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Pakkirina neteweyî li Girê Sipî?

Nîşanên desthilata YPG û PYD li 
deverên ji DI hatin standin

1 Ҫalakvanekî mafên mirovan yê 

Ereb ji Girê Sipî radighîne, şervane-

kî ketîbeya Tehrîr ya Artêşa Azad ya 

Sûrî, ya ku bi Yekîneyên Parastina 

Gel re şer dikir, ji wî re gotibû, ku 

wê li ser tevaya rêya di nav Kobanî 

û Girê Sipî de, tenê fîşekek teqand. 

Ew jî ne di pevҫûnan de ҫêbûbû, 

lê ji bo şervanên bi xwe re bibîne, 

yên ku winda bûbûn; hevpeyvîn bi 

Mehmûd, ҫalakvanê mafên mirovan 

ji Girê Sipî, cotmeha 2015ê.

2 Hala Kodmani bibîne, »En moins 

d’une heure, l’État islamique est parti«,  

Libération, 22ê hizêrana 2015ê,  

<http://www.liberation.fr/planete/ 

2015/06/22/en-moins-d-une-heure-l 

-etat-islamique-est-parti_1334929>; 

Ebû Mihemed jî bibîne, 

إلى داعش  منفذ  ابيض    »تل 

سيطرته« عن  تخرج  العالم 

[»Girê Sipî, dergehê DI ber bi 

dinyayê ve, li derveyê  desthilatdariya 

wî ye«], Elreqe Tuzbeh Bîsemt, 

15ê hizêrana 2015ê,  

<http://www.raqqa-sl.com/?p=1615>.  

Hevpeyvîn bi Yûsif re, endamê berê 

yê Komîteya Hevrêziyê ya herê-

mî ya Girê Sipî, cotmeha 2015ê; 

hevpeyvîn bi Mehmûd re, ҫalakva-

Di gulan û hizêrana 2015ê de şervanên Yekîneyên Pa-
rastina Gel (YPG) yên Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD) 
karîn bi hêza ezmanî ya DY-Amerîkî û yekîneyên heval-
bend yên Artêşa Azad ya Sûriyeyî  (AAS) Dewleta 
Islamî  (DI) derxin ji deverên berfireh yên ku di havî-
na  2013ê de bi sînorên Tirkiye-Sûriye di nav Kobanî 
û Serê  Kaniyê hatibûn standin. Yekîneyên Parastina 
Gel ji aliyekî ve ji Serê Kaniyê ve êrîş kirin. Heta dawi-
ya gulanê karîn heta bi sînorên rojhilatê parêzgeha 
 Reqayê herin û wisa tenê pêncî kîlometran ji Girê Sipî 
dûr bûn. Ji aliyekî dî ve parҫeyên dî yên hêzan ji aliyê 
Kobaniyê ve êrîş kirin û nêzîkî bajarê Girê Sipî bûn ji 
aliyê rojava ve.

Li rojava û li rojhilatê Girê Sipî şervanên YPG ti 
bergirî nedît.1

Li gor agahiyên şahidan gava êrîşên ezmanî dest pê 
kirin DI paş ve ҫû. Bajarê Girê Sipî bi xwe di nav 15 û 
16ê hizêrana 2015ê de hate standin, bê ku şer bi DI re 
pêk were. Bêhtirê şervanên wê bi aliyê Reqayê ve vê-
kêşehan, hinek reviyan bûn Tirkiyê.2 Bi standina bajarê 
sînor Girê Sipî DI rêya xwe ya herî girîng ya standi-
na hacetiyan ji Tirkiyê winda kir. Ji wê demê ve bajarê 
 Cerablus û şerîteke nêzîkî heştê kîlometran li rojavayê 
wê parҫeya bi tenha ne ya sînorên Sûriye-Tirkiyeyê yên 
di bin destê DI de.

Ji bo YPG standina Girê Sipî û hawîrdorê wê ji hêla 
stratejî girîng bû, ji ber deverên di bin destê wê de 
li Cizîrê wêca yekser bi Kantona Kobanî ve bûn girê-
dayî. Dido ji sê deverên birêvebiriya kurdî yên ji hev 
veqetiyayî yên karîn wiha bi hev ve bên girêdan. Salih 



nekî mafên mirovan yê Ereb ji Girê 

Sipî, cotmeha 2015ê.

3 Fehim Taştekin, »PYD: Türkiye rahat 

olsun«, Hürriyet, 17ê hizêrana 2015ê, 

<http://www.hurriyet.com.tr/

pyd-turkiye-rahat-olsun-29302987>.

4 Wek nimûne binêre The Times of 

Israel, 15ê hizêrana 2015ê, »Syrian re-

bels accuse Kurds of ethnic cleansing«, 

<http://www.timesof israel.com/

syrian-rebels-accuse-kurds-of 

-ethnic-cleansing>.

5 Binêre Elitilaf Elweteni Lîqiwa 

Elsewre we Elmuarede Elsuriye, 

27ê hizêrana 2015ê, 

»حول أحداث مدينة تل أبيض«

[»Li dor rûdanên bajarê Girê Sipî«], 

<http://etilaf.org/press/ 

 .<html.حول-أحداث-مدينة-تل-أبيض

Herweha binêre Elaph,  

23ê hizêrana 2015ê, 

الكردية الشعب  حماية    »وحدات 

االئتالف لجنة  منع  باالعتذار:    تطالبه 

لتقصي الحقائق من دخول تل أبيض«

[»Yekîneyên Parastina Gel dax waza 

lêborînê dikin: Rê li ber derbas-

bûna Girê Sipî li ber  Komîteya 

lêkolînê ya Hevbendiyê hat 

girtin«], <http://elaph.com/Web/

News/2015/6/1018471.html>.

