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ثيَشةكى
ثًَػًاتُ نىيًَُكانٌ دؤخٌ نًَىخؤٍ ضىزيا و ثًَػسَويُكانٌ  PYDهُ كىزدضتانٌ زؤذئاوا ،ياوكات هُطُيَ ئُو
ثػًَىيانُّ هُناوخؤٍ تىزكًا زودَدَى ،تىزكًاٍ ناضاز كسدوَ تا ئاًادَيِ نًػانبدات بؤ يُنديَم يُنطاوّ
ثًَػىَخت ،هُ ديازتسيهًػًاى زَشاًُندنِ نًػانداى بؤ يًَصَكانٌ ياوثُميانانٌ نًَىدَوهَُتِ بؤ بُكازيًَهانِ بهلُّ
ضُزباشّ (ئُنضُزهًم) بؤ هًَدانٌ داعؼ هُ نًَىخؤٍ ضىزيا ،هُبُزاًبُزدا خىاشيازَ يًَصَكانِ ياوثُمياناى هُضُزو
يًُىغًانُوَ ئًُسيلا زَشاًُندّ ثًػانبدَى ،بؤ دزوضتلسدنِ ناوضُيُكٌ ئازام هُ ثانتايٌ دىطسافًاٍ خاكٌ
ضىزيادا.
داواّ دزوضتلسدنِ ناوضٍُ ئازام هُ ضىزيا هُاليُى تىزكًا دَطُزيَتُوَ بؤ ضاهٌَ  2100دواّ تًَلضىنٌ دؤخٌ
ئًُهِ نًَىخؤ ٍ ضىزيا ،ئاًاجنٌ زاطُيُندزاوّ تىزكًا هُ دزوضتلسدنِ ناوضُّ ئازام هُ ضىزيا ثازاضتين ئاوازَكانٌ
ضىزيا و دزوضتهُكسدنِ بازطسانٌ بىو هُضُز ئابىزّ تىزكًا ،بُالَم هُطُيَ ئُوَغدا ضُند ئاًاجنًَلٌ ضًاضٌ و ئًُين
زانُطُيُندزاوّ يُبىو هُ دزوضتلسدنِ ،ضُزَزاٍ يُوهَُكانٌ تىزكًا بُالَم نُيتىانٌ كؤًُهَطاٍ نًَىدَوهَُتٌ و
ئُنداًانٌ ئُجنىًُنِ ئاضايؼ قايى بلات بُ دزوضتلسدنِ.
هُزيَطُّ ئُم ثُيجُزَوَ يُويَ ئُدَيو تًػم خبُيهُ ضُز ناوضُّ ئازام هُضىزيا و ئاًاجنٌ ضُزَكٌ تىزكًا هُ
دزوضتلسدنِ و زوانطُّ تىزكًا و كؤًُهَطاٍ نًَىدَوهُتٌ بؤ ناوضُّ ئازام ،يُزوَيا تًػم دَخُيهُ ضُز
زيَلُوتهُكُّ نًَىاى ئُنلُزَ و واغهتؤى و كازيطُزيُكانٌ هُضُز ئايهدَّ زؤذئاواّ كىزدضتاى
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توركيا و دروستكردنى ناوضةى ئارام
هُضاهٌَ َ2100وَ تىزكًا هُ يُوهٌَ دزوضتلسدنِ ناوضُيُكٌ ئازاًُ هُ خاكِ ضىزيادا ،بُآلم بُيؤٍ نازَشايٌ
ئُنداًانٌ ئُجنىًُنِ ئاضايػٌ نًَىدَوهَُتٌ ،ئُو يُوهَُ بُئُجنام نُطُيػت .ثًَػسَويُكانٌ داعؼ هُ عًَساق و
ضىزيا هُ ضاهٌَ  2104كُ بىَ ًايُّ تًَلدانٌ ئازاًٌ و ئاضايػٌ نًَىدَوهَُتٌ والَتانٌ دًًانٌ ناضاز كسد بؤ زيَطسّ
هُو ثًَػسَويانُ ياوثُميانًُتًُكٌ نًَىدَوهَُتٌ دزوضت بلُى ،بُالَم تىزكًا بُيًُاى يُوهٌَ ثًَػىٍ يُكًَم هُ
ًُزدُكانٌ بُغدازيلسدنِ هُو ياوثُميانًُ دزوضتلسدنِ ناوضُّ ئازام و كؤتايًًَهاى بى بُ دَضُالَتدازّ (بُغاز
ئُضُد) ،يُزوَيا زيَطسّ كسدى هُ دزوضت بىنٌ يُزيٌٌَ كىزدٍ هُ باغىوزّ والَتُكُّ ،بُآلم بُيؤٍ قُبىهَهُكسدنِ
ًُزدُكانٌ ،والَتُكُّ كسد بُ زيَسَوٍ ضُزَكٌ بؤ ثُزيهُوَّ ضُكدازّ نىٍَ و طُياندنِ يازًُتٌ بؤ نًَىخاكٌ
ضىزيا و ثُيىَنديلسدنًاى بُ طسوثُ تىندزَوَكانٌ نًَى ضىزيا.
