نرخی رازييکردنی ترامپ بهه رشهکهی تورکيا بۆ داگيرکردنی رۆژئاوای کاردستان ،بۆند کی ١٠٠
ملير دۆﻻريی بوو
وەرگ انی  :مستهفا چوارتايی
له" واشنگتۆن پۆست"ەوە:
ترامپ ":لهبيرتان نهچ ت،

پ ش ههموو شت ك؛ تورکيا ئهندامی ناتۆيه".

بۆ کارکردنه سهر تورکيا ،ترامپ بهتويتهر دار و گ زەری پ شانی تورکيا دا
گفتوگــۆی تهلهفــۆنی "ترامــپ و ئهردۆغــان" بهههوا کــی خــۆش دەســتيپ کرد .بهگــو رەی وتهی چهنــد
بهرپرس کی ئهمريکيی که مهرجيان ههبوو ناويان نهبر ت ،کورتهی پ وەندييه تهلهفـۆنييهکهی ترامـپ و
ئهردۆغانيان ئاشکرا کرد .که لهم ههفتـانهی دواييشـدا باسـيل وەکراوە چـۆن پهيوەنـديی ههردووﻻ باشـتر
بکر ت .ئهويـش به بۆنـد کی بازرگـانيی ١٠٠مليـار دۆﻻريـی و ﻻبردنـی گهمـارۆی بهشـداريی تورکيـا
لهپهرەپ دانی ف ۆکهی  F-٣٥و ،ههروەها سهردانی ئهردۆغـانيش بـۆ ئهمهريکـا؛ ههردووﻻ گفتوگۆيـان
لهسهر ر ککهوتنی ن وانيان بۆ بهڕ وەبردنی کۆميتهی گهڕۆکی ناوچهی ئارام له بـاکووری رۆژهه تـی
سووريا و بهدر ژايی سنووری تورکيا کرد .تورکيـا دەيهو ـت بهدر ژايـی سـنوورەکهی ،ئهو ناوچـانه له
چهکدارە کوردەکان پاکبکاتهوە ،ئهو شهڕڤانانهی لهجهنگی دەو هتی ئيسﻼمييدا زۆر پ وست بوون .بهﻻی
تورکيــاوە ئهوانه هاوپهيمــانی کــوردە ت رۆريســتهکانی تورکيــان که ههوڵ بــۆ بهدەســته نانی ئۆتۆنــۆميی
دەدەن .ئهردۆگــان گوتــوويهتی ئهو چهنــدين مــانگه ه زەکــانی ئامــادەکردووە و دەجوو ــت .کــاردانهوەی
کۆشکی سپيی روون نهبوو .کارتژم ر ك پ ش نيوەشهو؛ راگهياند :تورکيا ئۆپهراسيۆنهکه ئهنجـام دەدات
که لهم ـژە پﻼنـی بـۆ دانـاوە ،ئهمهريکـا پشــتيوانی ئهو ئۆپهراسـيۆنه ناکـات و بهشـداريی ت ـدا ناکــات و،
لهناوچهکه دەکش تهوە ".سهرکردەکانی پارتی کۆمـاريی کات ـك بهههوا ـی کشـانهوەی ه زەکانيـان بهئاگـا
هاتن ،بهتوندی سهرکۆنهيان کرد که بۆچی ترامپ بۆ تورکيـا پشـتی کـردووەته کوردەکـان .بهرپرسـانی
پهنتــاگۆن کهوتــنه پينهکردنــی دۆخهکه و ،لهبــواری مرۆييــانهوە هۆشــدارييان دەدا که زيــانی گيــانی بهر
دانيشــتووان نهکهو ــت .فهرمانــدە کوردەکــانيش دەيــانگوت ئهوان پاراســتن لهســهر ئهو هۆردوگايــانه
هه دەگرن که ههزاران شهڕکهری دەو هتی ئيسﻼميی ت دا ديلکراون و ه زەکانيان دەبهنه بهرەی پ شهوە
لهگهڵ تورکيا .ترامپ به زريان ك له جووکهی تويتهر بهرگريی لهب يارەکهی کرد و گـوتی":لهم جهنـگه
سهخيفه ب کۆتـاييه ب يـنه دەرەوە ".ياريـدەدەرەکانی ئاسايشـی نهتهوەيـی که وتهکـانی شـهوی پ شـوويان
نهبينيبوو ،بهپهله کهوتـنه چـاککردنهوەی زيانهکـانی و گـۆڕينی تـۆنی دەنگـی ترامـپ .بـۆيه له کـاتژم ر
 ١٠:٣٨ی بهيانی رۆژی دووشهممه ،له تويت کی ديکهدا ترامپ رايگهياند":ئهگهر تورکيا کار ك بکـات
و بهد ی نهب ت ،ئهوا ئابووری تورکيا لهناو دەبات ".به م بهيانی رۆژی س شهممه ئهو تويتهی کشاندەوە!
