
‘Em ê bi têkoşîna xwe
hesabê Roboskê bipirsin’ AKP ji mirina Akbaba berpirsyar e

Girtiyê nexweş Îbrahîm Akbaba yê 70 salî ku li Girtîgeha Tîpa F ya Edîr-
neyê dihate girtin, dema ku bi Sîstema Deng û Dîmen (SEGBÎS) îfade dida,
krîza dil derbas kir. Akbaba piştî krîzê jiyana xwe ji dest da. Bi Akbaba re
di asta bilind de nexweşiyên diyabetê, dil û kataraktê hebûn û emeliyata
dil lê hatibû kirin. Parlementera HDP’ê Ayşe Acar Başaran diyar kir ku
hikûmeta AKP’ê ji mirina Akbaba berpirsyar e û got, “Endamên DAIŞ’ê tê
berdan lê girtiyên nexweş terkî mirinê tên kirin.”... RRÛÛPPEELL -- 33

KCK’ê bi daxuyaniyekê
kesên ku di komkujiya
Roboskê de jiyana xwe ji
dest dane bi bîr anî.
KCK’ê destnîşan kir ku
dê bi têkoşîna xwe
hesabê komkujiya Ro-
boskê bipirsin.
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22001199 ddêê bbiibbee ssaallaa jjiinnaann
Jinan di sala 2018’an de li dijî
kuştin, binpêkirin û tundiya li dijî
jinan têkoşîna xwe berdewam kir
û kolan vala nehiştin. Jin bi bir-
yar in ku di sala 2019’an de jî
bêhtir xwe bi rêxistin bikin û dak-
evin kolanan. Jin bi biryar in ku
bi rêxistin û biryarek xurttir der-
basî 2019’an bibin... RÛPEL - 2

rojname

Otlu û Keskîne zî dest bi grevê vêşanîye kerdî R6

DAXWAZ
ZELAL E

Li girtîgehan û li Strasboûrgê û başûrê Kurdis-
tanê ji bo rakirina tecrîda li ser Rêberê Gelê Kurd
Abdullah Ocalan çalakiyên greva birçîbûnê ya
bêdem û bêdorveger dewam dikin. Hevseroka
KCD’ê Leyla Guven 53 roj in, li gelek girtîgehan
42 girtî 2 hefte ne, 22 girtî 4 roj in û li Stras-
boûrgê jî 15 girtî 2 hefte ne di greva birçîbûnê ya
bêdem û bêdorveger de ne.

BERXWEDAN DEWAM DIKE

Hevserokê HDP’ê Sezaî Temellî diyar kir ku Leyla
Guven ji bo pêşeroja Tirkiyeyê daxwazek pir zelal
tîne ziman û wiha got: “Hevala me Leyla Guven
daxwazeke zelal tîne ziman. Dibêje, ‘Bila tecrîd bi
dawî bibe, parêzerên Ocalan karibin tavilê hevdîtinê
bikin’. Pirsgirêkên giran ên tenduristiyê yên Guven
hene. Ev xemsarî û bêdengî wê rê li ber rewşeke
neyînî di tenduristiya wê de veke.”... RÛPEL - 3

BILA TECRÎD BI DAWÎ BIBE

HDP xebatên xwe yên Hilbijartinên Herêmî
yên 31’ê adarê didomîne û îro ji bo diyarki-
rina namzetên xwe pêngavek girîng diavêje.
Di vê çarçoveyê de HDP li bajarên mîna
Amed, Wan, Colermerg, Bedlîs, Mûş, Agirî,
Mêrdîn, Şırnex, Êlih, Riha û Dersimê
pêşhilbijartinê dike... RÛPEL - 3

Ji bo namzetan
diçin ser sindoqan

Jinan li Amedê, bi şahiyekê Navenda Jinê ya
Rosayê vekir. Seroka Damezrêneriya
Navenda Jinê ya Rosayê Adalet Kaya diyar
kir ku ji bo têkoşîna jinê mezin bibe ev
navend vekirine û got: “Wek alternatîf me ev
sazî vekir. Em bi saya têkoşîna jinên wek
Rosa Luxemburgan li vir in.”... RÛPEL - 2

Navenda Jinê ya
Rosa hat vekirin

Eke Tirkîye
hêriş bikera

do bikewa çale
Parlementerê
HDPyî yê
Amedî Hîşyar
Ozsoyî derheqê
operasyono
muhtemel yê
Tirkîye yê
hemverê Vakur
û Rojhelatê
Sûrîye de qisey
kerd. Ozsoyî
qiseykerdişê xo
de wina va:
“Eke Tirkîye
hêriş bikera do
bikewa çale”...
RÛPEL - 5

Dayikên Şemiyê, di çalakiya xwe ya dawiya sala 2018’an kom bûn, ji bo sala
nû hêvî kirin ku windayên xwe bibînin û Tirkiye bibe welatek demokratîk

Dayikên Şemiyê ji bo ku winda bên dîtin, kujer bên darizandin di hefteya 718’an de xwestin li Qada
Galatasarayê daxuyaniyê bidin çapemeniyê. Lê polîsan dîsa dayik asteng kirin û destûr nedan ku
dayik li Qada Galatasayê daxuyaniyê bidin çapemeniyê. Dayikan li ber ÎHD’a Stenbolê daxuyanî
dan û wiha gotin: “Em dixwazin pêkanînên li ser me bi dawî bibin. Dorpêça polîsan a li Galatasa-
rayê bi dawî bikin. Ji 27’ê Gulana 1995’an ve Galatasaray cihê hevdîtina me ye.”... RÛPEL - 3

Hêviyên sala nû

Li Lêlikanê 6 leþkerên
tirk hatin kuþtin

3

Qeyûm AKP’ê yê Şareda-
riya Navçeya Sûrê ya
Amedê Abdullah Çîftçî ku
mîna gelemperiya qeyû-
mên din mal û milkê şare-
dariyên gel dişêlînin, 14
erseyên li Zanîngeha Dîc-
leyê ku mulkiyeta wan aîdî
şaredariyê ne, berpêşî
îhaleyê kir... RÛPEL - 3 

Qeyûm 14
erseyan difiroşe
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Di sala 2018’an de jinên ku bênavber berxwedan û rêxistinbûna xwe ya li dijî hemû êrîşan domandin, bi biryar in ku di sala 2019’an de jî ev
berxwedana xwe derxin asta herî jor. Di vê salê de jin tevî hemû êrîş, zext û astengiyan jî kolana terk nekirin û daxwazin xwe anîn ziman

Ji bo rakirina tecrîdê dengê xwe bilind bikin

30 Kanûn 2018 Yekşem

JIN Di vekirina navendê de çalakiya Guven hat silavkirin
AMED -Li dijî girtina saziyên jinan wekî alternatîf Navenda Jinê ya
Rosayê li Amedê hat vekirin. Di merasîma vekirinê de seroka da-
mezrînera navendê Adalet Kaya axivî û diyar kir ku ji bo têkoşîna
jinê mezin bibe ev navend vekirine û wiha got: “Piştî hewldana
darbeyê êrîş li ser saziyên jinan hatin kirin û hemû sazî hatin gir-

tin. Wek alternatîf me ev sazî vekir. Em hemû dizanin ku li dijî tun-
diyê kesek tenê nikare têbikoşe loma rêxistinbûyîn lazim e.” Di
axa0ina xwe de Kaya bal kişand ser çalakiya Leyla Guven ku ev
52 roj in li dijî tecrîdê di çalakiya greva birçîbûnê ya bêdem û bê-
dorveger de ye û got ku ew çalakiya Guven ji dil silav dikin.
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Kongreya Star bi daxuyaniyekê
tecrîda li ser Rêberê Gelê Kurd
Abdullah Ocalan û gefên dew-
leta tirk ên li ser axa Rojava û
bakurê Sûriyeyê şermezar kir.
Daxuyanî li gundê Akubê yê gi-
rêdayî Şêrewaya Şehbayê ji
aliyê mamosteya zimanê kurdî
Zeyep Hesen ve hat xwendin.
Komunên xweser û hemû sazî û
dezgehên jin di daxuyaniyê de
amade bûn.
Di daxuyaniyê de hat diyar-

kirin ku Ocalan rêberekî zana û
hem tim pergala jiyana hevbeş
ji bo civakê pêş xistiye û wiha
hat gotin: “Rêber Apo her tim

sembola berxwedanê ye. Li
hemberî şerê îxanet û biraku-
jîyê jî helwest nîşan daye. Di
biryara berdewamkirina berx-
wedanê, geşkirina azadiye û bi-
lindkirina ala serkeftinê de israr
dike. Li ser vê bingehê em bi
navê Kongreya Star û tevahî
jinên azadîxwaz hemû komplo,
dagirkerî û tecrîta li ser Rêber
Apo hatiye meşandin şermezar
dikin. Em banga tevahî sazî û
dezgehên navneteweyî dikin ku
ji bo rakirina tecrîdê dengê xwe
bilind bikin.”
Di daxuyaniyê de bêdengiya

hêzên navnetewî ya li hemberî

dagirkeriya dewleta tirk û tecrîdê
hat rexnekirin û daxuyanî wiha
bi dawî bû: “Em tu carî vê bê-
dengiyê qebûl nakin. Em dibêjin
ji şer û hovîtiyê re, ji zilm û zor-
dariyê re, ji bêdengî û tecrîdê re,
ji dagirkeriya dewleta tirk û
hemû dewletên desthilatdaran re
na. Em ê her tim bi bîr û bawerî
li pey felsefeya rêberê xwe bin.
Em ê li hemberî vîna şehîden
xwe rêzdar bin, tu caran em dev
ji azadîya Serokê xwe bernadin.
Em soz didin ku em ê li ser rêya
Sakîne, Leyla û Fîdan bimeşin.
Hêviya me jî her ku biçe dê xurt-
tir û bi hêztir dibe.” ŞEHBA

