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Leşkerkirina bi zorê û bikaranîna 
leşkerên zarok ji aliyê Partiya 
Yekîtiya Demokrat li Sûriyeyê ve

1 Nivîsa yasayê dikare bê dîtin di 

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

pdf/KurdWatch_D035_ku_ar.pdf>.

Di 13ê  tîrmeha  2014ê rêvebiriya demkî ya Kantona 
 Cizîrê, ya ku ji aliyê Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD) ve 
hatiye danîn, yasayeke leşkerkirina bizorê bi sernivîsa 
»Erka xwebergiriyê« derxist. Ev nivîsera han wê ya-
sayê analîz dike û bi kiryarên leşkerkirinê yên milîsên 
partiya PYD, Yekîneyên Parastina Gel  (YPG), ji dema 
derketina yasayê mijûl dibe.

Nivîsa yasayê

Di benda 2 û 3yê de ya yasaya leşkerkirinê1 li destpêkê 
grovera kesên, ku yasa li dor wan digere, tê destnî-
şankirin. Wisa di benda 2an de hatiye nivîsandin:

»Erka xwebergiriyê erkeke civakî û exlaqî ya te-
vahiya gel  e. Lewra her malbatê ku li herêmê dijî 
divê endamekê ji bo pêkanîna erka xwebergiriyê 
pêşkêş bike.«

Benda 3yê wiha berdewam dike:

»Biryarên vê yasayê ten pêkanîn li ser hemû kesên 
ku temenê wan di navbera 18 û 30  salî de ne. Jin 
dikarin li gor kêfa xwe tevlî bibin.«

Xizmeta bergiriyê li gor benda 4ê, şeş mehan dirêj dike, 
ya ku li gor adetê herî zêde di nava salekê de divê bê 
pêkanîn. Li gor benda 5ê, malbatên ku

»şehîdekî wan ji nav rêzên Yekîneyên Parastina Gel, 
Asayişê [hêzên ewlekariyê] yan yên tevgera azadiya 
niştîmaniya Kurdistanî hebe«



2 Ji bo vê KurdWatch binere, 

îlona 2013ê, »Rikberiya kurdî ya 

sûrî ҫi dixwaze? Siyaset di navbera 

Hewlêr, Silêmanî, Şam û Qendîlê 

de«, <http://kurdwatch.org/pdf/

KurdWatch_A009_ku_Parteien2.pdf>.

herweha kurên bê bira ji erka leşkerkirinê tên serbestki-
rin. Herweha kesên ku ji ber sedemên tenduristî nikarin 
erka bergiriyê pêk bînin û nameyeke ji doktoran dikarin 
nîşan bidin, ji vî erkî tên serbestkirin. Benda 6ê dibêje, 
ku kesên mecbûr in malbateke xwedî bikin dê arîkariya 
aborî bistînin. Di benda 7an de hatiye ku her kesekî ku 
»erka xwebergiriyê pêk nehênin, dê bêne radestkirinî 
navenda leşkerkirinê ya herî nêzîk«. Di benda 8ê de li 
dawiyê hatiye nivîsandin ku kesên erka xwebergiriyê 
pêkanîbin dikarin bi kêfa xwe tevlî Yekîneyên Parastina 
Gel (YPG) bibin.

Pirsgirêka bingehîn ya yasayê ji aliyekê ew e, ku ya 
yekê, yasa ne ji aliyê alaveke dewletî ya rewa hatiye 
danîn, lê ji aliyê komîteyeke ku ji aliyê Partiya Yekîtiya 
Demokrat (PYD) hatiye danîn. Ya diwan, kesên ku »erka 
xwebergiriyê« pêktînin, vê erkê di nav Yekîneyên Pa-
rastina Gel (YPG) de pêk tînin, baskê ҫekdar yê PYD. Ye-
kîneyên Parastina Gel (YPG) yekser di bin fermana Parti-
ya Karkerên Kurdistan (PKK) de ye, rêberiya wê, mîna 
ya PYD ji kadro û komandanên PKK pêk tê.2 Wisa ev hêz 
ne artêşeke mîna-deweltî ye, lê milîsên partiyekê ne.

Ji aliyekî din ve, yasa ti imkanan nade ji bo nepêkanî-
na erka bergiriyê bi sedemên reda wijdanî. Wisa ku ew 
mafên mirovan yên li cîhanê tên pejirandin, binpê dike.

Herweha nezelalbûna nivîsa yasayê tê diyarkirin. 
Wisa hatiye nivîsandin, ku »her malbatek« (mebest 
malbata navendî ye) divê şervanek ji bo YPGê pêşkêş 
bike. Lê cihê vê mercê li hember benda  3yê ne di-
yar e, ya ku li gor wê bendê hatî şirovekirî li ser hemû 
kesên mêr di temenê di nav hijdeh û sih salî de pêk 
tê? Benda 3ya girovera wan kesan şirove dike ya ku li 
gor wê divê takemalbat leşkerekî hilbijêrin, yan divê 
de fakto hemû mêrên di nav hijdeh û sih salan de yên 
ku li »herêma xwerêvebiriya demokrat« dijîn xizmeta 
leşkerî pêk bînin? Herweha nayên şîrovekirin, awayên 
destnîşankirina leşkeran, xalên hilbijartina leşkeran û 
perwerdeya leşkeran.

