
 
 مچواره شیبه                                                                    قشی حمان نه ره: کردنی   ئاماده

 
دروشمی   قام و به شهر  سه  و ئازایان هاتوونه  ، زۆر بویرانهد سه ی ئه ماڵه دژی زۆڵم زۆری و ریژیمی دیکتاتۆری بنه  ڵکی سوورییه هاتووی خه  زاڵه اڵنی وه کۆمه دا مانگی رابردوو 61  ری هێژا له خوێنه

و  ئاکهامی ئهه  ورده  ، ورده کانی رێژیمهی سهوورییه ره رکوتکه سهه  ی هێههه موو کوشهتاره و ههه ئهه رای ره ، سه خۆ نیشان داوه  له خۆبردوویی زۆریان له کان دێموکراتی یه  سازی و ئازادی یهبۆ چاک  شؤڕشگێرانه
 .راست اڵتی نێوه کانی رۆژهه دیکتاتۆره  مانی رێژیمه و نه  ی سوورییهڵک النی خه واکانی کۆمه ره  وتنی داخوازه رکه هیوای سه  به.  وه بێته نیهیک ده رووخان   د له سه باته ریژیمی دیکتاتۆری ئه خه
 
 
 
2162مانگیئاوریلی                                                                                    

 
ی  22كهردووە تها رۆژی یە، داوای لە شهووڕای ئەمنهیە  یكووفی عەنان، نهوێنەری هاوبەشهی رێراهراوی نەتەوە یەكگرتووەكهان و یەكیەتیهی واڵتهانی عەرەا بهۆ كاروبهاری سهوور   2162ی ئاوریلی 3 6

 .دیاری برا  و واڵته جێ کردنی بەشێك لە گەاڵڵەی ئاشتیی پێشنیار كراو بۆ چارەسەری قەیرانی ئه بۆ جێبه  هیتی سووری وڵه وەك مۆڵەتێك بۆ ده  لێوه خاکه
   2162ی ئاوریلی 3 2

 
بەنهەەری سواسهتوپۆلی را بەرەو دەربەنهەی بۆسهوێر و داردانێهی وەڕی كەو  تها بهۆ   لهه  ممه وشههدەریهای رە  رۆژی دو  سەربە ناوگانی رووسیە لهه" سامتالیوی"دێری  پاپۆری چاوه

 .یە لەنگەر باایجێبەجێرردنی كۆمەڵێك ئەركی پێسپێردراو لە قەراغەكانی سوور
   2162ی ئاوریلی 3 3

 
ە یمیلیون دۆالر یهارمەتی بە شهوورای نیشهتمانیی سهووری 611  وه و واڵتانه ن ئه الیه داهاتوودا لهمانگی  3بە مەبەستی پشتیوانی كردن لە هێهە چەكەارەكانی دژبەرانی ئەسەد لە 

 .ە ئەم هەواڵەی پشتڕاست كردەوەیدەكرێ و كاربەدەستێری شوورای نیشتمانی سووری
 .یە پێک دێنێیە بابە  پێشێلکردنى مافەکانى مرۆڤ لە سووروەزارەتى دەرەوەى ئامریکا رایگەیانە رێکاراوێک بۆ کۆ کردنەوەى زانیارییەکان ل 2162ی ئاوریلی 4 4
   2162ی ئاوریلی 4 5

 
  لهه  کهه  ی دیکهه و واڵتانهه بی و ئهه ڕه سهتی عهه ره په واڵتهانی کۆنه: "زایری نووسهی سعوود جهه زمان مه  ، له لێوه ی خاکه65،  ممه ری خوێنەکارانی ئێران، ئسنا، رۆژی سێ شه واڵەه هه

 .مبێ بکرێن بێ ته ده  بوه رۆڵیان هه  یهیکانی سوور ئاڵۆزییه
   2162ی ئاوریلی 5 1

 
مشه،،  ری ده ورووبهه ده  کهەار لهه یارانی چه ڵ نهه گهه ، له هیرکۆماری سهووری د، سه سه شار ئه نگری به کانی الیه نیهامیه  نێوان هێهه  ڵچوونی تونە له ئارای تێکهه  ڵ هاتنه گه هاوکا  له

 .تاران  بچێته  لێوه ی خاکه23رۆژی   یهیی سوور باره  بۆ باس له  رار وایه ناوبراو قه  یانە که نان رایگه بێژی کووفی عه گوته
   2162ی ئاوریلی 5 7

 
س  كهه 232م  تا ئێسهتا، النیرهه ههه  وه رابهردووه  وتووی حهه  ئاگربوست لهه  پالنی  ڵ گه د له سه شار ئه به  نەیی زامه ره  كاتی  ڵێت له راپۆرتێرەا ده  له  تی وڵه نێوده  لێبوردنی  رێراراوی

 . وامه رده ر به رێژیم هه  كانی  تیه منییه ئه  هێهه  نگ و هێرشی بروزه كوژراون و زه
   2162ی ئاوریلی 7 8

 
هەزار كەس لە خەڵرهی ئەم واڵتە پەنایهان بهۆ خهاكی  3اڵم رۆژی رابهردوو نههیرەی  بهه،  راگرتنی ئهاگربەس بهووه  تەا قایی به رواڵه  یە لهیی كە حروومەتی سوور وه سەرەڕای ئه
 .توركیە برد

   2162ی ئاوریلی 7 9

 
ی  هیڵکهی سهووری ر خهه د بهۆ سهه سهه شهار ئه به  فهادار بهه کهانی وه ڕی نهوێی هێرشهی هێهه تونەی گهه  ینی به کان، رۆژی هه کگرتوه یه  وه ته بان کی مۆن، سکرتێری گشتیی رێکاراوی نه

 .رابگرێ  هیڵکی سووری دژی خه  کان له نیهامیه  لیاته مه م عه رجه رج سه خێرایی و بێ مه  به  هیتی سووری وڵه تی، ده و گوتوویه  حکووم کردوه مه
   2162ی ئاوریلی 8 61

 
ڕ و  شههه  وه ن ئۆپۆزیسههیۆنه الیههه له  ی کههه وه وێ بههه وی ده نتی پتههه ره کان گههه شههار و ناوچهههنێههو   کههانی لههه ی هێهه وه نههەی کشههانه جێکردنی به جێبههه  ر لههه ڵههێ بههه ده  یهیتی سههوور حکومههه
 .گیرێ کان ڕاده ئالۆزییه

   2162ی ئاوریلی 61 66
 

بەرن و لە ئاكهامی ئەم تەقە یە رۆژی دووشهەممە تەقەی لەم ئهاوارانە كهرد كە هەوڵیهان دەدا پەنها بهۆ واڵتهی تهوركیە یئەرتەشهی سهوور" ئهێن تهی وی"بەپێی راپۆرتی كەناڵی 
 .كردنەدا سێ كەس برینەار بوون



    2162ی ئاوریلی 61 62

 
اڵ   سهه رانی ده ڵ دژبهه گهه س له سهت پهێ کردنهی ئاگربهه ڵک و ده جێ بهوونی خهه کانی نیشهته شوێنه  له  هیکانی سووری نیهامیه  ری هێهه ده  بۆ چوونه  ی که ته و مۆڵه کۆتایی هاتنی ئه

 .بێنێ  یهیسوور  کان له تونەوتیژییه  کۆتایی به  یتوانیوه نەرابوو، نه یه راگه
    2162ی ئاوریلی 61  63

 
ی  باره لهه  رووسهیهرپرسهانی  ڵ به گهه وتهووێژ له  ره فه و سهه ئامهانیی نهاوبراو لهه  کهرێ کهه ده  وه و بهاس لهه  ی کهردوه ردانی رووسهیه ، سهه یهیی سهوور وه ره زیهری ده للیم، وه لیە موعهه وه

 .   پشتیوانی لێ کردوه تی رووسیه وڵه و ده  گۆڕێ  وه هاتۆته کانه کگرتوه یه  وه ته تیی نه ری تایبه نان، نوێنه ن کووفی عه الیه  له  که  یه سووریه  ی ئاشتی له اڵڵه جێکردنی گه جێبه
    2162ی ئاوریلی 66 64

 
جێ و بهێ کوشهتنی کها   سهبه پا  چاوپێرەوتن لەگەڵ وەلیە موعەلیم، وەزیری دەرەوەی سووریە پێەاگری كرد كە دەمێش، دەبهێ ده سێرگێئی الوروف، وەزیری دەرەوەی رووسیە 
 .گەاڵڵەی ئاشتیی كووفی عەنان جێبەجێ برا

 .ن خۆیەوە ئاگربەسی یەك الیەنە قبووڵ ناكا لە الیه کا، رایگەیانە كە تیی ئۆپۆزیسیۆنی ئەم واڵتە ده یە كە نوێنەرایهیشووڕای نیشتمانی سوور   2162ی ئاوریلی 66 65
    2162ی ئاوریلی 66 61

 
لێک  گهه چاره ی رێگه وه و دۆزینهه  وه درێنهه لێهک ده  وه ره تی ده سیاسه  نەیەار به کانی ئێستای پێوه م پرسه رجه ی واشینگتۆن، سه وه کۆبوونه  له  که  یانەوه ی ئاڵمان رایگه وه ره زیری ده وه

 .بێ ده  و وتووێژانه کانی ئه نەی باسه ناوه  یهیسوور  تونەوتیژیی له  بۆ کۆتایی هێنان به
    2162ی ئاوریلی 66 67

 
  پێنهاو  کانی كهرد تها لهه یمانهه هاوپهمریکا و  ئهه  و داوایهان لهه  بهووه  رییهوسهو  لی گهه  رداری سهتبه ده  تی وڵهه نێوده  ی ڵگهه كۆمه  ڵهێن كهه مریرا ده ئهه  پیرانی  نی نیومه ئه  نەامی دوو ئه
 .ن ك بکه پڕچه  و واڵته ئه  د ئۆپۆزسیۆنی سه شار ئه کانی به ستی هێهه ده  به  رییهوڵکی سو خه  كوشتاری  پێهێنان به  كۆتایی

    2162ی ئاوریلی 66 68

 
پشههتیوانیی   یهیسههوور  یرانی قههه  ر کردنههی بههۆ چارهسههه  بی ره تیی واڵتههانی عههه کیههه كان و یه كگرتووه یههه وه ته نه  تی تایبههه  ری ڵ نوێنههه گههه  دانیشههتنێکەا لههه  ئێههران لههه  ی وه ره ده  زیههری وه

 .دووپا  کردەوە  یهیی لە بەشار ئەسەد، دیکتاتۆری سوور که رێژیمه
    2162ی ئاوریلی 62 69

 
  واڵنێرانی گهو  کهه ههه  س بهه جێکردنی ئاگربهه بۆ جێبه  تی سووریه وڵه ربڕینی ده یی ده ئاماده  به  وه کاردانه  له کان کگرتوه یه  وه ته رێکاراوی نه  مریکا له ری ئه سووزان رایس نوێنه

زۆر   یهیتی سهوور وڵهه دهی  نوێیهه  ڵێنهه و به س، نهاکرێ ئهه بهۆ ئاگربهه  یهیتی سهوور وڵه کانی پێشووی ده ڵێنه کردنی به جێ نه کان و جێبه ڵچوونه وامیی تێکهه رده به  رنیەان به سه  به
 .ڕ بێ ی باوه جێگه

    2162ی ئاوریلی 64 21

 
و هێههە   هیکهەاری سهووری ئاکهامی تێرهەڵچهوونێکی چەكهەاری لە نێهوان ئۆپۆزیسهیۆنی چه  کرد و ئەم ئاگربەسهە لهه ە كەمتر لە رۆژێری بهڕ نههیئاگربەسی نێوان الیەنەكانی سووری

 .سی هێنا ره واڵتەدا ههدەوڵەتییەكان لە باكووری رۆژاوای ئەم 
   2162ی ئاوریلی 64 26

 
کانی  ن هێضههه الیههه  ی خههاكەلێوە  لههه 25کانی رۆژی هەینههی،  ی كەس كههوژران و هەروەههها چەنههە كەس لە رەوتههی خۆپێشههانەانه 21لە رۆژی یەكەمههی ئههاگربەس دا النههیرەم 

 .سرێژ و كوژران ر ده به  درانه  وه ته وڵه ده
    2162ی ئاوریلی 64 22

 
رۆژی هەینههی كاربەدەسهتێری پهلەبەرزی وەزارەتهی بەرگههری رووسهیە رایگەیانهە كە پههاپۆڕە . ە بە شهێوازی جۆراوجهۆر هەروا بەردەوامەیپشهتیوانی و پشهتگیریی رووسهیە لە سههووری

