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Rikberiya kurdî ya sûrî ҫi dixwaze?

Siyaset di navbera Hewlêr, Silêmanî, 
Şam û Qendîlê de

1 KurdWatch, 11ê hizêrana 2011ê, 

»Qamişlo: Partiyên kurdî  naxwazin 

bi Beşar el-Esed re biaxivin«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=1652&z=ku>.

2 KurdWatch, 8ê nîsana 2011ê, 

»Şam: Kurdên bê nasname yên 

qeydkirî dibin welatiyên  Sûriyê«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=1404&z=ku>.

3 KurdWatch, 2ê gula-

na 2011ê, »Şam: Zagona 43ê 

veguhestina mafên milkiyetê 

li herêmên sînor hesan dike«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=1476&z=ku>.

Li destpêka xwenîşandanan li Sûriyê di bihara sala 2011ê 
de gelek ҫavdêr di wê baweriyê de bûn ku Kurd dê roleke 
sereke di herifandina rêjîmê de bilîzin. Li gel ku rikeberi-
ya kurdî di nav zêdeyî destek partiyên siyasî de parҫebûyî 
ne jî, lê ew bi tevayî parҫeya opozisyona sûrî ya herî baş 
bi rêxistin bû. Herweha wêneyên xwenîşandanên girseyî 
yên sala 2004ê hîn li ber ҫavan bûn, gava pevҫûnên di 
pey lîstikeke futbolê re li Qamişo bûn destpêka protesto-
yên dijberên rêjîmê yên ku bi rojan li herêmên kurdî 
berdewamkirin, her weha li Şamê,  Helebê û bajarên din 
yên xwedî hejmarek baş ji rûniştiyên kurd jî. Di hizêra-
na 2011ê de gava xwenîşandanên dijberên rêjîmê desthi-
lata sûrî xistibûn bin zexteke giran de, serokên partiyên 
siyasî yên kurdî ji bo cara yekê fermî hatin vexwendin 
ji bo danûstandinan li paytextê.1 Ev vexwendin  ‒  ya 
ku pişt re ji aliyê partiyan ve hate redkirin ‒ parҫeyek 
bû ji »pakêteke kiryarên pro-kurd«, ku desthilata sûrî 
ji destpêka protestoyan ve bi rêve biribû. Di nav kirya-
ran de herweha zagonek hebû ji bo hemwelatîkirina 
kesên bênasneme yên ku wek (ecanib/biyanî) qeydkirî 
ne, ku di 7ê nîsana 2011ê de derketibû,2 û vekişandina 
zagona 49ê di 26ê adara 2011ê de, ya ku veguheztina 
erdan li herêmên li ser sînor asteng  kiribû.3 Pêkanîna du 
daxwazên serekî yên partiyên kurdî û herweha yên gel 
ne encama danûstandinên serkeftî bû, lê divê bê dîtin 
wekû hewldanekê ji bo rê li ber beşdarbûna Kurdan di 
protestoyan de bê girtin yan ji kêmayî bê lawaz kirin. 
Bi rastî jî Kurd heta niha tenê roleke ne bingehîn dilîz-
in di berxwedanan de. Sedemên vê yekê di xêzên jêrîn 
de dê werin şirovekirin. Ji aliyekî din ve ev raport dê 



4 KurdWatch, Ҫileya pêşî-

na 2011, »Kî ye oposîtsyona 

kurdî ya sûrî? Rewşa partiyên 

kurdî ji sala 1956ê ta 2011ê«, 

<http://www.kurdwatch.org/pdf/

kurdwatch_parteien_ku.pdf> û 

<http://www.kurdwatch.org/pdf/

kurdwatch_parteien_ku_2.pdf>.

5 Herweha hin ҫalakvanên ciwan 

yên kevin endamên Partiya Yekîtî 

ya Kurdî li Sûriyê bûn.

6 Hevpeyvîn bi Ebdulselam 

Osman, siyasetmedar û çalakvan, 

10ê ҫileya paşîna 2013ê.

7 KurdWatch, 29ê hzêrana 2011ê, 

»Çalakvanê kurd Can Qamişlokî: 

›Piraniya xwenîşanderan nimêj na-

kin‹«, <http://www.kurdwatch.org/

html/ku/hevpeyvin1.html>.

8 KurdWatch, 7ê nîsana 2012ê, 

»Qamişlo: Çalakvanên kurd ji bo 

cara yekê di bin dirûşmeke xweser 

de xwenîşandanan li dar dixin«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2492&z=ku>.

9 KurdWatch, 16ê gulana 2012ê, 

»Qamişlo: Xwenîşander di-

rûşmên islamî rexne dikin«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2529&z=ku>.

tev li raporta me ya ҫileya pêşîna 2011ê hatî belavkirin 
»Rikebiriya kurdî sûrî kîye? Pêşveҫûna partiyên kurdî di 
navbera 1956‒2011 de«4 bibe û dê pêşveҫûnên ji cotme-
ha 2011ê destnîşan bike. Hêjayî gotinê ye ku term û tê-
gehê »rikberî« di vê raportê de dê bi awayekî ji berê 
ferehtir were bikaranîn ku komên ciwanan û yekîneyên 
kurdî yên di nav Artêşa Azad ya Sûrî de wekû aliyên nû 
ne ji rikberiyê ku hatine ser sahneya siyasî.

Komên ciwanan: Ji pêşengên şoreşê 
ber bi komikên paşguhkirî de

Tê zanîn ku di sala 2004ê de komên ciwanan bûn ên 
ku alîkariya tevgera protestoyê li dijî rejîma Esed di-
kirin û ne partiyên siyasî bûn, her weha di destpêka 
sala 2011ê de jî ne partiyên siyasî bûn, lê di serî de 
kesên ciwan bûn. Tenê Şepêla Pêşerojê ya Kurdî li Sû-
riyê ji nav partiyên dudilî hîn li destêpka şoreşê vekirî 
xwe da aliyê xwenîşanderan.5 Wekû encam di navbera 
Şepêla Pêşerojê û partiyên dî yên kurdî de qutbûnek 
ҫêbû: Eger em Partiya Yekîtiya Demokrat PYD, ku şaxê 
sûrî yê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ye li aliyekî 
deynin, Şepêla Pêşeroj partiya tekane ye, ku ne di bin 
sîbera Encumena Niştîmanî ya Kurdî de ye.

Qet ti nîşanên piştrast nînin girêdayî têkiliyên di 
navbera wan kesên ciwan de, yên ku di salên 2004/2005 
de ҫalak bûn, û ewên ku di destpêka sala  2011ê de 
destpêkirin ku xwenîşandanan li dar bixin. Lê bêhtir 
komîteyên herêmî yê hevrêziyê li parҫeyên erebî yên 
welêt nimûne bûn ji bo sazkirina komên mîna wan li 
deverên kurdî.6 Li destpêkê van komîteyên kurdî du-
ruşmên xwenîşandanan bi hogirên xwe yên erebî re 
nîqaş û hevbeş dikirin.7 Lê dawiya adara 2012ê ҫalak-
vanên kurd destpêkirin, duruşmên xwe yên taybet afi -
randin ‒ duruşmên ku pir caran girêdayî babetên kurdî 
bûn û berî wê nikarîbûn wekû duruşmên hevbeş cih 
bigrin.8 Dûr ji pirsa guhdana babetên taybet bi pirsa 
kurdî di duruşman de bikaranîna duruşmên olî bû nuqte-
yeke gotûbêj û astengiyê. Bi gotinên ҫalakvanekî kurd:

»Şoreşa me ya azadî û rûmetê ye. Em nikarin tê 
bigihîjin ka ҫima ewqas duruşmên islamî bibin 
duruşmên sereke.«9
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10 KurdWatch, 25ê ҫileya pêşî-

na 2012: »Ebdulselam Osman, siya-

setmedar û çalakvan: ›Xebat Dêrikî 

ez revandim, wî demançe xiste serê 

min‹«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2713&z=ku>.

11 Gava kesên xudan biryar di 

nava partiyan de naskirin, ku ko-

mên ciwanan her û her bêhtir alîgi-

ran dibînin, wan rêxistinên xwe yên 

ciwanan damezrandin; herweha 

Edîb Ebdulmejîd binere »Kurdi-

sh youth forces in Syria accuse 

parties of squeezing them out«, 

Rûdaw, 14ê çileya paşîna 2013, 

<http://www.rudaw.net/english/

news/syria/5656.html>.

Li gel van zehmetiyên bi opozisyona erebî re parti-
yên kurdî jî roleke mezin di »kurdîkirina« xitabê de 
lîstin, ev rol jî bêhtir hat xuyakirin dema ku ala serxwe-
bûna sûrî ya 1932ê, ku sembola şoreşa sûrî ye, di xwe-
nîşandanên bajarên mîna Qamişlo de hêdî hêdî nema 
hate hildan. Bêhtirê nûnerên partiyan ji destpêkê ve 
guh ne didan protestoyan û xwe ji opozisyona erebî dûr 
dikirin, nemaze ji parҫeyên ku daxwaza herifandina rê-
jîmê dikirin. Endamên partiyan wek nimûne rexne diki-
rin ku »Ereban« Kurd di serhildana xwe a li dijî rêjîma 
sûrî de sala 2004ê bi tenê hiştin û wisa jî niha ti sedem 
tine ku piştgiriya »şoreşa erebî« bikin.

Destpêkê Komîteyên Hevrêziyê yê herêmî bi xurtî 
kesên ciwan bi ser xwe de dikşandin, lê di du salên ҫûyî 
de rola wan hêdî hêdî kêm bû. Yek ji sedeman ewe, ku 
pêşxistina ҫalakiyên berdewam zehmete, ji ber kêmbû-
na derfetan, sînorkirina piştgiriyê ji derve û kêmbûna 
pisporiya rêxistinî. Lê aliyekî dinî giringtir xuya dike, 
herwekû ҫalakvan Ebdulselam Osman di hevpeyvînekê 
de radigihîne:

»Li destpêkê komên hevrêziyan bi xurtî mezin di-
bûn. Piştî demekê ev yek kêm bû. Mirovan dîtin, ku 
komên hevrêziyan roj bi roj bêhtir mîna partiyan 
tevdigerin. Niha ew gelekî kêmhêzin û lawazin, ew 
nikarin civakê biguherin.«10

Birastî gelek komên ciwanan xwe hel kirin, hinekên din 
parҫe bûn yan jî bi hev re bûn yek, lê di demeke kurt de 
dîsa parҫe dibûn. Niha tenê kêm komên ciwanan yên 
serbixwe hene, bêhtirên wan nêzîkî partiyeke kurdî ne.11

Herweha Encumena Niştîmanî ya Kurdî ya ku di 
cotmeha 2011ê de hat damezrandin û niha hemû parti-
yên kurdî di bin baskên xwe de dihewîne, ji bilî Şe-
pêla Pêşerojê û PYD, nûnerên gelek komên ciwanan 
(û nûnerên komên jinan û kesên serbixwe) jî endamin. 
Lê ev lîstikvanên nû ne dikarîn roleke xuyakirî li ser 
siyaseta Encumenê bilîzin, bêhtir ew ji aliyê partiyan 
hatin asîmîlekirin û bidûrxistin. Nûnerên ҫar komên ci-
wanan tevlî Kongireyên ciwan yên Encumena Nişîmanî 
ya Kurdî nebûn (di 10ê û 11ê ҫileya paşîna 2012ê de), 
ji ber rêjeya komên ciwanan ji sihî hatibû daxistin û 
bûbû panzdeh. Herweha partî hatin tawanbarkirin, 
ku ew komên ciwanan yên nêzîkî partiyan li hember 
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12 KurdWatch, 24ê çileya paşî-

na 2013ê: »Qamişlo: Encûmena 

Niştimanî ya Kurdî ji nû hat hilbi-

jartin«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2734&z=ku>.

