چوارهم 

بهشی 


ئاماده کردنی  :رهحمان نهقشی

خوێنهری هێژا له  61مانگی رابردوو دا کۆمهاڵنی وهزاڵه هاتووی خهڵکی سوورییه دژی زۆڵم زۆری و ریژیمی دیکتاتۆری بنهماڵهی ئهسهد ،زۆر بویرانه و ئازایان هاتوونه سهر شهقام و به دروشمی
شؤڕشگێرانه بۆ چاکسازی و ئازادی یه دێموکراتی یهکان لهخۆبردوویی زۆریان له خۆ نیشان داوه ،سهرهرای ئههو هههموو کوشهتارهی هێههه سههرکوتکهرهکانی رێژیمهی سهوورییه ،ورده ورده ئاکهامی ئههو
خهباته ریژیمی دیکتاتۆری ئهسهد له رووخان نیهیک دهبێتهوه .به هیوای سهرکهوتنی داخوازه رهواکانی کۆمهالنی خهڵکی سوورییه و نهمانی رێژیمه دیکتاتۆرهکانی رۆژههاڵتی نێوهراست.
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وەزارەتى دەرەوەى ئامریکا رایگەیانە رێکاراوێک بۆ کۆ کردنەوەى زانیارییەکان لە بابە پێشێلکردنى مافەکانى مرۆڤ لە سوورییە پێک دێنێ.
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ههواڵەهری خوێنەکارانی ئێران ،ئسنا ،رۆژی سێ شهممه65 ،ی خاکهلێوه ،له زمان مهسعوود جههزایری نووسهی" :واڵتهانی کۆنهپهرهسهتی عههڕهبی و ئههو واڵتانههی دیکهه کهه لهه
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كووفی عەنان ،نهوێنەری هاوبەشهی رێراهراوی نەتەوە یەكگرتووەكهان و یەكیەتیهی واڵتهانی عەرەا بهۆ كاروبهاری سهوورییە ،داوای لە شهووڕای ئەمنهیە كهردووە تها رۆژی  22ی
خاکهلێوه وەك مۆڵەتێك بۆ دهوڵهتی سوورییه بۆ جێبهجێ کردنی بەشێك لە گەاڵڵەی ئاشتیی پێشنیار كراو بۆ چارەسەری قەیرانی ئهو واڵته دیاری برا.
پاپۆری چاوهدێری "سامتالیوی" سەربە ناوگانی رووسیە لهه دەریهای رە رۆژی دووشههممه لهه بەنهەەری سواسهتوپۆلی را بەرەو دەربەنهەی بۆسهوێر و داردانێهی وەڕی كەو تها بهۆ
جێبەجێرردنی كۆمەڵێك ئەركی پێسپێردراو لە قەراغەكانی سوورییە لەنگەر باا.
بە مەبەستی پشتیوانی كردن لە هێهە چەكەارەكانی دژبەرانی ئەسەد لە  3مانگی داهاتوودا لهالیهن ئهو واڵتانهوه  611میلیون دۆالر یهارمەتی بە شهوورای نیشهتمانیی سهوورییە
دەكرێ و كاربەدەستێری شوورای نیشتمانی سوورییە ئەم هەواڵەی پشتڕاست كردەوە.

ئاڵۆزییهکانی سوورییه رۆڵیان ههبوه دهبێ تهمبێ بکرێن.
هاوکا لهگهڵ هاتنه ئارای تێکههڵچوونی تونە له نێوان هێهه نیهامیهکانی الیهنگری بهشار ئهسهد ،سهرکۆماری سهوورییه ،لهگههڵ نههیارانی چهکهەار لهه دهورووبههری دهمشه،،
گوتهبێژی کووفی عهنان رایگهیانە که ناوبراو قهرار وایه بۆ باس له بارهی سوورییه رۆژی 23ی خاکهلێوه بچێته تاران.
رێراراوی لێبوردنی نێودهوڵهتی له راپۆرتێرەا دهڵێت له كاتی رهزامهنەیی بهشار ئهسهد لهگهڵ پالنی ئاگربوست لهه حههوتووی رابهردووهوه هههتا ئێسهتا ،النیرههم  232كههس
كوژراون و زهبروزهنگ و هێرشی هێهه ئهمنییهتیهكانی رێژیم ههر بهردهوامه.
سەرەڕای ئهوهی كە حروومەتی سوورییە له رواڵهتەا قایی به راگرتنی ئهاگربەس بهووه ،بههاڵم رۆژی رابهردوو نههیرەی  3هەزار كەس لە خەڵرهی ئەم واڵتە پەنایهان بهۆ خهاكی
توركیە برد.
بان کی مۆن ،سکرتێری گشتیی رێکاراوی نهتهوه یهکگرتوهکان ،رۆژی ههینی به تونەی گههڕی نهوێی هێرشهی هێههکهانی وهفهادار بهه بهشهار ئهسههد بهۆ سههر خههڵکهی سهوورییهی
مهحکووم کردوه و گوتوویهتی ،دهوڵهتی سوورییه به خێرایی و بێ مهرج سهرجهم عهمهلیاته نیهامیهکان له دژی خهڵکی سوورییه رابگرێ.
حکومهههتی سههوورییه دهڵههێ بهههر لههه جێبهههجێکردنی بهنههەی کشههانهوهی هێههکههانی لههه نێههو شههار و ناوچهههکان گهههرهنتی پتهههوی دهوێ بهههوهی کههه لهالیهههن ئۆپۆزیسههیۆنهوه شهههڕ و
ئالۆزییهکان ڕادهگیرێ.
بەپێی راپۆرتی كەناڵی "ئهێن تهی وی" ئەرتەشهی سهوورییە رۆژی دووشهەممە تەقەی لەم ئهاوارانە كهرد كە هەوڵیهان دەدا پەنها بهۆ واڵتهی تهوركیە بەرن و لە ئاكهامی ئەم تەقە
كردنەدا سێ كەس برینەار بوون.
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کۆتایی هاتنی ئهو مۆڵهتهی که بۆ چوونه دهری هێهه نیهامیهکانی سوورییه له شوێنهکانی نیشهتهجێ بهوونی خههڵک و دهسهت پهێ کردنهی ئاگربههس لهگههڵ دژبههرانی دهسههاڵ
راگهیهنەرابوو ،نهیتوانیوه کۆتایی به تونەوتیژییهکان له سوورییه بێنێ.
وهلیە موعههللیم ،وهزیهری دهرهوهی سهوورییه ،سههردانی رووسهیهی کهردوه و بهاس لههوه دهکهرێ کهه ئامهانیی نهاوبراو لههو سههفهره وتهووێژ لهگههڵ بهرپرسهانی رووسهیه لههبارهی
جێبهجێکردنی گهاڵڵهی ئاشتی له سووریهیه که له الیهن کووفی عهنان ،نوێنهری تایبهتیی نهتهوه یهکگرتوهکانهوه هاتۆته گۆڕێ و دهوڵهتی رووسیه پشتیوانی لێ کردوه.
سێرگێئی الوروف ،وەزیری دەرەوەی رووسیە پا چاوپێرەوتن لەگەڵ وەلیە موعەلیم ،وەزیری دەرەوەی سووریە پێەاگری كرد كە دەمێش ،دەبهێ دهسهبهجێ و بهێ کوشهتنی کها
گەاڵڵەی ئاشتیی كووفی عەنان جێبەجێ برا.
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سەرەڕای ئەوەی كە یەكەمین گرووپی چاودێرانی رێراراوی نهتهوه یهکگرتووهکان سهفهریان بۆ سوورییه کردوه ،بەاڵم هەتا ئێستا ئاگربەس لەو واڵته سەقامگیر نەبووە.
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چاالكانی مافی مرۆڤی سوورییە رایانگەیانەوه كە ئەرتەشی سووریە رۆژی یەكشەممە 27 ،ی خاكەلێوە به خهستی بنکهکانی دژبەرانی لە شاری حومس بۆردمان كردوه.
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بورهان غەلیون ،سەرۆكی ئەنیوومەنی نیشتمانی سوورییه رایگهیانە كە لەو واڵته شتێك بە ناوی "كوردستانی سوورییه" نیە و نیهامی فیەراڵی له سووریه بە "خههون و خههیاڵ
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سووزان رایس گوتی ،بهردهوامیی تونەوتیژییهکان و هێرشهکانی هێههکانی بهشار ئهسهد ،فهلسهفهی ناردنی چاوهدێران بۆ سوورییهی خستۆته ژێر پرسیارهوه
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هیالری کلینتۆن وهزیری دهرهوهی ئهمریکا گوتوویهتی که واشینگتۆن هیواداره باشترین رێگه چاره بۆ سهوورییه بەۆزرێتههوه بههاڵم ئهگههر ئاگربههس لهه سهوورییه شکسهت باوا،لهه
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بهردهوامیی تونەوتیژییهکان له سوورییه سهرهڕای ئامادهبوونی چاوهدێرانی پارێههری ئاشتیی نهتهوه یهکگرتوهکان لهو واڵته ،بۆتهه ههۆی ئههوهی کهه گهاڵڵههی ئاشهتیی کهووفی
عهنان و توانایی ئهو بۆ سهقامگیر کردنی ئاگربهس له نێوان دهوڵه و دژبهرانەا بکهوێته بهر گومانهوه.
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وهلیە موعهلیم وهزیری دهرهوهی سوورییه زیاتر کردنی ژمارهی چاوهدێرانی رێکاراوی نهتهوه یهکگرتوهکانی رهد کردهوه.