 .بن وانیەا ده حاڵ كێشك و پاسهە لە دەریای مەدیتەرانە بە بەردەوامی لە ینیهامیەكانی رووسیە لە نهیك كەنارەكانی سووری
    2162ی ئاوریلی 64 23

 
نگهەان  ده  ی کهه وه ههۆی ئهه  کان، بهوو بهه کگرتوه یه  وه ته تی نه منیه شۆرای ئه  تی به داویه  که  هییرانی سووری ی قه باره  مریکا له ی ئه که ڕۆکی بڕیارنامه ڵ نێوه گه له  تی رووسیه دژایه
 .دوا بارێت وه  یه بڕیارنامهو  ی ئه باره  له

    2162ی ئاوریلی 64 24

 
کانی خهۆی  وڵه موو هه مان کاتیشەا هه هه  اڵم له کا به ده  یهییرانی سوور ری قه سه نان بۆ جاره کانی کووفی عه وڵه هه  پشتیوانی له   ری رۆیتێرز، رووسیه واڵەه پێی راپۆرتی هه  به

 . ڕ خستوه گه وه" و ی رۆژئاوا بۆ گۆڕینی ئه ئیراده"ر  رانبه به  له  و واڵته رکۆماری ئه د، سه سه شار ئه بهاڵتی  سه ده  بۆ پشتیوانی له
    2162ی ئاوریلی 65 25

 
رتووسهی  نیهیهک بەنهەەری ته  كەم لههلهێ دابهوو، لە مەودایەكهی   یهیسهوور  روه ئێرانی به  ک و چۆڵ له پاپۆڕێری بارهەڵگری ئاڵمانی كە بارێکی چه" ئێشپیگێی"بە پێی راپۆرتی 

 .یە راگیرایسوور
    2162ی ئاوریلی 65 21

 
ڵ ناردنی گرووپێهک  گه نەیی خۆی له زامه ره  و پێیه سنە کرد و به کی په یه بڕیارنامه  لێوه ی خاکه 21،  ممه دانیشتنی رۆژی شه  کان له کگرتوه یه  وه ته تی رێکاراوی نه منیه شۆڕای ئه

 .ربڕی ده  و واڵته س له وتی ئاگربه ر ره سه   دێری به ستی چاوه به مه  به  یهیدێران بۆ سوور چاوه  له
    2162ی ئاوریلی 65 27

 
ئاکههامی   س لههه کههه 67م  ڵههێن النیکههه اڵ  ده سههه یاری ده ن و چاالکههانی نههه کههه ده  یهیی سههوور وره مین شههاری گههه بههاران کردنههی شههاری حههومس، سههێهه  گوللههه  کان بههاس لههه راپۆرتههه
 .کوژراون  ممه کانی رۆژی شه ڵچوونه تێکهه

 .سەقامگیر نەبووە  ، بەاڵم هەتا ئێستا ئاگربەس لەو واڵته کردوه  یهیریان بۆ سوور فه کان سه کگرتووه یه  وه ته سەرەڕای ئەوەی كە یەكەمین گرووپی چاودێرانی رێراراوی نه  2162ی ئاوریلی 61 28
 . کانی دژبەرانی لە شاری حومس بۆردمان كردوه ستی بنکه خه  ی خاكەلێوە به 27كە ئەرتەشی سووریە رۆژی یەكشەممە،   یە رایانگەیانەوهیچاالكانی مافی مرۆڤی سوور    2162ی ئاوریلی 61 29
  2162ی ئاوریلی 61 31

 
یاڵ  ون و خهه خهه"بە   سووریه  نیە و نیهامی فیەراڵی له"  یهیروكوردستانی سو"شتێك بە ناوی   لەو واڵته یانە كە رایگه  یهیبورهان غەلیون، سەرۆكی ئەنیوومەنی نیشتمانی سوور

 .  بۆ گەلی كورد قبوڵ ناكەین" خودموختاری"دەزانێ و دەڵێ " 
  2162ی ئاوریلی 61 36

 
 66دا زیهاتر لە  و واڵتهه مانهگ لە دەسهتپێری ناڕەزایەتیەكهان ئهه 63مهاوەی   كە لهه  یە رایانگەیانەوهیبە پێی راپۆرتی هەواڵەەریی فەرانسە چاودێرانی مافەكانی مرۆڤ لە سوور

 .كوژراون كەس هەزار 
  2162ی ئاوریلی 67 32

 
وان  ردێهک لهه م قۆناغهه ده پشهتیوانیی ئاشهتیاوازانه بهۆ ئههکه و  پێویستیان به چه  یهیڵکی سوور ڵێ، خه ر ده ته لیوه، پاشای قه خه د بن مه شێخ حه بییه، ره لعه راپۆرتی کاناڵی ئه

 .سووک ناکا
  وه ژێر پرسیاره  ی خستۆته یهیدێران بۆ سوور ی ناردنی چاوه فه لسه د، فه سه شار ئه کانی به کانی هێهه کان و هێرشه وامیی تونەوتیژییه رده سووزان رایس گوتی، به  2162ی ئاوریلی 68 33
  2162ی ئاوریلی 68 34

 
  شکسهت باوا،لهه  هیسهووری  س لهه ر ئاگربهه گهه اڵم ئه بهه  وه بەۆزرێتهه  هیبۆ سهووری  چاره  باشترین رێگه  واشینگتۆن هیواداره  تی که مریکا گوتوویه ی ئه وه ره زیری ده هیالری کلینتۆن وه

 . وه نه ده لێک ده  کانی دیکه نگاوه هه  ڵ واڵتانی زلهێهی دیکه گه
د تونەوتیژی وەال نەنێ، لەگەڵ رێگەچارەكهانی دیهرەی ئامریرها  سه شار ئه یە گەیوەتە ئەم جێگەیە كە ئەگەر بهیهیالری كلینتۆن، وەزیری دەرەوەی ئامریرا دەڵێ بارودۆخی سوور 2162ی ئاوریلی 69 35

 .رووبەڕوو دەبێتەوە
  2162ی ئاوریلی 69 31

 
ی ئاشهتیی کهووفی  اڵڵهه گه  ی کهه وه ههۆی ئهه  ، بۆتهه و واڵته کان له کگرتوه یه  وه ته ری ئاشتیی نه دێرانی پارێهه بوونی چاوه ڕای ئاماده ره سه  یهیسوور  کان له وامیی تونەوتیژییه رده به
 . وه ر گومانه به  وێته رانەا بکه   و دژبه وڵه نێوان ده  س له قامگیر کردنی ئاگربه و بۆ سه نان و توانایی ئه عه

 . وه د کرده کانی ره کگرتوه یه  وه ته دێرانی رێکاراوی نه ی چاوه زیاتر کردنی ژماره  یهیی سوور وه ره زیری ده لیم وه لیە موعه وه   2162ی ئاوریلی 69 37



کانی  دا و بنکهه  ر گهولە بهه ینی دیسهان نارازیانیهان وه کان رۆژی ههه تیهه منیه ئه  هێههه .شهکێنەرا  ینی بهۆ جهارێکی دیکهه رۆژی ههه  یهیکانی سهوور نه ی نێوان الیه که ناقایمه  سه ئاگربه    2162ی ئاوریلی 26 38
 .کوچۆڵی خۆیان ی ئاگری چه هێله ر ره به  ئۆپۆزیسیۆنیان خسته

نان بهێ،  ی ئاشهتیی کهووفی عهه اڵڵهه س و گه ڕێی جێگیهر بهوونی ئاگربهه زیاتر چهاوه  وه جیهان ناتوانێ له  که  وه ینی دووپاتی کرده رۆژی هه  ڕانسه ی فه وه ره زیری ده وه  ئالێن ژووپه    2162ی ئاوریلی 26  39
 . ڕێکی نێوخۆییه نێو شه  وتنه ری که به ره به  له  یهیسوور  که  ها وریایی داوه روه هه

  تی بهه س بهەا و یارمهه وڵی زیاتر بۆ پاراستنی ئاگربه هه  یه ، گوتی ئاماده گرتوه  یهیدژی سوور  کان له کگرتوه یه  وه ته بڕیاری تونەتری رێکاراوی نه  تا ئێستا پێشی به  چین که    2162ی ئاوریلی 26 41
 .کان بکا کگرتوه یه  وه ته دێرانی نه ی چاوه لێژنه

مهانگی مارسهی   لهه  هیڵکی سهووری ڕینی خهه سهتپێکی راپهه ده  لهه  کها، کهه ده  وه بهاس لهه  وه بهوو بۆتهه  همم رۆژی پێنیشهه  کان کهه کگرتوه یهه  وه تهه کی رێکاراوی نه یه وه ئاکامی لێکەانه    2162ی ئاوریلی 26 46
 .بوون  سیش ئاواره زار که هه 231س کوژراون و  زار که هه 66، تا ئێستا  وه ه2166

دا  پێشهنیار کهراوه  و بڕیارنامهه لهه. کان کرد کگرتوه یه  وه ته تی نه منیه نەامانی شۆڕای ئه ئه    به پێشکه  وه یهیی سوور باره  کی نوێیان له یه پێشنووسی بڕیارنامه  ڕانسه و فه  رووسیه    2162ی ئاوریلی 26 42
 سنە بکا، نان په ئاشتیی کووفی عه ی اڵڵه جێ کردنی گه تیی جێبه ر چۆنیه سه  دێری به دێران بۆ چاوه چاوه  س له که 511تا   311بڕیاری ناردنی      کراوه منیه شووڕای ئه  داوا له

شهۆرای ئەمنهیە  هەروەهها خوازیهاری . كەس و مهاوەی مەئمهوورییەتی ئەوان بهۆ سهێ مانهگ درێهژ دەكهاتەوە 311دێران النهیرەم  بەپێی راپۆرتی هەواڵەەریی رۆیترز، رێژەی چاوه    2162ی ئاوریلی 22 43
 دژبەرانی دەوڵەتەوە بوونیە و یراگرتنی تونەوتیژی لە الیەن دەوڵەتی سوور

تووشههی   وێ سهووریه یانههه نەیهارانی سهووریە ده: بهاڵوێهی كۆمهاری ئیسهالمی لە دەمێشه، جهارێری دیهرە وێهڕای دەربڕینهی نهاڕەزایەتی لە رووخهانی دەوڵەتهی بەشهار ئەسهەد گهوتی    2162ی ئاوریلی 22 44
 .نووسی لیبی بێ چاره

ڵهێ كە هەوڵهی رێراهراوی نەتەوە یەكگرتووەكهان بهۆ  ە دهیوێنەری تایبەتیی رێراراوی نەتەوە یەكگرتووەكان و یەكیەتیی واڵتهانی عەرەا بهۆ كاروبهاری سهووریكووفی عەنان، ن    2162ی ئاوریلی 22 45
 .ێنر یە وەك کا  و ساتێکی گرینگ بۆ سەقامگیریی هێمنایەتی لەم واڵتە دادهیچاوەدێری ئاشتی پارێهی نێودەوڵەتی بۆ سوور 311ناردنی 

هەزار كەس بۆ شەڕی سەر شهەقام  611رقاڵی راهێنانی نهیرەی  خاکی عێڕاقەا سه  سپای قودس له  ڵێ که یە دهی، ئەنەامی شووڕای نیشتمایی سوور"لموحلیم بەواڵ بن سامر ئه عه    2162ی ئاوریلی 22 41
 . ده سه شار ئه یارانی به دژی نه  و پارتیهانی له

ئەم كەسههانەی كە بههۆ دابینرردنههی تێرنۆلههۆژیی پێشههرەوتووی شههوێن هەڵگههری وەك مۆبایههی و ئینتێرنێههت، هاوكههاریی رێههژیمە ": واشههینگتۆن پۆسههت"بەپێههی راپههۆرتی رۆژنههامەی     2162ی ئاوریلی 24 47
 .ر سه  خرێته مارۆیان ده مریکا گه تیی ئه رۆکایه بڕیارێری نوێ سه  یە دەكەن، بهیسەركوترەرەكانی ئێران و سوور

 21م  ی النیکهه و هێرشهه ی کهوژراوانی ئهه ژمهاره.  ر داوه نهە ماڵیهان ئهاگر تێبهه ما و چه ر شهاری حهه سهه  تانک و زرێپۆ  هێرشیان بردۆتهه  د به سه کانی ئه ری رۆیتێرز هێهه واڵەه هه     2162ی ئاوریلی 24 48
 .  زیاتر بێ وه توانێ له ی کوژراوان ده ژماره  که  هو ها بووی کردۆته روه و هه  یانەوه س راگه که 11کانیشی  س و برینەاره که