6 Binêre Elerebi Elcedid,  

19ê hizêrana 2015ê, 

يوثقون سوريون    »ناشطون 

الكردية« الوحدات  انتهاكات 

[»Ҫalakvanên sûrî binpêkirinên yekî-

neyên kurdî belge dikin«], <http://

www.alaraby.co.uk/politics/2015/6/19/ 

ناشطون-سوريون-يوثقون-انتهاكات-الوحدات

.<-الكردية

7 Binere Al Jazeera, 1ê tîrmeha 2015ê, 

»تل أبيض.. تجدد اتهام الكرد بتهجير للعرب«

Muslim, hevserokê PYD, di 17ê  hizêrana  2015ê de ji 
rojnameya tirkî Hürriyet re ragehand ku, Asayîşê, hê-
zên ewlekariyê yên PYD, dê bajêr bi hêzeke medenî re 
bi rê ve bibe.3 Di 21ê cotmeha 2015ê de bajêr û hawîr-
dorê wê bû endamek di Kantona Kobanî de.

Pêşketina YPG hişt gereke revînê dest pê bike, di 
serî de ji aliyê rûniştiyên Ereb û Turkmen. Bêhtirê 
Kurdan hîn di nîvê 2013ê de ji tirsa DI dev ji herêmê 
berda bûn. Yekîneyên Parastina Gel hate tawanbar-
kirin, derxistina gelê Ereb û Turkmen ji gundên wan 
 kiribe armanc ji xwe re, kes bê ser û ber  binҫav kiribe, 
xaniyên wan talan kiribe û şewitandibe. Hin ji ali-
yên tawan hildan komên ҫeteyên islamî yên Ehrar 
 Elşam û Ceyş Elislam bûn.4 Hevbendiya Niştîmanî ya 
 Şoreşa Sûrî û Hêzên Rikebiriyê jî YPG tawanbar kir, 
pak kirina netewî li Girê Sipî pêk anîbe. Rêya derbas-
bûna Girê Sipî hatibû girtin li ber komîteya ku ji  aliyê 
wê ve hatibû danîn, ji sê endamên Ereb û  didoyên 
Kurd pêk dihat.5 Rojnameya Elerebi  Elcedid li ser 
 bingehê agahiyên ҫalakvanan Yekîneyên Parastina 
Gel di 19ê  tîrmeha  2015ê de tawanbarkirin ku wan 
li  rojhilat û rojavayê bajarê Hisiҫa herweha li Serê 
 Kaniyê û deverên başûrê rojavayê wê rûniştiyên Ereb 
 dikuşt, ixtîsab dikir, xanî dişewitand, talan dikir, 
 rûniştî ji xaniyên wan derdixist û pakkirina neteweyî 
bi rê ve dibir.6

Li ser malpera kanala nûҫeyan Al Jazeera rûdanên 
nîşankirî tên binavkirin: Wisa di 1ê tîrmeha 2015ê de 
gotinên Ehmed Hec Salih, ҫalakvanek ji Girê Sipî, tên 
rêzkirin, ku Yekîneyên Parastina Gel berî heftiyekê 
Emar Celîl Dada, Ziyad Yehya Dada û Mihemed Burhan 
Dada desteser kirine. Her sê kesên Turkmen dixwestin 
ji Tirkiyê vegerin Girê Sipî, piştî ku DI ji wir hatibû 
derxistin. Ehmed Mistefa, rûniştiyekî Girê Sipî rage-
hand ku ev ne takerûdan in. Wisa rûniştiyên gundên 
Zehle, Qereh Şeref û Eziye yên hawîrdorê Girê Sipî 
hatin koҫberkirin. Herweha Yekîneyên Parastina Gel 
li Muhreyê erebe û zêr ji xwe re birin û pez ji gundê 
Wawiye dizîn.7

Di cotmeha 2015ê de Amnesty International nivîsa-
rek weşand, ya ku di wê de Yekîneyên Parastina Gel tê 
tawanbarkirin, li hin deveran, di nav de li herêma Girê 
Sipî, gundiyên Ereb û Turkmen bi rengekî rêkûpêk koҫ-
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[»Girê Sipî: Kurd dîsa bi koҫber-

kirina Ereban tên tawanbarkirin«], 

<http://www.aljazeera.net/news/

reportsandinterviews/2015/7/1/

.<تل-أبيض-تجدد-اتهام-الكرد-بتهجير-للعرب

8 Amnesty International,  

cotmeha 2015ê: 

 »›لم يكن لنا مكانآخر نذهب إليه‹: النزوح القسري

المنازل في شمال سوريا« وعمليات هدم 

[»›Me cihekî dî nebû em hernê‹: 

Penaberiya bi zorê û kiryarên heri-

fandina malan li bakurê Sûriyê«],  

<https://www.amnesty.org/ 

download/Documents/

MDE2425032015ARABIC.PDF>.

