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Roja 23’ê Heziranê de hêzên arteşa Tirk bi  balafirên bêmirovî êrîşek hewayî li gundê Helincê nêzîkê Kobanê 
pêk anîn. Hedef malekî di nava gundê de bû. Ji ber vê bombabaran, sê jinan ku di baxçê de runiştibûn jiyana 
xwe ji dest dan: Zehra Berkel, Hebûn Mele û Emîna Weysî. Êriş saet 19:30 gorî dema herêmê pêk hat.

Êrişen balafirên bêmirovî, êrişên hilbijarkî ne, ku rasterast û bi taybetî li deverê armanc dikin piştî ku kordîneyên 
hatibûn diyar kirin. Ew ji me re pir zelal nîşan dide ku ew hedef kirina wan sê jinan bi tevahî gorî xwesteka 
wan bû. Dewleta Tirk sê mirovên sivîl, ku du ji wana endamê rêxistina jin bûn, ku ji bo pêşxistina jiyana jinan 
li bakur û rojhilatê Suryê lû li rojhîlata navîn de tekoşîn dane meşandin û jinek ku xwediya malê bû, qetil kir.

Qada hewayê li ser Kobanê di bin kontrola Rusya de ye. Ew kuştina neqanûnî ya wan jinên sivîl ji hêla balafirekî 
bêmirovî ya çekdarî girêdayî dewleta Tirkiyê, ji ber vê yekê ji aliyê Rusya divê îzin hatibe dayîn.

Kuştina sivîlan di bin qanûna navnetewî û di bin qanûna mirovahî de, ku sala 1998 de ji hêla qanûna Romayê 
ve hat saz kirin, wek sucên şer tê hesibandin. Ji ber vê, kuştina Zehra Berkel, Hebûn Mele Xelîl û Emîna Waysî 
sucê şêr e ji hêla dewleta Tirkiyê bi destek dayîna Rusya ye. Ew Kuştin ji hêla pasivîtiya Dewletên Yekbûyî , ku 
baregehên xwe li bakur û rojhilatê Sûriyê hene û tevî ku peymanên leşkerî bi Tirkiyê re hene, û ji ber ku ji hêla 
civaka navdewletî ve di vî warî de tiştek ne hat kirin, pêk hat.

Çi çêbû?
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Zehra Berkel endama koordisnasyona rêxistina jin 
a “Kongra Star” li herêma Firat bû. Ew sala 1987  li 
Kobanê ji dayîk bû û piştra sala 2013’ê beşa huquqî li 
zaningeha Aleppo de xwendibû..

Hebûn Mele Xelî jî endamê koordinasyona “Kongra 
Star” li herêma Firatê bibû. Ew li gunda Pêndir nêzike 
Kobanê ji dayîk bû.

Emîna Waysî di mala ku bû hedefa êrişa balafira 
bêmirovî ya Tirkan jiyan kiribû. Ew tevlî tevahî 
xebatên tevgera jinan û dayka endamekî Kongra Star 
bû. Sala 1965’ê li gundê Helincê nêzike Kobanê ji dayik 
bû û bi penç zarokan anî dinê.

Ên ku hatibûn kuştin kî ne?
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“Kongra Star” rexistinekî sîwanî ya rexistinên jinan li Rojavayê ye. Bi vê rêxistina sîwanî re jin hewl didin ku 
Rojavayek, Sûriyeyek demokratîk û Rojhilata Navîn a demokratîk bi pêş bixin û hewl didin azadiya hemû jinan 
li gorî têgeha neteweya demokratîk bi dest xwe bixin. Kongra Star sala 2005’ê de bin navê “Yekitiya Star” dest 
bi xebatên xwe ya rexistin kirina tevgera jinan li Rojava û Sûryê kir. Demekî bi awayekî veşartî di bin rejîma 
Baath de xebata xwe meşand û bi gelekî zehmetiyan rû bi rû man. Di destpêka şoreşê de, Kongra Star navenda 
rexistina civakî bû û ji vê şûn ve xwe wekê rêxistin pêşxist. Ew rexistin bala xwe dide tevahî qadên jiyana jinan, 
perwerde, hûner, xwe parastin, ekonomî, ragihandin û rexistinkirina civakî jî nav xwe de digre. Bi destpê şoreşê 
gav bi gav her zêdetir jinan ji bakur û rojhilatê Sûriyê xwe rexistin kirin û tevlî xebata Kongra Star bûne.  Bi 
taybetî divê bal were kişandin li ser hebûna di qada dadmendiyê de, ku zagonên wekî Qanûna Jinan di sala 
2014 de hate pejirandin da ku hêz û parastina mafên jinê û qedexekirina kiryarên wekî zewaca bi zorê an jî 
pir zewac qedexe dike. Bi huqugê ve girêdayî wekî saziyek  Kongra Star Mala jinan hene, ku li dijî şideta zilam 
li dijî jinê li her civakê dixebitin û bi pêşxistina hişmendiya gelemperî mafên hatine dayîn xurt dikin. Nav vê 
rexistinê de tevahî grûpên êtnikî xwe xweser wek beşa şoreşê birexistin dikin. Bi aynê şêwaz jî, Kongra Star xwe 
ji bo hemû rengên jinan li bakur û rojhîlatê Sûriyê rexistin kiriyê. Evîn Swêd, berdevka Kongra Star, şîrove kir 
ku jinan xwe di bin şert û mercên zehmet de rexistin kirin, ji ber ku ew pêwistiya yekitiya kolektîf dîtin. “Bin 
DAIŞê de, jin li bakur û rojhilatê Sûryê debi zilmên herî xirab ên sedsala 21’emîn de rû bi rû  man û wî jî derbas 
kirin. Dema ku êrişên Tirkiyê dest pê kirin, eşkere bû ku berxwedan jî zêde bibe.” Kongra Star rêvebirina jinan 
û hêza kolektîf pêşve dixe. Kongra Star ku bi pirrengî bi rêxistin kirina jinan dike, şoreşa li Rojava dike şoreşa 
jinê.

