
 1 

 

 

 

 تراذيدياى كورد لةسوريا
 

 
 

 
 عةىل حسَين

 سةالم عةبدولكةريم: لةعةرةبيةوة.و
 

 
 
 
 
 
 
 

 سلَيمانىـ  ضاثى يةكةم
2102 

 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 

 تراذيدياى كورد لة سوريا :ناوى كتيَب 
 عةىل حسيَن: نووسينى 

 سةالم عةبدولكةريم: وةرطيَرِانى لةعةربيةوة 
 رةوشت حمةمةد: ى بةرطء ناوةوةديزاين 
 1023مانى يةكةم ـ سليَ: ثىضا 
 :خانةىضاث 
 : ترياذ 

 
 
 
 

  َيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانة طشتييةكانلة بةِر
 .ى ثَيدراوة1023ى ساَلى (        )ذمارةى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 

 ثيَشكةشة ( ةحممةريوان عةىل خوارِ.م)ئةم بةرهةمة بةرؤحى هاورِيَي بةرِيَزم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 ثَيِرست
 

 ................................................................................ ثيَشةكى ـ
 ......................................................................... كوردانى سورياـ 
 .................رذيَمى سوريا ريَو شويَنة سةركوتكةرانةكانى دذى كوردان توند دةكاتةوةـ 
 ............ طةيشتنة دةسةآلتى حزبى بةعسء طرتنةبةرى سياسةتى قةهرى دذى كوردانـ 
 ........... ء سةركوتكردنى زياترى كورد لةسوريا(بةشار ئةسةد) قؤناغى سةرؤكى طةنجـ 
 ........................................................................... ثةراويَزةكانـ 
 ..................................................................... دانراوةكانى نوسةرـ 

 .....................................................................بةرهةمةكانى وةرطيَرِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 ثَيشةكى
 

 الثةِرةيةكى مَيذويي لةبارةى كوردانةوة
نةوةكان لةبارةى رةضةلَةكى كوردانةوة جياوازن، بةآلم هةنديَكيان ئاماذة بؤئةوة دةكةن، تويَذي

ناوى . تيَكةلَةيةكن لةفارسء طةلة شةرِكةرة كؤضةريةكان، كةلةو ناوضة شاخاوية سةختانةدا بون
ى زاينىء لةماوةى فةرمانرِةوايي سولَتانى سوجنورِى 02لةسةدةى )كوردستان واتة وآلتى كوردان

(. سةجلوقيدا دةركةوتوة، بةآلم ثيَش ئةوة وآلتةكةيان ثيَيوتراوة دياربةكر يان جةزيرة
ئيَرانء توركياء عيَراقء : ناوضةكانى كورد بؤحةوت دةولَةت دريَذدةبيَتةوة، كةبريتني لة)ئةمرِؤش

ضل مليؤن كةس 01سورياء ئازةرباجيانء ئةرمينياء جؤرجيا، دانيشتوانى كورد ئيَستا بة 
سروشتى شاخاوى بةسةر وآلتةكةياندا زالَة، تةنانةت دةوتريَ  . ، خةمآلندنى نافةرمية(لَيَنريَتدةخةم

لةذيانى ثيَشرتيشياندا شةقلَى دةشتةكىء كؤضءرِةوكردن . كوردء ضيا لةيةكرتى جياناكريَنةوة
ر شيَوةى لةئيشوكارياندا بةشوانكارةييء كشتوكالَةوة لةسة. هاوينانء زستانان بةسةرياندا زالَبوة

ذنان لةكؤرِى ثياواندا . هةرةوةزى سةرقالَن، هةنديَكيان لةطوندء شارة شارستانيةكاندا نيشتةجيَن
فرةذنى لةكؤمةلَى كورديدا . بةشدار دةبنء بةرِيَزيَكى رونةوة طويَ لةراو بؤضونةكانيان دةطرييَت

 .ذنان لةزؤر دؤخدا دةطةنة سةرؤكايةتى خيَلَةكان. ناوازةية
بةرطى سادةء فراوان لةبةردةكةن، كةلةطةلَ داواكاريةكانى ذيانى كردارياندا كورد جلء 

زؤرجار خةجنةرء دةمانضة هةلَدةطرنء ضةك دةكةنة شانيانء لةثشتويَنةكانياندا . دةطوجنيَت
فيشةكى تفةنطء طوللةى تاثرِ دادةنيَن، بةآلم وردةكارى لةجؤريَتى جلء بةرطيان بةطويَرةى خيَلَء 

ذنان دةموضاويان ناشارنةوة، بةآلم دةربارةى . ةمةنديىء دةسةآلتيان جياوازةناوضةء دةولَ
 .خواردنيان زؤربةى كات لةشري ثيَكديَت، وةك ثةنريء كةرةء ماستء دؤ

. زؤر طؤشت ناخؤن، خواردنةكانيشيان لةنانى زةرِاتء برنجء بةهاراتء طويَز ئامادة دةكةن
ركردنةوة يان هةلَكزاندنء سوركردنةوةى بةرؤنء طؤشت لةريَطةى قاورمةوة هةلَدةطرن، بةسو

 .بؤئةوةى لةزستانء كاتى ثيَويستدا بةكاريبهيَنن ثاراستنى لةكونةيا،
كورد لةدو ضني ثيَكديَت، يةكةميان لةخانةدانء جةنطاوةرء خاوةن زةوىء ئاذةلَ ثيَكديَت، ضينى 

 :ثيَنج طروث دابةشدةكريَت(5)ؤضينى خانةدان ب. دوةم لةجوتيارء كريَكارى كشتيارىء خزمةتكاران
 . كةبريتني لةزانايانء منالَء نةوةكانيان: مةالزادة -0

 .ثياوانى ئاينىء شيَخانى ريَبازة سؤفيطةريةكان: شيَخزادة -2

 .مريء ثاشاء نةوةى خيَزانة بةرزةكان: بةطزادة -3

 .سةرؤكهؤزةكان: ئاغازادة -0

 .ئةندامانى خيَزانةكان: زيوةدار -5
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ار رةضةلَةكى خؤيان بؤسةر بنةضةى عةرةبى لةئالء بةيتء هاوةآلن مريى خيَلَةكان زؤربةى ج
سةرؤك خيَلَ خاوةنى دةسةآلتى دادوةرىء كارطيَرِى فراوانة، بةشيَوةيةك دةتوانيَت سزا . دةبنةوة

بةسةر سةرثيَضيكارانء تاوانباراندا بسةثيَنيَت، كةدةطاتة ئةوثةرِى دلَرِةقى، دورخستنةوةء 
لةطةلَ سةثاندنى . ثاريَزطاريكردن لةمولَكء مالَء دةستبةسةراطرتنى دةركردن لةهؤزةكة يان

 .ثيَبذاردنةوةى دارايي
كرماجنى، كةهلورِ، طؤران، : ضوار لقى سةرةكى دابةشدةبن، كةبريتني لة(0)هؤزة كورديةكان بؤ

 .لورِ
كورد وةك بةشيَك لةنةتةوةى ئيسالمى ماوةتةوةء مرينشينى لؤكالَيان دامةزراندوة، 

طرنطرتين . ةنديَكيان نزيكبون لةدةولَةتى سةربةخؤوة، ئةطةرضى هةمو كورديشى لةخؤنةطرتوةكةه
ى (0)مرينشينة سةربةخؤكانيان برتييبوة لةمرينشينى شةدادىء مةروانىء دياربةكر لةسةدةى

هةروةها طرنطرتينء ناودارترين مرينشينى كوردى بريتية لةمرينشينى ئةيوبيان، . كؤضى
 .ةيوبى داميةزراندوةء دةسةآلتى عيَراقء شامء ميسرى دةطرتةوةكةسةالحةدينى ئ

كورد جةنطء ئازاديان خؤشدةويَت، ئةوةش بؤتةهؤى ئةوةى بةرثابونى طردبونةوةى 
شارستانىء ريَكخستنى سةربازيي، كةلةميليشيا يان طروثى سةربازيةوة نزيكة، دةتوانني 

 .بةسةر كوردا دابرِين( سوارةكانى رؤذهةآلت)نازناوى
ئامادةيي بةردةوام بؤكوشتار، :)تيَبينى دةكةيت، كةسيفةتى هاوبةش لةم طةلةدا لة

سةقامطرييي، ئةدةبء دلَسؤزى رةهايان بؤمريةكانيان، ثابةندبونى ورديان بةقسة، جوان 
ميوانداريكردنء تؤلَةسةندنةوةى خويَنى بةهةدةردراو، دوذمنايةتى خيَلَةكىء ئارامطرتن لةسةر 

 .، كورت دةكريَتةوة(يى، ريَزى بيَثايانيان بؤذنانتاآلنى، ريَطر
لةطةلَ دامةزراندنى دةولَةتى نويَدا جوآلنةوةى نيشتمانى دةركةوت، بةشيَوةيةك ضةند شؤرِشيَكى 
كورديى دذى توركياء ئيَران بةهؤى هةستى نيشتمانىء ضةوساندنةوةء جياكارى رةطةزى بةرثابو، 

شؤرِشى : د ثةيرِةويان دةكرد، لةطرنطرتينى ئةو شؤرِشانةكةهةريةكة لةتوركياء ئيَران دذى كور
ء شؤرِشى (ك.و-دةولَةتى عومسانى)دذى توركيا 0011عةبدورةمحان ثاشاى بابان سالَى 

دذى ئيَرانء شؤرِشى بةدرخان ثاشا، كةدةولَةتى عومسانى بؤدورطةى  0000بلَباسةكان سالَى 
ء 0053شؤرِشى يةزدان شيَر لةنيَوان ساآلنى  هةروةها. كريت تاوةكو مردنى لةويَ، دورخيستةوة

دواى ئةوة جوآلنةوةى نيشتمانى كورد . 0001ء شؤرِشى شيَخ عوبةيدولآَلى نةهرى سالَى 0055
لةشيَوةى ثارتء ريَكخستنة سياسيةكاندا ثةرةى سةندء بايةخى بةجوآلنةوةى 

ةكيَشةى كورد لةرؤذهةآلتى داء رؤذنامةطةليَكى دةركرد، كةطوزارشتى ل(ك.و-رؤذنامةوانى)ميديايي
بو، كة لةجنيَف دةردةضو، (كوردستان)رؤذنامةى 01ناوةرِاست دةكرد، لةرؤذنامةكانيان لةسةدةى 

، (ك.و-راستيةكةى بؤيةكةجمار لةقاهرية بوة، دواتر ذمارةى ترى لةجنيَف دةرضوة)ثاشان لةقاهرية
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ى بةردةوامى شؤرِشةكانى كوردء ، جوآلنةوةى رؤذنامةوانى يارمةت(رؤذى كورد)هةروةها رؤذنامةى
ضاالكية سياسيةكانيانى دا، بةبيَ دابرِان، بةآلم نةيانتوانى دةولَةتيَكى سةربةخؤ يان مافى ئؤتؤنؤمى 

 .وةدةستبهيَنن، تةنها لةسةرةتاى نةوةدةكاندا نةبيَت، بةس لةباكورى عيَراق
يَنيَتء بةدوايدا شيعة ديَت، زؤرينةى كورد مسولَمانن، بةشيَوةيةك سونة ريَذةى طةورة ثيَكدةه

لةنيَو كورداندا جولةكة . هةروةك لةنيَوانياندا كةمينةى يةزيدىء عةلةوىء مةسيحىء نةستورى هةية
لةزانا ئاينية بةناوبانطةكانيان بريتية لةحميَدين خةالت . دةذي، كةبةبازرطانيء ثيشةوة سةرقالَن

 (.ك.و-زانكؤى ئةزهةر)مامؤستاكانى ئةزهةرزاينىء عةبدولسةالم ماردينى يةكيَك لة 02لةسةدةى 
 كوردانى سوريا

 
 واقيعى جوطرافى كوردانى سوريا

بةهةريَميَك ( سوريا، لوبنان، فةلةستني، ئةردةن)لةذيَر فةرمانرِةوايي عةباسيةكاندا وآلتانى
داء دادةنرا، وةك هةمو هةريَمة عةرةبيةكانى ترى ميسرء عيَراقى عةرةبى، كةلةهةردو وياليةتى بةغ

وآلتى . يان بةسةر وياليةتى موسلَدا دابرِيبو(وآلتى كوردان)عةرةب لةوكاتةدا ناوى. بةسرة ثيَكدةهات
هةروةك لةكيليكياء . قوآلييةكةى لةخؤدةطرت نارى رؤذهةآلتى دةرياى ناوةرِاستءشاميش هةمو كة

 .تةوةدةرياى سور دريَذدةبيَ ءماراشةوة بؤبيابانى عةرةبىء عةقةبةية، كة كةوتؤتةسةر
ئةوةى ثةيوةستة بةوآلتى شامةوة، بؤضوار وياليةت دابةشكرابو، وياليةتى دميةشق، كةهةريةكة 

. لةفةلةستنيء ئوردنى دةطرتةوة، ثاشان وياليةتى حةلةبء تةرابلوسء دواجاريش وياليةتى سةيدا
ةرةنساء مايةوة، كةبةنهيَنى لةنيَوان ف 0101بيكؤ -ئةم دابةشكردنة تاكو ريَكةوتنامةى سايكس

ئةمةش . بةريتانيا طريَدرابو، كاتيَك لةسةر دابةشكردنى وآلتى شام لةنيَوان خؤياندا ريَكةوتن
دةستيثيَكرد، كاتيَك لةندةن ( 21/0/0121-01)بةئاشكرا لةكؤنطرةى سانرمِيؤ لةماوةى نيَوان

تةكانى دةستى خؤى لةسةر تةنها هةردو هةريَمى فةلةستنيء ئةردةن دانا، لةكاتيَكدا ويالية
فةرةنسا هةستا  0131بةآلم سالَى . دميةشقء تةرابلوسء سةيدا لةذيَر كؤنرتؤلَى فةرةنسا مانةوة

