب ( )3٢کیهۆيەتر بچُە قٕاڵیی خبکی یەکترە ،بەتبیبەت نەکبتێکذا کەرٔبەرٔی
ْێرظ ٔ يەترضی ْێسە چەکذارە کٕردییەکبٌ بَٕۀە .دٔاتر نەئبزاری ضبڵی  3٥٤٩ضُٕری
رێککەتُەکە بەرفرأاَکرأ َبٔی نێُرا رێککۀتُُبيەی (ْبریکبری ئبضبیع) ،ئەو رێککەتُە
رێگبی بەتٕرکیب دەدا کەنەکبتی پێٕیطتذا بەقٕاڵیی ( )٩٢کى بێتە َبٔ خبکی عێراقۀە.
تٕرکیب پػت بەضت بەو رێککۀتُُبيەیە ،یەکەو ئۆپەراضیۆَی ضەرببزی خۆیی نە  ٢١ئبیبری
 3٥٤٩بەبەغذاری (ْ )٣ەزار ضەرببز دەضتیپێکرد ،نەژێرَبٔی (ئۆپەراضیۆَی چبٔدێریکردَی
گەرو) ،نۀ ئۆپەراضیۆَەدا زیبتر نەپێُج کیهۆيەتر ضُٕری ْەرێًی کٕردضتبَی عێراقیبٌ بەزاَذ.
دٔاتر نە 3١ی تػریُی یەکەيی  3٥٤٤رێککۀتُێکی دیکەیبٌ ٔاژۆکرد بەَبٔی رێککۀتُُبيەی
رأَبٌ ،بەپپی ئەو ریكکەتُە ْەردٔال رێککۀتٍ بۆيبٔەی ضێ رۆژ نەکبتی پێٕیطتذا بەقٕاڵیی
( )١کى بچُە َبٔخبکی یەکتر بۆ رأەدَٔبَی ْێسە چەکذارەکبٌ.
ئۆپەراضیۆَەکبَیع بەردۀايیبٌ ْەبٕ ،بەاڵو یەکەو ئۆپەراضیۆَی ئبضًبَی تٕرکیب نە 3٢ی
ئببی  3٥٤٢نەَبٔ خبکی عێراق ٔ ْەرێى دژی چەکذاراَی پەکەکە ئەَجبيذرا.
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رٔدأەکبَی ضباڵَی 01۱۱تب ،0110خۆیبٌ بیُییۀە نە کۆتبیٓبتُی غەری ئێراٌ عێراق،
داگیرکردَی کٕەیت نەالیەٌ عێراق ،دٔاتر گەردەنٕنی بیبببٌ دژ بەعێراق نەکٕەیت ٔ ضەپبَذَی
گەيبرۆی َێٕدۀڵەتی بەضەر عێراقذا .ئەو دۆخە ْەنی بەخػییە تٕرکیب کە ضٕد نەبۆغبیی
ئەيُی ضەر ضُٕرەکبٌ ٔەربگرێت ٔ جبرێکی دیکە دەضتیکردۀە بەئەَجبيذاَی
ئۆپەراضیۆَەکبَی دەرۀەی ضُٕر .بەتبیبەتیع پبظ ضەپبَذَی بریبری دژە فریٍ بەضەر
عێراقذا نەالیەٌ ْبٔپەیًبَبَۀە ،دٔاتریع دايەزراَذَی حکٕيەتی ْەرێى ٔ درٔضتبَٕی
پەیٕەَذی نۀ َێٕاَەدا.
ئۀەبٕ ئۆپەراضیۆَی (ضٕپەرگە -گطک نێذاٌ) نەيبَگی ئببی  3٥٥3دەضتیپێکردٔ تب تػریُی
یەکەيی  3٥٥3بەردۀاو بٕٔ .بەيبٔەیەکی کەو نەْەايٍ يبَگذا جبرێکی تر تٕرکیب
ئۆپەراضیۆَێکی دیکەی ئەَجبيذا ،تیبیذا َسیکەی (ْ 3١ەزار) ضەرببزی تٕرک بەغذاریبٌ
تێذاکردٔ بەقٕاڵی ( )3١کى ْبتُە َبٔ خبکی عێراق ،ئەو ئۆپەراضیۆَە تب ْەفتەی یەکەيی يبَگی
تػریُی دٔەيی  3٥٥٢بەردۀاو بٕ.
تٕرکیب نەيبٔەی ضباڵَی  3٥٥٤-3٥٥٢بەردۀاو بٕ نە نەغکرکێػی ٔ ئۆپەراضیۆَی ضەرببزی
بۆضەر خبکی ْەرێًی کٕردضتبٌ .ئۆپەراضیۆَی دەرۀەی ضُٕری ٢٤ی کبََٕی دٔەيی 3٥٥٤
دژی کبيپی زەڵێ یەکێک بٕ نە ئۆپەراضیۆَە گۀرەکبٌ کەتیبیذا ژيبرەیەکی زۆر ْبٔاڵتی
يەدەَی غەْیذٔ بریُذاربٌٕ.
تٕرکیب نەئبزاری  3٥٥١ئۆپەراضیۆَی (چەنیک-ئبضٍ-پۆاڵ)ی بەبەغذاری َسیکەی (ْ ٩١ەزار)
ضەرببز ،بەپبڵپػتی تۆپٕ دەبببە ،بۆضەر خبکی ْەرێى ئەَجبيذا .نەو ئۆپەراضیۆَەدا بەقٕاڵی
( )٤٢کى ْبتُە َبٔخبکی ْەرێًی کٕردضتبٌ ٔ بۆ یەکەيجبر تٕرکیب تب ضُٕری رۆژئبٔای
ضٕریب رۆغت ٔ َسیکەی ( )٤١رۆژ ئۆپەراضیۆَەکەیبٌ بەردۀاو بٕ.
دٔای ئەو ئۆپەراضیۆَەْ ،ەر نەْەيبٌ ضبڵذا تٕرکیبٔ عێراق رێککۀتُُبيەیەکی دیکەیبٌ
ٔاژۆکرد ،کەتیبیذا رژێًی ضەداو حطێٍ رەزايەَذی پیػبَذا کەتٕرکیب دەتٕاَێت تبقٕاڵیی ٢٢کى
چٕارگۆغە ،بۆ نەَبٔبردَی چەکذاراَی پەکەکە ،بێتە َبٔ خبکی عێراقۀە .تٕرکیب ئەو
رێککۀتُُبيەیەی قۆضتۀۀ نەو رێگەیۀە ضتراتیژی خۆی گۆڕی ٔ نەپبڵ ئۆپەراضیۆَەکبَیذا،
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بەْەيبْەَگی نەگەڵ دەضەاڵتذاراَی کٕرد نۀ ضُٕرە ،دەضتیکرد بەدرٔضتکردَی بُکەی
ضەرببزی ،نەضەر خبکی ْەرێًی کٕردضتبٌ.
ئۀەبٕ نەضبڵی  3٥٥٢تٕرکیب پالَی رٔبەرٔبَٕۀەی نەدژی پەکەکە گۆڕی .بەجۆرێک کبََٕی
دٔەيی  3٥٥٢تٕرکیب بە نیٕایەکۀە ْبتە َێٕ خبکی ْەرێى ٔ بەرەضًی دەضتیکرد
بەدرٔضتکردَی بُکەی ضەرببزی ٔ خۆجێگیرکردٌ نەَبٔ قٕاڵی خبکی ْەرێًذا .دٔاتر پػت
بەضت بەبَٕی ضەرببزییبٌ نەَبٔ ْەرێًذا نەضبڵی  3٥٥٣ئۆپەراضیۆَی (چەکٕظ)یبٌ ئەَجبيذا.
بەيجۆرە کۆی ژيبرەی ئۆپەراضیۆَەکبَی تٕرکیب (ئۆپەراضیۆَی ئبضًبَی ٔ ٔغکبَی) نەضەر
خبکی ْەرێى ،نەضەرەتبی ضبڵی  3٥٥3تب ٢١ی ١ی  3٥٥٣گەیػتٕەتە ( )٣٩پرۆضە.
دٔاتر نەضبڵی  ٢٢٢٢-3٥٥٤ئۆپەراضیۆَەکبَی (چەکیچی ٔ يٕرادٔ ضەَذٔیچ)ی بەدٔادا ْبت.
نەگەڵ ئەَجبيذاَی ْەر ئۆپەراضیۆَێکیػذا تٕرکیب زیبتر خۆی خساَذۀەتە خبکی ْەرێى ٔ
ژيبرەی ضەرببزٔ بُکەکبَی زیبتر کردٔە .نۀکبتەغۀە تب ئەيرۆ تٕرکیب بەردۀايە نەضەر
ئەيجۆرە ضیبضەتە .نەئێطتبغذا بەگٕێرەی زاَیبرییەکبَی حکٕيەتی تٕرکیب )٩٣( ،بُکۀ
ببرەگبی ضەرببزیبٌ نەَێٕ خبکی ْەرێًی کٕردضتبَذا ْەیە .زاَیبریەکبَی دیکەظ ببش
نەزیبدبَٕی ئۀ ژيبرەیە دەکەٌ بۆ ( )٢٤بُکەی ضەرببزی.
يبٔەی ضباڵَی  ٢٢٢٢تب  ،٢٢٢٣ئۆپەراضیۆَەکبَی دەرۀەی ضُٕر راگیراٌ ،بەاڵو نە٩ی
تػریُی دٔەيی  ٔ ٢٢٢٣نەضەردەيی فەريبَڕۀای ئبکپبرتیذا دٔببرە ْێرظ ٔ پەاليبرەکبَی
تٕرکیب بۆضەر ْەرێًەکبَی پبراضتُی يەدیب ،بەْبٔکبری فرۆکەی بێفرۆکۀاَی ئەيەریکی
دەضتیبَپێکردۀە .دٔاتر نە 3ی کبََٕی یەکەيی  ٢٢٢٣تب 3ی کبََٕی  ٢٢٢٤تٕرکیب ْێرظ ٔ
ئۆپەراضیۆَی زەيیُی بەرفرأاَی بۆضەر َبٔچەی خٕاکٕرک ٔ ْەرێًی زاپ ئەَجبيذا.
پەاليبرٔ بۆردٔيبَەکبَی تٕرکیب َبٔە َبٔە نەضُٕری ْەرێًی کٕردضتبٌ بەردۀاو بٕ ،زۆرجبر
ْبٔاڵتیبَی يەدەَیع دەکراَە ئبيبَج ،نەًََٕەی کۆيەڵکٕژی ئۀ خێساَە ( )٣کەضییەی کە نەضەر
رێگبی کٕرتەک راَییە نە ٢3ی ئببی  ٢٢33ئۆتۆيبێهەکەیبٌ کرایە ئبيبَجی فرۆکەکبَی تٕرکیبٔ
ضەرجەيیبٌ غەْیذ بٌٕ ،کەچٕاریبٌ يُذاڵ بٌٕ.
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نەضبڵی  ٢٢3٢نەچٕارچێٕەی دەضتپێکی پرۆضەی ئبغتیذا ،پەاليبرٔ ْێرغەکبَی تٕرکیب
تبرادەیەک خبٔبَٕۀە ٔ پەکەکەظ ئبگربەضتی راگەیبَذ.
نە ٢٤ی تەيٕزی  ٢٢3١جبرێکی تر ،تٕرکیب دەضتیکردۀە بەْێرغی ئبضًبَی ٔ ْەرێًەکبَی
(قەَذیم ،يەتیُبْ ،ەفتبَیٍ ،ئبڤبغیٍ ،خٕاکٕرک ،خُێرۀ گبرە)ی بە ( )١٢فرۆکە بۆردٔيبَکرد.
ئەو ْێرغە ْبٔکبت بٕ نەگەڵ ْێرظ ٔ پبکتبٔی ضیبضی نەغبرەکبَی ببکٕری کٕردضتبٌ ،دژ
بەچبالکٕاَبَی کٕرد.
تٕرکیب نە 3٤ی کبََٕی یەکەيی ٢٢3٣دا نە َبٔچەٖ غەيسیُبَی جۆنەيێرگۀە ،دەضتی کردۀە
بەْێرغکردٌ بۆضەر خبکی ْەرێًی کٕردضتبٌ ٔ بە کۆپتەر ژيبرەیەکٗ زۆر ضەرببزی نە
َبٔچەکبَٗ (گەنیی رەظ ،چیبی ضیرۆ ،چیبی ئەڤذۆنکۆفی ،ئبڤب حبجی بەگ) دابەزاَذٔ بە
قٕاڵیی ( )٩٢کیهۆيەتر ْبتە َبٔ خبکێ ْەرێًۀۀ نەَبٔچەی (نێهکبٌ ،چیبدێڵ ٔ چەَذ غٕێُێکٗ
تر) بُکەٖ َٕێی ضەرببزیی درٔضتکرد .تٕرکیب بەردۀايبٕ نەئۆپەراضیۆَەکبَی نە ٢٣ی ئبیبری
 ٢٢3٥ئۆپەراضیۆَی (پەَجە)ی بەْبٔکبری فرۆکە جەَگیەکبَی دەضتپێکرد .نەْەيٕ ئەو
ْێرغبَەغذا بەردۀاو ْبٔاڵتیبَی يەدەَی بَٕەتە قٕرببَی یەکەيی پەاليبرٔ بۆردٔيبَەکبَی
تٕرکیب.
ئەيیُذاری پێطٕی گػتیی ٔەزارەتی پێػًەرگە (جەببر یبٔەر) رایگەیبَذ ":نە 3ی کبََٕی
یەکەيی ٢٢3١ۀە تبٔەکٕ ٩3ی کبََٕی یەکەيی  ،٢٢3٤تٕرکیب ( )٩٥٤جبر ْێرغی ئبضًبَی ٔ
بۆردٔيبٌ ٔ ( )٤٢١جبریع بە تۆپخبَەکبَی ْێرغی کردٔەتە ضەر َبٔچە جیبٔازەکبَی
ْەرێًی کٕردضتبٌ ٔ ( )٢٤٤گَٕذ نۀ ْێرغبَەدا کرأَەتە ئبيبَج".
الی خۆیۀە (ئەحًەد ضەحبف)ٔ ،تەبێژی ٔەزارەتی دەرۀەی عێراق ،نەببرەی ئۀەی کەتٕرکیب
بەپێی رێککۀتُەکبَی پێػٕی نەگەڵ حکٕيەتی عێراق ،رێگەی بەخۆی دأە بێتە َبٔخبکی
عێراقَ ،بٔبرأ نۀببرەیۀە بەکەَبڵی رٔدأی رایگەیبَذ":نەئێطتبدا ْیچ رێککۀتُێکی ئەيُی
نەَێٕاٌ عێراق ٔ تٕرکیبدا بَٕی َییە .بَٕی پبرتی کرێکبراَی کٕردضتبٌ نەعێراقذا بەْۆی
ْەڵەکبَی رژێًی پێ ػٕٔە ،رژێًی پێػٕٔ نەگەڵ تٕرکیب رێککۀتٕٔە بۆ نێذاٌ نە پەکەکە،
ئۀەظ رێککۀتٍ َەبٕٔە ،کۆَٕٔضی نێکتێگەیػتُی ْبٔبەظ بٕٔە ،نۀەغذا ٔا ْبتٕٔە کە
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ْەرکبتێک تٕرکیب بیۀێت ئۆپەراضیۆٌ بکبت ،دەبێت دأای يۆڵەت بکبت ْەئٕ جبرێک .بەاڵو
ئۀ نێکتێگەیػتُە نەگەڵ کۀتُی رژێًی پێػٕ نەدٔای ضبڵی ٔ٢٢٢٩ە ْیچ کببیُەیەکی
حکٕيەتی عێراق "داَی پێذاَەَبٔۀ کبری پێُبکرێت".
بەيجۆرە ضٕپبی تٕرکیب يبٔەی ( )٩٥ضبڵە بەپبضبٔی ئبضبیػی َەتۀەیی ٔ نەَبٔبردَی
پەکەکە ،بەردۀايە نەغکرکێػی ٔ پەاليبری َبٔچە جیبٔازەکبَی ْەرێًی کٕردضتبٌ کردٔە .نەو
ضباڵَەی دٔایذا ضتراتیژی خۆی گۆڕیٕۀ زیبتر دەضتی بە درٔضتکردَی بُکەی ضەرببزی ٔ
ْۀاڵگری کردٔە نەَبٔ خبکی ْەرێًی کٕردضتبَذا .ئەيە نەالیەک جۆرێکە نەپێػێهکبری یبضبی
َێٕدۀڵەتی ٔ ضەرٔەری عێراق ،نەالیەکی دیکە ْەَگبٔێکی داگیرکبرییە بۆيبَۀەْ ،بٔکبت
خٕاضتێکە بۆ ئۀەی ْەرکبت ٔیطتی نەَێٕ خبکی ْەرێًۀە بتٕاَێت بەئبضبَتریٍ غێٕە
پەاليبری پەکەکە ٔ کبر بۆ خٕاضت ٔ ئبيبَجە ضتراتیژییەکبَی بکبت.
بنکە سەربازییەکانی تىرکیا لەسنىری هەرێوی کىردستاى
تٕرکیب چەَذیٍ َبٔەَذٔ بُکەی ضەرببزی ئبغکرأ ببرەگبی َٓێُی ْۀاڵگری نەْەرێًی
کٕردضتبَذا ْەیە ،تب بەر نەئەَجبيذاَی ئۆپەراضیۆَە ئبضًبَییەکەی رۆژی ( ٖ)3١حٕزەیراَی
( ،)٢٢٢٢بەگٕێرەی زاَیبرییەکبَی دەزگبکبَی َسیک نەپبرتی کرێکبراَی کٕردضتبٌ ،ژيبرەی
بُکۀ ببرگە ضەرببزی ٔ ْۀاڵگرییەرکبَی تٕرکیب نەضُٕری ْەرێًی کٕردضتبٌ َسیکەی ()2٢
بُکۀ ببرەگبی ضەرببزی بٌٕ ،نەدیبرتریُیػیبٌ بریتی بٌٕ نە:
(بُکەی ضەرببزیی ببتٕفب ،بُکەی ضەرببزیی کبَی يبضی (گردی ببرٔخ) ،ببرەگبی ضەرببزیی ٔ
نۆجطتی ٔ فڕۆکەخبَەی ببيەڕَی ،بُکەی ضەرببزیی ضُک ،بُکەی ضەرببزیی بێگۆڤب (گردی
بی) ،بُکەی ضەرببزیی گەنیی زاخۆ ،بُکەی ضەرببزیی ضیرێ (غیالدزێ) ،بُکەی ضەرببزیی
ضیرێ (غیرتێ) ،بُکەی ضەرببزیی کٕپکێ ،بُکەی ضەرببزیی قًرێ نە بەرٔاری ،بُکەی
ضەرببزیی کۆخێ ضپی ،ببرەگبی ضەرببزیی چیبی ضەرزێڕی ،ببرەگبی ضەرببزیی غبرەدێی
زێهکبٌ نە بُبری چیبی يەقهٕة ،بُکەی ضەرببزیی ببغیک (ببغٕری ڕۆژْەاڵتی يٕضڵ)،
ببرەگبی ضەرێ دٔٔپػک (گردی يەال یەحیب) ،ببرەگبی دێرەغیع ،بُکەی ضەرببزیی چیبدێم،
بُکەی ضەرببزیی نێهکبٌ ،ببرەگبی ضەرببزیی چیبی کتکیٍ ،ببرەگبی ضەرببزیی دەرگبی
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دأەتییە (ْەفتبَیٍ) ،ببرەگبی گردی پبرتیساٌ نە ْەفتبَیٍ ،ببرەگبی گردی کۆَفراَص نە
ْەفتبَیٍ ْ...تذ).
بەاڵو دٔای دەضتپێکردَی ْەردٔ ئۆپەراضیۆَی (چُگی ْەڵۆ ٔ چُگی پڵُگ) نەرۆژاَی ٔ3١
3٣ی حٕزەیراَی  ،٢٢٢٢بۆ ضەر پێگەکبَی پەکەکە نە ببغٕری کٕردضتبٌ ٔ َبٔچەی ْەفتبَیٍ
نە ضُٕٔری زاخۆ .ژيبرەی ئەو بُکە ضەرببزی ٔ ْۀاڵگریبَەی تٕرکیب نەضُٕری ْەرێًی
کٕردضتبٌ نەيبٔەی یەک يبَگذا زیبدی کرد بۆ ( )٩٣بُکە .ئۀەبٕ رۆژی دٔٔغەيًە ٢ی
تەيٕزی ٢٢٢٢ضەرۆکبیەتیی کۆيبری تٕرکیب نە تٕیتەرَٕ ،ێتریٍ َەخػەی ْێسەکبَی تٕرکیبی
نەضُٕری ْەرێًی کٕردضتبٌ باڵٔکردۀە.3

