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«

»

"Kongra Star rêxistinek jin a kon-"Kongra Star rêxistinek jin a kon-
federal li Rojava, Bakûr û Rojhilate federal li Rojava, Bakûr û Rojhilate 
Suriye ye.  Li  gorî  paradîgmaya Suriye ye.  Li  gorî  paradîgmaya 
ekolojîk a demokratîk yê bi azadi-ekolojîk a demokratîk yê bi azadi-
ya jinê bawer e, tê rêxistin kirin. Bi ya jinê bawer e, tê rêxistin kirin. Bi 
pêşxistina azadiya jinê û feraseta pêşxistina azadiya jinê û feraseta 
netewa demokratîk dixwaze Rojava netewa demokratîk dixwaze Rojava 
azad, Sûriyeya demokratîk û Rojhila-azad, Sûriyeya demokratîk û Rojhila-
ta Navîn a demokratîk pêş bixe.ta Navîn a demokratîk pêş bixe.””  
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Pêşgotin

Azadiya jin di avakirina Rêveberiya Xweser a Bakur û 
Rojhilatê Sûriyê de rolek pêşeng lîst. Li herêmên yên ji 
hêla Rêveberiya Xweser ve têne rêvebirin, civak bi rêx-
istinbûna hevbeş a jinan, bi taybetî di bin sîwana rêx-
istina Kongra Star de, bi bingehîn hate guhertin.

Kongra Star, di sala 2005 de bi navê Yekitiya Star, ji hêla 
jinên yên piraniya wan Kurd bûn hate damezrandin û di 
bin rejîma Baas de veşartî dixebitîn. Salên destpêkê de ji 
bo jinên yên di nav rêxistinê de cîh girtin dijwar û xe-
ternak bûn. Çalakvan bûne hedefa rejima Sûriyê û rastî 
girtin û êşkenceyê bûn. Herwiha, rêxistinkirina gel ji 
hêla endamên Yekitiya Star di dema rejîma Baas de hat 
meşandin bingehek giring bû ji bo bibin bersivek wexta 
krîza Sûriyê dest pê kir. Yekitiya Star ji roja yekemîn a 
şoreşê û vir ve rolek sereke leyîst di rêxistinkirin û en-
tegrasyona hemû îdarî yên li herêmê de û bû yek ji te-
vgerên siyasî yên pêşeng ên li herêmê ku girîngiya hêza 
jinan û çalakiya siyasî ya ji bo azadkirinê xala navendî 
destnîşan kir. Ew wek tevgerek ji bo piranî jinên Kurd 
dest pê kir, lê mezin bûye û ji her qewm û olê jinan di-
gire nav xwe. Di sala 2016’an de, Yekitiya Star navê xwe 
guhert û kir Kongra Star û bû saziyek sîwanî ji bo hemû 
avahî û saziyên jinan ên ku li hev kiribûn ji bo di bin 
peymanek de bixebitin. Dema herêmên piraniya wan 
Ereb ên wek Minbic, Tebqa, Reqa û Dêra Zorê ji DAIŞ 
hatin rizgarkirin û di projeya Reveberiya Xwes

er de cih girtin, jinên Ereb dîtin ku wekheviyên wan a 
çandî hene û bi heman zahmetiyan re rû bi rû dimînin. 
Ji ber vê yekê jinên Ereb rêxistina xwe bi konferansek 
di sala 2021’an de bi navê Meclisa Jinan a Zenobia ava 
kirin. Meclisa Zeonbia li herêmên piraniya wan Ereb 
dijîn heman fonksiyonên Kongra Star pêk tîne.

Pergala Reveberiya Xweser li ser çar stûnan pêk tê: 
wekheviya zayendî, xweparastin, cihêrengiya çandî û 
olî û ekolojiya civakî. Van hêman bi hev ve girêdayî 
ne û tê vê wateyê ku yek bêyî ya din nayê bidestxistin. 
Wekheviya zayendî bi 3 stûnên din ve girêdayî ye. Ji bo 
van prensîban bixin pratîkê, li Rojava gelek avahî hatine 
çêkirin yên li hember baviksalarî di civakê de tekoşîn 
dikin. Yek ji van avahiyan Mala Jin e: cîhek ku jin dika-
rin ji bo alîkarî, piştgirî, navbeynkarî, şîret û parastinê 
serî lê bidin.

»

Yekemin Konferan-
sa Mala Jin
-10'ê Cotmeh2016



4

Navarok

Destpêk  5

Destpêka Mala Jin  6
Mala Jin a yekem 

Mala Jin di civak de 8
Koordînasyona Mala Jin 
Avahiya Mala Jin 

Ew çawa di pratîkê de dixebite  10
Lihevhatin û Navbeynkariya Civakî 
Peyman û Lihevkirin 
Parastina jin li dijî şîdet û gefan
Mala Parastina Jinê 

Mala Jin di pergala dadmendiya jin de 12
Mala Jin û Dîwana Edaletê ya Jinan 
Mala Jin û dadgeh

Xurtkirina jinan bi rêya perwerde  14
Perwerde ji bo endamên Mala Jin
Perwerde ji bo Civakê 

Mala Jin a Sûriyanî 15

Encam 16

Lêkolînên din 



5

Destpêk

Şoreşa jinê li Bakur û Rojhilatê 
Sûriyê êdî li hemû cîhanê tê zanîn. 
Gelek kes, wexta li ser wê şoreşê di-
fikirin pêşî de yekîneyên parastina 
jinan ên bi navê YPJ û rola bingehîn 
a di şikestina DAIŞê tê bala wan. Lê 
belê şoreşa jinê ne tenê bi aliyên 
xwe yên leşkerî sînordar dimîne; 
şoreş her qada jiyana siyasî, aborî û 
civakî de bandor kir.

Tevgera jinan di nav avahiyên 
hemû rêxistinên Rêveberiya Xwes-
er de cih girt. Li gorî pêdiviyên 
qada gelek armancên xebatê hene: 
parastina jin, peydakirina derfetên 
perwerdehiyê, pêşxistina serx-
webûna aborî ya jinan, çareserkiri-
na zîhniyeta mêr û jin û hêj bêtir. 
Piraniya vî xebatê beriya şoreşê di 
nav tevgera Yekitiya Star de dest 
pê kir. Yekem Mala Jin li Qamiş-
lo beriya şoreşê hat ava kirin, di 
demeke xeternak û nediyar de. Bi 
destpêkirina şerê navxweyî di sala 
2011 de, rewşa jinan li herêmê 
her ku diçe xirabtir dibe. Vekirina 
mala jin di wê demê de ji bo jinên 
li herêmê fersend û di heman demê 
de hewcedariyek bû.

