
Hevberdevkê HDP’ê Sarûhan
Olûç, li Navenda Giştî ya
HDP’ê têkildarî rojevên heyî
civîna çapemeniyê li dar xist.
Olûç bal kişand ser hilbijartinên
herêmî û wiha axivî: “Me niha dest
bi diyarkirina namzetan kir. Serlêdan
dê heta 5’ê kanûnê bidomin. Dê gelê
me yê herêmê namzetan diyar bike. Her
wiha nûnertiya jinê ji bo me girîng e. Dê
kotaya me jî ji sedê 50’ê be. Ji bo tifaqan
hevdîtinên me didomin. Ji bilî 102
şaredariyan, em hedef dikin ku 30 şaredariyên
din jî qezenc bikin. Li rojavayê Tirkiyeyê jî xe-
batên me berdewam in.”... RÛPEL - 3

HDP: Em ê 132
şaredariyan qezenc bikin

Ji ber zextên hikûmetê
Demîrtaş nayê berdan
Dadgeha Mafên Mirovan a Ewro-
payê (DMME) biryar da ku
hevserokê berê yê HDP’ê Selahat-
tîn Demîrtaş serbest were berdan.
Li ser biryara DMME’yê parêz-
erên Demîrtaş serî li 19’emîn
Dadgeha Cezayê Giran a En-
qereyê da û xwestin mi-
wekîlê wan bê berdan.
Dadgeha Enqereyê bir-
yara DMME’ê red kir û

biryara “dewama
girtinê” ya Demîr-

taş da.

LI DIJÎ EXLAQÊ SIYASÎ YE
Bi biryara hikûmeta Herêma Federal a Kurdistanê bûroyên
Tevgera Azadî û RJAK’ê tên girtin. Rêxistinên kurdan û gelê
Başûr bertek nîşanî vê biryarê dan. Welatiyên Ranyayê diyar
kir ku biryara hikûmeta Başûr ew dane şermê. KCK’ê diyar
kir ku buroyên Tevgera Azadî bi zextên dewlata tirk hatine
girtin û biryar li dijî exlaqê siyasî ye. KCK’ê bang li YNK’ê
kir ku dev ji vê helwestê berde û li ser xeta Mam Celal be.

ZIRARÊ DIDE YEKITIYÊ
Koordînasyona Komelên Jinên Kurdistanê (KJK) li ser girtina
buroyên Tevgera Azadî û hewldana girtina ofîsa RJAK’ê li
Ranyayê daxuyaniyeke nivîskî weşand û diyar kir ku biryara
Rêveberiya Başûr zirarê dide yekitiya neteweyî. TJA’yê da
zanîn ku li şûna serdegirtinan roj roja yekitiya kurdan e.
PYD’ê nerazîbûn nîşanî girtina ofîsên Tevgera Azadî da û
destnîşan kir ku ev yek xizmeta Kurdistanê nake... RÛPEL - 3

Ji Guven peyama berxwedanê
HHEEVVSSEERROOKKAA KCD’ê û parlamentera HDP’ê Leyla Guven ji
bo tecrîda li ser Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan were
rakirin 24 roj in di girtîgeha Tîpa E ya Amedê de ketiye
greva birçîbûnê ya bêdem û bêdorveger. Guven bi rêya te-
lefonê keça xwe Sabîha Temîzkan re hevdîtin pêk anî û
kesên dilê wan ji bo aştiyê lê dide silav kir. Guven ji bo
name û faksên ku tên şandin spas kiriye. 

HHEEVVSSEERROOKKAA Giştî ya ÎHD’ê Eren Keskin û rêveberên
ÎHD’ê yên Amedê bi armanca ku piştgiriyê bidin çalakiya
Leyla Guven çûn girtîgehê û Guven ziyaret kirin. Keskîn ji
hemû rêxistinên demokratîk xwest ku li dijî çalakiyê bê-
deng nebin û hestiyar tev bigerin û wiha got: “Leyla got
ez ji bo xwe tiştekî naxwazim. Ez li dijî tecrîda li Îmraliyê
û tecrîda li girtîgehên din ketime grevê.”
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TTêêkkooşşîînnaa ssaallaa 4411’’eemmîînn aa PPKKKK’’êê
PKK pêşwaziya salavegra 40’emîn kir û kete
sala xwe ya 41’emîn a têkoşînê. Di 40 salên ku

li pey xwe hiştin de têkoşîna wê ya bi hêz,
daneheva wê, deskeftin û nirxên ku afiran-

din, kirin ku PKK bi awayekî bi hêz û pêş-
ketî bikeve serdema têkoşîna xwe ya

nû. PKK bû hêzeke ji pola û xwedî vê
rastiyê kete sala xwe ya 41’emîn... 
Nivîsa Cûmalî Dogan / R.3 

rojname

Şervanên HSD`ê li hemberî çeteyên DAIŞ’ê
operasyonên xwe didomînin. Çavkaniyeke
leşkerî ji eniyên Şerê Tunekirina Terorê ragi-
hand ku şervanên HSD`ê bi çalakiyeke taybet
li eniya El Sûsê li gundê Şefafê zêdetirî sed
sivîlên ku dixwestin ji zilm û zordariya
DAIŞ`ê birevin rizgar kirin.

HSD’ê zêdetirî 100
sîvîl rizgar kirin

Qanûna hejmara 6284’an di sala 2012’an de
piştî qetilkirina Ayşe Paşali bi têkoşîna jinê
hat derxistin. Hikûmet dixwaze vê qanûnê bi
temamî ji holê rake. Parêzer Arzû Kurt têkil-
darî mijarê axivî û wiha got: “Li dijî azadî û
têkoşîna jinê dewlet û mêr dest dane hevdu, ji
bo têkoşîna wan bişkînin tifaqê dikin.”... R.2

Li dijî jinan tifaqa
mêr û dewletê

Seke yeno zanayene Rojhelato Mîyanênî de û
taybet zî Sûrîye de şerê hegemonan yeno
cuyayîş û mabenê serdestan de hesabê girdî
yenî kerdiş. Pispora Rojhelato Mîyanênî û
nuştoxe Hamîde Yîgîte dîyar kerde ke kapî-
talîzm Sûrîye de vindî kerdo û yê ke ser kewtî
kurd û şarê ke xo ver dayî yê... RÛPEL - 5

Kapîtalîzm Sûrîye
de vindî kerdo

BIRYARA
SERMÊ
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Şoreşa Rojava ji bo jinan mînak e

Li parzemîna Amerîkayê tundiya li jinan Dê ji bo aktîfkirina roja jinan bixebitin

Tifaqa dewletê û mêran a li dijî jinan

Kovara Newaya Jinê a ku li Ewropayê bi
rengekî periyodîk derdikeve bi manşeta
‘Çeper Berfireh Dibin’ gihîşt ber destê
xwendekarên xwe. Kovar ku bi gelek
gotar û dosyayan digihîje ber destê xwen-
dakerên xwe, vê mehê şopa sala 2018’an
li ser jinan analîz dike.
Di kovarê de cih ji nirxandineke en-

dama Koordînasyona PAJK’ê Ronahî
Serhat re hatiye dayîn. Di nirxandinê de
Serhat diyar dike ku jin di 2018’an de li
dijî faşîzmê bûne yek û dibêje ku dê sala
2019’an hêza polîtîk a jinan geştir bibe.
Di kovarê de endama TJK-E’yê

Zeynep Dersim kampanyaya ‘Tundiya
li ser jinê polîtîk e - Dibû ku ew tu jî
bûya’ dinirxîne.
Rojda Yildirim jî diyar dike ku naven-

dên paşverû hene ku kuştinên jinan xwe
dispêrin ser wan û bi hev re jinan dikujin.
Hevseroka Federasyona Bakurê Sû-

riyeyê ya Demokratîk Foza Yûsiv
rewşa eniya Federasyona Demokratîk
a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê û bi giştî
ya Sûriyeyê dinirxîne.
Nûçegihan Rojbîn Ekîn jî dibêje

‘Dahatuya azad a welêt dê bi pêşen-
giya jinan pêk were.’
Her wiha gelek nivîskarên din di

bîr û boçûnên xwe di kovarê de cihê
xwe girtine. BRUKSEL

Qanûna hejmara 6284’an di sala
2012’an de piştî qetilkirinaAyşe Paşali
bi têkoşîna jinê hat derxistin. Lê hikû-
metaAKP’ê niha dixwaze vê qanûnê ji
holê rake û jinan bi temamî li dijî êrîş û
tundiya mêran bê parastin bihêle. Der
barê vê qanûnê de û hewldana rakirina
wê ya ji aliyê hikûmetê ve parêzerArzû
Kurt nirxandin kir.
Kurt anî ziman ku qanûna hejmara

6284’an yek ji destkeftiyên herî mezin a
jinan e û bi armanca ku hedefên pey-
mana Stenbolê pêk bên hatiye amadeki-
rin û wiha got: “Qanûn ji bo jinên rastî
tundiyê hatine û di bin xetareya tundiyê
de ne, rêyek hêsan a qanûnî ye. Tevî

rexne û pêşniyarên me, qanûn destkefti-
yek girîng a jinan e. Ji roja hatiye qebûl-
kirin heta niha gelek jin ji derfetên vê
qanûnê sûd wergirtine.”

Di berdewamê de Kurt destnîşan kir
ku jinek zewicî yan jî ne zewicandî, li
hember mêrê ku tundiyê lê dike yan jî ki-
riye di çarçoveya qanûnê de xwedî hinek
mafan e û wiha domand: “Hemû jinên di
bin xetereya tundiyê de, zarokên di bin
gefa tundiyê de, dikarin di çarçoveya qa-
nûnê de derfeta parastinê werbigirin.Ted-
bîrên parastinê ya di qanûnê de ne bi
sînor in. Dema dadger hewce bibîne di-
kare rayeya xwe berfireh bike û îfadeya
jinê esas bigire.”

