
 بۆ باڵوکردنەوە

ئەو هاواڵتیە سوریانەى لە ترسى جەنگ وواڵتەکەیان جێدەهێڵن، لەسەر سنوورى وواڵتانى عێراق و ئەردەن و تورکیا  

  .ڕێگری چوونە ناوەوەیان لێدەکرێت

 

و بەهۆى داخستنى سنوورەکان هەزاران ئاوارەى سورى لەو ناوچە سنووریانە گیریان خواردووە کە لەژێر هەڕەشەى هێرش 
  .پێکدادانى سەربازیدان

 

هیوومان ڕایتس وۆچ لە ڕاپۆرتەکەى ئەمڕۆیدا ووتى، پاسەوانانى سنوورى —(3112ى تەمووزى 1هاتای، تورکیا، )

وواڵتەکانى عێراق و ئەردەن و تورکیا ڕێگری لە پەڕینەوەى دەیان هەزار هاوواڵتى سورى بۆ ناو سنوورى وواڵتەکانیان 

خاڵە سنووریەکان لەالیەن وواڵتانى عێراق و ئەردەن و تورکیاوە یان ڕێگەدان بە ژمارەیەکى دەکەن.  داخستنى زۆرێک لە 

سنووردار لەو ئاوارانە بۆ چوونە ناو ئەو وواڵتانە، ژیانى دەیان هەزار ئاوارەى سورى ئەو ناوچە سنووریانەى خستۆتە ژێر 

نوورەکانى وااڵکردووە بە ڕووى ئەو ئاوارە سوریانەى لە هەڕەشەى شەڕو پێکدادانى سەربازییەوە. لوبنان تەنها وواڵتە کە س

  .ترسى جەنگ وواڵتەکەیان جێدەهێڵن

 

ى حوزەیرانى ئەم ساڵدا، کامپى ئاوارەکانى "باب السالم" ى نزیک سنوورى تورکیا بەر هێرشێکى ئاسمانى کەوت.  لە 52لە 

ەدا گیریان خواردووە  بەهۆى ڕێگەپێنەدانیان بۆ وە بە هەزاران هاوواڵتى سورى لەناو کامپەک 5105مانگى ئابى ساڵى 

ى حوزەیراندا سەردانى ئەو کامپەى کردبوو بە هیوومان ڕایتس 52چوونە ناو وواڵتى  تورکیا. چاالکەوانێکى سورى کە لە 

ى وۆچى ووت، لە ئەنجامى هێرشەکەوە حەوت هاوواڵتى ناو کامپەکە بریندار بوون. ئەو چاالکەوانە ووتیشى، بە مەبەست

چارەسەرى پزیشکى حکومەتى تورکیا ڕێگەى بەو حەوت هاوواڵتیە داوە بچنە ناو وواڵتەکەیەوە ، بەاڵم دەسەاڵتدران سور 

بوون لەسەر داخستنى خاڵێکى پەڕینەوەى سنوورى نزیک ئەو ناوچەیە، سەرەڕایى ئەنجامدانى خۆپیشاندانى ناڕەزایى 

  .بڕیارە لەالیەن هاوواڵتیانى  ناو کامپەکەوە لە دژى ئەو

 

جێرى سیمپسن، توێژەر لە بوارى پەنابەران لە هیوومان ڕایتس وۆچ، ووتى، "پێویستە لەسەر وواڵتانى دراوسێى سوریا 

دەستهەڵگرن لە گێڕانەوەى بەزۆرى  هاوواڵتیانى لێقەوماوى سورى بۆ ئەو ناوچانەى کە ژیانیان تێیدا دەکەوێتە مەترسیەوە." 

ەر وواڵتانى کۆمەک بەخش هەستن بە دابین کردنى پشتگیرى دارایى بۆ وواڵتانى دراوسێى سیمپسن ووتیشى، "پێویستە لەس

   ".ملیۆن ئاوارەى سورى دەکەن 5سوریان و ئەو ڕێکخراوە مرۆییانەى کە هاریکارى نزیکەى 

 

 :هیوومان ڕایتس وۆچ ڕاپۆرتى دۆکیومێنتارى لەسەر ڕەوشى ئاوارە سوریەکانى سەر سنوورەکان ئامادەکردووە

 

  هەرچەندە دەسەاڵتدارانى ئەردەنى نکۆڵى لە داخستنى سنوورەکانیان بە ڕووى ئاوارە سوریەکاندا دەکەن، بەاڵم ئەو

دا،پاسەوانانى سەر سنوورى ئەو وواڵتە ئایارئاوارانەى کە بەم دواییانە گەیشتبوونە ئەو وواڵتە ووتیان، لە مانگى 

ێکردوون لە پەڕینەوە بۆ ناو سنوورى ئەردەن.هەروەها لە کۆتایى بۆ ماوەى چەندین ڕۆژو چەندین هەفتە ڕێگریان ل

وە دەسەاڵتدارانى ئەردەنی ڕێگەیان نەداوە بە ئاوارە فەلەستینى و عێراقیەکان لەگەڵ ئەو گەنجانەى  5100ساڵى 

  .کەیانزوگرتن و تەمەنیان لە سنوورى خزمەتى سەربازیدایە هەروەها ئەوانەى بێ ناسنامەن  بۆ چوونە ناو وواڵتە

 

  دا سنوورى هەرێمەکەیان بە ڕووى ئایاردەسەاڵتدارانى حکومەتى هەرێمى کوردستان دانیاننا بەوەى کە لە مانگى

ئاوارە سوریەکاندا داخستووە و لە ناوەڕاستى مانگى حوزەیرانیشدا تەنها ڕێگەى هاتنە ناوەوەیان بەو ئاوارە 

 .ا بووەسوریانە داوە کە پێویستیان بە هاریکارى مرۆیى خێر

 

  دەسەاڵتدارانى حکومەتى ناوەندى لە بەغداد ووتیان، ئەوانیش تەنها ڕێگەى هاتنە ناوەوە بەو کەسانە دەدەن

کەپێویستیان بە هاوکارى مرۆیى خێرا هەیە لەگەڵ ئەوانەى کە بەشێک لە خێزانەکانیان پێشتر هاتوونەتە ناو 

وە 5105دەسەاڵتدارانى عێراقى لە مانگى ئابى ساڵى  سنوورەکانى عێراق و دەیانەوێت شادببنەوە پێیان، بەاڵم

ڕێگەیان بە ژمارەیەکى زۆر کەم لە ئاوارەى سوری داوە  بۆ هاتنە ناو وواڵتەکەیان. ئەمە جگە لەوەى لە کۆتایى 

 .مانگى مارسى ئەم ساڵەوە هیچ ئاوارەیەکى نۆێ نەهاتووەتە ناو عێراقەوە



 

  ئاوارەى سورى ناو کامپەکانى "باب السالم" و "ئەتما"و خاڵە تورکیا رێگرى چوونە ناوەوەى لە هەزاران

سنووریەکانى ترى لەگەڵ سوریادا کردووە  بۆ ناو ئەو وواڵتە. ناو بەناو دەسەاڵتدارانى تورکیا ڕێگە بە ژمارەیەکى 

چوونە کەم لە ئاوارە سوریەکانى ناو کامپى "باب السالم" و کامپەکانى ترى نزیک سنوورى وواڵتەکەى دەدەن بۆ 