Mala Jin di gelek gotar û lêkolînan 
de hat ser ziman, lê agahî di der-

barê struktur, mebest û xebata hun-
durîn de kêm dimîne. Bi vê raporê 
em dixwazin nêrîneke berfireh ji 
vê saziya girîng a jinan ku niha li 
hemû herêmên Bakur û Rojhilatê 
Sûriyê tê temsîlkirin, bidin nazki-
rin.

Ev belge li ser bingeha lêkolîn û 
hevpeyvînên yên bi jinên ku di 
Mala Jin de dixebitin û her weha 
Diwana Edaletê ya Jin û pergala 
dadgehê Reveberiya Xweser re hat 
amade kirin. Armanca vê raporê 
karê Mala Jin, têkiliya wan a bi rêx-
istin û saziyên jinan û bandora wan 
a li ser civakê bide nazkirin. 

Konferansa Mala 
Jin 2016

Logo ya Mala 
Jin

Logo ya Kong-
ra star
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Destpêka Mala Jin

1 Hevpeyvin bi Ilham Omer reveberiya Mala Jin li Bakûr û Rojhılate Suriye
2 2016 Social Contract, Article 67 - https://internationalistcommune.com/social-contract/ ; https://ilacnet.org/wp-content/up-

loads/2021/06/ILAC-Rule-of-Law-Assessment-Syria-2021-.pdf

3 Hevpeyvın bi Ilham Omer, op. cit.

Mala1 Jin herî zêde bi xebata xwe 
ya navbeynkariyê têne naz kirin. 
Jinên yên di mijarên malbatî an pir-
skrêkên cîvakî yên bi jin girêdayî be 
û alîkarî û piştgiriyê dixwazin dika-
rin serî li Mala Jin bidin.
Karê wan di çarçova "Edaleta Ci-
vakî" ya peymana civakî ya 2016’an 
hate nivisandin pêk tê, ku dad-
mendiya civakî wekî "bingeha rêx-
istinbûn û xweparastina civakê" ya 
pêwîst destnîşan dike. Ew bi pirs-
girêkên civakî yên bi edaletê ve li 
gund, tax û civakên wîlayetê ve 
girêdayî ye çareser dikin. Pirsgirê-
kan bi diyalog, muzakere û lihevki-
rina dualî çareser dike”.2

Mala Jin a yekem

Yekem Mala Jin di 20'ê Adara 
2011'an de li Qamişlo bi fermî 
hate vekirin. 

Lê wekî me berê jî behs kir, 
ew encama rêxistinbûna ya bi 
dehan salan ji hêla jinên Kurd 
ve ser erdê bû û bingehek ji bo 
wekheviya di malbat û taxan 
de ava kir.

Mala Jin di asta herêmê be-
rhemek ya tevgera jinan e ji 
ber ku ew ji jinan re derfetên 
nû pêşkêş dike ji bo nakokî û 
pirsgirêkên yên di nav malba-
tê de hene çareser dikin. Ew li 
ser bingeha diyalog û navbe-
ynkariyê şêwazek nû ya dad-
mendî û çareserkirina nako-
kiyan pêş dixe.

« … (rejîma Baasê) nikarîbû 
qebûl bikira ku jin bi awaye-
kî xweser xwe bi rêxistin di-
kin.»3

Ilham Omer ji salên 1980'î û vir 
ve di nava rêxistinên jinan de 
çalakvaniya siyasî dike û yek ji sê 
kesan bû yên yekemîn Mala Jin a li 
Qamişlo ava kirin.
Di dema rejîma Baas de, jinên 

çalak ên siyasî dihatin tehdît kirin, 
zindan kirin û êşkence kirin.
Bêyî sozdayîna wan a di bin van 
şert û mercan de û xetereya mez-
in ku ew rû bi rû man, derketina 
rêxistinên jinan ên ewqasî bihêz di 
tevahiya pergala Bakur û Rojhilatê 
Sûriye de ne mumkun bû.
Di destpêkê de, damezrînerên 
yekem a Mala Jin bi gelek pirsgirê-
kan re rû bi rû man. Di destpêka 
2011’de, rejîma Sûrî hîn li Qamiş-
lo xurt bû û tim tehdîdên şîdet û 
girtinê dikirin. Aloziya li Sûriyê 
bilez herêm bandor kir, gelek jin ji 
ber nexweşiyên derûnî, fikar û ra-
manên xwekujiyê êş dikişandin, bi 
piranî ji ber rewşên dijwar ên mal-
batê.

Di bin van şert û mercan de, jinên 
çalakvan hewcedariya avakiri-
na Mala Jin gelek girîng dîtin, lê 
çavkaniyên wan ên maddî kêm 
bûn. Li gel tengasiyên aborî, yên 
gefên domdar ên êrîşê, Mala Jin a 

Mala Jin mala civakê ye ku ne tenê Mala Jin mala civakê ye ku ne tenê 
j i  bo j inan lê j i  bo tevahiya mal-j i  bo j inan lê j i  bo tevahiya mal-
batê dixebite. Armanca sereke ya batê dixebite. Armanca sereke ya 
Mala Jin fêrkirina jinan e ji bo çawa Mala Jin fêrkirina jinan e ji bo çawa 
têkoşîn bikin, mafên xwe naz bikin, têkoşîn bikin, mafên xwe naz bikin, 
zanebûna wan ava bikin, û bi per-zanebûna wan ava bikin, û bi per-
werde çewa dikaribin berxwebidin.1werde çewa dikaribin berxwebidin.1

«

»

Endamen Navenda 
Mala Jin li Qamişlo
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destpêkê neçar ma ku bi dijwariyek 
din re têbikoşe: bêbaweriya civakî 
û berxwedana li hember karê wan, 
hem ji hêla mêr û hem jî ji hêla 
jinan.
Ew wisa hatine tawanbar kirin ku 
tenê nêrîna jinê esas digirin, dijî 
mêran kar dikin û dixwazin mal-
batan ji hevdû qut bikin. Gelek kes 
nexwest vê fikrê qebûl bikin ku jin 
rasterast li ser pirsgirêkên jinan 
dixebitin û bi taybetî jî li pêşiya 
tundiya baviksalarî diseknin.
Di destpêkê de tenê kêm jinan ce-
saret dikirin biçin Mala Jin. Mod-

ela lihevhatinê ya edaletê baş nehat 
zanîn û fêmkirin.
Gelek jinan şerm dikirin piştgiriyê 
bixwazin û ne diwerîn li ser pirs-
girêkên xwe biaxifin, bi tirs bûn 
ji ber nizanibûn nêzikatiya mêr û 
malbatên wan çewa bin. Her ku 
dem derbas bû, civakê dest pê kir 
ku rola Mala Jin di bihêz kirina ci-
vakê de baştir fêm bikin. 

