
 

 

ک بۆ ئهمهريکا     عهفرين پهيام

مانی شووی ئه                                      نووسينی: زيگمار گابريل، وەزيری دەرەوەی پ

  

ۆ بهرزنجهيی مانييهوە: هه   و. له ئا

ر ته يهکگرتووەکانی ئهمهريکا:شه سهربازييهکانی تورکيا له عهفره کی ڕوونه بۆ و ت  ين،پهيام ناب
کخستنهوەی ناوچهکان، ک لهسهر ڕ بهج  سوريا، بهب تورکياپاش تهواوبوونی شهڕی  هيچ بڕيار ج

ی کورد دا ههروەهاش وەک ههميشه،تورکيا بکرێ و  ر کۆنتڕۆ کی ناوچهيی لهژ ت هيچ جۆرە دەسه
ت زە زەمينييهپهسهند ناکات. بۆئهوەی ئهم پهيامه ڕوون و ئاشکرا ب کانی له سوريا ،کۆماری تورکيا ه

رشی ئاسما خستۆته و و ه ه و گهورەترين شا ژووی خۆيدا بهرپا کردووە نی لهجو ،بهردەوام نيوەی م
ز رش و پهالمارزياتری ه   دان.ە ئاسمانييهکانی له ه

کدا ساز دەب که  تی ڕووسئاسمانهکهیسهروەريی ئهمهش له دەڤهر ر دەسه م ڕ يادا،، وا لهژ ووسيا به
گهی داوە رشه ئاسمانييهکان بۆسهر عهفرين به ڕ لهبهر ئهوەی ئهمه خزمهت به بهرژەوەندييه  ،ه

ژخ وان پهيوەندييهکانی ئهمهريکا و تورکياوە و دەالقهيهک زمايهنهکهی دەکات: تهدر   .بخاته ن

شتر  وان پ زە کوردييهکان  له باکووری تورکيا چهند گفتوگۆيهکی توند له ن ی ه و ئهمهريکا دەربازی رۆ
زە چهکدارەکانی  وان ه ريا وکوردانی سو و دا YPGسووريا کراوە.ئهمهريکا دەستی  بهوە کردووە له ن

تی ديموکراتی  ی وايه يه PKKههروەها  PYDپارتی يهک پهگه و پهيهدە جياوازن دا جياوازی بکات. پ
مانيادا قهدەغهکراو نين ياخود ،و ئهوروپاله ئهمهريکا  ،نهله پ ک ک   .ئه

هتييهکان، ودەو رە ن وان پ ک ک و  بۆ تورکيا و زۆربهی چاود ئهم جياکارييه دەستکردە. پهيوەندی ن
،که يهپهگه سيمبۆلی و يهپهگه و نهک ههر له اليهنی  ئايدۆلۆژييهوە زۆر توندە،پياو دەتوان بهئاسانی ب

ر ژەيهکی زۆری ئازادیسهرکردايهتی پ ک ک دانستراتيژی  و پهيهدە لهژ گومان ڕ جموجوڵ و  . ب
م  زۆرينهی  خۆيان ههيه، چاالکی زەکانی ئهمهريکا،به هاتوويی  ه دەيانهوێ سوود وەرگرن له توانا و ل

ناوی  يهپهگه لهشهڕی دژە داعش دا. سهرباری هۆشداری دانی تورکيا، ئهمهريکا ههر بهردەوام چهک،لهپ
دا، بۆ چهکدارەکئهو مهبهس   انی کوردانی سووريا ڕەوانه دەکات. تهی سهر



ناوی ئهم کارەدا نرخ بدەن: سهرکردە سياسييهکانی ئهمهريکا ئامادەبوون، زۆرينهی دروستکردنی  لهپ
یناوچهيهکی ئازادی بهرگريکردن له باکووری سووريا ر کۆنتڕۆ   کوردان. ، لهسهر سنووری تورکيا لهژ

ڕامان  ،بهزەحمهتبهرامبهر به بهرژەوەندييهکانی تورکيا زياتر ورووژاندنبهههند وەرنهگرتن و 
دراوەکانيان ـ دوای سهر ت. ههردووال ـ تورکيا و پ ک ک و هاوگر کانی ئاشتی کهوتنی گفتوگۆنهدەکر

ونهتهوەييکرد ناوخۆی تورکيا، لۆژيکی تنبهن می  گهڵ ئهوەشدا. لهی بهدوادا د کی کوردی ههر هت دەو
راق وەی له سووريا، وە ههروەها و يه له ع کی هاوش لهسهر زەمينی  سهربهخۆ خۆسهری خهباتی ک