ناو وواڵتەکەیان، ئەمە لەکاتێکدایە کە بە هەزارانى تر لە ناو سوریادا بۆ ماوەى چەندین هەفتە و مانگە ڕێگرى 

چوونە ناوەوەی تورکیایان لێکراوە. لە تشرینى یەکەمدا، بەرپرسێکى بااڵى تورکى بە هیوومان ڕایتس وۆچى 

پڕبوون، لەبرى ڕێگەدان بە هاتنە ناوەوەى ژمارەیەکى  ووت، کامپى ئاوارە سوریەکانى ناو وواڵتەکەی بە تەواوى

زیاتر، حکومەتى وواڵتەکەى هەوڵیداوە هاوکارى مرۆیى بگەیەنێتە ئەو سوریانەى لە ناوچەکانى نزیک سەر 

  .سنوورى وواڵتەکەی نیشتەجێن

 

مانگى حوزەیرانى ئەم ساڵ  بەپێى ئامارێکى کۆمیسیۆنى بااڵى پەنابەرانى ڕێکخراوى نەتەوە یەکگرتووەکان تا ناوەڕاستى

هەزار ئاوارەى سورى بۆ ناو وواڵتەکەى کردووە، کە هەندێکیان پێشتر ناویان لە کۆمیسیۆنەکە  081ئەردەن پێشوازى لە 

هەزار.  028هەزار ئاوارە کردووە و عێراقیش زیاد لە  783تۆمار کراوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە تورکیا پێشوازى لە زیاتر لە 

هەزار ئاوارەى سورى لە ناو لوبنان تۆمارکردوە  221ااڵى پەنابەران ووتیشى کە کۆمسیۆنەکەیان ناوى زیاتر لە کۆمسیۆنى ب

% هەموو دانیشتوانى ئەو وواڵتە. بەاڵم حکومەتى لوبنان ژمارەى هاوواڵتیە سوریەکانى ناو 01ئەم ڕێژەیەش دەکاتە 

 .ملیۆن مەزەندە دەکات 0وواڵتەکەى بە زیاتر لە 

 

ى نەتەوە یەکگرتووەکان لە یاساى پەنابەران و مافى مرۆڤى نێودەوڵەتى 0520ننامەى پەنابەرانى نێودەوڵەتى ساڵى پەیما

ڕیفۆڵمێنت( کە ڕێگرى  لە هەر وواڵتێک دەکات -پێویستى دەکات لە سەر هەموو وواڵتان  ڕێزبگرن لە پرەنسیپەکانى )نەن

ئاوارانەى بەهۆى مەترسى لەسەر ژیان و ئازادیان و هەستێت بە ناچار کردن و  بەزۆر گەڕاندنەوەى ئەو 

ڕووبەڕوبوونەوەى  ئەشکەنجەو مامەڵەى خراپ لە وواڵتەکانیان هەڵهاتوون. جاڕنامەى گەردوونى مافى مرۆڤ دەڵێ، 

پێشکەشکردنى داواو سوود وەرگرتن لە مافى پەنابەرێتى لە وواڵتانى دى مافى هەموو کەسێکە کە لە ژێر هەڕەشەى 

   .وەدا بێتچەوسانە

 

هیومان ڕایتس وۆچ ووتى، دەبێت کۆمەڵگەى نێودەوڵەتى و وواڵتانى کۆمەک بەخش داوا لە وواڵتانى دراوسێى سوریان 

بکەن کە سنوورەکانیان بە ڕووى ئاوارەکاندا بکەنەوە. لەگەڵ ئەوەشدا پێویستە لەسەر وواڵتانى کۆمەک بەخش هەستن بە 

وواڵتانى عێراق و ئەردەن و تورکیا و لوبنان هەروەهاپێشکەشکردنى پشتیوانى دارایى دابین کردنى هاوکارى و پشتگیرى بۆ 

  .بەو ڕێکخراوە مرۆییانەى کە کار لەسەر قەیرانى ئاوارە سوریەکان دەکەن

 

ن سیمپسن ووتى، " بە داخستنى سنوورەکانیان، وواڵتانى عێراق و ئەردەن و تورکیا  سوریا دەکەنە زیندانێکى کراوە بۆ دەیا

هەزار هاوواڵتى کە تواناى دەربازبوونیان نیە لەو کوشتارەى وواڵتەکەیانى گرتۆتەوە." سیمپسن ووتیشى، "نە کەڵەکەبوونى 

فشار بەهۆى بەرزبوونەوەى ژمارەى ئاوارە سوریەکان لەناو وواڵتەکانیان و نە دابین کردنى یارمەتى مرۆیى بۆ هاوواڵتیان 

ێلکردنى مافە بنچینەییەکانى خەڵک لە گەڕان وپێشکەش کردنى داواى مافى پەنابەرێتى بۆ لە ناوخۆى سوریادا بیانوون بۆ پێش

 ".ڕزرگاربوون لە چەوسانەوەو مامەڵەى خراپ

 

بۆ ووردەکارى زیاتر لەسەر داخستنى سنوورەکان و چاوپێکەوتن لەگەڵ ئەو ئاوارە سوریانەى لەسەر سنوورەکانى ئەردەن  

 .اشاى ئەمەى الى خوارەوە بکەڕێگرییان لێکراوە، تکایەى تەم

 

 

بۆ زانیارى زیاتر لەسەر بەزۆر گەڕاندنەوەى ئاوارە فەلەستینى و عێراقیەکان لەگەڵ  گەنجانى زوگرت و خەڵکانى بێ 

ى هیومان ڕایتس وۆچ 5107ناسنامە بەشێوەیەکى نایاسایى لەالیەن ئەردەنەوە تەماشاى هەواڵە باڵوکراوەکانى مانگى مارسى 

 بکە

-seeker-asylum-king-press-should-obama-http://www.hrw.org/news/2013/03/21/jordan

pushbacks 

http://www.hrw.org/news/2013/03/21/jordan-obama-should-press-king-asylum-seeker-pushbacks
http://www.hrw.org/news/2013/03/21/jordan-obama-should-press-king-asylum-seeker-pushbacks


  

یتس وۆچ کە تێیدا داواى لە یەکێتى ئەوروپا ى هیومان ڕا5105بۆ هەواڵە باڵوکراوەکانى مانگى کانوونى یەکەمى ساڵى 

 :کردبوو لە زیادکردنى هەوڵەکانى بۆ پارێزگاریکردنى ئاوارە سوریەکان، تکایە سەردانى ئەم ماڵپەڕە بکە

refugees-syrian-protection-provide-/23/euhttp://www.hrw.org/news/2012/12 

  

ى هیومان ڕایتس وۆچ کە تێیدا داوا لە عێراق و تورکیا کردبوو دەست 5105بۆ هەواڵە باڵوکراوەکانى تشرینى یەکەمى 

 هەڵبگرن لە بەزۆر گەڕاندنەوەى ئاوارە سوریەکان، تکایە سەردانى ئێرە بکە

0-refugees-syrian-all-borders-open-http://www.hrw.org/news/2012/10/14/iraqturkey 

  

 

 

 :بۆ خوێندنەوەى ڕاپۆرتى زیاترى هیومان ڕایتس وۆچ لەسەر سوریا، تکایە سەردانى ئەم ماڵپەڕە بکە 

africa/syria-eastn-http://www.hrw.org/middle 

 