Dixwazin jinan bêdeng bikin
Kurt da zanîn ku li dijî qanûna ku

jinan diparêze di rojên dawîn de rojevek

hatiye afirandin û wiha pê de çû: “Dix-
wazin jinan ji jiyana civakî, polîtîk û
çandî, bavêjin plana dawî û li dijî tundî û
newekheviyê bêdeng bihêlin. Sedemên
vê bêguman berdewama serdestiya per-
gala baviksalar a feodal e. Her wiha ji
polîtîkayan jî ne serbixwe ye. Li dijî
azadî û têkoşîna jinê dewlet û mêr dest
dane hevdu, ji bo têkoşîna wan bişikînin
tifaqê dikin. Dixwazin tundiya li hemberî
jinê di civakê de bê qebûlkirin.”
Her wiha Kurt bal kişand ser nîqa-

şên der barê rakirina mafê nefeqeyê de
jî û got ku bi vê yekê dixwazin jinan
neçarî zewacê bikin û bi vê zewacê jî
hepsê malê bikin. ENQERE

Meşa Jinan a Cîhanê (DKY) ya ku ci-
vîna xwe ji du salan carekê pêk tîne îsal
li bajarê Bîlbao-Bask a Îspanyayê li za-
nîngeha Baskanterî pêk anî. Di navbera
22-28’ê cotmehê de civîn pêk hat û ji
37 welatan ji 100’î zêdetir delege tev li
bûn. Li ser navê tevgera jinên kurd jî
Gulcîhan Şîmşek tev li civînê bû.
Şîmşek civînê nirxand û diyar kir ku

gelek nîqaş hatine meşandin û biryar
hatine wergirtin û wiha got: “Der barê
têkoşîna li hemberî tundiyê de gelek
biryar hatin wergirtin. Têkoşîna jinan
hat nîqaşkirin. Li atolyeyan nîqaşên
hatin kirin hebûn. Plansaziya berna-
meya çalakiyên sala 2020’an hat derxis-
tin. Her wiha rapora nirxandinê ya 2
salan hat pêşkêşkirin.”

Gelek mijar hatin nîqaşkirin
Di axaftina xwe de Şîmşek da

zanîn ku di civînê de biryarên girîng
hatine wergirtin û tundî, mîlîtarîzm û
reşwa niha, şer û zîhniyetên paşverû
hatine nîqaşkirin û wiha domand: “Po-
lîtîkayên zext û tundiyê yên li ser
jinan, nêzîkatiya kapîtalîzmê ya xizan
dike û dike kole, hatin nîqaşkirin. Mi-
jarên wek qanûna kurtajê hatin nîqaş-
kirin. Der barê rêxistinbûna xweser a
jinan de jî nîqaş hatin meşandin. Şo-
reşa Rojava mînak hat nîşandan. Me
jinên kurd pêşniyar kir ku hewcedarî
bi guherîna zîhniyetê heye.”

Modela konfederal a jinan
Her wiha Şîmşek bal kişand ser ni-

qaşên ku hatine kirin û wiha dawî li
axaftina xwe anî: “Di nîqaşan de li ser
modela konfederal û Tevgera Jinan a
kurd hat sekinin. Di civîna Mozambîk
de Tevgera Jinan Kurd wek modela
konfederal hat pêşniyarkirin. Ev bû xala
rojevê. Encama ‘Modela Konfederal di-
kare bibe modela DKY’ê. Em dikarin
nîqaşa vê bikin’ hat meşandin û ‘Em ji
bo azadiyê li berxwe bidin, ji bo guhe-
rînê bimeşin’ bû dirûşma sala 2020’an.
Pêşniyarên me jî di encamnameyê de
cih girtin. Me du sal berê di civîna
DKY’ê ya Mozambîk de got ku qetil-
kirina Sakîne Cansiz, Leyla Şaylemez
û Fîdan dogan siyasî ye. Her sal wê di
9’ê Çileyê de komkujiya Parîsê bê
protestokirin.” WAN

Ji aliyê Rêxistina Tenduristiyê ya Pan
Amerîkan (PAHO) ve li 24 welatên li
parzemîna Amerîkayê lêkolînek hat
kirin, li gorî lêkolînê ji sedî 60’ê jinan
dibin hedefa tundiyê û her ji her sê

jinan yek jî dibe hedefa tundiya za-
yendî yan jî fizîkî ya hevserê xwe tên.
Li gorî lêkolîna PAHO’yê, yek ji sê

jinên 15-49 salî herî kêm carekê di ji-
yana xwe de bûne hedefa tundiya hev-

serên xwe. Di lêkolînê de hate ragihan-
din ku tundî bi rengekî fizîkî ya jî za-
yendî tê kirin û hate gotin ku ev rêje li
hin welatan ji sêyan du ye.
Li Brezîlya, Ûrûgûay û Panamayê, ji

sedî 14 heta 17 jinên 15-49
salî bûne hedefa tundiya hev-
serên xwe. Li Bolîvyayê ev
rêje gihîştiye ji sedî 58.5.
Li Dewletên Yekbûyî yên

Amerîkayê (DYA), Meksîka û
Kolombiyayê jî bûyerên tun-
diyê yên 20 salên dawî hatin
lêkolînkirin. Di encamê de
herî kêm ji sedî 60 jinên li par-
zemînaAmerîkayê gotin ku
tundî li wan hatiye kirin. Her
wiha ji başûr û bakurêAmerî-
kayê 35 welat di nava sîwana
Rêxistina Tenduristiyê ya Pan
Amerîkan (PAHO) de cih di-
girin. WASHINGTON

Kongreya Duyemîn a Partiya Yekitiya
Demokratîk (PYD) li bajarê Helebê pêk
hat. Endamên partiyê ku tevli kongreyê
bûbûn diyar kirin ku ji bo civakek demo-
kratîk ku azadiya jinan misoger dike dê
gavên pêşerojê biavêjin û bixebitin.
Endama Desteya Rêveber a PYD'ê

Menel Mihemed teqez kir ku lidarxistina

kongreyê bi taybetî ji bo siyasetmedarên
jin gelek girîng e. Mihemed diyar kir ku
jin ji destpêka damezirandina partiyê ve ji
aliyê siyasî ve xwe ispat kirine û mohra
xwe ya taybet li warê siyasî dane.
Ji aliyê xwe ve endama Meclisa Giştî

ya PYD'ê Nercês Bekir jî lidarxistina
kongreyê li hemû têkoşeran û têkoşerên

jin pîroz kir û soza şopandina
rêyan wan da û wiha got: “Ji bo
aktîfkirina rola jinê di hemû
waran de û bi taybet warê si-
yasî em soza bilindkirina asta
têkoşînê didin.”
Her wiha di heman mijarê

de endama partiyê Zêneb Mis-
tefa jî daxuyand ku pêngava ku
bajarên Sûriyeyê tê re derbas
dibin hesas in û ev tişt anî
ziman: “Ji ber wê lidarxistina
kongreyê ruxmî van mercan
serkeftinek e.”HELEB
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JIN Platforma Jinan a Îzmîrê: Gulay Gun Yazici ne bi tenê ye
ÎZMÎR - Platforma Jinan a Îzmîrê, ji bo endama PM'a HDP'ê
Gulay Gun Bîlîcî ku rojek piştî çalakiyên 25’ê Mijdarê Roja Têko-
şîna Li Dijî Tundiya Li Ser Jinan a Cîhanê hat binçavkirin û piş-
tre jî hat girtin, li ser hesabê xwe yê medyaya civakî peyamek
parve kir û wiha got: "Hevala me ya endama PM'a HDP'ê Gul

Gun Bîlîcî ku bi salan li dijî tundiya li ser jinê têkoşîn kir piştî 25'ê
Mijdarê bi rojekê hat binçavkirin û bi hincetên pûç hat girtin. Çi
dikin bila bikin dê nikaribin jinan ji têkoşîna wan dûr bikin. Em ê
li vî welatî hemû pêkanînên baş ên wekî aştî, wekhevî û azadiyê
bi destên xwe pêk bînin. Gulay Gun Yazici ne bi tenê ye.”
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Hejmara 165’an a
Newaya Jinê derket:
Çeper berfireh dibin

Parêzer Arzu Kurt diyar kir ku sedema rakirina qanûna hejmara 6284’an ku jinan li dijî tundiyê diparêze ew e ku tundî ji aliyê civakê ve bê
qebûlkirin. Kurt destnîşan kir ku li hemberî azadî û têkoşîna jinan û bi armanca têkbirina vîna jinan dewlet û mêran dest dane hevdu

Çalakiya greva birçîbûnê ya hev-
seroka KCD û parlamentera
HDP’ê ya Colemêrgê Leyla
Guven ku li dijî tecrîda li ser Rê-
berê Gelê KurdAbdullah Ocalan
daye destpêkirin ket roja 24’an.
Parêzvana Mafên Mirovan parê-
zer Eren Keskîn der barê çalakiya
Guven de nirxandin kir.
Keskîn diyar kir ku greva bir-

çîbûnê ya Guven ku li girtîgeha
Tîpa E yaAmedê daye destpêkirin
ji bo parêzvanên mafê mirovan ve
çalakiyek girîng e û wiha got:
“Tecrîda li ser Ocalan ne tenê tec-
rîda li ser kesekê ye. Ev di heman
demê de di çareseriya pirsgirêka
kurd de aloziyê diafirîne.”

Tecrîd derqanûnî ye
Di axaftina xwe de Keskîn

binpêkirinên li ser Ocalan jî nir-
xandin û wiha domand: “Divê
Ocalan bikaribe bi malbata xwe
re hevdîtinê bike. Mafê hevdîtina
bi parêzeran re heye. Aliyê qa-
nûnî ev e. Niha ya li hember
Ocalan pêk tê derveyê qanûnê
ye. Leyla Guven jî li dijî vê ke-
tiye grevê. Girtîgeha Îmraliyê ji
roja ewil de bi awayekî derqa-
nûnî tê birêvebirin.”

