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Executive Summary 

 کورتھی جێبھجێکار

حکومھتی تورکی ھھڵمھتێکی  2016کودەتا لھ تھمموزی  شکستخواردووی پاش ھھوڵێکی

 پێشێلکارییھکی زۆر لھبھرب�وی بھرەنگاری سھرپێچیکارانی دەستپێکرد، کھ بووە ھۆی 

مافھکانی مرۆڤ و سھرپێچیکردن بھ ڕێژەیھکی نھبینراو. لھکاتێکدا کھ دەستبھسھرکردن و 

ی یان وتاری ئاشتی بھ تیرۆریستگرتنی ھھڕەمھکیی دەیان ھھزاران کھس بھ بیانوی پھیوەندی 

بھرب�وی تۆمارکراوە، پێشێلکردنی ئازادی تھنھا بھ دەستبھسھرداگرتن و گرتنی فھڕمی 

نھوەستاوەتھوە. ھھروەھا دیارنھمانی لھناکاوی کۆمھڵیک خھڵکی لھخۆگرتووە، بھ زۆری ئھو 

ھر بنھمای باوەڕ ی گولھنھوە ھھبووە، گروپێک لھسبزاڤھکھکھسانھی کھ پھیوەندیی دیاریان بھ 

کھیسی  25کھ لھالیھن حکومھتھوە بھ ئامانج کراوە. ئھم ڕاپۆرتھ سھرنجێکی قوڵ دەخاتھ سھر 

وە لھناو تورکیادا ڕوویانداوە و چھند حاڵھتێکی دووبارەبووەوە 2016لھو جۆرە کھ لھ 

 دەناسێنێت کھ لھم ڕووداوانھدا بوونیان ھھیھ.
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 دیارنھمانی زۆرەملێ: نھێنییھکی دیاری تورکیا

 

 ێشھکیا.پ

 

ی مرۆڤی تورکیاوە، ھکان ، یھکێکھ لھ پھڵھ ئابڕووبھرەکان بھ تۆماری مافێملەرۆ زدیارنھمانی 

 کھ لھالیھن ھێزی ئھمنی یان گروپی نھێنییھوە بھ ڕەزامھندی یان ئاگاداریی کاربھدەستان

 ئھنجامدراوە.

کھس  2000 مھزەندەدەکرێت، 2016تھمووزی  کھیکودەتاھھوڵی و  1980لھ نێوان کودەتای 

کھیسیان پشتڕاستکراونھتھوە. ئھم دیارنھمانانھ بھتایبھت  450، کھ ڕفێندرابن بھزۆربھ 

تورکیایان لھ گھرمھی پێکدادانی چھکداریی دەوڵھت و پارتی کرێکارانی  ی کوردیکھمینھ

 کردووەتھ ئامانج. لھ سا�نی نھوەدەکان )PKK(کوردستان 

، ڕوویدای مرۆڤی و�تھکھدا ھکانماف مێژوویلھ  شکھوتنێکسھرەتای دووھھزارەکان پێ 

بھشێکی زۆر بھھۆی تھوژمی گفتوگۆی چوونھ نێو یھکێتیی ئھوروپاوە، کھ بووە ھۆی ئھوەی 

سھرەڕای نھبوونی لێپێچینھوە لھ  ،کۆتاییان ھاتووە رفاندنھکانزۆرێک بڕوایان وابێت 

ی 15دەستدرێژییھکانی ڕابردوو. ئھم تێڕوانینھ تاکو ھھوڵێکی کودەتای شکستخواردوو لھ 

 بھردەوامبوو. 2016تھمووزی 
 

 

 لھناکاوو یاسای  2016ب. ھھوڵی کودەتای تھمووزی 

بھ  )TSK(، چھند الیھنێک لھنێو ھێزە چھکدارەکانی تورکیادا 2016ی تھمووزی 15لھ 

ھھوڵی کودەتایان بھسھر  دەستبھسھرداگرتنی چھند شوێنێکی گرنگ لھ ئھنقھرە و ئیستانبوڵ

و حکومھتھکھیدا دا. ئھم ھھوڵھ لھالیھن ھێزەکانی سھر بھ  ئێردۆغانڕەجھب تھیب 

 حکومھتھوە پوچھڵکرایھوە.

ی گولھن کھ لھسھر بنھمای باوەڕ دامھزراوە و بزاڤھکھو حکومھتھکھی دەڵێن  ۆغانئێرد

رابھرایھتیی  نیشتھجێی ویالیھتھ یھکگرتووەکانھ فھتحو� گولھن کھ مامۆستایھکی ئاینییھ و 
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، ھھوڵی کودەتا شکستخواردووەکھیان داوە. گولھن ھھر جۆرە بھشدارییھکی دەکات

 لێکۆڵینھوەی نێودەوڵھتیی کردووە.ڕەتکردووەتھوە و داوای 

ی لھ قھڵھم تیرۆریست ی وەک ڕێکخراوێکی بزاڤھکھپێش ھھوڵی کودەتاکھ، حکومھتی تورکی 

ویالیھتھ یھکگرتووەکان تاکو ئێستا ڕەتیانکردووەتھوە کھ گوێڕایھڵیی  دابوو. کاربھدەستانی

ێنان لھ داوا یھک لھدوای یھکھکانی ڕادەستکردنھوەی گولھن بکھن، بھھۆی شکستھ

 پێشکھشکردنی بھڵگھی پێویست.

لێپرسراوانی حکومی لھ چھند و�تێکی ڕۆژئاواییھوە گومانی خۆیان لھ ھھڵسھنگاندنھکانی 

ی گولھن دەربڕیوە. نھتھوە یھکگرتووەکان، بزاڤھکھتورکیا دەربارەی ڕووداوەکھ و ڕۆڵی 

وەک ڕێکخراوێکی  بزاڤھکھیانیھکێتیی ئھوروپا و بھشێکی دیاری کۆمھڵگھی نێودەوڵھتی 

ی لھقھڵھم نھداوە. ئھم ڕاپۆرتھ ھیچ الیھنێک ناگرێت لھ ھھرکامێک لھم تیرۆریست 

 مشتومڕانھدا.

دوابھدوای ھھوڵی کودەتا شکستخواردووەکھ، حکومھتی تورکی سێ مانگ باری نائاسایی 

 نائاسایی باری و کابینھکھی بھخشی. یاسای ئێردۆغانڕاگھیاند کھ دەسھ�تی زۆرینھی بھ 

لھکاردابوو، پاش ئھوە زۆرینھی  2018بھردەوام درێژدەکرایھوە کھ تاکو تھمووزی 

 لھ ڕێگھی یاسادانانھوە بھ یھکجاری کرانھ کارەوە. باری نائاساییدەسھ�تی 

ماوەی پاش کودەتا بھ چھندین جۆری جیاوازی دەستدرێژی بۆ سھر مافھکانی مرۆڤ 

ی لھ ژێر دەستبھسھریدا؛ دیارنھمانی کوشتنی ھھڕەمھکی؛ مردنی گوماناو  دەناسرایھوە، وەک

؛ گرتن و دەستبھسھرکردنی ھھڕەمھکیی دەیان ھھزاران کھس لھنێویاندا ێملەرۆ ز

سیاسھتمھدار، پارێزەر، ڕۆژنامھنووس و خھڵکی جۆراوجۆر؛ لێپێچینھوەی سیاسی؛ داخستنی 

ھسھر ژمارەیھک ئازادی لھنێویاندا ئازادیی دامھزراوە میدیاییھکان؛ و سنووردانانی زۆر ل

 ی.بزاڤیڕادەربڕین، ڕێکخستن، پھیوەندی و 

زۆرەملێ کھ لھ ھھوڵی کودەتا  رفاندنیکھیسی  25ئھم ڕاپۆرتھ سھرنج دەخاتھ سھر 

ھھوڵی کھ لھپێش  کھیسێکوە تۆمارکراون و 2016ی تھمووزی 15 شکستخواردووەکھی
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و حاڵھتانھدا سنوردارکراوە کھ لھناو تورکیادا کودەتاکھوە تۆمارکراوە. مھوداکھی لھ

 دیارنھماون.
 

 وە 2016. دەنگۆی دیارنھمانی زۆرەملێ لھ پ

حاڵھتێکی دووبارەبووەوەی  )SCF(لھ ڕاپۆرتێکی پێشووتردا، سھنتھری ئازادی لھ ستۆکھۆڵم 

دەستنیشانکرد کھ لھ زۆر لھم کھیسانھدا ڕوویانداوە. بھپێی ڕاپۆرتھکھ، ڕفاندنھکان لھ شاری 

ن. لھ ی گولھن بزاڤھکھئھنقھرەی پایتھخت چڕبوونھتھوە و زۆربھی قوربانییھکان ئھندامی 

انییھکانیان چھکدار کھ خۆیان وەک پۆلیس ناساندووە قورب کھسانی دا، ھکان کھیس ینھیزۆر

کردووەتھ ئۆتۆمبێلی ڤانھوە، زۆرجار ڤانی ڤۆڵکسواگنی جام ڕەش. ڕووداوەکان بھ 

حاڵھتھکانی ئۆتۆمبێلھ ڕەشھکھ ناسران، وەک بھراوردێکی ئاشکرا بھ کھیسھکانی تۆورەسھ 

سپییانھیھ کھ لھ سا�نی نھوەدەکان  12سپییھکھ کھ مھبھست لێی ئھو ئۆتۆمبیلی ڕینۆ 

کھ ی تورکیا بھ دیارنھمانی ھاو�تییانھوە ھھبووە بھتایبھت باشوری ڕۆژھھ�ت  پھیوەندییان

 زۆرینھی کوردە.

ھھروەھا دیارنھمانھکان نھبوونی خواستی پۆلیس و لێکۆڵھرەوانی لھگھڵ بوو بۆ لێکۆڵینھوە لھ 

دەنگۆکان سھرەڕای سکا�ی خێزانی کھسھکان، ئھمھ جگھ لھگھڵ کێشھی ڕێگھدان بھ 

 افی مرۆڤ لھ تورکیای پاش کودەتادا. پێشێلکردنی م

بابھتێکی دیکھی دووبارەبووەوە بریتیبوو لھ دەرکھوتنھوەی ھھندێک لھ قوربانییھکان بھ 

کھ ئھندامانی  شوێنی پێشوتریان ھ، بھ گوێدان ی پۆلیس پاش چھند مانگێکدەستبھسھری ال

لێی بھگومان بوون. بھشێکی کھمیان دووپاتیانکردووەتھوە کھ براون بۆ شوێنی  یانخێزانھکان

دەستھبھرکردنی نھێنی لھوێ لھژێر ئازاردا لێکۆڵینھوەیان لھگھڵدا کراوە. ھھندێکیان ھھرگیز 

 .ھوەدەرنھکھوتن 
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 سونای ئێلماس .1

ئھنقھرە لھ  2016ی کانونی دووەمی 27سونای ئێلماس، مامۆستا، لھ 

لھ ڕێگای گھڕانھوەیدا  دیارنھماوە. پاش گھیاندنی منداڵھکانی بۆ ماڵھوە

بووە کاتێک بھ زۆر براوەتھ ڤانێکی گوێزەرەوەی ڤۆڵکسواگن لھ 

ی ئھنقھرە. تۆماری کامێرای CEPAنزیک مۆڵی بازاڕکردنی 

چاودێری کھ خێزانھکھی دەستیان خستووە دەریدەخات ئێلماس پاش ھاتنھدەرەوەی لھ 

ئۆتۆمبیلھکھی بھ زۆر خراوەتھ ڤانھکھوە. بھھھرحاڵ، پۆلیسی ئھنقھرە و لێکۆڵھرەوان ھیچ 

 نییھ. لێکۆڵینھوەیھکی دیکھیان ئھنجام نھداوە. ئێلماس تاکو نوسینی ئھم ڕاپۆرتھ دیار

 ئھیھان ئۆران .2

کھ لھ ئابی  )MİT(زانیاریی نھتھوەیی تورکیا  دەزگایی پێشووی ئھیھان ئۆران، ئھندامێ 

پھیوەندی بھ گولھنھوە ھھیھ لھ کارەکھی دورخراوەتھوە.  گوماندەکرالھسھر ئھوەی  2016

دیارنھماوە. تۆماری کامێرای چاودێری ئۆران دەردەخات  2016ی تشرینی دووەمی 1لھ 

جێدەھێڵێت و یھکھی نیشتھجێبوونھکھی  بھ ئۆتۆمبێلی خۆی 12:38لھ کاتژمێر کھ 

ی ھھمان ڕۆژ ئاماژە 16:00ڕاپۆرتھکان دەریدەخھن کھ مۆبایلھکھی تا کاتژمێر 

(شھبھکھ)ی وەرگرتووە. ئۆران بھبێ ماڵئاوایی لھ خێزانھکھی یان ھھڵگرتنی پارە 

زانیاریی ئۆران ڕایدەگھیھنێت  PKKھھواڵی نزیک  دەزگایھکیماڵھکھی جێھێشتووە. 

