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Derbarî navendê:

Dezgeheke Sûrî a serbixwe ye Binpêkirinan, di Nîsan/ Avrêla 2011an da hatiya damezrandin, ku yekek 

ji projeyên Naveda Sûrîyayî ya ragihandin û Azadîya Derbirînê ye. Navend mijûl dibe bi belgekirin û 

çavdêriya destwerdanên di mafê mirova da li Sûrya yê, di gel da, ew çand û têgehên mafên mirovan li 

Sûrî pêş dixe û belav dike.

Hejmarek ji çalakvanên li Sûrî û dervî Sûrî karûbarên navedê bi rêve dibin, ku nêzî 30 çalavanên jin û 

mêr, ku piraniya wan li ser Sûrî dijîn, û li tevahiya parêzgeh, bajar û navçeyan cuda yên Sûrî dixebtin, ku 

binpêkirinan tevahî aliyên şer belge û çavdêr dikin,be  bê cudahî di navbera çi sûcdaran da çi ziyandîti-

yan li sûriya yê. Her wiha Navend kar dike ku ew binpêkirinên li dijî penaberên Sûrî li welatên xurbetê 

belge dike.

Dezgeha Rewangeha Binpêkirinan kar dike yekek ji pirojeyên Edelet û Serweriya Yasa yê di Naveda 

Sûrîyayî ya ragihandin û Azadîya Derbirînê, digel pirojeya Doza Stratîjî û pirojeya Piştgîriya Torên Zi-

yandîtiyan da. 
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Kurteya cîbicîkar
Ev rapor dema di navbera 25 cotmeha 2019’an ta 1 adara 2020an digire dest.

Tîma navendê karîbû (34) binpêkan ku ji aliyên şer ve li tevahî herêmên bakur û rojhilatê Sûryayê 
tomar bike.

Tîmê navendê (5) binpêk ku ji aliyê artêşa Tirkî û komên artêşa niştîmanî ya Sûrî1 ya girêdayî 
wê  û (12) binpêk ji aliyê hêzên Suryaya demoqratîk/Qsd/2 pêkhatibûn , di dema li jor diyarkirî, 
belgekirin.

Tîma navendê yek binpêk ku  ji aliyê hêzên Rûsî pêkhatibû, belgekir.

Tîma navendê (12)binpêk belgekirin bê ku karîbe sûckarên wan diyar bike.

Navendê karîbû  kuştina derdorî 314 sivîlî ji destpêka pêvajoya leşkerî di 1cotmeha 2019’an ta 
1 adara 2020’an tomar bike.

Kuştî li gor aliyan ji destpêka 25cotmeha 2019’an ta 1adara 2020’an

1 Komek ji şaxên opozisyonê ku di bin siya ‘’artêşa Sûrî ya azade’’ de bû, piştî wê di bin ‘’fermandariya rêxxistinkirî ya leşkerî’’kom bû, berî 
pêvajoya leşkerî li Sûrya ya ku Tirkî navê ‘’Di’r elffurt ‘’lê kir di tebaxa 2016an de, ermanca wê komên opozisyonê bike yek ji bo hevrêziyê bi 
serpereştiyekê re bike û şerê di nav koman de qedexe bike.

2 Hêzên Sûryaya demokratîk kurteya nav /QSd/ê, ew hevpeyman xwedî gelek nijad û olan ji milîsên ku piraniya wan kurd in, her wiha Ere-
b,Aşûrî û Suryanî. Hêzên Sûrya demoqratîk piraniya xwe  ji yekîneyên parastina gel pêk tê, ew jî komên kurdî ne  ku serpereştiya wan dikin.

Navendê rapora xwe a yekem di derbarê pêvajoya ‘’Nebi’ Elselam’’ kaniya aşîtiyê bi sere-
navê’’ sivîl…ziyandarên herî mezin in’’ tê de binpêkên ku  tevahî aliyên şer di dema navbera 
9 ê cotmeha 2019’an ta 25 ê cotmeha 2020’an belge kirin.

https://vdc-sy.net/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https://vdc-sy.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2FNorthEast_PeaceBranch_Report_EN.pdf&download=true&print=true&openfile=false
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Berbirî û astengî
Bi biryara serokê Amerîka ya vekişîna hêzên xwe yên leşkerî ji bakur û rojhilatê Sûryayê, ji bo 
ku herêmek bi ewle ava bike û derdorî 2 millyon ji koçberên Sûrî li herêma pêvajoya leşkerî bicî 
bikin, Tirkî di 9 ê cotmeha 2019’an dest bi operasyona ‘’kaniya aşîtiyê’’ kir, bi êrîşkirin firokeyên 
Tirkî ji bajar û navçeyên sînorî re wek Til Ebyed’’Girê spî’’ ya Reqa û Serêkaniyê ya parêzgeha  
Hesekê yên ku di bin destê hêzên suryaya demoqratîk de bûn.

Yekîneyên artêşa Tirkî û komên opozisyonê tevîlî operasyonê bûn,  Enqera ev operasyon wek 
berdewamiya operasyona ‘’Dir’ Elfurat’’ya di tebaxa 2016 an de diyarkir. Armanca oparasyonê 
derxistina çekdarên rêxistina” Dewleta Elislamî” ji Cerabilus ta bigihêje her du bajarên Elbab û 
I’zaz ên Sûrî. Her wiha oprasyona “şaxên Zeytûnê’’ ya bi armanca ewlekarkirin Efîrnê di despê-
ka sala 2016’an, di çarçoveya rûbirûkirina pêvajoya ku wek pêvajoya parçekirinê bi sepereştiya 
hêzên Sûryayê demoratîk li bakurê Sûrî dibîne, operasyon bi du peymanan hat bidawî kirin yek 
bi Amerîka re û yek bi Rûsya re, bi saya van her du peymanan operasyona xwe bidawî kir piştî  
ku armancên xwe  yên siyasî bi dest xistin, bê ku barên pêvajoya leşkerî yên aborî û mirovî rake.

Tevî ku Rûsya û Amerîka pêşinyara pênc dewletên Ewrûpî di encûmena ewlekariya navdewletî 
de ji bo şermezarkirin operasyona Tirkî red kirin, di rûniştinek girtî de ya encûmena ewlekariya 
navdewletî Amerîka wezaretên enêrcî, berevanî, hundirîn û aborî yên Tirkî tevî lîsteya cezayên 
aborî  kirin, qedexekir ku bi dolarên Amerîkî belgeyên xwe sazbikin, her wiha da xuyakirin ku wê 
cezayên girantir pêkbîne eger operasyon bi dawî nebe, di encama va cezayan de di 17ê cotme-
hê de Tirkî peymanek bi Amerîka re imze kir. Naveroka peymanê ew e ku oprasyon ji bo pênc 
rojan were seknadin ta ku hêzên Sûrya demoratîk ji herêma ewle ya li ser sînorê başûrê Tirkî 
vekişin, li hember ku cezayên   li ser Enqera werin seknadin.

Di 22 cotmeha 2019’an de, serokê Rûsya Filadîmêr botên û serokê Tirkî Receb teyib erdoxan 
peymanek imze kirin ku agirbest berdewam bike, ji bo vekişin ta 30 kîlomitrî li her du navçeyên 
Til Rifet û Minbic pêk were, operasyona bi peymana Adena ve girêdan û Rûsya yekbûyî soza 
bicîkirinê da, her du dewletan li ser birêveebirina çar pêgerên hevbeş li navçeyên bi ewle ji bo 
bicîkirina peymanê li hev kirin, piştî wê peyman ji aliyê Tirkî ve hat derbaskirin,  ji ber bajar û 
navçeyên herêma Reqayê topbaran kirin.

Her wiha li gelek navçeyên  di hin rîbirûbênên ji hev qut derketin, di 2ê kanûna yekem de 10kes 
ji koçberê hundirîn ji herêma Efrînê ya bakurê rojavayê Helebê hatin kuştin, ji wan 8 zarok 
bûn, 12 kes birîndar bûn ji wan 2 jin û 7 zarok di encama êrîşek erdî ji aliyê komên çekdar yên 
girêdayî Tirkî bûn li kêleka dibistanekê li taxeke gelêrî ya bajarê Til Rifet li gundewarên rojavyî 
Helebê, temenê zarokên hatin kuştin di navbera 3ta 15 salî de bûn.
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Tevî ku şer li ser erdê rawestiya,  lê dumana wê hîn xilas nebûye, di dumanê de hin sûcên  ku 
rêxistinên mafî yên navdewletî û berpirsên navdewletî ji hêzên Tirkî û komên Sûrî yên girêdayî 
wê  kirin, barkirîye. Ev sûc dibe ku bibin ‘’tawanên şer’’di operasyonên leşkerî di nav de hin pê-
vajoyên kuştin bi pêkanînkirî  û êrîşên ku di encama wan de sivîl hatin kuştin û birîndarkirin, bê 
ku em koçberiya bi zorê ji bîr bikin ya ku bû sedem ji pêlên koçberiyê yên herî mezin ji destpêka 
şer re, ji ber herêmên ku sivîlên berê xwe dida wan piştî ku mal û samanên xwe ji destbirîn 
nekêm metirsî bûn ji herêmên wan.

