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 Reports  گزارشھا

  
 Junge Weltمنتشر شده در يونگه ولت

 امره شاھين: نويسنده
  حميد علوی: برگردان

  ٢٠٢٢ جوالی ٢٤

 ترکيه کردستان عراق را بمباران کرد -نکشتار غيرنظاميا

 
ه آتش  را بنقرهاتظاھرکنندگان تأسيسات . در پی گلوله باران ترکيه کشته شدند: منطقه خودمختار کردستان در عراق

 کشيدند

 

 درجه در جنوب و ۵٠توريست ھای عراقی برای فرار از گرمای : قرار بود يک روز آرام و بی استرس در پيش باشد

  .مرکز کشور شمالی به مناطق شمالی اين کشور رفته بودند تا روزه خوب و خوشی را بگذرانند

در اثر  (KRG)  خودمختار کردستان عراقۀ نفر روز چھارشنبه در يک مکان پيک نيک محبوب در منطق٩دست کم 

  .ی ارتش ترکيه کشته شدندئ توپخانه ۀچھار حمل

از زمان بمباران تفرجگاه تابستانی در روستای پرکس در نزديکی زاکسو، بيش ، ANF به گزارش خبرگزاری کردی

  .ر خطر مرگ دست و پا می زنند و يا مجروح ھستند نفر ھمچنان د٢٠از 

رف طلم ھای ويدئويی در اينترنت نشان می دھد که چگونه وحشت پس از حمله حاکم می شود، مردم با فرياد به ھمه ف

  .می دوند و اجساد در آب مجاور شناورند

خون آلود دخترش را در آغوش مادر زھرا حمزه، کوچکترين قربانی اين حمله در يک سالگی، در حالی که جسد 

  .گرفته، گريه می کند

اين قتل عام بالفاصله باعث اعتراضات گسترده ای در عراق شد و ھزاران نفر عصر ھمان روز در مقابل سفارت 

  .ترکيه در بغداد تجمع کردند و سعی کردند به آن يورش ببرند
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سراسر کشور، تظاھرکنندگان کنسولگری ھا و در شھرھای ديگر . يک مرکز فرھنگی ترکيه در نزديکی آتش سوخت

  . ترکيه را اشغال کردند و پرچم ھای ترکيه را به آتش کشيدندیمراکز صدور ويزا

  .ی از جمله اخراج سفير ترکيه ادامه يافتئتظاھرات روز پنجشنبه با درخواست ھا

يانيه ای قوی تر از حد معمول صادر ًاحتماال به دليل فشار مردم در کف خيابان، دولت عراق در شامگاه چھارشنبه ب

به «و » به شديدترين وجه ممکن محکوم می کند«ولت اين حمله را ًمعموال بعد از حمالت ترکيه گفته می شود که د. کرد

  »ملل متحد شکايت می کند

، نقرهاورش در مصطفی الکاظمی، نخست وزير عراق نيز ھمين مطلب را گفت، اما ھمزمان با فراخواندن کاردار کش

  . شدراقعخواستار عذرخواھی رسمی ترکيه و خروج نيروھای مسلح اين کشور از 

عراق اين حق را برای خود : الکاظمی ادامه داد. وی ھمچنين اعالم کرد که می خواھد سفير ترکيه را احضار کند

لبته اين تھديد تو خالی را دولت عراق اشغال ا. (محفوظ می دارد که در برابر اين تجاوزات اقدامات الزم را انجام دھد

  ) مترجم –کند  شده سالھاست تکرار می

که حامی ايران ھستند، اعالم کردند که در تالفی قتل عام، به پايگاه » عشب الکھف«نظاميان شيعه  از سوی ديگر، شبه

  . پھپادی انجام داده اندۀنظامی ترکيه در نزديکی موصل حمل

حمالت .  قربانی عرب بودند٩ًار واکنش نسبتا شديدتر بود، ممکن است به اين دليل باشد که ھر اين واقعيت که اين ب

را عليه حزب » قفل پنجه«ريل، ارتش ترکيه عمليات اشغالگری پادر ماه : ترکيه به اقليم کردستان غيرمعمول نيست

  .آغاز کرد (PKK) کارگران کردستان

 . در ماه جوالی سه بار با خمپاره و ھويتزر شليک شد اطراف پرکس تنھاۀمنطق، ANF به گزارش

 غيرنظامی در ١٣٨ حداقل ٢٠١۵ت سگروز چھارشنبه اعالم کرد که از ا» ساز جامعه ھای صلح تيم«ی ئسازمان امريکا

  .اند حمالت ترکيه در اقليم کردستان کشته شده

نبه بودن اعتراضات در حالی که سکوت در  در سرويس پيام کوتاه توييتر از يک جاکاھده درسيمنگار کرد  روزنامه

  .مورد حمالت به کردھا وجود داشت، انتقاد کرد

 و Evrensel گرای ھای چپ به استثنای روزنامه. در ترکيه، کشتار غيرنظاميان در روز پنجشنبه ھيچ بازتابی نداشت

Yeni Yasam ،ًمطبوعات ترکی اصال به اين حادثه اشاره نکردند.  

عرب شمال سوريه، که به روژاوا نيز معروف است، طبل جنگ - اجم ديگری به مناطق اکثريت کرددر عوض، برای تھ

  .زدند

 خودمختار کردستان کتمان شده و اين استان فقط عراقی ۀ ترکيه، نه تنھا وجود منطقۀ موجز وزارت خارجۀدر بياني

 .ز مقصر اين حمله اعالم شده استک است ني.ک.که منظورشان پ» سازمان تروريستی«توصيف شده است، بلکه يک 

ی ئل ارتش ترکيه است و کردھا در آنجا نه نيروواما آنھا در عين حال معترفند که اين منطقه تا حد زيادی تحت کنتر

  .دارند و نه به منطقه دسترسی دارند

  .يه نبردندلمان و اياالت متحده به صورت سطحی اين حمله را محکوم کردند، اما نامی از ترکا،  متحدملل

جال اينکه نچيروان بارزانی، رئيس حکومت اقليم کردستان نيز از مقصر دانستن ترکيه اجتناب کرد و گفت که منطقه از 

  .رنج می برد» جنگ بين ارتش ترکيه و پ ک ک«

ر داشته  خودمختار کردستان عراق در اختياۀ پايگاه نظامی در منطق٣٧ نقرهااو به اين واقعيت که چگونه ممکن است 

 .باشد، اما پاسخی نمی دھد


