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Çalakiyên gel dest pê dikin
Bi pêşengiya KCD, HDP, DBP û TJA’yê bi

armanca piştgiriyê bidin çalakiyên grevê yên
li girtîgehan îro çalakiyên vemirandina
lembeyan û dengderxistinê dest pê dike

HEVSEROKA KCD’ê û parlamenter Leyla Guven ji bo tecrîda li ser
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan were rakirin 48 roj in di
girtîgeha Tîpa E yaAmedê de di greva birçîbûnê ya bêdem û bê-
dorveger de ye. Her wiha bi heman armancê li gelek girtîgehan
42 girtî 8 roj in di greva birçîbûnê ya bêdem û bêdorveger de ne.
Hat ragihand ku komeke din dê sibê li girtîgehan dest bi greva
birçîbûnê ya bêdem û bêdorveger bikin.

LI STRASBOÛRGÊ ya Fransayê çalakiya greva birçîbûnê ya bêdem
û bêdorveger ku ji hêla 'Înîsiyatîfa ji Ocalan reAzadî' hatiye dest-
pêkirin, di roja 9’emîn de ye. Çalakvanan got ku dê li dora Ocalan
bicivin. Leyla Guven ji berxwedêrên Strasboûrgê re peyam şand
û wiha got: “Qêrîna ku li Amedê me daye destpêkirin li Hewlêr,
Rojava, Rojhilat, Mexmûr û Ewropayê tê bihîstin. Em silavên xwe
ji gelê xwe yê li wê derê re dişînin.”... RÛPEL - 3

Divê tecrîd bi dawî bibe... RÛPEL- 2

Meçi dihesibînin... Nivîsa Ercan Sezgîn R3

Di salên dawî de gelek kurd ji ber nasnameya kurd-
bûnê tên kuştin. Herî dawî di 16'ê kanûnê de li
Sakaryayê bav Kadir Sakçi (43) û kurê xwe Murat
Sakçi (16) ji ber nasnameya xwe ya kurd rastî êrîşê
hatin. Bav Kadîr Sakçi jiyana xwe ji dest da û Burhan
Sakçî jî birîndar bû. Koma ku li kolanê bav û kur rawe-
standin û gotin ‘Hûn kurd in?’ ji ber bav û kurê xwe
bersiva ‘Erê em kurd in’ dan, rastî êrîşa çekdarî hatin.

SEDEM NASNAMEYA KURDBÛNÊ YE

Parlamenter Mensur Işik û Zuleyha Gulum jî di nav de
heyetek ji HDP’iyan pêk dihat çû mala sersaxiyê û ji
malbatê re sersaxî xwest. Işik têkildarî mijarê axivî û
wiha got: “Malbatê qala bûyerê ji me re kir. Dax-
uyaniyaWalîtiya Sakaryayê derewek mezin e. Çima
walîtî dixwaze ser vê bûyerê bigire. Di navbera bav-
kur û kujer de nîqaşa kurdbûnê derketiye. Ji ber kurd-
bûna xwe bav hat kuştin.”... RÛPEL - 3

WALIYÊ SAKARYAYÊ DEREWAN DIKE

Wênegir û derhênerê kanadayî Joey
Lawrence li ser têkoşîna gerîla û şer-
vanên kurd ên li başûr û rojavayê Kur-
distanê, projeyeke belgefîlmê ku ji sê
beşan pêk tê amade kiriye. Lawrance
dibêje ji ber ku şahidiya têkoşîna kur-
dan kiriye, serfiraz e... RÛPEL - 6

Têkoşîna gel
vedibêje

Li ser êrîşên Tirkiyeyê yên li dijî
başûrê Kurdistanê hiqûqnasên bajarê
Silêmaniyê diyar kirin ku Tirkiye
qetilkirina sivîlan sûcên navnetewî
dike. Hiqûqnasan li hemberî sûcên
Tirkiyeyê yên li dijî gelê kurd, banga
pêkanîna stratejiyeke neteweyî kir.

Dewleta tirk sûcê
navneteweyî dike

Li Fransayê kampanyaya li dijî
polîtîkayên avhewayê yên hikûmetê
hatibû despêkirin, gihîşt asta rekorê.
Heta niha 1,6 milyon kesî mohra xwe
daniye binê kampanyayê û tê payîn
ku di nav çend rojan de kampanya
bigihîje armanca xwe...RÛPEL - 4

Doza sedsalê
rekor dişikîne Li pêşiya yekitiya neteweyî ya kurdan astengiya herî mezin PDK ye. PDK bi da-

girkerên Kurdistanê re hevkariyê dike û ev helwest dibe sedema nerazîbûnên kur-
dan. Berpirsên aliyên siyasî yên Kerkûkê li ofîsa Yekitiya Niştimanî Kurdistan
(YNK) a Kerkûkê li hev civiyan. Ji bilî PDK’ê hemû partiyên kurd beşdarî civînê
bûn. Vê civînê jî nîşan da ku PDK dijberê yekitiya neteweyî ye. Di civînê de pirs-
girêkên bajêr hatin gotûbêjkirin. Hat ragihandin ku karkirina meclisa parêzgeh û
waliyê nû yê Kerkûkê wê pirsgirêkên Kerkûkê çareser bike.

Ji bilî PDK’ê hemû partiyên kurd civiyan

Kesêk vengê qêrayîşê
ma nêşnawit

Dewa Roboskî de 28ê Kanûna 2011î de
netîceyê bombardumanê teyarayanê şerî
yê TSKyî de zafê ci doman 34 kesî cuya
xo vindî kerdî. Dayîkê ke domananê xo
vindî kerdî dîyar kerde ke ê fek têkoşînê
xo ra vera nêdanî... RÛPEL - 5

Şerê Cîhanê yê
hîrêyine de hem
tesadûfî zaf estê hem
zî surprîzî. Nê rojanê
peyênan de wexto ke
serekê DYA vat: ˝Êdî
çi sebeb nêmendo ke
hêzê ma Suriye de
bimanê....
Nûşteyê Azad Ararat / R.5

Amerîka şî ha!

Ji ber kurdbûna
xwe hat kustin
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Endama Koordînasyona Kongreya Star a Kantona Hesekê Zeyneb Mûrad diyar kir ku dewleta tirk û Erdogan ji bo gelê kurd li bakur û
rojhilatê Sûriyeyê nebin xwedî statû çi ji destê wan tê dikin û anî ziman ku divê kurd li hemberî vê yekê demildest yekitiya xwe ava bikin

Hêza xwe ji Avesta û Barînan digirin

Kevneşopiya tenûrê bi jinên kurd didome

‘Azadiya Ocalan
azadiya me ye’ Divê yekitiya kurdan were avakirin

25 Kanûn 2018 Sêşem

JIN Jinên HDP’î ji jinên girtî re qert şandin
MÊRDÎN - Jinên HDP’ya Mêrdînê, ji bo jinên siyasetmedar ên di girtî-
gehê de qartên sersalê şandin. Kartên ku hatin şandin ji aliyê parla-
mentera HDP’ê ya Mêrdînê Ebru Gunay û rêvebirên navend û
navçeyan ên jin ve hatin nivîsandin. Jinên ku qert nivîsandin ji ava-
hiya HDP’ê heta Postexaneya Yenîşehîra Mêrdînê meşiyan û li pos-

texaneyê qertên ku nivîsandibûn ji jinên siyasetmedar ên girtî re
şandin. Jinên ku li ber postexaneyê kom bûn beriya ku qertên xwe
rê bikin ev peyam dan: “Em ê heta dawiyê li pey hevalên xwe bin.
Heta ew bên berdan em ê dev ji vê têkoşînê bernedin. Em hêvî
dikin ku di demeke nêz de hevalên me bên berdan.”
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Têkildarî geşedanên ku li bakur û roj-
hilatê Sûriyeyê, endama Koordinas-
yona Kongreya Star a Kantona
Hesekê Zeyneb Mûrad nirxandin kir.
Mûrad diyar kir ji bo ku kurd li

Rojhilata Navîn bibin xwedî statû divê
Kongreya Neteweyî ya Kurd were li-
darxistin û kurd yekitiya xwe ava
bikin.
Di axaftina xwe de Mûrad tecrîdki-

rina Rêberê Gelê Kurd Abdullah Oca-
lan jî bi bîr xist û got ku tecrîda li ser
Ocalan li ser gelê Kurdistanê ye.
Mûrad destnîşan kir ku Erdogan

dixwaze jinû ve Rojhilata Navîn dagir
bike û bi taybetî jî ji bo kurd li bakur

û rojhilatê Sûriyeyê nebin xwedî statû
her tiştî dike. Mûrad bal kişand ser ne-
lêpirsînkirina Erdogan ji ber komkuji-
yên ku pêk tîne û wiha pê de çû:
“Erdogan dixwaze vîn û îradeya kur-
dan têk bibe. Gelo demokrasî li cîhanê
heye? Çima kes ji Erodgan re nabêje
êdî bes e? Erdogan bi pêkanîna sedan
komkujiyên li ser gelê kurd, ermen,
aşûrî, ereb û elewî ku di demên cuda
de kirine tê nasikirin. Li gel van hemû
pêkanînan çima wî lêpirsîn nakin? Ger
ku li Bakurê Efrîqayê jî ji aliyê kurdan
ve findek were pêxistin dê Erdogan
vemirîne. Erdogan li dijî hemû kurdan
bi hêrs û kîn e. Ji bo bêstatûhiştina

kurdan çi ji destê wî tê dike.”
Mûrad diyar kir ku Tirkiye alozi-

yeke hundirîn dijî û wiha got: “Tirkiye
aloziyeke hundirîn dijî û ji aliyê aborî,
siyasî û dîplomatîk ve ketiye. Aloziya
Tirkiyeyê dê rojekê biteqe. Ji ber vê bi
şerê taybet di medayaya civakî de dix-
waze şerekî psîkolojîk bike.”
Her wiha Mûrad got ger îstîkrara

siyasî li bakur û rojhilatê Sûriyeyê çê-
nebe dê her dem ev herêm di bin
gefan de bin û destnîşan kir ji bo ku
kurd li Rojhilata Navîn de bibin xwedî
statû divê yekitiya xwe ava bikin û de-
mildest Kongreya Neteweyî ya Kurd
li dar bixin. HESEKÊ

