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لــەو پرۆســە ســەربازییە تایبەتییــەدا چــى 
دا ڕووی 

ئەمەریــکا  تایبەتییــەکاىن  ئۆپەراســیۆنە  ســەرکردایەتیى 

پرۆســەى  ئەنجامــداىن  بــۆ  ڕاســپارد  تایبــەىت  تیمێکــى 

ــەڵ  ــە لەگ ــب ک ــوێنەى ئیدل ــەو ش ــدادى ل ــتنى بەغ کوش

دوو هاوســەرەکەیدا خۆیــان لــێ شــاردبوەوە. بــە پێــى 

ســەرچاوە تایبەتییــە ئەمەریکییــەکان، تیمێکــى ســەربازیى 

تایبــەت هەڵیــان کوتاوەتــە ســەر شــوێنێک، کــە ئەبووبەکر 

ــورت شــەڕ ڕووی  ــى ک ــۆ ماوەیەک ــوە و ب ــێ ب ــدادى ل بەغ

ــى  ــەى چاکەتێک ــە ڕێگ ــدادى ل ــدا بەغ ــە ئەنجام داوە و ل

هێــزە  دەســت  ئــەوەى  تــرىس  لــە  بۆمبڕێژکــراوەوە 

ئەمەریکییەکــە نەکەوێــت، خــۆى تەقاندوەتــەوە. 

دەزگاى ناوەنــدى هەواڵگریــى ئەمەریــکا CIA ماوەیەکــى 

زۆر لــە ســووریا بــە دواى شــوێنپێى ئەبووبەکــر بەغــدادى 

دەگەڕێــن و وەزارەىت دەرەوەى ئەمەریــکا، بــڕى 25 ملیــۆن 

ــۆ هــەر کەســێک  ــوو ب ــارى کردب دۆالرى وەک خــەاڵت دی

کــە زانیاریــى ورد پێشــکەش بــکات، کــە ببێتــە هــۆى 

ــان دەســتگیرکردىن.  کــوژراىن ی

ســاڵی  2014 یەکــەم جــار ئەبووبەکــر بەغــدادى لە موســڵ 

دەرکــەوت، کاتێــک چوە ســەر بڵندگــۆى مزگــەوىت گەورەى 

ــامیى  ــەىت ئیس ــەىت خەالف ــدىن دەوڵ ــوری( و دامەزران )الن

ســاڵێک  پێــش  تریــش  جارێکــى  هەروەهــا  ڕاگەیانــد، 

ــک  ــۆ هەندێ ــەى ب ــک قس ــەوت، کاتێ ــەر دەرک ــەو ب لەم

ــەى  ــرد. پرۆس ــش دەک ــراوى داع ــەرکردەکاىن ڕێکخ ــە س ل

ســەربازیى کوشــتنى بەغــدادى پێــى دەگوترێــت )پرۆســەى 

باریشــا(، کــە لەنیــوەى شــەودا کــرا و 4 کاتژمێــرى خایانــد، 

ــووریا.  ــە س ــوردەکان ل ــا و ک ــەڵ تورکی ــیق لەگ ــە تەنس ب

گۆڤــارى )نیوزویــک(ى ئەمەریکــى ئاشــکرا کــرد، هــەر دوو 

هاوســەرەکەى ئەبووبەکــر بەغــدادى لــەو ئۆپەراســیۆنەدا 

ــە بــەردا بــوە.  ــان ل کــوژران، کــە جــى بۆمبڕێژکراوی

و  تورکیــا  لەگــەڵ  هاریکاریــى  چۆنێتیــى 
کوردەکانــدا 

ســووریاى  هێــزەکاىن  و  تورکیــا  بەرگریــى  وەزارەىت 

و  تەنســیق  کــرد،  ئاشــکرایان  )هەســەدە(  دیموکــرات 

ــوە  ــدا هەب ــە نێوان ــان ل ــەوەى زانیاریی ــکارى و گۆڕین هاری

بــۆ سەرخســتنى پرۆســەى کوشــتنى ئەبووبەکــر بەغــدادى. 