13 Wek nimûne binere  KurdWatch, 

8ê şibata 2012ê, »Efrîn/Qamişlo: 

Alîgirên PYD  êrîşî xwepêşande-

ran dikin li Efrîn û  Qamişlo«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2446&z=ku>; 

 KurdWatch, 30ê çileya pêşîna 2012ê, 

»Kobanî: PYD çalakvanan  direvîne«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2719&z=ku>.

yên serbixwe bêtir didin pêş, ji bo ku bi vî awayî cihên 
bêhtir bi dest partiyan bikevin.12 Ta ҫi radeyê nûnerên 
komên ciwanan ji aliyê partiyan ve hatin kontrol û ma-
nîpûlekirin, di destpêka şibata 2013ê de di amadeki-
rina kongireyê ciwanan de hat xuyakirin, ew komîteya 
ku nûnerên komên ciwanan ji bo Encumena Niştîmanî 
ya Kurdî hildibijêre. Kongir ne ji aliyê nûnerên komên 
ciwanan ve hatiye amadekirin, lê ji aliyê komîteyekê, 
ku bêhtirê endamên wê ji »pasvanên kevn« ên partiyan 
bûn. Endam wek nimûne ev bûn: Ismaîl Hemê, sekre-
terê Partiya Yekîtî ya Kurd li Sûriyê ‒ Yekîtî û Feysel 
Yûsif, serokê berê yê Encumena Niştîmanî ya Kurdî. 
Ne surpirîs bû ku nûnerên ciwanan yên hilbijartî nêzîkî 
partiyên siyasî bûn, di serî de Yekîtî, herdû parҫeyên 
Azadî û Partiya Demokrat a Kurdî li Sûriyê (el-Partî) ya 
Ebdulhekîm Beşar.

Di heman demê de li bajarên mîna Qamişlo, Amûdê, 
Kobaniyê û Dirbêsiyê balkêş bû, ku kesên ciwan tevlî 
koman dibin, yên ku ne girêdanên partiyan lê balkêşî û 
armancên hevbeş wan digihîne hev. Navendên civakî û 
yên ciwanan hatin sazkirin, yên ku giraniya xwe danîn 
li ser perwerde, ҫand, siyaset û mafên mirovan û li ser 
karê kesên xebatkarên fexrî û yên ku gelek kes tevlî 
wan dibûn. Eger parҫeyek mezin ji ҫalakvanan nêzîkî 
partiyên siyasî bin jî, lê ҫavên wan ne tenê li ser vê 
koma alîgirên muhtemele. Ev hemû nîşaneke ji wê yekê 
re ku nifşek ji ciwanan heye, ku ҫalakin dûr ji bingeh 
û strukturên partîzanî yên ne aktîv û di radeya herêmî 
de dixwaze berpirsiyarîyê hilgire. Lê heta niha ev kom 
piҫûke, loma ew nikare rolekê li ser pêşxistinê di nava 
civaka kurdî de bi berdewamî bilîze.

Li Efrînê rewş ji destpêkê ve cuda bû. Li vir PYD qet 
rê neda komên ciwanan yên ku nû dihatin sazkirin ku 
xwe pêşbixin. Kesên ciwan, yên ku xwe bi xwe rêdixistin 
û xwenîşandanên dijberî rêjîmê birêve dibirin, hatin 
tirsandin, tehdîd kirin, revandin û kuştin. Li  Dêrikê, ku 
PYD li wir jî xurt bû, rewş mîna Efrînê bû.13

KURDWATCH●Nivîsar 9 6



14 Hîn berê gelek yekîtîyên 

partiyên kurdî yên siyasî he-

bûn yên jiyankurt; ji bo vê yekê 

binere KurdWatch, çileya pê-

şîna 2011, »Kî ye oposîtsyona 

kurdî ya sûrî? Rewşa partiyên 

kurdî ji sala 1956ê ta 2011ê«, 

<http://www.kurdwatch.org/pdf/

kurdwatch_parteien_ku.pdf>, 

20‒23.

15 Binere »Ragehandina dawî ya 

Kongreya Niştimanî ya Kurdî li Sû-

riyê«, <http://www.kurdwatch.org/

pdf/KurdWatch_D029_ku_ar.pdf>.

Partiyên Encumena Niştîmanî ya Kurdî: Siyaset 
di navbera Hewlêr, Silêmanî û Qendîlê de

Encumena Nîştîmanî ya Kurdî di cotmeha  2011ê de 
hat damezrandin bi wê armancê ku ji belavbûna, xurti-
ya komên ciwanan sûdê wergire û partiyên siyasî yên 
kurdî ji hêla bernameyan ve bibin yek14 û nûnertiya 
daxwazên kurdî bi rengekî aktîvtir bikin. Heta niha ti 
yek ji van armancan nikarîye were bi cih anîn.

Weke li jor hatî nîşandan partiyan karîbûn komên 
ciwanan asîmîle bikin, lê ev yek nebû arîkar ji bo xurt-
kirin yan zengînkirina rawatiyê, lê ew tenê alîkar bû ji 
bo bidawîkirina reqîb û munafi sên xurt.

Ji hêla bernameyan Encumena Nîştîmanî ya Kurdî 
ta niha qet tiştekî nû pêşkêş nekiriye. Konseptên pê-
şeroja siyasî ya Kurdan di Sûriyeke piştî Esed de ne 
zêdeyî gotina ne. Di ragehandina yekê de ya Encumena 
Nîştîmanî ya Kurdî ya 26ê cotmeha 2011ê girêdayî ҫa-
reserkirina pirsa kurdî hatiye nivîsîn:

»Kongre di wê nêrînê de ye ku gelê kurd li Sûri-
yê gelekî bingehîne, li ser erdê xwe yê dîrokî dijî û 
parçeyekî bingehînî ji tevna civakî, niştimanî û dîrokî 
ya Sûriyê ye. Ev yek pejirandina destûrî ya hebûna 
wî wek parçeyekî sereke û duyemîn neteweya me-
zin ji gelê Sûriyê pêwîst dike, herwiha peydakirina 
çareseriyeke demokratîk û dadmendî ji bo pirsa wî 
ya netewî, çareseriyek ku mafên wî yên çarenûsiyê 
di çarçoveya yekîtiya welêt de garantî dike. Kongre 
herwiha di wê dîtinê de ye ku li aliyekî çareserkirina 
pirsa kurdî destpêkeke ji bo demokratiyeke rasteqîne 
û li aliyê din jî ezmûneke ji bo hêzên opozisyona sûrî, 
yên ku ji bo pêkanîna siberojeke baştir ji bo Sûriyê 
dixebitin, li ser bingeha ku Sûrî ya hemû sûriyan e.«15

Di nîsanê de Encumena Nîştîmanî ya Kurdî bername-
yeke siyasî ya nû nivîsî, ku ji bernameya bingehîn cu-
daye, ku mafê ҫarenûsî yê Kurdan û nenavendîkirine-
ke siyasî nema bi awayekî vekirî tên xwestin. Lê Ismîl 
Hemê, sekretêrê Yekîtî û endamê Encumena Nîştîmanî 
ya Kurdî di ragehandineke ҫapemeniyê de tekîd dike, 
ku daxwaza mafê ҫarenûsiyê dîsa beşeke ji bernameyê. 
Ew di wê nivîsê de, ku pejirandina destûrî ya gelê kurdî 
û nansnameya wî ya netewî û pejirandina zimanê kurdî 
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16 KurdWatch, 2ê gula-

na 2012ê, »Qamişlo: Encûmena 

Niştimanî ya Kurdî bername-

yeke siyasî ya nû pêşkêş dike«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2516&z=ku>.

17 KurdWatch, 28ê çileya pê-

şîna 2012ê, »Feysel Yûsif, se-

rokê Encumena Niştîmanî ya 

Kurdî: ›Carna tiştin ji Encu-

menê tên xwestin ku tenê hi-

kûmet dikarin pêk bînin‹«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2716&z=ku>.

18 KurdWatch, 7ê  çileya 

paşîna 2013ê, »Qamişlo: 

 Yekîtiya Siyasî ya Demokrata 

Kurdî ‒ Sûriye hat damezran-

din«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2722&z=ku>. 

Di dema ҫûyî de Yekîtî dev ji 

Yekbûnê berda; binere  KurdWatch, 

2ê tîrmeha 2013ê, »Qamişlo: 

 Yekîtî dev ji Yekîtiya Siyasî berdi-

de«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2867&z=ku>. 

Sedema vê yekê li vir dibe ku ew 

be ku li dijberî el-Partî ya Ebdul-

hekîm Beşar li gor baweriya wê ji 

aliyê PDK-Iraq ve arîkariya aborî 

baş nastîne.

mîna zimanekî fermî herweha pejirandina mafên nete-
wî yên rewa yên gelê kurd di hevahengiya bi peyman 
û belgeyên navnetewî de tên xwestin.16 Di ҫileya pêşî-
na 2012ê de Feysel Yûsif, serokê wê demê yê Encume-
na Nişîmanî ya Kurdî daxwazên kurdî wiha rêz kir:

»Mercên me ew bûn ku gelê Kurd û hebûna wî ya 
netewî di destûrê de werin bi cih kirin herweha ma-
fên wî yên netewî di hevahengiya bi peyman û belge-
yên navnetewî re bên parastin. Herweha divê Kurd 
li gor rêjeya wan ji tevaya gelê sûrî ya nêzîkî pazdeh 
ji sedî di Hevbendî [girêdayî vê saziyê li jêr binere] û 
komîteyên wê de cih bigrin. Rakirina tevaya siyaset, 
zagon û kiryarên cudaker li dijî welatiyên kurd û ve-
gerandina rewşa berê û tawîzkirina kesên ziyandîtî. 
Herweha gereke Sûriye fermî wekû ›Komara Sûri-
yê‹ bê binavkirin, ne wekû ›Komara Erebî ya Sûrî‹. 
Herweha em daxwaz dikin, ku Hevbendî xwe girêda-
yî wê yekê bibîne, ku piştgiriya hemû komên çekdar 
yên niştimanî bike, ne tenê Artêşa Azad ya Sûriyê. 
Evin daxwazên me ji bo Hevbendiya Niştimanî.«17