Li bajarê Minbicê bi dehan endamên
Yekitiya Jinên Ciwan li stada bajêr
kom bûn û der barê gefên dewleta
tirk ên li dijî herêmên bakur û rojhi-
latê Sûriyeyê daxuyaniyek dan. Di
daxuyaniyê de pankarta ‘Pêkhateyên
tirkmen gefên dewleta tirk a dagir-
ker li dijî Minbic û tevahî xaka Sûri-
yeyê şermezar dikin’ hat hilgirtin.
Di daxuyaniyê de jinan teqez kir

ku dê li dijî hemû êrîşan bisekinin û

ev tişt hat gotin: “Em bi navê Yeki-
tiya Jinên Ciwan a Minbic û gunde-
warên wê, bi dirûşma ‘Li ber xwe
bide, serî hilde û dagirkeriyê helwe-
şîne’ em ê çirûska destpêkê li dijî
dagirkeriya Tirkiyyêe û faşîstê Er-
dogan û çeteyên wî vêxin. Jina
azad dê guleya destpêkê li dijî
kesên ku dixwazin careke din as-
tengiyan ji bo jinan derxin biteqîne.
Ne gefên te û ne jî sozên te tu carî

li pêşiya îrade û berxwedana me ni-
karin bibin asteng. Em civakeke
azad û demokratîk in. Mafê jinan
hatine bidestxistin. Em ê di xetên
pêşîn ên berxwedanê de cihê xwe
bigirin. Em ji berxwedana şehîd
Barîn Kobanê û şehîd Avesta Xabûr
hêz digirin. Em ê heta dawiyê şop-
darên rêya şehîdên xwe bin. Ji ber
ku rêya wan, rêya ber bi azadiyê ve
ye.” MINBIC

Yek ji taybetmendiya herî girîng a
nanê tenûrê ew e ku zû bi zû kevn
(bayat) nabe. Ji ber vê jinên nan lê
dixin 20-30 nanî dipijînin. Hevîrê
nanê tenûrê jî taybet tê amadekirin û
ji bo hevîr tirş jî bibe demek dirêj tê
sekinandin. Jin piştî ku hevîr tirş
dibe, dikin girêk û piştre vedikin,

hêkan li rûyê nan didin û bi
Du cureyê tenûrê hene. Yek di bin

erdê de ye yek jî li ser erdê ye. Xete-
reya her duyan jî heye. Jinên nan lê
dixin pir zehmetiyan dikişînin.
Li navçeya Farqînê ya Amedê

jina bi navê Fatma Kaya diyar kir ku
ew nîvê roja xwe ji nanê tenûrê re

vediqetînin û got tevî hemû zor û
zehmetiyan ew diçin ser tenûrên
xwe.
Kaya da zanîn ku nanê tenûrê ka-

rekî zehmet e û wiha got: “Em tenûrê
pê dixin. Piştre em nanê xwe lê
dixin. Bi salan e em vê kevneşopiyê
didomînin. Ez ji dayika xwe hîn

bûm. Dayika min jî ji pîra min hîn
bûye. Tehma nanê tenûrê pir cuda ye.
Yên li derveyî welat dijîn jî li me di-
gerin û dixwazin. Em jin li ser tenûrê
tên cem hev û sohbetan jî dikin. Berê
bi gelek hincetan hewl dan tenûran
xera bikin lê me destûr neda. Tenûr
kevneşopiya jinên kurd e.” AMED

Çalakiya greva birçîbûnê ya parlamentera
HDP’ê ya Colemêrgê û hevseroka KCD’ê
Leyla Guven ku bi armanca rakirina tecrîda
li ser Rêberê Gelê KurdAbdullah Ocalan
daye destpêkirin ket roja 48’an. Her wiha ji
bo piştgiriyê li girtîgehên bakurê Kurdistan û
Tirkiyeyê girtiyên ji doza PKK û PAJK’ê jî
çalakiyên greva birçîbûnê dan destpêkirin.
Jinên Ebex aWanê bertek nîşanî tecrîda

girankirî ya li ser Ocalan dan û diyar kirin ku
azadiya Ocalan azadiya wan e.
Jina bi navê Denîz Dagdemîr anî ziman

ku kesên ku piştgirî didin çalakiya greva bir-
çîbûnê rastî êrîşan tên û tên binçavkirin û
wiha got: “Divê tecrîda li ser Abdullah Oca-
lan bi dawî be. Em jî wek hemû gelên cîhanê
dixwazin xwe bi îradeya xwe bi rê ve bibin.”
Gulistan Dag jî destnîşan kir ku divê

demildest tecrîd bi dawî bibe û da zanîn ku
gelê kurd Ocalan wek îradeya xwe dibîne û
ev tişt anî ziman: “Em ji bo ev zilm bi dawî
bibe dua dikin. Em li gund dijîn ji ber vê
ew dibêjin qey agahiya me ji cîhanê tune
ye. Parlamenterên me tên girtin. Li Îmra-
liyê tecrîd pêk tê. Li gelê kurd zilmê dikin.
Divê demildest ev tecrîd rabe. Azadiya
Ocalan azadiya me ye.” WAN

Jinên Dêrazorê
aboriya xwe
xurt dikin

Bi vîn û xebatê xwe ji
her kesî re îspat kiriye

Bi armanca xurtkirina rola jinê di warê aborî
de û peydakirina derfetên kar ji bo jinên he-
rêma Dêrazorê, Meclisa Jin a El Cezerat firi-
nek bi şêwaza kooperatîfê ji jinan re vekir.
Di firinê de 5 jin kar dikin. Firin rojane nêzî
3 ton nan derdixe û di heman demê de aşên
derdorê jî ard ji firinê re peyda dikin. Her
wiha qezenca firinê jî bi awayekî wekhev li
kedkaran tê belavkirin.
Girêdayî xebatê kadkara bi navê Rewda

Ewad destnîşan kir ku ew bi ruhê kolektîf di-
xebitin û wiha got: “Dema çeteyên DAIŞ’ê
herêm dagir kirin, bi zanabûn tevlihevî di
navbera me de belav dikirin. Lê îro piştî riz-
garkirinê, niha jî em bi ruhê hevkariyê û ji-
yana hevpar, li firinê kar dikin.”
Ewad di dawiya gotina xwe de spasiya

Meclisa Jina a Dêrazorê kir û da zanîn ku
firin ji bo jinan derfeteke kar e û jin bi vê fi-
rinê aboriya xwe xurt dikin. DÊRAZOR

Jina bi navê Meha Mehmûd a ji Tirbespiyê
ya kantona Qamişloyê (32) ku ji her du lin-
gên xwe astengdar e, bi karê dirûtina cil û
bergan debara xwe dike.
Mehmûd diyar kir ku ew dema 10 salî

bûye ji dîwarekî de ketiye û ew ketin bûye
sedema astendariya wê û got ku ji ber ne-
bûna aboriyê tedawiyeke baş neditiye.
Meha Mehmûd da zanîn ku ew ji dayika

xwe fêrî dirûtinê bûye û anî ziman ku dest-
pêkê kesek bawer nedikir ku jineke asteng-
dar a li erdê dirêjkirî tiştekî wiha bike û ev
tişt anî ziman: “Lê min bi hêz û xebata xwe
xwe da îspatkirin ku dikarim. Niha jin ji te-
vahî herêma Cizîrê tên gel min ji bo ku cil
û bergên wan bidirûm û dema ku vê hewl-
dana min dibînin jî gelek kêfxweş dibin. Ji
bo wê jî ez dibêjim bila mirov bê hêvî ne-
mîne û tiştekî ku nabe tune ye. Bi îradeya
azad jin dikare li hemberî hemû astengiyên
jiyanê têbikoşe.” QAMIŞLO

Tirkiye dixwaze
bi gefan vîna
gelan bişikîne
Der barê gef û êrîşên serokkomarê
tirk Recep Tayyîp Erdogan ên li
ser bakur û rojhelatê Sûriyeyê ku
tevahî gelê Sûriyeyê tehtîd dike û
dixe xeteriyê, jinên ereb ên bajarê
Serêkaniyê yê kantona Hesekê nê-
rînên xwe anîn ziman.
Jina bi navê Neyêma Ahmed

Alî diyar kir ku Erdogan her dix-
waze êrîşî gelê bakur û rojhilatê
Sûriyeyê bike û yekitiya ku di
nav gelan de hatiye avakirin xira
bike û wiha got: “Bi gefan dix-
waze îradeya me bişikîne. Em
wek jinên ereb bi têkoşîna xwe
ne tenê ji dewleta tirk re, ji tevahî
dewletên cîhanê re bidin diyar
kirin ku tu kes nikare derbasî axa
me bibe. Em ê heta dawiyê têko-
şîna xwe bidomînin.”
Di heman mijarê de jina bi

navê Fatma Selam jî ev tişt anî
ziman: “Em gef û êrîşên Erdogan
ên li ser bakur û rojhilatê Sûriyeyê
şermezar dikin. Ev axa me ye, dê
tu kes nikaribe me ji axa me dûr
bixe. Em ê her di nav çalakiyan de
bin û hêza xwe nîşan bidin ku tu
kes nikare îradeya me bişikîne. Li
hemberî hemû êrîşan dê tevahî
gelên bakur û rojhilatê Sûriyeyê li
ser pêyan bin.” HESEKÊ
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Êrîş encama polîtîkayên nefretê ne