Bi avakirina bêҫare ya artêşeke bi riya yasayê rewa-
kirî PYD hêza mîna-dewletiyê jî wek mafê xwe dibîne. 
Li aliyekî din jî girîngiya sembolîk ya vê leşkerkirinê 
yasaya erka bergiriyê xizmeta berjewendiyên siyasî 
yên PYD dike. Hejmara kesên ku bi kêfa xwe tevlî Ye-
kîneyên Parastina Gel dibin, gerek e hindik be, hem ji 
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3 Hemû take haletên ku li vir 

hatine nivîsîn di bin cûreya »Nûҫe-

yên 2014ê« û »Nûҫeyên 2015ê« li 

ser malpera <www.kurdwatch.org> 

hatine weşandin.

bo ku PYD karibe tenê bi riya wan herêmên bêhtir kurd 
li wan dijîn di bin destê xwe de bihêle, hem jî ji bo ku 
karibe xwe mîna hêzeke şervan ya encamdar di şerê li 
dijî Dewleta Islamî nîşan bide.

Praktîka leşkerkirinê

Leşkerkirinên bi zorê yên YPG û yên hêzên ewlekariyê 
yên PYD-Asayîş, hîn di nîsana  2014e de li dar ketin, 
ango hîn berî derketina yasayê. Lê leşkerkirina yekê 
ya girseyî di cotmeh ya 2014ê de hatin qeydkirin. Ji wê 
demê ve bêhtirê caran leşkerkirin bi rengekî tesadûfî 
pêk tên, wek nimûne li ser nuqteyên kontrolê yan bi 
girtinên girseyî re di qehweyên internetê de yan di ҫay-
xaneyan de. Ji bo hurikiyan de KurdWatch ev haletên han 
yên leşkerkirina bi zorê ya kesên temengihayî komkir:3

• Di 14ê  gulana  2014e de şervanên Yekîneyên Pa-
rastina Gel (YPG) ji kêmayî ҫar rûniştiyên gundê kurdî 
Xirbet Cuma, ya ku deh kîlometreyan li rojavayê Tel 
Temrê dikeve bizorê kir leşker. Navê van kesan silêman 
Elî, Şukrî Ezo, Ebîd Osê û Mezlûm Ezo ne.
• Di 11ê cotmeha 2014ê karmendên Asayîşê li hemû 
deverên di bin destên PYD de li Cizîrê mêrên ciwan 
ên di nav hijdeh û sih salî de bi rengekî kêfî li ser ko-
lanan revandin. Bêhtirê kesên revandî roja din hatin 
serbestberdan. Ew mecbûr bûn berî wê îmze bikin, 
ku ew dê ji welêt bernadin û her dem amade ne, di 
nav Yekîneyên Parastina Gel de şer bikin. Eger ew vê 
erêkirinê bi cih neynin, divê malbatên wan pênc sed 
hezar lîreyên sûrî bidin. Herweha bi devkî ji wan re 
hate gotin, ku endameke malbata wan dê bê lêşkerkirin 
eger malbata wan nikaribe wan pereyan bide. Hejma-
ra diyar ya kesên ku yekser hatin serbestberdan, yan 
kesên ku demeke dirêjtir girtî man, yan jî kesên ku bi-
rastî hatin leşkerkirin nînin. Bi tevayî gerek e heta bi sê 
hezar mêrî wê rojê hatibin girtin, di nav wan de ereb û 
xiristyan jî. Tenê di wargeha leşkerkirinê ya Tel Marûfê 
de, li gor texmînan heta bi hezar kesî hatibûn girtin. 
Heşt rojan piştî leşkerkirina girseyî kesek ji kesên girtî 
yên wê derê ragehand ku hejmareke mezin roja din ha-
tin serbestberdan, bi taybetî ereb û xiristyan û hemû 
kesên xwedî têkilî bi PYD re. Ji sed û şêst kesên mayî 
yazdeh kes di veguhestinekê de revîn, sih û pêncên 
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4 Bibîne <https://www.facebook.com/ 

permalink.php?id=685019264856176 

&story_fbid=877050318986402>;  

<https://www.facebook.com/21.syria.

freedoom/posts/545951928869257>.

5 Hevpeyvîn bi leşkerekî bizorê 

yê berê yê Tel Marûfê, 21ê cotme-

ha 2014ê. Xwendekar, li gor yasaya 

bergiriyê mafê wan heye ku xizme-

ta xwe ya bizorê di nava du salan 

de ji dêvla salekê pêk bînin.

din di pey re hatin serbestberdan. Kesên din yên mayî 
rojane soza serbestberdan werdigirtin, lê heta wê demê 
bê encam  e.4 Yek ji kesên ku ji wargeha Tel Merûfê 
serbest hate berdan ji KurdWatch re di 21ê cotmeh de 
 ragehand, ku di dema serbestberdana wî de hîn nêzîkî 
heftê kesên serbestberdayî di wargehê de bûn, di nav 
wan de xwendekar û kesên temenpiҫûk jî.5