چاالکوانھ کوردەکھی پاریس ھھبووە لھ کانوونی لھسھر ڕووداوی تیرۆرکردنی سێ 

ەوە ئھنجامدراوە. ئۆران تا )MİT(، کھ ھھندێک بڕوایان وایھ لھالیھن 2016دوومی 

 نووسنی ئھم ڕاپۆرتھ ھێشتا دۆسییھی نییھ. ھھروەھا ئۆتۆمبیلھکھشی نھدۆزراوەتھوە.
 

Sunay Elmas 
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 موستھفا ئوزگور گولھتکین .3

ی کانوونی 21، لھ چاودێری، فھرمانبھری فھرمانگھی موستھفا ئوزگور گولھتکین

ونبووە. تۆماری کامێرای چاودێری کھ لھالیھن ئھندامانی خێزانھکھیھوە لھ  2016یھکھمی 

گھڕەکھکھیان کۆکراوەتھوە ئۆتۆمبێلھکھی دەردەخات کھ چوار ئۆتۆمبێلی دیکھ شوێنی 

ی وەستان لھ دوکانێکدا بۆ کھوتوون و دەریدەخات بھ زۆر خراوەتھ ڤانێکی ڕەشھوە لھکات 

کڕینی شتومھک. ئھندامانی خێزانھکھی وتیان پۆلیس ھیچ لێکۆڵینھوەیھکیان ئھنجام نھداوە 

سھرەڕای ھھبوونی تۆماری کامێرای چاودێری کھ ئھو کھسانھی تیایدابوون بھ ڕوونی 

دەناسرانھوە. گولھتکیم پاش چھند مانگێک لھ ئھنقھرە لھژێر چاودێریی پۆلیسدا 

ھوتھوە. لھ نامھیھکدا کھ بۆ پارێزەران و ھھروەھا دادوەر و لێکۆڵھرانی ناردووە کھ دەرک

ڕۆژ  121کھ بۆ ماوەی  ئاشکرایکردسھرپھرشتیی کھیسھکھی دەکھن، گولھتکیم 

ڕادەستی پۆلیسی ئاسایی  2017ی نیسانی 21ئھشکھنجھی دڕندانھی دراوە و پاشان لھ 

ڕۆژی دەستبھسھرکردنی الی پۆلیس،  13کراوە. ئھوەشی خستھڕوو کھ، لھماوەی 

ناچارکراوە کھ کۆمھڵێک وتھی ئامادەکراو واژۆ بکات کھ پێشتر زۆری لێکراوە بۆ 

ەوە بھ نھێنی لێکۆڵینھوەی لێکراوە. )MİT(کامێرای بخوێنێتھوە لھکاتیکدا لھالیھن 

گولھتکین وتی لھترسی ئھوەی دیسانھوە ئھشکھنجھ نھدرێتھوە ھھموو شتێکی واژۆ 

کاتی ە. ئھوەی ئاشکراکرد کھ سوودی لھ ئازادکردنی بھ کاتی بینیوە تا کردوو 

 لھ و�ت ھھڵبێت. بۆ ئھوەیدادگاییکردنی 
 

 حوسھین کوتوجھ .4

، )BTK(، فھرمانبھری فھرمانگھی تھکنھلۆجیای زانیاری و پھیوەندی حوسھین کوتوجھ

شوێنێک لھ ئھنقھرە دیارنھماوە. ڕاگھیھندراوە کھ بھرەو  2017ی شوباتی 28لھ 

ڕفێندراوە لھ نزیکی وێستگھی میترۆی باتکھنت چونکھ ئۆتۆمبێلھکھی لھ گھڕاجی 

وێستگھی میترۆکھ دۆزراوەتھوە. چاکھتی زستانھی کوتوجھ و کێکێک کھ کڕیبووی لھ 

ئۆتۆمبێلھکھدا دۆزرابوونھوە. پۆلیس گوێی لھ داوا دووبارەکانی ئھندامانی خێزانھکھی 
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جھ لھ ئۆتۆمبێلھکھدا و تۆماری کامێرای چاودێریی لھ نھگرت بۆ گھڕان بۆ شوێن پھن

، کوتوجھ وەک تۆمھتبار دەرکھوتھوە لھ دادگادا بھ تۆمھتی 2019ناوچھکھ کۆبکاتھوە. لھ 

ھھبوونی پھیوەندی لھ تیرۆرکردنی ئھندرێی کارلۆڤ، باڵوێزی ڕوسیا لھ تورکیا. لھ 

رکردنھکھ ڕەتکردەوە و وتی کھ ، تێوەگالنی لھ تیرۆ 2019دانیشتنێکی دادگادا لھ ئازاری 

ئھو وتھی دانپێدانانھی کھ پێشتر لھژێر چاودێرێی پۆلیسدا پێشکھشی کردووە سیناریۆیھک 

بووە لھژێر ئھشکھنجھدا پێی لھبھرکراوە لھکاتی لێکۆڵینھوەکردن لھگھڵیدا کاتی 

 کراوە.ڕفاندنھکھی. دادگاییکردنھکھ تھواونھکراوە و کوتھجھ تا نوسینی ئھم ڕاپۆرتھ بھند
 

 مھسعود گھچھر  .5

 
Part of the courtroom statement in December 2019 where Mesut Geçer revealed that he was abducted by state agents 

کھ لھ  )MİT(زانیاریی نھتھوەیی تورکیا  دەزگایمھسعود گھچھر، ئھندامی پێشووی 

لھ ئھنقھرە  2017ی ئازاری 18لھ کارەکھی دوورخراوەتھوە، لھ  2017ئازاری 

دیارنھماوە. بھپێی وتھی خۆی لھ دادگا، لھالیھن کۆمھڵێکھوە لھسھر شھقام شوێنی 

کھوتوون کھ وەستاندوویانھ و خۆیان وەک پۆلیس ناساندووە. گھچھر خراوەتھ 

ی. دانپێدانانھکھی لھ دادگا وردەکاریی ئۆتۆمبێلێکی دیکھو و کیسھیھک خراوەتھ سھر

لێکۆڵینھوە دڕندانھکھی لھخۆگرت کھ بۆ ماوەی چھند مانگێک لھژێریدا بووە تاکو لھ 

تھندروستیی تێکچووە. گھچھر وتی کھ بۆ ماوەیھکی کھم براوە بۆ  2017حوزەیرانی 

لھ ناوچھی  2018سوریا و لھوێ ھێشتویانھتھوە تاکو براوەتھوە بۆ تورکیا و لھ تھمووزی 

ھاتای سنوری دراوەتھ دەست ھێزەکانی جھندرمھ. ڕایگھیاند کھ بھھۆی ئھشکھنجھوە 
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دووچاری کێشھی تھندروستیی درێژخایھن بووە. گھجھر تا ئێستا لھ زیندانیی سینکان لھ 

 ئھنقھرە دەستگیرکراوە.
 

 تورگوت چاپان .6

زانکۆی ئوزالھ کھ سھر بھ ی پێشووی تورگوت چاپان، فھرمانبھر

کھ  2017ی ئازاری 31گولھنھ کھ لھ کاتی باری نائاساییدا داخرا، لھ 

کھ  الیھن ھاوسھرەکھیھوە ئولکو چاپانونبووە. دیارنھمانی چاپان لھ

بۆ ڕای گشتی ی نیسان حسابێکی تویتھری کردەوە و گرتھی ڤیدیۆیی ب�وکردەوە 14لھ 

ھاوسھرەکھی ھاتووەتھ ماڵھوە و وتویھتی کھ چاپان تیایدا وتی ھاوڕێیھکی ئاشکراکرا، 

ڕفێندراوە. بھ ماوەیھکی کھم لھ دەرکھوتنھکھ پۆلیس ھاتوونھتھ سھر ماڵھکھ و ئولکو 

چاپان بۆ ماوەیھکی کھم دەستبھسھر کراوە و بھردراوە. پاشان چاوی بھ پارێزگاری 

پێ بھێنێت کھ لھوانھیھ ئھنقھرە ئێرکان تۆپاکا کھوتووە کھ ئولکو وتی ھھوڵیداوە بڕوای 

ھاوسھرەکھی خۆی ھھڵھاتبێت. ئولکو چاپان ھھروەھا تۆماری کامێرای چاودێریی لھ 

ناوچھکھ کۆکردووەتھوە کھ تیایدا ڤانێکی ڕەش دەردەکھوێت کھ بھرەو ئھو شوێنھ دەڕوات 

کۆتاجار ھاوسھرەکھی تێدا بینراوە، ھھرچھندە تۆمارەکھ ساتھوەختی ڕفاندنھکھی تێدا 

چووە. ئولکو چاپان دوای ئھوە بھردەوام بووە لھ باسکردنی بابھتھکھ لھ پێگھ دەرنھ

کھ ئھو حسابھی لھ تویتھر کردبوویھوە نا چاالک  2017کۆمھ�یھتییھکان تاکو ئایاری 

بوو، لھ حوزەیران، ڕۆژنامھی دەیلی سھباحی سھر بھ حکومھت ڕایگھیاند تورگوت 

ھرچھندە ھیچ وردەکارییھکی پێشکھش نھکرد. چاپان بھرەو دەرەوەی و�ت ھھڵھاتووە، ھ

ڕێکخراوی چاودێریی مافی مرۆڤ کھ پھیوەندییان لھگھڵ ئولکو چاپان ھھبووە 

 ڕایانگھیاند ناتوانن پھیوەندیی پێوە ببھستنھوە.
 

Turgut Çapan 
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 ئوندەر ئاسان .7

کاری دەکرد وەک مامۆستا لھ قوتابخانھیھکی تایبھت ئۆندەر ئاسان، 

ی نائاساییدا بھھۆی پھیوەندیی بھ گولھنھوە داخرابوو، کھ لھکاتی بار

ونبووە. شایھتحاڵێک چھند پیاوێکی بینی کھ  2017ی نیسانی 1لھ 

وتیان ئھفسھری پۆلیسن و ئاسانیان رفاند، لھ تاکسییھک کردیانھ 

پاش چھند سکا�یھک لھالیھن فاتمھ  دەرەوە و کردیانھ ڤانێکھوە. پۆلیس و لێکۆڵھران

تھنانھت تۆماری  کاربھدەستاننھکرد.  ئھوتۆیانھیچ کارێکی  ھرییھوەئاسانی ھاوس

ی ئایار، فاتمھ ئاسان پھیوەندییھکی 12کامێرای چاودێرییان لھ ناوچھکھ کۆنھکردەوە. لھ 

لھالیھن پۆلیسی ئھنقھرەوە پێگھشت کھ ئاگاداریان کردووە ھاوسھرەکھی الی پۆلیس 

دەستبھسھرە. لھکاتی چاوپێکھوتنیدا لھگھڵ پارێزەرەکھیدا، ئوندەر ئاسان وتی پاش ئھوەی 

ئۆتۆمبێلھکھی بینیوە تھکسییھکی گرتووە، و تھکسییھکھ لھالیھن چوار ئۆتۆمبێلھوە باری 

ڕێگھی لێ گیراوە و ئھو چھکدارانھی لھو ئۆتۆمبێالنھوە ھاتوونھتھ دەرەوە وتیان پۆلیسن. 