دا دەڵهێ سهەركۆماری تهوونس دەڵهێ سهەردەمی "ئەلحەیها "بە پێی راپۆرتی هەواڵەەری فەرانسە، مونسیف مەزرووقی، سەركۆماری نوێی توونس لە وتووێژێرەا لەگەڵ رۆژنامەی      2162ی ئاوریلی 25 49
 .و ناوبراو زینەوو یا مردوو دەبێ بڕوا  چووهر  یە بەسهیبەشار ئەسەد لە سوور

 .درێژەی هەیە  و واڵته یە ئاگربەس راگەیەنەراوە، بەاڵم پێشێلراریی مافی مرۆڤ لهیجێگری سررتێری گشتیی رێراراوی نەتەوەیەكگرتووەكان دەڵێ ئەگەرچی لە واڵتی سوور      2162ی ئاوریلی 25 51
 .بە دەستی هێهە ئەمنیەتیەكان كوژران  یهیسوور  له  كەسی دیکه 7رۆژی چوارشەممە النیرەم   یە دەڵێن کهیسوورچاالكانی       2162ی ئاوریلی 21 56
تی  وڵهه یارانی ده کوشهت و بهڕی نهه  هسهتی له ده  تبار کهرد کهه تۆمهه  وه سهالمیی ئێرانهی بهه وتووێژێکهەا، کۆمهاری ئه  لهه  یهیرکۆماری سهوور دام، جێگری پێشووی سهه لیم خه بەولحه عه      2162ی ئاوریلی 21 52

 . رپرسیاره به  یهیسوور  س له یان که ی ده کوشتنی رۆژانه  و گوتیشی، رێژیمی تاران له یه دا هه سووریه
دێران  ، کاری چهاوه یهیسوور  کان له وامیی کوشت و بڕه رده ڕای به ره سه: کان گوتی کگرتوه یه  وه ته تی نه منیه کانی شۆرای ئه وه کرده  ی تونە له خنه ین وێڕای ره ک که سێناتۆر جان مه     2162ی ئاوریلی 21 53

 . کی خۆ  وایه یه ک نوکته وه
و  بهه  ر بهاس کهه بهه  کانیان خسهتۆته کگرتوه یه  وه ته رێکاراوی نه نشووری می مه وته سڵی حه کانی فه ڵگه به  نە واڵتی دیکه ڵ چه گه له  ڕانسه فه  گوتیشی که  ڕانسه ی فه وه ره زیری ده وه      2162ی ئاوریلی 21 54

 .دا ردانی نیهامی ده ستێوه کار هێنانی ده  به  کان ئیهن به کگرتوه یه  وه ته ، رێکاراوی نه پێیه
تی  وڵهه یارانی ده کی نهه ره کانی سهه بنکهه  لهه  ما کهه شهاری حهه  ک لهه ر خانوویه دا بۆ سه ممه چوارشه هێرشی رۆژی  س له که 71  ڵێن نهیک به ده  یهیتی سوور وڵه یاری ده چاالکانی نه      2162ی ئاوریلی 21 55

 .، کوژراون د بووه سه شار ئه به
تی  وڵهه ده  یه یهیپهاڵ سهوور  کۆمهاری ئیسهالمی لهه  تها کاتێهک کهه: گوتیری  گانی رێبه جلیسی خوبره تیی مه رۆکایه ی سه نەامی لێژنه ینی تاران و ئه می پێشنوێژی هه د خاته حمه ئه      2162ی ئاوریلی 27 51

 .ناڕووخێ  و واڵته ئه
 .بەشەارنیە، ڕاستەوخۆ لە سەرکوتی خەڵکی ناڕازیی ئەو واڵتە دا یروبە گویرەی هەواڵی هەواڵەەری رویترز، هەردوو حکومەتی رووسیە و ئێران بە ناردنی سووتەمەنی بۆ سو      2162ی ئاوریلی 27 57
 15  سهتی پهێ كهردووه،  زیهاتر لهه ده  وه پێشهه  وه مانهگ لهه 64  لهه  یهیكان سهوور تی خۆپیشانەانه وه له   یانە که ی راپۆرتێک رایگه وه بووکردنه  كان به كگرتووه یه  وه ته رێکارای نه      2162ی ئاوریلی 28 58

 .سیش كورژراون زار كه هه 9  و تا ئێستا پتر له و لوبنان كردوه واڵتانی توركیه  یان روویان له و زۆربه جێ هێشتووه   هیان ب كه ، واڵته و واڵته ڵکی ئه خه  س له زار که هه
 .ەی بە پێشێلرردنی دووبارەی ئاگربەس تاوانبار كردیبان كی مون، سررتێری گشتیی رێراراوی نەتەوەیەكگرتوەكان دەوڵەتی سووری      2162ی ئاوریلی 28 59
یی،  وه تهه دێرانی نێونه یی چهاوه ههۆی ئامهاده  اڵم بهه بینهی، بهه  وه خۆیهه  د به سه شار ئه اڵتی به سه دژی ده  و خۆپیشانەانی له  وه کۆبوونه 711  دیسان  ممه رۆژی شه  یهیواڵتی سوور      2162ی ئاوریلی 29 11

 . داوه ست ده  دا گیانی خۆیان له تیانه زایه و ناڕه س له که 26نیا  ته
پها  دەسهت بەسهەرداگرتنی ئەم پهاپۆڕە لە ژێهر . یە پهێ بهووەیر پاپۆڕێك داگر  كە گوایە چەكوچۆڵی بۆ دژبەرانهی دەوڵەتهی سهوور سه  ستیان به هێهە دەریاییەكانی لوبنان ده      2162ی ئاوریلی 29 16

 .دەسبەسەر كراونكەسیش  66كە سێ باری چەكوچۆڵی قورس و سووكی پێ بووە،   2ناوی لوتووڵوی 
  ر کامیها لهه ههه  وانهه قینه و ته ژانهە و ئهه ی هه ختی سهووریه ی پایتهه"مشه، ده"هێه  ی بهه وه قینهه ڕ سهێ ته مهه ی بانه61  ممه کشه ڵێت، رۆژی یه ده  یهیی رێکاستنی شۆڕشی سوور کۆمیته  2162ی ئاوریلی 31 12

 .. ختەا روویان داوه کی جیای پایته یه ناوچه
 

 
 



 2162 مانگیمای
 

 . وه وته برینەاری لێ که 611ی  نهیکهری کوشت و  فه نه 9م  النیکه  هیباکووری رۆژئاوای سووری   دلیب له ئه  نهیکی شوێنێکی نیهامی و هۆتێلێک له  ی خۆکوژیی له وه قینه دوو ته 2162ی مای 6 13
س بهن، چ  کهه 61کان چ  کگرتووه یهه  وه تهه دێرانی نه چهاوه: "واڵنێرانی گهو  ههه  مش، به ده  کان له کگرتوه یه  وه ته سانی رێکاراوی نه ری گرووپی بازڕه به ڕێوه ژنێراڵ رابێر  مۆد، به 2162ی مای 6 14

 .ن ر بکه سه کان چاره شهس، ناتوانن کێ که 6111س و چ  که 31
 .  كوژراون كەسی دیکه 23کانەا  دوایین گرژی و پێکەادانه  و له  و واڵته کانی ئه وامیی تونەوتیژییه رده لە به  یە دەڵێن کهیچاالكانی دژبەری دەوڵەتی سوور 2162ی مای 2 15
نێهوان   ڕ لهه بی شهه ڕه تیی واڵتهانی عهه کیهه کان و یه کگرتووه یهه  وه تهه پێی پالنهی ئهاگربڕی نه بهه  ڕا کهه لێوه ی مهانگی خاکهه 24رۆژی   ڵهێ لهه كان ده كگرتووه یهه  وه تهه رێکاراوی  نه 2162ی مای 2 11

ربازی  سههه 62دا  یههه ماوه و تی کههوژراون و لههه کانی حکومههه کههەاره چه  سههتی هێهههه ده  منههەاڵ بههه 34تائێسههتا   وه و كاتههه ،  لههه سههتاوه دا وه  یهیتی سههوور كههانی حرومههه ئۆپۆزسههیۆن و هێهه
 .کوشت چوون  تیش به حرومه

  2162ی مای 2 17
 

بەپێهی قەبهارەی   بوه ئامهادە نهه  یهیتا ئێستا  ئەنیهوومەنی نیشهتمانیی سهوور  رایگەیانە که  یهیبەرپرسی كومیتەی پێوەنەییەكانی دەرەوەی ئەنیوومەنی نیشتمانیی كوردی سوور
 .دەكەن  یهیسوور  شەا چەنە واڵتێری گرینگی دنیا پشتیوانی لە دۆزی كورد له وه ڵ ئه گه اڵم له بهخۆی دان بە مافەكانی كورد دابنێ، 

 2162ی مای 2 18
 

س و  و کهه موو ئهه دژی ههه  هتها له  ی داوه کهه داری واڵته زێنه تی خه زاره وه  ی به وه بڕیارێکی نوێ ئیهنی ئه  ڕ به مه ی بانه 62،  ممه مریکا، رۆژی سێ شه رکۆماری ئه باراک ئۆباما، سه
 . وه نه پوچ بکه مایه  هیدژی ئێران و سووری  مریکا له مارۆکانی ئه ن گه ده وڵ ده هه  ڵوێست بگرێ که هه  کۆمپانیا بیانیانه

جێکرانی رێررەوتننهامەی  جێبهه  ر لهه تی شەڕ به نیامەانی جینایه ئه یەی بەیکانی مافی مرۆڤ، ئەرتەشی سوور نێودەوڵەتییه  کێک لە رێراراوه رێکاراوی چاودێری مافی مرۆڤ، یه 2162ی مای 3 19
 .ئاگربەس تاوانبار كرد

  2162ی مای 3 71
 

ێن ڵه ە دهیهەزار كەس لە تونەوتیژییەكانی ئەم واڵتەدا كهوژراون بەاڵم رێراراوەكهانی مهافی مرۆڤهی سهووری 9پێی ئاماری رێراراوی نەتەوەیەكگرتووەكان تا ئێستا زیاتر لە  به
 . هەزار كەس  زیاتره 66  دا له و واڵته ر له ی قوربانییانی شه قینه ی راسته ژماره  که

 . ران كوشتوه خۆپیشانەه  یان له كەسی دیکه 61د رۆژی هەینی النیرەم  سه شار ئه نگری به هێهەكانی الیه  یە دەڵێن کهیچاالكانانی مافەكانی مرۆڤ لە سوور 2162ی مای 5 76
شهی  رته ئه  ی خهۆی لهه وه جیابوونهه  یهشهی سهووری رته ی هێههی ئاسهمانیی ئه647ی گهوردانی  رمانهەه بود، فه میە غازی جهابر عهه رتیپ عه مریکا سه نگی کوردیی ئه پێی راپۆرتی ده به 2162ی مای 5 72

 .یانە راگه  و رێژیمه ئۆپۆزیسیۆنی ئه  ست بوونی به یوه د و په سه شار ئه به
 2162ی مای 1 73

 
جێکردنی  جێبهه  ک لهه یه ، نیشانه وه م بۆته کان که ڵچوونه ک تونەی تێکهه یه ی تا راده وه ڕای ئه ره بێ و سه ڕ ده تێپه  هیسووری  س له سمی ئاگربه یانەنی ره راگه  وتوو له حه 4ی  نهیکه
 نابینەرێ  کان پێشنیار کراوه کگرتوه یه  وه ته نه تی نان نێردراوی تایبه ن کووفی عه الیه  له  که  ییه مادده 1  اڵڵه و گه واوی ئه ته

  2162ی مای 7 74
 

شهار  یە، شارە جۆراوجۆرەكانی ئەم والتە هەروەها گۆڕەپهانی ملمالنێهی ناڕازییهان و ئەرتەشهی ئەم واڵتەن  و ئۆپۆزیسهیۆنی بهیسوور  لە بەرەبەری هەڵبژاردنەكانی پارڵمانی له
 .ی بە درۆی تەبلیغاتی ناو برد و تەحریمی كرد و واڵته ی ئهکانی پارلمانی د هەڵبژاردنە سه ئه

و  یە لههیتایی ئەم منهەااڵنەی كە لە دەسهپێری ناڕەزایەتییەكهانی دژی دەوڵەتهی سهوور ره ی بانەمەڕ رایگەیانە ئامهاری سهه69یە رۆژی شەممە یكومیتەی هاوئاهەنگیی شۆڕشی سوور 2162ی مای 9 75
 .كەس 6622دا كوژراون، گەیشتۆتە  واڵته

