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vvîînneekkee  bbii  hhiikkuueemmttaa  ttiirrkk  rree  ddii  99’’êê  ççiilleeyyêê  ddee  hhaattiiyyee  lliiddaarrxxiissttiinn
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MedyaR O J E VA
Jinan bal kişand ser guherandina make-

qanûnê û diyar kir ku ev paket hemû
derdorên civakê û jinan nahebîne û her
wiha hat diyarkirin ku heke referandûm
pêk bê dê jin di referandûmê de "Na"yê
bi rêxistin bikin. Dê jinên DBP'î, di 26'ê
çileyê de dakevin qadan... RÛPEL - 2 

Li Semsûrê
operasyon

Li Semsûrê herêma gundê
Akçali yê elewiyan ji aliyê bale-
firan ve hat bombebarankirin.
Ketin û derketina herêmê hat
qedexekirin. Piştî bombe-
baranê helîkopterên Skorsky
polîs û leşker danîn herêmê.
Hemû rêyên ku diçin herêmê
hatin girtin û destûr nayê dayîn
ku kesek bikeve herêmê...RR  --  33

Pirzimanî bûye
kelema çavê wan

Şaredariya Artemêta Wanê, di
çarçoveya xebatên xwe yên
jiyana pirzimanî de, li cihên
qelebalix ên navçeyê tabelayên
bi zimanên kurdî, tirkî, er-
menkî û îngilîzî daliqandibûn.
Atif Çîçeklî yê wekî qeyûm dest
danî ser şaredariyê xwe li tabe-
leyan ranegirt û tabelayên pirz-
imanî daxistin... RRÛÛPPEELL  --  66

Gambiya bila ji bo
Tirkiyeyê bibe ders

Di van deman de ku li Tirkiyeyê li
şûna çareserkirina pirsgirêkên
civakî bi zora AKP û MHP’ê
serokdewletî tê nîqaşkirin, ji we-
latê Gambiyayê nûçeyeke sosret
ket ser ajansan. Serokdewletê
Gambiyayê Yahya Jamneh têkçûn
qebûl nekir û dev ji text bernade.
Li ser vê CEDEAO’ê li dijî Jamneh
şer îlan kir... RR  --  44

Komara serok... R7 Zerrîya her kesî de jûsewda... R10

Li Girê Spî, Kobanê û Amûdê
gel ji bo azadiya Rêberê Gelê
Kurd çalakî li dar xistin û
peyama; “azadiya Ocalan
azadiya gelan e” da. Li Girê Spî
kurd, ereb, ermenî û tirkme-
nan meşeke dirêj li dar xist. Li
dîasporayê jî kurdistanî ji bo
meşa dirêj a ji bo azadiya
Ocalan amadekariyê dikin.

OCALAN RÊBERÊ GELAN E

Parlamentera HDP’ê ya Rihayê
Dîlek Ocalan destnîşan kir ku
lazim e hemû kurd ji bo
azadiya Ocalan tê bikoşin û
encax bi vî awayî aramî û aştî
were vî welatî. Li Girtîgeha
Edîrneyê girtiyan ji bo ku tecrîd
bi dawî bibe dest bi greva
birçîbûnê ya bêdem û bê-
dorveger kir... RRÛÛPPEELL  --  77

ARAMÎ ENCAX BI OCALAN PÊKAN E

GIRTÎGEHÊN TIRKIYEYÊ BÛNE GORISTAN

Berî çend rojan li girtîgeha
zarokan a Edeneyê zarokan şewat
derxistibû û di encamê de 6 zarok
birîndar bûbûn. Parêzer Tugay
Bek diyar kir ku li gorî şêweya
pêkhatinê dikare nirxandina ‘zarok
mecbûrî întîharê dikin’, bike... RR  --  33

Zarokan mecbûrî întîharê dikin
Parêzeran faşîzma
çeteyan gilî kir

Piştî ku dîmenên dema qedexeya
derketina kolanan a li Sûrê 8
sivîlên ku hatin tehliyekirin û
zarok rastî îstîsmarê hatibûn der-
ketin holê, Baroya Êlihê ket nava
tevgerê. Komîsyonên Zarok, Jin û
Mafên Mirovan ên baroyê polîs û
leşker gilî kirin... RR  --  33

Parêzer Tugay Bek got
ku ji bo ku zext û pêku-
tiyên li girtîgehê
protesto bikin, zarokan
xwestiye xwe bikujin

Di van deman de ku kurdan yekitî û kongreya neteweyî xistiye rojeva xwe
Tevgera Ciwanên Welatparêz a Kurdistanê li Silênamiyê bi sernavê "Di Kon-
greya Neteweyî ya Kurdistanê de Rola Ciwanan’ konferans li dar xist.. RR  --  77