بةدابرِينى ناوضةى ئةسكةندةرونة، كةلةوكاتةدا شويَنكةوتةى وياليةتى حةلةب بو، بةدةولَةتى 
زؤربةى  ئةوةش ويَرِاى ئةوةى، كةئةسكةنةرونة خاوةنى ئؤتؤنؤمى خؤى بو،)ليَكنرا وةتوركيا

لةهةمانكاتدا توركياش هةستا بةدابرِينى بةشيَكى طةورة لةهةريَمى (. دانيشتوانةكةشى عةرةب بون
، كة كةوتبوة زةويةكانى سورياوةء (ك.و-باكورى كوردستان)جةزيرة واتة كوردستانى باكور

ئةو  وةدةستهيَنا، 0101كاتيَكيش سوريا سةربةخؤيي لةفةرةنسا سالَى . و وآلتةوةلكاندنى بة
 .بةشة لةهةريَمى جةزيرة لةضوارضيَوةى زةويةكانى سوريادا مايةوة

لةلةندةن ئيمزا لةسةر ثةمياننامةى ( 1/3/0120)لةمبارةوة باس لةوةدةكريَ، كةلةرؤذى
سورياى كيَشابو، بةآلم ناكؤكيةك دةربارةى ئةو -توركيا كراوة، كةسنورى توركيا -فةرةنسا
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ئؤكتؤبةرى هةمان سالَ لةئةنقةرةى ثايتةختى توركيا  ثةمياننامةية رويدا، دواى مانطى
جاريَكيرتيش . سوريا طريَدرايةوة-ريَكةوتننامةيةكيرت بؤدوبارة كيَشانةوةى سنورى نيَوان توركيا

ناكؤكى لةسةر ئةو ريَكةوتننامةية رويدايةوةء ضاوطيَرِدرايةوة بةسنورى كيَشراوى نيَوان ئةو دو 
طريَدرا، بةشيَوةيةك سوريا ( جؤفنالَ)، كاتيَك ثةمياننامةى0121ى بؤجارى سيَيةم لةسالَ داوآلتة

، عةرةب (ضياى كورد)عةينولعةرةب: سيَ ناوضةى كوردى بؤخؤى وةدةستهيَنا، كةبريتيبون لة
بيتار، جةزيرة، ئةمانةش ناوضة طةليَكن، كةهةنديَكيان بةويرتيانةوة نةلكاوة، بةآلم دريَذكراونةتةوةء 

 .طةيةنراون (ك.و -باكورى كوردستان)يابةكوردستانى تورك
 سياسيى كورد لةسوريا ءئازادى هزريى

كورد لةسوريا دوةم طروثى نةتةوةيي لةروى ذمارةى دانيشتوانةوة دواى عةرةبى سوننة 
لةكؤى دانيشتوانن، كةذمارةى %(02-%01)ثيَكديَنيَت، بةشيَوةيةك لةسوريا ريَذةى نيَوان

ذدة مليؤن كةس، بةآلم رذيَمى سوريا كةخاوةنى كةمينةية لةروى هة(00)دانيشتوانةكةى طةيشتؤتة
، بؤئةوةى لةطةلَ طروثى عةلةويى شيعةى %(0)فةرمانرِةواييةوة، ئةو ريَذةيةى كةمكردؤتةوة بؤ

هةنديَ راثؤرت ئاماذة بؤئةوة دةكةن، كةمينةى عةلةويى فةرمانرِةوا .)فةرمانرِةوادا يةكسان بيَت
 (.داية% 5-%0ريَذةكةى لةنيَوان 

باس لةوةدةكريَت، كةذيانى كورد لةطةلَ باقى رةطةزةكانيرتء بةتايبةت عةرةبدا سةقامطريء 
دامبةزريَننء كؤنطرةى طشتى ( خؤيبون)توانيان كؤمةلَةى 0121ئارامة، كوردانى سوريا سالَى 

اوضةى ئةو جوآلنةوة سياسىء روناكبريية لةن. لةلوبنان طريَبدات( حبمدون)كؤمةلَةكة لةناوضةى
طوندى كورديىء ثيَنج شارى كورديى لةخؤدةطريَت، (111)كورديي جةزيرة ثةرةى سةند، كةنزيكةى

مري جةالدةت  0132لةسالَى (. ديرك، قاميشلؤ، عامودا، دةرباسية، سةرى كانى:)كةبريتني لة
 واتة بانطةوازى بةسةردا برِى، بةآلم( هاوار)بةدرخان يةكةم رؤذنامةى كوردى دةركردء ناوى
ميَذونوسى كورد حسيَن حوزنى موكريانى  0105لةوبارةوة بةتايبةت باس لةوة دةكريَ، كة لةسالَى 

يةكةم ضاثخانةى كوردى دامةزراندوة، ثاشان موكريانى كارى لةسةر ثةرةثيَدانى كردوة، بؤئةوةى 
ا هةروةها ئةو ضاثخانةية هةست. ببيَتة يةكةم ضاثخانة، كةهةمو ثيتة كورديةكان ضاث بكات

بةضاثكردنى ثةرتوك، بةتايبةت ئةوانةى بةزمانى كورديء ريَساكانيةوة ثةيوةستبون، بةئاماجنى 
بةمةش نوسةرانء . بآلوكردنةوةى زمانى كوردىء ثاراستنى بةزيندويي لةنيَوان نةوةكانى طةىل كوردا

، (زازاجطةرخويَن، قةدرى جان، ئومسان سةبرى، نورةدين :)شاعريانى كورد دةركةوتن، لةمنونةى
 -روجا نو)فةرةنسى لةبةيروت دةركردء ناوى -هةروةك مري كامةران بةردخان رؤذنامةيةكى كوردى

ى بةسةردا برِىء دةوتريَ دواى ئةوة مالَباتى بةدرخانيان بؤميسر كؤضيان كردوةء لةويَ (رؤذى نويَ
 .جيَطري بون
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 ء كورد اسةرةتاى ملمالنَي لةنَيوان رذَيمى سوري
ى سروشتى بةبيَ جياخوازى لةهةمو بوارة ضاالكةكانى ذيان بةشداريان كردوة، كورد بةشيَوةيةك

لةوانةى سةركردايةتى جةنط دذى فةرةنسيةكان بةرابةرايةتى لةئيرباهيم هةنانو، لةوانةش 
فةوزى :)كةطةيشتنة ثلةى باآلى سياسىء سةربازىء لةنيَويشياندا سةرؤكايةتى كؤمار بريتيبون لة

 0151باسيش لةوة دةكريَ، كةكؤمةلَيَك روناكبريى كورد لةسالَى . (سةلو، حوسنى زةعيم
ثارتى دميوكراتى كوردستانى )هةستاون بةثيَكهيَنانى يةكةم ثارتى كورديى لةميَذوى سورياء ناوى

يان بةسةردا برِىء ئةو ريَكخستنة حزبية نويَية هةريةكة لةنورةدين زازاء ئومسان سةبرى (سوريا
ثارتةكةش ثةيوةندى خؤى بةثارتى دميوكراتى كوردستانى عيَراقء ثارتى  .سةرؤكايةتيان دةكرد

 .دميوكراتى كرودستانى ئيَران بةهيَز كرد
ئةم ثارتة داواى مافة روناكبرييىء زمانةوانيةكانى كوردى دةكردء داواى يةكسانى دةكرد لةطةلَ 

بةآلم حكومةتى سوريا ئةو  باقى ثيَكهاتةكانى طةىل سوريا لةضوارضيَوةى رذيَميَكى دميوكراسيدا،
داواكاريانةى رةتدةكردةوة، بةلَكو برِياريشيدا، كةدان بةرةوايةتى ثارتة كوردية 

ئةمةش ثالَى بةئةندامانى ئةو ثارتةوة نا، كةبةنهيَنى ئيش . نةنيَت( ثارتى دميوكرات)لةدايكبوةكةدا
هةستا  0111انى لةسالَى كاتيَكيش حكومةتى سوريا بةضاالكى نهيَنى ثارتة كورديةكةى ز. بكةن

بيست ئةندامى ديارى ثارتةكةء تؤمةتى كودةتاكردن بةسةر رذيَمى فةرمانرِةواي  21بةراطرتنى 
لةهةمان سالَداء لةمةيداخنوازى جوآلنةوةى . خستة ثالَيانء دواى ئةشكةجنةدانيان زيندانيكردن

قوتابى كورد لةنيَو سينةماى  كورد لةاليةن رذيَمى سورياوة، ئةو رذيَمة هةستا بةسوتاندنى بيست
شارى عاموداء ئةو روداوةش بةخراثرتين روداو دادةنريَت، كةرذيَمى سوريا دذى طةجنانى كورد 

 .ئةجنامي دابيَت
 

ء شوَينة سةركوتكةرانةكانى دذى كورد توند َيرذَيمى سوريا ر
 دةكاتةوة

قةرةشؤكء رومةيالن،  حكومةتى سوريا بونى بريى نةوتى لةناوضةكانى 0110لةكؤتايي سالَى 
حكومةت دؤخى . كةكةوتونةتة هةريَمى جةزيرةوة، كةزؤرينةى دانيشتوانةكةى كوردن، ئاشكرا كرد

 0112لةسةرةتاى سالَى . شاردنةوةى ميديايي تةواوى دةربارةى ئةو دؤزينةوة نةوتية سةثاند
انى ناوضةى جةزيرة ى تايبةت بةئةجنامدانى سةرذميَرى دانيشتو(13)حكومةتى سوريا ياساى ذمارة

كاتيَك حكومةتى . بةتةنهاء بةدياريكراويش ناوضةكانى قةرةشؤكء رومةيالنء دةوروبةرى دةركرد
هةزار ( 001)سوريا دلَنيابو لةبونى زؤرينةى كورد لةو ناوضانة، هةستا بةكيَشانةوةى رةطةزنامةى

ئامانج لةوةش . يَيانكورد لةناوضةى جةزيرةء تانوسينى ئةم ديَرِانةش رةطةزنامةى نةداوة ث
ئةم )تيَكدانى هاوسةنطى دميوطرافى ناوضةى جةزيرة بو، لةبةرذةوةندى ناكوردةكانى هةريَمةكة
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، هةمو ئةوانةش (ذمارة لةرةطةزنامة دارِنراوة ئةمرِؤ طةيشتؤتة نزيكةى دو سةدء ثةجنا هةزار كةس
لةوكاتةشةوة كؤمةلَى . لةنيَوبراوةلةهةمو مافيَكى مرؤيي دارِنراونء ئايندةى خيَزانء منالَةكانيان 

، كةلةدةولَةتانى كةنداودا هةنء ئةوانةن لةرةطةزنامة (البدون)سوريا دياردةيةكى نويَي ناسى بةناوى
دادةرِنريَن، لةثاشان هيض مافيَكى يةكسانيان لةطةلَ هاوآلتيانى تردا نية، ئيرت لةناسنامةدا بيَت يان 

تاد، بةوةش يونةتة ...دادوةريكردن يان كارء تةندروستىء لةخاوةنداريَتىء فيَركردن يان مافى
 .بيانىء غةوارة لةكؤمةلَطةيةكدا، كةسةدان سالَة تيَيدا ذياون

 
 طةيشتنة تةختى دةسةآلتى ثارتى بةعسى سورياء 

 طرتنةبةرى سياسةتى لةنَيوبردنى دذى كورد
ى مارسى 0ييء لةرؤذى دا ثارتى بةعسى عيَراق طةيشتة تةختى فةرمانرِةوا(2/0113)لةمانطى

لةضوارضيَوةى ريَكةوتنيَكى . هةمان سالَيشدا ثارتى بةعسى سوريا طةيشتة تةختى فةرمانرِةوايي
هاوبةشدا لةنيَوان سةركردايةتى بةعسى عيَراقء سوريا، جارِى جةنط دذى كورد لةعيَراق درا، 

. ش لةنيَوخؤى سوريا دةداتبةوثيَيةى هيَزى كورديى زؤر ريَكةء هانى كوردانى ناوضةكة بةتايبةتي
هةزار سةرباز بةفةرماندةيةتى 1بةكرداريش فرِؤكةى سورياء لةطةلَيشيدا طروثى زريَثؤش ثيَكهاتوة لة

باسيش لةوةدةكريَت ئةو طروثةى لةناوضةى . فةهدى شاعري دذى كورد لةباكورى عيَراق بةشداربون
سوريا دذى كوردانى عيَراق تاوةكو  جةزيرةى سورياوة بؤزاخؤ ضونةتة باكورى عيَراقةوة، جةنطى

 (.0/0110)كشانةوةى هيَزةكانى سوريا لةباكورى عيَراق مايةوة لةمانطى
 

 ضةوساندنةوةى زياترى كوردانى سوريا
لةطةلَ طةورةبونى درِدؤنطى رذيَمى سوريا بةشيَوةيةكى طشتىء ثارتى بةعسى فةرمانرِةوا 

ايةتي كوردانى سونى سوريا، كةبةنةتةوةى دوةم بةشيَوةيةكى تايبةت لةبوذانةوةى هةستى نةتةو
الدةرانى شيعةى عةلةوى لةثارتى بةعسى فةرمانرِةوا هةستان . دواى عةرةبى سونة دادةنريَت

بةداهيَنانى ئامرازةكانى زؤرمليَ بؤالوازكردنى هيَزى كوردء دزينى مافةكانيان وةك هاوآلتىء كاركردن 
 .نةى نةتةوةيي لةثيَكهاتةى كؤمةآليةتى سوريالةسةر ونكردنى رؤلَيان وةك دوةم كةمي

هةروةك حكومةتى بةعسى سوريا لةذيَر حكومرِانى سةرؤك ئةمني حافز هةستا بةراسثاردنى 
موالزم حمةمةد تالب هيالل، كةسةرؤكى هؤبةى راميارى بو لةناوضةى حةسةكةى شويَنكةوتةى 