Jinên li gundê Sagmali ya Jorîn ya
navçeya Ebex a Wanê dijîn der barê
karên ku li gundan dikin axivîn û
diyar kirin ku hemû karên rojane ên
gund li ser milê jinan e.
Safiye Dag destnîşan kir ku roja

wan bi kar û xebatan derbas dibe û
wiha got: “Hemû bar li ser milê jinan
e.Tevî evqas westandin û hewldanê
keda me nayê dîtin. Em nan dipijînin,
li zarokan dinihêrin, em banan paqij
dikin, pez didoşin, çêlekan didoşin,
sobeyê pê dixin, malê paqij dikin.
Hemû karan em dikin. Lê tevî van
mêr heta êvarê radizên.”

Di heman mijarê de Denîz Dagde-
mîr diyar kir ku ew sibehê zû radibe
zarokan dişîne dibistanê û diçe nav
pez û wiha domand: “90 serî pezê me
hene. Ez tenê lê dinêrim. Ez didoşim,
şîr dikelînin dikim mast, penîr. Paqi-
jiya malê dikim, xwarinê çê dikim û
sobeyê pê dixim. Hemû roja min
wisa derbas dibe. Tevî ku keda me
nayê dîtin, em ji aliyê mêran ve rastî
zextan jî tên. Mêrê ku pir zextan li
hevjînên xwe dikin hene. Jin bêyî
hevjîn nikarin biçin dikana li gund jî.
Zîhniyeta serdest a mêr wek kevne-
şopiyan dertên pêş me.”

Her wiha Selvî Elma jî da zanîn ku
gelek jin li gund di temenê zarokatiyê
de hatine zewicandin û ev tişt anî
ziman: “Jin li malên qerebalix dijîn. Ji
ber vê barê wan jî giran in. Em jin ji

vê re dibêjin zîhniyeta mêr, mêr jî di-
bêjin kevneşopî ne. Mînak hîn birayê
hevjînê min ku em li heman malê
dijîn, rûyê min nedîtiye. Gelek tiştên
ku wek ‘şerm’ tên dîtin hene.”WAN

Jinan di sala 2018’an de li dijî kuştin,
binpêkirin û tundiya li dijî jinan têkoşîna
xwe berdewam kir û kolan vala nehiştin.
Jin bi biryar in ku di sala 2019’an de jî
bêhtir xwe bi rêxistin bikin û dakevin ko-
lanan. Jin bi biryar in ku bi rêxistin û bir-
yarek xurttir derbasî 2019’an bibin.
Di sala 2018’an de tundiya li dijî jinê

derket 2 qatan. Platforma Em Dê Cînaye-
tên Jinan Rawestînin (KCDP) têkildarî
cînayet û tundiya li dijî jinan rapor amade
kir. Li gorî raporê di 11 mehên sala
2018’an de 394 jin hatin kuştin. Tundî û
îstîsmara li dijî jinan 2 qat zêde bû.
Li gorî daneyên bîanetê di 9 mehên

ewil ên sala 2018’an de mêran herî kêm
183 jin kuştin. Li dijî 54 jinan êrîşa za-
yendî pêk anîn. Li dijî 162 jinan tacîza
zayendî pêk anîn. 279 zarok istîsmar
kirin. Li dijî 316 jinan tundî pêk anîn. Ev
kuştin, tundî û îstîsmara li dijî jin û zaro-

kan li gorî sala 2017’an du qat zêde bû.
Di sala 2018’an de qanûna herî zêde

jin eleqeder kirin û jinan herî zêde bertek
nîşan dan ‘Komîsyona Lêkolînê ya Ji bo
Diyarkirina Tedbîrên ku Saziya Malbatê
Bêhtir Xurt bikin û Bûyerên Berdanê yê
Yekitiya Malbatê Neyînî bi Bandor dike
lêkolîn bike’ bû. Tevî hemû bertekên
jinan dîsa ev komîsyon hat avakirin. Bi
vê komîsyonê rê li ber zarok bi îstîsmar-
karên xwe re bizewice vekir. Dîsa erk da
ku muftî mehrê bibire. Komîsyon dîsa bi
armanca rê li ber îstîsmarê bigire ‘Xesan-
dina Kîmyewî’ û ‘Darvekirin’ kirin mi-
jara niqaşê. Dîsa gelek guhertinên li dijî
mafê jinan ava kirin.
Di vê salê de serokê AKP’ê Recep

Tayîp Erdogan plana 100 rojan diyar kir
û mijarên wek mafê nefeqeyê û kar û
dayik xist bernameya xwe. Erdogan bi
vê plan û guhertina xwe mudaxaleyî ji-

yana kar a jinan kir û hemû zagonan li
gorî mêran guhertin.

Kampanayaya ‘ME TOO’
Li ser van guhertin û planên îktîdarê

152 saziyên jinan diyar kirin ku mafê
jinan bi peymanên neteweyî û navnete-
weyî hatiye misogerkirin, di tebaxê de
banga ‘Em ji maf û têkoşîna xwe paşve
gav navêjin’ kirin. Jinan diyar kir ku bi
sedan salan e jin ji bo mafê xwe yê wekh-
evî, azadî, rûmeta mirovahiyê û şertên ji-
yanê têdikoşin û wiha ji bo destkeftiyên
xwe biparêzin dê li dijî her cureyên êrî-
şan têkoşîna xwe bêhtir xurt bikin.
Jinan bi armanca li dijî êrîşên tacîz û

tecawizê dengê xwe bilind bikin li Ame-
rîkayê kampanya ‘Me Too’ (Ez jî) dan
destpêkirin. Ji her derê cîhanê jin tev li vê
kampanyayê bûn. Jinan diyar kir ku li dijî
van kirinan ji bo dengê xwe derxin divê

bi hevre xwe bi rêxistin bikin û têbikoşin.
Gelek rêxistinên jinan piştgirî dan vê
kampanyayê. Li Tirkiyeyê jî jinên di sek-
torên cuda de dixebitin tundî û êrîşa li dijî
xwe teşîr kirin û çalakî pêk anîn.

Jin rastî tundiya polîsan hatin
Bi hezaran jin ji armanca balê bikişî-

nin ser tundiya li dijî jinan di 25’ê mij-
darê de xwestin ji Taksîmê heta tunelê
bimeşin. Lê polîsan li îstîklalê pêşiya
jinan kir û êrîşî jinan kir. Jinan tevî êrîş û
astengiyan jî daxwazên xwe anîn ziman û
kolana terk nekirin.

Çalakiya Leyla Guven
Hevseroka KCD û parlamentera

HDP’ê ya Colemêrgê Leyla Guven li
Girtîgeha Tîpa E yaAmedê li dijî tecrîd-
kirina Rêberê Gelê KurdAbdullah Oca-
lan dest bi çalakiya greva birçîbûnê ya

bêdem û bê dorveger kir. Guven 52 roj in
li dijî tecrîdê di grevê de ye û li ber xwe
dide. Pêla berxwedanê li hemû girtîgehan
belav bû û berdewam dike.