 :بۆ زانیارى زیاتر تکایە پەیوەندى بکە بە

 ئیمەیڵ  525 -353-500-125ئادەم کوگڵ لە عەممان، زمانى )ئینگلیزى و عەرەبى(، ژمارەى مۆبایل 

  glea@hrw.orgcoo 

 ئیمەیڵ 0-503-725-1017ئێرن ئێڤەر لە نیۆرک، زمانى )ئینگلیزى و عەرەبى( ژمارەى تەلەفۆن 

everse@hrw.org   

 ( ئیمەیڵ520-7-511-012ی لە بیروت، زمانى )عەرەبى و ئینگلیزى( ژمارەى تەلەفۆن )ةقفلەما 

fakihl@hrw.org   

 ( ئیمەیڵ520-7-275-500تاى، زمانى )عەرەبى و فەرەنسى و ئینگلیزى( ژمارەى مۆبایل )اهنەدیم حورى لە 

houryn@hrw.org   

-35-505-5228ەڵمانى( ژمارەى مۆبایل )جێرى سیمپسن لە جنێڤ، زمانى )ئینگلیزى و فەرەنسى و ئیسپانى و ئیتاڵى و ئ

 ( ئیمەیڵ13-22-30-87-2-77( )00

simpsog@hrw.org   

 0-202-715-8852تەمارا ئەلڕیفایى لە نیۆرک، زمانى )ئینکلیزى و عەرەبى و فەرەنسى و ئیسپانى( ژمارەى تەلەفۆن 

 ئیمەیڵ

alrifat@hrw.org   

 

 

 بەزۆر گەڕاندنەوە لەسەر سنوورەکانى عێراق

 

ئاوارەى سورى لە ناو  025.001ى حوزەیرانى ئەم ساڵ ناوى  52کۆمسیۆنى بااڵى پەنابەرانى نەتەوە یەکگرتووەکان تا 

کامپى" القائم" نیشتەجێن و نزیکەى  کەسیان لە 2.211عێراقدا  کە زۆربەیان کوردن تۆمار کردووە. لەم ژمارەیە نزیکەى 

هەزارى تریشیان لە شارى  011هەزارى  تریان لە کامپى دومیزى ژێر دەسەاڵتى حکومەتى هەرێمى کوردستاندان و  21

 .کیلۆمەتر لە سنوورى سوریاوە دوورە 21دهۆک دەژین کە نزیکەى 

 

یان لە پەڕینەوەى دەیان هەزار ئاوارەى سورى بۆ ناو سەرەڕایى هاتنە ناوەوەى ئەم ژمارەیە، دەسەاڵتدارانى عێراقى ڕێگر

  .سنوورى وواڵتەکەیان کردووە

 

 :دا خاڵى پەڕینەوەى سنوورى" القائم" داخرا3113لە مانگى ئابى ساڵى 

http://www.hrw.org/news/2012/12/23/eu-provide-protection-syrian-refugees
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دا فەرمانیان بە بەرپرسانى ئیدارەى شارۆچکەى القائم و 5105دەسەاڵتدارانى بەغداد لە ناوەڕاستى مانگى ئابى ساڵى 

کۆچ و کۆچبەران کرد  بە داخستنى خاڵى سنوورى القائم کە دەکەوێتە نزیک شارۆچکەى" القائم"ى سنوورى  وەزارەتى

پارێزگاى ئەنبارو شارۆچکەى "ابو الکمال"ى  سوریا. بەرپرسانى ئیدارەى القائم بە هیومان ڕایتس وۆچیان ووت کە دوو دڵ 

  .انەکەى بەغداد جێبەجێ بکەنبوون لە داخستنى خاڵە سنووریەکە، بەاڵم ناچاربوون فەرم

 

لە کۆتایى مانگى ئابدا، سەالم خەفاجى، جێگرى وەزیرى کۆچ و کۆچبەرانى عێراق، بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت، بەهۆى 

فراوان کردنى کامپى "القائم"  کە تواناى لە خۆگرتنى چەند هەزار ئاوارەیەکى کەمى هەبووە، دەسەاڵتداران هەستاون بە 

سنووریەکە بە ڕووى هەموو کەسێکدا. بەاڵم، هەندێکى تر لە بەرپرسانى بااڵى عێراقى ووتیان، داخستنى خاڵە داخستنى خاڵە 

سنووریەکە لەبەر هۆکارى ئەمنى بووە چونکە مەترسیان هەبووە لەوەى کە ئەندامانى ڕێکخراوى ئەلقاعیدە خاڵە سنووریەکە 

  .بەکار بهێنن بۆ هاتنە ناوەوەى عێراق

 

ى ئەیلولدا خاڵە سنووریەکەیان کردەوە، بەاڵم ڕێگەیان بە هیچ گەنجێکى زوگرت کە 08نى عێراقى دووبارە لە دەسەاڵتدارا

تەمەنى لە سنوورى خزمەتى سەربازیدایە نەدا بێتە ناو وواڵتەکەیان، سەرەڕایى ئەوەش بە بیانووى  هۆکارى ئەمنى  تەنها 

  .دا بپەڕنەوە ناو سنوورەکانى عێراقڕێگەیان بە ژمارەیەکى سنووردار لە ئاوارە سوریەکان

 

لە کۆتاى مانگى ئەیلولدا، ئەو هاوواڵتیە سوریانەى لەسەر سنوورى وواڵتەکەیان گیریان خواردبوو بە هیومان ڕایتس 

وۆچیان ووت کە لە ناوەڕاستى مانگى ئابەوە ئەوان و هەزارانى تریش ڕێگەی چوونە ناو عێراقیان لێگیراوە. لە کۆتاى 

ى ئەیلول تا 50ینى یەکەمدا، ڕێکخراوێکى مرۆیى عێراقى بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت کە لەماوەى نێوان مانگى تشر

کەس داوە لە سنوورەکەوە بپەڕنەوەو بێنە ناو  052ى تشرینى یەکەم، دەسەاڵتدارانى عێراقى لە ڕۆژێکدا ڕێگەیان بە 01

داواى لە حکومەتى عێراقى کرد کە دووبارە خاڵە ى تشرینى یەکەمدا، هیومان ڕایتس وۆچ 52خاکى عێراقەوە.  لە 

  .سنووریەکە بکاتەوە

 

ى حوزەیراندا، سەعد معان، ووتەبێژى وەزارەتى ناوخۆى عێراق، بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت، هەموو خاڵە 07لە 

خستنى خاڵى سنووریەکانى ناوەڕاستى عێراق لە ژێر کۆنترۆڵى وەزارەتى ناوخۆدایە. معان جەختیشى کردەوە لەسەر دا

ى حوزەیراندا، قائمقامى 07پەڕینەوەى سنوورى "القائم" لە مانگى تشرینى یەکەمەوە بە ڕووى هەموو ئاوارەیەکدا. هەر لە 

شارۆچکەى "القائم" بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت کە "هۆکارى مرۆیى" لە پشت داخستنى خاڵە سنووریەکەوە بووە، بەاڵم 

 .نەچووە ووردەکارى بابەتەکەوە

 

ى حوزەیراندا، خەفاجى دانى بە داخستنى خاڵە سنووریەکەدا نا، بەاڵم بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت کە خاڵە 08لە 