كەس بووە كە لەم نێهوەدا شهارۆچرەكانی دەورووبەری دەمێشه،  21516ی دەسبەسەركراوانیش لە ماوەی یەك ساڵی رابردوودا  یە ژمارهیبەپێی راپۆرتی هاوئاهەنگیی شۆڕشی سوور 2162ی مای 9 71
 . تیی رێژیم لێ گیراوه تاوانی دژایه  سیان به كەس زۆرترین که 5756بە 

پێویسهتیان بە یهارمەتیی   زار كەس لە خەڵری سووریە لهه د هه ڕ رایگەیانە كە نهیك بە یەك میلیون  و پێنسه مه ی بانه 69كومیتەی نێودەوڵەتیی خاچی سوور رۆژی سێشەممە،  2162ی مای 9 77
 .خێرای خواردن، ئاو و چوار دیوارییەك بۆ ژیان و پاراستن هەیە

ە نیگەرانیهی یووەكان و یەكیەتیی واڵتانی عەرەا لە بارەی درێژەی تونەوتیژیی و ئەگەری هەاڵیسانی شەڕ نێوخۆیی لە هێنەێك لە ناوچەكهانی سهووریرێراراوی نەتەوەیەكگرت 2162ی مای 9 78
 .د سه شار ئه تی به وڵه ستۆی ده ئه  تان خستۆته و حاڵه ری ئه گه تیی ئه رپرسایه به  وه و باره و له  خۆیان دەربڕیوه

  2162ی مای 9 79
 

دا داوای لە الیەنگههران و دژبەرانههی دەوڵەتههی ئەسههەد كههرد كە بە خێرایههی تونههەوتیژییەكان لەم  و رۆژه ر لههه نبیههی عەرەبههی، سههررتێری گشههتیی یەكیەتیههی واڵتههانی عەرەبههیش هههه
 .نەی بڕیاری ئاگربڕی نێوانیان بن واڵتەدا رابگرن و پێبه

 . وه مریکایی کۆبۆته سهتانی ئه ده ڵ کاربه گه ، له مریکای کردوه ختی ئه ردانی واشنگتۆن، پێته سه  که  یهیسوور  نیشهتیمانیی کوردینی  نیومه شانەی ئه 2162ی مای 61 81
مشهیی  هێه ده ی بهه وه قینهه   دوو ته ممه ، رۆژی پێنیشهه ریهرعای سوو شاری ده  کان له کگرتوه یه  وه ته دێرانی رێکاراوی نه رێگای کاروانی چاوه  ی بۆمبێک له وه قینه رۆژێک دوای ته 2162ی مای 61 86

 . وه وته یان کوژراو و برینەاری لێ که ژانە و ده ختی هه پێته
ی  کهه وڵه بهێ ئاکهامیی و تێکشهکانی هه  باس له  زووههێشهتا   ڵێ که کان ده کگرتووه یه  وه ته نه  مریکا له ری ئه وباسی ڕۆیتێرز ، سۆزان ڕایس، نوێنه  نگ پێی راپۆرتی ئاژانسی ده به 2162ی مای 66 82

 .بکرێ  یرانی سووریه یی بۆ قه وه ته تی نێونه نان، نێردراوی تایبه کۆفی عه
  پانەنی گەمهارۆ یەك الیەنەكهان بهه سهه و، هەروەهها یهیدەستێوەردانی نیهامهی دەرەکهی لە تێرهەڵچهوونە نێوخۆییەكهانی سهوور  سێرگیی الورۆف، وەزیری دەرەوەی رووسیە دەڵێ که 2162ی مای 66 83

 . وه وێته ە لێ بکهیسووری  ی له وه لیبی کرا، دەتوانێ گرژی و بێ سەرەوبەرەیی زیاتر له  ی له وه ی ئه وه  واڵته  وه ر ئه سه
 .جارێری دیرە پشتیوانییان لە گەاڵڵەی ئاشتیی كۆفی عەنان كردیە یی گەمارۆكان دژی دەوڵەتی سوور وه واڵتانی ئەنەامی یەكیەتیی ئورووپا وێڕای چڕکردنه 2162ی مای 65 84
دەكەن كە هێههە نیهامیەكهانی   وه بهه  یەدا، راپۆرتەكهان ئامهاژهیبوونی دەیهان كووشهینی رێراهراوی نەتەوە یەكگرتووەكهان بهۆ چهاوەدێری بە سهەر ئاگربەسهی سهوور سەرەڕای ئاماده 2162ی مای 61 85

 .ن ده   ده وڵه رانی ده سەركوتی خوێناویی دژبهحروومە  هەروا درێژە بە 
یە بههۆ كڕینههی چەك و چههۆڵ و كەرسههتەی نیهامههی یههارمەتیەكی زۆر باشههیان لە بههواری مههاڵی پههێ كههراوەو بەپێههی یدژبەرانههی سههوور" : واشههینگتۆن پۆسههت"رۆژنههامەی ئامریرههایی  2162ی مای 61 81

 .ەنگی و رێکاستنی ئەم یارمەتیانەدا بووەکان دەوڵەتی ئامریرا رۆڵی سەرەكی لە هاوئاه زانیارییه
  ی مهانگی مەی لهه61كەس بهوون، رۆژی  266مهانگی رابهردوودا  65ی چهاودێرانی مەدەنیهی رێراهراوی نەتەوەیەكگرتووەكهان كە لە  بەپێی راپۆرتی هەواڵەەریی ریانووستی ژمهاره   2162ی مای 21 87

 .ڕی كەس تێپه 251



زیهاتر لە   ە دەڵهێن کههیهەزار كەس تێپەڕیهوە و كاربەدەسهتانی دەوڵەتهی سهووری 9یە لە یی كوژراوان لە واڵتی سوور زانیارییەكانی رێراراوی نەتەوەیەكگرتووەكان ژمارهبەپێی    2162ی مای 21 88
 . ست داوه ده  كەس نیهامی و پۆلیسیش لە تێرهەڵچوونەكانەا گیانیان له 2511

كەس و  9و كهوژرانی النهیرەم   وه قییه خۆكوژییەا رۆژی شەممە ماشێنێری بارهەڵگری پڕ لە تەقینەوە لە نهیك پایەگایەكی ئەمنیەتی لە شاری دیرئەلهور تهلە تەقینەوەیەكی    2162ی مای 21 89
 . وه وته سی لێ که که 611برینەار بوونی النیرەم 

 . یهیریکی پێەاچوونەوە بە بەرنامەیەكن بۆ كۆنترۆڵی چەكەكانی سوور هاوكاری هاوپەیمانانی ناوچەیی خهمیەیایەكی رۆژئاوا ئاشررای كرد كە دەوڵەتی ئۆباما بە    2162ی مای 26 91
پارێهگهای   یهان لهه  اری سهووران، شه ممه کشهه رۆژی یه  تی سهووریه وڵهه کهانی ده ی هێهه ڵێ تۆپاانهه ، ده نه نەه له  ی له که نەه ناوه  که  یهیر مافی مرۆڤی سوور سه  دێر به گرووپی چاوه   2162ی مای 26 96

 .س کوژراون که 61م  دا النیکه و هێرشانه له. کانی خۆیان ئامانیی هێرشه  ، کردۆته اڵته سه یارانی ده کانی نه پێگه  له  ما که حه
کانی كۆمههاری ئیسههالمیی ئێههران بە هەڵههەانی ئههااڵی واڵتههانی بیههانی نەوتههی  نەوتکێشهههبههانەمەڕ لە راپۆرتێرههەا رایگەیانههە كە  36رۆژنههامەی فههاین نشههاڵ تههایمه رۆژی یەكشههەممە    2162ی مای 26 92

 .ە لە بەنەەرەكانی خۆیان بە قاچاغی دەفرۆشنیسووری
ە لە الیەن یبههاكووری سههووریكەس لە دەسههت و پێوەنههەییەكانی سههەر بە حیهبههۆڵوی لوبنههان لە نههاوچەی حەڵەا لە  63بەپێههی راپههۆرتی هەواڵههەەریی فەرانسههە لە بیههروو ،  2162ی مای 23 93

 .دژبەرانی دەوڵەتەوە رفێنەران
بهڕی   یە لە دەسهپێری سهەرهەڵەانە ناڕەزایەوتییەكهانی خەڵرهی ئەم واڵتە بههیسەرچاوەیەكی ئەمنیەتیی ئامریرا رایگەیانە كە رێژەی نەغەینەی سوور: تلویهیۆنی سی ئێن ئێن    2162ی مای 23 94

 .میلیارد دۆالر دابەزیوە 9تا  1
بەههۆی ئەو گەمارۆیهانەی خهراوەتە سهەری نههیکەی چهوار   پیشەسهازیی نەوتهی سهووریه  ڵهێ کهه ده  یهیبەپێی هەواڵێکی ئاژانشسی رۆیتەرز،  سوفیان عەالو، وەزیری نەوتی سوور   2162ی مای 23 95

 .میلیارد دۆالری زیان پێگەیشتووە
لە رێژێمهی   یهیسهەربازی سهپای سهوور  211ر و  فسهه ئه 3لە ناوچەی قەتیوەی نهیک قەلەمون لە دیمەشه،،   که  ی ئازاد ئاشکرای کردوه یهیخالیە حمود، ئەفسەرێکی سپای سوور   2162ی مای 24 91

 .یانە ئازاد راگه  ی یهیست بوونیان بە سپای سوور یوه و په. ئەسەد جیابوونەوە
  ، لهه تی پهێ دراوه ئموورییهه مه  یهیسهوور  ی پێشهێلکردنی مهافی مهرۆڤ لهه بهاره  لهه  وه کان بهۆ لێکۆڵینهه کگرتوه یهه  وه تهه تی رێکاهراوی نه منیهه ئهن شهووڕای  الیهه  له  کۆمیسیۆنێک که   2162ی مای 24 97

  یهیسههوور  لههه  و مافانههه کانی ئههه تههه ی بابه ربهههرپرسههیاری زۆ ک به یان وه و واڵتههه کانی زانیههاری ئههه   و سرویسههه ڕتههه ئه  وه ژنێههب بههوو بۆتههه  لههه  ممه رۆژی پێههنش شههه  راپۆرتێکهەا کههه
 . ناسانەوه

  مهافی  ر پێشێی كردنهی سه د له سه شار ئه به  کانی رێژێمی کەاره چه  هێهه  ڵێ که و ده  یهیسوور  ر بارودۆخی سه  نوێەا تیشکی خستۆته  راپۆرتێری  كان له كگرتووه یه  وه ته نه  رێراراوی   2162ی مای 25 98
 .وامن رده ڵک به خه  ڵی كۆمه  به  منەااڵن و كوشتنی  دانی نیه شره و ئهمرۆڤ 

هەڵکەوتهوو لە بهاکووری ئەو واڵتە لە ژێهر دەسهتی هێهەکهانی حکهومەتی " حەلەا"یە ڕایانگەیانهە کە زۆربەی هەرە زۆری پارێهگهای یسەرچاوەیەک لە دژبەرانی حکوومەتی سوور   2162ی مای 25 99
 .یەوەیر دەستی سوپای ئازادی سور ە و کەوتووتە بهناوەنەی ئازاد کراو

 .كەس كوژراون 71ەدا زیاتر لە یجۆراوجۆرەكانی سووری  چاودێران دەڵێن لە تێرهەڵچوونەكانی رۆژی هەینی لە ناوچه   2162ی مای 21 611
هەزار کەس  ٣١ورۆزی ساڵی رابردوو را  تها ئێسهتا زیهاتر لە  ری نه به ره دەستپێکردنی خۆپیشانەانەکان لە بهلەسەرەتای   هیبەپێی ئامارێکی چاودێری مافەکانی مرۆڤ لە سووری   2162ی مای 27 616

 .کوژراون
سیشههیان سههەربازی  که 794  و  کههانی حکومههه هێهه  سههیان لههه که 3172نی و  ده ڵکی بێتههاوان ومههه سههیان خههه که 9683  سههه زار که هههه 63ی سههایتی ئههیالف، لەو  ی ئامههاره گههوێره  بههه   2162ی مای 27 612

نێهوان   وتی ئهاگربڕ لهه و ساڵ را و لهه ی ئه لێوه مانگی خاکه  له  و راپۆرته و پێی ئه به. کوژراون  و واڵته کانی ئه کەاره چه  ستی هێهه ده  به  بوون که  و واڵته هەڵگەراوە لە سپای ئه
 .بوون  و واڵته نی و بێ تاوانی ئه ده ڵکی مه کەسیان خه 6211  کەس کوژراون که 6886، تا ئێستا  نەراوه یه هدا راگ یهیکانی سوور نه الیه

