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1. Pêşgotin:

Di 9 ‘ê Cotmeha 2019 ande dewleta Tirk bi êrîşa dagirkeriyê ku zagonên mafên mirovan binpê 
dike, li ser herêma bakurê Sûriyê dest pê kir, taybet li ser Serê Kaniyê (Ras al-Ayn)  û Gîrê Spî (Tell 
Abiad) û bi hinceta avakirina herêmeke ewlehiyê li bakurê Sûriyê êrîşê dagirkeriyê rewa kir. Ew 
herêm niha nêzî du salin dibin dagirkeriya dewleta Tirk de ye. Ev êrîș û dagirkerî ne tenê bû sede-
ma ku bi hezaran kes koçber bibin, lê belê cihekê ku demokrasî, mafê jinan û azadiya olî winda bû. 
Ev rapora heyî van êrișan dixe nav çarçoveyeke dîrokî û siyasî ku beşek ji êrîşa demdirêj a qirkirin, 
kuştina jinan û guhertina demografîk yê ku bi zext çebûye û encamên van êrîşan û rewşa heyî ya li 
herêmên dagirkirî, şîrove dike.

2. Çarçoveya siyasî û dîrokî ya dagirkeriya Tirk:

Tirkiye êrîşên dagirkeriyê li bakurê Sûriyê bi avakirina “herêma ewle” rewa dike. Lê belê ev projeya  
dewleta Tirkiyê ji bo gelê herêmê ewlehî neanî, ji ber ku  şerê destdirêjiyê yêku li herêmê çêbûye 
berovajî zagonên navnetewîye. Dagirkeriya heyî parçeyek ji polîtîkaya deshîlatdariya dewleta Tirk 
a li dijî gelên li vê herêmê ye û  di dîrokê de gelek caran derketiye pêş. Di sedsala 20 û 21’an de bi 
jenosîd, komkujî û bi darê zorê gel ji axa wan derxistin. Armanca wan ewe kû hegemonyaya etnîkî 
li Kurdistanê serwerbikin. Bi vê guhertinê dixwazin hegemonya çandî û etnîkî biafirînin. Dewleta 
Tirk bi şiklê xwe yê nûjen ev polîtîka bi taybetî li dijî gelê Kurd û gelên herêmê berdewam kir. Ji 
ber vê yekê artêşa Tirkiyê û komên çekdar ên opozisyona sûrî, di 24 ê Tebaxa 2016’ande li seranserê 
sînorên bakur-rojavayê Surî li bajarên El-Bab, Azaz û Cerablusê operasyoneke bi navê “Mertalê 
Firatê” dest pê kir.1 Di Çileya 2018’an de dewleta Tirk êrișê kantona Efrînê kir û di Adara 2018’an 
de jî bi awayekî hovane ev herêm dagir kir. Piştî dagirkirinê şunde di 29’ê Adarê de, rayedarên 
Tirk serfiraziya wê operasyonê bi fermî ragihandin u operasyona binavê “Şaxê Zeytûnê” li bajarê 
Efrînê û gundewarên wê dagirkerî dan destpê kirin.2 Di 9’ê Cotmeha 2019’an de, dewleta Tirk şerê 
dagirkerî ku li Efrînê dabû destpêkirin berdewam kir û li dijî herêmên Girê Spî û Serê Kaniyê  asta 
dagirkerîyê hîn zêdetir berfireh û dijwartir kir.

Erîşên Tirkiyê li dijî xweseriya demokratîk a li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ye, ku tê wateya jiyana 
komînal, demokratîk û aştiyane ya di navbera gel û komên civakî de ye xwe dispêre demokrasiya 
rasterast, azadiya jinê û civaka ekolojîk ku ji paradîgmaya konfederalîzma demokratîk ya avakerê 
wê rêber Abdullah Öcalan e. Di 9’ê cotmeha 1999’ande di şexsê rêberê gelê kurd Abdulah Öcalande 
liser tevahî netewên azadîxwazde komployek hate meşandin. Ji ber vê yekê ne tesaduf e ku dewleta 

1 http://www.nrls.net/ku/wp-content/uploads/2019/12/Hov%C3%AEt%C3%AE-Weke-Strateji-
yek%C3%AA-ji-bo-Bicihkirina-Dagirker%C3%AE-%C3%BB-Zal%C3%AEtiy%C3%AA-1.pdf
2 https://thegreekobserver.com/blog/2018/11/12/the-occupation-of-northern-syria-erdogans-first-step-for-
the-rise-of-the-new-ottoman-empire/
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Tirk di 9’ê Cotmehê  de êrîşê herêma bakurê Sûriyê kir, roja destpêkirina êrîşê 20’emîn salvegera 
komploya navneteweyî ya li dijî rêberê gelan Abdullah Öcalan e.3

Ji ber ku dewleta Tirk projeya xweseriya demokratîk ji bo siyaseta xwe ya neo-Osmanî ya faşîst xe-
ter dibîne, hewl dide ewlehî û aramiya herêmê têk bibe. Dewleta Tirk tû carî binketina DAÎŞ hezim 
nekir. Lewra êrîşên li ser xaka Bakur û Rojhilatê surî êrîşên tolhildanê ne. Bi vê yekê dewleta Tirk 
xwest Rêveberiya Xweser lewaz bike û çareseriya netewa demokratîk betal bike. 