Sakîne Cansiz bûbû mînak
Her wiha Keskîn destnîşan kir

ku GirtîgehaAmedê navenda zext
û berxwedanan e û axaftina xwe
wiha bi dawî kir: “Em li pêkanî-
nên Esat Oktay ên piştî darbeya
12’ê Îlonê pêk anî binihêrin. Îş-
kenceyên hovane hebûn. Ji ber vê
kesan bedana xwe dan ber mirinê.
4 kes di encama rojiya mirinê de
jiyana xwe ji dest da. Girtîgeha
Amedê sembol e. Di salên
1980’yî de Sakîne Cansiz bûye
mînaka berxwedana li dijî zextên
li ser jinan. Îro jî zext didomin.
Wê demê Sakîne Cansiz sembola
berxwedana jinan bû, îro jî greva
Leyla Guven e.” STENBOL

Girtîgeha Amedê
navenda zext û
berxwedanan e
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KCK’ê bi daxuyaniyekê girtina buroyên Tevgera Azadî nirxand û diyar kir ku biryara girtina buroyan hiqûqî nîne. KCK’ê da zanîn ku ev
biryar tenê zirarê nade YNK’ê di heman demê de dê zirarê bide hemû gelê kurd û hewldanên ku ji bo pêkanîna yekitiya neteweyî jî

HHDDPP:: Em ê 132 şaredariyan bi dest bixin

YNK xizmetê ji 
dagirkeran re dike

Ciwanan bi
posteran piştgirî da

Biryar zirarê dide hewldanên yekitiyê 
Hevserokatiya Konseya Rêveber a
KCK’ê têkildarî serdgirtin û girtina buro-
yên Tevgera Azadî de daxuyaniyek da.
Hevserokatiyê diyar kir ku di demekê ku
ji her demê bêhtir pêwîstiya kurdan bi
yekitî û têkiliya demokratîk heye, li ba-
şûrê Kurdistanê serdegirtin û girtina bu-
royên Tevgera Azadî bi awayekî derveyî
exlaqê siyasî û hiqûqî ye û ji bo gelê
kurd û siyasetmedarên wê, pêkanîneke
ku nayê qebûlkirin e.

Hevserokatiyê daxuyand ku helwes-
teke bi vî awayî ya li ser tevgereke kurd
ku karê demokratîk dike, pêkanînên dij-
minê kurdan ên qirkirina kurdan tîne bîra
mirovan û wiha domand: “Lewma aş-
kera ye ku ev biryar ji hêla hikûmeta he-
rêma Kurdistanê ve hatiye girtin. Biryar
ji aliyê gelê me ve nayê qebûlkirin. Her
çiqas girtina buroyên Tevgera Azadî bi
navê hikûmeta başûrê Kurdistanê jî ha-
tibe kirin, ev pêkanîn li herêma di bin
serweriya YNK’ê de pêk hatibin jî, tu tê-

kiliya vê biryarê bi hiqûqê re nîne. Heta
tu têkiliya xwe bi siyaseta Başûr û siya-
seta Iraqê re nîne.”

Kêmasiya siyaseta kurd
Di berdewamê de jî hevserokatiyê

agahiyeke girîng da û da zanîn ku divê
her kes bizane ku dewleta tirk gef lê
xwarine û rêveberiya KDP û YNK’ê jî
ev biryar pêk anîne û wiha domand:
“Nêzikatiyên bi vî awayî, siyaseta kur-
dan bê vîn dihêle û dixe bin îpoteka
hêzên derve. Siyaseta kurd, li şûna ku
yekitiya neteweyî û hevkariya demo-
kratîk a nava kurdan esas bigire, di bin
zext û gefên hêzên derve de polîtîkayê
dike. Ev jî bûye kêmasiya herî berbiçav
a siyaseta kurd.”

KCK’ê destnîşan kir ku sedema
avabûna YNK’ê û xeta siyasî ya Mam
Celal ew rê ye ku divê YNK îro jî li ser
wê be û diyar kir ku ev biryar tenê zi-
rarê nede YNK’ê di heman demê de dê

zirarê bide tevahiya gelê kurd.
Her wiha KCK’ê da zanîn ku divê

hemû saziyên siyasî yên demokratîk,
rewşenbîr û gelê kurdistanî li ber vê pê-
kanîna li hemberê Tevgera Azadiyê
rabin û wiha bi dawî kir: “Em timî bi
dostanî nêzî YNK’ê bûn û me her tim

xwest ku YNK di nava yekitiyê de, di
nava siyaseta kurd de her hebe. Lewma
bi navê tevgereke bi vî rengî em bang li
YNK’ê dikin ku dest ji vê helwesta
xwe berde û xwe bispêre çavkaniyên
rasteqîn ên hêzê ku dikare wê derxîne
ser dika dîrokê.” BEHDÎNAN

Koordînasyona KJK’ê, Tevgera Jinên
Azad (TJA) û Meclisa Giştî ya PYD’ê
bi daxuyaniyeke nivîskî biryara
YNK’ê şermezar kirin. 

Koordînasyona KJK’ê di daxuyaniya
xwe de biryara rêveberiya Başûr û
YNK’ê ya ji bo qedexekirina Tevgera
Azadî û RJAK’ê li dijî nirxên exlaqî û ,
welatparêziyê ye û bang li rêveberên
Başûr û YNK’ê kir ku dev jê pêkanîn ku
zirarê dide hewldanên yekitiyê berdin. 

Li ser heman mijarê TJA’ê jî daxu-
yaniyeke nivîskî weşand û destnîşan
kir ku li şûna van serdegirtinan roj roja
ku kurd bi hev re li dijî êrîşan derkevin
û xwe bikin yek. 

PYD’ê jî diyar kir ku girtina buroyên
Tevgera Azadî û RJAK’ê nakev xizmeta
yekitiya Kurdistanê û rêveberiya Başûr û
banga diyalogê hemû aliyan kir. 

Her wiha Federasyona Zindaniyên
Siyasî ya Kurdistanê (Başûr) bi daxu-
yaniyeke nivîskî biryarê şermezar kir û
daxuyand ku ev biryar xizmetê ji da-
girkerên Kurdistanê re dike û ji gelê
Başûr jî xwest ku li dijî vê biryarê bi
helwest be. AMED

Ciwanên herêma Biradostê li dijî bir-
yara Amerîkayê ya ji bo girtina sê pê-
şengên Tevgera Azadiyê ya Kurd Cemîl
Bayik, Dûran Kalkan û Mûrat Karayi-
lan ji deşta Hertê heya herêma Sîdekanê
li gelek gundan û li deverên bilind pos-
terên wan daliqandin.

Armanca ciwanan ya rakirina van
posteran li herêma Bradost nerazîbûn nî-
şandana biryara Amerîka û dagirkeriya
dewleta tirk ku rojane herêmê bombebe-
ran dike û êrîşî destkeftiyên kurd dike.

Hêjayî bibîrxistinê ye ku rojane he-
rêma Bradostê ji aliyê artêşa tirk ve tê
bombebarankirin û zexteke micid ya
artêşa tirk a dagirker li dijî xelkê he-
rêmê û bi taybet jî ciwanan heye.
Ciwan bi vê çalakiyê hem biryara
Amerîka hem jî dagirkeriya dewleta
tirk şermezar dikin. BRADOST

Navenda Ragihandin û Çapemeniyê ya
HPG’ê li ser çalakiyên HPG û YJA Starê
daxuyaniyeke nivîskî weşand. 

HPG’ê destnîşan kir ku roja 29’ê cot-
mehê hêzên wan li navçeya Geverê ya
Colemêrgê li dijî leşkerên artêşa tirk ên li

ser girê Elîşêrê çalakiyek pêk anîne û ev
agahî parve kir: “Di çalakiyê de derbeke
serkeftî li mewziyên dijmin hate xistin, 5
leşker hatin kuştin û 2 jî birîndar bûn.
Piştî çalakiyê artêşa dagirker bi obus û
hawanan li qadê xist. Saet 18.00’an bala-

firên şer ên dagirkeran li qada Kinyanişê
xistin. Ji ber bomberdûmanê tu zerar ne-
gihîşt hêzên me.”

Gerîlayekî şehîd bû
Her wiha HPG’ê der barê bomberbar-

nên balafirên şer ên artêşa tirk de jî ev
agahî da: “Roja 29’ê mijdarê balafirên
şer ên artêşa dagirker êrîşên hewayî birin
ser Herêmên Parastinê yên Medyayê. Ba-
lafirên şer saet di 09.30’an li qada Şehîd
Adil a herêma Zê, saet di 14.00’an li der-
dora gundê Girsê yê Garê û saet di
20.00’an de li girê Colemêrgê yê li he-
rêma Metîna xistin. Ji ber bombebarana li
Zê hevalekî me şehîd bû. Agahiyên nas-
nameya hevalê me yê şehîd piştre bi raya
giştî re wê were parvekirin.” BEHDÎNAN 

Hevberdevkê HDP’ê Sarûhan Olûç, li
Navenda Giştî ya HDP’ê têkildarî roje-
vên heyî civîna çapemeniyê li dar xist.
Olûç di axaftina xwe de bal kişand ser
biryara Dadgeha Mafên Mirovan a Ewro-
payê (DMME) a têkildarî berdana Sela-
hattîn Demîrtaş û da zanîn ku Tirkiye ev
10 roj in hiqûqa navneteweyî bin pê dike.

Olûç bal kişand ser çalakiya Leyla
Guven ku ji bo rakirina tecrîdê û wiha
got: “Çalakiya Guven di roja 23’yemîn
de didome. Ji bo rakirina tecrîda li Îmra-
liyê Guven dest bi çalakiyê kir. Di rojên
pêş de em ê li 3 bajarên Tirkiyeyê û li 3
bajarên Kurdistanê bi giştî li 6 navendan

dest bi çalakiya greva bîrçîbûnê bikin.
Divê ji bo rakirina tecrîd û serbestber-
dana Guven gav bên avêtin.”