Zêdetir jin ji bo alîkarî û piştgirîyê 
di derbarê pirskrêkên şaxsî yên wekî 
nakokiyên zewacê û malbatê, zewa-
ca bi temenê biçûk de, pirzewacî, 

înkarkirina mîras, girtina zarokan, 
neqf û zewaca bi zorê dihatin Mala 
Jin. Ruxmî ku endamên Mala Jin 
hetna niha bi têlefon û rû bi rû rastî 
êrîş û gefan tên, gav bi gav avahî ya 
Mala Jin xurtir dibe.

Di salên piştî Şoreşa Rojava de, 
her ku diçe bajarên din ji çeteyên 
DAIŞ'ê hatin rizgarkirin, Mala Jin jî 
li herêmên rizgarkirî hatin vekirin. 
Ji sala 2021’an vir ve jin û mêr dika-
rin ji 66 Mala Jin ên li Bakur û Ro-
jhilatê Sûriyê hene, ji bo lihevanînê 
destekê bigirin.

Heft herêm di nava Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê de hene: Cezîre (Kantonên 
Qamişlo û Hesekê dihewîne), Firat (Kantonên Kobanê û Girê Spî dihewîne), Efrîn, Minbic, 
Tebqa, Reqa û Dêr -ez-Zor. Piraniya herêma Efrînê ji Adara 2018’an ve di bin dagirkeriya dewl-
eta Tirk de ye, lê bi rêya herêma Şehba ya ku şêniyên Efrînê yên koçber lê dijîn, nûnertiya xwe 
di sîstema siyasî de berdewam dike. Beşek ji herêmên Firat û Cezîrê ji Cotmeha 2019’an û vir 
ve di bin dagirkeriya dewleta Tirk de ye û rêveberiyên wan ên koçberbûyî niha li bajarên cuda 
xebatên xwe dimeşînin.

»
Hejmara Mala 
Jin li hin bajarên 
sereke yên Ba-
kur û Rojhilatê 
Sûriyê
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Mala Jin di cîvak de

Di piraniya rewşan de Mala Jin raw-
estgeha yekemîn e ji bo jinên yên 
di pergala edaletê ya Reveberiya 
Xweser de li piştgiriyê û vegerê di-
gerin. Ew her cûre pirsgirêkan ça-
reser dikin, lê pirskrêkên herî zêde 
zewaca di temenê biçûk û hevber-
danê ve mijûl in.  Di vê nuqteyê de 
pirjinî û zewaca di temen biçûk de 
mijarên herî hesas in yên Mala Jin 
bi wan re mijûl dibe. Qanûna Jin a 
Reveberiya Xweser a Bakûr û Ro-
jhilatê Sûriyê heye yên her du pratî-
kan qedexe dike, lê li deverên ku van 
pratikan yên bi taybetî ji hêla çand 
ve hatin rûniştandin, ev qanûn her 
gav bi rengek wekhev an bi hêsanî 
nayê bicîh kirin. Ev yek bi taybetî 
li herêmên piraniya wan ereb wek 
Reqa, Tebqa, Minbic û Dêrezorê 
rastiyek e. Mala Jin her wiha ras-
tî dozên şîdeta fîzîkî, gef û kuştina 
jinan tê û tavilê digihîne Hêzên Ew-
lekariya Hundir a Jinê (Asayîşa Jin). 
Bakur û Rojhilatê Sûriyê herêmeke 

pirneteweyî ye û Mala Jin saziyek ji 
bo hemû jin, mêr û malbatan e, çi 
Kurd, Ereb, Suryanî-Asûrî, Ermenî, 
Êzidî, Tirkmen, Çeçen û hwd. be. Ji 
bo tevlîbûn û xebata pergala Mala 
Jin jî bi awayekî aktîf tên teşwîqki-
rin. 

Karê navbeynkariyê û lihevanînê 
ya herî xuya ye, lê Mala Jin di he-
man demê de ji bo jin û mêran herî 
zêde perwerde rêxistin dike. Van 
perwerdeya alîkariya bilindkirina 
hişmendiyek ji bo encamên civakî 
yên neyînî yên pratîkên cihêreng ên 
di civakê de dikin (wek: B. zewaca 
temen biçûk) û ji jinan re derfetên 
serxwebûnê pêşkêş bikin.
Ji pirsgirêkên yên bi navbeynkariyê 
tên çareserkirin bigire heta şîdeta 
fizîkî, tehdîd, tirsandin, tacîzkirin, 
her cure pirsgirêkan mijûl dibin. 
Pirsgirêkên herî zêde bi zewacên te-
men biçûk û hevberdanê (pir caran 
bi zarokan re têkildar in) ve girêdayî 

ne. Lê pirjinî û zewaca di temen 
biçûk yên herî dijwar in ji ber ev 
mijar di civakê de pir hesas dimînin 
û dibe sedema aloziyan. Mala Jinan 
heta niha li herêmê alîkariya bi 
hezaran jinan kiriye.
.
Koordînasyona Mala Jin

Her Mala Jin her roj civîna rojane 
û her mehekê jî civîneke mehane 
li dar dixe û rapora mehane der-
dixe. Her herêmek navendek xwe 
heye, Navenda Mala Jin a herêmê 
dê hemî raporên ji herêma xwe 
dike yek rapor û mehane ji Meclîsa 
Edaleta Jin û Komîteya Edaleta Ci-
vakî ya Kongra Star û Meclîsa Ze-
nobiya radigihîne. Di raporên me-
hane de, hin mijar dikarin bêhtir 
werin wekirin û mijarên taybet 
destnîşan bikin, mîn wek bûyerên 
kuştina jinan li herêmê. Jin hîna jî 
ji hêla bav, bira, mêrê xwe ve têne 
kuştin, an jin xwe di rewşek de 
dibînin ku wan ber bi xwekuştinê 
ve dibe. Zihniyeta cîvak hêdî tê gu-
hertin lê dem lazim e û hîn jî berx-
wedanek di nav civakê de heye ku 
jinan bindest dike, ji wan re qedexe 
dike ku bixebitin an serxwebûnek 
ava bike. 
Mala Jin yên cûda her di nav 
pêwendiyê de ne û di danûstendi-
na domdar de ne, ku dihêle ew di 
bûyerên dijwar de şîretan bikin û 
piştgiriya xebata hev bikin. Ji bo 
hemû Mala Jin li seranserê Reve-
beriya Xweser a Bakûr û Rojhilatê 
Sûriyê jî 6 mehan carekê civîneke 
giştî pêk tê.