Nadîa Mûrad xelata Nobelê wergirt
Jina êzidî Nadîa Mûrad ku dîl ket

destê DAIŞ’ê xelata Nobelê stand. Mûrad
diyar kir ku vê xelatê bi jinên êzidî, kurd
û Iraqê yên kêmar re û dîsa bi jinên cî-
hanê yên rastî tundiya zayendî hatine re
parve dike.
Nûnera Platforma Em ê Cînayetên

Jinan Rawestînin, (KCDP) ya Stenbolê
FîdanAtaselîm sala 2018’an nirxand û
planen xwe yên 2019’an anî ziman.Ata-
selîm diyar kir ku sala 2018’an bûye sala
berxwedana jinan û destnîşan kir ku dê
sala 2019’an jî bikin sala berxwedan û bi-
rêxistinkirina jinan û her wiha li dijî êrîş
û tundiyê têkoşînê bilind bikin. STENBOL

Berxwedan dê bênavber bidome

Li Sîncanê lêgerîna tazî
li jinên girtî ferz dikin

Li gund bar li ser milê jinan e

Parêzerên Komisyona Lêkolîna Pirsgirê-
kên Girtîgeha Baroya EnqereyêAyşegul
Çagatay, Ercan Sadik Îpekçî û parêzerê ji
Navenda Mafên Parêzeran, Fatih Gokçe
derbarê muameleya ne baş a di navbera
dîroka 19-27’ê kanûna li Girtîgeha Girtî
ya Jinan a Sîncanê de rapor amade kirin.
Di raporê de hat diyarkirin ku jinên ku

çalakiyan pêk tînin diavêjin hucreyên sar
û lêgerîna tazî li ser wan tên ferzkirin. Her
wiha parêzeran wiha behsa binpêkirinên
ku 5 jinên girtî jiyane kirin: “Li gor goti-
nên jinên girtî gardiyanan êrîşî koguşên
ku çalakî lê pêk hatine, kirine. Du girtiyên
bi navê Semîha Eyilik ûAysunAkdag bi
awayekî lezgîn sewqî Girtîgeha Kandirayê
hatine kirin. Jinên din ên li vê koguşê jî
cezayê hucreyên tecrîdê girtine. Navên
van jinan jî FadikAdiyaman, Gulhan Sag-
altici, Elîf Akkurt, Eda Kaya û ŞîrînAyaz
in. Jinên girtî ji bo vegeren koguşên xwe
ketine greve birçîbûnê. Jinan diyar kir
hucreyên ku ew tê de ne ne paqij in û tu
alavên paqijiyê nedane wan. Jinên ku di
hucreyên sar de ji ber nepaqijiyê û sar-
bûnê bi nexweşiyên wekî emelî ketine û
agirê wan bilind bûye û enfeksiyon gir-
tine. Elîf Akkurt ji bo vê rewşa dijmirovî
ya hucreyê şermezar bike di 24’ê kanûnê
saet di 08.30’an de livînê xwe şewitandiye
û ji ber dûmanê ji ser hişê xwe ve çûye.
Elîf ku ji ser hişê xwe ve çûye berî bibin
nexweşxaneyê lêgerîna tazî lê hatiye kirin.
Di nav rojekê de 4 caran bi awayekî tazî lê
geriyan.” ENQERE
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Sezaî Temellî da zanîn ku daxwaza Leyla Guven daxwazeke zelal e û divê tecrîd bi dawî bibe. Temellî got ku xemsarî û bêdengî dê bibin
sedema encamên neyînî. Temellî diyar kir ku li hemberî bêedaletî û tekperestiyê divê gel di hilbijartinê de bersiveke xurt bidin

Heta niha tu kujer nehatine darizandin

Daxwaza Guven zelal e
Hevserokê HDP’ê Sezaî Temellî li Îz-
mîrê serdana rêxistinên HDP’ê yên
bajar û navçeyan kir. Di serdanê de Te-
mellî bal kişand ser çalakiya greva birçî-
bûnê ya Leyla Guven û got ku Guven
daxwazeke zelal tîne ziman û divê tecrîd
bi dawî bibe.

Temellî di destpêka axaftina xwe
de girtiyê nexweş Îbrahîm Akbaba yê
70 salî ku di dema danişînê de ji ber
krîza dil jiyana xwe ji dest da bi bîr
xist û wiha got: “Em li welatekê ku
asta hiqûqê di vê rewşê de ye, ne. Ev,
hiqûqa dijminatiyê ye. Niha zêdetirî
hezar û 100 girtiyên nexweş hene. Ji
van 500 girtî li ber mirinê ne. Tevî ser-
lêdanên wan ên ji bo wezareta dadê jî,
daxwazên wan bê bersiv dimînin.
Gelek nexweşiyên Akbaba jî hebûn lê
dermanên wî nedidanê.”

‘Bibe sedema encamên nebaş’
Temellî piştre bal kişand ser ser çala-

kiya Leyla Guven wiha derbirî: “Dax-
waza Leyla Guven pir zelal e. Dibêje,

‘Bila tecrîd bi dawî bibe, parêzerên
birêz Ocalan karibin tavilê hevdîtinê
bikin’. Vaye çalakî 52 rojan derbas dike
û pirsgirêkên giran ên tenduristiyê yên
Guven hene. Ev xemsarî û bêdengî dê rê
li ber rewşeke nebaş ya tenduristiyê
veke. Divê di vê mijarê de herkes bi ber-
pirsyarî tevbigere. Divê demildest gav

bê avêtin û dawî li bêedaletiya heyî bê.”

Hilbijartinên rêveberiyên herêmî
Her wiha Temellî destnîşan kir ku li

dijî bêedaletî û yekperestiya hikûmetê
divê gelên Tirkiyeyê di hilbijartinan de
bersiveke xurt nîşan bidin û ev nirxan-
din kir: “Em ê aştî û demokrasiyê bi ser

bixin. Em dikarin vê bikin. Li cihê ku bi
navê HDP’ê em nikaribin şaredariyê bi
dest bixin, em ê destekê bidin hêzên de-
mokrasiyê û namzetên di vê çarçoveyê
de hatine diyarkirin. Li Manîsa, Îzmîr û
Aydinê di hevdîtinan de aşkera bû ku
bendewariya gelê me bi giranî bi vî
rengî ye.” ÎZMÎR

Ji bo dîtina xizmên xwe û darizandina
kujerên wan, XizmênWindayan û
şaxên ÎHD’ê yênAmed û Êlihê çalakî
pêk anîn. LiAmedê xizmên windayan
di hefteya 516’an de aqûbeta Mehmet
Ozdemîr k udi 27’ê kanûna 1991’an de
hat windakirin, pirsîn. Li Êlihê jî di
hefteya 422’yan de xizmên windayan
aqûbeta windayan pirsîn. Di çalakiya
XizmênWindayan de hat destnîşan
kirin ku tevî k udi dîroka Tirkiyeyê de
gelek komkujî hatine kirin heta niha tu
qatil nehatine darizanin û hat diyarkirin
ku sal û demsal derbas bibe jî dê têko-
şîna wan bidome. Her wiha çalakiyan
de qurbaniyên Komkujiya Roboskê jî
hatin bibîranîn û hat gotin ku dê heta
dawiyê bibin şopdarên doza wan.

Her wiha Dayikên Şemiyê jî di hef-
teya 718’an de tevî hemû astengiyan bi

dirûşma ‘Bila winda bên dîtin û kujer
bên darizandin’ çalakiyên xwe pêk
anîn. Çalakvanan di daxuyaniya vê
heftê de xwestin sala 2019’an bibe sala

dîtina windayan û darizandin kujerên
wan. Her wiha di daxuyaniyê de hat
destnîşankirin ku dê heta dawiyê têko-
şîna xwe bidomînin. AMED - STENBOL

Navenda Ragihandin û Ça-
pemeniyê ya HPG’ê têkildarî
çalakiyên gerîla û êrîşên he-
wayî yên li ser Herêmên Pa-
rastinê yên Medyayê
daxuyaniyek nivîskî weşand.

HPG’ê ragihand ku roja
28’ê kanûnê hêzên wan li
Girê Lêlikan a Sîdekan a ba-
şûrê Kurdistanê li dijî yekî-
neya artêşa tirk çalakiyek

pêk anîne û ev agahî parve
kir: “Hêzên me yekîneya dij-
min xist bin kontrola xwe û
ji du baskan ve li dagirkeran
xist. Di çalakiyê de 6 leşker
hatin kuştin û leşkerek jî bi-
rîndar bû. Hêzên me çûn ser
cenazeyên leşkeran û dest
danîn li ser çeka HK-33
(Melez), 2 şarjorên HK-33
(Melez) û bombeyek ya des-

tan. Di çalakiyê de tiştek bi
hêzên me nehatiye. Her wiha
roja 27’ê kanûnê derdora
saet 22:00 û 23:00’an de ba-
lafirên şer ên artêşa TC’ê ya
dagirker bombe li Girê Hak-
karî yê herêma Metîna ya
Herêmên Parastinê yên Med-
yayê barandin. Di bombeba-
ranê de tiştek bi hêzên me
nehatiye.” BEHDÎNAN

QeyûmAKP’ê yê Şaredariya Nav-
çeya Sûrê yaAmedêAbdullah Çîftçî
ku mîna gelemperiya qeyûmên din
mal û milkê şaredariyên gel dişêlînin,
14 erseyên li Zanîngeha Dîcleyê ku
mulkiyeta wan aîdî şaredariyê ne,
berpêşî îhaleyê kir. Qeyûm ku beriya
hilbijartina herêmî neguhêzbarên şa-
redariyê difiroşe, 14 erseyên navborî
jî bi bedêla 44 milyon û 123 hezar lî-
reyî berpêşî îhaleyê kir.