شووڕای نیشتمانی سوورییە كە نوێنەرایهتیی ئۆپۆزیسیۆنی ئەم واڵتە دهکا ،رایگەیانە كە لە الیهن خۆیەوە ئاگربەسی یەك الیەنە قبووڵ ناكا.
وهزیری دهرهوهی ئاڵمان رایگهیانەوه که له کۆبوونهوهی واشینگتۆن ،سهرجهم پرسهکانی ئێستای پێوهنەیەار به سیاسهتی دهرهوه لێهک دهدرێنههوه و دۆزینههوهی رێگهچارهگههلێک
بۆ کۆتایی هێنان به تونەوتیژیی له سوورییه ناوهنەی باسهکانی ئهو وتووێژانه دهبێ.
دوو ئهنەامی ئهنیومهنی پیرانی ئههمریرا دهڵهێن كهه كۆمهڵگههی نێودهوڵههتی دهسهتبهرداری گههلی سهوورییه بهووه و داوایهان لهه ئههمریکا و هاوپهیمانههکانی كهرد تها لهه پێنهاو
كۆتایی پێهێنان به كوشتاری خهڵکی سوورییه به دهستی هێههکانی بهشار ئهسهد ئۆپۆزسیۆنی ئهو واڵته پڕچهك بکهن.
وهزیههری دهرهوهی ئێههران لههه دانیشههتنێکەا لههه گهههڵ نوێنهههری تایبهههتی نهتهوهیهههكگرتووهكان و یهکیهههتیی واڵتههانی عهههرهبی بههۆ چارهسهههر کردنههی قهههیرانی سههوورییه پشههتیوانیی
رێژیمهکهی لە بەشار ئەسەد ،دیکتاتۆری سوورییه دووپا کردەوە.
سووزان رایس نوێنهری ئهمریکا له رێکاراوی نهتهوه یهکگرتوهکان له کاردانهوه به ئامادهیی دهربڕینی دهوڵهتی سووریه بۆ جێبهجێکردنی ئاگربههس بهه هههواڵنێرانی گهو کهه
به سهرنیەان به بهردهوامیی تێکههڵچوونهکان و جێبهجێ نهکردنی بهڵێنهکانی پێشووی دهوڵهتی سهوورییه بهۆ ئاگربههس ،نهاکرێ ئههو بهڵێنهه نوێیههی دهوڵههتی سهوورییه زۆر
جێگهی باوهڕ بێ.
ئاگربەسی نێوان الیەنەكانی سوورییە كەمتر لە رۆژێری بهڕ نههکرد و ئەم ئاگربەسهە لهه ئاکهامی تێرهەڵچهوونێکی چەكهەاری لە نێهوان ئۆپۆزیسهیۆنی چهکهەاری سهوورییه و هێههە
دەوڵەتییەكان لە باكووری رۆژاوای ئەم واڵتەدا ههرهسی هێنا.
لە رۆژی یەكەمههی ئههاگربەس دا النههیرەم  21ی كەس كههوژران و هەروەههها چەنههە كەس لە رەوتههی خۆپێشههانەانهکانی رۆژی هەینههی 25 ،ی خههاكەلێوە لههه الیهههن هێضهههکانی
دهوڵهتهوه درانه بهر دهسرێژ و كوژران.
پشهتیوانی و پشهتگیریی رووسهیە لە سههوورییە بە شهێوازی جۆراوجهۆر هەروا بەردەوامە .رۆژی هەینههی كاربەدەسهتێری پهلەبەرزی وەزارەتهی بەرگههری رووسهیە رایگەیانهە كە پههاپۆڕە
نیهامیەكانی رووسیە لە نهیك كەنارەكانی سوورییە لە دەریای مەدیتەرانە بە بەردەوامی لە حاڵ كێشك و پاسهوانیەا دهبن.
دژایهتی رووسیه لهگهڵ نێوهڕۆکی بڕیارنامهکهی ئهمریکا له بارهی قهیرانی سوورییه که داویهتی به شۆرای ئهمنیهتی نهتهوه یهکگرتوهکان ،بهوو بهه ههۆی ئههوهی کهه دهنگهەان
له بارهی ئهو بڕیارنامهیه وهدوا بارێت.
به پێی راپۆرتی ههواڵەهری رۆیتێرز ،رووسیه پشتیوانی له ههوڵهکانی کووفی عهنان بۆ جارهسهری قهیرانی سوورییه دهکا بهاڵم له ههمان کاتیشەا ههموو ههوڵهکانی خهۆی
بۆ پشتیوانی له دهسهاڵتی بهشار ئهسهد ،سهرکۆماری ئهو واڵته له بهرانبهر "ئیرادهی رۆژئاوا بۆ گۆڕینی ئهو" وهگهڕ خستوه.
بە پێی راپۆرتی "ئێشپیگێی" پاپۆڕێری بارهەڵگری ئاڵمانی كە بارێکی چهک و چۆڵ له ئێرانی بهروه سهوورییه لهێ دابهوو ،لە مەودایەكهی كەم لهه نیهیهک بەنهەەری تهرتووسهی
سوورییە راگیرا.
شۆڕای ئهمنیهتی رێکاراوی نهتهوه یهکگرتوهکان له دانیشتنی رۆژی شهممه 21 ،ی خاکهلێوه بڕیارنامهیهکی پهسنە کرد و بهو پێیه رهزامهنەیی خۆی لهگهڵ ناردنی گرووپێهک
له چاوهدێران بۆ سوورییه به مهبهستی چاوهدێری به سهر رهوتی ئاگربهس لهو واڵته دهربڕی.
راپۆرتهههکان بههاس لههه گوللههه بههاران کردنههی شههاری حههومس ،سههێههمین شههاری گهههورهی سههوورییه دهکهههن و چاالکههانی نهههیاری دهسهههاڵ دهڵههێن النیکهههم  67کهههس لههه ئاکههامی
تێکههڵچوونهکانی رۆژی شهممه کوژراون.

" دەزانێ و دەڵێ "خودموختاری"

بۆ گەلی كورد قبوڵ ناكەین.

بە پێی راپۆرتی هەواڵەەریی فەرانسە چاودێرانی مافەكانی مرۆڤ لە سوورییە رایانگەیانەوه كە لهه مهاوەی  63مانهگ لە دەسهتپێری ناڕەزایەتیەكهان ئههو واڵتههدا زیهاتر لە 66
هەزار كەس كوژراون.
راپۆرتی کاناڵی ئهلعهرهبییه ،شێخ حهمهد بنخهلیوه ،پاشای قهتهر دهڵێ ،خهڵکی سوورییه پێویستیان به چهکه و پشهتیوانیی ئاشهتیاوازانه بهۆ ئههم قۆناغهه دهردێهک لههوان
سووک ناکا.

گهڵ واڵتانی زلهێهی دیکه ههنگاوهکانی دیکه لێک دهدهنهوه.
هیالری كلینتۆن ،وەزیری دەرەوەی ئامریرا دەڵێ بارودۆخی سوورییە گەیوەتە ئەم جێگەیە كە ئەگەر بهشار ئهسهد تونەوتیژی وەال نەنێ ،لەگەڵ رێگەچارەكهانی دیهرەی ئامریرها
رووبەڕوو دەبێتەوە.

38

26ی ئاوریلی 2162

39

26ی ئاوریلی 2162

41

26ی ئاوریلی 2162

46

26ی ئاوریلی 2162

42

26ی ئاوریلی 2162

43

22ی ئاوریلی 2162

44

22ی ئاوریلی 2162

45

22ی ئاوریلی 2162

41

22ی ئاوریلی 2162

47

24ی ئاوریلی 2162

48

24ی ئاوریلی 2162

49

25ی ئاوریلی 2162

51

25ی ئاوریلی 2162

جێگری سررتێری گشتیی رێراراوی نەتەوەیەكگرتووەكان دەڵێ ئەگەرچی لە واڵتی سوورییە ئاگربەس راگەیەنەراوە ،بەاڵم پێشێلراریی مافی مرۆڤ لهو واڵته درێژەی هەیە.

56

21ی ئاوریلی 2162

چاالكانی سوورییە دەڵێن که رۆژی چوارشەممە النیرەم  7كەسی دیکه له سوورییه بە دەستی هێهە ئەمنیەتیەكان كوژران.

52

21ی ئاوریلی 2162

عهبەولحهلیم خهدام ،جێگری پێشووی سههرکۆماری سهوورییه لهه وتووێژێکهەا ،کۆمهاری ئهسهالمیی ئێرانهی بههوه تۆمههتبار کهرد کهه دهسهتی لهه کوشهت و بهڕی نههیارانی دهوڵههتی

53

21ی ئاوریلی 2162

54

21ی ئاوریلی 2162

55

21ی ئاوریلی 2162

51

27ی ئاوریلی 2162

57

27ی ئاوریلی 2162

بە گویرەی هەواڵی هەواڵەەری رویترز ،هەردوو حکومەتی رووسیە و ئێران بە ناردنی سووتەمەنی بۆ سوورییە ،ڕاستەوخۆ لە سەرکوتی خەڵکی ناڕازیی ئەو واڵتە دا بەشەارن.

58

28ی ئاوریلی 2162

رێکارای نهتهوه یهكگرتووهكان به بووکردنهوهی راپۆرتێک رایگهیانە که لهوهتی خۆپیشانەانهكان سهوورییه لهه  64مانهگ لههوه پێشههوه دهسهتی پهێ كهردووه ،زیهاتر لهه 15

59

28ی ئاوریلی 2162

بان كی مون ،سررتێری گشتیی رێراراوی نەتەوەیەكگرتوەكان دەوڵەتی سوورییەی بە پێشێلرردنی دووبارەی ئاگربەس تاوانبار كرد.

11

29ی ئاوریلی 2162

واڵتی سوورییه رۆژی شهممه دیسان  711کۆبوونهوه و خۆپیشانەانی له دژی دهسهاڵتی بهشار ئهسهد به خۆیههوه بینهی ،بههاڵم بهه ههۆی ئامهادهیی چهاوهدێرانی نێونهتههوهیی،

16

29ی ئاوریلی 2162

12

31ی ئاوریلی 2162

ئاگربهسه ناقایمهکهی نێوان الیهنهکانی سهوورییه رۆژی هههینی بهۆ جهارێکی دیکهه شهکێنەرا .هێههه ئهمنیهتیههکان رۆژی هههینی دیسهان نارازیانیهان وهبههر گهولە دا و بنکههکانی
ئۆپۆزیسیۆنیان خسته بهر رههێلهی ئاگری چهکوچۆڵی خۆیان.
ئالێن ژووپه وهزیری دهرهوهی فهڕانسه رۆژی ههینی دووپاتی کردهوه که جیهان ناتوانێ لهوه زیاتر چهاوهڕێی جێگیهر بهوونی ئاگربههس و گهاڵڵههی ئاشهتیی کهووفی عههنان بهێ،
ههروهها وریایی داوه که سوورییه له بهرهبهری کهوتنه نێو شهڕێکی نێوخۆییه.
چین که تا ئێستا پێشی به بڕیاری تونەتری رێکاراوی نهتهوه یهکگرتوهکان له دژی سوورییه گرتوه ،گوتی ئامادهیه ههوڵی زیاتر بۆ پاراستنی ئاگربهس بهەا و یارمههتی بهه
لێژنهی چاوهدێرانی نهتهوه یهکگرتوهکان بکا.
ئاکامی لێکەانهوهیهکی رێکاراوی نهتههوه یههکگرتوهکان کهه رۆژی پێنیشههممه بهوو بۆتههوه بهاس لههوه دهکها ،کهه لهه دهسهتپێکی راپههڕینی خههڵکی سهوورییه لهه مهانگی مارسهی
2166هوه ،تا ئێستا  66ههزار کهس کوژراون و  231ههزار کهسیش ئاواره بوون.
رووسیه و فهڕانسه پێشنووسی بڕیارنامهیهکی نوێیان له بارهی سوورییهوه پێشکه به ئهنەامانی شۆڕای ئهمنیهتی نهتهوه یهکگرتوهکان کرد .لههو بڕیارنامهه پێشهنیار کهراوهدا
داوا له شووڕای ئهمنیه کراوه بڕیاری ناردنی  311تا  511کهس له چاوهدێران بۆ چاوهدێری به سهر چۆنیهتیی جێبهجێ کردنی گهاڵڵهی ئاشتیی کووفی عهنان پهسنە بکا،
بەپێی راپۆرتی هەواڵەەریی رۆیترز ،رێژەی چاوهدێران النهیرەم  311كەس و مهاوەی مەئمهوورییەتی ئەوان بهۆ سهێ مانهگ درێهژ دەكهاتەوە .شهۆرای ئەمنهیە هەروەهها خوازیهاری
راگرتنی تونەوتیژی لە الیەن دەوڵەتی سوورییە و دژبەرانی دەوڵەتەوە بوون
بهاڵوێهی كۆمهاری ئیسهالمی لە دەمێشه ،جهارێری دیهرە وێهڕای دەربڕینهی نهاڕەزایەتی لە رووخهانی دەوڵەتهی بەشهار ئەسهەد گهوتی :نەیهارانی سهووریە دهیانهههوێ سهووریه تووشههی
چارهنووسی لیبی بێ.
كووفی عەنان ،نوێنەری تایبەتیی رێراراوی نەتەوە یەكگرتووەكان و یەكیەتیی واڵتهانی عەرەا بهۆ كاروبهاری سهوورییە دهڵهێ كە هەوڵهی رێراهراوی نەتەوە یەكگرتووەكهان بهۆ
ناردنی  311چاوەدێری ئاشتی پارێهی نێودەوڵەتی بۆ سوورییە وەك کا و ساتێکی گرینگ بۆ سەقامگیریی هێمنایەتی لەم واڵتە دادهنرێ.
عهبەواڵ بن سامر ئهلموحلیم" ،ئەنەامی شووڕای نیشتمایی سوورییە دهڵێ که سپای قودس له خاکی عێڕاقەا سهرقاڵی راهێنانی نهیرەی  611هەزار كەس بۆ شەڕی سەر شهەقام
و پارتیهانی له دژی نهیارانی بهشار ئهسهده.
بەپێههی راپههۆرتی رۆژنههامەی "واشههینگتۆن پۆسههت" :ئەم كەسههانەی كە بههۆ دابینرردنههی تێرنۆلههۆژیی پێشههرەوتووی شههوێن هەڵگههری وەك مۆبایههی و ئینتێرنێههت ،هاوكههاریی رێههژیمە
سەركوترەرەكانی ئێران و سوورییە دەكەن ،به بڕیارێری نوێ سهرۆکایهتیی ئهمریکا گهمارۆیان دهخرێته سهر.
ههواڵەهری رۆیتێرز هێههکانی ئهسهد به تانک و زرێپۆ هێرشیان بردۆتهه سههر شهاری حههما و چهنهە ماڵیهان ئهاگر تێبههر داوه .ژمهارهی کهوژراوانی ئههو هێرشههی النیکههم 21
کهس و برینەارهکانیشی  11کهس راگهیانەوه و ههروهها بووی کردۆتهوه که ژمارهی کوژراوان دهتوانێ لهوه زیاتر بێ.
بە پێی راپۆرتی هەواڵەەری فەرانسە ،مونسیف مەزرووقی ،سەركۆماری نوێی توونس لە وتووێژێرەا لەگەڵ رۆژنامەی "ئەلحەیها "دا دەڵهێ سهەركۆماری تهوونس دەڵهێ سهەردەمی
بەشار ئەسەد لە سوورییە بەسهر چووه و ناوبراو زینەوو یا مردوو دەبێ بڕوا.