بەپێی َەخػەکە ،دەردەکۀت کە تٕرکیب  ٩٣خبڵ ٔ بُکەی ضەرببزی نەضُٕری َبٔچەکبَی
ْەرێًی کٕردضتبٌ بَٕیبدَبٔۀ ْێسەکبَی تیبدا جێگیرکردٔە.
بُکە ضەرببزییەکبَی تٕرکیبظ نە ضُٕری ضۆراَۀە نە ببکٕری رۆژْەاڵتی ْەرێًی
کٕردضتبَۀە دەضتپێذەکەٌ ،تبٔەکٕ ضُٕری زاخۆ نە ببکٕری رۆژئبٔای ْەرێًی کٕردضتبٌ
درێژ دەبُۀەْ ،بٔکبت ضێ بُکەی ضەرببزیػی نە َسیک ْۀنێر ٔ ببغیک ٔ دْۆک
نەَەخػەکەی تٕرکیبدا دەضتُیػبَکردبٕ .نەالیەکی دیکۀە َەخػەکەی تٕرکیب ،ئۀ غٕێُبَەغی
دیبریکردبٕ کە ٔاڵتی تٕرکیب بە َبٔچەی ژێر کۆَترۆڵی ْێسەکبَی پبرتی کرێکبراَی
کٕردضتبٌ ٔ َبٔچەکبَی ژێر دەضەاڵتی حکٕيەتی ْەرێى ٔ حکٕيەتی بەغذادیبٌ دەزاَێت ،بە
َبٔچە دابڕأەکبَیػۀە.

َ 3ەخػەی بُکە ضەرببزییەکبَی تٕرکیب نە ْەرێًی کٕردضتبٌ ،نەالیەٌ پەرەی فەريی ضەرۆکبیەتی کۆيبری تٕرکیب نە تٕیتەر باڵٔکرایۀە،
بەاڵو دٔاتر بەْۆی رەخُەی تَٕذی الیەَە ئۆپۆزضیۆَەکبَی ئۀ ٔاڵتۀ درٔضتبَٕی کبرداَۀەی َێٕدۀڵەتی ،دەرببرەی پێػێهی ضەرٔەری
ٔ یەکێتی خبکی عێراق نەالیەٌ تٕرکیبٔەَ ،ەخػەکەیبٌ نەپەڕەکەداا ضڕییۀە.
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َەخػەی بُکە ضەرببزییەکبَی ئێطتبی تٕرکیب کەنە تٕیتەری ضەرۆکبیەتی کۆيبری تٕرکیب باڵٔکرایۀە

