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1.	Pêşgotin

Ev dosya şîdeta li ser jinê li Efrînê, ji hêla dewleta Tirk û komên cîhadîst ên ku 
girêdayî Tirkiyê ne belge dike. Ji ber ku Tirkiye di destpêka sala 2018‘an de 
bi êrîşan heremên bakurê rojavayê Sûrîyê dagir kir, mirov, bi taybetî jin, rastî 
revandin, tundî, tevî tundiya cinsî, û kuştinê hatin. Ev tundûtûjî bi gelemperî û 
tundiya zayendî encama dagirkerî û zîhniyeta dewleta Tirk û komên cîhadîst ku 
ew piştgirî dike ne.

Wek rêxistina jin a li Rojava Kongra Star, em pêşketinên civakî û bi taybetî rewşa 
jinan dişopînin. Ofîsên me li seranserê Rojava hene û têkiliyên me li seranserê 
Bakur û Rojhilatê Sûriyê hene ku ji bo çavdêrîkirina rewşê û berhevkirina 
agahiyan alîkariyê dikin. Ev agahiyane ji hêla komîteya navendî ya lêkolîn û 
statîstîkê ya li Qamişlo ve tê berhev kirin û nirxandin. Bûyerên ku me di van du 
salên dawî de li herêmên di bin dagirkeriya Tirkan de şopand gelek bi fikarin. 
Bi vê dosyayê re em dixwazin şideta ku gelê Efrînê û bi taybetî jin her roj rû bi 
rû dimîne diyar bikin. Em dikarin texmîn bikin ku tundî û hêjmara jinên ku bûne 
qurbanê vê tundiyê ji yên ku em dikarin di vê dosyayê de belge bikin gelek pirtir 
û firehtir e. Gihîştina agahiyan ji deverên dagirkirî ji ber zordestiya Tirkiyê û tirsa 
gel pir zehmet e.
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2.	Dagirkeriya	Tirkiyê	li	bakûrê	Sûriyê

Di Çileya 2018‘an de, dewleta Tirk bi alîkariya komên cîhadîst ket nav kantona 
Efrînê û bi hemû hêza leşkerî ya ku di destê wê de ye, êrîşî herêmê kir. Ji meha 
Adara 2018‘an ve, Tirkiyê karibû wê heremê bixe bin kontrola xwe, sîstemek 
dagirkerî û zordariyê ya demdirêj ava bike û plana xwe ya guhertina demografîk 
bicîh bîne

Di pir raporan de rewşa binpêkirinên giran ên mafê mirovan li Efrînê, ên ku heta 
îro rojane berdewame hate belge kirin. Bi dagîrkirina dewleta Tirk û çeteyên 
wî yên cîhadîst re, nêzîkî 300,000 mirov, ku nîvê tevahiya gelên Efrînê ye, 
hatin koçber kirin û neçar man ku ji malên xwe derkevin. Piraniya wan, derdora 
157,000 kes, biryar dane ku li nêzî Efrînê bimînin û niha di herema Şehba li 
kampan di rewşa awarte de dijîn. 

Di 9‘ê Cotmeha 2019‘an de, Tirkiyê êrişên xwe yên dagirkeriyê bi alîkariya 
çeteyên cîhadîst berdewam kirin, bi êrîşa girseyî li ser sînorê Tirkiye-Sûriya ser 
herema bakurê Sûriye û gelên wê. Piştî van êrîşan di Cotmeha 2019‘an de, bi 
sed hezaran kes dîsa neçar man koçber bibin. Êrîşê Tirkiyê yekser piştî vekişîna 
leşkerên amerîkî ji vê heremê û ber çavê civata navdewletî, ku heya îro bêdeng 
dimîne, qewimî.

Serê Kaniyê
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Piştî van êrîşên dagirkeriyê, herêmên Serê Kaniyê û Girê Spî jî niha di bin 
dagirkeriya Tirkiyê de ne.Wekî din, Erdogan hîn gefan dixwe ku deverên din jî 
dagir bike û her roj bi alîkariya komên cîhadîst ku piştgiriyê didin êrîşan berdewam 
dike. Jixwe di sedsala 20’an de, li deverên ku îro ji bakur û rojhilatê Sûriye û 
bakurê Kurdistan / başûrê Tirkiyeyê pêk tê, rêzek ji qewitandina bi zorê, komkujî 
û qetliyaman li dijî kêmneteweyên etnîkî pêk hatin.

Armanca dewleta Tirk avakirina hegemoniya çandî û etnîkî ye û bi riya guhertina 
demografîk a bi zorê, bindestkirina komên etnîkî yên herêmê, derxistina wan û 
şûna wan kesên din bicîh kirin dixwaze vê yekê pêk bîne. Di heman demê de, 
nakokî di navbera gelên heremê de didin çêkirin ji bo ku nehêlin ew bi hev re 
bijîn. Dewleta Tirk ev polîtîkaya asîmîlasyon û dagirkeriyê di şeklê xwe yê nû de, 
bi taybetî li dijî gelê Kurd, berdewam dike.

Komîsyona Azadiya Olî ya Navneteweyî ya DYE jî destnîşan dike ku deverên ji 
hêla Tirkiyê ve li bakurê Sûriyê, di nav de Efrîn jî heyî, dagirkirî ne, bi zanebûn 
manipulasyonên etnîkî û olî li ser gelên herêmê pêk tînin û guhertina demografî 
ya armanckirî didin ferzkirin.1

1	 https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Syria.pdf

Efrînê
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Tevî êriş, dorpêçkirin û şerekî navxweyî li Sûriye yê ku ev 9 sal in didome, gelên 
li herêma bakur û rojhilatê Sûrî karibûn sîstema xweseriya demokratîk ava bikin 
ku tê de hemû komên etnîkî û olî yê li herêmê dijîn tevlî bibin.