بــە پێــى وەزارەىت بەرگریــى تورکیــا، هــەر دوو ســوپاى 

و  هەبــوە  پێکــەوە  هاریکارییــان  ئەمەریــکا  و  تورکیــا 

ــە  ــش دەســتپێکردن ب ــە پێ ــەوە ل ــان گۆڕیوەت زانیارییەکانی

ــوەى شــەوى 27ى  ــگاىن نی ــە درەن هێرشــە ســەربازییەکە ل

ــر  ــەى 48 کاتژمێ ــوو نزیک ــى 2019، بەڵک ــى یەکەم ترشین

لــە پێــش ئەنجامــداىن پۆپەراســیۆنەکە تەنســیقیان هەبــوە. 

هێــزەکاىن ســووریاى دیموکرات )هەســەدە(، کــە کوردەکان 

بــە ڕابەرایەتیــى مەزڵــووم کۆبانــێ ســەرکردایەتیى دەکــەن، 

لە ئەنجامى  لە دواى باڵوبوونەوەى هەواڵی کوژرانى ئەبووبەکر بەغدادى  چەند کاتژمێرێک 
پرۆسەیەکى سەربازیى ئەمەریکیى نهێنى بە هاوکاریى )هەسەدە(، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکى 
پرۆسەى کوشتنى  پێنتاگۆن،  لێدوانەکانى  پێى  بە  ئەمەریکا هەواڵەکەى پشتڕاست کردەوە. 
بەغدادى لە 26ى تشرینى یەکەمى 2019 لە گوندى باریشا لە ناوچەى حارم سەر بە پارێزگاى 
)ئیدلب( لە باکوورى خۆرئاواى سووریا لە ڕێگەى بەکارهێنانى هەشت هیلیکۆپتەر و فڕۆکەى 
)F16( کراوە. ماوەیەکى کەم لە پێش باڵوکردنەوەى هەواڵەکە، ترەمپ لە ڕێگەى تویتێکەوە 
ڕای گەیاندبوو، »شتێکى زۆر گرنگ ڕووی داوە« بێ ئەوەى هیچ شتێکى تر لەو بارەیەوە ئاشکرا 

بکات.  

,,
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ئاشــکراى کــرد، هاوکاریــى هێــزەکاىن ئەمەریکایــان کــردوە 

لــە پرۆســەیەکى ســەرکەوتوو لــە دژى ڕێکخــراوى داعــش 

کــە بریتییــە لــە »کوشــتنى ئەبووبەکــر بەغــدادى«.

ــینگەى  ــەرى نووس ــاىل، بەڕێوەب ــتەفا ب ــەوە مس ــەو بارەی ل

ــە تویتێکــدا  ڕاگەیانــدىن هێــزەکاىن ســووریاى دیموکــرات ل

ئاشــکراى کــرد: »بــەو ئۆپێراســیۆنە بەهێزەمــان، جارێکــى 

تــر بەهێــزى و پێداگریــامن لــە ســەر ڕاوەدوونــاىن داعــش 

عەبــدى  مەزڵــووم  بارەیــەوە  لــەو  هــەر  ســەملاند«. 

ــى  ــە ئەکاونت ــەدە ل ــزەکاىن هەس ــتیى هێ ــدەى گش فەرمان

خــۆى لــە تویتــەر ڕای گەیانــد، پرۆســەیەکى مێژوویــى 

ســەرکەوتوو ئەنجــام درا لــە ئەنجامــى هەبــووىن کارێکــى 

ــدا.  ــە یەکگرتوەکان ــەڵ ویایەت ــەش لەگ ــى هاوب هەواڵگری

پرۆســەکە  ئــاگادارى  »ئێمــە  دەڵێــن  ئێــران  و  عێــراق 

بوویــن« 

ســەرچاوەیەکى ئاسایشــیی عێــراق بــە ئاژانــى )ڕۆیتــەرز(

ى ڕاگەیانــد، زانیاریــی وردیــان لــە نــاو ســووریاوە لــە بارەى 

 