Girêdayî helwesta ber bi şoreşa sûrî ve û ber bi herifan-
dina rêjîmê ve, Encumena Nîştîmanî ya Kurdî niha ji 
du komikan pêk tê. Yek dixwaze ji dil piştgiriya şoreşê 
bigre ‒ nûnerên herî giring yên vê komikê evin: Yekîtî, 
herdû parҫeyên Azadî û el-Parî ya Ebdulhekîm Beşar. Ev 
partiyên han, yên ku di Yekîtiya Siyasî ya Demokrat ya 
Kurdî ‒ Sûriye de, ya ku di 15ê ҫileya pêşîna 2012ê de hatî 
damezrandin, hevbend bûn, nêzîkî Partiya Demokrata 
Kurdistan in (PDK) ya Mesûd Berzanî.18 PDK-Iraq ‒ eger 
bi hayedarî be jî ‒ piştgiriya şoreşa sûrî dike. Komika 
duyem di serî de pêk tê ji Partiya Demokrat a Pêşverû ya 
Kurdî li Sûriyê ya Ebdulhemîdê Hecî Derwiş û ji Partiya 
Yekîtî ya Demokrat a Kurdî li Sûriyê (Yekîtiya Demokrat) 
ya Miheyedîn Şêx Alî. Partiya Pêşverû xwedî têkiliyên 
xurte bi Yekîtîya  Niştîmanîya Kurdistanî re  (YNK) ya 
 Celal Talebanî, ya ku heta niha dudile ji aliyê şoreşa sûrî 
de. Û Yekîtîya Demokrat, ya ku di serî de li Efrînê xurte, 
xwedî têkiliyên baş yên teq lîdî ye bi PYD û makepartiya 
wê re, PKK. Ev komik li dijî hevkariyeke xurte bi wan 
parҫeyên opozisyona sûrî re, yên ku vekirî ji bo herifan-
dina rêjîmê dixebitin. Ev neyekbûna han bi xurtî arîkar 
bû, ku Encumena Nîştîmanî ya Kurdî ticarî nebû endam 
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19 Telefon bi Kamîran Haco re, 

28ê gulana 2013ê.

20 Hevpeyvîn bi Besam Ebdela re, 

endamê Encumena Nîştîmanî ya 

Sûrî û yê Şepêla Pêşerojê, Berlîn, 

31ê gulana 2013ê.

di Encumena Nîştîmanî ya Sûrî de, û tenê di destpêka 
îlona 2013ê de biryar stand ku bibe endam di yekbû-
na opozisyonê a herî xurt de, Hevbendiya Niştîmanî ya 
di 11ê ҫireya paşîna 2012ê hatî damezrandin. Ev biryar 
dibe ku berî hertiştî ji wê armancê hatibe, ku di haleta 
êrîşeke Welatên Yekbûyî yên Emerîka ya leşkerî, ya ku di 
wê demê de muhtemel bû, Artêşa Azad ya Sûriyê (AAS) 
ê li Sûriyê bûba xurt û di vê haletê de ê şaşiyek ba eger 
nebûban parҫeyek ji opozisyonê.

Hîn di dawiya gulana  2013ê de vexwendina Hev-
bendiya Niştîmanî ji bo ku Encumena Nîştîmanî ya 
Kurdî beşdar be di civîna wê de li Istanbûlê, ya ku di 
wê de gerek bû hejmara endamên hevbendiyê hatiba 
zêdekirin, hat red kirin. Fermî hat gotin, li destpêkê 
naverok dê bên gengeşekirin, berî ku li ser hejmara 
cihan bê axavtin. Di rastiyê de Encumena Nîştîmanî ya 
Kurdî nikarîbû biryareke hevbeş ji bo vê yekê bistîne. 
Li destpêkê gerek bû Kamîran Haco, nûnerê Ewropa yê 
el-Partî ya Ebdulhekîm Beşar, wekû nûnerê Yekîtiya Si-
yasî ya Demokrat ya Kurdî ‒ Sûriye beşdar bûba. Demek 
kin berî destpêkirina axavtinan hewldana beşdarbûnê 
hat redkirin.19 Dibe ku Yekîtîya Siyasî tirsiyabe ku bi-
rêveҫûneke wisa bibe sedema herifandina Encumena 
Nîştîmanî ya Kurdî a jihevketî. Erê du nûnerên Azadî 
ya Mistefa Cumaa herweha endamekî Partiya Yekîtiya 
Kurdistanî li Sûriyê li Istanbûlê amadebûn, lê ew qet 
ne xwedî maf bûn ku bi navê partiyên dî yan jî bi navê 
Encumena Nîştîmanî ya Kurdî danûstandinan bikin. 
Besam Ebdela, endamê Encumena Nîştîmanî ya Sûrî û 
yê Şepêla Pêşerojê:

»Endamên Azadî idîa kirin, ku ew bi navê Encumena 
Nîştîmanî ya Kurdî diaxivin. Lê Encumena Nîştîmanî 
ev yek piştrast nekir. Bi ser de jî Yekîtî ragehandi-
nek belav kir, ku endamên Azadî ne nûnerên wê ne. 
Kurd li Istanbûlê ne fermî pêre ne. Partiya tenha, 
ya ku vekirî daxwaza xwe nîşan da, ku bibe endamê 
Hevbendiya Niştîmanî, bê guhdan ma.«20

Di rastiyê de Şepêla Pêşerojê demeke dirêj partiya 
kurdî-sûrî ya tenha bû, ya ku zelal ji bo hevkariyeke 
xurt bi Hevbendiya Niştîmanî re disekinî  ‒ helweste-
ke ne pir hezkirî bû di nav gelê kurd de. Li vir bêhtir 
xurtbûna helwestên kurdî yên netewî tên dîtin. Mesele-
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21  Hevpeyvîn bi endamekî 

 rêxistina Ewropa yê Şepêla Pêşe-

rojê, Berlîn, 8ê hizêrana 2013ê 

22 KurdWatch, 7ê çiriya paşîna 

2011ê, »Heleb: Partiya Azadî perçe 

bû«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2180&z=ku>.

23 KurdWatch, 16ê nîsana 

2012ê, »Qamişlo: Partiya çep 

ya Kurd li Sûriyê parçe bû«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2501&z=ku>.

24 KurdWatch, 7ê çireya paşîna 

2012ê, »Qamişlo: Partiya Alûcî parçe 

bû«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2681&z=ku>.

25 Parҫeya dî pêveka »Kongir« di 

navê wê de heye.

26 KurdWatch, 18ê nîsana 2012ê, 

»Salih Gedo, endamê Polîtbîro-

ya Partiya Çep a Kurdî li Sûriyê: 

›Hinek partiyên kurdî hicetan 

peyda dikin, ji bo tevlî Encûmena 

Niştîmanî ya Sûrî nebin. Rastî ew 

e ku ew hîn ji rêjîmê ditirsin‹«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2504&z=ku>.

27 Ji bo tawanbarên din li 

hember Alî binere KurdWatch, 

25ê nîsana 2013ê, »Efrîn: Yekîti-

ya Demokrat dîsa Mihyedîn Şêx 

Alî wekû Sekreter dihilbijêre«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2809&z=ku>.

28 KurdWatch, 14ê gula-

na 2013ê, »Qamişlo: Yekîtiya 

Demokrat di metirsya parçebûnê 

de«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2824&z=ku>.

ya ku Şepêla Pêşeroj hem ne nêzîkî partiyên kurdî-iraqî 
ye PDK û YNK, û ne jî nêzîkî PKK ye, wê encamê bi xwe 
re tîne, ku ew ji van aliyan ve ti piştgiriya aborî nastî-
ne. Ev yek imkanên wê, yên xebata siyasî, bi xurtî sînor 
dike û li gor gotinên endamekî rêxistina Ewropayê dibe 
sedema kêmbûna endaman.21

Dûr ji neyekbûna siyasî di hundurê Encumena Nîştî-
manî ya Kurdî de meyldariya parҫebûnê jî di du salên ҫûyî 
de di nava hin partiyan de berdewam kirîye. Ji destpêka 
şoreşa sûrî sê partiyên Encumena Nîştîmanî ya Kurdî pa-
rҫebûn: Azadî,22 Partiya Çep a Kurdî li  Sûriyê 23 û Partiya 
Demokrat a Kurdî ‒ Sûrî ya Ebdilrehman Alûcî.24 Di her 
sê rewşan de jî parҫebûn ji ber pirsgirêkên şexsî bûn. 
Di partiya Alûcî de mesele girêdayî cîgirê rêberê partî 
yê mirî bû. Û herdû aliyên Azadî endamin di Yekîtiya 
Siyasî ya Demokrat ya Kurdî ‒ Sûriye, ti armancên wan 
yên siyasî yên xuya cuda nînin. Di haleta partiya ҫep de 
 Salih Gedo, serokê Partiya Çep a Kurdî li Sûriyê (komîte-
ya  navendî)25 bi xwe got ku »cudahiya nerînên rêxistinî« 
yek ji sedemên parҫebûnê bû.26

Partiyek dî jî, ya ku niha di nav pirsgirêkên hundurî 
de ye, Partiya Yekîtiya Demokrat e. Erê di kongirê dawî 
yê partiyê de, yê ku ji 30ê nîsanê heta 1ê gulana 2013ê 
li darket, Miheyedîn Şêx Alî dîsa wekû sekreter hat 
hilbijartin. Lê ew tê tawanbarkirin, ku  jinûhilbijartina 
wî tenê bicih hat ji ber ku kongireyê partiyê li  Efrînê 
lidarketibû. Ew bi xwe alîgirên wî hindkitirin ji yên 
baskê Qamişlo/Cizîrê yê partiyê. Nûnerên vî baskî 
herweha wî tawanbar dikin, ku ji salan ve bi rêjîmê re 
hevkariyê dike û ji destpêka şoreşê ve di rastiyê de si-
yaseta PYD pêk tîne. Alî herweha tê gunehbarkirin bi 
guherîna rêbazên siyasî yên bernameya ku di kongir de 
hatibûn danîn. Ragehandina dawî herifandina rêjîmê 
dixwest, lê di nivîsa weşandî de tenê qala bidawîkirina 
desthilatdariya hêzên ewlekariyê te kirin.27 Wekû enca-
ma pirsgirêkê komek ji endaman li destpêka gulanê 
dev ji partiyê berdan.28 Helwestên cuda ji PYD, rêjîm û 
ber opozisyona sûrî, ya ku xurtiyek danûstandina dide 
Encûmena Niştimanî ya Kurdî, dibin sedem ji bo pirs-
girêk di nava takepartiyan de.
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29 Ji bo hevrêziya di nav PKK û 

rêjîma Sûrî de di salên 1980yan 

û 1990an de binere Savelsberg & 

Tejel 2013: 192‒195.

30 Endamekî YNK li Berlînê 

piştrastkir, ku Talabanî di nav 

PKK/PYD, rêjîma îranî û desthilata 

sûrî de naberîtî kiriye; axavtineke 

 şexsî, Berlîn, ҫileya pêşîna 2012ê.