Armanca Tirkiyê pêșxistina pêkanina planên neo-Osmanî ye û armanca wan ewbû kû bivan êrîşan 
planên dagirkeriyê  têxin ewlehiyê. Li gorî plana nû ya Osmanî, herêma Rêveberiya Xweser, her 
wiha herêmên Heleb (Aleppo) heya Kerkûk û Mûsilê, yanî beşên mezin ên Bakur û Rojhilatê 
Sûriyê ye  û Herêma Xweser a Kurdistanê li bakurê Iraq, girêdayî axa Tirkiyê ye. Bi Guhertina de-
mografî, kuştin, talan, wêran kirina nîşte cihên vê xakê xwestin pîlanên xwe yên osmaniya-nû bi 
cih bîne. Destwerdana ku dewleta Tirkiyê rasterast li ser karûbarên Sûriyê dike bi armanca ku xwe 
li xaka suriyê bi cih bike ye. Li gorî peymana 1920’an a bi navê “Mîsaq-i Millî”, ev herêma mezin 
a Kurdistan û Sûriyê axa dewleta Tirkiyê ye.4 Wekî din, komîteyek ku ji Mustafa Kemal Ataturk û 
ji rêveberên dewleta Tirk pêk hat, di sala 1925’an de bi navê ‘Plana Şark İslahat’ planekî ku ji bo 
dagirkerî hatibû çêkirine. Li gorî vê planê, pêwîste herêma rojhilatê Firatê were paqijkirin, nifûsa 
Kurd were derxistin û mirovên dilsozên hukûmeta Tirkî werin bicîh kirin, ji derveyî zimanê tirkî 
divê hemû zimanê din bên qedexe kirin û tenê Kurdê ku nasnameya xwe  înkar bikin dikarin gîre-
dayî hûkûmetê kar bikin û rêvebiriya  ku li gorî zagonên  leşkerî tê birêvebirin wekî hukûmet were 
damezrandin.5 Operasyonên kû dewleta Tirk yên li herêmê pêkanîn diheman demê de  êrîşên li 
ser Efrîn, Serê Kaniyê û Girê Spî berdewamiya heman planê ye. ji aliyê taktîkî ve, Tirkiye hewl dide 
ku Bakur û Rojhilatê Sûriyê bike çend beş û kontrola  rêyên bazirganiyê bike. Ev jî M4 e, ku rêyek 
girîng ji bo bazirganî û veguhestina tiştên pêwîst li herêmê ye.6 Li pişt êrîşên li ser Serê Kaniyê û 
Girê Spî jî berjewendiyên jeostratejîk jî hene. Li herêma bakur û rojhilatê Sûriyê gelek kaniyên 
neftê hene, ev kaniyên neftê jî bi taybet li derdora başûrê Dêrikê (El-Mālikiyah) û Dêrezorê ne.7

Ev êrîş bi  awayekî plan kirî û sîstematîk hate bi rêve birin û bi zanebûna hezên Neteweyên Yek-
bûyî pêk hatin. Beriya ku Tirkiye êrişî bakurê Sûriyê bike, Erdogan di Civîna Giştî ya Neteweyên 