بؤ زِونلسدنُوَّ شياتسّ ناوضُّ ئازام و ناوضُّ دابساو ،يُزوَيا زوانطُّ تىزكًا و كؤًُهَطاٍ نًَىدَوهَُتٌ بؤ
ناوضُّ ئازام بُ ثًَىيطيت دَشانني هُ خىازَوَ تًػم خبُيهُضُز:
يةكةم :جياوازي نيَوان ناوضةى ئارام و ناوضةى دابراو
بُ ثًٌَ ياضاٍ نًَىدَوهَُتٌ ،دًاواشٍ يُيُ هُ نًَىاى ناوضُّ ئازام ( )Safe Zoneناوضُّ دابساو ( Buffer
 .)Zoneبُآلم بؤ يُزدوكًاى ثًَىيطيت بُ بسيازّ ئُجنىًُنِ ئاضايػِ نُتُوَ يُكطستىَكاى و قُدَغُكسدنِ
فسيو ،يُزوَيا بىنٌ يًَصٍ شًًَين و دَنطٌ شؤزيهُّ ئُنداًانٌ ئُجنىًُنِ ئاضايػِ نُتُوَ يُكطستىَكاى يُيُ،
بُدَز هُ والَتانٌ خاوَى ظًتؤ ،كُ ًافًاى ثازيَصزاوَ .بؤ شياتس زونلسدنُوَ هُخىازَوَ بُكىزتٌ هُضُز يُزدوو
دؤزَ ناوضُكُ ئُدويَني :
 .1ناوضةى دابراو ()Buffer Zone
بسيتًُ هُ ثانتايًُكٌ دىطسايف دابساو هُ نًَىاى وآلتانٌ غُزِكُز بُ زيَلُوتهِ دوو اليُنٌ ناكؤن ياى دوو دَوهَُتٌ
ناكؤن هُكاتٌ ئاطسبُضت ،بُو ًانايُّ دوو والَت زيَلدَكُوى كُ ضىثا بُ غًَىَيُكٌ ياوتا هُو ناوضُيُ
دَكػًَهسيَتُوَ ،ناوضُيُكٌ داًاهَساو هُ نًَىاى يُزدوال دزوضت دَكسيَت كُ يًض ضُكًَلٌ تًَدا نًُ و ئُجنىًُنِ
ئاضايؼ بسيازّ هُبازَوَ دَزئُكات ،كُ ناوضُيُكٌ داًاهَساوَ .بًُُبُضيت دوزخطتهتُوَّ يًَصّ ضُزباشٍ دوو
اليُنٌ ناكؤن ياى دوو دَوهَُتٌ ناكؤن هُيُكرتّ بُدوزّ ضُند كًوؤًُتسيَم هُ ثًَهاو ثازاضتين ئاضايػٌ ضهىز و
زيَطسّ كسدى هُ دشَكسى و يُهًَاتو هُ يُزدوال .
بؤ دزوضتلسدنِ ناوضُّ داًاهَساو ثًَىيطتُ ضُند زيَلازيَم بطسيَتُ بُز:
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أ .قُدَغُكسدنٌ فسيو هُضُز ئُو ناوضُيُ.
ب .دَبًَت ناوضُّ دابساو هُاليُى يًَصيَلٌ ضُزباشيُوَ(يًَصَ ئاغيت ثازيَصَكاى) بجازيَصزيَت.
ج .دَبًَت ناوضُيُكٌ دابساو ذًازَّ دانًػتىانِ كُم بًَت.
د .دَبًَت ناوضُّ داًاهَساو هُذيَس ضاوديَسيُكٌ ئًُين تىندوتؤهَِ بُزدَوام دابًَت.
ه .بؤ دزوضتلسدنِ ناوضُّ دابساو ثًَىيطيت بُبسيازّ ئُجنىًُنِ ئاضايؼ و زيَلُوتين يُزدوو اليُنٌ ناكؤن
ياى دوو دَوهَُتٌ ناكؤن يُيُ.
 .2ناوضةى ئارام ))Safe Zone
ناوضُّ ثصيػلٌ ( ،)Hospital Zonesناوضُّ بٌَ اليُى ( ،)Neutralized Zonesناوضُّ داًاهَساو هُضُن.
يُزبؤيُ بُ ثانتايُكٌ دىطسايف ئازام ناودَبسيَت ًُبُضت هُ دزوضتلسدنِ ئاًاجنًَلٌ ًسؤيًُ هُ ثًَهاو ثازاضتين
طسوثًَم هُ دانًػتىاى ياى ئاوازَكاى كُ ناتىانو ثازيَصطازّ هُخؤياى بلُى هُكاتٌ دُنطدا ،بؤ دزوضتلسدنِ ئُم
ناوضُ ئازاًُ ثًَىيطيت بُ بسيازّ ئُجنىًُنِ ئاضايؼ يُيُ دواّ ئُوَّ هُضُز زاضجازدَّ هًرنُّ ًافُكانٌ ًسؤظ
هُ ئُجنىًُنِ ًايف ًسؤظِ ضُز بُ نُتُوَ يُكطستىَكاى ثًَػهًاز دَكسيَت ،دَوهَُتًَم ياى شياتس زادَضجًَسدزيَت بؤ
دًَبُدًَلسدنِ ئُم بسيازَ هُو ناوضُيُ بُيًَصّ ضُزباشٍ و بُيازًُتِ كؤًُهَطاٍ نًَىدَوهَُتٌ و زيَلخساوَ ًسؤيًُكاى
هُثًَهاو دابًهلسدنِ ثًَداويطتًُكانًاى هُو ناوضُيُ .دًاواشٍ ناوضُّ دابساو هُ ناوضُّ ئازام ئُوَيُكُ يُكًًُاى
زَيُنديَلٌ ضُزباشٍ يُيُ ،بُالَم ئُوّ تسياى زَيُنديَلٌ ًسؤيٌ يُيُ دَكُويَتُ ذيَس زيَطاكانٌ ياضاٍ ًسؤيٌ
نًَىدَوهَُتٌ.
بُثًٌَ عىزيف نًَىدَوهَُتٌ ناوضُّ ئازام ثًَىيطيت بُضُند زيَلازيَم يُيُ هُوانُ:
أ .ضُزَزايِ ئُوَّ بُبسيازّ ئُجنىًُنِ ئاضايؼ دَضُثًَهسيَت ،يُنديَم ثًَىيطتِ داز بُ زيَللُوتين دوو
اليُنٌ ناكؤن يُيُ.
ب .ناوضُكُ هُ زواهَُتٌ ضُزباشٍ دائًُاهَسيَت و دَخسيَتُ ذيَس زكًَفٌ ئًدازَيُكٌ ًُدَنٌ.
ج .ثًَىيطتُ دذَفسيو بؤ ئُو ناوضُيُ فُزايُم بلسيَت و ضاوديَسيًُكٌ تىندوتؤهٌ ئامسانٌ يُبًَت هُاليُى ئُو
دَوهَُتٍُ كُ ئُزكٌ ثازاضتين ناوضُ ئازاًُكُّ ثٌَ ضجًَسدزاوَ.