ئاسان وتی پاشان بھ زۆر کراوەتھ ڤۆڵکسواگنێکی ڕەشھوە و بھ چاوبھستراوی براوە بۆ 

ی 12ڕۆژ ئھشکھنجھ دراوە. لھ  42بووە و لھوێ بۆ ماوەی شوێنێک کھ پێی ئاشنا نھ

ئایار براوە بۆ شوێنێک لھ نزیک دەریاچھی ئیمیر لھ باشووری شاری ئھنقھرە و ناچار 

کراوە تھلھفون بۆ پۆلیس بکات و پێیان بڵێت کھ دەیھوێت خۆی بھدەستھوە بدات. ھھروەھا 

ی بزاڤھکھکات کھ خۆی بھ ئھندامی ئاسان وتی کھ زۆری لێکراوە تا دانپێدانانێک واژۆ ب

گولھن بناسێنێت. کاتێک یھکھم جار ھێنراوە بۆ بنکھی پۆلیس کھ بوراک چۆالکی 

لێ بینیوە، وتراوە کھ بھ ئاستھم توانیویھتی بوەستێت و بڕوات، چۆالک بۆ  پارێزەری

ماوەیھکی کھم دەستبھسھر کرا پاش ئھوەی کھ ڕەتیکردەوە وتھیھک لھ جێی بریکارەکھی 

 اژۆ بکات کھ پۆلیس بھ زۆر ھھوڵیان دابوو پێی واژۆ بکھن.و 

 جھنگیز ئوستا .8

Önder Asan 

Cengiz Usta 
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لھسھر پھیوەندی بھ  پێشووە کھ حکومی ھکیی قوتابخانھی جھنگیز ئوستا، مامۆستا

گولھنھوە لھ کاتی باری نائاساییدا لھ کارەکھی دەرکرابوو، لھ ناوچھی تۆرپالی ئیزمیر لھ 

. ئھندامانی خێزانھکھی ڕایانگھیاند کھ بۆ رفاندنھکھی ئاشکرابووە 2017ی نیسانی 4

ی پارەدانی شوقھکھی ماڵھکھی بھجێھێشتووە و نھگھڕاوەتھوە. پێگھیھکی ھھواڵیی ناوخۆی 

بینیویھتی بھزۆر خراوەتھ ئۆتۆمبێلێکھوە. پاش سێ اوچھکھ ڕایگھیاند شایھتحاڵێک ن 

مانگ، ئوستا پھیوەندیی بھ ئھندامانی خێزانھکھیھوە کرد تاکو پێیان بڵێت لھ ھھرێمی 

ئھفیۆنھ و دەگھڕێتھوە ماڵھوە. ڕاپۆرتی ھھواڵی وتویانھ کھ کێشھی دەروونیی ھھبووە و 

اوەیھک بھ تھنھا بێت. لھ الیھکی دیکھوە، ئۆندەر ئاسان پێویستی بھوە بووە کھ بۆ م

) بھ پارێزەرەکھی وتووە کھ گوێی لھ کھسێک بووە بھ ناوی جھنگیزەوە 10(الپھڕەی 

 براوەتھ خانھیھکی نھێنی و لێکۆڵینھوەی لھگھڵ کراوە.
 

 موستھفا ئۆزبھن .9

ورگول ئۆزالی لھ زانکۆی ت فا ئۆزبھن، پارێزەر و ئھکادیمیموستھ

سھر بھ گولھن وانھی وتووەتھوە کھ لھ کاتی باری نائاساییدا 

لھ ئھنقھرە ونبووە. پاش گھیاندنی  2018ی ئایاری 9داخراوە، لھ 

کچھکھی بۆ قوتابخانھ دیارنھماوە. ئھندامانی خێزانھکھی شوێنی 

لھ بنکھی  ئۆتۆمبێلھ بھجێھێڵدراوەکھیان دۆزیوەتھوە. لھکاتی پڕکردنھوەی فۆڕمی ونبوون

پۆلیس، ئامینھ ئۆزبھنی ھاوسھری داوایھکی دەست بھسھرکردنی جێبھجێنھکراوی 

مێردەکھی دۆزیوەتھوە. پاش دوو ڕۆژ پھیوەندییھکی تھلھفونیی کورتی لھ موستھفا 

ئۆزبھنھوە پێگھشتووە کھ وتی دەنگی ماندوو، نیگھران و ترساو دیار بووە. پاش ئھوەی 

ھ لھوانھیھ مێردەکھی ڕفێندرابێت، ئامینھ ئۆزبھن خۆی نھیتوانی پۆلیس قایل بکات ک

و شایھتحاڵی لھ ناوچھکھ دۆزیوەتھوە کھ پیاوێکیان بینیوە لێکۆڵینھوەی دەستپێکردووە 

وە پاڵنراوەتھ ناو ڤانێکھوە، یھکێکیان ماسکێکی ڕەشی ی ترەلھالیھن سێ پیاوە

Mustafa Özben 
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دا تۆمارنھکرابوون و لھسھردابووە. وتھی شایھتحاڵھکان بھ تھواوی لھ تۆماری پۆلیس

 لێکۆڵینھوەکان دەستیان پێنھکرد. ئۆزبھن تا نووسینی ئھم ڕاپۆرتھ دۆسییھی نییھ.
 

 فاتیح کلچ .10

فاتیح کلچ، مامۆستایھکی پێشوو کھ لھالیھن باری نائاساییھوە لھسھر 

ی 14، لھ لھ کارەکھی البرابوو  پھیوەندیی بھ گولھنھوەھھبوونی 

لھ ئھنقھرە ونبووە. ھاوسھرەکھی نیھال کلچ بھ  2017ئایاری 

کۆتاجار فاتیح کلچ  ڕێکخراوی چاودێریی مافی مرۆڤی ڕاگھیاند کھ

پاش گھیاندنی خۆی و منداڵھکانی بۆ تێرمیناڵی پاسی ئھنقھرە 

دیارنھماوە. ھھروەھا ڕێکخراوی چاودێریی مافی مرۆڤ ڕایگھیاند گرتھی کامێرای 

لھ ڕێگھی میترۆوە وێستگھی پاسھکھ جێدەھێڵێت و لھ وێستگھی چاودێری کھ دەریدەخات 

دیکیمێڤیھوە دێتھ دەرەوە پاش بینینی ئیتر نھبینراوەتھوە. باس لھ ھیچ لێکۆڵینھوەیھکی 

 فھڕمی لھ بابھتھکھ نھکراوە.
 

 جھمیل کۆچاک .11

جھمیل کۆچاک، فھرمانبھرێکی سێکتھری گستییھ کھ بھھۆی پھیوەندی 

بھ گولھنھوە لھالیھن وەزارەتی کشتوکاڵھوە لھ کارەکھی دەرکراوە، لھ 

لھ ئھنقھرە ونبووە، وتراوە کھ ئۆتۆمبێلھکھی  2017ی حوزەیرانی 15

تووەتھ کۆچاک لھالیھن ئۆتۆمبێلێکی دیکھوە لێیدراوە و پاش ئھوەی لھ ئۆتۆمبێلھکھی ھا

سا�نھکھی کۆچاک و  8دەرەوە براوەتھ ڤانێکی ڕەشھوە. ڕووداوەکھ بھ بھرچاوی کوڕە 

ھھروەھا چھند شایھتحاڵێکھوە ڕوویداوە کھ وتویانھ کۆچاکیان بینیوە بھ ڤانێکی جام ڕەش 

Fatih Kılıç 

Cemil Koçak 
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براوە و وتھکانیشیان لھالیھن تۆماری کامێرای چاودێرییھوە پشتڕاست کراوەتھوە. 

مافی مرۆڤ زانیارییان دەستکھوتووە کھ کۆچاک لھ شوێنێکی ڕێکخراوی چاودێریی 

زیاد لھ سێ مانگ لێی گیرابوو لھالیھن چھند کھسێکھوە بھردراوە  لێکۆڵینھوەی نھێنی کھ

 کھ وتویانھ کار بۆ حکومھت دەکھن.
 

 موراد ئۆکونموش .12

 موراد ئۆکونموش، لھ نھخۆشخانھی شیفای سھر بھ گولھن کاری

ی 16، لھ لھ کاتی باری نائاساییدا داخراکردووە کھ  یارییژمێر

لھ ئیزمیر دیارنھماوە. خێزانھکھی بھ ڕێکخراوی  2017حوزەیرانی 

چاودێریی مافی مرۆڤیان ڕاگھیاندووە چھند چھکدارێک کھ خۆیان بھ ھێزی پۆلیس 

کھسێک ناساندووە ئۆکونموشیان خستووەتھ ئۆتۆمبێلێکھوە لھ شھقامی ناوەندیی ئیزمیر. 

لھسھر شھقامھکھ ڕووداوەکھی بھ پۆلیس ڕاگھیاندووە. ئھندامانی خێزانھکھی کھ تۆماری 

کامێرای چاودێرییان دەستکھوتووە و لھ ڕێگھی داواکاری گشتییھوە سکا�یان کردووە 

بۆیان دەرکھوتووە کھ داواکاری گشتی لھسھر کھیسھکھ البراوە و لێکۆڵینھوەکھ کراوە بھ 

 تا نوسینی ئھم ڕاپۆرتھ دیار نییھ.نھێنی. ئۆکونموش 

 

 خدر چھلیک .13

ی تشرینی دووەمی 16خدر چھلیک، جوتیارێک، ڕاگھیھندراوە کھ لھ 

لھ دیاربھکر دیارنھماوە. ڕاپۆرتھ ھھواڵییھکان ئاماژەیان بھوە کرد  2017

لھ  PKKکھ پاش کھوتنھ نێو پێکدادانێک لھ نێوان ھێزە چھکدارییھکان و 

کھ لھ کاتی ناوچھی ھارزۆی دیاربھکر دیارنھماوە. ڕاپۆرتھکان وتیان جوتیارە کوردە

ڕووداوەکھدا بۆ کڕینی ئاژەڵ لھ ناوچھکھ بووە و بریندار بووە. لێدوانێکی ڕۆژنامھوانی 

Murat Okumuş 
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 PKKکھ لھالیھن ئۆفیسی پارێزگاری دیاربھکرەوە ب�وکراوەتھوە ڕایگھیاند پیالنگێڕێکی 

لھ شھڕەکھدا بھ زیندوویی گیراوە، بھبێ ناوھێنان. ئھندامی ڕێکخراوی ناحکومیی تورکیا 

ئینیسیاتیفی ڕایگھیاند کھ ئۆفیسی پارێزگار لھ "پیالنگێڕ" مھبھستیان لھ چھلیک ھاک 

بووە. دیارنھمانھکھی ھاوشێوەی دیارنھمانی ھاو�تییانھ لھ سا�نی نھوەدەکان لھ ناوچھ 

زۆرینھ کوردییھکان. تا نوسینی ئھم ڕاپۆرتھ، سۆڵیدارێتی و ڕێکخراوەکانی دیکھش 

 ک نییھ.زانیارییان لھسھر شوێنی چھلی
 

 ئومیت ھۆرزوم .14

. 

 

ی پێشوو لھ فھرمانگھی چاودێریی و ئومیت ھۆرزوم، فھرمانبھر

کھ بھھۆی پھیوەندی بھ گولھنھوە  )BDDK(سھرپھرشتیی بانکھکان 

 2017ی کانونی یھکھمی 6لھ خزمھتگوزاریی گشتی دەرکراوە، لھ 

لھ ئھنقھرە ونبووە. لھ نزیک مۆڵی ئاسیتی لھ ئھنقھرە ڕفێندراوە پاش ئھوەی ئۆتۆمبێلھکھی 

لھالیھن ڤانێکی ڕەشھوە ڕێگھی پێگیراوە. ھۆرزوم بھ زۆر براوەتھ ڤانھکھوە و پاش 

ۆتۆمبیلھکھی نھدۆزراوەتھوە. ڕۆژی دواتر، ھاوسھرەکھی ئھینور ھۆروزم ڕووداوەکھ ئ 

لھالیھن کھسیکی نھناسراوەوە رووداوەکھی پێ ڕاگھیھندراوە و پێش ئھوەی دەرفھتی 

ھھبێت پرسیاری لێ بکات بھجێی ھێشتووە. داواکاری گشتی گوێی بھ سکا�کانی ئھنیور 

دەستبھسھر کراوە یان نا. ھۆروزم پاش  نھداوە و تھنھا پرسیویھتی کھ ئایا الی پۆلیس

دەرکھوتھوە. کھ دەرکھوتھوە، پھراسوی شکابوو  بھ دەستبھسھری الی پۆلیس ڕۆژ 132

و پھردەی گوێشی دڕابوو. ھۆروزم لھ دانیشتنێکی تازەدا لھ دادگا باسی لھ دیارنھمانھکھی 

وو، و ئھوەی کھسی تاوانبار کردب 100کرد و وتھکانی پێشووی ڕەتکردەوە کھ زیاد لھ 

دەرخست لھکاتی دیارنھمانھکھیدا ئھشکھنجھ دراوە و بھ زۆر بھڵگھنامھی پێ واژۆ کراوە 

Ümit Horzum 
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ڕادەستی پۆلیسی  2018ی نیسانی 16لھسھر کھسانێک کھ نھیناسیون، پێش ئھوەی لھ 

 ئاسایی بکرێت.