Bi vê yekê deverên Rêveberiya xweser ya bakur û rojhilatê Sûriyê bû cihêk 
herî ewledar ku xelk ji her devera Sûrî koçberî wê derê bûn. Sîstema ku li vir 
hatî damezrandin, li ser bingeha civakek exlaqî ya bi rêveberiya demokratîk a 
rasterast, li ser bingehê demokratîk, ekolojîk û azadiya jin pêk tê.

Yek ji xalên sereke yên hewildanên gelên li vê herêmê avakirina sîstemek 
demokratîk a ku jin û hemû pêkhateyên etnîkî, olî û civakî dikarin bi rengek azad 
û bi hev re bijîn e. Vê pergala rengîn ji Kurd, Ereb, Turkmen, Çerkess, Çeçen û 
her weha Êzidî, Sûryan, Asûrî, Kildan û Ermenîyan pêk tê û derfetê dide ku xwe 
rêxistin bikin û nûnertiya xwe bikin. Divê azadîya komek, komên din înkar neke 
lê wan teşwîq bike kû herkes xwe bi rêxistin bikin û bi hemî koman re bi hev re û 
bi rûmet bijîn. Ji ber vê yekê mafên her civakek tê parastin, di nav wan de derfet 
heye ku ew bi zimanê xwe bixwînin, bi ola xwe îbadetê bikin û jiyana xwe bê 
zordariyê re pêşbixin. Ev rêbazê rêveberiyê di van salên dawî de xwe îspat kir.
Lê ev pergala alternatîf a civakî û demokratîk ji bo dewleta Tirki bi siyaseta xwe 
ya neteweperest û baviksalar xeternak e. Ji bo vê yekê, dewleta Tirk vê herêmê 
bi alîkariya gurûpên cîhadîstan û çetan hedef kiriye. Ji aliyekî ve, armanca vê 
berfirehkirina xaka Tirkiyê ye û ji aliyekî din ve jî, bi zorê guhartina demografîk bi 
riya polîtîkayên koçberkirin û nûhbicîh kirin ve tê meşandin da ku xewna xwe ya 
împaratoriya Osmanî ya nû pêk bîne.

Ji bo vê armancê, di êrişên li dijî Rêveberiya Xweser ya demokratîk a bakur 
û rojhilatê Sûriyê de dewleta Tirk bi komên cîhadîst yên ku gelek ji wan berê 
endamên DAIŞ‘ê ne re dixebite, hem ji hêla madî, hem jî bi çekdarî û lojîstîkê 
alîkariyê dede wan. Sebeba vê piştgirî ji hêla dewleta tirk, ne tenê li ser bingeha 
etnîkî ya çeteyan, lê di heman demê de ji ber bîr û baweriya wan bi bîrdoziyek 
cîhadîstan e.
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3.	Rewşa	li	herêmên	dagirkirî,	bi	taybetî	li	herêma	Efrînê

Jiyana rojane ya li Efrîn û herêmên din ên dagirkirî wek Serê Kaniyê û Girê Spî li 
Bakurê Sûriyê ji hêla tundûtûjiyê ve tê nîşan kirin. Di raporek ji aliyê Komîsyona 
Lêpirsîna Navdewletî ya Neteweyên Yekbûyî li ser Komara Erebî ya Sûrî hejmarek 
ji bûyerên tawanên li Efrînê tê belge kirin. Girtin, kuştin, şideta fizîkî û revandin, 
û her weha talan û destavêtina malên sivîlan ji hêla cûrbecûr komên çete ve ku 
di bin sêwana Artêşa Niştimanî ya Sûrî de kar dikin, têne ragihandin.2 Wekî din, 
gulebarankirin, teqînên otomobîl û êrişên din ên bi teqemeniyê re li herêmên di 
bin dagirkeriya Tirkiyê de hema hema rojane qewimîn, ku bûne sedema gelek 
sivîl hatin kuştin.

Li Girê Spî (Til Abyat), Serê Kaniyê û Efrînê, jiyana rojane bi girtinên kêfî yan 
sîvîlan ku ji hêla hêzên dagirker tên pêkanin ve derbas dibin.3 Ew rêbazek 
gelemperî ya komên cîhadîst e ku bi taybetî  xort û keçan direvînin, û ji malbatên 
wan jî peran daxwaz dikin. Doza trajîk a Zeynab a 50’î salî û dayika sê zarokan, 
tenê yek ji gelek mînakên tên jiyîne.

Zayneb a dixwest vegere herêma Serê Kaniyê, ku ji hêla dewleta tirk ve hatî 
dagirkirin, li wê derê xaniyê wê û hemî malên wê ne, lêbelê, ji hêla komên çekdar 
ve hat revandin û du hefte girtî ma.Tenê piştî ku berdêla wê pere hate dayîn ew 
hat berdan. Di dema girtinê de, ew bû şahidê dîmenên kuştin û îşkenceyên ku 
wê bi tundî êşandin.4

Merov dikare bibîne ku revandin an girtina mirovan, yek ji wan rêbazên 
gelemperî ye ku ji hêla çeteyam ve tê bikar anîn ku pere ji bo berdêl bixwazin û 
di heman demê de tirs û terorê belav bikin e. Ev ji bo mîsoger kirina hêza wan 
a hegemonîke, ku li ser bingeha zordariya li hember gelên herêmê pêk tê û bi 
şidetê tê bicîh anîn. Wekî din, ew hem ji bo tirsandin û hem jî ji bo guhartina 
demografîk tê kar anîn. Ji ber ku ew gelek mirovan neçar dikin ku dev ji warê 