Di axaftina xwe de Olûç destnîşan kir
ku ji bo hilbijartina namzetan ew qonaxa
yekemîn temem kirine û wiha pêde çû:
“Me niha dest bi diyarkirina namzetan
kir. Serlêdan dê heta 5’ê kanûnê bidomin.
Dê gelê me yê herêmê namzetan diyar
bike. Di meha çileyê de jî em ê dest bi
xebatên hilbijartinê bikin. Ji bo tifaqa
partiyên siyasî yên kurd jî hevdîtinên me
dê bidomin.”

Her wiha Olûç diyar kir ku hedefa
wan a yekemîn ew e ku bajarên kurdan ji

qeyûman rizgar bikin û wiha bi dawî kir:
“Ji xwe em ê di demên pêş de rapora me
xwe ya der barê qeyûman bi raya giştî re
parve bikin. Ji bilî 102 şaredariyan, em
hedef dikin ku 30 şaredariyên din jî qe-
zenc bikin. Li rojavayê Tirkiyeyê jî xeba-
tên me berdewam in.” ENQERE

PKK pêşwaziya salavegra 40’emîn kir û
kete sala xwe ya 41’emîn a têkoşînê. Di
40 salên ku li pey xwe hiştin de têkoşîna
wê ya bi hêz, daneheva wê, deskeftin û
nirxên ku afirandin; kirin ku PKK bi
awayekî bi hêz û pêşketî bikeve serdema
têkoşîna xwe ya nû. PKK bû hêzeke ji
pola û xwedî vê rastiyê kete sala xwe ya
41’emîn. 

Her çiqas PKK 40 salên ku li pey xwe
hiştin û berî wê jî ku Rêber Apo pêngava
destpêkê ku beriya damezirandina PKK’ê
avêt ji dîrokê re bûbe mal jî, dê her di nav
gel de dev ji devan birevîne, bê bihîstin û
wek efasaneyekê were gotin. PKK tenê ne
bi paşeroja xwe lê dê bi taybetmendiya
xwe ya jiyanî û her tim bi hilberandin,
xwenûkirina xwe, rola xwe ya dîrokî û
peywirên xwe bîne cih û bi vî awayî were
pejirandin. Di rastiya xwe de PKK bi ev
aliyê xwe dê hebûna xwe berdewam bike
û di rêya ronahiya Rêber Apo de meşa
xwe berdewam bike.

PKK ya ku bi bi vê rastiyê dikeve sala
xwe ya 41’emîn, di heman demê de bûye
xwediyê serdemeke têkoşîna nû. Di
pêşwazîkirina xwe ya sala 41’emîn de, bir-
yaradariya PKK’ê ya di civîna xwe salane
ya Komîteya Navendî de ya bi dirûşma
‘TECRÎDÊ BIŞIKÎNIN, FAŞÎZMÊ
HILWEŞÎNIN, KURDISTANÊ
AZAD BIKIN’ şênberbûna vê rastiyê pê-
nase dike. A rast ev dirûşm di heman
demê de taybetmendiya serdema nû ya
têkoşînê jî rave dike. 

PKK li ser bingeha gihîştina ev hede-
fên ku dane pêşiya xwe dikeve sedeme
41’emîn. Li vê derê rastiya ku divê bê
dîtin ev e. Wateya vê jî ew e ku serdema
nû ya têkoşînê ji bo hemû kadroyên
PKK’ê, alîgir û dildarên wê û gelê me yê
welatparêz serdem û têkoşîneke zor be lê
belê ev rastiya serkeftina teqez jî dide
xuyakirin. Sedema ku dewleta TC’ê ya
qirker û mêtinger di sala 40’emîn a PKK’ê
de, duyemîn “Plana Şarqê” a di bin navê

“Plana Hilweşandinê” de xist meriyetê jî
ev rastî ye. Lê belê dewleta TC’ê hedefên
ku danîbûn pêşiya xwe pêk neanîn. PKK
û gelê welatparêz ê Kurdistanê bi dostên
xwe re tevî hemû astengî û zextan jî her
cure bedeldayînê dan ber çavên xwe û
salvegera damezirandina PKK’ê bi coşeke
mezin pêşwazî kir. Bi vî awayî derseke
mezin dan kesên ku digotin ‘dê êdî kes
nikaribe navê wê jî bi lêv bike’. 

Ev rastî jî dide peyitandin ku dê sala
têkoşîna nû ya 41’emîn a PKK’ê li gorî
salên borî hîn dijwartir be û ev di heman
demê de dide xuyakirin ku ji her demê
bêhtir nêzîkî pêkhatina hedefên xwe yên
ku dane pêşiya xwe ye jî. 

Divê neyê jibîrkirin ku yên têkçûn û
windakirina wan zelal bûyî, ji bo xwexe-
laskirinê û careke din rabin ser pêyan,
dikevin nava hewldanên cuda. Bi vî awayî
ango di dema xwe ya herî qels de, bi van
kiryarên xwe dixwazin ku xwe pir bi hêz
nîşan bidin û bi vê re jî bi hevrikên xwe

paş ve gav bidin avêtin. Lê di esasê xwe ji
bilî tunebûn û mirinê, li pêşiya wan tu al-
ternatîfên din nemane. Rewşa ku dewleta
TC’ê ya qirker û mêtinger tê de jî vê
rastiyê vedibêje. 

Axaftinên di serî de R.T. Erdogan û
kesayetên ku meqamên wî yên herî zêde
xwedî raye dagir kirin ên li ser navê
dewletê, vê rastiyê nîşan dide. Kê li hem-
berî xwe weke astengî bibînin, kî li hem-
berî wan xwedî gazinc be, kî stûyê xwe li
hemberî wan xwar neke an jî daxwazên
wan pêk neyne, sedema êrîşên li hemberî
van derdoran jî ev rastiye ku me li jor anî
ziman. Di esasê xwe de ne ku pir bi hêz
an jî hêzeke ku nayê têkbirin in, ji ber ku
kesên li hemberî wan têdikoşin û hêzên
muxalîf di ferqa hêza xwe de nînin,
dikevin nava van hewldanan. Di vê
wateyê de liv û tevgerên wê, ji bilî mêrx-
asiya sexte tu tişteke din îfade nake. 

PKK, gelê welatparêz ê Kurdistanê û
dostên wan, di sala 41’emîn a têkoşînê de

bi dijmineke wiha re rû bi rû ye. Di-
jmineke ku di vê astê de, têkneçûyî nîne.
Weke sêva bi darê ve, mirov li benda
ketina vê sevê bimîne jî rast nîne. Ev jî
nîşan dide ku divê ji tecrûbeyên berê
encam bên derxistin û têkoşîneke bihêztir
û birêxistintir bê meşandin. Di demên
berê de di vê mijarê de çend kêmasî
hebûn. Dewleta qirker û mêtinger a TC’ê
jî ev yek weke firsend dît, ji vê hêz girt û
temenê xwe hinek din zêde kir. Ger ev
nebûya, rewşa niha dê niha pir cuda bûya.
Şert û mercên heyî jî ji bo vê guncav bûn.
Ger ku ji bo ketina wê sêva bi darê ve,
hêzên şoreşger û demokrat bi awayeke
bihêz ew dar hejandibûya, ev rewş
dikariya pêk bihata. Hilbijartina 7’ê
hezîrana 2015’an û piştre jî Berxwedanên
Xwerêveberiyan, mimkunata vê yekê
nîşan dabû. Lê wê demê pêwîstiyên vê
yekê baş nehatin nirxandin. Lê derfetên
vê yekê hîn ji holê ranebûne. Newroza
2018’an û hilbijartina giştî ya 24’ê
hezîranê nîşan da ku derfet û dînamîkên
vê yekê bihêztir bûne û amade ne ku
bikevin nava liv û tevgerê.

PKK’ê sala 40’emîn li pey xwe hişt. Di
sala 41’emîn de jî di nava rastiyeke wiha
de, bi bicihanîna van erk û berpirsyariyan
dikeve sala 41’emîn.

CÛMALÎ DOGAN

Têkoşîna sala 41’emîn a PKK’ê 

‘Biryar ji bo
gelê Başûr 

şerm e’ 

Li Geverê 5 leşker hatin kuştin û 2 jî birîndar bûn

Welatiyên ji navçeya Ran-
yayê ya ser bi parêzgeha Silê-
maniyê jî nerazîbûn nîşanî
biryara Hikûmeta Herêma
Kurdistanê ya girtina buroyên
Tevgera Azadî dan. Welatiyan
biryara hikûmetê weke şer-
meke ji bo başûrê Kurdistanê
nirxand û da zanîn ku li
dewsa Tevgera Azadî bigirin,
bila biçin navendên sîxuriyê
yên Tirkiyeyê bigirin.

Endamê Tevgera Goran yê
Ranyayê Şêrwan Îbrahîm
diyar kir ku Silêmanî her tim
li herêmê wek pêşengê aza-
diya îfadekirinê dihat nasîn lê
niha hewl didin pêşî li vê bi-
girin û wiha got: “Bes dê gelê
Başûr li hemberî ev biryara
desthilatê bêdeng nemîne.”

Pêşmergeyê Dêrîn Azim
Elî jî destnîşan kir ku ew ji
ber biryara ku li hemberî Tev-
gera Azadiyê hatiye girtin
şerm dike û ev nirxandin kir:
“Em li bendê bûn ku hikûmet
navendên sîxuriyê yên Tir-
kiye û welatên din yên cîran
bigire, ne partiyeke siyasî bi-
gire. Ev biryar şermeke mezin
e û xizmetê ji dijminên gelê
kurd re dike.” RANYA
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Lûtkeya G20’an li Arjantînê dest pê kir

Qutikkesk mafên xwe yên desteserkirî dixwazin

1 Kanûn 2018 Şemî

ÎMO: Germa kurewî dibe ku bigihîje 3-5 pileyî
BRUKSEL -Li gorî daxuyaniya Rêxistina Meteorolojiyê ya Cî-
hanê (ÎMO), ji ber zêdebûna gaza serayê ya li atmosferê,
germa li ser rûyê erdê wê ji 3 heta 5 pileyî bilind bibe. Tê
gotin ku germa li ser rûyê erdê, di 10mehên destpêkê yên
salê de li gorî dema beriya şoreşa pîşesaziyê bi pileyeke zêde

bûye. Hate ragihandin ku bi mehênmijdar û kanûna
2018’an re wê îsal bibe yek ji salên herî germ. Hat diyarkirin
eger ku rewş bi vî rengî berdewam bike wê sala germa ku-
rewî ya sala 2100’î li gorî dema beriya sala 1900’î ji 3 heta 5
pileyî zêdetir bibe ku ev jî metirsiyeke mezin e li ser cihanê.