 
Part of the courtroom statement in early 2020 where Ümit Horzum revealed that he was abducted by state agents 

 

 ئۆرچون شھنیوجھل .15

ی پێشووتری سیکتھری گشتی کھ پێش ئۆرچون شھنیوجھل، کارمھند

ئھوەی بھھۆی پھیوەندی بھ گولھنھوە دەربکرێت وەک پسپۆڕ لھ 

لھ ئھنقھرە  2018ی نیسانی 20دەسھ�تی ڕکابھری دامھزرابوو، لھ 

ی نیسان ماڵھکھی بھجێھێشتووە بۆ کڕینی 20ارەی دیارنھماوە. لھ ئێو 

شیر بۆ منداڵھکانی و نھگھڕاوەتھوە. پاش کھمێک مۆبایلھکھی بھردەست نھبووە. ئھندامانی 

خێزانھکھی تۆماری کامێرای چاودێرییان دەستکھوتووە کھ شھنیوجھل لھالیھن چھند 

ڕفێندراوە. ئھندامانی خێزانھکھی لھ تۆڕە  چھکدارێکھوە بھ ڤانێک و ئۆتۆمبێلێکی تۆیۆتاوە

کۆمھ�یھتییھکان گلھییان لھ نھبوونی لێکۆڵینھوەی تێروتھسھل کردووە سھرەڕای ھھبوونی 

تۆماری کامێرای چاودێری کھ بھ ڕوونی تابلۆی ئۆتۆمبێلھکان دەردەخات کھ لھ  

ەی کرد کھ ڕفاندنھکھدا بھشدابوون. ھاک ئینیسیاتیفی بانگھشھی پشتڕاستنھکراوەی ئھو 

پاش سێ مانگ لھ دیارنھمانی بھردراوە و لھکاتی دیارنھمانیشیدا ئھشکھنجھدراوە. 

Orçun Şenyücel 
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لھکاتیکدا ناوەکھی وەک شایھتحاڵ لھ دادگاییکردنی مھسعود گھچھردا دەرکھوت، تا 

سۆڵیدارێتی و ڕێکخراوەکانی دیکھش زانیارییان لھسھر شوێنی  نوسینی ئھم ڕاپۆرتھ

 شھنیوجھل نییھ.

 حھسھن کاال  .16

کھ بھھۆی پھیوەندی بھ گولھنھوە لھ زانکۆی  حھسھن کاال، ئاکادیمی

ی  20چانکر کاراتھکینی حکومی دەرکرابوو، ڕاگھیھندراوە لھ 

لھ ئھنقھرە ونبووە. دەوترێت  لھ دەوروبھری  2018تھمووزی 

 نیوەشھو ونبووە و بھ زۆر کراوەتھ ڤانێکی ڕەشھوە. سکا�ی ئھندامانی

خێزانھکھی لھالیھن دەسھ�تھوە پشتگوێ خراوە. تا نوسینی ئھم ڕاپۆرتھ، کاال دۆسییھی 

 بۆ نھکراوەتھوە.

 

 

 
 

 فھرھاد مھرت .17

لھ ئیزمیر ونبووە،  2018ی ئابی 12فھرھاد مھرت دەوترێت لھ 

ڕاپۆرتھکان دەڵێن لھالیھن چھند کھسێکھوە ڕفێندراوە کھ ھاتونھتھ 

ماڵھکھی و خۆیان بھ ئھفسھری پۆلیس ناساندووە و وتویانھ بھ بڕیاری 

دەستبھسھرکردن دەیبھن بۆ بنکھی پۆلیس. ئھندامانی خێزانھکھی 

نھیانتوانیوە زانیاری لھسھر شوێنی مھرت لھ دەسھ�ت وەربگرن. تا ئھم نوسینھ مھرت 

 نادیارە.
 

Hasan Kala 

Fahri Mert 
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 ئھحمھد ئھرتورک .18

لھ قوتابخانھیھکی تایبھت کاری دەکرد  ئھرتورک، وەک مامۆستائھحمھد 

 2018ی تشرینی دوومی 16کھ بھھۆی پھیوەندی بھ گولھنھوە داخرا، لھ 

لھ ئھنقھرە ونبووە. ھاوسھرەکھی ئھرتورک لھ تویتھر ڕایگھیاند کھ ھاوسھرەکھی لھو 

ی کانوونی دوومی 8لھ ئھنقھرە. لھ  کاتھدا ونبووە کھ پۆلیس ھاتونھتھ سھر ماڵی باوکی

، ھاوسھرەکھی لھ تویتێکدا ڕایگھیاند کھ ئھرتورک الی پۆلیس دۆزراوەتھوە کھ بۆ 2019

یچ ڕۆژەدا کھ دیارنھبووە ھ 53ماوەی چھند ڕۆژێک دەستبھسھر بووە. لھماوەی ئھو 

 پارێزەرەکھی یان خێزانھکھی نھدراوە. وتھیھکی دیکھ لھالیھن ئھرتورک و

 گۆکھان تورکمھن .19

کھ بھھۆی پھیوەندی بھ  گۆکھان تورکمھن، فھرمانبھری سێکتھری گشتی

ی 7گولھنھوە لھالیھن وەزارەتی کشتوکاڵھوە لھ کارەکھی دەرکراوە، لھ 

 ساڵ 2بۆ ماوەی  لھ ئھنتاڵیا ونبووە، تورکمھن، کھ پێشتر 2019شوباتی 

ڕۆژ لھ  10پێش  رمانی دەستبھسھرکردنی بۆ دەرچووبوو،ھف و نیو 

 دەنگی نھبوو دیارنھمانی بھ ئھندامانی خێزانھکھی وتووە ئھگھر بۆ ماوەی ھھفتھیھک 

سکا� تۆماربکھن. لھکاتی سھردانیکردنی پۆلیسی ئھنتاڵیا دوای ئھوەی کھ ھھواڵیان لێی 

نھبوو، پۆلیس بھ خێزانھکھیان ڕاگھیاندبوو ئۆتۆمبێلھکھی لھ شاری ئھنقھرەی پایتھخت 

، و کرێدیت کاردەکھی پارەی خھرج کردووە، و دوو ھێڵی مۆبایل بھناویھوە بینراوە

کراونھتھوە. بھھھرحاڵ، ئھندامانی خێزانھکھی وتیان کھ ئۆتۆمبێلھکھی تورکمھن بۆ 

ماوەی دوو ساڵھ لھ گھڕاجھکھیان لھ ئھنتاڵیا ڕایگراوە و ناکرێت لھ ئھنقھرە بینرابێت. و 

رکمھن لھ ماڵھوە بھجێماوە. سکا� تۆمارکردن لھ ھھروەھا وتیان کرێدت کاردەکھی تو 

دژی ئھو کھسانھی کھ بھ ناوی ئھوەوە ھێڵی مۆبایلیان ڕاکێشاوە ھیچ ئھنجامێکی نھبوو، 

ئھندامانی خێزانھکھی وتیان ھێڵی مۆبایلھکان و زانیارییھ ھھڵھکان لھسھر ئۆتۆمبێلھکھی 

Ahmet Ertürk 

Gökhan Türkmen 
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ۆ مانگ لھ دیارنھمانی. تورکمھن تورکمھن لھوانھیھ پالنێک بێت بۆ تاوانبارکردنی. پاش ن

الی پۆلیس بھ دەستبھسھرکراوی دەرکھوتھوە. زەھرا  2019ی تشرینی دووەمی 6لھ 

تورکمھنی ھاوسھری لھالیھن پۆلیسی ئھنتاڵیاوە لھ دەستبھسھرکردنی ئاگادارکرابووەوە. 

ان. پاشان گۆکھان تورکمھن برا بۆ ئھنقھرە کھ لھوێ گیرا و نێردرا بۆ بھندیخانھی دینک

پاش چاوپێکھوتن لھگھڵ ھاوسھرەکھی، زەھرا تورکمھن تێبینیی دابھزینی زۆری کێش و 

پێستی زەردی کرد. ھھروەھا گۆکھان تورکمھن زۆری لھ ھاوسھرەکھی کرد تا چیتر 

تویتھر بھکارنھھێنێت بۆ پرسیارکردن و ئاگادارکردنھوی خھڵک لھ دیارنھمانھکھی. لھ 

لھسھر   2017ی شوباتی 7ی با�ی تاوانی ئھنقھرە لھ یھکھم دادگاییکردنیدا لھ دادگا

پھیوەندی بھ گولھنھوە، تورکمھن پارێزەرەکھی ئایشھگول گونھیی لھ کارەکھی البرد، کھ 

ەوە ڕێکخراوە، داوای لێ کرد کھ ھۆڵی دادگا جێبھێڵێت. پاشان MİTوتی لھالیھن 

ھنتاڵیا ڕفێندراوە کھ تورکمھن ئھوەی ئاشکراکرد لھالیھن سێ کھسی نھناسراوەوە لھ ئ 

خۆیان بھ ئھفسھری پۆلیس ناساندووە، پاشان بھ چاوبھستراوی براوەتھ شوێنێکی نھزانراو 

ڕۆژ لھژێر ئھشکھنجھدا لێکۆڵینھوەی لھگھڵ کراوە. وتی لھ گوێگرتنی  271کھ بۆ ماوەی 

ن دادگای داھاتوودا بھ وردەکارییھوە زانیاری لھبارەی ئھشکھنجھکھیھوە دەدات. تورکمھ

الپھڕەیی  50وتی، لھ کۆتایی لێکۆڵینھوە دڕندانھکھدا، زۆری لێکراوە کھ دانپێدانانێکی 

واژۆ بکات، کھ خۆی ھاوسھرەکھی، دایکی و ئھندامانی دیکھی خێزانھکھی تاوانبار 

بکات. پاشان، ڕادەستی پۆلیسی ئھنتاڵیا کرا. ھھروەھا ئھوەشی دەرخست کھ کاتێک لھ 

ەوە نامھی ھھڕەشھی پێگھشتووە، و کارمھندی MİTلھالیھن بھندینخانھی سینکان بووە 

سیخوڕی لھپشت شیشی زیندانھوە سھردانیان کردووە و داوایان لێکردووە بھ ئھندامانی 

خێزانھکھی بڵێت ئھو داواکارییانھ بکێشنھوە کھ ئاڕاستھی ڕێکخراوی چاودێریی مافی 

کاتێک وتھی  . تورکمھن وتیمرۆڤ و دادگای ئھوروپایان کردووە لھ کاتێکدا کھ ونبووە

سھرەکیی دادگای پێشکھش دەکات کھ پارێزەری خۆی بگرێت. دادگای ئھنقھرە بڕیاریدا 

 کھ سکا�ی تاوان لھ داواکاری گشتیی ئۆفیس بکات لھسھر وتھکانی تورکمھن.
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 یاسین ئوگان و ئۆزگور کایا. 20.21

ڕاوێژکاری دارایی، و ئۆزگور کایا، مامۆستا، کھ پێشتر یاسین ئۆگان، 

لھسھر گومانی پھیوەندی بھ گولھنھوە لھ کارەکھی لھ دامھزراوەیھکی 

لھ ئھنقھرە ونبوون.  2013ی شوباتی 13تایبھت دوورخراوەتھوە، لھ 

ئاشکراکرد وتیان بھ ڕۆژی ندامانی خێزانھکانیان کھ ونبوونیان ئھ

شاکھرەوە لھ گھڕەکھکھ لھالیھن چھند ڕووناک و بھ بھرچاو تھما

چھکدارێکھوە کھ خۆیان بھ ئھفسھری پۆلیس ناساندووە بھ زۆر 

لھ  چھکدارەکانخراونھتھ ئۆتۆمبێلێکھوە. شایھتحاڵھکان دەڵێن کھ 

ڤانێکی سپیدا براون. ئھندامانی خێزانھکانیان کھ ڕووداوەکھیان بھ پۆلیس گھیاندووە پێیان 