تويتی گ زەرەکهی گۆڕيی بۆ تويتی دار)کوتهك(کهکه .ههروەها ليست کی در ژيی لهگازاندە دژ بهتورکيا
خستهڕوو له گهمارۆی ئابووری و باجی گومرگيی ئهمريکـا و پ وەنـديی تورکيـا به ئيـران و فهنـز لﻼ و
گوتی ئهردۆغان ک شهی ئابووريی و سياسيی ههيه و ههند کيش لهوانه هۆکارەکهی ئهمهريکايه .تورکيا
و ت کی ئهندامی ناتۆيه و لههه و ستی ئهمريکا و ئهوروپا نيگهرانه بههۆی ئهو ههڕەشانهی له ئهنجامی
جهنگی ناوخۆيی سوورياوە تووشيهاتوون و ناچاری کردووە ،سيستهمی بهرگريی ههوايی رووسيی S-
 ٤٠٠بک ت .ئهمهش پ ش لکردنی ياسای ئهمريکيی و پرتۆکۆ هکـانی هاوپهيمـان تييه .بهرامـبهر ئهمهش
بهڕ وەبرايهتی ئهمريکا تورکيای لهبهرنامهی پهرەپ دانی فـ ۆکهی  F-٣٥دەرکـرد .ههروەهـا ئهمهريکـا
ب ياری فرۆشتنی  ١٠٠فـ ۆکهی جـۆری  F-٣٥راگـرت .ترامـپ س شـهممه ئامـاژەی بـۆ ئهوە کـرد که
دەکر ـت ههمــوو ک شــهکان لهگهڵ تورکيـا چارەســهر بــبن .له تـويت کی ديــکهدا گوتی":خه کــان کی زۆر
ئهوەيان بيردەچ ت که تورکيا هاوبهش کی گهورەی بازرگـانيی و ته يهکگرتووەکـانه .لهراسـتييدا ئهوان
ئاســنی پ ويســتی قــا بی فـ ۆکهی  F-٣٥دابــين دەکهن ،لهبيرتــان نهچ ــت ،پـ ش ههمــوو شــت ك؛ تورکيــا
ئهندامی ناتۆيه".
ئهردۆغــان له ١٣ی نــۆڤ مبهردا ســهردانی ئهمهريکــا دەکــات .کهم ــك دوای ئهوە جــار کی ديــکه و له
تويت کی ديکهدا ترامپ باسی کوردەکانی کردەوە گوتی":لهههموو حا کـدا کوردەکانمـان ج نهه شـتووە،

ئهوانه خه کــان کی ديــارن و جهنگــاوەری ئــازان" .بهرامــبهر ئهوەش پ وەنــدييمان لهگهڵ تورکيــا که
هاوبهشی ناتۆ و بازرگـانييه زۆر باشـه" .دوای چهنـد چـرکهيهك دووبـارە هۆشـداريی دايهوە به تورکيـا
لهبارەی و رانکردنی ئابوورييهکهی .ئهم هه و سـته پچ پچـ انه رەخنهيهکـی زۆری بهدوای خۆيـد ه نـا
لهبـــارەی تورکيــــاوە ،چـــونکه ئهمه گهڕەﻻو ــــژەی خو قانـــدووە .بهرپرســـ کی بـــا ی ئهمريکيــــی
دە ت؛"سهرۆك بهش وازی خۆی کار کی باش دەکات ،له پ وەندييه تهلهفۆنيهکهشـدا ئهوەی کـرد که ل ـی
چــاوەڕوان دەکــرا .ئهو بهرپرســه گــوتی ،ئهوەی که دەيبيــنن و ئــ مه دەيکهيــن ،بهشــ وازی ک ويــانهی
رۆژئاوايی به تويتهکانی؛ زۆر زياتر يان کهمترە لهوەی بهشـ وەيهکی ئـاق نه رۆژی يهکشـ هممه لهسـهر
م زەکهی دادەنر ت .ئ مه ههو دەدەين دوو کار بکهيـن .يهکهم بـۆ چـاککردنهوەی پ وەنـدييهکانمان لهگهڵ
تورکيــا ههنگــاو دەن ــين و هــانی دەدەيــن .دووەم نامانهو ــت لهبــاکووری ســووريا کارەســات ببينــين.
