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 ترامپ لهبايهخی کوردەکان کهم دەکاتهوە! 

  

ت:"ئهوان لهجهنگی دووەم جيهاندا يارمهتييان نهداين، دۆزينهوەی هاوپهيمان بۆ جهنگی   ترامپ دە
  داعش ئاسانه.  

وتی:" ئهگهر کوردەکانی سووريا بههۆی جهنگی تورکياوە ئهوێ  رۆژی چوارشهممه، سهرۆك ترامپ گ
ۆنۆچ . خۆ   ،ڵ بکهن و ب تی نوێ بنياتبن ته يهکگرتووەکانی ئهمهريکا هاوپهيماني زۆر ئاسانه بۆ و

ئهوان له جهنگی دووەمی جيهانيشدا يارمهتيان نهداوين، ئهوان بهس خهمی خاکی خۆيان بوو، بۆ خاکی  
دەکۆشان."    خۆيان ت

کيشدا لهبارەی چوونهناوەوەی تورکيا بۆ سووريا ترامهل می پرسيار گوتی:"لهگهڵ ههموو ئهم   پ وە
کی کۆشکی   دوانانهی ترامپ نافهرميی بوون و لهئاههنگ ت". ئهم ل مه کوردمان خۆشدەو شتانهدا، ئ

شهنسپييدا که بۆ ئيمزاکرد  وەنديی بهم ک کدا، هوە نهبوو، گوتران. ئهمهش لي ی ههندێ بابهت کهپ هکات
ی خۆی خستبووە کار بۆ راس وەبهرايهتيی ئهمهريکا ههموو ههو کردنهوەی گوته چهوتهکانی  تبهڕ

رشهکهی رۆژی چوارشهممهی تورکيا  ،ترامپ دژی کوردەکانی هاوپهيمانی ئهمهريکا و و  لهبارەی ه
  لهگهڵ رەجهب تهيب ئهردۆغان.  گفتوگۆ تهلهفۆنييهکهی رۆژی يهکشهممهی 

کی نو زێ و هۆردوگای ديلهکانی  لهبهيان کی سڤيل بپار وسراودا؛ ترامپ هانی تورکيا دەدات که خه
ت  یشهڕکهرەکان  ز تيی دەخاته ئهستۆی   .داعش بپار ته يهکگرتووەکانی ئهمهريکا بهرپرسيار ت:'و دە

کی سهرەکيی ئهمريکيی   رشکردنهسهر شهريک هاوپهيمانهکهی خۆی لهناتۆ دەربارەی ئهنجامهکانی ه
ت تورکيا  لهنهه  رشه بيرۆکهيهکی خراپ بوو". دەش ت:ئهم ه رۆردا، ههروەها لهبهيانهکهدا دە شتنی ت

ت داعش خۆی   کی مرۆيی رووبدات، گهرەنتی ئهوەش بکات که نهه ت قهيران نی داوەکه نهه به
ر  شبينی ئهوە دەکهم ئهردۆغان ه ز بکاتهوە. له ديمانه رۆژنامهوانييهکهشيدا گوتی:"پ شهکهی بهه

ت نهرم  ش به ويسته ئهمه دياريی بکهين و لهسهری سووربين، دەتوان وەيهکی مرۆڤانه ئهنجام بدات، پ
ت بهسهختی ئهنجامی بدات. ئهگهر کهبه ت. دەشتوان کی  ش ب وەيهکی دادوەرانه نهيکات، ئهوا تورکيا باج

سوکهوت بکات ئابووری  گران دەدات. ههر لهم ههفتهيهشدا ترامپ گوتبووی:(ئهگهر تورکيا خراپ هه
م تا رادەيهکی زۆر دژی ئهو   م دياريی نهکردبوو، خراپ چييه.به ران دەکات، به تهکهی و و

وانيانه و ئاماژەی بۆ ئهوە جهنگهی ن  وان تورکيا و کوردەکان بوو که ئهنجامی چهندين سهدەی رقی ن
دابکات.  ت ئهمهريکا بهشداريی ت  کرد کهناب