3 https://freeocalan.org/assets/downloads/english/flyer/EN-Who_is_Ocalan_2018.pdf https://freeocalan.org/
assets/downloads/english/forms/2021-01-18-imrali-report.pdf
4 https://thegreekobserver.com/blog/2018/11/12/the-occupation-of-northern-syria-erdogans-first-step-for-
the-rise-of-the-new-ottoman-empire/
http://hawarnews.com/tr/haber/arap-kadin-aktivistler-turk-devletinin-amaci-misak-i-milli-h41545.html
5 https://dbpedia.org/page/1925_Report_for_Reform_in_the_East_(Turkey)
6 https://rojavainformationcenter.com/daily-summary/ 
https://www.syriahr.com/en/144078/
7 https://www.researchgate.net/figure/Distribution-map-of-hydrocarbon-fields-in-Syria-50-km-311-mi_
fig1_277647278
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Yekbûyî de da diyar kirin kû 
şerê dagirkeriyê wê bide destpê 
kirin.8 Neteweyên Yekbûyî sazi-
ya aşitî û çareserkirina nakoki-
yan e, ev ji hêla Erdogan ve hate 
bikaranîn da ku siyaseta xwe ya 
neo-Osmanî bimeşîne, Netew-
eyên Yekbûyî li hember van 
binpêkirinên mafên mirovan 
bertek nîşan nedaye. Neteweyên 
Yekbûyî berpirsiyariya xwe ya 
çêkirina aştiyê bi cih neaniye. Di 
encama van êrîşan de gelên herêmê koçber bûn û penaberên Ereb û malbatên komên çete ji aliyê 
Tirkiyê ve hatin bicihkirin.Wekî din, penaberên Sûriyê yên li Tirkiyeyê ne û dixwazin xwe bigi-
hînin Ewrupayê di siyaseta navneteweyî de ji bo zextê bikar tîne.Ev êrişa dagirkeriyê kû liber raya 
giştî dibin navê avakirina  qadên ewle de hatibu diyarkirin hîn  zêdetir bû sedema kûştin, talan û 
penaber kirina mirovan.9 Di encama vî şerî de, bi hezaran sîvîl hatin revandin, kuştin, û bi taybetî 
hêjmarek mezin jin û zarok hatin kuştin û bûn qurbanên şer.  Ew ne bandorek tesadufî ya taktîka 
șer e, lê taktîkekî  hişmendiya siyaseta tunekirinê ya dewleta Tirk e. 

3. Êrîşên li ser Serêkaniyê û Girê Spî:
3.1. Pêşveçûnên siyasî:

Bi operasyona  “Kaniya Aştiyê” di 9’ê  cotmeha 2019 
an de bajarê Serêkaniyê, Girê Spî gundewarên van 
bajaran hatin dagir kirin.Weke di jorde jî hatî diyar 
kirin lîstoka binavê qadên ewle  avakirinê de hatî lîs-
tin di 7’ê Tebaxa 2019’ande bi tifaqa dewletên yek-
bûyî yên Emerîkayê û Tirkiyê de xistin meriyetê. Bi 
pêkanîna vê tifaqêre jibo kû dewleta tirkiyê êrişên 
xwe hîn hêsantir  bikaribe pêkbîne hêzên emerîqa xwe ji hêrêmê vekişandin. Bivî awayî dewleta 
tirk a dagirker êrîşên xwe yên liser herêmê xistin meriyetê û bi fermî hêzên Emerîqa, bajarên Girê 
spî û Serêkaniyê radestî dewleta  tirkiyê kirin. 10

8 https://www.youtube.com/watch?v=Bve1yt0SEb4                                                                                                  
https://www.al-monitor.com/originals/2019/09/turkey-syria-united-states-erdogan-plans-for-east-euphrates.html
9 https://hawarnews.com/kr/haber/rveberiya-xweser-ji-ber-rsan-275-hezar-kes-kocber-bn-h23001.html
https://ronahi.tv/archives/26529
10 https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Explainer-Shifting-Pow-
er-Play-in-North-and-East-Syria-UPDATED-Rojava-Information-Center-October-2019.pdf
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3.2. Bandora êrîșan û ziyanên wê:

Di  9’ê Cotmeha 2019’ande Tirkiye dest bi êrîşên xwe yên dagirkirinê kir, bi êrişên serêkaniyê û girê 
spî’ re bombebaran liser bajarên Qamişlo û û Eyn îsa jî hate kirin. Spî û piștî wê Qamîșlo û Eyn   
Hemû cureyên teknîkê hatin bikaranin. Cih û warên sivîl pir caran hatin hedefgirtin û rûxandin, 
di encamê de gelek mirov birîndar bun û gelek jî hatin qetil kirin.11

Bi giștî 23 nexweşxane û avahiyên karûbarên tenduristî hatin rûxandin, 8 xebatkarên tenduristiyê 
hatin qetil kirin û 7 xebatkar jî birîndarbûn. Kiryarên derveyî mirovahiyê kû weke qetilkirina dîlên 
şere, dewleta dagirker ya tirk ev kiryarên hovane pêkanîn û  3 dîlên şer qetil kirin. Di 10’ê Cotmehê 
de bombebarana bi balafirên șer yên Tirkîyê binesazîya avê û tendurustiyê hedef girtin.
Herwiha di 12’ê cotmeha 2019’ande jî sekretera giştî a Partiya Pêşerojê a Suriyê Hevrîn Xelef, li 
ser riya M4 di navbera Til Temir-Eyn Îsa de ji al-
iyê çeteyan ve bi gulebarankirinê hate qetilkirin. 
Dîmenên vê qetlîamê ji aliyê çeteyên Ehrar El 
Şarqiyê ve hat weşandin. Diyare ku ev bi awayekî  
plan kirî hatiye armanc kirin, ji ber ku Hevrîn 
Xelef pêșenga azadiya Jin û vesazî kirina kon-
federlalîzma demokratîk li Rojhilata Navîn bû. 
Hevrîn bi dilsoziya xwe û jêhatîbûna xwe di karê 
dîplomatîkde dihate nasîn.12