Rexistina sîwanî ya “Kongra Star”

Kobane

Bajara Kobanê ji bo berxwedana xwe li hemberî DAIŞ (ku xwe sala 2014’ê ser çend herêmên cûda ferz kir 
û xalifet xwe ava kir û bi vê li Sûryê û Îrakê de bi hêz bû) nav û deng e. Têk çûna DAIŞ ku ji aliyê YPG-YPJ 
(Yekineyên Parastina Gel – Yekineyên Parastina Jinan) li şerê Kobanê, navbera Kanûna 2014 û Nîsana 2015’an 
de, pêk hat, nokteya destpêk a şikestina faşîsmayê DAÎŞ bû û rê li ber têkçûna wan vekir. Ew faşisma ya îslamik 
yek ji xeteriyên herî mezin ji bo tevahî mirovahî re bû.

Kuştina Zehra, Hebûn û Emîna di ew cihê sîmbolik de çêbû û hîn zêdetir, tam dû rojan beriya salvegera 
komkujiya Kobanê, ya 25’ê Hezîrana 2015, pêk hat. Vê rojê de çeteyên DAÎŞê, ku meha borî bi têkçûbûn û ji 
bajêr hatin derxistin, li Kobanî çil û bergên YPGê li xwe kirin û bi kêmî ve 262 sivîl qetil kirin, di nav de 12 
zarok û 67 jin, û herî kêm 273 sivîlên din jî birîndar kirin.

Êriş ser Kobanê na şaştî ye, ne tesadûfe. Destpêke de ji ber naveroka xwe ya sîmbolik girêdayî berxwedan 
hemberî faşizmaya îslamik; ji aliyê din ve jî, ji ber tundûjiya ku gelên wê lê hatiye kirin.DAÎŞ xwest tola xwe bi 
rêya wê komkujî rake, dixwest bandorekî mezin hem ser malbatan, hem jî ser wan ku di şer de bîrindar bûne 
ava bike.
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Sucên hember mafên mirovan û êrişên ser demokrasî ji aliyê dewleta Tirk 
demên dawî de
Binpêkirina mafên mirovan û hiqûqa navneteweyî ji hêla dewleta Tirk ve berdewamiyek e. Di nav vê dosyayê 
de em êrişên herî dawî ên ji hêla Tirkiyeyê ve bi taybetî dijî jinan, Kurdan û grûbên kêmneteweyên nav civakê 
de, wekê Êzîdiyan û grûpen din wekê mirvoên astengdar, hatin kirinê nîşan bidin.