22  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/022/08/PDF/https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/022/08/PDF/
G2002208.pdf?OpenElementG2002208.pdf?OpenElement
3 http://www.hawarnews.com/en/haber/videoed--demonstrations-expand-in-
gir-sp-people-attack-occupations-armored-vehicles--h16954.html
4 http://shar-magazine.com/arabic/2019/12/%d9%84%d9%85-
%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%b7%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d
8%aa%d8%ad%d8%af%d9%91%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b-
1%d8%ac%d8%a7%d9%84/
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xwe berdin û koçber bin.
Xanî, erd û dikanên koçberan ji aliyê komên çete ve bi nehiqûqî têne destavêtin, 
û komên çekdar bi pir caran li ser mal û milkên koçbera şer dikin. Ji ber talan û 
wêrankirina binesaziyê, di peydakirina xwarinên bingehîn de jî tengasî hene. Li 
Girê Spî mirov di bin şert û mercên herî dijwar ên jiyanê de ne, ji ber ku erzaqê 
bingehîn ên wekî av, nan û xwarinên din tenê bi hijmarekî biçûk peyda dibin û ji 
ber zêde bihabûna heqê tîştan.5

Ji ber vê yekê diyar dibe ku ji ber êrişên Tirkiyê di Cotmeha 2019’an de, ev 
herêmane bûne deverên ku mirov her roj di nav şert û mercên herî giran de û 
bi tirs dijîn e. Ev jî di înkarkirina hemî mafên jinan de di bin dagirkeriyê de, ku di 
salên dawî de hatin pêşxistin, tê dîtin. Mînak li gelek deverên  Girê Spî jin nikarin 
ji malê xwe ser vekirî derkevin û bi şideta sîstematîk re rû bi rû dimînin.6 Tirkiye 
hewl dide ku dijberiya xwe ya îslamî û faşîst hemberî jinan li herêmê saz bike.

Rewşa li Efrînê dijwartir e, ji ber ku ev dever ji zêdetirî du salan e di bin dagirkerî 
kontrola Tirkiyê de ye. Civaka ji hûndirê Efrînê û derdor di van salên dawî de 
bi her aliyê gengaz û rêbazan rastî êrişê hatiye. Gelê Efrînê jî bi tundûtûjiya 
fîzîkî û talankirina aborî re rû bi rû dimînin. Ji bo ku zûtir guhartina demografîk û 
dagirkeriya bi vê tundûtûjiyê bidin çêkirin, sazûmanên îdarî yên ku ji hêla dewleta 
tirk ve tên piştgirî kirin, niha li wir hatine damezirandin û saz kirin.

Hovitî û asta êrişan gelek dijawarin. Ev yek eşkere bû, bi êrişên topbaranê ji hêla 
hêzên dagirker ên Tirk ve li ser taxek li Til Rifaat roja  2’ê Kanûna 2019’an. Til 
Rifaat bajarek li herêma Şehba ye, li wir pir malbatên koçber dijîn, ên ku ji ber 
dagirkirina Efrînê ji malên xwe hatine qewitandin. Ev êriş li hewşa dibistanek ku 
zarokên lê dilîstin hate armanc kirin. 11 sivîl, di nav de 8 zarok, hatin kuştin û 
çend kesên din jî bi giranî birîndar bûn, ku piraniya wan zarok in.7

5 http://www.hawarnews.com/en/haber/what-happened-to-tal-abyad-city-
during-3-months-of-occupation-h14093.html
6 http://www.hawarnews.com/en/haber/what-happened-to-tal-abyad-city-
during-3-months-of-occupation-h14093.html
7 Kongra Star Dossier “Women and children in the Turkish invasion: Genocide, 
Femicide, and demographic change“, Kongra Star Research and Statistic Comitee 
Qamişlo,	Januar	2020.
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Di heman demê de wêrankirina çandî ya herêmê jî heye. Şewitandina zeviyan û bi 
sedan daran, bi taybetî darên zeytûnan, ne tenê bingeha aborî ya gelek mirovên 
li wir hildiweşîne, lê di heman demê de xweza û axê jî timûtim bi gel û çanda wan 
ve girêdaye, hildiweşîne. Sazî û dibistanên gelemperi wek girtîgeh û baregehên 
leşkerî tên bikar anîn. Wargehên dîrokî bi zanebûn têne hilweşandin û zimanê Kurdî 
di dibistanan de tê qedexe kirin  û li hemû sazî û cîhên gelerî zimanê Tirkî tê bi cîh 
kirin. Li vê derê, projeya paqijkirina etnîkî diyar dibe, ew hewl dide ku bi hilweşandina 
kok û dîrokê û bi vê tunekirina tevahî civakê û tunekirina tevahî çandî hedef dike.8

Berî dagrkirinê, Efrin di şoreşa jinê de rolekî esas dilîst di avakirina strukturên 
demokratîk de li bakur û rojhilatê Sûriyê. Li wir saziyên jinan ên li ser bingeha 
demokrasiya rasterast hatine avakirin da ku ji bo çareserkirina newekheviya zayendî 
û çareserkirina pirsgirêkên din ên civakî bixebitin. Jinan bi rengek aktîf daxwaza 
wekheviya siyasî di asta hiqûq û siyasetê de kirin ku di heman demê de ji hêla wan 
dezgehan ve jî bi giranî hate pêkanîn. Di asta komînan de, ku nûneriya bingehîn a 
xweseriya tevahiya herêmê dikin, ji bilî saziyên giştî, di heman demê de saziyên jin 
hatin avakirin. Van di avakirin û pêşxistina pergala siyasî li bakur û rojhilatê Sûriyê de 
rolek girîng lîstin. Ew pergalek rengîne ku tê de gelên ji nijadên cûda têne parastin, 
xwe bi xwe rêxistin dikin û nûnertiyên wan hene. Pergala netewa demokratîk, ku 
ji hêla gelên bakur û rojhilatê Sûriyê ve hatî avakirin, bi taybetî bi pêşengtiya jin û 
bingeha qanûnên jinan û wekheviya zayendî hatiye avakirin.

