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دی لە شەنگاڵدەوڵەیت تورک�ا  ن �ش کردە سەر خەڵ� ئ�ێی ه�ێی  

 
دی بەردەوامە.  ن فڕۆکە جەنگ�ەکائن دەوڵەئت تورک�ا  دژا�ەئت  ودوژمنا�ارئی دەوڵەئت تورک�ا بەرامبەر هەموو کوردان و باوەڕدارائن ئ�ێی

ێ  دی بوونە قور�ائن و ژمارە�ە� زۆر�ش ب��ن 15.08.2018دو�ێن ن دار بوون. شەنگال�ان بۆمباران کرد و چەندین کە� ئ�ێی  
شە نامرۆڤانە�ە بە توندی ر�سواو شەرمەزار ئەکەین. هەمانکات سەر  دی ەئ�مە ئەو ه�ێی ن خۆ�ش لە گە� کوردستان و باوەڕدارائن ئ�ێی

 ئەکەین. 
د�ەکانە، لە  ن کار��ەدا دە�ان هەزار 2014ی ئائب 3شەنگال کە مەڵبەندی ئ�ێی ش و دا��ی کارئی داعشدا بوو. لەو ه�ێی   وە لەژ�ر دا��ی

ان و لە بازاڕی ک��ال�ەت�دا ئاو  کەس ێ سەرەش��ن و کۆمەڵ�وژ کران. هەزاران ژن رفێ�ن د�ش ئب ن ارەو دەر�ەدەر�وون و بە هەزاران ئ�ێی
 . ن ێ سەروش��نن دی هەر ئب ن ان. تا ئ�ستاش هەزاران ژئن ئ�ێی  فرۆ�ش

 
ۆر�ستەکائن داعش لە  ی کرد، گوندی کۆجۆ بوو. ت�ێی ت�ان بەسەر کۆجۆدا  ی ئابدا دەس15�ەک�ک لەو گوندانەی کە داعش دا��ی

دی لەو�دا کۆمەڵ�وژ کران، کە زۆر�نە�ان ژن و مناڵ بوون. بەسەدان کەس�ان رفاند. ز�اتر لە  400گرت. ز�اتر لە  ن ژن�ان   500ئ�ێی
 گەمارۆدا و دواتر بەد�ل برد�انن و تا ئ�ستاش ش��ن بزرن. 

 
ن ساڵوەگەری کۆمەڵ�وژ ێ لە چوارەمنی هێنانەوەی ئەو تاوانە بەڕ�وەچوو.   جەماوەرئی ک��وونەوە�ە� ئی کۆجۆدا،دو�ێن بۆ بەب�ی

�ش فڕۆکە جەنگ�ەکائن تورک�ا. ژمارە�ە� زۆر گ�ان�ان لەدەستداو ب��ندار بوون. �ەک�ک لەو   کەژاوەی مەراس�مەکە کەوتە بەر ه�ێی
د�ەکان بوو. زە� کەسانەی کە لە ئەنجا� بوردومانەکەدا شەه�د بوو، زە� شەنگا�ڵ ( ئ�سماع�ل ئۆزدەن) بوو کە ر�بە ن ر�� ئ�ێی

زە� وە ئەو هەر�مەی بەجێنەه�شت. ر�بەرا�ەئت خەڵ�ەکەی ئەکرد و خاوەندراێێت لە گە� خۆی ئەکرد. 2014شەنگا�ڵ لە 
ن شەنگا�ڵ هەر  ��  گە� کوردستان بوو. ئەو هەموو ژ�ائن خۆی بۆ س�اسەتمدی نەبوو. ئەو ر�بەر�� ئ�ێی � ی

ەدار�ک و شۆڕشگ�ێ
ێ وچان لە ر�زی شۆڕ�ش کوردسناندا لە ت�کۆشاندا بوو. تا دواجار   35تان تەرخان کردبووە. خزمەئت گە� کوردس سا�ڵ تەواو ئب

 گە�شتە کاروائن شەه�دائن کوردستان. 
ۆر�ستەکان بووە، لە پ�ش�انەوە داعش و  دەوڵەئت تورک�ا بە سەرۆکا�ەئت رەجەب تە�ب ئەردۆگان، تا رۆژی ئەمڕۆش هاوکاری ت�ێی

ۆر�سێت داعش بوو. ئینجا هەموو  ێ هاوکاری ر�کخراوی ت�ێی جیهاد�ستەکائن ت��ش. دەوڵەئت تورک�ا بە ئاشکرا لە شەنگاڵ و لە ک��ائن
شە تەواوکەری  دی دوو�ات کردەوە. ئەو ه�ێی ن شەی دو�ن�ش، جار�� دی دەوڵەئت تورک�ا دوژمان�ەئت خۆی بۆ خەڵ� ئ�ێی بە ه�ێی

�ش  شەکەی داعشە، بەردەوامێی ه�ێی �ەمینە. 73ەردەوامێی فەرمائن ی ئابە، ب15ه�ێی  
 

اقدا�ەو   شە150شەنگاڵ لە ناو خا� ع�ێی هەموو پە�مان و نۆرمە  جار�� دی ک�لۆمەتر لە سنووری تورک�اوە دوورە. تورک�ا بەو ه�ێی
اق�ش بە ب�دەنێودەولەت�ەکائن خستە ژ  . ئەو دەولەتە بە ئاشکرا تاوائن دژ بە مرۆڤا�ەئت بەڕ�وەئەبات. دەوڵەئت ع�ێی و نگ�ەکەی ���ێێی

شە  و بێهەڵ��سێت بەڕ�وەبەرا�ەئت باشووری کوردستان�ش جێێی گومانە  ئەر�کردنەکەی لەو ه�ێی
گ

بەر�رس�ارە. بە هەما�شێوە ب�دەن�
دین، ئەمڕۆ ز�اتر ئاشکرا بوو کە ئەوان بەردەوام  لەو و ئەبێتە هاندەر  ن جۆرە تاوانەدا. خەڵ� شەنگاڵ کە بە �ش هەرەزۆر�ان ئ�ێی
�ش کۆمەڵ�وژ�دان. لەژ�ر هەڕەشە و  ه�ێی  

ن و ر�کخراوە نێونەتەوەی�ەکان، لە  داوائەکەین سەرەتا بارە�ەوە ئ�مە و لە لە هاو�ە�مانێی نێودەڵەتێی دژی داعش، لە هەموو ه�ێی
ن " من مرۆڤم"،  شانەدا هەڵ��سێت جدئی پ�شانبدەن و خاوەندار�ێت لە هەموو ئەو کەسانەی بە خ��ان ئەڵنێی لەبەرامبەر ئەم ه�ێی

دی بکەن. باوەڕدار  ن ائن ئ�ێی  
 

دی بکەن و  ن ن و پارت و ر�کخراو و گە� کوردستان ئەکەین خاوەندار�ێت لە شەنگال و خەڵ� ئ�ێی  هەموو ه�ێی
گ

هەروەها بان�
شانەدا بگرن.   هەڵ��سێت جدئی لەبەرامبەر ئەم ه�ێی
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