زانیارییھک لھبارەی شوێنھکانیانھوە نییھ. ھھرەوەھا ڕاپۆرتھکان وتیان وتراوە ھیچ 

 خاوەنی ئھو خانووەی کھ پیاوەکان لێی دەژیان بھ گومانی ھھبوونی پھیوەندی بھ گولھنھوە

فھرمانی گرتنی لھسھرە، و دوای دوو کاتژمێر لھ بردنی پیاوەکان لھالیھن پۆلیسھوە 

اتی پرسیارکردندا وێنھی ئوگان و کایای پیشاندراوە پرسیاری لێکراوە. خاوەن ماڵھکھ لھک

و وایان نیشانداوە لێکۆڵینھوەیھکی فھڕمییھ. داوای ئھندامانی خێزانھکان بۆ پۆلیسی 

دوو پیاوەکھ الی پۆلیس بھ  2019ی تھمووزی 28ئھنقھرە ھیچ ئھنجامێکی نھبوو. لھ 

سھیبھک کھ لھ شوباتی دەستبھسھرکراوی دەرکھوتنھوە، لھگھڵ ئێرکان ئیرماک و سھلیم 

دیارنھمابوون. دەرکھوتنھوەیان ڕۆژی دواتر لھ ئھکاونتێکی تویتھر ڕاگھیھندرا کھ  2019

ئھندامانی خێزانھکھیان لھ کامپینێکدا دوای دیارنھمانیان دروستیان کردبوو. خێزانھکان 

وون وتیان پیاوەکان ڕەنگیان زۆر زەرد بوو، کێشێکی زۆریان لھدەستدابوو و ئامادە نھب 

Yasin Ugan 

Özgür Kaya 
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وە�می ھیچ پرسیارێک بدەنھوە لھبارەی ئھوەی لھماوەی ئھو چھند مانگھی دیارنھمابوون 

چییان بھسھرھاتووە. ھھروەھا بھ ئامادەبوونی پۆلیس کھ وەستابوون بھ خێزانھکانیان 

وتووە، نایانھوێت پارێزەر ببینن و دەیانھوێت ھاوسھرەکانیان کامپھینھکان بووەستێنن و 

یان لھ ڕێکخراو و دامھزراوە نێودەوڵھتییھکان بکشێننھوە لھسھر تھنانھت داواکان 

ڕۆژ لھ دەستبھسھری، لھبھردەم دادگای تاوانی ئھنقھرەدا  12کھیسھکانیان. پاش 

 دەرکھوتن کھ فھرمانی دەرکرد لھسھر پھیوەندییان بھ گولھنھوە دەستگیر بکرێن.
 

 ئێرکان ئیرماک.  22

لھ ئیستانبوڵ  2019ی شوباتی 16ئێرکان ئیرماک، مامۆستا، لھ 

لھالیھن  بھ گومانی پھیوەندی بھ گولھنھوە و نیوە ساڵ 2دیارنھماوە. 

دەسھ�تھوە فھرمانی دەستگیرکردنی بۆ دەرچووە، لھکاتی گھڕانھوەی 

. لھ سھردانیی خزمھکانی کھ بھ کھمی سھردانی دەکرد لھالیھن دوو پیاوەوە ڕفێندراوە

ڕفاندنھکھی ئیرماک لھالیھن ھاوسھرەکھیھوە نیلوفھر ئیرماک بینراوە کھ لھ پھنجھرەکھوە 

تھماشای کردووە ماڵی بھجێھێشتووە. کاتێک داوای تۆماری کامێرای چاودێریی لھ 

کرد، پێی وترابوو کامێراکانی چاودێری لھو کاتھدا لھژێر چاککردنھوەدا  کاربھدەستان

ڵ داواکاری بھرپرسی کھیسھکھی ئیرماک دواوە لھسھر بوون. پارێزەرێک کھ لھگھ

پھیوەندیی بھ گولھنھوە بھ ڕایگھیاندووە کھ داواکارەکھ پێی وتووە کھیسھکھی ئیرماک 

الی پۆلیس بھ دەستبھسھری دەرکھوتھوە،  2019ی تھمووزی 28قورسھ. ئیرماک لھ 

وگان، ئۆزگور کایا و دیارنھمابوون: یاسین ئ  2019لھگھڵ سێ پیاوی دیکھ کھ لھ شوباتی 

سھلیم زەیبھک. دەرکھوتنھوەیان لھ حسابی تویتھرەکانیانھوە ڕاگھیھندرا کھ ئھندامانی 

خێزانھکھیان پاش ونبوونیان دروستیان کردبوون. خێزانھکان وتیان پیاوەکان ڕەنگیان 

زۆر زەرد بوو، کێشێکی زۆریان لھدەستدابوو، و ئامادە نھبوون کھ وە�می ھھر 

Erkan Irmak 
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بدەنھوە لھبارەی ئھوەی کھ لھماوەی ئھو چھند مانگھی دیارنھبوون چییان پرسیارێک 

بھسھر ھاتووە. ھھروەھا بھ ئامادەبوونی پۆلیس کھ وەستابوون بھ خێزانھکانیان وتووە، 

نایانھوێت پارێزەر ببینن و دەیانھوێت ھاوسھرەکانیان کامپھینھکان بووەستێنن و تھنانھت 

راوە نێودەوڵھتییھکان بکشێننھوە لھسھر کھیسھکانیان. پاش داواکانیان لھ ڕێکخراو و دامھز

ڕۆژ دەستبھسھری، لھبھردەم دادگای تاوانی ئھنقھرەدا دەرکھوتن کھ فھرمانی دەرکرد  12

 لھسھر پھیوەندییان بھ گولھنھوە دەستگیر بکرێن.
 

 موستھفا یڵماز. 23

پێشتر بھھۆی پھیوەندیی موستھفا یڵماز، چارەسھرکھری سروشتی کھ 

لھ  2019ی شوباتی 19بھ گولھنھوە لھ خزمھتی گشتی البرابوو، لھ 

ئھنقھرە دیارنھماوە. یڵماز پاش ئھوەی بھیانی زوو ماڵھکھی بھجێھێشت بۆ کارە تازەکھی 

لھ نھخۆشخانھیھک ونبوو. ھاوسھرەکھی، سومھییھ یڵماز لھالیھن کھسێکھوە لھ شوێنی 

ی پێش نیوەڕۆ پھیوەندیی پێوەکرا و ئاگادارکرایھوە کھ 11ژمێر کارەکھوە لھ نزیک کات

سومھییھ یڵماز ھھروەھا  ھاوسھرەکھی نھھاتووە، پرسیویھتی ئھگھر کێشھیھک ھھبێت.

تۆماری کامێرای چاودێریی دەستکھوت لھ ڕێگای کارەکھدا، کھ ئھگھری ھھیھ ڕفاندنھکھ 

انی ئاماژەی مۆبایل و تۆماری لھالیھن ڤانێکی ڕەشھوە ئھنجامدرابێت، سھرەڕای بچڕ

کامێرای چاودێریی گوماناوی، داواکاران بڕیاریاندا کھ سکا�کھ ڕەتبکھنھوە، بھھۆی 

نھبوونی بھڵگھ بۆ بھردەوام بوون. ھھروەھا سومھییھ یڵماز وتی کاربھدەستان چھند 

جارێک ھھوڵیانداوە قایلی بکھن کھ ھاوسھرەکھی جێی ھێشتووە، تا وای لێبکھن کھ 

$)ەوە 22لیرە ( 150سھکھ ھھڵوەشێنێتھوە. ھھروەھا وتیشی ھاوسھرەکھی ماڵھوەی بھ کھی 

جێھێشتووە. وردەکارییھکی دیکھی نائاسایی لھبارەی موستھفا یڵمازەوە ئھوەیھ کھ پێشتر 

ڕۆژ زیندانی کراوە،  100دەستبھسھر کراوە و لھسھر پھیوەندیی بھ گولھنھوە بۆ ماوەی 

Mustafa Yılmaz 
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شھش ساڵ حکوم دراوە، سێ مانگ لھسھر "ئھندامی لھ  بۆ  2019لھ کانونی دووەمی 

ی تشرینی یھکھمی 21یدا" و لھ کۆتاییدا بھ کاتی ئازادکرا. لھ تیرۆریست ڕێکخراوی 

سومھییھ یڵماز پھیوەندییھکی لھ پۆلیسھوە پێگھشت کھ پێیان وت ھاوسھرەکھی  2019

ی کھ موستھفا خۆی ڕادەست کردووە، سھرەڕای ئھوەی کھ بھ کاتی ئازاد بووە. وتیش

یڵماز کێشی لھدەستداوە و کھم خوێن دیاربووە. پێی وت کھ خۆی حھشارداوە، بھبێ 

مێردەکھی  وەئھوەی ھیچ وردەکارییھکی دیکھ بدات. سومھییھ یڵماز ھھروەھا پێی وترا

 پارێزەری ناوێت.
 

 . سھلییم زەیبھک24

ی پێشووی کھرتی گشتییھ کھ لھ باری سھلییم زەیبھک، فھرمانبھر

نائاساییدا لھسھر پھیوەندیی بھ گولھن لھ پۆستیھکھی لھ فھرمانگھی 

لھ ئیدرنھ  2019ی شوباتی 21تھکنھلۆجیای زانیاری و پھیوەندیی تورکیا البرا، لھ 

ساڵیدا   8ساڵی و  6ونبووە. زەیبھک لھگھڵ ھاوسھرەکھی و منداڵھکانی لھ تھمھنھکانی 

ری ڕۆژئاوا گھشتی دەکرد کاتێک گومانیان لھوە کرد کھ ئۆتۆمبێلێک بۆ بھرەو سنو

ماوەیھکی زۆرە شوێنیان کھوتووە. لھ ھھوڵیدا بۆ ونکردنی ئۆتۆمبێلھکھ سھلییم زەیبھک 

کۆنتڕۆڵی لھدەستداوە، خۆی بھ چھند ئۆتۆمبێلێکدا کێشاووە و لھ کۆتاییدا وەستاوە. چھند 

ونھتھ دەرەوە خۆیان بھ دەوڵھت ناساندووە، چھکدارێک کھ لھ ئۆتۆمبێلھکھ ھاتو

خێزانھکھیان بھ دیل گرتووە، و سھلییم زەیبھکیان لھ خێزانھکھی جیاکردووەتھوە، پاشان 

سێ پیاو ھاوسھرەکھی، بھتول زەیبھک و منداڵھکانیان لھ نزیک ماڵھکھیان لھ ئھنقھرە 

ئاگادار نھکاتھوە.  داناوە. لھ ڕێگادا، زۆریان لی کردووە کھ پۆلیس لھ ڕووداوەکھ

ی 28سھرەڕای ئھوە، پاش چھند ڕۆژێک الی داواکار سکا�ی تۆمارکردووە. لھ 

 2019سھلییم زەیبھک لھگھڵ سێ پیاوی دیکھ کھ لھ شوباتی  2019تھمووزی 

Salim Zeybek 
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دیارنھمابوون: یاسین ئوگان، ئۆزگور کایا و ئێرکان ئیرماک بھ دەستبھسھری الی پۆلیس 

ن لھ حسابی تویتھرەکانیانھوە ڕاگھیھندرا کھ ئھندامانی دەرکھوتنھوەیا دەرکھوتھوە.