سنووریەکە بە تەواوى دانەخراوە و لە مانگى تشرینى یەکەمەوە ژمارەیەکى سنووردار، بەاڵم نەناسراو ئاوارەى سورى کە 

  .پێدراوە بێنە ناو عێراقەوەپێویستیان بە هاریکارى مرۆیى خێرا بووە ڕێگەیان 

 

، 5107کۆمسیۆنى بااڵى پەنابەران و ڕێکخراوە مرۆییە ناوخۆییەکان ووتیان، لە نێوان  تشرینى یەکەم تا مانگى مارسى 

دەسەاڵتداران تەنها ڕێگەیان بە ژمارەیەکى زۆر کەم لە ئاوارەى سورى داوە لە خاڵى سنوورى "القائم"ەوە بپەڕنەوە ناو 

ش بەشێوەیەکى سەرەکى بۆ ئەوانە بووە  کە هەوڵیانداوە شاد ببنەوە  بەو ئەندامانەى ترى خێزانەکانیان کە پێشتر عێراق، ئەمە

   .هاتوونەتە ناو عێراقەوە

 

ى حوزەیراندا، کۆمسیۆنى بااڵى پەنابەران ووتى کە دەسەاڵتدارانى عێراقى لە کۆتایى مانکى مارسدا بە تەواوى خاڵى 0لە 

یان داخستووە، ئەمەش کاریگەرى خراپى  هەبووە لەسەر ڕەوشى ئەو ئاوارە سوریانەى کە لە ناو پارێزگاى سنوورى "القائم"

ئەنباردا بوون. بەهۆى بڕیارەکەوە  ژمارەیەک لەو ئاوارانەى کە ناویان تۆمار کراو بوو گەڕانەوە بۆ سوریا چونکە چیتر 

بۆ هاتنە ناو عێراق، لەگەڵ ئەوەشدا چیتر تواناى کارکردنیان لە نەیاندەتوانى کار بۆ ئەندامانى ترى خێزانەکانیان بکەن 

   .بازاڕەکانى "القائم"دا نەبوو

 



هیومان ڕایتس وۆچ ووتى پێویستە لەسەر حکومەتى عێراق دووبارە هەستێت بە کردنەوەى خاڵى پەڕینەوەى سنوورى القائم 

   .ریانە تۆمار بکات  کە دەگەنە عێراقو ڕێگە بدات بە کۆمسیۆنى بااڵى پەنابەران ناوى ئەو ئاوارە سو

 

 .دا3112ى ئایارداخستنى خاڵى سنوورى ناڕەسمى فیشخاپوور لە مانگى 

کۆمسیۆنى بااڵى پەنابەران ووتى، لە مانگى تشرینى یەکەمەوە زۆرێک لەو ئاوارە سوریانەى کە هەوڵى پەڕینەوەیان بۆ ناو 

سمى فیشخاپوورى ژێر ئیدارەى حکومەتى هەرێمى کوردستانەوە سنوورەکانى عێراق داوە تەنها لەخاڵى سنوورى ناڕە

کیلۆمەتر لە کامپى  21کیلۆمەتر لە شارى دهۆک و  51ڕێگەى چوونە ناوەوەیان پێدراوە. خاڵە سنووریەکە نزیکەى 

  .ئاوارەکانى "دومیز"ەوە دوورە

 

دا بە تەواوى خاڵە ئایارى 05دستان لە بەپێى ووتەى کۆمسیۆنى بااڵى پەنابەران، دەسەاڵتدارانى حکومەتى هەرێمى کور

سنووریەکەیان داخستووە. لە ناوەڕاستى مانگى حوزەیراندا، ڕێکخراوى یونسێفى سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان ووتى کە 

داخستنى خاڵە سنووریەکە بە ڕووى هەموو ئاوارەیەکدا جگە لەوانەى کە هەوڵدەدەن شادببنەوە بە ئەندامانى ترى 

   .کەپێشتر هاتوونەتە ناو کوردستانى عێراقەوە، جێگەى خەمێکى گەورەیەخێزانەکانیان 

 

لە مانگى حوزەیراندا، هیومان ڕایتس وۆچ  قسەى لەگەڵ ژمارەیەک بەرپرسى ناوخۆیى و ستافى ئەو ڕێکخراوە مرۆییانەى 

ە ، بەاڵم هەریەکەیان هاوکارى ئاوارە سوریەکان دەکەن کرد، هەموویان جەختیان لە داخستنى خاڵە سنووریەکە کردەو

    .هۆکارى جیاوازى لە پشت داخستنەکەوە باسکرد

 

بەرپرسێک لە ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى هەرێمى کوردستان ووتى، هەرچەندە ئەو ئاگادار نیە لە هیچ هۆکارێکى 

هەموو ئەوانەى ڕەسمى لە پشت داخستنى خاڵە سنووریەکەوە، بەاڵم ووتى کە حکومەتى هەرێم هەست دەکات مەرج نیە 

هەڵدێن بۆ ناوچەکانى ژێر دەسەاڵتى حکومەتى هەرێم ئاوارە بن چونکە ڕەوشى ناوچە کوردیەکانى سوریا زۆر خراپ نیە. 

ئەو بەرپرسە ووتیشى کە حکومەتى هەرێم نیگەرانە لە نەناردنى هیچ هاوکارییەک لەالیەن بەغداد و کۆمەڵگەى نێودەوڵەتى 

 .ە لە ڕەوشێکى خراپدا ژیان گوزەر دەکەنبۆ ئاوارەکانى کامپى دومیز ک

 

ستافێکى کۆمسیۆنى بااڵى پەنابەران ووتى کە بەرپرسان بە کۆمسیۆنەکەیان ڕاگەیاندووە لەبەر "هۆکارى تەکنیکى" خاڵە 

 .سنووریەکەیان تا کاتێکى نادیار داخستووە

 

اڵغى و خراپى بارودۆخى ناو کامپى ستافی ڕێکخراوێکى مرۆیى ناوخۆیى بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت، بەهۆى  قەرەب

دومیز حکومەتى هەرێمى کوردستان و حکومەتى ناوەندى ڕێککەوتوون لەسەر داخستنى سنوورەکە بۆ ماوەیەکى کاتى. 

هەزار کەس لە ناو کامپەکەدا نیشتەجێن و قەرەباڵغیەکى زۆر  72ى نیساندا ڕایگەیاند کە5کۆمسیۆنى بااڵى پەنابەران لە 

وە. بەپێى ووتەى دانیشتوانى ناو کامپەکە و کارمەندانى ڕێکخراوە مرۆییە ناوخۆییەکان، ژمارەى کامپەکەى گرتۆتە

 .هەزار کەس بووە 21دانیشتوانى ناو کامپەکە تا کۆتایى مانگى حوزەیران نزیکەى 

 

کوردستان کەسێک کە پەیوەندى لەگەڵ بەرپرسانى ئۆپۆزسیۆنى سوری هەیە ووتى، دەسەاڵتدارانى حکومەتى هەرێمى 

لەکاتى داخستنى خاڵە سنووریەکەدا  سەرقاڵى تاوتوێکردنى پالنى نوێ بوون لەگەڵ بەرپرسانى سورى سەبارەت بە دابەش 

  .کردنى ئەو داهاتانەى لە خاڵە سنووریەکەوە دەست دەکەون

 

دووە بە داخستنى خاڵە بەاڵم  سەرچاوەکانى تر ووتیان کە خودى مەسعود بارزانى سەرۆکى هەرێمى کوردستان  فەرمانى کر