بەپێی ئۀ َەخػە باڵٔکرأەی ضەرۆکبیەتی کۆيبری تٕرکیب ،کەبەغێک نەبُکە ضەرببزییەکبَی
تٕرکیب ،بەَسیکەی قٕاڵیی  ٤٢کیهۆيەتر خبکی ْەرێًی کٕردضتبَیبٌ بەزاَذٔۀ یەکە
ضەرببزییەکبَی تٕرکیب بەئبغکرا نە َسیک ْۀنێری پبیتەختی ْەرێى ٔ َسیک غبرەکبَی زاخۆ
ٔ دْۆک ٔ بەعػیقە باڵٔبَٕۀەتۀە.
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نەيببرەیۀە ٔتەبێژی ٔەزارەتی پێػًەرگەی حکٕيەتی ْەرێًی کٕردضتبَیع نەڕۆژی ٢٣ی ٢ی
 ٢٢٢٢داَی بۀ راضتیەداَبٔ رایگەیبَذ":ضٕپبی تٕرکیب بە قٕاڵیی ( ٢٢بۆ  )٤٢کیهۆيەتر ٔ
ئێراٌ بەقٕاڵیی ( )3٢کیهۆيەتر ضُٕری خبکی ْەرێًی کٕردضتبَیبٌ بەزاَذٔۀ ببرەگبی
ضەرببزییبٌ درٔضتکردٔە".
نەالیەکی دیکۀە ،تیًی کٕردضتبَی عێراقیی رێکخرأی )(CPTی ئەيریکی رایگەیبَذٔە:
"تٕرکیب نەئێطتبدا ( )١١ببرەگب ٔ ( )٥بُکەی ضەرببزیی نە ْەرێًی کٕردضتبٌ ْەیە ٔ بە
قٕٔاڵیی جیبٔاز نە پبرێسگبکبَی ْۀنێر ٔ دْۆک ْبتٕٔەتە َبٔۀە ،زۆریُەی ئۀ ببرەگب ٔ
بُکبَە نە پبرێسگبی دْۆک بٌٕٔ .دەغڵێت ،نە کۆی ( )3٩٤کەضی ضڤیم کە بەْۆی غەڕی
تٕرکیب ٔ پەکەکۀە کٕژرأٌ )٣٤( ،یبٌ نە پبرێسگبی دْۆک بٌٕٔ ،نە ( )٢٢٤بریُذاریع
( )3٢٢یبٌ نۀ پبرێسگبیە بٌٕٔ".
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کبيەراٌ عٕضًبٌ ،ئەَذايی تیًی کٕردضتبَی عێراقی رێکخرأی ) (CPTی ئەيریکی نەببرەی
غەڕی تٕرکیب ٔ پەکەکە ٔ ئۆپەراضیۆَەکبَی تٕرکیب نە ْەرێًی کٕردضتبٌ بە تۆڕی رٔدأی
راگەیبَذٔە" :تٕرکیب نە يبَگی 3٢ی ضبڵی ٔ٢٢3٣ە ئۆپەراضیۆَە زەيیُییەکەی بۆ َبٔچەی
ضیذەکبٌ نە پبرێسگبی ْۀنێر دەضتپێکرد ٔ بە قٕٔاڵیی ( ٩١بۆ  )٤٢کیهۆيەتر نە ضیذەکبَۀە
ْبتٕٔەتە َبٔۀە ،دٔاتریع نە زاپ ٔ ئبڤبغیُۀە بە قٕٔاڵیی  3٥کیهۆيەتر ْبتٕٔەتە پێػۀە ٔ
دٔاییٍ ببرەگبغی نە 3٢ی حٕزەیراَی  ٢٢٢٢نە چیبی کٕڕەژارۆ جێگریکرد ،پبغبَیع نە
حەفتبَیٍ بە قٕٔاڵیی ( )3١کیهۆيەتر ْبتٕٔەتە َبٔۀە ٔ نە بەرٔاریی بباڵظ ( )3٢کیهۆيەتر.
رٔٔدأەکەی رۆژی ٢٢ی ئەو يبَگەی گَٕذی پەرەخ نە ببرەگبی ضەرببزیی خبيتیرۀە تۆپببراٌ
ْەبٕٔ ،کە ( ٥بۆ  )3٢کیهۆيەتر نە خبکی تٕرکیبٔە دٔٔرە ٔ نە يبَگی حٕزەیراَی  ٢٢٢٢دٔٔ
بُکەی ضەرببزیی تێذا جێگیر کرأە".
بەپێی بەدٔاداچَٕٔەکبَی رێکخرأی  ،CPTژيبرەی ببرەگب ٔ بُکە ضەرببزییەکبَی تٕرکیب نە
ْەرێًی کٕردضتبٌ نەکبتی ئێطتبدا زیبدی کردٔە بۆ ( )٢٤ببرەگبٔ بُکەی ضەرببزی)١١( ،یبٌ
ببرەگبٔ ()٥یبٌ بُکەی ضەرببزیٍ ،کە بەو غێٕەیەظ بەضەر پبرێسگبکبَذا دابەغبٌٕ:
پبرێسگبی ْۀنێر )3٤( :ببرەگبی ضەرببزی ،بەو غێٕەیە دابەغکرأٌ :ضیذەکبٌ )3٢( :ببرەگب،
يێرگەضۆر )٢( :ببرەگب.
پبرێسگبی دْۆک )٤3( :ببرەگبی ضەرببزی ،بەو غێٕەیە دابەغکرأٌ :ئبيێذی ،غێالدزێ ،کبَێ
يبضی ،ببيەڕَێ ٔ دێرەنٕٔک )٢٩( :ببرەگب.
ئیذارەی ضەربەخۆی زاخۆ )3٤( :ببرەگب
ْەرٔەْب ( )٥بُکەی ضەرببزی ْەٌ ،کە غەغیبٌ نە حەفتبَیٍ ٔ ضێیبٌ نە ضیذەکبٍَ.
نەالیەکی دیکۀە ،رۆژی ٢٩ی تەيٕزی  ٢٢٢٢نەداَیػتُی َبئبضبیی پەرنەيبَی عێراق نەببرەی
ْێرظ ٔ تۆپببراَەکبَی تٕرکیب بۆضەر گَٕذی پەرەخی زاخۆ( .عەبذٔنئەيیر یبرەاڵ) ضەرۆك
ئەركبَی ضٕپبی عێراق رایگەیبَذ" :نەئێطتبدا زیبتر نە (ْ ٤ەزار) ضەرببزی تٕركیب نە ْەرێًی
كٕردضتبٌ ْەیەْ .بٔکبت زیبتر نە ( )3٢٢خبڵی ضەرببزی تٕركیب نە ْەرێًی كٕردضتبَذا
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بَٕیبٌ ْەیە .تٕرکیب پێُج بُكەی ضەرببزی ٔ ئبضًبَی نە ْەرێًی كٕردضتبٌ درٔضتکردٔە،
نەگەڵ بُكەی ضەرببزی زنیكبٌ نە َەیُۀا".
ئاهانجی تىرکیا لەدروستکردنی بنکەی سەربازی لەنێى هەرێن و خاکی عێراقدا
دەضەاڵتذاراَی تٕرکیب ،نەکبتی درٔضتکردَی بُکە ضەرببزییەکبَیبٌ نەضەر خبکی ْەرێًی
کٕردضتبٌ ،نەنێذٔاٌ ٔ قطەکبَیبَذا ئبيبژەیبٌ بۆ ئۀە دەکرد کە (ببکٕری عێراق) ْەرێًی
کٕردضتبٌ ببخچّی پػتۀەی تٕرکیبیە ،بۆیە دەبێت بتٕاَیٍ نەداْبتٕدا حٕکى بەضەر ْبتٕچۆٔ
جًٕجۆڵەکبَی ئۀ َبٔچەیەدا بکەیٍ .ئۀکبت بٕڵەَذ ئەجۀیذی ضەرۆک ٔەزیراَی تٕرکیب،
دەرببرەی ئەو ضتراتیژەی تٕرکیب رایگەیبَذ" :ئێًە نەرێگەی ْێسەکبًَبَۀە نەببکٕری عێراق
َبٔچەیەکی ئبرايًبٌ بەقٕاڵیی ( )٩٢-١کى درٔضتکردٔۀ َسیکەی (ْ ٤ەزار) ضەرببزيبٌ تێذا
جێگیرکردٌٔ بۆ کۆَترۆڵکردَی جٕڵۀ بەرەَگبربَٕۀەی چبالکییەکبَی پەکەکۀ پبراضتُی
ضُٕرەکبًَبٌ .نەداْبتٕغذا زیبتر پەرە بەپرۆضە ضەرببزیەکبًَبٌ دەدەیٍ نەَێٕ ئۀ َبٔچە
ئبرايەدأ پێٕیطتیع بکبت نەداْبتٕدا ْێسی زیبتری بۆ رۀاَە دەکەیٍ".
ئەو ٔتبَەی ئەجۀیذ بەفیعهی کبری نەضەرکرأ تٕرکیب پەرەی بەو ضیبضەتەیذأ رۆژ دٔای رۆژ
زیبتر خۆی خساَذە َێٕخبکی ْەرێًۀە ،ضُٕری ئۀ َبٔچەی ئبرايٕ پػتێُە ئەيُیەظ
کەْۀڵیبٌ بۆدەدا زیبتر فرأاَیبَکرد .بەًََٕە تٕرکیب نەئێطتبدا پػتێُەیەکی ئەيُی ٔ
ضەرببزیی نەضُٕری تٕرکیبٔە بە قٕاڵیی ( ٢٢بۆ  )٤٢کیهۆيەتر نەَبٔ خبکی ْەرێًی
کٕردضتبَذا درٔضت کردٔە .کەدەکرێت نێرەدا زۆر بەکٕرتی بەغێک نەئبيبَجە ضەرەکییەکبَی
ئەو ْەَگبٔەی تٕرکیب بەيجۆرە بخەیُەرٔ:
 .3تٕرکیب ئبيبَجییەتی بەردۀاو نەَێٕ ْەرێًی کٕردضتبٌ ٔ عێراقذا تۀاجٕدی ْەبێتْ ،ەو
نەرٔی ضیبضی ْەو نەرٔی ضەرببزییۀە .نەئێطتبغذا ئەيەی بەدیٓێُبٔە .بۆیە ْەرٔا ئبضبٌ
َیبزی َییە ئۀ َبٔچبَەی ْەرێًی کٕردضتبٌ چۆڵ بکبت ٔ نێیبٌ بکػێتۀە ،يێژٔظ
ضەنًبَذٔیەتی ْێسی تٕرکیب چٕبێتە ْەر َبٔچٕ جێگەیەک ،بەئبضبَی دەضتبەرداری َببێت ٔ
نێی َبکػێتۀە .رۆژاَەظ زیبتر پەنذەْبٔێژێت ٔ خبڵی چبٔدێریی ٔ بُکەی ضەرببزیی
دیکەظ دادەيەزرێُێت .بێگٕيبٌ ئەيەظ جۆرێکە نەداگیرکبریْ .بٔغێٕەی ئۀەی نە پبرێسگبی
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ئیذنەبی ضٕریبٔ بەغێک نە َبٔچەکبَی ببکٕرٔ رۆژْەاڵتی ضٕریب ئەَجبيیذأە .نۀێػۀە يبفی
بە خۆی دأە راضتۀخۆ دەضتٕەرداٌ نە کبرٔببری َبٔخۆیی ضٕریبدا بکبت.
 .٢تٕرکیب بەفیعهی نەْەرێًی کٕردضتبٌ نەرٔی ْێسی ضەرببزییۀە تۀاجٕدی ْەیۀ ْەرکبت
بیۀێت نەَبٔجەرگۀ قٕاڵیی کٕردضتبَۀە پػت بەضت بۀ بَٕە عەضکەریەی کەْەیەتی،
ئیعالَی ئۆپەراضیۆَەکبَبَی دەکبت دژ بەپەکەْ ،بٔغێٕەی ئۀ پێُج ئۆپەراضیۆَە ئبضًبَی ٔ
زەيیُیەی کەنەيبٔەی دٔ ضبڵی رابردٔدا ئەَجبيیذأٌْ .بٔکبت ْەر نۀ رێگەیەغۀە
دەضتێٕەرداٌ دەکبت نەَێٕ ْبٔکێػە ضیبضییەکبَی عێراقذا ،بەتبیبەت پەیٕەضت بەيەضەنەی
تٕرکًبَەکبٌ نەْەرێى ٔ عێراقذا.
ْ .٩ەڵبژاردَی زۆرێک نە َبٔچەکبٌ بۆ دايەزراَذَی بُکۀ ببرەگبی ضەرببزیی نەالیەٌ
تٕرکیبٔە ،نەَێٕ قٕاڵیی خبکی ْەرێًی کٕردضتبٌ ،پەیٕەضتە بەگرَگی ضتراتیژی ئۀ
َبٔچبَۀە ،چَٕکە تٕرکیب دەیۀێت نەرێگەی بَٕی نۀ َبٔچبَەدا ،بۀردی ئبگبداری جًٕجۆڵ
ٔ پەیٕەَذییەکبَی َێٕاٌ رۆژئبٔأ ببغٕری کٕردضتبٌ بێت ،نەالیەکی دیکەظ دەخٕازێت نەو
رێگەیۀە ْێڵی پەیٕەَذی ٔ ْبریکبری َێٕاٌ ْێسەکبَی ْەضەدە نەببکٕرٔ رۆژْەاڵتی ضٕریب
(رۆژئبٔای کٕردضتبٌ) ،نەگەڵ ْێسەکبَی پەکەکە نەَبٔ ضُٕری ْەرێًی کٕردضتبَذا ببرێت.
ْبٔکبت جًٕجۆڵی َٓێُی ٔ رۆژاَەی گەریالکبَی پەکەکەظ ضُٕردار بکبت.
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َەخػەی پػتێُەی ئەيُی تٕرکیب نە زاخۆٔە بۆ ضۆراٌ بەقٕاڵیی  ٤٢کى