Çalakiya vemirandina lembeyan
û dengderxistinê dest pê dike

Çalakvanên greva birçîbûnê meşiyan

Komeleya Mafên Mirovan a (ÎHD) û
Platforma Şaxa KESK’ê yên Stenbolê
têkildarî kuştina Kadîr Sakçi û birîn-
darkirina kurê wî Burhan Sakçi daxu-
yanî dan.
ÎHD’ê diyar kir ku ew hemû êrîşên

nefretê şermezar dikin û wiha got: “Êrî-
şên nefretê rasterast encama polîtîkayên
nijadperest û cudakariyê ne. Bi hedef
girtina desthilatdariyê re her roj li dijî
kurdan, elewî, LGBTÎ+’yî û hemû
kesên xwedî nasnameyên cuda rastî êrî-
şan tên û her roj bûyerek li van êrîşên
nijadperest zêde dibe. Em êrîşa li dijî
Kadîr û Burhan Sakçi û hemû êrîşên
nefretê carek din şeremzar dikin û bang
li desthilatdariyê dikin ku demildest dev
ji van polîtîkayên nijadperestiyê berde.”
KESK’ê jî li Şaxa Hejmara 3’yan a

Egîtîm Senê civîna çapemeniyê pêk anî.
Berdevkê Demî yê platformê Mesût

Mekî êrîşa nijadperest şermezar kir û ev
tişt anî ziman: “Nijadperestî, dubendî,
kîn û nefret li cîhan û welatê me weke
sûc tê pênasekirin. Ji bo ku ev sûc neyên
kirin, peywirek mezin dikeve ser milê
civakên sivîl û sendîkayan. Bûyerên
wiha yên dişibin hev di demên derbas
bûyî de gelek caran rû dan. GazîAkba-
yir ê di 15’ê kanûna 2011’an de li nav-
çeyaAlîaga ya Îzmîrê ji ber ku di barekê
de bi kurdî stran got hat kuştin. Mahîr

Çetîn ê di 3’yê îlona 2014’an de li nav-
çeya Kaş aAntalya ji ber ku bi kurdî
axivî hat kuştin. Sedat Akbaş ê di 6’ê
îlona 2015’an de li Kagithaneya Sten-
bolê ji ber ku di telefonê de bi kurdî
axivî hat kuştin. Piştî van hemû cînaye-
tan walîtiyan heman daxuyaniyên dişi-
bin hev dan. Ji bo ku dijminantî, kîn û
nefret di navbera gelan de bi pêş nekeve,
divê gotinên mirovan sewqî vê dikin
bên terkkirin.” STENBOL

Çalakiyên ji bo şikandina tecrîda li
ser Ocalan û piştgirîdayîna ji bo
Leyla Guven didomin.
Li navçeya Krasnîkutê ya bajarê

Saratovê ya Federasyona Rûsyayê bi
pêşengiya Otonomiya Çanda Kurd ji
bo bidawîbûna tecrîdkirina Ocalan
greva birçîbûnê hate destpêkirin. 15
kes ketin greva birçîbûnê. Li ser navê
çalakgeran serokê otonomiyê Rama-
zan Bûdakov axivî û got ku rakirina
tecrîda li ser Ocalan û têkoşîna ji bo
azadiya wî peywira hemû kurdên bi
rûmet e û tecrîda li ser Rêberê wan
tecrîda li ser hemû kurdan e.
Çalakiya greva birçîbûnê ku ji

aliyê Komeleya Karkerên Mezopo-
tamyayê li Silêmaniyê ya bi dirûşma
‘Em ê pergala Îmraliyê hilweşînin û li
gel Rêberê xwe azad bijîn’ 14’ê ka-
nûnê dabûn destpêkirin jî didome. Bi
vê boneyê komek ji endamên encû-
mena TevgeraAzadî ya Herêma Ger-
miyanê serdana çalakvanan kirin û
piştgiriya xwe anîn ziman.
Bi heman armancê çalakiya ku ji

aliyê Nûnertiya HDP’ê ya Hewlêrê ve
hatiye destpêkriin jî didome.
Her wiha li Hesekê jî çalakiya

greva kon ku sê roj berê hatibû
destpêkirin bi meşeke girseyî bi
dawî bû. AMED

Ji bo rakirina tecrîda girankirî ya li
ser Rêberê Gelê Kurd Abdullah Oca-
lan, hevseroka KCD’ê û parlamentera
HDP’ê ya Colemêrgê ji 7’ê mijdarê
heta niha li Girtîgeha Tîpa E ya
Amedê di greva birçîbûnê ya bêdem
û bêdorveger de ye.
Di heman demê de girtiyên PKK û

PAJK’ê jî ji 27’ê mijdarê ve li 117
girtîgehên bakurê Kurdistanê û Tirki-
yeyê di çalakiya greva birçîbûnê ya
bêdem û dorveger de ne. 30 girtiyên
ji heman dozê jî ji 16’ê kanûnê ve li
girtîgehên Gebze, Amed, Patnos,
Kandira û Wanê di greva birçîbûnê ya
bêdem û bêdorveger de ne. 12 girti-
yên siyasî yên jin jî li Xerpêtê 54 roj
in bi heman armancê di çalakiya
greva birçîbûnê de ne.
Ji bo piştgiriya bi çalakiyên greva

birçîbûne re, dê îro bi pêşengiya KCD,
HDP, DBP û TJA’yê çalakiya vemiran-
dina lembeyan û deng dest pê bike. Îro
saet di 20.00’an de dê li tevahiya baja-
rên bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê starta
çalakiya vemirandina lembeyan û deng
bê dayîn. Çalakî dê heta saet 20.30’an
berdewam bike û heta daxwaza girtiyan
pêk tê jî dê ev çalakî bidome. AMED

Li Sakaryayê bav Kadîr û kurê wî Murat Sakçi ji ber axaftina kurdî rastî êrîşê hatin û bav hat kuştin. Par jî li Samsunê Perîhan Akin dema
çû findiqan ji ber kurd bû hat kuştin. Malbata Akin bertek nîşanî kuştina kurdan da û got ku kurd xwişk û birata wisa naxwazin

Kurd xwiþk û biratiya wisa naxwazin
Di salên dawî de gelek kurd ji ber nasna-
meya kurdbûnê hatin kuştin. Herî dawî
di 16’ê kanûnê de li navçeya Hendek a
Sakaryayê bav Kadir Sakçi (43) û kurê
xwe Murat Sakçi (16) ji ber nasnameya
xwe ya kurd rastî êrîşê hatin. Koma ku li
kolanê bav û kur rawestandin û gotin
‘Hûn kurd in?’ ji ber bav û kurê xwe ber-
sîva ‘Erê em kurd in’ dan, rastî êrîşa çek-
darî hatin. Kesê bi navê Hîkmet Usta bi
çeka xwe gule berda Kadîr û Murat û bav
kuşt. Bav li nexweşxaneyê jiyana xwe ji
dest da û kur jî tê dermankirin. Êrîşkar li
Bûrsayê hat binçavkirin û hat girtin.
Walîtiya Sakaryayê jî wek bûyerek ji

rêzê nîşan da û diyar kir ku meseleyek
şexsî ye û ji ber çêr bi hev kirine êrîşkar
jî ji ber ‘Serxweş e’ bûyer bi vî rengî bi
encam bûye.

Êşa malbatê du qat zêde bû
Sala par jî li Samsûnê PerîhanAkin li

findiqan hat kuştin. Daxuyaniya walîtiyê
êşa malbatê zêde kir. MalbataAkin sala
par ji navçeyaWêranşarê ya Rihayê
çûbûn Samsûnê û xwestin findiqan kom

bikin. Li taxa Bafracali ya Samsûnê kon
vedan. Di 7’ê îlona 2017’an de ji taxa
Şuayiplî gule li ser malbatan reşandin û
di gulebaranê de PerîhanAkin jiyana
xwe ji dest dan û Nurcan Patak jî birîndar
bû. Dîsa gotin êrîşkar serxweş e. Ji 15

kesan tenê kesek hat girtin. Ji êrîşkaran
gelekan gotin ‘Êm serxweş bûn û nayê
bîra me’ 14 kes hatin berdan. Tenê kesek
hat girtin. Êrîşkarê hat girtin jî rastî 21
sal ceza hat. Birayê PerihanAkin Turgut
Akın, anî ziman ku li bajarên Tirkiyeyê
êrîşên li dijî kurdan hêsan tên û wiha got:
“Wekî bûyerê ji rêzê, şexsî û tekakesî di-
girin dest. Di pêvajoya darazê de me ji
bo cînayetê xwişka min got ‘cînayetê
nifrînê ye’ lê dîsa wekî kuştinek edlî
girtin dest. Li dijî kurdan zimanê nif-
rînê pêş dixin. Cînayeta dawî ya li Sa-
karyayê mînak û encama vê yekê ye.
Ev nêzîkatiyên nijadperest mirinê zêde
dikin. Ger ku em xwişk û bira ne çima
tenê kurd tên kuştin. Biratiya wisa
nabe. Her dem dibêjin kurd û tirk bira
ne. Lê tenê kurd tên kuştin. Em xwişk û
biratiya wisa naxwazin.” RIHA

Me çi
dihesibînin?
Li bajarê Sakaryayê yê Tirkiyeyê ji
aliyê nijadperestekî ve bavek kurd
hat qetilkirin û kurê wî birîndar
bû. Li gorî salixan bûyer wiha
qewimiye; Kadîr Sakçi yê 43 salî û
kurê wî Burhan Sakçi yê 16 salî
li ber deriyê qehwexaneyê bi
kurdî diaxivin. Nijadperestê tirk
ê bi navê Hîkmet Usta nêzî wan
dibe û ji wan dipirse; hûn kurd
in? Ew jî dibêjin erê em kurd in.
Ev nijadperestê tirk Hîkmet bi
çekê êrîşî bav û kur dike. Bav
Kadîr Sakçi jiyana xwe ji dest
dide û kurê wî Burhan Sakçi jî bi
giranî birîndar dibe û radikin
nexweşxaneyê.