د .ثًَىيطتُ زيَسَويَلٌ كساوَ ياى فسؤكُخانُ ياى بُندَزيَم دابًهبلسيَت بؤ طُياندنِ ياوكازيُكاى بُ
دانًػتىانٌ ناوضُ ئازاًُكُ.
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ه .ثًَىيطيت بُ يًَصيَلٌ ضُزباشٍ ئُوتؤ يُيُ كُ بتىانًَت ثازيَصطازّ هُ يُز يًَسغًَم بلات كُ بلسيَتُ ضُز
ناوضُكُ ،ثًَىيطتُ ئُو يًَصَؽ ضُز بُنُتُوَ يُكطستىَكاى ياى ياوثُميانٌ نًَىدَوهَُتٌ بًَت.
و .نُتُوَ يُكطستىَكاى ئُزكٌ دابًهلسدنِ يًُىو ثًَداويطتًُكانٌ ياوالَتًانٌ ئُو ناوضُيُ ئُطسيَتُ ئُضتؤ
وَن غىيَو و دًَطُ و دَزًاى و خؤزان و ئاو.
دووةم :روانطةى جياواز بؤ دروستكردنى ناوضةى ئارام لة سوريا
هُ ضُزَتاٍ دزوضتبىنٌ نائازاًٌ هُ نًَىخؤٍ ضىزيا بريؤكُّ دزوضتلسدنِ ناوضُّ ئازام هُ باكىزّ ضىزيا هُ اليُى
وآلتانٌ خاوَى بسياز هُ دؤخٌ ضىزيا و يُزوَيا نُتُوَ يُكطستىَكاى و بُتايبُت تىزكًا ضُزٍ يُهَدا ،بُآلم بُيؤٍ
بىنٌ زوانًين دًاواش هُبازَّ ناوضُّ ئازام هُ نًَىاى تىزكًا و والَتانٌ ئُنداًانٌ يًًُػُيِ ئُجنىًُنِ ئاضايؼ ئُو
ثسضُ بُكساوَيِ يًَوَسايُوَ تاكى ئًَطتا نُطُيػتىنُتُ دازغتهًَلٌ ياوبُؽ ،ضىنلُ تىزكًا بُزدَوام ثًَداطسٍ هُ
دزوضتلسدنِ ناوضُّ ئازام دَكات ،بُآلم بُ زوانطُيُن بُوغًَىاشَ بًَت كُ هُ بُزذَوَندٍ ئًُين و ضرتاتًرٍ
تىزكًا بلُويَتُوَ.
زوانطُّ تىزكًا و ئُنداًانٌ يًًُػُّ ئُجنىًُنِ ئاضايؼ ضُبازَتبُ دزوضتلسدنٌ ناوضُّ ئازام.
 .1روانطةى توركيا بؤ دروستكردنى ناوضةى ئارام لة سوريا
ًُبُضتِ تىزكًا هُ دزوضتلسدنِ ناوضُّ ئازام بُدَضتًًَهانٌ قاشاجنٌ ضًاضٌ و ئًُهًُ كُ خؤٍ هُ ضُند
ئاًاجنًَم دَبًهًَتُوَ ،ئًُانُّ خىازَوَ بُغًَلِ طسنطًانو:
أ .ثازاضتين غازَ ضهىزيًُكانٌ تىزكًايُ هُ يُز ثػًَىٍ و يًَسؽ بؤ كسدنًَم هُ قىآليِ يًُىو ئُو غىيَهانُّ
ياوضهىزَ هُطُيَ ضىزيادا كُ شؤزيهُياى ئُو ناوضانُى هُ ذيَس زكًَفٌ  PYDدابىى.
ب .زيَطسّ كسدى هُ ثًَػسَويُكانٌ  PYDو الواشكسدنِ هُ ثًَهاو دزوضت نُبىنٌ يُزيًٌََلٌ كىزدٍ هُ ضىزيا.
ج .بُيًَصكسدنِ ئُو طسوثُ ئؤثؤشضًىنُ ضُكدازانُّ كُ تىزكًا كازيطُزّ هُضُزياى بؤ الواشكسدنِ زؤيَ وتىاناٍ
ضُزباشٍ .PYD
د .هُ يُز دىهَُيُكٌ  PYDكُ بُ ويطيت تىزكًا نُبًَت ،تىزكًا بتىانًَت يًَص ظىهًََهًَت بؤ نًَى خاكٌ ضىزيا.
ه .دزوضتلسدنِ ناوضُيُن كُ دوزبًَت هُ غُز و هُ ذيَس كؤنرتؤهٌَ ضىثاٍ ئاشاد و ئُو يًَصانُ بًَت كُ تىزكًا
كازيطُزّ هُضُزياى يُيُ.
و .زيَطسّ كسدى هُ دشَكسدنِ ثُنابُزانِ ضىزيا بؤ نًَىخؤٍ تىزكًا و دزوضتلسدنِ كاًح بؤياى هُ نًَىخاكٌ
ضىزيا.
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 .2روانطةى ئةنداماني هةميشةيى ئةجنومةنى ئاسايش بؤ ناوضةى ئارام
وَشازَتٌ دَزوَّ ئًُسيلا هُضُزَتاوَ تا ئُم دوايًانُ دزوضتلسدنِ ناوضُّ ئازام و ناوضُّ دابساو بُ ثًَىيطت
نُشانًىَ هُ ضىزيا .هُوبازَيُوَ تُبًَرّ وَشازَتٌ دَزَوَّ ئًُسيلا هُ طؤنطسَيُكٌ زؤذناًُوانٌ هُ واغهتؤى هُ
زيَلُوتٌ  2105/7/0ئُوَّ دوثاتلسدوَتُوَ كُ" :ثهتاطؤى و ضىثاٍ ئًُسيلاو يًَصٍ ياوثُمياناى دزوضتلسدنِ
ناوضُّ ئازام هُ ضىزيا هُئًَطتادا بُ ثًَىيطت ناشانًَت".
يُزوَيا طىتٌ" :زيَطسّ شؤز طُوزَ يُيُ هُ ضُثاندنٌ ناوضُيُكٌ هُوغًَىَيُ ،ضُزَزاٍ ئُوَؽ ياوثُميانٌ
نًَىدَوهَُتٌ هُ ئًَطتادا ثاهَجػيت هُ ناوضُّ ئازام ناكات".