لهمبارەيهوە رۆژی س شهممه وەزيری بهرگريـی تورکيـا تـويت کی کـردو نووسـيی":ئامادەکارييهکان بـۆ
ئۆپهراسيۆنهکه تهواوبوون" .بهرپرسانی ئهمريکيش گوتيان":کهمتر له  ٥٠کهسـی ه زەکـانی ئهمهريکـا
که لهه ـــزی ئۆپهراســـيۆنی تـــايبهتن ،لهدەرەوەی نـــاوچهی ئـــارام ج گيربـــوونهتهوە و ،چـــاوەڕوانی
ئۆپهراسيۆنی تورکيا دەکهن تا بيبينن و حوکمی لهسهر بدەن که چـۆن بـووە و ،تهواوی پرۆسـهکه لـگهڵ
کشانهوەی ئهماندا چۆن بهر وەچووە .شارەزايان هۆشدارييان داوە که ئۆپهراسـيۆن کی فراوانـی تورکيـا
دەب ــته هــۆی ت کچــوونی بــاری ئــاراميی له هۆردوگــای ديلهکــانی داعشــدا .ئازادبوونيــان دەب ــته هــۆی
کشانهوەی زياتری ئهمهريکا له سووريا ،ئهمهريکا نزيکی  ١٠٠٠سـهربازی له بـاکووری خـۆرهه تی
سووريا ههيه .که به مهفرەزەی بچووك بهسهر خا ی چاود ری زۆردا دابهشيکردبوون.
مهز ــوم کۆبــانی عهبــدی که فهرمانــدەيهکی ه زەکــانی ســوريای د مــۆکراتييه ،پهيــام کی بــۆ ه زەکــانی
ئهمهريکا ناردووە و ،گوتو تی":ئ مه دەزانين که ئهم کشانهوەيه ب ياری ئ وە نييه ،ئ مه وئ وە براين و به
برايهتيــی دەم نيــنهوە" .بهرپرســانی بهڕ ــوەبهرايهتيی ئهمهريکــا دەـ ن د نيــا نــين که تورکيــا ه رشـ کی
سنووردار دەکات و رێ به ه زەکانی ئهمهريکا دەدات بهگهڕانهوە و چاﻻککردنهوەی ناوچهی ئارام ،يان
ناچاری دەکات بهرەو قوو يی سووريا ب ۆن .ههروەها لهبهرەبهيانی رۆژی چوارشهممه داعش ههو ـی
دا سهرنج بۆﻻی خۆی رابک ش و ،بهکهم ك پ ش کاتژم ر دوو ،سـ خۆکـوژی چـوونه نـاو ه زەکـانی
سوريای د مۆکراتييهوە له ڕەققه و خۆيان تهقاندەوە .لهگهڵ ئهوانيشدا کۆمه ـك چهکـداری ديـکه کهوتـنه
شهڕەوە .لهو کاتهی هاوپهيمانهکان و ﻻيهنه پ وەنديدارەکان لهههو ـی ئهوەدان کـۆدی تويتهکـانی ترامـپ
بکهنهوە ،تورکيا سوورە لهسهر داگيرکاريی و ئهوە به دروست دەزان ـت و ئامانجيشـي تی ،ئامـانجهکهش
ه زەکانی سوريا د مۆکراتييه که ههرەشهيه بۆ سهر ئاساياشی نهتهوەيی تورکيا .رۆژنـامهی "سـهباح"ی
تورکيی نزيك له ئهردۆغان رۆژی س شهممه راپۆرت کی ب وکردووەتهوە ونووسيويه":ه زەکانی تورکيا
چاوەڕوانی کشـانهوەی تهواوی ه زەکـانی ئهمهريکـا دەکهن ،پ شـئهوەی ه ـزی تـورکيی ه ـرش بـکهن.
سهرەتا ف ۆکه جهنگييهکان و تۆپهکانمـان شـو نهکانی دوژمـن دەکـوتن ،ئنجـا ه زەکـانی تورکيـا لهچهنـد
خا کی سنوورييهوە له رۆژهه تی "فورات"ەوە دەچنه نـاوەوە .ڕاپـۆرتهکه لهدر ژەيـدا دە ت":سـوپای
تورك به قوو تيی  ١٨ميل دەچ ته ناو خاکی سـوورياوە)ناوی سـهرچاوەی سهربازييشـی نهبـردووە( و،
تورکيا له کاری مرۆڤانهی خۆی بۆ گ انهوەی دانيشتوانی ئهو ناوچانه بهردەوام دەب ت".
 +فههيم له ئهستانبوڵ،
سارا دادوش له بهيروت،
ميسی رييان له واشنگتۆن،
لهئامادەکردنی ئهم راپۆرتهدا بهشداربوون.
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