Mala Jin "saziyek civakî û sivîl e ku ji bo avakiri-Mala Jin "saziyek civakî û sivîl e ku ji bo avakiri-
na hişmendiyê dixebite, ku belavkirina felsefeya na hişmendiyê dixebite, ku belavkirina felsefeya 
dadmendiya civakî, çanda malbata demokratîk dadmendiya civakî, çanda malbata demokratîk 
û jiyana komunal armanc dike, û li dijî kiryarên û jiyana komunal armanc dike, û li dijî kiryarên 
dijmirovî yên li dijî jin û zarokan têdikoşe û pirs-dijmirovî yên li dijî jin û zarokan têdikoşe û pirs-
girêkên jin û malbat çareser dike. Bi komîte û girêkên jin û malbat çareser dike. Bi komîte û 
nûnerên Mala Jin re di nava Meclîsên Edaletê nûnerên Mala Jin re di nava Meclîsên Edaletê 
Jin l i  seranserê Rêveberiya Xweser û cîvak Jin l i  seranserê Rêveberiya Xweser û cîvak 
de dixebite.” 1- Rêbaza Xebatê ya Mala Jin.”de dixebite.” 1- Rêbaza Xebatê ya Mala Jin.”1010

«

»



Pergal
Pergala giştî ya her Mala Jin ji çar komîteyan pêk tê:

#
#

#
#

1 Komîteya Lihevhatina Civakî 
pispor e ji bo çareserkirina nakoki-
yên yên jin pê re rû bi rû dimînin. 
Gelek caran, ew dikarin bigihêjin 
encamekê berî ku pirsgirêk were 
li dadgehê kirin. Ger doz were 
dadgehê, ew pêşniyarek dikin û 
ev yek pêşkêşî dadgehê tê kirin. 
Her dozek ku ji dadgehê re were 
şandin, nûnerê vê komîsyonê jî 
wekî piştgirî ji bo jinan dê beşdarî 
dozê bibe.

2 Komîteya Perwerde li ser asta 
komunan ji bo jinan dewreyên 
perwerde rêxistin dike û di he-
man demê de semîner û dersan li 
ser mafên jinan li dar dixe.

3 Komîteya Çapemenî û Arşîvê li 
ser belgekirin û arşîvkirina hemû 
çalakiyên Mala Jin dixebite. Li 
ser mijarên yên ji Komîteya Li-
hevhatina Civakî re bên şandin, 
rapor amade dike, biryar, dane û 
nûçeyên derbarê jinan de bi tay-
betî di pergala dadweriyê de be-
lav dike, lêçûnên maliyê arşîv dike 
û statistîkên pêwîst amade dike.

4 Komîteya Piştgiriya Civakî 
ya Jinan jinên yên alîkarî dax-
waz kirine dişopînin û di heman 
demê de xwe digihîne jinên din 
ên civakê. Li gorî îmkanên heyî 
yên Mala Jin û bi tensîqayê li gel 
dezgehên pêwendîdar lênerîna 
civakî ji bo jinên berdayî û kes-
ên xwedî pêdiviyên taybet peyda 
dikin. Her wiha bi Komîteya Dad-
mendiya Civakî ya Kongra Star re 
ji bo peydakirina alîkariyên pêwîst 
ji bo jinên hewcedar û Meclîsa Ze-
nobia re peyda dike.
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Mala Jin çawa di pratîkê de dixebite:

Lihevhatin û Navbeynkariya 
Civakî

Piranîya dozên yên ji Mala Jin re 
tên ragihandin, bi navbeynkariya 
endamên wan di hundir de têne ça-
reserkirin.
Lê dema pêwîst be endamên Mala 
Jinan jî bi saziyên cûda di hundirê 
Reveberiya Xweser de dixebite, ji 
komîteyên Lihevhatina Civakî ya 
komînan, Komîteya Dadê ya Jinê 
ya li ser asta navçeya û herêmê 
de dixebite, sîstema dadgehê heta 
Komîteya Edaleta Civakî ya Kon-
gra Star.
Mala Jin bi xwe beşek ji Meclîsa 
Edaletê ya Jin e û di heman demê 
de beşek ji Komîteya Edaleta Ci-
vakî ya Kongra Star e. Ew beşdarî 
civînên wan dibin û raporên li ser 
xebatên xwe bi her du pêkhateyan 
re parve dikin.
Hemû dozên yên têne Mala Jin, wê 
destpêkê di komîsyona lihevanînê 

ya komunê re derbas dibin.
Ger ku komun nikare pirsgirêkê ça-
reser bike, raporek tê radestî Mala 
Jin kirin û dozê teslîmkirin. Gava 
yekem ji bo çareserkirina pirskirê-
kan Komun e, ji ber komîn nêzîkî 
kesên yên dozê radikin in û wan, 
malbat û derdor ji nêz ve naz dikin.