فُزَنطاو بُزيتانًا يُزدوكًاى هُ زابسدودا هُزيَطُّ هًَدوانٌ وَشيسانٌ دَزَوَياى ثاهَجػتًاى بؤ دزوضتلسدنِ
ناوضُيُكٌ ئازام بؤ ثازاضتين ئاوازَّ نًَىخؤيٌ هُ خاكٌ ضىزيا كسدوَ هُو بازَيُوَ وَشيسانٌ دَزوَّ يُزدوو
والَت (وهًُم يًط) وَشيسّ دَزَوَّ بُزيتانًا و وَشيسّ دَزوَّ فُزَنطا (هؤزاى فابًؤع) هُ طؤنطسَيُكٌ
زؤذناًُوانٌ ياوبُؽ هُبازَطاٍ نُتُوَ يُكطستىَكاى هُ ضًَجتًُبُزّ2103دا وتًاى دزوضتلسدنٌ ناوضٍُ ئازام
بُدوز ناشانني بُالَم بُيؤٍ ئُوَّ ثًَىيطيت بُيًَصٍ ضُزباشٍ يُيُ بؤيُ دَبًَت بُدواضىنٌ وزدٍ بؤ بلُيو .
زوضًا ضُزَزاٍ ئُوَّ بُ زونٌ و زاضتُوخؤٍ دذايُتٌ بؤ دزوضتلسدنِ ناوضُّ ئازام هُ ضىزيا دَزنُبسيىَ ،بُالَم
ئُوَّ دوثات كسدوَتُوَ دَبًَت ئُجنىًُنِ ئاضايؼ بُ ضُثاندنِ ناوضُّ ئازام يُهَبطتًَت ،ئًُُؽ ًاناٍ ئُوَيُ
كُ زوضًا هُزيَطُّ بُكازيًَهانٌ ظًتؤوَ زيَطسّ هُدزوضتلسدنِ ناوضُيُكٌ ئازام دَكات هُ ضىزيا ،ضىنلُ تاكى
ئًَطتا بُ يًُايُنطٌ وآلتٌ ضني دوو داز ًافِ ظًتؤياى دذ بُ ضصادانِ ضُزباشّ زذيٌَِ ضىزيا بُكازيًَهاوَ .
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ثيَشواتة نويَيةكان لة بارةى دروستكردنى ناوضةى ئارام لة سوريا
ئُو ثًَػسَويانُّ كُ يًَصَكانٌ  PYDهُ ًانطٌ  2105/6هُ ضُند ناوضُيُكٌ غازّ حُهَُب بُدَضتًاى يًَها،
واّ هُ وَشيسّ دَزَوَّ تىزكًا كسد هُ زيَلُوتِ  2105/6/26ثُيىَندٍ بُ ياوتاكُّ بلات هُ واغهتؤى بُ
ًُبُضيت طُياندنٌ ثُياًٌ نًطُزانٌ والَتُكُّ هُ ثًَػسَويُكانٌ  PYDهُ كاتًَلدا تىاناٍ يًض زيَطسيُن ياى
ثاضاويػٌ بؤ نًطُزانًُكانٌ ثًَػسَوّ  PYDبؤ طؤزانٌ دميؤطسافًاٍ ضُند ناوضُيُكٌ تىزكٌاى و عُزَب نػني
طُزاندَوَ.
ئُوَغٌ بُ ياوتاكُّ وت هُبُزاًبُز بُدَنطُوَ نُياتو طسنطٌ نُداى بُ نًطُزانًُكانٌ تىزكًا بؤ ئُو ثًَػًاتانُ
تىزكًا ناضازَ تان اليُنانُ زيَىغىيَين خؤٍ بؤ زوبُزوبىنُوَّ دؤخُكُ بطسيَتُ بُز.
بؤ ئُو ًُبُضتُ هُ زؤذانٌ  8-7تًُىش وَفديَلٌ ئًُسيلٌ بُضُزؤكايُتٌ ذَنُزايَ (دؤى ئاهني) كُ نىيَهُزّ
تايبُتٌ ضُزؤكِ ئًُسيلا (بازان ئؤباًا)يُ ،هُ ياوثُميانٌ نًىدَوهَُتٌ دذ بُ داعؼ ،ضُزدانٌ تىزكًاياى كسد و
هُطُيَ زاويَركازّ وَشازَتٌ دَزوَّ تىزكًا و ذًازَيُن طُوزَ ئُفطُزّ ضىثا طفتىطؤياى هُضُز ئُو ًُضُهُيُ
كسد.
هُ ديدازَكُدا تىزكًا داواٍ ثًَلًًَهانٌ ناوضُّ ئازاًِ كسدوَ .يُزوَيا زيَطسّ بلسيَت هُ ثًَػسَويُكانٌ PYDو
يُنطاوَكانٌ طؤزيين ديٌَؤ طسافًاٍ ئُو ناوضانُّ هُذيَس زكًَفًداى .يُزوَيا ئُوَياى بُ وَفدَ ئًُسيلًُكُ
زاطُياندوَ كُ ئُو ناوضُيُّ دَكُويَتُ نًَىاى "دسابوظ" و "عُفسيو" يًَوٌَ ضىزَ بُاليانُوَ و ثازيَصطازّ هًَدَكُى
هُ ثُالًازّ داعؼ و  ،PYDهُبُزاًبُزدا وَفدَ ئًُسيلًُكُ داواٍ بُكازيًَهانٌ بهلُّ ضُزباشٍ ئُنضُزهًم بؤ
كسدَ ضُزباشيُكانٌ دذ بُ داعػِ كسدوَ.