04

Jan Egeland: Em
bi ser neketin

Li Almanyayê êrîşa
sîberê ya ji Rûsyayê

Li Fînlandiyayê tundiya li ser jinê bê sînor re

Ji her 10 jinên mexdûrê tundiyê tenê yek
ji polîsan re radigihîne. Ji her sê jinan yek
jê dibe hedefa tundiya hevser an jî hevalê
xwe yê mêr û ji kesî re jî qala tiştên ku bi
serê ve hatiye nake.

Li gorî daneyên rêxistinbûna bi navê
‘Xeta Jinê’, tundiya li jinê li nava hemû
beşên civakî rû dide. Mêrên ji aliyê aborî
û civakî ve di asteke hîn bilindtir de ne, li
gorî mêrên di asteke nizmtir de ne, hîn
bêhtir tundiyê dikin.

Rastiyeke din ku lêkolînê raxist pêş
çavan ew ku jinên ciwan hîn bêhtir dibin
hedefa tundiyê. Li gorî lêkolîna Enstîtuya

Aramî û Tenduristiyê, kolan ji bo mêran,
mal jî ji bo jinan metirsîdar e. Ji sedî 70
yên ku li malê tundî li wan dibe, jin in.
Salê bi qasî 50 hezar jin dibin hedefa
destdirêjiya zayendî.

Li gorî tespîtên Ajansa Mafên Bin-
gehîn a Yekitiya Ewropayê, di nava
welatên Ewropayê de yên herî zêde
tundî li jinê tê kirin, Fînlandiya di rêza
duyemîn de ye. Saziyên jinan û yên
mafên mirovan ku Rêxistina Efûyê ya
Navneteweyî jî di nav de ye, hikûmeta
Fînlandiyayê sûcdar dikin ku tundiya
li jinê tê kirin ji nedîtî ve tê û tedbîran
nagire.

Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî
ragihand, tundiya li jinê pirsgirêka herî
giran a civakî ya li Fînlandiyayê ye.
Seroka Federasyona Xwendekarên
Fînlandiyayê (FSF) Heîkkî Koponen
bi boneya 25’ê Mijdarê daxuyaniyeke
nivîskî da û bang li hikûmeta Fînlandi-
yayê kir ku li gorî peymanên pêşîgir-
tina li tundiya li jinê tevbigere ku
Fînlandiyayê jî mohra

xwe daniye binî.

Kampanyaya li dijî tundiya li jinan
Rêxistina bi navê ‘Xeta Jinê’ ji bo

tundiya li jinan teşhîr bike û zextê li si-

yasetmedaran bike ku tedbîran bigirin,
biryar da ku dest bi kampanyayeke hu-
nerî bike.

Li merasîma li qesrê ya 6’ê kanûnê
ku wê serxwebûna Fînlandiyayê bê pî-

rokirin, hunermend û siyasetmedar wê
kincên ku 3 jinên ku destavêtin li wan
hatiye kirin temsîl dikin, li xwe bikin.
Ev kinc jî wê ji aliyê modevan Anne-
Mari Pahkala ve bê amadekirin.

Gelek serokdewletan berê xwe da pay-
textaArjantîn BuenosAiresê da ku beş-
darî Lûtkeya Lîderan a G20’an (Koma
Bîstan) bibin. Lûtke dê 2 rojan bidome.
Di lûtkeyê de dê bazirganiya navdewletî
û geşkirina aboriya cîhanê, birêxistinki-
rina bazara pereyan a cîhanê, geşkirina
pergala pereyan a cîhanê û geşkirina
mekanîzmeya çavdêriya bên nîqaşkirin.
Piştî daxuyaniya serokê Amerîkayê Do-
nald Trump ku tê de got ku ew nêzî çê-
kirina hevpeymana bazirganiyê bi Çînê
re ne, lûtke pêk hat. Trump da zanîn ku
ew amade ye hevpeymaneke bazirga-
niyê bi serokê Çînê Şî Cînpîng re çêbi-
kin. Tê payîn ku Trump bi serokê Çînê
re di Lûtkeya G20’an li ser bazirganiyê
nîqaşan bike.
Di çarçoveya dozên aborî di lûtkeyê de,
tê payîn ku wezîrên aboriyê yên Fransa,
Almanya û Brîtanyayê mekanîzmeya ba-
zirganiyê ya di navbera Yekitiya Ewro-
payê û Îranê de nîqaş bikin. Dewletên
Ewropayê hewl didin ku awayên paras-
tina têkiliyên bazirganiya bi Îranê re bipa-
rêzin, her wiha şîrketên xwe jî ji cezayên
Amerîkayê biparêzin. BUENOSAİRES

Çalakiyên ‘Qutikkeskan’ ku ji cotmehê
ve rêxistinbûna xwe dikirin û 17’ê cot-
mehê de li nêzî 2 hezar cihî bi sedan
kes derketin kolanan, destpêkê dihate
zanîn ku ji bo zêdekirina bihayê li ser
sotemeniyê û bacên zêde yên sala were
bûn. Lê piştre diyar bû ku daxwazên
çalakgeran bi rengekî ‘dijberî avhe-
wayê’ ne têkildarî zêdebûna bihayê so-
temeniyê bû.

Di nav tevgerê de bi taybetî ji çîna
navîn gelek mirov hebûn û di nav vê
tevgerê de mirovên çepgir û rastgir jî
hene û ji hemû ramanên cuda yên siyasî

yên welêt mirov xwe di nav de dibînin.
Qutik Kesk li Parîsê xwe ji bo çala-

kiyeke mezin hazir dikin. Di serî de
partiya çepgir a bi navê Fransaya Ser-
netewîn (FI) a bi pêşngiya Jean Luc
Melenchon, gelek sendîka destekê
didin çalakiyê. Herî dawî çarşemê an-
ketek hat amadekirin û hate tespîtkirin
ku ji sedî 84’ê raya giştî destekê dide
Qutikkeskan, xwendekarên zanîngeh û
lîseyan jî wê tev li çalakiyan bibin.

Helwest ne li dijî sotemeniyê ye
Destpêkê Qutikkes li dijî zêdebûna

bihayê sotemeniyê rabûn, ku hikûmet ji
bo ku germbûna kurewî kêm bibe ev
biryar standibû, ji bo vê jî Qutikkes
destpêkê bi rengê ‘dijminê ekolojiyê’
hatin binavkirin.

Lê piştî bi hefteyan diyar bû ku ça-
lakger bêhtir ji çîna navîn in ku li ser si-
berojê mitaleyan dikin û polîtîkayên
hikûmetê yên bacê û ewlehiya civakî li
ser pişta wan bûye barekî giran. Daxu-
yaniyên ku çalakgeran hem li ser med-
yaya civakî û hem jî li ser medyayê
dane jî derxiste holê ku mesele ne tenê
ew e ku hin xebatkar nikarin sotemeniyê

ji bo wesayîtên xwe yên şexsî bistînin.
Çalakger ji dadmendbûna mûçeyê bigi-
rin heta bi bacan û mafên civakî, ji lê-
çûna çûnûhatinê bigirin heta bi bihayê
sotemeniyê û mafên koçberan, dixwazin
polîtîkayên mafên ku bi salan e desteser
kirine, werin bidawîkirin.

Ffê bi dehan salan desteserkirin
Duh Qutikkeskan bi berfirehî dax-

wazên xwe ragihandin. Dema ku
mirov li daxwazan dimeyzîne weke
rabûna li dijî polîtîkayên hikûmetên
van salên dawî ye. Ji ber ku daxwazên
ku çalakgeran bi raya giştî re par ve
kirine gelek in.

Mînak ev daxwazên wan hene ku
têkilî bi dehan milyon kesan re heye:
Mûçeyê herî kêm ku niha li derdora
1800 euroyî ye divê bibe 3000; te-
menê malnişînbûnê ku niha 62 ye
divê bibe 60; mehmiza herî kêm a
karmendê malnişinbûyî divê bibe
2000 euro; zêdebûna mûçeyê divê en-
deksî rêjeya enflasyonê be; divê qetît-
kên bacê werin zêdekirin û baca li ser
karkeran bi dadmend bibe.

Qutikkesk dixwazin bacên li ser
şîrketên mîna Google, Amazon, Mc
Donalds were zêdekirin, bacên li ser
şîrketên biçûk û navîn jî were kêmki-
rin. PARÎS

Şêwirmendê Nûnerê Taybet ê Netewe-
yên Yekbûyî yê ji bo Sûriyeyê Staffan
de Mistira Jan Egeland, piştî civîna bi
Koma Piştgiriya Sûriyeyê ya Alîkariya
Însanî ya Navneteweyî re, li buroya
Neteweyên Yekbûyî (NY) a li Cenev-
reyê daxuyanî da çapemeniyê.

Egeland êrîşên dawî yên li Heleb û
Idlibê bi bîr xist û got, “Li gorî agahiyên
tên, li Helebê çeka kîmyewî hatiye bika-
ranîn. Di vê mijarê de wê lêkolîn bê kirin.
Ger çeka kîmyewî hatibe bikaranîn, ev
sûcê şer e. Wekî din, rewşa li Idlibê me
dixe nava fikaran. Rûsya û Tirkiyeyê piş-
trast kir ku peymana ji bo Idlibê hatiye
danîn, hîn tê parastin. Ev cihê kêfxweşiyê
jî be, bûyerên diqewimin rê li ber tirs û
fikaran vedikin. Divê Tirkiye nakokiyên
navbera komên li herêmê çareser bike û
Rûsya jî dawî li êrîşên hewayî bîne.”