Gelek dozên yên ji Mala Jin re tên 
pirskirêk di navbera jin û mêr de 
ne. Di van rewşan de, gava yekem 
ew e ku hevîtina ji bo herdû aliyan 
tê çêkirin ji bo her du alî dikaribin 
serbest biaxivin.
Ji bo destpêkê li Mala Jin du civîn 
çêdike, pêşî jin û piştre jî zilam tê 
guhdar kirin. Dema her du ama-
de bin ji bo bi hev re bicivin, Mala 
Jin dê li gorî hewcedariyên rewşê 
nexşeyek çêdike ji bo heta pênc 
hevdîtinan pêk bîne.
Ev hevdîtin beşek serekeya xeba-
ta Mala Jin e. Ew nîqaşa vekirî di 
navbera herdû aliya de di hawîr-
dorek ewledar de çêdikin, û ji 

wan re dibin alîkar ji bo bigihîjin 
têgihiştinek hevpar. Dema zarok 
di meselê de hebin bi vî rengî pir 
caran prosedûr dirêjtir wext digire.
Di hin rewşan de diyar dibe, jina kû 
xwe gihandiye Mala Jin, rewşa xwe 
bi durûst pêşkêş nekiriye. Dema 
tiştekî wisa çêdibe jî jin tu carî li 
pêşiya zilam nayê rexnekirin. Ji bo 
nîqaşkirina rewşê civîneke din bi 
wê re cuda tê rêxistin kirin. Heta 
çareseriyek peyda nebe zilam jî dê 
heman rêbazê de derbas dibe, heta 
ew amade bin ku dîsa bi hev re bi-
civin. Dema lihevhatinek çêbibe, 
Mala Jin ji bo herdû aliya wekî cîhê 
lêvegerê dimîne. Endamên Mala 
Jin wan dozan dişopînin û ji bo 
rewş kontrol bike serdanên malê 
dikin. Ger rewş xirab bibe yan jî 
pirsgirêkek din derkeve holê, en-
damên Mala Jin dê serdana xwe 
zêde dikin. Di heman demê de jin û 
zilam dikarin rasterast bi Mala Jin 
re têkilî daynin da ku bi înîsiyatîfa 
xwe alîkariyê bixwazin.

Peyman û Lihevkirin

Dema ku pêvajoya lihevhatinê, ya 
li jor hat behs kirin, bi lihevhatinek 
hevbeş bi encam bibe, Mala Jin pey-
manek amade dike yên ji hêla her 
du aliyan ve were îmze kirin. Ev 
peyman wê piştre ji bo erêkirinê 
pêşkêşî Desteya Rêveber a li Dîwana 
Edaletê bê kirin. Tevlêbûna dadgehê 
di hinek dozan de girîng e. Dest-
pêkê, gava jin û zilam qebûl bikin 
ji bo tevlî gursek bibin ku pêbawer-
iyek demdirêj hewce dike (mînak, 
piştî berdanê ji bo alikariya maddî ji 
zarokê) dadgeh dikare çêtir piştrast 
bike ku her du alî li gorî şertên 
rêkeftinê bidomînin.
Di dozên tundiya nav malê yên jin 
têde bûne qurban yên bi navbeynk-
arî dikare bigihîje lihevkirinekê, şo-

E m  d i  c i v a k ê  d e  a ş t i y ê E m  d i  c i v a k ê  d e  a ş t i y ê 
a va  d i k i n ,  e m  n e  p a rê z e r a va  d i k i n ,  e m  n e  p a rê z e r 
û  ne j î  parêzerên sûc in . . . û  ne j î  parêzerên sûc in . . . 
Armanca Mala Jin ew e ku Armanca Mala Jin ew e ku 
d o z  n e g i h î j i n  w ê  a s tê  k u d o z  n e g i h î j i n  w ê  a s tê  k u 
r a d e s t î  d a d g e h ê  b i b i n .r a d e s t î  d a d g e h ê  b i b i n .
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pandina dadgehê di bûyera dubare-
bûnê de girîng e. Di vê rewşê de, 
zilam rasterast dişînin dadgehê.
Wekî din, zilam pir caran şertên 
peymana yên hat çêkirin qebûl na-
kin. Piştî ev şêwaz ji hêla zilam gelek 
caran hat karanîn, Mala Jin dest bi 
qeytkirina deng a nîqaşê kir ji bo 
yekrêziya peymanê biparêze.

Mala Jin û tundî û gef

Dema jin tundî li malbatê dibîne an 
jî gefan li wan tê xwarin, wê Mala 
Jin wê dozê ragihîne Asayîşa Jin û 
dadgehê ji bo yekser tedbîran bigi-
rin. Ji aliyê din ve dema ku doz digi-
hîjin dadgehê yan jî Asayîşa Jinê, ev 
sazî carna van dozan radestî Mala 
Jin dikin û hewl bidin pirsgirêk bi 
navbeynkariyê ve çareser bibe û ger 
ne lazim be neçin dadgehê.
Ger ku Mala Jin ji dozek re rêka 
çareseriyê nebîne û doz li dadgehê 
bê vekirin, du endamên Mala Jin bi 
dozê re diçin dadgehê, şîret û nêrî-
na xwe didin dadgeran û piştgiriyê 
didin jinan. Dema jin dibin mex-
dûrê kiryarên sûc, doz rasterast 
ji dadgehê re tên şandin, Mala Jin 
nûnerên xwe destnîşan dikin yên 
beşdarî rûniştinên dadgehê dibin û 
di parastina mafên xwe de alîkariya 
jin dikin.
Dewama kar a Mala Jin bi roj e, lê 
karê wan gelek caran piştî navenda 
wan tê girtin çêdibe, ew danê êvarê 
serdana malbatan dikin an jî bi 

pêkhateyên din re beşdarî civînan 
dibin. Jinek ku ji malê ji ber rewşa 
tundûtûjiyê direve û xwe nikaribe 
rasterast bigihîne Mala Jin û alîka-
riyê bixwaze, ji ber navenda wan 
girtiye, dike serî li Hêzên Ewleka-
riya Hundirîn a Jinan (Asayîşa Jin) 
bidin û piştre bi Mala Jin re têkilî 

daynin. 

Mala Parastina Jinê

Dema jin pêwîstiya xwe bi par-
astinê li hember tundiyê hebe, 
Mala Jin dozê dişîne Desteya Jin ku 
Mala Parastina Jinê bi rê ve dibe, 
stargehêk ji bo jin dikaribin demkî 
tê de bimînin.

Du cureyên Mala Parastina Jin 
hene:
• Sitargehek demkurt, jin dika-

rin li wir bimînin heya ku 
çareseriyek peyda bibe û ew 
bi ewlehî vegere mala xwe an 
malbata xwe.

• Sitargehek demdirêj, dema re-
wşa malê ya jinê xeternak e û 
nikare bi ewle vegere malê. Di 
vê rewşê de ji bo mayîna wê ya 
li stargehê ti sînorek dem nîne. 
Jin dê heta hewce bike dê kar-
ibin bimînin.

