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AKP’ê derbe li
çapemeniyê xist

Di Rapora Çapemeniyê ya
2016’an de ku ji aliyê Komeleya
Rojnamegerên Hemdem (ÇGD)
ve hat amadekirin, hat dest-
nîşankirin ku AKP’ê darbeyek li
çapemeniyê xist. Destpêkê
çapemenî piştre hemû civak
hat bêdengkirin. Li Stenbolê 6
rojnameger 24 roj in di bin
çavan de ne...

Serokomarê tirk Recep Tayyîp Erdogan ji
bo ku dîktatoriya xwe mayînde bike 18
xalên pêşî li serokdewletiyê vedikin li
meclisa Tirkiyeyê dan qebûlkirin. AKP û
Erdogan amadekariyê dikin ku di biharê
de referandûmê pêk bînin. Li hemberî
dîktatoriyê jin, muxalîf û hemû derdorên
demokrat dengê xwe bilind dikin û rengê
xwe wek ‘na’ nîşan didin... RRÛÛPPEELL--22//66

Sekretera Giştî ya
DÎSK’ê Arzu Çerke-
zoglu têkildarî hevdît-
inên qanûna bingehîn
ku li meclisê didomin,
destnîşan kir ku heke
paket di meclisê re
derbas bibe jî dê di
referandûmê de ked-
kar bibêjin ‘na’ û xe-
batan bimeşînin... R/7

Kedkar 
dibêjin;

Şervanên HSD’ê derbên giran li çeteyên DAIŞ’ê dixin. Di qonaxa duyemîn a Pêngava Xezeba 
Firatê de 197 gund, bi dehan gundik û Keleha Caber hat rizgarkirin, 260 çete hatin kuştin

Naveroka perwerdeya hemû dibistanan
guherandin. Erdogan çend sal berê
armanca xwe aşkera kiribû û daxwaza
“nifşeke dîndar û kîndar” kiribû. Ew nifş
tê amadekirin... NNiivvîîssaa  FFeehhîîmm  IIşşııkk R-7

Heveroka KCD’ê Leyla Guven diyar
kir ku girankirina tecrîdê tê
wateya kûrkirina şer û azadiya
Rêberê Gelê Kurd Abdullah
Ocalan şert e. Her wiha tecrîd li
bajaroka Tirbespiyê ya Rojava û
gelek deverên din bi çalakiyan
hat şermezarkirin... RÛPEL-7

Qeyûm destpêkê
êrîşî jinan dike

Bi boneya 2’yemîn
salvegera damezirand-
ina Meclisa Avaker a
Şengalê pîrozbahiyek
hate lidarxistin. Di
pîrozbahiyê de banga
yekitiya gelê êzidî û
hat kirin û hat gotin ku
xweseriya Şengalê bi
yekitiyê pêkane.

Xweserî 
bi yekitiyê
pêkan e

TECRÎD NAYÊ QEBÛLKIRIN 

Polîtîkayên qeyûman ên li dijî jinan
dewam dikin. Piştî ku Serokatiya
Daîreya Polîtîkayên Jinan ji aliyê
qeyûmê Wanê ve hate girtin vê
carê jî qeyûmê nû Cemîl Ozturk ê
ku li şaredariya Rêya Armûşê
hatiye tayînkirin, destpêkê
Midûriyeta Xizmetên Jinan girt.

Hevşaredarê Bêgiriyê yê Wanê
Mehmet Ali Tunç di serdegirtina
polîsan a şaredariyê de hat
binçavkirin. Xebatkarên
şaredariyê bi çepikan
binçavkirin şermezar kir... R.6
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Azadiya
Ocalan 
şert e

BÎLANÇOYA
XEZEBA FIRATÊ
Bîlançoya qonaxa duyemîn a Pên-
gava Xezeba Firatê bi daxuyaniyekê
hat aşkerakirin. Daxuyanî bi beş-
dariya rûspiyên herêmê, Ferman-
darên HSD′ê û Berdevkê Giştî yê
HSD′ê Telal Silo, nûnerên TEV-
DEM′ê, 28 eşîrên ereb, serokê
Meclisa Rêveber a Kantona
Kobanê Enwer Mislim û bi dehan
şêniyên herêmê pêk hat.

197 GUND HATIN 
RIZGARKIRIN

Li gorî bîlançoyê qadeke ku 197
gund, bi dehan gundik, keleha
Caber jî di nav de ya 2 hezar û 480
kîlometre çargoşeyî hat rizgarkirin.
Her wiha 260 çete hatin kuştin, 18
çete jî bi saxî hatin girtin. 42 şer-
vanên HSD’ê ku ji wan 3 şervanên
enternasyonal û 3 şervanên en-
damên Meclisa Leşkerî ya Suryanî
bûn, jiyana xwe ji dest da... RR--55

JIN JI ZILMÊ 
XILAS DIBIN
Şervanên YPJ’ê têkildarî
destkeftiyên pêngava duyemîn a
Xezeba Firatê wiha got: “Bi
serkeftina Xezeba Firatê dê êdî jin
bi nasname, dîrok, felsefe û çanda
xwe bijîn. Dê êdî çekan jî hilgirin û
parastina welatê xwe bikin.” Şer-
vana YPJ’ê Ronahî Jiyan destnîşan
kir ku dê jinan ji zilma DAIŞ’ê riz-
gar bikin û azad bibin... RRÛÛPPEELL  --  22

Li Babê qetlîama Tirkiyeyê: 18 sivîl hatin kuştin R5

18 qanûnên ku dîktatoriya Erdogan qanûnî dike di meclisê de hatin qebûlkirin û nîqaşên
referandûmê germ dibin. Muxalîf, jin û demokrat jî li hemberî dîktatoriyê xebatan dimeşînin

PPeerrwweerrddeeyyaa  EErrddooggaannîîzzmmêê

Dîktatorî diçe referandûmê
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LLII  BBAAJJAARROOKKAA  QQEESSIIRRKKÊÊ  ya Şirnexê Dayika Aştiyê Vasfiye Avci ya 57 salî bi îdiaya "endama
rêxistinê ye" hat girtin. Leşkerên Qereqola Qesirkê di 13'ê çileyê de bi ser mala Avci de
girt û ew binçav kir. Piştî îfadeyên li Midûriyeta Polîsan a Şirnexê û Dozgeriya Şirnexê,
Avci derket pêşberî dadgehê. Dadgeha Cezayê Silhê ya Şirnexê bi îdiaya "endamtiya rêx-
istinê" biryara girtina Avci da û şandin Girtîgeha Tîpa T a Şirnexê. Dayika Vasfiye Avci
beriya niha 2 caran ji ber nexweşiya xwe ya dil emeliyat bûye û hê jî dermanên
nexweşiya xwe ya dil bi kar tîne. Nexweşiyên şekir û tansiyonê jî bi dayika Avci re hene
û dema hatiye girtin dermanên wê pê re nebûne. ŞŞIIRRNNEEXX  --  DDÎÎHHAABBEERR
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Dayika
Şemiyê

hat girtin

Pêngava duyemîn a ‘Xezeba
Firatê’ mehek li pey xwe hişt.
Têkildarî serkeftinên pêngava
duyemîn a Xezaba Firatê şervanên
YPJ’ê nirxandin kirin û
kêfxweşiya xwe ya vê pêngavê anî
ziman. Şervana YPJ’ê Ronahî
Jiyan bal kişand ser girîngiya hem-
leya ‘Xezeba Firatê’ û wiha got:
“Pêngava Xezeba Firatê
girîngiyeke xwe ya mezin heye, bi
taybetî ji bo rizgarkirina jinên
ereb, êzidî û hemû jinên di destê
çeteyên DAIŞ’ê de dîlgirtî. Her
kes dizane li Reqqayê bi hezaran
jin ji ber zilma DAIŞ’ê êşê dik-
işînin. Herî dawî jî jinên dîlgirtî
banga rizgarkirinê li şervanên
YPJ’ê kir. Şervanên YPJ’ê hem
parastina jinan dikin hem jî bando-
ra xwe ya guhertina hişmendiyê
dike. Gelek jin li benda vê pên-
gavê bûn û hêviyên xwe bi YPJ’ê
ve girê dabûn. Ji ber vê yekê, îro
YPJ’ê wateyeke xwe ya dîrokî
heye. Ji bo jinan têkoşînê dimeşîne
û li hemû qadên berxwedanê li ber
xwe dide.” Şervana YPJ’ê

Ronahiyê anî ziman ku dê êdî jin
bi saya felsefeya Rêber Apo rêya
azadiyê nas bikin û wiha axivî:
“Em dibînin dema ku jin ji destê
çeteyan rizgar dibin, cilên reş li ser
xwe diavêjin. Dê êdî jin hişyar
bibin û bi saya felsefeya Rêber
Apo rêya azadî û rastiya xwe nas
bikin.”

Şervana YPJ’ê Jînda Amara jî
diyar kir ku girîngiya ‘Xezeba
Firatê’ ew e ku hemû jin azad
bibin û wiha axivî: “Xezeba Firatê
ji gihandina her sê kantonên
Rojava hate destpêkirin, lê ya di
hemleyê de esas tê girtin azadkiri-
na hemû jinan e. Me gelek bedel
da, lê ya esas ji bo me azadiya
civakê û ya jinan e. Vê pêngavê
bandora xwe ne tenê li jinên kurd,
li hemû jinên neteweyên din jî kir.
Êdî jin gihaştine wê astê xwe ji
koletiyê rizgar bikin. Çawa hem-
leya rizgarkirina Minbicê bi ser
ket, dê pêngava rizgarkirina
Reqayê jî bi ser bikeve û di
nava hemû jinan de hêzê ava
bike.” GIRKÊ LEGÊ - ŞÛJIN

Jinên ku ji pêşnûmeya guherti-
na makeqanûnê û dîktatoriya
yekkesî re gotin na, der barê
pêşnûmeya guhertina make-
qanûnê ya ku ji aliyê AKP û
MHP’ê ve hate meclisê
nirxandin kirin û bang li hemû
jinan kir ku li dijî hemû zordes-
tiyan berxwedanê bilind bikin.

Jina bi navê Melek Îlber a
ku li dijî pêşnûmeya make-
qanûnê nêrîna xwe anî ziman,
diyar kir ku pêşnûmeya
guhertina makeqanûnê ya ku
anîne meclisê dê makeqanûna
12’ê îlonê li pey xwe bihêle û
axaftina xwe wiha berdewam
kir: “Li vî welatî guhertinên ku
di warê qanûnê de tên kirin
tenê ji bo jinan mirin,
cenazeyên zarokên wan û
tecawizê tînin. Ji bo ku em ji
van hemûyan re bibêjin na,
heke ji bo guhertina make-
qanûnê referandûm bê kirin,
em ê bibêjin na.”

Jina bi navê Gulîzar Aydin jî
diyar kir ku AKP û serokomar
tenê ji bo xwe û ji bo mayîn-
dekirina polîtîkayên xwe make-
qanûnê diguherînin û ev tişt
got:  “Ji ber ku dixwazin
serokatiya xwe mayînde bikin
dixwazin makeqanûnê
biguherin, ji ber vê jî em ê
bibêjin na.”

Adîle Bolcali ya ku bertek
nîşanî pêşnûmeyê da jî wiha
got: ” Êşa me hemû dayikan
wekî hev e. Em ê vê guherti-
na makeqanûnê ya bi vî rengî
qebûl nekin. Ji ber ku ji bo
pêşketina jinan tu tiştekî di
nava xwe de nahewîne.”
STENBOL - ŞÛJIN

Şervanên YPJ’ê têkildarî destkeftiyên pêngava Xezeba Firatê nirxandin kirin û wiha got: “Bi serkeftina ‘Xezeba Firatê’
dê êdî jin bi nasname, dîrok, felsefe û çanda xwe bijîn. Dê êdî çekan jî hilgirin û parastina welatê xwe bikin.”

Dê bi nasnameyên xwe bijîn 

Ji rejîma
yekkesî re û 
dîktatoriyê re na

Gerîlaya YJA Starê Sozdar Evîn
a ku got "Min hêza jinan di
nava PKK'ê de dît" qala tevlîbû-
na xwe ya li nava refên gerîla
kir. Evîn ku malbata wê alîgira
AKP'ê ye, bang li malbata xwe
û gelê Çewlikê kir ku êdî
polîtîkayên înkar û tunekirinê
yên dewleta tirk bibînin û li ber
van polîtîkayan rabin.

Evîn, dema li Zanîngeha
Eren a Bedlîsê xwendekar bû,
PKK nas kir û tev li nava refên
gerîla bû. Evîn qala jiyana xwe
ya berî û piştî zanîngehê kir:
"Dema li Çewlikê bûm, ez dûrî
jiyana PKK'ê bûm. Ji ber ku
hikumeta AKP'ê bi bikaranîna
olê bandor li gelê Çewlikê
kiribû. Li Çewlikê, yekane par-
tiya ku min nas dikir AKP bû.
Heta ku çûm zanîngehê, mal-
bata min bi xwe jî propagan-
daya wê dikir. Ji ber ku di
nava rewşeke bi vî rengî de
mezin bûm, min li rewşê
nedipirsî. PKK jî bi rengekî
berovajî dihat naskirin. Lê wan
PKK nas nedikir." 

Evîn piştî ku dest bi xwendi-

na zanîngehê kir, tev li nava
xebatên ciwanên şoreşger bû. Ji
ber ku hevalên wê polîtîk bûn,
jiyana wê gelekî guherî. Piştî
demekê derbasî Garzanê bû û
gerîla nas kirin. Hest û ramanên
xwe yên li ser wê rojê wiha
vedibêje: "Li wê derê yên ku di
destpêkê de bala min kişand
gerîlayên jin bûn. Min ji xwe
dipirsî 'gelo jin çawa dikarin bi
tena serê xwe li çiyê bijîn.
Xwedî îrade û hêzeke çawa ne?'
Ji ber ku di tevahiya emrê xwe

de jinên ku min dîtin, her tim
zext li wan dihat kirin, dihatin
nixumandin. Olê herî zêde ban-
dor li jinan dikir. Ji ber ku bi
çavê 'namûsa min e' li jinan
dinêrîn, jin her tim di plana
duyemîn de bûn. Yên ku herî
zêde qîmet dida jinan, jin
dikirin kole. Dema min dît jin li
çiyê ew qas xurt in, hem ketim
nava coş û heyecanê, hem jî
min xwest xwe bi lez û bez
bigihînim vê hêzê."

RÊBERTÎ BIXWÎNIN
Evîn bal kişand ser bandora

neyînî ya têgihîştina olê ya li
Çewlikê serdest e û di dawiya
axaftina xwe de wiha bang li
gel û ciwanên Çewlikê kir:
"Pêwîst e gelê Çewlikê, bi tay-
betî jin û ciwan çavên xwe
vekin û polîtîkayên AKP'ê
bibînin, li dijî van polîtîkayan
şer bikin. Eger vê nekin, dê
dîrok wan tu carî efû neke. Ez
bang li malbata xwe jî dikim;
heke dixwazin dîrok û çanda
rast hîn bibin, bila Rêbertî
bixwînin.” BEHDÎNAN - ANF 

Bi vîna xwe ya xurt û bi zanebûna
xwe ji bo peydakirina derfetên
jiyanê çeteyên DAIŞ`ê xapandin
û xwe wekî xortekî nîşan da.
Zaroka bi navê Nesrîn Elî (11) ya

ji gundê Şelal ku li bejahiya
rojavayê Reqqayê ye xwîşka 3
xwîşk û 2 birayan e. Zaroka biçûk
Nesrîn Elî li dijî qanûna çeteyên
DAIŞ’ê yên dijbertiya jiyana

welatiyan derket û ji bo malbata
xwe xwedî bike û çavê çeteyan li
ser xwe winda bike xwe wekî
xortekî nîşan da û şivantiya
çêlekan dikir. Çeteyên DAIŞ`ê ji
ber ku destûr nedidan jin ji malê
derkevin, Nesrîn neçar ma ku
rêbaza xapandinê bi kar bîne.

Nesrînê diyar kir ku zêdetirî 2
salan wê çeteyên DAIŞ’ê
xapandin heta ku şervanên Odeya
Çalakiyan a Xezeba Firatê hatin û
gundê wan ji çeteyan rizgar kir
wê xwe kiribû wekî kurekî û
gavantiya çêlekên xwe dikir.

Nesrîna biçûk da xuyakirin ku
ew bê tirs tev digerin. Nesrînê
spasiya HSD’ê kir û wiha got:
“Ez kêfxweş im ku gundê me riz-
gar bû. Ez û hemû kesên din bi
rehetî tev digerin.” REQQA - ANHA

Nesrîna 11 salî 2 salan çete xapandin

Kubra Ozturk (16) a nexweşa
Down Sendromê ye li Wanê di
kargehekê de dixebite û bi
rûkeniya xwe rastî eleqeyê tê.
Kubrayê diyar kir ku ji ber ku
dixebite gelek kêfxweş e û anî
ziman ku ji bilî xebat û lîstikê ji
xêzkirina wêneyan jî gelekî hez
dike ku bi malbata xwe re jî
demê derbas dike. Xwediyê
kargehê Bulent Uslu jî da zanîn
ku dema kargeh vekiriye li gorî
astengdaran dîzayn kiriye û got
ku ji ber ku Kubra li vir dixebite
gelekî kêfxweş e û bi lêv kir ku
Kubra pir rûken e û karê xwe jî
pir baş bi cih tîne. WWAANN  

Tu tişt li pêşberî
mirov nabe
astengî

Meclisa Jinan a Viyan a Kolnê
kongreya xwe ya 9’emîn bi beş-
dariya 80 kesan pêk anî.
Nûnerên AGÎF, KOMAW, SKB,
Yaşanacak Dunya, HDK, TEV-
ÇAND'ê jî beşdarî kongreyê bûn.
Kongre bi deqeyeke rêzgirtinê û
xwendina sirûda Ey Reqîp ji
aliyê Koroya Jinan a Meclisê ve,
dest pê kir. Di kongreyê de
komîsyonên Têkiliya bi Gel re,
Rojava, Malbatên Şehîdan û
Dayikên Aştiyê, Têkiliyên Derve,
Civakî, Çandî, Maf û Edalet,
KEJAR, Bawerî û Perwerdeyê
hatin avakirin. Kongre bi
stranên Koroya Zarokan û
Koroya Jinan qediya. KKOOLLNN

Meclisa Jinan
kongreya xwe
pêk anî

Li bajarokê Rimêlanê yê girêdayî
Girkê Legê bi pêşengiya
Koordînasyona Jinan a
Rêveberiya Xweser, têkildarî
tundiya li ser jinan û rewşa
siyasî ya li heremê bi tevlîbûna
dehan jin û mamosteyên
Peymangeha Şehîd Baz semîner
hat lidarxistin. Semîner ji hêla
hevseroka Kantona Cizîrê Hîva
Erebo ve hat birêveberin. Hîva
Erebo da zanîn ku herî zêde
rewşa şer û aloziyê bandor li
jinan kiriye û got ku ew ê meşa-
leya berxwedana xwe bidomînin.
GGIIRRKKÊÊ  LLEEGGÊÊ

Li ser tundiyê
semîner hat
dayîn

Baweriya xwe bi AKP’ê neynin
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Li girtîgeha Tîpa E ya
Mêrdînê leşkeran bi ser
koguşên jinan de girt û dest

danî ser nîşeyên dersê yên
kurdî û pirtûkên wan. Li ser
vê hevdîtina telefonê ya bi
malbatan re derxistin du
hefteyan. Piştre 9 jin sirgûnî
Bayburtê kirin û 6 kes jî
şandin Rihayê. Girtiya bi
navê Hafso Yalçin a 17 salî
sirgûnî Girtîgeha Tîpa M
Bayburtê hat kirin. Yalçin du
sal berê hat girtin û ji ber

kevir avêtiye 8 sal ceza lê hat
birîn. Malbata Yalçin bertek
nîşanî sirgûnê da.