Egeland anî ziman, çend sal in şerê li
Sûriyeyê bûye parçeyekî mezin ê jiyana
wî û diyar kir, pirsên li ser sedemên şerê
li Sûriyeyê gihandiye vê astê hîn bê ber-
siv in. Egeland wiha got, “Li Sûriyeyê bi
sedhezaran kes mirin. Ji van bêhtir jî bi-
rîndar bûn. 12 milyon mirov neçar man
cih û warên xwe biterikînin.”

Egeland da xuyakirin ku li Sûriyeyê
du mîsyonên wan hebûn û got, “Yek jê
gihandina alîkariya mirovî, ya din jî pa-
rastina sivîlan bû.”

Egeland diyar kir ku ew dikare bi ren-
gekî vekirî bêje, di parastina sivîlan û as-
tengkirina tundiyê de ew bi ser neketine.

Tê diyarkirin ku li dijî kompîterên ar-
têşê û endamên Meclisa Federal a Al-
manyayê, êrîşeke mezin a sîberê ji
îstîxbarata rûs hatiye kirin.

Li gorî angaşta kovara Der Spîegelê,
li dijî gelek saziyên li Almanyayê êrîşa
sîberê hatiye kirin. Hate gotin ku êrîş li
dijî endamên Meclisa Federal (Bûndes-
tag) ûArtêşaAlman (Bûndeswehr) hatiye
kirin û ev êrîş bi rêxistinên îstîxbarata rûs
ve eleqedar in. Di nûçeyê de hate destnî-
şankirin ku yekîneyên ewlekariyê yên
alman lêkolîn dikin ku bi êrîşa sîberê re
kîjan agahî hatine dizîn. BERLÎN

Mûrat KÛSEYRÎ / STOCKHOLM

Serkan DEMÎREL / CENEVRE

Îstatîstîkên ji aliyê saziyên dewletê ve
hatin weşandin aşkera dikin ku li Fîn-
landiyayê ku yek ji welatên herî wekhev
ên cîhanê ye, tundiya li jinê pirsgirêkeke
girîng a civakî ye. Li gorî vê yekê, yek
ji sê jinan mexdûrê tundiyê ye
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HDP do sempozyûmêk bivirazo
MÊRSÎN –Partîya Demokratîke ya Şaran (HDP) do 1-
2ê Kanûne de seba problemanê berardişî sempozyû-
mêk biviraza. Sempozyûm do qezaya Yenîşehîrî ya
Mêrsînî de Merkezê Kulturî yê Ataturkî de bêro vi-
raştiş û di rojan dewam bikero. Do Hemserekê Pêroyî

yê HDPyî Sezaî Temellî zî tewrê sempozyûmî bibo.
Hevserokê HDPyî yêMêrsînî Zuhal Onen ûMustafa
Işikî seba sembozyûm veng dayî û dîyar kerdî ke ê do
sempozyûm de krîzê ke netîceyê polîtîkayê berardişî
yê AKPyî de vejîyayî raşte munaqeşe bikerî.

05

Sûrî de tarîxêko sexte awan kerdî

Kîmyewî mozê hingimênî çin kerd

Pispora Rojhelato Mîyanênî û Nuştoxe Hamîde Yîgîte dîyar kerde ke kapîtalîzm seba krîzê hegomon derbaz bikero
verê xo dayo Rojhelato Mîyanênî û bi taybet zî Sûrîye û va: “Vera nê krîzî de tewr baş kurdan sîyaset aver berd.”

Tewr baþ kurdan sîyaset kerd

Qezayanê Sûrî ya Amedî de 2ê ka-
nûna 2015î de taxanê Cevatpaşa,
Fatîhpaşa, Dabanoglû, Hasirli,
Cemal Yilmaz, Savaş, Alîpaşa û La-
labeyî de qedexeyê tebervejîyayîşê
kuçeyan ame îlankerdiş û aye tarîx
ra nata pêroyê taxan de xebatê în-
şaet û rijnayîşî dewam kenî. Serekê
Odeya Awanîsazan yê Şûbeyê
Amedî Şerefhan Aydinî dîyar kerd

ke bi projeyê ‘newe ra awankerdiş’
wazenê qezaya Sûrî tarîx û nasna-
meyê ci yê qedîm ra dûrî bikerî.
Aydinî da zanayene ke badê qe-

dexeyan xeylê qismê Sûrî ame rij-
nayîş û va: “Prosesê pêrodayîşan de
mîyanê 103 rojan de xeylê rijnayîş
û texrîbatê girdî virazîyayî. Bi qe-
rarê Wezîrîye 7 hezar û 714 parsel
erdî ra 6 hezar û 292ê ci bî malê

dewlete û dest bi rijnayîşan kerdî.
Serra 2014î de pêroyê nufusê Sûrî
ca û warê x ora ameyî kerdiş û mec-
bur mendî ke koçê merkezê bajarî
bikerî. rijnayîşê Sûrî şaşîyêko pîl o.
Sûrî de tarîx û kulturê komelî yenî
rijnayîş. Tarîxê Sûrî rijnayî û tarî-
xêko sexte awan kerdî. Ganî heme
mexdurîyetî bêrî çareserkerdiş.”
AMED

Herêma Colemêrgî bi hingimênê xo
yê pakî û xozayî bi name û veng a.
Labelê emserr qedexeyê herêman û
xebetnayîşê maddeyê kîmyewî vera
herême de bi hezaran mozê hingi-
mênî merdî û berardiş goreyê ser-
ranê verênan hîna kêmî bîyo.
Derheqê mergê mozê hingimênî û
qirkerdişê xozayî de Hatayî Demîre
qisey kerde. Hatayîye dîyar kerde
ke eke wina dewam bikero do ame-
yox de mozê hingimênî çin bibî.
Hatayîya ke badê îxraçkerdişê

xo Erzorim de dest bi wayîrkerdişê
mozê hingimênan kerde qiseyker-
dişê xo de dîyar kerde ke texrîbatê
xozayî vernîyê berardişî padano,

heywanan û heme gandaran kişeno
û wina va: “Eke wina dewam bikero
û vernîya texrîbatan nêro padayîş do
ameyox de mozê hingimênî nêmanî.
Ez nika bi wayîrkerdişê mozan de-
bara xo kena û karê xo ra zaf kêf-
weş a. Emserr qedexe û pêrodayîşan
vera mozê hingimênî zirarêko pîl
dîyî û goreyê serranê verênan berar-
diş kêmî bî. Emserr xoza de texrî-
batê girdî virazîyayî. Daristanî
ameyî veşênayîş û zozanî ameyî qe-
dexekerdiş. Nê çîyî qirkerdiş î. Qir-
kerdişê xozaya Kurdistanî vera bi
hezaran mozê hingimênî merdî.
Mozê ke mendî zî kêmî yî. Albert
Einstein vano, ‘Eke moz çin bî, do

mîyanê 4 serran de merdimî bimirî.’
Sey emserr qet mozî nêmerdî. Bi
madeyê kîmyewî mozî mirenî. Şero
ke xoza ser de yeno kerdiş prob-
lemê heme merdiman o.” COLEMÊRG

Seke yeno zanayene Rojhelato Mîya-
nênî de û taybet zî Sûrîye de şerê he-
gemonan yeno cuyayîş û mabenê
serdestan de hesabê girdî yenî kerdiş.
Pispora Rojhelato Mîyanênî û nuş-
toxe Hamîde Yîgîte dîyar kerde ke
kapîtalîzm Sûrîye de vindî kerdo û yê
ke ser kewtî kurd û şarê ke xo ver
dayî yê. Yîgîte krîzo ke Rojhelato
Mîyanenî û taybet zî Sûrîye de 5 ser-
ranê peyênan de yeno cuyayene sey
krîzê kapîtalîzmî ke 1970î ra nata
kewto mîyanê krîzê sîstemî bi name
kerde.
Yiîgîte dewamê qiseykerdişê xo

de arde ziwan ke kapîtalîzm seba
kaosan ameyo awankerdiş û wina va:
“Îqtîdarî seba domnayîşê bîyayîşê xo
sîyasetêko kanperest bi ca ano. No

semed ra zî şarê ke mîyanê kapîta-
lîzm de nêeşkenê boye xo bidê, verê
xo dayî kîşte ke bîn, la reyna sîstemê
kapîtalîzê ber akerd. No zî Îslamo
Radîkal bi. Sîstemê kapîtalîzm de he-
gemonêke, di global estbi. Ewro ka-
pîtalîzm krîzêko pîl cuyeno. Mabêne
di hetan de Çîn û Rûsya, hetêke zî
NATO, mabêne di hêzê global de
krîzê hegemon yeno cuyayîş. Seba no
krîz bêro çareserkerdiş kapîtalîstan
verê xo dayî Rojhelato Mîyanênî.
Rojhelato Mîyanênî de problemê bin-
gehîn estê. Înan ra yew ferasetê tekfîr
o. No feraset ameyo rewşa problemo
sereyîn.”
Yîgîte tewr peynî daye zanayene

ke krîzo ke Sûrîye de yeno cuyayene
de tewr baş kurdan sîyaset aver berd

û wina qedênaye: “Tevgerê azadîya
kurdan destpêkê nê krîzî de pozîsyo-
nêke wina de bi; eşkeno mudaxale-
yek empertalîst virazyo. Verê nê de
krîzê rejîmî zî esto. Coka pozîsyo-
nêke ne vara ne zî kîşte de bi. Nê po-
zîsyonî de tevgerê Azadiya Kurdan
çîyêke girîng awan kerd. Hêzê xo yê
çekdarî yanî yewîya pawitişê şarî
awan kerd. Yê ke şer de bi serkewte
bî Kurd î bî. Cinîyê Kurd, Ereb,
Durzî çekê xo girewtî û nê ca vur-
nayî cayê ke bîn. Ramojnayî ke na
cografya êdî cografêke bikewa destê
emperyalîstan nîya û goreyê înan
form bigîra. Sîstemê Rojawanî ke
yeno meşnayene zî modelêke demo-
kratîk o. No sîstem Rojhelato Mîya-
nên rê modelêke awan kerd.” AMED