 ، سەرۆکً پێشىوي ڕێکخراوي داعشغذادي بهئەبىبەکر  بیۆگرافیاي

 عەواد ئیبراهین عەلً ئەلبەدري ساهەڕایً ًاسراو بە )ئەبىبەکرد بەغذادي( ًاوي تەواوي 
 اعش(ەوڵەتً ئیسالهً لە عێراق و شام )دًاسرابىو بە ئەهیري د ًازًاوي 
 الدى ًاکۆکً هەبىوە ئەلقاعیذە لە عێراق، لەگەڵ ئىساهە بيیەکێک بىوە لە سەرکردەکاًً  ڕابردووي 

وەک  4/10/2011 لە دواي زًجیرەیەک کردەوەي تیرۆریستً، وەزارەتً دەرەوەي ئەهەریکا لە هەوڵً بە ئاهاًجکردًً
 هلیۆى دۆالري بۆ پێذاًً زاًیاري لەسەري دیاریکرد 10تیرۆریستێکً جیهاًً ًاساًذي و بڕي 

هلیۆى دۆالر زیاد  25ویالیەتە یەکگرتىەکاى بڕي خەاڵتەکەي بۆ  2016ي دیسەهبەري 16لە  زیادکردًً بڕي خەاڵتەکە
 کرد بۆ هەر کەسێک کە زاًیاري دروست بذات ببێتە هۆي دەستگیرکردًً یاى کىشتًٌ

 دەوڵەتً ئیسالهً لە عێراق و شام ڕاگەیاًذ و خۆي وەک خەلیفە ًاساًذ 2014لە ساڵً  ڕاگەیاًذًً دەوڵەتً خەالفەت
سەرکردەي گرووپە  لە هەرە هەترسیذارتریي 10ًاوي ئەبىبەکرد بەغذادي لە لیستً  ًاوي لە لیستً تیرۆیستاى

 هاتىوە  تیرۆریستیەکاًً جیهاًذا
فڕۆکەیەکً هێسي ئاسواًً عێراق گىرزێکً لەو شىێٌە وەشاًذ، کە ئەبىبەکر  2015لە ساڵً  کىژراًً زۆربەي هاوکارەکاًً

 رکردەکاًً داعش لە ًاوچەي )کەرابلە( کۆببۆوەبەغذادي لەگەڵ سە
ئالىبەیتً  بە پێً شەجەرەي بٌەهاڵەکەیاى ڕەچەڵەکً ئەبىبەکر بەغذادي دەچێتەوە سەر ڕەچەڵەکً بٌەچە و 

   ڕەوزەي حسێًٌ هاشوً قىرەیشیە پێغەهبەري ئیسالم. عەشیرەتەکەشً سەر بە
ئەهًٌ و سەربازي لە هاوەي خەالفەتەکەیذا لەسەر زەوي زۆر زیادي کرد و بە شارەزایً  شارەزایً سەربازي

 ە لە زۆرێک شەڕەکاًً داعشوپراکتیکً پراکتیسەي کردو
، ئەرکً ئیسالهً عێراقً ئەًذاهً ئەًجىهەًً شىرا بىوە تا ڕاگەیاًذًً دەوڵەتً ئەرک و پۆستەکاًً

ًً پێسپێردراوە. ئەبى عىهەر بەغذادي سەرپەرشتیاري گشتً دەستە شەرعیەکاًً ویالیەتەکا
 بۆ شىێٌگرتٌەوەي خۆي ئاهادەي کردووە. لە پێش کىژراًً 

بڕواًاهەي هاستەري  2002کۆلێژي شەریعەي ئیسالهً لە زاًکۆي بەغذاد خىێٌذووە، ساڵً  ئاستً خىێٌذى
  زاًستً قىرئاى بەدەستهێٌاوەدکتۆراي لە  2006بەدەستهێٌاوە، لە ساڵً 