Dayika Hafso, Gazal
Yalçin diyar kir ku keça wê
dema hatiye girtin 15 salî
bûye û wiha berdewam kir:
“Du salan di girtîgeha
Mêrdînê de ma. Niha sirgûn
kirin û ew ji me dûr xistin.
Em berê hefteyê carekê

diçûn. Lê niha em
ê çawa biçin.
Rewşa me ya
aborî ne baş e.
Ez keça xwe
hefteyekê
nebînim
derûniya
wê xerab
dibe.”

Yalçin
diyar kir ku
beriya keça
wê bê
sirgûnkirin
leşkeran bi ser
koguşa wan de
girtiye û heqaret
lê kirine û wiha got:
“Dest danîne ser
pirtûk û nîşeyên wan.
Nîşeyên dersên kurdî kirine
hincet. Armanca wan ev bû
ku wan ji hev veqetînin.
Keça min rastî îşkenceyê û
neheqiyê hat. Bi rîngê birin.
Du rojan birçî hiştin.
Sirgûnî Bayburtê kirin. Em
bi telefonê axivîn. Got du
rojan ew birçî mane. “

Bavê wê Neşîr Yalçin jî
bertek nîşanî bûyerê da û da
zanîn ku keça wê li gel ku tu
sûc nekiriye û ji ber ku tev li
meşekê bûye û bi hinceta
kevir di destê wê de bûye 8
sal ceza danê. Yalçin da
zanîn ku keça wê birine
cihekî ku qet nas nakin.
MÊRDÎN- ŞÛJIN
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Girtiyên jin ên bi hinceta li koguşên
xwe nîşeyên dersên kurdî girtine, ji
girtîgeha Tîpa E ya Mêrdînê sirgûnê
girtîgehên Riha û Bayburtê hatin kirin.
Jinan got ku di seranserî rê de rastî
îşkenceyê hatine û du rojan birçî mane

Li kolana Berîk Turhan
a li taxa Yeşîloba ya
Seyhana Edeneyê
mînîbusa karkerên çan-
diniyê ya bi plakaya 33
CM 85 ku ajokarê wê
hê jî nehatiye zanîn û
kamyona çopê ya aîdî
Şaredariya Seyhanê ya
bi plaqeya 63 M 3183
li hev qulipîn. Li ser
îxbara derdorê gelek
ambulans şandin cihê
bûyerê, polîs û komên
trafîkê jî sewqî cihê
bûyerê hatin kirin û

karkerên di qezayê de
birîndar nebûne jî
alîkariya koman kirin.

15 kesên di qezayê
de birîndar bûn, bi
ambulansan rakirin
nexweşxaneyên cuda
û tên dermankirin.
Dermakirina 2 jê
giran 15 karkerên
birîndar li nexweşx-
aneyan didome û
polîsan der barê bûy-
erê de lêpirsîn da
destpêkirin.
EDENE - DÎHABER

Li navçeya Nisêbîn a Mêrdînê ya ku
qedexe di roja 306'emîn de, hilweşîna
li taxên Abdulkadîr Paşa, Firat, Dicle û
Yenîşehîrê hê jî dewam dike. Li gorî
agahiyên ji çavkaniyên herêmê hate
girtin, yek ji taxa ku hilweşîn lê
dewam dike, taxa Firatê dema ku
xirbe dihatin rakirin cenazeyek hate
dîtin. Tê payîn ku dema cenaze hate
rakirin û şûn de bibin Saziya Tiba Edlî
ya Amedê.

Qedexeya kolanan di 14'yê gulana
2016'an de hatibû îlankirin û 25'ê
tîrmehê jî bi awayekî qismî hatibû
rakirin. Ji 83 kesên ku jiyana xwe ji
dest dabûn cenazeyê 25 kesan hatibû
teşxîskirin. Ji cenazeyên ku radestî
malbatan nehatibûn kirin 23'ê li
Rihayê, 6 li Amedê li goristanên bê
kes hatibû definkirin, cenazeyê 8
kesan jî li Saziya Tiba Edlî ya
Stenbolê tê ragirtin. MMÊÊRRDDÎÎNN  --  AANNFF

Cenazeyek 
hat derxistin

Wesayîta karkeran qeza kir:
15 kes birîndar bûn

Parêzera femînîst a îtalyayî
Barbara Spinellî, ji bo ku
tev li konferansa hiqûqê ya
navneteweyî ya bi ser navê
“Di nava şert û mercên
Rewşa Awarte de li
Tirkiyeyê sîstema
dadgeriyê” bibe hat
Stenbolê. Lê belê ji
Spinellî re hat gotin ku
hatina wê qedexe ye û ji
balafirgehê hat vegerandin.

Parêzer Spinellî da
xuyakirin ku li balafirge-

hê jê re gotine: “Ji bo
ewlekariya Tirkiyeyê divê
em we vegerînin Îtalyayê”
û got: “Min jî ji wan re
got, ez naçim bi tu cihî
ve. Ez dixwazim bizanim
bê ka çima hatime qedex-
ekirin. Eger hûn min veg-
erînin, hûn neçar in bel-
geyekê bidin min. Min
xistin odeyekê. Xwestin
telefona min û ajanda min
ji min bistînin. Min neda
wan. Xwestin bi zorê ji

min bistînin, min jî ji wan
re got ‘ez parêzer im, bi
qanûnan dizanim’. Min li
ber xwe da û neda wan.
Bataryaya telefona min
girtin. Heta li odeyek ku bi
telekamerayê dihat qeyd-
kirin, hatim hiştin. Roja din
jî ez vegerandim Îtalyayê.” 

Çapemeniya Îtalyayê
cihekî berfireh da der-
sînorkirina nehiqûqî ya
parêzera îtalyayî. 
STENBOL - ANF

Parêzer hat dersînorkirin
Hunermend Kanîvar:
Bûne qada îşkenceyê

GGIIRRTTIIYYÊÊ  NNEEXXWWEEŞŞ  Ergîn Aktaş ê li Girtîgeha
Tîpa R a Menemena Îzmîrê dimîne, her du
destên wî tune ne û nexweşê Koahê ye, li gel
ku rapora Saziya Tiba Edlî (ATK) ya “Nikare
bi tena serê xwe li girtîgehê bimîne” di
hucreya yekkesî de tê girtin û ji ber ku
nikare bendikên pêlava xwe veke, nabin
nexweşxaneyê.

Endama Însiyatîfa Piştevaniya Girtîgehan
Selma Altan ku di nava heyeta ku Aktaş
ziyaret kir de cih digire, pêkanînên girtîgehê
vegotin. Altan diyar ku ji ber şertên girtîgehê
di laşê girtiyê nexweş Engîn Aktaş ê her du
destên wî tune ne de nexweşiya mantarê
derketiye û wiha got: “Ji ber ku destên wî
tune ne, nikare bendikên sola xwe veke û
sewqkirina wî bi gotina ‘kes naxwaze’ hatiye
astengkirin.” Altan diyar kir ku ew wek
însiyatîf bang li rayedaran dikin ku karê xwe
pêk bînin. ÎÎZZMMÎÎRR  --  DDÎÎHHAABBEERR

ZZEEXXTTÊÊNN  LLII  SSEERR girtiyên siyasî bi îlana
OHAL’ê û biryarên KHK’ê re gelek zêde bûn.
Mafên girtiyan her roj zêdetir tên binpêkirin
û girtiyên siyasî ji aliyê midûriyetên
girtîgehan ve tên tehdîtkirin. Birayê girtiyê
bi navê Mustafa Tekîn, hunermend Kanîvar
Tekîn da zanîn ku dema wî bi birayê xwe re
hevdîtin kir, birayê wî diyar kir ku li
girtîgeha Bandirmayê girtî rastî êrîş û 
gefan tên. 

Kanîvar Tekîn hevdîtina bi birayê xwe re
wiha vegot: “Birayê min 6 sal in girtî ye.
Midûriyeta girtîgehê her roj êrîşên dijmirovî
li girtiyên siyasî dikin û gefa kuştinê li wan
dixwin. Fikarên me her roj zêde dibin.
Dema em bi telefonê an jî rû bi rû bi gir-
tiyan re hevdîtinan dikin, girtî diyar dikin
ku midûriyeta girtîgehê û gardiyan gefa
kuştinê li wan dixwin, her roj êrîşî odeya
wan dikin. Êdî ev hovitî nayên qebûlkirin.”
EENNQQEERREE  --  DDÎÎHHAABBEERR

Destên wî tune
ne lê rastî

îşkenceyê hat
15 girtiyên jin
hatin îşkencekirin

Ji jiyana
girtiyan bi

fikar in

LLII  GGIIRRTTÎÎGGEEHHAA  Tîpa H a Erziromê
ya ku bi binpêkirinên mafan her
tim di rojevê de ye bi pêvajoya
OHAL’ê binpêkirina mafan
gihaşt asta herî jor. Hat
diyarkirin ku li girtîgeha ku
heta niha 100 girtiyên ku di nav
de girtiyên nexweş jî hene
sewqî girtîgehên din hatine
kirin û bi ser koguşên girtiyan
de tê girtin. Hat diyarkirin ku di
dema serdagirtinan de
gardiyanan girtiyan derb dikin
û heqaretê li wan dikin. Malbat
ji jiyana girtiyên ku dest danîne
ser rojname, kovar, pirtûk,
pênûs û amûrên wan ên taybet
bi fikar in. Malbatên ku ji jiyana
xizmên xwe bi fikar in serî li
ÎHD’ê da û alîkarî xwest.

Serokê ÎHD’ê yê Erziromê
Medenî Aygul diyar kir ku bi
pevajoya OHAL’ê re binpêkir-
inên mafan ên li girtîgehan
gihaştine asta herî jor û wiha
got: “Ne tenê li Erziromê, li
herêma me û hemû Tirkiyeyê
binpêkirinên mafan zêde bûne.
Em ê binpêkirinên mafan ên li
girtîgehên herêma me
bişopînin. Em ê li ser serlê-
dana malbatan tev bigerin. Di
vê mijarê de çi hebe ku bê
kirin em ê bikin û em ê şop-
darên van bûyeran bin.”
EERRZZIIRROOMM  --  DDÎÎHHAABBEERR
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RRÊÊXXIISSTTIINNÊÊNN  CCIIHHAADDÎÎSSTT ên ku Tirkiye wan di bin navê muxalefeta Sûriyeyê de li dijî rejîma Baasê bi rêx-
istin dike piştî civînên xwe yên Enqereyê, biryar da ku tev li hevdîtinên Astanayê bibin. Her wiha hat
ragihanin ku rêxistinên cîhadîst ên di bin bandora Erebistana Siûdî de dê tev li hevdîtinên Astanayê
nebin. Rêxistinên di bin bandora Tirkiyeyê de diyar kir ku piraniya muxalîfên Sûriyeyê bi biryar in
ku tev li hevdîtinên Astanayê bibin. Dîsa di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku di hevdîtinan de
mijara agirbestê û berdana kesên di girtîgehên rejîmê de bê nîqaşkirin. Ji ber garantoriya Tirkiyeyê
kurd ji bo hevdîtinan nehatine vexwendin û ji ber vê yekê ji aliyê kurdan ve tê gotin ku ji ber
netevlîbûna wan dê di hevdîtinên Astanayê de çareserî ji aloziya Sûriyeyê re neyê dîtin. EENNQQEERREE
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Pergala serokatiyê ya ku seroko-
marê tirk Recep Tayyîp Erdogan
demeke dirêj e ji bo xwe xistiye
rojeva Tirkiyeyê, ji pergalên dîk-
tatoriyê yên li welatên Afrîkayê
Zîmbabve û Malaviyê ne cudatir
e. Afirandina pergala serokatiyê
ya Erdogan jî gelekî dişibe afi-
randina pergala dikatatoriya
Zîmbabve û Malaviyê. 

Çawa ku Erdogan ji bo afiran-
dina pergala serokatiyê niha li
Tirkiyeyê serî li her kirêtiyê dide
û hemû polîtîkayên
antîdemokratîk pêk tîne, serokên
Zîmbabve û Malaviyê yên ku li
welatên xwe pergala dîktatoriyê
saz kiriye jî, serî li her kirêtiyê
daye û polîtîkayên antîdem-
nokratîk pêk anîne. 

RÊWÎTIYA DÎKTATORIYÊ 
Dîktatorê Zîmbabveyê Robert

Mûgabe di salên 1970’yî de li dijî
hikumeta Rodezya bi ser dikeve û
di 1980’yî de welatê xwe rizgar
dike. Partiya Mûgabe Yekitiya
Neteweyî ya Afrîkayiyên
Zîmbabveyê (ZANU) di hilbijarti-
na yekemîn a Zîmbabveyê de bi
ser dikeve û ji 100 kursiyên parla-
mentoyê 57 kursiyan bi dest dixe. 

Mûgabeyê ku dibe serokwezîrê
yekemîn ê Zîmbabveyê, roj bi roj
bi hêza xwe ya xurt berê xwe dide
pergala dîktatoriyê. Mûgabe dest-
pêkê ji bo pergala dîktatoriyê di
1982’yan de koalîsyona bi Joshua
Nkomo re bi dawî kir û piştre li
dijî endamên partiya xwe ZAPU jî
ket nava helwesteke tund. Ji ber

van pêkanînên Mûgabe li
Zîmbabveyê şer derket û bi
hezaran kesî jiyana xwe ji dest da. 

Piştî şerê navxweyî Mûgabe
qîma xwe bi pergala parla-
menteriyê neanî û xwest hêza xwe
bi pergala dîktatoriyê hêj zêdetir
bike. Mûgabe di 1987’an de
makeqanûn guherand û pergala
serokatiyê anî welatê xwe û bû
serokê welatê xwe. Piştî pergala
serokatiyê Mûgabe zext li muxale-
fetê kir û di hilbijartinên salên
1990, 1996, 2002, 2008 û 2013’an
de bi ser ket û hê jî serokdewletê
Zîmbabveyê ye.

Ji ber polîtîkayên
antîdemokratîk li gelemperiya
cîhanê gelek rexne li Mûgabe tên
kirin û çûyîna wî ya welatên
Yekitiya Ewropayê hatiye qedex-

ekirin. Mûgabeyê li welatê xwe
gelek binpêkirinên mafên mirovan
pêk tîne, tenê di sala 2008’an de
bi destûreke taybet a ku ji Îtalyayê
wergirt, karîbû biçe Vatîkanê.

BI SALAN DÎKTATORÎ
Welatekî din ê Afrîkayê ku
serokomarê tirk Erdogan ji bo per-
gala serokatiyê dişopîne Malavî
ye. Malavî di 1964’an de ji mêtin-
geriya Brîtanyayê rizgar dibe û bi
serokwezîrtiya yekemîn a
Hastîngs Kamûzû Banda bi per-
gala parlamenteriyê tê birêvebirin.
Bandayê ku heta 1970’yan
serokwezîriya Malaviyê kir, di
heman salê de destûra bingehîn
guherand û pergala serokatiyê li
Malaviyê ava kir û bû serokê
Malaviyê. 

Bandayê ku pergala serokatiyê
ava kir, siyaseta yekpartiyî peji-
rand û ji bilî partiya Kongreya
Malaviyê ku wî bi xwe ava kir,
destûr neda tu tevgereke siyasî.
Bandayê ku bi rêya bir-
yarnameyên xwe welat bi rê ve
bir, hemû kesên muxalîf kuştin û
bû yekane kesê xwedî mafê got-
inê. Di dema desthilatdariya
Banda de 20 hezar kesên muxalîf
hatin kuştin. Bandayê ku
serokwezîrtiya xwe heta mirinê
dirêj kiribû, di 1994’an de destûr
da ku hilbijartinên demokratîk bên
kirin. Di encama vê hilbijartinê de
hevrikê wî Bakîlî Mûlûzî bi
encameke gelekî zêdetir li dijî wî
bi ser ket û bû serokê Malaviyê.
Bandayê ku ji kuştina 20 hezar
kesên muxalîf berpirsyar hat dîtin

piştî desthilatdariya xwe ya 23
salan, di 1997’an de di 99 saliya
xwe de jiyana xwe ji dest da. 

ŞOPA DÎKTATORAN
Serokomarê tirk Erdogan jî

piştî têkçûna xwe ya hilbijartinên
7’ê Hezîranê ket şopa van her du
dîktatoran û bi rêbazên wan dîkta-
toran dixwaze pergala serokatiyê li
Tirkiyeyê ava bike. Erdoganê ku
wekî her du dîktatoran bi peyva
demokrasiyê dest bi siyasetê kir, ji
bo pergala serokatiyê niha dijmi-
natiya demokrasiyê dike û
pêkanînên xwe yên
antîdemokratîk, zextên tund li
muxalefetê dike. Erdogan jî ji bo
avakirina pergala serokatiyê zêde-
tirî salekê ye bi hezaran kes kuşt û
bingeha serokatiyê ava kir. 