ئاهانجی هێرش و بۆردوهاى و ئۆپەراسیۆنەکانی تىرکیا لەهەرێوی کىردستاى
تٕرکیب الیخۆیۀە بەردۀاو رایگەیبَذٔە ئبيبَجی ضەرەکی ْێرغەکبَی ،بریتییە نەغەڕٔ
رٔبەڕٔبَٕۀەی پەکەکە ،ئۀەظ بەيەبەضتی نەَبٔبردٌ ٔ ضُٕردارکردَی چبالکییەکبَی پەکەکە،
نەَێٕ قٕاڵی ی َبٔچەکبَی ْەرێًی کٕردضتبَذا .ئەيەظ ٔەک ئبيبَجێکی ضەرەکی ٔ راگەیەَذرأ
ئبغکرای ئۆپەراضیۆَەکبَی تٕرکیب ببش دەکرێت.
نەبەرايبەر ئەيەدا ،چەَذ ئبيبَجێکی دیکەی غبرأە ٔ َٓێُی ٔ ضتراتیژی تٕرکیب نەپػت ئەو
ْێرغبَۀە خۆیبٌ حەغبر دأە ،نەدیبرتریُیبٌ پەیٕەضتە بەخٕاضتی تٕرکیب بۆ پبٔاَخٕازی ٔ
فرأاَخٕازی ضُٕرەکبَی ٔ ضەپبَذَی ْەژيَٕی خۆٖ بەضەر َبٔچەکەدا .بە ٔاتبیەکی دیکە
خۀَی گەڕاَۀە بۆ دەضتکۀتە يێژٔییەکبَی ضەردەيی عٕضًبَی .نەو ضەردەيەغذا ْەَگبٔە
کردەییەکبَی ئەو خٕاضتەی تٕرکیب بەئبغکرا نەْێرظ ٔ نەغکرکێػییەکبَی دیکەی تٕرکیبدا بۆ
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داگیرکردَی َبٔچەکبَی ببکٕری ضٕریب (رۆژئبٔای کٕردضتبٌ) ٔ نەغکرکێػی تٕرکیب بۆ
ٔاڵتی نیبیبٔ خٕاضتی بۆ پەاليبرداَی یۆَبٌ ٔ یبريەتیذاَی ئبزەرببیجبٌ دژی ئەريەَطتبٌ
بەئبغکرا دەبیُذرێت .ئۀەغی پەیٕەضتە بەْەرێًی کٕردضتبَۀە ،دەضەاڵتذاراَی تٕرکیب
نەچەَذیٍ بۆَەدأ بەئبغکرا ٔ پػت بەضت بەَەخػەی (پەیًبَُبيەی عەْذی يیههی) ،ئەو
َبٔچەیە بەبەغێکی داَەبڕأ نە خبکی تٕرکیب دەزاٍَ .نەو پێُبٔەغذا پەکەکە بٕەتە ببغتریٍ
پبضبٔ بۆ ئۀەی تٕرکیب ،بەَبٔی پبراضتُی ئەيُی قۀيی ٔ ئبضبیػی ضُٕرەکبَی ٔ خۆپبرێسی،
نەيبٔەی ( )٩٣ضبڵی رابردٔدا بەبەردۀايی ْێسی ضەرببزی رۀاَەی خبکی کٕردضتبٌ بکبت.
نەئێطتبغذا بەفەريی چەَذیٍ بُکۀ ببرەگبی ضەرببزی ٔ ْۀاڵگری تٕرکیب نەو ضُٕرەدا
دايەزرێ ُذرأٌ ،رۆژاَەظ زۆر بەئبزاداَە نەو َبٔچبَەدا بەپێچۀاَەی ْەيٕ پرەَطیپێکی یبضبی
ٔ َێٕدۀڵەتی ،بەپػتگیری بۆردٔيبَی بەردۀاوْ ،ێرظ ٔ ئۆپەراضیۆٌ ٔ چبالکی ضەرببزی ٔ
ئەيُی ٔ ْۀاڵگری ئەَجبو دەدەٌ.
ئەو ئۆپەراضیۆَبَەی تٕرکیب ،نەدیٕە غبرأۀ ضتراتیژیەکەیذا ئبيبَج نێی بەْێسکردٌ ٔ
ضەپبَذَی حسٔری تٕرکیبیە بەضەر خبکی ْەرێًی کٕردضتبَذا ،ئۀەظ نەرێی ئۀ َبٔەَذ ٔ
بُکە ضەرببزیبَەی کە نە يبٔەی ضباڵَی رابردٔدا تٕرکیب نەو ْەرێًەدا درٔضتی کردٌٔٔ ،اتە
تٕرکیب دەخٕازێت َفٕزٔ دەضەاڵتی خۆیی نەکٕردضتبٌٔ ،ەک َبٔچەیەک کەبەيبفی دێریُی
خۆیی دەزاَێت ،بەْێسترٔ جێگیرتر بکبت ٔ نۀێٕە ْەرکبت ٔیطتی ْۀڵ بۆ بەدەضتٓێُبَی
ئبيبَجەکبَی دیکەی بذات ،نەًََٕەی ْێرغکردَە ضەر قەَذیم ٔ غەَگبل نەداْبتٕدا.
نەالیەکی دیکۀە تٕرکیب ئبيبَجیەتی بەو ْێرظ ٔ پەاليبراَە تبرادەیەک تٕاَیٕیەتی نەَێٕ
قٕاڵی خبکی ْەرێًی کٕردضتبَذا پػتێُەیەکی ئەيُی بەقٕاڵیی ( ٤٢بۆ  )١٢کیهۆيەتر ٔ
درێژایی زیبتر نە ( )١٢کیهۆيەتر درٔضتبکبت .ئەيەظ بەيەبەضتی کۆَترۆڵکردَی جًٕجۆڵ ٔ
چبالکییەکبَی پەکەکۀ دابڕیُی ْێڵی پەیٕەَذی نەَێٕاٌ قەَذیم نەگەڵ غەَگبل ٔ رۆژئبٔأ
ببکٕری کٕردضتبَذا.
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نەگەڵ ْەيٕ ئەيبَەدا ،دەکرێت بڵێیٍ ئبيبَجی کبتی تٕرکیب نەئەَجبيذاَی ئەو ْێرغبَەدا بۆ
ئۀەیە کە نەرێی ئەو ئۆپەراضیۆَبَۀە بتٕاَێت نەرێگەی يیذیبٔە تٕاَب ٔ ْێسی تەکُەنۆژیبی
ضەرببزی خۆٖ نە َبٔچەکەدا ًَبیع بکبتْ .بٔکبت پەیبيێکی ْەرێًی ٔ َێٕدۀڵەتیع
بگەیەَێتە ٔاڵتبَی َبٔچەکۀ جیٓبٌ بەتبیبەتیع (عێراق ٔ ئێراٌ ٔ ئەيەریکبٔ رٔضیب).
نە دیٕە ضتراتیجیەکەغذا تٕرکیب ئبيبَجیەتی رۆڵ ٔ پێگەی خۆی ،نەَێٕ ْبٔکێػە ٔ يهًالَێ
ضیبضی ٔ ْەرێًییەکبَی َبٔچەکەدا بطەنًێُێ ٔ بطەپێُێت ،بەدیبریکرأیع نەَێٕ يهًالَێ
ضیبضی ٔ يەزْەبی ٔ َەتۀەییەکبَی عێراق کٕردضتبَذا ...ئەيبَۀ چەَذیٍ خٕاضت ٔ
ئبيبَجی دیکە.
لێکەوتەو زیانی هێرشەکانی تىرکیا بۆ سەر هەرێوی کىردستاى
 .3تٕرکیب بەردۀاو نەرێگەی ئۆپەراضیۆَەکبَیۀە تٕاَیٕیەتی ژيبرەی ْێسەکبَی نەَێٕ خبک ٔ
ضُٕری ْەرێًی کٕردضتبَذا زیبد بکبتْ ،بٔکبت تٕاَیٕیەتی ْەژيٌٕ ٔ بباڵدەضتی خۆیی
بطەپێُێت بەضەر ئۀ َبٔچبَەی کەبُکەی ضەرببزی تیبدا دايەزراَذٌٔ نەَێٕ قٕاڵی خبکی
کٕردضتبَذا.
 .٢ئۆپەراضیۆَەکبَی تٕرکیب ،دٔ ضبڵی رابردٔی تٕرکیب نەضُٕری ْەرێًی کٕردضتبٌ ،غتێکی
َٕێ َەبٌٕ بۆ تٕرکیب ،بەڵکٕ درێژکرأەی ئۆپەراضیۆَەکبَی ضباڵَی رابردٔی بٕەْ .ەر
بۆیە نۀاقیعذا ئۆپەراضیۆَەکبٌ دەضکۀتێکی گۀرەی ضەرببزی ٔ ئەيُی ٔ ضتراتیژیبٌ بۆ
تٕرکیب بەدەضتُەْێُبٔە.
 .٩تٕرکیب نەيبٔەی دٔ ضبڵذا ژيبرەی بُکۀ ببرەگبکبَی نەَێٕ خبکی ْەرێًی کٕردضتبٌ نە
( )٩٢بُکۀە زیبدکردٔە بۆ ( )٢٤بُکە ،ئەيەظ ئبيبژەیەکی رَٔە بۆ ئۀەی کە تٕرکیب
دەیۀێت نەخبکی ْەرێًی کٕردضتبَذا بًێُێتۀۀ دٔای تۀابَٕی ْەر ْێرظ ٔ
ئۆپەراضیۆَێک ،جێ پێی خۆی زیبتر نەضەر خبکی ْەرێًی کٕردضتبٌ جێگیرتر دەکبت
 .٤بەپێی زاَیبرییەکبَی رێکخرأی  CPTنەئەَجبيی ْێرغەکبَی تٕرکیب ،تبٔەکٕ ئێطتب
يهیۆَێک ٔ (ْ ٤١٢ەزار) دۆَى زۀیی دارضتبٌ ٔ پبٔاٌ ٔ زۀیی کػتٕکبڵی ضٕٔتبٌٔ ٔ