لە هەڵوەتێکً هێسە تایبەتەکاًً ئەهەریکا لە پارێسگاي ئیذلبً  2012 ي ئۆکتۆبەري26لە  کىشتًٌ 
   سىوریا کىژرا، دواي ئەوەي دۆًاڵذ ترەهپ ڕەزاهەًذي لەسەر ئەو ئەرکە ًهێٌیە ًیشاًذا
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ــى  ــە پێ ــت. ب ــێ گەییش ــدادى پ ــر بەغ ــوژراىن ئەبووبەک ک

ــاو  ــە ن ــراق ل ــەکاىن عێ ــە تایبەتیی ــەرچاوەیە، چاوگ ــەو س ئ

ســووریاوە بــە تیمــى هەواڵگریــى عێراقــى ڕاســپێرراو بــۆ 

ــر  ــە ئەبووبەک ــدوە، ک ــدادى ڕاگەیان ــوێنپێهەڵگرتنى بەغ ش

ــب  ــە ئیدل ــدا ل ــەوانە تایبەتییەکەی ــەڵ پاس ــدادى لەگ بەغ

شــوێنى  ئاشــکرابووىن  دواى  لــە  ئەوەیــش  کــوژراون، 

خۆشــاردنەوەى، لــە کاتێکــدا هەوڵــی داوە خێزانەکــەى 

بگوازێتــەوە بــۆ دەرەوەى ئیدلــب بــەرەو ســنوورى تورکیــا. 

ــى  ــارەزایەکى عێراق ــەر زارى ش ــە س ــراق ل ــۆىن عێ تەلەفزی

لــە کاروبــارى گروپــە چەکــدارەکان ئاشــکراى کــرد، دەزگاى 

هەواڵگریــى عێــراق یارمەتیــدەر بــوە لــە دەستنیشــانکردىن 

ــدادى ــر بەغ شــوێنى ئەبووبەک

ڕوون  ئــەوەى  بەیاننامەیەکــدا  لــە  ســپى  کۆشــکى 

ــە  ــە ئەمەریکییەک ــەربازییە تایبەتیی ــزە س ــەوە، هێ کردوەت

 غذادِ؟ بًئەبُبەکر  ِ َي ضُێىگري  بێتً دي كێبساوە 

   
 َ  كً ێكخراَيڕ ِ ركردي سً  بێتً دي جێگرِ ِ"رداش قً بذَڵاڵ عً" كان اپۆرتًڕ پێّ بً غذادِ بً كر بُبً ئً کُژراوّ َاڵّ ًٌ دَاِ

 .دا ێكخراَيڕ کارِ ئەَ  لً تُوذَتیژتر مێكّ ردي سً ڵذاوّ رًٌ سً ٌۆِ  بێتً دي ش َي ئً
  بً َ غذادییً بً كر بُبً ئً جێگرِ َ ورێت دادي داعص رێكخراَِ كاوّ تُوذَتیژي  ركردي سً  لً كێك یً  بً رداش قً ذَڵاڵب عً

  َي گرێتً دي ضُێىّ َ ئً غذادِ، بً كُژراوّ دَاِ كان زاویاریً پێّ بً ، ركردَي دي واَِ" كان خۆكُژي زیرِ َي"
  بً َ  یًغذاد بً كر بُبً ئً جێگرِ َ ورێت دادي داعص رێكخراَِ كاوّ تُوذَتیژي  ركردي سً  لً كێك یً  بً رداش قً ذَڵاڵب عً

 . َي گرێتً دي ضُێىّ َ ئً غذادِ، بً كُژراوّ دَاِ كان زاویاریً پێّ بً ، ركردَي دي واَِ" كان خۆكُژي زیرِ َي"
 مُسڵ  لً" مظاالع مامالا" كۆلێژِ  لً ، تُركماوًکەسێکّ  َ  دایكبُي لً مُسڵ خۆرئاَاِ رِ عفً لً تً  لً 6791 ساڵّ  لً رداش قً