رهاو یەكیەتیهی ئوروپها  ئەم و یەكیەتیهی واڵتهانی عەرەا، وەزیهری دەرەوەی ئامری  یهه ی هه یە هەروا درێهژهیلە سهوور" حهولە"ی شهاری  که کوژییه شه ەكان بە ره جیهانیه  وه کاردانه 2162ی مای 28 613
 .كوشتارەیان مەحرووم کرد

دا  ەیکهانی سهووری لە ئالوگۆڕهیەكێك لە فەرمانەەرانی هێهی قودسی سپای كۆماری ئیسالمی لە وتووێژ لەگەڵ هەواڵەەریی ئیسنادا، دانی بە بەشەاریی كاریگەری هێههی قهودس    2162ی مای 28 614
 .ما ر سایتی هەواڵەەریی ئیسنادا نه سه كردو كاتژمێرێك دواتر ئەم هەواڵە لە

بهێ  ، ده یهیسهوور  کان لهه واڵی سی ئێن ئێنی گهو  بهۆ راگرتنهی تونەوتیژییهه کاناڵی هه  به  ممه مریکا رۆژی دووشه شی ئه ڕته شی ئه رۆکی ستادی هاوبه ژنێراڵ مارتین دێمپسی، سه   2162ی مای 29 615
 .ر بکرێ سه  ی له قسهر باس و  به  ربژێری نیهامی بێته به

 .یەیان لە واڵتانی خۆیان وەدرناوەیئاڵمان، فەرانسە، بریتانیا، كانادا و ئۆسترالیا لە دژكردەوەی درێژەپێەانی كوشتاری خەڵری مەدەنی، باڵوێهی سوور   2162ی مای 31 611
ردان بۆ جارێکی دیکە پشهتگیریی تونهەی واڵتەکەی  ی خۆزه 9ڕژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران ڕۆژی سێشەممە،  حەسەن فیروزئابادی، سەرۆکی ستادی هاوبەشی هێهە چەکەارەکانی   2162ی مای 31 617

 ە دووپا  کردەوەیریوبۆ حکومەتی سەرکوتگەری سو
ی كهوژراوانی شهاری  نهەه روه بهۆ په  یهه و رێکاراوه دواداچوونی ئهه بهه و  وه كومیساریای مافی مرۆڤهی رێراهراوی نەتەوەیەكگرتووەكهان لە راپۆرتێرهەا رایگەیانهە كە بەپێهی لێکۆڵینهه   2162ی مای 31 618

 .ئێعەام كراون  سانه و که زۆربەی ئه  که  وتوه رکه یە  دهیولەی سوور حه
یان لە واڵتەکهانی خۆیهان دەرکهرد،  نیوزلەنە و ئوستڕالیا باڵیۆزی سهووریه، بلژیک، ئیسپانیا، ئیتالیا، هۆلەنە،  واڵتانی ئەمریکا، ئاڵمان، بریتانیا، فەڕانسه  ی که وه دوای ئه   2162ی مای 36 619

 .رنا ده کانیان وه واڵته  یان له بڕیارێک باڵوێهی سووریه  و ژاپۆنیش به  تورکیه
ی  ە هەواڵهی كوشهتارێکی دیکههیراوی نەتەوە یەكگرتووەكان لە سووریسەرۆكی هەیئەتی چاوەدێرانی رێرا": رۆبێر  مۆد"و بە وتەی " فرانس پرێس"بەپێی راپۆرتی هەواڵەەریی    2162ی مای 36 661

 .د راگەیانە سه شار ئه کانی به ستی هێهه ده  كەسانی مەدەنی ئەم واڵتە به  له
یە، یر ئهابووریی دەوڵەتهی سهوور فشهار هێنهانی زیهاتر بهۆ سههبە مەبەسهتی   جێگری وەزیری خەزێنەداری ئامریرا بۆ كاروباری تێرۆریسم و زانیارییە ماڵیەكان، ئاشکرای کرد کهه   2162ی مای 36 666

 .یە دادەخایسامان و داراییەكانی بانری ئیسالمیی سوور
 



2162مانگیجوون
 

  لهه  و واڵتهه بەرپرسایەتی جێبەجێ كردنی گەمارۆ ئابوورییەكانی ئهه  که  ته زاره و وه بریکاری ئه" یویە كوهەن ده"رایگەیانە كە حەوتووی داهاتوو تی خەزێنەداریی ئامریرا  زاره وه 2162ی جوونی 2 662
 .ئیسرائیی دەكایە سەردانی واڵتانی رووسیە، بریتانیاو یی بارودۆخی ئێستای ئێران و سوور باره ی لە ئەستۆیە، بۆ وتووێژ له هیدژی ئێران و سووری

روا درێهژە بە یارمەتییەكهانی  یانە كە رێژیمی تاران ههه ی سووریە رایگه"ئەلحەولە"وتەبێژێری وەزارەتی بەرگریی ئامریرا وێڕای ئاماژە كردن بە جینایەتی سامناكی شارۆچرەی  2162ی جوونی 2 663
 .كۆتایی پێ بێ  وته و ره بێ ئه كە ده.  یە کراوهیخۆی بەم واڵتە دەداو لەم تاوانانەدا بەشەارە كە دژ بە خەڵری سوور

دا  هیە رێهگە بهۆ هەڵگیرسهانی شهەڕی نێوخهۆیی لەم سهوورییر سهووری مبهه هه  و واڵتەكە له تاوانبار كرد كە سیاسەتی ئه  وه هێالری كلینتۆن، وەزیری دەرەوەی ئامریرا، رووسیەی به 2162ی جوونی 2 664
 .خۆ  دەكا

  ولهه ڵکی گونهەی حه ههۆی کوشهتوبڕی خهه  ی بهه هیسهنە کهرد و تێیهەا سهووری کی په یهه ژنێهب بڕیارنامه  دانیشتنی نائاسایی خۆیهەا لهه  کان له کگرتوه یه  وه ته ۆڕای مافی مرۆڤی نهش 2162ی جوونی 2 665
 .حکووم کرد مه

تاوانبهار   وه نهەراوێک کۆمهاری ئیسهالمی بهه یه ی راگه وه بووکردنهه  ردان به ی جۆزه62ینی  ، رۆژی هه مشیه رێژیمی دهیارانی  ی نه کیترین پێکهاته ره سه  که  یهیشۆڕای نیشتمانیی سوور 2162ی جوونی 3 661
 .نێ یه گه ده  و واڵته اڵتەاری ئه سه رێژیمی ده   کوچۆڵ به دا و چه رده دا وه یهیکاروباری نێوخۆی سوور  ست له ده  کرد که

یە بە رادەی پێویسهت تەگبیریهان یدیوهاعی سهوور  کگرتووەكان كردووە بۆ دابین كردنهی ئەمنیەتهی خەڵرهی بهێ ەامی یەكیەتیی عەرەا داوایان لە رێراراوی نەتەو یهواڵتانی ئەن 2162ی جوونی 3 667
 .ن بێ و کارێک بکه هه

 .كەس كوژراون 48ی جۆزەردان لە شارە جیا جیاكان النی كەم 62یە لە رەوتی سەركو  كردنی ناڕازیان دا رۆژی هەینی، یبەوتەی چاوەدێرانی سوور 2162ی جوونی 3 668
  2162ی جوونی 3 669

 
ەدا ههی  یلە سهووری  گری كهرد کههفرانسوا ئۆالنە، سەركۆماری فەرانسە لە كۆبوونەوەیەكی رۆژنامەنووسیی هاوبە  لەگەڵ وێالدیمێر پووتین سەركۆماری رووسیە لە پاریس پێەا

 . نابێ  ی بەشار ئەسەد لە دەسەاڵ  جێبەجێ وه کشانه  چەشنە رێگەچارەیەك بەبێ
ئهێمە لەگەڵ : یە رۆژى یەکشهەممە لە رێوڕەسهمى کهرانەوى پارلمهانى نهوێى ئەم واڵتە گهوتىییە، بەشهار ئەسهەد، سهەرکۆمارى سهووریبەپێى راپۆرتى هەواڵەەریى دەوڵەتى سهوور 2162ی جوونی 4 621

 .یە، سیاسیى نیەیرێگە چارەى قەیرانى سوورشەڕێکى راستەقینەى دەرەکى بەرەوڕووین و 
گرنگههی   و  و لهه ڕێ كهه مبوڵ بهه سههته و ئه ره بهه  هیكانی سهووری یرانهه ری قه سهه چاره    بههه كی تایبهه یهه وه كۆبوونه  شهەاریرردن لهه مریرا بههۆ به  ی ئهه وه ره زیهری ده ههیالری كلینتهۆن، وه 2162ی جوونی 7 626

 . وه م كرده ی كه یه وه و كۆبونه شەاری كردنی ئێران له بهبۆ   پێشنیارێری رووسیه
شهار  بێهت به ده"یانهە  چێ رایگه ده ڕێوه واڵتهی توركیها بهه  مبوڵ لهه سهته شهاری ئه  لهه  تی تیرۆر كه وڵه ی نێوده كۆنگره له  ممه مریکا رۆژی پێنش شه ی ئه وه ره زیری ده هیالری كلینتۆن، وه 2162ی جوونی 7 622

 ".جێ بهێلێ به  یهیمێنێ و سوور اڵ  نه سه ده  د له سه ئه
 .ی بوردمان کردووە و هەوڵ بۆ گۆڕینی دیمۆگرافیای ناوچەکە دەدا (جەبەل ئەکراد)بە خەستی چیای کوردان   یهیسوپای سوور 2162ی جوونی 7 623
  2162ی جوونی 8 624

 
نەتەوەیەکگرتووەکانەا ئاشکرای کرد کە لە کاتێکەا هێهە ئاشتی پارێهەکهانی سهەر بەو ڕێکاهراوەیە سهەردانی گونهەێکیان کهردوە ها لە کۆڕی گشتیی ڕێکاراوی  روه بانکی مۆن هه

 کە دانیشتووەکانی لە الیەن هێهەکانی حکومەتەوە هێرشیان کرابووە سەر و کۆمەڵێکی زۆریان لێ کوژراو و برینەار بوون،
و بە تهایبە  بەشهار   و واڵتهه یە داوای لە کاربەدەسهتانی ئههیربڕینی نیگەرانیی خۆی سەبارە  بە بارودۆخی سهوور سەرۆکی ڕێکاراوی نەتەوەیەکگرتووەکان وێڕای دهبانکی مۆن،  2162ی جوونی 8 625

 .اڵتەدا بەڕێوەیەئەسەد کرد کە بە زووترین کا  هەوڵ بۆ کۆتایی هێنان بەو کارەسا  و کوشتارە بە کۆمەڵە بەەن کە دژ بە خەڵکی سڤیی لەو و
 .و كوژراون  یهیتی سوور کانی حکومه کەاره چه  سریژی هێهه ر ده به  ته وتوونه كەس لەم گونەەدا که 78یە دەڵێن النیرەم یدژبەرانی رێژیمی سوور 2162ی جوونی 9 621
جهۆزەردانەوە هەوڵیهان داوە، بچهنە نێهو ئەم گونهەە، بەاڵم هێههە  68کان لە رۆژی پێنش شهەممە،  کگرتووه یه  وه ته بەپێی راپۆرتی هەواڵەەریی رۆیتێرز چاوەدێرانی رێراراوی نه 2162ی جوونی 9 627

 .ە پێشیان پێ گرتوونیكانی سووری تییه وڵه ده
بەرگ شەخسهییەکانی ڕێژیمهی بەشهار ئەسهەد دژ بە خەڵکهی یە و هێر  و کۆمەڵکهوژی سهپا و هێههە یڵچوونەکان لە شارو شارۆچکەکانی سوور هاوکا  لەگەڵ درێژەی شەڕ و تێکە 2162ی جوونی 9 628

 .یە بەرەو خراپی زیاتر دەچێیبێ تاوان، وەزیری دەرەوەی رووسیە  نیگەرانیی واڵتەکەی سەبارە  بە دۆخی نالەباری ئەو واڵتە دەربڕی و ڕایگەیانە کە بارودۆخی سور
لەدایربهووی شهاری عهامودا و   عەبەولباسهت سهەیەه .پهاڵێوراوە  یهیكورد بۆ سەرۆكایەتیی ئەنیومەنی نیشهتمانی ئۆپۆزسهیۆنی سهوور،  كەسایەتییەكی سیاسی  عەبەولباست سەیەه 2162ی جوونی 9 629