23

زیبَیبٌ بەرکۀتٕٔە .نۀ جێگبیبَەغذا تٕرکیب بەردۀايە نەدرٔضتکردَی رێگەی ئۆتۆيبێم
ٔ درٔضتکردَی قەاڵی ضەرببزی.
 .١بەپێی راپۆرتی نیژَەی پێػًەرگۀ َبٔخۆ نەپەرنەيبَی کٕردضتبٌ ،نەرۆژی ٢٣ی تەيٕزی
 ٢٢٢٢ضٕپبی تٕرکیب تەَٓب نە قەزای زاخۆ ،بەدرێژایی ( )٤٢٢کیهۆيەتر ٔ قٕاڵیی ()3١
کیهۆيەتر ْبتَٕەتە َبٔ ضُٕری ئۀ قەزایۀە ٔ تەَٓب نە رۆژی پێُجی حٕزەیراَی ٢٢٢٢
َسیکەی ( )٢٢٥تۆپ ٔ ( )٣٢يٕغەک ٔ ئبڕاضتەی گَٕذەکبَی زاخۆ کرأٌْ .ەر بەپێی
راپۆرتەکە؛ پێػتر نۀ ضُٕرە تەَٓب چٕار ببرەگبی ْێسەکبَی تٕرکیب نۀ ْەبٌٕ ،بەاڵو ئۀ
ژيبرەیە بۆ ( )3٤ببرەگب زیبدیبٌ کردٔە.
نە راپۆرتەکەدا ْبتٕە؛ نە قەزای ئبيێذی نە کۆی ( )٩٤٤گَٕذ ( )3٥٤گَٕذ چۆڵکرأٌ ،تب
ئێطتب نە ضُٕری قەزای ئبيێذی ( )٢٤غەْیذ ٔ چٕار بریُذار ْەبٕەَ ،بحیەی چەيبَکێ کە
دەکۀێتە بەرٔاری ژیری الی چیبی گبرە َسیکەی ( )3٢٢کیهۆيەتر نە ضُٕری تٕرکیب دٔرە
( )٣٢گَٕذی ْەیە )%٤٢( ،گَٕذەکبٌ چۆڵٍ.
نەراپۆرتەکەدا ْبتٕە نیژَە َبحیەی کبَی يبضێ بەرٔاری بباڵ َسیکەی ( )3٣بُکەی نەغکری
تٕرکیب نەَبٔ خبکی کٕردضتبٌ داَرأە ،نە َبحیەی غێالدزی نە کۆی ( )٥٢گَٕذ َسیکەی
( )٤١گَٕذ چۆڵکرأٌ ،نە َبحیەی دێرەنٕک نە کۆی ( )١٢گَٕذٔ کۆيەڵگە تەَیب ( )3٤گَٕذ
ٔ دٔ کۆيەڵگە خەڵک تێذا َیػتەجێٍ.
َبحیەی دیُبرتە ،نە قەزای ئبکرێ ،زیبَێکی زۆری بەرکۀتٕە نە چٕارچێٕەی ْێرغەکبَی
تٕرکیب ،نە کۆی  ٥3گَٕذ َسیکەی  ٢٤گَٕذ چۆڵکرأٌ.
ضەببرەت بە ضُٕری پبرێسگبی ْۀنێریع ،نە َبحیەی يێرگەضٕر ( )١١گَٕذ چۆڵکرأٌ ،نە
چۆيبٌ ( )3١گَٕذ ،نە َبحیەی ضیذەکبَی ضەر بە قەزای ضۆراٌ ( )3٢٤گَٕذ چۆڵکرأٌ،
ضەرەڕای ضٕتبَی پٕظ ٔ پبٔەٌ ٔ رەزٔ ٔ ببخ ٔ نەَبٔچَٕی ْەزاراٌ يەڕ ٔ يباڵت
نۀەڕگەیەکی زۆر نە تۀأی گَٕذٔ دەڤەرەکبٌ ،کەزیبَەکبَی بەدەیبٌ يهیۆٌ دۆالر
دەخەيڵێُذرێت ،بەگٕێرەی راپۆرتی یەکە ئیذارییەکبٌ.
 .٢نەئەَجبيی بەردۀايی بۆردٔيبَەکبَی تٕرکیب بۆ َبٔچە ضُٕرییەکبٌ ،ژيبرەی قٕرببَیبَی
نەریسی ْبٔاڵتیبَی ضڤیم ٔ گَٕذَػیُبَی ئۀ َبٔچبَە نەبەرزبَٕۀەدایە .تیًٗ عێراقٗ
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رێکخرأٖ (ضٗ پٗ تٗ) دەرببرەی ئبضۀاری ْێرغەکبَی تٕرکیب بۆضەر ْەرێًی
کٕردضتبٌ نە ٢٩ی تەيًٕزی ٢٢٢٢رایبَگەیبَذ" :نەضبتۀەختی راگەیبَذَی ْێرغی
ئبضًبَی تٕرکیب بۆضەر ْەرێًی کٕردضتبٌ نە ژێر َبٔی چُگی ْەڵۆ ٔ چُگی پڵُگذا،
زیبتر نە غەظ ْبٔاڵتی يەدەَی غەْیذ بٌٕ ٔ چٕار ْبٔاڵتیع بریُذاربٌٕ ،جگە نە
ضٕتبَٗ چەَذیٍ رەز ٔ ببخ ٔ کێڵگەی کػتٕکبڵی ٔ ئبژەڵذاری ْبٔاڵتیبٌ".
رێکخرأەکە ئبغکراغی کردٔە نە يبَگی ئببی ضبڵی ()٢٢3١ۀە ،فڕۆکە جەَگییەکبٌ ٔ
فڕۆکە بێفڕۆکۀاَەکبٌ ٔ تۆپخبَەکبَی تٕرکیب بَٕەتە ْۆی غەْیذکردَی زیبتر نە ()٤١ی
ْبٔاڵتی يەدەَی ٔ بریُذارکردَی زیبتر نە (ْ )٥١بٔاڵتی دیکە يەدەَٗ.
رێکخرأەکە ئبيبژەٖ بۀەغکردٔە ،نۀ (ْ )٤١بٔاڵتییەٖ نە يبٔەٖ پێُج ضبڵٗ رابردٔ
غەْیذبٌٕ )3١( ،کەضیبٌ تەَٓب نە غەظ يبَگٗ یەکەيٗ ()٢٢٢٢دا ،غەْیذ کرأٌ.
 .٣دەرببرەی ژيبرەی ْێرغەکبَی تٕرکیبٔ ئێراٌ بۆضەر خبکی ْەرێًی کٕردضتبٌ نەيبٔەی
چەَذ يبَگی رابردٔ ژيبرەی زیبَەکبٌ ،جەببر یبٔەر ،ئەيیُذاری پێػٕی گػتی ٔەزارەتی
پێػًەرگە رایگەیبَذ":نەيبِٔی غّظ يبَگذا ٔاتّ نّ ضّرِتبی ضبڵی  ٢٢٢٢تبكٕ كۆتبیی
يبَگی پێُجْ )3٩٣( ،ێرغی ئبضًبَی ٔ زِيیُی كرأِتە ضّر ضُٕرِكبَی ّْرێًی
كٕردضتبٌْ )3٩١( ،ێرغیبٌ نەالیەٌ تٕرکیبٔە ئەَجبيذرأۀ ( )٤١جبر نە ئبضًبَۀە بٕە،
( )١٢جبر نە رێگەی تۆپٓبٔێژەکبَۀە بٕەْ )٢( ،ێرغیػیبٌ نەالیەٌ ئێراَۀە ئەَجبيذرأە".
جەببر یبٔەر راغیگەیبَذٔە" :نە يبٔەی تەَیب یەک يبَگی ْێرغەکبَی تٕرکیبداَ ،سیکەی
( )3٢٢گَٕذ نە ضُٕری زاخۆ ٔ ئبيێذی بەْۆی بۆردٔيبَەکبَۀە بە تۀأەتی چۆڵکرأٌ،
پێػتریع َسیکەی ( )٤١٢گَٕذ نەضەرتبضەری َبٔچە ضُٕٔرییەکبٌ چۆڵکرأٌ ٔ بە دەیبٌ
ْبٔٔاڵتیی ضڤیهیع غەْیذبٌٕٔ ٔ رەز ٔ ببخی خەڵک ضٕٔتبٌٔ ٔ يەڕٔيباڵتی خەڵک
کٕژرأٌ".
 .٤ضەرەرای بەردۀايی پەاليبرٔ ْێرغەکبَی تٕرکیب ،نەئبضًبَۀە رۆژاَە فڕۆکە جەَگیەکبَی
تٕرکیب بەردۀايٍ نەبۆردٔيبٌ ٔ پەاليبرداَی َبٔچە جیبجیبکبَی ْەرێًی کٕردضتبٌْ ،ەر
نەَبٔچە ضُٕرییەکبٌ تب َبٔ غبرٔ قەزاکبٌ .نەًََٕەی بەئبيبَجگرتُی چەَذیٍ ئۆتۆيبێهی
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ْبٔاڵتیبٌ ،نەضُٕری (دْۆک ٔ ْۀنێر ٔ ضهێًبَی ٔ کەالرٔ غەَگبل ٔ يەخًٕر ْ...تذ).
کەنەئەَجبيذا دەیبٌ کەش بَٕەتەقٕرببَی ٔ غەْیذبٌٕ.
 .٥بەپێی َٕێتریٍ ئبيبری بەدٔاداچَٕی تیًی کٕردضتبَی عێراقیی رێکخرأی )(CPTی
ئەيریکی نەببرەی غەڕی تٕرکیب ٔ پەکەکە ٔ ئۆپەراضیۆَەکبَی تٕرکیب نە ْەرێًی
کٕردضتبٌ کبيەراٌ عٕضًبٌ ،ئەَذايی تیًی رێکخرأەکە بە تۆڕی رٔدأی راگەیبَذٔە
"تٕرکیب نە ضبڵی ْەغتبکبَۀە تبٔەکٕ ئێطتب ( )3٩ئۆپەراضیۆَی ضەرببزیی نە قٕاڵیی
خبکی ْەرێًی کٕردضتبٌ ئەَجبيذأۀ نە يبٔەی َێٕاٌ ئۀ ئۆپەڕاضیۆَبَەغذا کۆيەڵێک
ئۆپەراضیۆَی بچٕٔکی ْەبٕٔە ،بەپێی داتبکبَی ئێًە کە بە َبٔ ٔ تەيەٌ ٔ ٔردەکبریی
غٕێُی رٔٔدأەکبَۀە اليبٌ تۆيبرکرأٌ ،نە يبَگی ئببی ضبڵی ٔ٢٢3١ە تبٔەکٕ
رٔٔدأەکەی رۆژی ٢٢ی تەئًٕزی گَٕذی پەرەخی غبرۆچکەی دەرکبری ئیذارەی
ضەربەخۆی زاخۆ )3٩٤( ،کەضی ضڤیم بەْۆی غەڕی تٕرکیب ٔ پەکەکۀە غەْیذ بٌٕٔ،
ْەرٔەْب ( )٢٢٤کەضیع بریُذار بٌٕٔ".
بەپێی بەدٔاداچَٕٔەکبَی رێکخرأە ئەيریکییەکە ،ژيبرەی ئۀ کەضبَەی ضڤیم بٌٕٔ ٔ
بەْۆی غەڕەکبَۀە نە يبَگی ئببی ضبڵی ٔ٢٢3١ە تبٔەکٕ رۆژی ٢٢ی تەئًٕزی ٢٢٢٢
کٕژرأٌ ،بەو غێٕەیە دابەغبٌٕٔ:
کۆی گػتیی کٕژرأەکبٌ ( )3٩٤کەش ،غٕێُی کٕغتُەکبَیع بەو غێٕەیە بٌٕ:
(پبرێسگبی دْۆک )٣٤( :کەش ،پبرێسگبی ْۀنێر )٤3( :کەش ،پبرێسگبی ضهێًبَی)٢( :
کەش ،قەزای غُگبل )3٩( :کەش)
ژيبرەی ئۀ کەضبَەی ضڤیم بٌٕٔ ٔ بەْۆی غەڕەکبَۀە بریُذار بٌٕٔ بەو غێٕەیە
دابەغبٌٕٔ :کۆی گػتیی بریُذارەکبٌ ( )٢٢٤کەضٍ ،بەيجۆرە (پبرێسگبی دْۆک)3٢٢( :
کەش ،پبرێسگبی ْۀنێر )١3( :کەش ،پبرێسگبی ضهێًبَی )3٥( :کەش ،قەزای غُگبل)٩٢( :
کەش).
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سیناریۆ و ئەگەرە چاوەڕوانکراوەکاى لەنێىاى بەغداو ئەنقەرە
دٔای رٔدأی تۆپبراَەکەی گَٕذی پەرەخ ٔ غەْیذبٌٕ ٔ بریُذاربَٕی ژيبرەیەک ْبٔاڵتی
عێراقی ،نەئێطتبدا ْەضت بۀە دەکرێت کەئبضتی پەیٕەَذییەکبَی َێٕاٌ بەغذأ ئەَقەرە،
دەچیتە قۆَبغێکی دیکۀە ،نەيببرەیەغۀە دەکرێت پێػبیُی بۆ کۆيەڵێک ضیُبریۆ بکرێت
نەببرەی داْبتٕی پەیٕەَذییەکبَی َێٕاٌ ْەردٔ ٔاڵت ٔ ئەگەری رٔداَی یەکێک یبخٕد دٔاٌ نۀ
ضیُبریۆیبَە نەداْبتٕدا.
سیناریۆی یەکەم :گىێنەداى بەنارەزایەتیەکانی عێراق و بەردەواهیداى بەهێرش و پەالهارەکاى
لەالیەى تىرکیاوە

یەکێک نە دیبرتریٍ ضیُبریۆکبٌ ،بریتیە نەبەردۀايیذاٌ بە ْێرظ ٔ بۆردٔيبٌ ٔ
ئۆپەراضیۆَەکبٌ نەالیەٌ تٕرکیبٔە ،نەضُٕری ْەرێًی کٕردضتبٌٔ ،اتە گٕێ َەداٌ بۀ
َبرەزایەتی ٔ فػبرە دیبهۆيبضییبَەی کە نەئێطتبدا عێراق دەضتی دأەتێ ،بۆ َبچبرکردَی
تٕرکیب بەدٔای نێبٕردٌ نۀرٔدأۀ ْەڵگرتُی بەرپرضیبرێتی ٔ کػبَۀە نەخبکی عێراقذا.
نەئێطتبدا ئەو ضیُبریۆیە نەئەرزی ٔاقیعذا خۆیی ًَبیع دەکبتٔ ،اتە ضەرەرای ْەيٕ ئۀ
نێکۀتبَەی نەرٔدأەکەی گَٕذی پەرەخ کۀتۀە ،بەاڵو تٕرکیب ْێػتب نەجًٕجۆڵ ٔ ْێرغەکبَی
بەردۀايە .بەجۆرێک تەَٓب دٔای ضێ رۆژ نۀ رٔدأە فڕۆکە جەَگییەکبَی تٕرکیب دەضتیبَکرد
بە بۆردٔيبَکردَی ضُٕری گَٕذی يبراٌ نە بُبری چیبی گبرا نە ضُٕری َبحیەی چەيبَکێ.
ْەر ْەيبٌ رۆژ بەڕێٕەبەری َبحیەی دەرکبر رایگەیبَذ ،جبرێکی دیکە ضٕپبی تٕرکیب بە تۆپ
ٔ دۆغکە غبخەکبَی دۀرٔبەری گَٕذی پەرەخێی بۆردٔيبَکردٔٔە .دۆخەکە ْەر نەو ئبضتەدا
َۀەضتبٔە ،دٔای رٔدأەکەی پەرەخ ،تٕرکیب نە ببکٕری پبرێسگبی دْۆک خبڵێکی دیکەی
ضەرببزیبٌ نەضەر گَٕذی ضکیری ٔ ضێریکهی ٔ کۆيەڵگەی کبٔاَی نە َبحیەی دێرنۆک نە
َبحیەی ئەنعەيەدی دايەزراَذٔە.
بێگٕيبٌ بەردۀايی ئەو دۆخە ،کبرداَۀەی دیکە ،بەتبیبەت نەضەر ئبضتی َبخۆی عێراق بەدٔای
خۆیذا دێُێتٔ .ەک ًََٕەی ئۀ دٔ ْێرغە رۆژی پێُج غەيًۀ رۆژی ْەیُیٔ ،اتە دٔرۆژ
دٔای رٔدأەکەی پەرەخ ،کە کرایە ضەر بُکەی ضەرببزی زێهکبَی تٕرکیب نەَبحیەی زێهکبٌ.
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ْێرغی یەکەيیبٌ بەفڕۆکەی بێفڕکۀاٌ ئەَجبيذرا .رۆژی دٔاتریع نەالیەٌ نیٕای ئەحرار
عێراقی ضەربە بەرەی يقبٔيەی ئیطاليی )3٢( ،يٕغەک ئبراضتەی ْەيبٌ بُکەی ضەرببزی
تٕرکیب کرا .نەالیەکی دیکۀە بۀتەی ٔەزارەتی دەرۀەی تٕرکیب بەرەبەیبَی رۆژی ٢٣ی
تەيٕز کَٕطٕڵخبَەی تٕرکیب نەيٕضڵ بە چٕار گٕنە ْبٔەٌ کرأەتە ئبيبَج ،راغیبَگەیبَذ تیًی
کَٕطٕڵخبَەکە نە ْێرغەکەدا ضەاليەت بٌٕ ٔ ْیچ زیبَێکیبٌ بەرَەکۀتٕە .پێع َیٕەرۆی
رۆژی ٢٤ی تەيٕزیع ضەرببزگەیەکٗ تٕرکیب نە ببيەڕَێ ،نەرێگەی دٔ يٕغەکۀە کرایە ئبيبَج،
بەبێ راگەیبَذَی زیبَەکبَی.
سیناریۆی دوەم :وەستانی پەیىەندییە دیبلۆهاسی و سیاسی و ئابىرییەکانی نێىاى بەغداو
ئەنقەرە بۆ هاوەیەکی کاتی