Di dema ku jin di Mala Parastina 
Jinê de dimîne, endamên Mala Jin 
bi malbatan re dixebitin ji bo çare-
seriyek bibînin û ewlehiyê misoger 
dikin dema ku jinê vedigere malê.

Armanca me ew e ku em pirsgirêkan bi di-Armanca me ew e ku em pirsgirêkan bi di-
yalogê çareser bikin û serî li dadgehan nedin. yalogê çareser bikin û serî li dadgehan nedin. 
Dema em nikaribin dozekê çareser bikin em Dema em nikaribin dozekê çareser bikin em 
serî l i  Dîwana Edaletê didin. Lêbelê, ew pir serî  l i  Dîwana Edaletê didin. Lêbelê, ew pir 
caran dozê j i  me re vedigerînin,  j i  ber  em caran dozê j i  me re vedigerînin,  j i  ber  em 
bêtir dikarin lihevkirin û lihevhatin pêk bînin.bêtir dikarin lihevkirin û lihevhatin pêk bînin.1616
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Mala Jin di pergala dadmendiya 
jin de

4 2016 Hevpeymana Civaki, Xala 67 - https://internationalistcommune.com/social-contract/

Mala Jin û Dîwana Edaleta 
Jin

Mala Jin beşek ji pergala Edaletê 
ne û rasterast bi pergala Meclîsa 
Edaleta Jin re dixebitin. Meclisa 
Edaleta Jin di sala 2015’an de ji bo 
hêsankirina hevkariya di navbera 
Mala Jin û pêkhateyên din ên dad-
weriyê yên heyî de, hate avakirin. 
Beriya vê rojê Mala Jin, sîstema 
Komîteya Lihevkirina Civakî û 
Meclîsa Edaletê ji nêz ve bi hev re 
kar nedikirin.
Beriya sala 2015’an hevkariya di 
navbera van hersê pêkhateyan de 
sînordar bû. Di wê salê de, Mala Jin 
û Komîteyên Lihevhatina Civakî 
hatin cem hev û mijarên sereke yên 
di xebatên xwe yên li ser asta civakê 
de rû bi rû ne, nîqaş kirin:

• berpirsiyariyên wan ku paralêl 
di navbera strukrurên cûda 
yên li ser doza lihevhatinê 
di nav civakê de dixebitin de 
çêdibe; 

• bandora li ser karê wan ji ber 
nakokiya bi qanûnê re; 

• Bandora nakokiyan li ser ci-
vakê.

Di wê salê de Mala Jin, Komîteyên 
Lihevanînê û Desteya Edaletê 
civînên berfireh li dar xistin û bir-
yara lidarxistina konferansê dan. Di 
konferansê de yekem car koordi-
nasyonek di navbera her sê saziyan 
de pêk hat.
Koordinasyona van her sêyan bû 
sedema avakirina Meclîsa Edalteta 
Jinê, ku niha çavdêrî û kordîneki-

rina xebatên Mala Jin, komîteyên 
lihevhatina civakî û encûmena dadê 
di dozên alaqadarî mafên jinan de 
dike. 
Sala 2018’an de konferansa dûyemîn 
hate pêkanîn ji bo avakirina vê sis-
temê li ser hemû asta di hûndirê 
Revebriya Xweser de yên bi 
komînan destpêdike. Meclîsa Edale-
ta Jin yekem car li herêma Cizîrê 
hate avakirin. Di sala 2018’an de 
konferansa duyemîn hate rêxistin 
kirin ji bo ev sistem li ser hemû asta 

di hûndirê Revebriya Xweser de yên 
bi komînan destpêdike ava bikin.
Konferans bi piştgiriya Hêzên Par-
astina Civakî (HPC), Hêzên Ewle-
kariya Hundirîn a Jin (Asayîşa Jin), 
Desteya Jin û Kongreya Star hat 
rêxistin kirin. Armanc pêkanîna 
sîstemê li hemû Bakur û Rojhilatê 
Sûriyê bû.
Ji wê demê û vir ve, şeş herêmên 
din ên cuda yên Reveberiya Xwes-
er a Bakûr û Rojhilatê Sûriyê bi 
awayekî serketî Meclisa Edaleta 

Sîstema edaleta demokratîk pirs-Sîstema edaleta demokratîk pirs-
girêkên edalet û mafên civakî  bi girêkên edalet û mafên civakî  bi 
beşdarbûna gelan û xwe birêxist-beşdarbûna gelan û xwe birêxist-
inkirin çareser dike. Nêrîna wê ya inkirin çareser dike. Nêrîna wê ya 
edaletê li ser esasên exlaqî yên civaka edaletê li ser esasên exlaqî yên civaka 
demokratîk ava bûye. Armanc avakiri-demokratîk ava bûye. Armanc avakiri-
na civakeke xwedî nêzîkatî û nêrîneke na civakeke xwedî nêzîkatî û nêrîneke 
demokratîk û ekolojiya ya bi azadiya demokratîk û ekolojiya ya bi azadiya 
jinê û jiyana civakê bawer bike û li jinê û jiyana civakê bawer bike û li 
ser bingeha civaka demokratîk xwe ser bingeha civaka demokratîk xwe 
birêxistin bike. Xizmetên edaletê bi birêxistin bike. Xizmetên edaletê bi 
tevlêbûna civakî û birêxistinkirina tevlêbûna civakî û birêxistinkirina 
yekîneyên herêmî yên bi awayekî yekîneyên herêmî yên bi awayekî 
demokratîk hatine avakirin pêk tên.demokratîk hatine avakirin pêk tên.44

«

»



13

Jin di nava Meclisa Dadê de pêk 
anîn. Van strûkturan nû di navbera 
pêkhateyên cûa yên li ser mijarên 
mîna hev dixebitin de pêwendiyek 
çêtir pêk bînin û ji ber vê yekê xiz-
metê yên ji bo jin dikin gihandina 
dadweriyê baştir û wekhev.