9 Amnesty International 2015: 30–31.

berkirin û xaniyên wan herifandin.8 Gundiyên ku ji ali-
yê Amnesty International hatibûn vepirsîn her tim bi 
piştgiriya DI dihatin tawanbarkirin, herweha gava tenê 
yek yan du kes ji gund piştgirên DI bûn wana ji zû de 
dev ji gund berda bûn, hîn berî ku Yekîneyên Parastina 
Gel ketibûn gund de. Herweha Yekîneyên Parastina Gel 
her tim idîa dikirin, ku gundî divê ji ber sedemên ewle-
kariyê dev ji gundê xwe berdin, herweha gava enî ҫend 
kîlometran dûr bû jî û gava mîne di gund de tinebûn. Lê 
Yekîneyên Parastina Gel qala take rûdanan dikin, yên 
ku di wan de koҫberkirin pêk hatibû. Sedem yan ewle-
karîya gundiyan bû, yan jî gumanên bi sedem hebûn, 
ku têkiliya gundiyan bi terorîstan re hebû.9

Armanca vê nîvîsara han ne ew e, rastî ji nerastiya 
agahiyên jorîn bê naskirin, ew agahî bên temamkirin 
yan jî wêneyeke temam ji binpêkirinên mafên mirov 
yên Yekîneyên Parastina Gel bê ҫêkirin. Bêhtir 
armanc ew  e ku xêzên serekî yên desthilatdariya 
PYD û Yekîneyên Parastina Gel yên wê li deverekê 
bê naskirin, ya ku ji herêmên Cizîr, Efrîn û Kobanî, 
yên ku ji aliyê PYD ve tên birêvebirin, di wê yekê de 
cuda ye ku bêhtir Ereb li wê dijîn. Di deverên ku nû 
ketin destan de li hawîr dorê Girê Sipî tenê ji sedî deh 
ji gel bi eslê xwe Kurd in.  Nêzîkî ji sedî pazdehan dî 
Turkmen in.

Bi jêderîn jêrîn re şiroveya me di serî de pal dide li 
ser bi tevahî hejdeh hevpeyvîn bi kesên ji herêma Girê 
Sipî, yên ku di nav 18 û 20ê tîrmehê herweha di 13 û 
14ê cotmeha 2015ê de pêk hatin. Pazdeh ji kesên hatin 
vepirsîn ji Girê Sipî bi xwe ne, sê ji deverên hawîrdor. 
Şanzdeh bi eslê xwe Ereb in dido Turkmen; pazdeh 
mêr in û sê jin in. Hemû kesên hevpeyvîn bi wan re 
ҫêbû di dema axavtinê de li Tirkiyê bûn. Hevpeyvîn bi 
şazdeh kesan re li nêzîkî sînorê Tirkiye-Sûriyeyê pêk 
hatin. Ew ji ber pevҫûnên leşgerî reviya bûn wir.  Kesekî 
hevpeyvîn pê re ҫêbûyî, endamekî kevn yê Komîteya 
Hevrêziyê ya Girê Sipî, destpêka 2014ê piştî revandina 
xwe ji Dewleta Islamî barkiribû Akҫakale. Kesê dî yê 
hevpeyvîn pê re ҫêbûbû, ҫalakvanekî mafê mirovan ji 
Girê Sipî, li Gazîantep dijiya. Ew di derbasbûna YPG 
de reviyabû û ne ji mafê wî vegere. Ji ber sedemên 
ewlekariyê em pêşnavên nerast bi kar tînin ji bo kesên 
hevpeyvîn bi wan re hatî kirin.
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10 Hevpeyvîn bi Ebdilselam 

re, akinciyê Ereb ji Girê Sipî, 

hizêrana 2015ê.

Koҫberkirin û herifandina gundan

Pevҫûnên cengîn di nav DI û YPG de li Girê Sipî û 
gundên hawîrdor li gor texmînên Mehmûd, ҫalakvanekî 
mafên mirovan ji Girê Sipî, ji havîna 2013ê ve hiştibûn 
ku nêzîkî sed hezar kes ji gundên xwe derkevin. Ew 
texmîn dike, ku nêzîkî şêst hezar ji wan reviyan Tirki-
yê, ji wana nêzîkî ji sedî deh Kurd in. Beşeke mezin ji 
Kurdan hîn di havîna 2013ê de ji şervanên DI hatibûn 
koҫberkirin. Gava PYD deverên di bin destê DI de di 
tîrmeha 2015ê de stand, di serî de rûniştiyên Ereb û 
Turkmen reviyan Mihemed, kesekî Ereb yê sivîl ji Girê 
Sipî ragehand, ku gel ji tirsa şervanên YPG dev ji bajêr 
berda. Ew nehatin mecbûrkirin dev ji Girê Sipî berdin 
û ne mecbûr bûn jî li wir bimînin, gava sînorê Tirki-
yê di 22ê tîrmeha 2015ê de hate vekirin. Penaberên dî 
yên Ereb gotin, ku ew tirsehan Yekîneyên Parastina Gel 
wisa bi wan bike, weke ku Dewleta Islamî bi Kurdan kir.