سووریهدا ههیهو گوتیشی ،رێژیمی تاران له کوشتنی رۆژانهی دهیان کهس له سوورییه بهرپرسیاره.
سێناتۆر جان مهک کهین وێڕای رهخنهی تونە له کردهوهکانی شۆرای ئهمنیهتی نهتهوه یهکگرتوهکان گوتی :سهرهڕای بهردهوامیی کوشت و بڕهکان له سوورییه ،کاری چهاوهدێران
وهک نوکتهیهکی خۆ وایه.
وهزیری دهرهوهی فهڕانسه گوتیشی که فهڕانسه لهگهڵ چهنە واڵتی دیکه بهڵگهکانی فهسڵی حهوتهمی مهنشووری رێکاراوی نهتهوه یهکگرتوهکانیان خسهتۆته بههر بهاس کهه بههو
پێیه ،رێکاراوی نهتهوه یهکگرتوهکان ئیهن به به کار هێنانی دهستێوهردانی نیهامی دهدا.
چاالکانی نهیاری دهوڵهتی سوورییه دهڵێن نهیک به  71کهس له هێرشی رۆژی چوارشهممهدا بۆ سهر خانوویهک لهه شهاری حههما کهه لهه بنکههکانی سههرهکی نههیارانی دهوڵههتی
بهشار ئهسهد بووه ،کوژراون.
ئهحمهد خاتهمی پێشنوێژی ههینی تاران و ئهنەامی لێژنهی سهرۆکایهتیی مهجلیسی خوبرهگانی رێبهری گوتی :تها کاتێهک کهه کۆمهاری ئیسهالمی لهه پهاڵ سهوورییهیه دهوڵههتی
ئهو واڵته ناڕووخێ.

ههزار کهس له خهڵکی ئهو واڵته ،واڵتهكهیان به جێ هێشتووه و زۆربهیان روویان له واڵتانی توركیهو لوبنان كردوهو تا ئێستا پتر له  9ههزار كهسیش كورژراون.

تهنیا  26کهس لهو ناڕهزایهتیانهدا گیانی خۆیان له دهست داوه.
هێهە دەریاییەكانی لوبنان دهستیان به سهر پاپۆڕێك داگر كە گوایە چەكوچۆڵی بۆ دژبەرانهی دەوڵەتهی سهوورییە پهێ بهووە .پها دەسهت بەسهەرداگرتنی ئەم پهاپۆڕە لە ژێهر
ناوی لوتووڵوی  2كە سێ باری چەكوچۆڵی قورس و سووكی پێ بووە 66 ،كەسیش دەسبەسەر كراون.
کۆمیتهی رێکاستنی شۆڕشی سوورییه دهڵێت ،رۆژی یهکشهممه 61ی بانهمههڕ سهێ تهقینههوهی بهههێه "دهمشه"،ی پایتههختی سهووریهی ههژانهە و ئههو تهقینهوانهه هههر کامیها لهه
ناوچهیهکی جیای پایتهختەا روویان داوه..

مانگیمای 2162
13

6ی مای 2162

دوو تهقینهوهی خۆکوژیی له نهیکی شوێنێکی نیهامی و هۆتێلێک له ئهدلیب له باکووری رۆژئاوای سوورییه النیکهم  9نهفهری کوشت و نهیکهی  611برینەاری لێ کهوتهوه.

14

6ی مای 2162

ژنێراڵ رابێر مۆد ،بهڕێوهبهری گرووپی بازڕهسانی رێکاراوی نهتهوه یهکگرتوهکان له دهمش ،به هههواڵنێرانی گهو " :چهاوهدێرانی نهتههوه یههکگرتووهکان چ  61کههس بهن ،چ

15

2ی مای 2162

چاالكانی دژبەری دەوڵەتی سوورییە دەڵێن که لە بهردهوامیی تونەوتیژییهکانی ئهو واڵته و له دوایین گرژی و پێکەادانهکانەا  23كەسی دیکه كوژراون.

11

2ی مای 2162

رێکاراوی نهتههوه یههكگرتووهكان دهڵهێ لهه رۆژی  24ی مهانگی خاکههلێوهڕا کهه بههپێی پالنهی ئهاگربڕی نهتههوه یههکگرتووهکان و یهکیههتیی واڵتهانی عههڕهبی شههڕ لهه نێهوان

17

2ی مای 2162

18

2ی مای 2162

19

3ی مای 2162

71

3ی مای 2162

76

5ی مای 2162

چاالكانانی مافەكانی مرۆڤ لە سوورییە دەڵێن که هێهەكانی الیهنگری بهشار ئهسهد رۆژی هەینی النیرەم  61كەسی دیکهیان له خۆپیشانەهران كوشتوه.

72

5ی مای 2162

بهپێی راپۆرتی دهنگی کوردیی ئهمریکا سهرتیپ عهمیە غازی جهابر عههبود ،فهرمانهەهی گهوردانی 647ی هێههی ئاسهمانیی ئهرتهشهی سهوورییه جیابوونههوهی خهۆی لهه ئهرتهشهی

73

1ی مای 2162

74

7ی مای 2162

75

9ی مای 2162

71

9ی مای 2162

77

9ی مای 2162

78

9ی مای 2162

79

9ی مای 2162

81

61ی مای 2162

شانەی ئهنیومهنی نیشهتیمانیی کوردی سوورییه که سهردانی واشنگتۆن ،پێتهختی ئهمریکای کردوه ،لهگهڵ کاربهدهسهتانی ئهمریکایی کۆبۆتهوه.

86

61ی مای 2162

رۆژێک دوای تهقینهوهی بۆمبێک له رێگای کاروانی چاوهدێرانی رێکاراوی نهتهوه یهکگرتوهکان له شاری دهرعای سووریه ،رۆژی پێنیشههممه دوو تهقینههوهی بهههێه دهمشهیی

82

66ی مای 2162

83

66ی مای 2162

 31کهس و چ  6111کهس ،ناتوانن کێشهکان چارهسهر بکهن.

ئۆپۆزسههیۆن و هێههكههانی حرومهههتی سههوورییه دا وهسههتاوه ،لهههو كاتهههوه تائێسههتا  34منههەاڵ بههه دهسههتی هێهههه چهکههەارهکانی حکومهههتی کههوژراون و لهههو ماوهیهههدا  62سهههربازی
حرومهتیش به کوشت چوون.
بەرپرسی كومیتەی پێوەنەییەكانی دەرەوەی ئەنیوومەنی نیشتمانیی كوردی سوورییه رایگەیانە که تا ئێستا ئەنیهوومەنی نیشهتمانیی سهوورییه ئامهادە نههبوه بەپێهی قەبهارەی
خۆی دان بە مافەكانی كورد دابنێ ،بهاڵم لهگهڵ ئهوهشەا چەنە واڵتێری گرینگی دنیا پشتیوانی لە دۆزی كورد له سوورییه دەكەن.
باراک ئۆباما ،سهرکۆماری ئهمریکا ،رۆژی سێ شهممه 62 ،ی بانهمهڕ به بڕیارێکی نوێ ئیهنی ئهوهی به وهزارهتی خهزێنهداری واڵتهکههی داوه تها لهه دژی هههموو ئههو کههس و
کۆمپانیا بیانیانه ههڵوێست بگرێ که ههوڵ دهدهن گهمارۆکانی ئهمریکا له دژی ئێران و سوورییه مایهپوچ بکهنهوه.
رێکاراوی چاودێری مافی مرۆڤ ،یهکێک لە رێراراوه نێودەوڵەتییهکانی مافی مرۆڤ ،ئەرتەشی سوورییەی بە ئهنیامەانی جینایهتی شەڕ بهر لهه جێبههجێکرانی رێررەوتننهامەی
ئاگربەس تاوانبار كرد.
بهپێی ئاماری رێراراوی نەتەوەیەكگرتووەكان تا ئێستا زیاتر لە  9هەزار كەس لە تونەوتیژییەكانی ئەم واڵتەدا كهوژراون بەاڵم رێراراوەكهانی مهافی مرۆڤهی سهوورییە دهڵهێن
که ژمارهی راستهقینهی قوربانییانی شهر لهو واڵتهدا له  66هەزار كەس زیاتره.