دوا بُدواٍ يًَسغُ تريؤزيطتًُكُّ غازّ "ثسضىع" كُ كؤًُهًََم خىيَهدكازّ كسدَ ئاًانج ،كؤغلٌ ضجٌ هُ
زاطُيُندزاويَلدا ئُوٍَ خطتُزوو كُ زيَلُوتِ  7/22ضُزؤكٌ يُزدو والَت هُ زيَطُّ ثُيىَندٍ تُهُفؤنًُوَ
باضًاى هُ قىهَلسدنُوَّ ثُيىَنديُكانٌ نًَىانًاى كسدووَ هُ بُزَنطاز بىنُوَّ داعؼ ،هُدواّ ئُو ثُيىَنديًُ
تُهُفؤنًُ زؤذناًُكانٌ نًَىخؤٍ تىزكًا باضًاى هُ زيَلُوتهًَم كسد هُ نًَىاى يُزدوو والَت كُ هُاليُى ئُو وَفدَ
ئًُسيلٌ و تىزكًُوَ بهًُاكانٌ دازيَراوَ كُ هُ  7/8-7هُ تىزكًا طفتىطؤياى هُضُز كسدبىو.
هُ بازَّ يًُاى بابُت (بؤهَهد ئازيهج  -دًَطسّ ضُزؤن وَشيسانٌ تىزكًا) هُ  2105/6/24ئُوَّ زاطُياند
ياوثُميانًَيت هُ نًَىاى تىزكًا و ئًُسيلا دذ بُ داعؼ ثًٌَ ناوَتُ قؤناغًَلٌ نىيَىَ ،يُزوَيا ئُوَّ زاطُياند كُ
طُيػتىنُتُ هًَم طُيػنت هُبازَّ زيَلازّ ضُزباشٍ ياوبُؽ كُ هُ ئًَطتا بُدواوَ دًَبُدٌَ دَكسيَت.
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بهةماكاني ريَكةوتهةكةى ئةنكةرة و واشهطتؤن
زؤذناًُكانٌ تىزكًا ضُند خاهًََلًاى هُزيَلُوتهُكُّ نًَىاى يُزدوال بالَوكسدَوَ كُ بهًُا طػتًُكانٌ بسيتني هُ:
هُضُزبهًُاٍ زيَلُوتين نًَىانًاى ،تىزكًا ناوضُيُكٌ ئازام دزوضت دَكات كُ دَكُويَتُ نًَىاى "دسابوظ" و "ًازع"
بُ دزيَراٍ  91كًوىًُتس و و قىآليٌ  51كًوؤًُتس هُ نًَى خاكٌ ضىزيا ،هُيُزكاتًَلدا داعؼ ياى  PYDبًانُويَت
دَضت بُضُز ئُو ناوضُيُدا بطسى تىزكًا دَضتًَىَزداى هُزيَطُّ يًَصَوَ هُ ئُو ناوضُيُدا ئُكات ،هُبُزاًبُز
ئُوَدا ئًُسيلا بهلُّ ضُزباشٍ ئُنضُزهًم بُكازدَيًَهًَت بؤ كسدَ ضُزباشيًُكانٌ.
يُزوَيا زؤذناًُّ (حىزيًُت)ّ تىزكٌ ضُند خاهًََلٌ بآلوكسدوتُوَ ،كُ بُ زيَلُوتين نًَىاى ئًُسيلا و تىزكًا
ناوبسدوَ خاهَُكاى بسيتني هُ:
 زيَطسّ كسدى هُ دَضت بُضُزاطستين ئُو ناوضُ ئازاًُ هُاليُى داعؼ و بُزَّ نىضسَ.
 فسؤكُكانٌ ياوثُمياناى و تىزكًا زيَطسّ هُ فسيين فسؤكُ دُنطًُكانٌ ضىزيا دَكُى هُ ناوضُّ ئازام.
 زيَطُ بُ فسؤ كُّ ئًُسيلٌ و ياوثُميانانِ نًَىدَوهَُتٌ دَدزيَت كُ ئامسانٌ تىزكًاو بهلُّ ضُزباشٍ
ئُنضُزهًم هُكاتًِ ثًَىيطتدا بُكاز بًًَهو بؤ يًَسغُكانًاى.
 تؤثًاويَرَكانٌ تىزكًا دَبهُ ثاهَجػيت بؤ دزوضتلسدنِ ناوضُّ ئازام.
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 بُكازيًَهانٌ بهلُّ ئُنضُزهًم هُاليُى ياوثُمياناى بُ يًُايُنطٌ هُطُيَ ضُزكسدايُتٌ يًَصٍ ئامسانٌ تىزكًا،
يُزوَيا دواٍ دزوضتلسدنِ ناوضُّ ئازام بُ زووٍ فسؤكُكانٌ ضىزيادا دادَخسيَت.
 زيَلُوتهُكُ بُغًَىَّ زاضتُوخؤ يُكًهُكانٌ ثازاضتين طُي ( )PYDناكاتُ ئاًانج ،بُآلم يُزكات
يُهَىيَطتًَلًاى دذ بُ تىزكًا ياى بُكسدَوَيُن يُهَبطنت كُ ببًَتُ ًايُّ يُزَغُ بؤ ضُز ئاضايػٌ ناوضُكُ و
و ئاضايػٌ تىزكًا (وَن طؤزيين دميؤطسافًا بُيًَصٍ ضُن) ئُوا تىزكًا ًايف دَضتًَىَزدانٌ هُو ناوضُيُ يُيُ
بًُُبُضيت ضازَضُزكسدى و زونُدانٌ.
 نازدنِ يًَصّ وغلانٌ بؤ بهلُّ ئُجنُزهًم زيَطُ ثًَهُدزاوَ ،بُالَم دَضتُيُكٌ ضُزباشٍ تُكهًلٌ كُ ذًازَياى
نصيلُّ  51-41زيَطُ ثًَدزاوَ بُ ًُبُضيت دابًهلسدنِ ثًَداويطتًًُ تُكهًلًُكانٌ فسؤكُكانٌ ياوثُميانٌ
نًَىدَوهَُتٌ.
 زيَطُ بُ فسؤكُكانٌ ياوثُميانٌ نًَىدَوهَُتٌ دَدزيَت كُ بهلُضُزباشيُكانٌ بامتاى و ديازبُكس و ًساتًُ بُكاز
بًًَهو هُ دؤخٌ ناكاودا.