• Di 6ê  ҫiriya paşîna  2014ê de karmendên Asayîşê, 
Ziyad Salih Oso yê bîst û pênc salî, gava ew direviya 
li Dirbêsiyê kuştin. Oso di dema leşkerkirina bizorê ya 
11ê cotmeha 2014ê de ji aliyê Asayîşê ve hatibû birin, 
lê karîbû ji wargeha leşkerkirinê li Tel Merûfê bireve.
• Di 6ê ҫileya pêşîna 2014ê de karmendên Asayîşê li 
ҫend nuqteyên kontrolê li Dirbêsiyê, mêrên ciwan di te-
menê di nav hijdeh û sih salî de revandin, ji bo ku wan ji 
bo Yekîneyên Parastina Gel (YPG) bikin leşker. Hejmara 
diyar ya kesên revandî tune ye.
• Di 7ê ҫileya pêşîna 2014ê de şervanên Sutoro yên 
xiristiyan, li ser nuqteyeke kontrolê li Dêrikê hewl dan 
mêrên ne kurd bikin bin destê xwe de. Şeş ji wan karîn 
bazdin, her sê kesên din ji bo leşkerkirinê radestî Yekî-
neyên Parastina Gel kirin.
• Di 30ê ҫileya paşîna 2015ê de karmendên Asayîşê 
Hiznî Berzanî û Yûsif Hisên li ser sînorên Iraq-Sûriyeyê 
rawestandin. Herdu mêrên, ku ji Deruna Qulinga tên, 
ya ku deh kîlomêtran li bakurê rojhilatê Tirbesipiyê di-
keve, hewl dabûn ji leşkerkirina xwe bi rêya Yekîneyên 
Parastina Gel ber bi Kurdistana Iraqê birevin. Lê ew ji 
aliyê qaҫaxҫiyên xwe ve hatibûn radestkirin. Wan ew 
radestî YPG kirin.
• Di 4ê  şibata  2015ê de karmendên Asayîşê li ser 
ҫend nuqteyên kontrolê li Qamişloyê mêrên ciwan di 
temenê di nav hijdeh û sih salî de bi zorê kirin leşker. 
Karmendekî Asayîşê ji ajansa nûҫeya ARA  News re 
ragehand, sed û pêncî kes hatin girtin û yekser li ser 
wargehên leşkerî yên YPG hatin belavkirin.
• Di 7ê  şibata  2015ê de karmendên Asayîşê li ser 
nuq teyeke kontrolê li Dêrikê Xelef Mihemed Elî 
Esker (jidayik bûn 1996 li Dêrikê) bi zorê kirin leşker. 
Gava dê û bavên wî endamê Partiya Demokrata 
Kurdistan – Sûriye (PDK-S) li cem Yekîneyên Parastina 
Gel daxwaza vegerandina wî kirin, ji wan re hat gotin 
ku ew piştî şeş mehan dikarin dîsa kurê xwe bibînin.
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6 Hevpeyvîn bi ҫalakvanekî re 

ji Dirbêsiyê, 8ê nîsana 2015ê. Ev 

bend tenê ji bo xuşk û birayan bicih 

tê, lê ne ji bo mirovên din.

• Di 15ê şibata 2015ê de karmendên Asayîşê xwende-
kar Lu’ey Mihemed Emîn Elî (jidayikbûn 1989 li Tel Me-
rûfê) li navenda bajarê Qamişloyê bi zorê kirin leşker. 
Ew radestî YPG kirin.
• Di 14 û 18ê adara 2015ê de karmendên Asayîşê li 
ҫend nuqteyên kontrolê li Qamişo û Amûdê mêrên ci-
wan di temenê di nav hijdeh û sih salî de ji bo YPG bi 
zorê kirin leşker. Agahiyên zelal girêdayî wan nînin.
• Di 4ê nîsana 2015ê de karmendên Asayîşê êrîşî qeh-
weyên înternetê û ҫayxaneyên Serê Kaniyê kirin û hejma-
reke mezin ji mêrên ciwan bi zorê kirin leşker. Agahiyên 
diyar girêdayî kesên revandî di vê rewşê de jî nînin.
• Di 10ê nîsana 2015ê de karmendên Asayîşê li gundê 
Kelhê, yê ku bîst û pênc kîlomêtran li başûrê Dêrikê û 
tenê pênc sed mêtre ji sînorê Sûriye-Iraqê dûr e, hejma-
reke mezin ji mêren ciwan girtin. Wan dixwest bi dizî sî-
nor derbas bibin, ji bo ku ji leşkerkirina bizorê bifilitin. 
Hejmara wan ya diyar nayê zanîn. Li gor ragehandinên 
şahidan nêzîkî pêncî kes radestî YPG hatin kirin.

Li gor ku ew di nivîsa yasayê de ji erka bergiriyê na-
yên dûrkirin, Ereb û Xiristiyan li deverên di bin destê 
PYD de ji leşkerkirina bi rêya Yekîneyên Parastina Gel 
dûr dimînin. Erê di leşkerkirinên girseyî yên destpêkê 
di 11ê cotmeha 2014ê de endamên van komên gelan 
hatin revandin, lê di rojên di pey re dîsa serbest hatin 
berdan. Weke rêxistineke kurd a neteweyî PYD leşkerki-
rina Ereb û Xiristiyanan balkêş nabîne. Herweha PYD 
dixwaze ji astengiyên mumkin ên eşîrên ereb dûr bi-
mîne. Ji xwe leşkerkirina Sûriyên ereb ên wê deyne di 
munafeseke rû bi rû re bi daîreyên leşkerî yên Sûriyeyê 
re. Gelek wê yek piştrast dike ku PYD û Rejîm, gelê ku 
divê bê leşkerkirin di nav xwe de belav dikin – Kurd ji 
bo Yekîneyên Parastina Gel, Ereb ji bo Artêşa Sûriyeyê. 
Herweha milîsên xiristiyan hene, yên ku ta radeyekê bi 
Yekîneyên Parastina Gel re hevrêziyê dikin.

Haletên hatin şîrovekirin nîşan didin, ku bêhtirê ca-
ran leşkerkirin girseyî û bi kêfî ne Hejmareke mezin ji 
kesan destpêkê tên girtin, ji bo dûre dîsa bên serbest 
berdan. Wisa carna mêrên ciwan tên girtin, yên ku 
birayê wan berê hatine leşkerkirin. Gava wan karî vê 
yekê isbat bikin, ew ne mecbûr in xizmeta bi zorê pêk 
bînin.6 Dixuye ku PYD hewl dide, stratejiya xwe bigu-
here, ji bo karîbe di pêşerojê de bi armancên nîşanki-
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7 KurdWatch, 1ê nîsana 2015ê 

»Qamişlo: PYD dixwaze pirtûkên 

malbatê yên xwe belav bike«, 

<http://kurdwatch.org/?aid= 

3375&z=ku>.

