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کشکانی داعش،  دەتوان دژە  ڕووسيا بۆ گفتوگۆ لهمهڕ ئايندەی سوريا داوەتی سازداوە.دوای ت
بدەنهوە  بهرژەوەندييه کۆنهکان سهرلهنوێ هه

 

کی ديکهش  کۆتايی ههفتهی ڕابوورد له ،کۆنفرانسی دوو ڕۆژەی سوريا له شکستی خوارد UNجار
تهوە. ک له چارەسهر نزيک ب   ڤييهنا،نهيتوانی ههنگاو

ستادا سهرۆک پۆت کردۆتهوە بۆ" کۆنگرەی گهالنی سوريا" له  باوەشی ٣٠/١/٢٠١٨ـ٢٩ين ڕۆژانی له ئ
ه سهرەکييهکانی  Sotschiسۆتچی  رەوە بهشدارانی ناوەوە و دەرەوەی درامای سوريا،  دەيانهوێ ه . ل

شن.نه کههروەها ل خشهی قۆناغی دوای شهڕ بک ن ههيه: گهورەترين  همهڕ ئهم گفتوگۆيهشهوە کهل
دا گرووپی ئۆپۆزيسيۆن بهشداری    ناکهن.ت

ی باس و خواسته. گانهکان ج ز و اليهنه دەرەکی و ب سهمبهر  بۆ ڕووسيا،لهم کاتهدا ه پۆتين مانگی د
شهی ناوخۆی ل  سهرکهوتنی بهسهر داعش دا ڕاگهياند، کشکانی سهربازی جيهادييهکان کۆتايی به ک ت

ناوە، ۆزتر کردووە. سووريا نهه شتا ئا کو بارودۆخهکهی ه کی  شهڕ لهگهڵ داعش دا، به دوژمن
زە دەرەکييهکان نا ـ سهرلهنوێ بهدوای بهرژەوەندی  ،هاوبهش ههبوو ستا ههموو اليهنهکانی شهڕ ـ ه ئ

کنهکهوتوون.خۆيانهوەن، ئهو بهرژەوەندييا يان باشه  نهی لهسهری ڕ بۆ  بهرنپهنا لهمهشدا پ
  .زەبروزەنگی سهربازی

بژاردنی سهرۆکايهتی،  ش هه وەيه ماوەيهکی کورت پ شييهک بۆ پۆتين ههتا بهزم و بهم ش سهرک
ت. له ديدی مۆسکۆوە، تهکهی د وەی  ،ەههرای سوريا ئالۆزتر بوو سياسهتی ناوەوەی و ساڵ به ش

کی نا وە،شهڕ کرد. هاوش رشی ههڕەشاوی بۆ سهر بنکهی ڕووسهکان، دەستی پ تهقه له ههليکۆپتهر  ه
هی ڕايگهياند بوو، ئهم کارانه نيشانی دەدەن،  و سهربازەکانی. دە لهو ههوا ئوم شهڕ  داخۆکه پۆتين ب



زەکانی زياد دەکهن. ،تهشهنه دەکات ته سهرۆکی ڕووسيا  ياخود ژمارەی پهالماردان بۆ سهر ه دەکهو
کی تهنگهتاوی و ناچارييهوە.   دۆخ

شوەخته بهالنی کهمهوە لهسهر کاغهز. کی پ ويستی به سهرکهوتن ز له سوچييه ـ پ   ئهو ـ که وەک تاکه ه

شييهکان، کهوت نييه وای کردووە، گۆڕانی سهرک گفتوگۆ لهسهر به تايبهتی کردنی  ،لهم ئانوساتهدا به ڕ
ته کی زۆری ڕووس هيچ نازان سهربازە ييلهمهڕ بوون تهنيا بهر باس . سوپا دەکهو هوە بهش