Hat diyarkirin ku Şaredariya Sûrê
ji ber dizî û talana di şaredariyê de,

şaredarî xistiye bin deynan û nikare
deynên xwe bide. Çavkaniyan destnî-
şan kir ku heta niha tenê ji sedî 10
heqê fîrmayên ku peyarê û ronahiyên
bajêr makyaj kirine, hatine dayîn.
Deynên mayî jî taloqî piştî hilbijartinê
hatine kirin. Qeyûm bi vê yekê re jî
dixwaze deynê talan û şêlandina xwe
dewr bike. Her wiha hat îdiakirin ku
ji ber deynan şaredarî nikare pereyê
fîrmaya sotemeniyê jî bide û ji ber ne-
bûna sotemeniyê nikare hin amûrên
xizmetê bide xebitandin.AMED

Girtiyê nexweþ di dema rûniþtina dozê de jiyana xwe ji dest da
Girtiyê nexweş ÎbrahîmAkbaba yê 70 salî
ku li Girtîgeha Tîpa F ya Edîrneyê dihate
girtin, dema ku bi Sîstema Deng û Dîmen
(SEGBÎS) îfade dida, krîza dil derbas kir.
Akbaba piştî krîzê jiyana xwe ji dest da.

Akbaba di 6’ê kanûna 2017’an de ji
Girtîgeha Tîpa E ya Mêrdînê sirgûnî
Girtîgeha Tîpa F ya Edîrneyê hatibû kirin.
Akbaba di sibata sala 2017’an de hatibû

girtin. Di Akbaba de di asta bilind de
nexweşiyên diyabetê, dil û kataraktê
hebû û emeliyata dil lê hatibû kirin.

Di sala 2015’an de jî Akbaba felç bû
û lewma jî nedikarî destên xwe baş bi
kar bîne. Ji ber nexweşiya şekir jî
lingekî wî hatibû jêkirin û protez pê ve
bû. Beriya niha jî gelek caran ji bo
berdana Akbaba û girtiyên din ên

nexweş çalakî hatibûn lidarxistin. Di
çalakiyan de bang li hikûmetê dihat
kirin ku beriya cenazeyên girtiyan ji
girtîgehê derkevin, bila di zûtirin dem
de bên berdan.

Lê tevî hemû bangawaziyan jî mîna
girtiyên din ên nexweş, ÎbrahîmAkbaba
yê 70 salî jî nehat berdan û cenazeyê wî ji
girtîgehê derket.

Derbarê mirina Akbaba de berdevka
Komîsyona Mafên Mirovan a Hiqûqê ya
HDP’ê û parlamentera HDP’ê Ayşe Acar
Başaran daxuyaniyeke da. Başaran
diyar kir ku hikûmeta AKP’ê ji mirina
girtiyê nexweş Îbrahîm Akbaba
berpirsyar e û got ku endamên DAIŞ’ê
tên berdan lê girtiyên nexweş terkî mir-
inê tên kirin. STENBOL

Ji bo diyarkirina
namzetên xwe

diçin ser sindoqan

Çalakiyên greva
birçîbûnê li her
derê didomin

HPG: Li Lêlikanê 6 leşkerên tirk hatin kuştin

Qeyûm 14 erseyên
şaredariyê difiroşe

Partiya Demokratîk a Gelan (HDP)
ku xebatên xwe yên Hilbijartinên
Herêmî yên 31’ê adarê dike, îro ji
bo diyarkirina namzetên xwe yên
bakurê Kurdistanê pêngavek girîng
diavêje. Di vê çarçoveyê de HDP li
bajarên mîna Amed, Wan, Coler-
merg, Bedlîs, Mûş, Agirî, Mêrdîn,
Şırnex, Êlih, Riha û Dersimê diçe
pêşhilbijartinê. Berpirsyarê Kira-
riya Zanyarî û Karên Hilbijartinê yê
HDP’a Amedê Edîp Bînbîr têkildarî
pêşhilbijartina ku li Amedê pêk
bên, axivî.

Edîp Bînbîr diyar kir ku li seran-
serê Amedê hezar û 70 kesî ji bo
bernamzetiya endamiya meclisê û
hevşaredariyê serî li partiya wan
dane û got ku ji bo diyarkirina nam-
zetan li gorî dengên ku di hilbijarti-
nên berê de girtine hejmarek delege
destnîşan kirine. Bînbîr destnîşan
kir ku ji bo diyarkirina namzetên
navçeyên mîna Rezan, Peyas, Sûr,
Yenîşehîr, Bismil, Licê û Farqînê
dê îro pêşhilbijartin pêk werin û de-
legeyên ku hatine destnîşan kirin,
di van pêşhilbijartinan de deng bi
kar bînin.

Bînbîr têkildarî rêbaza dengdana
pêşhilbijartinê jî axivî û ev agahî
dan: “Pêşhilbijartin dê bi du tûran
pêk bên. Di tûra yekemîn de ber-
namzetê ku ji sedî 51’î deng ji dele-
geyan bigire dê wek namzet bê
destnîşankirin. Heke tu namzet ji
sedî 51’î dengan negire dê peşhilbi-
jartin derbasî tûra duyemîn bibe.
Du namzetên ku herî zêde dengan
girtine tev li tûra duyemîn bibin û ji
her du namzetan kîjan jê herî zêde
deng ji delegeyan bigirê dê wek
namzet bê destnîşankirin.”

Hejmarên delege û bernamze-
tên navçeyên ku dê pêşhilbijartin
pêk were wiha ne;

Rezan: 20 namzet û 500 delege
Peyas: 33 namzet û 500 delege
Sûr: 20 namzet û 250 delege
Yenîşehîr: 25 namzet û 400

delege
Bismil: 21 namzet û 300 delege
Licê: 11 namzet û 100 delege
Farqîn: 21 namzet û 250 delege
Dengdan serê sibê saet di

08.00’an de dest pê bike û berê
êvarê saet 17.00’an de bi dawî bibe.

Çalakiya greva birçîbûnê ya bêdem û bê-
dorveger a hevseroka KCD û parlamen-
tera HDP’ê ya Colemêrgê Leyla Guven li
dijî tecrîda li ser Rêberê Gelê KurdAb-
dullah Ocalan daye destpêkirin ket roja
53’yan. Piştî çalakiya Guven li gelek gir-
tîgeha Kurdistan û Tirkiyeyê jî girtiyên ji
doza PKK û PAJK’ê jî dor bi dor dest bi
greva birçîbûnê ya bêdem û bêdorveger
kirin. Her wiha kurdistaniyên li welat û
derveyî welat jî bi heman armancê çala-
kiya greva birçîbûnê dan destpêkirin û ev
çalakî hîn jî didomin.

Çalakiya greva birçîbûnê ku Kome-
leya Karkerên Mezopotamya yê Silêma-
niyê ev 16 roj in didome, ji aliyê 5
hunermendên ciwan ên başûrê Kurdis-
tanê ve dewr hat girtin. Di çalakiyê de
hunermendan bang li hemû hunermend,
jin û ciwanan kirin ku ji bo azadiya Oca-
lan beşdarî çalakiyan bibin.

Name hat şandin
Bi heman armancê Nûnertiya HDP’ê

ya Hewlêrê jî çalakiya greva birçîbûnê
dabûn destpêkirin û ev 40 roj in didome.
Ji aliyê din ve endamê meclisa HDP’ê
Nasir Yagiz ku ev 40 roj in di grevê de ye
li dijî tecrîda li ser Ocalan ji bo Dadgeha
Mafên Mirovan a Ewropa (DMME),
CPT û Konseya Ewropayê bikevin nav
tevgerê name ji wan re nivîsand. Yagiz
nameya ku nivîsan ji bo bigihîje van sazi-
yan ji KCD-E’yê re şand.