8 KurdWatch, 17ê nîsana 2015ê, 

»Tel Temr: Leşkerên destpêkê 

xizmeta bi zorê ya şeş mehî bi dawî 

dikin«, <http://kurdwatch.org/ 

?aid=3389&z=ku>.

rî leşkerkirinê bike. Destpêka sala  2015ê Rêvebiriya 
demkî li Kantona Cizîrê dest pê kir, pirtûkên malbatê 
yên nû belav bike, ji bo bi rêya wan agahiyên diyar gi-
rêdayî pêkhatinên malbatan û pêre girêdayî leşkerên 
mumkin kom bikin. Heta niha ev agahî di dest PYD de 
nîne, ji ber daîreya leşkerkirinê ya navendî li Hisiҫa hîn 
di destê Rejîmê de ye.7

Perwerdekirina leşkeran li wargehên YPG li Sûriyê 
pêk tê. Wargeha herî mezin ya naskirî li Tel Merûfê ye, 
bîst kîlomêtran li başûrê Qamişlo. Wargeheke din ya me-
zin li Hîmo ye, pênc kîlomêtran li rojavayê  Qamişlo. Li vir 
milîsên ereb jî hatine perwerdekirin, yên ku bi Yekîneyên 
Parastina Gel şer kirin. Wargehên din yên perwerdekirinê 
li tarika Cirnikê ya Qamişlo, li Tel Temrê, li Tel Beyder 
ya bîst û pênc kîlomêtran li rojhilatê Tel Temrê dikeve, li 
Rimêlana ku du kîlomêtran li başûrê Girkê Legê dikeve, 
li Gir Zîro, ya ku deh kîlo mêtran li rojhilatê Ҫil Axa dike-
ve, li rojhilatê Serê Kaniyê, li Dêrikê û deh kîlomêtran li 
bakurê wê li  Rîhaniyê. Herweha li wargeha Mela Merzê 
ya nêzîkî Dêrikê kesên temen piҫûk jî tên perwerdekirin, 
berî ku wan bibin Kurdistana Iraqê. Niha leşkerên yekê 
perwerdekirina xwe bi dawî kirin. Di 11ê nîsana 2015ê 
de li Tel Beyder bîst û pênc leşker piştî pêkanîna xizmeta 
xwe ya bizorê ya şeş mehan hatin berdan.8

Tirsa ku bi zorê bê leşkerkirin, hişt ku hejmareke 
nediyar ji mêren ciwan dev ji herêmên kurdî yên pa-
rêzgeha Hisiҫa berdin. PYD bersiva vê yekê da. Encu-
mena bicihanînê ya Kantona Cizîrê di nivîsa xwe de ya 
hejmar 145 ya 23ê tebaxa 2014ê ji Asayîşê xwest, pe-
jirandinên seferê nede kesên di nav hijdeh û sih salî. Ji 
bilî kesên ku nivîseke pejirandinê ji cihekî leşkerkirinê 
ya encumena bergiriyê nîşan bidin.

Leşkerkirina zarokan

Bi temengihayîyan re di salên ҫûyî de bi zedebûna te-
menpiҫûk jî ji diwazdeh salî ve dihatin leşkerkirin. Hin 
caran leşkerkirin bi zorê pek dihat, hin caran zarok û 
ciwanan bi xwe tevlî Yekîneyên Parastina Gel dibûn, lê 
li dijî daxwaza dê û bavan. Dihat dîtin ku di nav temen-
piҫûk ên leşkerkirî hejmareke mezin ji keҫikan hebûn. 
Dema ku leşkeriyên bi zorê yên temengihayî li Sûriye-
yê dihatin perwerdekirin, dixuye ku PYD temepiҫûkan 
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gelek caran rê dike Kurdistana Iraqê. Ev rewşên han ji 
aliyê KurdWatch hatine vekolîn:
• Di 8ê  nîsana  2014ê de Henan Ferhad Hecî Yûnis 
dev ji Yekîneyên Parastina Gel berda. Piştî ҫar rojan 
destpêkê dayika şervana berê, Cemîla Elî Kîkiyê, ҫend 
saetan ji aliyê Yekîneyên Parastina Gel hate girtin. Piştî 
serbestberdana wê bavê Henan, Ferhad Hecî Yûnis û 
birayê wê, Reşîd Hecî Yûnis, ji aliyê şervanên YPG ha-
tin revandin. Li gor agahiyên rûniştiyên gund Yekîne-
yên Parastina Gel xwestin ku yan keҫ bê vegerandin 
yan jî kesekî din ji endamên malbatê bê leşkerkirin.
• Destpêka gulana  2014ê şervanên Yekîneyên Pa-
rastina Gel Rosin Mihemed Hisên ya sêzdeh salî kirin 
leşker. Di 14 û 15ê gulanê de mirovên malbatê xwenî-
şandan li ber mala gel ya nêzîkî PYD li Dirbêsiyê li dar 
xistin û daxwaza vegerandina keҫikê kirin. Karmendên 
Asayîşê xwenîşandan bi zorê belav kirin.
• Di 10ê gulana 2014ê de şervanên Yekîneyên Parastina 
Gel Fatima Selîm Elî ya diwazdeh salî birin xizmeta 
leşkeriyê. Endamekî malbatê ji KurdWatch re ragehand:

»Keç hema ji nişka ve winda bû. Dê û bav alîgirên 
PYD ne, lê ji wan nehat pirsîn ku ewê keça xwe rêkin 
leşkeriyê. YPG idîa dike ku keç bi kêfa xwe biryar 
standiye. Dê û bav çênabe keça xwe qet bibînin. Soz 
dan wan ku Fatma piştî perwerdeya du hefteyan 
mafê vegerê distîne, eger wê bi xwe ev yek xwest.«