Di 13’ê Cotmehê de konvoya 
sivîlan a ku ji bo piştgirî bidin 
berxwedana Serêkaniyê, ji aliyê 
balafirên Tirkîyê ve hate hedef 
girtin.13 Di vê êrîşê de nûçegihanê 
ANHA Seed Ehmed û nûçegi-
hanê Çira Tv Mihemed Reşo di 
nav de 13 sivîl hatin qetilkirin, 
70 sivîlan zêdetir jî birîndarbûn. 
Mala Çavdêriya Mafên Mirovan a 
Surî (SOHR) dazanîn ku, çeteyên 
girêdayî Tirkîyê 9 sivîl bê ku wer-
in darizandin hatin înfaz kirin û 

11 https://rojavainformationcenter.com/daily-summary/
12 https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-turkey-kurdish-deaths-civilians-female-pol-
itician-hevrin-khalaf-future-syria-party-a9153796.html
13 https://rojavainformationcenter.com/daily-summary/
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xebatkarên Heyva Sor a Kurd jî hatin hedef 
kirin. Bi giștî di encama êrîșên Serêkani-
yê û Girê Spî de rojnamevan û nûçegihan 
hatin hedefgirtin û 7 rojnamevan birîndar 
bûn û 4 jî Jiyana xwe ji dest dan.14 Arman-
ca wan ewbu kû di êrîșên hovane yên li ser 
herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê pêktên 
ji raya giștîre biweşînin ev jî nîşan dide 
kû êdî rojnamevantî kû weke şopdariya 
heqîqetê tê binav kirin ji aliyê dewleta dagirker ya tirkiyê ve hedefên sereke ne. 

Dewleta Tîrk û çeteyên girêdayî wê  bi êrișên hovane gelek sivîl qetîl kirin. çete û leşkerên Tîrk bi 
cenazeyên şervanên hatine qetil kirin lîstin  û xwestin bi siyasetên bêexlaqî manewiyat a gel biș-
kinin. Li Girê Spî, bajar û 360 gundên girêdayî wê bûne hedef, ku piraniya wan ketin destê dagir-
keran û hejmarek gund bi temamî hatin xerakirin, wek gundê Kawamaza û Mişrafa û Sûsa. 
Di encama êrîșan de binesazîya perwerdê li herêmê hatibû xirab kirin. Di êrîşan de 21 dibistan 
rûxandin, di 810 dibistanan de perwerde hate betal kirin. 86 hezar xwendekar ji mafê xwe yên 
perwerdê mehrum man, dagirkeran 95 dibistan, navenda perwerdeyan û avahiya giştî zivirandin 
baregehên leşkerî.15

3.3. Bikaranina çekên kimyawî:

Êrîşên Tirkiyê yên di dîroka 10-13’ê cotmehê li hemberî sivîlan çeka fosfor hat bikaranîn. Li gor 
lêkolîna rêveberên PEAS enstutiya Swîsrê bikaranina çekên fosfor hate tespît kirin. Dîsa pisporê 

Epîdemîlojî, Mîkrobiyolojî û îmmunolojiyê Dr. Ebas Mensuran li 
gorî lêkolînên kirî da diyar kirin ku di 30 kesên kû  di nav wande 
sê zarok hebûn bandora çekên kimyawî hatiye dîtin. Di rapora ku 
ji aliyê Dr. Ebas Mensuran ve hatî amade kirin de çend cureyên 
şewatê hatine dîtin û hate gotin ku dewleta Tirk li hemberî sivîlan 
çeka kîmyewî, gazên asfîksîk, jehrîn, a ku di asta navneteweyî de 
qedexeye hatine bikaranîn.16

14 https://hawarnews.com/tr/haber/gir-sp-ve-serkaniy-isgali-soykirim-pazarligi-2-yenilendi-h31998.html
15 https://hawarnews.com/tr/haber/gir-sp-ve-serkaniy-isgali-soykirim-pazarligi-2-yenilendi-h31998.html
16 https://www.hawarnews.com/en/haber/medical-report-confirms-turkeys-use-of-chemical-weapons-in-ser-
kaniy-shelling-h12505.html
https://www.france24.com/en/20191023-kurdish-boy-severely-burned-during-turkish-offensive-arrives-in-france-
for-treatment
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4. Rewşa heremên dagirkirî:

Piştî operasyona leşkerî dewleta Tirk û çeteyên girêdayî wê, deverên  rojhilatê bajarê Serê Kaniyê 
tevî bajarê Girê Sipî bi kûrahiya nêzî 30 km dagirkirin û ev dever di navbera komên çeteyan de 
hatin parve kirin. Sîstema Demokratik û wekhevî a Reveberiya Xweser  di encama şoreşa Rojava 
ku wek Şoreşa Jin tê nas kirin ev jî ji aliyê dewleta Tirk ve hate tûne kirin û şûna wê desthilatdari-
yek hate ava kirin ku Mafên mirovan nas nake. Rapora Yekîtiya Navneteweyî ya 2020 diyar dike 
kû hêzên leşkerî yê girêdayî tirkiyê di herêmên dagirkirî de sûcên şer pêk tînin. Hemû êrîşên da-
girkeriyê û niha rêvebirina herêmên dagirkirî, ji hêla dewleta Tirk û komên çete yên di bin navê 
Artêşa Azad a Sûriye tê kirin. Herêmên Dagirkirî di nav komên cuda de hatin parve kirin. Talan, 
destavêtina li ser mal û milk, koçberkirin, guherandina demografî, girtin, revandin, îşkence, kuş-
tin, binpêkirina mafên jinan û terora rojane ya li dijî gel li herêmên dagirkirî pêk tê.17

4.1. Kuștin û Birindarî:

Di 31.10.2019 de Meclisa Sûriya Demokratik (MSD) daxûyanî da ku heya wê roj di êrîşên li ser 
Serêkaniyê û Girê Spî 509 sivîl hatin qetil kirin û 2733 birîndarbûn.18 Ji ber teqîn, xefikên darbestan, 
danîna  alavên teqemeniyê, û maşineyên bi teqemenî barkirî bajarokê ewle, bûye bajarekî herî xe-
ternak. 54 kes jî piştî êrîşên li Serêkaniyê û Girê Spî şun de di teqînên ku pêkhatîn de seqet man. 
53 zarok, 32 jin, 96 kes ji aliyê dewleta Tirkiyê ya dagirker û çeteyên girêdayî wî ve ji ber mayînên 
ku hatine danîn de seqetbûn.19

4.2. Guhertina demografîk:

Di êrîşên dewleta Tirkiyê ya dagirker û çeteyên girêdayî wî di dagirkirina Serêkaniyê û Girê Spî de 
li gor hêjmarên ne fermî ji 375 hezar kesan zêdetir sivîl hatine koçber kirin.20 Ji siyaseta demdirêj 
ya dewleta Tirk diyar dibe kû guhertina demografik bingeh digire. Di raporên kû OHCR amade 
kirî de hewldana ji bo domdarî kirina guhertina etnîkî ya herêmê” ji hêla leşkerên Tirk û çeteyên 
wê li Bakur û Rojhilatê Sûrîyê hatine tesbît kirin.21  Guhertina demografîk a sîstematîk yên paqij 
kirinê li dijî pêkhateyên neteweyî û olî pêk tên. Beriya dagirkeriyê, Kurd, Ereb, Ermenî, Sûryan, 
Çeçen, Misilman, Xiristiyan û Êzîdî,tirkmen û hwd di van bajarande bi hevre jiyan dikirin. Piştî 
dagirkeriyê ev netew bi giştî hatin koçber kirin.  Li wê herêmê malbatên grûpên çekdar a 

17 https://undocs.org/A/HRC/45/31
18 https://twitter.com/SDCPress/status/1189930505610956801
19 https://hawarnews.com/tr/haber/gir-sp-ve-serkaniy-isgali-soykirim-pazarligi-2-yenilendi-h31998.html
20 https://vdc-nsy.com/archives/43968
21 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ohchr_-_syria_monthly_human_rights_digest_-_
june_2018.pdf
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girêdayî Tirkiyê hatin bi cih kirin.22 Piștî dagirkeriyê tenê 
14 malbatên xiristiyan li Serê Kaniyê diminin. Berî cot-
meha 2019 nêzîkî 40 malbatên xiristiyan li wir jiyan diki-
rin.  Îro ev malbat bi giştî koçberî  herema cizirê, ewrupa, 
Dewletên Yekbuyî yên Emerîkayê û Kanadayê bûn.23