Serokomar Erdogan ê ku demeke dirêj e
dixwaze pergala serokatiyê li Tirkiyeyê
ava bike, dîktatorên welatên Afrîkayê
Zîmbabve û Malaviyê yên ku bi salan
welatên xwe bi dîktatoriyê bi rê ve 
birin dişopîne 

Dîktator dîktatoran dişopînin

SSEERROOKKOOMMAARRÊÊ  tirk Recep Tayîp
Erdogan ê ku ji ber polîtîkayên
xwe yên antîdemokratîk zêdetirî
salekê ye nikare biçe serdana
welatên Rojava, bi armanca
mêtingeriyê berê xwe dide wela-
tên Afrîkayê. Erdoganê ku ji
welatên rojava hatiye tecrîdkirin,
ji bo 3 rojan derdikeve serdana
welatên Afrîkayê Tanzanya,
Madagaskar û Mozambîkê. Li gorî
agahiyên ku hatin bidestxistin
serokomar Erdogan bi armanca
fîreyên aborî yên Tirkiyeyê bigire,
di navbera 22 û 25’ê çileyê de
van serdanan pêk bîne û ji ber vê
yekê gelek karsaz jî tev li berna-
meya xwe kirine. 

Serokomar Erdogan ev
demeke dirêj e ji bo aboriya
Tirkiyeyê li ser welatên Afrîkayê
radiweste û dixwaze welatên
Afrîkayê ji xwe re bike qadeke
mêtingeriyê. Erdogan gelek caran
armanca xwe ya mêtingeriyê bi
awayekî zelal tîne ziman û dibêjê
çawa welatên Ewropayê ji aliyê
aborî ve ji Afrîkayê sûdê werdigi-
rin, divê em jî jê sûde wergirin. 

Erdogan derdikeve
tûra mêtingeriyê

Balafira kargoyê ya bi tîpa
747-400F a girêdayî Rêya
Hewayî ya ACT a Tirkiyeyê
ku sefera Hong Kong û
Bîşkekê dikir, li nêzî bal-
afirgeha Manasê bi ser
avahiyan de ket. Di encama
qezayê de li avahiyên ku bal-
afir bi ser de ket, zarok jî di
nav de bi giştî 37 kesan
jiyana xwe ji dest da. 

Wezareta Rewşa Lezgîn a
Kirgizistanê der barê ketina
balafirê de daxuyaniyek da û
diyar kir ku pîlotê balafirê jî
jiyana xwe ji dest daye. Li
gorî agahiyên ku ji çape-
meniya Kirgizistanê hatin
bidestxistin, avahiyên ku bal-
afir bi ser de ketiye, xesareke
mezin dîtiye û gelek jê
hilweşiyane. BÎŞKEK

Fermandariya Giştî ya
Operasyona Nînovayê der barê
operasyona rizgarkirina Musilê ya
ku di 17’ê cotmeha 2016’an de ji
aliyê artêşa Iraqê û pêşmergeyên
Herêma Kurdistanê ve hatibû
destpêkirin de daxuyaniyek da.
Fermandaiyê di daxuyaniya xwe
de ragihand ku di çorveya
operasyonê de heta niha 600 gund
û navçeyên Mûsilê ji çeteyên

DAIŞ’ê hatine rizgarkirin. 
Li gorî daxuyaniya ferman-

dariya herêmên ku li dijî
çeteyên DAIŞ’ê operasyon lê
hatine kirin wiha ne;

� Aliyê bakurê bajêr, ji aliyê
Tûgaya Piyade ya 16’emîn ve ku
li rojhilatê çemê Dîcle ye, ber bi
aliyê rojhilatê bajar ve hatiye
rizgarkirin.

� Aliyê başûr ji aliyê

yekîneyên leşkerî yên polîsên
federal û hêzên wesayitên zirxî
ve hat rizgarkirin.

� Aliyê rojhilatê bajar hêzên
dijteror heya aliyê rojhilatê çemê
Dîcleyê rizgar kiriye.

� Aliyê başûrê rojava jî hêzên
polîsên federal û Fermandariya
Operasyona Odeyê ya Nînovayê
û hêzên Heşd el Şebî ve hat riz-
garkirin. MÛSIL

Li Brezîlyayê şer û pevçûnên li
girtîgehan bê navber berdewam
dikin. Li girtîgeheke bajarê
Alcaçuzê yê parêzgeha Rio
Grande Do Norteyê ya
Birezîlyayê di navbera girtiyan de
şer û pevçûn derketin. 

Hat ragihandin ku li girtîgehê
di encama şer û pevçûnan de 26
girtî hatine serjêkirin û jiyana xwe
ji dest daye. Sekreterê Ewlehiya
Gelemperî yê Parêzgeha Rio
Grande Do Norteyê der barê
bûyerê de daxuyaniyek da û rag-
ihand ku 26 girtiyên hatine ser-
jêkirin di heman demê de laşê
wan jî hatine şewitandin. 

Hat diyarkirin ku li girtîgeha

kapasîteya wê 620 kes e, hezar û
83 girtî lê hatine bicihkirin. Bi vê
bûyerê re ji destpêka salê heta

niha zêdetirî 100 girtiyan li
girtîgehên Brezîlyayê jiyana xwe
ji dest da. BRESILIA

Balafireke
Tirkiyeyê li
Bîşkekê ket 

Li Mûsilê bi sedan gund rizgar bûn

Li girtîgehê girtî ser jê kirin

Cîhadîstên
Tirkiyeyê tev li
Astanayê dibin

SERWÎSA NÛÇEYÊN DERVE

SERKAN DEMÎREL / BRUKSEL - ANF 

Robert Mûgabe Recep Tayîp Erdogan Hastîngs Kamûzû Banda
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Endamê Desteya Rêveber a Partiya Yekitiya Suryanî û Cîgirê
Hevserokatiya Kantona Cizîrê Efram Ishaq da zanîn ku
çarenûsa civîna Astanayê wekî civînên danûstandinên yên
beriya demekê ne.

Efram Ishaq destnîşan kir ku yên ku civîna Astanayê
amade dikin di mijara çareseriyê de ne cidî ne û wiha
domand: “Weke civînên berê dê têk biçe. Kesên li çareseriya

aloziyê digerin divê hemû nûnerên
gelan vexwînin. Nûnerên rêve-
beriyên xweser venexwendin û ev jî
diyar dike ev civîn ne ji bo çare-
seriyê ye. Tevî ku di nava HSD û
MSD’ê de nûnerên hemû gelan
hene jî nehatine vexwendin.”

ÇÇEETTEE  BBEEŞŞDDAARR  DDIIBBIINN  
Ishaq bilêv kir ku di civînê de

hemû pêkhateyên
resen ên li Sûriyeyê
derve hatine hiştin
û wiha pê de çû:
“Tirkiye dixwaze
çeteyên xwe
tevli vê civînê
bike. Lê hêzên
demokrat û yên
li dijî terorîzmê
şer dikin jî tên
dûrxistin. HSD
hêzeke sereke ye û
divê tevli bibe. Li gorî
hemû rêgezên navneteweyî,
projeya federaliyê rêya herî
guncave.” GGIIRRKKÊÊ  LLEEGGÊÊ  --  AANNHHAA

ROJAVA05 � Medya
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R O J E V A

Fermandariya Giştî ya Odeya
Çalakiyan a Xezeba Firatê  bi
daxuyaniyekê bîlançoya pênga-
va duyemîn ya Hemleya
Xezeba Firatê aşkera kir. Di
daxuyaniyê de hat gotin ku 2
hezar û 480 kîlometre çargoşe
erd hatiye rizgarkirin û 260
çete hatine kuştin. 

Daxuyaniya bîlançoya
Xezeba Firatê li gundê Hac Elî
yê Reqqayê ji hêla Berdevka
Fermî ya Odeya Çalakiyan a
Xezeba Firatê Cîhan Şêx
Ehmed ve hate xwendin di
daxuyaniyê de gelek ferman-
darên hemleyê jî amade bûn.
Di daxuyaniyê de hat gotin
ku pêngava wan bi serkeftî
didome.

DORPÊÇA REQQAYÊ 
Di berdewamê de

destkeftiyên qonaxa duyemîn
wiha hatin rêzkirin: “Qadeke bi
qasî firehbûna 2 hezar û 480
km2 ku di nav de 197 gund û
bi dehan gundik û girên strate-

jîk û Keleha Caberê (Duser) jî
heye hat rizgarkirin. Ji destpê-
ka hemleya Xezeba Firatê
heta niha qada hatî riz-
garkirin gihaşt 3 hezar û 200
km2.  Bi giştî 236 gund,
gundik û gir jî hene. Bi vê
yekê ji hêla rojava û bakur
ve Reqqa kete dorpêçê.” 

HEJMARA ÇETEYAN
Fermandariyê da zanîn ku

di qonaxa duyemîn de 260 çete
hatine kuştin û ev tişt ragi-
handin: “115 cenaze ketin
destê me û 18 çete jî bi saxî
hatin girtin. Gelek çek û
cebilxane, wesayît, wesayîtên
leşkerî û topavêj hatin bidestx-
istin û gelek jî hatin rûxandin.
Bi dehezaran sivîl hatin riz-
garkirin û piştî paqijkirina gun-
dan jî careke din vegeriyan
malên xwe.”

42 ŞERVAN ŞEHÎD BÛN
Di berdewamê de ferman-

dariyê da zanîn ku ji 5’ê mij-

darê heta niha ji herêmê zêde-
tirî 2 hezar û 500 ciwan tevli
hêzên wiha bûn û wiha
domand: “Ev şervan jî bi
alîkariya koalîsyona
navneteweyî hatin perwerde
kirin. 3 jê şervanên enter-
nasyonalîst, 42 şervanên me
şehîd bûn.”

SPASÎ PÊŞKÊŞ KIRIN
Fermandariyê ji bo alîkariya

gelê herêmê spasiyên xwe
pêşkeş kirin û soza parastina
sivîlan dan. Daxuyanî wiha
dom kir: “Banga me ji gelê
herêmê re ewe ku meclisên
xwe ava bikin, rêveberiya xwe
saz bikin û bi hemû hêza xwe
tevli hêzên me bibin. Em
spasiya hêzên koalîsyonê û
Desteyê Rêveberiya Xweser a
Kobanê dikin. Hêzên me
gelek destkeftî bidestxistin.
Em teqez dikin ku dê serkeft-
inên me heta rizgarkirina
Reqqa û tevahiya Sûriyeyê
bidome.” REQQA - ANHA 

Bîlançoya qonaxa duyemîn a Xezeba Firatê hat
aşkerakirin. Li gorî bîlançoyê 260 çete hatin

kuştin, 18 jî bi saxî hatin girtin, qadeke bi qasî 2
hezar û 480 km2 jî hatiye rizgarkirin

Navenda  Ragihandin û Çapemeniya
YPG’ê bi daxuyaniyekê destnîşan kir
ku hêzên artêşa tirk a dagirker û
komên çete yên girêdayî wan ji hêla
Cerablusê êrîşî bajaroka Şêxler a
Kobanê kirine. Di daxuyaniyê de
YPG’ê ev tişt bi raya giştî re parveki-
rin: “Di şeva 15’ê çileyê de çeteyên
girêdayî artêşa tirk a dagirker ji
çeperên xwe yên başûrê Cerablusê,
çeperên hêzên me yên li Şêxlerê
topbaran kirin.” Hêjayî bibîrxistinê
ye ku ev cara yêkemîne ku Tirkiye
êrîşî bajaroka Şêxlerê dike. KKOOBBAANNÊÊ

Çeteyan êrîşî Şêxlerê kir Tirkiyeyê li Babê
18 sivîlên din jî

qetil kirin 

Artêşa tirk a dagirker ji 11’ê çileyê de
sînorê di navbera bakur û rojavayê
Kurdistanê de derbas kir û axa
gundê Ereb Cûma yê Şera ya Efrînê
dagir kir. Hat zanîn ku artêşa tirk bi
alavên xwe yên kolandinê 300 met-
reyan derbasî gund bûn û bi qasî 2
km’yan rêyek çêkir. Artêşa tirk di
dema vekirina rêyê de ziyanekî
mezin da xwezayê. Hat zanîn k udi
encamê de 600 darên zeytûnan ji
kok hatine rakirin. Beriya niha jî
1300 darên zeytûnan ên Qermetleqê
hatibûn qutkirin. EEFFRRÎÎNN

Dewleta tirk xwezayê jî qetil dike

Malbata ciwanê bi navê Riyad
Şewket (16) ê ji gundê gundê
Qerkul ê Bilbil a Efrînê diyar kir
ku ji 27’ê cotmeha 2016’an heta
niha têkiliya wan bi kurê wan ê li
Stenbolê re qutbû ye. Malbatê da
zanîn ku kurê wan ji bo serdana
hevalên xwe ji mala xwe derdike-
ve, agahî jê qut bûye. Malbatê
bang kir yên ku der barê kurê
wan de tiştekî dizanin bila bi rêya
hejmara vê telefonê xwe bigihînin
wan: “00995555554422551188  //
00995566775522003322.” QQAAMMIIŞŞLLOO

Ciwanê efrînî li Stenbolê winda bû

Hemleya Rêxistina Alîkariyan a
Minbicê ya ku bi armanca piştgiriya
bi welatiyên koçber re bi dirûşmeya
‘Kêm bide û bila herkes sûdê jê
werbigre’ hatibû destpêkirin, dido-
me. Der barê mijarê endamê
Rêxistina Alîkariyan a Minbicê
Munzur Bedir diyar kir ku hejmara
koçberan zêdeye û alîkariyên ku ji
aliyê wan ve têne berhevkirin, têra
koçberan nake. Bedir bang li tevahi-
ya cîhanê kir ku ji bo alîkariya bi
koçberan re demildest ji wan re
bibin alîkar. MMIINNBBIICC

Banga alîkariyê li cîhanê kirin

Artêşa tirk a dagirker komkujiyeke
din li herêma Babê pêk anî. Li gorî
agahiyan di encama bombebarana
artêşa tirk de 18 hatin qetilkirin û
50 jî birîndar bûn. 

Li gorî agahiyên ji çavkaniyên herêmê,
artêşa tirk a dagirker Bab û gundewa-
rên wê bi çekên giran topbaran kir.

Çavkaniyan dan zanîn di encama top-
baranê de di navde jin û zaro jî 18 sivîl
hatin qetilkirin û 50 jî birîndar bûne. 

Li gorî çavkaniyan navên hin welatiyên
hatin qetilkirin wiha ne: “Hevjîna
Ehmed Selah ku navê nehat zanîn,
Qasim El  Xelîl, zaroke bi navê Hesîb,
Yihya El Başa, zarokek ji mala Şêx

Seîd ya 10 salî, 4 kes ji malbata
Toman, jinek ji mala Sewals, Şerîf
Ebid El  Hadî Derwîş, Xerşom û hevjina
wî, dayika wî ,xwişkê wî, sê zarokên
xwîşka wî û keçek ji mala Ebid El
Rehiman.” Di nava birîndaran de tenê
navên Mehmûd Başa û Fîras El Hac
hat zanîn. BBAABB  --  AANNHHAA

SSeerrççeetteeyyêê  TTuuggaayyaa  EEll  MMuutteessiimm
êê  bbii  nnaavvêê  MMiisstteeffaa  SSêêcceerrîî  ddii
ppaarrvveekkiirriinnaa  xxwwee  yyaa  ttoorraa  cciivvaa--
kkîî  ddee  rraaggiihhaanndd  kkuu  TTiirrkkiiyyee  llii
SSûûrriiyyeeyyêê  jjii  bboo  aalltteerrnnaattîîffaa
AArrttêêşşaa  AAzzaadd,,  kkeettiiyyaa  nnaavvaa
aavvaakkiirriinnaa  hhêêzzeekkee  nnûû  llii
SSûûrriiyyeeyyêê..  

PPoollîîttîîkkaayyêênn  şşeerr  ûû  ddaaggiirrkkiirriinnaa
SSûûrriiyyeeyyêê  yyêênn  TTiirrkkiiyyeeyyêê
bbêênnaavvbbeerraa  ddiiddoommiinn..  DDii  ppaarrvvee--
kkiirriinnaa  aaggaahhiiyyêênn  bbeerrppiirrssêê
ppoollîîttbbûûrrooyyaa  kkoommêênn  ççeettee  yyêênn
TTuuggaayyaa  EEll  MMuuiitteessêêmm  aa  ggiirrêê--
ddaayyîî  AArrttêêşşaa  AAzzaadd  MMiisstteeffaa
SSêêcceerrîî  yyêênn  llii  sseerr  ttoorraa  cciivvaakkîî
ddee  hhaatt  rraaggiihhaannddiinn  kkuu  bbii  sseerr--
kkêêşşîî  ûû  ppiişşttggiirriiyyaa  ddeewwlleettaa  ttiirrkk
aa  ddaaggiirrkkeerr,,  ggaavvêênn  yyeekkeemmîînn
êênn  aavvaakkiirriinnaa  aarrttêêşşeekkee  nnûû  llii
SSûûrriiyyeeyyêê  ttêênn  aavvêêttiinn..  

TTÊÊKKÇÇÛÛNNAA  ÇÇEETTEEYYAANN
SSeerrççeettee  MMiisstteeffaa  SSêêcceerrîî  ddiiyyaarr

ddiikkee  kkuu  ppiişşttîî  kkuu  kkoommêênn  ççeettee
yyêênn  kkuu  bbii  ddeessttêê  TTiirrkkiiyyeeyyêê  ddii
bbiinn  ssîîwwaannaa  AArrttêêşşaa  AAzzaadd  ddee
aannîînn  cceemm  hheevv  ûû  eevv  kkoommee  ddii
şşeerrêê  SSûûrriiyyeeyyêê  ddee  ttêêkk  ççûûnn,,  eevv
xxeebbaattee  hhaattiiyyee  ddeessttppêêkkiirriinn..
DDeewwlleettaa  ttiirrkk  aa  ddaaggiirrkkeerr  kkuu
bbii  ffîînnaassoorriiyyaa  kkoommêênn  ççeettee  ttêê
zzaannîînn  bbii  vvêê  yyeekkêê  ddiixxwwaazzee
wweekkee  aalltteerrnnaattîîffaa  AArrttêêşşaa
AAzzaadd  aavvaa  bbiikkee..  TTiirrkkiiyyee  bbii  vvêê
yyeekkêê  jjîî  ddiixxwwaazzee  vvaann  kkoommaann
llii  ggoorrîî  bbeerrjjeewweennddiiyyêênn  xxwwee
bbiikkaarrbbîînnee..  