Ciwanan  ji bo kongreya neteweyî zend û bend badan

Gelên li Rojhilata Navîn
tecrîda li ser Rêbertiya xwe
qebûl nakin û bi çalakiyên

xwe dewleta tirk hişyar
dikin. Çalakiyên ji bo azadiya

Ocalan berfireh dibin 

Ji bo Ocalan
dimeşin

Tevgera Ciwanên Şoreşger li Îzmîrê
hat ragihandin û hat gotin ku heta
azadiya Ocalan dê tê bikoşin... RR--33

Peyama ciwanên şoreşger

Jin dengên NA bi rêxistin dikin 

ENKS maşika AKP’ê ye
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KKOOMMEELLEEYYAA  PPIIŞŞTTEEVVAANNIIYYAA  JJIINNAANN  a Esenyaliyê xwe amade dike ku bi bernameyeke dewlemend a 8’ê Adarê pêşwazî
bike. Seroka komeleyê Adîle Dogan da zanîn ku ew ê destpêkê bibêjin ‘aştî’ û dê dest bi xebatên 8’ê Adarê
bikin. Dogan diyar kir ku dê di çalakiyan de balê bikêşin ser şîdeta li ser jinan û îstîsmara zayendî. Dogan got
ku di sala nû de li taxa wan 35 karkerên jin ji kar hatine avêtin û dê daxwazên ‘karê wekhev, heqdestê wekhev
û ewlehiya kar’ bînin rojevê û wiha got: “Em îsal jî bi vê hedefê dixebitin. Em ê panelên der barê mijara aştî,
pirsgirêkên rojevî û şîdeta li ser jinan de pêk bînin. Em ê bi çalakiyên cuda ber bi 8’ê Adarê ve biçin. Em ê pan-
elên ‘ji şer re na’ pêk bînin.” Dogan herî dawî banga têkoşîn û piştevaniyê li jinan kir. SSTTEENNBBOOLL  --  ŞŞÛÛJJIINN
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Amadekariyên
8’ê Adarê

dikin

Li meclisa tirk, piştî dengdayî-
na tûra yekemîn a pêşniyara
guherandina makeqanûnê niha
bi awayekî bi lez û bez deng-
dayîna tûra duyemîn tê kirin.
Piştî ku pêşniyar di meclisê re
derbas bibe dê referandûm pêk
bê. Li gel muxalefeta civakî û
jin li dijî vê guhertinê kamp-
nayaya “Na”yê bê meşandin. 

Hiqûqnas Gulşen Ozbek diyar
kir ku dixwazin jinan bê deng
bihêlin û makaqanûneke nû nayê
çêkirin. Ji ber ku ruhê jinan tê de
tune ye. Ozbek da zanîn ku her
cure pergalên ku pirsgirêkan
çareser bikin dikarin bên
nîqaşkirin û wiha got: “Lê divê
ev ji aliyên derdorên berfireh ên
gel ve bên nîqaşkirin. Ev make-
qanûn ne malê civakê ye.”
Endama Lijneya Birêvebirina
Navendî ya DBP’ê Semra Demîr
destnîşan kir ku ew wek jin
makeqanûna ku li meclisê hevdît-

inên wê pêk tên, qebûl nakin û dê
li dijî vê li ber xwe bidin. 

Demîr diyar kir ku ev make-
qanûna ku nû tê çêkirin 12’ê
Îlonê jî li pişt xwe hiştiye û ev
jî nîşan dide ku ev tiştekî çi
qasî ji derveyî qanûnê ye.
Demîr da zanîn ku di pergala
yekperest de mirov nikare cihê
jinan dê te xeyal bike loma ew
qebûl nakin, rexne dikin û dê tê
bikoşin. Demîr diyar kir ku ew
wek jin amadekariyên kampa-
nyayê dikin û got ku ew ê di

dawiya meha çileyê de li
Stenbol, Amed, Êlih û Wanê bi
deklerasyonekê starta kampa-
nyaya xwe bidin û dê xebat
dest pê bikin.

Seroka Giştî ya Komeleya
Jinên Karsaz a Amedê (DÎKAD)
Reyhan Aktar jî got ku raya giştî
ji zû ve li benda guhertina
makeqanûnê ye. Aktar da zanîn
ku divê ev makeqanûn berfireh
bihata çêkirin û firsendên ku
hatin dayîn baş bihatana
nirxandin.  AMED - DÎHABER

Jinan bal kişand ser guhertinên makeqanûna
ku tê nîşankirin û destnîşan kirin ku di vê
paketê de ji bo civakê tu guhertin tune ye û
got ku heke referandûm pêk bê, dê jin di
referandûmê de bibêjin ‘na’

Bi sedan êzidiyên di dema êrîş û
komkujiya 3’yê Tebaxê de esîr
ketin destê çeteyên DAIŞ’ê û ew
anîn Sûriyeyê, ji aliyê hêzên YPG
û YPJ’ê ve hatin rizgarkirin û
emanetî rayedarên Rêveberiya
Xweser a Demokratîk hatin kirin.
Rêveberiya Xweser a Demokratîk
jî êzidiyên tên rizgarkirin radestî
Meclisa Jinan a Şengalê dike.
Endama Meclisa Avakar a
Şengalê û Rêveberiya Tevgera
Jinan a Êzidxanê (TAJÊ) Zehra
Şengalî anî ziman ku bi fermanê
re bi hezaran êzidî esîr ketine
destê DAIŞ’ê û piraniya van jî
anîne Sûriyeyê. 