Dagirkeriya Tirk nasnameyên şexsî jibo kesên di her-
emêdene  derxist, saziyên Tirk li wir ava kirin, nîşanên 
rêyan, navê meydanan û navên kolanan bi zimanê Tirkî 
hatin guhertin. Kontrolkirina Tirkan ne tenê ji bo huku-
mkirina van herêman bû, di heman demê de operasyonên “Tirk kirinê” bû. Zimanê Erebî û Tirkî 
di heremên dagirkirî fermî ne û di dibistanan de wek zimanê duyemîn tê perwerde kirin.24 Ev diyar 
dike  Tirkiye armanc dike kû nasnameya vê herêmê û şêniyên wê biguhere û yên din li şûna wan 
bicîh bike. Wekî din hate rapor kirin ku çeteyên dewleta Tirk Kurdên ku xwestin vegerin hatin as-
teng kirin.25 Li gorî dîmen û wêne yên belgekirî yên ji xwepêşandanek li Serêkaniyê, di pankartan 
de al û sembolên DAIŞê eşkere hebûn.26 Ev kiryar dikevin bin çarçoveya damezrandina korîdorek 
aram ji bo terorîstên li herêmê, û  ji bo ji nû ve komên çete werin rêxistinkirin herêmê vedigu-
herînin zeviyekî yê komên çeteyan.

4.3. Revandin, Girtin û îşkence:

Derveyî kuștiyan gelek sivîl jî hatibûn rêvandin û heya niha agahî ser hêjmarekî mezin tune ye. 6 
hezar û 660 kes ji aliyê dagirkeran ve hatin revandin. Ji wan kesên ku hatin revandin nêzî 4 hezar 
ji zîndanan  hatine berdan, lê 2 hezar û 660 an zêdetir kes rewșa wan hîna ne diyare. Di zîndanan 
de 94 kes rastî îşkenceyê hatin, ji malbatên 89 kesan pere xwestin. Sûcên wek revandin û girtina 
sivîlan, lêdana tund, îşkencekirina laşî û derûnî, bêparkirina wan ji xwarin û avê  û revandina 
wan, nav xaka Tirkiyê da ku ew li gorî qanûnên Tirkiyê bên darizandin. Gelek girtinên keyfî bi 
hinceta têkilî bi  Rêveberiya Xweser re hene. Gelek caran îşkence jî dema girtinê û di girtigehê de 
tê kirin. Li herêmên dagirkirî hêjmarek girtîgehên ji her komeke çeteyan hene. Malên sivîlan jî 
vediguherînin girtîgehan.27 Wekî din herî kêm 70 hemwelatiyên Sûriyê di zindanên Tirkiyê de ne 
û bi sûcên terorê û îșkenceyê  re rû bi rû ne.

22 https://www.syriahr.com/en/187579/
23 https://www.syriahr.com/en/213934/
24 https://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-willkommen-in-der-tuerkischen-besatzungszone-a-1172804.
html
25 https://www.hrw.org/news/2019/11/27/syria-civilians-abused-safe-zones
26 https://hawarnews.com/en/haber/emergence-isis-gangs-in-serkaniy-publicly-h20163.html
27 https://www.syriahr.com/en/185396/                                                                                                                    
https://hawarnews.com/en/haber/woman-bitterly-narrates-her-story-in-turkish-occupations-prisons-serkaniy-hot-
bed-of-isis-h25593.html
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4.4. Talankirin û destavêtina milk:
 
Di demê dagirkeriyê û  piştî dagirkeriyê de komên cûda yên çeteyên Tirk milk û malên xwecihên 
heremê talan kirin û destavêtin mal, milk, erd û zeviyan. Hêzên cûda di hindirê Arteşa Azad a 
Sûriye de amûrên malên xwecihiyên Serê Kaniyê bi awayekî rêxistinî dizîne û ji derveyî herêmê 
hatine  firotin.28 Ev yek gelek caran pêk hat. Yek ji şêniyên ku vegeriya mala xwe dît ku mala wî ha-
tiye talan kirin. Endamekî ji Sultan Murad ku tiştên wî dizî bû carek din firotiye wî.29 Ev talankirin 
her berdewame û heta car caran hêzên cûda di Artêşa Azad a Sûriyê ji bo dizîna mal û milkên 
gel pevdiçûn. çete destavêtin ser berhemên çandiniyê  û ji aliyê Tirkiyê ve hate firotin. Bi vî awayî 
gelek genim ji gelê herêmê hat dizîn.30

4.5. Talankirna goristanan û cihên dirokî:

çeteyên Tîrk, bi taybet grupa  al-Hamza û Sultan Murad 
li Serê Kaniyê cihên dirokî wek Tel Halaf  talan kirin. Ev 
yek bi hinceta lêgerîna tunelên QSD hatibû kirin, lê di 
raya giștî de diyar bû ku çete cihên dirokî xirab dikin û ji 
bo qezenca peran difroșin. Ji derveyî vê goristanên Êzidî 
hatin talankirin.31 Kilîsê ortodox a bi navê Mar Touma 
hat talankirin.32