Mala Jin û dadgeh

Weke li jor jî hat behskirin, Mala 
Jin û dadgeh xebatên xwe bi rêya 
Meclîsa Edaleta Jin koordîne dikin.
Her meh navenda Mala Jin a herê-
ma raporek berfireh ji dadgeha 
herêmê re dişîne. Ew ji nêz ve bi 
hev re dixebitin, mehane dicivin ji 

bo li ser dozên têkildarî jinan nîqaş 
bikin û xebatên xwe koordine bikin. 
Her doz ji hêla sê kesan (jin û mêr) 
ve tê darizandin. Endamên Mala 
Jin yên dozê li dadgehê dişopînin 
dê tevli pêvajoyê bibin û şîret û 
pêşniyarên wan ji aliyê dadgehê 
ve bên guhdarîkirin da ku bigihê-
jin biryarê. Dozên ku di Mala Jin 
de nayên çareser kirin, wekî dozên 
tawanan, an jî wekî li jor hatî dest-
nîşan kirin, dema lihevhatinek berê 
ya di nav Mala Jin de hate binpêki-
rin, dadgeh vê dozê guhdarî dike.
Herwiha, weke li jor hate behs ki-
rin, dadgeh tevlî gelek dozên din, 
di pejirandin û tomarkirina pey-
manên de têkildar yên wekî bi 

hevberdanê ve girêdayî ne dibe.
Herwiha, weke berê jî hate behs ki-
rin, dadgeh di gelek dozên din de 
di pejirandin û tomarkirina Pey-
manên têkildar e, wek: B. di dozên 
hevberdanê de. Dadgeh dê biryara 
fermî û dawî ya hevberdanê dide, lê 
şertên navbeynkariyê yên piraniya 
hevberdanê dê ji hêla prosedûra 
Mala Jin ve were destnîşankirin. 
Ger navbeynkariya bi Mala Jin re bi 
ser nekeve û lihevkirin çênebe dê 
Komîteya Lihevkirina Civakî tevlî 
bibe. Ger navbeynkarî dîsa têk biçe, 
dê dadgehê dozê ji bo hevberdanê 
biqede.

Konferansa ye-
kêm ya Mala jin 
di sala 2016. 135 
nûnerên Mala 
Jin tevlî bûn.
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Xurtkirina jinan bi rêya per-
werde

Xweparastin yek ji çar stûnên sereke 
yên şoreşa Rojava ye û perwerde 
bingeha wê  ye. Perwerde ya Jinan 
ji bo bilindkirina hişmendiya li ser 
pirsgirêkên civakê, xurtkirina têkilî 
û zanebûna civakê û her weha bi-
hêzkirina kesan pir girîng e.
Bi vê armancê ji bo endamên Mala 
Jin dewreyên perwerdeyê bi awayekî 
rêkûpêk tên lidarxistin. Di heman 
demê de komîteyên perwerde yên 
Mala Jin de ji bo jin û zilam di te-
vahiya civakê de perwerdeyê bi rêx-
istin dikin.

Perwerde ji bo endamên 
Mala Jin

Dema ku endamên nû tevlî xebatên 
Mala Jin dibin, ew perwerde ya du 
mehan dibînin ji bo têgihîştin û ra-
man li dor zanyariyên siyasî û civakî 
li ser mijarên wekî îdeolojî, civak, 
hiqûq, siyaset, têkiliyên zayendî û 
hwd. ava bibe. Dema ew perwerdeya 
xwe bi dawî dikin, her endamek nû 
di destpêkê de di bin çavdêriya en-
damek pisportir de dixebite, ji bo pê 

ewle bibin ku ew dikarin xebatê bi 
rê ve bikin an na. Dema di Mala Jin 
destpêdikin, endamên nû dê her şeş 
meh heta salek her carekê  di beşek 
cûda de dixebite ji bo fersendên fêr-
bûnê ji wan re çêbibe, zanîna wê ya 
li ser pergala Mala Jin pêşbixe û ew 
tevlî karê ya herî xurt tê de bike. Di 
nava salê de perwerde jî ji endaman 
re tê dayîn. Derfetê endam hene ji 
bo tevlî perwerdeyên navxweyî û 
derve bibin.

Wekî din, piraniya Mala Jin per-
werde yên domdar ji bo endamên 
xwe li ser mijarên cihêreng, her du 
hefteyan rêxistin dikin. Di heman 
demê de ew bi strukturên derveyî 
yên wekî Kongra Star an Encumena 
Zenobia re jî dixebitin, ji bo ji enda-
man re derfetên din peyda bikin.

Di bin berpirsyariya Kongra Star de 
perwerdeyên derve tên orêxistinki-
rin. Dema ev dosya yê di destê we 
de hat nivisandin Kongra Star her 
hefte ji bo Mala Jin li bajarê Qamişlo 
perwerdeyên hiqûqî û mafê jinan li 
dar dixist. Ji bo endamê yên bixwa-

zin dikare beşdar bibe, pergala dorê 
pêk aniye.

Perwerde ji bo Civakê 

Perwerde kirina jinan ji bo çares-
er kirina pirsgirêkên pergalê yên 
li pêşberî civakê, ji bo xurtkirina 
têkiliyên civakê û xweseriyê wan 
bingeh e.
Perwerde ji bo guhertina zêhniyetê 
dem dixwaze, lê xwerêxistinkirin û 
têkiliyên civakî bandor li ser guher-
tina zihniyeta civakê dike.
Di xebata Mala Jin de derketiye 
holê, her ku diçe zêdetir jin di der-
barê mafên xwe de agahdar dibin û 
strukrûrên heyî ji bo alîkariya wan 
hatine avakirin naz dikin.
Perwerde yên ji hela endamên 
komîteya perwerdeyê ya Mala Jin 
tên rêxistin kirin li ser navê Meclîsa 
Edeleta Jin pêk tên.
Li ser gelek mijarên wekî mafên 
jinan, tenduristiya jinan, pirsgirêkên 
navebera hevjînan, zewaca di te-
menê biçûk û hwd de ji bo komînan 
perwerde rêxistin dikin..

Perwerdeya nav-
xweyî ya Mala 
Jin.
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Mala jin a Syrian

Gelê Suryan-Asûrî li herêmê xwedî 
dîrokek dirêj e a ji sala 2500 berî 
zayînê destpêdike û ew navbera 
sedsalên yekem û sêyemîn de bûne 
Xiristiyan. Di dîroka xwe de, gelê 
mesîhî yê Sûriyê (nifûsa ermenî jî 
di nav de) bi cudakarî, gef û qirkir-
inê re rû bi rû maye. 