PYD: Di navbera hevbendiya stratejî bi 
rêjîmê re û xurtkirina hêza xwe de

Lîstikvanê sêyem û yê herî xurt li herêmên kurdî niha 
Partiya Yekîtiya Demokrat  e  (PYD) ya ku di 2003ê 
de hatiye damezrandin. Pişî derxistina rêberê PKK 
 Ebdula Ocelan ji Sûriyê di cotmeha  1998ê de29 hêdî 
hêdî radestkirina hejmarek mezin ji kadroyên bilind 
yên PKK ber bi Tirkiyê ve destpê kir herweha girtin 
û zindankirinên demdirêj yên alîgirên PKKê li Sûriyê. 
Damezrandina PYD gerek bû li alîgir û endamên PKKê 
yên ku li Sûriyê dijîn bi berdewamî bi partiyê ve girê-
bide; di heman demê de gerek bû jinûdamezrandina 
arîkar be ji bo ji zordariya dewletê xilas bibin. Evaya 
dawî qet bicih nehat: Ta destpêka protestoyên 2011ê 
PYD ne tenê ew partî bû ya xwedî bêhtir girtî, lê enda-
mên wê di adetê de ji endamên partiyên dî cezayên 
dirêjtir yên zindankirinê distandin û pêrgî îşkenceki-
rineke sîstematîk dibûn. Lê ji hingî ve rêjeyên hêzê di 
berjewendiya PYD de hatin guhertin û PYD/PKK dîsa 
kete hevkariyeke stratejîk de bi rêjîma sûrî re.

Serokê Iraqê û rêberê YNK dibe ku roleke sereke 
lîstibe di pêkanîna têkiliyan de di nav desthilata sûrî, 
PKK û, şirîkê sêyan, desthilata îranî.30 Di dema desthilat-
dariya Sadam Husên de Talabanî gelek salan penaber 
bû li Şamê ‒ têkiliyên wî yên baş bi malbata el-Esed re 
ji wê demê de ne. Herweha bi desthilata îranî re û bi 
PKK re ti têkiliyên nebaş nînin: Di dema şerê navxweyî 
yê kurdî de di nîvê salên 1990an de li Iraqê herdûwan 
piştgiriya YNK kirin li hember dijminê wê yê siyasî (yê 
wê demê) PDK ya Mesûd Barzanî. Li ser vê bingehê dibe 
ku Talabanî ev lihevhatin pêkanîbe: Di îlona 2011ê de 
Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê, PJAK, baskê îranî yê 
PKK, şerê xwe yê ҫekdarî li dijî Îranê bidawî kir. Ev ne 
tenê di berjewendiya Îranê de bû, lê herweha di berje-
wendiya YNK de jî, ji ber êrîşên ҫekdar yên  PJAKê her 
tim dibûn sedema êrîşên tolhildanê yên îranî li ser erda 
iraqî ya di bin destê YNK de. Hema di heman demê de 
PYD li Sûriyê xurt bû. Nêzîkî du sed endamên mîlîsên 
PKKê ji Tirkiyê û ji Iraqê herweha ҫekên ji Îranê li gor 
agahiyên ҫalakvanên cuda wê demê bi rêyên qaҫax ber 
bi Sûriyê ve hatibûn. Wisa bi xurtî PYD destpêkir ku gelê 
Kurd ji beşdariyeke bi rêk û pêk di şoreşê de dûr bike.
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31 KurdWatch, 3ê tîrmeha 2012ê, 

»Qamişlo: PYD qaçaxiya sînor 

kontrol dike«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2571&z=ku>; 

 KurdWatch, 12ê hizêrana 2012ê, 

»Qamişlo: Dîsa  xwenîşandan ‒ PYD 

cara yekemîn nuqteyên 

 teftîşê li Qamişlo saz dike«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2554&z=ku>.

32 Wek nimûne binere 

 KurdWatch, 1ê çileyê pêşîn 2012ê, 

»Amûd/Dirbêsî: Rejîma sûrî ba-

jarên din radestî PYD dike«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2698&z=ku>.

33 Telefonek bi ҫalakvanekî re li 

Dirbêsiyê, 3ê hizêrana 2013ê; axav-

tin bi nasekî dadwerê ku li Tirbesi-

piyê cih girtiye re, Berlîn, 2ê hi-

zêrana 2013ê. Hevrêziya di nav 

rêjîma sûrî û PYD piştgiriya leşkerî 

jî diguncîne. Ҫalakvanekî xwedî tê-

kiliyên xurt bi PYD re ji  KurdWatch 

re ragehand, helîkopterên rêjîmê di 

destpêka 2013ê de li Serê  Kaniyê 

vekirî piştgiriya YPG kirin bi ҫe-

kan li dijî AAS şer kirin; Telefonek 

bi ҫalakvanekî re ji  Qamişloyê, 

31ê ҫileya paşîna 2013ê.

Wisa xuyaye ku desthilata sûrî ji vê lihevhatinê sûdê 
werdigre, ji ber hêzên wê yên ewlekariyê ne mecbûrin 
bi xwe li dijî xelkên kurdî tevbigerin. Wisa mumkin bû 
ku partiyên siyasî, yên kurdî ji ber bikaranîna xurt ya 
hêzê li dijî xelkên Kurd, dev ji helwesta xwe ya bende-
warîyê li hemberî şoreşa sûrî berdin. Di heman demê 
de desthilatê karîbî hêzên xwe di navendên berxwe-
danê de kom bike. Herweha her bêhêzkirineke şoreşa 
sûrî di berjewendiya Îranê de ye: Herifandineke rêjîma 
Baas û bindestkirineke mumkin ya desthilatê ji aliyê 
Suniyên (hişk) li Sûriyê ji Îranê re tê wateya windaki-
rina hevalbendekî herêmî yê giring û pêwendiya yekser 
bi Hîzbulah re li Lubnanê zehmet bike.

PYD û mîlîsên xwe, Yekîneyên Parastina Gel ‒ YPG, 
niha desthilata dewletî li herêmên kurdî li Sûriyê bi cih 
dikin. Wan hejmarek mezin ji nuqteyên kontrolê sazki-
rin û parҫeyên mezin ji erdan li ser dirêjaya sînorên 
Tirkiyê û Iraqê birêve dibin. Ew bacên li ser benzînê 
û herweha xûkiyên sînor distînin.31 Rêjîma sûrî birêve-
biriya hejmareke bilind ya bajar û gundan ji PYD re 
hiştiye. Rastiya ku hemû bajar bê pevҫûneke leşkerî 
ya hêjayî gotinê ji aliyê PYD ve hatin standin, nîşane-
ke li ser lihevhatinekê di navbera PYD/PKK û rêjîma 
sûrî de, ҫi fermî bin û ҫi jî ne fermî bin.32 Di dema bi-
dawîkirina vê raportê de, di nîvê îlona 2013ê de, PYD 
bêhtirê bajarên parêzgeha Hisiҫa birêve dibir, Qamişlo 
û Hisiҫa ne di nav de, ku ew jî du bajarên mezinin û ji 
hêla stratejîk ve girîngin. Efrîn û Kobanî jî di bin destê 
PYD de ne. Karmendên dewletê li ser karê xwe mane. 
Ew hîn pereyên mehaneya xwe ji desthilatê distînin, lê 
ew ji endamên PYD ve tên birêvebirin, yên ku li take 
daîreyan hatine danîn. PYD herweha wekî rejîmê ji hêla 
sîstema dadmendî ve, dadgehên xwe jî avakir; lê nexu-
yaye ka li ser kîjan bingehên mafnasî ew tevdigerin. 
Pisporiya kesên dadwer yên dikevin kar cihê pirs û me-
tirsiyê ye. Li Tirbesipî û Dirbêsîyê, wek nimûne dadwe-
rin hatin danîn, ku tenê xudan fêrkirina dibistana sere-
tayîne. Peyrewiya wan a ji partiyê re faktora biryardare 
ji bo xebitandina.33

Ji alîkîve rewşa aborî ya PYD wekû baskê PKK bi 
rengekî xuya baştire ji ya hemû partiyên dî; ji aliyekî 
dî ve PYD dizane bê ҫawa birêvebirina xwe ji parҫeyên 
fereh ji herêmên kurdî li Sûriyê ji hêla aborî ve baş bikar 
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34 Bi şertê radestkirina zeviyên 

petrolê danûstandin di nav PKK û 

nûnerên rêjîmê de, di nav de rê-

berê dezgeha ewelkariya siyasî li 

Hisiҫa, binere KurdWatch, 8ê hi-

zêrana 2013ê, »Rimêlan: PKK û 

rêjîma sûrî li Rimêlanê hevrêziyê 

dikin«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2844&z=ku>.

35 ICG 2013: 16.

36 KurdWatch, 26ê çileya pa-

şîna 2013ê, »Serê Kanîyê: Dîsa 

pevçûn di nav AAS û YPG de«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2737&z=ku>.

bîne: Bi teybetî gumrik û pereyên parastinê, wek nimûne 
ji bo parastina leşkerî ya zeviyên petrolê li  Rimêlanê,34 
dahatinên bilind ji PYD re misoger dikin. Ev dahatinên 
han sedemeke serekene ku birêvebirina herêmên kurdî 
yên sûrî ji bo PYD ango PKK xweş dike. Sedemeke dî jî 
ewe ku herêmên sînorî ber bi Tirkiyê ve mina deverên 
vekişandinê, lê herweha dikarin bên bikaranîn wekû de-
verên leşkerkirin û fêrkirina şervanên nû.

Raporta International Crisis Group ya ҫileya paşî-
na 2013ê dipirse, ҫima ê rêjîm xwedî berjewendiye ku 
birêvebirina deverên fereh birêve bibe bixe dest PYD 
de û bi vî rengê vekirî lawazîyê nîşan bide û hestekî 
peyda bike ku deverin din jî ku heta niha aram bûn ji 
nav destê desthilatê derkevin?35 Ji alîkî ve Sûriye dîsa 
carekê »kaxeza kurdî« li hember Tirkiyê bikar tîne. Di 
havîna 2011ê de partiya desthilatdar ya Dadmendî û 
Pêşxistinê (AKP) rêjîma sûrî bi berdwamî aciz kir, gava 
wê xwe danî li aliyê rikebiriyê. Beşar el-Esed jî wek kû 
berê bavê wî jî, PKK bikar dianî, ji bo zextê li ser Tirki-
yê bike ew dîsa bikaranîn. Ne ji hêla siyasî ve û ne jî ji 
hêla leşkerî ve başe ji AKP re ku PKK/PYD li deverên 
kurdî li Sûriyê bi berdewamî cih bigrin. Di heman demê 
de ne di berjewendiya wê de ye ku pirsgirêkê bi renge-
kî leşkerî ҫareser bike. Derbasbûna Tirkan di Sûriyê de 
ê PKK û rexnegirên wê yên kurd bêhtir nêzîkî hev bike 
herweha proseya aştiyê ya ku ji nû li Tirkiyê destpêkirî 
bi rengekî hestdar aciz bike.