Di dema ku raporê girtiye dest vegera rêxistina dewleta Islamî hat xuyakirin, rêxistina ku bi deh 
hezar ji endamên wê di zindanên herêmê de ne, her wiha bi deh hezaran ji malbatên wan di 
kampên herêmê de ne. ev hejmar nekêm e di nav wan de biyanî hene lê dewletên wan vegera 
wan qedexe kiriye. Binpêkirinan li herêmên rêveberiya xweser berdewam kirirn, hemû aliyan 
binpêkên gewdî ji zagona mirov a navdewletî re kirin, wek: kuştin, darvekirin bê ku zagonên 
pêwîst çavdêr bikin, êşkencekirin, revandin girtiyan,windabûna bi zorê, êrîşkirina eyaletên ewle, 
êrîşkirina karmenên ware tendiristî û perwerdeyî, êrîşên xweber li ser li dijî sivîlan û bikaranîna 
tirmpêlên bombekirî, ev kar digihêjin tawanên şer û tawanên dijî mirovahiyê eger mercên wê 
werin tekezkirin dibin tawanên komkujiyê.

Rapor di rêbazê xwe de  pala xwe dide  govan û axaftina bînerên bûyerê yên ku bi awayekî yek-
ser di şer de bûn, derbirîna raporê li gor rêbazê belgekirina operasyonên  leşkerî yên taybet bi 
navendê hat kirin, gelek agahiyên binpêkan hatin komkirin, tevî aliyê ku kirine, cih û dîroka wan, 
cure û hêmanên rêjeyî yên girêdayî qurbanî binpêkên ku aliyên şer  û kesên  ku derbasî Sûrî 
bûne kirin, bê ku ol,nijad an çi taybetmendiyek din  û bê ku aliyê siyasî were girtin.  

Di raporê de piştî ku hemû armancên tekezkirî bi lê pirsînê ku xwedî aliyekî leşkerî ne hatin 
dûrxistin, 30bûyer ku di nav xwe de rêzek ji binpêkirinên laşî ji zagona mirovî ya navdewletî ne 
dihewîne girt, her wiha di nav de lîsteyên  navên kuştiyên sivîl ên ku navendê karîbû nasnameya 
wan diyar bike.

Êrîşên ku çalakvanên navendê ji wan piştrast nebûn hatin dûrxistin, tevî ku qurbanî di wan de 
çêbûn li gor ofîsên ragihandina xwecihî û navgînê gihandina civakî,  sedema wê  ku em negihiş-
tin hejmarek ji jêderan di derbarî êrîşekê de, ev nayê wateya ku ew êrîş çênebûne.

Ji bo komkirina belgeya û gihandina govan û agahiya  bi awayekî serbixwe,ewle û nealî misoger 
bikin, tîma navendê hin astengî dîtin yên herî giriîng:
- Astengiya komkiirina agahiyên pêwîst,  piştrastkirin û lêpirsîn wan, bi taybet aliyekî ku govanê 
nake û axaftinê bi nûçegihanê navendê red nake, ji ber tirsa  li ser gelê herêmê wek: girtin û 
karên tolê yên pêşerojê. Tevî ku navend navê wan yê rastî diparêze ji bo jiyana wan nebe me-
tirsîdar.

Berbirî û astengî
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- Bilindbûna asta dagirtin û pevçûnan li herêma bakurê Sûriyayê bi  giştî, vê rewşê karê tîmê du 
qatan zehmet kir ji bo ku ji binpêkê piştrast bibe, dûrî derew, zêdekirin û kêmkirinê bibe.

- Rewşa qadê û tevliheviya lê û pirbûna desthiladariya li herêmek piçûk, ji astengên herî giran 
xwegihandina çalakvanên xwecihî yên ku ji herêmekê diçin herêmekê ji tirsa çavdêrî û girtinê.

- Ji bu dabaşkirin belgeya, dabaşkirin li gor aliyê berpirsyarê binpêkan li ser cudahiya wan hatin 
dabaşkirin, ji bo alîkariya di têgihiştin, analîz,hêsanakirin û hevsengia wan bi belgeyên din re 
bike. ji bo pênaskirin binpêkan navend li gor peymanên navdewletî yên mafê mirovan, binge-
hên mafên mirovan, zagona mirovî ya navdewletî, peymana Roma ya ku sîstema bingehî ya 
dadêgeha sûcên navdewletî dihewîne û peymanên Cinêv pênas dike.

- Divê were destnîşankirin ku bûyerên diyarkirî di vê raporê de nayên tengasî kirin û hemû 
binpêkên rûdayî di navbera 25cotmeha 2019 ta 1 adara 2020’an çavdêr neke. Lê hîn navend 
di belgekirina bûyerên binpêkirinên cuda berdewame û pêşketina wan û çarenûsa qurbaniya 
dişopîne.

Şerên çekdar di wateya xwe de dibin du beş, şerên çekdar ên navdewletî û şerên çekdar nena-
vdewletî, Ji ti şerî li gor wateya navdewletî  re nayê gotin çekdar eger ne di çarçoveya diyarkiî   
de be ku ji aliyê navdewletî ve hatibe erêkirin. Wek ku şer di navbera du dewletan de an di 
navbera dewletekê û aliyekî çekdar an di navbera dewletekê û komeke ku ji dewletê veqetiya 
be ya çara ku şer di navbera di aliyan di dewletekê de be.

Şerê çekdar yê nenavdewletî an ‘’hundirî’’ rewşekê ji rewşên tundiyê diyar dike, dikevin bi siya 
rûbirûkirina çekdar ya demdirêj di navbera hêzên hikumetê û komekê de an gelek komên çek-
darê yên rêxistinkirî de an di navbera wan koman bi xwe de. Ev şer li ser xaka dewletekê der 
dikeve , yek ji aliyê şerê nenavdewletî komeke çekdar ya dewletek dine, ew jî ll kêleka şerê çek-
dar yê navdewletî ku hêzên çekdar yên delwetan tevlî dibin.

Zagona mirovî ya navdewletiyî tundî di operasyonên çekadar de diyar nekiriye, ji bo ku zagona 
girêdayî şerên çekdar yên navdewletî pêk bîne. Ger di şer de birîndar ji hêzên çekdar an sivîlan 
ji dewletek din  çêbûn, an hin hêzê dîlbûn an bi desteserkirin dewletekê ji parçek erd ji dewleta 
din ev têr dikin ku ew şer bibe şerê navdewletî. Bê ku dema karên leşkerî diyar bibe an hejmarek 
diyarkirî ji birîndar çêbibe. Li gor dadgeha Boyxsilaviya’’ di şerê navdewletî de tim tundiya çek-
dar di navbera delewtan de rû dide’’ dibe em destenîşan bikin ku bikaranîna tundiyê dibe ku bi 
qest be, ji ber tundiya ku sînaor derbas dike bi awayekî şaş ne bi qest eger encamên wî çi bin 
nabe şerê çekdar yê navdewletî, her wiha ji çarçoveya şerê navdewletî yê çekdar der dikeve, ew 
destewerdan dewletetêk bi erênî û banga dewleta ku şer lê heya, di şerê hundirîn de.

Beşê yekem: çarçoveya zagonî ji binpêkan re
Qonaxa yekem: çarçoveya zagonî ji sere Sûrya re
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Cudahiya diyarkirina şerên nenavdewletî dikevin bi bendê sisyan yê Cinêf û rêgezên zagona 
mirovî ya navdewletî, ev yek xwezaya parastî ya sivîlan,  saman û eyaletên sivîlan naguher-
in bê ku xwezaya şer eger navdewletî be an nenavdewletî be li ber çav were girtin, ev yek 
bandore li bingeha bersivdana mirovî ya dewletê nake, lê pêwîstiya diyarkirina çarçoveya 
zagonî di rêgeha darzandin û cezakirina sûckarên binpêkan  de tê xuyakirin, berpirsyarî û 
lêvegera dadî tên diyarkirin û daxwaza berdêlên qurbaniya tên kirin.

Li Sûrî komîteya heyva Sor di 16 tîrmeha 2012’an ragihand ku şer li Sûrî ketiya qonaxa şerê 
ne navdewletî de, piştî wê tevgerek di feqha zagonî ya navdewletî de şerê li Sûrî wek şerê 
xwedî xwezayeke zagonî taybet diyar kir, ew kir nav şerên çekdar yên dewletî de, di binge-
ha xwe de şerekî hundirî yê çekdare di nav aliyên hundirîn de ye, lê di hin mercan de dibe 
dewletî eger destwerdanek çekdarî ji derv ve çêbibe, ji bo ku alîkariya aliyekî şer an gelek 
aliyan bi ermanca guhertina bandor şer ji bo bercewendinên diyarkirî bike, ger ev deswer-
dan bi awayekî heşkere an berdewam be.