بهشار ئهسهد و پهیوهست بوونی به ئۆپۆزیسیۆنی ئهو رێژیمه راگهیانە.
نهیکهی  4حهوتوو له راگهیانەنی رهسمی ئاگربهس له سوورییه تێپهڕ دهبێ و سهرهڕای ئهوهی تا رادهیهک تونەی تێکههڵچوونهکان کهم بۆتهوه ،نیشانهیهک لهه جێبههجێکردنی
تهواوی ئهو گهاڵڵه  1ماددهییه که له الیهن کووفی عهنان نێردراوی تایبهتی نهتهوه یهکگرتوهکان پێشنیار کراوه نابینەرێ
لە بەرەبەری هەڵبژاردنەكانی پارڵمانی له سووری یە ،شارە جۆراوجۆرەكانی ئەم والتە هەروەها گۆڕەپهانی ملمالنێهی ناڕازییهان و ئەرتەشهی ئەم واڵتەن و ئۆپۆزیسهیۆنی بهشهار
ئهسهد هەڵبژاردنەکانی پارلمانیی ئهو واڵتهی بە درۆی تەبلیغاتی ناو برد و تەحریمی كرد.
كومیتەی هاوئاهەنگیی شۆڕشی سوورییە رۆژی شەممە 69ی بانەمەڕ رایگەیانە ئامهاری سههرهتایی ئەم منهەااڵنەی كە لە دەسهپێری ناڕەزایەتییەكهانی دژی دەوڵەتهی سهوورییە لههو
واڵتهدا كوژراون ،گەیشتۆتە  6622كەس.
بەپێی راپۆرتی هاوئاهەنگیی شۆڕشی سوورییە ژمارهی دەسبەسەركراوانیش لە ماوەی یەك ساڵی رابردوودا  21516كەس بووە كە لەم نێهوەدا شهارۆچرەكانی دەورووبەری دەمێشه،
بە  5756كەس زۆرترین کهسیان به تاوانی دژایهتیی رێژیم لێ گیراوه.
كومیتەی نێودەوڵەتیی خاچی سوور رۆژی سێشەممە 69 ،ی بانهمهڕ رایگەیانە كە نهیك بە یەك میلیون و پێنسهد ههزار كەس لە خەڵری سووریە لهه پێویسهتیان بە یهارمەتیی
خێرای خواردن ،ئاو و چوار دیوارییەك بۆ ژیان و پاراستن هەیە.
رێراراوی نەتەوەیەكگرتووەكان و یەكیەتیی واڵتانی عەرەا لە بارەی درێژەی تونەوتیژیی و ئەگەری هەاڵیسانی شەڕ نێوخۆیی لە هێنەێك لە ناوچەكهانی سهوورییە نیگەرانیهی
خۆیان دەربڕیوه و لهو بارهوه بهرپرسایهتیی ئهگهری ئهو حاڵهتان خستۆته ئهستۆی دهوڵهتی بهشار ئهسهد.
نبیههی عەرەبههی ،سههررتێری گشههتیی یەكیەتیههی واڵتههانی عەرەبههیش ههههر لهههو رۆژهدا داوای لە الیەنگههران و دژبەرانههی دەوڵەتههی ئەسههەد كههرد كە بە خێرایههی تونههەوتیژییەكان لەم
واڵتەدا رابگرن و پێبهنەی بڕیاری ئاگربڕی نێوانیان بن.

پێتهختی ههژانە و دهیان کوژراو و برینەاری لێ کهوتهوه.
بهپێی راپۆرتی ئاژانسی دهنگ وباسی ڕۆیتێرز  ،سۆزان ڕایس ،نوێنهری ئهمریکا له نهتهوه یهکگرتووهکان دهڵێ که هێشهتا زووه باس له بهێ ئاکهامیی و تێکشهکانی ههوڵهکههی
کۆفی عهنان ،نێردراوی تایبهتی نێونهتهوهیی بۆ قهیرانی سووریه بکرێ.
سێرگیی الورۆف ،وەزیری دەرەوەی رووسیە دەڵێ که دەستێوەردانی نیهامهی دەرەکهی لە تێرهەڵچهوونە نێوخۆییەكهانی سهوورییهو ،هەروەهها سههپانەنی گەمهارۆ یەك الیەنەكهان بهه
سهر ئهوه واڵته وهی ئهوهی له لیبی کرا ،دەتوانێ گرژی و بێ سەرەوبەرەیی زیاتر لهوهی له سوورییە لێ بکهوێتهوه.
84

65ی مای 2162

واڵتانی ئەنەامی یەكیەتیی ئورووپا وێڕای چڕکردنهوهی گەمارۆكان دژی دەوڵەتی سوورییە جارێری دیرە پشتیوانییان لە گەاڵڵەی ئاشتیی كۆفی عەنان كرد.

85

61ی مای 2162

سەرەڕای ئامادهبوونی دەیهان كووشهینی رێراهراوی نەتەوە یەكگرتووەكهان بهۆ چهاوەدێری بە سهەر ئاگربەسهی سهوورییەدا ،راپۆرتەكهان ئامهاژه بههوه دەكەن كە هێههە نیهامیەكهانی

81

61ی مای 2162

87

21ی مای 2162

حروومە هەروا درێژە بە سەركوتی خوێناویی دژبهرانی دهوڵه دهدهن.
رۆژنههامەی ئامریرههایی "واشههینگتۆن پۆسههت"  :دژبەرانههی سههوورییە بههۆ كڕینههی چەك و چههۆڵ و كەرسههتەی نیهامههی یههارمەتیەكی زۆر باشههیان لە بههواری مههاڵی پههێ كههراوەو بەپێههی
زانیارییهکان دەوڵەتی ئامریرا رۆڵی سەرەكی لە هاوئاهەنگی و رێکاستنی ئەم یارمەتیانەدا بووە.
بەپێی راپۆرتی هەواڵەەریی ریانووستی ژمهارهی چهاودێرانی مەدەنیهی رێراهراوی نەتەوەیەكگرتووەكهان كە لە  65مهانگی رابهردوودا  266كەس بهوون ،رۆژی 61ی مهانگی مەی لهه
 251كەس تێپهڕی.

88

21ی مای 2162

89

21ی مای 2162

91

26ی مای 2162

میەیایەكی رۆژئاوا ئاشررای كرد كە دەوڵەتی ئۆباما بە هاوكاری هاوپەیمانانی ناوچەیی خهریکی پێەاچوونەوە بە بەرنامەیەكن بۆ كۆنترۆڵی چەكەكانی سوورییه.

96

26ی مای 2162

گرووپی چاوهدێر به سهر مافی مرۆڤی سوورییه که ناوهنەهکهی له لهنەهنه ،دهڵێ تۆپاانههی هێههکهانی دهوڵههتی سهووریه رۆژی یهکشههممه ،شهاری سهووران یهان لهه پارێهگهای

92

26ی مای 2162

93

23ی مای 2162

94

23ی مای 2162

95

23ی مای 2162

91

24ی مای 2162

97

24ی مای 2162

98

25ی مای 2162

99

25ی مای 2162

611

21ی مای 2162

چاودێران دەڵێن لە تێرهەڵچوونەكانی رۆژی هەینی لە ناوچه جۆراوجۆرەكانی سوورییەدا زیاتر لە  71كەس كوژراون.

616

27ی مای 2162

بەپێی ئامارێکی چاودێری مافەکانی مرۆڤ لە سوورییه لەسەرەتای دەستپێکردنی خۆپیشانەانەکان لە بهرهبهری نهورۆزی ساڵی رابردوو را تها ئێسهتا زیهاتر لە  ٣١هەزار کەس

612

27ی مای 2162

613

28ی مای 2162

614

28ی مای 2162

615

29ی مای 2162

611

31ی مای 2162

ئاڵمان ،فەرانسە ،بریتانیا ،كانادا و ئۆسترالیا لە دژكردەوەی درێژەپێەانی كوشتاری خەڵری مەدەنی ،باڵوێهی سوورییەیان لە واڵتانی خۆیان وەدرناوە.

617

31ی مای 2162

حەسەن فیروزئابادی ،سەرۆکی ستادی هاوبەشی هێهە چەکەارەکانی ڕژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران ڕۆژی سێشەممە 9 ،ی خۆزهردان بۆ جارێکی دیکە پشهتگیریی تونهەی واڵتەکەی

618

31ی مای 2162

619

36ی مای 2162

661

36ی مای 2162

666

36ی مای 2162

بەپێی زانیارییەكانی رێراراوی نەتەوەیەكگرتووەكان ژمارهی كوژراوان لە واڵتی سوورییە لە  9هەزار كەس تێپەڕیهوە و كاربەدەسهتانی دەوڵەتهی سهوورییە دەڵهێن کهه زیهاتر لە
 2511كەس نیهامی و پۆلیسیش لە تێرهەڵچوونەكانەا گیانیان له دهست داوه.
لە تەقینەوەیەكی خۆكوژییەا رۆژی شەممە ماشێنێری بارهەڵگری پڕ لە تەقینەوە لە نهیك پایەگایەكی ئەمنیەتی لە شاری دیرئەلهور تهقییهوه و كهوژرانی النهیرەم  9كەس و
برینەار بوونی النیرەم  611کهسی لێ کهوتهوه.

حهما که له پێگهکانی نهیارانی دهسهاڵته ،کردۆته ئامانیی هێرشهکانی خۆیان .لهو هێرشانهدا النیکهم  61کهس کوژراون.
رۆژنههامەی فههاین نشههاڵ تههایمه رۆژی یەكشههەممە  36بههانەمەڕ لە راپۆرتێرههەا رایگەیانههە كە نەوتکێشهههکانی كۆمههاری ئیسههالمیی ئێههران بە هەڵههەانی ئههااڵی واڵتههانی بیههانی نەوتههی
سوورییە لە بەنەەرەكانی خۆیان بە قاچاغی دەفرۆشن.
بەپێههی راپههۆرتی هەواڵههەەریی فەرانسههە لە بیههروو  63 ،كەس لە دەسههت و پێوەنههەییەكانی سههەر بە حیهبههۆڵوی لوبنههان لە نههاوچەی حەڵەا لە بههاكووری سههوورییە لە الیەن
دژبەرانی دەوڵەتەوە رفێنەران.
تلویهیۆنی سی ئێن ئێن  :سەرچاوەیەكی ئەمنیەتیی ئامریرا رایگەیانە كە رێژەی نەغەینەی سوورییە لە دەسهپێری سهەرهەڵەانە ناڕەزایەوتییەكهانی خەڵرهی ئەم واڵتە بهه بهڕی
 1تا  9میلیارد دۆالر دابەزیوە.
بەپێی هەواڵێکی ئاژانشسی رۆیتەرز ،سوفیان عەالو ،وەزیری نەوتی سوورییه دهڵهێ کهه پیشەسهازیی نەوتهی سهووریه بەههۆی ئەو گەمارۆیهانەی خهراوەتە سهەری نههیکەی چهوار
میلیارد دۆالری زیان پێگەیشتووە.
خالیە حمود ،ئەفسەرێکی سپای سوورییهی ئازاد ئاشکرای کردوه که لە ناوچەی قەتیوەی نهیک قەلەمون لە دیمەشه 3 ،،ئهفسههر و  211سهەربازی سهپای سهوورییه لە رێژێمهی
ئەسەد جیابوونەوە .و پهیوهست بوونیان بە سپای سوورییهی ئازاد راگهیانە.
کۆمیسیۆنێک که له الیههن شهووڕای ئهمنیههتی رێکاهراوی نهتههوه یههکگرتوهکان بهۆ لێکۆڵینههوه لهه بهارهی پێشهێلکردنی مهافی مهرۆڤ لهه سهوورییه مهئموورییههتی پهێ دراوه ،لهه
راپۆرتێکهەا کههه رۆژی پێههنش شهههممه لههه ژنێههب بههوو بۆتهههوه ئهڕتههه و سرویسهههکانی زانیههاری ئهههو واڵتهههیان وهک بهرپرسههیاری زۆربهههی بابهتهههکانی ئهههو مافانههه لههه سههوورییه
ناسانەوه.
رێراراوی نهتهوه یهكگرتووهكان له راپۆرتێری نوێەا تیشکی خستۆته سهر بارودۆخی سوورییه و دهڵێ که هێهه چهکەارهکانی رێژێمی بهشار ئهسهد لهسهر پێشێی كردنهی مهافی
مرۆڤ و ئهشرهنیهدانی منەااڵن و كوشتنی به كۆمهڵی خهڵک بهردهوامن.
سەرچاوەیەک لە دژبەرانی حکوومەتی سوورییە ڕایانگەیانهە کە زۆربەی هەرە زۆری پارێهگهای "حەلەا" هەڵکەوتهوو لە بهاکووری ئەو واڵتە لە ژێهر دەسهتی هێهەکهانی حکهومەتی
ناوەنەی ئازاد کراوە و کەوتووتە بهر دەستی سوپای ئازادی سورییەوە.