Ji dema ku Artêşa Azad ya Sûriyê  (AAS) despêkir, 
ku li herêmên kurdî jî tevbigere, radestkirina birêve-
biriyê ber bi PYD ve berjewendiyeke dî jî dide rêjîma 
sûrî: Ji dêvla hêzên desthilatê li wir YPG ye, ya ku şe-
rekî ҫekdarî li dijî AAS li dardixe. PYD ji aliyê xwe sûdê 
werdigre, ku komikên ilsamî wekû Cebhet el-Nusra bi 
hev re li gel AAS şer dikin. Di ҫileya paşîna 2013ê de 
hejmarek mezin ji partiyên Encumena Niştîmanî ya 
Kurdî amadekariya xwe ragehandin, li aliyê YPG li dijî 
Cebet el-Nusra tevbigerin.36

Ji xwe rêjîma sûrî lewra dixwaze birêvebiriyê bi kêfa 
xwe bide PYD, ji ber ew bawer dike, ku ew dikare bi 
awayekî pirr asan wê vegerîne bin destê xwe, eger ew ji 
hêla siyasî ve li himber xwenîşandan û herweha di şerê 
navxweyî de bi ser ket. Gava rêberê PKK Ebdula Ocelan 
sala 1998an ji Sûriyê hat derxistin û PKK bingehên xwe 
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37 KurdWatch, 4ê hizêrana 2013ê, 

»Salih Mûslim Mihemed, serokê 

PYD: ›Em serbest û serbixwene, 

û stratejiya me ya taybet heye‹«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2841&z=ku>.

38 KurdWatch, 4ê hizêrana 2013ê, 

»Salih Mûslim Mihemed, serokê 

PYD: ›Em serbest û serbixwene, 

û stratejiya me ya taybet heye‹«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2841&z=ku>; 

herweha binere ICG 2013: 15.

li Sûriyê û Lubnanê winda kir, wê ne bi xwenîşandan û 
ne jî bi êrîş (ên ҫekdar) bersiva desthilata Sûrî da.

PYD bi xwe her hevrêziyek bi rêjîma sûrî re red dike. 
Salih Mûslim Mihemed, serokê PYD di hevpeyvîneke 
KurdWatch de weha ragehand:

»Ji 17ê  îlona  2011ê ve PYD herifandina rêjîmê bi 
hemû simbolên wê dixwaze […] em hertim dibêjin, 
ku em ne şebîha ne, û ne alavekin di destê ti kesî de 
li dijî ti kesî. Em azad û serbixwe ne, û stratecîya me 
ya taybet heye.«37

Di rastî de PYD nikare vekirî bêje, ku ew bi rêjîme-
kê re hevrêziyê dike, ku di nav gelê Kurd de ne cihê 
hezkirinê ye.

Pêre girêdana PYD bi rêjîma sûrî re di xwerista xwe 
de tenê stratejî ye. PYD di sala yekê de ji şoreşê di serî 
de rê digirt li ber xwenîşandanên rexnegirên rêjîmê, 
ji bo li ser rêjîmê »bar sivik bike«, di mehên ҫûyî de 
xurtkirina desthilatdariya wê her giringtir dibû. PYD 
li deverên kurdî li sûriyê daxwaza rola hêza dewletî 
dike. Ev jî xweş diyar dibe, gava Salih Mûslim Mihe-
med di hevpeyvînekê de bi KurdWatch re rexne dike, 
ku beşdarên xwenîşandanên Encumena Niştîmaniya 
Kurdî ҫekdarin. Lê ew ҫekdarkirina hêza xwe ya ewle-
karîyê (Asayiş) wekû tiştekî xweristî dibîne û sedema 
wê wisa tê rêzkirin, ku karê Asayişê, xwedê giravî, ne 
girêdayî partiyane.38

Li gel hevrêziya bi rêjîmê re PYD wê yekê jî napejirî-
ne, ku ew bi xwe baskê PKK ye. PKK heta îro jî li gelek 
welatan mîna »terorîst« yan ji kêmayî wek »tawanbar« 
tê dîtin û qedexekirin. Hem PYD û hem jî Encûmena 
Gel ya Rojavayê Kurdistanê ya ku ew jî li Sûriyê ҫalake, 
dibe ku şensên baştir ji xwe re hesab bikin, ku ew di 
astê navnetewî de bên pejirandin, eger ew li girêdana 
xurt ya rêxistinî bi PKK re mukur neyên.

Di dema ku wekheviyên îdyolojîk di nav PYD û PKK de 
xuyakirî ye ‒ ev yek wek nimûne diyare di gelek duruşmên 
ku ji aliyê alîgirên PYD ve di xwenîşandanên înê de diha-
tin bilindkirin, yên ku azadî ji Ocelan re dix westin yan jî 
girêdayî şerê ҫekdarî yê PKK bûn li Tirkiyê ‒ lê zincîreke 
fermanan di navbera rêberiya PYD û rêberiya PKK de li 
ҫiyayê iraqî Qendîl nayê isbat kirin. Di heman demê de 
têkiliyên xurt yên rêxistinî û kesayetî di nav PYD, Encu-
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39 Li Ragehandina Encumena 

Gel ya Rojavayê Kurdistanê binere: 

<http://peaceinkurdistancampaign.

wordpress.com/2012/01/04/the

-declaration-of-the-peoples-council

-in-western-kurdistan>; herweha 

binere Tanir, van Wilgenburg & 

Hossino 2012: 9.

40 Hevpeyvîn bi Akif Hesen re, 

berpirsê kevin yê pirsên diplomasî 

yê PKK li Ewropayê, 13ê hizêra-

na 2013ê; agahiyên ji Ebdulselam 

Osman, siyasetmedar û ҫalakvan, 

26ê tîrmeha 2013ê. Agahiyên ji 

komandanekî PKK yê kevin, yê 

ji 2013ê ve dev ji wê berdaye, 

27ê tebaxa 2013ê.

mena Gel ya Rojavayê Kurdistan û PKK de diyarin. Wisa 
Koma Civakên Kurdistan (KCK, ya ku ji aliyê Ocelan de 
di sala 2005ê de hatî damezran din û niha ji aliyê rêberiya 
PKK li ҫiya), yê Qendîlê tê birêvebirin, şaxekî xwe yê sûrî 
jî hebû; KCK-Rojava. Ev şaxê han di 7ê tîrmeha 2011ê de 
hate hel kirin. Di heman rojê de damezrandina Tevgera 
Civaka Demokratîk a Rojavayê Kurdistan (TEV-DEM) hat 
ragehandin. PYD hem endame di TEV-DEM de û hem jî 
di Encumena Gel ya Rojavayê Kurdistanê de. Wê di yeke-
mîn kongireyê xwe de di 16ê ҫileyê pêşînê 2011ê ne tenê 
rêzana xwe lê ya TEV-DEM jî pejirand.39 Ev sîstema pirr 
bi şax ya rêxistinan, partiyan û federasyonan, ya ku, xwe-
dê giravî, girêdaneke demokratîk ya komên cuda yên ci-
vakê diyar dike, ҫênabe ҫavan ji wê yekê bigre, ku biryar 
di dawî de li navenda serekî ya PKKê li ҫiyayên Qendîlê 
herweha li Imralîyê tên standin.

Li Sûriyê ew biryarên ku li wir tên standin ji aliyê 
kadroyên PKK, tên bi cih anîn jî. Ev yek xweşik diyar 
dibe di »kesayetiyên« PYD de. Ne tenê serokê wê  Salih 
Mûslim Mihemed endamekî PKK yê kevn yê komita rêbe-
riyê ye, lê bêhtir cihên biryara leşkerî û siyasî jî di nava 
PYD û YPG de bi xurtî di destê komandanên PKK de ne, 
yên ku fermana ҫûna Sûriyê standin.  Hêjayî binavkirinê 
ne Nezîr Hecî Mensûr, berpirsê herêma  Cizîrê;  Cimşîd 
Osman, Kurdekî Îranê û berpirsê leşkerî yê Cizîr û Girê 
Sipî; Heval Kemal, berpirê leşkerî yê Efrînê; Zûhat 
 Kobanî, berpirsê têkiliyên dîplomasî li Ewropayê; Newaf 
Xelîl, berpirsê ragihandinê yê Ewropa, ku li Brûkslê dimî-
ne. Nimûneyeke dî ji bo girêdana xurt ya kesayetî di nav 
PKK û PYD/YPG de Şahîn Celale, rêberê giştî yê hemû 
yekîneyên leşkerî li Sûriyê; ew bi salan berpirsê PKK yê 
Ewropa bû û endamê komîteya navendî yê PKK.  Kadroyê 
PKK yê berê Omer Hisên Elûş niha berpirsê siyasî yê he-
rêma Kobanîyê ye. Hemû berpirsên leşkerî yên devera 
Kobaniyê (bi tevayî ҫarin) ji destpêka şoreşê ve Kurdên 
Tirkiyê bûn, niha Kurdekî ji Tirkiyê bi navê Şiyare, ew jî 
berê komandanekî PKK bû. Bi Aldar Xelîl û Ilhan Ehmed 
re, herdû nûnerên PYD di Desteya Kurdî ya Bilind de, 
hevbendiyek ji Encûmena Gel ya Rojavayê Kurdistanê û 
Encûmena Niştimanî ya Kurdî, wisa şervanekî kevn yê 
PKK û herweha endamekî kevin yê KCK cihên bilind di 
nava PYD de digrin. Û dawî berdevkê niha ê YPG, Rêdûr 
Xelîl deh salekê di nav hêzên PKK de şer kirye.40
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41 Kurd Press, 26ê tîrmeha 2013ê, 

»6 Kurds killed in clash with al-Nusra«, 

<http://www.kurdpress.com/En/

NSite/FullStory/News/?Id=4984>.

42 Ev ҫekdarkirina pirsa kurdî li 

Sûriyê diyardeyeke nûye: Di pêva-

joya şoreşa sûrî de partiyên kurdî 

sûrî ji bo cara yekê destpêkirin 

 yekîneyên ҫekdar saz bikin.

43 Rewşên kevintir binere 

wek nimûne KurdWatch, 6ê hi-

zêrana (Juni) 2013, »Qamişlo: 

Asayiş çalakvanan vedipirse«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2843&z=ku>; 

 KurdWatch, 23ê gulana 2013ê, 

»Qamişlo: YPG heftê û şeş 

endamên el-Partî direvîne«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2830&z=ku>; 

 KurdWatch, 20ê gulana 2013ê, 

»Tel Marûf: Asayişa PYD 

endamekî Yekîtî direvîne«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2828&z=ku>; 

 KurdWatch, 22ê gulana 2013ê, 

 »Qamişlo: Asayişa PYD çalakvanan di-

revîne«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2832&z=ku>; 

 KurdWatch, 22ê gulana 2013ê, 

»Serê Kaniyê: Asayişa PYD 

xwendekarekî direvîne«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2829&z=ku>; 

KurdWatch, 21ê adara 2013ê, 

»Raco: Kuştiyek û çend kesên 

revandî piştî êrîşa YPG«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2777&z=ku>.