گيراوەکانی ڕووسی زيکی  ەکانشکستخواردوو Blackwater  هييئهمهريک ، وەک يهکهبهکر وان، بهن
کی ناڕاگهيهندراو  دا له سوريا خراونهتهکارەوە،  2013له  ی ههوا   س ههزار کهس دەبن. 3000بهپ

گهی  ،Sergej Lawrowوەزيری دەرەوە  ش ماوەيهکی کورت داوای کرد، به ياساييکردنی سوپا ڕ پ
ی وايه، ته فهرمی. ئهو به ئاشکرا پ ياخود   ،ئهم سهربازانه له ههرا چهکدارييهکاندا پ  بدرێ و بکر

کی زۆر گهورە  شهڕی ديکهداا، ت.به ئامادەگی و بهشداری رووسيا دەبايهخ   بهخش

زە  کی لهسهر زەمين لهو بهشدارييهی سوريادا بائهم ه ز کی ب پايانی گهورەيان ههيه: ڕووسيا ه يهخ
گومان پياو دەتوان  ههيه، ويستدا ههروەها ب ت و ل بهدوور بگرێ،ئهگهر یخۆيانله کاتی پ کی  ب شت

ت به "پهنابردن بۆ سهرچاوەی دەرەکی". .و نهخوازراو  دروست بوو ناخۆش شييهکه دەب   سهرک

وی سهر کوردان دەکات،ديارەيهکی نوێ ههيه.  کی له ئايندەی سوريادا  تورکيا شا تا بتوان قسه و ڕۆ
ت،وا بههيچ جۆرێ  هزەيتون" ب رشی چ گومان ئهگهر پهالمارەکهی تورکيا ناويشی "ه ت. ب ههب

گری ئاشتی نييه.   هه

دانه شهڕی کورد دەکات. تورکيا به ڕەزامهندی ڕووسيا،  Alexanderلهمهش زياتر  نائوم
Lawrentjew ،ردراوی تايبهتی پۆتين بۆ سوريا کرد، ن کات  له ڕووی کردارييهوە چرای سهوزی هه

شهوە ڕايگهياند، تييان لهسهر گفتوگۆکانی سۆ ئهو له پ رشهکانی سوپای تورکيا کاريگهر ت. ته چی ناب
تی دژەفڕينی ههيه وسيا له ناوچهکانی نزيکهشهڕ،ور ، هيچ دامهزراندووە S300و S400بنکهی ڕاک

کی به ڕووی فڕۆکه جهنگييهکانی تورکيادا نهتهقاند، ت تی سووريان  ڕاک سهروەخت سنووری سهروەر
شايهوە. بهزاند کردنی  شهڕ ک ش دەسپ زە پيادەکانيشی پ تداری سوريا بهشار ئهسهد به  و ه کات دەسه

لکردنی س له هاتنه ناوەوەی سوپای تورکيا و ،ئاشکرا تووڕە بوو ش مهحکومی   هروەری سورياوەک   پ
کی زۆر سهيروسهمهرە نهبوو.   کرد، شت

ت دەيکات،بۆئهوەی شهڕەکهی له دژی کورد  ی ئارەزووی خۆی ههرچی بو له اليهک ئهردۆغان به پ
ت. وەبهڕ که له دوژمنه باوەکوشتهکانی  هاوڕێ ديمهشقييهکهی.   بهڕ له اليهکی ديکهوە سهرۆک يهک

هم و خۆی به ڕابهر ، کهکات خۆی ر  ،سهرکردەی سونييهکان دايه قه شتهخۆشهی ژ ئهردۆغان وەک بن
  بهردەوام دووپاتی دەکردەوە ئهسهد بکوژە. زمان،

ڕشهکانی تورکيا سوود و قازانجی ههم بۆ ڕوسسيا و ههميش ب ۆ سوريا ههيه: کورد الواز دەکات و ه
تی ئهمهريکا شهوە کاريگهڕ شوەخت ئيدی بزانرێ چی  USلهو گومان  زۆر سهخته پ له ناوچهکهدا. ب