EEvv  sseerrççeetteeyyee  hheerr  wwiihhaa  tteevvllii
cciivvîînnaa  jjii  bboo  AAssttaannaayyêê  kkuu  jjii
aalliiyyêê  rraayyeeddaarrêênn  ddeewwlleettaa  ttiirrkk
llii  EEnnqqeerreeyyêê  llii  ddaarr  xxiissttiibbûû
bbiibbûû..  QQAAMMIIŞŞLLOO  --  AANNHHAA  

Tirkiye çeteyên
xwe bi navekî din

bi rêxistin dike

Bayê Firatê herêmê
paqij dike

Pêkhateyên Girê Spî destnîşan kir ku civînên bê HSD’ê ji bo çareserkirina
aloziya Sûriyeyê tên lidarxistin, dê tu encaman bi xwe re neynin. 

Têkildarî mijarê welatiyê ereb ê bi navê Mehmûd Celal El Eyaf anî ziman ku civînên
bêtevlibûna HSD’ê yên ji bo çareseriya aloziya Sûriyeyê tên lidarxistin dê tu encaman bi

xwe re neyîne û wiha domand: “HSD’ê ji bo rizgarkiriya Sûriyeyê bi sedan şehîd dan. Divê
kesên li Astanayê tên cem hev hesabên xwe li ber çavan re derbas bikin.”

Nûnerê pêkhateya tirkmenan û Endamê Federaliya Demokratîk a Bakurê Sûriyeyê Esed
El Beşîr jî diyar kir ku ew tevlibûna dewleta tirk a ku terorê fînanse dike ya di civîna

astanayê de û nebeşdarbûna HSD’ê ya
civînê red dikin. Nûnera pêkhateya

ermen û Endama Desteya Rêveber a
Federaliya Demokratîk Losiyan

Matosiyan got ku nepêkane ku
civîna Astaneyê biserkeve.

GGIIRRÊÊ  SSPPÎÎ  --  AANNHHAA

Gelên li Girê Spî
Astanayê red dikinCivîna Astanayê dê têk biçe

Welatiyên bajaroka El Cerniye ku demek berê ji aliyê şervanên Odeya Çalakiyan
a Xezeba Firatê ve hatibû rizgarkirin, dest bi paqijkirina bermahiyên çeteyan
kirin. Di vê çarçoveyê de ciwanên bajarokê bi boyaxê rengê reş ji ser dîwarên
sazî û dibistanên bajarokê dibin û warê xwe ji bermahiyên çeteyan paqij dikin.
Ciwanên bajarokê nivîs û dirûşmeyên çeteyan ên li ser dîwarên avahiyan
paqijkirin. Der barê vê xebatê de welatiyan jî kêfxweşiya anîn ziman. KKOOBBAANNÊÊ

Şopên hişmendiya tarî ji bajarok paqij dikin
Çeteyên DAIŞ’ê piştî ku bajaroka El Cirniyê dagirkirin, xebatên firneya bajarokê
dabûn rawestandin. Piştî ku bajarok ji hêla şervanan ve hatî rizgarkirin jî ji bo
xebitandina firinê welatî ketin nava liv û tevgerê. Di vê çarçoveyê de bi
alîkariya TEV-DEM’ê firne hat temîrkirin û dest bi xizmeta gel kir. Firneya ku
niha 16 xebatkar tê de dixebitin nan dide nêzî 400 malbatên di bajarok û 60
gundên derdora wê. RREEQQQQAA

Firina El Cirneyê hat temîrkirin
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HDP dê ji bo ‘na’yê bixebite
Medya
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Îdianameya der barê parla-
mentera HDP’ê ya Amedê
Nursel Aydogan ku di
çarçoveya lêpirsîna
Serdozgerê Komarê yê
Amedê de di 4’ê mijdarê de
hat binçavkirin û girtin temam
bû. Serdozgeriya Komarê îdi-
aname amade kir û şand
2’yemîn Dadgeha Cezayên
Giran a Şirnexê. Dozger der
barê Aydogan de bi îdiaya
“propagandaya rêxistinê” û
‘sûcê dijqanûnî kiriye’ heta
103 salan ceza xwest. Piştre
der barê dosyayê de biryara
“bêpeywirdariyê” da û dosya
şandin Amedê.

Di îdianameyê de Aydogan
di çarçoveya xebatên xwe yên
siyasî de ku di sala 2007 û

2016’an de di bin navê partiya
siyasî de kirin, tê darizandin.
Di îdianameyê de polîsan
KCD’ê ku serdozgeriya
Komarê ya Amedê der barê
wê de di sala 2010’an de
lêpirsîn vekiribû bi fîzîkî û
teknîkî şopandiye. Di guh-
darkirinên hatine kirin de,
hatiye tespîtkirin axaftinên hin
parlamenteran jî di nav de di
civîna KCD’ê de kirine ji

aliyê polîsan ve hatiye guh-
darkirin. Di nav parla-
menterên hatine guhdarkirin
de Selahattîn Demîrtaş, Aysel
Tugluk, Ahmet Turk, Altan
Tan, Halîl Aksoy, Husamettîn
Zenderlîoglu, Nursel Aydogan
û Sebahat Tuncel hene û
axaftinên qeydên guhdarkirinê
di îdianameyê de cih girtin.

Di îdianameyê de hemû
xebatên siyasî yên Aydogan
wek sûc hatine nîşandan. Ji
aliyê din ve di îdianameyê de
tiştê herî bi balkêş ew e ku
tenê carekê ji Aydogan re
dibêjin parlamentera HDP’ê.

Her wiha piştî nirxandina
dosyayê dê roja rûniştina
Aydogan bê diyarkirin.
AMED - DÎHABER

Di Rapora Çapemeniyê ya
2016’an de ku ji aliyê
Komeleya Rojnamegerên
Hemdem (ÇGD) ve hat
amadekirin, hat gotin ku dar-
beyek li çapemeniyê hatiye
xistin. Di rapora ku bi sernavê
“Haya we jê heye? Di sala
2016’an de bi destê îktîdarê
darbeyek li çapemeniyê hat
xistin” hat weşandin de gelek

daneyên girîng cih girtin.
Di raporê de hat ragi-

handin ku di darbeyê de 246
kesan jiyana xwe ji dest daye,
536 kes birîndar bûn û wiha
gotin: “Berdêla hevgirtina
Cemaeta Gulen û AKP’ê mix-
abin gel da.” ÇHD rapora xwe
ya 3 mehan wiha rêz kir: “70
xebatkarên çapemeniyê hatin
binçavkirin, 10 rojanemger
hatin girtin û der barê 4 roj-
namegeran de biryara girtinê
hat dayîn, 4 kartên çape-
meniyê hatin betalkirin, 29
sazî hatin girtin, deriyên 3
saziyan hatin mohrkirin, 4 roj-
nameger di bin çavan de hatin
derpkirin, dest danîn ser pas-

aportên 3 rojnamegeran, 3
sazî rastî êrîşa biçek hatin, der
barê 9 bûyeran de qedexeya
weşanê hat dayîn, 5 malper
hatin astengkirin, der barê 2
kanalan de biryara rawestand-
ina weşanê û di 2 nûçeyan de
biryara xwenegihandinê hat
dayîn, 358 kedkarên çape-
meniyê bê kar man, roj-
namegerek biyanî hat der-
sînorkirin û hwd.” Her wiha
di dawiya daxuyaniyê de wiha
hat gotin: “Ji aliyê AKP’ê ve
darbeyek li dijî çapemenî û
rojnamegerên bêalî hat kirin.
Destpêkê çapemenî piştre
hemû civak hat bêdengkirin.”
ENQERE - DÎHABER

Piştî ku tûra yekemîn a make-
qanûnê di TBMM’ê de hat
qebûlkirin, Lijneya Rêveberiya
Navendî ya HDP’ê bi civînekî
rewş nirxand. Piştî civînê
Berdevkê HDP’ê Ayhan Bîlgen
daxuyanî da. Bîlgen bal kişand
ser rewşa aborî û wiha got:
“Her çi qas niha wekî ku tenê
dolar bilind dibe tê nirxandin jî
TL’ê girîngî winda kiriye.
Reqama bêkariyê gihaştiye sedî
12. Tê xuyakirin ku dê 500
hezar kesên din jî bê kar
bimînin.”

Bîlgen balê kişand ser
makeqanûna ku bi hevkariya
MHP û AKP’ê destihaldariya
Erdogan xezim dike û di
meclisê de hat qebûlkirin jî

wiha nirxand: “Divê par-
lementerên MHP û AKP’ê êdî
ji vê rewşe re bêjin bes e. Divê
wekîl bedela tirsên xwe bi
civakê nedin dayîn. Ji bo
başiya Tirkiyeyê divê ‘Na’ ya
bi hêz derbikeve. Em ê di
referandûmê de bêjin ‘Na’ û vê
helwesta xwe berdewam
bikin.” Bîlgen anî ziman ku ew
ê vê rêxistinbûyîna ‘Na’ di
nava hemû civakê de bi rêxistin
bikin û wiha bi lêv kir: “Bi par-
tiyên din re jî tu plana me nîne.
Ji îro şûn ve dê hemû
binçavkirin û girtin ji bo kesên
ku dibêjin ‘Na’ qels bikin pêk
bê. Parlamenterên me jî ji ber
vê yekê hatin girtin.”
ENQERE - DÎHABER

Polîsan wekîl guhdar kirine

Haya we jê heye?

Polîtîkayên qeyûman ên li dijî jinan dewam dikin. Qeyûmê li şaredariyên
Wanê hatine bicihkirin êrîşî stargehên jinan, saziyên jinan û hemû
yekîneyên jinan ên şaredariyê dikin. Piştî ku Serokatiya Daîreya
Polîtîkayên Jinan ji aliyê qeyûmê Wanê ve hate girtin, vê carê jî qeyûmê
nû Cemîl Ozturk ê ku li şaredariya Rêya Armûşê hatiye tayînkirin, dest-
pêkê Midûriyeta Xizmetên Jinan girt. WWAANN  

Karê destpêkê girtina saziyên jinan e
Wezîrê Maliyeyê Nacî Agbal têkildarî bûdçeya Tirkiyeyê ya 2016’an civîna
çapemeniyê pêk anî. Agbal di civînê de diyar kir ku lêçûna wan a bûdçeya
2016’an 583,7 milyar lîra, dahat jî 554,4 milyar lîra ye û 29,3 milyar zirar
kirine. Her wiha têkildarî deyn û bûdçeya Tirkiyeyê Prof. Dr. Azîz Konukman jî
got ku her çend bacê efû bike jî hemû deyn û baca Tirkiyeyê li ser pişta kark-
er û kedkaran e û diyar ku bûdçeyê ji berîka kedkaran derdixin. EENNQQEERREE

Bûdçeyê ji berîka kedkaran derdixin

Em ê bi ser
bikevin

Saziya Îstatîstîkan a Tirkiyeyê (TUÎK) rapora betaliyê ya cotmeha 2016’an
aşkara kir. Li gorî raporê hejmara betalan di salekê de 500 hezar kes zêde bû
û gihaşt 3 milyon û 647 hezar kesan. Di nifûsa ciwanan de 1,9 pûan zêde bûye
û gihaştiye ji sedî 21,2’yan. Li gorî raporê 911 hezar karker zêde bûne û
hemara wan gihaştiye 30 milyon û 914 hezaran. Her wiha li gorî daneyên
DÎSK’ê jî hejmara betalan ji 6 milyonan derbas bûye. EENNQQEERREE

Hejmara betalan bû 6 milyon

Serokwekîlê koma HDP’ê û parlamenterê
Mûşê Ahmet Yildirim pêr têkildarî azadiya
çapemeniyê pêşniyarek da meclisê û
xwest ku ev pêşniyar bê erêkirin. Lê li ser
vê yekê parlamenterê AKP’ê Halîl Erdemîr
li dijî pêşniyara HDP’ê mafê axaftinê girt û
diyar kir ku dê azadiya çapemeniyê bêtir
dijminatiyê bi pêş bixe. Parlamenterê
CHP’ê Tuncay Ozkan jî xwest pêşniyar bê
erêkirin û wiha got: “Rojnameger ne ew
kes in ku li gorî daxwaza we weşanê bikin.
Rojnameger ew kes in ku li pey heqîqetê
diçin.” Her wiha piştî nîqaşan pêşniyara
HDP’ê ya azadiya çapemeniyê bi dengên
AKP û MHP’ê hat redkirin. EENNQQEERREE

Pêşniyara azadiya
çapemeniyê red kirin

Hevşaredarê Bêgiriyê yê Wanê Mehmet Ali
Tunç duh di serdegirtina polîsan a şareda-
riyê de hat binçavkirin. Piştî ku polîsan
Tunç li odeya wî binçav kirin û birin, enda-
mên meclisa şaredariyê û xebatkarên
şaredariyê bi çepikan binçavkirina Tunç
şermezar kir û bertekên xwe anîn ziman.
Polîsan Tunç birin Midûriyeta Polîsan a
Bêgiriyê. WWAANN

Hevşaredarê Bêgiriyê
hat binçavkirin

Hevşaredarên Nisêbînê yên Mêrdînê
Cengîz Kok û Sara Kaya jî di nav de 9 siya-
setmedarên kurd 4 roj berê hatin binçav-
kirin û hêj di bin çavan de tên girtin.
Hevşaredar û siyasetmedarên kurd ên li
Midûriyeta Polîsan tên ragirtin, nikarin bi
parêzerên xwe re hevdîtinê bikin.
Parêzerên ku çûn midûriyetê û xwest hev-
dîtinê bikin rastî astengiyê hatin û ji wan
re hatiye gotin ku heta 5 rojan qedexeya
parêzeran heye. MMÊÊRRDDÎÎNN

Hevdîtina parêzeran
qedexe ye

Di 13’ê çileyê de nûçegihana DÎHA’ye ya bi
KHK’ê hat girtin Semra Turan bi îdiaya
“propagandaya rêxistinê kiriye” hat bin-
çavkirin û ji midûriyeta polîsan sewqî dad-
gehê hat kirin. Turan ku îfadeya wê ji aliyê
dozger ve hat girtin, nûçeyên ku li Amed,
Dêrsim û Çewlikê şopandine, nîşeyên
nûçeyan û parvekirinên wê yên li ser tora
civakî wek delîlên sûc hatin nîşandan.
Piştî ku li dozgeriyê îfadeya Turan hat
wergirtin sewqî dadgehê hat kirin.
Dadgehê jî Turan bi şertê kontrola edlî
serbest berda. ÇÇEEWWLLIIgg

Rojnameger Turan
serbest hat berdan

Berdevkê HDP’ê Ayhan Bîlgen da zanîn ku di dema referandûma makeqanûna ku Erdogan dike
desthilatdar ew ê bibêjin ‘na’ û dê ji bo birêxistinkirina vê yekê jî xebatên xurt bimeşînin

Qanûna 
dîktatoriyê diçe
referandûmê
EERRDDOOggAANN ji bo ku dîktatoriya xwe

qanûnî û mayînde bike û ji ber
sûcên ku kirine neyê darizandin
maqeqanûnek ku ji 18 xalan
pêk tê bi hevkariya MHP’ê ku
anîbû meclisê, hat erêkirin.
Piştî erêkirina li meclisê ber-
devkên hikumeta AKP’ê diyar
kir ku dê vê qanûnê di 2’yê
nîsan 2017’an de bibin referan-
dûmê. AKP’a ku kurd qetil kirin,
malên wan xera kirin û ew xis-
tin girtîgehê berê xwe daye
dengê nîjadperestan. Lê nivîs-
kar û hin endamên AKP’ê jî îti-
raf dikin ku heta AKP ji kurdan
piştgiriyê negire nikare bi ser
bikeve. Nivîskarê nêzî AKP’ê
Abdulkadîr Selvî  di qunciknivî-
sa xwe de gotibû “Dibe ku kur-
dan pişta xwe dabe HDP’ê lê
berê xwe jî nedaye AKP’ê û
AKP bê kurdan nikare bi ser
keve”. Lê piştî ew qas qetlî-
am û hilweşandina bajaran,
gelê kurd êdî bi tu awayî
baweriya xwe bi AKP’ê nayne
û helwesta xwe li hemberî
desthilatdariyê diyar kiriye.

Li Meletiyê kedkarên KESK’ê yên bi
KHK’ên di 29’ê cotmehê de hatin
derxisitin, ji kar hatin îxraçkirin
çalakiya bi dirûşma “ez karê xwe
dixwazim” dane destpêkirin, bi bir-
yardarî didomînin. Kedkarên ku
gelek caran rastî mudaxeleya polî-
san hatin û hatin binçavkirin peya-
ma domandina çalakiyên xwe da. 

Endamê Egîtîm-Senê Erdogan
Canpolat ku ev 30 sal e mamoste
ye, da zanîn ku piştî ji kar hatiye
îxraçkirin hemû karên hiqûqî yên
ku wan dane destpêkirin bê encam
mane û wiha got: “Di raya civakê
de têgiha ‘ger hatine îxraçkirin tiş-
tek di binê wê de heye’ didin avaki-
rin. Ji bo ku em wê têgehê biguhe-
rînin em 4 heval hatin cem hev û
me biryara çalakiyê da.”