Xurtiya PYD li hemberî hemû partiyên dî li deverên 
kurdî li Sûriyê di wê astê de ye, ku ew bi navendeke 
Kadroyna ya ji hêla leşkerî jî baş perwedebûyî û bi 
hatiniyên guncaw ji partiyên din ferq dike û dikare 
hezkiryên alîgir bi berdewamî bi xwe ve girê bide. 
Hejmara endamên wê yên ҫekdar nêzîkî deh heta bîst 
hezarî tê texmîn kirin.41 Partiyên dî yên kurdî, mîna 
 Yekîtî yan Azadî, tenê bi dehan şervanên wan hene.42 
Ew jî nikarin, rê li ber PYD û mîlîsên wê yên YPG bigrin, 
ku li gor kêfa xwe endamên partiyên Encumena Niştî-
manî ya Kurdî birevînin, bidin ber vepirsînê, îşkence 
bikin û heta wan bikûjin jî.43

Di 27ê hizêrana 2013ê de êrîşên herî giran yên YPG 
li Amûdê destpêkirin: Gava xwenîşanderan azadî ji 
ҫalakvanên44 ji aliyê YPG ve hatî revandin re xwestin, 
kevir avêtin erebeyên YPG û peyvên mîna »Şebîhe« 
(mîlîsên  rêjîmê) li YPG kirin, şervanên YPG fîşek ber 
bi komê de teqandin. Ji kêmayî heşt mirov jiyana xwe 
ji dest dan, di nav wan de zarokeke heşt salî, ya ku 
erebeyek YPG pêl wê kiribû. Şervanên YPG nuqteyên 
kontrolê li bajêr sazkirin û êrîşî xaniyan kirin, bi dehan 
kes bi xwe re birin. Herweha YPG bajar girt û rê neda 
ku doktor ji Qamişlo birîndaran li Amûdê derman bikin. 
Di ser de jî derketina ji bajêr qedexe kirin. Aras Ehmed 
Bengo, ҫavdêrekî ҫekdar yê nivîsgeha partiya Yekîtî, li 
ser banê nivîsgehê bi fîşekekê di serî de hat kuştin. 
Di pey re şervanên YPG êrîşî nivîsgeha partiyê kirin û 
hemû kesên amade ‒ di nav pêncî û heftê kesî de ku 
bêhtirên wan alîgirên partiyê bûn ‒ girtin. Tevaya fi ra-
xên nivîsgehê hatin şikandin. Herweha nivîsgeha parti-
ya Azadî ya Mistefa Cumaa û konê gireva  birҫîbûnê45 
di navenda Amûdê de hat şewtandin. Ji bo rê li ber bê 
girtin ku şîniyên kuştiyan nebin xwenîşandanên girse-
yî li dijî PYD, mirovên kuştiyan hatin mecbûr kirin, ku 
ew bi amadebûna mirovên herî nêzîk bên veşartin.46 
Ji destpêka protestoyên li herêmên kurdî di destpêka 
sala 2011ê de bo cara yekê li Amûdê di îna di pey êrî-
şan de ti xwenîşandanên rexnegirên rêjîmê li dar ne-
ketin. Ji bilî li Qamişloyê tevgerên ciwanan protestoyên 
xwe li bajarên dî yên kurdî jî rawestandin. Bi rengekî 
fermî, ji bo parastina aştiya civakî û rêlibergirtina ri-
jandina xwîna kurdî ya navexweyî lê di rastiyê de ew ji 
tirsan bû. Hevkariya bi hevrêziya ciwanan li Amûdê di 
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44 KurdWatch, 20ê hizêrana 2013ê, 

»Amûdê: YPG çalakvanan direvî-

ne«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2855&z=ku>.

45 KurdWatch, 27ê hizêra-

na 2013ê, »Amûdê: Gireva 

birçîbûnê li dijî êrîşên PYD«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2862&z=ku>.

46 KurdWatch, 3ê tîrmeha 2013ê: 

»Amûdê: Rewş gur dibe di pey 

êrîşên YPG li ser xwenîşande-

ran«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2870&z=ku>. 

Herweha li Qamişloyê jî ҫend 

dezgeh hatin êrîşkirin; binere 

KurdWatch, 5ê tîrmeha 2013ê, 

»Qamişlo: PYD êrîşî saziyên ci-

vaka sivîl û nivîsgehên el-Partî 

dike«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2873&z=ku>.

47 KurdWatch, 18ê tîrme-

ha 2013ê, »Amûdê: Hêzên Ewle-

kariyê ên PYD çalakvanekî direvî-

nin«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2879&z=ku>.

48 Wisa Salih Mûslim wek ni-

mûne di hevpeyvîneke bê dîrok 

de li ser malpera pydrojava.

net: »Interview with Mr Saleh 

Muslim Mohamed the leader of 

Democratic Union Party PYD«, 

<http://www.pydrojava.net/en/

index.php?option=com_content

&view=article&id=79>.

49 Reşnivîs di 18ê tîrmeha 2013ê 

de li ser Rîhab News hate belavkirin, 

binere <http://www.rihabnews.com/

?p=41174>.

pey protestoyan ji aliyê Salih Mûslim Mihemed ve wekû 
 xayintî hat destnîşankirin, endamên tevgera ciwanan 
hatibûn revandin.47 Ne tenê hewldanên hişyarmend ji 
bo siyaseta PYD li dijî xwenîşanderan bên şermezarki-
rin û bi gireveke birҫîbûnê li hemberî vê protesto bikin, 
bi êrîşên Amûdê bidawî bûn. Lê bêhtir PYD bi ser ket ku 
ҫalakiyên siyasî yên komên dî bidawî bikin. Heta dema 
bidawîkirina vê raportê jî heta nîvê hêyva îlona 2013ê 
de li herêmên kurdî ti xwenîşandanên rexnegirên rê-
jîmê li dar neketin. Dîtina vê siyaseta totaliter wekû 
»xwebirêvebiriya demokrat«, wekû bixwe-birêvebebirî 
ya ji jêr de, li ser bingehê rêxistina mirovan di dezge-
hên civaka sivîl de,48 berevajî rastiya karê PYD ye.

Hin nakokiyên siyaseta PYD dixuyin, gava mirov li 
belavkirina wê ya reşnivîsa destûrê binere, »peymana 
civakî ya Rojavayê Kurdistanê« di tîrmeha 2013ê de. 
Li gel ku ew belge Sûriye mîna welatekî bi temamî 
xwedan desthilat dide nasîn û herêmên (baştir nehatî 
 şirovekirin) bixwebirêvebiriyê (»rojavayê  Kurdistanê«) 
ji hêla coxrafî ve herweha ji hêla birêvebirinê ve parçe-
yek ji wê dihesibîne, lê mafên birêvebiriyê yên ji herê-
mên bixwebirêvebiriyê re hatine dayîn bêhtir serxwe-
bûna dewletan bibîr tînin û ne bixwebirêvebiriyê di 
hundurê deweleta Sûriyê de. Wisa bi tevayî bîst û yek 
wezîr tên xwestin, di nav wan de wezîrê dadê, yên ka-
rên hundur û wezîrê bergiriyê, tenê wezîrê derve nîne. 
Têkilî di nav hêza navendî û xwebirêvebiriya herêmî 
bi ti awayî naye diyarkirin, maf û herêmên biryaran 
bi giştî  nexuyakirîne.49 Rastiya ku Umer Osê, parle-
menterê sûrî û sekreterê »inisyatîva welatperwer ya 
Kurdên sûrî« ya nêzîkî rejîmê, di rojnameya el-Weten 
de  iddiayên ku dibêjin PYD ji bo parçekirina herêmên 
kurdî dixebite û plan dike derewîn derxist û  ragehand, 
ku pêşniyar »ji bo sazkirina birêvebiriyeke demkî ne di 
demeke ku piştî dawîya pirsgirêkê« berdewam nabe,50 
ev bêhtir nîşan dide ku reşnivîs ji aliyê rêjîmê ve hatiye 
pejirandin. Ji bilî vê yekê diyar dibe ku reşnivîsa destû-
rê ne wek helwesta Salih Mûslim e, serokê PYD ku di 
çireya paşîna 2011ê de ragehandibû, ku PYD konsept 
û nimûneyên klasîk mîna »federalî, konfederalî, bixwe-
desthilat û bixwerêvebirî« nepejirandibû.51 Lê nexuya-
ye heta ҫi radeyê reşnivîsa destûrê hîn di rojevê de ye, 
piştî ku Encumena Gel ya Rojavayê Kurdistanê û Encu-
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50 Binere el-Weten, 23ê tîrme-

ha 2013ê, »Ûsî: Ekrad Sûriye yise-

ʿûne le idare datiye meheliye fî beʿd 

menatiq el-Cezîre le-›meleʾ ferax‹ 

el-hasil: nefa wucûd eiy meşrûʿin 

infi salî ledihim« [»Osê: Kurdên Sûri-

yê dixwazin bixwerêvebiriyê li ҫend 

deverên Cizîrê, ji bo ›valahiyê ku 

heye dagrin‹: hebûna ҫi daxwazên 

parҫebûnê li cem wan nîne«]. Omar 

Osê endamekî kevn yê PKK ye û mi-

rovê têkiliyê ye di navbera Ebdulah 

Ocelan û desthilata sûrî bû.

51 Biner KurdWatch, 8ê çiri-

ya paşîna 2011ê, »Salih Mûslim 

Mihemed, serokê PYDê: ›Zila-

mên Tirkiyê li Kurdistana Sûriyê 

ji bo bûyerên li vir berpirsyar 

in‹«, <http://www.kurdwatch.org/

html/ku/hevpeyvin6.html>.

52 KurdWatch, 18ê îlona 2013ê, 

»Qamişlo: Planeke neh-xal ji bo bi-

rêvebiriya herêmên kurdî hat imze-

kirin«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2922&z=ku>.

53 Binere » Ragehandina Hewlêrê 

di navbera herdu encûmenan de«, 

<http://www.kurdwatch.org/pdf/

KurdWatch_D031_ku_ar.pdf>.

54 KurdWatch, 12ê gulana 2013ê, 

»Erbîl: PYD û Partiya Pêşverû 

dûr dimînin ji hevdîtina  Barzanî«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2823&z=ku>.

55  KurdWatch, 28ê çileya pê-

şîna 2012ê, »Feysel Yûsif, se-

rokê Encumena Niştîmanî ya 

Kurdî: ›Carna tiştin ji Encu-

menê tên xwestin ku tenê hi-

kûmet dikarin pêk bînin‹«, 

mena Niştîmanî ya Kurdî di 8ê îlona 2013ê de  planeke 
neh-xal derxistin, ya ku li gel pêkanîna hilbijartinan 
li herêmên kurdî danîna destûreke (demkî) jî dideyne 
pêşiya xwe.52

Herweha rûdanên Amûdê jî diyar dikin, ku siyaseta 
navberêtî û xweşkirinê ya serokê herêma Kurdistana 
Iraqê û serokê PDK, Mesûd Berzanî, bi aliyê PYD de bi 
serneket. Di havîna 2012ê de Berzanî ҫend caran Encu-
mena Niştîmanî ya Kurdî û Encumena Gel ya Rojavayê 
Kurdistanê vexwendibû Hewelêrê, ji bo navberîtîyê di 
nav wan de bike. Di tîrmeha 2012ê de Desteya Bilind 
a Kurd hatibû sazkirin, ya ku herdû alî di wê de bi rê-
jeya pêncî ji sedî cih digrin û bi arîkariya hev gereke 
herêmên kurdî li Sûriyê bi rêvebibin.53 Heta niha birê-
vebiriyek wisa tenê ser kaxezê heye, û qet diyarnabe 
ku ev yek dê bê guhertin. Piştî ku Berzanî hîn di ҫiri-
ya paşîna 2012ê de bê serkeftin hewl da bû, ku cudahi-
yên nerînê di nav partiyan de rake, wî rêberên partiyên 
Encumena Niştîmanî ya Kurdî û herweha nûnerên PYD 
di nîsan/gulana 2013ê de dîsa vexwende Hewlêrê. Lê 
nûnerên PYD ji hevdîtinê dûr man û hazir nebûn bi be-
haneya ku PYD »ne parҫeyeke ji pirsgirêkê«.54 Damez-
randina Desteya Bilind a Kurdî ne bû arîkar ku parti-
yên Encumena Niştîmanî ya Kurdî bibin xwedî roleke 
bêhtir. Lê bêhtir mafê wan yên biryardana siyasî hat 
sînorkirin. Weke ku Feysel Yûsif, serokê wê demê yê 
Encumena Niştîmanî ya Kurdî, di ҫilea pêşîna 2012ê 
de gotî, Encumena Niştîmanî ya Kurdî hew dixwaze bi 
opozisyona erebî re mîna Encumena Niştîmanî bikeve 
axavtinan de lê wekî Desteya Bilind a Kurdî.55

Di pey êrîşên Amûdê de komîteyên cuda yên Encume-
na Niştîmanî ya Kurdî û ҫend kesayetiyên rêber enda-
metiya xwe di Desteya Bilind a Kurdî de  rawestandin.56 
Vê yekê nikarî siyaseta PYD biguherîne.