Bêguman nijadperestê tirk
Hîkmet kesekî bi serê xwe nîne û
diyar e ku ev bûyer hatiye
plankirin. Jixwe li Tirkiyeyê per-
galeke wisa hatiye avakirin ku ji
nijadperestê li qesrê bigire heta
çapemenî, daraz û kolanê hevdu
temam dikin. Faşîstê serkirde fer-
manê dide, faşîstê li kolanê pêk
tîne, çapemenî berevajî dike û
rastiyan vedişêre, daraz jî kujeran
diparêze û heta kesên rastî nehe-
qiyê hatine ceza dike. Di per-
galeke wiha de gelo mafê kurdan
ê jiyanê çiqas heye?

Di demên dawîn de bi
serkêşiya hikûmeta AKP’ê û bi
alîkariya MHP û Ergenekonê li
hemberî kurdan şerekî piralî
hatiye destpêkirin. Tayyîp Erdo-
gan û Devlet Bahçelî wekî ku ax-
aftinên xwe yên rûtîn û rojane
pêk bînin kurdan hedef nîşan
didin. Hîkmet Usta di heman
demê de zîhniyeta Erdogan û
Bahçelî raxistiye ber çavan. Aqil-
mendê Hîkmet Usta, nijadper-
estên wekî Tayyîp Erdogan û
Devlet Bahçelî ne. Li gorî wan li
ku derê dibe bila bibe mafê kur-
dan ê jiyanê nîne û Hîkmet Usta
jî ev yek pêk aniye û jiyan ji bav
û kur re heram kiriye.

Li gorî serdestan ger tu kurd
bî û bi kurdî biaxivî bedêla vê
yekê heye û divê tu vê bedêlê
bidî. Li gorî wan bedêla kurdbûn
û axaftina bi kurdî mirin e.
Faşîzma ku niha li Tirkiyeyê
serdest bûye ne di dema Hîtler û
ne jî di demê Mussolînî, Franco
de pêk nehatine. Jixwe Hîtler
gotibû çavkaniya nijadperestiya
wî netewe dewleta tirk e.

Kurdek ji ber axaftina bi kurdî
li bajarê tirkan tê kuştin û Efrîn ji
ber ku warê kurdan e tê da-
girkirin. Dewleta tirk û çete her
roj li Efrînê îşkence li gel dikin,
malê gel didizin. Di destpêkê de
dizên mirişkan bûn niha bûne
dizên zeytûnan. Avaker û bavê
netewe dewleta tirk ji Rojava
vedikişin û rê li pêşiya
qetlîamên nû vedikin. Fatîh Al-
tayli ku wek ‘Alo Fatîh’ tê nasîn,
her roj binê pêyê xwediyên xwe
dialêse û heqaretê li kurdan
dike. Bêguman ev li dijî kurdan
konseptekê îfade dike.

Hîkmet Usta, Alo Fatîh,
dewleta wan û bavê dewleta wan
hemû bibin yek jî nikarin me
kurdan teslîm bigirin û em paşve
gav navêjin. Em kolê we nîn in,
hûn me çi dihesibînin? Em
xwedî çand û dîrokek kevnar in,
civaka me civakeke bi rûmet e.
Gelek desthilatdarên mîna we
xwestin vî gelî tune bikin. Lê ew
têk çûn û textên wan ê zilmê hat
hilweşandin. Di çanda vî gelî de
berxwedan heye û bi hezaran sal
in em li ber xwe didin. Em bim-
rin jî paşve gav navêjin. Hûn kî
ne? Hûn çavbirçî, dinya neditî û
neyarên mirovahiyê ne. Nijadper-
estê tirk Hîkmet Usta gotiye ji ber
ku serxweş bûye ev bûyer pêk
aniye. Ji ber pergala faşîst serxweş
û fehş bûne. Ev serxweşî dê per-
gala faşîst bixe komaya mirinê.

w
Ercan SEZGÎN
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Sakçi ji ber kurdbûnaxwe hat kuştin
Parlamenterên HDP’ê li taxa Yenî
ya girêdayî navçeya Hendek a Sa-
karyayê serdana sersaxiya Kadîr
Sakçi yê ji ber bi kurdî axivîbû û
hatibû kuştin kirin. Parlamenter
Mensur Işik û Zuleyha Gulum jî di
nav de heyetek ji HDP’iyan pêk
dihat çû mala sersaxiyê û sersa-
xiyê ji malbatê re xwest.

Piştî serdanê parlamenter Men-
sur Işik daxuyanî da û wiha got:
“Malbatê qala bûyerê ji me re kir.
Daxuyaniya Walîtiya Sakaryayê de-
rewek mezin e. Çima walîtî dixwaze
ser vê bûyerê bigire. Em hemû baş
dizanin ku walî jî dizane berpirsê
vê bûyerê desthilatdariya siyasî
ye. Di encama zimanê îktîdarê yê
li dijî kurdan de êrîşên wiha cihê-
kar û dijminiyê derdikevin. Bûyer
pir zelal e û li holê ye. Di navbera
bav-kur û kujer de nîqaşa kurd-
bûnê derketiye. Ji ber kurdbûna
xwe bav hat kuştin.”

Her wiha Işik anî ziman ku îfa-
deyên Burhan Sakçi yê birîndar jî
bi gefan hatiye guhertin û mal-
bata Sakçi hêj li navçeyê tê teh-
dîtkirin. STENBOL

Parlementera HDP’ê Leyla Guven a
ku ev 48 roj in di greva birçîbûnê de
ye, peyam ji çalakgerên greva birçî-
bûnê yên li Strasboûrgê re şand. Pe-
yama Guven li Strasboûrgê di roja
9’emîn a çalakiya greva birçîbûnê de
hate xwendin. Di peyama Guven de
ev tişt hate diyarkirin: “Rêhevalên
hêja yên ku bi hezaran kîlometreyan
dûrî Kurdistanê ne û ji bo nasname û
azadiya xwe têdikoşin; ez we bi hur-
met silav dikim. Çalakiya we gelekî
girîng e. Bi giyanê berxwedanê yê
zindanaAmedê ez serkeftinê ji we re
dixwazim. Qêrîna ku li Amedê me
daye destpêkirin li Hewlêr, Rojava,
Rojhilat, Mexmûr û Ewropayê tê bi-
hîstin. Em silavên xwe ji gelê xwe yê
li wê derê re dişînin.
Grevên birçîbûnê yên ku ji bo ra-

kirina tecrîda li ser Rêberê Gelê
KurdAbdullah Ocalan me daye dest-
pêkirin, roj bi roj geştir dibe. Derke-
tiye holê ku ev daxwaza bi milyonan
kesan e. Daxwaza me meşrû û exlaqî
ye. Tecrîda li ser rêzdar Ocalan tê
wateya tecrîdkirina gelê kurd.
Hevalên hêja, em bi hezaran kîlo-

metreyan ji hev dûr bin jî, ez dizanim
em li ba hev in. Ez navê we ji dîwa-
rên zindanaAmedê re dibêjim yên
ku şopên berxwedana Kemal, Hayrî
û Mazlûm li ser wan hene. Ez bawer
im ew jî me dibihîzin. Ez careke din
we bi hestên şoreşgerî silav dikim.
Em ê tecrîdê bişikînin û teqez em ê
bi ser kevin.” STRASBOÛRG

Guven peyam ji
çalakgeran re şand
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Serokên îstixbaratên Sûriye ûMisrê hevdîtin pêk anîn
QAHÎRE - Bi dawîbûna şerê navxweyî yê Sûriyeyê re wela-
tên ereb hêdî hêdî destê xwe dirêjî Sûriyeyê dikin û bi
rejîmê re hevdîtinan pêk tînin. Piştî serdana dîktatorê
Sûdanê Omer Beşîr a Sûriyeyê vê carê Şefê Buroya Ew-
lehiya Neteweyî yê Sûriyeyê Elî Memluk li ser daxwaza

Misrê serdana Misrê kir. Memlukê ku gelekî nêzî serok-
dewletê Sûriyeyê Beşar Esad e bi serokê îstixbarata
Misrê Abbas Kamîl re hevdîtin pêk anîn. Hat ragihandin
ku Memluk û Kamîl di hevdîtinê de mijarên mîna siyaset,
ewlehî û têkoşîna li dijî terorê nîqaş kirine.
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Fermana vekişînê hate îmzekirin

Li dijî dostê Erdogan daketin qadan

Li Fransayê kampanyaya li dijî polîtîkayên avhewayê yên hikûmetê hatibû despêkirin, gihîşt asta rekorê. Heta niha 1,6
milyon kesî mohra xwe daniye binê kampanyayê û tê payîn ku di nav çend rojan de dê kampanya bigihîje armanca xwe

Wikileaksê amûrên
sîxuriya Amerîkayê
weşandin

Doza sedsalê rekor diþikîne
Kampanyaya îmzeyan a ji aliyê Green-
peace, Oxfam,Weqfa Mirov û Xwe-
zayê (FNH) û gelek rêxistinên din ên
civakî yên sivîl ve li dijî xemsariya hi-
kûmeta Fransayê ya di mijara avhe-
wayê de hat destpêkirin, gihîşt asta
rekorê. Kampanyaya ku li ser înternetê
dest pê kir, weke “doza sedsalê” tê bi-
navkirin û metna wê li ser malpera “laf-
fairedusiecle.net” hate weşandin. Heta
roja duşemê 1,6 milyon kesî mohra xwe
daniye binê kampanyayê.
Armanc ew e ku 2 milyon kes

mohra xwe deynin binê metna kampan-
yayê. Hîn hefteyek neqediyaye hindik
maye ku ev armanc pêk were. Di sala
2016’an li dijî reforma kar projeyeke bi
heman rengî hatibû organîzekirin û di

nava du hefteyan de zêdeyî milyonek
mirovan mohra xwe danîbûn binî
metna vê kampanyayê.
Midûra Oxfamê Cêcîle Dûflot tê-

kildarî kampanyayê got ku kes ji wan
ne li bendê bûye ku di demeke ew
qas kurt de serkeftineke wiha bi dest
bikeve. Serokê FNH’ê Aûdrey Pûlvar
jî diyar kir ku ev seferberî nîşan dide
ku fikarên li ser cihêrengiya avhe-
wayê û pirsgirêkên der barê cihêreg-
niya biyo, tirs û fikarên sereke ne.
Rêxistinên civakî yên sivîl roja du-