Canpolat da zanîn ku wan dizanî
OHAL a ku li dijî FETO bê îlanki-
rin, dê li dijî demokrat, şoreşger
û welatparêzan bê îlankirin û
wiha pê de çû: “KHK’ên ku di
OHAL’ê de derxistine bê hiqûqî
ne, lê çalakiyên me rewa ne. Em
ê tu carî dest jê bernedin. Em ne
ji bo kar ji bo rûmeta xwe tê
dikoşin.” MMEELLEETTÎÎ  --  DDÎÎHHAABBEERR

Fatûraya ‘dîktatoriyê’ hat derxistin
Koma “Em li vir in li cem hev in” a Meclisa Ji bo

Demokrasiyê Yekitî (DÎB) a Kadikoyê, bela-
vokek bi navê “Fatûreya Serokatiyê” amade
kir û belav dike. Di belavoka ku wekî faturayê
hatiye amadekirin de, cih dide binpêkirinên
mafan ên piştî hilbijartinên 7’ê Hezîran û

OHAL hat îlankirin, berheviya hemû bûyerên
hatine jiyîn. Faturayên hatine amadekirin li
Kadikoyê dixin qutiyên postayê yên hemû
malan. Her wiha li ser tora civakê jî kampa-
nyaya bi etîketa “#BaşkanlığınFaturası”
belav kirin. SSTTEENNBBOOLL  --  DDÎÎHHAABBEERR
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Leyla Guven anî ziman ku
divê tecrîda li ser Ocalan
demildest were rakirin û da
zanîn ku ji bo rizgarkiriya
Tirkiyeyê di warê aborî û
siyasî de azadiya Ocalan şert e.

Bi dirêjkiiarina tecrîda li ser
Rêberê Gelê Kurd Abdullah
Ocalan, şer û krîza siyasî û
leşkerî ya li Tirkiyeyê jî roj bi
roj giran dibe. Têkildarî mijarê
Hevseroka Kongreya Civaka
Demokratîk (KCD) Leyla
Guven anî ziman ku tekane
rêya rizgariya ji krîza aborî û
siyasî ya Tirkiyeyê azadiya
Ocalan e.

PIRSGIRÊK CIDÎ YE
Leyla Guven da zanîn ku

Tirkiye niha di nava krîzeke
mezin de ye û ev nirxandin
kir: “Krîza herî girîng a

siyasiye û ya din jî aborî ye.
Pirsgirêka herî mezin a
Tirkiyeyê pirsgirêka kurd e û
çareseriya wê jî bi Ocalan re
pêkan e. Ocalan li ser gelê
kurd û PKK’ê xwedî ban-
doreke mezine. Di dema
hevdîtinên bi Ocalan re hat
dîtin ku temînata aşitiyê
Ocalan e.”

DAVUTOGLU KANÊ?
Guven destnîşan kir ku

polîtîkayên AKP’ê hem li
hundir û hem jî ji derve
têkçûne û wiha domand:
“AKP’ê ji bo mezinkirina

desthildariya xwe şer da dest-
pêkirin. Serokwezîrê wê demê
Ahmet Davutoglu digot dê
biçin Qendîlê û ji holê rakin.
Davutoglu çû lê Qendîl li cihê
xwe ye. Pirsgirêk na bi şer bi
temînata Ocalan pêkane.”

GOTINÊN OCALAN
Di berdewamê de Guven

anî ziman ku divê Ocalan azad
bibe û bikeve nava gelê xwe û
wiha pê de çû: “Dê wê demê
Tirkiye li Rojhilata Navîn bibe
xwedî gotin. Ocalan di
Newroza 2013’an de digot;
‘Em dikarin pirsgirêkên xwe

çareser bikin. Ger em vê pirs-
girêkê çareser nekin, wê hêza
darbeyê bikeve dewrê’. Ev got-
inên wî di demeke nêz de bi
cih hatin û hê jî bi cih tên.”

ŞERTÊ ÇARESERIYÊ
Hevseroka KCD’ê got ku

çareserî bi AKP’ê ne pêkane û
wiha derbirî: “Beriya niha bi
alîkariya cemaetê komkujî pêk
anîn û niha jî vegeriya
Ergenekoniyan. Ev jî nîşan
dide ku AKP ne çareseriye.
AKP’ê hemû firsendê di destê
xwe de winda kirin. Ji xwe
AKP hildiweşe û ber bi
tunebûnê ve diçe.”

PIRSGIRÊKA KURD
Di dawiya axaftina xwe de

jî Leyla Gûven wiha got: “PKK
êdî bûye hêzeke navneteweyî û
pirsgirêka kurd jî bûye pirs-
girêkeke navneteweyî. AKP
niha hewl dide sîstema
serokatiyê derxîne lê tu
sîstemên wê pêşiya darbeyê
nagire. Nêrînên Ocalan dikare
pirsgirêkên Rojhilata Navîn
çareser bike. Divê tecrîd rabe û
pêvajo jinûve dest pê bike.”

Rizgarî bi Ocalan pêkan e

PDK’ê li ser malpera xwe ya
fermî bi nûçeyekê îdia kir ku di
navbera gerîla û gelê Helepçeyê
de şer derketiye. Endamê
Meclisa PJAK’ê Amed Şaho jî
ev îdia derewand.

Di 15’ê çileyê de berpirsekî
PDK’ê li ser malpera xwe ya

fermî îdia kiribû ku di navbera
gerîla û gelê Helebçeyê de li
gundê Mordînê şer derketiye û
gerîlayekî jiyana xwe ji dest
daye. Qeymeqama Helebçeyê
Nûxşe Nasîh jî bi nûçeyekê ev
îdia derewandibû. Têkildarî
mijarê Amed Şaho jî diyar kir

ku kengî PDK, Tirkiye û Îran
nêzî hev dibin, dest bi hewl-
danên reşkirinê dikin.

Amed Şaho anî ziman ku ev
îdiaya PDK’ê derew e û wiha
domand: “Armanca PDK’ê ji
van nûçeyên derew ew e ku
gerîla di çavê gel de reş bike. Bi

vê yekê jî PDK dixwaze
nakokiyan derxe. Naxwaze hêz
û aliyên kurd werin gel hev.
Gelek caran nûçeyên bi vî rengî
diweşînin û gerîlayên Rojhilat
tewanbar dikin. Jixwe gerîla li
vî gundî nîn in û ev nûçe
derew e.” SILÊMANÎ - ROJNEWS

Heveroka KCD’ê Leyla Guven diyar kir
ku girankirina tecrîdê tê wateya kûrki-
rina şer û destnîşan kir ku tekane rêya
çareseriya krîzên siyasî û aborî yên
Tirkiyeyê, azadiya Ocalan e

PDK bi nûçeyên derew dixwaze gerîla reş bike
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DÎSK ‘Na’yê bi rêxistin dike
Sekretera Giştî ya DÎSK’ê
Arzu Çerkezoglu der barê
hevdîtinên qanûna bingehîn
ên li meclisê didomin de
diyar kir ku ger paket ji
meclisê derbas bibe jî dê di
referandûmê de kedkar
bibêjin ‘na’ û xebatên birêx-
istinbûnê bimeşînin.

Arzu Çerkezoglu dest-
nîşan kir ku ger paketê
pêşkêşî referandûmê bê
kirin dê kedkar, xebatkarên
cemaweriyê, jin, ciwan û
aliyên din ên welat gelek
tiştan winda bikin û ji bo di
pêvajoya referandumê de
kedkar ji paketê re bêjin
‘Na’ ewê xebatan bidin
meşandin. Çerkezoglu bi lêv
kir ku rojeva gel a rast,
hizûr, aştî, biratî, krîza aborî,
bêkarî, birçî bûne û wiha

domand: “Bi qanûna binge-
hîn dixwazin dîktatoriya zil-
amekê teorîze bikin. Di
şertên awarte de qanûna
bingehîn nayê guhertin û
qanûn nayên amade kirin.
Di pergala serokatiyê de
dixwazin rejîmek zextkar
ava bikin.”

BI RÊXISTIN BIBIN
Çerkezoglu got ku ji bo

ku qanûna bingehîn bikeve
meriyetê divê rewabûn û
lihevhatina civakê hebe û
wiha bi dawî kir: “Qanûna
bingehîn di 82’an de bi
erêkirina sedê 99 hatibû
erêkirin lê ji ber ku qanûna
darbeyê bû, tu caran nehat
pejirandin. Emê li dijî vê
pergalê kesên ku dibêjin
‘Na’ birêxistin bikin. Bi
pergala serokatiyê hemû
mafên gel dê werin bin-
pêkirin. Em ê ji bo ku
paket di meclisê de derbas
nebe ji AKP-MHP’ê re jî
name bişînin. Ji bo pêşîlê-
girtina vê sîstemê divê
hemû partiyên siyasî,
komeleyên elewiyan, rêx-
istinên kedê, saziyên mux-
alîf xebatan bidin dest-
pêkirin.”

Perwerdeya
Erdoganîzmê

Haşe

Kemalîstên damezi-
rînerên Tirkiyeyê,
sîstema xwe bi per-
werdeyê qaîm kir.
Di esasê perwerde-
ya wan de nêrînên
Destûra Bingehîn a
1924’an hebûn.

Divê em qebûl
bikin; kemalîst
zîrek bûn. Wekî
mînak: Bingeha
xwe ya dewletbûnê

heta bi sumeriyan dirêj kirin, li
hemû bizmarên dîroka xwe xwedî
derketin, osmanî jî tê de yek ji
pêşiyên xwe red nekirin. Lê tu carî
wan ên ku wek pêşiyên xwe didîtin
bi temamî nepejirandin. Ji hemû
aliyan ve bi gavên nû meşiyan. Bi
gotineke din, dixwestin aqilekî nû
pêk bînin û rêya wê jî tenê perwer-
de bû.

Heman tişt niha bi destê
AKP’iyan pêk tê. Ji mêj ve
AKP’iyan dest avêtibû sîstema
perwerdeyê. Bi taybet piştî sala
2009’an gav bi gav nêrînên dînî
yên Birayên Misilman ango per-
werdeya ku bingeha xwe ji nêrînên
serdestiya sunnîbûnê digirt, di per-
werdeya Tirkiyeyê de cîbecî kirin.
Her ku AKP’ê bingeha xwe di
dewletê de qaîm kir, sîstema per-
werdeya wan jî gavekê bi pêş ve
diçû.

Guherîna herî mezin a AKP’ê,
vekirina dibistanên îmam xetîban
bû. Beriya ku dibistanên îmam
xetîban vekin, salên perwerdeya
mecbûrî ku wekî 12 sal pejirandi-
bûn, ji hev veqetandin. Bi vî awayî
beşên navendî yên îmam xetîbên
ku ji aliyê kemalîstan ve hatibûn
girtin, careke din vekirin. Lîstika
esasî di vir de pêk anîn.
Xwendekaran zû bi zû berê xwe
nedida îmam xetîbên navendî. Her
wisa lîseyên îmam xetîban jî vala
diman. Di cî de biryarek dan, navê
hemû lîseyan guherandin. Di roje-
kê de hemû lîseyên Tirkiyeyê bûn
Lîseyên Anadolu. Hinek ji van
lîseyan li derve hiştin û ew jî bûn
lîseyên îmam xetîban. Her wiha
gelek lîseyên nû çêkirin û hema
bêje hemû lîseyên nû, wekî lîseyên
îmam xetîban ava kirin.

Xwendekaran tenê dikarî li gorî
encama ezmûnên navendî bikevin
Lîseyên Anadoluyê. Yên ku pua-
nên wan têr nekirin û neketin
Lîseyên Anadoluyê, mecbûr man
berê xwe bidin lîseyên pîşeyî. Ew
jî têr nekirin, gelek xwendekar
mecbûr man berê xwe dan îmam
xetîban.

Niha gaveke din jî avêtin.
Naveroka perwerdeya hemû dibis-
tanan guherandin. Xwendekarên
sala bê, dê bi naveroka nû dest bi
perwerdeyê bikin.

Encama perwerdeya nîjadperest
a kemalîzmê diyar e. Niha bi destê
AKP’iyan, nîjadperestiya kemalîz-
mê bi radîkalîzma Birayên
Misilman tê xemilandin. Jixwe
Erdogan çend sal berê armanca
xwe aşkera kiribû û daxwaza “nif-
şeke dîndar û kîndar” kiribû. Niha
ew nifş tê amadekirin.

Eger guherînên li Destûra
Bingehîn jî werin pejirandin, ew ê
sîstema serdestiya sunnî ya erdo-
ganîzmê êdî ne gav bi gav, ew ê
lez bi lez bimeşe...

Fehîm Işik

isikfehim@gmail.com

Akademiya Civaka Demokratîk a
Şehîd Nejbîr bi armanca şermezar-
kirina tecrîda li ser Rêberê Gelê
Kurd Abdullah Ocalan daxuyaniyek
da. Di daxuyaniyê de tecrîd hat şer-
mezarkirin û ji Tirkiyeyê hat xwestin
ku demildest Ocalan serbest bê
berdan.

Bi armanca şermezarkirina tec-
rîda girankirî ya li Rêberê Gelê Kurd
Abdullah Ocalan a li Girtîgeha Tîpa F
ya Îmraliyê, bi tevlîbûna dehan

endamên Akademiya Civaka
Demokratîk a Şehîd Nejbîr a
Tirbespiyê li ber avahiya akademiyê
daxuyaniyek hat dayîn.

Di daxuyaniyê de xebatên Rêberê
Gelê Kurd Abdullah Ocalan ên ji bo
çareserî û aştiya Rojhilata Navîn
hatin bibîranîn û tecrîda girankirî ya
dewleta tirk hat şermezarkirin. Di
dawiyê de jî hat xwestin ku demil-
dest tecrîd were rakirin û Ocalan
serbest bê berdan. TTIIRRBBEESSPPIIYYÊÊ  --  AANNHHAA

Gelê Tirbespiyê daxwaza serbestberdana Ocalan kir

Li Seyîdsadiqê ya Silêmaniyê ku berê 3
pirtûkxaneyên mezin hebûn, ji ber krîza
aborî 2 pirtûkxane hatin girtin. Der barê
mijarê de xwediyê pirtûkxaneya Bêxûd
Bêron Luqman got ku berê ciwan û
rewşenbîr dihatin vê pirtûkxaneyê, ji van
çavkaniyên zanistî, olî û civakî sûd
werdigirt û wiha bi dawî kir: “Lê êdî ev
pir kêm serî li pirtûkxaneyê didin. Ji ber
sedemên krîza aborî û siyasî ya li Başûr
tenê pirtûkxaneyek maye.” SSIILLÊÊMMAANNÎÎ

Krîza aborî 
pirtûkxane girt

Kongreya duyemîn a PYD’ê ya
Serêkaniyê bi amadebûna hevserokên
partiyê û delegeyên herêmê bi dirûşma
‘Ji Rojavaya azad ber bi Sûriyeyeke fed-
eral û demokratîk ve’ li Navenda Çand û
Hunerê ya Waşokanî hat lidarxistin. Di
kongreyê de tevî hevserokan gelek
endamên partiyên siyasî jî amade bûn.
Di axaftinan de kongre li şehîdan û
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan hat
pîrozkirin. SSEERRÊÊKKAANNIIYYÊÊ

Kongreya PYD’ê
hate lidarxistin 

SAKÎP YAŞAR - RÛKEN DEMÎR / ÎZMÎR - DÎHABER
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Ez vê nameya ku hîsên welat-
parêzekî vedibêje, çawa hatibe
nivîsîn wisa bi we re parve
dikim:

Xwişk û birayên me yên
welatparêz ên Başûr, ên ku hê jî
di dilê wan de birîna Helepçeyê
heye. Hêla başûr a dilê niştimanê
me yê ciwan. Deşta başûr a nişti-
manê me yê gewre yê ku hate
xwestin hewaya wê ya pak û
zêrîn bi gaza kîmyewî gemarî
bikin. Baxçeyê gulan ku ji Leyla
Qasim bigirin ta bi Viyan Soran,
Mamerîşten, Dr. Sîrwan bi
hezaran xort û jinên çeleng xaka
wê bi xwînê av da. Niştimanê
wan mêrxas û jinxasan ku dema
li zivistanê serî hatibû pîvazekê li
Bexdayê, dev ji çiyayên berz
bernedida û dinêrîn.

Xwişk û birayên xweşewîst
ên başûrî; beriya Enfalê bi gelekî
jî dewleta tirk li beşê Bakur kurd
qir kiribûn. 1925’an li Palû,
Henê û Dara Hênê em hatibûn
kuştin. 1938’an li Dêrsimê em bi
kîmyasalê hatibûn kuştin. Bi
hezaran mirovên me hene ku em
nizanin çi bi serê de hat û gornên
wan li ku ne. Eynî wekî keç û
kurên me yên ku li Enfalê birin.
4 hezar gundên me kavil kirin.
Eynî wekî 4 hezar gundên we
yên ku hatin kavilkirin. Bi darê
zorê em ji şûnwarên xwe hatin
kirin û neçarî jiyaneke giran bûn.
Eynî wekî tişta ku li Artêşgehan,
Nasiriyê û Dîwaniyeyê bi serê
we de hat. Qêrînên êşkenceyên li
Amed û Xarpêtê kevirên dîwaran
helandin. Eynî wekî tişta ku li
zindanên Silêmanî, Hewlêr û
Emnê bi serê we de hatin.

Îşkenceyên dewleta tirk
Dewleta tirk li gorepana gund

em komî ser hev kirin bi
hezaran, bi hinan ji me pîsî dane
xwarin, organên cinsî yên kalên
me bi keçên me yên ciwan kişk-
işandin. Eynî wekî tişta ku li
Topzawa, li Girêçûk bi serê we
de hat. Zarokên me yên di
pêçekê de avêtin nav êgir. Wekî
tişta ku li Barzanê bi serê we de
kirin. Hin ji me kirîn û kirin
qoricî. Tam wekî yên ku hûn ji
wan re cehş dibêjin. Hin jê jî
kirin wekîl, wezîr. Eynî wekî yên
ku hûn ji wan re misteşar dibêjin.