Li gor agahiyên ne hatin piştrastkirin bi Fatima re te-
menpiҫûkên din hatin leşkerkirin.
• Di 20ê îlona 2014ê de şervanên Yekîneyên Parastina 
Gel şagirt Elî Ebdela Elî yê sêzdeh salî bê erêkirina dê 
û bavên wî kirin leşker. Malbat wargeha ku kurê wê li 
wir cih girtiye, nas dike. Lê Yekîneyên Parastina Gel li 
ser pirsa dayikê idîa kirin, ku tiştekî li ser cihê mayîna 
zaroka wê nizane.
• Di 4ê ҫiriya paşîna 2014ê de endamên Ciwanên Şo-
reşgêr yên nêzîkî PYD li Tel Şeîra ku deh kîlomêtran 
li rojavayê Tirbesipiyê dikeve, Ҫîmen Mihemed Sedîq 
Ehmed ya ҫardeh salî bi zordarî ji dibistanê revandin. 
Yekîneyên Parastina Gel qebûl nakin keҫikê vegerînin 
dê û bavan û dibêjin, ku ew birine ҫiyayê Qendîlê. Di 
ser de jî malbat dijûn kirin, eger bi berdewamî di ҫape-
meniyê de li ser revandina keҫê biaxivin.
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9 KurdWatch, 30ê gulana 2015ê, 

»Nûrman Ibrahîm Xelîfa, şagirt: 

»Wan ji wê re got: ›Tu ne hêja yî vê 

fîşeka PKK yî!‹ û fîşek di serê wê de 

teqandin«, <http://kurdwatch.org/ 

?aid=3428&z=ku>.

• Di 4ê  ҫiriya paşîna  2014ê de endamên PKK şa-
girta panzdeh salî Necah Nerwan Ehmed ji dibistana 
wê li el-Kazimiya ku nêzîkî deh kîlomêtran li rojhila-
tê Dêrikê dikeve bi xwe re birin. Li ser bingehê aga-
hiyên mamostayê wê malbat bawer dike ku keҫa wê 
hatiye leşkerkirin.
• Di 6ê ҫiriya paşîna 2014ê de şervanên Yekîneyên Pa-
rastina Gel Kazim Ednan Ferman yê ҫardeh salî ji mala 
dê û bavên wî li Qamişlo bi xwe re birin. Dê û bavên wî 
bê encam hewl dan vegerandina kurê xwe bi dest bixin.
• Dawiya ҫiriya paşîna 2014ê Nurman Ibrahîm Xelîfa 
(jidayikbûn 1ê ҫileya paşîna 2001ê) ya sêzdeh salî ji ali-
yê endamên PYD ve hat revandin û ew birin wargehên 
leşkerî yên PKK li Kurdistana Iraqê, da ku li wir wan 
ew bi perwerdeyê bikin şervaneke gerîla. Di 24ê ҫileya 
pêşîna 2014ê de wê karî bi hin keҫên din, yên temen-
piҫûk re bireve. Di hevpeyvînekê de ew bi KurdWatch 
re diaxive, ku bi sedan kesên temenpiҫûk li ҫiyayên 
Kurdistana Iraqê li wargehên PKK tên girtin. Ew zarok 
û ciwan kêm guhdan distînin û divê karên giran bikin. 
Hewldanên revînê rojane ne. Eger ew bên keşfkirin, ew 
tên cezakirin bi veguhestina ber bi wargeheke din, bi 
qedexekirina derketinê, bi îşkence û di hin rewşan de 
bi cezayê kuştinê:

»Gava ez hatim çiya, keçek hebû heft caran hewl da 
bû bireve û di cara heştan de ew dîsa hate girtin. 
Em hemû kom kirin. Bi dirêjaya êvarê kombûnek 
hebû. Ew danîn ser sanê û ji wê re gotin, ku ew ne-
hêjayî fîşekeke PKK ye û bi fîşekê hate kuştin, ew 
avêtin çem.«9

• Di 23ê ҫileya pêşîna 2014ê de şervanên Yekîneyên 
Parastina Gel Hemrîn Ebdhemîd Hisên (naskirî bi navê 
malbatê Îdî) bê erêkirina dê û bavan hate leşkerkirin. 
Keҫ ji xaniyê dê û bavên wê li Amûdê birin. Di ragehandi-
neke ҫapemeniyê de birayê wê Merwan Îdî ragehand:

»Ez li cem Yekîneyên Parastina Jinan û li cem Asa-
yîşa Partiya Yekîtiya Demokrat bûm. Herduyan idîa 
kirin, Hemrîn ne li cem wan e. Lê Hemrîn têkilî bi 
hevalekê re bi telefonê kir û ji wê re got, ku ew bi 
komeke keҫan re diҫin wargeheke perwerdekirina 
leşkerî li ҫiyayê Qendîlê.«
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10 Wek nimûne binere USA Today, 

16ê ҫiriya paşîna 2014ê, »Child 

soldiers fight against Islamic  State 

in Syria«, <http://www.usatoday.com/

story/news/world/2014/11/16/

kurds-child-soldiers/18706053>.