»Em ji tirsa reviyan Tirkiyê, bê ku aliyê Yekîne-
yên Parastina Gel ew yek ji me xwestibe yan di bin 
zordariya ҫekan de mecbûr mabin.«10

Yûsif, endamekî kevin yê Komîteya Hevrêziyê ya  herêmî 
ya Girê Sipî, radigihîne, ku gelek gund ji aliyê Hêza 
Ezmanî ya amerîkî hatin herifandin:

»Gava Amerîkiyan êrîşî DI kir, şervanên DI xwe di 
gundan de veşartin. Di pey re gel reviya. PYD hej-
marên cografî yên gundan dan Amerîkiyan.«

Dûr ji van lebtên penaberiyê yên ji ber şer hevpeyvînên 
me didin xuyakirin, ku Yekîneyên Parastina Gel rûnişti-
yên gundan ji ber sedemên stratejî koҫberkirin. Wisa 
ҫalakvanê mafên mirovan Mehmûd dibêje, ku hemû 
du hezar û pênc sed gundiyên gundê Semaniye Azar 
yê ku bîst û sê kîlometran li rojavayê Girê Sipî dikeve 
hatin koҫberkirin. Gundiyên ku bêhtirê wan endamên 
eşîra Seramede ne bêhtirê wan tenê cotyar bûn. Ew 
piştî heftiyekê ji derbasbûna Yekîneyên Parastina Gel 
di wan deveran e bê sedem bi aliyê Tirkiyê hatin koҫ-
berkirin. Weke Mehmûd gotî gundê ku li nêzîkî sînor 
dikeve li ser rêya qaҫaxҫiya YPG dikeve. Qaҫaxҫîtiya 
mirovan herweha ya dermanên hişbir, ҫek û heywanan 
hate kirin.
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11 Hevpeyvîn bi Yûsif re, endamê 

berê yê Komîteya Hevrêziyê ya he-

rêmî ya Girê Sipî, cotmeha 2015ê.

12 Hevpeyvîn bi Yara re, 

akinciyeke Ereb ji Girê Sipî, 

hizêrana 2015ê.

Nimûneyeke dî ji vî awayî, weke Yûsif dibêje, herifan-
dina Gundê Bîr Aşiq e, yê ku ҫar kîlometran li rojhilatê 
Girê Sipî dikeve. Bêhtirê rûniştiyan hîn di  hizêranê de ji 
Bîr Aşiq reviyan. Dawiya cotmehê Yekîneyên Parastina 
Gel gund herifand û malên mayî koҫber kir. Yekîneyên 
Parastina Gel ragehandin, ku di gund de şervanên DI xwe 
veşartibûn. Lê ev sedem ne rast bû. Ti pevҫûnên ҫekdarî 
pêknehatibûn, lê tenê ji aliyekî gule dihat barandin.

Gava malbatên ku hejmara wan nêzîkî sed bû 
xwestin vegerin xaniyên xwe, Yekîneyên Parastina Gel 
rê li ber wan girt bi bahaneya ku dever ji hêla stratejî 
girîng e. Niha êdî şervanên Artêşa Bergiriya Nîştîmanî 
yên nêzîkî rêjîmê Bîr Aşiq kirin wargeha xwe ya leşkerî, 
wisa Yûsif dibêje.

Li Girê Sipî ya Şerqî jî rûniştî di 15ê hizêranê de 
hatin koҫberkirin, sedema wê demê ew bû ku şervanên 
Dewleta Islamî li wê derê ne:

»Mîna şonoyek bû, ya ku ji aliyê rêjîmê ve bi rê ve 
diҫû: Yekîneyên Parastina Gel li hawîrdorê xwe gule 
dibarandin û êrîşî xaniyan dikirin. Bêhtirê xelkê ha-
tin koҫberkirin, kesên mayî hatin girtin«.11

Niha gundê ku pênc kîlometran li rojhilatê Girê Sipî 
 dikeve, tenê yek ji bi tevayî sê deveran, yên Yekîneyên 
Parastina Gel rê nadin derbasbûna bajêr. Hevrêziya 
 xelkên Ereb bi Dewleta Îslamî re yek sedemên  serekî bû, 
yên ku Yekîneyên Parastina Gel ji bo herifan dina xanî û 
odeyan bi lêv dikir. Rûniştiyeke jin ji Girê Sipî ragehand:

»Hêzên kurd tiştek ji mirovan nekirin, lê ew tirsi-
yan, ku di nav wan de alîgirên DI hebin. Li bajêr 
Erebek tenê jî nehat binҫavkirin.«12

Hevpeyvînên din nîşan didin, ku tewanbariya hevrêziya 
bi DI re pirê caran wekî bahane tê bikaranîn. Endamê 
berê yê Komîteyên Hevrêziyê Yûsif radigehîne, gundê 
Elmunbetîh yê ku du kîlometran ji Girê Sipî dûr e, hatin 
koҫberkirin bi bahaneya ku wan bi DI re hevrêzî kiriye. 
Lê ev nikare wekî sedem bê gotin li gor Yûsif:

»Ti rê li pêşiya gundiyan tinebû. […] DI hêza desthilat-
dar bû li wir. Eger DI erebeyek ji tornecî re tanî, ew 
erebeyê bi pereyan teslîh dikir. Bi wan pereyan wî de-
bara jiyana xwe dikir. Lê gundî bi DI re şernekirin.«
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13 Hevpeyvîn bi Mehmûd re, ҫa-

lakvanê mafên mirovan ji Girê Sipî, 

cotmeha 2015ê.

14 Hevpeyvîn bi Besam re, akinci-

yekî Turkmen ji Hemam Elturkman, 

hizêrana 2015ê.