کی  ن، ئهمه بۆ پ ک ک شت ت ئهنجام بدر ين رچهندوچوونه. بۆ تورکيا گهورەت گومان وبتورکيا دەب
گای سهربازی  ههر بهردەوام به  دژی ئهمه، بهرئهوە خهبات بۆ ئهمه يانهل ههڕەشهيه. ت  ر دەچ

وە.   بهڕ

رەوەري  کی سڤيلی کوردکارە زەبروزەنگهکان ئهشکهنجه و کو ه  هکان، ئهوەی خه ويسته دەيان سا پ
ژن ب تاوان ت.به کۆتايی ناگايچ شهيهکی سياسی ڕەگوڕدەک هکانب ناوی ک ن له پ قووڵ ه يشوژر

ستا بوو،لهکاتی خۆي .لهناوچهکهدا رەوەدا ئهم سهرۆک کۆماری تورکيايهی ئ دا وەک سهرەک وەزيران ل
ناوی ئاشتی نيشتمانيدا. ،زۆر ئازايهتييهکی گهورەی نيشان دا زۆر ی دا له پ ئهم  سهرنهگرتنی ههو

ژبووەوە  ئهمرۆ دا،  ٢٠١٥ی سا گفتوگۆيانه له کی در شان وەک ئاکام ژەک ی شهڕوههرای لهمهودای در
 ستادا مهسهلهکه ناواقيعيیلهههلومهرجی ئسهربازی بۆ سووريا و ڕەنگه لهوە زياتريش کاريگهری ههيه. 

ت،   ،بمانهوێ ڕووبهڕووی تورکياداخۆی ناو گفتوگۆکانی ئاشتی گهڕانهوە بۆبه تهنيا ههر دەب
کی يهکجار گهورەی بينهوە و بۆ ههميشه ڕاگرين. ههو بهرفراوانبوونی شهڕوههرای سهربازيی

هتی گهرەکه ودەو گای ن گهيشتن، بۆ سهرلهنوێ کردنهوەی کۆمه ک ت  له ،کهپهنجهرەيهکی وا بۆ ل
  بهتهواوی قهپات کراوە.  ،ستادائ

ه  شتورکيا دەرەوەی ناوچهکانی کشانهوە و دژی گرووپه کوردييهکان له لهبری ئهوە ههروەها شهڕ زا
شڕەويکردنه نيشانی دەداتبهسهر سياسهتی دەرەوەی تورکيا ههروەها تورکياش ئامادەيه لهم  :دا. ئهم پ

ناوە ت ه ٦٠ئهم نرخه لهناو ئهو چارەسهرەدايه کهوا بۆ  کی گران بدات.دا  نرخپ دراوە هيه و گرساڵ دەب
  به رۆژئاواوە.

ياخود بهالنی کهمهوە به کهمی  ئهمهريکادا نييه، اکامهکانی جيۆپۆلهتيکی شهڕ لهگهڵتورکيا ترس له ئ 
دەستييه ههرد مهريکا ههمان کات ئهمهش بۆ ئه کانيدا.کورد له سنوورە يهميەگرێ. له بهرامبهر ئهو با

وەبردنه بۆ ، که شياوی بهڕلهگهڵ تورکيادا يهسهنگاندنی شهڕيکدادەردەکهوێ لهبهردەم ههبه ديار وا 
ت ، ياخود ماوەيهکی دياريکراو سهنگاندنی يهکهم ت. دەش ههی جيوستراتيژی تورکيا ناديدە بگرڕۆدەب

ه ته هه   تهوە.مهی ئهوروپايی ل بکهو، بۆ ئاليهک لهههر دووەميان ئاکامی کارەساتاوی بهر ،ب

ک له ڕۆژئاوا،له ناتۆ و لهدواجاردا لهسهر ئاڕاستهی ڕووەو ئهوروپا نين ، وازی ل بتورکيا وەک يهک
شييهکی مانای بۆ ئهوروپا  دا  رووسيابه بادانهوەی بۆ الی  ترسناکه. نهک ههر تهنها نوێ و يهکجارسهرک

زوتوانای پهيوەندييهکانی ڕ وپا هيچ ئيمه له دەرەوەی سنووری ئهور ،ووسيا و ناتۆ بهتهواوی دەگۆڕێه
زدار کو نهياری بهتوانا، بهتترمان ناب هاوپهيمانی شچوون رەوهم ببه .و ه تريش شياوی بير  یپ

کی اليستييهوە بۆ توانا ،زی تورکيا: گهڕانهوەی بههکردنهوەيهل هت کی و  له ستراکچهری دەو ز ه
  ئامادەگی بزاڤی ئيسالمی.