  بً ستی دي كاوذا جیٍادیً  رێكخراَي واَ لً  َي ي3002 ساڵّ  لً تذا، ریعً ضً  لً  ۆریۆسًكال بً ِ بڕَاوامً وّ خاَي َ تی خُێىذَیً
 .رگرت َي دا قاعیذي رێكخراَِ واَ لً" گطتّ تی ریعً ضً" پۆستّ َ  َيَكرد كاركردن

" بۆكا" ِ گرتُخاوً  لً 3002 ساڵّ  لً  َي كً یً بً َ غذادِ بً كر بُبً ئً كاوّ وسیكً ٌاَڕێ  لً  كێكً یً رداش قً بذَڵاڵ عً
 دیُاوّ میرِ ئً" پۆستّ داعطیص ێكخراَِڕ درَستبُوّ دَاِ ، َي تً وسیكبُوً ك یً  لً زیاتر َ وذكرابُن بً  سڕي بً پارێسگاِ  لً

 . رگرتُي َي عیراق َ سُریا  لً ِ كً ێكخراَيڕ" گطتّ ئاسایطّ
 جێگرِ پێطتر  كً" فرِ عً ِال عً بُ ئً" كاوّ وسیكً  سً كً  لً كێك یً رگرت، َي ِ"كان خۆكُژي َ بۆمبڕێژكردن زیرِ َي" پۆستّ

 ." داعطً ێكخراَِڕ ِ ركردي سً َتریه تُوذڕي َ وگێستریه ڕي ضً َ تُوذتُتیژتریه رداش قً بذَڵاڵ عً" ڵێت دي  بُي غذادی بً
 بۆ ك كاریً ئامادي ك َي  كردَي رداش قً ڤی سی  لً یان َي لێكۆڵیىً َردِ بً عیراق كاوّ مىیً ئً زگا دي كان، زاویاریً پێّ بً
  َي ئً ، كً رێكخراَي می كً یً اڵتی سً دي ستی دي گرتىً رِ گً ئً  لً  پێیاوُایً َ داعص رێكخراَِ رۆكّ سً  بً بُوّ رِ گً ئً

 .بێت دي قُرستر َُپێط مّ ردي سً قۆواغّ  لً زۆر  كً دات، ڵذي رًٌ سً تیرۆریستّ َتیژترَِتُوذ قۆواغێكّ
  بً داعص رێكخراَِ كاوّ ریسي واَ لً َ یً(َال مً د مً محً حمان بذَلڕي عً عیذ سً د مً محً میر ئً) َاَِ تً واَِ رداش قً بذَڵاڵ عً

 . ركردَي دي واَباوگی" مامۆستا"
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ــەو شــوێنە جــێ  ــک کــردوە ئ ــە خێزانێ ــان ل ســەرەتا داوای