خێزانھکھیان پاش ونبوونیان دروستیان کردبوون تاکو بھ ئاشکرا کامپین لھسھر ونبوونیان 

کھم خوێن دیاربوون، کێشێکی زۆریان  ھاوسھرەکانیانبکھن. خێزانھکان وتیان 

ەنھوە لھبارەی ئھوەی لھدەستدابوو، و ئامادە نھبوون کھ وە�می ھھر پرسیارێک بد

لھماوەی ئھو چھند مانگھی دیارنھبوون چییان بھسھر ھاتووە. ھھروەھا بھ ئامادەبوونی 

پۆلیس کھ وەستابوون بھ خێزانھکانیان وتووە نایانھوێت پارێزەر ببینن و دەیانھوێت 

ھاوسھرەکانیان کامپھینھکان بووەستێنن و تھنانھت داواکانیان لھ ڕێکخراو و دامھزراوە 

ڕۆژ لھ دەستبھسھری، لھبھردەم  12ێودەوڵھتییھکان بکشێننھوە لھسھر کھیسھکانیان. پاش ن 

دادگای تاوانی ئھنقھرەدا دەرکھوتن کھ فھرمانی دەرکرد لھسھر پھیوەندییان بھ گولھنھوە 

 دەستگیر بکرێن.
 

 یوسوف بیلجھ تونچ .25

ی پێشووی کھرتی گشتی کھ لھالیھن یوسوف بیلجھ تونچ، فھرمانبھر

وەزارەتی پیشھسازییھوە لھ باری نائاساییدا بھھۆی پھیوەندی بھ 

لھ ئھنقھرە  2019ی ئابی 6گولھنھوە لھ پۆستھکھی البرابوو، لھ 

ڕاگھیھندرا ونبووە. تونچ، کھ بھھۆی فھرمانی گرتنھوە لھسھر 

دەوترێت ی گولھنھوە ماڵی باوکی جێھێشتبوو، بزاڤھکھپھیوەندی بھ 

 GİMATبھبێ ھیچ شوێنپێیھک دیارنھماوە، تھنھا ئھوە نھبێت کھ ئۆتۆمبێلھکھی لھ مۆڵی 

لھ ئھنقھرە دۆزراوەتھوە. سکا�کانی ھاوسھرەکھی، نورای تونچ لھالیھن پۆلیسھوە 

پشتگوێ خرا. سھرەڕای ھھموو داواکان، داواکاران ڕەتیانکردەوە تھماشای بھڵگھکانی 

. لھ کاتێکدا نھویستنی کاربھدەستان بۆ لێکۆڵینھوە ئھندامانی ناو ئۆتۆمبێلھکھ بکھن

خێزانھکھی دڵنیاکردووەتھوە کھ تونچ لھ ژێردەستی دەسھ�تدارانی دەوڵھتھکھیھ. 

Yusuf Bilge Tunç 
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مانگ وای لێکردوون بکھونھ خھمی ژیانییھوە. تا  10دیارنھمانھکھی کھ خھریکھ دەگاتھ 

 ئھم نووسینھ، یوسوف بیلجھ تونچ دۆسییھی نییھ.
 

 ییھکانپھڕلھمان  ەپرسیار .ت

لھگھڵ ئھو سکا�یانھی کھ لھالیھن خێزانھکانھوە ئاڕاستھی پۆلیس و داواکاران 

دا کراوەتھوە، دیارنھمانھ زۆرەملێکان بھ بھردەوامی لھالیھن ئۆپۆزسیۆنھوە لھ پھڕلھمان 

لھالیھن ئھندامانی کابینھوە وە�م  ان نوسیوە تاباسکراون کھ خشتھیھکی پرسیاریی 

ئھم نوسینھ ھھموو پرسیارەکان بێ وە�م ماونھتھوە، کھ کاتی نھوە. تا بدرێ

خۆدورخستنھوەیھکی پالن بۆداڕێژراو دەردەخات لھالیھن بھرپرسیارانی حکومھتھوە کھ 

 تھنانھت دان بھ ھھبوونی گومانھکانیشدا نانێن.
 

 ەمین وەرزی یاسادانان27پرسیارە پھڕلھمانییھ ئاڕاستھکراوەکانی  .1

پھرلھمانتاری ھھدەپھ ، نوێنھری کۆجالی عومھر فاروق گھرگھرلیۆغڵو 2019لھ ئاداری 

کرد دەربارەی جێگری سھرۆک کۆمار پرسیارێکی پھڕلھمانی ئاڕاستھی فوات ئۆکتای 

 دیارنھمانی موستھفا یڵماز. تا ئھم نوسینھ، ئۆفیسی ئۆکتای وە�می نھداوەتھوە.

ھر فاروق گھرگھرلیۆغڵو پرسیارێکی ، نوێنھری کۆجالی عوم2019لھ ئاداری 

دەربارەی دیارنھمانی سھلیم  فوات ئۆکتای جێگری سھرۆک کۆمارپھڕلھمانیی ئاڕاستھی 

 زەیبھک. تا ئھم نوسینھ، ئۆفیسی ئۆکتای وە�می نھداوەتھوە.

، نوێنھری کۆجالی عومھر فاروق گھرگھرلیۆغڵو پرسیارێکی 2019لھ ئاداری 

دەربارەی دیارنھمانی  ۆکتای جێگری سھرۆک کۆمارفوات ئ پھڕلھمانیی ئاڕاستھی 

 گۆکھان تورکمھن. تا ئھم نوسینھ، ئۆفیسی ئۆکتای وە�می نھداوەتھوە.

، نوێنھری کۆجالی عومھر فاروق گھرگھرلیۆغڵو پرسیارێکی 2019لھ ئاداری 

دەربارەی دیارنھمانی  فوات ئۆکتای جێگری سھرۆک کۆمارپھڕلھمانیی ئاڕاستھی 

 ک. تا ئھم نوسینھ، ئۆفیسی ئۆکتای وە�می نھداوەتھوە.ئێرکان ئیرما
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، نوێنھری کۆجالی عومھر فاروق گھرگھرلیۆغڵو پرسیارێکی 2019لھ ئاداری 

دەربارەی دیارنھمانی یاسین  فوات ئۆکتای جێگری سھرۆک کۆمارپھڕلھمانیی ئاڕاستھی 

 تھوە.ئوگان و ئۆزگور کایا. تا ئھم نوسینھ، ئۆفیسی ئۆکتای وە�می نھداوە
 

 

 پرسیارە پھڕلھمانییھ ئاڕاستھکراوەکانی وەرزی یاسادانانی پێشوو .2

، نوێنھری ئیستانبوڵ سھزگین تانارکولو پرسیارێکی پھڕلھمانی 2017لھ کانوونی یھکھمی 

کرد دەربارەی دیارنھمانی ئومیت  بینالی یڵدرم سھرۆک وەزیرانی ئھو کاتئاڕاستھی 

 ھۆرزوم، ئۆفیسی یڵدرم وە�می نھدایھوە.

، نوێنھری ئیستانبوڵ فیلیز کھرەستھجیۆغلو پرسیارێکی پھڕلھمانی 2017لھ ئایاری 

کرد دەربارەی دیارنھمانی سونای  بینالی یڵدرم سھرۆک وەزیرانی ئھو کاتئاڕاستھی 

گولھتکین، حوسھین کوتوجھ، تورگوت چاپا، ئیڵماس، ئھیھان ئۆران و موستھفا ئوزگور 

مھسعود گھچھر، ئۆندەر ئاسان، جھنگیز ئوستا، موستھفا ئوزبھن و فاتیح کلچ، ئۆفیسی 

 یڵدرم وە�می نھدایھوە.

، نوێنھری ئیستانبوڵ شھنال سارھان پرسیارێکی پھڕلھمانی ئاڕاستھی 2017لھ ئایاری 

ربارەی دیارنھمانی سونای ئیڵماس، کرد دە بینالی یڵدرم سھرۆک وەزیرانی ئھو کات

ئھیھان ئۆران و موستھفا ئوزگور گولھتکین، حوسھین کوتوجھ، تورگوت چاپان، مھسعود 

گھچھر، ئۆندەر ئاسان، جھنگیز ئوستا، موستھفا ئوزبھن و فاتیح کلچ، ئۆفیسی یڵدرم 

 وە�می نھدایھوە.

ارێکی پھڕلھمانی ، نوێنھری ئیستانبوڵ سھزگین تانارکولو پرسی 2017لھ نیسانی 

کرد دەربارەی دیارنھمانی سونای  بینالی یڵدرم سھرۆک وەزیرانی ئھو کاتئاڕاستھی 

ئیلماس، موستھفا ئوزگور گولھتکین، حوسھین کوتوجھ، تارگوت چاپان، مھسعود گھچھر، 

پرسیارەکھی  2017ئوندەر ئاسان و ئھیھان ئۆران، تانارکولو لھ تھمموزی 

 ڵدرم ھھردوو جارەکھ وە�می نھدایھوە.دووبارەکردەوە. ئۆفیسی ی 
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 ج. دەستبھسھرکردنی نایاسایی ئھو کھسانھی لھ دەرەوە گھڕێندراونھتھوە 

ناو و�تھکھوە  ھاوسۆزانی تھنھا بھی خزمھت پاش کودەتاکھ بزاڤدژی ھھڵمھتی 

ئھو کھسانھی دەرەوەی و�تی لھخۆگرت کھ گومانی  ڕفاندنی بھڵکونھوەستایھوە. 

یان لێدەکرێت، بھ زۆری لھو و�تانھی کھ تورکیا ھھژموونێکی سیاسی و گولھن ھاوسۆزی

لھ ڕێگای چھند ھۆکارێکی بھرفراوانھوە لھ ڕفاندنھکان ئابوریی دیاری تیدا ھھیھ، 

ڕادەستکردنھوەی فھڕمییھوە بۆ کردەی نایاسایی کھ لھ ڕێگھی کارمھندانی سیخورییھوە 

تا  وەزیری دەرەوەی تورکیا وشۆغڵو ، مھولود چا2018جێبھجێ کراون. لھ تھمووزی 

 ی ڕاگھیاند."گولھنی" 100ئھو کاتھ گھڕاندنھوەی زیاد لھ 

ئھم کردارە لھ دەرەوە سنوری ئھم ڕاپۆرتھیھ کھ تیشک دەخاتھ سھر دیارنھمانھکانی ناو 

تورکیا. بھھھرحاڵ، ئھو کھسانھی کھ گھڕێندرانھوە ھھموویان بھ پڕۆسھی 

دەستگیرکردنی فھڕمیدا نھڕۆشتن. دوو کھیس شایھنی باسن کھ دەستبھسھرکردن و 

کھسھکان ئاشکرایان کردووە پاش گھڕانھوەیان بۆ تورکیا بھ شێوەیھکی نافھڕمی 

 دەستبھسھرکراون.
 

 

 ئھیتھن ئوزتورک .1

ئھیتھن ئوزتورک، کھ دەسھ�تدارانی تورکیا گومانی ھھبوونی 

بھرەی پارتی ئازادیخوازی کھسانی پھیوەندیی لێ دەکھن بھ 

، لھ فڕۆکھخانھیھک لھ لوبنان )DHKP-C( ەوەشوڕشگێڕ

ڕادەستی دەسھ�تی تورکیا  2018دەستبھسھرکرا و دواتر لھ ئاداری 

. لھ ئامادەبوو  بھرامبھر دادوەرتیرۆریزم لھ  بھتۆمھتیکرا. زیاد لھ ساڵێکی خایاند تاکو 

ارە فھڕمییھکان بھرواری دەستبھسھرکردنھکھی دادگاییکردنھکھدا ئوزتورک وتی کھ تۆم

لھ کاتی  2018ی ئاداری 13دەگھڕێننھوە، لھ کاتێکدا ئھو لھ  2018ی ئابی 28بۆ 

Ayten Öztürk 
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گھڕانھوەی بۆ و�تھکھ براوە بۆ شوێنێکی دەستبھسھرکردنی نھێنی. وردەکاریی 

ئھشکھنجھدانی زۆری نیشاندا کھ لھ ماوەی لێکۆڵینھوە لھگھڵیدا لھوێ ڕووبھڕووی 

بووەتھوە. ئوزتورک تاکھ ئافرەتھ کھ لھ باری نائاساییدا ڕفێندرابێت. ھھروەھا لھ وتھی 

دادگاییھکھیدا ڕایگھیاند کھ گوێی لھ دەنگی خھڵکی دیکھ بووە کھ لھ ناوەندەکھ ئھشکھنجھ 