Di dema rejîma Baasê de, mîna 
kêmnetewî yên din, gelê Sury-
an-Asûrî ji mafê eşkerekirina 
nasnameya xwe an tevlêbûna karên 
çandî û olî bêpar bû. Beriya şerê 
navxweyî yê Sûriyê di sala 2011’an 
de, 300,000 Mesîhî hê jî li herêmê 
dijiyan. Ji wan salaan vir ve nifû-
sa Suryan-Asûrî daketiye nêzî 
100.000 şênî.

Dîroka cudakarî, zordarî, asîmîl-
ekirin û heta bi zorê guhertina olî 
li Sûriyê bûye sedem ku pêdivî bi 
vegerandina dîrok, ziman û çanda 
wan hebû. Mîna jinên Kurd, jinên 
Suryanî-Asûrî jî li benda şoreşê 
nebûn ji bo di nav xwe de dest bi 
rêxistinbûnê bikin. Di destpêka 
salên 2000’î de jinên Suryanî ji bo 
parastina mafên xwe bi awayekî ak-
tîf dest bi xebatê kirin.

Gelê Suryan-Asûrî xwe li heremê 
rêxistin kiriye û saziyên wan ên sivîl 
û olî hene. Wek mînak civaka Xiris-
tiyan bi pirsgirêkên wek pirzewacî 
û zewaca temen biçûk re rû bi rû 
nemaye û dozên hevberdanê ji aliyê 
Dêrê ve têne birêvebirin.

Di heman demê de, jinên Suryanî 
hîna jî hewcedarê destekê bûn ji 
bo karibin ji bo pêkhateyên din ên 
Suryanî-Asûrî re bibin pirek.

Yekemîn Mala Jin a Suryanî di sala 
2014’an de li Hesekê hate vekirin û 
piştre di sala 2018’an de duyemîn 
Mala Jin a Suryanî li Qamişlo hate 
vekirin. Ev her du Mala Jin bi te-
vahî di nava rêxistina Mala Jin a 
giştî de cih girtine û ji bo bidestx-
istina edaleta civakî, parastina 
jinên yên bi şîdeta baviksalarî re rû 
bi rû ne, û ji bo pêşxistina îradeya 
azad û zanebûna xwe yên parastinê 
alîkariya jinan dikin, heman esasê 
wek Mala Jin dişopînin.

Deh jin niha di du Mela Jinan de 

kar dikin: 5 li Qamişlo û 5 li Hes-
ekê. Karê wan tenê bi civaka Sury-
aniyan re sînordar nîne, jinên ereb, 
kurd, êzdî û suryanî ji bo alîkarî û 
piştgiriyê serledana wan dikin.

Her du mal jî girêdayî Yekîtiya Jinên 
Suryanî ne û bi heman îşleyîşê wek 
Mala Jin ên din dixebite. Heman 
perwerde dibînin û raporan ra-
digihînin heman saziyan. Dema ku 
dosyayek radestî dadgehê hat kirin, 
endamên Mala Jin ên Suryanî dê bi 
mexdûr re diçe dadgehê.

Ev mînak nîşan dide ku civakên 
cuda yên Bakur û Rojhilatê Sûri-
yê dikarin projeyek mîna Mala Jin 
a xizmeta berjewendiya giştî dike, 
pêk bînin.

Endamên Mala 
Jin a Syrianî li 
Hesekê
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Encam

Di ser vekirina yekem Mala Jin re 
10 sal derbas bûn. Di van 10 salan 
de herêm ji şerê navxweyî derbasî 
şoreşê bû. Van salan civak, herêm 
û hemû pêkhateya civakê guhert. 
Hemî malbat bi vî rengî ji van salên 
şer bandor bûn, trauma jiyan kirin, 
malbatên xemgîn û herêmek ji nû 
ve ava kirin. Jin beriya ku şer dest 
pê bike rastî şîdeta baviksalarî di-
hatin, lê şer ev rewş xurt kir. Xebata 
Mala Jin rê li ber guherîneke rast 
vekiriye. Guhertinek dirêj û dijwar, 

lê ne tenê ji bo jinan, ji bo civakê bi 
tevahî encamên erenî dide. 

Niha em dikarin avahiyek bihêz 
bibînin,ya di nav hemî pêkhateyên 
civaka sivîl ên têkildar de cîhê xwe 
digirin. Xebata Mala Jin li gorî 
hewcedarî û pirsgirêkên yên jin 
pê re rû bi rû dimînin û her wiha 
li gorî pêşketina rewşa herêmê pêş 
dikeve. Şer jî guhertin çêkir, ji ber 
dagirkirina Efrîn, Girê Spî (Tel Ab-
yad) û Serê Kaniyê (Ras El Eyn) bi 

sed hezaran mirov koçber bûn. Ev 
herêmên yên niha ji aliyê çeteyên 
Tirkiyê ve tên birêvebirin, di he-
man demê de bombebarankirina 
eniyên şer ên li Tel Temer û derveyî 
wê berdewam dikin. Xirabbûna re-
wşa aborî, bandora krîza avê, êrîşên 
zêde yên leşkerî ji mile Tirkiyê yên 
li ser herêmên dagirkirî û hwd van 
hemûyan zexteke mezin li ser jinên 
herêmê dike. Xebata Mala Jinan 
tevî hemû zehmetiyan jî didome.

Lêkolînên din

Her beşek ku li vê dosya hate veki-
rin bi serê xwe broşûrek heq dike. 
Di sîstema edaletê ya Bakur û Ro-
jhilatê Sûriyeyê de navbeynkarî û 
lihevkirin esas e. Ji komunan bigire 
heta Komîteya Lihevhatina Civakî, 
di avahiyên cuda de komîteyên ku 
ji bo vê xebatê hatine veqetandin 
hene. Lêkolînek kûrtir li ser wê dê 
bihêle ku pêvajoyek ya hatî bicîh 

kirin baştir were fam kirin.

Her wiha Mala Jin di kampên 
penaberan ên li Bakur û Rojhilatê 
Sûriyeyê belav bûne de xebatên 
bingehîn û giring kirine û ji bo 
pirsgirêkên civakî ku bi taybet 
jinên wir tên jiyan kirin alîkar bûn. 
Lêkolînek taybetî ya li ser vê xebatê 
jî dê balkêş be.

Wekî din, li ser têkiliya di navbera 
Mala Jin û avahiyên din ên wekî 
Mala Parastina Jinê de lêkolînek 
bêtir hewce ye.

Em hêvîdar in di pêşerojê de ev xe-
bat werin çêkirin da ji bo Mala Jin 
baştir were famkirin.
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