şemê ji hikûmetê xwestibûn ku bersi-
vekê li ser mijarê bide. Qonaxa
duyemîn jî ew e ku meha adarê li ser
asta Fransayê gilî were kirin û mijar
biçe ber destê dadgeriyê. PARÎS

SerokêAmerîkayê Donald Trump roja
19’ê kanûnê ji nişka ve ragihand ku dê
hêzên xwe yên li bakurê û rojhilatê Sû-
riyeyê vekişîne. Piştî vê biryara ku kes
ne li bendê bû di siyaseta derveyî welat
aAmerîkayê de krîz derket ûWezîrê
Parastinê yêAmerîkayê James Mattîst
jî di nav de gelek dîplomatênAmerî-
kayê li dijî biryarê derketin. Li gel vê
yekê jî Trump ji ya xwe nehate xwarê
û di biryara xwe de israr kir. Li ser vê
yekê Mattîs îstifa kir.
Piştî van nîqaşên dûr û dirêj Mattîsê

ku îstifa kir û hê peywira xwe dido-
mîne fermana vekişandina hêzên ame-
rîkî ya Trump îmze kir. Berdevkiya
Wezareta Parastinê yaAmerîkayê têkil-
darî mijarê daxuyaniyek da û ragihand
ku biryarnameya Trump a ji bo veki-
şandinê ji aliyê Mattîs ve hatiye îmze-
kirin. Dê piştî vê îmzekirinê
vekişandina hêzênAmerîkayê ya ji ba-
kurê û rojhilatê Sûriyeyê hat fermîkirin
û tê payîn ku dê rojên pêş de vekişîn

dest pê bike.
Li aliyê din beriya vê îmzekirinê

Trump û serokkomarê Tirkiyeyê
Recep Tayyîp Erdogan bi rêya tele-
fonê hevdîtinek pêk anîn. Piştî hev-
dîtinê Trump li ser hesabên xwe yê
medyaya civakî têkildarî naveroka

hevdîtinê daxuyanî da. Trump ragi-
hand ku Erdogan bi gotinên xurt ga-
rantî daye wî ku dê bermahiyên
DAIŞ’ê yên li Sûriyeyê tune bike.
Nehat aşkerakirin dê Erdogan çawa
û li ku derê li dijî DAIŞ’ê têbikoşe!
WASHÎNGTON

Li Sûdanê li hemberî desthilatdariya
serokdewletê Sûdanê Omer Beşîr ê ku
sûcê şer kirine, çalakiyên herî girîng ên
30 salên dawîn tên lidarxistin. Roja
çarşema borî piştî ku hikûmetê bihayê
nan 3 qatan zêde kir, çalakiyên protes-
toyê dest pê kirin. Duh jî sektorên cihê
yên pîşeyî dest bi grevê kirin.
Protesto heta niha li 10 bajaran

belav bûne. Ev protesto wekî nerazîbû-
nên herî girîng ên çend salên dawîn tê
nirxandin. Komîteya bijîşkan a ku di

nav organîzatoran de cih digire diyar
kir ku roja sêşemê ew ê daxwazên gel
ji serokkomar re ragihînin.
Dewletê ji bo sekinandina çalaki-

yên protestoyî dest bi tundiyê kir. Li
El Gadarefê ya li Rojhilat 8 çalakger
hatin kuştin û li Atbarayê jî 2 kes
hatin kuştin. Hêzên muxalefetê diyar
dikin ku bîlançoya rastîn gelekî zêde
ye. Li gorî serokê Partiya Muxale-
fetê Sadik Mehdî di êrîşên hêzên
ewlekariyê de herî kêm 22 kes ha-

tine kuştin.
Omer Beşîr ê ku serokkomarê Tir-

kiyeyê Recep Tayyip Erdogan dostê
wî ye, ji sala 2010’an ve ji aliyê Dad-
geha Cezayan a Navneteweyî ve bi
sûcên li dijî mirovahiyê tê sûcdarki-
rin. Beşîr du caran bû desthilatdar.
Niha jî ji bo ku cara sêyemîn were
hilbijartin, hewl dide di destûra bin-
gehîn de guherînê pêk bîne. Beşîr ji
ber ku ji fonên welat 9 milyar dolar
diziye, tê sûcdarkirin. HARTÛM

Malpera Înternetê Wikileaks ku ji bo
weşandina pevnîvisên veşarî yên di
navbera welatan de hatiye avakirin,
lîsteya amûrên ku sefaretxaneyên
Amerîkayê ji bo sixurtiyê ji Washîng-
tonê xwestine weşand. Wikileaksê ku
bi ser navê ‘Lîsteya Danûstandinê’
amûrên sîxuriyê yên Amerîkayê we-
şand bi giştî cih da 16 hezar belgeyên
têkildarî van amûrên sîxuriyê yên
Amerîkayê.
Wek mînak Sefaretxaneya Kolom-

biyayê ji Washîngtonê daxwaz kiriye
ku ji bo sîxuriyê şewqe, berçavk, ka-
mera, sensorên şevê û dûrbînên sîxu-
riyê xwestine. Her wiha Sefaretxaneya
Ûkraynayê jî ji Washîngtonê 15 radyo-
yên veşarî û 20 cihazên denggir ên ji
bo çavdêriyê xwestine. Sefaretxaneyek
jî ji bo bikaranîna kamereyên sîxuriyê
ji sedî zêdetir saet, bişkok, pênûs,
şewqe û qrewat xwestiye.

Beriya niha jî belge weşadibûn
Wikileaksê ragihand ku lîsteyên ha-

tine weşandin ji raya giştî re vekirîne û
ji bo gihandina van amûran motoreke
lêgerînê vekiriye. Wikileaksê her wiha
daxuyand ku raya giştî bi vê yekê di-
kare xwe bighîne belgeyên vekirî û ve-
şarî yên di arşîvên hikûmetê de. Lê li
gel vê ragihandina Wikileaksê jî girê-
daneke van belgeyan bi malperên în-
ternetê yên sefaretxaneyên Amerîkayê
re derneket.
Beriya niha jî Wikileaksê belgeyên

bi vî rengî weşandibûn. Bi van belge-
yên hatibûn weşandin re gelek têkili-
yên veşarî yên di navbera kes û
welatan de hatibûn deşîfrekirin. Ev
belge di navbera gelek welatan de
bûbûn sedema krîzên dîplomatîk û ra-
yedarên gelek dewletan ji ber van bel-
geyan neçar mabûn ku ji peywirên
xwe îstifa bikin. AMED

Heyetek ji Tevgera
Azadî çû Bexdayê
SILÊMANÎ -Heyetek ji Tevgera Azadî ji bo mi-
jara girtina navend û buroyên xwe yên he-
rêma YNK’ê binirxîne, ji Herêma Kurdistanê
derbasî Bexdayê bû. Heyet ji Hisên Kerkûkî,
Nerîman Ehmed, Ronak Mecîd û Parlamen-
tera Tevgera Azadî ya Iraqê Yûsra Receb
pêk tê. Heyet li Bexdayê bi Koalîsyona Saî-
rûnê re ku serokê wê Muqteda Sadr e hev-
dîtin pêk anîn. Heyetê bi koalîsyonê re
girtina navend û buroyên xwe nirxand û dax-
waz kir ku çareseriyek bê dîtin.

Şerîf ji nelirêtiyê
7 sal ceza xwar
ÎSLAMABAD -Dadgeha Berpirsyariya Malî ya
Pakistanê ji ber ku nelirêtiyê kiriye 7 sal
cezayê girtîgehê li serokwezîrê berê yê
Pakistanê Navaz Şerîf birî. Navê Şerîf di
belgeyên nelirêtiyê yên Panamayê de der-
bas bûbû û ji ber şîrketên li ser navê xwe û
zarokên xwe ji aliyê Dadgeha Bilind a Pa-
kistanê ve ji serokweziriyê hatibû dûrxistin.
Piştî vê dûrxistinê der barê şîrketên li ser
navê Şerîf û zarokên wî de dozên nelirê-
tiyê hatibûn vekirin.

Îsraîl diçe
hilbijartinên pêşwext
TELAVÎV -Hikûmeta Îsraîlê ku serokwezîriya
wê Benyamîn Netanyahû dike biryar da ku di
nîsana 2019’an de li welat hilbijartinên pêş-
waxt pêk werin. Li gorî agahiyên ku ji çape-
meniya Îsraîlê hatin wergirtin serokên
partiyên ku di hikûmeta koalîsyonê de cih di-
girin li ser hilbijartinê li hev kirine û li ser vê
yekê biryara hilbijartinê hatiye dayîn. Biryara
hilbijartinê berdevkê serokwezîr Netanyahû li
ser hesabê xwe yê twîtterê ragihand.