بةطرتنةبةرى روثيَوكردنى تةواوى ثاريَزطاى جةزيرة، كةخاوةنى زؤرينةى دانيشتوانى كوردة، 
ثاريَزطاى جةزيرة لةطةلَ تةركيزى ورد خستنةسةر اليةنة كؤمةآليةتىء روناكبريىء رامياريةكانى 

توندى ئةو جوآلنةوة كورديانةى، كةداواى مافة  كورد لةو ثاريَزطاية لةطةلَ ضاوديَريكردنى
يشتة تويَذينةوةيةكى تةواو دةربارةى بةكرداريش حمةمةد تالب هيالل طة. نةتةوةييةكانيان دةكرد
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ئةو . بةرزى كردةوة 0113كوردانى جةزيرةء بؤفةرماندةيةتى ثارتى بةعس لةمانطى ديسةمبةرى 
تويَذينةوةيةى كةهيالل نوسيويةتى هيَرشيَكى توند دةكاتةسةر سةرؤكى ميسر جةمال عةبدوناسرء 

رتنةبةرى سياسةتى ضةوساندنةوةى رؤذنامةوان حمةمةد حسنةين هةيكةل، بةهؤى رةتكردنةوةى ط
 .كورد لةباكورى عيَراقء جةزيرة لةاليةن هةردو رذيَمى سورياء عيَراقةوة

هةروةها تويَذينةوةكةى موالزمى يةك هيالل ثيَ لةسةر راسثاردةطةليَك دادةطريَت، كةئاماذة 
ى سوريا بةطرتنةبةرى ثالنيَكى سوريا بةضةند قؤناغيَك دةكات، كةبةثشتطويَخستنى كوردان

دةستثيَدةكات، ثاشان راطواستنيان بؤدةرةوةى سوريا بةشيَوةيةكى طشتىء دةرةوةى ناوضةى 
لةدؤخى سةرنةكةوتنى . جةزيرة بةشيَوةيةكى تايبةت، ئةوةش دواى دؤزينةوةى نةوت تيايدا

يَنانى راطواستنيان، ريَء شويَنيرت بةدوايدا ديَت، كةخؤى لةبرسيكردنى كوردا دةبينيَتةوة، بةبةكاره
 .ثرؤذةى ثشتويَنى ئاسايشى عةرةبى بةهاوكارى لةطةلَ رذيَمى توركيا

 
سياسةتى ثشتوَينى ئاسايشى عةرةبىء راطواستنى ناضاريى 

 كورد
حكومةتى سوريا ثالنى ثشتويَنى عةرةبىء برسيكردنى كوردء دةركردنيان  0115لةسالَى 

ويَنةيةكى ئاسايشيي بةدريَذايي بؤدةرةوةى ثاريَزطاى جةزيرةء كاركردن بؤبةرثاكردنى ثشت
لةسنورى عيَراق لةرؤذهةآلتةوة بؤخالَى ثشتةوةى سةرى كانى لةرؤذئاوا ( كم01)كمء بةدريَذى311

هةزار كيَلَطةوانى كورديان بةخيَزانةكانيانةوة لةو طوندانةى تيايدا  001ثاشان نزيكةى . بونياتنا
لةسةر شويَنطرتنةوةى ئةو كيَلَطةوانانة  طوند دةبو راطواستء كاريان 332دةذياين، كةنزيكةى 

تاوةكو ئيَستاش دؤخةكة بةردةوامة، مةبةست كاتى )بةعةرةب لةبرى كورد، كةراطويَزرابون، كرد
 (.ك.و-نوسينى ئةم ثةرِتوكةية

. لةسةردةمى سةرؤك ئةمني حافزدا بارودؤخةكان دذى كورد بةرزبونةوةى بةخؤوةبينى
ى ضوارضيَوة فراوانى بةعةرةبكردنى ناوى طوندء شارةكانى لةهةمانكاتدا حكومةت هةلَمةتيَك
لةسةردةمى سةرؤك حافز ئةسةددا بارودؤخ . بةردةوامبو 0111طرتةبةرء دؤخةكة تاوةكو سالَى 

بةنيسبةت كوردةوة خراث نةبو، هؤكارةكةش بؤرودانى جياوازىء ناكؤكى فراوان لةنيَوان هةردو 
لةسةر . دء عيَراق بةسةرؤكايةتى سةدام حسيَن دةطةرِيَتةوةرذيَمى سوريا بةسةرؤكايةتى حافز ئةسة

ئةوةش حافز ئةسةد كارئاسانىء هاوكارى طةورةى بةكوردانى عيَراق، بةتايبةت ئةندامانى هةآلتوى 
ثارتة كورديةكانى باكورى عيَراق بةخشى، بةشيَوةيةك ريَطةى ثيَدان نوسينطة بكةنةوةء جيَطةى 

لةهةمانكاتدا ناكؤكى لةنيَوان رذيَمى سورياء . لةمانةش وةدةستبهيَنننيشتةجيَبونء يارمةتىء جطة 
توركيا هةبو، بةهؤى داطريكردنى هةريَمى ئةسكةندةرونة، كةخاوةنى زؤرينةى عةرةبة، هةروةها 

بؤئةوة سةرؤك حافز . بةهؤى ناكؤكى توركياء سوريا لةسةر ئاوى هةردو روبارى دجيلةء فورات
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، كة لةسورياء (pkk)يَزى ثارتى كريَكارانى كوردستانى توركيائةسةد هةستا بةطرتنة ئام
ء حةلةب بنكةى دامةزراند بؤهيَرشةكانيان بؤسةر زةويةكانى توركيا، (جبل االكراد)لةناوضةى

. بةمةش سةرؤكى سوريا توانى زيرةكانة كيَشةى كورد رةوانةى دةرةوةى سنورى وآلتةكةى بكات
رتى فشار لةسةر توركيا لةثيَناوى ضارةسةركردنى كيَشةى ئاوى ئةوةش بةبةكارهيَنانى كورد وةك كا

لةهةمانكاتدا رذيَمى سوريا هةستا بةهاندانى كوردانى وآلتةكةى بؤكؤضكردنء . دجيلةء فورات
 . ضونةرِيزى جةنطاوةرانى كورد دذى رذيَمى سةدام حسيَنء رذيَمى توركيا

كورد بؤنيَو ثةرلةمانى سوريا لةسالَى  شةش(1)هةروةها حافز ئةسةد ريَطةيدا بةهاتنةناوةوةى
ئةندام، بةآلم رذيَمةكةى ئةسةد ريَطةى ( 30)، دواى ئةوةش ذمارةيان زيادى كردء طةيشتة0111

هةروةك ريَطةى نةدا . هةزار كورد بؤزيَدى خؤيان لةثاريَزطاى جةزيرة( 001)نةدا بةطةرِانةوةى
سةنديكاى كوردى، وةكضؤن ريَطةيشى نةدا  بةكوردانى سوريا، كةهةسنت بةدامةزراندنى كؤمةلَةء

بةدامةزراندنى قوتاخبانةى كورديىء بيَبةشيكردن لةقسةكردن بةزمانى تايبةتيانء مؤزيكء طؤرانى 
 .كورديشى قةدةغةكرد

 
 ء (بةشار ئةسةد) قؤناغى سةرؤكى طةنج

 سةركوتكردنى زياترى كورد لةسوريا
( 01/1/2110)م سةردانيدا بؤئةلَمانيا لةرؤذىدواى طرتنة دةستى فةرمانرِةوايي وآلتء لةيةكة

سةرؤك بةشار ئةسةد روبةرِوى خؤثيشاندانى نارِةزايي بةدريَذايي دو رؤذ لةسةر يةك لةاليةن كوردانى 
ئةو خؤثيشاندانانةش بؤسةركؤنةكردنى سياسةتى جياكاريى . سورياى نيشتةجيَي ئةلَمانيا بؤوة

هةروةك ئةو نارِةزاييانة . بةتايبةت ئةتنى كورددارةطةزى بو، لةنيَوان ئةتنية سوريةكانء 
 .سةركؤنةى تؤمارى سوريايان تايبةت بةثيَشيَلكردنى مافةكانى مرؤظ كرد

هاوكات بةشار ئةسةد روبةرِوى نارِةزايي رةوةندى جولةكة لةئةلَمانيا بؤوة، بةهؤى ليَدوانةكانى 
ئاراستةى كرد، ( 5/2110)كة لةمانطى ثيَشويةوة دةربارةى جولةكة، لةنيَويشيدا ئةو تيَبينيةى،

جولةكة ناثاكى لةعيساى مةسيح كردء هةولَى كوشتنى ثيَغةمبةر :"كاتيَك بةثاثاى ظاتيكانى وت
بؤية بةشار ئةسةد لةكاتى كؤنطرة رؤذنامةوانية هاوبةشةكةيدا، دواى ". حمةمةديشيان داوة

يَك لةرؤذنامةوانانى نةدايةوة، كاتيَك وتويَذكردنى لةطةلَ طيَرهايد شرؤيدةر، وةآلمى ثرسيارى يةك
 (.  ع.و -واتة جولةكةية)زانى كةئيسرائيلية

لةسةر ئاستى بارى نيَوخؤيي، ليذنةى مافةكانى مرؤظى سوريا لةبةياننامةى خؤيدا 
لةدةرةوةى (موسليم شيَخ حةسةن)هاوآلتى كورديى سوريا: رايطةياند( 1/1/2112)لةرؤذى

ى سةر بةثاريَزطةى حةلةب لةباكورى (عةينولعةرةب)لةشارى( 1/5/2112)مالَةكةى خؤى لةرؤذى
دةزطاى سيخورِيى سوريا ناوبراويان :بةياننامةكة ئةوةشى خستؤتةرِو كة. سوريا دةستطريكراوة
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بؤلقى حةلةب لةويَشةوة بؤيةكيَك لةناوةندةكانى راطرتن لةدميةشقى ثايتةخت بردوة، بةبيَبونى 
. ى ياسايي بؤدادطاء بةبيَ ئاراستةكردنى تؤمةتيَكى دياريكراوياداشتى راطرتن يان رةوانةكردن

هةروةك ليذنةكة لةبةياننامةكة داواى ثيَويستى كردنةوةى دؤسيةى ئازادى رؤشنبرييى بؤكةمينةى 
كوردى لةسوريا دةكات، لةثيَناوى ئةوةى، هةمو مرؤظيَك مافى سروشتى خؤي وةدةستبهيَينَ 

 رتوى سوريا بةهاوكارى نةوةكانىء وةطةرِخستنى هةمولةثيَناوى ئايندةى بةهيَزء يةكط
 .كؤششةكانيان لةخزمةتى نيشتماندا

 
 كوردان داواى مافى هاوآلتيبون دةكةن

كةس لةكةمينةى كورد لةسوريا خؤثيشاندانيَكى 011نزيكةى ( 01/02/2112)لةرؤذى
سانيرت، وةك باقى ئاشتيانةيان بؤداواكارى وةدةستهيَنانى مافى تةواوى هاوآلتيبونء مافى يةك

خؤثيشاندةران، كةلةبةردةم ثةرلةمان لةدميةشق كؤببونةوة، . دانيشتوانى سوريا ريَكخست
الفيتةيةكيان هةلَطرتبو داواى البردنى قةدةغةكردنى زمانء رؤشنبرييي كورديان دةكرد، هةروةها 

اخود كورد يان داوايان دةكرد، كةسوريا ببيَتة نيشتمانى هةمو طروثةكانى طةل، عةرةب بيَ، ي
 .ئةندامانى كةمينةكانيرت

كوردان لةسلكى ديثلؤماسىء ثؤستة طرنطةكان :"بةياننامةى ثارتى يةكيَتى كورد دةلَيَت
ى %02دورخراونةتةوةء هيض رؤلَكيان لةبةرِيَوةبردنى وآلتدا نية، سةرةرِاى ئةوةى نزيكةى

 ".و مليؤنء نيود( 2,5)دانيشتوانى وآلت ثيَكديَننء ذمارةى ئيَستايان دةطاتة
ئةو خؤثيشانداناش ئةندامانى ثارتيَكى بضوكى كوردى ريَكيخستبو، كةبةسةرؤكى ثةرلةمانى 
سوريا طةيشنتء داوايان ليَكردبو بةديالؤط ضارةسةرى كيَشةى دانيشتوانى كورد بكريَت، كة 

ارةوة باس لةمب. مليؤن كةس01مليؤنة لةكؤى دانيشتوانى سوريا، كةطةيشتؤتة 2ذمارةيان زياتر لة
لةوة دةكريَ، بةشار ئةسةدى سةرؤك سةردانى ثاريَزطةى حةسةكةى كردوة، كةزؤر لةكوردان لةويَ 
نيشتةجيَنء بةلَيَنى يارمةتى ثةرةثيَدانى ناوضةكةى ثيَداون، بةآلم هيض هةنطاويَكى لةمبارةوة 

 .تاوةكو ئيَستا نةطرتؤتةبةر
 

ةتوةى يارى تؤثي ثَيي نَيوان تيثى جيهادى كورديىء ف
 عةرةبيىء هةَلطريسانى ئاذاوةى تايةفةطةريى

بةهؤى زياتر دارِوخانى رةوشى كورد، كةئاذانسةكانى هةوالَى نيَودةولَةتى لةسةرضاوة 
منالَ هةيةء نزيكةى  3كةس كوذراون، كة لةنيَوياندا  00:كورديةكانةوة طواستويانةتةوة رايانطةياند

لةثاريَزطاى قاميشلى ( 03/3/2110-02)كةسيش لةكارى توندوتيذي، كةلةرؤذانى 020
باسيش لةوة دةكريَ، . ريَطريش لةرؤذنامةوانان كرا بطةنة شويَنى روداوةكة. كةوتنةوة، برينداربون
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بؤرؤذى دواترء . هةلَطريساوة( 02/3/21110)كارى تيَكدةرانة ثيَش ياريةكة، واتة رؤذى هةينى
لةكاتى ئةسثةردةكردنى . سايشى سوريا بةردةوامبولةسةر شيَوةى روبةرِبونةوة لةطةلَ هيَزةكانى ئا