Nimûneya Ebas Elîsa, rikebirekî lîberal ji Qesasa ku 
şeş kîlometran li rojhilatê Girê Sipî dikeve, yê ku ji 
destpêka şerê navxweyî li dijî rejîmê dixebitî, nîşan 
dide,  ҫiqasî tawanbariya endametiya DI ji aliyê Yekîne-
yên Parastina Gel bi xwe ҫiqasî bi ser guhan re tê avê-
tin. Ew di 1ê îlona 2015ê de hatin gund ji bo erebeyên 
wî ji xwe re bibin. Wan ji wî re ragehand, ku ew dizanin 
ku ew ne endamê DI ye, lê »lê erebeyên wî DI ne«, û 
her gengeşiyek li ser kiryarê ne gerek e.13

Nimûne bi fikrê leşkerî-stratejî re xaleke dî jî nîşan 
dide, ya ku ji YPG re di koҫberkirina ji gundan girîng e: 
Xwe zengînkirin. Ev di rewşa Elmunbetîh de tê xuyaki-
rin. Yekîneyên Parastina Gel ne tenê xanî bindestkirin, 
li gor Yûsif, lê avahiyên saziyan jî talan kirin. Tawan-
bariya talankirinê di nivîsera Amnesty International de 
jî cih digre û di gotarên dî jî yên li vir li jor hatin rêkirin.

Bi gundên Ereban re ҫend gundên Turkmenan bi 
tevayî yan hinekî hatin herifandin û gel hate koҫberki-
rin. Mehmûd di nav de gundê Hemam Elturkman bi 
nav dike, li vir ҫend xanî hatin herifandin. Gundiyekî ji 
KurdWatch re ragehand:

»Gava di 13ê hizêrana 2015ê de nêzîkî bajarê Suluk 
bûn, gundiyan berê xwe dan başûr, bi aliyê Reqayê. 
Piştî ku hêzên kurd gund di 20ê hizêranê de stan din, 
bêhtirê gundiyan vegeriyan. Roja 22ê hizêranê piştî 
nîvro erebeyeke barkirî bi madeyên teqînok kete 
nava gund de û li ber avahiya Asayîşê teqiya. Di he-
man êvarê de hêzên hevkariyê [mebest Yekîneyên 
Parastina Gel] ji gundiyan bi rêya bafilên mizgeftê 
xwestin dev ji gund berdin.«14

Piştî rojekê, di 23ê  hizêranê  de, Yekîneyên Parastina 
Gel ji gundiyên Hemam Elturkman xwestin, di nava 
bîst û ҫar saetan de dev ji gund berdin, ji ber hevkarî 
dê gund bombeberan bikin. Di pey re gundiyan ҫar kes 
hilbijartin, yên ku gerek e ҫûban Girê Sipî, ji bo li wir bi 
berpirsiyarên YPG re biaxivin. Ew kes Xelef Mihemed 
Elîbrahîm, Mihemed Îmam Elmehel, Fewaz Elkurdî û 
Elî Elbize bûn. Daxwaz li Girê Sipî ji aliyê PYG ve tenê 
hatibû ragehandin, Yekîneyên Parastina Gel tenê gel 
diparêze, bersiv wilo bû. Her ҫar mêr dûvre ҫûn mala 
gel ya PYD li Girê Sipî. Li wir gumana hevrêziya bi DI 
re kete sukra wan de û ji wan re hat gotin, ku rûniştî 
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15 Hevpeyvîn bi Besam re, akinci-

yekî Turkmen ji Hemam Elturkman, 

hizêrana 2015ê.

16 Hevpeyvîn bi Selîm re, akinci-

yekî Turkmen ji Hemam Elturkman, 

hizêrana 2015ê. Nivîsera Amnesty 

International (2015: 18) vê tawanê 

piştrast dike.

17 Hevpeyvîn bi Mehmûd 

re, ҫalakvanê mafên mirovan, 

cotmeha 2015ê.

18 Wek nimûne li gor Yara  dibêje, 

akinciyeke Ereb ji Girê Sipî, di 

hizêrana 2015ê de.

19 Hevpeyvîn bi Mehmûd 

re, ҫalakvanê mafên mirovan, 

cotmeha 2015ê.

20 Hevpeyvîn bi Mehmûd 

re, ҫalakvanê mafên mirovan, 

cotmeha 2015ê.

mecbûr in dev ji gund berdin. Nêzîkî du hezar û heşt 
sed gundî di pey re reviyan gundên hawîrdor. Hin ji 
wan roja dî ҫûn Hemam Elturkman. Nêzîkî du sed kesî 
xwe girtin mirovên malbatê nasên xwe li Tirkiye.15

Gundiyekî dî ji Hemam Elturkman, Selîm, piştrast 
dike, ku Yekîneyên Parastina Gel ji rûniştiyan xwestin, 
dev ji gundê xwe berdin, ji ber alîgirên DI yên veşartî 
di nav wan de hene û ew di metirsiyê dene.16 Mehmûd 
herweha radigehîne, li rûniştiyan dijûn xwarin, ku Ye-
kîneyên Parastina Gel dê ciyê gund bidin Amerîkiyan, 
yên ku di nava ҫend deqan de dê gund biherifînin, eger 
ew hevrêziyê nekin.17

Hin kesên sivîl yên ji aliyê me ve hatin vepirsîn 
xwediyê wê ezmûnê ne, ku mirovên wan yên reviya-
yî Tirkiyê karîn bê pirsgirêk vegerin Sûriyê.18 Lê dîsa 
ҫalak vanê mafên mirovan Mehmûd bawer dike, ku di 
nav şeş û heşt sed hezar kes li Tirkiyê asê mane, yên 
ku imkan bi wan re nîne ji bo vegerin. Kesê ku niha 
bixwaze  vegere, divê di rêya Kobaniyê re bi rê bikeve 
û bi hacetî ragehandineke berpirsiyariyê ya Kurdekî ji 
Kobanî yan Girê Sipî ye.