 .ژی و چەنە ساڵێرە لە واڵتی سۆئێە ده و دكتۆرای فەلسەفەیه  نه مه ساڵی ته 51
 .كوژران و دەیان كەسیش برینەار بوون" درعا"كەسی دیرە لە شاری  21ی جۆزەردایش النیرەم 21رۆژی شەممە رێرەوتی " سی ئێن ئێن"بەپێی راپۆرتی كاناڵی تەلەفیهیۆنی  2162ی جوونی 61 631
وەبەرچههاو   رایگەیانههە کهههو دەیههەوێ ئێههرانیش لەم كۆنورانسههەدا بەشههەار بهێ، رۆژی شههەممە   یەی کههردوهیی قەیرانههی سههوور رووسهیە كە داوای گرتنههی كۆنورانسههێك بههۆ چارەسهەره 2162ی جوونی 61 636

 .و بەدوور لە عەقڵە  ڵه نەگرتنی دەوری ئێران لە وتووێژەكانەا کارێکی هه
دا  یرانهه و قه ی ئهه وه درێژکردنهه  ڵهێ ئێهران خهۆی لهه یە دەكها و دهییرانی سهوور ریی قهه سهه ئاشهکرا دژایەتهی لەگەڵ بەشهەاریی ئێهران لە دانووسهتانی چاره  دا بهه و نێهوه ئامریرا له 2162ی جوونی 61 632

 . کییه ره تاوانباری سه
کۆتهایی دا   کان بهۆ الواز کهردن و لهه ییهه وه ته نێونه  وڵهه ، هه وه م واڵتهه کانی ئهه تییهه منییه ئه  ن هێههه الیهه  لهه  وه یهیڕیوی سهور ڵکی راپهه ڵی خهه کۆمهه  ڵ کوشتاری به گه هاوکا  له 2162ی جوونی 61 633

 .نەن دان سه ره په  د له سه شار ئه اڵتی به سه دهرووخانی 
یە تونهەوتیژییەكی دیهرەی دژە مرۆیهی لە حەمها ئەنیهام دا و دیهارە ئەو حرهوومەتە جینایەتەكهانی پەرە پێهەاوە و هەتها یحرومەتی سوور: "وەزیری دەرەوەی ئەمریرا رایگەیانە 2162ی جوونی 61 634

 .و بەگشتی دێمۆكراسی سەقامگیر تابێت كاتێك بەشار ئەسەد وەال نەنرێت، ئاشتی
  لههه  كگرتووه یههه  وه تههه نهنان نێههردراوی  جێرردنی پالنههی ئاشههتی كههۆفی ئههه تی كههرد بههۆ جێبههه وڵههه كی نێوده یههه سههتنی كۆنگره مڕۆ داوای به ئههه  ی ڕوسههیه روه زیههری ده سههێرگی الورۆڤ، وه 2162ی جوونی 61 635

 .ن بەه  اڵته سه و ده خۆیان بڕیاری البردنی ئه  ڵکی سووریه خه ، كه ده سه شار ئه مانی به ڵ نه گه كاتێرەا له  نیا له ته  رووسیه ، یانە که ناوبراو رایشی گه.  یهسووری
  2162ی جوونی 61 631

 
و   هیریورژێمهی سهو  ك بهه ی فرۆشهتنی چهه باره گهر  لهه  ڕووسهیه  ی له خنه ربازی ئیسرائیی، ڕه ڵ ڕادیۆی سه گه لێەوانێکی دا له  زیرانی ئیسرائیی له رۆك وه شائۆل موفاز، جێگری سه
 . وه ربازییه رێگای هێهی سه  دی کرد له سه شار ئه داوای رووخانی رێژیمی به



  ماوه کان دا نه ر شاره سه  و کۆنترۆڵی به ڕی الوازی خۆی دایه وپه د له سه شار ئه ی به که اڵته سه ده  یانە که رایگه  یهریونی نیشهتیمانی سو نیومه وێی ئهرۆکی ن یەا،سه بەولباست سه عه 2162ی جوونی 61 637
لەم . کەس کهوژراون 665هەزارو  64یە لە سەرەتاى دەسپێکى ئاڵۆزییەکان لە واڵتهى سهووریە هەتها ئێسهتا النهیکەم یبەپێى راپۆرتی رێکاراوى چاودێریی مافەکانى مرۆڤى سوور 2162ی جوونی 66 638

 .بوون یەیکەسیان سەربازى ئەرتەشی ئازادى سوور 783یە و یلە سەربازانى ئەرتەشی سوور 471هەزارو  3کەسیان خەڵکى مەدەنى،  812هەزار و  9رێژەیە
یە بگهرن و یروداوای لە کاربەدەسهتانی ئێهران کهرد کە ڕێهه لە ئیهرادە و ویسهتی خەڵکهی سهوە لە یەکەمهین لێهەوانی دا، یریوعەبەولباست سەیەا، سەرۆکی نوێی شۆڕای میللی سو 2162ی جوونی 66 639

 .خۆیان بۆ خۆگونیانەن لەگەڵ دۆخی سیاسی داهاتووی ئەو واڵتە ئامادە بکەن
ناوبراو دەڵێ بەڵگەگەلێکمهان لەبەر دەسهت دایە کە . نیگەرانى خۆى دەربڕىیە یکۆفى عەنان نوێنەرى تایبەتى رێکاراوى نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارە  بە ئاڵۆزییەکانى سوور   2162ی جوونی 62 641

،  یهیڕیوی سهوور ڵکی راپهه خهه  س لهه زاران کهه ههه  دوای کهوژرانی بهه کۆمەڵێک خەڵکى مەدەنى لە شارەکانى حۆمس و حەفا لە ژێر رەههێڵەى خومپارەبهاران و تانکەکهانى دەوڵە 
 .ڵک بگرن رینی خه راپه  وێ پیش به دهیانهه  وه کانه ریوه راپه  بۆرمانی ناوچهرێگای   د له سه شار ئه کانی به هێهه

  شهارو ناوچههڵکی  خهه  س لهه زاران کهه ههه  بهه  هیواڵتهی سهووری  منیی لهه رو نها ئهه ی شهه وه وتنهه ئاکامی که  له  یهیری سوور نابه زار په یانە، پێنش هه ى عێراق رایگه وه ره تى ده زاره وه 2162ی جوونی 62 646
 . رێمی کوردستان کردوه هه  ستی پاراستنی گیانی خۆیان روویان له به مه  به  م واڵته جیاجیاکانی ئه

 .زانن ده  م واڵته قازانیی پرسی کورد له  به  یهینی نیشتمانی سوور نیومه رۆکی ئه سه  ک یەا وه بەولباست سه ڵبژاردنی عه چاودێرانی سیاسی هه 2162ی جوونی 62 642
  سهیش لهه ك كه درعا و یه  س له كه( 4)ا و  له حه  س له كه( 8)حمص و   س له كه( 61)دیر زور و   س له كه( 61)مڕۆ  ئه: ئاشررایررد  یهریوكانی شۆڕشی سو نگیه ماهه ی هه لیژنه 2162ی جوونی 63 643

 .كوژراون  هیریوتی سو كانی حرومه منیه ئه  ی هێهه گوله  ما، به حه  سێری تریش له ا و كه ئیەله
ن و سهێ  برهه  ردانی شهاری حوهه داون سهه یان پێنهه د رێگهه سهه شهار ئه تی به نگرانی حرومهه الیهه: یانهە كانیش رایانگه كگرتوه یه  وه ته رێراراوی نه  ر به كانی سه تیه وڵه نێوده  چاودێره 2162ی جوونی 63 644

 . سترێژی گوله ر ده به  ته وتونه دا كه كه جێهێشتنی ناوچه كاتی به   له و چاودێرانه ئۆتۆمبێلی ئه
  نان لهه ی كهوفی عهه كهه   خاڵیه شهه  ین پالنهه كهه نی ئاسهایش ده نیومه ئه  داوا له: یانە پاریس رایگه  پرێس كۆنورانسێرەا له  له  نسه ره ی فه وه ره زیری ده دوێنێ لۆران فابیۆس، وه 2162ی جوونی 64 645

 .ت پێنرێ دا بسه  یهریور سو سه كانەا به كگرتوه یه وهت ی نه7نەی  ژێر به
کێتی دێموکراتیهک  پهارتی یهه  ربه ل، سه جلیسی گه مه  پێکهاتوو له  یهیرێمی کوردستان، کوردانی سوور ختی هه ولێر پێته شاری هه  ، له"ئاڤێستا کورد"ڕی  ی راپۆرتی ماڵپه گوێره به 2162ی جوونی 64 641

 .وتن رێمی رۆژئاوای کوردستان رێککه نترۆڵی ههر کو سه و له  وه کۆبوونه  یهیسوور  نی نیشتمانیی کورد له نیومه و ئه
  بهه  وه سهتێته یەا ببه بەولباسهت سهه ڵبژاردنی عه دا  ههه وڵ ده ههه" ؟ هیریورۆکی ئۆپۆزیسهیۆنی سهو سهه  بێتهه بهۆچی کوردێهک ده" نهاوی  تێک دا بهه بابه  ری فارس له واڵەه ئاژانسی هه  2162ی جوونی 64 647

 (.رێمی کوردستان بستانی سعوودی و هه ره ئامریکا، عه)شی نێوان  پیالنێکی هاوبه
و   تی مرۆڤایههه  ڕ و تههاوان دژی شههه  تاوانبههاری  بههه  ی یهیسههوور  ، رژێمههی یهیسههوور  مرۆیههی  بههارودۆخی    بههه باره خۆیههەا سههه  نههوێترین راپههۆرتی  ، لههه تی وڵههه نێوده  لێبههوردنی  رێراههراوی 2162ی جوونی 64 648

 . تبار كردووه تۆمه  ڵروژی كۆمه
ی  وه ئهه  یهن و پێمهان وایهه ده ده  هیریوڵکی سو تی خه یارمه  که  وه نایشارینه  ئێمه: وتی  ئۆپۆزیسیونی سوریه  یان به تیانه م یارمه کانی ئه ڵ ئامانیه گه  نەی له پێوه  لۆران فابیۆن له 2162ی جوونی 61 649

 .خشین د ببه سه شار ئه اڵتی به سه مانی ده نه  وێ خێرایی به مانه ده  ، بۆیه ی مرۆڤهیاساکانی ماف  یا دژ به د ده سه شار ئه به
ی  مهاوه  کان لهه تونەوتیژیههیههۆی زیهادبوونی  یانە که کاری چاودێران به ڕایگه  ممه ژنڕاڵ ڕۆبیرێت موود، دوینێ شه  یهیروسو  کان له کگرتووه یه  وه ته رۆکی شهانەی چاودێرانی نه سه 2162ی جوونی 67 651

 .ڕۆژی ڕابردوودا راگیرا  ده
رایگەیانهە هەوڵ بهۆ رووخهانى رێژیمهى ئەسهەدو گهۆڕینى حکهوومە  " ههافینگتۆن پۆسهت"وەى رووسیە، سێرگی الورۆف، بە نووسینی وتارێک لە رۆژنامەى ئامریکهایی  وەزیرى دەەره 2162ی جوونی 67 656

 .بەرفراوانە لە ناوچەدا بۆ زیان گەیانەن بە ئێرانلەم واڵتەدا گەمەیەکى سیاسیی 
  سهى سهوورى بهه یهان كه ده  بهه  رۆژانهه  وه یهیهۆى بارودۆخى سهوور یانە، به رانى شاری سلێمانى رایگه و كۆچبه ی كۆچ رى ئیەاره به ڕێوه د،به حمه ئه  مه بار حه زاری جه  سایتی رووداو له 2162ی جوونی 68 652

 .اڵتوون ربازى هه یان سه زۆربه  ن كه كه رێمى كوردستان ده هه  قاچاخ روو له
  شههتییه و كه كردنی ئههه وانههه ره  اڵم ئامههانش لههه كهها ، بههه ده  یهیروكانی سههو ناراوه ی كههه وانههه ربازیی ره شههتیی سههه دوو كه  روسههیه  ، كههه وه بوویرههرده" فههرانس پههرێس"واڵی  ئاژانسههی هههه 2162ی جوونی 68 653

 . كردووه ی ئاشررا نه ربازییانه سه
یانهە  رایگه  وه دا بهوو بۆتهه"كوردسهتان"ی  ی رۆژنامهه"585"ی  ژمهاره  له  دا كه"دی حمه مادح ئه"ڵ  گه وتووێژێك له  له  یهریونی نیشتمانی سو نیومه رۆكی ئه یەا، سه بەولباست سه عه.د 2162ی جوونی 69 654