ئەندامى پارتى دیموکراتى  32سنووریەکە، ئەوەش پاش ئەوەى پارتى یەکێتى دیموکراتى سورى هەستاوە بە دەستگیر کردنى 

 .دائایارکوردستانى سورى لە ناوەڕاستى مانگى 

     

ەک ڕۆژ پێش ڕێگەدان بە ى حوزەیراندا، کارمەندى ڕێکخراوێکى مرۆیى ناوخۆیى بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت، ی08لە 

پەرینەوەى ئەو ئاوارانەى پێویستیان بە "هاریکارى مرۆیى خێرا" هەبووە، دەسەاڵتداران دووبارە خاڵە سنووریەکەیان 



کردۆتەوە. ئەو کارمەندە ووتیشى کە وەزارەتى ناوخۆى حکومەتى هەرێمى کوردستان ووتویەتى لە کۆتایى مانگى 

  .ەکە دەکاتەوەحوزەیراندا دووبارە خاڵە سنووری

 

کۆمسیۆنى بااڵى پەنابەران لە کۆتایى مانگى حوزەیراندا بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت کە دەسەاڵتدارانى حکومەتى هەرێمى 

دا بەشێکى خاڵە سنووریەکەیان کردۆتەوە بۆ ڕێگەدان بەوانەى کە وویستوویانە عێراق جێبهێڵن و ئایارى 55کوردستان لە 

ڕێگەى هاتنەناوەوەشیان  بە ژمارەیەکى کەم لەو سوریانەى پێویستیان بە چارەسەرى پزیشکى و  بگەڕێنەوە سوریا، هاوکات

شادبوونەوە بە ئەندامانى ترى خێزانەکانیان هەبووە لەگەڵ ئەوانەى هاوواڵتى وواڵتى سێهەم بوون داوە بێنە  هەرێمى 

  .کوردستان

 

پەنابەران کە تێیدا هاتوو بوو دەسەاڵتدارانى حکومەتى هەرێمى هیومان ڕایتس وۆچ ووتى،  باڵوکراوەکەى کۆمسیونى بااڵى 

کوردستان لە کۆتایى مانگى حوزەیراندا هەستابوون بە دووبارە کردنەوەى خاڵە سنووریەکە تەنها بۆ ڕێگەدان بەو ئاوارانەى 

  .کە وویستبویان بگەڕێنەوە بۆ سوریا، ڕێکخراوەکەیانى نیگەران کردووە

 

حوزەیراندا، کارمەندانى ڕێکخراوە مرۆییەکان بە هیومان ڕایتس وۆچیان ووت کە دەسەاڵتدارانى لە ناوەڕاستى مانگى 

حکومەتى هەرێمى کوردستان بەڵێنى کردنەوەى کامپێکى نوێیان لە نزیک شارى دهۆک داوە. ئەو کارمەندانە ووتیشیان لە 

  .اتەوەکۆتایى مانگى حوزەیراندا حکومەتى هەرێم دووبارە خاڵە سنووریەکە دەک

 

بەرپرسانى حکومەتى هەرێمى کوردستان ئامادە نەبوون وەاڵمى داواکانى هیومان ڕایتس وۆچ  بۆ  قسەکردن لە سەر 

  .داخستنى خاڵە سنووریەکە بدەنەوە

 

هیومان ڕایتس وۆچ ووتى، هەروەها ڕاپۆرتى کارمەندانى ڕێکخراوە مرۆییەکانى ناوچەکە سەبارەت بە گیرخواردنى سەدان 

تى سورى لە خاڵى پەڕینەوەى سنوورى فیشخاپوور لە ناوەڕاستى مانگى حوزەیرانەوەو بوونى هەڕەشەى تووندوتیژى هاوواڵ

  .و نەخۆشى و کەمى خۆراکى لەسەر ژیانیان، ڕێکخراوەکەیانى نیگەران کردووە

 

ى القائم و فیشخاپوور پێویستە لەسەر حکومەتى عێراقى و حکومەتى هەرێمى کوردستان بە زووترین کات خاڵە سنووریەکان

بکەنەوە و ڕێگەبدەن بە کۆمسیۆنى بااڵى پەنابەران ناوى ئەو سوریانە تۆمار بکات کە دەگەنە عێراق. هەروەها پێویستە  

حکومەتى هەرێمى کوردستان بەڵێنەکەى سەبارەت بە بنیاتنانى کامپێکى نوێ لە نزیک شارى دهۆک لە پێناو کەمکردنەوەى 

  .دومیز  جێبەجێ بکاتقەرەباڵغیەکەى کامپى 

 

 بەزۆر گەڕاندنەوە لەسەر سنوورەکانى ئەردەن

لەگەڵ ئەوەى دەسەاڵتدارانى ئەردەنى ڕێگرى لە چوونە ناوەوەى دەیان هەزار ئاوارەى عێراقى و فەلەستینى و گەنجى 

اڵى پەنابەران هەتا زوگرت و خەڵکانى بێ ناسنامەى هەڵهاتوو لە جەنگى سوریا دەکەن بۆ ناو وواڵتەکەیان، کۆمسیۆنى با

  .هەزار ئاوارەى سورى لە ناو ئەردەندا تۆمار کردووە 081مانگى حوزەیرانى ئەم ساڵ ناوى زیاتر لە 

 

دا هیومان ڕایتس وۆچ ڕاپۆرتى لەسەر بەزۆر گەڕاندنەوەى ئەو ئاوارە فەلەستینیانە کرد کە 5105بۆ یەکەم جار لە تەمووزى 

دا ڕاپۆرتێکى ترى کرد لەسەر 5107ى ئایارەروەها ڕێکخراوەکە لە مانگى لە هەوڵى جێهێشتنى سوریادا بوون. ه

ڕەتکردنەوەى مافى پەنابەرێنى ئاوارە  فەلەستینى و عێراقیەکان لەگەڵ  گەنجانى زوگرت و خەڵکانى بێ ناسنامە لە کۆتایى 

 .وە الیەن حکومەتى ئەردەنەوە لەسەر سنوورى وواڵتەکەى لەگەڵ سوریادا 5100ساڵى 

 

ى ووتەى کارمەندانى ئەو ڕێکخراوە ناوخۆیى و نێودەوڵەتیانەى کە قسەیان بۆ هیومان ڕایتس وۆچ کرد، لە کۆتایى بەپێ

وە، دەسەاڵتدارانى ئەردەنى بەشێوەیەکى کاتى ڕێگریان لە پەڕینەوەى  هەزاران هاوواڵتى سورى بۆ ناو 5107ى ئایارمانگى 

 .وواڵتەکەیان کردووە

 



دا بە هیومان ڕایتس وۆچیان ووت کە دەسەاڵتدارانى ئەردەنى نە ئایارى 53ى ئەردەنى لە بەرپرسانى دادگاى شاهانە

سنووریان داخستووەو نە ژمارەى ئەو ئاوارانەى مۆڵەتى هاتنە ناوەوەیان هەبووە سنووردار کردووە. بەرپرسەکان ووتیشیان 

جى ئاوارەکان لەالیەن سووپاى سوریاوە ڕێگر کە تووند بوونەوەى شەر لە ناوچە سنووریەکان و بە ئەنقەست کردنە ئامان