ء (قاميشلؤ)كوذراوة كورديةكة، كة لةئةجنامى كارى تيَكدةرانة ثيَش ياريةكةى تيثى جيهاد 1تةرمى
ثارتة كوردية . كوذرابون، بارودؤخةكة توندبويةوة(02/3/2110)، لةرؤذى(ديَر ئةلزور)تيثى فةتوة

ارى قاميشلى هةستان بةدةركردنى بةياننامةيةك قةدةغةكراوةكان بةفةرمانى مريى، لةش
ء تيايدا بةرثرسياريَتى روداوة خويَناويةكانيان، كةبةياننامةكة بةكوشتارطة (03/3/2110)لةرؤذى

شرؤظةى كردبو، بةجؤريَ نةقاميشلؤء نةياريطاكانى سوريا هاوويَنةى بةخؤوة نةبينيوة، خستة 
 .ئةستؤى هيَزةكانى ئاسايشى سوريا

روداوى ئاذاوة بةهؤى ئةو سوكايةتيثيَكردنانةى، كةهاندةرانى يانةى فةتوة :"ةكة دةلَيَبةياننام
يان وةك ثشتطريييةك (سةدام حسيَن)ثيَي هةستان رويداوة، كاتيَك ويَنةى سةرؤكى عيَراق

بةرزكردؤتةوة، لةكاتى طةرِانيان بةشةقامةكانى شارى قاميشلؤدا ثيَش دةستثيَكردنى ياريةكة، وةك 
هةروةك وتةى نةشياويشيان بةسيمبولَة كورديةكانى سوريا . شتى ثشتطرييى لةسةدام حسيَنطوزار

وتوة، بةطويَرةى ئةوةى لةبةياننامةكةء وتةى ئةو شاهيَدانةدا هاتوة، كةروداوةكةيان بةضاوى 
 .خؤيان بينيوة، بؤية ئةمةش بؤتةهؤى وروذانى كوردةكان

يَويدا كؤمةلَةى مافى مرؤظ لةسورياء كؤمةلَيَ ثارتى كؤمةلَيَ ثارتء طروثى ناحكومى سوريا، لةن
كوردى بةياننامةيةكيرتيان دةركردء تيايدا بةرثرسياريَتى ئةوةى رويدا خستيانة ئةستؤى دامو 

لةبةياننامةكةياندا داواي راطرتنى توندءتيذيىء كؤششيان كرد . دةزطا ئةمنيةكانى سوريا
روداوانةى وادانابو، كةنةدةبو بةو شيَوة تراذيدية بةياننامةكة ئةو . بؤطةمارؤدانى روداوةكة

دؤخيَك ئيحتيقانى سياسىء كؤمةآليةتى لةوآ لةئةجنامى نةبونى  ثةرةبسيَينَ، بةهؤى خراثبونى
 .ذيانى دميوكراسييء ئازاديى طشتىء لةطةلَيدا ثشتطويَخستنى مافى كوردانى سوريا

ةهةولَدان بؤضونة نيَو بالَويَزخانةى هةستان ب( 00/3/2110)لةلةندةن كؤمةلَيَك كورد رؤذى
سورياوة، بةآلم ثؤليسى بةريتانيا هاتةنيَو روداوةكةوةء بةرلةوةى ئةو طروثة بضنة نيَو 

لةهةمانكاتدا كؤمةلَةى برايانى مسولَمان . بالَويَزخانةكةوة، توانيان ذمارةيةكيان ليَدةستطري بكةن
نةوةى بيَاليةنيان كرد لةروداوةكانى شارى قاميشلؤء لةسوريا داواى ثيَكهيَنانى ليذنةيةكى ليَكؤلَي
هاوكات كؤمةلَةى برايانى قةدةغةكراو بةفةرمانى . سةركؤنةى سياسةتى سةركوتكردنيان كرد

فةرمانرِةوايانى سوريا، لةبةياننامةكةياندا داواى ثيَويستى بةشدارى دامةزراوةكانى بةرطرى لةمافى 
ةلَى مةدةنىء كةسايةتية نيشتمانى متمانة ثيَكراوةكانيان مرؤظء ليذنةكانى زيندوكردنةوةى كؤم

 .لةليذنةكةدا كرد بؤدياريكردنى بةرثرسياريَتى خويَنرِشنت
برايانى مسولَمان سةركؤنةى ئةو ئامرازة توندءتيذانةشيان كرد، كة لةكارى ئاذاوةطيَرِيى ياريطاى 

داوانة ثيَويستى بةهةمو ئةو تؤثي ثيَكةدا بةكارهاتوةء جةختيان كردةوة، كةمنونةى ئةو رو
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بةياننامةكة داواى ثيَويستى . توندوتيذيانة نةبوة، كةثياوانى ئاسايش بةكاريان هيَناوة
ضارةسةركردنى دؤخى ئيحتيقانى طشتى دةكات لةدةستبةسةراطرتنى ئازاديةكانء ثيَشيَلكردنى 

ياسةتانةى، كةبونةتة هؤى مافى هاوآلتيانةوة سةرضاوةى طرتوةء لةطةلَ ثيَويستى ثيَداضونة بةو س
 .روداوةكة

ذمارةيةك كورد ضونة نيَو بارةطاى بالَيؤزخانةى سوريا ( 00/3/2110)لةهةمان رؤذدا
كةس لةوانة طريانء  31لةبرؤكسلى ثايتةختى بةجليكا، بةآلم ثرؤسةكة زؤرى نةخاياند، بةجؤريَ 

. يشاندةرانى كورد  كؤتايي هاتدواى وتويَذ لةنيَوان بالَيؤزخانةى سورياء ثؤليسى بةجليكاء خؤث
باسيش لةوة دةكريَ، . كةس لةوانةى ضوبونة نيَو بالَيؤزخانةكةوة دةستطريكرد 31بةآلم ثؤليس 

كةكؤمةلَيَكيان ضونةتة نيَو بالَيؤزخانةكةوةء ئاآلى كورديان لةسةر تةالرى بالَيؤزخانةكة 
ارِةزايةتيةك بةرامبةر بةو روداوانةى، بةرزكردؤتةء ئاآلى سورياشيان درِاندوةء كارةكةى خؤشيان بةن

كةشارى قاميشلؤ بةخؤوةى بينيبو لةباكورى سوريا راظةكردوة، كةقوربانيةكةى ذمارةيةك كوذراوى 
هيض :"رايطةياند(تؤفيق سةلوم)كورد بو بةطوللةى هيَزةكانى ئاسايشى سوريا، بةآلم بالَيؤزى سوريا

ئةوةى رويداوة، برييت "جةختيشى كردةوة". نية كيَشةيةك لةنيَوان حكومةتى وآلتةكةىء كورددا
ئيَمة ضاوةرِيَي :"هةروةها وتيشى". بوة لةشةرِة قسةى نيَوان هاندةرانى دو تيثة تؤثي ثيَكة

رونيشيكردةوة داواى لةدةسةآلتدارانى ". ئةجنامى ليَكؤلَينةوة دةكةين، كةثؤليس ئةجنامى دةدات
 .بةرى بالَيؤزخانةى سوريا توند بكةنةوةبةجليكا كردوة ريَء شويَنى ئةمنى لةدةورو

هاوكات ئةو كوردانةى ضوبونة نيَو بالَيؤزخانةكةى سورياوة داوايان كردبو، حكومةتى دميةشق 
هةزار كورددا بينَ، دواى ئةوةى كةلةكاتى ثرؤسةى ثشتويَنى ئاسايشى 211دان بةرةطةزنامةى 

هةروةك داواى داننان بةثارتة كوردية . نلةرةطةزنامةى خؤيانيان دارِنرابو0113عةرةبي لةسالَى 
قةدةغةكراوةكانيان كردبو، كةحكومةتى سوريا دانيان ثيَدانانيَتء بةجوآلنةوةى جوداخوازيان 

 .دادةنيَت، كةهةولَ بؤبةرثاكردنى قةوارةيةكى كورديى دةدةن
 

 زؤربونى كوشتنى كوردان
ةواء كةمينةى كورد، سةرضاوة لةطةلَ هةلَكشانى روبةرِوبونةوة لةنيَوان رذيَمى فةرمانرِ

( 01/3/2110)كورديةكان بؤكةنالَة ئامسانيةكانء ميديا نيَودةولَةتيةكانيان راطةياند، كة لةرؤذى
ى دوايي لةباشورى (كاتذميَر 20)روبةرِوبونةوة لةنيَوان دانيشتوانى عةرةبء كورد لةماوةى

سةرجةميان كورد بون، بةوةش كوذراوى ليَكةوتؤتةوة، كة01رؤذهةآلتى وآلت ثةرةى سةندوةء 
كوذراو 31ةوة بؤ(02/3/2110)ذمارةى كوذراوان لةماوةى هةلَطريسانى ثيَكدادانةكانةوة لة

 .بةرزبؤتةوة
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مةشعةل تةمؤ ئةندامى مةكتةبى سياسى ثارتى يةكيَتى طةىل سورياى قةدةغةكراو، رايطةياند 
تةمؤ ". تى لةناوضةى حةلةب بةردةوامبوةروبةرِوبونةوة لةنيَوان هةردوال لةباشورى وآلتء بةتايبة:"

كورد لةهةردو طةرِةكى ئةشرةفيةء شيَخ مةقسود لةشارى حةلةب  1ئاماذةشى بةوةكردوة 
لةناوضةى  2كةسيرت لةطوندى عفرين لةرؤذئاواى حةلةب كوذراون، لةطةلَ  1هةروةها . كوذراون

كةثشيَويةكان لةطةرِةكةكانى ناوبراو ئةوةيشى خستةرِو، . سةرى كانى نزيك سنورةكانى توركيا
 .عاموداء ديريكء عةين ديوارء مالكيةء دةرباسيةى سنورةكانى توركيا كةوتونةتةوة

بؤريَطرتن لةهةلَكشانى زياترى دؤخةكة، ئةميندارى طشتى ثارتى دميوكراسي ثيَشكةوتوخوازى 
ةكار بكةن داواى لةدةسةآلتدارانى سوريا كردوة، ك( عةبدولعةزيز داود)كوردى قةدةغةكراو

بؤهيَوركردنةوةى بارودؤخةكة، ئةوةش بةكشانةوةى هيَزةكانى ئاسايش لةشارى قاميشلؤء طةرِةكة 
 .   دراوسيَكانى لةحةلةبء ئازادكردنى سةدان دةستطريكراو

 
 ناِرةزايي كوردانى عَيراق 

 بةرامبةر سةركوتكردنى رَيكخراو دذى كوردانى سوريا
كومةتى سورياء كورد شةقلَيَكى ئةتنى لةخؤطرت، بةتايبةت دواى ئةوةى ثشيَويةكانى نيَوان ح

دواى هاتنةناوةى هةنديَ خيَلَى عةرةب لةتةنيشتى حكومةت بؤنيَو كيَشةكة دذى كورد، ئةمةش 
هةروةها بو بةهؤى . بوةهؤى برينداربونى دةيان كةسء زؤربونى ذمارةى دةستطريكراوانى كورد

ةء نوسينطة مرييةكان لةباكورى رؤذهةآلتى وآلت توشى ئةوةى ويَستطةى شةمةندؤفيَرء قوتاخبان
ئةوةش هةموى بو بةهؤى خؤثيشاندانى هةزارةها كوردى عيَراق لةشارى هةوليَر لةرؤذى . زيان ببيَت

، وةك نارِةزاييةك بةرامبةر ئةوةى ناويانابو سةركوتكردنى ريَكخراوى سوريا، 01/3/2110
خؤثيشاندةران داواى ثيَويستى هاتنةناوةوةى نةتةوة  .كةكوردانى ئةو وآلتة روبةرِوى دةبنةوة

 . يةكطرتوةكانيان بؤنيَو كيَشةكة كرد، بةمةبةستى بةرطريكردن ليَيان
هةروةك خؤثيشاندةرانى كوردانى عيَراق، كةالفيتةء ئاآلى كوردييان بةرزكردبؤوة هوتافى دذ 

. انى بةندكراويان لةسوريا دةكردلةطةلَيشيدا داواى ئازادكردنى كورد. بةرذيَمى سوريان دةوتةوة
هةروةها داواى هاتنةناوةوةى ئةمريكاء ئةوروثايان لةنةتةوة يةكطرتوةكان دةكرد بؤئةوةى برِيارى 
ريَطةثيَدانى بةرثاكردنى ناوضةى نةفرِينى هةوايي لةسةر ناوضة كورديةكانى سوريا وةدةستبهيَنن، 

لةوآلتة يةكطرتوةكانى ئةمريكاء بةريتانيا  وةك ئةوةى نةتةوة يةكطرتوةكان سةثاندىء هةريةكة
 .بؤثاراستنى كوردانى عيَراق 0110هةستان بةجيَبةجيَكردنى دواى جةنطى دوةمى كةنداو لةسالَى 
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 دةسةآلتدارانى سوريا 
 تعزو روداوةكانى قاميشلؤ بؤدةستَيوةردانى دةرةكى

دةسةآلتدارانى سوريا رايانطةياند، ئةجنامى ئةو ثيَكدادانةى، ( 01/3/2110)لةرؤذى
كةبةمدواييانة لةنيَوان هيَزةكانى ئاسايشء كورد لةباكورى رؤذهةآلتى سوريا كةوتةوة، بريتى بو 

 شاليارى ناوخؤى سوريا عةىل. كوذراو، لةطةلَ زيانى مادى، كةبةمليؤنان دينار دةخةملَيَنريَت 25لة
رايطةياند، خةلَكى سيخورِيكةر روداوةكانى ياريطاى قاميشلؤيان ( 00/3/2110)حةمود لةرؤذى