Di nîsana 2017’an de komîteya heyva sor li Sûrî piştî bombebarankirin Amerîka ji firokx-
aneya Elşiyêrat li gundewarê   Himsê re, gengenî bidawî kir û şerê sûrî wek şerekî çekdar 
navdewletî diyar kir, li ser vê bingehê destûra zagonî ji zagona mirovî ya nadewletî, her çar 
peymanên Cinêv, protokolên wê, hejmarek ji peymanên ku aliyên cuda digirin dest û zag-
onên mirovî ya navdewletî ya fermî li ser tevahî erdnîgariya Sûrî ji despêka şer ta dawiya 
wî heye.

- Hikumeta Tirkî destwerdana xwe di Sûrî de bi behane dike, eger ji bo parastina xwe be ev  yek 
ji rewşên awerte yên ku di bingeha qedexekirina bikaranîn hêzê di têkiliyên navdewletî de dike, 
ev di benda duyem beregrafa 4 ya peymana neteweyên yekûyî de hatiye, wek zagoneke binge-
hîne têde sê rewşên awerte hene ku bikaranîna hêzê û sînordarkirina wê rêxistin dike. Ev yek 
bercewendina mirovî û civakî ya navdewletî misoger dike, ew jî mafê gel di diyarkirina çarenûsa 
xwe de, sazûmeniya sîstema ewlehiya komî li gor qonaxa hefta ya peymana neteweyên yek-
bûyî û mafê parastina rewa li gor benda 51ê ya peymanê.

- Her wiha destwerdana xwe wek alî di hevpeymaniya navdewletî ya ku Amerîka serpereştiya wê 
dike li dijî rêxistina dewleta Islamî behane dike, wê wek şerê li ser terorê ya xwedî projeyek na-
vdewletî diyar dike, li gor biryarên encûmena ewlekariya navdewletî li ser pabendiya hemû dewl-
etan ji bo şerê terorê dike biryar ev in:2017,2178,2195 yên sala 2014’an,2199,2214,2249,3522 
yên sala 2015’an,2309,2322 yên sala 2016’an, her wiha li gor peregrafa5 a biryara 2249 ya 
sala 2015’an, li gor van biryaran divê hemû dewletên endam karên pêwîst li ser erdên di bin 
destê rêxistina dewleta Islamî de li sûrî û Iraqê bikin  û hevrêziyê xwe xurt bikin ji bo ku karên 
teroristî yên ku rêxistina dewletê û Cebhet Elnesra   û hemû komên terrorist  dikin, li gor rêbaza 
encûmena ewlekarî û zagona navdewletî têk bibin.

Qonaxa duyem: rêbazê destwerdana Tirkî
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- Her wiha pala xwe dide peymana Adena ya ku di navbera hikumeta Tirkî û Sûrî di sala 
1998’an de hat imzekirin, peymanê maf da artêşa Tirkî ku destwerdanên di xaka Sûrî de 
bike ji bo ku şerê terorê bike, eger aliyê Sûrî tedbîr û erkên ewlehiyê yên di peymanê de 
nekirin, mafê dide Tirkî ku parastina xwe bike eger ewlekariya wê ya neteweyî hat gefkirin.

Bê ku em rewabûna hebûna Tirkî li Sûrî bigirin dest, ev destwerdan rastî zagona mirovî ya 
navdewletî tê, bi taybet zagona rêxistinkirî ji bo dagirkeriya leşkerî ya ku di encama şerekî 
an çalakiyek çekdar de di navbera du dewletan de der dikeve. Piştî wê rewşek piratîkî ya 
demkî  û serweriyek leşkerî aborî tê, rola û bandora dagirkeriyê li herêmên dagirkirî heye, 
ew berpirsyariya aborî û nirovî ra dike, li gor lîsta Lahayî bendê 42-56, peymana Cinêf ya 
çara bendên 27-34 ji 47-78’an, bendên protokolê yekem û zagona mirovî ya navdewletî ya 
fermî.

Feqeya navdewletî rewşa dagirkeriyê leşkerî wiha pênase dike:’’qonaxek ji qonaxên şer e, yek-
ser li pey êrîşê tê, hêzên şerker derbasî herêmên dijmin dibin, herêmê dikin bin desthiladariya 
xwe ya piratîkî de, bi awayekî ku tu kes ji bilî wan tune ye, şer radiweste û aramî li ser erdên ku 
şer lê çêbûn belav dibe’’

Girîngtirîn bingeh û lingên ku zagonên dagirkeriya leşkerî li ser avabûne:

Yek: Dagirkerî  demkî ye, di çi rewşê de be nabe serpereştî, mafê girêdanê û rewakirina serw-
eriya herêmê û desthiladariya wê bike, ji ber  desthiladariya wî li  ser herêmê nayê derbaskirin 
çimkî desthiladariyek piratîkî ye ne rewaye li gor banda 42’an a lîsta Lahayî ya 1907.

Du: hebûna dagirker û desthiladariya wî li herêmeke ku tu serwerî û rewabûnê nedayê, tenê 
li ser şêweyên teqezkirin, pêşkêşkirin navîgîna, sedemên ewlekariyê sîstem û hemû şêweyên 
ku jiyanek guncaw ji xelkê herêmên dagirkerî ji xizmetguzariya û destşo h.w.d peyda dikin. Bi 
vî awayî erkê wê tenê valahiya ku desthiladariya rewa ya nehazir  ku ji erkê wê van navgîna ji 
xelkê re peyda bike, dagire.

Sê: desthiladariya dagirker divê rêzdarî û pêkanîna hemû zagonê diyarkirî li herêmên dagirker 
bike, li gor benda 42’an ya lîsta lahayî (divê hêza desthiladar rêzdariya hemû zagonên diyarkirî 
li bajar bike. Ji bilî rewş  pêwîst ku care tune be, lug or benda 64’an ji peyman Cinêf a çara.

Çar: desthiladariya dagirker berpirsyariya ku parastina mafê mirovan, rewşa zagonî û parastin 
wan ji binpêk û neheqiyê bike, mafê wek: saman, milk, man wan li ser erdê wan û parastina 
diravên wan.

Pênc:ne ji mafê dagirkere ku tu maf û peywiran li herêm bike, mafê wê sînordar e, tenê rewşên 
rêxistinî, şêweyên jiyana rojane, xizmetguzariyên xelkên herêmê li gor benda 64’an ya peyman 
Cinêf.

Qonaxa siyem: pabendiyên desthiladariya dagirker
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Li gor benda 42’an ya lîsta Lahayî ya sal 1907’an, ‘’erdê dewletekê dagirkirî ye eger di bin des-
thiladariyê piratîkî ya artêşa dijmin de be, dagirkerî tenê desthiladariyê li ser erdê di bin destê 
xwe dike’’. Her hiwa di benda  duyem ya hevbeş di peymanên Cinêfa çaran de ev pêyman li ser 
erdê ku di encama dijminatiya navdewletî de hatin dagirkirin pêk tên, ji biî rewşa ku dagirker 
rastî tu berxwedanek çekdar neyên.

Zagona mirovî ya navdewletî tekezî bi berpirsyariya desthiladariya dagirkeran bi parastin 
sivîlan kir, wek mafekî ku rûxandinê qebûl nake hat dîtin. Li gor benda 47 ya Cinêf çaran ‘’ nabe 
peymanên ku di navbera desthiladariya dagirker û serpereştên xwecihî de çêdibin, xelkê erdê 
dagirkerî ji parastin ku zagona mirovî ya navdewletî dike, qedex bikin’’

Rapor tawanên kuştinê yên ku dewleta Tirk bi firokeyên birêvekirî li dijî rêxistina dewleta is-
lamî Daiş’ê li Sûrî û seranserî sînorê xwe bi Iraq û Îranê re kirin, kom kirin, her wiha di şerê wê 
yê bi hêzên Surya demoratîk li bakurê Sûryayê re. ev çek rewa ne ji ber di bin destên mirovan 
de ne, lê li gor feqeya zagonî çiqasî bi awayekî tektîkî were bikaranîn rewabûna wan kêm dibe, 
eger bi awayekî giştî teknîkî be wê demê dibin nerewa, ji ber nêzî çekên xweber dibe. Zagona 
navdewletî ya girêdayî vê mijarê û zagona navdewletî ya mafên mirovanabe li ser bikaranîna va 
firokeyan pêk tê,  bikaranîna wan di rewşa ku şerê çekdar tune be, çi li hêrêma dewletê be an 
dervî herêma wê be , eger desthiladariya erdnîgarî ya dewletê li dervî erda wê hebe an hêzek 
dagirker  bi li dewletek din .

Zagona mirovî ya navdewletî di rewşên şerê navdewletî û nenavdewletî pêk tîne, wan wek 
sîstemek çekên pêşketî diyar dike, lê divê bikaranîna wan ji aliyên şer ve cudahiyek di na sivîl û 
leşker, ermancên leşkerî û sivîlî de çê bike. Her wiha paldarî û tedbûrên ku gunacaw ji bo  xwîna 
xeklê sivîl neyê rijandin û parastin pinesaziya bajar wer kirin, nabe bi çi awayî bi firokeyên bê 
pilot ji bo veguhestina çekên qedexe wek: metiryalên kîmawî û biyolocî an êrîşî sivîl û tîmên 
tenduristiyê bikin.