PDK-Iraq ne tenê ҫareseriyeke bi axavtina bi PYD 
re bi rêve dibe, lê ew di heman demê de Kurdên Sû-
riyê, di nav wan de gelek penaber, ji hêla leşkerî ve 
perwerde dike. Di cotmeha 2012ê de gereke hejmara 
kesên perwerdebûyî gihabe dor hezar û du sed kesî.57 
Eger Berzanî û PDK wan carekê ji dil bikarbînin, divê 
nediyar bimîne. Ji aliyekî ve perwerdekirina Berzanî ya 
şervanên ҫekdar daxwaza wî ya lîstina rolekê di guhe-
rînên herêmên kurdî de li Sûriyê isbat dike. Ji aliyekî 
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<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2716&z=ku>.

56 KurdWatch, 7ê tîrme-

ha 2013ê, »Amûdê: Yekîtî û ko-

mîteyên herêmî yên Encûmena 

Niştimanî ya Kurdî dev ji Deste-

ya Kurdî ya bilind diberdin«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2874&z=ku>.

57 ICG 2013: 3‒4.

58 We nimûne binere li 

 KurdWatch, 20ê çileya paşî-

na 2013ê, »Qamişlo: YPG êrîşî 

meydaneke fêrkirinê ya Yekîtî 

dike«, <http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2732&z=ku>. 

Di nîsana 2013ê de YPG heft 

endamên ketîbeya Şêx Maşû-

qê Xeznewî ya Yekîtî direvîne; 

binere li  KurdWatch, 18ê gu-

lana 2013ê, »Qamişlo: YPG 

şervanekî Yekîtî diberde«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2826&z=ku>. 

Herweha binere li  KurdWatch, 

2ê nîsana 2013ê,  »Hisiça: 

YPG rêberê Hêzên Têwer-

danê yên Kurdî digre«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2792&z=ku>.

59 Ji bo strûktûra AAS binere li 

Zein 2013: 21‒22.

60 MESOP, 31ê tîrmeha 2012ê, 

»Leader of Free Syrian Army 

says no Kurdish region allowed to 

 establish in Syria«, 

<http://www.mesop.de/2012/07/31/

leader-of-free-syrian-army-says-no

-kurdish-region-allowed-to

-establish-in-syria>. Gotara rojna-

dî ve qet guman nîne, ku YPG ji şervanên fêrkirî yên 
Berzanî ji hêla hejmarê ve xurttirin. Ev yek ji bo yekî-
neyên biҫûk yên Yekîtî û Azadî jî rast dimîne. Dûr ji vê 
yekê YPG her û her bi ҫekan li dijî yekîneyan tevdigere 
û kesayetiyên rêber yên wan direvîne.58 Êrîş daxwaza 
PYD nîşan didin, ku ew tenha xwe koma kurdî ya ҫek-
dar ya rewa li herêmên kurdî li Sûriyê dibîne.

Artêşa Azad ya Sûriyê: Hevalbendekî 
muhtemele yan metirsiyeke islamîye?

Artêşa Azad ya Sûriyê (AAS) di havîna 2011ê de hate 
damezrandin bi armanca parastina xwenîşandanên aşti-
yane. Ew li destpêkê ji yekîneyên biҫûk yên  leşkerên 
parҫebûyî pêk dihat, yên ku kesên sivîl û hin şervanên 
biyanî jî tevlî wan bûn. Di pêvajoya şerê navxweyî de ko-
mikên sunî yên radîkal her û her di nava AAS de xurtir 
dibûn, di serî de piştgirî ji aliyê Siûdîya Erebî û wela-
tên Kendavê ve distandin, herweha ji Tirkiyê. Gelek ji 
wan li aliyê AAS li dijî rêjîmê şer dikin, bê ku bi renge-
kî fermî struktûrên xwe yên fermandariyê diyar bikin. 
Di herêmên kurdî de bi taybetî Cebhet el-Nusra hêjayî 
destnîşankirinê ye. Ev yekîneya ҫekdar, ya ku li gor hin 
agahiyan di destpêka 2012ê de hatiye damezran din, ew 
pêk tê ‒ yan ji kêmayî pêk dihat ‒ ji hejmarek mezin ji 
islamîstên, ku berê li dijî Amerîka li Iraqê şer dikirin û 
piştgirî ji rêjîma Baas ya sûrî werdigirtin. Bi giştî rasti-
yeke, ku hewldanên yekîneyên cuda yên AAS di bin 
 rêberiyeke navendî de bên girêdan, bi serneketin. AAS 
dimîne bi giranî rêxistineke ne  navendî, stratejiyeke wê 
ya hevbeş nîne û hevrêziya operasyonên leşkerî gelek 
caran tenê di herêman de sînor kirî ne. 59

Helwesteke yekbûyî ber bi »pirsa kurdî« ve li ber 
vê paşdîmenê ne di nava AAS de û ne jî di nav komên 
ҫekdar yên ku hevrêzên wê ne. Serheng Riyad el-Esed, 
fermandarê giştî yê Artêşa Azad ya Sûrî, di tîrme-
ha  2012ê de ragehand, ku AAS dê Qamişlo ti carî ji 
ajendeyên ti partiyê re nehêlin, û ewê ji bo her sentî-
metreke erda sûrî şer bikin. Lê niha ti plan nînin ku 
eniyeke diwem li dijî Kurdan bê vekerin, ji ber AAS ne 
xudan hêzek têrê dike ye.60

Dûr ji vê yekê yekîneyên cuda yên kurdî hene di 
hundurê AAS de, yek ji wan Ketîbeya Mişeel Temo ye. 
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meya Rûdaw, ya ku wekû jêdera 

resen tê nîşandan di 10ê tîrme-

ha 2013ê de hew dihat vekirin.

61 KurdWatch, 25ê adara 2013ê, 

»Usama Silêman Mensûr Hilalî, 

amir liwayê Mişeel Temo: ›Ez ji ra-

hijtina avê çûm rahijtina çekan‹«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2783&z=ku>. 

Herweha binere li Hêvîdar Ehmed, 

»KNC leader: Kurds are disap-

pointed by PYD’s actions: interview 

with Abdulhakim Bashar«, 

Kurd Net, 1ê tebaxa 2012, 

<http://www.ekurd.net/

mismas/articles/misc2012/8/

syriakurd569.htm>.

62 KurdWatch, 23ê şiba-

ta 2013ê, »Serê Kaniyê: YPG 

peymanekê bi AAS re îmze dike«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2755&z=ku>.

63 KurdWatch, 4ê hizêrana 2013ê, 

»Salih Mûslim Mihemed, serokê 

PYD: ›Em serbest û serbixwene, 

û stratejiya me ya taybet heye‹«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2841&z=ku>; 

herweha binere li ICG 2013: 15.

64 Weke nimûne binere li 

 KurdWatch, 19ê nîsana 2013ê, 

»Heleb: Pevçûn li Şêx 

 Meqsûd berdewamin«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2804&z=ku>. 

Hîn berê AAS û PYD li gor agahi-

yan piştgiriya hev dikirin; binere li 

 Wladimir van Wilgenburg,  »Kurdish 

militias help out Syrian rebels 

in Aleppo«, Syrian Assistance, 

Fermandarê wê Usama Silêman Hilalî ye, adara 2013ê 
de ji KurdWatch re weha ragehandibû:

»Berî nêzîkî salekê me dest bi amadekirinan kir [ji bo 
ketîbeyeke kurdî]. Me ji Kurdan ti pişgirî nedît. Lê 
Artêşa Azad ya Sûrî amade bû ku pişgiriya me bike. 
Li destpêkê em tenê du kes bûn. Ez û çalakvanekî dî 
yê Kurd ji Qamişlo. Em berê jî tevlî Artêşa Azad ya 
Sûriyê bûbûn. Min dixwest ku em Kurd tevlî şore-
şê bibin. Artêşa Azad ya Sûrî birastî bi singek fereh 
em hembêz kirin. Ew gelkî serbilind bûn ku ez wekû 
Kurdekî li aliyê wan şer bikim. Ez wê demê di lîwa-
yekê de bûm li nêzîkî Hemayê. Gelekî kêfa min hat ji 
rengê hembêzkirina wan a ji min re. Ala Kurdî li cem 
min tinebû, rabû wan ji min re yek çêkir. Dûvre min 
destpêkir ku amadekariyan bikim ji bo damezrandi-
na lîwayeke kurdî bi navê Mişeel Temo. Dûvre me li 
Girê Sipî lîwa ragehand. Wê demê Girê Sipî azad bû 
û imkan di dest me de hebû ku em li wir bixebetin.«

Ji bo kesên ciwan, yên ku karên totalîter yên PYD rexne 
dikin, derbasbûna nav AAS elternatîveke:

»PYD dixwaze li herêmên kurdî diktatoriyeke nû 
saz bike. Tenê wêneyên Dîktator ê bên guhertin. Ew 
daxwaza nûnertiya tenha ya herêmên kurdî dikin. 
Ew ti hevpar û şirîkan bi xwe re napejirînin. Tişta ku 
wan di du salên çûyî de kirin, rêjîmê di çil salên çûyî 
de bi Kurdan nekiriye.«61

Têkiliya di nav AAS û PYD de tim di guherînê deye. 
Piştî şerên bi heftiyn di navbera YPG û AAS de destpê-
ka 2013ê li Serê Kaniyê hemû aliyan peymanek imzeki-
rin û birêvebiriya bajêr bi hev re dabeşkirin.62 Di dema 
ku rexnegirên PYD digotin, ku Cebhet el-Nusra ya isla-
mî jî beşeke ji peymanê bû, PYD idîa dike ku Cebhet 
el-Nusra hew di bajêr de dixuye.63 Herweha di destpê-
ka sala 2013ê de dihat dîtin ku PYD pir caran li gel ye-
kîneyên Artêşa Azad ya Sûrî re li Helebê şer dikir.64 Di 
heman demê de di 23ê gulana 2013ê de li nêzîkî gundê 
şîî Nubbil û Zahra, yên dor bîst kîlometr li başûrê Efrî-
nê dikevin, pevҫûn di nav AAS û YPG de derketin, ku 
di wan de li aliyê AAS ҫend ketîbeyên kurdî jî beşdar 
bûn. Nubbil û Zahra wê demê ji nêzîkî salekê ve di bin 
embargoya AAS de bûn. Vê YPG tawanbar dikir, mûnet 
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13ê tebaxa 2012, 

<http://www.syrianassistance.com/1/

post/2012/08/kurdish-militias-help

-out-syrian-rebels-in-aleppo.html>.