بهێڵــن، کــە لــە نــاو خێمەیەکــدا بــوون، پاشــان دوو 

منداڵیــان ڕادەســتى یەکێــک لــەو دانیشــتوانە کــردوە، کــە 

لــەو ناوچەیــە ژیــاوە، دواتــر هێزەکــە بانگــەوازى بــۆ ئــەو 

خەڵکــەى نــاو ئــەو بینایــە کــردوە، کــە کراوەتــە ئامانــج بــۆ 

ئــەوەى خۆیــان ڕادەســتى هێزەکــە بکــەن، پێــش ئــەوەى 

شــەڕوپێکدادان لــە نێــوان هێــزى هێرشــبەر و ئەوانــدا ڕوو 

بــدات، بــەاڵم لــە ئەنجامــدا شــەڕو پێکــداداىن ســەربازى لە 

نێوانیانــدا ڕووی دا و کــوژراىن 7 کــەىس لــێ کەوتــەوە، کــە 

بریتــى بــوون لــە 3 ژن و 3 پیــاو و منداڵێکــى کــچ. پاشــان 

ــاوەتەوە،  ــبەرەکە کش ــە هێرش ــە ئەمەریکیی ــزە تایبەتیی هێ

ــوێنەکە و  ــت و ش ــى بێ ــى جەنگ ــەوەى فڕۆکەیەک ــش ئ پێ

ــکات.  ــز بۆردومــان ب ــى بەهێ ــە بۆمب بیناکــە ب

بــە پێــى پەیامنێــرى کەناڵــى جەزیــرە، کــە لــەو ناوچەیــە 

بــوە: 3 ژن و 3 پیــاو لــەو بینایــەدا کــوژراون، بــەاڵم هێــزە 

ــردوە و  ــوژراوەکاىن ب ــا دوو تەرمــى ک ــە تەنه ئەمەریکییەک

گەنجێکــى خەڵکــى ئــەو ناوچەیەیشــیان دەســتگیر کــردوە. 

لــە ڕاســتیدا ئۆپۆزســیۆىن چەکداریــى ســووریا و دەســتەى 

ــەڵ داعــش  ــان لەگ ــى گەورەی ــردىن شــام ناکۆکییەک ڕزگارک

ــکاری  ــوە دوژمن ــش کەوتب ــەوە داع ــەو هۆیەیش ــە، ب هەی

ــیۆنەکاىن  ــام ئۆپەراس ــردىن ش ــتەى ڕزگارک ــدا. دەس لەگەڵیان

لــە دژى چەکــداراىن داعــش ئەنجــام دەدا، بــەاڵم ئــەم دوو 

الیەنــەى ئۆپۆزســیۆىن ســووریا ئەو هێرشــانەیان پشتڕاســت 

نەکــردەوە، کــە لــە الیــەن فڕۆکــەکاىن ئەمەریــکا و هێــزى 

ــدا  ــە کاتێک ــام دراوە، ل ــووت ئەنج ــە پەڕەش ــدن ب دابەزان

ــوو  ــەوە ئۆپەراســیۆنێک ب حکوومــەىت واشــنتۆن دەڵێــت ئ

بــۆ کوشــتنى خــودى ئەبووبەکــر بەغــدادى. 