قؤستؤتةوة بؤهةستان بةكارى تيَكدةرانةى مةبةستدار لةشةقامةكانى شارةكةدا، كةمولَكى طشتىء 
 حةمود ئةوةشى. تايبةتى طرتؤتةوةء هيض دامةزراوةيةكى خزمةتطوزاريء طةشةثيَدانيان نةبواردوة

طةىل سوريا نكولَى منونةى ئةو كارانة دةكاتء بةثلةيةكى بةرز خاوةنى هةستى نيشتمانية، :"وت
 ". بةتايبةت كورد، كةبةشيَكى خؤشةويستى سوريا ثيَكديَنن

شاليارى دةرةوةى سوريا فاروق ئةلشةرع جةختيكردةوة لةسةر نةبونى ( 23/3/2110)لةرؤذى
ةسوريا، هةروةك ئاماذةى بةطةرِانةوةى هيَمنى بؤئةو شارانةى هيض طرفتيَك لةطةلَ هاوآلتيانى كورد ل

شةرع لةليَدوانةكانيدا (. 02/3/2110)لةرؤذى. سوريا كرد، كةروبةرِونةوةكانى بةخؤوة بينيبو
لةقاهرية ئةوةى ( حوسنى موبارةك)بؤرؤذنامةوانان دواى كؤبونةوةى لةطةلَ سةرؤكى ميسر

انةى رويداوةء كورديان تيَدا نيشتةجيَية، ثةيوةندى دورخستةوة، كةئةو روداوانةى لةو ناوض
بةهةرِةشة ئاراستةكراوةكانى ئةمريكا دذ بةسورياوة هةبيَتء خةلَكى سيخورِيى تؤمةتبار كرد، 

شةرع جةختيشكردةوة، زؤرينةى كوردان سةركؤنةى ئةو كارانة . كةلةثشتةوةى ئةو روداوةانة بون
ى سروشتى خؤى لةو شارانةى، كةروبةرِوبونةوةكانى دةكةنء بارودؤخةكة طةرِاوةتةوة بؤ دؤخ

شةرع ثيَشى لةسةر ئةوة داطرت، كةمسولَمانء مةسيحيء كوردء عةرةب . بةخؤوة بينيوة
 .لةوآلتةكةياندا برايانة دةذينء هاوتاى نية

ثارتة قةدةغةكراوة كورديةكان بةفةرمانى حكومةت داواى ( 01/3/2110)لةرؤذى
طةلَيشيدا داواى راوةستاندنى كارى سةركوتكردنيان لةحكومةت كرد، هيَوركردنةوةيان كردء لة

ئةوةش لةو بةياننامةيةدا هات، كةثارتة كورديةكان تيَيدا . كةروبةرِوى طةىل كورد دةبيَتةوة
جةختيان كردبؤوةء سوربون لةسةر راوةستاندنى خؤثيشاندانء مانطرتن بؤهيَوركردنةوةى 

كارة طالَتةجارِيانةى، كةهةنديَ لةطروثة ضةكدارة ئةوةش سةرةرِاى ئةو . بارودؤخةكة
شويَنكةوتةكانى حزبى بةعسى فةرمانرِةوا لةسورياء بةدةستخؤشانةى رذيَمى سوريا ثيَي 

 .هةلَدةستان
سةرؤكى ثارتة كورديةكان جةختيان لةسةر بينينى سةرؤكى :"بةياننامةكة ئةوةى تيَدا هاتوة

جةختيشيان لةسةر ئةو برايةتية كردؤتةوة، كةكورد ، هةروةك "سوريا بةشار ئةسةد كردؤتةوة
بةياننامةكة بانطى هيَزة نيشتمانىء دميوكراسيةكان لةوآلتدا دةكات . بةعةرةبةوة طريَدةدات
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هةروةك داواى . كةنارِةزايي دةربرِن، لةسةر سةركوتكردنء كوشنت، كةطةىل كورد توشى دةبيَت
 .و روداوانة دةكاتئازادكردنى سةرجةم دةستطريكراوةكانى ثشت ئة

يشدا عةبدولباقى يوسف رايطةياند، كةدةسةآلتدارانى سوريا بةردةوامن (1/0/2110)لةرؤذى
لةهةلَمةتى دةستطريكردن لةدذيان لةسةر باكطراوةندى ئةو ثيَكدادانانةى، كة لةرؤذى 

ئةوةش لةبةياننامةى . لةطةلَ هؤزة عةرةبيةكانء ثؤليسى سوريا كةوتؤتةوة( 02/3/2110)
ةبدولباقى يوسفى سكرتيَرى ليذنةى ناوةندى ثارتى يةكيَتى كوردى سوريا هاتوة، لةكاتى ع

هاوكات لةبةياننامةكةيدا ئةوةشى وتوة، كةدةسةآلتدارانى . سةردانكردنى بةيروتى ثايتةختى لوبنان
 .سوريا هةلَمةتةكانى بةسةردادانء ريَء شويَنى دةستطريكردنء سةركوتكردنى كورديان رانةطرتوة

ئةوةش بريتية لةبةردةوامى سياسةتى نكولَيكردنء ضةوساندنةوة لةدذى طةىل كوردمان لةماوةى 
ناوبراو ئةوةشى راطةياندوة لةبةياننامةكةيدا، (. 02/3/2110)روداوةكانى قاميشلؤوة لةرؤذى

كةرذيَمى سوريا تائيَستا سورة لةسةر ثشتطويَخستنى كيَشةى كورد، كةداواى ضارةسةريَكى 
اسى دةكاتء لةثاش ئةوة، كةهؤكارةكان دةرِةخسيَنيَت بؤضاندنى تريؤرء ترس لةشةقامى دميوكر

 .كورديىء بةشيَوازيَكى ئةمنى دور لةديالؤطى سياسىء ضارةسةرى دميوكراسى مامةلَة دةكات
 

 رَيكخراوى لَيبوردنى نَيودةوَلةتى داواى لةسوريا دةكات 
 دةستطريكراوانى كورد ئازاد بكات

ريَكخراوى ليَبوردنى نيَودةولَةتى هانى سورياى دا، شويَنى ئةو كوردانة ( 1/0/2110)لةرؤذى
( 02/3/2110)ئاشكرا بكات، كةلةكاتى ثيَكدادانة خويَناويةكان لةطةلَ دةسةآلتداران لةرؤذى

هةروةك ريَكخراوةكة داواى دةستثيَكردنى ليَكؤلَينةوةيةكى سةربةخؤى . دةستطرييكردون
هةست :"ريَكخراوةكة، كة لةندةنى كردؤتة بارةطاى خؤى وتى. شلؤ كردلةثشيَويةكانى قامي

بةدرِدؤنطى دةكات لةئاستى دؤخةكانى دةستطريكردن، كةدةسةآلتدارانى سوريا ريَطةنادةن 
لةطةلَ دادطايي . دةستطريكراوان ثةيوةندى بةكةسة نزيكةكانيان يان ثاريَزةرةكانيانةوة بكةن

  ".نةكردنيَكى دادثةروةرانةيان
ريَكخراوةكة داواى ثيَويستى ئازادكردنى دةستطريكراوانى لةدةسةآلتدارانى سوريا كرد بةبيَ 
دواكةوتن، بةتايبةت ئةوانةى كةتؤمةتى ئةجنامدانى سةرثيَضى تاوانيان ئاراستة نةكراوةء ثيَشكةشى 

هةية، لةطةلَ  بةياننامةكة ئاماذة بؤئةوةش دةكات، لةنيَو دةستطريكراوةكاندا منالَ. دادطا نةكراون
ريَكخراوةكة . دابء نةريتة نيَودةولَةتيةكاندا يةكناطريَتةوة، كةدةسةآلتدارانى سوريا دانى ثيَدانانيَت

ثيَ لةسةر ثيَويستى رونى لةليَكؤلَينةوةكاندا دادةطريَت، بؤئةوةى هةموان ئةجنامى ئةو ليَكؤلَينةوانة 
كانء ثيَشكةشكردنى سةرثيَضيكةران ببيننء لةكؤتاييدا ببيَتةهؤى ئاشكراكردنى راستية

 .بةدادثةروةريى، ئيرت لةهيَزةكانى ئاسايش بيَت، ياخود لةكوردانى دةستطريكراو
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دو هةزار ( 2111)لةهةمانكاتدا ضاالكوانانى مافى مرؤظ باس لةوة دةكةن، نزيكةى
ثيَنج سةد لةو ( 511)دةستطريكراوى كورد لةزيندانةكانى سوريادا هةنء تةنها نزيكةى

باس لةوةش دةكريَ، حكومةتى سوريا . ئازادكراون ( 01/3/2110)دةستطريكراوانة لةرؤذى
هاوكات وةزارةتى ناوخؤى سوريا دةستى . ئاشكراكردنى ذمارةى دةستطريكراوانى رةتكردؤتةوة

بيانى لةثشتةوةى روداوةكانى قاميشلؤ تؤمةتبار دةكات، بةآلم ئاشكراكردنى ناسنامةيان 
م هةنديَ سةرضاوةى زانيارى سوريا ثةجنةى تؤمةتباركردن بؤئيسرائيلء كوردانى رةتدةكاتةوة، بةآل
 .عيَراق دريَذدةكةن

 
 ثارتة كورديةكان جةخت لةكوذرانى كورد 

 لةزيندانةكانى سوريا بةهؤى ئةشكةجنةدان دةكةنةوة
ثارتى قةدةغةكراوى كوردى هةية،  00) ثارتة كورديةكان( 01/0/2110) لةرؤذى

لةبةياننامةكةياندا ( يةكيَتىء يةكيَتى طةىل كوردء دميوكراتى ثيَشكةوتوخوازلةسةرةوةيان 
حسيَن حةمؤ نةعسؤء فةرهاد حمةمةد عةىل لةكاتى ئةشكةجنةدانى وةحشيطةرانةيان :"رايانطةياند

بةياننامةكة ئاماذة بةوة ". لةسةر دةستى دةسةآلتدارانى ئاسايشى دةولَةتى سوريا كوذراون
لةكاتى ئةشكةجنةداندا ( 0/0/2110) ء فةرهاد لةرؤذى(1/0/2110) ةرؤذىدةكات، كةنةعسؤ ل

بةياننامةكة ئةوةشى تيَدا هاتوة، كةحةنيف حةنان حمةمةد بةهؤى توندى . كوذراون
 . ئةشكةجنةدانةوة تاوةكو ئيَستا هؤشي لةدةستداوة

دانى هةروةك ثارتة كورديةكان جةخت لةسةر بةردةوامي هةلَمةتى دةستطريكردنء بةسةردا
سةرجةم ناوضة كورديةكانء بةدياريكراويش لةباكورى رؤذهةآلتى سورياء ناوضةكانى حةلةبء 

( 1/0/2110و0)ئةو هةلَمةتةى رؤذانى:"بةياننامةكة ئةوةش دةخاتةرِو. دميةشق دةكةنةوة
دةستطريكردنى سةدان كوردى ليَكةوتةوة، كة لةنيَوانياندا ذنء قوتابيانى قؤناغى ئامادةيي هةية، 

بةياننامةكة ثيَ لةسةر ئةوةش دادةطريَت، كةثياوانى ئاسايشى ". سالَ تيَناثةرِيَت05ةتةمةنيان لةك
دةولَةتى سوريا هةستاون بةئةشكةجنةدانى هاوآلتيان تامردن بؤئةوةى ناضاريان بكةن بةزؤر، لةسةر 

رؤلَى ئةو تاوانانةى كةئةجناميان نةداوة، بةمةبةستى شيَواندنى راستيةكانء شاردنةوةى 
لةقاميشلؤى طةورة شارى ( 02/3/2110)راستةقينةى بةرثرسان، دةربارةى ئةوةى لةروداوةكانى

. ثاريَزطاى حةسةكة رويدا، كة كةوتؤتة نزيكى سنورى سوريا لةطةلَ هةريةكة لةعيَراقء توركيا
ئةو  .باسيش لةوة دةكريَت، كارى تيَكدةرانة تةنيوةتةوةء ضةند شاريَكيرتى ناوضةكةى طرتؤتةوة

كوذراوو بةطويَرةى (01)دا بةطويَرةى سةرضاوة كورديةكان نزيكةى(رؤذ1)روداوانةش لةميانةى
 .كوذراويان ليَكةوتةوة(25)سةرضاوة سوريةكانيش نزيكةى
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بةهؤى فشارى نيَودةولَةتي لةسةر رذيَمى عةلةوى فةرمانرِةواى سوريا، 
د منالَء نةوجةوانى كورد دةربرِى، ميَر( 21)رةزامةندى لةسةر ئازادكردنى(20/5/2110)لةرؤذى

كةدةسةآلتدارانى سوريا لةميانةى روداوى تيَكدةرانة لةقاميشلؤء دميةشق لةناوةرِاستى 
هةريةكة لةسكرتيَرى طشتى ثارتى دميوكراتى . ليَدةستطريكردبون( 3/2110)مانطى

فةكان مرؤظ ء سةرؤكى ثةيوةندى ما(عةزيز داود)ثيَشكةوتوخوازى قةدةغةكراوى كورد لةسوريا
ئازادكردنى دةستطريكراوان بةهؤى برِيارى دادطاى روداوةكانةوة :"، رايانطةياند(انور البنى)ثاريَزةر

سالَداية، ئاطادار كردؤتةوة، ئامادةبن، ( 01-03)بوة، كةكةسوكارى ئةو مناآلنةى تةمةنيان لةنيَوان
 ".بؤوةرطرتنةوةى منالَةكانيان