• Di 28ê ҫileya pêşîna 2014ê de şervanên Yekîneyên 
Parastina Gel, Hizbiya Welîd Şêxmûs ya pola heştan 
(jidayik bûn  5ê ҫileya paşîna  2000ê) bê erêkirina dê 
û bavên wê kirin leşker. Keҫ li ber dibistana wê li 
 Qamişlo birin. Dê û bavên keҫa ҫardeh saliyê ҫûn cem 
YPG û Mala Gel ya PYD jî herweha ҫûn cem Asayîşê û 
daxwaza vegerandina keҫa xwe kirin. Lê tenê ji wan 
re hat gotin, li gor gotina bavê Hizbiya, ku keҫa wan 
dê bibin wargeha leşkerî ya PKK li ҫiyayê Qendîlê yê 
Kurdistana Iraqê.
• Di 3ê nîsana 2015ê de karmendên Asayîşê li Kobani-
yê Dilber Ehmed Hecî ya sêzdeh salî (jidayikbûn 1999) 
kirin leşker. Bavê keҫikê ji KurdWatch re ragehand:

»Gava me li cem Asayîşê daxwaza vegerandina wê 
kir, wan li jina min dan û xeber li wê kirin û got tu 
bênamûs û xayin î û dûre ew berdan.«

Dilber Hecî li gor agahiyên Asayîşê bi xwe biryar ji 
bo xizmeta leşkerî daye û li wargeheke Yekîneyên Pa-
rastina Jinan (YPJ) ya PYD ye.

Meseleya ku kesên temenpiҫûk di şer de jî tên bi-
karanîn, di 15ê ҫileya paşîna 2014ê diyar bû. Di ҫarҫo-
veya bingorkirina girseyî ya şervanên YPG yên ku li Tel 
Hemîs û Tel Birakê hatibûn kuştin Riyad Qasim Xelîl jî 
(jidayikbûn li Qamişlo) hate bingorkirin.

Ji KurdWatch haletek din jî naskiriye, ya ku di wê 
de keҫeke panzdeh salî tenê ҫend rojan piştî leşkerki-
rina wê ya bi zorê û bê perwerdekirineke leşkerî birin 
 Kobaniyê. Li wir ew di şer de li dijî Dewleta Islamî hate 
bikaranîn. Piştî hefteyekê ew birin Kurdistana Iraqê, li 
wir wê karî bireve.

Herweha gelek halet naskirîne, yên ku di wan de 
kesên temenpiҫûk li ser nuqteyên kontrolê yên YPG 
tên bikaranîn.10

Binpêkirinên mafê navneteweyî

Haletên şirovekirî yên leşkerkirinên kesên temen-
piҫûk li dijî xwepêşkêşkirinê ji bo şer yên Yekîneyên 
Parastina Gel in û herweha li dijî mafê navneteweyî. 
Wisa leşkerkirina kesên di bin hijdeh salan de li dijberî 
yasaya bergiriyê ye, ya li jor hatî şîrovekirin, ya ku ji 
aliyê encumena rewayî hate derxistin, ya ku temenê 
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«تعميم صادر عن القيادة العامة 11

 ،«YPG الشعب  حماية  لوحدات 

14ê ҫileya pêşîna 2013ê,  

<http://theirwords.org/media/ 

transfer/doc/ypgchildrenorder_ 

2-b21b6149ccdeeb42de6c53ea 

83275b05.pdf>.

12 Geneva Call (Ragehandina 

 Genevê), 7ê tîrmeha 2014ê,  

الكردية المسلحة  القوات    «سوريا: 

مجنداً»،    149 طفالً    تسّرح 

<http://www.genevacall.org/ar/ 

syria-kurdish-armed-forces- 

demobilize-149-child-soldiers>.

herî kêm yê leşkerkirinê kiriye hijdeh salî. Di ser de jî 
komandanê giştî yê YPG di 14ê ҫileya pêşîna 2013ê de 
fermanek derxist, ya ku leşkerkirina kesên di bin hijdeh 
salan de qedexe dike û kesên ku li gor wê tevnegerin di-
jûnên cezakirinê li dijî wan dixwe.11 Xweşik xuya ye ku 
ev ferman nayê bi cihanîn. Weke ku haletên li jor hatin 
şîrovekirin diyar dikin, ti ewaqibên berdewam yên wê 
yekê tinebûn, ku nûnerên YPG, Yekîneyên Jinan  (YPJ) 
yên wê herweha yên »Xwebirêvebiriya Demokrat ya 
Rojava« li ser bingehê xebata rêxistina ne desthilat-
dar Geneva Call (Ragehandina Genevê) di 5ê  tîrme-
ha 2014ê de ragehandineke xwegirêdanê îmze kirin ya 
ku xwe pê girêdan ji bo parastina zarokan di astengiyê 
ҫekdar de. Ragehandin dibêje ku zarokên di bin hijdeh 
salî de di astengiyên ҫekdar de nayên bikar anîn û wan 
ji ber encamên astengiyên ҫekdar bên parastin.12

Herweha leşkerkirina zarokên di bin panzdehsalî û 
bikaranîna wan di pevҫûnan de li dijî benda 38an ya 
lihevkirina mafê zarokan (lihevkirina zarokan ya  NY) 
ya 20ê ҫiriya paşîna 1989an. Di parҫe 2 û 3ê de hatiye:

»(2) Dewletên peymanê hemû kiryarên dikarin bên 
bicihanîn pêtînin, ji bo piştrast bikin, ku kesên, ku 
hîn sala jiyana xwe ya panzdehan temam nekirine, 
rû bi rû tevlî şeran nebin.
(3) Dewletên peymanê xwe ji wê yekê dûr dikin, 
kesên ku hîn sala jiyana xwe ya panzdehan temam 
nekirine, bikşînin nav hêzên xwe yên ҫekdarî. Eger 
kesna bibin nav hêzên xwe yên ҫekdarî, yên ku 
sala jiyanê ya panzdehan temamkirine lê ne ya hij-
dehan, divê dewletên peymanê hewl bidin kesên 
mezintir bikşînin.«

Yasaya romî ya dadgeha cezaya navnetewî »leşkerki-
rina bizorê yan endamkirina zarokên di bin panzdeh 
salî de di hêzên ҫekdarî an di komên ҫekdar yan yên 
mîna wê ji bo beşdariyeke ҫalak di şeran de« dike di 
radeya cerîmeke cengê de.