Baasa wan salan
AKP’a îro ye
Niha jiyana me beşek ji wê

jiyana 1987-1988’an e. Ya ku
hûn wek Baas dizanin li cem me
AKP ye, yê ku hûn jê re Seddam
dibêjin li cem me Erdogan e.
Wekî çalakiyên ku we hewl dida
salên 1980’yî bi taybetî li
Silêmanî û Kerkûkê bikin, me jî
hewl da li dijî dijmin, beşa bakur
a niştimanê xwe biparêzin. Ji me
re gotin “xendekparêz-çalparêz’’.
Tam wekî dema ku baasiyan ji
we re “sabotajkar’’ û îraniyan ji
we re “xaîn’’ digotin. Hêzên şerê
taybet ên tirk bajarên me yên
wekî Sûrê, Cizîrê, Şirnexê,
Nisêbînê, Hezexê, Geverê û
Silopyayê kavil kirin. Tam wekî

ku bi fermana Eliyê Kîmyewî li
Qarehencirê û deşta Hewlêrê,
yên ku we ji wan re Quwet el-
Taware û Quwet el-Xas bi we
kirî. Bi fermana Erdogan li
jêrzemînan bi dehan ciwanên me
yên wekî terhikan bi saxî şewi-
tandin. Tam wekî ku Seddam li
Germiyanê, li Barzanê kir.
Termên ciwanên me, dayikên
me, kal û pîrên me bi rojan, di
nav berf û baranê, seqemê de li
erdê man. Tam wekî wan
cenazeyan ku li Halepçeyê piştî
bi çar mehan we dîtin û veşartin;
wekî wan cenazeyan ku piştî bi
rojan ji geliyê Balîsanê bi
ramorkên traktoran we birin
Ranyayê.

Bi gotina ‘terorîst’
em têne kuştin
Hûn bi navê Enfalê hatin

kuştin. Li cem me jî, leşkerên
dijmin ji sûreya Enfalê rahiştibûn
ayetan, ew bi singa xwe ve
kiribûn û bi dengê ‘Ellah’ û
‘Ekber’ dikuştin. Tirk ji zarokên
me re yên ku li dijî wan şer
dikin, “terorîst’’ dibêjin. Tam
wekî erebên baasî ku ji we re
“îhrabî, xaîn’’ dibêjin. Dema ku
zarokên me yên berxwedêr diku-
jin kêf û şahiyê dikin. Tam wekî
wan baasiyan ku dema li Sergelî,
Bergelî û Zêwa Şêxan pêşmerge
dikuştin, kêf û şahî dikirin û
goveng girê didan.

Jibîrkirin îxanet e
Xwişk û birayên me yên

başûrî, tiştên ku me vegotin ji
tiştên ku bi serê we de hatin, ji
tiştên ku bi serê me de hatin ji
hezarî ne yek e jî. Civak, gel bi
mêjû û dîroka xwe heye, hûn pê
dizanin. Dîrok xêv e, bîr e. Bîr,
xêv, hiş jibîrnekirina tişta bûyî
ye. Keça we ya wekî ferîşteyekê
bedew, wekî xwedawendekê
pîroz Viyan Soran, beriya ku
şehîd bibe gotibû, “jibîrkirin
îxanet e’’. Ev ne qewîtîyek e li
me, fermanek e li me.

Li gund, bajarok û bajarên ku
hûn lê dijîn, li serê her kuçeyê, li

bin her dîwarî bîranînên jiyana
we hene. Em tiştên ku hûn wek
bîranînên nexweş bi bîr tînin, ji
ber zilma dewleta tirk hê jî bi
serê me de tên. Cenazeyên me hê
jî li bin kavilên malên me yên
kavilkirî ne. Cihêtiyeke me ji we
heye; em wekî we bi navê ‘kurd-
bûnê’ najîn lê tenê dema ku em
têne kuştin wek “kurdên terorîst’’
têne binavkirin. Ji ber ku li ser
navê me qedexe hatiye danîn.

Li ser xaka me
dijûnan li me dikin
Xwişk û birayên min ên

başûrî, ji bo ku em dawî li êşên
xwe yên bi sedan salan bînin û
careke dî van êşan nekêşin, divê
em bibin yek. Yekbûn ew e ku li
her beşa Kurdistanê li dijî dijmin
em heman helwestê nîşan bidin.
Tam jî di pêvajoyeke wiha de ku
diviya ji bo yekitiyê me bêhtir
kêferat bikira, bûyereke ku êşên
me zêdetir kir rû da.

Xwişk û birayên min ên
ezîz û xweşewîst, dema ku
mêtingerên tirk li xaka Başûr
dijûn li me, li we û li Rojava
kirin, em û beşek ji we careke
dî birîndar kirin. Ya ku herî pir
bi me giran hat jî ew bû ku li
paytexta Kurdistana Federal, li
rex rêveberiya wê ev dijûn
hatin kirin.

Xwe bixin şûna
me û lê bifikirin
Xwişk û birayên me yên ku

helwest li dijî vê bûyerê nedan!
Em dixwazin ku hûn xwe bixin
şûna me û careke dî bifikirin.
Kêliyekê xwe pal bidin û çavên
xwe bigirin. Biçin salên 1987-
1988’an, dema Enfalê. Bi bîra
xwe bînin, tiştên ku artêşa iraqî
di operasyonên Enfalê de bi serê
we de anîn; gazên kîmyewî,
gund û bajarên şewitî yên ku
kund li wan dixwînin, cenazeyên
ku bi rojan li erdê man û ajalan
ew xwarin, bedena keç û kurên
we yên kuştî, yên tazî, koçberiya
ku bi sed hezaran mirov xwe li
çiya û kendalan xistibû, qîrînên

ku ji îşkencexaneyan bilind
dibûn, destdirêjî û sixêf, dijûnên
baasiyan ku digotin; “hûn van
heq dikin.’’

Helwesta rayedarên başûrî
Û bifikirin! Dema ku dewleta

Baasê ev hovîtî bi serê we de
dianîn, bifikirin ku li bakurê
Kurdistanê rêveberiya federal a
kurd heye. Bifikirin şandeyeke
ku baasiyan ku ji Elî Hesen el-
Mecîdî (Elî Kîmyewî), Wezîrê
Parastinê yê Iraqê Adnan
Hayrullah, Serekerkan Nîzar
Abulkerîm El-Hazracî,
Serekfermandarê Artêşa Yekemîn
Sultan Haşîm, Fermandarê
Artêşa Pêncemîn a Hewlêrê
Yunus Muhammed El-Zareb û ji
misteşarên ku ji yên wekî
Muttasim, Kerîm û Cafer pêk
hat, Tirkiyeyê ziyaret dikin. Piştî
Enqereyê jî seriyekî didine pay-
texta bakurê Kurdistanê ya feder-
al Amedê. Elî Kîmyewî bi serokê
herêma Bakur û rayedarên gire-
gir ên hikumetê re daxuyaniyeke
çapemeniyê dide û ji
pêşmergeyên YNK, PDK’ê re ku
li Enfalê li ber xwe didin,
“terorîst’’ û “dabeşker’’ dibêje.
Kujerê Helepçeyê Elî Kîmyewî
di civînê de ji hikumeta Bakur re
dibêje, “YNK, PDK ên terorîst
hem gefê li we dixwe û hem jî li
me dixwe’’ û ji rêveberiya feder-
al a Bakur re dibêje, “li Botan û
Zagrosê li dijî pêşmergeyên
terorîst şer bikin.’’ Dibêje;
“çalakiyên sabotajê yên
‘pêşmergeyên terorîst’ rê li ber
vekir ku Helepçe, Seysadiq,
Barzan, Qeladiz, Bazyan,
Binêmerfê, Balîsan hilweşin’’.
Dibêje; “Mala wan ava, birayên
me yên kurd ên Helepçe, Barzan
û yên din destek nedane
pêşmergeyên terorîst.” Hin
kanalên televîzyonên bakuriyan,
hin rojname û radyo gotinên
baasiyan ên li bakur rast dibînin
û destekê didine van gotinan.

Belê, xwîşk û birayên me yên
Başur ên ku helwest nîşan nedan,
li pêşberî bergeheke wiha,

rewşeke wiha, we yê çi bigota?
We dixwest kurdên bakurî çi
bikira? Ji bo xatirê êşên ku gelê
kurd kişandine, ji bo heqê xwîşk
û biratiyê, em ji we dixwazin ku
hûn li vê bifikirin.

Helwesta gelê Başûr
Başûriyên xweşewîst û ezîz,

ku bi destûra hikumeta me ya li
bakur şîrketên baasiyên ku bi
milyonan dolar bi dest dixin
hebûna, me çi bikira dê ji bo
têkoşîna we baş bûya? Ku
hikumeta me, ji sedî 70 petrola
Bakur bi buhayê herî kêm bida
Sedam an jî zilamên nêzî wî,
we yê bixwesta ku xwîşk û
birayên we yên bakurî çi bikira?

Li dijî gotinên biçûkxistinî û
dijûnî yên serokwezîrê tirk ku li
Hewlêrê kirin, helwesta hin
xwîşk û birayên me yên başûrî
moral û hêzek da me. Em
dibêjin; ku hûn nexwazin tu
dagirker dê rêya xwe bi Başûr
nexin û dê nekarin biaxivin. Li
dijî mêtingeran ji bo ku destê
siyasetmedarên başûrî xurt bibe,
divê hûn li dijî dagirkerên qirk-
er helwesta xwe nîşan bidin.

Çima hûn destûrê didin qirk-
erên ku sixêf û dijûnan li kur-
dan dikin, başûr bimêjin? Dema
ku Erdogan ji petrola we dewle-
mend dibe, hûn bê kehreba, bê
êzing dimînin û bê dirav
dimînin ku nikarin zar û zêçên
xwe bidin xwendin. Em çima vê
qebûl bikin? Çima baregehên
leşkerî yên tirkên dagirker li
başûr hebin, ku li bakur navê
kurdan qedexe kiriye û dibêjin
di fersenda pêşî de em ê li
Rojava statûya kurdan tune
bikin û ji holê rakin?

Îro, ji bo yekbûna kurd a
neteweyî têkoşîna we ya rêx-
istinî ya li dijî mêtingeriya tirk,
ji têkoşîna me zêdetir encamê bi
dest ve tîne. Yekbûna kurd a
neteweyî di destê we kurdên
Başûr de ye. Ez bi bîra xwîşk û
birayên xwe tînim û silavên
xwe ji we re dişînim…

Nîşe: Ev nivîs ji ANF’ê hatiye wergirtin.

CÎHAN EREN

Ji Bakur nameyek
ji bo Başûr

ÎÎrroo,,  jjii  bboo  yyeekkbbûûnnaa  kkuurrdd  aa
nneetteewweeyyîî  ttêêkkooşşîînnaa  wwee  yyaa  rrêêxx--
iissttiinnîî  yyaa  llii  ddiijjîî  mmêêttiinnggeerriiyyaa
ttiirrkk,,  jjii  ttêêkkooşşîînnaa  mmee  zzêêddeettiirr

eennccaammêê  bbii  ddeesstt  vvee  ttîînnee..
YYeekkbbûûnnaa  kkuurrdd  aa

nneetteewweeyyîî  ddii  ddeessttêê  wwee
kkuurrddêênn  BBaaşşûûrr  ddee  yyee
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Kovara zarokan Uçurmayê di nîsana
2016’an de hejmara xwe ya yekem derx-
ist. Edîtora kovarê Zeynep Cansu
Elîfoglu anî ziman ku beriya dest bi
weşanê bikin gelek nîqaş meşandine û
wiha axivî: “Kovara Uçurtma ji bo ku
zarok bikenin, kêfxweş bibin derxistine.”

Kovara zarokan Uçurtma sala borî
di nîsanê de hejmara xwe ya yekem
derxist û ji bo tiştên zirarê didin
zarokan di kovarê de tune bin, xebatan
dimeşînin. Edîtora kovarê Zeynep
Cansu Elîfoglu axivî û diyar kir ku bi
salan li dibistanên havînê yên Malên
Gel bi zarokan re xebat meşandine û
got kovara zarokan ji bo wan tiştekî
nû ye û wek ferzkirê dîtiye.

Elîfoglu di berdewamiya axaftina
xwe de bi lêv kir ku ji bo hejmara
10’emîn xebatê dimeşînin û wiha pê
de çû: “Tevî hemû zehmetiyan em
dibêjin ‘baş e ku’ eleqeya zarokan
malbatên zarokan û xebatkarên

dilxwaz nîşan didin ku em karekî baş
dikin. Ji bo zarokan daxwaza me bi
gotina zarokan ‘cîhaneke ne tengezar’
bû. Wekî me hemûyan zarok jî ji zex-
tan para xwe girtiye. Ev xebateke
alternatîf e ku hewcedarî pê hebû.”

FIKRÊN PISPORAN
Elîfoglu anî ziman ku dema ew

mijarên mehane yên kovarê diyar
dikin wek zarokan difikirin û mijaran
bi baldarî hildibijêrin. Elîfoglu behsa
zor û zehmetiyên derxistina kovarê jî
kir û wiha dawî li axaftian xwe anî:
“Em destûrê nadin tu tiştekî neyînî yê
bandorê li ser zarokan dike. Ev rêgeza
me ya sereke ye. Her wiha em nêrînên
pisporan jî digirin.” STENBOL- ŞÛJIN

20 sal derbas bûn. Roja ku Med TV’ê
sînorên manewî yên di nava kurdan
de rakirin, roj li pey roja din bi rêya
wê pencereya tijî ronahî, me xwe,
nasname, çand û dîroka xwe baştir
nas kir. Li jêr bi çend xalan, ez ê tenê
behsa yek ji wan bernameyan bikim
ku navê wê Şaneşîn bû. Şaneşîn du
sal li pey destpêka karê MED TV´ê
dest bi karê xwe kir û heya niha
zêdetir ji heft sed bernameyên
tomarkirî, kirine malê dîrokê. Spas
ku Barzan bi ked û xebateke
bêrawestan heya roja îro jî li ser wî
karê xwe yê çandî berdewam e.

ARŞÎVA NETEWEYÎ
Hinek derfetên dîrokî hene ku divê

mirov baş bi kar bîne. Dema di 21’ê
adara 1995´an de MED TV´ê dest bi
kar kir, Barzan Şasiwar yek ji wan
kesan bû ku ew derfeta teknîkî baş bi
kar anî. Helbet pê re jî çi di warê
zarokan û çi jî di warê hunerê de
bernameyên baş pêşkêş kirin ku heya
roja îro jî nû ne. Ew arşîv wek find-
eke zêrîn a ‘arşîva neteweyî’ bi der-
basbûna sedan salan re jî qet ji biha-
giraniya xwe kêm nake.

ŞOPA KURDEWARIYÊ
Di kar û xebatên wî de şopa jiyana

kurdewarî tim heye. Di tona deng,
şano û heta pêşkêşvaniya wî de
eşqeke wî ya taybet tim tê hîskirin.
Ez sira vê hezê tenê di rih û hêza wan
kesan de dibînim ku bi karê xwe re li
pey armancên pîroz in.

Kes li civakeke vala û jiyaneke
bêpeywendî û danûstandin nabe
hunermend. Barzan ev derfet jî heya
radeyekê baş bi kar aniye. Bêcudatiya
diyalekt û herêmên Kurdistanê, kesên
hêja kirine mêvanên xwe. Kurd bi
rêya wê bernameyê nêzî hev kirine.

Qedirnasî û rêzdarî di çanda gelan
da nîşaneke pêşketin û terbiyeya
bilind a civakî ye. Di vê rêbazê de jî
Barzan kesekî hêja bûye. Kesên wekî
Leyla Ferqî, Qadir Îlyasî, Beyto Can,
Xalê Ehmed, Çopî, Hanî, Koma
Jiyan, Kawe Urmiye, hinek
endamên Koma Berxwedan û bi
dehan kesên din, ger îro xwedî nav
û nîşanekê ne, divê baş bizanin ku
gelekî deyndarên Barzan, MED TV
û Şaneşîna rengîn in.

EŞQA HUNERA KURDÎ
Ya rast ev e ku hunermend bi giştî

nizanin ku di bin bandora fikr, raman
û hunera keseke din de ne, lê dema
ku berhem û keda wan tê nirxandin,
bi xwe jî ecêbmayî dimînin hem li
ber vê bandora nehişyar û hem jî li
ber vê nêzîkatiya kesayetî û rewanî
ku di navbera wan û hunermendên
xwedî tesîr de hebûye û heye. Barzan
di vê hêlê de jî dema guhdarî dengê
‘Cizîrî, Serhedî, Hewlêrî’yan kiriye,
bi hemû hez û hîsên xwe yên hesas û
hunerî, hêsir barandine. Ji demên
wiha re min pir şahidî kiriye û cari-
nan em jî bi wî re giriyane. Eşqa wî
stran û hunera resen a kurdî ye.

ŞOREŞGEREKÎ ÇANDÎ
Barzan di karê xwe de wek

serkêşekî mûtewazî, bitolerans, bitore
û rêzdar bûye û hîna jî wisa ye. Ji ber
milên xwe yên bihêz û tehemûla
bêdawî ji 1997´an heya roja îro bi
rola şoreşegerekî çandî, sivîl û siyasî
radibe. Ew kesek e ku li gorî min rihê

ferheng, zanyarî, agahî û
lixwezivirînê bêtir ji gelek kesan di
nav gel de zindî hêlaye.

Rexneyên wî bi zimanê hunerê
rêveberên civakê û hikumetê hişyar
dikin. Hêzê didin gel û cesareta
civakê li hemberî desthilatê zêdetir
dikin. Barzan Şasiwar ji hêlekê ve jî
bi henekên xwe barana şahî û
xweşiya dilê jin, mêr, pîr û ciwanan e.
Felsefeya jiyanê di kar û xebatên wî
de xwedî çêjeke xweş e.

NASNAMEYA KURDISTANÎ
Barzan di dirêjahiya 20 salan de

hinek ronahiyên hemû aliyan xistin
ser muzîka kurdî ya klasîk. Bîranîn
û qedirnasiya ewên ku mane û
nemane, êdî bûne ruknekî arşîva me
ya neteweyî. Ev karê han bi rêya
MED TV û bernameya Şaneşîn
dewlemendtir bûye.

Bername û karên wî yên ragihand-
inê xwedî nasnameyeke kurdistanî ne.
Hunermendên ku di afirandina fikr û
felsefeya welatperweriyê de xwedî
gotin û ramanên taybet in, bi rêya
wan bernameyên wî yên taybet baştir
hatine naskirin. Ew ji bo merameke
wiha li her derê digere. Geh li Cizîra
Botan Arif, Hesen û Seîd Axayê
Cizîrî bi bîra me tîne, geh jî li
Mûkiriyan û Hewlêrê heyranbêjên
navdar bi bîra me tîne. Carinan jî li
Sine, Kirmaşan, Efrîn û Qamîşlo ye.
Gera wî ya bêliv û lebat bi qasî sefer-
nameya Marko Polo dûr û dirêj e.