 .بووە لە گەیشتنى ئاوارەکان بە سنوورەکان

 

دا گەیشتبوونە ئەردەن بە هیومان ڕایتس وۆچیان ئایاربەاڵم  هەندێک لەو ئاوارانەى کە بە ئاستەنگ لە نیوەى دووەمى مانگى 

ەنیش لەسەر سنوور  بەرپرسیاربوون لە ووت کە جگە لە بیانووى شەڕ لە ناوچە سنووریەکان  بەرپرسانى ئەرد

کەمبوونەوەى  ژمارەى ئەو ئاوارە سوریانەى هەوڵى هاتنە ناوەوەیان بۆ ئەردەن دابوو. هەندێک لە ئاوارەکان ووتیان، 

بەرپرسان لەسەر سنوور پێیان وتوون کە بۆ ماوەیەکى کاتى سنوور داخراوە، لە کاتێکدا هەندێکى تر ووتیان،  بەرپرسان 

   .کەس لە ڕۆژێکدا 021وتوون  ژمارەى ئەو ئاوارانەى ڕێگەی چوونە ناوەوەیان پێدەدرێت  کەم دەکرێتەوە بۆ پێیان 

 

هیومان ڕایتس وۆچ ووتى هەر ڕێگریەک یان سنوردارکردنێک لە ژمارەى ئەو ئاوارانەى هەوڵى چوونە ناو ئەردەن دەدەن 

شا عەبدواڵى پاشاى ئەو وواڵتە لە کاتى وەاڵمدانەوەى پرسیارێکدا ژیانیان دەخاتە مەترسیەکى گەورەوە. لە مانگى مارسدا، 

دانى بەو ڕاستیەدا نا کاتێک ووتى، وواڵتەکەى سنوورەکانى بە ڕووى ئاوارە سوریەکاندا داناخات: " چۆن دەتوانین لەسەر 

 ".نیەکان نیەسنوورەکان ژن و منداڵ بگەڕێنینەوە؟ ئەمە شتێکە هەرگیز ناتوانین بیکەین. ئەمە پیشەى ئەردە

 

دا، ژمارەى ئەو ئاوارە سوریانەى ڕوویان لە ئەردەن دەکرد بەشێوەیەکى بەرچاو ڕووى لە ئایارلە ناوەڕاستى مانگى 

  .کەمبوونەوە کرد

 

ئاوارەى لە ڕۆژێکدا  5111تا  0111دا، کۆمسیۆنى بااڵى پەنابەران لە کامپى زعتارى ناوى ئایارلە نێوان مانگى مارس و 

  .ەتۆمار کردوو

 

، ڕێکخراوى کۆچبەرانى نێودەوڵەتى کە ناوى ئەو ئاوارە سوریانە تۆماردەکات  هەر لەگەڵ  ئایار 02تا  00لە نێوان 

گەیشتنیان بۆ ئەردەن لە هەوڵى بەدەستهێنانى مافى پەنابەرێتیدان  بەرلە گواستنەوەیان بۆ کامپى زعتارى کە لەوێ 

کەسی لە ڕۆژێکدا  0،227ەنابەران ناویان تۆمار دەکرێت،  تێکڕا ناوى بەشێوەیەکى ڕەسمى لەالیەن کۆمسیۆنى بااڵى پ

  .تۆمارکردوە

 

دا ژمارەکە ئایارى 08کەسى تۆمار کردووەو لە  725دا تەنها ناوى ئایارى 03ڕێکخراوى کۆچبەرانى نێودەوڵەتى لە 

کەس لە ڕێکخراوەکە  70تەنها ناوى  ئایارى 57تا  05کەس. هەروەها لە نێوان  013بەشێوەیەکى بەرچاو کەمبووەتەوە بۆ  

کەس بووە. دووبارە ژمارەکە لە کۆتایى مانگى  077 ئایارى 53تا  50تۆمارکراوەو تێکڕایى ژمارەى ڕۆژانەش لە نێوان 

دا ئایارى 58کەس لە  0،758دا ڕووى لە زیادبوون کردووە، بەاڵم لە هەفتەکانى دواتردا ژمارەکە بەرزونزمى کردووە: ئایار

ى حوزەیران تۆمارکراون کە 0تا  ئایارى 55تۆمارکراوە ، جیاوازییەکە زۆر بووە لەگەڵ  ژمارەى ئەو ناوانەى لە ناویان 

    .کەس بووە لە ڕۆژێکدا 071ى حوزەیرانیش  تێکڕا 02تا  2کەس بووە و  08و کەمترین  508بەرزترین 

و بوونى  شەڕو پێکدادانى ناوەناوە لەو ناوچانە  هەرچەندە بەرپرسانى ئەردەنى نکۆڵى لە داخستنى سنوورەکانیان دەکەن

دا بە ئاستەنگ ئایاردەکەنە بیانوو بۆ بەرزو نزمى لە ژمارەى ئاوارەکاندا، بەاڵم هەشت ئاوارەى سورى کە لە مانگى 

تى گەیشتبوونە ئەردەن بە هیومان ڕایتس وۆچیان ووت، بەرپرسانى ئەردەنى هەوڵى ڕێگریکردنیان لەوان و چەندانى هاوواڵ

تر دابوو کە وویستبوویان بچنە ناو ئەردەن. ئەو کەسانە ووتیشیان، بەرپرسەکان پێیان ووتوون کە سنوور بۆ ماوەیەکى کاتى 

  .کەس دەدرێ لە ڕۆژێکدا بۆ چوونە ناو وواڵتەکەیان 021تا  21بەڕووى هەموو ئاوارەیەکدا داخراوە و تەنها ڕێگە بە 

 

دا لەگەڵ مێردەکەى و سێ منداڵى ئایارى حومسى سوریایە و لە ناوەڕاستى مانگى ساڵ کە خەڵکى شار 53ئەمنەى تەمەن 

گەیشتبوونە خاڵى سنوورى جابر بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت کە بەرپرسانى ئەردەنى لەسەر سنوور مۆرى چوونە 

 ەکانیان کانسڵ کراوەتەوە. ناوەوەی ئەردەنیان لە پاسپۆرتەکانیان دابوو، بەاڵم دواترو بەرلە پەڕینەوەیان بۆ ئەردەن مۆر

 

   :پاش هەشت ڕۆژ  چاوەڕوانى لەسەر سنوور ئینجا ڕێگەیان پێدراوە بچنە ناو ئەردەنەوە



 

سەرەتا بەپاسپۆرتەکانمانەوە لە سنوورە ڕەسمیەکە پەڕینەوە...ئینجا گەیشتینە بەشە ئەردەنیەکەى سنوور تا لەوێ 

کەم جار، مۆرى چوونە ناوەوەیان لە پاسپۆرتەکانماندا، بەاڵم پاسپۆرتەکانمان مۆرى چوونە ناوەوەى لێبدرێت. یە

دواتر هەڵیانوەشاندەوە. بۆیە دەبوایە بگەڕاینایەتەوە بۆ سوریا. هاواریان بەسەرماندا دەکردو دەیان ووت، بڕۆنە 

 "!دەرەوە لێرە، بگەڕێنەوە بۆ سوریا

 

ر زەویەکە دانیشتین. بۆ ماوەى هەشت ڕۆژ لە خاڵى سنوورى جابر لە دەروازەى  سوریا بەجێیان هێشتین. لەسە