نەگەڵ بەردۀايبَٕی ضیُبریۆی یەکەو ٔ يهُەداَی تٕرکیب بۆ ْەڵگرتُی بەرپرضیبرێتی
رٔدأەکەی ضەیراَگبی پەرەخ ،راضتۀخۆ دۆخەکە ضەردەکێػێت بۆ ْبتُە ئبرای ئەو
ضیُبریۆیە .چَٕکە نەئێطتبدا ضیبضەتًەداراَی عێراق کۀتَٕەتە ژێر فػبرێکی بەْێسی غەقبيی
عێراقی ٔ دأای ْەڵٕیطتی کرداری نەعێراق دەکەٌ ،بەرابًەر بەتٕرکیب .ئۀەغی کە عێراق
نەئێطتبدا دەتٕاَێت بیکبت ،ئۀەیە کەپەَببببتە بەر بەکبرْێُبَی کبرتی راگرتُی پەیٕەَذییە
دیبه ۆيبضی ٔ ضیبضی ٔ ئببٕرییەکبٌ نەَێٕاٌ ْەردٔ ٔاڵت ئەگەر بەغێٕەیەکی تبک الیەَەظ
بێت ،بۆ يبٔەیەکی کبتیٔ .ەک ئۀەی کەنەئێطتبدا عێراق ٔردە ٔەردە دەضتی دأەتێ ٔ
دەیۀێ نەرێگەی فػبری َەريی دیبهۆيبضی نەًََٕەی ببَکردَی ببڵٕێسی تٕرکیبٔ َبردَی
پەیبيی تَٕذی َبرەزایەتی ع ێراق بۆ تٕرکیبَ ،ەَبردَی ببڵٕیسی َٕێی عێراق بۆ تٕرکیب ،یبخٕد
پەَببردٌ بۆ کبرتی ضیبضی نەًََٕەی ضکباڵکردٌ نەتٕرکیب نەئەَجٕيەَی ئبضبیع ،یبخٕد
راگرتُی گەغتی بۆ تٕرکیب ٔ داخطتُی َبٔەَذەکبَی پێذاَی ڤیسەی تٕرکی بەْبٔاڵتیبٌ،
دأاکردٌ بۆ ببیکۆتی ببزرگبَی ٔ غًەکی تٕرکیْ...تذ.
دەضەاڵتذاراَی عێراق دەیبَۀێت نەرێگەی ئەو کبرتبَۀە بۆ يبٔەیەکی کبتیع بێت ،فػبرێک
نەضەر تٕرکیب درٔضت بکەٌ ،بۆ ئۀەی تٕرکیب بەرپرضیبرێتی رٔدأەکە ْەڵبگرێت ٔ دأای
نێبٕردٌ نەخێساَی قٕرببَییەکبٌ بکبت ٔ ئبيبدەی قەرەبٕ بێت ٔ ئبضتی ْێرغەکبَیػی
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ضُٕرداربکبت ،یبخٕد جٕڵۀ ئۆپەراضیۆَەکبَی نەَبٔخۆی عێراق بۆ يبٔەیەک رابگرێت.
بێگٕيبٌ بەيەظ تبرادەیەک ئبضتی فػبرە َبٔخۆییەکبٌ نەضەر دەضەاڵتذاراَی عێراق
کەيذەبێتۀۀ بەتێپەربَٕی کبت دۆخەکەظ بەرۀ خبٔبَٕۀۀ ئبضبیی بَٕۀە دەرٔات نەَێٕاٌ
ْەردٔ ٔاڵتذا.
سیناریۆی سێهەم :رێککەوتنی نىێ لەنێىانیاى و سنىردارکردنی هێرشەکاى

بێگٕيبٌ نەگەڵ ْبتُە ئبرایی ضیُبریۆی دٔەو ،دۆخەکە ضەردەکێػێت بۆ رٔداَی ضیُبریۆیی
ضێٓەو ،ئەيەظ یەکێکە نە ضیُبریۆ چبٔەڕٔاَکرأەکبٌ ،کە بەتێپەربَٕی کبت ٔ نەفەترەیەکی
زەيەَی ٔ نەچەَذ يبَگی داْبتٕدا دۆخەکە بەرۀە ئبضبیی بَٕۀە برٔات نەَێٕاٌ ْەردٔ ٔاڵتذا،
ئەيەظ دەرگب نەبەردەو ْبتُە ئبرایی رێککۀتٍ ٔ دیبنۆگ نەَێٕاٌ عێراق ٔ تٕرکیبدا ،دەکبتۀە
بۆ رۀاَذَۀەی گرژییەکبَی ئەو دٔاییەی َێٕاَیبٌ ٔ ضُٕردارکردَی ْێرغەکبَی تٕرکیب نەَبٔ
خبکی ْەرێًذا.
سیناریۆی چىارەم :بچرانی پەیىەندییەکاى و چىنە دەرەوەی تىرکیا لەعێراق

یەکێکی دیکە نەضیُبریۆکبٌ ،بریتییە نەضیُبریۆی بچڕاَی پەیٕەَذییەکبٌ ٔ َبچبرکردَی تٕرکیب
نەرێگەی فػبری َێٕدۀڵەتی بۆ چَٕە دەرۀە نەضەر خبکی عێراق.
بەرأرد بەضێ ضیُبریۆکەی دیکە ،ئەو ضیُبریۆیە چبَطی رٔدأَی زۆر الٔازە ،ئۀەظ نەبەر
کۆيەڵێک ْۆکبر:
 تٕرکیبٔ عێراق پەیٕەَذییەکی بەْێسی ئببٕری ٔ ببزرگبَی ْەیە نەَێٕاَیبَذا ،بەجۆرێک
ضباڵَە قەببرەی ببزرگبَی َێٕاَیبٌ ( )٢٢يهیبر دۆالرە .نەکبتێکذا عێراق تەَٓب ْبٔردەی کبالی
تٕرکیع دەکبت ٔ ْەَبردەی َییە بۆ تٕرکیبٔ ،اتە نێرەدا تٕرکیب ضٕديەَذی یەکەو .ئۀە
جگە نەبَٕی دەیبٌ کۆيپبَیبی تٕرکی نەْەرێى ٔ عێراقذا کەخەریکی کبری ٔەبەرْێُبٍَ .بۆیە
تٕرکیب ْۀڵذەدات ْیچ کبت دۆخەکە َەگبتە ئۀ ئبضتەی عێراق پەَب بببتە بەر ببیکۆتی
تٕرکیب نەرٔی ببزرگبَی ٔ ئببٕرییۀە .چَٕکە زیبَێکی زۆری ئببٕری بەردەکۀێت.
نەدٔريۀداغذا عێراقیع َبتٕاَێت نەضەر ببیکۆتی کباڵٔ غًەکی تٕرکی بۆ يبٔەیەکی درێژ
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بەرۀاو بێت ،چَٕکە تبئێطتب بەدیهەکبَی بەچەغُێک َیٍ ،کەبتٕاٍَ بۀَرخەی تٕرکیب
یبخٕد کەيتر تۀأی پێذأیطتییەکبَی َبٔخۆی عێراق پڕبکەَۀە.
 ئەگەر عێراق تبکالیەَەظ بچراَی پەیٕەَذییەکبَی نەگەڵ تٕرکیب رابگەیەَێت ،ئۀا ئەو
ْۀڵە َبتٕاَێت زۆر بەرۀايی ْەبێت ،تٕرکیبظ الی خۆیۀە بەچەَذ رێگەیەک دەتٕاَێت
فػبر بۆ عێراق درٔضت بکبت ،بەًََٕە نەرێگەی گرتُۀەی ئبٔ نەعێراق ،بەًََٕە بەپێی قطە
ٔەزارەتی ضەرچبٔەکبَی ئبٔ تٕرکیب نەئێطتبدا تەَٓب ( )٦٢٢ئبٔی بەرٔی عێراقذا
بەردأەتۀە ،بۆیە نەگەرێکی نۀ جۆرەدا دٔر َییە تٕرکیب ئۀ رێژەیە زۆر کەيتر بکبتۀۀ
بەتۀأی کێػەی کەيئبٔی بۆ عێراق بٓێُێتە گۆڕێ.
 دۆخی پڕ کێػەیی َبٔخۆی ضیبضی ٔ ئببٕریْ ،ەریەک نەعێراق ٔ تٕرکیب ،نەکبتی
ئێطتبدا یبريەتیذەر َییە بۆ ئۀەی ْەریەک نەو دٔ ٔاڵتە درأضێیە ،نەپبڵ کێػە
جۆربەجۆرەکبَی َبٔخۆیبَذا ٔزەی خۆیبٌ بۆ بەردۀايیذاٌ بەيهًالَێی یەکتر تەرخبٌ بکەٌ.
تٕرکیب نەپبڵ عێراقذا ،پەیٕەَذییەکی بەْێسی ضیبضی ٔ ئەيُی ٔ ئببٕری ،نەگەڵ حکٕيەتی
ْەرێى ٔ پبرتی دیًٕکراتی کٕردضتبَذا ْەیە .بۆ ًََٕە نەرٔی ئببٕری ٔ ببزرگبَی ٔ ضبيبَی
ضرٔغتیۀە پەیٕەَذییەکی پتۀییبٌ درٔضتکردٔە .نەَێٕاٌ تٕرکیبٔ ْەرێًذا گرێبەضتی
()١٢ضبڵە ٔاژۆکرأۀ نەرێگەیۀە رۆژاَە تٕرکیبٔ کۆيپبَیبکبَی نەَۀتی ْەرێى ضٕد
يەَذدەبٍ .بۆ ًََٕە کۆيپبَیبی (گیُێڵ ئیُێرجی) تٕرکی بەریتبَی نەْەيٕ کێڵگە َۀتییەکبَی
ْەرێًی کٕردضتبَذا پػکییبٌ ْەیە ،چەَذ کۆيپبَیبیەکی نۆجطتی تٕرکیع نەکێڵگە
َۀتییەکبَی ْەرێًذا کبردەکەٌْ .بٔکبت نەکێڵگەی غبزی بُەببٔۀ يیرأٌ ،ەبەرْێُی
ضەرەکیٍْ .بٔکبت تێچٕی گٕاضتُۀەی َۀتی ْەرێى بەبۆری بەَبٔ خبکی تٕرکیبدا ،تٕرکیب
نێی ضٕديەَذ دەبێتْ.بٔکبت تێچٕی خەزَکردَی َۀتی ْەرێى نەکۆگبٔ خەزاَەکبَی بەَذەری
جەیٓبٌ ،بەْەيبٌ غێٕە تٕرکیب نێی ضٕديەَذ دەبێت .دٔاجبر تٕرکیب بٕەتە دەرٔازەی
ْەَبردەک ردَی َۀت ٔ گبزی ْەرێى بۆ ئۀرٔپب ،بۆیە تٕرکیب نۀ َێٕاَەدا بٕەتە یبریساَێکی
ضەرەکی ٔ رۆڵی دیبر دەگێرێت نۀببرەیۀە.
نەالیەکی دیکۀە ،بەپێی داتبکبَی نقی ضهێًبَی یەکێتی ْبٔردۀ ْەَبردەکبراَی کٕردضتبٌ
نەضبڵی رابردٔدا بە قەببرەی  ٢٢يهیبر دۆالر ئبڵٕگۆڕی ببزرگبَی نەگەڵ ٔاڵتبٌ کرأە ،نۀ
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ڕێژەیەظ بە بڕی  3٢يهیبر دۆالری نەگەڵ تٕرکیبدا ئەَجبيذرأە .ئەيەظ ٔاتە َیٕەی
يبيەڵەی ببزرگبَی َێٕاٌ عێراق ٔ تٕرکیب ،نەرێگەی دەرٔازە ضُٕرییەکبَی ْەرێًی
کٕردضتبَۀە ئەَجبيذەدرێت.
بەيجۆرە دەردەکۀێت ،کەتٕرکیب نەْەرێًذا بٕەتە خبٔەَی بەرژۀەَذییەکی گۀرەی ئببٕری
ٔ ببزرگبَی .کۀاتە تٕرکیب ئەگەر نەگەڵ حکٕيەتی َبٔەَذیػذا جۆرێک نەضبردی بکۀێتە
َێٕاَیبَۀە ،ئۀا َبْێڵێت ْێڵی پەیٕەَذییەکبَی نەگەڵ حکٕيەتی ْەرێى (بەتبیبەت پبرتی
دیًٕکراتی کٕردضتبٌ) بپچرێت ٔ نۀ رێگەیۀە ْۀڵ بۆ بەردۀايیذاٌ بەپەیٕەَذی ٔ
يبيەڵەی بەدەضتٓێُبَی بەرژۀەَذییەکبَی دەدات نەعێراقذا.
سیناریۆی پێنجەم :سیناریۆیی پێکدادانی سەربازی بۆ یەکالکردنەوەی کێشەکانی نێىانیاى