Herweha leşkerkirina bizorê ya kesên kêmî hijdeh 
salî û leşkerkirina van kesan li dijî daxwaza dêbavan 
protokola bijare, ya di şibata 2002ê de kete warê bici-
hanînê de, ya peymana NY ya mafê zarokan girêdayî 
zarokan di pirsgirêkên ҫekdar de. Di benda  3yan de 
wiha hatiye gotin:
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13 Geneva Call (Ragehandina 

 Genevê), 7ê tîrmeha 2014ê,  

الكردية المسلحة  القوات    «سوريا: 

مجنداً»،    طفالً   149   تسّرح 

<http://www.genevacall.org/ar/ 

syria-kurdish-armed-forces- 

demobilize-149-child-soldiers>.

»(1) Dewletên peymanê temenê zarokan, di benda 38ê 
û parҫeya 3an de ya lihevkirina li ser mafên zarok, bi-
lind dikin, ew temenê ku divê zarok ji kêmayî gihabinê 
ji bo ku wan bikşînin hêzên xwe yên şer yên neteweyî.«

Di heman bendê de kiryarên taybetên parastinê yên ku 
divê bên standin hatine zelalkirin:

»(3) Dewletên peymanê, yên ku rê dide kişandina 
kesên bi kêfa xwe yên di bin 18 salî, kiryarên taybet 
digrin, ji bo rêya wan ji kêmayê bê demankirin, ku
a) kişandin bi rastî li gor daxwazê pêk tê;
b) kişandin pêk tê bi erêkirina bi zanebûna rewşê 
ya dêbavan yan ya kesê berpirisiyarê xwedîkirinê yê 
wî kesî;
c) ji wan kesan re erkên giredayî xizmeta leşkerî bi 
berfirehî bê şîrovekirin;
d) ew kes berî pejirandina di xizmeta leşkerî ya 
dewletî de belgeye piştrast ya temenî bê peydakirin.«

Hejmara gelek ya haletên resimkirî, bi taybetî hejma-
ra mezin ya temenpiҫûkan li wargehên perwerdeyê 
yên PKK û YPG li Kurdistana Iraqê dide xuyakirin ku 
leşkerkirina temenpiҫûkan ne bûyerên tenê ne. Naski-
rin û jinûvebelavkirina bi tevayî 149 zarokên leşker ji 
aliyê YPG ve, ya di pey ragehandina xwegirêdanê ya 
tîrmeha 2014ê,13 ew jî tenê dilopeke li ser kevirê sinci-
rî. Herî xirab ev fîteke dûrkirina balkêşiyê ye, ji bo ka-
rîbin leşkerkirina zarokên leşker wekî armanc berde-
wam bikin. KurdWatch bawer dike, ku YPG zarokên 
leşker bikartîne. Zarok bi rengekî hêsantir ji temen-
mezinan rê didin ku bêne leşkerkirin, bi taybetî gava 
ji wan re bê gotin ku xebata wan »lehengane« ye. Bi 
taybetî jinên ciwan û keҫên malbatên hişk û patriyarşî 
hêviya serbestiyê ji derbasbûna Yekîneyên Parastina 
Jinê dikin, ew serbestiya ku wekî din di dest wan de 
nîne. Zarok û ciwan bêhtir ji temenmezinan bêҫare ne 
li ber perwerdekirina ideoyolojî ya PYD, ew dikarin ji 
hêla rewşenbîrî û bîrewerî kêmtir li hember rawestin. 
Mirovên ciwan, yên ku li wargehên PYD û PKK mezin 
dibin, dûre bêhtirê caran dibin kadroyên gelekî taybet 
bawermend. Ji wan re bi taybetî zehmet e, ku dîsa di ci-
vakê de cihê xwe bigrin, ji ber wê yekê jî, ku ew ne xu-
dan perwerdeyeke dibistanî ya temamkirî ne. Leşkerki-
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14 KurdWatch, 20ê cotme-

ha 2014ê, »Amûdê: Çalakvanên 

jin li dijî leşkerkirina zorê protesto 

 dikin«, <http://kurdwatch.org/ 

?aid=3235&z=ku>.

15 KurdWatch, 28ê cotme-

ha 2014ê, »Amûdê: Xwenîşan-

dan li dijî leşkerkirina bi zorê«, 

<http://kurdwatch.org/?aid 

=3242&z=ku>; herweha 

 binere KurdWatch, 30ê çile-

ya paşîna 2015ê, »Qamişlo: 

Encûmena Niştîmanî ya Kurd 

dîsa xwenîşandanekê li dijî 

leşkerkirina bizorê pêk neanî«, 

<http://www.kurdwatch.org/ 

?aid=3322&z=ku>.

16 KurdWatch, 31ê çileya pêşî-

na 2014ê, »Amûda: Xwenîşandan li 

dijî leşkerkirina zorê ya temenbiçû-

kan«, <http://kurdwatch.org/ 

?aid=3296&z=ku>.

17 KurdWatch, 25ê çileya paşî-

na 2015ê, »Amûde: Dîsa xwenî-

şan dan li dijî leşkerkirina bizorê«, 

<http://kurdwatch.org/?aid 

=3317&z=ku>.

18 KurdWatch, 31ê çileya pê-

şîna 2014ê, »Amûdê: PYD dîsa 

temenbiçûkekê li dijî daxwaza 

dê û bavan dike leşker«, 

<http://kurdwatch.org/?aid 

=3295&z=ku>.

19 Bibîne United Nations Security 

Council, 27ê ҫileya paşîna 2014ê,  

والتراع األطفال  عن  العام  األمين   «تقرير 

السورية»، العربية  الجمهورية  في    المسلح 

<http://www.un.org/ga/search/view_

doc.asp?symbol=S/2014/31&Lang=A>.

rina temenpiҫûkan alaveke belavkirî ye ya milîsan, ji bo 
kadroyên perwer mezin bikin.