خاهَُكانٌ زيَلُوتهُكُّ تىزكًا و ئًُسيلا دَزخُزٍ ئُوَى كُ ئُو ناوضُ ئازاًُّ باضٌ هًَىَكساوَ يًض
دانجًَدانانًَلٌ نًَىدَوهَُتٌ نًُ و يُزوَيا يًضلام هُ بهًُاكانٌ ناوضُّ ئازام هُخؤناطسيَت بُ ثًٌَ ياضايِ
نًَىدَوهَُتٌ ،بُهَلى دَتىانني بوًََو تُنًا ناوضُيُكٌ ئازاًٌ ضهىزداز تا زادَيُن طسميانُيُ ،بُويؤيُّ يًَصّ
ثازاضتين شًًَين خىدٍ يًَصَ ئؤثؤشضًىنُكانِ ضىزيا ،كُاليُنًَلٌ غُزكُزى يُزوَيا ناوضُكُؽ هُ ضُن
داناًاهَسيَت .يُزوَيا ئُو ئاًاجنُ ضًاضٌ و ئًُهًانُّ تىزكًا كُ هُ زابسدودا هُ دزوضتلسدنِ ناوضُّ ئازام يُيبىَ
نايًَهًَتُ دٍ ،بُالَم تاكُ ئاًاجنًَم كُ تىزكًا هُم زيَلُوتهُدا بُدَضيت يًَهاوَ ئُويؼ زيَطسّ كسدنُ هُ
ثًَػسَوَيُكانٌ  PYDهُو ناوضُ ئازاًُّ دزوضت دَكسيَت ،ئُو خاهَُغًاى خاهًََلٌ الواشَ هُو زوانطُيُوَ.
هُبُزئُوَّ ًتٌانُّ نًَىدَوهَُتٌ نًُ بؤ ئُو زيَللُوتهُ ،تىزكًا تىغٌ بُزثُزضدانُوَّ ياوثُميانانٌ دَضُآلتٌ
(بُغاز ئُضُد) ئُبًَتُوَ يُزكاتًَم بًُوَيَت يًَص بهسيَتُ ئُو ناوضُيُ بؤ زوبُزوبىنُوَّ  PYDو داعؼ .ئًُُؽ
ئُوَ دَزدَخات بهًُاكانٌ زيَلُوتهُكُ الواش و فػُهَو و ئاًاجنُ طسنطُكانٌ تىزكًا بُدَضت نايًَهًَت.
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هؤكارةكاني رازيبوني توركيا بةريَكةوتهةكة
ضُزَزاٍ ئُوَّ تىكًا هُضاهٌَ  2100يًُىو يُوهًََلٌ خؤٍ خطتُطُز بؤ ئُوَّ ناوضُّ ئازام بُ دزيَرايِ ضهىزّ
هُطُيَ ضىزيادا دزوضت بلسيَت ،بًُُبُضيت بُدَضتًًَهانٌ ضُند ئاًاجنًَلٌ ضًاضٌ و ئًُين ،بُالَم نُيتىانٌ
ضُزكُوتىبًَت هُو يُوهَُيدا ،بُزدَوام بىنًػٌ هُ ضًاضُتٌ خؤدوزطستو هُغُزّ داعؼ نُن ئُو ئاًاجنانُّ هُ
ضىزيا بُدَضت نُيًَها بُهَلى تىغٌ غلطيت كسد ،تُنانُت ئُم يُهَطىكُوتُّ كازيطُزّ يُبىو هُضُز يُهَبرازدنِ
نًَىخؤٍ تىزكًا  ّ AKPتىغٌ غلتًًَهاى كسد هُ يُهَبرازدنُكانٌ ئُم دوايًانُّ تىزكًا ،ضُزَزاّ ئُوَّ نُيتىانٌ
حلىًُت ثًَلبًًَهًَت تاكى ئًَطتا نُغٌ تىانًىَ حلىًُتِ ياوثُميانٌ هُطُيَ يًَصَكانٌ تسدا دزوضت بلات،
ضُزَزاّ ئُوانُ حلىًُتِ تىزكًا هُبُز ضُند يؤيُكٌ تس ناضاز بىو قايوبًَت بُ دؤزَ زيَللُوتهًَلٌ هُم غًَىَيُ كُ
الواشٍ زؤهٌَ تىزكًاٍ بُ ئاغلسا ثًَىَ ديازَ طسنطرتيو ئُو خاآلنُؽ:
 .0خاهٌَ ضُزَكٌ زوانطُّ تىزكًا بؤ دزوضتلسدنِ ناوضُّ ئازام هُ ضىزيا زيَطسّ كسدى بىو هُدزوضتبىنٌ
يُزيٌَلٌ كىزديِ هُ زؤذئاوا ،ئُويؼ بُ الواشكسدنِ  ،PYDبُالَم بُ ثًَضُوانُّ ويطيت تىزكًا ئُو ناوضُ
ئازاًُ دزوضت نُبىو ،يُزوَيا  PYDضُزَزاٍ ئُوَّ هُ ثًَػسَويدا بُزدَوام بىو ًتٌانُّ نًَىدَوهَُتًػٌ
بُدَضتًًَهاو بىبُ يًَصٍ ضُزَكٌ هُ غُزّ دذ بُ داعؼ هُ ضىزيا ،ثػلدازبىو هُ كؤًُكٌ ياوثُميانٌ
نًَىدَوهَُتٌ دذ بُ داعؼ ،ئًُُؽ غلطتًَلٌ طُوزَ بى بؤ تىزكًا ،بؤ ئُوَّ زيَطسّ هُ ثًَػسَوَّ شياتسّ
 PYDبطسيَت ناضازبىو بُ زيَلُوتهًَلٌ هُم غًَىَيُ.
 .2بؤ دزوضتلسدنِ ناوضُيُكٌ ئازام بُو فساوانًًُّ تىزكًا دَيُويَت ثًَىيطتِ بُ بسيازّ ئُجنىًُنِ ئاضايػُ
يُزبؤيُ تىزكًا هُوَطُيػتىَ دزوضتلسدنِ ناوضُيُكٌ وَيا ًُحاهَُ.
 .3دزوضتلسدنِ ناوضُيُكٌ ئازاًٌ هُوغًَىَيُ هُ كاتًَلدا دَبًَت كُ دانػتىانٌ ئُو ناوضُيُ تىاناٍ بُزطسّ و
ثازاضتين خؤياى نُبًَت ،بُالَم يًَصَكانٌ  PYDئُوَياى بؤ كؤًُهَطاّ نًَىدَوهَُتٌ ضُملاند ،كُ ئُواى
دَتىاى ثازيَصطازّ هُ خان و ياوالَتًانٌ خؤياى بلُى.