Hejmara qurbaniyên
tsûnamiyê zêde bû
CAKARTA - Li Endonezyayê hejmara qurbani-
yên tsûnamiya ku roja şemiyê ji ber teqîna
volkanê Anak Karakatoayê çêbû, zêde bû.
Li gorî agahiyên ku ji aliyê rayedarên Endo-
nezyayê ve hatine dayîn hejmera qurbani-
yan derketiye 373 kesî û bi hezaran kes
birîndar bûne. Her wiha pisporan ragihand
dibe ku hin pêlên din jî pêk werin û ji welati-
yan xwestin ku xwe ji peravan dûr bixin. Be-
riya çend salan ji ber teqîna heman volkanî
36 kesan jiyana xwe ji dest dabû.
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Dewa Roboskî ya ke girêdayê qezaya
Qilabanî ya Şirnexî de 28ê Kanûne
2011î de saet 21.20î de teyareyanê artêşa
tirkî yê şerî F-16 Herêma Başurê Kurdis-
tanî bombarduman kerdî û netîceyê
bombardumanî de 34 hemwelatijê kurdî
ke zafê înan doman bî û snor ra mazot û
cixare ardêne ameyî qetilkerdiş. Qetli-
yam ra nata 7 serrî derbaz bî, la dayîkî
hema zî sîya xora danî. Qetlîyam xetê
Ajansê Xeberan yê Dîcle (DÎHA) ke bi
Qeranameyê Hukmê Qanûnî ame pada-
yîş, Roj Tv ûANFyî ra serwîsê pêroyê
dinya ame kerdiş.
Dayîkê Roboskî qewimîyayîşê qetlî-

yamî ra nata bêmaben têkoşînê xo
dewam kenî û hîna zî vengê qêrayîşê
înan û dejê înan rîyê înan ra asîyeno.
Dewe bi xozaya xo behiştî ya, la cehe-

nem kena vîrê merdimî. Waştişê dewi-
jan oyo kewa hesab bêro perskerdiş.
Mehkemeya Qanûno Bingeyî (AYM)
bi mehneya ‘belge kêmîyî’ muracatê
avûkatan red kerde û aşma gulana
verên de Mehkemeya Heqanê Merdi-
man ya Ewropa (MHME) zî bi eynî
mehneyan muracat red kerde. Qerarê
MHMEyî raştê reaksîyonan ame.

Nîmeyê înan wendekar bî
Amîna Encuya ke lajê xo Salîh En-

cuyo 18 serrî qetlîyam de vindî kerde qi-
seykerdişê xo de wina va: “Domanê ma
hetêAKPyî ra ameyî qetilkerdiş. Înan
parçe parçe kerdî. Roja yewin de vatî
‘Nê terorîst î. Ma înan kişt.’Domanê ma
terorîs nêbî. Pêro zî dewij bî. Mecburî
vera şîyî sînor. Sewbîna çîyo ke ma pê

debara xo bikerî çin o. Ma bê alternatîf î.
Lajê mi wendekar bî. Dewlete rewşa ma
zanayêne. Ma cenazeyan nêdî. 7 serrî yo
ke ma edalet wazenî.”

Kes vengê ma nêeşnaweno
Xanim Encuya ke lajê xo Seyîthan

Encuyî qetlîyam de vindî kerde qisey-

kerdişê xo de wina va: “Lajê nîşanîya
lajê xo kerde û waştîya ci estbî. Pîyê
ci 3 reyan estoreyê ci nimit, la o reyna
zî şî û cenazeya ci ame. Kesê ke înan
kiştî helbet do ceza biancî. Her ke ma
edalet wazenî kesêk vengê ma nêaşna-
weno. Dewlete domananê ma kişte û
çîyêk zî nêkerde.” ŞIRNEX

Xo serê Rojawanî de awan kerdî

Do vernîya faşîzmî bêro girewtiş

25 Kanûne 2018 Sêşeme

Bazar esto la kar çin o
COLEMÊRG -Serra 2011î de wextê şaredarîya Partîya He-
rêmê Demokratîkî (DBP) de seba ke seyarrotişan rê biba
hetkar û berardişê mintiqa bidê naskerdiş, bazarê şarî ke
60 kargehan ra pê yeno, amebî akerdiş. Serra ewil ke bazar
amebî akerdiş de kargeh zêde bî. La badê ke OHAL ame

îlankerdiş û ti kargehêk nêameyê akerdiş û heta nika 30
kargehî ameyê padayîş. Esnafê ke serê sibayî kargehê xo
akenê, heta şan de ti karêk nêkenî û saetê şewe de karge-
hanê xo padanî. Esnafî reaksîyon nîşan danê krîzê ekonomî
û qayûmî şaredarî rê û dîyar kenî ke ê ti karêk nêkenî.
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Berpirsîyarê Karê teberî û hemsereko
hetkar yê HDPyî Hîşyar Ozsoyî der-
heqê gefanê Erdoganî yê serê Roja-
vayî de qisey kerd. Ozsoyî dîyar kerd
ke di hetê polîtîkaya Erdoganî estê.
Hetêk ra wazeno miletperweranê Tir-
kîye xo dima bianco û bireso serkew-
tiş. Hetêna ra zî wazeno ke bi nê gef û
hêrişan serê bêîstîqrarîya sîyasî, îqtî-
sadî û komelkî bigîro.
Ozsoyî dewamê qiseykerdişê xo

de nê vatî: “Konjonktur no yo,
Erdogan wazeno ke nê çîyî
serê weçînitişanê cayîyan de
tesîr bikerê. Wextê ci we-
çînitişan dir eleqedar o,

la polîtîkayêka stratejîke ya derge yena
rayraberdene. Eke weçînitişan de zî
biser bikewo seba raşte ra wedartişê
heme qezencan do bikewo dewre. He-
defo bingeyên ê na polîtîka qezencê

kurdan ê. Ma vînenê ke Roja-
helato Mîyanênî yê newî
yeno dîzaynkerdene. Dew-
leta Tirkîye xo rê hemparê
xeletî weçînaye. Kamca

çete esto hemine arê
dayê. Polîtîkaya
Tirkîye ya îqtî-
dar ra fînayîşê
Esadî nê-
menda. Nuq-

teya binpaykerdişê sînorî de Tirkîye sûc
kena. Kurdî do nê rê razî nêbê û do nê
sey îşxal biercnê. Ma do heme platfor-
man de biyarê ziwan ke ma hemverê nê
de yê. Nê 2 serranê peyênan de çi keso
ke reaksîyon ramojneno yeno destbend-
kerdene. Leyla Guvene zî seba vatişanê
xo derheqê Efrînî amî tepiştene.”
Ozsoyî peynîya qiseykerdişê xo de

nê vatî: “Dewlete bi temamî agêraya
makîneya şerî. Kurdî nê qebûl nêkenê.
Netîceyê dejanê pîlan de Kurdî yenê
têhet. Bi Efrîn heme Kurdî hetê hîsî ra
ameyî têver. Hêrişê winayênî do ye-
wîya neteweyî ya Kurdan hîna bikero
zêde û bihêz.” STENBOL

Seba weçînayîşê herêmî ke do 31ê
adara 2019î de pê bêro, muracatê
vernamzedî yê Partîya Demokratîke
ya Şaran (HDP) 18ê kanûne de qe-
dîya yî. Wekîla Hemserekî ya Berpir-
sîyara Îdareyê Herêmî ya HDPyî
Yurdusev Ozsokmenlere dîyar kerde
ke seba weçînayîşê herêmî muracatê
zêde ameyî kerdiş.
Yurdusev Ozsokmenlere qi-

seykerdişê xo de wina va: “Hem-
verê heme zextan de xeylê
muracatî ameyî kerdiş. Prosesê
peyînan de taybet Amed, Riha,
Colemêrg ûWanî de eştî serê ko-
meleyanê ma û embazanê ma te-

piştî. Cok ra ma prosesê muracatan
derg kerde. Muracatan ra tewr zêde yê
cinîyan estî. La polîtîkayê hêrişkar yê
AKPyî vera zaf tay muracat kêmî bîyî.
Weçînayîş seba kurdan û cinîyan zaf
muhîm o. Heme çî ra ver do vernîya fa-
şîzmî bêro girewtiş. Polîtîkayê ma yê
keAKP û MHP vindî bikerî estî. Zerre

û teber de polîtîkayê şer danî
meşnayîş. Hetêk de qetilbî-
yayîşê cinîyan zêde bîyo.
Merdim yenî tepiştiş û tew-
qîfkerdiş. Hemverê Rojawan
de planê hêrişkar yenî ker-
diş. Ma prosesêko zehmetin
ra derbaz benî.” ANQARA

2018 bi qedexeyan derbaz bî
Tax û mezrayê girêdayeyê qezayanê
Licê, Hênê, Karaz, Farqîn, Pasûr û
Hezro yê Amedî serra 2018î bi qede-
xeyanê tebervejîyayîşî derbaz kerdî.
Zafê ci 6 qezayanê Licê de hezar û
58 reyî tax û mezrayan de qedexe-
yanê tebervejîyayîşî ame îlankerdiş.
Qedexe ge-ge rojek, ge-ge zî 3 roj û
hewteyêk dewam kerdî. Heremê ke
ameyêne qedexekerdiş de operas-
yonê leşkerî pê ameyî. Herêmê qede-
xekerde bi SÎHA û ÎHAyan ameyêne
qontrolkerdiş. Leşkerî herêman piş-
têne û şîyayîş û ameyîşê tax û mezra-
yan qedexe kerdêne.
Çerênayîşê heywanan daxî bi

hemwelatîyan qedexe kerdî û hem-
welatî nêeşkayêne şêrî zozanan.
Operasyonê serê dewanê Xeraba û
Çemê Elîka de çar dorme girîyabî.
Leşkeran eştî serê keyeyan û heqaret
bi hemwelatîyan kerdî.
Hemwelatîyî polîtîkayê ajanî

reyde rî bi rî mendî û înan ser de
koçkerdiş ame ferzkerdiş. 65 tax û
mezrayanê qezayanê Licê û Hênê de
4 teşrîna verêne de qedexe amebî
îlankerdiş û hewteyêk dewam kerdbî.
Îdarekarê Şîrketê Anonîmî yê Vila-
kerdişê Cereyanê Dîcle (DEDAŞ) zî
qedexeyan de cereyanan birnayî û
ceza birnayî hemwelatîyan. AMED

Amerîka şî ha!
Şerê Cîhanê yê hîrêyine de hem
tesadûfî zaf estê hem zî surprîzî. Nê
rojanê peyênan de wexto ke serekê
DYA vat: êdî çi sebeb nêmendo ke
hêzê ma Suriye de bimanê, DAÎŞ
ame qedênayene gelek dewlete, rêx-
istin û şexsîyetî şok ravêrna. Labelê
seba ma kurdan bi taybet seba Tevgera
Azadîye çîyêko ecêb çin bî. Çunke
kurdê bi fam tarîxê xo baş zanê û
goreyê nê zanayîşî hereket kenê.