ت ـ له ڕاستيدا بهدەنگ داواکهی کوردەوە  ڕوودەدات، ک ب سهنگاندن ی ههر کامه هه ت ئهسهد ـ بهپ دەب
ستا ئهندام و هاوپهيمانانی ناتۆ تورکيا و ئهمهريکا  بهرامبهر  ته ناو شهڕەوە. له ئاکامدا ئ بهاتايه و بکهو

ن و پشتيوانيشی ل دەکات يهپهگه YPGئهمهريکا  ک ڕاوەستاون.بهيه لهبهرئهوەی لهشهڕی  ،دەنرخ



ی بهرچاوی ههيه، ههوروها ئهمانه دەبوو ببنه بڕبڕەی پشتی کی  ،دژی "داعش"دا ڕۆ ز نانی  ه که پ
زی پاراستنی سنوور).  30,000     سی ههزار کهسی(ه

تداران ن:له زۆر  و ئهنقهرە له دەسه چهوانهوە دە  د هيچ نين جگه له تيرۆريست،کور تورکهکان به پ
نن. ڕاستييهکهی ئهوەيه ئهمهريکا هتی خۆيان دابمهزر ت دابڕاو و  ،دەيانهوێ دەو لهسوريا  تاب

ت  گيراو دەب گهل که چهکی نوێ بۆ  واشينتۆن بهدەنگ داخوازی تورکياوە هاتوو و  ڕايگهياند،و ر
رێ، دا وا تاکڕەههند  Barak Obamaبهڕاستی بهرژەوەندی ئهمهريکا لهسهردەمی ئايا   يهپهگه نان

وەوە ڕايگهياند،که ئهمهريکا  کاری سهربازی دەکرد. له مهودايهکی تهسک دا به کهمی و ،بوو ر ل لهژ
می بهشار ئهسهدبه چهند حهز  دەکهن. کارە راستهقينهکان ئاڕاستهی داعشن و ئيدارەی  کۆتايی ڕژ

Trump دا. لهتهک ئهمهشدا ئهم ڕ تی مهبهستداربازەی وەرگرت و دريژەی پ  ههروەها  هاوپهيمان
ستا ئهمهريکا نهيارەکهی کهمه. وەزيری ههيه  لهگهڵ چهکدارە کوردەکان دا ک ئ م به ههموو حا . به

ڕش لهم دواييانه هۆشياداری دا، ،James Mattisبهرگری ئهمهريکا  هکانی تورکيا سهرنجمان لهسهر ه
م بهالی  ڕەخنهگرتن له ئهنقهرە دا نهچوو گرنگترينهکه ال دەبات: شهڕی دژ به داعش.   .به

ستا ئهمهريکا  شييهکهيان زۆر کهمه. له ئ تييهکی وای له ناوچهکهدا نييه، لهبهر ئهوە سهرک هيچ کاريکهر
.   واشينتۆن  دەتوان بهئارامی له کۆنفرانسی سۆتچی بڕوان

ستادا : بهشار لهم چرکه ساتهدا براوەيه. پياو دەتوان له ئ ،  ب ن ڕاپهڕين له دژی ئهو دەيتوانی  بيڕوخ
هتی. ودەو چهوانهی ههموو ياسايهکی ن بهالنی کهمهوە له ڕووی  به ههموو دڕندەييهکهوە و به پ

تهوە.سهربازييهوە وا ديارە شهڕ به قازانجی  م بشک ـ ئيسالمييهکان بن ياخود ئهوان  رژ هی ياخی بووەکان 
کی  انتری ماونهتهوە جهنگاوەرانی  ميانڕەوـ هيچي کی تر فاکتهر تدار جار بۆ نهماوەتهوە. دەسه