»Erebek ji Girê Sipî nikare vê ragehandina 
berpirsiyariyê bide.«19

Desteserkirin û revandinên bê ser 
û ber yên rikebirên siyasî

Mehmûd qala kesekî sivîl yê Ereb ji Reqayê dike,  Îbrahîm 
Elşahîn, yê ku di 12ê hizêranê de di  kontrolokirineke 
kesan de li nêzîkî Girê Sipî hate revandin. Wî dixwest 
serekî li mirovên xwe li nêzîkî Girê Sipî bide. Wekî 
nasname tenê destûrnameyeke ajotinê pê re hebû, ya 
ku DI derxistibû. Nasnameya xwe ya Sûriyeyê wî di 
dema şerê navxweyî de winda kiribû.

»Wî bi daxwaza xwe ew destûrnameya ajotinê 
pêş wan kir. Li gel wê jî ew hate binҫavkirin. Ew 
 mirovekî ne siyasî ye, ne bi DI re, ne jî bi rêjîmê re û 
ne jî bi rikebirîyê re têkiliyên wî hene. Li gel wê ew 
ji 12ê hizêranê di bin zordariya wan de ye.«20

Li gor Mehmûd Elşahîn tenê yeke ji gelek girtiyên PYD. 
Ew bawer dike, ku ji dema standina desthilatdariyê ji 
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21 Hevpeyvîn bi Selîm re, akinci-

yekî Turkmen ji Hemam Elturkman, 

hizêrana 2015ê.

aliyê YPG ve bi tevayî nêzîkî pênc hezar û neh sed kes 
li cem wan girtî ne. Ew di nav ҫend saetan de û heta 
bi gelek mehan, hem di zindanên fermî yên YPG û PYD 
li Serê Kaniyê, Girê Sipî û Kobaniyê û hem jî di ҫend 
zindanên veşartî de tên girtin. Mîna wan nimûne hene 
li Elyabîse ya ku heşt kîlometran li rojavayê Girê Sipî 
dikeve û li Elcurn ya ku hijdeh kîlometran li rojava-
yê Girê Sipî dikeve û li Bexdîk ya ku ҫil kîlometran li 
 rojavayê Girê Sipî dikeve. Di dema hevpeyvînê de di 
nîvê cotmehê de li gor texmînan hîn hezar û heşt sed 
kes girtî bûn, bêhtirê wan hatin sîxurkirin. Tawanên 
dikevin sukra wan de endametiya di Dewleta Islamî 
de ye, di hin rewşan de riswakirina Abdullah Öcalan, 
rêberê PKK. Wisa mamostayê feylozofê Xelîl Silêman 
şeş rojan hate girtin, ji ber wî sala  2011ê Öcalan di 
raya giştî de riswa kiribû.

Selîm jî ji Hemam Elturkman qala wê dike, bê ҫawa 
Yekîneyên Parastina Gel gundiyan bê sedemên xuya 
binҫav dike:

»Gava hêzên kurd di 14ê hizêranê de ji aliyê Serê 
Kaniyê ve hatin, ew ketin xaniyê Elî Mûsa de û wî 
bi xwe re birin. Heta niha kes tiştekî nizane li ser 
cihê wî.«21

Ji bilî rewşên bê ser û ber, ҫalakvanê mafê miro-
van Mehmûd qala revandinên plankirî yên rikebirên 
siyasî dike:

»Ji 25  heta 27ê  hizêranê sînorên Tirkiyê vekirî 
bûn. Di vê demê de nêzîkî du hezar penaber 
vegeriyan. Pê re bi tevayî sed û heştê û şeş kes 
ji aliyê Yekîneyên Parastina Gel ve hatin girtin. 
Lîsteyên navan bi Yekîneyên Parastina Gel re bûn, 
xelk hîn li ser sînor dihatin girtin. Gelek kes ji wan 
rikebirin, yên ku ҫalak di şoreşê de beşdar dibûn. 
Di yek ji lîsteyên ku min dîtin de, ednamên koma 
ciwanan ya Girê Sipî hebû. Ev kom ji xwendekar 
û ciwanên dî pêk tê, yên ku li dijî Esed bûn. Gelek 
ji ber ҫalakiyên rex negirên rêjîmê ji zanîngehê 
hatibûn avêtin, hinek din karmendê hikûmetê 
bûn yên ji kar hatî dûrkirin.  Gelek kes ji Tirkiyê 
venegeriyan Sûriyê, ji ber wan dizanî, ku  navên 
wan li ser lîsteyan e.«
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22 KurdWatch, 9ê cotmeha 2015ê, 

»Girê Sipî: Çalakvanekî Ereb piştî 

girtina PYD dimire«,  

<http://www.kurdwatch.org/?d3624>.