Ev pergala demokratîk û pir rengî faşîzma dewleta Tirk wekî tehlûke ji bo bîrdoziya û 
rawabûna xwe dibîne û ji ber vê yekê hewl dide ku wê pûç bike. Armancên dewleta 
Tirk û hem jî zîhniyeta baviksalarî, nijadperestî û netewparêzî, di êriş û dagirkeriyê 
de eşkere ne. Ev zîhniyet ji bo Tirkiyê wek amûrek birdozi xismet dike ji bo pêkanîna 
dewlet, hêz û tundî. Ev tunekirina armanckirî ya pergala pir rengî ya ku jiyanekî 
hevbeş ya Kurdan û kêmneteweyên din di nav xwe de dihewand, diyar e. Tundiya 
armanckirî li dijî jinê, perçeyek ji pratîkê ya qirkirinê ye û wek çekek li dijî civakê tê 
bikar anîn. Tundiya li ser jinê her dem Tundiya li ser civakê bixwe ye.

8  Turkey‘s track record: The occupation of Afrin’ by Rojava Information Center, 5. 
November 2019.
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4.	Tundiya	zayendî	encama	zihniyet	û	armancên	dewleta	
Tirk	e

Sûc û binpêkirina mafên jin û keçên li Efrînê hatin belge kirin, rewşa bêhiqûqî û 
şîdeta sîstematîkî ya hovane ku her roj jin û gel li vê herêmê dijîn tê eşkere kirin.
Jiyan ji bo jinan bûye mîna zindanek, ew tên tepisandin, rûreşkirin, bizor 
zewicanidin, nav de jî kecên temen piçûk, tên îşkence kirin bi tundiya fîzîkî û 
zayindî, encama vê tecawis û qirkirina jina ne. Pir jin êdî ji tirsa ceza û şîdetê 
ji malê dernakevin. Jin ji hemî mafên xwe yên ku berê hatine dest girtin bêpar 
man. Van kiryarên tundiyê di demê dawî de bi rengek eşkere derketiye holê. 
Di dawiya Gulanê de, hatibû eşkere kirin ku di zindanên çeteyên Tirk de, gelek 
jinên Kurd yên herêmê di bin şertên herî xirab de hatin girtin, destdirêjî û işkence 
li wan tê kirin. hema hema her roj nûçeyên li ser keç û jinan yên revandî an kuştî 
hene. Ev hemû binpêkirinên mafên mirovanin û ji pîvanên mirovahî dûr in.

Di vê pratîka dagirkerên Tirk û komên cîhadîst de, heman zihniyeta baviksalarî 
tundrew tê dîtin ku  zilma di bin iqtidariya DAIŞ’ê de tîne bîra mirov. Ev zîhniyet 
dixwazin qanuna Islamî, ku bingeha wî qanûnên kevneşopiya îslamî ye. Bi 
hezaran çeteyên cîhadîst û malbatên wan li herêmê dibin armanca vê ideolojiyê 
li wir bidin runiştan din tên bicîh kirin. Em dikarin bibînin ku ev li hember jinê û 
di heman demê de hemberî civakê êrişek sîstematîk û armanckirî ye. Femisîd, 
ango kuştina jinan, demek dirêj ji bo tunekirina civakan, komên etnîkî an civakan 
taktîkek bingehîn e. Mîna şîdeta li ser jinê û guhertina demografîk, ew beşên 
domdar ên pratîka jenosîdê ne û divê wiha jî were fam kirin.
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 5.	Statistîk	û	rêbaz

Statîstîkên ku li vir tên pêşkeş kirin, ser jinên li herêma Efrinê ye ku ji destpêka 
dagirkirina Efrînê di sala 2018’an de revandin û kuştin. Ew berhevoka dozên 
belgekirî yên ji hêla rêxistinên mafên mirovan ên mîna Rêxistina Mafên Mirovan 
- Efrîn, Sûriye,9 Navenda Belgekirina Binpêkirinê li Bakurê Sûriyê10 û Komîteya 
Statistîk û Lêkolînê ya Kongra Star li Qamişlo.

Ev komkirin û berhevkirina bûyerên jinên revandî û kuştî, ku li ser bingeha dozên 
ku bi nav û nasname di raya giştî de eşkere bûn, hijmarê herî kêmin ku dikaribû 
were belge kirin. Di  bin şert û mercên heyî yên dagirkirina Efrînê ji hêla dewleta 
Tirk ve, xwe gihandina agahiyên jinên kuştî û revandin û di heman demê de 

9  https://www.facebook.com/Human-Rights-Organisation-Afrin-Syria-
114977619885802/?ref=page_internal&path=%2FHuman-Rights-Organisation-Afrin-
Syria-114977619885802%2F 
10 https://vdc-nsy.com 

Sal 2018 2019 2020

Revandî Kuştî Revandî Kuştî Revandî Kuştî

berdayî berdayî berdayî

Çile - - - - - - 10 5 -

Şûbat - - - 5 - 1 7 3 2

Adar 2 - 1 3 1 - 4 3 -

Nîsan 1 - - 4 - - 6 2 1

Gulan 6 - - - - - 2 - 2

Hezîran 4 - 1 3 1 - 1 - -

Temûz 1 - 1 3 - - - - -
Tebax 2 - - 1 - - - - -

Îlon 1 - - 16 10 1 - - -

Cotmeh 1 1 1 2 1 1 - - -

Mijdar 1 - 1 10 4 1 - - -
Berfenbar - - - 3 - - - - -

Giştî 19 1 5 50 17 4 30 13 5
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eşkere kirina nav û bûyeran pir zahmete. Li wir ne çapemeniyê, ne jî saziyên 
hene dikariin yekser tundî û binpêkirina mafên mirovan belge bikin.

Ev dosya tenê parçeyek ji wê tundiyê belge dike ku her roj mirov û bi taybetî jî 
jin rastî tên. Bûyerên revandin û şideta li dijî jinan ku li vir hatine destnîşankirin, 
hem jî statîstîk û hejmar, beşek biçûke ku heta niha hatine belge kirin. Lêbelê, 
hejmara bûyeran pir zêde tê texmîn kirin.

