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شوی تورکيا، حکومهت بهوە و سهرۆک وەزيرانی پ  ئهحمهد داود ئۆغ
تۆمهتبار دەکات که چهکدارانی داعشی له تورکيا له بهرژەوەندی خۆيدا 

ناوە بهکار  .ه

 
نه نيی خسته ڕوو و رايگهياند ''ئهگهرئاو کی نه و چهند بابهت  : داود ئۆغ

وان  ی تشرينی ١ەيران بۆ ی حوز٧بابهتی بهرەنگار بوونهوەی تيرۆر له ن
ت زۆر کهس ههن که له ناو  ٢٠١٥ يهکهمی تهوە ئهوا دەردەکهو بدر هه

رشه تيرۆرستهکانيی داعشدا ئاکهپه دەستيان  .''ههبووە له ه

 
و کراوەتهوە، که ک که له ڕۆژنامهی جموريهتی تورکيادا ب ی ههوا  به پ

ناو لهن  اوبردنی بهشاردەربارەی سياسهتی تورکيايه له سوريادا، ''له پ
زی چهکداری ئيسالمی  پشتی له چهندين ه ئهسهدا، حکومهتی تورکيا پا

کخراوە  توند ڕەو نی ئهنجام داوە، ر کردووە، ئهم کارانهشی ههموی به نه
زەونيان به ئاگاداری حکومهتی  ئيسالميه توندڕەوکان چهندين کاری ق

دەنگی حکومهتی تورکيا بهرامبهر کارەکان تورکيا ئهنجام داوە، يان ب
بژاردووە. لهو وادەيهدا چهکدارانی داعش له ههموو دونياوە هاتونهته  هه

ئازادی له تورکيا ئهنجام داوە و له  تورکياوە و ههموو کارەکانيان به
کخراوەکهوە. تهنانهت ئهو چهکدارانهی  سنورەکانی تورکياوە چونهته ناو ڕ



نراونهته  داعش که له شهڕەکاندا بريندار بوون تورکياوە و له تورکيا ه
واتايهی که له ههموو  چارەسهری پزيشکيان بۆ ئهنجام دراوە. بهو

کخراوە توندوتيژە زگاری لهم ڕ وان  ڕويهکهوە تورکيا پار کردووە. له ن
 ڕووداوەکانی سوروچ و ٢٠١٥ی تشرينی يهکهمی ١ی حوزەيران بۆ ٧

 ئهنقهرە ڕوويان دا که به هۆيانهوە چهندين کهسی ب تاوان بوونه قوربانی،
گری کردن لهم کی بۆ ڕ م هيچ کار  پۆليس ئاگاداری ئهم ڕووداوە بوو به
ڕووداوە ئهنجام نهدا. له شاری عهنتهبی تورکيادا به سهدان چهکداری 

دا چۆنيهتی داعش به ند و ههر لهو دروست  ئاشکرا وانهی فيکرييان دەخو
دەوترايهوە و ئهو کهسانهيان ئامادە دەکرد که خۆيان به  کردنی بۆمب

تياندا دەقاندەوە، ههر ئهو کهسانهش بوون که له ئهنقهرە و ئورفه گۆمی  هاو
نيان دروست ن ساردی  خو کرد. لهم ماوەيهدا حکومهت زۆر به خو

کخراوە کاری ينهوەيهکيان بهرا بهرامبهر بهم ڕ کۆ مبهر بهم دەکرد هيچ ل
گا خۆشکهر بۆ چهکدارانی داعش  ڕووداوانه ئهنجام نهدەدا، ئهمهش بوە ڕ

رشی چهکداری وەيهکی ئاسان ه  .ئهنجام بدەن که به ش

 
ستای تورکيا کرد، ''ئهگهر  و نامهيهکی ئاڕاستهی حکومهتی ئ داود ئۆغ

ته ئاراوە ئهوا زۆر کهس ههيه که  بابهتی بهرەنگار بوونهوەی تيرۆر ب
وان  وی دادگاڕوبهڕ تهوە''. له ن ی تشرينی يهکهمی ١ی حوزەيران بۆ ٧دەب
ک له  چهندين کاری ٢٠١٥ تيرۆرستی ئهنجام دراوە، که به يهک

ناويترين کاتهکانی تورکيا ت، لهو وادە کهمهدا له اليهن  خو دادەنر
کخراوی داعشهوە  رشی تيرۆرستی ١٤ڕ ئهنجام دراوە. بههۆی ئهو  ه

رشانهوە  ک گيانيان لهدەستپۆلي ١٠ه داوە به کۆی گشتی  س و سهرباز
رشهکان  له ١٠کهسيش بريندار بوون.  ١٣٣٨کهس کوژراون و  ٣٠٤ ه