کوژراون.
بههه گههوێرهی ئامههارهی سههایتی ئههیالف ،لەو  63ههههزار کهسههه  9683کهسههیان خهههڵکی بێتههاوان ومهههدهنی و  3172کهسههیان لههه هێههکههانی حکومههه و  794کهسیشههیان سههەربازی
هەڵگەراوە لە سپای ئهو واڵته بوون که به دهستی هێهه چهکەارهکانی ئهو واڵته کوژراون .بهپێی ئهو راپۆرته و له مانگی خاکهلێوهی ئهو ساڵ را و لههوتی ئهاگربڕ لهه نێهوان
الیهنهکانی سوورییهدا راگهیهنەراوه ،تا ئێستا  6886کەس کوژراون که  6211کەسیان خهڵکی مهدهنی و بێ تاوانی ئهو واڵته بوون.
کاردانهوه جیهانیهەكان بە رهشهکوژییهکهی شهاری "حهولە" لە سهوورییە هەروا درێهژهی ههیهه و یەكیەتیهی واڵتهانی عەرەا ،وەزیهری دەرەوەی ئامریرهاو یەكیەتیهی ئوروپها ئەم
كوشتارەیان مەحرووم کرد.
یەكێك لە فەرمانەەرانی هێهی قودسی سپای كۆماری ئیسالمی لە وتووێژ لەگەڵ هەواڵەەریی ئیسنادا ،دانی بە بەشەاریی كاریگەری هێههی قهودس لە ئالوگۆڕهکهانی سهوورییە دا
كردو كاتژمێرێك دواتر ئەم هەواڵە لە سهر سایتی هەواڵەەریی ئیسنادا نهما.
ژنێراڵ مارتین دێمپسی ،سهرۆکی ستادی هاوبهشی ئهڕتهشی ئهمریکا رۆژی دووشهممه به کاناڵی ههواڵی سی ئێن ئێنی گهو بهۆ راگرتنهی تونەوتیژییههکان لهه سهوورییه ،دهبهێ
بهربژێری نیهامی بێته بهر باس و قسهی له سهر بکرێ.

بۆ حکومەتی سەرکوتگەری سوورییە دووپا کردەوە
كومیساریای مافی مرۆڤهی رێراهراوی نەتەوەیەكگرتووەكهان لە راپۆرتێرهەا رایگەیانهە كە بەپێهی لێکۆڵینههوه و بههدواداچوونی ئههو رێکاراوهیهه بهۆ پهروهنهەهی كهوژراوانی شهاری
حهولەی سوورییە دهرکهوتوه که زۆربەی ئهو کهسانه ئێعەام كراون.
دوای ئهوهی که واڵتانی ئەمریکا ،ئاڵمان ،بریتانیا ،فەڕانسه ،بلژیک ،ئیسپانیا ،ئیتالیا ،هۆلەنە ،نیوزلەنە و ئوستڕالیا باڵیۆزی سهووریهیان لە واڵتەکهانی خۆیهان دەرکهرد،
تورکیه و ژاپۆنیش به بڕیارێک باڵوێهی سووریهیان له واڵتهکانیان وهدهرنا.
بەپێی راپۆرتی هەواڵەەریی "فرانس پرێس" و بە وتەی "رۆبێر مۆد" :سەرۆكی هەیئەتی چاوەدێرانی رێراراوی نەتەوە یەكگرتووەكان لە سوورییە هەواڵهی كوشهتارێکی دیکههی
له كەسانی مەدەنی ئەم واڵتە به دهستی هێههکانی بهشار ئهسهد راگەیانە.
جێگری وەزیری خەزێنەداری ئامریرا بۆ كاروباری تێرۆریسم و زانیارییە ماڵیەكان ،ئاشکرای کرد کهه بە مەبەسهتی فشهار هێنهانی زیهاتر بهۆ سههر ئهابووریی دەوڵەتهی سهوورییە،
سامان و داراییەكانی بانری ئیسالمیی سوورییە دادەخا.
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2ی جوونی 2162
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3ی جوونی 2162

667

3ی جوونی 2162

668

3ی جوونی 2162

بەوتەی چاوەدێرانی سوورییە لە رەوتی سەركو كردنی ناڕازیان دا رۆژی هەینی62 ،ی جۆزەردان لە شارە جیا جیاكان النی كەم  48كەس كوژراون.

669

3ی جوونی 2162

فرانسوا ئۆالنە ،سەركۆماری فەرانسە لە كۆبوونەوەیەكی رۆژنامەنووسیی هاوبە لەگەڵ وێالدیمێر پووتین سەركۆماری رووسیە لە پاریس پێەاگری كهرد کهه لە سهوورییەدا ههی
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4ی جوونی 2162

626

7ی جوونی 2162

622

7ی جوونی 2162

623

7ی جوونی 2162

سوپای سوورییه بە خەستی چیای کوردان (جەبەل ئەکراد)ی بوردمان کردووە و هەوڵ بۆ گۆڕینی دیمۆگرافیای ناوچەکە دەدا .
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بانکی مۆن ههروهها لە کۆڕی گشتیی ڕێکاراوی نەتەوەیەکگرتووەکانەا ئاشکرای کرد کە لە کاتێکەا هێهە ئاشتی پارێهەکهانی سهەر بەو ڕێکاهراوەیە سهەردانی گونهەێکیان کهردوە
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دژبەرانی رێژیمی سوورییە دەڵێن النیرەم  78كەس لەم گونەەدا کهوتوونهته بهر دهسریژی هێهه چهکەارهکانی حکومهتی سوورییه و كوژراون.
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بەپێی راپۆرتی هەواڵەەریی رۆیتێرز چاوەدێرانی رێراراوی نهتهوه یهکگرتووهکان لە رۆژی پێنش شهەممە 68 ،جهۆزەردانەوە هەوڵیهان داوە ،بچهنە نێهو ئەم گونهەە ،بەاڵم هێههە
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بەپێی راپۆرتی كاناڵی تەلەفیهیۆنی "سی ئێن ئێن" رۆژی شەممە رێرەوتی 21ی جۆزەردایش النیرەم  21كەسی دیرە لە شاری "درعا" كوژران و دەیان كەسیش برینەار بوون.
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وهزارهتی خەزێنەداریی ئامریرا رایگەیانە كە حەوتووی داهاتوو "دهیویە كوهەن" بریکاری ئهو وهزارهته که بەرپرسایەتی جێبەجێ كردنی گەمارۆ ئابوورییەكانی ئههو واڵتهه لهه
دژی ئێران و سوورییهی لە ئەستۆیە ،بۆ وتووێژ لهبارهی بارودۆخی ئێستای ئێران و سوورییە سەردانی واڵتانی رووسیە ،بریتانیاو ئیسرائیی دەكا.
وتەبێژێری وەزارەتی بەرگریی ئامریرا وێڕای ئاماژە كردن بە جینایەتی سامناكی شارۆچرەی "ئەلحەولە"ی سووریە رایگهیانە كە رێژیمی تاران هههروا درێهژە بە یارمەتییەكهانی
خۆی بەم واڵتە دەداو لەم تاوانانەدا بەشەارە كە دژ بە خەڵری سوورییە کراوه .كە دهبێ ئهو رهوته كۆتایی پێ بێ.
هێالری كلینتۆن ،وەزیری دەرەوەی ئامریرا ،رووسیەی بهوه تاوانبار كرد كە سیاسەتی ئهو واڵتەكە له ههمبههر سهوورییە رێهگە بهۆ هەڵگیرسهانی شهەڕی نێوخهۆیی لەم سهوورییهدا
خۆ دەكا.
شۆڕای مافی مرۆڤی نهتهوه یهکگرتوهکان له دانیشتنی نائاسایی خۆیهەا لهه ژنێهب بڕیارنامهیههکی پهسهنە کهرد و تێیهەا سهوورییهی بهه ههۆی کوشهتوبڕی خههڵکی گونهەی حهولهه
مهحکووم کرد.
شۆڕای نیشتمانیی سوورییه که سهرهکیترین پێکهاتهی نهیارانی رێژیمی دهمشیه ،رۆژی ههینی 62ی جۆزهردان به بووکردنههوهی راگهیهنهەراوێک کۆمهاری ئیسهالمی بههوه تاوانبهار
کرد که دهست له کاروباری نێوخۆی سوورییهدا وهردهدا و چهکوچۆڵ به رێژیمی دهسهاڵتەاری ئهو واڵته دهگهیهنێ.
واڵتانی ئەنەامی یەكیەتیی عەرەا داوایان لە رێراراوی نەتەو یهکگرتووەكان كردووە بۆ دابین كردنهی ئەمنیەتهی خەڵرهی بهێ دیوهاعی سهوورییە بە رادەی پێویسهت تەگبیریهان
ههبێ و کارێک بکهن.

چەشنە رێگەچارەیەك بەبێ کشانهوهی بەشار ئەسەد لە دەسەاڵ جێبەجێ نابێ.
بەپێى راپۆرتى هەواڵەەریى دەوڵەتى سهوورییە ،بەشهار ئەسهەد ،سهەرکۆمارى سهوورییە رۆژى یەکشهەممە لە رێوڕەسهمى کهرانەوى پارلمهانى نهوێى ئەم واڵتە گهوتى :ئهێمە لەگەڵ
شەڕێکى راستەقینەى دەرەکى بەرەوڕووین و رێگە چارەى قەیرانى سوورییە ،سیاسیى نیە.
ههیالری كلینتهۆن ،وهزیهری دهرهوهی ئههمریرا بههۆ بهشهەاریرردن لهه كۆبوونهوهیههكی تایبهه بههه چارهسههری قهیرانههكانی سهوورییه بههرهو ئهسههتهمبوڵ بههڕێ كههو و لهه گرنگههی
پێشنیارێری رووسیه بۆ بهشەاری كردنی ئێران لهو كۆبونهوهیهی كهم كردهوه.
هیالری كلینتۆن ،وهزیری دهرهوهی ئهمریکا رۆژی پێنش شهممه لهكۆنگرهی نێودهوڵهتی تیرۆر كه لهه شهاری ئهسهتهمبوڵ لهه واڵتهی توركیها بههڕێوهدهچێ رایگهیانهە "دهبێهت بهشهار
ئهسهد له دهسهاڵ نهمێنێ و سوورییه بهجێ بهێلێ".

کە دانیشتووەکانی لە الیەن هێهەکانی حکومەتەوە هێرشیان کرابووە سەر و کۆمەڵێکی زۆریان لێ کوژراو و برینەار بوون،
بانکی مۆن ،سەرۆکی ڕێکاراوی نەتەوەیەکگرتووەکان وێڕای دهربڕینی نیگەرانیی خۆی سەبارە بە بارودۆخی سهوورییە داوای لە کاربەدەسهتانی ئههو واڵتهه و بە تهایبە بەشهار
ئەسەد کرد کە بە زووترین کا هەوڵ بۆ کۆتایی هێنان بەو کارەسا و کوشتارە بە کۆمەڵە بەەن کە دژ بە خەڵکی سڤیی لەو واڵتەدا بەڕێوەیە.