Bala xo biderê; şerê Cîhanî yê
yewine de şaro kurdî sere wedard,
dişmen welatê xo ra qewirna la çîyêk
dest nevist. Şerê Cîhanî yê diyine de
kurdan fina şer kerd la çi bi dest
kewt? Hema vaje qet. Komara Ma-
habat ame ronayene la wexto ke
Rusya piştgirîya xo birna, badê
yewendes mengan rijîya. Rewşa şerê
Cîhanî yê hîreyine de rewşa wina
ya? Bêgûman ney?

Rayber Abdullah Ocelanî Serra
1973 de resmî dest bi têkoşîne kerdo.
Eke ma a serre ra bigîrê dest no
çewres û panc serrî yo têkoşîn
bêmabên devam keno. Eke ma
têkoşînî bi ronayîşê PKK ra bigîrê
dest no çewres serrî yo têkoşînêko bi
xurt yeno kerdene. Badê nê têkoşînî
de nê rojan de zî yeno dîyene ke êdî
kurdî bîyê bihêz. Hêzanê Cîhanî sey
verê nêşenê goreyê xo reng bidê
kurdan û kurdan ser o bireyê
goreyê keyfê xo bide. Qandî cû her
kurdê welatperwer ganî roje de qet
mebo reyêk şukur PKK rê bikero.
PKKê çarenusa seyan serran vurna
û kurdo azad arde were.

Rayber Ocelanî bi fikranê xo yê
raver PKK rona. Wextêko hewce de
strateji vurna û vîrdozî de newek-
erdişê muhîmî viraştî. Badê cû PKK
bîye partîyêka ke qet bin nêkewena.
Ewro Rojawanê Kurdîstanî de zî no
fikir bi kadro û gerîlayanê pêtî şaranê
herême rê azadîye ano. Her ke şaran
rê azadîye ano, azadîya kurdî zî tesîl
keno. Qandê cû şukur ke PKK esta.
Eke nêbîyêne sey şerranê verê yê
Cîhanî bîyêne û na fin kurdî orte ra
ameyêne wedarnayene.

Babetêko bîn zî esto: nê rewşanê
winasî de xayinî qet nêvindertê. Ray-
berê Qop û Kasim çi bi serewedari-
tişan kerd her kes zaneno. Ewro zî
xayînî estê. Xayînî zaf ê zî. Winî zaf ê
nêyenê amortene. Ganî şaro kurd
vera nê xayinan de pêt vindero, nêke
sey verê eşkenê nê serewedaritişî zî
bin fînê. Nê xayinan ra yê tewr zaf
yenê zanayene xayinê ke xo rê vanê
ENKS yê. Bi tehdîtkerdişê Tirkîya ra
nê xayinan zî lez dayo xo. Verê
mîkrofonê kanalanê dewleta tirke de
winî qisey kenê merdim şaş maneno.
Sey faşîstê tirkan qisey kenê û xo zî
sey welatperwer nîşan danê û wayîr
Rojawanê Kurdîstanî vejîyenê. Seba
dolar û menfaatê keyeyî wina kenê.
Wera nînan de ayabîyayîş lazim o.

Çend qisayî zî roşnvîran ser o. Çi
heyf! Roşnvîrê ma yê korfam estê.
Xora korfamî nêweşîyêka bêderman
a. Nê roşnvîrê korfam hîna zî
rexneyan anê PKK ser o. PKK no
çewres û panc serrî yo seba kurdan
fedakarîye kena û gan û gonî dana.
Her roje serkewtenanê newîyan şaro
kurdî tacîdar kena. Wexto ke wina
kena bi vîrdozî û sîyasetê xo ya kena.
Tay roşnvîrî çirê hîna zî netewperestî
ferz kenê ke? Netewperestî ma dana
vindîkerdiş. Dewletperestî ma dana
vindîkerdiş. Çirê ma rêbazanê ke ma
danê vindîkerdiş de Israr bikerê ke?

Serkewtiş û ameyoxêko azad
avankerdiş vîrdozîya PKK ra ravêrena.
Qandê cû her keso/a samîmî û dirust
o/a ganî cehd bikerê û vîrdozîya
PKK`ê ra fam bikero ke serkewtişê
şaro kurdî de keda ci estbo.

V
Azad ARARAT
ewrês Kaşka

vewreskaska16@gmail.com

Paytextê Swêdî Stockholm de bi aktîvî-
teyêk qirkerdişê Mereş, Roboskî û 19ê
Kanûne ameyî protestokerdene û êyê
ke hetê çeteyan û dewleta Tirkî ra
ameyî qetilkerdene ameyî vîrardene.
Federasyonê Yewîyanê Elewîyan ê
Swêdî bi wesîleya serrgêra qikerdişanê
Mereş, Roboskî û 19ê Kanûne aktîvîte-
yêk organîze kerde.
Hemsereka Federesyonê Elewîyan

ê Swêdî Nevîn Kamîlogullari ya ke
şewe de qisey kerd, vat ke qirkerdişê
Elewîyan bi destê dewlete bi û wina
dewam kerd: ‘’19ê Kanûne de 34 te-
pişteyî bi destê dewlete bi vêşnayîşî
ameyî qetilkerdene. 28ê Kanûne de 32
dewijê Roboskî yê ke zafê înan domanî
bî, bi destê dewlete ameyî qetilkerdene.
Ma nê qirkerdişan çirey xo vîra nê-
kenê. Seba ke vernîya qirkerdişanê ne-
weyan bêro girewtene, ganî dewleta
Tirkî hesabê nê qirkerdişan bido.’’
Qiseykerdişan ra dima derheqê

qirkerdişan de belgefîlmî ameyî
seyrkerdene. Bado zî Asli Yalcinoglu
êyê ke qirkerdişan de ameyî qetilker-
dene, bi deyîranê Kurdkî û Tirkî yad
kerdî. STOCKHOLM

Swêd de
vîrardişî

Dewa Roboskî de 28ê Kanûna 2011î de netîceyê bombardumanê teyarayanê şerî
yê TSKyî de 34 kesî cuya xo vindî kerdî. Dayîkî hema zî sîya xora danî. Dayîkê
ke domananê xo vindî kerdî dîyar kerdî ke ê fek têkoşînê xo ra vera nêdanî

Kesêk vengê qêrayîþê ma nêþnawit

Hem domananê ma kiştî hem zî ma muhakeme kenî
Seke yeno zanayene 28ê Kanûna 2011î
de teyareyê artêşa tirkî yê şerî F-16yî
dewa Roboskî ya qezaya Qilabanî ya
Şirnexî bombarduman kerdî û pêropîya
34 kesî netîceyê bombardumanî de kişî-
yayî. Qetlîyam keweno serra xo ya 7.
Qewimîyayîşê qetlîyamî de heme îdare-
karê dewlete hedîse sey ‘Qezaya ope-
rasyonî’ dayî nîşandayîş. Waştî ke bi
şenklê qeza qetlşyam bigêrî. Her çiqas
ke 7 serrî derbaz bibo zî hîna berpirsîyar
nêameyî aşkerakerdiş. AHM û MHMEyî
muracatê avûkatan red kerdî û keyeyê
Roboskî 350 hewteyo ke adalet wazenî.

Parlamenterê Partîya Demokratîke
ya Şaran (HDP) yê Şirnexî yê kehen Fer-
hat Encu bira û xeylê merdimanê xo qet-
lîyam de vindî kerdbî. Encu di serrî yo ke
tewqîfkerde yo û yeno muhakemekerdiş.
Mezelê 34 kesan dewe de yî. Keyeyî bi
dejê domananê xo rakewenî û wirzenî û
kincanê sîyayan xora danî. Qetlîyam ra
dima ciwanê dewe verê xo dayî metropo-

lan û bazirganîya sînor temamî ame pa-
dayîş. Şivan Encu hîna16 serrî yê xo de
qetlîyam de cuya xo vindî kerd û dayîka
Encu Hedîye Encuye waşte ke kerdoxê
qetlîyamî bêrî aşkerakerdiş. Badê mergê
Şivan Encuyî bira ci Sînan (19) qezayêka
trafîkî de cuya xo vindî kerd. Dayîka

Hamza Encuyo ke o zî qetlîyam cuya
xo vindî kerdbî, Kadrîye Encuye dêsê
keyeyê xo de fotografê heme kesan da-
liqnaya û va: “Ma do tesilî aye roje xo
vîra nêkenî. Ma do doza domananê xo
dima bibî. Kesê bi wijdan wa wayîrê
doza ma bivejîyî.” ŞIRNEX
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Gotina Pêşiyan

Şimika xwe biqetîne

lê ji hevalan nemîne.

Çand
û Huner
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Bi zimanê xwezayê distrê

Li Kelarê pêşangeha pirtûkan

Bi payîzokan
şev geş kirin

Çeteyên DAIŞ’ê dema ku derketin, li Sû-
riye û Iraqê di nava saetan de bajar dagir
dikirin. Tirs û xofa DAIŞ’ê di demeke
pir kin de hema hema li temamiya cî-
hanê belav bû û tu kesî nedikarî pêşî li
berfirehbûna DAIŞ’ê bigire. Di vê
demê de şervanên kurd, li rojava û ba-
şûrê Kurdistanê têkoşîneke bêhempa
meşandin û bala hemû cîhanê kişandin
ser xwe. Ji bo şopandina têkoşîna şerva-
nan û naskirina wan, ji her deverên cî-
hanê rojnameger, sînemager, derhêner,
siyasetmedar û hwd. herikîn rojava û
başûrê Kurdistanê. Yek ji van jî wênegir
û derhêner Joey Lawrance bû.
Wênegir û derhênerê kanadayî Joey

Lawrance di 18 saliya xwe de bi saziyên
weke National Geographic Channel û
Canon History Channelê re xebitiye. Di
heman demê de wêneyên gelek kesên
navdar ên wek Robert De Niro û Danny
DeVito Jenifer Lawrence kişandine.
Lawrance niha jî bi projeyên xwe yên
belgefîlmê û pirtûka xwe ya wêneyan, tê-

koşîna gelê kurd a li başûr û rojavayê
Kurdistanê bi raya giştî re parve dike.