ته، ت نهک دەربارەی ئهو. دا لهگهڵ ئهسهد ،يه له سۆتچیئهمه واتای ئهوە دەسه ش دوو  قسه دەکر پ
ستا  ساڵ و نيو، ه 52تهنانهت خودی خۆی که ئ  2015دادەنا. له پاييزی  ئهم کارەی زۆر به ئهستهم ،سا

که سهرۆکايهتييهکهی ڕاستهوخۆ لهبهردەم تهواوبووندايه. له ههموو  ههموو شتهکان  وا دياربوون، ،دا
م له پاشهکشهدا بوون، زەکانی سهر به ڕژ ن ه گيرەکانی دژە ئهسهد، شو زە ش شرەويدا بوون.  ه   له پ

ه ناوەوە. لهو دەمهوە سهرانی ديمهشق بۆيان لوا ههتا پۆتين به سوود و قازانجی هاوپهيمانهکهی هات
ت به هاوکاری بۆمبای بهرميل، کی گهورەی و ر دەستی گ بهش ازی ژەهراوی و  گو  بخاتهوە ژ

م نهيتوانی ههمووی کۆنتڕۆڵ بکاتهوە. ستا رژ ستا خۆی بگۆڕێ. خۆی. به تا ئ ت ئ ش  دەب پ
کی نيمچه گفتوگۆکانی سۆتچی ئهسهد دەيويست له مهيداند م ، ئاشکرای بکات ،کهوا رژ ن ا فاکت بقولق

شن سورييهکانن. کهوا چهند  سهقامگيری دوای شهڕ، دژی ويست و ئيرادەيهتی. ئهوانهی ئازاردەک
گداری تدەسه دەب ههفتهيهک  نانهی  ،هی داوەزەبروزەنگ  ڕ ک بۆمباران بکرێ، لهو شو ههر دەڤهر

تی غوطه باقی ڕاپهريوەکان پهنايان بۆ برد زگای ئيدليب و ناوچهی رۆژهه ووە. بهر له ههمووان له پار
کی ب پاراستن دەژين. شهڕ گهرمه. لهوێ  الی ديمهشق، ت،مليۆنان خه ههوڵ دەدات  ک توانای ههب

ت. زۆريان بۆ جاری يه ي دووەم، م،کهههڵ ب هکهيان لهدەست دەدەن.س هوە  هم ياخود چوارەم جار ما له پ
کدادان گشتی بتوانن ژيانن قوتار بکهن.ئهوانه به  هيچ  ه.ههموو  وا گومان دەکهن: ئهمه دوا شهڕ و پ

. کهس  ناتوان  سۆزەکانی ڕاوەست گای ئهسهد و د وازە له  له ئايندەدا چيتر له بهردەم ڕ بۆ ئهم ش
هت بهتهنيا مۆسکۆ نييه، زۆر بهتاي ران ههر بهتئارامی گۆڕستان  سوپاسی سوريا بهناو سهرۆکی دەو ی ئ

کردنی ههراکه، لهسهرەتاوە له پاڵ ان دا بوو، بۆئهوەی تاران له مهيد ئهسهدە وەستا. يهکسهر پاش دەستپ
زێ. تهکهی بپار ، دەسه رانی  سوپای پاسداران و  چهک، چهکدارە شيعيی وەک حيزبو يهکهی ئ



ناوی ئهوەی نهه ئهسهد ههر له پ پارەيهکی زۆر ـ کۆماری ئيسالمی چهند خهرجييهکی کهوته سهر،
ت و  ش بکات بڕووخ ک هه ئهوەی  . پارەی باج به بڕی ملياردەها ئامادە کرا،له ڕووی سياسييهوە خۆی ت

رانی ههژاری بهتايبهتی گهلی ل  خهمگينييهکانی خۆيان دەربڕی.  توڕە کرد. له دوا نائارامييهکان دا ئ
تهی  ودی ههبوو.ديسانيش  ئهو کارەيان له سوريا بۆ مهالکان سو ئهوان دەتوانن بڕياڕ بدەن چی لهو و