دراون. ئوزتورک وتی بۆ ماوەی چھند مانگێک چارەسھری بۆ زیانھ جھستھییھکانی 

 ێکۆڵینھوە دڕاندانھییھکھدا دووچاوری بووەتھوە.وەرگرتووە کھ لھ کاتی ل
 

 زابیت کیشی .2

ھاو�تییھکی تورکھ کھ دەسھ�تدارانی تورکیا لھ ئھیلولی  زابیت کیشی

لھ کازاخستانھوە ھێناویانھتھوە تورکیا. بھھھرحاڵ، تا شوباتی  2017

ی خایاند تاکو لھسھر گومانی پھیوەندیی بھ گولھنھوە بھ فھڕمی 2018

دەستگیربکرێت. لھو کاتھدا، بھ شێوەیھکی نافھڕمی دەستبھسھرکرابوو و خێزانھکھشی 

یانتوانی ھیچ زانیارییھکیان لھسھر شوێنھکھی دەستبکھوێت. خێزانھکھی کیشی نھ

بھھۆی بھدواداچوونھکانیانھوە لھ دەسھ�تدارانی کازاخستانھوە  وە�مێکیان ئاشکراکرد کھ

پێیان گھشتبوو، تیایدا پشتڕاستیان کردەوە کھ لھ ڕاستیدا بھ یاوەریی ئھفسھرانی دەزگای 

)MİT(  لھ ڕێگھی گھشتێکی ھێڵی ئاسمانیی تورکیاوە  2017لی ی ئھیلو 30کیشی لھ

، زابیت کیشی لھ زیندانھوە نامھیھکی بۆ دادگای 2018براوە بۆ تورکیا. لھ تھمموزی 

با�ی تاوانی پێنجھمی کۆجھیلی نوسی، کھ وردەکاریی لێکۆڵینھوە دڕندانھکانی باسکرد کھ 

فھڕمییھکھی، لھ شوێنێک لھ  بۆ ماوەی چھند مانگێک بھردەوام بوو پێش دەستگیرکردنھ

نزیکی فڕۆکھخانھی ئھنقھرە. کاتێک نوێنھری کۆجھیلی عومھر فاروق گھرگھریۆغلو 

باسھکھی لھ پھڕلھمان ھێنایھ پێشھوە، پرسیارە پھڕلھمانییھکھی لھبارەی نامھکھی 

Zabit Kişi 
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شیشییھوە بۆ دادگا لھالیھن وتھبێژ موستھفا شھنتۆپھوە بھ بیانوی ئھوەی کھ وتھکان 

 ی لێکۆڵینھوە دڕندانھکھ "زۆر بازاڕی و سوکایھتیپێکھر" بوون.دەربارە

 ج. حاڵھتھ دووبارەبووەوە دیارەکان

زانیاریی یھکسانمان لھبارەی ھھموو کھیسھکانھوە نییھ. ھھرچھندە کھ دەتواندرێت چھند 

حاڵھتێکی دووبارەبووەوە لھ دیارنھمانھکاندا دیاری بکرێت، وەک چۆن لھالیھن چھند 

ک ئینیسیاتیفی) شھش کھیسی ھە کراوە. بۆ نمونھ کۆمھڵھی مافی تورکی (ھچاودێرێکھو 

ڕوویانداوە، ئھم خا�نھیان دۆزیوەتھوە کھ تیایاندا  2019شیکردووەتھوە کھ لھ شوباتی 

 ھاوبھشھ:

ھھموو کھسھ ڕفێندراوەکان بھ گومانی ئھندامی لھ تۆڕەکھی گولھندا لھ ژێر  •
 لێکۆڵینھوەدا بوون.

کھسھکان کھس (گۆکھان تورکمھن، یاسین ئوگان، ئوزگور کایا، ئێرکان پێنج لھ  •
ئیرماک، سالیم زەیبھک) لھ لێکۆڵینھوەکانھوە بھ گومانی پھیوەندی بھ گولھنھوە 

فھرمانی دەستبھسھرکردنیان بۆ دەرچووبوو، لھکاتێکدا یھکێکیان، موستھفا یڵماز، 
 وو.بڕیاری زیندانی بۆ دەرچووبوو و بھ کاتی ئازادکراب

سالیم زەیبھک)  چوار لھ کھسھکان (یاسین ئوگان، ئوزگور کایا، موستھفا یڵماز، •
 پێشتر دانیشتووی شاری ئھنقھرەی پایتھخت بوون.

سالیم زەیبھک)  چوار لھ کھسھکان (یاسین ئوگان، ئوزگور کایا، موستھفا یڵماز، •
 لھسھر ڕێگھ بھ ئۆتۆمبێلێک ڕفێندرابوون.

ن تورکمھن، یاسین ئوگان، ئوزگور کایا، ئێرکان پێنج لھ کھسھکان کھس (گۆکھا •
ئیرماک، سالیم زەیبھک) وەک بھرگریکار لھ ھھمان لێپێچینھوەی دادگادان (فایلی 

). سکا�ی ڕفاندنھکان کھ لھالیھن ئھندامانی 69394/ 2017دادگا ژمارە: 
 خێزانھکانھوە تۆمارکرابوون بۆ ھھمان فایلی دادگا گوزراوەتھوە.

لھ ڕفاندنھکاندا بھشدارییان کردووە زۆرجار خۆیان بھ ئھفسھر  ئھو کھسانھی کھ •
 ناساندووە.

 لھ زۆربھی کھیسھکاندا، لھ کاتی ڕفاندنھکاندا کیسھ کراوەتھ سھری قوربانییھکان. •
کاربھدەستان ھیچ کارێکی دیاریان نھکردووە لھبارەی سکا�ی تاوانھوە کھ لھالیھن  •

 خێزانھکانھوە تۆمارکراوە.
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کھیسھ  25ئھمانھدا، دەزگای سۆڵیدارێتی و ھی تریش ئھم تێبینییانھیان دەربارەی ئھو لھگھڵ 

 ھھیھ کھ لھ سھرەوە پێشکھشکراون.

 

 لێکچوونی زانیارییھکان .1

لھکاتێکدا کھ زانیاریی پێشووی تھواومان لھسھر ھھموو قوربانییھکان نییھ، بھالیھنی 

ھرتی گشتی بوون و بھھۆی قوربانییھکان کارمھندی پێشووی ک 25لھ  14کھمھوە 

باری نائاساییھوە لھ کارەکانیان البرابوون. لھنێویاندا، دەوترێت دوو قوربانی 

)ەوە ھھبووە، دوو دانھ پۆستیان لھ بھڕێوبھرایھتیی تھکنھلۆجیای MİTپھیوەندییان بھ (

ھھبووە و دوو دانھ لھ بھڕێوبھرایھتیی کێبڕکێ  )BTK(زانیاری و پھیوەندی 

 دامھزرابوون.

حھوت قوربانی مامۆستا بوون کھ بھھۆی باری نائاساییھوە لھ قوتابخانھی گشتی 

دەرکرابوون یان پێشتر لھ دامھزراوە پھروەردەییھکانی سھر بھ گولھن کاریان کردووە 

 پێش ئھوەی لھالیھن حکومھتھوە دابخرێن.
 

 چڕیی جوگرافی  .2

ری کھیسھکان وا وەک چۆن لھالیھن چاودێرانی دیکھوە تێبینی کراوە، بھشێکی زۆ 

لھ قوربانییھکان لھ  19دەردەکھوێت لھ ئھنقھرە ڕوویانداوە، و ڕاپۆرتھکان دەڵێن 

 پایتھختی تورکیا ون بوون.
 

 کاتھکان .3

کاتێک تھماشای بھرواری ونبوونی قوربانییھکان دەکرێت، دەتوانرێت دوو زنجیرە 

 کھیس بناسرێنھوە کھ لھ نزیک یھک ڕوویانداوە.
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ی نیسانی 1)، ئوندەر ئاسان (2017ی ئاداری 31چاپان ( تورگوت :1زنجیرەی 

)، 2017ی ئایاری 9)، موستھفا ئوزبھن (2017ی نیسانی 4)، جھنگیز ئوستا (2017

 ) 2017ی ئایاری 14فاتیح کلچ (

)، یاسین ئوگان و ئوزگور کایا 2019ی شوباتی 7گۆکھان تورکمھن ( :2زنجیرەی 

)، موستھفا یڵماز 2019شوباتی  ی16)، ئێرکان ئیرماک (2019ی شوباتی 13(

 ).2019ی شوباتی 21)، سھلیم زەیبھک (2019ی شوباتی 19(
 

 بارودۆخی دووبارە دەرکھوتنھوەکان .4

دانھ دیار نییھ کھ دەرکھوتبنھوە.  11کھیسھی لھ سھرەوە شیکراونھتھوە،  25لھو 

ئاسان، لھوانھی کھ دەرکھوتونھتھوە، حوسھین کوتوجھ، مھسعود گھچھر، ئوندەر 

ئومیت ھۆرزوم و گۆکھان تورکمھن لھالیھن کارمھندانی حکومھتھوە ڕفێندراون و لھ 

 ژێر ئھشکھنجھدا لێکۆڵینھوەیان لھگھڵدا کراوە.

لھکاتێکدا ئھوانھی دیکھ دوودڵ بوون لھ باس کردن لھوەی کھ ئایا لھکاتی 

بھ چھند دیارنھمانیاندا لھکوێ بوون، ئھندامانی خێزانھکھیان چھند ئاماژەیان 

 نیشانھیھکی خراپبوونی باری جھستھیی و دەروونیان کردووە.

، یھکێتیی بھربھستی مافی مرۆڤی ئھنقھرە لھسھر چاوپێکھوتن لھگھڵ 2020لھ شوباتی 

دەرکرد،  ونبووبوون ڕاپۆرتێکی 2019ئھندامانی خێزانی حھوت لھو کھسانھی کھ لھ 

یا، گۆکھان تورکمھن، ئێرکان لھبارەی موستھفا یڵماز، سھلیم زەیبھک. ئوزگور کا

ئیرماک، یاسین ئوگان و یوسوف بیلگھ یونچ. لھ حھوت کھسھکھ، شھشیان 

دەرکھوتونھتھوە و تھنھا گۆکھان تورکمھن دانی بھوەدا ناوە کھ ڕفێندرابێت و بھ 

نایاسایی لێپێچینھوەی لھگھڵدا کرابێت. لھکاتێکدا پێنجھکھی دیکھ گومانی 

کردووەتھوە لھبارەی ئھگھری ڕفاندنھوە، ڕاپۆرتھکھی خزمھکانیانیان پشتڕاست نھ

یھکێتیی بھربھستی مافی مرۆڤی ئھنقھرە ئاماژەی بھوە کرد کھ لھکاتی چاوپێکھوتندا 
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پاش دەرکھوتنھوەکان خێزانھکان تێبینیی خراپبوونی باری تھندروستیی کھسھکانیان 

 کردووە.

دابھزینی کێشی زۆر و فھتمھ بھتول زەیبھک، ھاوسھری سھلیم زەیبھک، تێبینیی 

 نھتوانینی ڕاگرتنی ھاوسھنگی کردووە لھکاتی دانیشتندا.

ئھیجان کایا، ھاوسھری ئوزگور کایا، وتی کھ ھاوسھرەکھی کێشی لھدەستداوە و 

زۆری لێکردووە سکا�کان بکشێنێتھوە، و ئھکاونتھکانیش دابخات کھ بۆ کامپھینکردن 

 پھڕلھمان لھبارەی کھیسھکھیھوە نھدوێت.دروستی کردووە، و چیتر لھگھڵ ئھندامانی 

کیلۆی کێشی  15نیلوفھر ئیرماک، ھاوسھری ئێرکان ئیرماک، تێبینیی لھدەستدانی 

 لھشی کردووە.

میکایل ئوگان، برای یاسین ئوگان، تێبینیی لھدەستانی کێشێکی ئێجگار زۆر و زەردیی 

 پێستی کردووە.

رۆڤی ئھنقھرە لھسھر ئھو ، یھکێتیی بھربھستی مافی م2020ی شوباتی 13لھ 

زانیارییانھی کھ لھالیھن ئھندامانی خێزانھکانھوە دراوە لھگھڵ ئۆفیسی جێبھجێکاری 

 سھرەکیی ئھنقھرە سکا�ی تاوانی تۆمارکرد.

پاش پێکھوە دەرکھوتنھوەی سھلیم زەیبھک، یاسین ئوگان، ئوزگور کایا و ئێرکان 

لھالی پۆلیس، ڕێکخراوی  بھ دەستبھسھرکراوی 2019ی تھمموزی 28ئیرماک لھ 

چاودێریی مافی مرۆڤ ڕایگھیاند کھ پۆلیس ڕێگریی ئھندامانی خێزانھکانیان کردووە 

 لھ پرسیارکردن لھ پیاوەکان دەربارەی زانینی بارودۆخیان.