Tekînak cuda ji birêvebirin, hibijartin, gumanên bikaranîna wan li gor pabendiyên zagona mirovî 
ya navdewletî, parastin mafê jiyanê, guncawkirin û cudakirin wan sedema hişt ku firokeyên bê 
pilot bibin mijar gengenşe û nîqaşê di der bare rewakirina wan  û bikaranîna wan, tîmek dibîne 
bikaranîn wan nirxê biha û saxlemiya pîlotê ku ji sedê kîlomitran wan bi rêve dibin û tîma ku 
wek çeka kor bi nav dike, ji ber cudahiyê di navbera sivîl û leşkeran de nake, tevî teknîka wan 
ya li pêş.

Fiokeyên bê pîlot mijara newekheviyê şer di wateya xwe de hebûna metirsî û gef li ser  her du 
aliyê şer wek mercekî ji bo wekhevî pêk were, ev nayê wateya ku divê hevahengî û wekhevî di 
şer de hebe, lê divê gef li her alî hebin bê ku wekhev bin, divê her aliyek karibe gefan li yên din 
bike bê ku mezinbûna aliyekî li ber çavan were girtin. Firokeyên bê pîlot van mercan hemiya dûr 
dixe û wateya şer ya ferî diguhere ji bo tawanek ku ji dûr ve tê kirin.

Beşê duyem: Çarçoveya zagonî ji binpêkan re
Beşê yekem: berpirsyariya navdewletî di derbarê bikaranîn firokeyên bê pîlot
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Kesin din gengeşe dikin ku ev firoke ji bo kuştina armanca xwe hatin çêkirin, ji ber vê hejmarek 
derbe lê dixe ta armanca xwe dikuje, ev jî gefa li tîmên hewarê û kesên ku ber bi cî ve çûne, dix-
we. Ew di xwezaya xwe de armancên nerewa ne.

Mijareke din derdikev holê ew jî karîna wan di danûnstandin girtî, birîndar û çekdarên ku xwe 
radest bikin ji  mafê çekdare re xwe radest bike, ji ber armanca bingehîn ji operasyonên kuştin 
ew têkbirina dijmi ne ne kuştina wî ye.

Her wiha mijara cudakirin sivîlan ji leşkeran, tevî pêşketina firokeyan di çavdêrî û analîzkirin 
wan ji cilên leşkerî û sivîlî di şerên navdewletî de, lê di şerên nenavdewletî de ev yek guman 
derdixe ji ber dibe ku çekdar cilên sivîlan li xwe bikin an bikevin nav wan de.

Şopên derûnî û esebî ku ev firok li gel sivîlan li herêmên armancên û rewşa tirsê çêdikin, xwedî 
bandore û dikevê beşê êşkencekirinê de, li gor benda yekem a peymana şerê êşkencekirinê di 
nav xwe de zirarên laşî û mêjî der dixe holê. Di rewşên herî baş dde dikev çarçoveya benda 16 ya 
peyman ku li ser danûstandin zor, piratîkî û nemirovî ku nagihêje asta êşkencekirinê, bi taybet 
ev bend diyarkirî daxwaza berdestkirina qestê di danûstandinê de nake, dibe ku ji paşgukirinê 
were.

Tîma navendê hin rewşên kuştinê bi sedem teqîna mayîna yên ku bi awayekî berfereh li bakurê 
Sûraya belavbûyî û bermayên şer belge kir. Belavkirina mayîna li cihên giştî û eyaleteyênsivîl 
wek binpêkirineke xurt ji bendên zagona mirovî ya navdewletî û zagona navdewletî ya mafên 
mirova dikin, şêweyekî sûckirinê ye ji ber tu armancên leşkeri bi dest naxe, armacên wan po-
belatekê di mafê sivîlan de bikin, rêgezên zagonî yê rewakirina çekeyan binpê dike, ji ber xwedî 
rêbazekî xweber in ku sivîl û leşkeran di şer de û piştî wî ji hev dernaxin. Meetirsiya wan li Sûrî 
zêde ye ji ber ne pilankirî hatine çandin ku aliyên pêwendîdar karibin wan ra bikin.

Her wiha’’ bermayên şer yên teqîner’’ komeke ji gewdên ne teqiyayî û li cihê xwe mane, ew 
gewd li herêmek diyarkirî piştî şer dimînin wek: berkên topê, bombeyên destî,berkên haw-
in, guleyên piçûk, moşek û top h.w.d, ji amûrên ku diteqin. Guleyên ku nehatine teqandin bi 
awayekî qest an topên’’guleyên ne teqiyayî’’, ev jinûavakirinê, vegera koçberan, radestkirina 
alîkariyên mirovî û çalakiyên bingehîn asteng dikin. 

Bermayên teqîner rêgezên bingehîn yên zagona mirovî ya navdewletî binpêk dikin, tekez dike 
ku mafê aliyan di şerê çekdar de  ku şêwe û navgînên şer hibijêre mafekî sînor dare, bikaranîna 
çek,top,amûr û şêweyên ku di xwezaya xwe de zirar û êşên ne pêwîst çêdikin, Ku armanca rewa 
ya bikaranîna wan çekan pêk naîne. Ji bo vê yekê deq di ragihandina San Bitirbox de hat ew jî’’ 
armanca rewa ye bingehîn ku divê dewlet pabendiyê pê bikin lawazkirin dijmin ya leşkerî ye’’.
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Bi wateya ku nahêl dijmin pêş bikeve, bêyî k utu zirarên li dervî vê armancê bike û rewabûnê 
tek bibe. ev dikevin nav çekên qedexe kirî de li gor peymana 1980’î ya taybet bi’’ qedexekirin û 
pabendiya bikaranîna çekên kilasîkî dibe ku zirar wan pir be û ziyanên wan ne diyar bin’’ di vê 
peymanê de pênc protokol hene ji wan:
Protokola yekem girêdayî  perkên ku nayên dîtin
Protokola duyem girêdayî qedexekirin û pabendiya bikaranîna mayin û dekên teqîner
Protokola pênca girêdayî teqînerên ku bermayên şer in

Di derbarê mayîna de civaka navdewletî pabendî tenê bi peymana 1980’î nekir, lê belê pey-
manek mezintir ew jî li ser ‘’ qedexekirina, bikaranîn,  embarkirin, berhemdarî û veguhestina 
mayînên dijî takekesan û hilweşandina wan’’ bi navê Ewtawa li Olso di îlona 1997 hat imzekirin. 
Ji bo pêkanîna giştî û pabendî bi zagonên ku armanca wan têkbirina giştî ji mayînên dijî mirova 
ye misoger bike. Fransa yek ji dewletên yekbû ku rewakirinek niştîmanî ji pêkanaîn Peymana 
Ewarte  kir, ew jî li gor zagoana 564-98 ya ku di 8’ê tîrmeha 1998an de derket.

Zagona şerên çekdarî bi awayekî giştî di beşê herî mezin de rêgezên qedexekirî digir dest, qe-
dexeye çekek ku hatibe qedexekirin were bikaranîn, li gor peymanekê an zagonek fermî an 
qedexekirina binpêkên bingehîn di zagonê de, wek qedexekiririn sedemên ku di ermancê de 
birîndar û azarê ku tu behane jê re tune bin derbixe, divê sivîl, eyaletên sivîlî û armancên leşkerî 
ji hev werin cudakirin. Li vir pêwîst nake ku zagonek navdewletî fermî an peymaneke qedexeki-
rinê hebe, tenê bes e ku ev navgîn ne li gor rêgezên bingehîn di zagona şer de ne ji bo em wan 
rewa bikin. Eger di vê mijarê de em pala xwe bidin peyman çara ya Lahayî 1907 ya ku hemû 
rêgezên ku dive şerker pabendiya wan.

Qonaxa siyem: Êrîşkirina bi erebeyên bombekirî

Bi sedema operasyonên leşkerî yên berdewam, operasyonê bbombebaran asîmanî, topebaran, 
têkçûna ewlewiyê û bnopêkên li dijî zagona mirovî ya navdewletî pêlek koçberkirinê ya berfereh 
derket, ev pêl ewk pêla herî xirab ji despêka şer sala2011’an ta niha, li gor  texmînê neteweyên 
yekbûyî di sibata derbasbûyî de zedêyî 900hezar kesî ku 80% ji wan jin û zarok in ji despêka ber-
fanbarê koçber bûne, di rewş paşgukirina hemû aliyên şer ji parastina wan re û  neberdestkirin 
xizmetguzeriyên bingehîn ji wan re.

Di 10 çileya 2020’an de, encûmena ewlekarî di çavdêriya pirojeya ku belcîka û Almaniya pêşkêş 
kiribûn bi ser ket, bi saya vê projeyê pêvajoya  gihandina alîkariyên mirovî di riya sînore de nû 
kir, ev alîkarî ji bo melyonên Sûriyên bakurî Sûryayê ne. piştî bi dawîbûna biryara 2165 ya ku di 
2012an de hatibû girtin. Biryarê tekez kir ku  pêwîstiya 11 melyon kesên sûrî bi alîkariya heye,  
gihandina alîkariyan bi rêya sînor çalakî û çareseriyek demkî ji qedandina pêwîstiyên mirovî de 
ye.