Her wiha çalakiya greva birçîbûnê ya
bêdem û bêdorveger ku li bajarê Strasbo-
ûrgê ya Fransayê ji aliyê 15 kurd û kur-
distaniyan ve hatiye destpêkirin jî ket roja
15’emîn. AMED

Kadrî ESEN / AMED
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Civîna bi
Rûsyayê re bê

dilê Tirkiyeyê bû
Di civîna Wezîrên Derve yên
Rûsya û Tirkiyê, Sergey Lavrov
û Mevlut Çavuşoglu û wezîrên
berevaniya her du welatan Hu-
lusî Akar û Sergey Şoygu de, li
Moskovê geşedanên dawî yên
Sûriyeyê hatin gotûbêjkirin.
Çavuşoglu piştî civînê diyar

kir, “Em ê ji niha şûnde bi şirî-
kên xwe yên rûs re tiştên ku ji
bo Sûriyeyê bikin binirxînin.”
Wezîrê Berevaniya Rûsyayê

Sergey Şoygu jî beriya civînê
wiha got; “Em dê Idlib jî di nav
de, bicihanîna rêkeftina Sten-
bolê binirxînin. Her wiha em ê
geşedanên dawî yên li rojhilatê
Firatê jî gotûbêj bikin.”
Hêjayî gotinê ye, Tirkiyeyê

hêvî dikir ku di hevdîtinê de,
Rûsyayê ji bo dagirkirina Min-
bic razî bike û qada hewayî ji bo
firîna balafirên şer bide vekirin
lê daxuyaniyên Rûsyayê vê
rewşê piştrast nakin. MOSKOV

Piştî ku otobusek a xwendekarên Za-
nîngeha Zanist û Lêkolînan a Teh-
ranê di hefteya borî de qelibî û 10
xwendekaran jiyana xwe ji dest da,
xwendekarên zanîngehê îro li ra-
westgeha otobusan a zanîngehê li
hemberî xemsariya hikûmetê xwepê-

şandan li dar xistin.
Di xwepêşandanê de xwendeka-

ran nerazîbûna xwe li hemberî xem-
sariya rayedaran anîn ziman û
daxwaz kirin ku rêvebirên zanîngehê
ji kar werin dûrxistin.
Hêjayî gotinê ye ku 25’ê kanûnê

otobusek a veguhestina xwendekaran
li nav zanîngeha zanist û lêkolînê qe-
libî. Di encama qezayê de 7 xwende-
karan jiyana xwe ji dest da, 30 kes jî
birîndar bûn. Ji birîndaran jî 3 kesên
din jî ji ber ku birînên wan giran bûn,
jiyana xwe jidest dan. TEHRAN

Nûnerê Taybet ê Neteweyên Yekbûyî (NY) yê Sûriyeyê De Mîstûra diyar kir, nabe ku kurdên Sûriyeyê jinedîtî ve bên û got xetere heye ku
DAIŞ ji nû ve were ser xwe. Mîstûra diyar kir ku ji derveyî kurdan kesek nekarî li dijî DAIŞ’ê şer bike ji bo wê çareserî bêyî kurdan nabe

Li Îranê nerazîbûna xwendekaran

30 Kanûn 2018 Yekşem

Kuweyt dê sefaretxaneya xwe li Şamê veke
KUWEYT -Piştî Yekitiya Mîrnişînên Erebî, Kuweyt jî dê sefa-
retxaneya xwe li paytexta Sûriyeyê Şamê veke. Li gorî
çavkaniyên rojnameya Elqebes a Kuweytê, dê Kuweyt se-
faretxaneya xwe di demeke nêzîk de li Şamê veke. Çavka-
niyên Kuweytê jî diyar kir ku sefaretxaneya Sûriyeyê li

Kuweytê xebatên xwe dewam dike, lê vegera sefaretxa-
neya Kuweytê li benda biryara Yekitiya Ereban e. Yekitiya
Ereban di mijdara 2011`an de bi biryarnameyekê endam-
tiya Sûriyeyê rawestand, li gorî biryarê ji welatên Erebî
hate xwestin ku balyozxaneyên xwe ji Şamê bikişînin.
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Nûnerê Taybet ê Neteweyên Yek-
bûyî yê Sûriyeyê Staffan de Mîstûra
ku rêveberê hevdîtinên Cenevreyê
yên ne serketî ye û çend roj berê
dest ji pewira xwe ya çar sal û
nîvan berda, bersiv da pirsên tel-
evîzyona dewletê ya Swîsreyê RTS.
De Mîstûra diyar kir ku li Sûri-

yeyê pêkanîna aştiyê zehmet e lê
pêwîst e û li ser biryara Amerîkayê
ya vekişîna ji Sûriyeyê got; “Lê

divê neyê jibîrkirin ku Dewletên
Yekbûyî yên Amerîka (DYA) ji
aliyê dîplomatîk ve vê pêvajoyê di-
domîne.”
De Mîstûra vekişîna DYA’yê ji

bo kurdan weke demeke zehmet bi
nav kir û got; “Lê belê rêxistiniya
kurdên li Sûriyeyê xurt e. Divê
neyê jibîrkirin; hebûneke kurdan a
wisa heye ku bêyî wan nabe.”
De Mîstûra got heta ku çareseri-

yeke siyasî ya piralî ya şerê Sûri-
yeyê neyê peydakirin, rîsk heye ku
DAIŞ û komên din ên cîhadîst li
xaka Sûriyeyê ji nû ve zindî bibin.
De Mîstûra bi bîr xist, Îran û

Rûsya hêzên sereke ne ku hiştin re-
jîma Esad li ser piyan bimîne û got;
“Dibe ku ji aliyê erdnîgarî ve Esad
di şer de bi ser ketibe, lê belê ya gi-
rîng ew e ku li welêt aştî bi ser bi-
keve.” CENEVRE

Hêzên Hûsî li gorî lihevhatina Swêdê
pêngava yekemîn a jinûvebelavkirina
hêzan li bendera El Hudeyda dest pê
kir. Berdevkê fermî yê hêzên Hûsî
Yehya Serî diyar kir ku hêzên artêşê
û komîteyên gelêrî ji şevê din ve dest
bi pêkanîna pêngava yekemîn ya ji-
nûvebelavkirina hêzên leşkerî li ben-
dera Hudeydayê kir.
Serî got jinûvebelavkirina hêzê li

gorî lihevhatina Stockholmê pêk ha-
tiye û ew li benda komîteyeke çavdê-
riyê ya navneteweyî ne da ku aliyê
din jî xalên lihevhatinê pêk bîne.
Di 21`ê çileyê de neteweyên yek-

bûyî piştgiriya lihevhatina Siwêdê
ya der barê Yemenê de kir, li gorî wê
dê sekreterê NY’ê bikaribe komeke
çavdêran li bajarê Hudeydayê û ben-
dera wê belav bike. SANA

BEXDA -Hat ragihandin ku serokwezîrê Ur-
dinê Omer Rezaz bi serdaneke fermî gihîş-
tiye Iraqê, lê serokwezîrê Iraqê Adil
Ebdulmedî hevpîşeyê xwe yê Urdinê pêş-
wazî nekiriye. Bi şanda welatê xwe ve gi-
hîştiye paytexta Iraq Bexdayê û tenê ji aliyê
wezîrê pîşesaziya Iraqê Salih Ebdula Ci-
burî ve li balefirgeha Bexdayê hatiye pêş-
wazîkirin. Li gor protokolê divê serokwezîrê
Iraqê pêşwazî li serokwezîrê Urdinê bike, lê
sedema ku Ebdulmedî pêşwazî li serokwe-
zîrê Urdinê nekiriye bû mijara nîqaşan.

Nîqaşên ji bo
pêşwazîkirinê

MOSKOV -Berdevkê Qesra Serokatiya
Rûsya Kremlinê Dmitry Peskov li ser nûçe
û nîqaşên li ser derbasbûna artêşa Sûri-
yeyê ji bo Minbicê daxuyakirin; “Agahiyên
ku hêzên girêdayî hikûmeta Sûriyeyê kont-
rola Minbicê wergirtine rast in.” Li ser pirsa
‘Gelo rast e ku Minbic ketiye destê artêşa
Sûriyeyê?’ got, “Belê rast e” û li ser nûçe-
yên derbasbûna artêşa Sûriyeyê bo Min-
bicê ragihandibû ku ger ew nûçe rast bin,
ew pê kêfxweş dibin û mafê rêveberiya Sû-
riyeyê heye axa xwe kontrol bike.