Rewşenbîriya Barzan a li ser
hunerê û hunermendên me xwedî
nasnameyeke kurdistanî û berfireh
nîn e lê wî pir ked daye ku bi rêya
bername û kurteşanoyên xwe kurdan
bi rêya zimanê hunerê nêzî hev bike.
Di nêzîhevanîna zaraveyên kurdî yên
dewlemend de jî keda Barzan ji ya
nivîskarekî zimanzan kêmtir nîn e.

QQUUIILLLLIINNGG hunera bi kaxizên rengîn ên hatine quraftin, çêkirina wêne û tabloyan e.
Ev huner her ku diçe li cîhanê bêtir balê dikişîne û berbelav dibe. Bi kaxizên
rengîn wêneyên mirov, rawir û amûran bi şêwezakî hunerî tên amadekirin. Bo
nimûne; ji kaxizên hatine quraftin û badan dikare wêneyên û şiklê pisîkekê,
kûçikekî, malekê û her tiştê bê hişê mirov dikare were çêkirin. Kaxizên ku ji bo
vê hunerê tên bikaranîn, taybet in. Bi vê hûnera mîna hobiyê û mijûlkirinê balê
dikişîne, ji bo xemilandina malan jî tabloyên dekoratîf tên amadekirin. AAMMEEDD

Quraftina
kaxizan;
Quilling

17 Çile 2017 Sêşem

Kovar dixwaze zarok bikenin

KAKŞAR OREMAR / BERLÎN

Rojnameger Barzan Şasiwar dema guhdarî dengê ‘Cizîrî, Serhedî,

Hewlêrî’yan kiriye, bi hemû hez û hîsên xwe yên hesas û hunerî hêsir barandine. 

Kêfxweşiya wî stran û hunera resen a kurdî ye

2200 ssaalliiyyaa  

bbeerrnnaammeeyyaa

Şaneşînê

DDII  HHIIŞŞYYAARRKKIIRRIINN  û bihêzkirina bîra civakî û
dîrokî ya gel de rola hunerê gelek e, lê
şertekî esasî ew e ku di ragihandinê de
ew hunera resen û hunermendê wê qadê
bêne bibîranîn, nasandin û teqdîrkirin.
Kurdistana me dagirkirî û xwedî birînên
xedar e. Muzîka welatekî birîndar û
kovandar ku tim dixwaze bi qîrînên xwe
balê bikişîne ser pirsgirêkên civakê,
hewcedarî bi bernameyên wekî Şaneşîn
bû. Di karekî wiha de jî Barzan heya
radeyekê serkeftî bûye.

Ez ji Barzan û hemû kedkarên qada xebata
kurdîniyê re cansaxî û serfiraziyê
dixwazim. Bi hêvî me ku ziman, çand,
nasname û hebûna bi bernameyên wiha
re bêhtir bê naskirin û parastin.

Hewcedarî bi
bernameyên wekî

Şaneşînê heye

BBAARRZZAANN  ŞŞAASSIIWWAARR  sala 1957´an li gundê Curnî di nava malbateke
dengbêj de li derdora bajarê Urmiyê hat dinê. Babê Barzan (Elî Nazdar

Şasiwar) li herêmê dengbêjekî naskirî bû. Barzan heya 17 saliya xwe di nava
şahî û şevbêrkan da stran digotin. Ji 17 saliyê û pê ve di xwendingehê de dest
bi karê teqlîd û piştre şanoyê kir. Sala 1976´an dîplomeya xwe stand û ji bo
demeke kin çû zankoya leşkerî li Tehranê. Li wir nehiştin zankoya leşkerî

bidomîne. Ew ber bi başûrê Kurdistanê ve çû. Du salan li wir ma. Sala
1980´yî çû radyoya kurdî li Tehranê. Li rex karkirinê di zankoya radyo û

televîzyonê de derhêneriya radyoyê jî xwend. Sala 1984´an zewicî û
du kurên wî (Hêmin û Hozan) hene. Sala 1987´an çû Ewropayê û

ji sala 1995´an ve li TV´ên kurdî Med, Medya û Roj TV
xebitî û hê jî li  Stêrk TV’ê dixebite.

Barzan Şasiwar 

KÎ YE?
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Badê Şerê Barrekerdişê Cîhanî
yê Yewînî, bi mawyê se serre,
Rojhelato Mîyanên de dîzaynêke
ame viraştiş. No dîzayn bi
awayêko zaneyî, bi persgira ame
ronayiş. Seba ke ameyîye de
bêro bikarardiş şar û welatê şarê
kurdî, mîyanê çar dewletanê
herême de ame barrekerdiş.

Dewletêy herême zî nê dîzaynî
ra razî bî û bi heme hêza xo, ro nê
dîzaynî wayir vecîyay. Di serre de
dewleta Tirkîya her çar dewletan
zî verva şarê kurdî heme awayê
çinêkerdişî, pêk ardî. Dim şerrê
dîyine yê barrekerdişî ra zî
Tirkîya bî endamê NATO.

Çi eskerî, çi sivîl heme
burokrasîyê Tirkîya di sazîyanê
NATO de ame perwerdekerdiş.
Tirkîya rewşa dîzaynî ya ke seba
se serre bi ra, hayîdare bî. Bêke
ferasetê Îttîhat Terakî ra fek vera-
do, bi polîtîkayanê çinêkerdiş û
qirkerdişê şaran, kewte etrîya
awankerdişê netewdewlete. Bi
qrêdîya hêzê emperyalan ke
Rojhelato Mîyanên de
cendirmetîya NATO bikero, amî
peynîya se serra dîzaynî.

Bi hemleya Wisarê Eraban,
şerê hîrine yê barrekerdiş û dîza-

ynê neweyî dest pê kerd. Bi
goreyê dîzaynê ke ameyê
waştişî, gere Rojhelato Mîyanên
de verva kemberê Şîa yê Îranî û
Îslamê radîkalî, kemberêko sûnî,
biamebê awankerdiş.

Nameyê projeyî BOB bi. Seba
Tirkîya reyna rol amebi hedrek-
erdiş. Erdogan bi serekê pro-
jeyî. Hesabêy wayiranê projeyî
û yê Erdogan-AKP cîya cîyay
bîy. Bi goreyê Erdoganî no
fersend bi. Do bi projeyê îslamê
nermî serektîya Rojhelatê
Mîyanênî bikerdêne. Do zê
bikarardişê Îranî yê Hîzbûllahî,
ey zî El Nûsra bikar biardêne.

Bi no awa do se serra ameyî zî
biyamebê xelesnayiş.
Persgiraya kurde do reyna bi
metodê klasîkan bîyamebê
tepesnayene. Coka di danezana
weçînayişî ya AKP de referans,
2023 yo.

Têkiliyê Tirkîya, Ewropa û
Emerîka kewtî qonaxêko bîn. Bi
Yewîtîya Ewropa dir pêvînayişî
amey germkerdiş. Îktîdarê AKP-
Erdoganî hem zerre û hem zî
teber de, resa astêka baş e. Bi
tîyatroya ergenekon û balyozî,
hêza mîlîtarîste amî bêbandork-
erdiş. Vernîya Erdoganî de
astengî nêmende bî.

La hem zerre û hem zî teberî,
çîkêke xo vîrî ra kerdbi. Xeyalê
Erdoganî yê Împaratorîya
Osmanî û tehlîl û tekoşîna
Rayverê Şarê Kurdî û Hereketê
Azadîye yê di derbarê Erdogan û
Rojhelatê Mîyanênî de.

Rayverê Şarê Kurdî bi hem-
leyê Newroza 2013’ine hesabî
serobin kerdî. Bi manîfestoya
Newroza 2013’ine, Erdogan
defîna quncik. Erdogan mecbûr
mend ke heta dîmena
Dolmabahçe bêro. La çîyo ke
Erdoganî waştê no nêbi. DAIŞ
hewara Erdoganî de ame.

Projeyêko bîn DAIŞ, bi
felaketa dewletanê Îraq û
Sûrîya. Mîyanê çend rocan de
nê dewletî serobin kerdî. Verva
kurdan bikarardişê hêzêka
winayine, xeyalê Erdoganî bi.
DAIŞî verênî êrîşê Şengale û

dim ra zî Kobanê kerd.
Erdoganî maseyê Dolmabahçe
qelebna û 24ê Temûza 2015’ine
de dest bi şerê pêroyî yê verva
kurdan kerd. Erdoganî rê rûn de
qijilîya bî. Dim Kobanê ra do
verê DAIŞî bideyayê Qendîl zî.
Hesabî pêk nîyamey. Tekoşîna
Heretê Azadîye, di şexsê DAIŞî
de xeyalê Erdoganî têk berdîy.
Û zê “qumarbazo ke çende vînî
keno ende ro qumare sûr beno”,
Erdogan zî ro dişmentîya kur-
dan sûr bi.

Erdogan- AKP nika bi ney sûr-
bîyişî, kewto mîyanê hezê
Rojhelatê Mîyanênî. Zê marê fekê
jûjeyî xo kamco perrî de dano,
teley pede şinê û gunîye yena.
Seba ke xo bixelesno bîyo nanê
serê tewqe. Dewleta Tirkîya di
qada mîyannetewî de, bîya
perêke. Bi goreyê ey, ser û sebebê
na rewşe Rayverê Şarê Kurdî û
Têgêrayişê Azadîye yê.

Tecrîdê Îmrali û operasyonê
qirkerdişî yê verva sîyasetê kur-
dan, encamê nê têkşîyişî yê. Bi
vatişê verînan ê kurdan
“Erdogan fehş bi, şaş bi nika zî
erd ra kaş beno”.

Nûşteyêka bîne de
“Erdogan, Mertalê Firatî, Bab û
ameyîya ey”

Bi hîsanê serra newîye merhe-
ba gelê kirmancan, gelê qomê
ma, gelê embazan, gelê nas û
dostan, way û birayan, şima
pêrune rê rêyna merheba!

Merheba serra newîye,
merheba! Ti bi xeyr ama û bi
xeyr kî şo!

Heya, rind-xirab ju serrade
bîne bi teqer û tuqer, bi teq û
req, bi hey lêmin û wey lêmin,
bi ax û wax ame û çimanê ma
ver ra derbaz bîye û şîye. Heya,
derbaz bîye û şîye, la se? Tayêne
rê rind, tayêne rê kî xirab
ameye. Merdim ke rindîye û
xirabîye eştê têver, bawer bike
ke xirabîye emser reyna hukm
kerd. Tayêne bi keyf û
eşq dem û dewran
ramit,
tayêne

kî binê top û tifengan de şîn û
şîwan kerd. Merdim ke zereyê
yew sîstemê nêweş û
xerepîyayeyî de bî, ya şîn keno
ya kî şîwan keno.

Serra 2016 de rojî bîyê ke ma
zaf kewtîme xo ver, berbayîme,
dejayîme, ginayîme war ro,
izdirab ont… La raştî kî ma
serra 2016 ra honde zerrîweş û
keyfweş nîyîme. La oncîya kî
heyat dewam keno. Mordem
gere oncîya kî bêomid nêbo.
Verba nêheqîye de, verba zulm û
zordarîye de mucadele bikero.
Ma gere naye rind bizanîme,
dişmen xayîn o,
bêbext o,

bênamûs o, bêşeref o… Verba
nê xayînan de kî vengê xo,
mucadeleya xo berz kerîme û
verba nê bêbext û xayînan de
doş biderîme doş û êdî ju bîme,
ju bîme, ju bîme… Qasê jubîye-
na ma qet çîyêde muhîm çin o.

JU BÎME
Qayîtê ci be, ma serra

newîye de hona çimê xo
yanêkerdbî ke Îstanbul ra
xebera sîyaye ameye û xeylê
însanê masûmî, însanê bêsuc û
bêgunayî hetê terorîstanê
DAIŞ ra ameyî kîştene.
Destpêkerdena serra 2017 ke

nîya bo,

gelo peynîya xo se bena?
Ewro naye her kes rind zano

ke rewşa Tirkîya qet rinde nîya.
Roje bi roje verba xirabe şona.
Dewleta ke wekîlan, roşnvîran,
rojnamegeran, akademîsyena
bierzo nezaretxane, ti a dewlete
ra êdî çi pîmena? Dewleta ke
terorê terorîstanê DAIŞ rê
bêveng vindo, terorê DAIŞ ra
zewq û keyf bicêro û terorîstanê
DAIŞ rê çimanê xo kîp kero,
helbet terorîstê DAIŞ kî nînan ra
qewete cênê, piştîye cênê û
însananê masûman kîşenê.

Zîhnîyeto ke dişmenê
însanan bo, ê zîhnîyetî ra xeyr
neno. Ewro qedr û qîymetê
însanan nêzanitene de, heqê

merdiman nêdayene

de, însanan têduşt de nêguretene
de, heq, huqûq, edelet binê lin-
ganê xo guretene de, însanan rê
zulm û îşkence kerdene de,
asîmîle û înkar kerdene de…
bawer bike ke dewlata Tirkîya
ser o yew dewletêda bîne çin a.
Yanî na nêheqîyênî ser o ke
ewro dewletan mîyan de yew
statîstîk ke biameyêne
viraştene, Tirkîya rêza yewine
de bêguman cayê xo guretbî.

Zulm û zordarîye, feqirîye û
hêsîrîye bîyê zêde, kêmî nêbîyê.
Mabênê feqir û dewlemendan de
qasê koyan firqe esta. Bi kilmek
Tirkîya de feqirîye, belengazîye,
bêkesîye, bindestîye, îmha û
înkarkerdene sereyê xo gureto
şona. La kanta û kamcîn hetî ser
şona, ma nêzanîme. Êdî Xizir ra
bi xeyr ê.

*No nuşte keyepelê Dêrsiminfo
ra ameyo girewtiş

Tekoşîna Heretê Azadîye di şexsê DAIŞî de xeyalê Erdoganî têk berdîy û zê “qumarbazo ke çende vînî keno ende ro qumare sûr
beno”, Erdogan zî ro dişmentîya kurdan sûr bi. Erdogan-AKP nika bi ney sûrbîyişî, kewto mîyanê hezê Rojhelatê Mîyanên

WUSÊNÊ GESTEMERDE

SABAHATTÎN GULTEKÎN

Serra newîye rê merheba!

Erdogan-AKP û jûjeyê fekê marî
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Serranê 90î de xeylê cînayetê
ke kerdoxê înan dîyar nîyo,
qewimîyabî. Yeno vatiş ke heta
nika pêro pîya 17 hezar
merdimî bi no hawa ameyî
qetilkerdiş. Teberê nînan de bi
hezaran dewî ameyî veşnayîş û
xeylê kesî raştê neheqî û
îşkenceyan ameyî.

Bajarê ke tede neheqî û
qetilkerdişê merdiman bîyo,
înan ra yewe zî Êlih o. Babete
ser o cinîyî qisey kerdî.

Kamîle Şîmşeka ke serra
94 de dewa înan hetê dewlete
ra ameybî veşnayîş, qisey kerde

û wina va: “No proses de
birayê mi Alî Uguro ke
waştêne şêro Kercews, hetê
hêzê dewlete ra ame remnayîş.
Ma ancax 45 rojan ra dima
musayî ke birayê mi ameyo
qetilkerdiş. Televîzyon de qetil-
bîyayîşê birayê mi sey ke

terorîst ameyo kiştiş, ame
nîşandayîş. Reyna o wext 2
warezayê mi hetê Hîzbullahî ra
ameybî qetilkerdiş. Ma qey
hende zulmo ke dewlete vera
ma kurdan de kerde bes nîyo?
Her roje şer hîna gird beno.
Wextê Tansu Çîllere de çîyo ke
destê înan ra ame, kerdî. Tansu
Çîllere şîye, ewro herinda aye
de Tayyîp Erdogan ameyo.
Erdogan zî eynî çîyan keno.”

MERGÎ ZÊDE BÎYÎ
Sultan Aboyîya 58 serreyî

va ‘badê ke dewa ma ameye
veşnayîş, ma mecbûr mendî ke
koçê Êlihî bikerî’ û wina
dewam kerde: “Ma bi
kişîyayîşê zamayê ma cînayetê
ke kerdoxê înan dîyar nîyî,
şinasna. O wextî xeylê zulm bi
ma ame kerdiş. Ti cîyayîya o
wextî ewro ra çin a. O wext bi
hawayo nimite merdimî
ameyênê qetilkerdiş, ewro bi
hawayo aşkere yenî qetilkerdiş
û ti kes zî nîno mehkemekerdiş.
Vizer ra nata çi bedilîyayo?”

�
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Roşnvîr, nuştox û Mudirê
Weşanê Pêroyî yê Rojnameyê
Agosî Hrant Dînk 10 serrî verê
19ê çileyê 2007î de amebî
qetilkerdiş. Emser sergêra 10. yê
qetilkerdişê Hrant Dînkî yo.
Hrant Dînk qetilkerdişê xo ra
ver zî xeylê reyan amebî
tehdîtkerdiş. Wexto ke Dînk
ame qetilkerdiş, xeylê delîlî orte
de estbî, labelê reyna zî qatilî
nêameyî cezakerdiş.

Hrant Dînkî 6ê sibata 2004
de roportajê xo yo ke bi ser-
nuşteyê ‘Sirê Sabîha Xatune’
rojname de weşêna. Dima ra
Rojnameyê Hurrîyetî bi îmzeya
Ersîn Kalkanî xeberêk bi ser-
nuşteyê ‘Sabîha Gokçene ya yan
zî Hatun Sebilcîyane ye’ weşêna
û sey çimeyî zî Rojnameyê
Agosî nîşan da. Na xebere ser o
zaf munaqeşeyî vejîyayî. Na
xebere ver Sererkanîya Pêroyî
îzehetêk da û xebere seba
yewîya neteweyî û erjê pêroyî
sey tehluke şinase kerd. Na
xebere ra 3 rojî dima Dînkî
muracatê Serdozgerîya Komare
ya Şîşlî kerd. Walîtîya Stenbolî
24ê sibata 2004 de vengê Dînkî
daye û îfadeyê ci girewte.
Goreyê îdîayan Hetkarê Walî

Ergun Gungorî û 2 kesê bînî
Dînkî tehdît kerdî. Nêyî ra dima
bi nameyê Mehmet Soykanî de
kesêk muracatê dozgerî kerd û
bi îdîaya ke ‘Dînkî heqaretê
nîjadê tirkî kerdo’ madeya 301
ra doze akerd.