ئەيە یەکێکی دیکەیە نۀ ضیُبریۆیبَەی کەْەَذێک نە غیکەرۀاٌ ببضی نەببرۀە دەکەٌ .بەاڵو
چبَطی رٔداَی زۆر الٔازە ،نەئێطتبدا ْیچ یەکێكیع نۀ دٔ الیەَە پەَب َببەَە بەر ئەو کبرتە
بۆ یەکالکردَۀەی کێػەکبَی ئەو دٔاییەیبٌ .بەتبیبەتی عێراق ،چَٕکە ٔەک الی ْەيٕاٌ
ئبغکرایە نەئێطتبدا تٕاَبی ضەرببزی عێراق بەتٕاَبی ضەرببزی تٕرکیب بەرأرد َبکرێت ٔ
عێراق َبتٕاَێت رٔبەرٔی تٕرکیب ببێتۀە ،بەرپرضبَی عێراقیع بەئبغکرا ئەو خبڵەیبٌ
ببضکردٔەْ .بٔکبت نەئێطتبدا بۆ تٕرکیبظ ئۀنۀیەت بۆ جەَگی ْێسە کٕردییەکبَە نەعێراق ٔ
ضٕریبَ ،ەک رٔبەرٔبَٕۀەی ٔاڵتێکی َبٔچەکە .چَٕکە دۆخی تٕرکیبظ نەرٔی ئببٕرییۀە
بەجۆرێک خراپە ،کەیبريەتیذەر َییە بۆ ئۀەی تٕرکیب بەرەیەکی دیکەی جەَگ نەَبٔچەکەدا
نەخۆی کۆبکبتۀە .بەردۀايی ئۆپەراضیۆَەکبَیع

بۆ تٕرکیب ،نەرٔی ضەرببزییۀە زیبَی

گیبَی ٔ يبدیی بۆ تٕرکیب ْەبٕە .نەئێطتبدا بَٕی دەَگی َبرەزایی نەضەر جٕڵە ضەرببزییەکبَی
تٕرکیب نەضٕریبٔ عێراق ،فػبری بۆ ضەر حکٕيەتی تٕرکیب درٔضتکردٔە ،ئۀە جگە نەخراپی
دۆخی ئببٕری ٔ دابەزیُی بێ ٔێُەی بەْبی نیرەی تٕرکی بەرايبەر دۆالری ئەيەریکی ٔ
زیبدبَٕی دیبردەی ْەژاری ٔ گراَی َرخی غتٕيەک نەتٕرکیبْ ،ەيٕ ئەيبَە ٔادەکەٌ کە تٕرکیب
نەو قۆَبغەدا ئبضتی پەیٕەَذییەکبَی نەگەڵ عێراق تێکُەدات ٔ ْۀڵبذات ئبضتی ْێرغەکبَی
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ضُٕردارتر بکبتَ ،ەک ئبضتی ْێرغەکبَی فرأاَتر بکبت ٔ دۆخەکە بگەێُێتە ئبضتی پێکذاداٌ
نەگەڵ حکٕيەتی َبٔەَذدا.
ئۀە جگە نۀەی تٕرکیب ،رۆڵی ئێراٌ ٔ ئەيەریکب نەعێراق نەبەرچبٔ دەگرێت ٔ دەزاَێت نۀەْب
دۆخێکذا ،ئەيەریکبٔ ئێراٌ ٔەک دٔ ْێسی کبریگەرٔ یبریساَی ضەرەکی نەَبٔ عێراقذا ،کێػۀ
فػبری زیبتر بۆ تٕرکیب درٔضت دەکەٌ.
بۀاتبیەکی دیکە ْیچ یەکێک نەعێراق ٔ تٕرکیبَ ،بخٕازٌ دۆخی َێٕاَیبٌ بگبتە ئبضتی
پێکذاداَی ضەرببزی ،بۆیە دٔاجبر بژاردەی دإَضتبٌ ٔ نێکُسیکبَٕۀۀ ئبضبییکردَۀەی
پەیٕەَذییەکبٌ چبَطی نەْەيٕ ضیُبریۆیەکی دیکە زیبترٔ بەْێسترە.
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دەرئەنجام
 .3ئۆپەراضیۆَەکبَی تٕرکیب نەْەرێًی کٕردضتبٌ غتێکی َٕێ َییۀ ریػەیەکی يێژٔیی ْەیە.
بەاڵو ئۀەی ئەيجبرە بەتبیبەت بۆ قۀارەی ْەرێًی کٕردضتبٌ جێگەی يەترضیی ٔ
َیگەراَییە ،بریتییە نەخٕاضتی داگیرکردَی یەکجبرەکی ٔ َەکػبَۀەی تٕرکیب ،بەتبیبەت
نۀ َبٔچبَەی کە دٔر نەْەيٕ یبضبٔ عٕرفێکی َێٕدۀڵەتی ،بُکۀ ببرەگبی ضەرببزیی تیبدا
دايەزراَذٌٔ.
 .٢بەْۆی بەردۀايی ْێرظ ٔ پەاليبرەکبَی تٕرکیبٔە زیبَێکی زۆری گیبَی ٔ يبدیی
گەیػتٕە بەضەرٔ يبڵی ْبٔاڵتیبَی َبٔچە ضُٕرییەکبَی َێٕاٌ ْەرێى ٔ تٕرکیب .ئەيەظ
زۆرێک نەگَٕذَػیُبٌ ٔ ْبٔاڵتیبَی ئۀ َبٔچبَەی َبچبرکردٔە ،نەپێُبٔ پبراضتُی
ضەرٔيبڵیبٌ ،زێذی خۆیبٌ بەتۀأەتی چۆڵ بکەٌ.
 .٩ئۀەی تەيەَی ئۆپەراضیۆَەکبَی تٕرکیبی نەْەرێى ٔ عێراقذا درێژکردٔەتۀۀ دەضتکرأەی
زیبتری بەخػیٕەتە تٕرکیب ،بریتییە نەخەيطبردی دەضەاڵتذاراَی ْەرێى ٔ بەغذا ،نەگەڵ
َەبَٕی ْەيبْەَگی نەَێٕاٌ ْەرێى ٔ بەغذا بۆ درٔضتکردَی ْەڵٕێطتێکی جذی ٔ
کۆَکرێتی ،نەپێُبٔ کۆتبیپێٓێُبٌ بە راگرتُی ئۀ پێػێهکبری ٔ پەاليبراَەی کەيبٔەی زیبتر
نە ( )٩٥ضبڵە تٕرکیب ،بۆ ضەر ضەرٔەری خبک ٔ ئبضًبَی عێراق ٔ ضەرٔ يبڵی ْبٔاڵتیبَی
ْەرێًی کٕردضتبٌ ئەَجبيی دەداتَ .ەبَٕی چبرەضەرێکی ریػەییع بۆ ئەو پرضە،
خبڵێکی یبريەتیذەرە بۆ بەردۀايی ٔ دٔببرەبَٕۀەی ْێرظ ٔ پەاليبرٔ بۆردٔيبٌ ٔ
ئۆپەراضیۆَەکبَی تٕرکیب نەيبٔەی داْبتٕدا.
 .٤ضەرەرای پەَببردَی عێراق بۆ کۆيەڵگبی َیٕدۀڵەتی ٔ ئەَجٕيەَی ئبضبیع ،دٔای
ْێڕغەکەی گَٕذی پەرەخ ،بۆ گەیبَذَی َیگەراَیەکبَی عێراق ٔ درٔضتکردَی پػتیٕاَی ٔ
ڕایەکی گػتی بۆ بەدەيۀەچَٕی دأاکبرییەکبَی عێراق ،ضەببرەت بەپێػێهکبرییەکبَی
تٕرکیبدژی ْەرێى ٔ عێراق بەاڵو تب ئەو ضبتە ئەو ْۀاڵَە َەیبَتٕاَیٕە ئبيبَج بپێکٍ،
نەدٔایٍ کۆبَٕۀەی ئەَجٕيەَی ئبضبیػی َەتۀە یەکگرتٕەکبَیػذا ،ضەرەرای ئۀەی
دۀڵەتبَی ئەَذاو ضەرەکۆَەی ْێرغەکەیبٌ کردٔ پػتیٕاَیبٌ بۆ عێراق دەربری .بەاڵو
نەکۆتبیی کۆبَٕۀەکەدا ْیچ بریبرێک َەدرا نەبەرژۀەَذَی عێراق دژ بەتٕرکیب.
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ْ .١ەرچەَذە حکٕيەتی بەغذا ،بەرەضًی دەضتیکردٔە بەفػبرکردٌ نەتٕرکیب بۆ ْەڵگرتُی
بەرپرضیبرێتی ْێرغەکەی گَٕذی پەرەخ .بەاڵو تبئێطتب تٕرکیب بەرەضًی ْیچ کبرداَۀۀ
ٔەاڵيێکی فػبرەکبَی حکٕيەتی عێراقی َەدأەتۀۀ الی خۆیۀە بەردۀايە نەبۆردٔيبٌ ٔ
پەاليبرٔ پێػێهکبرییەکبَی .ئبغکراغە بۆردٔيبٌ ٔ ْێرغی تٕرکیب بۆضەر َبٔچە
جیبٔازەکبَی ْەرێى ،غتێکی َٕێ َییە ،بۆیە ئەو رٔدأەظ ضەرەرای زیبٌ ٔ نێکۀتەکبَی
بۆ ْەرێى ٔ عێراق نەکبتی ئێطتبدا ،بەاڵو ضەرئەَجبو پێُبچێت ،ئەو رٔدأە دۆخەکە
بگەیەَێتە ئبضتێک کە پەیٕەَذییەکبَی َێٕاَیبٌ ئبڵۆزتربکبت .بۀ پێیەی نەچەَذ ضبڵی
رابردٔغذا نەًََٕەی ئەو دۆخەی ئێطتب ،نەَێٕاٌ عێراق ٔ تٕرکیبدا ْبتٕەتەئبرأۀ .ەک
ًََٕەی دۆخی دٔای ْێرغەکبَی تٕرکیب بۆضەر ْێسێکی پبضۀاَی ضُٕریی عێراق
نەضیذەکبٌ .نە رۆژی 3٢ی ئببی  ،٢٢٢٢ئۀەظ دٔای ئۀەی ژيبرەیەک ئەفطەری ضٕپبی
عێراق نۀ ْێرغەدا بَٕە قٕرببَی .نۀکبتەدا حکٕيەتی عێراق بەکۆيەڵێک رێکبر ْۀڵیذا
َیگەراَییەکبَی بگەیەَێتە تٕرکیب ،نەبەرايبەردا َەبَٕی ٔەاڵيی فەريی تٕرکیب بۆ
رێکبرەکبَی عێراق دژی تٕرکیب ،پبظ يبٔەیەک دەرگبی کردۀە نەبەردەو ئبضبیبَٕۀەی
پەیٕەَذییەکبَی َێٕاَیبٌٔ .اتە ْەرچەَذە ئۀ رٔدأە بۆيبٔەیەک جۆرێک نەضبردی ٔ
َیگەراَی نەَێٕاٌ ْەردٔالدا ْێُبیە ئبرأە ،بەاڵو بەتێپەربَٕی کبت دۆخی َیگەراَی
َێٕاَیبٌ ئبضبیی بٕیۀە.
نەئێطتبغذأ دٔای رٔدأەکەی گَٕذی پەرەخْ ،ەيبٌ ضیُبریۆ پێػبیُی کرأە ،دەرببرەی
ئبضبیی بَٕۀەی پەیٕەَذییەکبَی َێٕاٌ عێراق ٔ تٕرکیب .بۀپێیەی نەَێٕاٌ ئەو دٔ
دۀڵەتەدا جۆرێک نە (اآلعتًبد انًتببدل) پػت بەیەک بەضتُی ئبڵٕگۆڕکبر ٔ زۆر
بەرژۀەَذی ٔ خبڵی ْبٔبەظ ْەیە ،کۀادەکبت ضەرئەَجبو نێکُسیکبُۀەَ ،ەک
نێکذٔربکۀَۀۀ .اتە ضەرەرای تێکچَٕی پەیٕەَذیەکبَیػیبٌ بۆ يبٔەیەکی کبتی ،دٔاجبر
تەَٓب رێککۀتٍ ٔ نێکُسیکبَٕۀۀ بَٕی پەیٕەَذی بەردۀاو نەبەرژۀەَذی ْەردٔالدایە.
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لیستی سەرچاوەکاى
.1
.٨
.3
.4
.5
.6
.2
.٢