‘Sûriye mafdar e
axa xwe kontrol bike’

WASHINGTON -Hate ragihandin ku li ser bir-
yara serokê DYA’yê Donald Trump a veki-
şîna ji Sûriyeyê, Şêwirmendê Ewlekariya
Neteweyî John Bolton wê li Tirkiye û Îsraîlê
hevdîtinan bike. Bolton daxuyaniyek da û
diyar kir ku wê li Tirkiye û Îsraîlê hevdîtinan
bike. Bolton bi rêya twîtterê daxuyanî da û
ragihand, ‘qonaxa nû’ ya têkoşîna li dijî çe-
teyên DAIŞ’ê û mijarên ewlekariyê yên der
barê havkarên xwe yên li herêmê, wê werin
nirxandin. Bolton got, wê meha çileyê ser-
dana Tirkiye û Îsraîlê bike.

Bolton diçe
Tirkiye û Îsraîlê

QAHÎRE -Wezareta Karên Hundir a Misrê ra-
gihand ku di şerê di navbera çekdaran û
hêzên ewlehiyê yên Misrê li parêzgeha El
Cîzê û bakurê Sînaayê de, 40 çekdar hatin
kuştin. Wezareta Karên Hundir a Misrê
destnîşan kir ku li parêzgeha El Cîzê û ba-
kurê Sînaayê derbe li baregehên endamên
terorîstan hatine xistin. Li gorî daxuyaniyê,
endamên terorê êrîşî saziyên aborî, elek-
tora pîşesaziya turîzmê, endamên hêzên
polîsan û cihên xirîstiyanan kir.

Li Misrê 40 çekdar
hatin kuştin

Hêzên Hûsî pêngava yekemîn avêt

Afganistan:16 endamên DAIŞ-Xoresan hatin kuştin
Di çalakiya hêzên çekdar ên Afganistanê ya li
kantona Nangarharê de 16 kesên ji endamên
koma xwekuj a girêdayî koma bi navê DAIŞ-
Xoresan hatin kuştin.
Ajansa Khama Press aAfganistanê ragihand

ku boruya çapemeniya hikûmeta herêmî di da-
xuyaniya xwe de aşkera kir ku 16 endamên
“koma terorîst” li herêmaAcehê hatine kuştin.
Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku serçe-

teyê “koma terorîst” Xîtab Bajaurî jî di nav
wan kuştiyan de ye.
Li gorî daxuyaniya hikûmeta kantonê, ça-

lakî ji hêla “Yekîneya 02” a girêdayî hêzên
çekdar ên Afganistanê ya herêma Bandarayê
pêk hatiye. Her wiha hikûmeta herêmê di da-
xuyaniyê de raber kir ku çeteyên çekdar dê bi
awayekî plangerî êrîşên xwekujî li Afganis-
tanê pêk bianiyana.
Artêşa Afganistanê ragihandibû ku berdev-

dekê DAIŞ-Xoresanê yê bi navê Siltan Ezîz
Ezam li herêma Nangarharê hatibû kuştin.
Ajansê destnîşan kir ku herêma Nangarharê
hêdîtirîn herêma rojhilatê Afganistanê ye,
lewre car caran komên terorîst tevliheviyan
derdixin. KABÛL

De Mîstûra: Bêyî kurdan qet nabe
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Dest bi grevê vêşanîye kerdî

30 Kanûne 2018 Yewşeme

Xoverdayîşê xo do serra newe de zî dewam bikerî
AMED -Hukmato bîyaye roja ke bî îqtîdar ra heta nika
sere de pawitişê sermayegozaran girewt. Karkeran
hemverê sermayegozaran de bêerj keno û mehkumê
wijdanê patronan keno. Serranê peyênan de krîzê eko-
nomî zî rewşa welat ver bi feqîrî berd û her ke şono xorî

beno. Karker û kedkarî yenî hedefgirewtiş û nêeşkenî
meaşê xo bigêrî. Peymeyê enflasyonî se ra 25î derbaz
kerdo. Tewrê heme zext, tepiştiş û tewqî,erdişan 2018
de karkerî keda şovalyeyan dayî milê xo ser û dîyar
kerdî ke do serra newe de xoverdayîşê xo dewam bikerî.
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Sereka Pêroyî ya Partîya Sosyalîstanê
Bindeste (ESP) Çîçek Otlu û Hemşa-
redara Partîya Herêmê Demokratîkî
(DBP) ya Erdîşî yaWanî Dîba Kes-
kîna ke Zindanê Padaye yê Cinîyan yê
Sîncanî de tewqîfkerde ya, seba piştî-
dayîşê grevê vêşanîye yê Hemsereka
Kongreya Komela Demokratîke
(KCD) û Parlementera Partîya Demo-
kratîke ya Şaran (HDP) ya Colemêrgî

Leyla Guvene dest bi grevê vêşanîye
ya 10 rojan kerdî. Grevê vêşanîye yê
bêdem-bêagêrayîşî yê Leyla Guvena
ke semedê wedartişê tecrîdo giran-
kerde ke serê Rayberê Şarê Kurdî Ab-
dullah Ocalanî yeno meşnayene dabî
dest pêkerdiş zî kewt roja 53.
Otlu perê bi rayîrê pêvînayîşê ke-

yeyê xo nê malumatan daye: “Ez û
Hemşaredara Erdîşî yaWanî Dîba

Keskîne dest bi grevê vêşnîye yê 10
rojan kenî. Guvene heqdar a û ganî
tecrîd bêro şiknayîş. Ma zî wayîrê
waştişê Guvene vejîyenî. Seba ke ma
no vindetişo bi erjin hîna hêztir bikerî,
ma seba 10 rojan dest bi grevê vêşa-
nîye kenî. Seba azadî û seyyewbîna-
nîya şaran, ganî waştiş bêrî
qebulkerdiş. Wa heme kes bizano ke
Leyla Guvene tena nîya.”ANQARA

Ocaxa Komirî yê Şirnexî ke sey çalê
mergî yenê binamekerdiş, xeylê bi me-
todê teberê qanûnî yenê xebitîyene.
Ocaxa Komirî yê serrê 1970 heta nika
estê, dimayê serrê 1990î dima bi sebebê
kaçax ê ameyî padayîş. Dimayê nê bi ra-
yîrê kaçax reyna ameyî akerdiş û serrê 90
ra heta nika bi qezayê ke tede yenê cuya-
yîş yenê rojeve. Serra vîyarte de aşma
temmuze de ocaxa komirî yê 5 kîlometre
Şirnex ra dûrî ya hezaz ame meydan û 8
kesî cuya xo vindî kerd. Dima ra ocaxa
bajarokê Balverenî de zî kewtibî çale awe
û cuya xo vindî kerdî.
Vejîya meydan ke ocaxêke komirî yê

eynî mintiqa de karkerî rewşa giran de xe-
bitîyenê û heto bîn ra 15 xebatkarê bi 5
aşmî maeşê înan nêdanê. Bi sebebê ke ko-
miro ke vejîyeno nîno rotiş, pereyê karke-
ran nîno dayîş. Karkeran dîyar kerdî ke bi
5 aşmî yo pereyê xo nêgirewtê, mexdûr
bîyê û bi deyn debara xo kenê. ŞIRNEX

Cûdî: Cinîyî agêrayî cewherê xo
Endama Koordînasyonê PartîyaAzadîya
Cinîyanê Kurdistanî (PAJK) Berîtan Cû-
dîya ke tewrê programê bi nameyê Ro-
jeva Jin ê Stêrk Tv bî qala rojeva peyên
kerde. Cûdîye qiseykerdişê xo de dîyar
kerde ke ê do bi xoverdayîş bikewê serra
2019î. Cûdîye da zanayene ke serra
2018î de sîstemê demokratîkî û yê kapî-
talîstî sey 2 paradîgm şer kerdî.
Endama Koordînasyonê Partîya

Azadîya Cinîyanê Kurdistanî (PAJK)
Berîtan Cûdîye qiseykerdişanê xo de
înan arde ziwans er: “Sîstemê kapîtalîstî
hetê cinî, ekonomî, weşîye û sîyasî ra
xeylî kaosî vetî. La hemverê nê kaosan
de xoverdayîşêko pîl ramojîya. Cinîyan
û şaran hemverê nê de mîyanê mucade-
leyî de bî. Tewr peynî dewletê mîyan-
neteweyî madenêkê komirî yê kanî yê
Polonya de qaşo seba halkerdişê prob-
lemanê ekolojîkan ameyî têhet, la înan
netîceyêk nêgirewt. Dewletê mîyanne-
teweyî eslê xo de nêwazenê proble-
manê ekolojîkan hal bikerê.”