ژ کراو بووە،  لی بۆمب ڕ کيشيان ئۆتۆمب رشی خۆکوژی بوون و يهک ه
رشهکانی سهر سوروچ و  س رشی چهکداری بوون، ه رشهکانيش ه له ه

ويسته سهر  ئهنقهرە کن که پ رشان ته ينهوەيان لهسهر بکر کۆ   .له نوێ ل

 
ی  پشتی ٢٠١١حکومهتی ئاکهپه له سا وەيهک پا ەوە له سوريا به ههموو ش

زە چهکدارە ئيسالميه توندڕەوەکان دەکات، ئامانج لهم کارەشی  له ه
می بهشارئهسهدە. ئهو کاتهی که ئهردۆغان سهرۆک  ڕوخاندنی ڕژ



يوابوو يگهری ڕاستهوخۆی لهسهر سووريا کار وەزيرانی تورکيابوو پ
ستا پشتی کردنی ئۆپۆزسيۆنی  تورکيا ههيه، بۆ ئهو مهبهستهش ههتا ئ له پا

  .سوريا نهوەستاوە

 
زەکانی داعشهوە کرد  .به ههزاران تورک لهو سهردەمهدا پهيوەنديان به ه

م  نه ههبوو به زەکانی ئاسايشی تورکيا ئاگايان لهم جموجۆ ههرچهندە ه
کی يا هيچ کار تی تورک ڕ و داعشدا چهندين هاو سايان نهگرته بهر. له ن

هکانی  بوونه ری جموجۆ تدار پۆليسيش به وردی چاود فهرماندە و دەسه
کی بۆ دەستگيرکردنی  ئهو کهسانهی م لهو کاتهدا هيچ ههنگاو دەکرد به

ی  ئهو کهسانه نهنا. له و  ٢٠١٢سا ی که فهرماندەيهکی ن دا ئيلهامی با
تيهکی تورکيش بوو سهردانی ئهنقهرەی  له ههمان کاتداداعش بوو  هاو

پشتيکهرانی داعش ئهنجام دا. لهو کاتهدا پۆليس  کرد و کۆبوونهوەی به پا
م  بهسهر کۆبوونهوەکهيدا دا و چهندين کهسيان ل دەستگير کردن به

ی نهدا و دەستگيريان ی  دەستيان له ئيلهام با دا ٢٠١٣نهکرد. تورکيا له سا
کی تيرۆرستی ناساندداع کخراو سهرەڕای ئهم بڕيارەش ئهو  .شی وەک ڕ

له شارەکانی عهنتهب و  ئهندامانهی داعش که له شهڕەکاندا بريندار دەبوون
ی  .ههتای له نهخۆشخانهی تايبهتدا چارەسهر دەکران ی له سا ئيلهامی با

وەيهکی ٢٠١٤ ش چاوی پۆليسهکاندا و به ش ئاشکرا سهردانی  دا له پ
  .ليسهکانی دەکردپۆ

 
کی  کخراوەکه چهند کهس به مهبهستی زياد کردنی ئهندامانی داعش ڕ

کخراوەکهيان بکهن و  ڕاسپاردبوو که له شارەکانی تورکيادا بانگهشه بۆ ڕ
ننه تی ب شينهی ئهو شارانهدا بوو  هاو کخراوەکهوە، ئهديامان له پ و ڕ ن

کخراوی کهتيايدا زۆرترين داعشهوە کرد. له دوايی  کهس پهيوەنديان به ڕ
کخراوەکه له  ئهوەی که له ژی ههينی دەکرا ئهندامانی ڕ مزگهوتهکاندا نو
کۆبوونهوەيان ئهنجام دەدا، ههرچهندە ئهندامهکان به وردی  مزگهوتهکاندا

گهی دەدا که ئهو  له اليهن م پۆليس ڕ ری دەکران به پۆليسهوەچاود
گهی پهيوەنديی به داعشهوە بکهن ههر  سنورەکانی تورکياوە ئهندامانه له ڕ

رشهکهی سهر سوروچيان ئهنجام دا،  ئهو ئهندامانهی ئهديامان بوون که ه



رشهکه به سهرکردايهتی موستهفا دۆکوماج ئهنجام درا لهو ڕۆژەوە ههتا  ه
ن ستا به دوايی موستهفادا دەگهڕ ستاش دەستگير نهکراوە ئ م ههتا ئ   .به