گّٚالٌ عّباط  ،گۆڕاَکاسّٛٚکاَی حٕسکٛأ کاسٚگّسٛٚاٌ نّعّس پێگّی کٕسد ،چاپی ّٚکّو ،چاپخاَّی بُکّی
ژ ،ٍٚعهێًاَی.٨١1٢ ،
گّٚالٌ عّباطْ ،ێشؽّکاَی حٕسکٛا بۆعّس ّْسێًی کٕسدعخاٌ :نێکّٔحّٔ عُٛاسٚۆکاٌ ،نێکۆڵُّٔٛەی ژٔسی
حٕێژُّٔٚەکاٌ ،ئابی .٨١٨١
عًٛاد انضيٛشی ،حٕسکٛأ خۆسّْاڵحی َأەساعجٔ ،ەسگێشاَی :ؽاَاص سەيضی ْٛشاَی ،خاپی ّٚکّو ،چاپّيَّی
گَّح ،عهێًاَی.٨١15 ،
د.احًذ عبذنعضٚض يحًٕد ،حشکٛا فی قشٌ انعؾش ،ٍٚخايعّ صالحذ ،ٍٚانطبعت االٔن ،ٙانًطبعت سۆژّْاڵث ،اسبٛم،
.٨١11
انذكخٕس حُا عضٔ بُٓاٌ قضٛت حضب انعًال انكشدعخأَ ٙاَعكاعاحٓا عهٗ انعالقاث انعشاقٛت – انخشكٛت 2007 -1984
 ،سئٛظ قغى انذساعاث انخاسٚخٛت ٔانثقافٛت /يشكض انذساعاث اإلقهًٛٛت /خايعت انًٕصم.
سائذ انحايذ ،حضب انعًال انكشدعخاَ ٙف ٙعٕسٚا ٔانعشاق ،يعٓذ انعانى نهذساعاث.٨١12 ،
د.عقٛم حفٕض ،حشكٛا ٔ األكشاد :كٛف حخعايم حشكٛا يع انًغأنت انكشدٚت؟ ،يشكض انعشب ٙنألبحاد ٔ انذساعت
انغٛاعٛتٔ ،قطش.٨١1٨ ،
د .ععٛذ انحاج ،عًهٛت انغانى يع أكشاد حشكٛا أياو يفخشق طشق ،يشكض اندضٚشة نهذساعاث.٨١16 ،

 .9گّٚالٌ عّباط ،حٕسکٛأ ئاياَدی ئۆپّساعٛۆَّکاَی ،پێگّی ئّنٛكخشۆَی:
https://www.sbeiy.com/Dreje_birwra.aspx?jimare=2492&fbclid=IwAR17euWvNLFZpnYilO5CQ2JCgNnHz
pXSqYIxj5EBIb9CcPKQL6wkH8FJh-Y

 .1١عّسۆکاّٚحٛی کۆياسی حٕسکٛا َّخؾّی ْێضەکاَی نّ ّْسێًی کٕسدعخاٌ باڵٔدەکاحّٔە ،پێگّی ئّنٛكخشۆَی:
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/06072020

 .11نٛژَّکّی پّسنّياٌ :حٕسکٛا بّدسێژای  4١١کٛهۆيّحشعُٕسی صاخۆی بّصاَذٔە ،پێگّی ئّنٛكخشۆَی:
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=25522&fbclid=IwAR0pqsHgc1gut2f4QBJATdX2n7NyBSbebF
wGf8JN6go5eFBiU7D0UCgB2dU

 .1٨عٕپای حٕسکٛا نّ َۆ ؽٕێُی عخشاحٛژٚی دەڤّسی بشادۆعج خێگٛشبٕٔە ،پێگّی ئّنٛكخشۆَی:
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/2407202018?fbclid=IwAR0klkitQoXzjM2lyFsUVF024Xvu1XnmMVW9_-4rGTlnysWLz5UYsZ5b9g

 .13بُکّ عّسباصّٛٚکاَی حٕسکٛا نّ باؽٕٔسی کٕسدعخاٌ ،پێگّی ئّنٛكخشۆَی:
https://www.rudaw.net/sorani/onair/tv/episodes/episode/8_o'clock_17032018

 .14نّ پێُح عاڵذا (ْ )٢5أاڵحٗ يّدەَٗ بّْۆٖ بۆسدٔياَٗ فڕۆکّ خَّگّٛٛکاَٗ حٕسکٛأە ؽّْٛذ بٌٕ ،پێگّی
ئّنٛكخشۆَی:
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=25401&fbclid=IwAR3jg2L2EjU8C2wPicKFGGGfaMTxJYPGUr
VsvOuHUOkug1TuTHggvcCNcz4

 .15ئاڵٕگۆسی باصسگاَی َێٕاٌ عێشاق ٔ حٕسکٛا عااڵَّ  ٨١يهٛاس دۆالس بٕٔە ،پێگّی ئّنٛکخشۆَی:
https://nrttv.com/detail/14021

 .16دٔای بّغذا ،پاسێضگاّٚکی دٚکّػ دأای باٚکۆحکشدَی کااڵی حٕسکی کشد ،پێگّی ئّنٛکخشۆَی:
https://nrttv.com/detail/14031

 .12سێکخشأی CPTی ئّيشٚکی :حٕسکٛا  64باسەگا ٔ بُکّی عّسباصٚی نّ ّْسێًی کٕسدعخاٌ ّْ ،ّٚپێگّی
ئّنٛکخشۆَی:
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/2307202215
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 .1٢خاسێکی دٚکّ بّ ئٕؽّک ْێشػ کشا ّٚعّس بُکّی عّسباصی حٕسکٛا نّ صێهکاٌ ،پێگّی ئّنٛکخشۆَی:
https://nrttv.com/detail/13990

 .19دٔای ْێشؽّکاَی؛ عٕپای حٕسکٛا خاڵێکی عّسباصی َٕێی نّ دْۆک دايّصساَذٔٔە ،پێگّی ئّنٛکخشۆَی:
https://nrttv.com/detail/14047

 .٨١فشۆکّ خَّگّٛکاَی حٕسکٛا عُٕسی َاحّٛی چّياَکێ بۆسدٔياٌ دەکٌّ ،پێگّی ئّنٛکخشۆَی:
https://nrttv.com/detail/14017

ٔ .٨1ەصاسەحی دەسۀەی عێشاق بۆ حٕسکٛا :گشژّٛٚکاٌ صۆس بّصسدەکُّّٔٚە ٔ ٔەاڵيًاٌ دەبێج ،پێگّی ئّنٛکخشۆَی:
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/2207202216

 .٨٨دژی حۆپباساَّکّی عُٕٔسی صاخۆ نّ بّغذا خۆپێؾاَذاٌ بّڕێٕەچٕٔ ،پێگّی ئّنٛکخشۆَی:
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/iraq/210720221

 .٨3فٕئاد حٕعێٍَ :أچّ گّؽخٛاسّٛٚکّی صاخۆ بّ  4حۆپ نّال ٌّٚحٕسکٛأە حۆپباساٌ کشأە ،پێگّی ئّنٛکخشۆَی:
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/iraq/2007202210

 .٨4خّباس ٚأەس :گٕياَى نّ ساگّٚێُذسأەکاَی عێشاق نّباسەی بۆسدٔٔياَّکأَّە ّْ ،ّٚپێگّی ئّنٛكخشۆَی:
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/2806202012

 .٨5دۀڵّحٗ حٕسک  32عاڵّ نّ باؽٕٔسی کٕسدعخاٌ کۆيّڵکٕژی ئَّداو دەداث ،پێگّی ئّنٛكخشۆَی:
https://anfsorani.com/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8...

ٔ .٨6ەصاسەحی پێؾًّسگّ :حٕسکٛا  ٨١بۆ  4١کٛهۆيّحش ٔ ئێشاٌ  1١کٛهۆيّحش ْاحَّٕٔحّ ّْسێًی کٕسدعخاٌ ،پێگّی
ئّنٛكخشۆَی:
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/2706202015

 .٨2دۀڵّحی حٕسک چَّێک ْاحٕٔەحّ َأ باؽٕسی کٕسدعخأَّە؟ پێگّی ئّنٛكخشۆَی:
https://rojnews.news/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%....

 .٨٢دسەَگاَی ؽّٔی سابشدٔٔ نّ ئَّدٕيَّی ئاعاٚؾی َێٕدۀڵّحی چی سٔٔٚذا؟ ،پێگّی ئّنٛكخشۆَی:
https://nrttv.com/detail/14149

 .٨9د .فٕئاد حٕعێٍ دأا نّ حٕسکٛا ٔ پّکّکّ دەکاث ْێضەکاَٛاٌ نّ عێشاق ببَّّ دەسۀە ،پێگّی ئّنٛكخشۆَی:
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/iraq/2607202213

 .3١حٕسکٛا نّ ئَّدٕٔيَّی ئاعاٚؼ :عێشاق َّحٕاَێج پّکّکّ بٕەعخێُێج َابێج نۆيّی ئێًّ بکاث ،پێگّی
ئّنٛكخشۆَی:
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/270720221

 .31د .فٕئاد حٕعێٍ عٕٔسبٕٔ حٕسکٛا ْێشؽی کشدٔٔەحّ عّس صاخۆ ٔ َٕێُّسی حٕسکٛا سەحٛکشدۀە ،پێگّی
ئّنٛكخشۆَی:
https://www.rudaw.net/sorani/world/27072022

ٔ .3٨اڵحاَی ئَّدٕيَّی ئاعاٚؼ چٛاٌ ٔث؟ ،پێگّی ئّنٛکخشۆَی:
https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=59651

ِٔ .33صٚشی دِسِِٔ نّكۆبَِّٕٔی ئَّدٕيَّی ئاعاٚؼ :دِبێج حٕسكٛا نّ عێشاق بچێخّ دِسِِٔ ،پێگّی ئّنٛکخشۆَی:
https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=59649

 .34حٕسکٛا پّٕٚەَذ ّٛٚباصسگاَّٛٛکاَی نّگّڵ ّْسێى بّْێض دەکاث ،پێگّی ئّنٛکخشۆَی:
https://www.kurdsatnews.com/news.aspx?id=9440&mapid=1
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ا؟ٍٛ انعشاق ٔحشكٛت بُٛاث األيٛ يارا حعشف عٍ االحفاق.35
https://t4p.co/article/2022-07-22-agreements-between-iraq-turkey

:ا يٍ انعشاق؟ عهٗ انًٕقعٛذ حشكٚ يارا حش.. يٕقعا32طت انـٚ بعذ خش.36
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1359532-%D8%AE%D8%B1%D9%8...

: عهٗ انًٕقع،ٌى كشدعخاٛت داخم إقهٛت حشكَٚقطت عغكش37 .32
https://www.skynewsarabia.com/video/1359399-37-%D9%86%D9%82%D8%B7...

: عهٗ انًٕقع،ُٙظ حضاو أيٛا يٍ حأعٛت ححزس حشكٛ أحضاب عشاق.3٢
https://ahvalnews.com/ar/ahzab-raqyt-thdhr-trkya-mn-tasys-hzam-amny/altdkhl-altrky-fyalraq?fbclid=IwAR17_bX4kRuH6KmydOSpHsU9d9Q8RhK_wATorO3UA0OSTWf4avA24rVox8E

: عهٗ انًٕقع،ا ٔآالف انقشٖ انًذيشةٚت ٔعؾشاث آالف انضحاٛ حشب داي:اٛ ٔحشكَٙ حضب انعًال انكشدعخا.39
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53067339

: عهٗ انًٕقع،َٙا ٔحضب انعًال انكشدعخاٛ يحطاث يٍ صشاع حشك.4١
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/4/26/%D9%85%D8%AD...

: عهٗ انًٕقع،ت ٔعُخخز اإلخشاءاثٛ َحخفع بحقُا انكايم نهشد عهٗ االعخذاءاث انخشك:ًٙ "انكاظ.41
https://shafaq.com/ar/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7
%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8

: عهٗ انًٕقع، دْٕكٙ فٙ قشاساث سداً عهٗ انقصف انخشك٢ صذسٚ ُٙ يدهظ األيٍ انٕط.4٨
https://www.ina.iq/161245--.html

: عهٗ انًٕقع،اٛت ضذ حشكٚذٛ خطٕاث حصع4 قخشذٚ ذ انصذسٛ انغ.43
https://www.ina.iq/161211--.html

: عهٗ انًٕقع، ؟؟ُٙٓخٚ ٗ يخ..  انعشاقٙ فٙ انخٕاخذ انعغكش٘ انخشك.44
https://almawrid.news/articles/view/details?id=2017

: عهٗ انًٕقع، أحًذ انصحاف.َّتدٛ ان ًُخحذد باعى ٔصاسة انخاسخ.45
https://mofa.gov.iq/2022/07/?p=32925

: عهٗ انًٕقع: أحًذ انصحاف.َّت دٛ ان ًُخحذد بإعى ٔصاسة انخاسخ.46
https://mofa.gov.iq/2022/07/?p=32931

: عهٗ انًٕقع،ذة انهٓدتٚ نذٖ انعشاق ٔحُغهًّّ ُيز ّكشة احخداج ؽذٙانخشك
شٛ انغفَّٙت حغخذعٛ ٔصاسة انخاسخ.42
ّ
https://mofa.gov.iq/2022/07/?p=32908

: عهٗ انًٕقع،ّٙ اٌ صحفٛ ب.4٢
https://mofa.gov.iq/2022/07/?p=32902
49. TURKEY HAS 37 ‘MILITARY POINTS’ IN NORTHERN IRAQ (MAP UPDATE)
https://southfront.org/turkey-has-37-military-points-in-northern-iraq-map-update/
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