Şarê Efrînî girêdayeyê erdê xo yo
Cûdî dewamê qiseykerdişê xo de ard

vîrî ke par Efrîn ameyo îşxalkerdene, la
şarê Efrînî girêdayeyê paradîgmaya Ray-
berê Şarê Kurdî Abdullah Ocalanî yo û
girêdayeyê erdê xo yo û wina dewam
kerd: “Efrînijî û şaro kurd hemverê fa-
şîzmî de vindertî. Seba ke şarî zaf rind
manaya faşîzmî zanayêne xo kapîtalîzmî
ra dûrî girewt. Faşîzm bê dej, hestir, kaos
û zordarî çîyêna nêyo. Efrîn ame îşxal-
kerdene, la çew nêeşkeno îrade û ruhê
Avesta, Barîn û Îlaman esîr bigîro. Şarê
ma keye û wareyê xo ra bi, la rûmet û şe-
refê xo ra qe tawîz nêda. Dewletî yewbî-
nan raşte ra wedarenê. Dewletê
kapîtalîstî senî Erdoganî danê vernî do ê
wina raşte ra wedarê zî.”

Mudaxeleyê prosesî kerd
Cûdîye bale ante çalakîya Leyla Gu-

vene ser û wina dewam kerde: “Reyna
vejîya werte ke tecrîdê serê Rayberîya
mesleyêko mîyandewletî yo. Qerarê

MHME û eşkerayîya CPTyî zî nê ra-
mojnena. Cinî ya kurde Leyla Guvene
şexsê xo de mudaxeleyê nê prosesî
kerd. Nê grevê vêşanîye reyna ramot
ke PKK şar o, şar zî PKK yo. Çalakîya
Umîd Acarî ke xo vêşna û grevê zînda-
nan tecrîd mehkûm kerd. Dewleta tirkî
seba ke nê çalakîyan ra tersena nê ça-
lakîyan nêana rojeve. Rayberîya ma
vatêne ganî cinî agêro cewherê xo. Sa-
yeyê Rayberîye de cinî hendî huner-
mend, fîlozof, sîyasetkar, fermandar û
mîlîtan ê. Yanî cinîyî agêrayî
cewherê xo.”

Cinîyî hendî hîna hişmend ê
Cûdîye derheqê sîstemê hemserekîye

û hêrişanê hemverê şaredarîyanê HDPyî
de qisey kerde û înan va: “Rîyê sîstemê
hemserekîye ra înan qayûmî tayîn kerdî.
Hemserekî seypêyîya cinî-camêrdî ra-
mojnena. Erdogan vano ê şaredarîyan bi-
gîrê ez do reyna qeyûm tayîn bikerî. Ganî
şarê ma yo ke wayîrê îradeyî yo reyna

rey bidê xo û şerê psîkolojîkî yê Erdoganî
veng vejê. Hêzê şaran bomba û terîdî ra
hîna bitesîr o. Ma bi na bawerî serra newî
pêşwazî kenê.” BEHDÎNAN

Berpirsîyarê Karê Teberî,
Hetkarê Hemserekatîya Par-
tîya Demokratîke ya Şaran
(HDP) û Parlementerê

HDPyî yê Amedî Hîşyar Ozsoyî der-
heqê qerarê DYAyê tepîya ancîya-
yîşê Sûrîye ra û operasyono
muhtemel yê Tirkîye yê hemverê
Vakur û Rojhelatê Sûrîye de
qisey kerd.

Ozsoyî qiseykerdişê xo de wina va:
“Sûrîye nêmaneno ti welatêko Roj-
helato Mîyanenî û eke Tirkîye Vakur
û Rojhelatê Sûrîye tehdit bikera do
bikewa mîyanê çale. Do faturaya po-
lîtîkayê hemverê kurdan yê Tirkîye
giran biba. Vakur û Rojhelatê Sûrîye
de şerêko giran esto. wextêko dergo
ke Trump vano ‘Ma do leşkeran Sû-
rîye ra biancî.’ No qerarêko newe
nîyo. Derdê Tirkî o nîyo ke hemverê
DAIŞî de şer biekro. Derdê Tirkîde
çinekerdişê qezencê kurdan o. Hem-
karê koalîsyonî Fransa, Îngîlter, Al-
manya û welatê korfezî hemverê
qerarê Trumpî de vejîyayî û çapeme-
nîya dinya sempatîya xo ya kurdan
nîşan daye. Beno ke ameyox de şerê
vesayetî Sûrîye de bibî. Seba ke
wina nêbo lazimî bi dîplomasî esta.
DYA eke Sûrîye ra bianca do Tirkîye
zaf zehmetî bianca. Tirkîye pana
lingê xo. Rewşa Tirkîye baş nîya. Mi
gore Tirkîye xo tasfîye kerde.” AMED

Eke Tirkîye
hêriş bikera
do bikewa çale

Hemsereka Pêroyî ya
HDPyî Fîgen Yuk-
sekdage ya ke Zîndanê
Kandira de sey rehîne
yena tepiştene dest bi
grevê vêşanîye kerd.
Yuksekdage seba
paştîdayîşê hemsereka
KCDyî û parlamentera
HDPyî ya Colemêrgî
Leyla Guvene ya ke
semedê wedartişê
tecrîdê serê Rayberê
Şarê Kurdî Abdullah
Ocalanî grevê
vêşanîye yê bêdem-
bêagêrayîşî de ya, dest
bi grevê vêşanîye kerd.
Verê Yuksekdage
hemşaredara Bajarê
Pîlî ya Amedî Gultan
Kişanake tewrê
çalakîye bibî. KOCAELÎ

Yuksekdage zî grevê vêşanîye de ya

Mudirîya Şirnexî ra tehqîqatêko ecêbin
Seke yeno zanayene Hemsereka Kon-
greya Komela Demokratîke (KCD) û Parla-
mentera Partîya Demokratîke ya Şaran
(HDP) ya Colemêrgî Leyla Guvene seba
wedarnayîşê tecrîdo girankerde ke serê
Rayberê PKKyî Abdullah Ocalanî yeno
meşnayene dest bi grevê vêşanîye kerde.
Şirnex de seba piştîdayîşê grevê vêşanîye
yê Guvene grevê vêşanîye yê 3 rojan
dîyabî dest pêkerdiş. Mudirîya Şirnexî ven-
daye 5ê ci cinî pêropîya 6 kesê ke piştî
dabî çalakîya grevê vêşanîye ya Leyla Gu-

vene û îfadeyê înan ameyî girewtiş.
Resul Sadak, Emîne Ozek, Taybet Tatli,

Zeynep Begenîr, Şadîya Bîlîr û Akideya ke
peynameyê aye nêame zanayîş 3 rojî verê
îfade dayî mudirî. Mudirî înan rê persê sey
‘Kam şima ra vak e bêrêne tîya’, ‘Çira şima
şîyî zîyaretê ewja’, ‘Kam şima ra va goveng
bigêrên?’ û ‘Wexto ke şima govend girewt
deyrê senî ameyî vatiş’ pers kerde. 5 kesê
ke Dayîkê Aştîyan ra pê ameyêne û yew zî
rayîrberê partî bî badê îfadegirewtişî
erşawîyayî dozgerî. ŞIRNEX

Karkerê ke çalê mergî
de xebetîyenê bi aşman
o meaşê xo nêgênî

Hemsereka KCDyî û
parlamentera HDPyî ya

Colemêrgî Leyla Guvene
semedê wedartişê tecrîdê serê
Rayberê Şarê Kurdî Abdullah
Ocalanî grevê vêşanîye yê
bêdem-bêagêrayîşî daye dest
pêkerdiş û dima ra grev vila bî
heme zindanan. Çalakîya zinda-
nan roja 15. de dewam kena.
Çalakgeran ra Cengaver Aykulî
5 rojî verê Zindanê Tîpa Lyî yê
Panosî ra sewqê Zindanê Tîpa
Tyî yê Xarpêtî ame kerdiş û Ay-
kulî kerdî hucreyo yewkesî.
Pîyê Abdullaatîf Aykulî ke

hirê rojî verê lajê xo reyde pê-
vînayîş viraşt da zanayene ke
îdareyê zindanî şit, awa fekîyan
û doyo ke ganî bidî kesê ke
grevê vêşanîye de yî, nêdanî û
wina va: “Malzemeyê pakî yê
ke kantîn ra yenî ehrînayîş zî
nêdîyenî lajê mi. Grevê lajê mi
roja. de yo. Roje de tena tasêk
awa bi şekir û lîmon danî ci.
Gardîyanî lajê mi derb kerdî û
heqaret ci kerdî. Pêvînayîş
akerdebî, la ma kabînê avûka-
tan de yewbînan dî. Mi îdareka-
rarê pers kerd, la ê cewab
nêdayî. Mi derheqê rewşa lajê
xo de muracatê ÎHDyê Amedî
kerd.” AMED