شانهوەی مارييه ديار و ناوۆک س، دەربارەی ک سهرباز لهسنووری   ١٠٠تا   ٥٠دارەکانی ناو کۆنگر
نانی له کورد؛ رەخنهی تونديان ئاراستهی به وەبهرايهتيی ئهمهريکا کرد، ڕسووريا و تورکيا و وازه

وانگرخزمهتيان دەکرد. ترامپ شهوی يهکشهممه رايگهياند که ت کی ن ز رکيا لهنهخشهی وئهوان وەك ه
زەکانی ئهمهريکاش نه لهوێ دەب خۆيدا بۆ  ت. ه ش دەچ و نه لهدەوروبهری   نباکووری سووريا بهرەوپ

ت. ئهمه وای له بهرپرسانی وەزارەتی   و نه لهپشت پهردەوە و نه وەزارەتی بهرگريی بهدوايدا دەچ
شتا لهسو ن  ريا ماوودەرەوەی ئهمهريکيی کرد که بکهونه خۆ و بهپهله هاوپهيمانهکانی ديکهيان که ه

شتا   کی کهممان لهسوريا کشاندووەتهوە و ه ز مه ه ن ئ نيا بکهنهوە و، ب وەك بهريتانيا و فهرەنسا د
ئهوان گۆڕانيان بهسهردا نايهت. وەزيری دەرەوەی   .وەا سهربازمان لهباکووری سووريا م ١٠٠٠

نجشهممه؛  رشی يهکاليهنهی تورکيای له سووريا سهرکۆنه کرد و،  بهيانی پ داوای فهرەنسا ه
تيکيشدا و لهناو کۆشکی سپيشدا  کۆبوونهوەيهکی نائاسايی ئهنجوومهنی ئاسايشی کرد. له تو



بينييهکانی خۆيدا ترام ت:(ک پ لهت نانی شهڕی  انهوەی هشدە ه زەکانی ئهمهريکا بهئامانجی کۆتاييپ
که که دوو دەيهيه فۆکوسی سهربازيی ئهمهريکای سهرقاڵ کردووە). ههروەها لهکۆشکی   ياخييبوان

تی؛ ئهوەيه که خزاوەته   تهيهکگرتووەکان کردب هيهك که و سپييدا ترامپ گوتی: بهرای من خراپترين هه
مه بو  تی ناوەڕاستهوە. "ئ تانی تر خۆرهه ك دەکهين که دەبوايه و مه کار وينه پۆليسی ناوچهکه، ئ

رشی  يانوايه که ه س لههۆشدارييدان بهردەوامن و پ خۆيان بيکهن". هاوکات کۆمارييهکانی ناو کۆنگر
ەويی تورکيا بۆ سوريا لهگوڕو   ش ته يهکگرتووەکان، پ تورکيا ههڕەشهيه بۆ سهر بهرژوەندييهکانی و

زی بهرگريی، ئهم   تينی دژايهتيی ژيشه بۆسهر هاوپهيمانهکانمان له ه داعش کهمدەکاتهوە و دەستدر
پيی خۆيان بکهنهوە، ئهمه گوتهی   ران لهناوچهکهدا ج ههنگاوە بۆی ههيه که دووبارە ئهلقاعيدە و ئ

س کيڤن ماکارثی بوو. ههروەها داوای لهتورکيا کرد دەستبهج   سهرۆکی کهمايهتيی ناو کۆنگر
رشهکه مۆکراتی  ه زن. سوريای د کهوە ئارامی ناوچهکه له داعش بپار ن و لهگهڵ ئهمهريکا پ ی بوەست

ن و ت که کوردەکان بهسهريدا زا زانه دەگوتر لهسهر زەويی، هاوپهيمانی   ؛دژی توندڕەوەکان ،بهو ه
ته يهکگرتووەکان بوون. ههروەها "ليز چينی" سهرۆکی گرووپی کۆماری له ئهنجوو مهنی  سهرەکيی و