خێزان دەبوون. پاسەوانەکان نەیان ووت  بۆ دەبێت لەوێ  21تا  21لەوێ ماینەوە. خەڵکێکى زۆرى لێبوو نزیکەى 

چاوەڕێ بکەین.  ئەمنى ئەردەن پێیان ووتین دەبێت کەسێک بدۆزینەوە وەک کەفیل یان کەسێک بناسین ئینجا 

رەکە بپەڕینەوە ...ڕێگەیان پێنەدەداین لە سنوورەکەیان نزیک ببینەوە. هاواریان ڕێگەمان پێدەدەن لە سنوو

بەسەرماندا دەکرد، بۆچى لەسەر ئەم جادەیە دانیشتوون؟ بۆچى ناگەڕێنەوە بۆ وواڵتەکەتان؟  پێمان ووتن کە ماڵ و 

  .حاڵمان وێران بووەو ناتوانین بگەڕێینەوە

 

ەرپرسانى ئەردەنى و شەڕکەرانى سوپاى سوریاى ئازاد پێیان ووتوون کە حکومەتى هەندێکى تر لە ئاوارەکان ووتیان کە ب

  .ئەردەنى تەنها ڕێگە بەژمارەیەکى کەم دەدات بۆ چوونە ناو وواڵتەکەیەوە

 

دا گەیشتبوونە ناو سنوورى ئایارى 53ساڵەکەى لە 25ساڵ کە خەڵکى پارێزگاى درعە لەگەڵ دایکە  51محمدى تەمەن 

کە بەرپرسانى سوپاى سوریاى ئازاد بەو هاوواڵتیە سوریانەى کە بەرەو سنوورى ئەردەن لە نزیک خاڵى ئەردەن، ووتى 

پەڕینەوەى سنوورى الشهاب دەڕویشتن دەووت کە بەرپرسانى ئەردەنى پێیان ڕاگەیاندوون  تەنها ڕێگەى چوونە ناوەوە بە 

ێک لە سنوور نزیک بووینەوە پاسەوانانى  سنوورى کەس دەدەن لە ڕۆژێکدا. محمد بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت کات 21

کەس دەدرێت  21ئەردەن  ڕێگریان لێکردین لە چوونە ناوەوە  بۆ وواڵتەکەیان و پێیان ووتین کە "هەر جارەى تەنها ڕێگە بە 

    ".بۆ پەڕینەوە

 

ەکەى لە نزیک خاڵى ساڵ کە یەکێک بوو لە ئاوارە سوریەکان ووتى، بۆ ماوەى هەشت ڕۆژ خێزان 03وەلیدى تەمەن 

   .دائایارى 55سنوورى الشهاب چاوەڕوانیان کردووە بەرلەوەى ڕێگەى چوونە ناوەوەیان پێبدرێت لە 

 

کەس دەدەن. پاشان  21دەسەاڵتدارانى ئەردەنى لەسەر سنوور بەپێى میزاجیان هەر جارە  ڕێگەى پەڕینەوە بە 

نوورەکە دادەخەن و ئینجا دەڵێن ڕێگەى چوونە ناوەوە بە کەسى یەکەم  س 21دەڵێن، " تەواو"....دواى پەڕینەوەى 

  .هیچ کەسى تر نادرێت

 

ساڵ کە خەڵکى گوندێکى بچووکى باشوورى شارى دیمەشقە و دایکى سێ منداڵە پاش  سێ ڕۆژ لە  70فاتمەى تەمەن 

 :چاوەڕوانى لە هەمان خاڵى سنووری ئینجا ڕێگەى چوونە ناوەوەى بۆ ئەردەن پێدرا بوو

 

ڕۆژ پێیان ووتین کە سنوورەکە داخراوە. پاش ئەوەى بەرهەڵستکارەکان بە تەلەفۆن پەیوەندیان بە  یەکەم

کەس  21ئەردەنیەکانەوە کرد پێیان ووتین  کە بەرپرسانى ئەردەنى لەسەر سنوور ووتویانە بۆ ئەمڕۆ تەواو چونکە 

ەکان ووتیان، دەتوانین تەنها ژمارەیەکى پەڕیونەتەوە. بۆیە دەبێت چاوەڕێ بکەن تا ڕۆژى داهاتوو." بەرهەڵستکار

کەم ببەین چونکە ئەردەنیەکان پشکیان بە ئێمە داوە." هەندێک دەبوو ماوەى دوو تا سێ هەفتە چاوەڕوانى بکردایە 

بۆ پەڕینەوە. دەمان بینى کە بەرهەڵستکارەکان بە تەلەفۆن لەگەڵ ئەردەنیەکان قسەیان دەکرد....کاتێک گەشتینە 

ن  ڕوو بەڕوو قسەیان دەکرد، بەاڵم لەبەرەوەى ئێمە ژنەکان دوور بووین گوێمان لە قسەکانیان سنوور بینیمان

هەوڵیان دەدا -نەدەبوو. یەکەم ڕۆژ نەچووینە دەرەوە. ڕۆژى دووەم سوپاى سوریاى ئازاد ووتیان کە ناتوانین بڕۆین

      .پەکەوتەو نەخۆشەکان ببەن

 

 ورکیابەزۆر گەڕاندنەوە لەسەر سنوورەکانى ت



دا ڕاپۆرتى کرد لەسەر ڕێگریکردن لە چوونە ناوەوەى  هەزاران ئاوارەى 5105هیومان ڕایتس وۆچ  لە تشرینى یەکەمى 

  . سورى کامپەکانى " باب سالم" و "ئەتما" و خاڵە سنووریەکانى تر لەالیەن تورکیاوە لە  مانگى ئابى ئەو ساڵەوە

 

وەى تورکیا بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت کە زانیویەتى ژمارەیەکى زۆر لە هەمان مانگ بەرپرسێکى بااڵى وەزارەتى دەرە

ئاوارەى سورى لە نزیک سنوورەکانى تورکیا هەن، بەاڵم زانیارى نیە لەسەر ئەوەى  کە گوایە دەسەاڵتدارانى تورکى 

ند گرووپێکى تورکى ڕێگریان لێکردبن لە پەڕینەوە بۆ ناو تورکیا. ئەو بەرپرسە ووتیشى کە وواڵتەکەى هاریکارى چە

کردووە لە ڕەوانەکردنى یارمەتى بۆ ئەو سوریانەى لەو دیو سنوورەکانى تورکیاوە لە ناو وواڵتەکەیاندا پێویستیان بە 

  .هاوکارى مرۆییە، بەاڵم بەالى حکومەتى تورکیاوە ئەم خەڵکانە ژیانیان لە مەترسیدانیە

 

ەکان دابین دەکەن و لەگەڵ چاالکەوانە سوریەکان کاردەکەن لە هەندێک لەو کەسانەى هاوکارى مرۆیى بۆ ئاوارە سوری

دا بە هیومان ڕایتس وۆچیان ووت، لە هەندێک لە خاڵە سنووریە ڕەسمیەکاندا پاسەوانانى تورکی  ڕێگری 5107حوزەیرانى 

وەیان بەو کەسانەداوە  چوونە ناوەوەیان لە هەزاران هاوواڵتى سورى بۆ ناو وواڵتەکەیان کردووە ، تەنها مۆڵەتى چوونە ناوە