65 KurdWatch, 10ê hizê-

rana 2013ê, »Efrîn: Pevçûn 

di nav YPG û AAS de«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2846&z=ku>.

66 KurdWatch, 8ê adara 2013ê, 

»Kobanî: Hêzên ewlekariyê 

yên PYD berdevkê çapemeni-

yê yê Ehrar al-Kurd direvînin«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2765&z=ku>.

67 KurdWatch, 25ê adara 2013ê, 

»Usama Silêman Mensûr Hilalî, 

amir liwayê Mişeel Temo: ›Ez ji ra-

hijtina avê çûm rahijtina çekan‹«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2783&z=ku>.

68 KurdWatch, 14ê çireya pê-

şîna 2012ê: »Efrîn: Sê kuştî di 

pey pevçûnên di nav Yekîne-

yên Parastina Gel û yekîneyeke 

kurdî ya Artêşa Sûrî ya Azad«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2656&z=ku>.

69 KurdWatch, 23ê tîrme-

ha 2013ê, »Serê Kaniyê: YPG ye-

kîneyên islamî ji bajêr  derdixe«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2884&z=ku>.

ji hêzên rêjîmê re herweha yên Hîzbûlah re dibir, yên 
ku li wan gundan bicih bûbûn.65

Ji bingeh ve divê mirov wê rastiyê bizane, ku YPG 
bi AAS hevrêziyê dike û wê dipejirîne, madem eva han 
daxwaza PYD ya nûnertiya tenha ya herêmên kurdî 
neke cihê pirsê. Ji bo AAS ev yek pirsgirêkeke gava 
YPG bi rêjîmê re hevrêziyê dike, wek nimûne zevi-
yên petrolê li herêmên kurdî li gor daxwaznameya 
wê diparêze.

Herweha YPG yekîneyên kurdî di hundurê AAS de 
wekû reqîb û munafi s dibîne. Ev yek sedemên êri-
şên cuda li dijî van yekîneyan û li dijî rêberên wan, ҫi 
bi rêya medyayê ҫi jî bi rêya leşkerî. Wek nimûne di 
10ê  şibata 2013ê de endamên Asayişê, hêza ewelka-
riyê ya PYD, li Ҫelebiyê ya ku nêzîkî pêncî kîlometrê 
li başûrê Kobaniyê dikeve, axêverê ragehandinê yê 
ketîbeya kurdî Ehrar el-Kurd, Ibrahîm Mistefa revan-
din. Ew hat  tawanbarkirin bi endametiya rêxistineke 
dijmin.66  Usama Silêman Mensûr Hilalî, fermandarê lî-
waya  Mişeel Temo, YPG tawanbar dike, ku êrîşî enda-
mên lîwaya wî kirin û di ji pişt ve ew kuştin.67 Herwe-
ha pevҫûnên ҫekdar bi ketîbeya Selahedîn el-Eyûbî re 
ҫêbûn.68 Û wekû li hember mîlîsên partiyên Encumena 
Niştîmanî ya Kurdî jî pevҫûnên YPG bi yekîneyên kurdî 
di nava AAS de ne ji ber naveroka berê/îtîcahê wa ye, 
lê ji bo bêhêzkirina munafi sên kurdî ye.

Di pevҫûnên di nav YPG û yekîneyên islamî de wekû 
Cebhet el-Nusra ne hertim xuyaye, kîjan ji ber êrîşên 
islamiyan e û kîjan ji aliyê YPG ve tên sorkirin. Wisa 
YPG di nîvê tîrmeha 2013ê de Cebhet el-Nusra ji Serê 
Kaniyê derxist ‒ piştî ku serokê wê Salih Mûslim Mi-
hemed hîn di dawiya adara  2013ê de idîa kiribû, ku 
evaha li wir qet tuna.69 Gelek tişt wê yekê piştrast dikin 
ku pevҫûn ne ji ber astengiyeke giring dîsa gur dibin, 
lê ji ber ku YPG bi zanebûn dem hilbijart, ji bo ҫavan 
ji ser rûdanên Amûdê bi vê yekê dûr bike û bi rêya 
şerê li dijî islamîyan hezkirina windakirî di nav gel de 
dîsa vegerîne.

Herweha raportên vê dawiyê li ser kuştarên li dijî 
kurdên sivîl di berjewendiya PYD de ne, ji ber ew 
guhdanê ji ser rûdanên Amûdê radikin. Kenaleke nûҫe-
yan ya îranî qala ҫar sed û pêncî kurdên sîvîl kiribû, 
yên ku li Girê Sipî xwedê giravî ji aliyê şervanên isla-
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70 Kurd Net, 8ê tebaxa 2013ê, 

»Disturbing report alleges 

 killings of 450 Kurds in Syria by 

 Arab-Islamic jihadists«, 

<http://ekurd.net/mismas/articles/

misc2013/8/syriakurd839.htm>; 

Kurd Net, 8ê tebaxa 2013ê, 

»200 Syrian Kurds still in the 

 hands of armed Arab-Islamic 

 jihadist groups, 56 jihadists killed«, 

<http://ekurd.net/mismas/articles/

misc2013/8/syriakurd840.htm>.

71 KurdWatch, 15ê tebaxa 2013ê, 

»Heleb: Pevçûn di navbera 

 Lîwaya Eniya Kurdî û AAS de«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2904&z=ku>.

72 Hevpeyvîn bi ҫalakvanekî 

re, 7ê tebaxa 2013ê;  KurdWatch, 

6ê tebaxa 2013ê, »Girkê Legê/

Tirbesipî: Pevçûn di nav 

 yekîneyên islamî û YPG de«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2893&z=ku>.

73 KurdWatch, 9ê îlona 2013ê, 

»Hewlêr: Ti kuştarên bi armanc 

li dijî Kurdên Sûriyê nînin«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index.php?aid=2917&z=ku>.

mî ve hatibûn kuştin.70 Hejmar ji aliyê wezîrê derve yê 
rûsî ve hatibûn bi kar anîn. Herweha qala kuştaran bi 
rêya yekîneyên AAS li gundê Tel Hasil û Tel Eren di-
hat  kirin.71 Lê ҫalakvanên serbixwe radigehînin, ku ti 
hemleyên tunekirina kurdên sivîl yên bi armanc tine-
bûn, lê tenê pevҫûnên di nav YPG û yekîneyên islamî de 
hebûn. Di van pevҫûnan de dibe ku kesên sivîl jî hatibin 
kuştin, lê bi hejmarek pir kêmtir ji idîayan. Herweha 
pevҫûn hin caran, li hin deveran tenê ji aliyê YPG ve 
hatibûn gurkirin.72

Komîteya lêkolînê ya ji heşt kesan, ku li ser daxwaza 
Mesûd Barzanî pêkhat, ya ku nûnerên PKK/PYD û yên 
PDK-Iraq û yên Encumena Nişîmanî ya Kurdî jî di nav 
de bûn, li dawiyê giha heman encamê: Ti isbatên ku 
Kurdên sivîl bûbin qurbaniyên bi armanc yên komikên 
ilamî peyda nebûn. Bêhtir pevҫûn hebûn di nav komên 
ҫekdar yên cuda de.73

Kurtasî û dîtineke tevayî

Destpêka şoreşê komikên ciwanên kurd roleke serekî 
dilîstin di komkirina ҫalakvanan de. Lê di demeke kin 
de dîsa hêz û partiyên siyasî yên klasîk mîna partiyên 
Encumena Niştîmanî ya Kurdî û PYD destê xwe danîn 
ser rewşê. Di dema ku Encumena Niştîmanî ya Kurdî 
bêhtiriya komên ciwanan asîmîle û tehmîş kir, PYD û 
mîlîsên wê, YPG, hemû partiyên kurdî kir bin destê 
xwe de. Yekîneyên Kurdî yên Artêşa Azad ya Sûrî 
heta niha tenê roleke biҫûk; ew ji aliyê PYD ve, mîna 
yekî neyên ҫekdar yên Partiyên Encumena Niştîmanî 
ya Kurdî, wekû reqîb û munafi sekî ne rewa tên dîtin 
û li gor vê yekê şerê wan tê kirin. Hem Encumena 
Niştîmanî ya Kurdî û hem PYD ji dêvla ku bibin piş-
girên demokratî kirina herêmên kurdî ew bûn kelem. 
Berê rêҫûnên wan yên siyasî jî di rêza yekê de li gor 
»fînansekerê« her yekî ji wan li Hewlêr, Silêmanî û li 
ҫiyayên Qendîlê ye. Ev yek hevrêziyekê bi opozisyona 
sûrî re zehmet dike, nemaze ku ne Encumena Niştî-
manî ya Kurdî û ne jî take partiyên wê ji bilî gotinên 
mîna »federalî« û  »demokratî« ti konsept û nimûne ji 
bo pêşeroja gelê kurdî li Sûriyê amade nekirine. PYD ji 
aliyê xwe ve dimîne li ser siyaseta hêzê ya di kirasekî 
netewî kurdî veşartî de.
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74 Thomas Bormann, »PKK zieht 

sich in den Nord-Irak zurück«, 

Tagesschau.de, 8ê adara 2013, 

<http://www.tagesschau.de/

ausland/pkk-abzug100.html>.

Halê hazir encamên pêvajoya aştiyê ya tirkî-kurdî 
ya di adara  2013ê de destpêkir dê ҫi bin ne diyare. 
Gelo dê nêzîkahiyek di nav PKK û Tirkiyê de bihêle ku 
PKK/PYD hevrêziya xwe bi rêjîma sûrî re bidawî bike 
û ku ew  têkiliyê bi PKK-Tehran-Şam ber bi şikestinê 
de biҫe? Niha PKK şerê xwe li Tirkiyê rawestandiye,74 
 bêdengkirineke ҫekan ku ne di berjewendiyên Îranê 
de ye. Lê bicihkirina PKK/PYD li aliyê dijminên  rêjîma 
Esed dê ne be sedem, ku PYD dev ji daxwazên xwe yên 
totalîterên girêdayî herêmên kurdî berde yan biҫûk 
bike. Bê guman dixuye, ku vekişandina şervanên PKK ji 
Tirkiyê nabe sedema bêҫekkirian bi temamî ya partîyê. 
Ji aliyekî ve bêhtirê şervanên PKK dê li gor texmînan 
vegerin ҫiyayên Qendîlê li Kurdistana Iraqê; li aliyekî 
dî tê texmînkirin, ku hebûna PKK li Sûriyê û li Iranê 
ê xurtir bibe. Ev yek jî dê nebe sedem ji bo aramî yan 
xweşkirina rewşa siyasî, lê berevajî vê yekê raste.
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