4.6. Qutkirina avê:

Di dema piştî dagirkeriyê îstasyona avê a Elok ku nêzî bajarê Serê Kaniyê ye û ava paqîj a vex-
warinê ji bo gelê herêmê pêwîstiyeke zêdeyî 24 cara hate qutkirin. Bi giştî nêzîkî milyonek kes li 
Bajarê Hesekê û gundewarên derdor û taybet 3 kampên koçbera ji qutkirina avê bandor dibin.33

Dewleta Tirk bi taybet di dema pandemiya Korona de avê wek çek bikar tîne. Ev yek xeteriyek 
mezin li ser gel dide avakirin. Ji bo tenderustî û paqijîyê av tiştekî heyatiye û jênevegere. Îstasyona 
avê ya Elok ji hêla Tirkan ve wek amurekî dijî berxwedana gel tê bikaranin.34 

28 https://www.hrw.org/news/2019/11/27/syria-civilians-abused-safe-zones
29 https://undocs.org/A/HRC/45/31
30 https://www.syriahr.com/en/188093/
31 https://www.syriahr.com/en/221561/
32 https://www.syriahr.com/en/213934/
33 https://www.unicef.org/press-releases/syria-1-million-people-risk-due-severe-interruptions-alouk-water-
station
34 https://www.hrw.org/news/2020/03/31/turkey/syria-weaponizing-water-global-pandemic
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4.7. Binpêkirinên li dijî jinan:

Li herêmên dagirkirî sûcên destdirêjî, şîdet, îşkence û revandin derheqê jinan de domdar e. Hê-
jmarek mezin ji jinan di girtîgehên komên çekdar yên dagirkeriya Tirk de hene û di rewşên nedi-
yar de ne. Jinan  derbasî Tirkiyê dikin û tên firotin.35 Li wir jin rastî destdirêjî û şîdeta zayendî 
tên. ji ber vê yekê ziyanekî  fîzîkî û derûnî a giran li ser jinan û civakê dike. Girtina keç û jinan û 
di dewriyeyên hevbeş di navbera îstixbarata Tirk û komên çekdar de pêk tên.36 Herî kêm 30 jin ji 
bajarê Serêkaniyê rastî êrîşa zayendî hatin. Gelek bûyerên destdirêjî û tecawizkirin têne veşartin. 
Belge kirina bûyerên tecawiz û destdirêjî zehmete, ji ber ku tirsên cîvakî, ji aliyê çeteyan ve zext û 
gefên girtinê nikarin ragihîn.

5. Rewşa Koçberan û  Kampa:

Li gor amarên (îstatîstîk) Rêveberiya Xweser li kantona Girê Spî nêzî sed hezaran kes neçarî koçber-
tiyê bûn, ji kesên ku koçberbûne 3 hezar û 530 ji aliyê meclîsa kantona Girê Spî ve di 22’ê cotmeha 
2019’ande qampa ku li bakurê Reqayê Til Senema yê hatî avakirin de hatin bi cîh kirin. Bi hezaran 
sivîl jî koçberî Reqa, Tebqa û Minbicê bûn. Ji Serêkaniyê jî 200 hezar kes zedêtir  koçber bûne û bi 
hêjmarekî zêde sivîl derbasî qampan û herêmên bakur û rojhilatê Suriyê bûn.        
Hesekê koçberên Serêkaniyê pêşwazî kir û qa-
mpa Waşokanî ava kir ku niha 15.000 kes di-
hewîne. Dîsa ji bo koçberên ku ji bajar hatine li 
85 dibistanan hatin bi cih kirin. Zarokên Hese-
kê û yên koçberan ji ber ku dibistan tejî koçber 
bûn nikarîbûn perwerdê xwe berdewam bikin. 
Ev rewș bandorekî neyînî û demdirejî li ser 
zarokan ava kir. Ji bo zehmetiyên ku di rewşa 
perwerdê de werin derbas kirin rêveberiya xweser, di 16’ê tebaxa 2020’an de qampa binavê Serêka-
niyê avakirin û 11.655 koçber li wir bicih bûn.37 Girêdayî bajarê Hesekê li navçeya Dirbêsiyê 11 
hezar, li navçeya Til Temir 11 hezar koçberên Serêkaniyê bi cih bûn. Qampên di bin sîwana Reve-
beriya Xweser de alîkarî ji Netewên Yekbuyî nabînin. Ji ber vê yekê rewșa li kampan zehmete û 
pewistiyên madî bi giştî têrê nakin. Tenê hinek û dereng ji aliyê  rêxistinên Rojava ve alîkarî tê 
dayîn. Ê ku herî zêde alî karî ji bo koçberan kir bi giranî Rêveberiya Xweser bi xwe pêşwazî kir.38