159 RA DOZE ABÎYE
26ê sibata 2004 de grûbeka

nîjadpereste ameye berê Agosî
ver û Dînkî tehdît kerde. Her ke
şî tehdîtê vera Dînkî de zêde
bîyî. Xeylê kesê bînî derheqê
ermenî û Dînkî de gerre kerdî û
doze akerdî. Çiqas gerreyî
ameyî kerdiş, dozgerî zî derheqê
Dînkî de hende dozî akerd.
Buroya Çapemenî ya
Serdozgerîya Komara Şîşlî qerar
da ke Dînk goreyê madeya 159î
ya TCKyî ‘heqeretê nîjada tirkî
kerdiş’ ra bêro mehkemekerdiş.

MUSTEŞARÎ KERD
Badê ke dozgerî waşt ke

doze bêro akerdiş, herinda
Wezîrê Edaletî yê o wextî Cemîl
Çîçekî de Musteşarê ci Fahrî
Kasirgayî qerarî îmze kerd.
Yeno zanayîş ke nameyê
Kasirgayî Doza Ergenekonî de
têkilîya ci Velî Kuçukî reyde
vejîyabî. Herinda Çîçekî bi fer-
manê musteşarî 30ê adara 2004
de doze ameye akerdiş.
Abîyayîşê doze ra dima heme
wextê Dînkî mehkemeyan de
derbaz bîyênê. Dima ra doze
şîye heta 9. Daîreya Ceza ya
Mehkemeya Berze ya. Heyetê
mehkeme 15ê gulana 2005 de
raporêk amade kerd û goreyê
raporî sucdarîya ke derheqê
Dînkî de estbî, bêbinge vejîyaye.

8ê temuza 2005 de roniştişê
yewin yê doze de Mehmet

Soykan û 9 kesê bînî mudaxîlê
doze bîyî. Roniştiş de dozger
Muhîttîn Ayatayî dîyar kerd ke o
raporî qebul nêkeno û ganî Dînk
xebere ver madeya 159. ya
TCKyî ra bêro cezakerdiş. 7ê
teşrîna verêne 2005 de ceza dîya
Dînkî û ceza ameye taloqkerdiş.
Dima ra doze ameye xirakerdiş
labelê dozgerî îtîrazê qerarî kerd
û doze kirişt Heyetê Pêroyî yê
Ceza. Heyetî 11ê temuze de
Dînkî sucdar dî û no qerar zî
vernîya kişîyayîşê Dînkî akerd.

YASÎN KOBULAN / STENBOL - DÎHABER

Hakimî ceza da Hrant
Dînkî la qatilî serbest î
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Ma wextê 90î reyna cuyenî

Seba ke cinîye
ey red kerde,

cinî qetil kerd

Rewşa OHALî de 331 karkerê
Sendîkaya Kedkaranê Bûroyî
(BES) bi Qerarnameyê
Hukmê Qanûnî (KHK)
ameybî îxrackerdiş. 331
karkeran ra 69 kesî cinî yî.

Babet ser o endama BESî
Fatma Bora Koçaşe ke
Daîreya Bacî ya Segmenî ya
Anqara de xebetîyena, kark-
era ÎŞKURî Nuray
Kahramana ke 2008 ra nata
xebetîyena û Dîlan Yakuta ke
serranê 1990 ra nata
xebetîyena, qisey kerdî.

‘MA DO BERZ BÎKERÎ’
Koçaşa ke bi qerarê hûmara

672. yê KHKyî 22ê teşrîna
peyêne de ameybî îxrack-
erdiş, wina va: “Tirkîya
wazena vengê muxalîfan
bibirna. Vera înan de
têkoşînê kedkar û karkeran
zaf muhîm o. Sendîkaya ma
de polîtîka û têkoşînê
cinîyan berz bîbî. Ma cînîyî
do pîya têkoşîn bidî û vera
îxrackerdişan de têkoşînê
xo berz bikerî. Îqtîdar
komeleyê cinîyan bi zorî
destê înan ra gêna û wazena
ke cinîyî têk şêrî.”

‘TI CINÎ YA, RONIŞE’
Nuray Kahramane zî qiseyk-

erdişê xo de bale ante
polîtîkayanê dewlete ser û
wina va: “Îqtîdar bi serran o
ke mesajê ‘ti cinî ya, keyeyê
xo de ronişe, domanan pîl
bike, mêrdeyê xo ra baş
biewne û ci rê baş hizmet
bike’ dano cinîyan. Îqtîdar bi
îxrackedişan mesajê xo da
ma zî. Labelê ma keye de
nêronişenî û ma do têkoşînê
xo bidomnî. Ma nasname û
ziwanê xo ver gure ra yenî
eştiş. Dewlete, îxrackerdişê
ma ra dima kesê ke sey înan
fikirîyeno, gêno gure. Vera
înan de tena yew çî esto; o zî
dayîşê têkoşînî yo.”

KESK BENA HEDEF
Dilan Yakute zî va ‘embazê

ma gure ra yenê giretiş û
yenê tewfîqkerdiş’ û qiseyk-
erdişê xo wina domnaye:
“Îqtîdar KESKî hedef gêno.
Ma înan ver de çok nêronenî
û têkoşînê xo domnenî.
Cinîyî do vengê xo biresnî
heme cayan. Nika rewşa
îstîsnayî yena meşnayîş.
Labelê na rewşe zî do bivî-
yara. Heta ke rewş baş nêbo
ma do têkoşînê xo rê dewam
bikerî.” ANQARA - DÎHABER

Cinîyê ke ameyî îxrackerdiş:
‘Ma keye de
nêronişenî’

Nuray
Kahraman

Dîlan
Yakut

Fatma
Bora Koçaş

Mudirê Weşanê Pêroyî yê Rojnameyê Agosî
Hrant Dînk 10 serrî verê 19ê Çileyê 2007 de
qezaya Şîşlî ya Stenbolî de amebî qetilkerdiş,
labelê qatilî hema zî nêameyî dîyayîş û
mehkemekerdiş. 10 serrî derbaz bîy labelê
hema zî keyeyê Dînkî edalet gêrenî

OZGUR AYDIN / ÊLIH - ANF

MMuuHHllÎÎssEE  KKiiNNaayyaa  54 serreyî zî wina va: “seba ke ma qoricîtî qebul
nêkerd, dewa ma 25 serrî verê ameybî veşnayîş û ma mecbûr
mendbî ke koçê êlihî bikerî. Keyeyê ma de ti kesî qoricîtî qebul
nêkerd. Ma heme mal û milkê xo ca verda û ma kewtî rayîr. Badê
ke ma tîya de bica bîyî zî dewlete fek ma ra veranêdaye. Ma ewro zî
eynî çîyan cuyenî; verê qatilî nêameyênê zanayîş, labelê ewro bi
hawayo aşkere yenî kerdiş. seba kurdan çîyêk nêbedilîyeno.”

Seba kurdan çîyêk nêbedilîya

Roje çin a ke vera cinîyan de xebera
qetilkerdiş, tecawiz û sewbîna nêra
viraştiş. Qezaya Çukurova ya
Edene de bi nameyê Emre Arikanî
de kesêk, her tim bi nameyê Fatma
T. yew cinîye tehdît kerdêne. Emre
2 rojî verê zî Fatma taqîp keno û
keyeyê Fatma ver de seba ke
Fatma ci reyde bikewa têkilîya
cinsî, ya tehdît keno. Labelê seba

ke cinîye ey red kena, bi sîlehê xo
reyde cinîye qetil keno. Emre gule
reşana kênaya Fatmaye zî û dima
ra waşt ke întîxar bikero. Netîceyê
hedîseyî de Fatma ameyîşê
ambûlansî ra dima her çiqas ke
mudaxale ame kerdiş zî nêx-
elisîyaye û merde. Ame musayîş ke
rewşa kênaya aye baş a û tehlukeyê
heyatî kêna de çin o. EDENE - ŞÛJIN

KKaammîîllee  ŞŞîîmmşşeekk SSuullttaann  AAbbooyyîî

DDoozzaa  3311..  yyêê  qetilkerdişê
Mudirê Weşanê Pêroyî yê
Rojnameyê agosî Hrant Dînkî
Mehkemeya Cezaya Girane ya
14. ya ke Çaglayan de ame
vînayîş. 

Roniştişê doze bi wendişê bel-
geyan dest pêkerd. Dima ra
roniştişê doze bi îfadedayîşê
Mudirê Şûbeya Cyî yê Daîreya
Îstîxbaratî alî Fuat yilmazerî
dewam kerd.

yilmazero ke doza qetilkerdişê
Hrant Dînkî de pawitiş da,
wina va: “Nika tayînan ma
kerdî îdarekarê rêxistina
terorî. Ma heme hetê serek-
wezîrê o wextî Tayyîp
Erdoganî ra ameyî tayînker-
diş. Çira yew selahîyetdaro
sîyasî daxî tîya de çin o. yê
ke seba tehqîqetanê
Ergenekon û Balyozî emir
dayo, Erdogan bi xo yo.”

‘Ma heme hetê
Erdoganî ra ameyî
tayînkerdiş’
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Hilweşandina Sûrê ku ev ji salekê zêdetir e didome xwe gihand baxçeyên Hewselê. niha
hikumet bi guhertina qanûnan û bi destdanînan dixwaze baxçeyên Hewselê ku bi salan e çav

berdayê û niha di lîsteya ‘mmîîrraatteeyyaa  ÇÇaannddaa  CCîîhhaannêê’’ de ye, talan û wêran bike   

Li navçeya Sûrê ya Amedê di
28’ê mijdara 2015’an de pev-
çûnên dijwar dest pê kiribûn û
104 roj berdewam kiribûn. Di
şerê 4 mehan de dewletê li
Sûrê qedexeya derketina derve
îlan kir û bi tang û topan hemû
avahiyên li Sûrê xira kirin û 40
hezar kes bê mal û xanî man.
Lê piştî rakirina qedexeyê û
hilweşandina Sûrê hikumetê bi
awayekî lezgin biryara ‘cema-
werîkirina’ taxên Sûrê da û
dest bi xirakirina avahiyên ku
di dema qedexeyan de nehati-
bûn hilweşandin, kir. Niha ge-
liyê Dîcle û baxçeyên Hewselê
yên 8 hezar salî jî ketin ber po-
lîtîkaya hilweşandina dewletê. 

Hefteyek berê wezîrê Ha-
wirdor û Bajarvaniyê Mehmet
Ozhasekî hat Amedê û ji bo
merasîma hilweşandinê hîm
avêt. Îhaleya xebatên binesa-
ziya li Sûrê jî dan TOKÎ’yê û
TOKÎ jî bi birîna daran dest bi
merasîma avêtina hîm kir. Hi-
kumeta ku bi salan e çav ber-
dabû Hewsel û geliyê Dîcleyê

bi dehan darên li quntarên
Sûrê birîn. Her wiha hiku-
metê demên berê jî hewl dabû
ku baxçeyên Hewselê bi awa-

yekî dijhiqûqî tune bike lê
niha di dema OHAL’ê de û bi
guhertina qanûnan tiştên ku
dixwaze, pêk tîne. 

Her wiha gelek pisporan
bertekên tund nîşanî pro-
jeya ku dê baxçên Hewselê
tune bike, dan û destnîşan
kir ku dê dîrok û çanda nav-
çeyê bi vê projeyê bê tune-
kirin û diyar kir ku divê
demildest ev proje bê betal-
kirin. AMED - ŞÛJIN

Ji rêncberan kirin ji bazirganan xwarin

Hilweşandina
Sûrê xwe gihand
Hewselê

Dara
Çar Bira

Dara
Çar Bira

Daristana Karabucak a li Tarsûsa mêrsînê ku
yekemîn xebata biplan û proje ya Tirkiyeyê
ye, beriya 78 salan ji ber pêwîstiya madenên
komirê li qada avzêl hat avakirin. Di daris-
tana ku ji bo kaxiz, ambalaj, dermanên koz-
metîk û sanayiyê li ser qadeke berfireh hat
avakirin, hemû dar yek bi yek hatin jêkirin û
ji bo madeyên xam ên sanayiyê hatin bikara-
nîn. Lê di daristanê de tenê dareke 78 salî
heye, kesekî destê xwe lê nedaye. 

Dara okalîptûsê ya bi navê “Çar Bira” ku di
nava gel de wek dareke pîroz tê dîtin, ji ber
zextên gundiyan û ji daristanvanan ditirsin,
tenê çiqilên wê tên birîn. Welatiyê bi navê
murat Gokbaş diyar kir ku di şertên normal
de darên okalîptûs li ser kokekê şîn dibin
lê dara bi navê Çar Bira berovajî darên din
li ser 4 kokan şîn bûye û wiha got: “Darên
wiha kêm tên dîtin. Darên okalîptûs ên di
nava gel de pîroz tên dîtin di nava 3 û 10
salan de tên jêkirin, dar wiha dikarin xwe
nû bikin û darên ji kokê ve tên birîn li şûna

wan tenê 3 kok derdikevin.”
mmÊÊRRSSîînn  --  DDîîHHAABBeeRR

Sal 1993, berbanga rojekê radibe ku
leşkeran dora gund girtiye. Şivan û
gavan li devereke leşker nahêlin
çivîkên li ser darên tûyan ji ser
guliyekê hilbifirin ser guliyeke din.
Li dora gund wekî notirvanên kele-
heke asê xwe kirine pişta latan û berê
lûleyên tivingên xwe bi paç û deriyên
hewşan de dirêj kirine. Ji bo avrêjê jî
nahêlin kes ji hindirûyê malên xwe
bilebite. Bi roniya rojê re leşker ji
binê latan derdikevin. Çeperast tiv-
ing li destan bi hinda malan de gav
bi gav nêz dibin. Yek bi yek kesên
gund ji malan derdixin, wek keriyên
pez bir bi bir wan didin ber xwe û
ber bi rasteya binê gund ve diajon
bêndera gund. Piştî gundiyan
hemûyan li hev kom dikin serleşk-

erek derdikeve bilindahiya latekî
bilind. Dest bi piştqûnê ve girêdayî,
bi giraniyeke tirsek berê xwe bi wan
ve dike. Bi dengekî hişk, bi liveke gij
ji wan re dibêje “heya êvarê ji we re
mohlet, kesê derkeve wê xwe xilas
bike, kesê ma wê tevî xaniyê xwe
bişewite”

Bêyî li dû xwe binihêre Xalê Mi-
hemed gundê zaroktiya xwe li dû
xwe dihêle û tevî kulfetê malê berê
xwe dide Amedê nav SÛRê. Di nav
xizaniyeke dijwar de ji bo ku li ser
ligan bimîne bi salan li ber xwe dide.
Sala par di şerê xendekan de dîsa bi
sariya devê rûyê tivingên leşkerên
romê re rû bi rû dimîne Xalê Mi-
hemed. Alavên xwe dide pişta xwe,
derdikeve ji nava Sûrê bajarê ku bi

dehan salan rayên xwe lê berdabûn
erdê Xalê Mihemed.

Ji bo careke din ji ciyekî koçê
ciyekî neke berê xwe dide gundê bav
û kalan, warê zaroktiyê, ciyê xemla
xeyalên xwe yên bihurî. Xalê Mi-

hemed bi gundekî kavil re rû bi rû
dimîne. Lê êdî devereke ku biçiyê û
lê bimire nabîne. Kavilê xaniyê xwe
yê şewitî û bi ser hev de hêvirî li gor
hêza îxtiyariya xwe çêdike. Bi demê
re jiyana xwe ber bi hev tîne. “Ev

koça min a dawîn e, bêyî kuştina
xwe bi saxî ji vir dernakevim êdî”
dibêje û tevî çewalê piştê yê êmê biz-
inê berê xwe dide gund û çavan pê
ve zur dike. 

Xalê Mihemed
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Fotografekê

selmetberfin@hotmail.com

UNESCO çima
bê deng e?
DDII  3399’’eemmîînn civîna UneSCO’yê

de Sûr û baxçeyên Hewselê
yên Amedê ketibûn lîsteya
‘mîrateya Çanda Cîhanê’. Lê
UneSCO li dijî van êrîşan û
texrîbkirina avahiyên dîrokî
bê deng mabû. UneSCO’yê
diyar kiribû ku ‘wan tenê
baxçe û Sûr xistine bin pa-
rastinê.’ Lê îro hilweşandina
ku salek berê li Sûrê hatibû
destpêkirin xwe gihandiye
baxçeyên Hewselê û tê me-
raqkirin ka dê UneSCO bersi-
veke çawa bide.

Li Mêrsînê di 29’ê kanûna
2016’an de ji ber barîna barana
zêde lehî rabûbû û di felaketa
lehiyê de herî zêde rêncberên

serayan zirar dît. Niha rêncbe-
rên serayan bi derfetên xwe
hewl didin birînên xwe bi
destê xwe derman bikin û zirar

û ziyanên xwe çareser bikin. 
Ji rêncberên ku sera û mah-

sûlên wan di bin avê de mabûn
Atif Cengîz diyar kir ku bi
rojan sera û berhemên wan di
bin avê de mane û tu kesî alî-
karî nedaye wan. Cengîz anî
ziman ku her sal bi hezaran TL
heqê taliya avê didin Midûri-
yeta Karên Avê ya Dewletê
(DSİ) lê tu encamê bi dest
naxin û destnîşan kir ku hêj 40
hezar donim zevî di bin avê de
ye û wiha axivî: “Bi felaketê re
buhayê sebzeyan zêde bû. Lê

ev buhabûna sebzeyan bandorê
li ser rêncberên serayan nake.
Fîrmayên mezin, bazirgan û
elafên navberê qezenca vê
yekê dixwin. Li firsendê dige-
rin. Rêncber kedê didin, fîrma
jî dixwin.” 

Her wiha esnaf û rêncberê
serayê Mehmet Yazar jî anî
ziman ku ew kîloya sebze û
fêkiyên xwe di navbera 1 û
1,50 TL de difiroşin lê li mar-
ket û bajaran ev buha derdi-
keve du ango sê qatan.
MÊRSÎN - DÎHABER
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