 . یرانی ئێستای سوریا شرستی هێناوه قه  نان بۆ كۆتایی هێنان به ی كۆفی عه كه پالنه  كه
باراک ئۆباما و ڤالدیمیر پوتین پا  وتووێژێکی دوو قووڵی و ڕاگۆڕێنەوە، لە بەیاننامەیەکی هاوبە  دا ڕایانگەیانە کە نائهارامی و , بە گوێرەی هەواڵی هەواڵەەری فەڕانسە 2162ی جوونی 69 655

دا لە سههەر ە دەبههێ بە زووتههرین کهها  کۆتههایی پێههی بێههت و ڕیههگە بە خەڵکههی ئەو واڵتە بههەرێ تهها لە کەشههێکی ئههارام و دوور لە تههرس و دڵە ڕاوکههێ یریوشههەر و کوشههتار لە سههو
 .داهاتووی سیاسی واڵتەکەیان بڕیاری یەکیاری خۆیان بەەن

  2162ی جوونی 21 651
 

كهانی  ریهه  نهەی بهه یوه ین په كهه رباز و هاوواڵتیهانی كهورد ده سه  داوا له: یانە كەا رایگه یه یاننامه به  له  رانی نیهامیی سپای ئازادی سووریه رمانەه فه  کێک له یه,  دین عەه قاسم سه
 .ن بره  وه خۆی واڵته ناوه  له  یهیسوپای ئازادی سوور

،  كردوه ئامهاده  یهیر بهارودۆخی سهوور سهه تیی له منییهه ئه_حیهبواڵی لوبنان راپۆرتێری نهێنی    به گرووپێکی تایبه  كه  كی دیپلۆماسی بریتانیایی ئاشررایانرردوه یه رچاوه نە سه چه 2162ی جوونی 21 657
ی  وه ر مانههه سههه ڕی ئێسههتا  له و شههه د كۆتههایی پێهههاتوه سههه شههار ئه رێژێمههی به"ی حیهبههوڵو،  كههه پێی راپۆرته بههه .نرێههت داده  یهیر بههارودۆخی سههوور سههه گرنگترین راپههۆر  له بههه  كههه
 ". یه یهییی خاكی سور كپارچه یه

البردنى بەشار ئەسەدە ، هەروەها کامێرون وتى کە لە قۆناغی دواتر پێویستیمان بە رێککەوتنێک لە نێهو رێبەرانهى کهاتى لە ڵی رووسیە خوازیارى  سەرۆک وەزیرى بریتانیا ده 2162ی جوونی 26 658
 .یە هەیە کە بتوانن داهاتوویەکى دێموکراتیک کە مافی هەموو گرووپەکانى تێەا دەستەبەر بکرێ، پێک بێنینیسوور

یانهەبوو کە  بەاڵم پێشهتر چەنهەین جهار رایگه. ، بە راشهکاوى رایگەیانهە کە رووسهیە خوازیهارى البردنهى بەشهار ئەسهەدە 21کۆبهوونەوەى واڵتهانى گرووپهی ویالدیمیر پهوتین لە  2162ی جوونی 26 659
 .د لەسەر دەسەاڵ  بمێنێتەوە یان نا سه شار ئه ن کە  به دەبێ خۆیان بڕیار بەه  یهیخەڵکى سوور

رۆکی  چهاودێرانی  هاوکها  سهه.  ربازیان کوشههتوه سهه 21  وه مهه النیکه  ڵک، بهه ی خهه ره کانی به کەاره چه  ڕ و پهێهکەادانێهکەا هێهه شه  وی ڕابردوو له ڵێن شه ده  یی هیچاالکانی سووری 2162ی جوونی 26 611



 . وه دا بمێنێته نگ وێرانبوه جه  به  و واڵته له  ڵێنی داوه ی به که ڵێت تیمه کان ده کگرتووه یه  وه ته نه
زگهای ئاسایشهی  ڕێگهای ده  ن و لهه كه د ده سه شار ئه كانی ڕژێمی به مریرا و بریتانیا چاودێری جموجۆڵی هێهه كانی ئه ستررده ده  مانگه  وه بووی كرده" ی یلی ستار سانەه ده"ی  ڕۆژنامه 2162ی جوونی 22 616

 . یهیكانی ئۆپۆزیسیۆنی سوور ركرده نێردرێن بۆ سه كان ده وتووه ست كه ده  و زانیارییه  ، وێنه(ی سی ئای ئه)مریرا  نەی ئه واڵگری ناوه ی بریتانیا و ئاژانسی هه وه ره ده
ریی سیاسهی  نابهه و داوای په  وه ته نیشههتوهی شاحسهێنی هێههی ئاسههمانی ئهوردن  بنکهه  لهه  وه ره ڕکه کی شهه یهه فڕۆکه  بهه  یهیوانێههکی سهوور ڵێهت فڕۆکه یانهەنی ئهوردن ده تی ڕاگه زاره وه 2162ی جوونی 23 612

 . کردووه
یەوە لە سهەر ئاوەکهانی ئەو واڵتە، ڕەجەا تەیهب یکانی سوپای سوور شکێنه ی هێهی ئاسمانی تورکیە لە الیەن فڕۆکه٤دوابەدوای خستنە خوارەوەی فڕۆکەیەکی جۆری فانتۆم ئێف 2162ی جوونی 23 613

 .بۆ بەشەاری لە کۆبوونەوەیەکی بەپەلەی حکوومەتەکەی ، کۆتایی بە سەردانەکەی لە برزیی هێنا و بە پەلە گەڕایەوە واڵتەکەیئەردۆغانی سەرۆک وەزیرانی تورکیە 
 .یانە د راگه سه شار ئه ی به كانی سوپاكه ریهه  ی خۆیان له وه بااڵ  جیابوونه  ری پله فسه رباز و ئه كی زۆری سه یه كوژران و ژماره  یهیسوور  س له كه( 91)  ممه دوینێ شه 2162ی جوونی 24 614
اڵمهی  وه  وه پهارێهه  وردبینهی و بهه    بهه  ، حکوومهه تورکیه  له.   کانی واڵتی پێشێی کردوه رێمی ئاوه هه  خوارێ، چونکه  ته رداوه ی به ری تورکیه ڕکه کی شه یه ڵێت فڕۆکه ده  سووریه 2162ی جوونی 24 615

یب  ا تهه جهه ره  ر بۆیهه ههه.  وه داتهه اڵم ده و کها  وه کانی زانی، ئه موو ڕاستێه هه  ی  کاتێک به که واڵته  ڵێت که ده  زیری تورکیه رۆک وه سه.   وه ته ی داوه ییهجێگای گرژ  م رووداوه ئه
 .کا ی دانیشتن ده که کانی واڵته سیاسییه  نه ڵ الیه گه  له  له سه م مه ردۆغان بۆ تاوتوێی ئه ئه

   یهیر سهوور سهه  کردن بهۆ هێهر  کردنهه سهتی خهۆ ئامهاده به مه  تی بریتانیها بهه وڵهه ده:  یانهە کهه ، رایگه یههی بهارودۆخی سهوور    به باره راپۆرتێکیەا سه  له" یلی ستار ده"ی نامه وته حه 2162جوونی  ی25 611
 .کا  ده  کانی ئاماده ره ڕکه شه  هیلیکۆپتێره

یی  یهیی سههوور زاران ئههاواره تهها ئێسههتا هههه  یانههە کههه رایگه  تی تورکیههه چههێ، حکوومههه یی زیههاتر ده و شههپرزه ره ڵ رۆژ بههه گههه  رۆژ لههه  یهیتی سههوور منییههه بههارودۆخی ئه  ەا کهههحاڵێکهه  لههه 2162ی جوونی 21 617
 .یان که بۆ واڵته  وه ته ڕاونه گه

ی کە  بۆ جارێکی دیکە تەقەیان لە فڕۆکەیەکی تورکی کردووە کە سەرقاڵی گەڕان بووە بەدوای فڕۆکەوانهی ئەو فڕۆکەیهه یەیدەڵێت کە هێهەکانی ڕژیمی سوور  حکوومەتی تورکیه 2162ی جوونی 21 618
 .یە کەوتە خوارەوەیبە هۆیەکی نادیار لە سەر ئاسمانی سوور

ە لەگەڵ کاربەدەسههتانی ئەو واڵتە یبڕیههارە لەو سههەردانەیەا سههەبارە  بە ئێههران و سههووریڤالدمیههر پههۆتین، سههەرکۆماری ڕووسههیە بە سههەردانێکی فەرمههی گەییشههتە ئیسههرائیی و وا  2162ی جوونی 21 618
 .دانوستان بکا 

سهەربازی دیهکە ە، کە لە ناویانەا یەک ژنڕال، سەرهەنگێک، سەرگوردێک و چەنەین پهلەدار و یبە گوێرەی هەواڵی ئاژانسی ڕۆیتەرز، کۆمەڵێکی دیکە لە پیاوانی سوپای سووری 2162ی جوونی 21 619
 .، خۆیان گەیانەوەتە تورکیە و داوای مافی پەنابەرییان لەو واڵتە کردووە و دوو واڵته بەدی دەکرێن، لە ماوەی چەنە ڕۆژی ڕابردوودا بە پەڕینەوەیان لە سنووری نێوان ئه

  2162ی جوونی 27 671
 

كۆبوونەوەی دوێنێی نهاتۆ تهایبە  ". دەریاست گوێ بەعورفی نێوەوڵەتی نادا   یهیسوور:"، رایگەیانە(ناتۆ)ئەتڵەسیئەنەرێه راسمۆسن سکرتێری گشتیی هاوپەیمانێتی باكووری 
 .ڵ ناتۆ بکا  گه  بێ راوێژ له ئەنەامێری ناتۆیە و بۆ بڕیارەكانی ده  دا، چونرە توركیه یهیلەئاسمانی سوور  بوو بەخستنە خوارەوەی فڕۆكەیەكی توركیه

کیە، ڕەجەا تەیب ئەردۆغهانی دوای خستنە خوارەوەی فڕۆکەیەکی هێهی ئاسمانی تورکیە لە الیەن دژە ئاسمانییەکانی حکومەتی سوریە و تەقە کردنی لە فڕۆکەیەکی دیکە تور 2162جوونی ی 27 676
 .کی ئەو واڵتە بە کردەوەی سەربازی واڵم دەدەینەوەە کرد و وتی لەمەودوا هەرچەشنە هەڕەشەیەیریوسەرۆک وەزیرانی تورکیە بە تونەی هەڕەشەی لە حکومەتی سو

یانهە،  رایگه  وه هیشهی ئهازادی سهووری رته ئه  ك لهه یه رچاوه سهه.کها  ده  م واڵتهه کانی ئهه ی سهنووره وانهه ربازی ره   هێهی سهه یهیدا، سوور کانی تورکیه نیهامییه  ر جموجۆڵه رانبه به  له 2162ی جوونی 31 672
 . جێگیر كردووه  توركیه  كانی سنووره  له  تانك و زرێپۆشی  د، هێهێری سه شار ئه به  رێژێمیشی  رته ئه

بەنهەی کهرد، لەچوارچێهوەی   لە کۆبهوونەوەی یەکێتهی ئوروپهادا، سهەرکردەکانی واڵتهانی ئوروپها داوایهان لە ئەنیهومەنی ئاسایشهی نێهودەوڵەتی و هەردوو واڵتهی چهین و رووسهیه 2162ی جوونی 31 673
 .زیاتر بکەن  یهیکان، فشارەکانیان بۆ سەر حکوومەتی سوور تونەوتیژیه  حەوتەمی نەتەوەیەکگرتوەکانەا، و بۆ کۆتایی هێنان به

  2162ی جوونی 31 674
 

نهوێیەکەى کهووفى عەنهان، نێهردراوی رێکاهراوى بەپێى راپهۆرتى هەواڵهەەریى فەرانسهە لە بەیهروو ، شهووڕاى نیشهتمانیى سهووریە رۆژى پێهنش شهەممە وێهڕاى ئامهاژە بە گەاڵڵە 
  وه کاته د نه سه شار ئه البردنی به  بیر له  شەاری ناکا له تێکەا به وڵه ی هی  ده وه کۆبوونه نەتەوەیەکگرتووەکان رایگەیانە کە، له

کە لە کۆبهوونەوەی ئەم دوایهیەی نهاتۆدا   ئەمریکهاوە ئاشهکرای کهردوە، لەنهاو داواکارییەکهانی تورکیههی تهورکی لەسهەر زاری سهەرچاوەیەکی وەزارەتهی بەرگهری "وەتەن"رۆژنامەی  2162ی جوونی 31 675
 .دا بسەپێنرێت یهیپێشکەشی کرد، داوای کردوە ناوچەی دژە فڕین بەسەر سوور