Di dema girtinê de girtî hertim tên îşkencekirin. 
Mehmûd qala girtîyekî Ereb ji Girê Sipî dike:

»Xertûmek xistin paşiya wî de, xaz û av kirin xerûmê 
de. Ew tawanbarkirin ku bi DI re karkiribe û di erebe-
yekê de firax ji DI re barkiribe. Ew mukur hat ku wî ji 
DI re bac dabû hev ji bo debara jiyana xwe bike. Piştî ku 
ew li xwe mukur hat jî îşkencekirin berdewam kirin.«

Astengiyek heye, ku mirovên di îşkenceyan de ji aliyê 
PYD ve tên bikar anîn, bi ti hawî nehatine fêrkirin:

»Saed Elşiwêş, parêzvanek ji Girê Sipî, hate binҫavki-
rin. Ew ji destpêkê ve endamê rikebiriya rexnegira 
rêjîmê bû. Ew ji aliyê karmendekî avakirinê yê bîst û 
neh salî ve hate vepirsîn, yê ku qet tiştek ji yasayan 
yan ji mafên mirovan fêm nedikir.«

Ji kêmayî di rewşekê de kesekî ji aliyê PYD ve hatî revan-
din di dema girtinê de jiyana xwe ji dest da: Di 28ê îlo-
na 2015ê de ҫalakvanê Ereb yê pêncî û pênc salî Eymen 
Elhumeydî Elteherî li nexweşxaneya Girê Sipî de mir. 
Şervanên YPG wî di 23ê îlonê de bi biraziyê wî yê pêncî 
salî re Adil Elbelîx Elteherî ji mala wî li gundê Hiweycet 
Elebd, ya ku heşt kîlometran li başûrê Girê Sipî dikeve, 
birin. Li gor lêkolînên KurdWatch ew  nexweşê şekir bû, 
dermanên wê nedanê, ji bo dextê li wî bikin. Gava ew 
bêhiş bû, wî di şeva 27 li ser 28e îlonê de birin nexweş-
xaneyê, li wir ew piştî ҫend saetan mir. Li gor agahiyên 
malbatê şopên îşkenceyê di laşê wî de li ser qirik û li ser 
milê ҫepê hebûn. Eymen Elhumeydî Elteherî damezirêner 
û rêberê ketîbeyekê Artêşa Azad ya Sûriyeyê bû, ya ku 
wî bi xwe wê temwîl dikir û li  Hiweycet Elebd cih girtibû. 
Yekîne ji bo parastina gelê wê deverê bû, ya ku Elteherî ji 
wir tê, têkiliyên wî bi gelê Kurd li deverê baş bûn. Astengî 
bi Yekîneyên Parastina Gel peydabûbûn, ji ber vê hebûna 
ketîbeyê li devera di bin destê wê de qebûl nedikir.22

Tevnên rêvebiriyê yên navendî

Di pey bidestxistina desthilatdariyê de li Girê Sipî PYD 
encûmeneke rihsipiyan ji deh Ereb, sê Kurd, Ermeni-
yek û Turkmenek saz kir, karê wan gerek bû rêvebiriya 
deverê ban. Pêkhatina encûmenê ya netewî nîşandane-
ke mafane  ye ya bêhtiriya erebî. Lê Yûsif, endamekî 
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23 Hevpeyvîn bi Yûsif re, endamê 

berê yê Komîteya Hevrêziyê ya he-

rêmî ya Girê Sipî, cotmeha 2015ê; 

hevpeyvîn bi Mehmûd re, ҫalakvanê 

mafên mirovan, cotmeha 2015ê.

24 Binêre Allan Kaval, »Dans le Kur-

distan syrien, Tal Abyad veut oublier 

l’EI«, Le Monde, 28ê îlona 2015ê,  

<http://www.lemonde.fr/proche 

-orient/article/2015/09/28/dans-le 

-kurdistan-syrien-tal-abyad-veut 

-oublier-l-ei_4774984_3218.html>.

25 Hevpeyvîn bi Merwan re, 

akinciyekî Ereb ji Girê Sipî, 

hizêrana 2015ê.

rêber yê Komîteya Hevrêziyê ya herêmî ya Girê Sipî, 
ragehand ku bêhtirê endaman alîgirên berê yên rêjîmê 
bûn, yên ku nûnertiya kesî nakin ji bilî xwe. Ev yek ji 
Mihemed jî tê piştrastkirin, ҫalakvanekî mafên mirovan 
ji Girê Sipî:

»Serokê encûmenê, Mensûr Elselûm, nêzîkî rêjî-
mê ye. Piştî Yekîneyên Parastina Gel desthilatdariya 
bajêr kirin destê xwe de, wan wî şeş rojan girtin û 
îşkence kirin. Niha ew bi wan re hevrêziyê dike.«

PYD wisa şirîkên xwe yên baş yên hevrêziyê peyda dike, 
bê ku bi rastî ti desthilatê bike dest wan de. Di rastiyê 
de li gor ҫend kesên hevpeyvîn bi wan re hate pêk anîn 
encûmen bê biryar e. Rêberiya leşkerî û siyasî ya Girê 
Sipî tenê di destê YPG û PYD de ye.23 Di rastiyê de ev 
tê wê wateyê, ku Partiya Karkerên Kurdistan (PKK) li 
Girê Sipî biryardar e: Serokê Mala Gel ya PYD li Girê 
Sipî kadroyê kevn yê PKK Ferhat Dêrik  e.24 Berpirsê 
PKK Omer Hisên Elûş, yê ku berî niha ji bo Kantona 
 Kobanîyê berpirs bû, niha berpirsiyariya siyasî jî li Girê 
Sipî girtiye. Berpirsiyariya leşkerî di destê kadroyê 
PKK Hisên Koҫerî de ye, yê ku li Serê Kaniyê rûdine.