دهوڵهتییهكانی سوورییە پێشیان پێ گرتوون.
هاوکا لەگەڵ درێژەی شەڕ و تێکەڵچوونەکان لە شارو شارۆچکەکانی سوورییە و هێر و کۆمەڵکهوژی سهپا و هێههە بەرگ شەخسهییەکانی ڕێژیمهی بەشهار ئەسهەد دژ بە خەڵکهی
بێ تاوان ،وەزیری دەرەوەی رووسیە نیگەرانیی واڵتەکەی سەبارە بە دۆخی نالەباری ئەو واڵتە دەربڕی و ڕایگەیانە کە بارودۆخی سورییە بەرەو خراپی زیاتر دەچێ.
عەبەولباست سەیەه ،كەسایەتییەكی سیاسی كورد بۆ سەرۆكایەتیی ئەنیومەنی نیشهتمانی ئۆپۆزسهیۆنی سهوورییه پهاڵێوراوە .عەبەولباسهت سهەیەه لەدایربهووی شهاری عهامودا و
 51ساڵی تهمهنه و دكتۆرای فەلسەفەیهو چەنە ساڵێرە لە واڵتی سۆئێە دهژی.

نەگرتنی دەوری ئێران لە وتووێژەكانەا کارێکی ههڵه و بەدوور لە عەقڵە.
ئامریرا لهو نێهوهدا بهه ئاشهکرا دژایەتهی لەگەڵ بەشهەاریی ئێهران لە دانووسهتانی چارهسههریی قههیرانی سهوورییە دەكها و دهڵهێ ئێهران خهۆی لهه درێژکردنههوهی ئههو قهیرانههدا
تاوانباری سهرهکییه.
هاوکا لهگهڵ کوشتاری به کۆمههڵی خههڵکی راپههڕیوی سهورییهوه لهه الیههن هێههه ئهمنییهتییههکانی ئههم واڵتههوه ،ههوڵهه نێونهتهوهییههکان بهۆ الواز کهردن و لهه کۆتهایی دا
رووخانی دهسهاڵتی بهشار ئهسهد له پهرهسهنەن دان.
وەزیری دەرەوەی ئەمریرا رایگەیانە" :حرومەتی سووری یە تونهەوتیژییەكی دیهرەی دژە مرۆیهی لە حەمها ئەنیهام دا و دیهارە ئەو حرهوومەتە جینایەتەكهانی پەرە پێهەاوە و هەتها
كاتێك بەشار ئەسەد وەال نەنرێت ،ئاشتی و بەگشتی دێمۆكراسی سەقامگیر تابێت.
سههێرگی الورۆڤ ،وهزیههری دهروهی ڕوسههیه ئهههمڕۆ داوای بهسههتنی كۆنگرهیهههكی نێودهوڵهههتی كههرد بههۆ جێبهههجێرردنی پالنههی ئاشههتی كههۆفی ئهههنان نێههردراوی نهتهههوه یهههكگرتووه لههه
سوورییه .ناوبراو رایشی گهیانە که ،رووسیه تهنیا له كاتێرەا لهگهڵ نهمانی بهشار ئهسهده ،كهخهڵکی سووریه خۆیان بڕیاری البردنی ئهو دهسهاڵته بەهن.
شائۆل موفاز ،جێگری سهرۆك وهزیرانی ئیسرائیی له لێەوانێکی دا لهگهڵ ڕادیۆی سهربازی ئیسرائیی ،ڕهخنهی له ڕووسهیه گهر لههبارهی فرۆشهتنی چههك بهه رژێمهی سهوورییه و
داوای رووخانی رێژیمی بهشار ئهسهدی کرد له رێگای هێهی سهربازییهوه.
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عهبەولباست سهیەا،سهرۆکی نوێی ئهنیومهنی نیشهتیمانی سوورییه رایگهیانە که دهسهاڵتهکهی بهشار ئهسهد لهوپهڕی الوازی خۆی دایهو کۆنترۆڵی به سهر شارهکان دا نهماوه
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بەپێى راپۆرتی رێکاراوى چاودێریی مافەکانى مرۆڤى سوورییە لە سەرەتاى دەسپێکى ئاڵۆزییەکان لە واڵتهى سهووریە هەتها ئێسهتا النهیکەم  64هەزارو  665کەس کهوژراون .لەم
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چاودێرانی سیاسی ههڵبژاردنی عهبەولباست سهیەا وهک سهرۆکی ئهنیومهنی نیشتمانی سوورییه به قازانیی پرسی کورد لهم واڵته دهزانن.
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لیژنهی ههماههنگیهكانی شۆڕشی سوورییه ئاشررایررد :ئهمڕۆ ( )61كهس له دیر زور و ( )61كهس له حمص و ( )8كهس له حهلها و ( )4كهس له درعا و یهك كهسهیش لهه
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رێژەیە 9هەزار و  812کەسیان خەڵکى مەدەنى 3 ،هەزارو  471لە سەربازانى ئەرتەشی سوورییە و  783کەسیان سەربازى ئەرتەشی ئازادى سوورییە بوون.
عەبەولباست سەیەا ،سەرۆکی نوێی شۆڕای میللی سوورییە لە یەکەمهین لێهەوانی دا ،داوای لە کاربەدەسهتانی ئێهران کهرد کە ڕێهه لە ئیهرادە و ویسهتی خەڵکهی سهوورییە بگهرن و
خۆیان بۆ خۆگونیانەن لەگەڵ دۆخی سیاسی داهاتووی ئەو واڵتە ئامادە بکەن.
کۆفى عەنان نوێنەرى تایبەتى رێکاراوى نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارە بە ئاڵۆزییەکانى سوورییە نیگەرانى خۆى دەربڕى .ناوبراو دەڵێ بەڵگەگەلێکمهان لەبەر دەسهت دایە کە
کۆمەڵێک خەڵکى مەدەنى لە شارەکانى حۆمس و حەفا لە ژێر رەههێڵەى خومپارەبهاران و تانکەکهانى دەوڵە دوای کهوژرانی بهه هههزاران کههس لهه خههڵکی راپههڕیوی سهوورییه،
هێههکانی بهشار ئهسهد له رێگای بۆرمانی ناوچه راپهریوهکانهوه دهیانههوێ پیش به راپهرینی خهڵک بگرن.
وهزارهتى دهرهوهى عێراق رایگهیانە ،پێنش ههزار پهنابهری سوورییه له ئاکامی کهوتنههوهی شههرو نها ئههمنیی لهه واڵتهی سهوورییه بهه هههزاران کههس لهه خههڵکی شهارو ناوچهه
جیاجیاکانی ئهم واڵته به مهبهستی پاراستنی گیانی خۆیان روویان له ههرێمی کوردستان کردوه.

ئیەلها و كهسێری تریش له حهما ،به گولهی هێهه ئهمنیهكانی حرومهتی سوورییه كوژراون.
چاودێره نێودهوڵهتیهكانی سهر به رێراراوی نهتهوه یهكگرتوهكانیش رایانگهیانهە :الیههنگرانی حرومههتی بهشهار ئهسههد رێگههیان پێنههداون سههردانی شهاری حوهه برههن و سهێ
ئۆتۆمبێلی ئهو چاودێرانه لهكاتی بهجێهێشتنی ناوچهكهدا كهوتونهته بهر دهسترێژی گوله.
دوێنێ لۆران فابیۆس ،وهزیری دهرهوهی فهرهنسه له پرێس كۆنورانسێرەا له پاریس رایگهیانە :داوا له ئهنیومهنی ئاسهایش دهكههین پالنهه شهه خاڵیهكههی كهوفی عههنان لهه
ژێر بهنەی 7ی نهتوهیهكگرتوهكانەا بهسهر سوورییه دا بسهپێنرێت .
بهگوێرهی راپۆرتی ماڵپهڕی "ئاڤێستا کورد" ،له شاری ههولێر پێتهختی ههرێمی کوردستان ،کوردانی سوورییه پێکهاتوو له مهجلیسی گهل ،سهربه پهارتی یههکێتی دێموکراتیهک
و ئهنیومهنی نیشتمانیی کورد له سوورییه کۆبوونهوه و لهسهر کونترۆڵی ههرێمی رۆژئاوای کوردستان رێککهوتن.
ئاژانسی ههواڵەهری فارس له بابهتێک دا بهه نهاوی" بهۆچی کوردێهک دهبێتهه سههرۆکی ئۆپۆزیسهیۆنی سهوورییه؟" هههوڵ دهدا هههڵبژاردنی عهبەولباسهت سههیەا ببهسهتێتهوه بهه
پیالنێکی هاوبهشی نێوان (ئامریکا ،عهرهبستانی سعوودی و ههرێمی کوردستان).
رێراههراوی لێبههوردنی نێودهوڵهههتی ،لههه نههوێترین راپههۆرتی خۆیههەا سهههباره بههه بههارودۆخی مرۆیههی سههوورییه ،رژێمههی سههوورییهی بههه تاوانبههاری شهههڕ و تههاوان دژی مرۆڤایهههتی و
كۆمهڵروژی تۆمهتبار كردووه.
لۆران فابیۆن له پێوهنەی له گهڵ ئامانیهکانی ئهم یارمهتیانهیان به ئۆپۆزیسیونی سوریه وتی :ئێمه نایشارینهوه که یارمهتی خهڵکی سوورییه دهدهیهن و پێمهان وایهه ئههوهی
بهشار ئهسهد دهیا دژ به یاساکانی مافی مرۆڤه ،بۆیه دهمانهوێ خێرایی به نهمانی دهسهاڵتی بهشار ئهسهد ببهخشین.
سهرۆکی شهانەی چاودێرانی نهتهوه یهکگرتووهکان له سوورییه ژنڕاڵ ڕۆبیرێت موود ،دوینێ شهممه ڕایگهیانە که کاری چاودێران بههۆی زیهادبوونی تونەوتیژیههیهکان لهه مهاوهی
ده ڕۆژی ڕابردوودا راگیرا.
وەزیرى دەەرهوەى رووسیە ،سێرگی الورۆف ،بە نووسینی وتارێک لە رۆژنامەى ئامریکهایی "ههافینگتۆن پۆسهت" رایگەیانهە هەوڵ بهۆ رووخهانى رێژیمهى ئەسهەدو گهۆڕینى حکهوومە
لەم واڵتەدا گەمەیەکى سیاسیی بەرفراوانە لە ناوچەدا بۆ زیان گەیانەن بە ئێران.
سایتی رووداو له زاری جهبار حهمه ئهحمهد،بهڕێوهبهرى ئیەارهی كۆچو كۆچبهرانى شاری سلێمانى رایگهیانە ،بههۆى بارودۆخى سهوورییهوه رۆژانهه بهه دهیهان كهسهى سهوورى بهه
قاچاخ روو له ههرێمى كوردستان دهكهن كه زۆربهیان سهربازى ههاڵتوون.
ئاژانسههی ههههواڵی "فههرانس پههرێس" بوویرههردهوه ،كههه روسههیه دوو كهشههتیی سهههربازیی رهوانهههی كهههناراوهكانی سههوورییه دهكهها  ،بهههاڵم ئامههانش لههه رهوانهههكردنی ئهههو كهشههتییه
سهربازییانهی ئاشررا نهكردووه.
د.عهبەولباست سهیەا ،سهرۆكی ئهنیومهنی نیشتمانی سوورییه له وتووێژێك لهگهڵ "مادح ئهحمهدی"دا كه له ژمهارهی ""585ی رۆژنامههی "كوردسهتان"دا بهوو بۆتههوه رایگهیانهە
كه پالنهكهی كۆفی عهنان بۆ كۆتایی هێنان به قهیرانی ئێستای سوریا شرستی هێناوه.
بە گوێرەی هەواڵی هەواڵەەری فەڕانسە ,باراک ئۆباما و ڤالدیمیر پوتین پا وتووێژێکی دوو قووڵی و ڕاگۆڕێنەوە ،لە بەیاننامەیەکی هاوبە دا ڕایانگەیانە کە نائهارامی و
شههەر و کوشههتار لە سههوورییە 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 دا لە سههەر
داهاتووی سیاسی واڵتەکەیان بڕیاری یەکیاری خۆیان بەەن.
قاسم سهعەهدین ,یهکێک له فهرمانەهرانی نیهامیی سپای ئازادی سووریه له بهیاننامهیهكەا رایگهیانە :داوا له سهرباز و هاوواڵتیهانی كهورد دهكههین پهیوهنهەی بهه ریههكهانی
سوپای ئازادی سوورییه له ناوهخۆی واڵتهوه برهن.
چهنە سهرچاوهیهكی دیپلۆماسی بریتانیایی ئاشررایانرردوه كه گرووپێکی تایبه به حیهبواڵی لوبنان راپۆرتێری نهێنی_ئهمنییههتیی لهسههر بهارودۆخی سهوورییه ئامهادهكردوه،
كههه بهههگرنگترین راپههۆر لهسهههر بههارودۆخی سههوورییه دادهنرێههت .بهههپێی راپۆرتهكهههی حیهبههوڵو" ،رێژێمههی بهشههار ئهسهههد كۆتههایی پێهههاتوهو شهههڕی ئێسههتا لهسهههر مانهههوهی
یهكپارچهیی خاكی سورییهیه".
سەرۆک وەزیرى بریتانیا دهڵی رووسیە خوازیارى البردنى بەشار ئەسەدە  ،هەروەها کامێرون وتى کە لە قۆناغی دواتر پێویستیمان بە رێککەوتنێک لە نێهو رێبەرانهى کهاتى لە
سوورییە هەیە کە بتوانن داهاتوویەکى دێموکراتیک کە مافی هەموو گرووپەکانى تێەا دەستەبەر بکرێ ،پێک بێنین.
ویالدیمیر پهوتین لە کۆبهوونەوەى واڵتهانى گرووپهی  ، 21بە راشهکاوى رایگەیانهە کە رووسهیە خوازیهارى البردنهى بەشهار ئەسهەدە .بەاڵم پێشهتر چەنهەین جهار رایگهیانهەبوو کە
خەڵکى سوورییه دەبێ خۆیان بڕیار بەهن کە بهشار ئهسهد لەسەر دەسەاڵ بمێنێتەوە یان نا.
چاالکانی سوورییهیی دهڵێن شهوی ڕابردوو له شهڕ و پهێهکەادانێهکەا هێهه چهکەارهکانی بهرهی خههڵک ،بهه النیکهمههوه  21سههربازیان کوشههتوه .هاوکها سههرۆکی چهاودێرانی