35 https://static1.squarespace.com/static/5900b58e1b631bffa367167e/t/604f79177874b702ae
8e3101/1615821080746/WCPW+Volume+16+Issue+4+3.13.21.pdf
36 https://hawarnews.com/en/haber/woman-bitterly-narrates-her-story-in-turkish-occupations-prisons-ser-
kaniy-hotbed-of-isis-h25593.html
37 https://ronahi.net/ku/?p=32464
38 Agahiyên derbarê kampa Serê Kaniyê û Wașokanî li 13.09.2021 bi hêvditinên bi Hevserokên kamp, Kongra 
Star û Mala Jin kom bûn
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6. Binpêkirina mafên mirovan ên navneteweyî:

Ruxmî hişyariya hevpeymana NY û hevpeymana navneteweyî jî dewleta Tirk û çeteyên wî li gel 
dagirkirina fîzîkî bi armanc kirina sivîlan gelek sucên şer û mirovahiyê bi hevre kir.39 Heya niha tu 
saziyên navneteweyî  hesabê van sucan bixwaze  derneketine.  Rêxistina efu a navneteweyî girêdayî 
van sucan rapora ku  di 18’ê cotmeha 2019’an weşandî de, hate gotin ku hêzên leşkerî yên tirk û 
hevalbendên wê bi zanebûn êrîşî jiyana sivîlên bakur û rojhilatê surî kiriye. Di derbarê sucên şer 
ên ku ji aliyê dewleta Tirk û çeteyên wî ve hatine kirin di raporê de hatiye pişt rast kirin. Ji ber da-
girkeriyê bi hezaran zarok dibin şert û mercên şer de çavê xwe li jiyanê vekirin. koçberî, bê aborî 
mayîn, têkçûna derûnî, bê derfetiya jiyankirinê û hwd.  Di dema dagirkirinê de gelek ziyanên madî 
û menewî dane gelên herêmê, ji ber vê yekê van êrîşan texrîbatekî mezin bi xwere anî. Lê belê divê 
mijarê de Yekiteya Navneteweyî û Yekiteya Ewrupa bê deng ma û tu alikarî ji bo koçberan nehat  
dayîn. Guhertina demografiya bi zor di Dadgeha Romê ya Dadgeha Ceza ya Navneteweyî de wekî 
sûcê li dijî mirovahiyê hatiye tespît kirin.40

7. Encam:

Di encama êrișên dewleta fașîst a Tirk de li heremên Serê Kaniyê û Girê Spî bi hezaran kes jiyana 
xwe ji dest dan û bi sed hezaran koçber bûn. Bi vî awayî dewleta Tirk dixwaze gav bi gav herêma 
Rêveberiya Xweser dagir bike. Ev tundûtûjiya domdar û êrişên armançkirî yên li ser gelê Serê Ka-
niyê û Girê Spî, hemû zagonên mafên navneteweyî binpê dike.  Di encam de azadî û ewlehiya gelê 
herêmê têk diçe. Divê yekser rê ji bo rêxistinên mafên mirovan bêne vekirin ji bo deverên ku ji 
hêla Tirkiyê ve hatine dagîr kirin, da ku rewşa li erdê bişopînin. Daxwaza gelê Serê Kaniyê û Girê 
Spî ewe ku bikaribin vegerin û ser xaka xwe jiyan bikin. Divê ji aliyê hezên navnetewî ve hesab ji 
Tirkiyê  were xwestin dadgehek a navneteweyî ji bo darizandina binpêkirinên mafê mirovan û 
sûcên şer li bakur û rojhilatê Sûriyê were pêk anîn. Hezên Navneteweyî dikarin li hemberî Tirkiyê 
sezayên aborî îlan bikin. Divê hemû firotina çekan ji dewleta Tirk re were sekinandin.
 Bi Rêveberiya Xweser re pergalek şênber hate avakirin, ji bo ku grûbên etnîkî yên cûda bikaribin 
bi rengekî aştiyane bi hev re bijîn û bi armanca avakirina civakeke demokratîk a ku mafên jinê di-
parêze. Ji bo ku aramî û demokrasî vegere herêmê divê dewleta Tirk û çeteyên wê ji herêmê vekişe.

39 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-viola-
tions-by-turkish-forces-and-their-allies/
40 http://www.un.org/law/icc/statute/99_corr/2.htm
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