ستادا  پجيا لهمانهش نموونهی خۆچهکدارکردنی ئ تی دهتۆمی وەک ئهوەی کۆريای باکوور، له ئ ەچ و
وەی بکات وەک عهرەبی سعودی بيهوێ رايیزۆر . دەش هاوش مان ەکانلهسهر سنوور و ڕاستهوخۆ بهخ

ويست و،واقيعهکه نييه ئهمه ههموو تهوە.وبارە بدو گريکردن تناکات وای ل ب يشپ م بۆ ڕ لهمه، . به
کی نوێ تهواوی ئهوروپايه ويست به ستراتيژ    .تیيدايهتکه  هوەشستالهگهڵ تورکيا بهو دۆخهی ئ ،پ

ش اری سهربازی کهماسی لهئازادی چاپهمهنيدا و پهالم و لکردنی مافی مرۆڤئهوە ڕاسته ڕەخنه له پ
خۆت ئاسوودە   . ئهوە ئاسانه بهدەربڕينی ڕەخنهنييه ە بهتهنيا بهسل ئهو ين.تورکيا لهعهفرين بگر

 یزی دووەمی خراپهکارووسيادا ه. لهبهرئهوەی پياو لهتهک ڕبهئاشکرا ڕەخنه دەردەبڕينبکهيت، 
زێ. دۆخی ههڕەشهکان، بپ ههاکانی خۆی، که پياو دەتوان ڕۆژانه بناسيوە کهم نابنهوە.ههروەها  ار

گاچارە  ری کردبين کهئهزموون لهگهڵ گهمارۆدان لهسهر روسيا،هيوادارين  ف ئهمهش ناتوان هيچ ڕ
ت تييهب ر کاريگهر ته ژ گايهوە بکهو نياييهوە، نايه لهم ڕ بهته تورکياش به د بۆ ئهوەی  .وە. هه

ی زياترمان گهرەکهنيبهرژەوەندييهکانمان بهج به   . ن، ههو

شهوە ئاگربهست دێ، :ئهم بهرژەوەندييهش فرەاليهنهههروەها  شی پ هتی و  له پ ودەو ڕاگرتنی ياسای ن
تی باشوکی سڤيل له سووريايارمهتی بۆ خه  له ناوچه کوردييهکان. ،وری تورکيا، ههروەها له ڕۆژهه

ۆژههالتی ه زەبروزەنگ و بارودۆخی ژيان له ڕن ،استگۆبين، که ئيمه ڕ دەکاتئهمهش بهوە دەست پ
وەيهک له ش ی قبوتورکيا بهش ی تورکيا لهبهرامبهر پ ک ک و کردنه،نهخهموەکان ج

دراوەکانيدا  شهی کورد وەرگرين ڕ ناههقييه.هاوگر  مافهمرۆييهکان ،  له داوایزگرتنههر خودی ک
نهيهکی مانای ئهوە ب ، ئهمه نابکی باشتری ژيان دەرکهوينهلومهرجبگرين و بۆ  ئازادی و ه ، و

مانياش قهدەغخۆ پ ک  دائيرەکانييان نيشان بدەين. ئ و ری پ ک ک و دەستهفۆلکلۆ ، هيهک لهئه
کخراو مادە هۆشبهرەکان، بازرگانی چهک و مرۆڤهوە و  بازرگانی به و کی کرمينالهلهبهرئهوەی ر

نرۆڤهوە دەبات م ک دەس وە و بهزۆر پارە لهخه   .بهڕ

نين  نهفريو می ،با خۆمان هه کی ههر هت تی پهيهدە و پ ک ک  ،ههژمووندار تورکيا دەو ر دەسه لهژ
ويستيشدا تهوە. براوەکهش سووريا دژی دەوەستران و بهڕەزامهندی ڕووس و ئ ،دا قبوڵ ناکات و له پ

   مۆسکۆ و ديمهشقه.