 .4هُزووّ تُكهًلًُوَ ناوضُيُكٌ ئازاًٌ فساواى ثًَىيطتِ بُ تًَضىنٌ شؤز يُيُ ،يُزبؤيُ بُزيَىَبسدى و
ضاوديَسيلسدى و ثازاضتين ئُضتًُُ.
 .5ناوضُيُكٌ فساوانٌ وَيا ثًَىيطيت بُ يًَصيَلٌ ضُزباشٍ طُوزَ يُيُ كُ هُ يُزَغُكانٌ دَوهَُتٌ ئًطالًٌ
بًجازيَصيَت.
 .6هُدواّ دزوضتبىنٌ ياوثُميانٌ نًَىدَوهَُتٌ دذ بُ داعؼ بُيؤٍ ثًادَكسدنِ ضًاضُتًَلٌ ثًَضُوانُّ ئُو
ياوثُميانًُ تىزكًا تىغٌ ثُزاويَصخطنت بىَ هُاليُى وآلتانٌ بُغداز هُو ياوثُميانًُ ،بؤيُ هُ ئًَطتا دَيُويَت
هُو ًتبىى و ثُزاويَص خطتهُ دَزبضًَت.
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 .7دؤخٌ نًَىخؤٍ تىزكًا بُغًَلٌ تسَ هُ يؤكازَكانٌ زاشيبىنٌ حلىًُتُ كازبُزيَلُزَكُّ  AKPكُ بُ
زيَللُوتهًَلٌ هُم دؤزَ زاشٍ بًَت ،بُ تايبُت ئُو غلطتُّ هُ يُهَبرازدنٌ  2105تىغٌ يات.

كاريطةرى ئةم ريَكةوتهة لةسةر ناوخؤي توركيا
زاشيبىنٌ حلىًُتُ كازبُزيَلُزَكُّ  AKPبُم زيَلُوتهُ هُم قؤناغُدا ،تسضٌ هُوَيُ هُ قؤناغٌ دواٍ ثًَلًًَهانٌ
حلىًُت ئُضتُم بًَت بتىانًَت ئُو يُهُّ بؤ دزوضتلسدنِ ناوضُ ئازاًٌ ضهىزدا بتىانًَت بسيازّ هُضُز بدات بُ
ئاضانٌ بؤٍ ًُيطُز نُبًَت .يُزوَيا بؤ زاكًَػانٌ ضُزجنٌ ياوالَتًانٌ تىزكًايُ بؤ قُيسانُ دَزَكًُكاى ،ضىنلُ
 AKPهُ ثًَؼ يُهَبرازدنُكاى بسواٍ وابى بُغدازّ نُكسدنِ هُ دُنطٌ دذ بُ داعؼ دَنطُكانٌ هُ يُهَبرازدنُ
ثُزهًُانًُكُّ  2105شياتس دَكات ،بُالَم ئًُُ ثًَضُوانُ بىيُوَ بؤّ ،يُزبؤيُ بُم زيَللُوتهُ دَيُويَت هُ يُهٌ
ئُجناًدانٌ يُهَبرازدنًَلٌ نىٍَ بُيؤٍ نُتىانًين ثًَم يًَهانٌ حلىًُت دَنطُكانٌ شياد بلات .بُآلم هُاليُكٌ تسَوَ
ئُم زيَللُوتهُ كازيطُزّ هُضُز ئاضايػٌ نًَىخؤٍ تىزكًا دزوضت بلات ،زَنطُ ثسؤضُّ ئاغيت بُ تُواوَتٌ ثُن
خبات ئُطُز تىزكًا بًُويَت  PYDبلاتُ ئاًانج ،ئًُُ هُاليُن .هُاليُكٌ تسيػُوَ طسوثُ تىندزَوَ ئًطالًًُكانٌ
ياوضؤشٍ داعؼ تىزَ بلات دَضت بلُى بُ ئُجناًدانٌ كازّ تريؤزيطيت هُ نًَى خؤٍ تىزكًا .يًُىو ئًُانُؽ
كازيطُزّ خساخ هُو طُغُ ئابىزيُّ تىزكًا دادَنًَو كُ هُ ضُند ضاهٌَ زابسدودا بُخؤوَّ بًين بىو ،ضُزَزاٍ
ئُوَّ ئًدازَدانٌ دُنط هُطُيَ داعػدا ثًَىيطيت بُ ضُزضاوَّ دازايٌ طُوزَ يُيُ.

كاريطةريةكاني ريَكةوتهةكة لةسةر كوردستاني رؤذئاوا
دزوضتلسدنِ ناوضُّ ئازام كُ داواٍ يًًُػُّ تىزكًايُ ئاًاجنٌ الواشكسدى و زيَطسّ كسدنٌ يُز ويطتًَلٌ
نُتُوَيًُ هُ زؤذئاوا بؤ دزوضتلسدنِ كًانًَم بُ ئاغلسا هُ زابسدو ئًَطتا ئُم ويطتُّ دزكاندووَ ،بُالَم بُيؤٍ
ًُيطُزنُبىنٌ ويطيت دزوضتلسدنِ ئُم ناوضُيُ تىزكًا هُ زابسدودا ،زيَطُيدا  PYDبتىانو ضُند كانتؤنًَم دزوضت
بلُى و هُ يًَسغٌ داعؼ و طسوثُ تىندزَوَكانٌ تس بًجازيَصى ،ئًُُؽ ًتٌانُيُكٌ نًَىدَوهَُتٌ بؤ ئُم يًَصَ هُ
ئاضيت نًَىَندَكانٌ دزوضتلسدنِ بسيازّ ضًاضٌ و ض هُ ئاضيت زاٍ طػيت دًًاى بُم يًَصَ بُخػٌ.