Tena tasêk awe û
lîmon danî hepsîyan Cûdî: Cinîyî agêrayî cewherê xo

Endama Koordînasyonê PAJKî Berîtan Cûdîye va ‘cinîya kurde cinîyanê dinya rê serkêşî kena’ û domnaye:
“Dewletê mîyanneteweyî nêwazenê probleman hal bikerê. Şarê Efrînî girêdayeyê paradîgmaya Ocalanî û erdê xo yo.”
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Hacî Qadîr her roj serê sibê
diçe ser kar. Bi navê Hacî
Qadirê Kasetçî tê naskirin.
Li bazarê dikana wî nîne û
dema diçe malê alavên xwe
heta roja din datîne dikanekê

Çinqalekî bronzî û çîroka wî

Tevî ku temenê Hacî Qadir nêzî sed
salî ye, heta niha jî kar dike. Siheta wî
baş e û li bazara herî qerebalix a Silê-
maniyê karê firotina kasetan dike.
Hacî Qadir diyar dike ku ew gelekî ji
guhdarîkirina stranan hez dike.
Di nav Bazara Daresotawekan a ba-

jarê Silêmaniyê, li nav qerebalixiya kir-
yar û firoşkeran de Hacî Qadirê nêzî sed
salî emir kiriye, heye. Ew bi navê Hacî
Qadirê Kasetçî tê naskirin, ji gundewarên
Banê yê rojhilatê Kurdistanê ye. Ev qe-
derê 40 salan in ku li Bazara Daresotawe-
kan kar dike û nêzî 2 hezar kaset li gel wî

hene. Herî zêde ev kaset ji stranên huner-
mendên kurd yên wekî, Hesen Zîrek,
Mezherî Xaliqî û Mamlê pêk hatîne.
Temenê Hacî Qadîr tam nayê zanîn

lê li gorî nasnameyê, sala 1920’an ji
dayîk bûye. Hacî Qadir diyar dike ku
dema ku Reza Şahê Îranê bûyî desthi-
latdar, ango sala 1921’î hatiye dinê. Ew

ji rojhilatê Kurdistanê tê Iraqê û dibe
leşker. Dibe ku temenê Hacî li gorî yê
nasnameyê hîn mezintir be.
5 zarokên Hacî Qadir hene; 4 kur û

1 keç. Zarokê wî yê biçûk 49 salî ye.
Her roj ew beriya saet 08.00’an sibehê
diçe cihê xwe yê kar. Dikan an jî ci-
hekî Hacî Qadir yê sabît li nav bazarê

nîne. Dema nîvro diçe malê, kaset û
eşyayên xwe radestî dikanekê dike,
heta roja din.
Teknolojiyê bandoreke xirab li karê

Hacî Qadir kiriye û kasetên wî pirr
kêm tên firotin. Hacî Qadîr diyar dike
ku rojane 2-3 kasetan difiroşe û her
kaset jî bi hezar dînarî ye. Lê ji ber ku

bi heskirineke mezin vî karî dike, nax-
waze dest jê berde.
Hacî Qadîr herî zêde ji dengê Hesen

Zîrek hez dike û gelek stranên wî ji ber
kirine. Zêdetirî 300 kasetên Hesen
Zîrek li cem xwe hiştine. Ev stran ban-
doreke wisan li Hacî Qadir dikin ku te-
menê wî dirêj û bi sihet be.

Di serdema dereng a bronzê ya roja-
vayê Ewropayê (1500–800 beriya
mîladê), gelek civakên li rojavayê
Ewropayê diyar e bi hev re peywen-
diyên wan hebûne, baweriyên wan
ên li ser axret û cîhana xwezayî jî di-
şibiyan hev.
Mirovan êdî her diçû bêhtir tek-

nîk û amûrên bronzê yên bipêşketîtir
bi kar dianîn da ku tiştên nazenîntir
çêkin ji bo di ziyafet û rîtuelan de bi
kar bînin.
Çinqalên goşt jî ku ji bo hilgirtina

goşt hatine çêkirin jî ji wan amûran
in ku veguherîne amûrên xwerû ji bo
merasîm û ziyafetan. Ev çinqalê hanê
li bakurê Îrlandayê, li devera Duna-
verneyê hatiye dîtin. Li ser bista wê
malbateke qûûyan û du qijik hene.
Bi alîkariya wêjeya paşê ya îr-

landî em dikarin wisa texmîn bikin
ku ev teyrên ji mîtolojiya serdema
bronz a deverê ne. Ew anîna cem hev

a dijberan nîşan didin, av beramberî
hewayê, spî beramberî reşê û berdarî
beramberî mirinê. AMED

Ev xemla hanê parçeyek ji zirîpo-
şeke ji bo ser singê ye. Lê ji wê bi
tenê ev parçe maye. Ew temsîla
xwedayekî ji profîlê dike ku kefen
lê hatiye pêçan.
Serê wî serê beranekî ye û tacek

li ser serê wî hatiye bicihkirin. Ew li

ser kulîlkeke nîluferê rûniştiye, wê
sibeha pêşî ya afirandinê. Axir em ji
vê jî dibînin ku li Misra kevnar di
xemlê de her li rengên zindî geri-
yaye, lewma jî zêr û ava zêr xwedî
cihekî navendî ne, wekî din rengê
sor û kesk jî belav in. PARÎS

Li navenda çandî ya
navçeya Xaneqîn a Di-
yale mîhrîcanekî hu-
nerî hate lidarxistin.
Di mîhrîcanê de şano
hate pêşkêşkirin, hel-
best hatin xwendin û
pêşangeha şêwekarî
hate vekirin.
Endamê Koma

Elwan Cewad Feyzula
aşkera kir ku weke
Koma Elwan armanca
wan bê cudahî xizmet-
kirina xelkê Xaneqînê
ye. Her wiha Şêwekar
Solav Mehemed aşkera
kir ku bi giştî 12 şêwe-
kar beşdarî mîhrîcanê
bûne û 30 tablo hatine
pêşandan. Solav Mehe-
med hêvî kir ku di pê-
şerojê de li navçeyê
çalakiyên hunerî werin
zêde kirin. DIYALA

Semîra ŞAHABÎ / ROJNEWS - SILÊMANÎ

Muzîk dermanê ciwaniya ruh e

Huner
serdestan ditirsîne

Yek ji bedewtirîn
tiştên Misrê

Xemla xwedawendeke kefenkirî

Li Xaneqînê mîhrîcana hunerî hat lidarxistin

Di demên dawîn de zextên li ser
hunermendan zêde bûn. Li dijî
zextan bertek jî didomin. Lîstik-
vana Teatra Jiyana Nû Rugeş Ki-
rici anî ziman ku huner mutefîka
herî mezin a jiyanê ye û huner
berdewam e. Lîstikvan Denîz Tur-
kalî jî bi pêşgotinekê berteka xwe
nîşan da.
Şanoger Rugeş Kirici bertek nî-

şanî zextan da û ev tişt anî ziman:
“Huner her tim li dijî zilm û rejî-
mên zextê bûye jehr. Ji ber yê jehra
xwe li civakê vedirêşin, dixwazin
hunermend bêdeng bikin, bigirin û
berhemên wan sansur bikin. Ban-
dorek xurt a hunerê li ser jiyanê
heye. Huner nêrîna rast bûye
xewna bi xof a serdestan.” Lîstik-
van Denîz Turkalî jî da xuyakirin
ku îdiaya pispora huner û huner-
mend girîng e û wiha dirêjî da
axaftina xwe: “Yên hêzê di destê
xwe de digirin, vê wek zext, tundî
û tehdîdê bi kar tînin. Kêsê ku nax-
waze karê kiriye derkeve holê,
şerma xwe veşêre her tim di nav
tirs û fikarê de ye. Huner û huner-
mend jêderka jiyanê ne. Divê em li
wan xwedî derkevin.” STENBOL

Ev jina ciwan bi serê xwe razek e. Em ni-
zanin ka ew bi tenê peykerek e yan amû-
rek an jî parçeyek ji amûrekî bûye. Wekî
din em bi serdema wê baş nizanin.
Ji xanedaniya 18´an (sedsala 16´an beriya
mîladê) heta bi xanedaniya 22´yan (sed-
sala 11´an beriya mîladê) ji demekê ye.
Ango em behsa 500 salan dikin. Dîsa jî
herî kêm bêhtirî 3 hezar salan kevin e. Û
li gorî qenaeta belav ber bi dawiya xane-
daniya 18´an û destpêka xanedaniya
19´an ango di sedsala 13´an beriya mî-
ladê de hatiye çêkirin. Du tiştên iseh
hene, yek jê, ew ji diranê fîlan hatiye çê-
kirin, ya din jî ew ji bedewtirîn tiştên
Misrê çêkirî ye. PARÎS
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