نهتهوه یهکگرتووهکان دهڵێت تیمهکهی بهڵێنی داوه لهو واڵته به جهنگ وێرانبوهدا بمێنێتهوه.
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ڕۆژنامهی "دهیلی ستار سانەهی" بووی كردهوه مانگه دهسترردهكانی ئهمریرا و بریتانیا چاودێری جموجۆڵی هێههكانی ڕژێمی بهشار ئهسهد دهكهن و لهه ڕێگهای دهزگهای ئاسایشهی
دهرهوهی بریتانیا و ئاژانسی ههواڵگری ناوهنەی ئهمریرا (سی ئای ئهی) ،وێنه و زانیارییه دهست كهوتووهكان دهنێردرێن بۆ سهركردهكانی ئۆپۆزیسیۆنی سوورییه.
وهزارهتی ڕاگهیانهەنی ئهوردن دهڵێهت فڕۆکهوانێههکی سهوورییه بهه فڕۆکهیههکی شههڕکهرهوه لهه بنکههی شاحسهێنی هێههی ئاسههمانی ئهوردن نیشههتوهتهوه و داوای پهنابههریی سیاسهی
کردووه.
دوابەدوای خستنە خوارەوەی فڕۆکەیەکی جۆری فانتۆم ئێف٤ی هێهی ئاسمانی تورکیە لە الیەن فڕۆکهشکێنهکانی سوپای سوورییەوە لە سهەر ئاوەکهانی ئەو واڵتە ،ڕەجەا تەیهب
ئەردۆغانی سەرۆک وەزیرانی تورکیە بۆ بەشەاری لە کۆبوونەوەیەکی بەپەلەی حکوومەتەکەی  ،کۆتایی بە سەردانەکەی لە برزیی هێنا و بە پەلە گەڕایەوە واڵتەکەی.

ئهم رووداوه جێگای گرژییهی داوهتهوه .سهرۆک وهزیری تورکیه دهڵێت که واڵتهکهی کاتێک به ههموو ڕاستێهکانی زانی ،ئهو کها وهاڵم دهداتههوه .هههر بۆیهه رهجهها تههیب
ئهردۆغان بۆ تاوتوێی ئهم مهسهله له گهڵ الیهنه سیاسییهکانی واڵتهکهی دانیشتن دهکا.
حهوتهنامهی"دهیلی ستار" له راپۆرتێکیەا سهباره به بهارودۆخی سهوورییهه ،رایگهیانهە کهه :دهوڵههتی بریتانیها بهه مهبهسهتی خهۆ ئامهادهکردن بهۆ هێهر کردنهه سههر سهوورییه
هیلیکۆپتێره شهڕکهرهکانی ئاماده دهکا .
لههه حاڵێک هەا کههه بههارودۆخی ئهمنییهههتی سههوورییه رۆژ لههه گهههڵ رۆژ بهههرهو شههپرزهیی زیههاتر دهچههێ ،حکوومهههتی تورکیههه رایگهیانههە کههه تهها ئێسههتا ههههزاران ئههاوارهی سههوورییهیی
گهڕاونهتهوه بۆ واڵتهکهیان.
حکوومەتی تورکیه دەڵێت کە هێهەکانی ڕژیمی سوورییە بۆ جارێکی دیکە تەقەیان لە فڕۆکەیەکی تورکی کردووە کە سەرقاڵی گەڕان بووە بەدوای فڕۆکەوانهی ئەو فڕۆکەیههی کە
بە هۆیەکی نادیار لە سەر ئاسمانی سوورییە کەوتە خوارەوە.
ڤالدمیههر پههۆتین ،سههەرکۆماری ڕووسههیە بە سههەردانێکی فەرمههی گەییشههتە ئیسههرائیی و وا بڕیههارە لەو سههەردانەیەا سههەبارە بە ئێههران و سههوورییە لەگەڵ کاربەدەسههتانی ئەو واڵتە
دانوستان بکا .
بە گوێرەی هەواڵی ئاژانسی ڕۆیتەرز ،کۆمەڵێکی دیکە لە پیاوانی سوپای سوورییە ،کە لە ناویانەا یەک ژنڕال ،سەرهەنگێک ،سەرگوردێک و چەنەین پهلەدار و سهەربازی دیهکە
بەدی دەکرێن ،لە ماوەی چەنە ڕۆژی ڕابردوودا بە پەڕینەوەیان لە سنووری نێوان ئهو دوو واڵته ،خۆیان گەیانەوەتە تورکیە و داوای مافی پەنابەرییان لەو واڵتە کردووە.
ئەنەرێه راسمۆسن سکرتێری گشتیی هاوپەیمانێتی باكووری ئەتڵەسی(ناتۆ) ،رایگەیانە":سوورییه دەریاست گوێ بەعورفی نێوەوڵەتی نادا " .كۆبوونەوەی دوێنێی نهاتۆ تهایبە
بوو بەخستنە خوارەوەی فڕۆكەیەكی توركیه لەئاسمانی سوورییهدا ،چونرە توركیه ئەنەامێری ناتۆیە و بۆ بڕیارەكانی دهبێ راوێژ له گهڵ ناتۆ بکا .
دوای خستنە خوارەوەی فڕۆکەیەکی هێهی ئاسمانی تورکیە لە الیەن دژە ئاسمانییەکانی حکومەتی سوریە و تەقە کردنی لە فڕۆکەیەکی دیکە تورکیە ،ڕەجەا تەیب ئەردۆغهانی
سەرۆک وەزیرانی تورکیە بە تونەی هەڕەشەی لە حکومەتی سوورییە کرد و وتی لەمەودوا هەرچەشنە هەڕەشەیەکی ئەو واڵتە بە کردەوەی سەربازی واڵم دەدەینەوە.
له بهرانبهر جموجۆڵه نیهامییهکانی تورکیهدا ،سوورییه هێهی سههربازی رهوانههی سهنوورهکانی ئههم واڵتهه دهکها .سههرچاوهیهك لهه ئهرتهشهی ئهازادی سهوورییهوه رایگهیانهە،
ئهرتهشی رێژێمی بهشار ئهسهد ،هێهێری تانك و زرێپۆشی له سنوورهكانی توركیه جێگیر كردووه.
لە کۆبهوونەوەی یەکێتهی ئوروپهادا ،سهەرکردەکانی واڵتهانی ئوروپها داوایهان لە ئەنیهومەنی ئاسایشهی نێهودەوڵەتی و هەردوو واڵتهی چهین و رووسهیه کهرد ،لەچوارچێهوەی بەنهەی
حەوتەمی نەتەوەیەکگرتوەکانەا ،و بۆ کۆتایی هێنان به تونەوتیژیهکان ،فشارەکانیان بۆ سەر حکوومەتی سوورییه زیاتر بکەن.
بەپێى راپهۆرتى هەواڵهەەریى فەرانسهە لە بەیهروو  ،شهووڕاى نیشهتمانیى سهووریە رۆژى پێهنش شهەممە وێهڕاى ئامهاژە بە گەاڵڵە نهوێیەکەى کهووفى عەنهان ،نێهردراوی رێکاهراوى
نەتەوەیەکگرتووەکان رایگەیانە کە ،لهکۆبوونهوهی هی دهوڵهتێکەا بهشەاری ناکا له بیر له البردنی بهشار ئهسهد نهکاتهوه
رۆژنامەی "وەتەن"ی تهورکی لەسهەر زاری سهەرچاوەیەکی وەزارەتهی بەرگهری ئەمریکهاوە ئاشهکرای کهردوە ،لەنهاو داواکارییەکهانی تورکیهه کە لە کۆبهوونەوەی ئەم دوایهیەی نهاتۆدا
پێشکەشی کرد ،داوای کردوە ناوچەی دژە فڕین بەسەر سوورییهدا بسەپێنرێت.