 
تی تورکياوە بوون ر دەسه  .ماويهک سنورەکانی تورکيا به تهواوەتيی لهژ

يدا بوون ههروەها حوجرەکانی  تيی ئيلهامی با ر دەسه سنورەکان له ژ
ری دەکران. يونوس  غازی عهنتابيش له اليهن يونوس دورمازەوە چاود

گهياندووە، ئهم  کهسی ١٥٠دورماز  تی خۆيدا پ ر دەسه کهسه  ١٥٠لهژ
رشی خۆکوژی ئهنجام بدەن ياخود تهقينهوە  وانای ئهوەيان ههبوو کهت ه

ری چهکداری کراون،  ئهنجام بدەن چونکه له اليهن خودی دورمازەوە ف
وان  کهسه بڕيوەتوە ١٥٠دورماز موچهی بۆ ئهم  بۆ ١٢٠موچهکهش له ن

وەيهک گهورە ٦٩٠ بووە که پالنی  دۆالدا بوو. پالنهکهی دورماز به ش
  .ههبووە غازی عهنتاب داگير بکهن ئهوەيان

 
ز بوو بوو، له  دا ٢٠١٥ی حوزەيرانی ٧داعش له غازی عهنتاب زۆر بهه

بژاردنی ک  هه گشتی ئهنجام درا و ئاکهپه تاک اليهنه توانيی حکومهت پ
ت. لهم ن کی خۆکوژی ٢٠١٥ی تهموزی ٢٠ماوەيهدا و له  به رش دا ه

رشهکه له اليهن کهس بوونه ق ٣٤ئهنجام درا و سهرئهنجام  وربانی. ه
ئهلهگۆز له حوجرەکانی غازی  عهبدولڕەحمان ئهلهگۆزەوە ئهنجام درا،

کی پ درا بوو وە سهرەڕای ئهوەی  عهنتهبهوە ئامادە کرابوو و ماتۆڕ لهو
ژ کرابوو گهيشته شهقامهکانی سوروچ دوو جار به  که جهستهی بۆمبڕ

وبهڕايهتی پۆليسدا ت پهڕيوە. ک  شهی گهورە ئهوەيه کهبهردەم بهڕ
کی خۆکوژی  رش وبهرايهتی پۆليسی سوروچ ئاگاداری ئهوە بوو که ه بهڕ

وبهرايهتی پۆليسی ئورفه نامهيهکيی  به ش س ڕۆژ بهڕ وەيه. پ ڕ
وبهرايهتی پۆليسی سوروچ کردبوو،  ئاڕاستهی له نامهکهدا داوا له “بهڕ

رشی خۆک ههموو پۆليسهکان ويسته کرابوو ئاگاداری ڕوودانی ه وژی بن پ
نانهی که نهکه  لهو شو ئهرکهکانيان ئهنجام دەدەن به ورديهوە ئاگاداری شو

وبهرايهتيهکانی شاردا  بۆ ئهم”. بکهن مهبهستهش ئهم فهرمانه به ههموو بهڕ
و کرايهوە کخراوی  .ب وبهرايهتی پۆليسی سوروچ ئهندامانی ڕ م بهڕ به

شتر ڕايانگهياند بوو لهم دۆخه ئاگادار  الوانی سۆسياليستيان نهکردەوە که پ
ت بچنه پشتی خۆيان بۆ کۆبانی دوپات بکهنهوە. ئا  که دايانهو کۆبانی و پا



خۆی بۆ تهقينهوە ئامادە کردبوو به ب ئهوەی هيچ  گۆز ئهو کهسهی که
ت کی بۆ ئهنجام بدر کخراوەکهدا و  پشکنين خۆی کرد به ناو ئهندامانی ڕ

  .کوژران کهس ٣٤م خۆی تهقاندەوە سهرئهنجا

 
ننه  پشتيهکانی خۆيان بگه کخراوە ئامانجيان ئهوە بوو که پا ئهم ڕ

تيانی کۆبانی بۆ ئهم مهبهستهش کۆبوونهوەيهکی ڕۆژنامهوانيان  هاو
کی تيرۆرستی  ئهنجام دابوو، ب رش ئاگا بوون لهوەی که ڕوبهڕوی ه

رشهوە ت. ههر ٣٤ دەبنهوە، بههۆی ئهو ه چهندە کهسيان ل دەکوژر
کی رش م هيچ  پۆليسی سوروچ ئاگاداری ڕوودانی ه تيرۆرستی بوو به

گری کردن له ڕووداوی کی ئهمنی بۆ ڕ ن وشو رشهکهی  ڕ وەی ه هاوش
تياندا و خۆی  سهر ئهنقهرە خۆکوژەکه به ئاسانی خۆی کردوە به ناو هاو