Gihîştina agahiyan li herêmên dagirkirî ji ber dagirkeriya dewleta Tirkiyê û leşkerên 
hevalbendên wê pir zehmet e. Ev di heman demê de belgekirina kiryarên tundî 
û sûcan gelek zahmet dike. Ji ber vê yekê, hejmarên ku li vir têne dayîn nikarin 
îdîa bikin ku bêkêmasî ne.
Wekî din, tundûtûjî jî wekî amûrek bikar tê ji bo di nav gel de tirs ava bike. Di pir 
rewşan de di belgekirinan de zahmetî tê kişandin, ji ber ku malbat an xizmên 
wan hîn jî di nav deverên dagirkirî de hene û ditirsin ku ger ew biaxivin ji bo 
malbat û nasên wan wê encamên neyînî hebe.
Bi taybetî di bûyerên tundiya cinsî ya li dijî jinê de, ji ber şermê û têgihîştinek 
rûmetê, tenê pir kêm bûyer û agahiyên belgekirî hene li ser tiştên ku hatin jiyan 
din tînin ziman.
Lêbelê, doz û ezmûnên jinan ku di vê dosya me de têne xuyakirin divê di heman 
demê de wek mînaka tundiya ku jin li herêmên dagirkirî rojane jiyan dikin û 
ditirsin. Ew tundî û tirs encama hişmendiya bêmirovî û baviksalarî a dagirkeran 
in. Ji ber vê yekê, em dikarin texmîn bikin ku tundiya rojane pir zêdetir e.
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6.	Mînakên	bûyeran
6.1. Jinên ku hatin revandin

Ji destpêka dagirkirina Efrînê di sala 2018 de, heya niha zêdetirî 1,564 jin li van 
deveran, ku ji hêla dewleta Tirkiyê û grûpên cîhadîst ve hatin dagîrkirin û kontirol 
kirin, bûne qurbanî êriş û şidetê.

Di rapora Rêxistina Mafê Mirovan ya Efrîn, Sûriye de, ji zêdetirî 1000 revandin û 
wendakirinên jinan, hate belge kir, bi kêmî ve 290 bûyerên girtinên kêfî ên hem 
jin û hem jî zarok. Li jêr me rewşa hin ji wan jinên revandî yên ku di navbera 20‘ê 
Çileya 2018 û 1‘ê Hezîrana 2020‘an de ku hatin jiyan kirin kurt berhve kir.

Valentina Mustafa Hasan, jinek 22 salî ya ji gundê Darwiş a navçeya Şeran ku 
bi hevjînê xwe re li Midanky jiyan dikir destpêka sala 2018‘ piştî herema Efrinê 
ji hêla dewleta Tirk ve hate dagirkirin tevî hevjînê xwe ji hela çeteyan ve hate 
revandin. Piştî revandinê, rastî tundûtûjiya cinsî û tundiya laşî hat û çeteyên ku 
ew revandin bi wê re wêne kişandin û şandin ji malbata wê re.

Di dawiya sala 20192an û destpêka sala 2020‘an de, bi dayka xwe re pêwendî 
danî. Di pêwendiyek telefonê de, malbata xwe agahdar kir ku ew hatiye revandin 
û li bajarê Kafr Nabl ê Idlib ê ye. Piştî vê banga dawî têkiliya wê hate qut kirin û 
çarenûsa wê hîn ne diyar e.11

11 https://vdc-nsy.com/archives/35661  
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Estirvan Esed Hesen, ji gundê Kefer Sefra ye 
20‘ê Gulana 2018‘an tevî du zarokên xwe hate 
revandin.12

Erbil Hesen, jinek ciwan a 18 salî ji gundê Kodele 
ye, roja 25‘ê Hezîrana 2019 hate revandin.13

 

Ghalia Daoud a ji gundê Cumazno yê navçeya 
Mabata 24‘ê Tîrmeha 2019‘an hate revandin.14

12 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20.01.2018	to	1.06.2020’	by	
the Human Rights Organisation - Afrin, Syria
13 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20.01.2018	to	1.06.2020’	by	
the Human Rights Organisation - Afrin, Syria
14 https://twitter.com/afrinactivists/status/115437060771227648
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Leyal Xalid Dêrî, ya 17 salî û Beyan Xezwan 
Hemo ya 16 salî 24‘ê Îlona 2019‘an wexta li ser 
rêka dibistana xwe bûn hatin revandin.15

Sara Abdullah Muhammad Ali, jina Ciwan ya 
16 salî ji gundê Maraske yê navçeya Şaran hate 
revandin û zêdeyî şeş meh girtî bû. Dawiya Îlona 
2019‘an ji hêla çeteyê Tirk ya Levant Front ve bi 
alîkariya polîsên leşkerî hat revandin.
Ew pêşiya dadgera terorê yê ku ji hêla dagirkeriya 
Tirk ve hate avakirin bi îxaneta giran û terorîzmê 
hate darizandin û pir şeklên tacis û îşkencên girin 
dît.
Piştî demekê, di Girtîgeha Navendî Maratah de 
li rojavayê bajarê Efrînê hate binçav kirin. Piştî 
ku malbata wê  3 milion Syrian pounds pere 
da Nîsana 2020‘an piştî şeş mehên bi girtina bi 
tundityê hate berdan16

15 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20.01.2018	to	1.06.2020’	by	
the Human Rights Organisation - Afrin,
16 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20.01.2018	to	1.06.2020’	by	
the Human Rights Organisation - Afrin, Syria
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 Roya Mustafa, keçikekî 15 salî, Mijdara 2019‘an 
hate girtin û 20 roja di zindanê de ma û bû 
qurbaniyê îçkenceya giran.17

Çileya 2020‘an Zaleekha Othman, jinek 20 salî 
ji gundê Hassan/ Kalkawi yê navçeya Rajo ji hêla 
çeteyên Al-Hamzat yên girêdayî Tirkiyê ve hat 
revandin, içkence û tecawiz kirin. Piştî deh roj hat 
dîtin û bi birînên ji ber tecawizê rakirin nexweşxana 
Idlibê.18