 
ةتى داوا لةسوريا دةكات رَيكخراوى لَيبوردنى نَيودةوَل

 ثَيويستة لَيكؤَلينةوة لةمردنى دةستطريكراوانى كورد بكات
ريَكخراوى ليَبوردنى نيَودةولَةتى داواى ثيَويستى ليَكؤلَينةوة ( 3/01/2110)لةرؤذى

دوان لةو كوردانة دةكات، كة لةكاتى دةستبةسةركردنيان لةاليةن دةسةآلتدارانى (2)لةمردنى
ريَكخراوةكة جةخت لةوةش دةكاتةوة، كةراثؤرتيان الية، كة بةهؤى . لةدةستداوةسورياوة طيانيان 

لةبةياننامةكةيدا ( كة لةندةنى كردؤتة بارةطاى خؤى)ريَكخراوةكة. ئةشكةجنةدانيانةوة مردون
دةسةآلتدارانى سوريا (3/0/2110)ئةمحةد مامؤ طةجنؤ، يةكيَك لةو دو كوردةى رؤذى:"دةلَيَ

بةربونى خويَنى ميَشكيةوة، لةئاكامى ليَدانى برينداركةر، تاوةكو طيانى كوشتويانة، بةهؤى 
بةياننامةكة ئةوةيشى تيَداهاتوة، كة ئةو برينةى لةسةرى ناوبراودا دروستبوة بؤتةهؤى ". دةرضوة

ثاشان دةسةآلتدارانى ئاسايش هةستاون بةئازادكردنى . ليَرِءيشتنى خويَنى زؤر لةميَشكيدا
اثدا، تاوةكو تؤمةتى كوشتنةكةى نةكةويَتة ئةستؤى دةسةآلتدارانى سوريا، بؤية لةدؤخيَكى زؤر خر

 ".ناوبراويش بةر لةوةى بطاتة مالَةكةى مردوة
ريَكخراوةكة بةطويَرةى ئةو زانياريانةى ثيَيطةيشتوة، جةخت لةوةيش دةكاتةوة، كةزانيارى 

ة ثيَشرت بة هيض سةرثيَضيةك منالَ( 3)، كةباوكى(سال31َ)جةختليَكراوة هةية، طةجنؤى تةمةن
بةتؤمةتى تيَوةطالنى بةكارى تيَكدةرانةى ئةتنيةوة، (حسيََن)تؤمةتبار نةكراوةء تائيَستاش براكةى

 :هةر لةبةياننامةكةشدا هاتوة. ةوة رويداوة، لةزيندانداية(2110) كة لةسةرةتاى سالَى
الى سيخورِى سةربازى ( 0/2110)لةسةرةتاى مانطى(حسيَن حةسةن)كورديَكيرتى سوريا بةناوى"

بةياننامةكة جةخت لةوة دةكاتةوة، كةحةسةن . لةباكورى رؤذهةآلتى سوريا دةستبةسةركراوة
 ".منالَةء بةهؤى ئةشكةجنةدانةوة مردوةء هيض سةرثيَضيةكى ئةجنامنةداوة( 0)باوكى

وة ريَكخراوى ليَبوردنى نيَودةولَةتى ثيَ لةسةر ئةوةش دادةطريَ، رذيَمى سوريا هةستا
بةئةشكةجنةدانى ريَكخراو لةسةر دةستى هيَزةكانى ئاسايشء هةمو راثؤرتةكان ئاماذة بؤخراث 
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. ةوة(3/2110)مامةلَةكردن لةطةلَ بةندكراوانى كورد دةكةنء لةنيَويشياندا مناآلن لةماوةى مانطى
( 1)ىريَكخراوةكة تيشك دةخاتة سةر ئةوةش، كةزانيارى جةختليَكراوةيان الية دةربارةى مردن

يان (5)، كة لةنيَوياندا(2110)هاوآلتى سوريا لةكاتى دةستبةسةركردنيان لةماوةى ئةم سالَ
 .كوردن

 
ئةمنيستى ئةنتةر ) رَيكخراوى لَيبوردنى نَيودةوَلةتى

 (ناسيؤنال
 .داواى راطرتنى ثَيشَيلكردنى مافى كوردان دةكات

ى ثيَويستى راطرتنى ريَكخراوى ليَبوردنى نيَودةولَةتى داوا( 01/3/2115)لةرؤذى
هةروةها ثيَ لةسةر ئةوةش دادةطريَ، . ضةوساندنةوةى كةمينةى كورد لةحكومةتى سوريا دةكات

رويداء ( 3/2110)كةثيَويستة سوريا هةسيتَ بةطرتنةبةرى ليَكؤلَينةوة لةو ثيَكدادانةى، كة لةمانطى
اكورى رؤذهةآلتى لةشارى قاميشلؤ لةب( كةس011)ء بريندار بونى(كةس25)بوةهؤى كوذرانى

 (.   بةطويَرةى ليَدوانى دةسةآلتدارانى سوريا)سوريا
لةسةر :"ريَكخراوةكة لةو بةياننامةيةدا، كة لةيةكيَك لةلقةكانى لةشارى بةيروت دةريكردوة دةلَيَ

سوريا ثيَويستة ليَكؤلَينةوة لةبارةى تؤمةتةكانى كوشتنى ناياسايي بةهؤى ئةشكةجنةدانء خراث 
هةروةها ". لةميانةى دةستبةسةركردنى كوردان لةطرتوخانةكانى سوريا دةستثيَبكاتمامةلَةكردن 

توشى هاتن، (3/2110)كؤلَينةوة لةروداوةكانى ئةشكةجنةدانى كوردان بكات، كة لةماوةى مانطى
لةكاتى ياريةكى تؤثى ثيَدا  كاتيَك روبةرِوبونةوة لةنيَوان ئةوانء هيَزةكانى ئاسايش، هةلَطريسا

 .قاميشلؤلةشارى 
( 2110)لةبةياننامةكةدا ذمارةى راطرياوانى نيَو زيندانةكانى سوريا لةماوةى سالَى

. دو هةزار كةس دةخةملَيَينَ، كةزؤربةيان كوردنء لةنيَويشياندا ذنء منالَ هةن(2111)بةنزيكةى
نكؤ، هةروةك جةختيش لةوة دةكاتةوة، كةدةيان خويَندكارى كورد لةزانكؤء بةشة ناوخؤييةكانى زا

هةروةها بةدلَنياييةوة باس روداوى . دواى بةشداريكردنيان لةنارِةزايةتية مةدةنيةكاندا دةركراون
كوشتنى طومانليَكراو دةكات، لةوانة كوشتنى ذمارةيةك بةسةربازطرياوى كورد لةريزى سوثاى سوريا 

هةروةها (. سنامةواتة كوشنت لةسةر نا)لةسةردةستى هاورِيَء فةرماندة سةربازيةكانى نيَو سوثا
مانطى دةستثيَكردنى ( 1)روداوى كوشنت لة( 1)لةئةسلَى( 5)ريَكخراوةكة جةختدةكاتةوة، كة

 .ثيَكدادانةكانى شارى قاميشلؤ بوةء قوربانيةكانى كوردبون
ريَكخراوى ناوبراو داواى ثيَويستى البردنى كؤتء بةندى قةدةغةكردن لةسةر رؤشنبرييىء زمانى 

هةذدة مليؤن هاوآلتى (00)يةك مليؤنء نيو لةئةسلَى( 0.5)يا دةكات، كةنزيكةىكورد لةرذيَمى سور
ئةم بةياننامةيةى . سوريا قسةى ثيَدةكةنء زؤربةيان لةناوضةكانى باكورى وآلتدا نيشتةجيَن
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ريَكخراوى ليَبوردنى نيَودةولَةتى هاوكاتى هةلَكشانى فشارى نيَودةولَةتية لةسةر سوريا بؤكشانةوةى 
 .نى لةلوبنانهيَزةكا

 
 كوردانى سوريا 

يادةوةرى روداوةكانى قاميشلؤ لةكوردستانى عَيراق 
 زيندودةكةنةوة 

ء لةضوارضيَوةى بةردةوامى فشارى نيَودةولَةتى لةسةر رذيَمى سوريا (05/3/2115)لةرؤذى
اوة بؤكشانةوةى هيَزةكانى لةلوبنان، ئةو كوردانةى سوريا، كةثةنايان بؤعيَراق بردبو، دواى رود

خويَناويةكانى قاميشلؤ، خؤثيشاندانيَكيان ئةجنامداء داواى ثرسينةوةيان لةبةرثرسانى سوريا 
دةكرد، لةسةر ئةو روداوانةء ثيَويستى ئازادكردنى سةدان طرياوى نيَو زيندانةكانى سورياء 

 .ضارةسةركردنى كيَشةى كورد بةريَطةى ئاشتيانة
وة، كةئاماذة بو بؤثيَكةوةطريَدراوى كارةساتى خؤثيشاندةران درومشةطةليَكيان بةرزكردبؤ

هةلَةجبة لةكوردستانى عيَراقء كارةساتى قاميشلؤ لةسوريا، ئةوةش لةهةولَيَكدا بؤئةوةى 
وايليَبكةن، كةهةردو كيَشةكة يةك كيَشةية بؤراكيَشانى سؤزى كوردانى عيَراق بؤالى خؤيان، بةآلم 

عةرةب -ثةيوةندى كورد مسىئةو درومشانةى كة لةهةمانكاتدا دوركةوتبونةوة لةراطةياندنى
لةشارى هةوليَر ئةو قوتابية سوريانةى لةويَ دةياخنويَند داواى طردبونةوةيةكى جةماوةريان . دةكات

لةيةكيَك لةهؤلَةكان كردء تيايدا فيلميَكى ظيديؤيي روبةرِوبونةوة خويَناويةكانيان منايشكرد، كة 
هةروةك ناوةندى كاوة . دنى دةيان خةلَكى كورد كةوتةوةلةشارى قاميشلؤ لةطةلَ دةستطريكر

بؤرؤشنبرييى كورديى لةهةوليَر ئاهةنطيَكى ماتةمينى بةرثاكرد بةبؤنةى روداوةكانى قاميشلؤوةء 
تيايدا دةستةبذيَرى كورد لةهةريةكة لةعيَراقء سوريا وتةى خؤيان ثيَشكةشكردء باسيان لةكيَشةى 

 . لَة لةطةلَكردنى بةشيَوةي ئاشتيانة كردكورد لةسورياء ريَطةكانى مامة
لةدةقة عةرةبيةكةدا ليذنة )لةهةمانكاتدا ئةندامى مةكتةبى سياسى ثارتى يةكيَتى كوردى سوريا

عةبدولباقى يوسف ( ك.و-نوسراوة، بةآلم مةبةست ثيَي مةكتةبى سياسية، بؤية ئيَمة وامان كورداند
كيَشةكةمان تةنها كيََشةى طةليَك نيةء تةنها :"ىلةكؤنطرةيةكى رؤذنامةوانيدا لةهةمان شار وت

بؤية :"وتيشى". كيَشةيةكى مرؤيي روتيش نية، بةلَكو كيَشةيةكى سياسية بةرلةوةى مرؤيي بيَت
سةبارةت بةوةى ثةيوةندى ". داوا دةكةين لةم لؤجيكةوة مامةلَة لةطةلَ ئةم كيَشةيةدا بكريَت

راو جةخيت لةسةر ثيَويستى ئةجنامدانى ضاكسازيى بةداواكارى كوردانى سورياوة هةبيَت، ناوب
راستةقينة لةسوريا كردةوة، كةمافى بةرِيَوةبردنى خؤجيَيةتى لةناوضةكانى خؤيان بةكورد بدريَتء 
كاريش بكريَت بؤبةرثاكردنى سيستميَكى دميوكراسيي بؤهةمو طةىل سوريا، بةشيَوةيةك لةسايةيدا 



 24 

دةوتريَ ئةم جوآلنة سياسيةى كوردانى سوريا لةكوردستانى .)كوردء عةرةب دلَنياييء ئاشتى بذين
 (.  عيَراق بريتية لةيةكةم هةولَى لةجمؤرة، لةماوةى روداوةكانى قاميشلؤوة

 
 كورد ئازاد دةكات 321دميةشق بةلَيبوردنَيكى سةرؤكايةتى 

تة لةذيَر سايةى فشارة نيَودةولَةتيةكان بؤسةر رذيَمى سوريا، دةسةآلتدارانى ئةو وآل
كورد، كة لةسةر روداوةكانى قاميشلؤ ( 302)هةستان بةئازادكردنى( 30/3/2115)لةرؤذى

دةستطريكرابونء تؤمةتى تيَكدانء ئاذاوةطيَرِيان درابوة ثالَ، بةآلم دةزطاى هةوالَى سوريا 
ئةو ريَء شويَنانة لةضوارضيَوةى ليَبوردنيَكى سةرؤكايةتيدا بوة، كة لةو هةوآلنةوة :"دةلَيَت

". رضاوةى طرتوة، كةيةكرِيزى نيشتمانىء ئاسايشى كؤمةلَء سةقامطرييى بةهيَز بكاتسة
جةختيكردةوة، هةمو ( عةزيز داود)لةهةمانكاتدا ئةميندارى طشتى ثارتى ثيَشكةوتوخوازى كورد

كوردانى دةستطريكراو ئازادكراون، لةنيَويشياندا ئةوانةى، كةدامو دةزطا ئةمنيةكانى سوريا 
نكردبونء ئةوانةش لةشارى حةلةب راطريابون، لةكاتى ئاهةنطةكانى جةذنى نةورؤز، دةستبةسةريا

. كةكورد لةميانةيدا بةدةستثيَكردنى مانطى بةهارء دةستثيَكردنى سالَى كوردى ئاهةنط دةطيَرِن
هةروةها انور البنى ضاالكوانى بوارى مافةكانى مرؤظء بةرِيَوةبةرى ناوةندى ياسايي سوريا 