Beşê siyem: binpêkên belgekirî di navbera cotmeha 
2019’an û adara 2020’an de



13

Lê kirîza mirovî li bakurê Sûryayê fereh bû ta gihişt asta pobelatê, bi taybet piştî ku şewba ko-
rona belavbû, vê yekê metirsî li jiyana Sûriyan kir ji ber sazûmeniya tenduristî bi awayekî giştî 
hatiye hilweşandin, tengasiya zor li herêmên ku koçber hewandin, berdewamiya tirsa karên 
dijminatî, kêmbûna alavên xweparastina ji fayrosê û ne berdestkirina rûbera guncaw ji bo para-
stina pagijîyê û pabendiya dûrbûna civakî û h.w.d.

Pêkanînên hikumeta Sûrî maf da her kesî bê cêwazkirin li gor zagona navdewletî ku tenduristiya  
xwe misoger bikin, her wiha hikumeta Tirkî wek desthiladariya dagirker. Ev kirîz  mezin bû, ji ber 
hikumeta Sûrî bend danîn ser gihandina alîkariya bi sedemên cêwazîkirin û tundiyê. Hikumeta 
Tirkî  ya ku bi komên alîgir destên xwe danîn ser rawestîgeha Elok li ber bajarê Serêkaniyê, ev 
rawestgeha avê ji bajarê hesekê û sê kampên koçberan re berdest dike, dema avê di destpêka 
salê de çend caran qut kir, xelk ji pêwîstiyên bingehîn wek av û paqijiyê bê par kir.

Kirîza derbasgeh û gengeniya gihandina alîkariya ji bo girûpên alîkariya navdewletî yên li ser 
erdê, di encûmena ewlekariya navdewletî de lewaz kir, ev bû sedem ku gelek sazî werin girtin ji 
ber kêmbûna di alîkarî û tîmên tenduristiyê de. 

Êrêşên xweber û zor yên ku dewleta Tirk û komên girêdayî wê ku piraniya wan bi awayekî topî 
û asîmanî ne, bûn sedema bingeîn ji hejmara kuştî û birîndarên di nav sivîlan de, her wiha bû 
sedem ku pêlên koçberiya domdar çêbibin.

- Di 20 cotmeha sala 2019’an de,firokeyek bê pîlot ya hêzên tirkî ajokek sivîlan ku pênc kes 
vegiguhestin, li gundê Qurunfil yê girêdayî Girê spî bombebaran kir, di encama bombebaranê 
de du kesên sivîl hatin jiyana xwe ji dest dan û 3 bi giranî birîndr bûn di nav wan de zarok hebûn, 
birîndar  jib o nexweşxaneyên kobanê hatin veguhestin ji bo derman bibin.

- Di 2 berfanbara sala 2019’ an de, il Rifet li gundewarên Helebê topebaran kirin, di encamê 
de13kesan ji wan zarok ku ji bajarê Efîrê bûn jiyana xwe ji dest dan û hilweşandinek berfereh 
di avahî û bazara de kir. 

- Di 25ê sibata 2020’an de, hêzên Tirkî gundên’’ Eqîba,Bênîye, Dêr cemal, Soxankiye’’  li navçeya 
Şêrewa topebaran kirin, di encamê de mala  kesekî sivîl bi navê’’Hesen Hec Izet’’ hilweşiya, li 
gor heyva sor ya kurdî malbata wî ya lu ji Efrînê koçber bûne lê dijî. Hesen Izet, hevjîna xwe 
Fatma û keça wan Surişt Hesen jiyan xwe ji dest dan .

Qonaxa duyem: binpêkên hêzên Tirkî û komên alîgiryên wê
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- Di 25ê cotmeha 2019an de, endamên girêdayî hêzên Surya demoqratîk malik êrîşa malekê li 
nêzî gundê Kefîfa Elereb li bajarê Til Ebyed yê Reqayê kir, di encamê de Mistefa Ismaîl Elheskê 
hat kuştin û birayê wî bi giranî birîndar bû.

- Di 29ê cotmeha 2019an de, sivîlê bi navê Hesen Elxelî di encama mayînekê de jiyan xwe ji 
dest da, mayîn ji bermayên hêzên Surya demokratîk /QSDê bûn, li gundê Elhelawiya yê bakurî 
Ên Îsa.

- Di 8ê meha mijdara sala 2019’an de, xortê bi navê Mihemed Elşêx Seid di encamê teqîna 
mayînekê de ji bermayên hêzên Surya demokratîk /QSDê bûn, li bajarê Til Ebyed yê li bakurî 
Reqayê jiyana xwe ji dest da.

- Di 8ê mijdara sala 2019an de, sivîla bi navê ‘’Sumeya Salih Elebid Elaşiq ‘’ ji ber kêmbûna 
çavdêriya tenduristiyê li kampa Holê ya di bin destê hêzên Surya demokratîk /QSD de, jiyana 
xwe ji dest da.

- Di 9ê mijdara sala 2019an de, xortê bi navê ‘’Ismaîl Hemûd Elselac’’ di encama teqîna mayîneke 
ku hêzên Surya demokratîk /QSD li bajarê Serêkaniyê li parêzgeha Reqayê jiyan xwe ji dest da.

- Di 9ê  mijdara sala 2019an de, xortê bi navê Xidir Hemed Elhemadî, di encama teqîna xapînok  
ku hêzên Surya demokratîk /QSD li mala li gundê Elerîşa yê girêdayî Til Temir li parêzgeha He-
sekê  çandibû, jiyana xwe ji dest da.

- Di 11ê mijdara sala 2019an de,xortê bi navê Esed Hebîb hat kuştin û mihemed Dehman birîn-
dar bû, di sedema teqîna mayîneke ji bermayên hêzên Surya demokratîk /QSD li gundê E’yuwa 
yê bakurî Reqayê.

her wiha hêzên Surya demokratîk  gelek pêngavê girtina keyfî di mafê hejmarek ji çalakvan, 
rêxistinên karê sivîl û rêxistinên xizmetguzeriyê yên ku piştî têkçûna dewleta islamî li Iraq û 
şamê DAIŞ li  Reqayê.

- Di 17 berfanbara  sala 2019’an de, hêzên Surya demokratîk /QSD li bajarê Reqayê cara duyem 
çalakvan Mazin Elheramî girt, tevî ku Mazin berpirs û çavdêrê bernameya ‘’Wîam’’ a ku ji weza-
reta derve ya Amerîkî tê piştgirîkirin, ji bo aramiyê vegerînin Reqayê.

- Di 12ê sibata 202an de, endamên girêdayî hêzên Surya demoqratîk /QSD Cemal Elmebrûk 
endizyare û karmendekî kevin di bernameya’’Furat’’de girtin.

- Di 26 sibata 2020an de, hêzeke ewlekarî ya girêdayî hêzên Surya demoqratîk /QSD ‘’ Nîzar 
ELilqa’’ serokê encûmena rêveberiya rêxistina ‘’ Sena’ Elmusteqbel ‘’ bû, girtin.

Qonaxa duyem: binpêkên hêzên Sûryaya demokratî/QSD
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- Di 29 sibata 2020an de, endamên girêdayî hêzên Surya demoqratîk /QSD ‘’Ehmed Elheşlûm’’  
serokê encûmena rêveberiya rêxistina’’ Inma’’bû , girtin.

- Di 3ê adara 2020an de,komek ewlekariyê ya girêdayî hêzên Surya demokratîk /QSD, êrîşî 
gundê Ceber yê ku dikeve gundewarê rojavayî Reqayê kirin, parêzer’’ Omer Elxemrî’’ , birayê 
wî’’Salih Elxemrî’’, du pismamên wan’’Xemrî Omer Elxemrî’’ û ‘’Omer Ebdulfetah Elmela Îsa’’ 
girtin û ber bi aliyekî nediyar ve birin, parêzer ‘’omer Elxemrî’’ serokê encûmena rêveberiya rêx-
istina ‘’Me’ Min Ecil Elcirniya ‘’ye.

- Di 11ê mijdara 2019an de, endamên çekdar yên girêdayî rxistina dewleta islamî gule berdane  
çavdêrê  dêra Armen Alkasolîk li qamişlo bav’’ Hosîb Bîdoyan’’ û bavê wî di encamê de her du 
hatin kuştin, di dema ku çavdêriya seknên taybet yê dêra Armen Alkasolîk li Dêrazorê ya ro-
jhilatî Sûrya dikirin. Li gor agahiyên girêdayî rêxistinê qeza ji aliyê endamê rêxistinê yên li bajarê 
Bisêra yê Dêrazorê hat kirin.