ڕێکخــراوى  بــە  ســەر  چەکــداراىن  2017وە  ســاڵى  لــە 

ــەى  ــەى بادی ــۆ ناوچ ــەن ب ــەوڵ دەدەن دزە بک ــش ه داع

ــەم مەبەســتەیش  ــۆ ئ ــا، ب شــام و ڕیفــى خۆرهــەاڵىت حەم

دەیــان کیلۆمەتریــان لــە ناوچــەى بادیــەى ســووریا بڕیــوە 

شــەڕى  لــەوێ  کــە  ئیدلــب،  پارێــزگاى  گەییشــتنە  تــا 

ــداراىن ســەر  ــداراىن داعــش و چەک ــوان چەک ــە نێ ــورس ل ق

لــە  ئــەوەى  وەک  دا،  ڕووی  ســووریا  ئۆپۆزســیۆىن  بــە 

ناوچــەى )الخویــن( ڕووی دا. ئۆپۆزســیۆىن ســووریا لــە 

ــداراىن  ــە چەک ــى زۆر ل ــى ژمارەیەک ــدا بەدیلگرتن کاىت خۆی

داعــىش ڕاگەیانــد، دواى ئــەو قۆناغەیــش ئۆپەراســیۆنەکاىن 

ئۆپۆزســیۆىن ســووریا لــە دژى چەکــداراىن داعــش بــەردەوام 

بــوو، بــەاڵم بــە بــێ هەبــووىن هیــچ زانیارییــەک لــە 

ــا  ــا ئای ــج، وات ــە ئامان ــەى دەکران ــنامەى ئەوان ــارەى ناس ب

لــە  داعــش؟  ســەرکردەکاىن  یــان  بــوون  چەکــدارەکان 

ــەوەى ئاشــکرا  کاتێکــدا ئۆپۆزســیۆىن چەکــدارى ســووریا ئ

ــەى دەکوشــت و هەندێکــى  ــک لەوان ــە هەندێ ــردوە، ک ک

ــردوون.      ــداىن ک ــرت و زین ــل دەگ ــیاىن بەدی تریش

ــر  ــزەی ئەبووبەک ــەو هێ ــارەی ئ ــە ب ــەک ل ــد زانیاریی چەن

ــت: ــدادی کوش بەغ

- هێزێکــی تایبەتــی ئەمەریکــی خەلیفــەی ڕێکخــراوی 

تیرۆریســتی داعشــی لــە پارێــزگای ئیدلیــب لــە باکــووری 

ــت. ــووریا، کوش ــاوای س خۆرئ

- هێزەکــە نــاوی یەکــەی )دەلتــا فۆرس(ـــە، کــە یەکەیەکــی 

تایبەتــی فیرقــەی ئۆپەراســیۆنەکانی یەکەمــی ئەمەریکایــە. 

دەلتــا فــۆرس لــە ســاڵی 1977 لــە الیــەن عەقیــد چارلــس 

بیکویــس دامــەزراوە.

دەکــەن،  باســی  ئەمریکییــەکان  میدیــا  وەک  هــەر   -

تیمێکــی دەلتــا فــۆرس بەرەبەیانــی ڕۆژی یەکشــەممە 

27-10-2019 لــە ئۆپەراســیۆنێکی تایبەتــدا، ئەبووبەکــر 

بەغــدادی، خەلیفــەی داعشــی کوشــت.

- ئەرکــی تایبەتــی دەلتــا فــۆرس کوشــن و دەســتگیرکردنی 

ــە مەترســییەکی گــەورە  ــکا ب ــەو کەســانەیە، کــە ئەمەری ئ

بــۆ ســەر ئاســاییش و بەرژەوەندییەکانــی خــۆی دایــان 

ــەکان،  ــە ئەمەریکیی ــی بارمت ــە ڕزگارکردن ــە ل ــت، جگ دەنێ

ــن. ــتییەکان دەیانڕفێن ــە تیرۆریس ــە گروپ ک

ــە  ــەر ل ــۆرس ب ــا ف ــی دەلت ــن ئەرکەکان ــە دیارتری - دوو ل

ــە: ــن ل ــدادی، بریتی ــتنی بەغ کوش

- هەوڵــدان بــۆ ڕزگارکردنــی دیپلۆماتــە ئەمەریکییــەکان لــە 

باڵیۆزخانــەی واڵتەکەیــان لــە تــاران لــە ســاڵی 1980.
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- ئــەو ئۆپەراســیۆنە، کــە دوای دەستبەســەرکردنی دیپلۆماتە 

ــە  ــران ب ــەن شۆڕشــی ئیســامیی ئێ ــە الی ــەکان ل ئەمەریکیی

ســەرۆکایەتیی خومەینــی، یەکــەم ڕێبــەری بــااڵی ئێــران 

ئەنجــام درا، شکســتی هێنــا و بــوە هــۆی کوژرانــی هەشــت 

ئەمەریکــی و تێکشــکانی دوو فڕۆکــەی ئــەو واڵتــە.

ڕێکخــراى  ســەرۆکى  الدن،  بــن  ئوســامە  کوشــتنی   -

عیــدە. ئەلقا

- هێزێکــی یەکــەی دەلتــا فــۆرس لــە مانگــی ئایــاری 2011، 

ئوســامە بــن الدنــی ســەرۆکی ڕێکخــراوی تیرۆریســتی 

قاعیــدەی لــە شــاری ئەبــوەت ئابــاد لــە پاکســتان، کوشــت.

بزانە كێ ده بێته  شوێنگره وه ى ئەبووبەکر به غدادى؟

ــى  ــه  پێ ــدادى ب ــر به غ ــوژراىن ئه بووبه ك ــى ک دواى هه واڵ

ده بێتــه   جێگــرى  قــه رداش«ى  »عه بدولــا  ڕاپۆرتــه كان 

هــۆى  ده بێتــه   ئه وه یــش  و  ڕێكخراوه كــه   ســه ركرده ى 

ئــەو  کارى  لــه   توندوتیژتــر  ســه رده مێىك  ســه رهه ڵداىن 

ڕێكخــراوه دا.