Aisha Xalil Kadro ji gundê Kafr Safra, roja 17‘ê 
Şubata 20202an hat revandin. Agahiyên cûda 
heta niha li ser wê nînin.19

17 https://www.ezdina.com/2020/03/Reportag-Ezidi94.html
18 Kongra Star Statistik and Research Center Qamishlo
19 Kongra Star Statistik and Research Center Qamishlo
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Fatima Mihemed Hassan (22 salî), a ji Helebê 
û li Efrînê dijiya ji hêla çekdarên alîgirê Tirk ve li 
nêzîkî Ma`rat Massarin di 27’ê Adarê, 2020‘an de 
hate revandin.20

 
Hêvîn Xeyal More, keçek 17 salî ji gundê Celem 
yê navçeya Cenderis, ku bi dayik û birayê xwe re 
jiyan dikir. Yek ji çeteyên Al-Feyleq Alsham bêtirî 
sê caran daxwaziya bi wê re bizewice kiribû, lê 
ji ber ku ew çete bi tundiya xwe ya hovane têne 
zanîn, malbata wê ew nedan. Di 12‘ê Gulana 
2020‘an de, ew ji aliyê çeteyan ve hate revandin 
û neçar ma ku bizewice. Malbata wê lê digeriya, 
lê nedîtibû.21

Malik Nabih Xelîl Jumah, a 16 salî ji Gundê 
Derwîş ê, navçeya Şaran, di 23‘ê Gulana 2020’an 
de hate revandin. Di wê demê de, herêm di bin 
dagirkeriya Tirkan û di bin kontrola çeteyên Sultan 
Murad de bû. Malik Nabih Xelîl Jumah di roja Eid 
Al-Fitr de seat 5‘ê sibahê ji hêla çeteyên girêdayî 
Sultan Murad ve hat revandin. Malbata Malik berê 
ragihandiye ku keça xwe ligel yek ji xizmên wî yên 
ji gundê Isaka yê navçeya Şêrawa zewicaniye ji 
bo ku wê ji revandin û zewaca bi zorê biparêze. 
Çarenûsa wê hîn ne diyar e.22 

20 https://twitter.com/vdcnsy/status/1266635754886836225
21 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20.01.2018	to	1.06.2020’	by	
the Human Rights Organisation - Afrin, Syria
22 Kongra Star Statistic and Research Center Qamishlo 
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31‘ê Gulanê 2020 çekdarên polîsên lêşkerî ketin 
mala Silvana Abdel-Rahman Qara Gul, jinekî 45 
salî, ji gundê Satya / Mu’tabli yê navçeya Aşrafieh ê 
Efrin ye. Piştî lêgerîna malê ew birin cîhekî nenas.23

Di 6‘ê Subata 2020‘an de, Laura Hassan, jinekî 
ciwan ya 19 salî ji gundê Fexiru, hate revandin, 11 
rojan di zindanê de hate girtin, û rastî îşkenceya 
psîkolojîk hat. Keça êzîdî ji hêla zilamên çekdar 
ve di hundurê zindanê de hate îçkence kirin da ku 
rxmeta wê ya mirovahî binpê bikin. Wan psîkolojîk 
wê êşkence kir û an jî ew neçar kirin ku baweriyên 
xwe yên olî biguherîne yan jî wê dadgeh bikin û 
îspata dijî wê bi xwe hazir bikin.24

23 https://vdc-nsy.com/en/archives/6836
24 https://www.ezdina.com/2020/03/Reportag-Ezidi94.html
https://www.facebook.com/ezdina.net/posts/2577579932513265
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Di 29‘ê Gulana 2020‘an de li bajarê Efrînê pevçûnên dijwar di navbera çeteyên 
“Al-Hamzat  û “Ahrar al-Sham” dilsozên çekdar ên milîsên “Artêşa Islamê” rû 
da. Di encamê de, hejmarek jin, di nav de jinên kurd ên ku ji demek dirêj ve bi 
neqanûnî hatin revandin û wenad bûn, di girtîgeha Al Hamzat, tazî û girêdayî 
hatin dîtin. Vîdyoyek ku li ser medyaya civakî belav bû xuya dike ku 11 jin û 
zarokek yek salî di zindana veşartî de ne.25 Hin ji jinan ku di wêneyan de tên nas 
kirin, hinek ji wan di destpêka bihara 2018‘an de, di dema êrişa Tirkiyê de wenda 
bûn. Jin di rewşek xirab de bûn, bê qanûn, adalet û nirxên civakî.

Piştî ku vîdyo hate weşandin, hin malbatên ku keçên xwe di wan vîdeyoyan 
de nas kirin, çûn nivîsgeha dagirkeriya tirk a Efrînê, ku li ser encumena berê 
ya Meclisa Zagonsaz a Kantona Efrînê ye, ji bo ku nas bikin çi ji zarokên wan 
hatin. Li ser çarenûsa jinan li wir agahiyek din nehat dayîn. Ji ber vê yekê hîn jî 
bi zanebûna hêzên dagirker ên Tirkiyê jin tên revandin.

25 https://vdc-nsy.com/en/archives/6836; http://afrinpost.net/en/2020/05/20-hu-
man-rights-and-civil-organizations-demand-that-afrin-be-placed-under-interna-
tional-protection
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Di vîdyoya weşandî de jinên jêrîn hatin nasîn:

Haifa Al-Jasem, hemşîreyek Ereb ku berê 
li nexweşxaneya Efrînê dixebitî hatibû 
tawanbarkirin ku bi Rêveberiya Xweser re 
dixebite û hat revandin.26

Nadia Hassan Suleiman, jinek 20 salî ji gundê 
Quzilbasha ê navçeya Bilbilê, di sala 2018‘an de 
hate revandin. Piştî ku ew û zilamê wê Ehmed 
Reşîd ji sala 2018‘an ve ji ber êrişên Tirkiyê yên 
ser Efrînê, biryar dan ku piştî demekê vegerin 
ser axa xwe ya Efrînê. Li wir ew tevî malbata ku 
xaniyê wan de dima û hevjînê wê hatin revandin.
Hat ragihandin ku yek ji wan jinan ên di vîdyoya 
ji zindana çeteyên Al-Hamza di Gulan 2020‘an de 
xuya bûyî, ew bû.27