نةوة ثيَشوازى لةو ليَبوردنة سةرؤكايةتية كردء بةهةنطاويَكى دانا لةسةر ئاستى بؤليَكؤلَي
ناوبراو داواى ثيَويستى ئازادكردنى هةمو طرياوة سياسيةكانى . ضارةسةركردنى كيَشةى كورد

لةدةسةآلتدارانى سوريا كرد، لةطةلَ ثيَويستى طرتنةبةرى هةنطاويرت، بؤضارةسةرى كيَشةى كوردانى 
لةناسنامةى خؤيانء مافى هاوآلتيبونيان لةسةر بنةماى جارِنامةى جيهانى مافةكانى مرؤظ،  دارِنراو

دةوتريَ ثارتة كورديةكانى سوريا بةشيَوةيةكى بةردةوام داواى طيَرِانةوةى رةطةزنامة .)ثيَبدريَ
ء 0115-0112هةزار كورد، كة لةرةطةزنامةى سوريا لةماوةى نيَوان ساآلنى  211بؤنزيكةى 

 (. يَر ناوى ثشتويَنى ئاسايشى عةرةبى دارِنراونلةذ
 

 نوَيبونةوةى ملمالنَي لةنَيوان دةسةآلتدارانى سورياء كوردان
، جيَطرى بةرِيَوةبةرى ناوةندى تويَذينةوةى ئيسالمى (شيَخ مةعشوق خةزنةوى)دواى ونبونى

ؤر دريَذةى نةكيَشا، لةدميةشق ماوةى ئاشتبونةوة لةنيَوان كوردانء دةسةآلتدارانى سوريا ز
ريَكخراوى عةرةبى بؤمافةكانى مرؤظ بةرثرسياريَتى ونبونى ناوبراوى خستة ( 05/5/2115)لة

لةبةياننامةيةكيدا داواى ( كةبارةطاكةى لةشارى ثاريسة)ريَكخراوةكة. ئةستؤى دةسةآلتدارانى سوريا
سةآلتدارانى سوريا كرد، ثيَويستى ئازادكردنى شيَخ مةعشوقء هةمو دةستطرياوة سياسيةكان لةدة

بةياننامةكة . لةطةلَ سةركؤنةكردنى ئةوانةى هةستاون بةدةستطريكردنء شاردنةوةى ناوبراو
دواى دةرضونى ( 01/5/2115)ئةوةيشى رونكردةوة، كةشيَخ مةعشوق بةرةبةيانى رؤذى سيَشةمة
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جةختيانكردةوة، لةهةمانكاتدا ثارتة كوردية قةدةغةكراوةكاندا، . لةبارةطاى كاركردنى وبنوة
كةدةسةآلتدارانى سوريا لةثشتةوةى ونبونى شيَخ مةعشوقةوةن، بةآلم دةسةآلتدارانى سوريا هيض 

 .كؤميَنتيَكيان لةسةر ئةو تؤمةتانة نةوت، وةك ئةوةى ثةيوةندى ثيَيةوة نية
لةسةرانسةرى شارى قاميشلؤ لةباكورى سوريا كوردان خؤثيشاندانيَكيان (20/5/2115)لةرؤذى

دة هةزار كةسى لةخؤطرتبو، داواى ئاشكراكردنى ضارةنوسى شيَخ (01)امدا، كةةنزيكةىئةجن
سكرتيَرى ثارتى . ةوة نادياربو(01/5/2115)مةعشوق خةزنةويان دةكرد، كةلةرؤذى

لةشارى قاميشلؤ رايطةياند، كةخؤثيشاندةران داواى ليَكؤلَينةوة لةونبونى ( حةسةنة سالَةح)يةكيَتى
ركردن بؤدؤزينةوةى ضارةسةرى دميوكراسي كيَشةى كوردء ئازادكردنى شيَخ مةعشوقء كا

لةهةمانكاتدا ئةوةش . ثامشاوةى دةستطريكراوانى كورد لةزيندانء طراتوخانةكانى سوريايان كردوة
هات، كةدةسةآلتدارانى سوريا تيَوةطالنيان لةروداوى ونبونى شيَخ مةعشوق رةتكردةوة، لةكاتيَكدا 

بؤمافةكانى مرؤظ لةبةياننامةيةكيدا رايطةياندبو، كةدةسةآلتدارانى سوريا ريَكخراوى عةرةبى 
ثيَنج كةسيان دةستطريكردوة، كةئنتيمايان بؤريَضكةيةكى (5)، نزيكةى(02/5/2115)لةرؤذى
بةياننامةكة ئةوةشى . هةية، لةطةرِةكى زةبدانيى دةوروبةرى دميةشق( سةلةفى)وةهابى

هةستاون ( 02/5/2115)سياسى لةزةبدانى لةرؤذىرونكردؤتةوة، كةدةزطاى ئاسايشى 
بةدةستطريكردنى حةسيم حمةمةد مةرعىء تاريق زينء فرياس خةوىل عودء بيالل تةترى، 

بةياننامةكة ئاماذةشى بةوةداوة، كةدةستطريكردنى ئةوانة هاوكاتة لةطةلَ هةلَمةتى . كةسةلةفني
كةسى طرتؤتةوة لةسةر بنةماى ئينتيماى (01)فراوانى دةستطريكردن لةشارى الزقية، كة زياتر لة

، لةطةلَ دةستطريكردنى ئةو ئيسالميانةى لةدةرةوة (دةستطريكردن لةسةر ناسنامة)ئاينىء وةهابى
 .بؤنيَو سوريا طةرِاونةتةوة

حكومةتى سوريا كوذرانى شيَخ مةعشوق خةزنةوى راكةياند بةهؤى ( 0/1/2115)لةرؤذى
يَكهاتبون، بةجؤريَ هةستاون بةرفاندنى ناوبراو لةدميةشقء كةس ث(5)ذمارةيةك ضةكدارةوة، كةلة

كم رؤذهةآلتى 031)طواستنةوةى بؤحةلةب دواى بيَهؤشكردنى، ثاشان كوشتويانةء لةديَر ئةلزور
ئةسثةردةيان كردوةء ئاسايشى ناوخؤ الشةكةيان دؤزيوةتةوةء تةسليمى كةسوكاريان ( دميةشق

رايانطةياند، كةبةهؤى ثياوانى سيخوزرِى سوريةوة لةكاتيَكدا سةرضاوة كوردسةكان )كردوة
كاتيَك رةتيكردؤتةوة وةآلمى  ،رفيَنراوةء راثيَكراوة بؤيةكيَك لةشويَنة نهيَنيةكانا بؤثرسيار ليَكردن

ثرسيارةكانيان بداتةوة ليَيانداوة، كاتيَكيش بةرهةلَستيكردون، ئةشكةجندةيان داوة تاوةكو طيانى 
 (.دةرضوة

كم 115نزيكةى )ن كورد لةهةمو سةرانسةرى طةرِةكةكانى شارى قاميشلؤيةكسةر هةزارا
لةنيَو ريَوشويَنيَكى توندى ئةمنيدا كؤبونةوة بؤئامادةبون لةثيَشواظيكردن ( لةباكورى سورياوة دورة

دةربارةى ثرؤسةى . تةرمى ثياوى ئاينى شيَخ مةعشوق خةزنةوى، كةلةبارودؤخيَكى نادياردا كوذرا
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( نةزير مستةفا)تنةكةى، ئةميندارى طشتى ثارتى دميوكراتى كورد لةسورياشاردنةوةء كوش
جةختيكردةوة، كةالشةى خةزنةوى شويَنةوارى ئةشكةجنةدانى ثيَوةبوة، ئةمةش واتة بةهؤى 

دا هاتوة (0/1/2115)هةروةها لةبةياننامةى ثارتى يةكييَت لةرؤذى. ئةشكةجنةدانةوة مردوة
 ".ر دةستى دةسةالتدارانى سوريا كوذراوةشيَخ حمةمةد خةزنةوى لةسة:"كة

ثارتة كورديةكانى سوريا داواى ئةجنامدانى ليَكؤلَينةوةى رونيان لةروداوى ( 3/1/2115)لةرؤذى
ئةمةش كاتيَك بو، كةكةسوكارى شيَخ مةعشوق ئةجنةى تؤمةتيالن . كوذرانى خةزنةوى كرد

هةورةك بةرةى دميوكراسي . دريَذكردبؤثياوانى دةزطاى سيخورِى سوريا بةئةجنامدانى تاوانةكة 
كوردىء هاوثةميانى دميوكراسي كوردى لةسوريا بةرثرسياريَـى كوذرانى سةرؤكى ناوةندى 

ذينةوة ئيسالميةكانيان لةدميةشق خستة ئةستؤى دةسةآلتدارانى سوريا، بةو ثيَيةى 0ض|توي
يا داواى ئاشكراكردنى وةكضؤن بالَى ئايندةى كورد لةسور. بةرثرسيارة لةئاسايشى هاوآلتيان

راستنيان لةكوذرانى خةزنةويدا كرد، بةجؤريَ ليذنةيةكى ليَكؤلَينةوةى سورى بيَاليةن ثيَكبهيَنريَ 
هةروةها . لةكؤمةلَيَط ثاريَزةر كةنويَنةرايةتى هةمو نةتةوةكان لةوآلتدا بكةن

ريان سةركؤنةكردء روناكبريى سوريا لةبةياننامةيةكياندا ثرؤسةكانى كوشنتء تريؤ(511)نزيكةى
ثيَشيان لةسةر ئةوة داطرت، كةئامانج لةثرؤسةى تريؤركردنى خةزنةوى دةمبةستنة واتة 

 .كثكردنةوةء دةمكوتنكردنى نارِةزايي كوردان
 

 كورد دةستطريدةكةن 74دةسةآلتدارانى سوريا 
ؤيدا بةثشت بةسنت بةوةى ثيَشكةشكرا، ريَكخراوى عةرةبى بؤمافةكانى مرؤظ لةبةياننامةى خ

ثؤليسى سوريا ثيَشى بةئاهةنطيَك  طرتوة، كةبةبؤنةى تيَثةرِبونى :"رايطةياند(05/0/2115)لةرؤذى
لةشارؤضكةى  pkkبيستء ثيَنج سالَ بةسةر دامةزراندنى ثارتى كريَكارانى كوردستان  25

ئةمةش بوةهؤى استفزازبونى كوردانء . كم باكورى رؤذهةآلتى حةلةب11عةينولعةرةب لةدورى 
خةكة ثةرةى سةند بؤكةوتنةوةى ئاذاوة لةنيَوان ئاثؤرِاى كوردانء ثؤليسى سوريا، كةبةطويَرةى دؤ

كةس بةتؤمةتى دةستدريَذيكردنةسةر ثياوانى ثؤليسء (01)سةرضاوة كورديةكان نزيكةى
 ".ئةجنامدانى كارى تيَكدةرانة دةستطريكراون

روبةرِوبونةوةكانى : وريا رايطةياندثارتى دميوكراتى ثيَشكةوتوخوازى كورديي قةدةغةكراو لةس
نيَوان هةردوال بؤتة هؤى تيَكشكانى ترومبيَلء كةلء ثةل، بةهؤى هاويشتنى بةردء بةكارهيَنانى 

هيَمنى :عةزيز داودى سكرتيَرى ثارتى ناوبراو وتى. طازى فؤميَسكرِيَذ لةاليةن ثياوانى ثؤليسةوة
آلتدارانى سوريا ك ردوة، هةمو دةستطريكراوةكان بؤشارةكة طةرِاوةتةوة، بةآلم داواى كرد لةدةسة

 .ئازاد بكات
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 توركيا دذى كوردانى سوريا - هاريكارى سوريا
دذى طردبونةوة كورديةكانى (20/0/2115)سوريا لةم ئاستةدا رانةوةستا، بةلَكو لةرؤذى

دطاى باآلى  وآلتةكةى لةضوارضيَوةى نزكبونةوةى ريَكخراو لةطةلَ توركيا جوآل، ئةوةش كاتيَك، كةدا
سالَ بةتؤمةتى ثةيوةنديان (31)ئاسايشى دةولَةت برِياريدا بةزيندانيكردنى سيَ كورد بؤماوةى

بةثارتى كريَكارانى كوردستانيي قةدةغةكراوةوة، بةوةى بزوتنةوةيةكى جوداخوازية دذى رذيَمى 
دادطاى : ريا رايطةياندلةهةمان رؤذدا ريَكخراوى عةرةبى بؤمافةكانى  مرؤظ لةسو. فةرمانرِةواى سوريا

باآلى ئاسايشى دةولَةتى سوريا ئةو سيَ كوردةى بةتؤمةتى تعكري ثةيوةندى دؤستايةتى لةطةلَ 
دةوتريَ هةردو وآلت ترسى هاوبةشيان بةرامبةر كؤششى كوردان )توركيا سةركؤنةكردوة

النةكانيان بةرةو بؤهاوثةميانيَتى لةطةلَ كوردانى باكورى عيَراق هةية بؤبةثتةوكردنى هةنطاوء ث
 (.جيابونةوةء دامةزراندنى نيشتمانيَكى سةربةخؤى كوردى

ثارتى كريَكارانى كوردستاني دذى توركيايان لةضوارضيَوةى ( 0110)دةسةآلتدارانى سوريا سالَى
دميةشق هةستا بةدةركردنى . هةنطاوةكانى بؤضاكردنى ثةيوةنيةكانى لةطةلَ توركيا قةدةغةكرد

ىى سةرؤكى ئةو ثارتة، كةهةولَ بؤدامةزراندنى نيشتمانيَكى سةربةخؤ بؤكوردان عةبدولَآل ئؤجةالن
ديسان دادطاى باآلى ئاسايشى دةولَةت ( 21/1/2115)لةرؤذى. لةباكورى رؤذهةآلتى توركيا دةدات

لةسوريا برِياريدا بةزيندانيكردنى دو كورد بؤماوةى دو سالَء نيو بةتؤمةتى ثةيوةنديان بةثارتيَكى 
ى ئةندام لةثارتى يةكيَتى (شاهني حمةمةدء هاشم ئةمحةد)ئةوانيش بريتى بون لة. ةوةسياسي