- piştî vê bûyerê sê teqînên mezin li Qamişlo rûdan, yek li kêleka dêra Kildanî, yek li bazara 
navendî û yek li kêleka xewgeha Sifera, endamên girêdayî rêxistinê ev teqîn bi rêya du ajokên 
bombekirî û motorsîkekî pêk anîn. Di encama van êrîşan de pênc kes hatin kuştin û 40 kesên 
din birîndar bûn, piraniya birîna şewat û fetsandin bûn bi rêjeya 53%. Li gor heyva sor a kurdî 
şewatên zor sê ne, wê her sê ji bo dermankirin ji  herêma kurdistanê werin şandin. (Vîdyo)

- Di 22 mijdara 2019an de, sê sivîl hatin kuştin, her sê jin bûn, di encama rûbirûkirina panzêre-
ke Rosî bi ajokek sivîlî re li bajarê Minbic yê bakur çêbûyî, ajoka sivîlan ji curya hondayê ya çand-
iniyê bû, ji aliyê gundê Safî ve dihat û panzer li ser rêya Elcat bû, li ber rêguhêra gund li hev ketin 
di encamê de sê jin mirin her sê ji gundê Bineya bûn, ajokar û kurê xwe ji ber birîna wan giran 
bû ber bi nexweşxaniyên Minbic ve hatin birin.

Raporê dema dinavbera zêdebûna êrîşên ajokên bombekirî û mayîn de belge kir, her wiha bi-
karanîna alavên teqîner yên li ser ajokan tên siwarkirin li herêmên cuda girte dest.  Piştî pey-
mana  agirbestê di 22 cotmehê de hat imzekirin, komeseriya bilind ya mafê mirovan di neew-
teweyên yekbûyî de zêdbûna êrîşên li ser taxên gelêrî yên ne di bin 12 bazarên bazirganiyê yên 
tijî li Hesekê, Helebê û Reqayê tomar kir.

Li gor komeseriyê çekên teqîner bi awayekî bingehîn li herêmên di bin desthiladariya hêzên 
Tirkî û komên girêdayê wê hatin bikaranîn. Bi pileyeke kêmtirr li herêmên di bin destê komên 
çekdar yên kurdî li bakur û rojhilatê Sûryayê. Bikaranîna van çekeyan wek êrîşek xweber e, ji ber 
vê yekê wek tawanê  şer e û dibe ku di çarçoveya rêgezên komkujiyên komî de jî bin.

Qonaxa Sisiyan: binpêkêm  Rêxistina Dewleta Islamî li Iraq û şamê/DAIŞ

Qonaxa çaran: binpêkên hêzên Rûsî

Qonaxa pêncan: binpêkên ji aliyên ne diyar ve
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Li gor lêpirsîna ku ji bûyeran re hat kirin, 32êrîş bi çekê cuda yên teqîner di dema navbera 
25 cotmehê ta 1 adarê hatin kirin, 26 ji wan li herêmên hêzên Tirkî û komên çekdar hatin 
tomarkirin. Li gor serjimêra navenda belgekirin binpêkan herî kêm 101sivîl di encama van 
êrîşan de jiyana xwe ji dest dan, her wiha bi dehan birîndar bûn.

- Di 25ê cotmeha 2019an de, aliyekî nediyar tirmbêleke teqîner li bajarokê Hemam Eltirk-
man li parêzgeha Reqayê teqand, di encamê de kesê bi navê ‘’Elî Elfedî’’jiyan xwe ji dest da 
û hin din birîndar bûn.

- Di 26ê mijdara 2019an de, nekêmî 12 sivîlan hatin kuştin, di nav wan de 8 mêr û du jin û 
du zarok, di teqîna ajokekê  li herêmek gelêrî li bajarê Til Helef li gundewarê Serêkaniyê li 
Hesekê hat teqîn.

- Di 26ê mijdara 2019an de, şeş sivîl hatin kuştin, ji wan çar mêr û du zarok, di encama 
ajokek teqîner li kêleka rawestgeha sotemeniyê li taxa pêşsaziyê li bajarê Til Ebyet li bak-
urê Reqayê hat teqandin.

- Di 28ê cotmeha 2019an de,di encama mayînekê de li gundê Xefiyet Elsalim li bakurê Eyn 
Îsa yê parêgeha Reqayê, sivîlê bi navê ‘’ Ehmed  Elhinto’’ hat kuştin.

- Di 2ê mijdara 2019an de, ajokek bombekirî li bazarek gelêrî li bajarê Til Ebyet hat teqan-
din, di encamê de 13an jiyana xwe ji dest dan û ejmarek birîndar bûn.

- Di 4ê mijdara 2019an de, xortê bi navê’’Ibrahîm Mehmûd Elmehcûb’’di encamê mayînekê 
ku di dema şivantî dikir teqiya ew jî  li bajarokê Megeda başûrê Hesekê, jiyana xwe ji dest 
da.

- Di 9ê mijdara 2019an de, xortê bi navê’’Hanî Elehmed’’di encamê mayînekê  li gundê El-
hîşa li parêzgeha Reqayê  jiyana xwe ji dest da.

- Di 23ê mijdara 2019an de,erebeyek bombekirî li kêleka firna ‘’Ellskan’’ li bajarê Til Ebyt, 
di encamê de 10kes hatin kuştin û 15 kes birîndar bûn, di nav wan de zarok hebûn, teqînê 
zirareke mezin di avahî û bazaran de çêkir.

- Di 26ê mijdara 2019’an de, erebeyek bombekirî li bajarikê Til Helef yê rojavî Serêkaniyê 
teqiya, di encamê de 15 kesên sivî jiyana xwe ji dest dan û bi dehan bi giranî birîndar bûn.

- Di 19ê kanûna 2019an de,erebeyek bombekirî li dundê Mebrûka lê kêleka dukanên ba-
zarê teqiya, di encamê de 6 kesan jiyana xwe ji dest dan û 8 birîndar bûn, 5 ji wan ji malbata 
Hemed Elcasim bûn, ji wan çar zarok bûn û kesê şeş xwediyê xwaringeha Gund bû.
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- Di 19 kanûna 2019’an de,erebeyek bombekirî li kêleka avahiya şaredariyê ya bajarê Til 
Helef  li parêzgeha Reqayê teqiya, di encamê de 4 kesên sivîl jiyan xwe ji dest dan û kesin 
din birîndar bûn.

- Di 23ê kanûna 2019’an de, erebeyeke bombekirî li bazara bajarê Silûk li kêleka dibistana 
Hesen Elîsa ya pêrêzgeha Hesekê teqiya, di encamê de 7 sivîl di nava wan de zarokek jiya-
na xwe ji dest dan, bi dehan birîndar bûn.

- Di 1ê çileya 2020’an de, erebeyeke bombekirî li bajarê Silûk yê gundewarê bakurê Reqayê 
teqiya, di encamê de 3 sivîlan jiyan xwe ji dest dan û bi dehan birîndar bûn.

- Di 16 ê çileya 2020an de’erebeyek bombekir li bbajarê Til Ebyet li ber mala Elente li kolan 
Elwasil di rex xweringeha Xelîl Elkayîd teqiya, di encamê de 5 kesên sivîl jiyan xwe ji dest 
dan û hejmarek birîndar bûn.

- Di 26ê çileya 2019’an de, termê 5 jina û zarokekî kuştî li kêleka firna alî ya bajarê Tepqa 
hat dîtin, bê ku aliyê sucker were naskirin.

 Divê hemû pêwîstî û tedbîrên parastina sivîl û eyaletên sivîla di dema operasyonê leşkerî 
de werin girtin,hemû biryar û rêgezên navdewletî di aliyê girtina  hedefqurbaniyên sivîl werin 
rêzdarîkirin,  her wiha cudakirina jêderên av,dibistan,nexweşxane û navendên tenduristiyê ji 
şer û hewl bidin wan biparêzin. Karê tîmên hewarî yê tenduristiyê hêsan bikin, hemû bend û 
astengiyên li ser derbasbûna alîkariyên mirovî yên bingehîn rakirn.

 Di êrîşan de pabendiyê bi zagona mirovî yê navdewletî bikin, êrîşê ku metirsiya ji xweber, 
neguncabûnê û hemû metirsiyên ku wan ne rewa dikin, rawestînin. Çekên teqîner yên xwedî 
bandorek berfereh bi carekê re bikar neyênin, ji bo zirarên li ser sivîlan kêm bikin û divê hemû 
yedek werin standin dema êrêşên nêz li ser herêmên sivîlan werin kirin.

 Hemû girtî û windayên bizor ji zindan û navendên destserkirinê berdin, hemû pêwîstî werin 
kirin da ku êşkencekirin û danûsitandina hişk û ne mirovî bisekinînin. Pabendiyê bi rêgezên  
dadgeha navdewletî di qonaxên seknandin, lêpirsîn û girtinê de bikin, karê darvekirinê werin 
rawestandin. Derbasûna dezgehên çavdêriya navdewletî û rêxistinên navdewletî ji bo navendê 
desteserkirinê û seknadinê misoger bikin.

Qewêtî
Aliyê şer
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 Yekbûna Sûrî û tevna wê ya demoxrafî tekez bike, derbasbûna xwe ya Sûrî bi wek demkî û 
diyarkirî ji aliyê dem û cî ve ragihîne, polîtîkên Tetrîkê û tundiya li dijî xelkê rawestîne. Pabendiyê 
bi rêvebirina xwecihî bike, li gor sazûmaneyek nûnerî ku hemû pêkhate beşdar bibin,  pişgiriya 
encûmenên xwecihî bike da ku herêmên xwe bi rêvebibin û wek alîkarê rêveberiya Tirkî danû-
standin pê re neke.