زراوە.  تييان پار   شهڕدا ڕوو دەدات و  ئاگاداری ئهوە بن که کاريگهڕ

کهی ديمهشق بۆ ئهوان زە کۆن و نو کی گرنگی  ،پياوە بهه وەک گهرەنتی وايه. کهوا سوريا وەک بهش
راق و لوبنان دا  رانی، که خۆی بهسهر يهمهن،ع کی کاريگهری ئ ههتا  ناوبراو به  هياللی شيعه ـ زۆن

شاوە. پابهندبوونی دارايی و سهربازی  دەب  بدات. زە  دەريای ناوەڕاست ک گومان ه ههروەها ب
کهوە لهگهڵ ئهمهريکا،  عودی عهرەبیناوچهييهکانی وەک ئيسرائيل و س بهندی بکهن پ ئهوان   ،دەيانوێ ر

ران، زيادبوونی ههژموونی تی ناوەڕاست دەزانن. ئ ن بهر له به ههڕەشه لهسهر ڕۆژهه ههر شو
ری کی گهورەوە، چاود ن و  يورشهليم  به گومان گير خۆی دادەمهزر ران له سوريا ج دەکات، چۆن ئ

  .قايم دەکات

که وەک دژە تاران ناسراوە،،  Benjamin Netanjahuوەزيران  سهرەک ن نايهوێ بههيچ  که سا
گهکانی حجۆرێ ئهوە قبوڵ بکات. لهبهر ئهوە چهندين دەرزەن جار  تی پ ی له و يزبو

(سوريا.و)  زە چهکدارە خاوەن ئهزموونهکانی شيعهدرواس وەک گهورەترين  ،بۆمباران کرد.  ه
ک ناتانياهۆ الی پۆتين به تکايهکی به  ن.  ههموو جار هتی جولهکه دادەنر مهترسی سهربازی بۆ دەو

شکهش دەکات. ئهو پهلهوە ران ب خۆی پ تهوە قاوغهکهی خۆی.حهز دەکات ئ ڕ   گ

و  ر ببڕنههتا اليهنه جياوازەکانی شهڕ يهکت ،ئهم جياوازييانه بهر لهههرشت به قازانجی رووسيايه
ک به  ،ههريهکهی بهاليهکدا بڕۆن،  پۆتين گهمهکی سووک و ئاسانی ههيه بۆ ئاڕاستهکردنی ههر شت

خوازی خۆی  ک کهوتوون.  : تهنيا د مۆسکۆ ئارەزوومهندە ئهوەی کهوا ڕوودەدات، ئهوەيه لهسهری ر
لمن سهر  ئايا ئهوە .بدرێ يا له ڕووی سهربازييهوە بڕياريچارەسهری لهسهرشهڕەکهکهی سور بۆ کر

کراوە بئئاشتی بۆ  دەگرێ، م ل ته زو نرێ، ئهوەهو و   زياتر ج پرسيار و گومانه.  ه

کی  ت چهسپاو وبهههرهاڵ ستراتيژ ت.توانای ژيانی ههب نياييهوە نابينر ستا به د     ،ههتا ئ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

، دا نووسراوە و ٢٩/١/٢٠١٨له  سهرنج،ئهم وتارە  له ڕۆژی  يهکهمی کۆنفرانسی سۆتچی دا
ڕانيم بۆ ساز نهبوو.بۆيهکا  ز بوو، ل دەمودەست دەرفهتی وەرگ کی بهپ وکراوەتهوە. بهالمهوە بابهت ب
ش گۆنگرەی ناوبراوەوە تهماشای ناوەڕۆکی ئهم بابهته بکرێ.دوائهوە  ت له يهکهم چرکهساتهکانی پ دەب

شهات و ئاکامهکانی کۆنگرە به کوێ گهيشت، کی ترە.پ   ئهوە باس

ر تاگه شپيگل رۆژی       ٢٩/١/٢٠١٨سهرچاوە د

  