ســه ركرده   لــه   یه كێــك  بــه   قــه رداش  عه بدولــا 

ــرى  ــت و جێگ ــش داده نرێ ــراوى داع ــژە كاىن رێكخ توندوتی

خۆكــوژه كان«  »وه زیــرى  بــه   به غدادییــه و  ئه بوبه كــر 

ــوژراىن  ــه كان دواى ك ــى زانیاریی ــه  پێ ــردوه ، ب ــاوى ده رك ن

ده گرێتــه وه  شــوێنى  ئــه و  به غــدادى، 

قــه رداش لــه  ســاڵى 1976 لــه  ته له عفــه رى خۆرئــاواى 

موســڵ لــه  دایــك بــوه  و کەســێکى توركامنــه ، لــه  كۆلێــژى 

ــاوه ىن  ــی و خ ــڵ خوێندوویه ت ــه  موس ــم« ل ــام االعظ »االم

ســاڵى  لــه   شــه ریعه تدا،  لــه   به كالۆریۆســه   بڕوانامــه ى 

ــه   ــتی ب ــدا ده س ــراوه  جیهادییه كان ــاو رێكخ 2003ه وه  له ن

ــاو  ــتى« له ن ــه ریعه تی گش ــتى »ش ــردوه  و پۆس ــردن ك كارك

ــرت. ــده دا وه رگ ــراوى قاعی رێكخ

نزیكــه كاىن  هــاوڕێ  لــه   یه كێكــه   قــه رداش  عه بدولــا 

ئه بوبه كــر به غــدادى و به یه كــه وه  لــه  ســاڵى 2003 لــه  

ــوون  ــزگاى به ســڕە به ندكراب ــه  پارێ ــۆكا« ل ــه ى »ب گرتووخان

دروســتبوىن  دواى  نزیكبونه تــه وه ،  یــه ك  لــه   زیاتــر  و 

ڕێكخــراوى داعشــیش پۆســتى »ئه میــرى دیــواىن ئاســایىش 

ــوه . ــراق وه رگرت ــوریا و عی ــه  س ــه ى ل ــتى« ڕێكخراوه ك گش

خۆكــوژە كان«ى  و  بۆمبڕێژكــردن  »وه زیــرى  پۆســتى 

ــه الى  ــو ع ــه كاىن »ئه ب ــه  نزیك ــه  كه س ــك ل ــرت، یه كێ وه رگ

عه فــرى« كــه  پێشــر جێگــرى به غــدادی بــوه  ده ڵێــت 

ــه ڕە نگێزترین و  ــن و ش ــه رداش توندتوتیژتری ــا ق »عه بدول

توندڕەوتریــن ســه ركرده ى ڕێكخــراوى داعشــه ».

ــه وردى  ــراق ب ــه كاىن عی ــه كان، ده زگا ئه منی ــى زانیاری به پێ

وه ك  كــردوه   قــه رداش  ڤــی  ســی  لــه   لێكۆڵینه وه یــان 

ئاماده كاریــه ك بــۆ ئه گــه رى بــوىن بــه  ســه رۆىك رێكخــراوى 

داعــش و پێیانوایــه  لــه  ئه گــه رى گرتنه ده ســتی ده ســه اڵتی 

یه كه مــی رێكخراوه كــه ، ئــه وه  قۆناغێــىك توندووتیژتــرى 

قۆناغــى  لــه   زۆر  كــه   ســه رهه ڵده دات،  تیرۆریســتى 

ــت. ــر ده بێ ــوو قورس ــه رده مى پێش س

)ئه میــر محه مــه د  تــه واوى  نــاوى  قــه رداش  عه بدولــا 

له نــاو  مه وال(یــه و  محه مــه د  عه بدولڕە حــامن  ســه عید 

ــی  ــتا« ناوبانگ ــه  »مامۆس ــراوى داعــش ب ــزه كاىن رێكخ ری

ــردوه . ده رك
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