 Berpirsyariya giştî ya rewşên ewlekariyê û bûyerên teqîna li herêm bike, wek desthiladariyek 
dagirker  pabendî parastina sivîla li herêmê dagirkirin xwe ye, her wiha berpirsyariya hemû 
encamên operasyonên leşkerî ya ku terorê belav dike û rê li vegera rêxistinên terorê dike, bike. 
Wek rêxistina DAIŞ ya terrorist ji bo xwe li herêmê birêxistin bike. Divê hemû tedbîran bigire ji 
bo derbasbûna çeteyên terrorist yên biyanî li hundir û dervî Sûrî misoger bike.

 Lêpirsînê di sedemên pêkanîna  binpêkên li dijî zagona mirovî ya navdewletî de bike, kar ji bo 
misgerkirina kesên sûckar ku berpirsyariya wan ji pêkanîn binpêkan re tekez bûya, çi di nav 
hêzên Tirkî de be an di nav komên girêdayê wê an di bin destê wê de, her wiha hemû kesên ku 
biryara van karan dane ceza bike û berdêlan çalak û guncaw ji zirarên operasyonên leşkerî re 
pêşkêş bike, sazûmeniyekê ji bo belavbûna berdêlan bi awayekî çalak miroger bike.

Hikumeta Tirkî

 Divê serxwebûna xwe ya biryar û levegera niştîmanî ragihîne, dive qedexe bike ku bibe sitar ji 
siyaset û sembola siyasetên aliyên derve, divê sivîlên ku nasnameya wan an aliyê siyasî çi be, 
dûrî şer bikin. Lêpirsînê di sedemên pêkanîna binpêkên dijî zagona mirovî ya navdewletî  ji aliyê 
endamên artêş niştîmanî bikin, dewleta Tirk wek berpirsiyara giştî di parastin sivîlên li herêmên 
di bin destê wê liSurî bikin.

 Pabendiyê bi rêgezên bingehîn yê mafên mirovan yên navdewletî bikin, ji bo sîstemek siyasî 
nêzî nirxên wekhevî, azadî û dadmendî ava bikin, bê ku tu rengên cêwaziyê di nav pêkhateyan 
de bikin. Pênaseyê bi hebûna doza Kurdan li Sûrî bi wateyên xwe yê berferh bikin, ne wek piris-
girêk an daxwazên çandî. tekez bikin ku çareseriya şer û guherîna demokrafîk a domdar li Sûrî 
bê beşdarbûna hemû pêkahateyan bê cudakirin nabe. Di bin siya sîstemek sivîlî û dewleteke 
xwedî sazî û zagon û demokratîk de, ku piranî û kêmik li ser bingeha nasnameyên olî, tayifî û 
mezhebî tune bin.

 Pabendiyê bi rêgezên zagona mirovî ya navdewletî, zagona navdewletî ya mafê mirovan û 
peymana civakî ya fidraliya bakurê Sûryayê ku ragihand bû bi taybet bendê 17,18,19,28,29,30 
bikin

 Girtiyên ku belgeyên pêkanîna sûcan li ser wan hene, ceza bike. Li gor rêbazên navdewletî 
yên darzandina  dadî, yên din berdin. Berdêlan bidin kesên ku bi awayekî ne zagonî girtîne, bi 
awayekî heşkere û zelal pêkanînên destserkirin û windabûna bi zorê ragihîne, bi rêbazekî ewle 
û çalak ku kesê ragihandî ji tolê netirse.

Opozisyona Sûrî

Rêveberiya xweser ya bakur û rojhilatê Sûryayê
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 Lêpirsînên bilez di girtin û windabûna bizor niha werin kirin,cihê girtiyên bi awayên ne zagonî 
ji aliyê hêzên leşkerî û ewlekariyê were ragihandin û serbest werin berdan, kesên berpirsyar 
di van binpêkan de werin darzandin. Dadmendiya wekhev li saziyê sûckariyê were belavkirn, 
darzandinên sirî werin qedexekirin û operasyonên bidarvekirinê werin rawestandin.

 Daxuyaniyên eşkere, xurt û dubarekirî werin ragihandin ku hêzên leşkerî, ewlekariyê û partî 
pabendî zagonan bin û tekez bikin ku karê lêoirsîn, destserkirin, rawestandib û girtin di çarçov-
eya saziya sûckariyê de ye. Divê girtî li cihên fermî werin girtin û di 24seat de agahiya cihê gir-
tina wî bidin malbata wî, divê girtî li gor zagona diyarkirî pêşkêşî dadgehê bikin.

 Ezberkirina hemû belgeyên girtiyan û aliyê girtinê di belgeyeke navendî de ji her kesî re vekirî 
be, misoger bike. Têde navên girtiyan, dîroka girtinê, dîroka bidawîbûna girtina wan, sede-
ma bingehîn ji girtinê re û dîroka pêşkêşkirina wan  ji dadê re were nivîsandin. Divê gihandina 
komîseriya bilind a mafê mirovan û komîteyên zagonî bê bend û diyar ji hemê cihên girtinê û 
sahkirina belgeyên wan misoger bike..

 Zextê li rêveberiya xweser bike ku pabendiyê bi rêgezên giştî yên birêvebirinê li herêmên di bi 
destê xwe de bike, di nav de dibe hemû pêkhate bi awayekî wekhev sûdê ji hawerdeya bigire, 
divê mafê wan yê hevbeş di rêvebirina xwecihî de hebe. Hewl bide ku rêveberiyê deshilat yên 
xwecih nûnertiya pêkanîna demografî û rengerengiya siyasî ji xelkê herêmê re bike.

 Lêpirsînê di hewildana alîkaiyên Amrîkî û Ewropî di nav veguhestina çek, gule û perwerdeya 
leşkerî di pêkanîn binpêkên ku di vê raporê de belgebûne, bike. Alîkariyên leşkerî, ewlekarî û 
istixbaratî ji komên ku destê wan di van binpêkan de heye, bisekinîn. Ta ku rêveberî tedbîrêb bi 
dawîkirina van binpêkên gewdî ji mafê mirovan re bike.

 Kar li ser avakirina bernameyê pêkanîna zagona mirovî ya navdewletî û zagona navdewletî ji 
mafê mirovan re bike. bi yabet dema danûstandin bi jin û zarokan re were kirin. Bê ku tu alîkari-
yên leşkerî û ewlekarî  yên Amerîkî û Ewropî ji hikumet û komikan re werin pêşkêşkirin, her 
wiha bername bi riya serdan perwerdeyên aliyên ku alîkriyê didin wan ji bo asta wan binerxînin, 
berdewam bibe.

 Divê  hewil bide ku doza Sûrî ji nearamiya berfereh ya girêdayî têkiliyên Amerîka, Ewropa û 
Tirkî dûr bixe, daxwazê ji hikumeta Tirkî ku  bendên peymana dualî ya bi Amerîka re ji bo raw-
estandin operasyona leşkerî ya bi navê ‘’kaniya aşîtiyê’’ derbas neke, danûstandinên aştiyê di 
navbera wê û hêzên Sûrya demoqratîk de xurt û çavdêr bike, ji bo tirsa Tirkî ra bike û binpêkan 
di bin navê parastina ewlehiya netewî neke.

Amrîka û yekîtiya Ewropa
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 Karê doplomasî berdewam bike, ji bo lihevkirinekê di nav partî û komên kurdî de bike, ku 
bigihêjin çareseriyê li gor peyman Dihokê ya sala2014’an de, derbarê desthiladarî û hevbeşî di 
rêveberî, parastin û berevaniyê de, di bin nêrînên  çareseriya kirîza Sûrî li gor peyman Cinêf, ji 
ber rêbaza herî rast ji bo pêşxistina serkeftiyên piştî têkçûna dewleta Islamî û berdewamkirin 
wê,

 Divê encûmena ewlekariya navdewletî gavên lez bide ji bo xwezaya berdan cezayî li Sûrî ça-
reser bike, astengiyê di rêya dadgeha sûckarî û lêpirsîna dadî ji bo cezakirina berpirsên bin-
pêkan nebaş ji zagona mirovî ya navdewletî û zagona navdewletî ji mafê mirovan dikin, ra bike.

 Divê encûmena ewlekariya navdewletî biryarê bide ku hemû aliyê şer pabendiyê bi derbasbû-
na ‘’komîteya navdewletî ya serbixwe ji bo rastiya di ware komara Sûrya erebî bibîne’’, rêxist-
inên mirovî, rêxistinên mafê mirovan û rojnemevanên navdewletî bi awayekî lez derbasî Sûrya 
bibin, ji bo agahiyên rastî û berdewam ji binpêkên zagona navdewletî bidin û aliyê wê nasbikin. 
Her wiha sûckariya navdewletî bi nûnertiya dadgeha  dadmendiya  navdewletî,  ji  bo nivîsan-
dina pênaseyek yekbûyî ji têgeha terorê re û têgihiştina giştî ji tawanên wê yên navdewletî li 
dijî civaka mirovî ya berfereh re, cêwaziya vê têgehê ji têgehên din ji bo têkbirina wî misoger 
bibe, bi taybet têkbirina çekdarî ya ku di peymanên navdewletî û peyman neteweyên yekbûyî 
de hatiye.