يا نهران گوتی:"ئهم ب شبينی بکهين". ئهم   رینو ت و دەتوانين پ کهوتهی خراپی دەب کشانهوەيه ل
ته يهکگرتووەکان دەدات  يارەش يارمهتی دژەکانی و ته   ب ران و تورکيا هاوکات دەب وەك رووسيا و ئ

نهر "ماك کول" (ئهندامی ئهنجوومهنی پيران ل ه پارتی کۆماريی)  هۆی بوژانهوەی داعش. ههروەها نو
نهراندا گوتی:"ئهو ديمهنهی   و کۆمارييهکی ديارە له کۆميتهی کاروباری دەرەوە له ئهنجوومهنی نو

ت دەستبهج ئۆپهراسيۆنه سهربازييهکهی   كردن نييه و دەب ی قهبوو ۆ لهسووريا دەيبينين ج ئهم
کی سڤيل گهياندووە. من ل ت که بهڕاستيی زيانی گيانيی به خه ن هگهڵ هاوکارانمدا له ئهنجوومهنی  بوەست

نهران بهيهکهوە؛ خهريکی چارەسهری ئهم رەوشه ديناميکييهين".   نو

مۆکراتهکان:    د

دەنگ بوون کهوتنه   کی کشانهوەی ئهمهريکاوە زۆربهيان ب ستا و لهدەستپ مۆکراتهکان که تائ د
نهران وتهيهکی  ئهنداميان له ئهنجوومهنی نوي  ٥٠رەخنهگرتن. رۆژی چوارشهممه؛ زياتر له  

کرد  ،نووسراويان ئاراستهی ترامپ کرد و يارە پهشيمان   ؛داوايان ل ت لهم ب شئهوەی کار لهکار بتراز پ
رۆر  شتنی ت هکانی نهه تهوە. ئهم ئۆپهراسيۆنه هاوپهيمانهکانی ئهمهريکا دەخاته مهترسييهوە، ههو بب

ته ي ته هۆی لهدەستانی متمانهی و هکگرتووەکان لهاليهن هاوپهيمانهکانی  دەخاته مهترسييهوە. دەب
نهرايهتی رای   ستامان و هی داهاتووشمان." ئهوانهی ئهم نووسراوەيان ئيمزاکردبوو، لهناو حيزبدا نو ئ

  سياسيی فراوان دەکهن. 

ن: تورکيا دامهزراوە  ی ئاگاداريی رەوشهکهن؛ دە رانی سهربازيی ئهمهريکيی که بهچ چاود
کی لهو چهك و کهرەسته سهربازييانهش لهناوبردووە  سهربازييهکانی کوردەکانی  کردووەته ئامانج و ب

مه بۆمان نييه بهئاشکرا  که ئهمهريکا پ  ت:"ئ ت، دە کی ديکه بهو مهرجهی ناوی نهبر يداون. بهرپرس
رشه ههواييانهی تورکيا ين، ههندێ لهو ه نی پ لهدانيشتوانی سڤيليان داوە،   ؛ لهم باسه بدو تهواو لهشو

زەکانی خۆيان  ل مۆکراتی گوتوويهتی؛ ئهوان ه زەکانی سووريای د کی ه رشانهش بهرپرس هبهر ئهو ه
ته   لهدەوری هۆردوگای ديلهکانی داعش کهم کردووەتهوە. له کۆشکی سپيش ترام گوتی:"و
يهکگرتووەکان ژمارەيهکی دياريکراوی له شهڕکهرە خراپهکانی داعش دەستگيرکردووە و  

ت که کوردەکان  گواستوونييهوە،  شبينی ئهوە دەکات تورکيا دەست بهسهر ئهو هۆردوگايانهدا بگر ئهو پ
شهوەی شهڕ  شتووە و بهرەو بهرەکانی پ ه يان بهج ن. زۆر له شهڕڤانه کوردەکان ئهو يدەه ج

کيان گوتوو  ستادا هتی؛ يرۆيشتوون. بهرپرس هتی ئيسالميمان  لهئ ههموو ئۆپهراسيۆنهکانی تايبهت به دو
  ستاندووە.  وە
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