Walîyê Agirî Suleyman Elban û sîya-
setmedarê AKPyî seba ke merkezê
bajar de zindan bêro viraştiş mesaj er-
şawitî şarî ro û mesajê xo de viraştişê
zindanî sey ‘mizgînî’ bi name kerdî.
Hemsereka Partîya Demokratîke ya
Şaran (HDP) Yelîz Karaaslane dîyar
kerde ke bajar hetê betalî û xizmetî de
rêza peynî ya Tirkîye de yo. Karaas-
lane arde ziwan ke na rewşe de viraş-
tişê zindanan exlaqî nîya.
Karaaslane mesajê Parlementerê

AKPyî yê Agirî Ekrem Çelebî arde
vîre û va: “Viraştişê zindanan raybaza
tersnayîş û pelçiqnayîşî yo. No miz-
gînî duştê polîtîkayanê ma yo. Zindan
nêbenî babeta mizgînî. Ganî mekteb û
fabrîba biabî. No yeno mehneya ‘ez do
heme kesan bikera zindan’ û tehdît
keno. Şar paweyê çareserkerdişê prob-
lemê betalî û nêweşxaneyan o. Şar
problemê nêweşxaneyan vera Agirî ra
sewqê Erziromî yeno kerdiş. Xeylê
hemwelatîyî Erziromî de cuyenî.”

Azadî nê zindanan tercih kenî
Karaaslane tewr peynî bale ante ca-

ardişanê Walîyê Agirî Suleyman El-
bano ke sey qayûm tayînê Şaredarîya
Agiri ame kerdiş ser û wina qedênaye:
“Ma do weçînayîşê herêmî yê 31ê
adare de şaredarîya xo ya ke ameya
xespkerdiş tepîya bigîrî. Caardişê înan
tena viraştişê zindana o. Herinda ke
merdiman azade vera bibî de planê
zindanan kenî.” AGIRÎ

Caardişê înan
tena viraştişê
zindanan o

Di serrî verê cû
beraat kerdbî

DÎLOK – Muzîkjen Tahîr Ozmenî de serra
2016î de veyveyêk de deyr vatbî û 2. Meh-
kemaya Cezaya Giran ya Dîlokî derheqê
derheqê ci de bi îdîayê ‘propagandaya rê-
xistine’ doze akerdbî. Badê wextêk Oz-
menî doze ra beraat kerd, labelê mehkema
bi mehneya youtubeyî de eynî deyrî
ameyo weşênayîş reyna doze akerde.
Mehkema 17ê teşrîna verêne de yew serr

û 6 aşmî ceza daye Ozmenî.

Şer vera bereketê
erdan kêmî bîyo

DÎLOK –Bombeyê ke operasyonê Efrînî
de ameyî xebetnayîş tesîrêko negatîf
erdê berardişî yê herêma Kilîs, Islahiye û
Hassayê ser de viraştî. Muhendisê Be-
rardişî Bîrgul Yildirim, citkaran ra Omer
Çelebîyo ke 30 serrî ra zêdeyo taxa Alti-
nuzumî ya Islahîye de citkarî keno û
Yunus Durduyî qisey kerdî û dîyar kerdî
ke xebetnayîşê bombeyan peymeyê

mehsul û berardişî kêmî kerdî.

Çimanê domananê
Efrînî ra xo verdayîş
ŞEHBA –Netîceyê hêrişanê dewleta tirkî û
komê girêdayeyê aye de bi hezaran do-
manê Efrînî koç kerdî. Dewa Babinisî de
16 domanê ke merdimê yewbînan î, eynî
keye de ronişenî. Emîneya 10 serrî kay-
baza yewin a. Sozê zî pîla keye ya. Şeh-
muz, Demhat, Hemodê, Fehîme, Cemal,
Kemal, Aya, Ahmet, Amara, Şîrîn, Arîn,
Orîvan, Fatma û Mizgînî î. Çimanê doma-

nan ra hesretê Efrînî asîyeno.

Tay mendo
top bierzî

ÎZMÎR –Esnafê Çarşîya Kemeraltî ya Tarîxî
ke qezaya Konakli ya Îzmîrî de ya krîz
vera tay mendo top bierzî. Esnafan ra
Candan Olçeka ke haletê dîyarîyan ro-
şena, Aşkin Kantaro ke kesekan virazeno
û Yusuf Arslano ke aşxaneyê ci esto der-
heqê krîzê ekonomî de qisey kerdî û vatî:
“Edî kesêk nêeşkeno çîyêk biherîno. Ma
zî çîyêk nêroşenî. Ma veng danî heme
kesan ke wa krîzî bivînî.”
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Bêbextî

ji derba guleyê xerabtir e.

Çand
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Hunermendê kurd Diljen Ronî ku bi rêbaza pop-rockê distirê, albûma bi navê “Xewna Derew” pêşkêşî guhdaran kir. Diljen
Ronî diyar kir ku kurdan dema ku li rocka kurdî guhdarî kir dê kêfa wan jê re bê, ji ber ku bi zimanê wan ê dayikê ye

Ziryab pêşbaziya muzîkê li dar dixeLi Kelarê pêşangeha şêwekariyê

Zerfa yekem
ne ji

kaxezê bû

Dê guhdarvan ji ‘Xewna Derew’ hez bikin
Albûma nû ya hunermendê kurd Diljen
Ronî “Xewna Derew” ji Kom Muzîkê
derket. Albûm ji stranên pop-rockê pêk
tê. Ronî, berhema ‘Sînê’ ya solîstê
Koma Wetan Kerem Gerdenzerî ji nû
ve şîrove kir. Her wiha strana “Ez û
Yar” a Cegerxwîn ku muzîka wê Hozan
Dilgeş çêkir, xwend.

Albûma “Xewna Derew” ji 9 stranan
pêk tê û gotinên 4 ji wan ji aliyê Ronî ve
hatine nivîsandin. Muzîka 7 stranan jî
aliyê wî ve hatiye çêkirin. Ronî diyar kir
ku di muzîka kurdî de zêde rêbazên cihê
nînin û wiha got: “Ev yek kêmasî ye.
Kêm mirov hene ku muzîka rockê çê-
dikin. Yek ji van Ciwan Haco ye. Ez
heyranê wî me. Lewma dibe ku ji ber
vê yekê dengê min dişibînin ê wî. Lê
ev rêbaz rêbaza min e û bi vî rengî hîn
bi hêsanî distirêm.”

Diljen Ronî diyar kir, di navbera
konjonktura salên 90’î û ya niha de
gelek cudahî hene û wiha dewam kir:

“Divê mirov niha muzîkên hîn baştir
derxînin. Pêwîstî bi avabûna bazara vê
heye, ji ber ku pirsgirêka herî mezin a
stranbêjên kurdî ew e ku berhemên xwe
nikarin bigihînin gel.”

Ronî anî ziman ku mîsyona wî ya
herî mezin ew e ku bêje, ‘Li şûna kurd
li popa tirkî guhdarî bikin bila li popa
kurdî guhdarî bikin. Li şûna ku li
rocka tirkî guhdarî bikin bila li rocka
kurdî guhdarî bikin’. Bi vê armancê
min berhem afirand. Kurdan dema ku
li rocka kurdî guhdarî kirin wê kêfa
wan gelekî jê re bê, ji ber ku bi zi-
manê wan ê dayikê ye. Lewma divê
mirov li vê rêbazê vekirî bin.”

Diljen Ronî diyar kir ku wî albûma
xwe ya destpêkê ya bi navê “Çend Goti-
nên Evînê” li Cizîrê amade kir û got, “Ji
ber ku albûma destpêkê bû berpirsyariya
min giran bû. Ya rast, rêbaza min pop-
rock e. Bi vê rêbazê xwe hîn bi hêsanî
dikarim îfade bikim. Lê belê ji ber ku ali-

yekî min Botanî ye, ez bi stranên wê
derê mezin bûm. Di bingeha hunera min
de şopa Mehmed Arîf Cizîrî xurt e. Bê-
guman derfetan jî bandor li rewşê kir.
Piştî ku min got ‘Ez êdî amade me’ min
dest bi afirandina rêbaza xwe kir. Min
li qeydên li stranên gelêrî yên kurdî yên
malê, li konserê ya jî li devereke din
hatine kişandin guhdarî kir û dûre bir-
yar da ku albûma Klasîkê Kurdî derxî-
nim. Ji bo li muzîka Kurdî ya klasîk bê,
min bi hemû hûrgiliyan di wê formatê
de xwend. Lê ev albûm nîşaneya min e.
Dema ku Diljen Ronî were gotin wê al-
bûma Xewna Derew bê bîra mirovan. Ji
ber ku albûmên min ên ji niha û pê ve
wê mîna vê bin.”

Naveroka albûmê
Li ser naveroka albûma “Xewna

Derew” Ronî wiha got: “Gotinên 3 stra-
nên albûmê yên Muslum Aslan in.” Ronî
diyar kir di albûmê de ew bi bas gîtarîstê

navdar Îsmaîl Soyberk, mûzîsyen û aran-
jor Ayhan Orhûntaş û Alper Atakan ku
aranjorî ji gelek stranbêjên muzîka pop a
tirkî re kiriye, xebitiye.

Diljen Ronî sala 2008’an bi albûma
xwe ya bi navê “Çend Gotinên Evînê”
navê xwe da naskirin. Piştre sala
2012’an albûma “Du Demsal” û a sala
2018’an jî “Çile-Klasîkên Kurdî” pêşkêşî
guhdaran kir. STENBOL

Mala Ciwanên Kelarê bi boneya
hefteya têkoşîna li dijî tundiya li ser
jinê pêşangehek ya şêwekariyê
vekir.