Şeva 15’ê heziranê sala 2020’ê de, rejîma faşîst ya AKP/MHP destpêkirina operasiyona “Pençe Qartal” ragihand. 
Di vê şevê de herêmên Şengal û Biradost û kampa pênaberan li Mexmûr ji aliyê dehan balafirên şer hatin 
bombebaran kirin. Kampa pênaberan li Mexmûr, 12.000 kes ku ji ber zordarî û terora dewleta Tirk neçar 
bûne ji welata xwe di destpêka salên 90’î de direvin jiyan dikin. Di vê demê de jî zêdeyî 3000 gundên bakurê 
Kurdistanê hatin şewitandin û hemwelatiyên wan hatin revandin û kuştin. Ev kampa penaberan bin parastina 
NY de ye. Êrîş roj piştî ku vegera zêdetirî sed malbatan li ser axa welatê xwe li Şengal çêbû, ku hîn jî ji hêla 
komkujiyên DAIŞ ve tê nîşankirin. Wan dixwest ku xaniyên xwe û binesaziya ku ji bo jiyanê li wir hewce dike ji 
nû ve ava bikin. Piştî êrîşên hewayî êrîşeke li ser erde başûre Kurdistanê ji aliyê Artêşa Tirkiyê ve hat pêkanîn. 
Di vê navberê de, neçar ma ku bi sedan gund werin vala kirin û xelk ber bi bajarên derûdorê ve reviyabûn, wate 
ev ku jîngeha xwe ji dest dabûn.

Operasiyonekî din jî li bakurê Kurdistanê/Tirkî, bi hedefa qirkirina siyasî, pêk hat. Piştî hilbijartina şaredariyên 
li Adara 2019’an de, şaredarên hilbijartî ji şaredariyên Kurdan hatin  girtin û hatibûn û li şûna van rêvebirên 
bi zorî hatin bi cih kirin. Ew bi gelemperî têne tawanbar kirin ku prensîba hevserokatî pêk anîn, ku hikûmeta 
Tirkiyê wekî derver qanûnî û ji ber vê terorîst dihesibîne. Di heman demê de 45 ji 65 rêveberiyên şaredariyên 
ên ku di bin rêveberiya HDP’ê de ne di bin rêveberiya bi zorê de ne. Li gorî dosyayekî a meclîsa jinan a HDP’ê, 
41 Hevserokên şaridariyê ji erka xwe hatin girtin, 21 hatin dîl girtin û 16 li zindan de ne.  Anha jî, hîn 9 
hevserok hîna li girtîgeh de ne.  Di 5’ê Hezîranê de, parlamento ya Tirkiyê, di çalakiyek bê wijdan û bêyî kû berî 
agahî bide opozisyon, biryar da ku mandatên Leyla Güven, Musa Farisoğulları û Enis Berberoğlu rake. Ayne 
roj jî ew sê siyasetmendar hatin dîl girtin. Heta niha, Leyla Güven û siyasetmendara CHP Enis Berberoğlu dîsa 
ji girtihgeh derxistin. Ser wî de jî, roja 8’ê Heziranê de 13 çalakvanên rêxistina jinan “Rosa” hatin dîl girtin. Ew 
hatin tawanbar kirin ku 8’ê Adarê xwepeşandan amade kirien û ji bo bidawî kirina şîdetê ser jinan xebitandin, 
ev wekî piştgiriya terorê hate pênase kirin. Ew êrişên li dijî rexistina siyasî ya Kurdan, jinan û hêzên demokratik 
li Tirkiyê dest pê kirin, piştî ku HDP  “Meş ji bo Demokrasî” ragihand û daxuyaniya vî dabû. Lê ji 15ê Hezîranê 
ve, ev meş di bin şert û mercên herî nedemokratî (qedexeyên kêfî li ser meclîsê û ketina nav bajaran de, gef li ser 
beşdaran ji alîyê li ser çokan) pêk anîn û civaka demokratîk li ser qadan seferber kirin. Di dawiyê de, çalakiyên 
komeleyên parêzvanan balê kişandin li ser rewşê ku divê dadmenî azad be û danîna komeleyên parêzvanan 
rasterast di bin desthilata serokê komarê de dijî vê tiştêye.
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Êrişên taybet ser jinan ku ji aliyê dewleta Tirk û ji hêla çetêyên cîhadî pêk tên, ew di dagirkeriya xwe de ya 
neqanûnî li ser axa bakurê Suryê bi berfirehî hatin belgekirin1. Dewleta Tirkiyê qirkirina jinan pêk tîne; hem 
jinan li herêmên dagirkirî hem jinên rexistinkirî ku sîstema dewletê ku ji aliyê Erdogan tên rêvebirin red dikin. 
Kuştin, tecavuz, îskençe, bi zorê koçberkirin, ev hemû dervêyî qanûnên navnetewî ku roj bi roj ji aliyê Erdogan 
û çeteyên xwe têne bikar anîn.

Kuştina wan sê jinan li Kobanê, yek ji gelekane li ser lîsteya pir dirêj de. Jinên sivîl ku rolekî diyar di siyasetê 
leyztin, ku tevlî rexistinên jinan û/an jî rexistinên demokratik û wan ku rol ku rejîma Erdogan di herêmên 
dagirkirî xwest ser wan de ferz bike, red kirin.