 Terora dewletê li ser asta hinder û derve tekez bike, jo bo çarçoveyek zagonî bi giştî û pênasekirî 
ji aliyê koma navdewletî ve ji bo rêxistinkirin wê were bi dest xistin.

 Komeleya giştî ya neteweyên yekbûyî divê daxwazê ji dadgeha dadmendiya navdewletî bike, 
ji bo asta zagonî ya bikaranîna firokeyên bê pîlot diyar bike. Lihevhatinek zagonî di derbarê 
pêşketina teknîkî di şer de li ser hesabê mirov çêbûye, çêbibe.Divê biryarekê ji encûmena ew-
lekariya navdewletî bigire ku bikaranîna vê teknîkê bike bin dadgeha dadmendiya navdewletî 
de.

 Mijara bikaranîn firokeyên bê pîlot bike nav lêvegerên salane yên encûmena mafên mirovan û 
rêxistinên din de, dewletên ku van firokeyan bikar tînin pabendî belgeyek hûrbîn di operrasyonê 
de bike, dosyake taybet ji qurbaniyên van firokeyan re di encûmena navdewletî ya mafên miro-
van were dîtin, ji bo ku guhdarî giliyên wan bikin û pêşnyarên guncaw ji her rewşekê re werin 
pêşkêşkirin.

 Ji pêkanîn protokloin din yên nû an zêdekirina beregrafan di derbarê çekên kilasîkî ku di pro-
toklên bikara tên tune ne, ji bo rûbirûkirina pêşketina çekan, navgînên nû û guhertina şer û 
pevçûnan wek ‘’ erebeyên bombekirî’’ bike, her wiha wan bi awyekî giştî qedexe bike ji ber zeh-
metiya wan di pêkanîna rêgezên gincaw û xuyayî de heye.

Neteweyên yekbûyî
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 Lêpirsînê di pêkanîna mafên mirovan li bakurê Sûryayê bike, bi rêya komîteyên lêpirsîna na-
vdewletî yên serbixwe di derbarê komera Sûrya ya erebî de. Her wiha aliyên  pêkan hikumî an 
nehikumî hemû belgeyan pêkanîna tawanan metirsîdar li Sûrî bi dezgeha dewletî ya bêalî û 
serbixwe veguhêze, ji bo pêvajoya cezayê bi pêkanînên sucker yê girêdayê wan misoger bike.

 Bi awayekî lez tevbigerin û zextê bi hemû navgîna bikin ji bo lihevkirineke siyasî li gor pey-
mana Cinêv û biryarên encûmena ewlekariyê yê girêdayî vê mijarê li ser yekperçeya xak Sûrî û 
xweseriya wê, hewildanên rawestandina şer qedexe bikin û sînorê ewlekariyê yên niha bikin 
sînorên siyasî û guherînên demografî yên niha tekez bikin, ev tê wateyaa ku navgînên şer li 
herêmê bimînin, pêlên koçberiyê zêde bibin û dosyaya vegerê zehhmet bibe.

 Bi awayekî lez tevbigerin û zextê bi hemû navgîna bikin ji bo lihevkirineke siyasî li gor biryara 
2245, di encama pêşketinê li Sûrî çêbibin û bi taybet li bakur di war gefa ewlekariyê û aşîtiya 
navdewletî, ji ber rêxistina dewleta islamî dibe ku sûdê ji rewşê tevlihev, wek zemînea guncaw 
ji çalakî û operasyonên xwe bike, niha herêm ber bi vê rewşê ve diçe, eger siyasetên bêdengî 
yên navdewletî di derbarê Sûrî de berdewam bikin.

 koma Erebî pabendiyê bi peymana encûmena dewletên Erebî û armancên wê di parastina 
herêma Erebî û saxlemiya wê di piraniya wara de bike, dev ji siyasetên dijminatiya di nav bera 
wan û Tirkî ku girêdana wê ya dîrokî û erndnîgarî bi herêma Erebî ve heye, berde. Kar li ser ber-
hevkirina rola Tirkî bike ji bo bibe berdewamî ji rola Erebî re ne berdêl be jê re. Ew jî di rêya rol, 
destpêşxeriyên Erebî û piştgiriya rola Tirkî ya çalak ji bo bercewendiyên gelê herêmê.

 Guherînê demografîk yên ku Tirkî bi hêzê li Sûrî dike qedexe bikin, tekez bikin ku ev kar li dijî 
zagona navdewletî ye, dikeve ware tawanê şer dibe ku bigihêje asta komkujiyê, bi vî awayî  
pêkanên wê rastî ceza û lêpirsînên sûckariya navdewletî tên. Ev yek gefek metirsîdar li pêşero-
ja yekbûna Sûrî, serxwebûna axa wê û hevgirtina tevna Civaka wê dike.

 Divê hemû pêwîstiyê berdêl ku aliyê şer pabendiyê bi rêgezên zagona mirovî ya navdewletî 
li Sûrî bikin, werin girtin. Berpirsyarî ji her kesê ku binpêkan û tawanan dikin were xwestin, di 
heman warî de kar li ser pêkanîna biryarên lêvegera siyasî di qedexekirina hawerdekirina çekan 
ji bo Sûrî were kirin. Hemû alîkeriyên ku alîkariya aliyekî di pêkanîn binpêkên qirêj ji mafê miro-
van û zagona mirovî ya navdewletî dikin, werin rawestandin.

Civaka navdewletî
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 Hazirkirina pêvajoya  lihevkirinek niştîmanî li ser asta siyasî û bingehîn were kirin, rê ji despêşx-
erî û projeyên niştîmanî ji bo çareseriyek niştîmanî werin danîn,lihevhatin bi awayekî domdar 
be li ser bingeha rastî, ceza, dermankirin ziraran, misogerkirin nevegerê û pêkanîn lihevhatinek 
niştîmanî di nav pêkhateyan de di çarçoveyek Civakî de wer kirin. Ev hemû bibin pêşeng ji bo 
peymanek civakî ya nû were lidarxistin û peymanek niştîmanî ku pênaseya û nasnameya dew-
letê vegerîne, nasnameyek komî ku rengerengiya Sûrî bê windakirina pêkhateyekî bide xuyaki-
rin, ya ku bi girêdanek niştîmanî li hev kom dibin ku nasname yek ji xweşiktirîn wêneyên wê ne.

 Tekezkirina rola bingehîn ji perwerdêre ji bo pêkanînaastek bilind ji aşîtiya civakî, dest bi 
lêkolînên siyasî û rêbazên perwerdeyê li Sûrî werin kirin, di nav pilansaziyeke çereseriya giştî 
ji bo danûstandina bi rêbazên perwerdeyê re ji ber xwedî hêzek û bandorek xurt di civakê de 
û cêwzaiya netewî de ne, jinûve nivîsandina wan di bin siya pêşxistin rexne, azadî û rêgezên 
rûmet û wekheviyê, rêzdariya hemû taybetmendiyan wek: ziman,abûrî, hizir û hest ku civaka 
Sûrî pênas dikin.

 Kar bilez, ji niha ve sîstemek guncaw û projeyên zagon û pêşnyaran wer danîn, ji bo peymanên 
dualî bi dewletên derdorê di derbarê derbasbûna kesan, pere û amûr werin imzekirin, bandora  
sînorên fermî yên berê kêm dike.rê li ber komên netewî û olî yên di nav dewletan de belavbûyî 
ku gihandinê çandî,civakî abûrî xwezayî biafirînin, bi awayekî serbest di nav çarçoveya dîrokî û 
erdnîgarî de bigerin, her wiha projeya geşedan, pêşketin  û dermankirin aborî li herêmê derdixe.

 Çarçove û sîstemên guncaw ji  bo beşdarbûna gêncan di pêvajoyên  dadmendiya guherîna bê 
de misogeer bikin, ji ber çîneya herî bi hêze ji bo rûbirûkirinê li gor çerxa tundî û dilreşiyê. Ev çîne 
xwedî wêneyên guhertin pêwîste ji bo peydakirin pêşerojeke baştir, ji bo aramiya Sûrî ya ku bi 
bandora hestê giştî ji dadmendiyê ye, misoger bike, asta têgihiştinê li ser bandorên giştî ji şer û 
tundiyê bilind bike, ji bo carek din dernekeve.

Dosyaya dadmendiya veguhêr

Civaka sivîlî ya Sûrî
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ألية مالحظات أو استفسارات يرجى التواصل معنا على اإليميل:
inquiry@vdc-sy.info

لإلطالع على تقاريرنا السابقة باللغة العربية 
/http://vdc-sy.net/category/reports_ar/monthly_reports_ar

لإلطالع على تقاريرنا السابقة باللغة االنكليزية 
 /http://vdc-sy.net/category/reports/monthly_reports

www.vdc-sy.net

http://vdc-sy.net/category/reports_ar/monthly_reports_ar/ 
http://vdc-sy.net/category/reports_ar/monthly_reports_ar/ 
http://vdc-sy.net/category/reports/monthly_reports/  
http://vdc-sy.net/category/reports/monthly_reports/  