Pêşangeh li Mala Ciwanên Ke-
larê a ser bi navenda herêma Germi-
yanê hat vekirin. Di pêşangehê de
15 tabloyên cuda hatin nîşandin. Di

zêdetirî tabloyan de wêneyên li ser
tundiya li dijî jinan hatibûn çêkirin.
Armanca pêşangehê balkêşandina
tundiya li dijî jinan bû. GERMIYAN

Nivîs girîng e, helbet name jî. Îro her-
çend bi piranî dijîtal bin jî herdu, berê
ne wisa bûn. Jixwe destpêkê bi wan
lewheyên kîlê beriya bi 5 hezar salan
nivîs ne tenê peyde bû, heta roja me ya
îro jî wan lewheyan xwe gihand.

Em ji lewheyên kîlê yê hingê diza-
nin ku hem ji bo pêwendiya bazirganan
û hem jî ya bazirganên ne fermî ango

qaçaxçiyan, lewheyên weke name jî
hatine bikaranîn hebûne û bi rastî jî ji
hingê ve fikra zerfê hebûye. Qaçaxçi-
yên ku ji bo bacê nedin, li rêyan geri-
yane bi nameyan beriya bi 4 hezar
salan pêwendiyên xwe danîne bi bazir-
ginên li nava bajarên Asûra kevin re.
Bajar li Mezopotamyayê ne û li hem-
berî wan li Anatolyayê ne ku zêr û zîv

didin bi qumaşên Asûran.
Lewheya ku hîna jî nerm bûye li ser

hatiye nivîsîn, piştî ku hişk bû careke
din li kîla nerm dihat pêçan û navê
kesê dişîne û kesê wê werbigire jî li ser
wê kîlê dihat nivîsîn ku fonksyona wê
zerf bûye. Ev name û zerfa di wêne de
jî teqrîben BZ di salên 1900´î de hatiye
nivîsandin. PARÎS

Kovara Ziryabê ku beriya çendekê hejh-
mara xwe ya yekem weşand, ragihand ku
Pêşbaziya Muzîkê ya 1´an li dar dixe.
Kesên ku dilê wan heye jî, divê di navbera
25’ê mijdara 2018’an û 5’ê sibata 2019’an
de berhemên xwe bigihînin ber destê ama-
dekarên pêşbaziyê.

Kovara Ziryabê wekî kovareke mu-
zîkê hê vê payîzê bi hejmara xwe ya ye-
kemîn xwe di nava kovargeriya kurdî de
da xuyakirin. Kovarê niha jî biryar daye
ku pêşbaziya muzîkê bide destpêkirin.
Amadekarên kovarê ragihandin ku pêşba-
ziya muzîkê didin destpêkirin û di en-
camê de ji bo sê kesên serketî, ew ê her
yekî sîngilekê amade bikin.

Kurdî şert e
Di nav lijneya pêşbaziyê de Harûn Elkî,

Ozan Irmak, Serhat Temel, Erdem Altinses
û Gokce Selîm hene. Şertên beşdariya pêş-
baziyê bi vî rengî ne:

�� Divê zimanê stranan Kurdî (Kur-
mancî, Kirmanckî û Soranî) be.

�� Divê gotin û muzîka stranan a kesên
beşdar be.

�� Divê kesên beşdarî pêşbirkê bibin
heta niha albûm dernexistibin.

�� Kesên dixwazin beşdarî pêşbirkê
bibin, divê ji 25’ê mijdara 2018’an heta 5’ê
sibata 2019’an straneke xwe bişînin ber
destê lijneya pêşbirkê.

�� Ji bo 3 kesên ku di pêşbirkê de bi
ser bikevin, lijneya pêşbirkê wê sînge-
lekê çêke.

�� Kesên bixwazin dikarin di ser e-maila
kovaraziryab@gmail.com re xwe bigihînin
amadekarên pêşbaziyê. AMED

Fîlma 14’ê Tîrmehê ku berxwedana
pêşengên Tevgera Azadiya Kurd ku
a li Zindana Ameda bakurê Kurdis-
tanê li xwe digire, îro saet di
15:00’an bi jêrnivîsa zaravayê so-
ranî li Sînemaya Salim a Silêmaniyê
tê nîşandan.

Fîlma ku ji aliyê derhêner Haşim
Aydemîr ve ku hatiye amadekirin,
balê dikişîne ser berxwedana pê-
şengên Tevgera Azadiya Kurdistanê
ya PKK’ê ya li Zindana Amedê ku li
dijî faşîzma cûntaya 12’ê Îlona
1982’an pêk hat.

Endamê Desteya Sînemayê
Lawik Ebûbekir li ser mijarê got ku
ji bo nîşandana fîlmê, berî 27’ê mij-
darê serî li asayîşa Silêmaniyê
dabû, lê asayîşê diyarkiribû ku nabe
fîlm bê nîşandan. Ebûbekir anî
ziman ku li ser vê yekê gelek alî û
beşên civakê li ser tevnên civakî
hewlestên tund raberî vê biryara
asayîşê nîşan dan û wiha got: “Piştî
van helwestan asayîşê biryara xwe
vegerand û diyar kir ku dikarin fîlm
bidin nîşandan.”

Fîlmê 14’ê Tîrmehê roja yek-
şemê ango îro saet di 15:00 û
20:30’yî de li Sîneyama Salim a ba-
jarê Silêmaniyê tê nîşandan. Di
heman demê de li ser mijara fîlm jî
semînerek tê dayîn û dîsa wê fîlm bi
merasîmekê bê destpêkirin. Fîlmê
14’ê Tîmehê tev li gelek mîhrîcanê
fîlman ên navneteweyî yên weke
Hindistan, Polonya, Brîtanya û Al-
manya bûye. Her wiha sala 2018’an
jî tev li Mîhrîcana Fîlman a Duhokê
jî bûye. Li vir hêjayî du xelatên lîs-
tikvanên herî baş û derhênerê herî
baş hat dîtin. Îsal jî tev li Mîhrîcana
Fîlman a Navneteweyî ya Silêma-
niyê bû û hêjayî xelata rêzgirtinê ya
mîhrîcanê hate dîtin. SILÊMANÎ

tê nîşandan

li Silêmaniyê
14’ê Tîrmehê

Gelo ahenga muzîka klasîk bi erd û
mekanê kurdî re di ahengekê de ye?
Mesela ger Beethoven di muzîka
xwe de hestên çiya û newalên Kur-
distanê bi cih bikirana, muzîka wî
dê çawa bûna? Yan jî, klasîkên ro-
java di nava muzîka kurdî de bi-
hatana bicihkirin, wê deng û
ahengeke çawa bida der. Kehy
Mahmoud ev ji xwe pirsiye û ber-
sivek jî daye pirsê, lê piştî ku em bi
kurtî behsa bersiva wî bikin, em ê
tenê li mînakan binihêrin.

Axir ew dibêje bandora muzîka
gelêrî li ser muzîkjenên kurd gelek e
û bi heman rengî ya muzîka klasîk jî
li ser hunermendên navdar ên kurd
pir e. Hasilî, ji bo vê heta bi sala
1908´an û Leyla Bedirxanê diçe. Lê
bi piranî jî îşaret bi bandora dîaspo-
rayê li ser muzîkjenên kurd dike.

Kemana Dilşad Seîd
Li vir jî ew berê nivîsa xwe dide

Dilşad Seîd ê sala
1958´an li Du-

hokê ji dayik
bûyî û wî
weke dame-
zirînerê mu-
zîka klasîk a

kurdî bi nav
dike. Bi ya wî,

Dilşad Seîd hem
yekem kes e ku kla-

sîzma akademîk ji bo kurdan dadi-
mezrîne û hem jî gelêriya kurdî û
muzîka klasîk jî bi awayekî înstru-
mental digihîne hev.

Di wêne de em dibînin ku Dilşad
Seîd senfoniya xwe ya bi navê Şin-
galê bi rê ve dibe û Orkestraya Senfo-
niyê ya Neteweyî ya Çekê jî lê dixe û

gelek hunermendên kurd jî li vê sem-
foniyê zêde bûne.

Dengê Pervîn Çakar
Mînaka din jî Pervîn Çakar e ku

wek sopranoyeke navneteweyî tê qe-
bûlkirin. Pervîn weke hobiyekê dest bi
gotina stranên gelêrî yên kurd dike û
tesadufî berê wê dikeve nav operayê.
Bi alîkarî û teşwîqa mamosteyên xwe û
ji ber ku heyrana Maria Callas e berê
xwe dide operayê. Lêgerekî îtalî wê
keşf dike û ji bo
xwendina ope-
rayê ew diçe
Îtalyayê. Pê
re jî êdî
wekî hu-
nermend li
operayên li
Ewropayê

derdikeve ser dikê. Ew difikire ku stran
û kilamên kurdî yên epîk dikarin weke
çavkaniyeke mezin ji bo operayên ser-
ketî bên bikaranîn.

Kompozîsyona Brahîm Şêxo
Brahîm Şêxo jî

kompozerekî
nifşê nû ye ku
hewl dide têgi-
hîştina muzîka
klasîk li Kur-
distanê ava
bike. Wî mastira
xwe li Almanyayê
îsal kir. Axir ji bo kon-
sera xwe ya dawî jî wî ji hemû şêwe-
zarên kurdî ji bo piyanoyê
kompozîsyona mijareke kurdî kir.
Helbet bandora muzîka bavê wî Mi-
hemed Şêxo jî li ser wî gelek e. 

Bi van mînakan jî diyar e ku di
nava mujîkjenên kurd de muzîka klasîk
û di nava muzîka klasîk de jî reng,
deng û hestên kurdî û erda Kurdistanê
wê neçar bin ku ahengeke xwe biafirî-
nin, ji ber ku aşkera ye ku ew pêrgî hev
hatine. Çavkanî: Yenî Ozgur Polîtîka

Ahenga muzîka klasîk û kurmanciyê
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