  .کە پێویستیان بە چارەسەرى پزیشکى خێرا هەبووە

 

 511تا  021چاالکەوانێکى سورى ووتى، دەسەاڵتدارانى تورکى لە دوو هەفتەى ڕابردوودا داواکارى چوونە ناوەوەی 

ڵە سنووریە بە تەواوى خێزانیان لە خاڵى پەڕینەوەى سنوورى "ئەتما" ڕەتکردۆتەوە  لەبەرەوەى کامپێکى  نزیک ئەو خا

پڕبووە. چاالکەوانەکە ووتیشى، ئەو خێزانانە ناچار بوون تێکەڵى ئەو هەزارەها خێزانەى تر ببن کە نیشتەجێى ئەو کامپانەن 

    .لە ناوخۆى سوریادا بەشێوەیەکى کاتى بۆ خەڵکانى بێ ماڵ و حاڵ کراونەتەوە

 

ى حوزەیراندا کامپى باب السالم بەر هێرشێکى ئاسمانى سووپاى 52 هەر ئەو چاالکەوانە بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت ، لە

سوریا کەوت و لە ئەنجامدا حەوت کەسى ناو کامپەکە بریندار بوون و  ترس و دڵە ڕوکێیەکى زۆریش کەوتە نێو 

وەوەیان  بۆ  دانیشتوانەکەیەوە. چاالکەوانەکە ووتیشى، بە مەبەستى چارەسەرى پزیشکى، حەوت بریندارەکە مۆڵەتى چوونە نا

تورکیاپێدرا، بەاڵم خاڵى پەڕینەوەى  سنووری نزیک  کامپەکە بە داخراوى مایەوە. لە پاش هێرشەکە دانیشتوانى ناو کامپەکە 

   .خۆپیشاندانێکى ناڕەزاییان لە دژى ڕێگریەکانى دەسەاڵتدارانى تورکیا لە پەڕینەوەیان بۆ ناو وواڵتەکەیان سازدا

 

سوریا ئەوەى پشت ڕاستکردەوە کە تا ناوەڕاستى مانگى حوزەیران خاڵى پەڕینەوەى سنوورى  چاالکەوانێکى ترى خەڵکى

باب السالم چیتر بۆ ئاوارە سوریەکان کراوە نەبووە ، ئەوەش ژیانى چەندەها خێزانى  ناو کامپەکەى خستۆتە ژێر هەڕەشەى 

وە بۆ ناو تورکیاو لە ناو پارکێکى گشتى شارى هێرشەوە. چاالکەوانەکە ووتى، هەندێک لەو ئاوارانە بەنهێنى پەڕیونەتە

  .کیلیس کە دەکەوێتە نزیک خاڵى  سنووریەکە لە ژێر خێمەدا گوزەران دەکەن

 

هیومان ڕایتس وۆچ ووتى، نە  نەبوونى جێگا لە ناو کامپەکانداو نە ناردنى هاوکارى مرۆیى لە ڕێگەى سنوورەکانەوە  بۆ ناو 

اخستن لە چوونە ناوەوەى ئەو سوریانەى لە جەنگى وواڵتەکەیان هەڵدێن بۆ ناو تورکیا. سوریا بیانوون بۆ ڕێگرتن یان دو

لەبرى ئەوە  دەبێت تورکیا بەخێرایى هاریکارى ئاوارە سوریەکانى ناو وواڵتەکەى بکات و پاش پرۆسەى لێکۆڵینەوەو پێدانى 

     .ێیان بکاتمۆڵەت پێیان دەبێت ئازادیان بکات لە گەڕان و لە کامپى کراوەدا نیشتەج

 

 هەڕەشەى ئەمنى لەسەر ئەو ئاوارانەى لە ناوچە سنووریەکانى ناو سوریادان

هیومان ڕایتس وۆچ ووتى، هێرشە ئاسمانى و مووشەکیەکانى هێزەکانى سوپاى سەر بە بەشار ئەسەد بۆ سەر ناوچە 

زاران هاواڵتى سورى کە هەوڵى سنووریەکان کەمتر بووەتەوە بە بەراوورد بە ناوچەکانى دیکەى سوریا، بەاڵم  هە

جێهێشتنى وواڵتەکەیانداوە و ڕێگریان لێکراوە لە چوونە ناو وواڵتانى دراوسێى وەک عێراق و ئەردەن و تورکیا لەو 

 .ناوچانەدا نیشتەجێبوون کە پێشتر بەر هێرشى ئاسمانى مووشەکى کەوتوون

 

ق بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت، زیادبوونى هێرشە کارمەندی یەکێک لە ڕێکخراوە مرۆییەکانى ناو کوردستانى عێرا

مووشەکیەکان لە نزیک شارۆچکەى" الربیع" ى باکورى ڕۆژهەاڵتى سوریا لە ماوەى مانگى حوزەیراندا ناوچەکەى خستۆتە 



مەترسیەوە. ئەو کارمەندە ووتیشى، هێرشەکان وایکرد کە حکومەتى ناوەندى و حکومەتى هەرێمى کوردستان ڕێکەون 

 .اخستنى خاڵى سنوورى فیشخاپوورلەسەر د

 

ئەو هاوواڵتیە سوریانەى  بەم دواییانە هەوڵى پەڕینەوەیان بۆ ناو وواڵتى ئەردەن دابوو ڕووبەڕووى مەترسى بوو بوونەوە 

بەهۆى شەڕوپێکدادانەکانى نێوان هێزەکانى حکومەتى سوریاو هێزەکانى سوپاى سوریاى ئازاد لەو ناوچە سنووریانە.  

و حوزەیرانى ئەم ساڵدا سەربازانى سورى  ئایارئەردەنى بە هیومان ڕایتس وۆچیان ووت کە لە مانگى بەرپرسانى 

ڕاستەوخۆ تەقەیان لە ئاوارەکان کردووە بە مەبەستى ڕێگریکردن لێیان لە گەیشتنە سنوورەکان. هیومان ڕایتس وۆچ پێشتر 

یەن سەربازانى سوپاى سوریاوە لەکاتى پەڕینەوەیان لەسەر راِپۆرتى کردبوو لەسەر کردنە ئامانجى هاوواڵتیانى  سوری لەال

 .سنوورەکانى وواڵتى ئەردەن

 

ڕاپۆرتى میدیاکان و ئەو ئاوارانەى کە قسەیان بۆ هیومان ڕایتس وۆچ کرد لە مانگى حوزەیراندا جەختیان لە بوونى شەڕو 

ا کردەوە کە ئەوەش مەترسی ڕاستەوخۆی لەسەر ى ئەم ساڵدئایارپێکدادانى تووند لە ناوچە سنووریەکان لە کۆتاى مانگى 

 .ژیانى ئەو ئاوارانە دروستکردوە کە لەو ناوچە سنووریانە گیریان خواردووە

 

ئەمە جگە لەوەى  کە کامپە گەورەکانى وەک "باب السالم" و "ئەتما"ى نزیک ناوچە سنووریەکانى تورکیا لە ناو سوریادا 

ى حوزەیراندا کرایە سەر 52وریا کەوتوون  بەو هێرشانەوەش کە بەم دوایانە لە بەر هێرشى ئاسمانى هێزە هەواییەکانى س

    .ى تشرینى دووەم کرایە سەر کامپى ئەتما52کامپى باب السالم و لە 