مانگیجووالی2162
671

6ی جووالی 2162

677
678
679

6ی جووالی 2162
2ی جووالی 2162
2ی جووالی 2162

681

3ی جووالی 2162

686

3ی جووالی 2162

682

5ی جووالی 2162

683
684

5ی جووالی 2162
1ی جووالی 2162

بەپێى راپۆرتى هەواڵەەریى رۆیتێرز ،کۆمیتەیەکى شووڕاى ئەمنیەتى رێکاهراوى نەتەوە یەکگرتووەکهان بەم زووانە راپهۆرتێکى بهوو کهردۆتەوە کە لەودا ئامهاژە بە پێشهێلکاریی
گەمارۆکانى رێکاراوى نەتەوە یەکگرتووەکان لە الیەن رێژیمى ئێران کراوە .لە نموونەى ئەم پێشێلکاریانە ئاماژە بە ناردنى چەک و تەقەمەنى بۆ سوورییە دهکرێ.
سۆزان رایس ،نوێنەرى هەمیشەیی ئامریکا لە رێکاراوى نەتەوەیەکگرتووەکان لە دانیشتنی شووراى ئەمنیە خوازیارى هێورکردنەوەى دۆخى سوورییە بوو.
جێگری وهزارهتی دهرهوهی رێژیمی کۆماری ئیسالمی چهنەین جار رایگهیانەووه که رێژیمهکهی پشتیوانی له چاکسازییهکانی بهشار ئهسهد سهرۆکۆماری سوورییه دهکا.
ئۆپۆزیسیۆنی سوورییه رایگهیان که له ماوهی حهوتووی رابردوودا له ئاکامی هێرشی هێهه سهرکوتکهرهکانی بهشار ئهسه بۆ سهر خههڵکی راپههڕیوی ئههوم واڵتهه و هههروهها لهه
ئاکامی تێکهڵچوونی هێهه بهرههڵستکارهکان و ئهرتهشی بهشار ئهسهد دا 811 .کهس کوژراون.
وتەبێژی حکوومەتی عێراق دهڵی ،هەرەسهێنانی رژێمی سوورییه له بهرژهوهنەیی کهسەا نیه و پێشی وایهه دووپها کردنههوهی سهناریۆی یهمههن لهه سهوورییه دهتهوانێ کێشههکان
چارهسهر بکا .
دژبەرانى دەوڵەتى بهشار ئەسەد ،لەسەر بانگهێشتى یەکیەتیی عەرەا ،گەورەترین کۆبوونەوەیان لە قاهیرە پێک هێنا .بەپێى راپۆرتى "ئەلعەرەبهیە" لەم کۆبهوونەوەیەدا 251
کەس لە کەسایەتییەکانى دژبەرى ریژیمی ئێستای سوورییه بهشەار بوون.
هەیئەتێکههى کههورد کە لە کۆبههوونەوەى دژبەرانههى حکههوومەتى بەشههار ئەسههەد دا کە لە پێتەختههى میسههر بەڕێوەچههوو  ،بههۆ نههاڕەزایەتى دەربههڕین سههەبارە بەوەى کە دەسههتەواژەى
"نەتەوەى کورد" لە بڕیارنامەى کۆبوونەوەکەدا نەگونیاوە ،ئەم کۆبوونەوەیان بەجێ هێشت.
سێرگێئى ریابکۆف ،جێگرى وەزیرى دەرەوەى رووسیە پێەاگریی کرد کە ئەم واڵتە بەهی شێوەیەک لە بابە داهاتووى ئەسەدەوە لەگەڵ ئهمریکا گوتوگۆ ناکا.
بەپێههی راپههۆرتی باشههگای هەواڵنێههران ،سهههرۆک وهزیرانههی تورکیههه ،رەجەا تەیههب ئەردۆغههان پهها بەربههوونەوەی فڕۆكەكەیههان لە الیە ئەرتەشههی سههووریەوە لە پێوەنههەییەكی
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تەلەفوونیههەا بە بههاراك ئۆبامههای راگەیانههە كە هێههر دەكەیههنە سههەر ئەم واڵتە .هەروەههها رایگەیانههە كە هێهەكههانی زەمینههی ،هەوایههی و دەریههایی واڵتەكەمههان بههۆ هەر چەشههنە
عەمەلیاتێری نیهامی ئامادەن.
لیژنەی هەماهەنگییەکانی ناوخۆی سوورییه ئاشکرای کرد ،تاکوو ئێوارەی دوێنێ هەینی  11کەس لەناوچە جیاجیاکانی سوورییه بە دەستی هێهە ئەمنییەتیهکان کوژراون.
کۆمهڵهی واڵتانی دۆسهتی سوورییه دوێنێ ههینی له ڕاگهیانەنی کۆتایی کۆبوونهوهکانیانەا له پاریس داوایان له ئهنیومهنی ئاسایش کرد که بۆ پاراسههتنی خهڵههکی ئاسهایی و
مهدهنی سووریه ،له ژێر بهنەی حهوتەا بڕیار بۆ بارودۆخی ئهمڕۆی واڵتی سوورییه دهربکا .،
زیاتر له  611واڵ به دهنگێهکی بهرز دهڵێن که دهیانهوێت بهشهار ئهسهد واز له دهسهاڵ بێنێ.
نێردراوی رێکاراوی نهتهوه یهکگرتووهکان ،کوفی عهنان راشکاوانه دانی به سهرنهکهوتنی له ئهرکهه پهێ ئهسهپێردراوهکهی دا نهاو داوای کهرد لهه کۆبوونههوهکانی داههاتوودا بهۆ
چارهسهر کردنی قهیرانی سوورییه ،ئیهن به بهشەاری کردنی ئێران بەهن.
دانیشهتوانی ناوچهیهکی سهرسنووری باکووری لوبنهان دهڵهێن هێههکهانی حکوومههتی سهوورییه گولههله خومپارهیهان بهه ناوچهکهیانههوه نهاوه و لهه ئاکامهەا  3کههس کهوژراون و 9
کهسی دیکه برینەاربوون.
سەرۆکی رێژێمی سوورییه ،دامەزرانەنی دەوڵەتی سهەربەخۆی کهوردی بەدوور دەزانێهت بەاڵم دەڵێهت "ئەگەر رووداوێکهی لەو چەشهنە رووبهەا جوغرافیهای نهاوچەکە دەگۆڕدرێهت و
نەک یەک دەوڵە بەڵکو چەنەین دەوڵەتی نوێ سەرهەڵەەدەن.
مهسعوود بارزانی سهرۆکی ههرێمی کوردستان و وهفەێری رۆژئاوای کوردستان که پێکهاتبون له ساڵح موسهلیم ،هاوسههرۆکی (پهیههده) ،سهینهم محهمههد و عهبەلسههالم ئهحمههد،
هاوسهرۆکی ئهنیومهنی گهلی رۆژئاوا زیاتر له ( )4كاتژمێر كۆبونهوه.
بڕیاره كوفی عههنان ،نێهردراوی تایبههتی نێودهوڵههتی بهۆ سهوورییه ،رۆژی دوشههممه سههردانی دیمشه ،برها  .ئههوه پها ئههوه دێهت كهه نهاوبراو رایگهیانهەبوو ،گهاڵڵههکانی
شرستیان هێناوه.
ئاژانسی ههواڵی "ئینترفاكس"ی روسیه رایگهیانە ،دوێنێ سێرگهی الوورۆڤ ،وهزیری دهرهوهی رووسیه ،لهگهڵ نوێنهرانی هێههكانی ئۆپۆزسیۆنی سووریه ،لهه مۆسهرۆ كۆبووهتههوه
و بارودۆخی سوورییه و رێگاچارهسهرهکانی قهیرانی ئهو واڵتهیان لێرەاوهتهوه.
بههاڵوێهی حکههوومەتی سههوورییە ،بە نیشههانەی نههاڕەزایەتی دەربههڕین دژ بە سههەرکو و کۆمەڵکههوژیی خەڵکههی واڵتەکەی لە الیەن دەسههەاڵتەارانی ڕژیمههی بەعسههەوە ،دەسههتی لە
پۆستەکەی کێشایەوە و داوای پەنابەریی لە حکوومەتی عێراق کردووە.
چههاودێرانى مههافی مههرۆڤ لە سههوورییە رایانگەیانههە کە رۆژى رابههردوو لە شههەڕو پێکههەادانێک لە نێههوان ناڕازییههانى دەوڵە و ئەرتەشههی ئەم واڵتە لە دەمشهه ،النههیکەم  51کەس
کوژران .لەم  51کەسە زیاتر لە  21کەسیان خەڵکى مەدەنى 68 ،سەرباز و  66کەس لە دژبەرانى چهکەارى ئەم واڵتە بوون.
ژمارهیهک له ئهنەامانی ئهنیومهنی نیشههتیمانیی سهووریه دوێنهێ چوارشههممه لهه مسههکۆ لهگههڵ وهزیهری دهرهوهی ڕووسهیه ،سهێرگی الورۆڤ کۆبوونههوه و پاشهان ڕایانگهیانهە کهه
ڕووسیه هاوپهیمانی حکوومهتی سوورییه واز له پشهتیوانی کردنی دهسهاڵتی بهشار ئهسهد ناهێنێت.
كههۆفی عهههنان ،نێههردراوی هاوبهشههی نهتهههوه یهههكگرتووهكان و کۆمکههاری عهههرهبی بههۆ سههوورییه ،نیگهههرانی خههۆی سهههباره بههه كوشههتاری خهههڵکی ئههاوایی "ترێسههمه" لههه حهههمما و
بهكارهێنانی چهكی قورس لهالیهن ئهرتهشی سوورییهوه دهربڕی و واڵتی فهرانسه داوایررد بڕیارێك بۆ سهادانی ئهو ئهو واڵته دهربررێت.
فهڕانسه دوای كوشتارهكهی ترێسمه ,داوای له ئهنیومهنی ئاسایش كرد ,ههموو الیهك بهرپرسیاریهتی بگرنه ئهستۆ و بڕیارێهك دهربرههن لهگههڵ ئههوه ههڕهشههی سههادان لهه
سوورییه برهن.
بەپێههى نامەکههانى رێکاههراوى "ئێسههتراتوۆر" ،کە لەالیەن ویکههى لیکسهههوه لەقههاو دراوە ،راپههۆر دراوە کە هەزاران کەس لە ئەنههەامانى سههپاى پاسههەاران و هەروەههها هێهەکههانى
حیهبوڵوى لوبنان لە فەرمانەەیی کردن و سەرکو و کوشتارى خەڵکى سوورییە دا دەستیان هەیە.
بهگوێرهی راگهیانەنی لیژنهی ههماهههنگیی شۆڕشهی سهوورییه ،لهه ئهاوایی "ترێسهمه"ی سههر بهه شهاری حههمما ،هێههكهانی رژێمهی بهشهار ئهسههد هێرشهیان کهرده سههر خههڵکی
ناوچهکه و  221كهس كوژراون ،كه له ناویانەا ژن و منەاڵ و خێهان بهرچاو دهکهوێ.
هۆشیار زێبارى ،وەزیرى دەرەوەى عێراق دەڵێ ،ئێران یارمەتیی ماڵى بە دەوڵەتى بهشار ئەسەد دەکا .
رۆژنامهنوسانی كورد له سوورییه ,رایگهیانە که بهداخهوه تا ئێستا عهرهبهکانی سووریه له کێشهکانی کورد نهگهیشتوون و پییان وایه ههڵکردنی ئااڵی کوردستان بهه مانهای
جیابوونهوهیه.
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