26  https://www.ezdina.com/2020/05/News-public362.html?m=1
27 http://afrinpost.net/en/2020/06/mother-of-a-kidnapped-young-kurdish-
woman-calls-the-world-for- her-release-from-the-prisons-of-al-hamzeh-militia/
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Her du xwişkên Lonjin Mihemed ya 24 salî û 
Rojîn Mihemed Xelîl Abdo ya 19 salî, zêdetirî 
du salan hatin revandin û di vîdyoya weşandî de 
hatin nas kirin.
Di şeva 25‘ê Hezîrana 2018‘an de, Lonjin û  bavê 
xwe li ser rêya mala xwe ya li gundê Dumlia 
yê navçeya Mabata ji aliyê kesên çekdar ên 
ru girti ve hatin revandin. Ew hat girtin ji ber ku 
destûrnameya ajotinê hebû hati bû  tawanbar kirin 
û bavê wê hat tawanbar kirin ji ber ku di nava 
Rêvebiriya Xweser de dixebitî. Neh roj şûnde, di 
destpêka Tîrmeha 2018‘an de, kesên çekdar ên 
rûgirtî vegeriyan û xwişka wê Rojîn ya ku ligel apê 
xwe dima revandin.28

Rokan Manla Mihemed, jinek 27 salî ji Gundê 
Jouqeh, beşek ji bajarê Efrînê, di 6‘ê Îlona 
2018‘an de ji hêla endamên çeteyên Al-Hamzat 
ve bi hevjîn, bira û bavê xwe re li navçeya Mabata 
hatin revandin.29

28 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20.01.2018	to	1.06.2020’	by	
the Human Rights Organisation - Afrin, Syria
29  http://afrinpost.net/en/2020/06/rokan-menla-one-of-the-kidnapped-kurdish-
women-in-al-hamzeh-squad-prison-what-are-the-reasons-behind-kidnapping-her-
and-her-relatives/
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Arîn Dli Hesen, jinek ya 21 salî ji gundê Kimar 
ê navçeya Şêrawa 27‘ê Sibata 2020‘an ji hêla 
gruba Al-Hamzat ên di bin komîtantiya Abu Shahir 
ve hatin revandin û ew birin zindana Al-Hamzat 
prison.30

Newroz Anwar Bakr, jinek ciwan ya 17 salî ji 
gundê Reca yê Mabata, ew jî yek ji wan jinan bû ku 
ji hêla Al-Hamza ve hatibû girtin û di dîmenên ku 
ew kişandibûn de diyar bû. Gor agahiyên raporan 
ew di 1‘ê hezîrana 2020‘an de hatiye berdan.31

Di 6 Îlona 2018 de, Roshan Amouna Mohamed 
Amin, jinek 35 salî, ji hêla çeteyên Al Hamzat ve 
ji gundê Dargirê / Dar Kabir li navçeya Mabatli li 
Efrînê, tevî hevjînê xwe û çend xizmên xwe hatibû 
revandin. wê di vîdyoya weşandî ku jinên revandî 
û binçavkirî de hat destnîşankirin.32

30 https://www.ezdina.com/2020/05/Reportag-Ezidi160.html?m=1
31 http://afrinpost.net/en/2020/05/al-hamzeh-militia-leader-receives-the-
kidnapees-from-the-military-police-militia/
32 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=287881062595456&
id=114977619885802
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Ji destpêka avakirina pergala demokratîk li herêma Reveberiya Xweser li bakur 
û rojhilatê Sûriyê, qanûnek nû ya jin jî li ser bingehê rizgariya jinê hatîye danîn. 
Ev di 22‘ê cotmehê sala 2014‘an de ji alîyê buroya jinê ya Reveberiya Xweser 
ya herêma Cizîrê hate weşandin da ku jibo mafên jinê di pergala nû ya sîyasî de 
cîhê xwe bigire.
Qanûn ku mafan jin diyar dike û pratîkên ku wekî zordar têne hesibandin qedexe 
dike. Qanûn ji herêmên Efrîn, Kobane û Cizîrê re derbas bû. Maf û azadiyên herî 
girîng ên di qanûnê de cih digirin, qedexekirina zewaca bi zorê ya ciwanan e.33Bi 
dagirkirina Efrînê de, ev mafên jinan careke din hat pûçkirin û zewaca bi zorê 
ya emir piêûk dîsa yek ji pêkanînên zayindîparêz ên çeteyên cîhadîst e, ku di du 
bûyerên de jî tên destnîşan kirin.

Fatima Mohammad Khalil, kecikekî 14 salî ji gûndê Shaytana Cotmeha 2019‘an, 
bi zorê bi leşkerekî Artêşa Sûriya ya Netewî re hate zewicandin. Her family tried 
in vain to resist this forced marriage and, moreover, of an underage girl.34

Berfenbara 2019, Shirin Maryam, kecikek 16 salî ji bajarê Rajo, bi çeteyek ya 
Ahrar al-Sharqiyya bizor hat zewicandin. Malbata wê hewl da ku rê pêşiya vê 
zewaca bizor, lê zext û gefên li ser jiyana wan hate kirin. Ew neçar man kû keça 
xwe bi emirê picûk bide.35

33 ‘Beyond the frontlines. The building of the democratic system in North and 
East Syria.’ Rojava Information Center, 19. December 2019, p. 42.
34 https://www.facebook.com/114977619885802/photos/a.122012835848947/17861
1926855704/?type=3&theater
35 https://www.facebook.com/114977619885802/photos/a.122012835848947/17861
1926855704/?type=3&theater

6.2. Zewaca bizor
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6.3.	Jinên	Kuştî

Li gorî raporek rêxistina mafê mirovan - Efrîn, Sûriye, ji 20’ê Çileya 2018’an heta 
1’ê Hezîrana 2020‘an, li Efrîna ji hêla dewleta Tirk û çeteyên cîhadî ve dagirkirî 
kuştina 50 jinan bi belge bûye.