يُز بؤيُ ئُم زيَللُوتهُ ضُزَزاٍ ئُوَّ ثًَػسَوّ  PYDهُو ناوضُ ئازاًُ الواش دَكات ،بُالَم وَن يًَصيَلٌ
كازيطُز و خاوَى بسياز هُو ثانتايًُ دىطسافًُّ يُيُتٌ دًًََهًَتُوَ ،ياوبُغًَلٌ ضُزَكٌ ياوثُميانٌ
نًَىدَوهَُتًُ بؤ دُنطٌ دذ بُ داعؼ .يُزوَيا الواشٍ و فػُهٌَ دزوضتلسدنِ ئُو ناوضُ ئازاًُ كُ يًض دانجًَدانانًَلٌ
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نًَىدَوهَُتٌ نًُ خاهًََلٌ ثؤشَتًظُ ،كُ بتىانًَت كازيطُزّ هُو ناوضُ ئازاًُ يُبًَت ،تُنانُت ئُطُز نُتىانًَت دىهَُّ
ضُزباشٍ تًدا ئُجنام بدات ،ئُويؼ هُزيَطُّ ًاًُهَُّ طىجناو و زيَصطستين كًًُهُكانِ ذيَس دَضُالَتٌ ،ئُو ويَهُ
طىًاناويُّ كُ تىزكًا و بُغًَم هُ زاطُياندنِ عُزَبٌ بًُُبطيت ناغسيهلسدنِ  PYDهُ طؤزيين دميؤطسافًاٍ
دانًػتىانٌ ناوضُكُ بؤٍ دزوضتدَكُى زونبلاتُوَ هُزيَطُّ يُوهٌَ ديجوؤًاضًُوَ.
ئُوَّ طسنطُ هُدواّ ئُم زيَلُوتهُوَ  PYDيُوهَُ ديجؤًاضًُكانٌ ثُزَثًَبدات ،بؤئُوَّ شاًين ئُوَ بلات هُ
قؤناغُكانٌ ئايهدَّ طؤزانلازّ هُ ضىزيا دًَطُّ باؽ و كازيطُزّ يُبًَت ،يُزوَيا ثاهَجػيت شياتسّ كؤًُهَطاّ
نًَىدَوهَُتٌ بؤخىٍ بُدَضت بًًَهًَت.

نةخشةى كؤنرتؤلَكردنى ناوضةكانى ذيَردةستى  PYDلة رؤذئاوا  -سوريا
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دةرئةجنام
 .0ضُزَزاٍ ئُوَّ تىزكًا هُ ًاوَّ ضىاز ضاهٌَ زابسدودا هُ يُوهٌَ دزوضتلسدنِ ناوضُّ ئازام بىو هُ ضىزيا بُ
ًُبُضيت ثًادَكسدنِ ئاًاجنُكانٌ ،بُالَم بُيؤٍ نُبىنٌ كؤدَنطٌ نًَىدَوهَُتٌ ثسؤذَكُّ غلطيت يًَها.
 .2ضُزَزاٍ ئُو فػازَ ضُزباشٍ و ئابىزيانُّ هُضُز زؤذئاوا دزوضتلساى بُ ًُبُضيت الواشكسدنِ  PYDو
يُزوَيا يًَسغٌ داعؼ و طسوثُ تىندزَوَكانٌ ضىزيا ،بُآلم تىانٌ هُ ثًَػسَوّ بُزدَوام بًَت و ًتٌانُّ
نًَىدَوهَُتٌ بؤخؤٍ بُدَضت بًًَهًَت.
 .3ئُو زيَلُوتهُّ كُ هُ نًَىاى تىزكًا و ئًُسيلادا كساوَ ناتىانًَت ئاًاجنُ ئًُين و ضًاضًُكانٌ تىزكًا فُزايُم
بلات هُ ضىزيا ،تُنًا هُ ضهىزيَلٌ ديازيلساو نُبًَت.
 .4دزوضتلسدنِ ئُو ناوضُّ ئازاًُّ هُ زيَللُوتهُكُدا ياتىَ يًض دانجًَدانهًَلٌ ئُجنىًُنِ ئاضايػٌ نًُ،
يُزبؤيُ هُئُطُزّ دزوضتبىنًدا تىغٌ زوبُزوبىنُوَ دَبًَت هُاليُى ياوثُميانُكانٌ دَضُآلتٌ (بُغاز
ئُضُد)َوَ.
 .5ئُو ناوضُيُ هُكاتٌ دزوضتبىنٌ ثػًَىٍ و نائازاًٌ و دزوضتبىنٌ يُزَغُّ ضُزباشٍ هُضُز دانًػتىانُكُّ
دزوضت دَكسيَت نُن هُ ئًَطتادا يُنطاوٍ دزوضتلسدنِ بطسيَتُ بُز.
 .6ئُم زيَلُوتهُ ثًَػسَوَّ ضُزباشٍ  PYDتُنًا هُو ناوضُ ئازاًُ زادَطسيَت و دىهَُّ هُو ناوضُيُدا الواشدَكات
ئُويؼ ئُطُز زيَلُوتهُكُ وَن خؤٍ دًَبُدًَبلسيَت .يُزوَيا ثًَلُوَ طُياندنِ كانتؤنٌ كؤبانٌ و عُفسيو
ًُحايَ دَكات.
 .7كازيطُزّ هُضُز زؤيَ و ثًَطُّ  PYDهُو ناوضانُّ دَضُالَتٌ يُيُ نابًَت ،ضىنلُ ضهىزّ ئُو ناوضُيُ
ديازيلساوَ ،يُزوَيا ضىثاٍ تىزكًا بُغًَىَيُكٌ زاضتُوخؤ بُغداز نابًَت هُ دُنطٌ دذ بُ داعؼ.
 .8ئُم زيَلُوتهُ ئاضايػٌ نًَىخؤٍ تىزكًا دَخاتُ ًُتسضًُوَ ،هُ ئُطُزّ بُ ئاًاجنلسدنِ  PYDهُ زؤذئاواّ
كىزدضتاى.
 .9ئُطُزّ ئُوَ يُيُ كُ طسوثُ تىندزَوَكانٌ ياوضؤشٍ داعؼ كازّ تريؤزيطيت هُ نًَىخؤٍ تىزكًا ئُجنام بدَى
و بًُُؽ دؤخٌ ئًُين تىزكًا زوبُزوٍ يُزَغُّ نًَىخؤٍ ببًَتُوَ.
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