Mînakekî ji bo vê ewe ku hemû jin ku beşdarî saziyên demokratik ên Rêveberiya Xweser bûn, ewin ku ji hêla 
çeteyên cîhadî yên ku herêmên Efrîn, Serêkaniyê û Gire Spî kontrol dikin revandin û îşkence lê kirin.

Another paradigmatic example of how the Turkish state directly targets women who organize to defend their 
rights, with the aim of scaring and lecturing the rest of the women and dissuading them from participating in 
politics and organizing themselves to overcome patriarchal violence, is the brutal murder of Hevrin Khalef. 

Mînakek din  ewe ku dewleta Tirk rasterast jinên ku ji bo parastina mafên xwe xwe birexistin dikin, bi mebesta 
ku jin perwerde bikin û beşdarî siyasetê bikin li dijî tundûtûjiya baviksalarî, dike hedef, yek ji wan kuştina 
hovanê ya Hevrîn Xelef e.

Hevrîn Xelef di12’ê Cotmehê 2019 de, dema ku çeteyekî cîhadî ji Tirkiyê êrişa erebeya vê dike, bi awayekî 
hovanê hatibû kuştin. Li gorî rapora otopsiyê, li ser serê Xelef hatibû xistin û lingê wî yê çepê bi objeyekî hişk 
hatibû xistin. Ji ber vê hestiyên lingê vî gelek caran şikestiyê. Piştra vê jî bi tiştekî tûj milê din ya lingên wê 
hatibûn birîn kirin. Piştra jî, Xelef bi pora xwe hatibû kişandin, ji ber vê jî kemik ji goşta sera wî hatibû ji hev 
kirin. Dawî de bi mermiyekî di serê xwe de hatibû qetil kirin, û çar mermiyên din li sînga we hatibû xistin. 

Wan wêneyên cesedê wê kişandin, bi mebesta eşkere ya tirsandina jinê ev kirin. Hevrîn nûnerê Partiya Sûriyeya 
Pêşerojê bû, Hevrîn berdevkiya Partiya Pêşeroja Suryê bû, her dem di lêgerîna demokrasî kirina Surye de 
bû. Hevrin Xelef ji bo jêhatîyên xwe yên dîplomatîk di avakirina komcivînê û yekîtiya komên cûda yên ji bo 
demokrasî û aştiyê li Sûriyê de dihat zanîn.

Divê ku bê zanîn ku her çend jinan di jiyana siyasî de hedefa taybet ya dewleta Tirk in, wek mirov di wan 
kuştinan diyar de dibîne – wek delîl mirov dikare kuştina dawî ya Zehra Berkel, Hebûn Melel û Emîna Weysî 
bigre dest, ku bi balafirekî bêmirovî pêk hat, an jî qetil kirina Hevrin bi ayne zihniyetê de bû – tevahî jinan, 
birexistinkirî yan na, zorên taybet ji hêla êrişên dewleta Tirk û çeteyên ve dikşîne; wek hemû erîşên cinsî.

1 Women under Turkish occupation. Femicide and gender-based violence as systematic practice of the Turkish 
occupation in Afrin, Kongra Star Statistics and Research Committee Qamişlo and Women Defend Rojava campaign as 
part of Kongra Star Diplomacy, 2020

Êrişên taybet li ser jinan
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Dewleta Tirk û hevalbendên wê li bakur û rojhilatê Sûrîyê jenosîd û femîsîda herî hovane dimeşînin, sivîlan 
dikujin û bi zorê xelkê didin kocber kirin da ku projeya demokratîk û rizgariya jinê bi dawî bibe. Ji ber vê yekê 
em ji civaka navdewletî, bi taybetî Neteweyên Yekbûyî, Dewletên Yekbûyî, Rûsya û NATO daxwaz dikin, ku 
tavilê daxwazên me pêk bîne. 

• Naskirina fermî ya femîsîd wekî sûcek li dijî mirovahiyê, û zelalkirin û şermezarkirina kiryarên qirkirina 
jin ên dewletan û komên hevalbendên ku dest pê kirine

• Qedexekirina balfirên bêmirovî û çekdarî.

• 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 girê-
dayî 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 heval-
bendên wê werin  dadgeh kirin.

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

Îdîayên me



Ev dosya ji hêla komîteya lekolîn û statîstîk a Kongra Star li 
Qamişlo hat amade kirin.

3’ ê Tîrmeha 2020

Pewendî:

pewendiyenjin@gmail.com

eng.kongra-star.org

Facebook: Kongra Star Women´s Movement

Twitter: @starrcongress

womendefendrojava@protonmail.com

womendefendrojava.net

Kongra Star