ڕێکخراوی چاودێریی مافی مرۆڤ وتی "ئامادەیی ئھفسھرانی پۆلیس لھم 

لھ قسھکردن، و نھتوانین یان ترسانی چاوپێکھوتنانھدا، شێوازی داخراویی پیاوەکان 

دیار لھ پێدانی زانیاری لھسھر پێنج مانگی پێشوو، ڕێکخراوی چاودێریی مافی 

مرۆڤی نیگھران کردووە کھ فشاریان لێکرابێت تاکو زانیارییھکان لھبارەی 
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مامھڵھکردن لھگھڵیاندا ئاشکرا نھکھن و شێوازێکی دیکھی دروستکراو لھ 

 بکھن. دەستبھسھرکردنیان باس
 

 خۆ تاوانبارکردن .5

وتھی شایھتحاڵ ڕۆڵێکی گھورە دەبینێت لھ دادگاییکردنی ئھو کھسانھی پھیوەندییان بھ 

گولھنھوە ھھیھ ڕەتکردنھوەش لھالیھن دادگاکانھوە وەک بھڵگھی سھرەکی 

لێکدەدرێتھوە لھ سھلماندنی ئھندام بوون لھ کۆمھڵھیھکدا. لھ کودەتا 

تۆمھتی ئھشکھنجھدان بھ دەستبھسھری الی پۆلیس شکستخواردووەکھوە، کومھڵێک 

دەرکھوتوون. نیڵس مھلزەر، ئامادەکاری ڕاپۆرتی تایبھتی نھتھوە یھکگرتووەکان 

لھسھر ئھشکھنجھ و درندەیی و سوکایھتیکردن و مامھڵھی نامرۆڤانھ یان سزادان، لھ 

کھ  نیگھرانیی خۆی لھبارەی زیادبوونی تۆمھتی ئھشکھنجھ دەربڕی 2018شوباتی 

ئھو دەستبھسھرکراوانھی لھخۆگرت کھ پھیوەندییان بھ گولھنھوە ھھیھ و ڕووبھڕووی 

شێوازی دڕندانھی لێکۆڵینھوە بوون بھ مھبھستی دەستکھوتنی دانپێدانانی بھ زۆر کھ 

 خۆیان و ئھوانھی دیکھی پێ تاوانبار بکھن.

ۆلیس بن بھو دیارنھمانھ زۆرەملێکان وا دەردەکھون کھ شانبھشانی ئھشکھنجھکانی پ 

ھۆیھی کھ ئھو کھسانھی لھ کۆتاییدا بھ دەستبھسھری الی پۆلیس دەرکھوتونھتھوە 

زۆرجار وتھی خۆ تاوانباکردنیان داوە، لھنێویاندا ئھو کھسانھی کھ دانیان بھ 

ڕفاندنیاندا نھناوە، ھھروەھا، ئھو کھسانھی کھ ئھوەیان پشتڕاست کردووەتھوە 

تھی ئامادەکراو واژۆ بکھن کھ تیایدا دان بھ ھھمان ڕفێندراون زۆرجار ناچارکراون و 

 ئھو تاوانانھ بنێن کھ لھ دادگا دژیان بھرزکراوەتھوە.

ھھندێک لھم تۆمھتانھ پھیوەندییان بھ کھیسی ناسراوەوە ھھبووە. بۆ نمونھ، پاش 

وەک بھرگریکار لھ  2016دیارنھمانھکھی، حوسھین کوتوجھ لھ کانوونی یھکھمی 

ھر تیرۆرکردنی باڵوێزی ڕوسیا لھ تورکیا ئھندرێی کارلۆڤ دادگاییھکدا لھس

دەرکھوتھوە، ڕوداوێک کھ بھرپرسیارانی حکومھتی تورکی و میدیای سھر بھ 
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ی گولھنیان لھسھر تۆمھتبار کردووە سھرەڕای ئھوەی کھ چھکدارە بزاڤھکھحکومھت 

یسدا مرد، پۆلیسھکھ مھولود مھرت ئھلتناش کھ پاشان لھ شھڕە تھقھیھکدا لھگھڵ پۆل

پاش کوشتنی دیپلۆماتکارە ڕوسیھکھ دروشمێکی وتھوە کھ زانراوە لھالیھن گروپی 

جیھادیی توندڕەوی سوریا، بھرەی نوسڕەوە بھکاردێت و بھرەی نوسڕەش بھ ئاشکرا 

، 2019بھرپرسیارێتیی تیرۆرکردنھکھی گرتھ ئھستۆ. لھ دانیشتنێکی دادگادا لھ ئاداری 

نھکھی پێشووی ڕەتکردەوە کھ پێشتر بھ دەستگیرکراوی کوتوجھ وتھ خۆتۆمھتبارکرد

الی پۆلیس پێشکھشی کردبوو، وتھکھی وەک سیناریۆیھک وەسف کرد کھ بھ زۆر 

لھژێر ئھشکھنجھدا لھماوەی لێپێچینھوە نایاساییھکھدا لھگھڵیدا پێی لھبھرکراوە و 

 تێوەگالنی لھ تیرۆرکردنھکھی کارلۆڤدا ڕەتکردەوە.

، ئھوەی 2020ی شوباتی 10ی دادگای گۆکھان تورکمھن لھ بھ ھھمان شێوە، وتھ

لھخۆگرت کھ لھماوەی لێپێچینھوە نایاساییھکھدا لھگھڵیدا زۆری لێکراوە تاکو 

الپھڕەیی ئامادەکراو بھ دەست بنوسیتھوە، کھ تیایدا تورکمھن دانی نا  50دانپێدانانێکی 

لھ ساڵی   )KPSS(مانی بھ تێوەگالن لھ گھندەڵیی فێڵکردن لھ تاقیکردنھوەی نیشتی 

، بھ پێشوەخت ناردنی پرسیارەکان بۆ ھاوسھرەکھی. بھپێی حسابھکھی 2010

تورکمھن، ئھو کھسانھی لێپێچینھوەیان لھگھڵ کردووە پێیان وتووە کھ بھرپرسیار 

دەبێت لھوەی ڕودەدات ئھگھر دانپێدانانھکھی الی پۆلیس یان دادگا بکێشێتھوە. 

)KPSS( وسراوە کھ بۆ دامھزراندن لھ کھرتی گشتی تاقیکردنھوەیھکی نیشتیمانیی ن

ی گولھن لھپشتی فێڵکردنھ بزاڤھکھپێویستھ و دەسھ�تھ تورکییھکان دەڵێن 

 بوون. 2010ڕێکخراوەکھی 
 

 چ. وتھکانی یھنھرۆغلو

دیارنھمانھ زۆرەملێکان لھالیھن گھورە کاربھدەستانی حکومھتھوە دانیان پێدانراوە. 

ڕوونکراوەتھوە، ئھندامانی کابینھی حکومھت بھ شیوەیھکی وەک لھ سھرەوە 

 سیستماتیکی ھھموو پرسیارە پھڕلھمانییھکانیان پشتگوێ خستووە دەربارەی دەنگۆکان.
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پشتڕاستکردنھوەیھک کھ شایھنی باسکردن بێت لھم دواییانھدا دەرکھوت کاتێک 

لیژنھی چاودیریی ، ئھندام پھڕلھمانی تورکیا و سھرۆکی پێشووی غلوۆ رھن یھموستھفا 

مافی مرۆڤ کھ لھم دواییانھدا وازی لھ ئھندامبوون لھ پارتی دەسھ�تداری داد و 

چاوپێکھوپێکھوتنێکی ڤیدیۆیی لھگھڵ  2020ھێنا، لھ ئایاری  )AKP(گھشھپێدان 

ڕۆژنامھیھک ئھنجامدا کھ تیایدا وەک یھکھم کھس کھ دەسھ�تێکی دیاری لھ حکومھتی 

 ێت دەنگۆی دیارنھمانھ زۆرەملێکانی پشتڕاست کردەوە.دا ھھبووب)AKP(زۆرینھ 

بھو سێ ڕۆژنامھنووسھی ڕاگھیاند کھ چاوپێکھوتنیان لھگھڵ کرد "کھیسی  غلوۆ رھن یھ

رفاندنھکان کاتێک دەستیان پێکرد کھ سھرۆکی لیژنھی چاودێریی مافی مرۆڤ بووم. 

ئھو کاتھ قسھم لھگھڵ بھرپرسان کرد، پێم وتن ئھگھر ئھو کھسانھ لھ ماوەی سێ 

کردنھوەی کێشھکھ لھ سھکۆی ھھفتھدا دەرنھکھونھوە، من ئیشی خۆم دەکھم بۆ بھرز

دیکھدا. لھو کاتھدا کێشھکھمان چارەسھر کرد و خھڵکی لێرە و لھوێ لھ بنکھی پۆلیس 

دەردەکھوتنھوە. ڕێک دەزانم ئھوە چۆن ڕویداوە، چۆن تھشھنھی سھندووە، و لھالیھن 

 کێوە ئھنجامدراوە. ئھگھر نھمزانییایھ، ئاوا بھ زەبرەوە قسھم نھدەکرد."

دەکرێت ئاماژە بووبێت بھ میکانیزمێک کھ ئھندامھ پلھ با�کانی  غلو ۆ رھن یھوتھکانی 

حکومھت زانیارییان لھسھر دیارنھمانھ زۆرەملێکان ھھبووبێت لھسھر دەستی 

یھکھیھک لھ دەوڵھت و توانای دروستکردنی کاریگھرییان لھسھر ئھنجامی ڕوداوەکان 

 ھھبووبێت.

ڕوداوەکان نھدا و مھبھستی لھ خھڵکی زانیاریی لھسھر کاتی  غلو ۆ رھن یھبھھھرحاڵ، 

 بھرپرس ڕوون نھکردەوە کھ لھ چاوپێکھوتنھکھدا ئاماژەی پێدا.
 

 کۆتایی

تورکیا ھھرگیز بھرپرسیارێتیی دیارنھمانی زۆرەملێی سا�نی نھوەدەکانی ھاو�تییھ 

سیڤیلھ کوردییھکانی ھھڵنھگرتووە. ئێستا، ئھنجامدانی ئھو کارە دووبارە 
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ھوە، ئھمجارەیان دژی بھشێکی دیکھی کۆمھڵگھ کھ لھالیھن حکومھتھوە سھریھھڵداوەت 

 کراونھتھ ئامانج.

لھکاتێکدا ئھو قوربانییانھی لھ نھوەدەکاندا دیارنھمان بڕوای زۆرینھ وایھ لھناوبرابن، 

دیارنھمانی زۆرەملێی ئھو کھسانھی پھیوەندییان بھ گولھنھوە ھھیھ لھ چوار ساڵی 

ێنی سیاسھتێکی دیکھ دەکھوێت بھ دەرھێنانی گھواھیی ڕابردوودا وا دیارە شو 

دانپێدانان بۆ کۆتاییھێنان بھ چھند دادگایی کردنێکھوە لھ دادگا تورکییھکان کھ 

پھیوەندییان بھ گولھنھوە ھھیھ. ئھم چاالکییانھ نھک تھنھا کار لھ ژیانی قوربانییھکان 

ھڵکی دیکھش دەبێت کھ یان خێزانھکانیان دەکات بھڵکو کاریگھریی لھسھر ژیانی خ 

لھوانھیھ لھ ڕێگھی ئھم دانپێدانانھ بھزۆرانھوە تاوانبار بکرێن. بۆ نمونھ، ئومیت 

کھسی تێدا بووە کھ  100ھۆرزوم وتی ناچارکراوە تاکو وتھیھک واژۆ بکات کھ ناوی 

ئھو ھھر نھشیناسیون. ئھم کھسانھ لھوانھیھ لھسھر وتھکانی ھۆرزوم زیندانی کرابن. 

کھ ھھندێک لھ دانپێدانانھ بھزۆرەکان ئھو ڕووداوە گوماناویانھیان کردووەتھ وا دیارە 

 ئامانج کھ حکومھت خستویھتییھ پاڵ گولھن.
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