ويسته بهرلهبهرئهوە  ت، پ کهوە ب  ووی جيۆپۆلهتيکهوەلهڕ تورکياژەوەنديهکانی خۆمان، بهر لهههر شت
نهکا بۆ  گرين " بۆ ئهوەی هروەها پياو دەتوانی ب "شوورەـ  ه ههر به خۆمانهوە" وابهسته بکهين"

ته ڕۆ مه سهرەرۆييهکی  ناديارکی تايبهتهههميشه بترنج ستادا  لهخۆبگرێ. وە، ئاکامهکهی بۆ ئ له ئ
مان بهتايبهت دەب مهی ئه زی سهربازی، چهند تبزانين ئ گايهکی تايبهتی ه بۆ ههموو ئهوانی  رسناکه، ڕ

ويسته ه سهخته نائاسييه وئهم هه تر. لهاليهکی  ،ەخنهگرتنين لهڕدەنگ نهب، لهاليهک ببگرينه ئهستۆپ
کهوە کارکردن بخهينه گه ههموو بژاردەکانی وە،ديکه ويسته ههست بکات کهالی تر بۆ پ ڕ. تورکيا پ

ک دەباتهوە مه شت ت و  /ئ .مهش زۆرشت دەدۆڕب ئ دەست دەکهو   ن

تی گومرگهوە تا هاوکاری پ  نی ، له پشتيواسياسهتی پهنابهران دا کهوە کارکردن لهههر له يهک
 تورک بهرەو الیت چاالکانه مه دەبئ به ندن و زانستيشدا.لهبواری خو ئابوورييهوە تا هاوکاريکردن

شکهش بکهين هتی ياسای بخهينه بهردەستنهک بۆئهوەی ههر ديالۆگی دەو بڕۆين. ئامادەش کو به ،و پ
بهشداری بکهين و  ،کهوەی کودەتا، دوای کاريگهرييهکانی ههوگای تورکيادابين له بيناکردنهوەی داد

  ت.رييهکمان ههبکاريگه



ک سهرمايهی دەوبهديار ،بووەکان کاری کۆنزەڤاتيڤهيهکی سياسهتئهوە تهنها هه  ن ش سا  هتیيکراوی پ
ته هۆی  .يکردەوەنه  EUباس لهگفتوگۆکانی بوونه ئهندامی تورکيا له يهکيتی ئهوروپادا/  ،ياسا ئهمهش ب

مهوەيه ،کۆتاييهاتنی کردەوە سهربازييهکانی تورکيا له باکووری سووريا  ،پهيوەندی بهو بژارانهوەی ئ
کی ک ی هاوکاری و ههروەها دەستپ هتی تورکيا ـ ناتۆدا يه،ناردنی چهک و تهقهمهني توندوتۆ   .لهگهڵ دەو

مانيا  ک بۆ تورکيا  ،دوای پهالمارەکانی تورکيا بۆ باکووری سووريا ،ئهوەی حکومهتی ئه هيچ چهک
کی ڕاست بوو. کات،ڕەوانه نا م  ئهم کارە بکات، تورکيا بيری لهوە کردەوە لهگهڵ رووسيادا بڕيار به

مه ب خهم نهبين ويسته ئ مه له ،پ س و  ههموو ئهمانه گهنگهشهی سياسی ئ ر ستر مانيا دەخاته ژ ئه
ت له بهرپهرچدانهوە و دژوەستانهوە. هههموو نائاسوودەي ناڕەحهتييهوە.  يش نهب که دژوار و ڕەنگه بهتا

ی وەريی و ههروەها دوودڵ بوونی مۆڕا م  ، کهپ ت  وە ههرکهس دەتوانی دژی قسه بکات. ئهوە ناب
م بهرژەوەندييهکان  ئهمه نييه تهوە به گايهکه که ،بدر شی هيچ گهرەنتی سهرکهوتنی و سهرک ئهوە ر

  .گرتووەنهلهخۆ

م   گای تايبهت،تورکيايهکی ريزپهڕبه ، له ناتۆ وله ئهوروپا  ،رۆژئاواوە تورکيا وەرچهرخاوە له ی ڕ
مه تی تورک سهرە بۆ ئ   رۆييهکی زۆر گهورەيه.و هاو

ر تاگه شپيگل ژمارە     ٢٥/٣/٢٠١٨،رۆژی ٢٣٤٢٢سهرچاوە: د

کی تايبهته تهنيا بۆ رۆژنامهی ناوبراو نووسراوە.  وتار

https://causa.tagesspiegel.de/politik/nach-afrin-welches-verhaeltnis-hat-der-westen-zur-
tuerkei/afrin-ist-eine-botschaft-an-die-usa.html 

 

  