Mijarên spesîfîk dişopîne
Ji ber meraqa wî ya li ser jiyanên

cuda, Lawrance li ser gelek mijarên spe-
sîfîk xebitiye. Ji bajarê Varansî yê li qera-
xên çemê Ganjê ku ji bo hîndûyan pîroze
heta Cejna Pîrebokan, gelek projeyên
cuda amade kirine. Lawrance bi xebata
xwe nîşan dide ku kişandina wêneyekî
serkeftî, tenê bi zanîna agahiyên teknîkî
ve girêdayî nîne. Di heman demê de girê-
dan û hezkirina wênegir a bi mijara têkil-
dar re jî girîng e.

Şervanên kurd meraq dike
Herî dawî jî Joey Lawrence ji bo ki-

şandina wêneyên gerîlayên PKK’ê û şer-
vanên YPG’ê, 2 caran çûye başûr û
rojavayê Kurdistanê bûye. Projeya wî ya
Vanity Fair: Italia, Internazionale’yê hate
pêşandan û di The Independent’s Satur-
day Magazineê de jî weke çîroka bergê
hate weşandin.

Perspektîfa şexsî û xweser a şer
Di projeya xwe ya li Kurdistanê de

şervanên jin û zilam ên li eniyên şer ên
pêş li dijî çeteyên DAIŞ’ê şer dikin,
vedibêje. Bêyî astengiyên çapemeniya
serdest, bi saya vê projeyê perspektîfa
şexsî û xweser a şer pêşkeş dike. Proje
ji 3 beşan pêk tê. Di beşa yekemîn ku
di sala 2015’an de bi dawî kir, Guerilla
Figters of Kurdistan (Şervanên Gerîla
yên Kurdistanê) heye.

Beşên duyemîn û sêyemîn
Di beşa duyemîn ku di sala

2017’an de bi dawî kir de Born From
Urgency (Çêbûna Ji Neçariyê) û di
beşa sêyemîn a ku di heman salê de bi
dawî bûye de jî Welcome to Raqqa
(Hûn Bi Xêr Hatin Reqqayê) heye. Ev
belgefîlm li ser malpera webê ya Law-
rence dikarin werin temaşekirin. Lê
yên ku li Tirkiyeyê dikevin malperê,
nikarin xwe bigihînin van belgefîlman.
Bi bikaranîna VPN’ê kes dikarin xwe
bigihînin malperê.
(https://joeylshop.com/

https://joeyl.com/portfolio/cate-
gory/guerrilla-fighters-of-kurdistan)

Pirtûka wêneyan
Têkildarî mijarê Lawrance

dibêje ku ew ji têkoşîna kur-
dan a li Iraq û Sûriyeyê pir

bi bandor
bûye. Law-
rance

diyar dike ku ew serfiraz e ku şa-
hidiya vê têkoşînê kiriye. Di
heman demê de Lawrance pir-
tûka wêneyan a bi navê We
Came From Fire -Kurdistan’s
Armed Struggle Against ISIS
(Em ji Agir hatin-Li Kurdis-
tanê Li Dijî DAIŞ’ê Têko-
şîna Çekdarî) jî amade
kiriye. Ev pirtûk dê di
adara sala 2019’an de bi
awayekî
fermî bê
pêşkêşkirin.

Ayşe Şewaxî li gundê Celedur a nav-
çeya Pertek a Dêrsîmê dijî, tevî zexta
feodal a li ser, muzîk û kilamên xwe
çêdike. Ayşe Şewazî bi strana xwe ya
‘Baran Barî’ hat nasîn. Ayşe Şewaxî bi
dengê xwe yê xwezayî û ji dil a di al-

buma ‘Aşiqên Gel ên Dêrsîmê- Sarra’
bal kişand bi albuma xwe ya nû ‘Şîr û
Kef’ kêfxweşî û êşên gel tîne ziman.
Ayşe Şewaxî der barê destpêkirina

muzîkê de axivî û diyar kir ku wê di
temenê biçûk de ji sazê pir hez kiriye û

wiha got: “Ez pir
biçûk bûm, min
stran digotin. Lê
tenê mêran tenbûr
lê dixistin. Ji bo
jina qedexe bû.
Guneh bû. Min ji
bavê xwe xwest lê
bavê min neanî.
Min jî kir înat.
Piştre bavê min
anî. Min lê xist.
Lê herî dawî ez
hîn bûm.”

Ayşe Şewaxî bal kişand ser çanda
feodal a li gund û wiha got: “Ji ber min
li sazê dixist ez hatim şermezarkirin.
Nedihiştin keçên wan bên cem min. Ji
ber vê min veşarî lê dixist. Min pêva-
joya zehmet derbas kir. Tenbûra min
wek zaroka min bû.”
Ayşe Şewaxî di dawiya axaftina

xwe de bi lêv kir ku wan deman me-
zinên wan radyo guhdar dikirin û
dema Ayşe Şan, Meryem Xan derdi-
ketin bi bandor dibû û wiha dawî lê
anî: “Min dixwest ez jî wek wan
bêjim. Yekane xeyala min ev bû. Ez
dixwazim kilamên xwe bi zimanê
xwe bêjim. Yên îlhamê didin min
çiya û xweza ne. Ez li çiyayan
mezin bûm. Ez zimanê wan baş di-
zanim. Sira serkeftina min jî ji wir
tê.” DÊRSIM

Li Kelarê pêşangeheke pirtûkan
hat vekirin. Di pêşangehê de zê-
detirî hezar pirtûk amade bûn û
rastî eleqeyek mezin hat.
Pirtûkxaneya Giştî ya Kelarê

bi alîkariya pirtûkxaneyên En-
deşê, Rênma û Hawraman pêşan-
geheke pirtûkan vekir. Pirtûk ji
sedî 30, 40, û 50’ê nirxê xwe
kêmtir hatin firotin û heya 30’yê
vê mehê dewam bike. Di pêşan-
gehê de zêdetirî hezar pirtûkên
siyasî, aborî, civakî, jin, helbest
û gelek cûrên din hebûn. Pêşan-
geha pirtûkê bi taybetî ji aliyê
xwendekaran ve rastî eleqeyek
mezin hat. SILÊMANÎ

Bi pêşengiya Chalak Eventsê li Tak-
sîma Stenbolê ji bo bîranîna dengbêj
Nesrîn Şêrwanê du rojan bi beşdariya
dengbêjên herêma Botanê şevbihêrka
dengbêjan hat lidarxistin.
Dengbêj şeva ewil li salona Şa Per-

formansê derketin ser dikê û şeva
duyem jî li Şevîn Kafe derketin pêş-
berî stranhez û kilamhezan. Dengbêjan
bi awazên payîzokan şevê li Stenbolê
geş kirin.
Ji dengbêjên Botanê dengbêj He-

nîfa Şirnexî, Kurdê (Kurdistana
Spêrtî), Cemalê Mihê û Evdilayê Goyî
ku beşdarî şevbihêrkan bûn daketin
Kolana Îstîklalê û vê kolana ji her ba-
werî, çand, netewe û zimanî ku mirov
lê hene, bê stran nehiştin û bi bilindki-
rina dengê stranan û kolan şên kirin.
Dema dengbêjan li Îstîklalê strana
“Bejnê” gotin bala mirovan kişandin
ser xwe. STENBOL

NAVENDA NÛÇEYAN

Têkoşîna kurdan vedibêje
Wênegir û derhênerê kanadayî Joey Lawrence li ser têkoşîna gerîla û şervanên kurd ên li
başûr û rojavayê Kurdistanê, projeyeke belgefîlmê ku ji sê beşan pêk tê amade kiriye. Law-

rance dibêje ji ber ku şahidiya têkoşîna kurdan kiriye, serfiraz e

Dê îro cara dawî fîilma 14’ê Tîrmehê li
Sînemaya Salim a Silêmaniyê were
nîşandan. Piştî nîşandana filmê jî dê
rewşenbîr û derhênerên başûrê Kurdis-
tanê li ser fîlmê guftûgo bikin.

Li gorî daxuyaniya Sînemaya Salim
bername dê saet di 13:00’an de di
çarçoveya projeya ‘Bi hev re ji bo dîtina
fîlm’ Fîlmê 14’ê Tîrmehê were nîşandan.
Her wiha wê di dawiya fîlmê de komek
nivîskar û derhêner der barê naveroka
fîlmê de guftûgoyan bikin.

Nêzî mehek e li Sînemaya Salim a
Silêmaniyê fîlma 14’ê Tîrmehê tê nîşan-
dan û rastî eleqeyek mezin tê. Li ser
xwesteka xwendekar û ciwanan nîşan-
dana fîlm hat dirêjkirin. Fîlma
berxwedana 14’ê Tîrmehê 2 saet û 45
deqe ye. Li başûrê Kurdistanê bi jêr-
nivîsa Zaravayê Soranî tê pêşandan.

Fîlma berxwedana 14’ê Tîrmehê ku
derhêneriya wê Haşim Aydemîr dike, li
ser berxwedana kadroyên pêşeng ên
PKK’ê, welatparêzên kurd û şoreşgerên
Tirkiyeyê ya li dijî zilm û hovîtiya
dewleta tirk li beramber girtiyên li zîn-
dana Amedê kirine, hatiye çêkirin.

Fîlm rojiya mirinê ya berxwedana
14’ê Tîrmehê heya niha beşdarî çend
mîhrîcanên fîlman ên navneteweyî û
herêmî bûye û di çend qadan de jî hê-
jayî xelatê hatiye dîtin. Fîlm di gelek
mîhrîcanên navneteweyî de hat pêşan-
dan. SILÊMANÎ

Dê fîlma 14’ê Tîrmehê

guftûgo bikin
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