Encamdayîn

Ti yekî ji kesên Ereb û Turkmen yên ku KurdWatch bi 
wan re hevpeyvîn ҫêkir qala koҫberkirina girseyî ya ji 
ber sedemên netewî ji Girê Sipî û hawîrdor nekir. Bi 
rastî em bawer dikin, ku ti koҫberkirineke mezin ji ber 
sedemên netewî li herêmê ҫênebûye. »Kurdîkirina« de-
verê ji ber sedemên demografî ne cihê pirsê ye. Li vir 
rêjeya deh ji sedî ya Kurdan pir nizm e. Di heman demê 
de mercê ku tenê Kurdên ji Kobanî yan Girê Sipî dikare 
bibe berpirsiyar, ji bo penaberek karîbe ji Tirkiyê ber bi 
Girê Sipî vegere nijadperestiyek xuyakirî ye.

Herweha tinebûna koҫberkirineke armanckirî ya ne-
teweyî naye wê wateyê, ku binpêkirinên mafên  mirovan 
yên mezin pêk nehatibin. Ev yek jî ne take-rewş in, mîna 
Merwan texmîn dike, kesekî hevpeyvîn pê re ҫêbûyî ji 
Girê Sipî, ji bo »astengiyên şexsî« di nav fermandarên 
YPG yên ji Girê Sipî û cîranên wan yên Ereb.25 Kesên 
me bi wan re hevpeyvîn ҫêkirî bêhtir wê yekê destnîşan 
dikin, ku PYD û Yekîneyên wê yên Parastina Gel li Girê 
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26 Wek nimûne ne beşdar di 

 Rêberiya Demkî ya PYD de Encû-

mena Niştîmanî ya Kurdî ye, 

hevbendiyeke ku niha ji sêzdeh 

partiyên rexnegirên PYD.

27 Yek dî jî ji vê bi taybetî daxwaz-

kirina xwestina mafê desthilatdariya 

leşkerî ya tenha ya YPG. Kiryara ku 

li jor hatî binavkirin ya li dijî rêberê 

ketîbeya AAS li Girê Sipî xwedî  mînak 

in li deverên kurdî, ku li wir YPG 

ҫend caran êrîş bir ser yekîneyên 

AAS û yekîneyên leşkerî yên  partiyên 

kurdî yên din; binêr KurdWatch, 

îlona 2013ê, »Rikberiya kurdî ya 

sûrî ҫi dixwaze? Siyaset di navbera 

Hewlêr, Silêmanî, Şam û Qendîlê de«,  

<http://www.kurdwatch.org/ 

pdf/KurdWatch_A009_ku_ 

Parteien2.pdf>: 19, 20–21.

28 Gelek nimûne ji kadroyên 

PKK, yên ku bi navê PYD kar 

 dikin, tên dîtin di KurdWatch de, 

îlona 2013ê: 15.

Sipî heman zordariyan bi cih tînin, yên ku wan li deve-
rên kurd bi serkefin pêk anîne. Di nav wan de
• revandinên plankirî yên rikebirên siyasî, bi taybetî 
ҫalakvanên rexnegirên rêjîmê (li deverên kurdan enda-
mên partiyên muxalif jî li wan zêde dibin);
• rêgirtina li ber sefer yan vegera rexnegiran;
• hevrêziya bi kom û takekesên nêzîkî rêjîmê;
• bikaranîna kesan di cihên hestdar de (ҫi wekî rêbe-
rê vepirsînê yan li deverên Kurdan wekî dadwer) yên 
ku zanyariya wan ya tenha alîgiriya wan ji PYD re ye;
• danîna dezgehan, yên ku dixuyin nûnertiya gel dikin, 
lê di rastiyê tenê ew kom û kesan di wan de cih digrin, 
yên ku xwe di bin fermandariya PYD de dideyin;26

• hiştina hemû desthilatdarî û biryardarî di destê PYD 
û Yekîneyên wê yên Parastina Gel27 û wisa di dawî de di 
destê PKK de;28

• bikaranîna tawana nêzîkahiya DI yan  hevrêziya 
bi wê re weke bahaneyek amade ya rewakirina 
kiryarên zordariyan.
Xala dawî bi taybetî girîng e ji ber herifandina gundan 
û koҫberkirina gelê li wir. Di rewşên ji aliyê me de ha-
tin lêkolîn sedemên stratejî yan aborî dibûn navendî 
ji bo biryarê gava şerê DI wekî sedem dihat bilêvki-
rin ji bo kiryarên mîna valakirina gundan. Ji ber xelkên 
koҫberkirî li gor Amnesty International qet tawîz yan 
 cihekî dî ji bo jiyanê nestandin, divê em ji wê bawe-
riyê birêkevin, ku Yekîneyên Parastina Gel tinekirina 
cihê xewê bi erêkirin wekî encam danîbû ber ҫavan. 
Nivîsara Amnesty International hewldana yekê nîşan 
dide, ji bo naskirina, kengî û li ku xanî yan gundên 
 timam yên gelê Ereb yan Turkmen li devera Girê Sipî 
hatin herifan din û li ku mirov hatin koҫberkirin. Ҫend 
gundên ku Amnesty International di vê ҫarҫoveyê de bi 
nav dike, ji aliyê kesên me bi wan re hevpeyvîn ҫêkirî jî 
hatin bilêv kirin. Bi Hemam Elturkman re Mela Berho, 
Ebdî Koy û Renîn jî bûn. Di vê nivîsarê de armanc ne 
hûrkiriyên peyketinin taybet bû, lê bêhtir nîşandana 
taybetmendiyên desthilatdariya PYD û Yekîneyên wê 
yên Parastina Gel li Girê Sipî, yên ku di gelek aliyan de 
mîna dest hilatdariya wan ya li deverên kurdan e.
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