Pêşdîtin

Li deverên kurdî li Sûriyeyê hêdî take-berxwedan 
peyda dibe, bi taybetî li dijî leşkerkirina temenpiҫûkan. 
Di 14ê cotmeha 2014ê de ҫar ҫalakvanan ҫûnûhatina 
erebeyan li ser kolaneke serekî li Amûdê rawestandin 
û li ser plakatan daxwaza serbestberdana mêrên ciwan 
kirin, yên ku di 11ê cotmeha 2014ê de bizorê hatibûn 
leşkerkirin.14 Di 17ê cotmehê de nêzîkî sih heta ҫil jin li 
heman bajarî li dijî leşkerkirina bizorê ya mirovên xwe 
xwenîşandanek li dar xistin.15 Herweha li Amûdê komî-
teya herêmî ya Encumena Niştîmanî ya Kurdî di 27ê ҫi-
leya pêşîna 2014ê de xwenîşandane li dijî leşkerkirina 
bizorê yan temenbiҫûkan lidarxist. Di xwenîşandanê de 
nêzîkî şeşsed kes beşdar bûn, di nav wan de hejmarek 
mezin siyasetmedar û ҫalakvan. Sedeme xwenîşandanê 
revandina şagirta panzdehsalî Hemrîn Hisên bû. Li ser 
plakatên xwenîşadaran hatibû nivîsîn: »Dewleta Islamî 
jinên me direvîne û PYD zarokên me.«16 Di dema ku 
Encumena Niştîmaniya Kurdî di vê rewşê de piştgiriya 
malbatan dike, wê di 18ê ҫileya paşîna 2015ê de piştgi-
riya xwe kişand bi bahaneya ku PYD li Hisiҫayê tevlî 
pevҫûnên bi milîsên nêzîkî rejîmê bûye.17 Li gel wê jî 
malbata Hemrîn Hisên bi hejmareke hindik ya ҫalak-
vanan ҫûn ser kolanê. Berî wê demê malbatê bê piştgi-
riya partiyên kurdî vekirî daxwaza vegerandina keҫa 
xwe kiribû.18 Gelek malbatên din heta îro bêdeng in. 
KurdWatch gelek haletan nas dike, yên kû nikarin bên 
weşandin, ji ber malbatên qurbaniyan vê yekê naxwaz-
in. Ew hêvî dikin – bêhtirê caran bê encam – ku  karîbin 
bigihin vegerandina zarokên xwe ji Yekîneyên Parastina 
Gel û ditirsin, ku hemû şansên serbestberdanê winda 
bikin, gava ew berê xwe bidin ragehandinê.

Hîn di ҫileya paşîna 2014ê de Yekîneyên Parastina 
Gel di rapora sekreterê giştî yê NY li ser zarokan di 
astengiyên ҫekdar de wekî komên ҫekdar, yên ku zaro-
kan dikin leşker û bi kar tînin, hate rêzkirin.19 Herweha 
rêxistina mafên mirovan Human Rights Watch hîn di 
hizêrana 2014ê de bi hurikî balkişand li ser astengiya 
leşkerkerkirina zarokên leşker.20 Lê di ҫapemeniya roj-
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20 Bibîne Human Rights Watch 2014,  

 «تحت الحكم الكردي: االنتهاكات بالمناطق الخاضعة

  إلدارة حزب االتحاد الديمقراطي في سوريا»،

<http://www.hrw.org/sites/default/

files/reports/syria0614ar_kurds_

ForUpload.pdf>, r. 32–36.

21 Bibîne ANHA Ajansa Nûҫeyan 

ya Hawarê, 16ê gulana 2015ê, »Erka 

xweparastinê li Efrînê jî dê pêk 

were«, <http://ku.hawarnews.com/ 

erka-xweparastine-li-efrine-ji-de-

pek-were>.

avayî de kiryarên leşkerkirnê yên YPG heta niha wekî 
binpêkirineke cidî ya mafên mirov nehatiye dîtin. Erê 
Yekîneyên Parastina Gel yên PYD herî dereng ji dema 
pevҫûnên bi Dewleta Islamî re li ser bajarê Kobaniyê di 
medyaya rojavayî de jî cih digre. Lê gelek medya herwe-
ha nûnerên gelek partiyên Siyasî herweha dûr ji yên 
ҫep propagendaya PYD û PKK nerexnegir dibin, ku li 
»Rojava«, weke ku ew li Kurdistana Sûriyê binav dikin, 
hewldan hene, ku Sûriyeyeke demoqrat ava bikin, ya 
ku li wê jin bi heman maf tevlî bibin. Ev nivîsara nîşan 
dide ku mirov nikare vê yekê bêje. Tenê gava leşkerki-
rin, ya li dijî mafên mirovan, ya temenmezin, ciwan û 
heta zarokan jî, ya ji aliyê YPG li welatên Rojava wekî 
astengiyeke cidî bê dîtin û bi zexteke diplomatî ya li 
gor wê bê avakirin, ew şans peyda dibe, ku PKK û PYD 
li Sûriyeyê guherîneke siyasî pêk bînin. Lê niha tişta 
berevajî dibe: Di 16ê nîsana 2015ê de Dîcle Mihemed, 
cîgira serokê encumena bergiriyê ya Kantona Efrînê 
ragehand, ku encumena rewayî ya kantonê di 7ê nîsa-
nê de yasaya leşkerkirinê amade kiriye. Li ser bingehê 
yasayê gereke di demeke kin de li  Efrînê jî mêrên ciwan 
bên mecbûr kirin ku tevlî xizmeta bergiriyê bibin.21
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