دميوكراتى كورديي قةدةغةكراو لةسوريا، بةشيَوةيةك رذيَمى سةريا وادةبيينَ، كةئاماجنى ئةم 
ثارتةء جطة لةويش لةثارتة قةدةغةكراوةكانيترييش بريتية لةدابرِينى ثارضةيةك لةزةويةكانى 

لةكاتيَكدا ضاالكوانانى كورد لةسوريا ئةو تؤمةتانة . كانى ياخود خستنةسةر دةولَةتيَكيرتسورياء ل
ئاراستةكراوانة رةتدةكةنةوةء جةختدةكةنةوة، كةتةنها داواى داننان بةزمانء رؤشنبريىء مافة 

يَء يةك مليؤنء نيو دةخةملَيَنر( 0.5)سياسيةكانيان، بةتايبةت كةذمارةى كوردانى سوريا بةنزيكةى
ى دانيشتوان ثيَكديَنن، لةكاتيَكدا سةرذميَرى مريى عةلةويةكانيان تةنها %(02-01)ريَذةى

 .دةخةملَيَنيَت%(0)بةريَذةى
بةياننامةيةكى ثارتى ئازادى كورد دةرضو، ئاماذة دةكات بؤئةوةى، ( 5/01/2115)لةرؤذى

لَثشتى ئةو كوردانةى كةبةسةدان كورد لةطؤرِةثانى شابةندةر لةدميةشق كؤبونةتةوة، وةك ثا
هةزار كةس مةزةندة دةكريَت، (225)لةرةطةزنامةى سورى بيَبةشكراون، كةذمارةيان بةنزيكةى

ئةم . نةيطرتنةوةء ئةمةش بوةهؤى بيَبةشبونيان لةرةطةزنامةى سوريا( 0112)كةسةرذميَرى سالَى
ياسةتى جياكارى تضامن نارِةزاييةك بو لةسةر هةمو ئةو شتانةى، كةهةمو كوردانى سوريا بةس
، لةطةلَ (0112)نةتةوةييان شرؤظةكرد، بةهؤى سةرذميَرى بةئةنقةستى دانيشتوان لةسالَى

 .ئارةزوى وةدةستهيَنانى مافة سياسىء رؤشنبرييةكانيان
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لةكؤتايي ئةم تويَذينةوةيةدا، ئاماذة بؤئةوة دةكةين، كةكيَشةى كوردء ئةوةى كةتوشى دةبيَت 
ارؤدان لةسةر دةستى رذيَمى عةلةوى فةرمانرِةوا تائيَستاش لةسةركوتكردنء تنكيلء طةم

 .بةردةوامة
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 ثةراوَيزةكان
 

كوردانى سوريا يادةوةرى روداوةكانى قاميشلؤ : ئةمحةد زاويتى .0
 .دةكةنةوة، ئاذانسةكان( 05/3/2115)لةرؤذى

 (0/1/2115) هةزاران كورد لةقاميشلؤ رؤذى(: ئاذانس) ئاسؤشيةتدثريَس .2
 .كؤبونةتةوة بؤئامادةكردنى تةرمى مةعشوق خةزنةوى

 (.3/01/2110)كوردانى سوريا، رؤذى: اكرم البنى .3

منالَى كورد  21سةرؤكى ثةيوةندى مافةكانى مرؤظى سوريا ئازادكردنى : انور البنى .0
 .، ئاذانسةكان(20/5/2110)رادةطةيةنيَت، رؤذى

ىء ميَذويي، خانةى ساقى، كورد، ليَكؤلَينةوةيةكى سؤسيؤلؤج: باسيلي نيكيتني .5
 .2110بةيروت، 

 .bbc، (00/3/2110) هةولَى ضونة نيَو بالَويَزخانةى سوريا لةلةندةن، لةرؤذى .1

(: ئةندامى مةكتةبى سياسي يةكطرتوى ئيسالمى كوردستان)ديندار جنمان .1
، كةنالَى (5/2/2110)شؤرِشةكانى كورد لةثيَناوى وةديهيَنانى سةربةخؤييدا، رؤذى

 .جةزيرة

كؤنطرةى رؤذنامةوانى بةشار ئةسةد لةكاتى سةردانكردنى (: ئاذانس) ؤيتةرر .0
 (.01/1/2110) ئةلَمانيا، رؤذى

، (1/0/2110) بةياننامةى يةكيَتى كورد لةسوريا، رؤذى: عةبدولباقى يوسف .1
 .ئاذانسى رؤيتةرز

(: ئةندامى مةكتةبى سياسى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان)عةدنان موفتى .01
 .، كةنالَى جةزيرة(5/2/2110) ى ثيَكهيَنانى دةولَةتى كورديي، رؤذىفيدرالَيزمء خةون

 .شوانى كورد: عةرةبى شةمؤ .00

دةربارةى روداوةكانى ( عةىل حةمود)ليَدوانى وةزيرى ناوخؤى سوريا: عةىل حةمود .02
 (.00/3/2110)قاميشلؤ، رؤذى

وةزيرى دةرةوةى سوريا جةخت لةسةر بونى خةلَكانى دةسةندة : فاروق ئةلشةرع .03
، ئاذانسى هةوالَى (23/3/2110) لةثشتةوةى روداوةكانى قاميشلؤ دةكاتةوة، رؤذى

 .فةرةنسا

، (01/3/2110) حةظدة كوذراو، هةمويان كوردن، رؤذى01: مةشعةل تةمؤ .00
 .ئاذانسةكان
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ئةشكةجنةدانء كوشتنى كوردان (: لةندةن) ريَكخراوى ليَبوردنى نيَودةولَةتى .05
 .، رؤيتةرز(3/01/2110) لةزيندانةكانى سوريا، رؤذى

بةياننامة دةربارةى شاردنةوةى (: ثاريس) ڤريَكخراوى عةرةبى بؤمافةكانى مرؤ .01
، (05/5/2115) جيَطرى بةرِيَوةبةرى تويَذينةوة ئيسالميةكان لةدميةشق، رؤذى

 .ئاذانسةكان

سةرؤكى يةكيَتى نوسةرانى كوردستان، شؤرِشةكانى كورد : مةهدى خؤشناو .01
 .، كةنالَى جةزيرة(5/2/2110)ةخؤييدا، رؤذىلةثيَناوى وةديهيَنانى سةرب

بةياننامةى سةركردايةتى كورد بؤهيَوركردنةوةى : ئاذانسى هةوالَى فةرةنسا .00
 (.01/3/2110)بارودؤخةكة، رؤذى

كةس لةكارى توندوتيذيدا لةقاميشلؤ، ( 00)كوذرانى: ئاذانسةكانى هةوالَ .01
 (. 03/3/2110)رؤذى
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 (حسَين عةىل)دانراوةكانى نوسةر
 النووي لالشنطار  التر يخي لتاو ا: شنطار اال. 
 شنووير؟ العرب على إسرائيل تفوقت لمرذا 

 :اإليراشني النووي البرشنرمج -

 القنبلة لهر؟ المجرو ة تخطرهر شنووية دولة إيران ستصبح هل :األول الكترب 
 (.1.)الطيعية النووية

 الطيعية النووية القنبلة بنرء من وإسرائيل الخليج دول فى  عب :الثرشني الكترب 
 (.2).) اإليراشنية

 لوقف وإسرائيل الغرب دول مع العلني الخليجي التعرون بداية :الثرلث كتربال 
 (.3.)اإليراشنية القنبلةرء بن
 الخليج ودول الغرب بين الكر ثية للمواجهة التمهيدية المراحل :الرابع كتربال 

 .4.)أخرى جهة من وإيران جهة نم
  شنقدية د اسة، المصرية ألسواقا فى االحتكر  ظرهرة. 
 سيرسة لتحرير واألو بية األمريكية الضغوط  غم ضعيف مصري تجروب 
 .شنقدية د اسة ، ٠٢٢٢ عرم الى ٠٢٢٢ عرم من الفترة خالل الصرف سعر
 شنقدية  اسةى، دالعربي العرلم فى التعروشني اإلعالم أزمة . 
 شنقدية د اسة،  وإسرائيل مصر من كل فى ديموجرافية قضرير. 

 :للجدل مثيرة استراتيجية عربية قضرير سلسلة -

 ٠٢٢٢ ،أغساس ٠٢٢٢ يوليو ، ٠٢٢٢ مريو 
 .والمغرب والجزائر وتوشنس ليبير أفريقير، لطمرل القديم التر يخ -

 كرطرج وإمبراطو ية الفينيقيين ثم األصليين السكرن من بداية :األول الكترب ،

 .اإلشنجليزية برللغة
 اإلشنجليزية برللغة ، والبيزشناي والرومرشني االغريقى النفوذ :الثرشني الكترب. 

 .التعقيد برلغة سو ية قضرير :سو ية محرسبة -

 .الفولكالشند جز  حول األ جنتيني البريارشني الصراع -

 اإلشنجليزية رللغة، ب األزمة بداية : األول الكترب  . 
 للفولكالشند اال جنتينى االحتالل :الثرشني الكترب . 
 العسكرية برلقوة الفولكالشند جز  تستعيد بريارشنير  :الثرلث تربالك . 

 .(أ)ال حرف .العربي والعرلم مصر فى تر يخ لهم  جرل  :موسوعة -

 (.أ): اإلسالمي القرموس -

 . الفيل أصحرب قصة -

 . األخدود أصحرب قصة -

 .وحوا  وسينر يو قصة : ودمرء ومرل سيارة -

 .وحوا  ووسينر ي قصة :المدينة بال -

 . للحب شنعم .. للطر ال  :الافل مسرح -

  .،  واية الهردئ جمصة ومصيف القتلة -
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 – (ج الى ب) حرف - (أ )فحر :المصرية السينمر لمخرجي الجيب موسوعة -
 .(ح)فحر

 ( .١)المحركمة 

 تسجيلي الحديث، مسرح عصره عبر المصري المسرح تأ يخ. 
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، بآلوكراوةكــانى خانــةى ضــاثء   2110لةئيســالمدا، ليَكؤلَينــةوة،  ( تشــعوبية)بزوتنــةوةى طــةالنى ناعــةرةب   .0
 .بآلوكردنةوةى وةزارةتى رؤشنبرييي سليَمانى

ــةوة،    .2 ــؤرانيزم، ليَكؤلَينـ ــريى تـ ــةندنى بـ ــاتنء ثةرةسـ ــذووى ثيَكهـ ــى  2110ميَـ ــرؤذةى كتيَبـ ــانى ثـ ، بآلوكراوةكـ
 (.كؤض)طؤظارى

 .ى دةزطاى ضاثء ثةخشى سةردةم، بآلوكراوةكان2110موقةدةسء كولتور، ليَكؤلَينةوة،  .3
 .، بآلوكراوةكانى خانةى رةهةند2111طوتارى ئيسالمىء طرفتى ئؤثؤزيسيؤنى سياسى، ليَكؤلَينةوةء وتويَذ،  .0
 .، بآلوكراوةكانى ضاثخانةى ساية، سليَمانى2111ئازادى رادةربرِين لةنيَوان ئاينء ئازاديدا، ليَكؤلَينةوة،  .5
، بآلوكراوةكـانى ضـاثخانةى   2111فةى ميَذوو، نوسنيء ئامادةكردنء وةرطيَرِان، دةربارةى زانستى ميَذوو، فةلسة .1

 .ريَنما، سليَمانى
 .، وةرطيَرِان، بآلوكراوةكانى ضاثخانةى ريَنما، سليَمانى2111و2110عومسانييةكان، ضاثى يةكةمء دووةم،  .1

، بآلوكراوةكـانى  2111رطيَـرِان،  سيستمى ثةروةردةيي لـةوآلتانى ئةسـكةندةناظيا، سـويد، نةرويـذ، دانيمـارك، وة      .0
 .ضاثخانةى ساية، سليَمانى

، 2111، (حةســـةن حســـيَن)ضـــةردةيةك لـــةكولتورى دميوكراســـيي ئـــةمريكا، وةرطيَـــرِان بةهاوبةشـــى لةطـــةلَ  .1
 .كتيَب دةربارةى ثيَكهاتة فيكرييةكانى دميوكراسي(11)بآلوكراوةكانى

ةمريكا، سـةرنجء راظـةركاريي، وةرطيَـرِان بةهاوبةشـى     دةربارةى ئةمريكا، دةسـتورى وياليةتـة يـةكطرتووةكانى ئـ     .01
 .، بآلوكراوةكانى ضاثخانةى ضوارضرا، سليَمانى2101، (حةسةن حسيَن)لةطةلَ

، رةوتى سؤسياليسـتىء دروسـتبونى حزبـى سؤسياليسـتى     (0110-0115)ذيانى سياسيى لةباشورى كوردستان .00
 .2100ضرا، سليَمانى، ، ضاثخانةى ضوار(تيَزى ماستةرنامة)كوردستان وةك منوونة

ضـاثخانةى   .رءذئـاواى كوردسـتان، وةرطيَـرِان    سياسـى  كوردان لـةذيَر داطريكـاريي فةرةنسـا، الثةرِةيـةك لةميَـذوى      .02
 .2103ضوارضرا، سليَمانى، 

 .2103، بآلوكراوةكانى ضاثخانةى ريَنما، سليَمانى ،تراذيدياى كورد لةسوريا، وةرطيَرِان .03
 

 
 
 

 :دانئةو بةرهةمانةى لةذيَر ضاث
 

 (. كؤض)لةبارةى رؤذهةآلتناسييةوة، ئامادةكردن، ثرؤذةى كتيََبى طؤظارى -

 (. حةسةن حسيَن)جوآلنةوةى كورد لةبةلَطةنامةكانى فةرةنسا، وةرطيَرِان بةهاوبةشى لةطةلَ -
 
 