 
2162مانگیجووالی

 
 پێشهێلکاریی بە ئامهاژە لەودا کە کهردۆتەوە بهوو راپهۆرتێکى زووانە بەم یەکگرتووەکهان نەتەوە رێکاهراوى ئەمنیەتى شووڕاى کۆمیتەیەکى رۆیتێرز، هەواڵەەریى راپۆرتى بەپێى 2162 جووالی ی6 671

 .کرێ ده ەیسووری بۆ تەقەمەنى و چەک ناردنى بە ئاماژە پێشێلکاریانە ئەم نموونەى لە. کراوە ئێران رێژیمى الیەن لە یەکگرتووەکان نەتەوە رێکاراوى گەمارۆکانى
 .بوو سوورییە دۆخى هێورکردنەوەى خوازیارى ئەمنیە  شووراى دانیشتنی لە نەتەوەیەکگرتووەکان رێکاراوى لە ئامریکا هەمیشەیی نوێنەرى رایس، سۆزان 2162 جووالی ی6 677
 .کا ده  سوورییه رۆکۆماری سه د سه ئه شار به کانی چاکسازییه  له پشتیوانی   ی که رێژیمه که  یانەووه رایگه جار نەین چه ئیسالمی کۆماری رێژیمی ی وه ره ده تی زاره وه جێگری 2162 جووالی ی2 678
  لهه ها روه ههه و  واڵتهه وم ئهه ڕیوی راپهه ڵکی خهه ر سه بۆ  سه ئه شار به کانی ره رکوتکه سه  هێهه هێرشی ئاکامی  له رابردوودا وتووی حه ی ماوه  له  که یان رایگه  سوورییه ئۆپۆزیسیۆنی 2162 جووالی ی2 679

 .کوژراون س که 811. دا د سه ئه شار به شی رته ئه و کان ڵستکاره رهه به  هێهه ڵچوونی تێکه ئاکامی
 کان کێشهه تهوانێ ده  سهوورییه  لهه ن مهه یه سهناریۆی ی وه کردنهه دووپها   وایهه پێشی و  نیه سەا که نەیی وه رژه به  له  سوورییه رژێمی هەرەسهێنانی ڵی، ده عێراق حکوومەتی وتەبێژی 2162 جووالی ی3 681

 .بکا  ر سه چاره
 251 کۆبهوونەوەیەدا لەم" ئەلعەرەبهیە" راپۆرتى بەپێى .هێنا پێک قاهیرە لە کۆبوونەوەیان گەورەترین عەرەا، یەکیەتیی بانگهێشتى لەسەر ئەسەد، شار به دەوڵەتى دژبەرانى 2162 جووالی ی3 686

 .شەار بوون به  سوورییه ئێستای ریژیمی دژبەرى کەسایەتییەکانى لە کەس
 دەسههتەواژەى کە بەوەى سههەبارە  دەربههڕین نههاڕەزایەتى بههۆ ، بەڕێوەچههوو میسههر پێتەختههى لە کە ئەسههەد دا بەشههار حکههوومەتى دژبەرانههى کۆبههوونەوەى لە کە کههورد هەیئەتێکههى 2162 جووالی ی5 682

 .هێشت بەجێ کۆبوونەوەیان ئەم نەگونیاوە، کۆبوونەوەکەدا بڕیارنامەى لە" کورد نەتەوەى"
 .ناکا گوتوگۆ مریکا ئه لەگەڵ ئەسەدەوە داهاتووى بابە  لە شێوەیەک بەهی  واڵتە ئەم کە کرد پێەاگریی رووسیە دەرەوەى وەزیرى جێگرى ریابکۆف، سێرگێئى 2162 جووالی ی5 683
 پێوەنههەییەكی لە سههووریەوە ئەرتەشههی الیە لە فڕۆكەكەیههان بەربههوونەوەی پهها  ئەردۆغههان تەیههب رەجەا ، تورکیههه زیرانههی وه رۆک سههه هەواڵنێههران، باشههگای راپههۆرتی بەپێههی 2162 جووالی ی1 684



 چەشههنە هەر بههۆ واڵتەكەمههان دەریههایی و هەوایههی زەمینههی، هێهەكههانی كە رایگەیانههە هەروەههها. واڵتە ئەم سههەر دەكەیههنە هێههر  كە راگەیانههە ئۆبامههای بههاراك بە تەلەفوونیههەا
 .ئامادەن نیهامی عەمەلیاتێری

 .کوژراون کان ئەمنییەتیه هێهە دەستی بە  سوورییه جیاجیاکانی لەناوچە کەس 11 هەینی دوێنێ ئێوارەی تاکوو کرد، ئاشکرای  سوورییه ناوخۆی هەماهەنگییەکانی لیژنەی 2162 جووالی ی7 685
 و ئاسهایی ڵههکی خه پاراسههتنی بۆ  که کرد ئاسایش نی نیومه ئه  له داوایان پاریس  له کانیانەا وه کۆبوونه کۆتایی یانەنی ڕاگه  له ینی هه دوێنێ  سوورییه دۆسهتی واڵتانی ی ڵه کۆمه 2162 جووالی ی7 681

 .ربکا ، ده  سوورییه واڵتی مڕۆی ئه بارودۆخی بۆ بڕیار وتەا حه نەی به ژێر  له ، سووریه نی ده مه
 .بێنێ اڵ  سه ده  له واز د سه ئه شهار به وێت یانه ده  که ڵێن ده رز به نگێهکی ده  به واڵ  611  له زیاتر 2162 جووالی ی7 687
 بهۆ داههاتوودا کانی وه کۆبوونهه  لهه کهرد داوای نهاو دا ی که سهپێردراوه ئه پهێ  رکهه ئه  له وتنی که رنه سه  به دانی  راشکاوانه نان عه کوفی کان، کگرتووه یه  وه ته نه رێکاراوی نێردراوی 2162 جووالی ی7 688

 .ن بەه ئێران کردنی شەاری به  به ئیهن  سوورییه، یرانی قه کردنی ر سه چاره
 9 و کهوژراون س کهه 3 ئاکامهەا  لهه و  نهاوه  وه یانهه که ناوچه  بهه یهان خومپاره  گولههله  سهوورییه تی حکوومهه کهانی هێهه ڵهێن ده لوبنهان باکووری رسنووری سه کی یه ناوچه   دانیشهتوانی 2162 جووالی ی8 689

 .برینەاربوون  دیکه سی که
 و دەگۆڕدرێهت نهاوچەکە جوغرافیهای رووبهەا  چەشهنە لەو رووداوێکهی ئەگەر" دەڵێهت بەاڵم دەزانێهت بەدوور کهوردی سهەربەخۆی دەوڵەتی دامەزرانەنی ، سوورییه رێژێمی سەرۆکی   2162 جووالی ی8 691

 .سەرهەڵەەدەن نوێ دەوڵەتی چەنەین بەڵکو دەوڵە  یەک نەک
 د، حمهه ئه الم بەلسهه عه و د مهه محه م سهینه ،( ده یهه په) رۆکی هاوسهه موسهلیم، ساڵح  له پێکهاتبون  که کوردستان رۆژئاوای فەێری وه و کوردستان رێمی هه رۆکی سه بارزانی سعوود مه 2162 جووالی ی8 696

 . وه كۆبونه كاتژمێر( 4)  له زیاتر رۆژئاوا لی گه نی نیومه ئه رۆکی هاوسه
  کانی اڵڵهه گه یانهەبوو، رایگه نهاوبراو  كهه دێهت  وه ئهه پها    وه ئهه. برها  دیمشه،  ردانی سهه  ممه دوشهه  رۆژی ، سهوورییه بهۆ   تی وڵهه نێوده  تی تایبهه  نێهردراوی نان، عهه كوفی  بڕیاره 2162 جووالی ی9 692

 . هێناوه شرستیان
  وه تهه كۆبووه مۆسهرۆ  لهه ، سووریه  ئۆپۆزسیۆنی  كانی هێهه  رانی نوێنه  ڵ گه له ، رووسیه  ی وه ره ده  زیری وه الوورۆڤ،  ی سێرگه دوێنێ یانە، رایگه  روسیه  ی"ئینترفاكس"  واڵی هه  ئاژانسی 2162 جووالی ی61 693

 . وه ته لێرەاوه یان واڵته و ئه  یرانی قه کانی ره سه رێگاچاره و  سوورییه  بارودۆخی و
 لە دەسههتی بەعسههەوە، ڕژیمههی دەسههەاڵتەارانی الیەن لە واڵتەکەی خەڵکههی کۆمەڵکههوژیی و سههەرکو  بە دژ دەربههڕین نههاڕەزایەتی نیشههانەی بە سههوورییە، حکههوومەتی بههاڵوێهی 2162 جووالی ی62 694

 .کردووە عێراق حکوومەتی لە پەنابەریی داوای و کێشایەوە پۆستەکەی
 کەس 51 النههیکەم دەمشهه، لە واڵتە ئەم ئەرتەشههی و دەوڵە  ناڕازییههانى نێههوان لە پێکههەادانێک شههەڕو لە رابههردوو رۆژى کە رایانگەیانههە سههوورییە لە مههرۆڤ مههافی چههاودێرانى 2162 جووالی ی62 695

 .بوون واڵتە ئەم کەارى چه دژبەرانى لە کەس 66 و سەرباز 68 مەدەنى، خەڵکى کەسیان 21 لە زیاتر کەسە 51 لەم. کوژران
  کهه یانهە ڕایانگه پاشهان و  وه کۆبوونهه الورۆڤ سهێرگی ، ڕووسهیه ی وه ره ده زیهری وه ڵ گهه له مسههکۆ  لهه  ممه چوارشهه دوێنهێ  سهووریه نیشههتیمانیی نی نیومه ئه نەامانی ئه  له ک یه ژماره 2162 جووالی ی62 691

 .ناهێنێت د سه ئه شار به اڵتی سه ده کردنی پشهتیوانی  له واز  سوورییه تی حکوومه یمانی هاوپه  ڕووسیه
 و مما حههه  لههه  "ترێسههمه" ئههاوایی ڵکی خههه كوشههتاری  بههه   باره سههه خههۆی رانی نیگههه ، سههوورییه بههۆ بی ره عههه کۆمکههاری و كان كگرتووه یههه  وه تههه نه شههی هاوبه ی نێههردراو نان، عههه كههۆفی 2162 جووالی ی64 697

 .ربررێت ده  واڵته و ئه و ئه سهادانی بۆ بڕیارێك داوایررد    رانسه فه واڵتی و ربڕی ده  وه سوورییه شی رته ئه ن الیه له قورس كی چه كارهێنانی به
  ی سههادان لهه شهه ڕه   هه وه ڵ ئهه گهه ن له ربرهه ستۆ و بڕیارێهك ده ئه  تی بگرنه رپرسیاریه ك به موو الیه هه, نی ئاسایش كرد نیومه ئه  داوای له,  ی ترێسمه كه دوای كوشتاره  ڕانسه فه 2162 جووالی ی64 698

 .ن بره  هیسووری
لەقههاو دراوە، راپههۆر  دراوە کە هەزاران کەس لە ئەنههەامانى سههپاى پاسههەاران و هەروەههها هێهەکههانى   وه ، کە لەالیەن ویکههى لیکسههه"ئێسههتراتوۆر"رێکاههراوى  بەپێههى نامەکههانى 2162 جووالی ی64 699

 .دا دەستیان هەیە ەیحیهبوڵوى لوبنان لە فەرمانەەیی کردن و سەرکو  و کوشتارى خەڵکى سووری
 ڵکی خهه ر سهه  کهرده هێرشهیان  د سهه ئه شهار به  رژێمهی  كهانی هێهه مما، حهه شهاری  بهه ر سهه  ی "ترێسهمه" ئهاوایی  لهه ، سهوورییه شۆڕشهی   نگیی ماههه هه ی لیژنه یانەنی راگه  ی گوێره به 2162 جووالی ی64 211

 . وێ که ده رچاو به خێهان و منەاڵ و ژن ناویانەا  له  كه كوژراون، س كه 221 و  که ناوچه
 .دەکا  ئەسەد شار به دەوڵەتى بە ماڵى یارمەتیی ئێران دەڵێ، عێراق دەرەوەى وەزیرى زێبارى، هۆشیار 2162 جووالی ی65 216
 مانهای  بهه کوردستان ئااڵی ڵکردنی هه  وایه پییان و یشتوون گه نه کورد کانی کێشه  له  سووریه کانی به ره عه ئێستا  تا  وه داخه به  که یانە رایگه,  سوورییه  له كورد نوسانی رۆژنامه 2162 جووالی ی65 212

 . یه وه جیابوونه
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