Li vir me çend bûyeran û çarçoveya kustina Jinan berhev kir.

Zilux Mihemed Hesen Daxeli, jinek 60 salî ji Şiha 
di 3’ê Adara 2018’an de ji hêla çeteyên Tirkiyê ve 
bi guleyan hate kuştin.36

Tê gotin ku Tolîn Biro, jinek ciwan ya 16 salî, 
tevî kurê xwe û hevjînê xwe roja 22‘yê Cotmeha 
2018‘an di encama teqina maînê de hat kuştin. Lê 
rêxistina Mafên Mirovan ya Efrinê bi gumanê, wek 
ku wêneyê nîşan dikin ew ne di encama teqina 
mayînê de hatiye kuştin, ji ber ku nîşaneyên  
lêdanê pir zelal li ser laşê wê hene, diyare ku ew 
hatiye îçkence kirin û piştre hatiye kuştin.37

 
   

36 https://ar-ar.facebook.com/afrinnow/posts/1653404901434208/
37 Kongra Star Research and Statistik Center Qamishlo
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Di 8‘ê Mijdara 2018‘an de, çeteyên Al Hamzar ên 
alîgirê Tirkiyê ketin hundurê mala Aisha Henan 
ya 80 salî li gundê Burc Ebd Elo û malên wê 
dizîn. Wextê ku li berxweda, çeteyan bi hovane 
ew xeniqandin. Kurê wê jî heya sibehê hate 
binçavkirin.38

Hediya Ehmed Murad, jinek ji Cilbira ya navçeya 
Şêrawa ye, di 9‘ê Sibata 2019‘an de dema hewl 
da ku derbasî sînorê Sûrî-Tirkiyê bibe, ji aliyê 
polîsên Tirkiyê ve hat kuştin.39

  

Horiya Mohemed Bekir, jinek 74 salî, û hevjînê 
xwe di 6‘ê Îlona 2019‘an de hat kuştin piştî ku ew 
hat êşkence kirin û mala wê talan kirin.40

38 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20.01.2018	to	1.06.2020’	by	
the Human Rights Organisation - Afrin, Syria
39 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20.01.2018	to	1.06.2020’	by	
the Human Rights Organisation - Afrin, Syria
40 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20.01.2018	to	1.06.2020’	by	
the Human Rights Organisation - Afrin, Syria
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Nargez Dadu, jinek êzdî ya 23 salî ji gundê Kemar 
17‘ê Mijdara 2019‘an bi awayekî hovane bi hat 
kuştin û şopa zêdeyî deh guleyan li ser canê wê 
bû.41

 

Di dawiya Nîsana 2020 de, jinek 80 sali ya bi navê 
Fatima Kane li mala xwe ya li gundê Haikaja ya 
navçeya Şia ya Efrînê ji hêla çekdarên çeteyên 
Tirkiyê ve tê kontrolkirin, mirî hate dîtin. Nîşaneyên 
lêdan û fetisandinê li dora stûyê wê hatin dîtin.42

41 https://www.ezdina.com/2020/03/Reportag-Ezidi94.html; Report of the 
Human Rights Organisation – Afrin, Syria about violence against woman in Afrin
42 Kongra Star Statistik and Research Center Qamishlo
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7.	Dawî	û	encam

Ev tundûtûjiya domdar û êrişên armanckirî yên li ser jinan, hemû ehlaq û mafên 
navneteweyî binpê dike. Bi hêz û kolektîfiya xwe, jin ji bo berdewamiya her 
civakê mîsogeriyekin. Tekoşîna ji bo mafên jinan û li dijî şîdeta li ser jinan bi her 
cureyî tê kirin ku di heman demê de tê wateya tekoşîna ji bo parastina civakê 
bi tevahî avakirina cîhanek baştire. Ji ber vê yekê, divê hewldanên ji bo projeya 
demokratîka rasterast, ekolojîk û azadiya jin li Bakur û Rojhilatê Sûriyê di binê 
Rêveberiya Xweser de were piştgirî kirin.

Bi Rêveberiya xweser re strukturên şênber hatin avakirin, ji bo ku grûbên etnîki 
yên cûda  bikaribin bi rengek aştiyane bi hev re bijîn û bi armancên civakek 
demokratîk a ku mafên jinê diparêze. Divê em li dijî van êrîşan parastina van 
avahiyan bikin.

Em wek Kongra Star bang li sazî û aktorên navneteweyî dikin ku berpirsyarî 
bigirin û tevbigerin da ku pêşî li qirkirin, fêmîsîd û guhertina demografiya bi zorê 
bigirin.
Daxwazên jêrîn divê di cih de bêne pêkanîn:

• Bilez pêkanîna qada qedexe ya firînê li ser bakur û rojhilatê Sûrîyê

• Divê gavên cidî werin kirin ji bo vekişandina artêşa dagirkeriya Tirk û hemû 
grûbên leşkerî ku pêre girêdayî ne ji axa Sûriyê

• Bicîh kirna hêzek aştîxwaz a civaka navnetewî li ser sînorê Tirkiye-Sûriye

• Divê cezayên aborî li dijî Tirkiyê û rawestandina her bazirganiya çekan bi 
Tirkiyê re were kirin

• Tevirên ji bo peydakirina piştevaniya mirovahî ji bo herêma Rêveberiya 
Xweser a bakur û rojhilatê Sûriyê divê werin danîn

• 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

• Divê pratîkên qirkirin û femînîzm demildest were sekinandin û dewleta Tirk û 
komên cîhadîst ên hevalbendên wê werin  dadgeh kirin.

• Damezrandina dadgehek a navneteweyî ji bo darizandina binpêkirinên mafê 
mirovan û sûcên şer li bakur û rojhilatê Sûriyê şerte.
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