زەکانی پۆليس دروست  تهقاندوەتهوە ئهمهش نيشانهی پرسيار لهسهر ه
 .کاتدە
 

ئهو کهسهی که خۆی تهقاندەوە له سنوری سورياوە هاته غازی عهنتاب و 
ک له ئهميرەکانی داعش  له حوجرەکانی غازی عهنتابدا چاوی به ههند

دا ههردوو خۆکوژەکه که جهستهيان ٢٠١٥تشرينی يهکهمی  ی٩کهوت. له 
کی به بۆمب داپۆشرابوو گۆز بوو يهک ک لهو کهسانه ئا  کهوتنه ڕێ. يهک

تيهکی سوری کی تری  تريشيان هاو لهکهدا چهند ئهندام بوو له ئۆتۆمب
دا بوو. به بۆنهی کی مهدەنی له شاردا  داعشيان لهگه کخراو ئهوەی که ڕ

ويستی دەکرد که چهند دەستهيهکی پۆليس لهو  کۆبوونهوە ئهنجام دەدات پ
تيان بپشکنن ئامانج ئاسايشی لهم کارەش پاراستنی  ناوچهيهدا ههبن و هاو

گاکان چۆڵ چهوانهەوە ڕ م به پ تيانه. به ک له  هاو بوون و هيچ پۆليس
لهکهوە ههريهکه و  ناوچهکهدا نهبوو، ههردوو خۆکوژەکه له اليهن ئۆتۆمب

ک دايان نان و بهرەو ئامانجهکه کهوتنه ڕێ ن کيان له مهيدانی  له شو يهک
کخراوەکهدا  ندانیگار خۆی تهقاندەوە و ئهوی تريشيان له کاتی خۆپيشا ڕ

رشهوە  لهدەست دا  کهس گيانيان ١٠٠خۆی تهقاندەوە. بههۆی ئهم دوو ه
ک لهخۆپيشاندەران له  که له ناوياندا دوو منداڵ ههبوون، تهنانهت ههند

يان داوە خۆپيشاندان  دوای ڕووداوەکه باسيان لهوە کرد که چهندينجار ههو
م گر ئهنجام بدەن به يان ل کراوە. ئهوەی ئهم جارە له اليهن پۆليسهوە ڕ



ک له ناوچهکهدا نهبوو به  .اليانهوە سهير بووە ئهوە بوو که هيچ پۆليس
 

ک له اليهن  رشهکان و بوونه قوربانيی سهدان کهس ڕاپۆرت لهدوای ه
ش  دەزگای گريهوە ئاشکرا کرا. پ ڕۆژ له ڕوودانی تهقينهوەکهی  ٢٠ههوا

دا داعش له کاتی ٢٠١٥ی ئهيلولی ١٤يهکهم، له  ی تشرينی١٠
کردوە که چهندين تهقينهوە له تورکيادا ئهنجام  کۆبوونهوەکانيدا باسی لهوە

وبهرايهتی پۆليسی ئهنقهرە.  دەدات، ئهم زانياريانهش گهيشتونهتهوە به بهڕ
نی ١٠ڕۆژی  ت له سهر له بهيانیتهنانه کی نه ی تشرينی يهکهمدا نوسراو

وبهرايهتی ئهنقهرە که تيايدا  له اليهن دژە تيرۆری تورکياوە دەدريته بهڕ
ت تهقينهوە ئهنجام بدەن،  ئاماژە به ناوی ئهو کهسانهش کراوە که دەيانهو
ی ينهو ئهم ڕاپۆرته دراوەته دادگای با کۆ ە لهو سوروچ بۆ ئهوەی که ل

ويستيان کاری پ ت که ڕ بهرامبهر ئهم ڕووداوە نهگرتوەته  کهسانه بکر
م له اليهن دادگای ئهنقهرەوە وبهری  بهر، به ينهوە له بهڕ کۆ فهرمانی ل

نراوە گرەکهی وەست   .پۆليسی ئهنقهرە و ج

 
 له سياسهتی سوريادا ميت له ناوچهکهدا چهندين چاالکی ئهنجام داوە تهنانهت

لهگهڵ داعشدا پهيوەنديان ههبووە له نزيکهوە ئاگاداری  ڕاستهوخۆ
هکانی ی نهداوە که  جموجۆ ک ههو م ميت هيچ کات داعش بووە. به

گری لهم کوشتارانهی داعش گهی تهقينهوەکانهوە  ڕ ت که له ڕ بگر
  .ئهنجاميداوە

٢٧٫٠٨٫٢٠١٩  

نه پهڕی ئاو  وەرگيراو له ما