Şengalî got ku heta niha bi
sedan jinên êzidî ji aliyê hêzên
YPG û YPJ’ê ve ji destê DAIŞ’ê
hatine rizgarkirin û got ku di nava
Pêngava Xezeba Firatê de gelek
jinên êzidî yên ku hatine riz-

garkirin jî cih digirin û wiha got:
“Beriya niha bi demekê li
Şengalê jî li dijî DAIŞ’ê pên-
gavekê dest pê kir. Ev pêngav bi
navê ‘Tolhildana Jinên Êzidî’ ji
aliyê YJŞ û YBŞ’ê ve hat dest-
pêkirin. YPG û YPJ’ê jî wateya
hilanîna tola jinên êzidî û hemû
jinan operasyona Reqqayê da
destpêkirin. Bi pêngava Reqqayê
re jinên êzidî tên rizgarkirin. Em
jî wek TAJÊ, hewl didin van

jinan ji nû ve tev li jiyanê bikin.
Li ser vê me komîteyek nû ava
kir. Komîte malbatên van
mirovan lêkolîn dike û wan digi-
hîne hev û ji wan re dibe alîkar.” 

Şengalî destnîşan kir ku
polîtîkayên qirêjî li ser Şengalê
tên meşandin û ev tişt anî ziman:
“Bi taybetî PDK û dewleta tirk
gefan li Şengalê dixwin. Em van
gefan rast nabînin û qebûl nakin.
Em gerîlayên HPG û YJA Starê
yên em ji komkujiyê rizgar kirin
û hêzên YPG û YPJ’ê yên rê
vekirin û bi hezaran êzidî rizgar
kirin, ji bîr nakin. Yên ku derfetên
xweparastinê dane me, yên ku em
ji DAIŞ’ê rizgar kirine û hêvî û
hêzê didin me, ew in. Li ser vê
bingehê ez silavên xwe li HPG,
YJA-Star, YPG, YPJ, YBŞ’ê
dikim û YJŞ’ê. Bang li tevahiya
civaka êzidî û jinên cîhanê dikim,
ku piştgiriyê bidin jin û gelê
Şengalê ku li azadiyê digerin.”

Li Colemêrgê, piştî xebatên li
navenda bajar, gund û
mezrikan bi navê “Bir Kadin
Bir Hayat” (Jinek Jiyanek)
komeleyek hat avakirin. Di
rêveberiya komeleyê de ku 2
meh berê hat avakirin, 5 jin û 2
mêr cih digirin. Seroka
Komeleya Bir Kadin Bir
Hayatê Derya Kizilboga anî
ziman ku li bajêr întiharên
jinan ew ber bi xebateke bi
vî rengî ve birine û destnîşan
kir ku jin li hemberî pirs-
girêkan ne bi tenê ne. 

Kizilboga anî ziman ku

komele ne girêdayî tu sazî û
dezgehan e, pêdiviya bajêr bi
komeleyke bi vî rengî heye û
wiha got: “Me li herêmê, li
gelek gund û mezrikan bi qasî
5 mehan xebat meşandin. Me
di encama lêkolînê de dît ku
pêwîstiya jinan bi tiştekî wiha
heye. Ji ber ku saziyên girêdayî
şaredariyê ji vê yekê re ned-
ibûn bersiv.” Kizilboga anî
ziman ku armanca wan ew e
ku ew navendên bihêzkirina
jinan vekin. Kizilboga got ku
di komeleyê de zilam jî cih
digirin ji ber ku pirsgirêk pirs-

girêkeke civakî ye loma divê
zilam jî tê de cih bigirin. Loma
ji 7 kesan 2 jê zilam in. Ji rêve-
beriya komeleyê Şehrîban Acar
jî anî ziman ku dê li gel hemû
neyînî û astengiyan jî rêya xwe
bidomînin. Acar diyar kir ku
Colemêrg bajarekî biçûk e, tişt
zû lê tên bihîstin lê ser pirs-
girêkan tê girtin, ev hem ji
aliyê dewletê ve hem jî ji
aliyê malbatan ve pêk tê. Acar
destnîşan kir ku ji ber vê yekê
wan ev komele vekiriye û
xebat didin meşandin.
COLEMÊRG - DÎHABER

Banga piştgiriyê li cîhanê kir

Li Colemêrgê ‘Jinek Jiyanek’

di 2’yemîn tûra nîqaşên
guhertina xalên make-
qanûnê de parlamentera
serbixwe aylin nazliaka
xwe li kursiya meclisê
kelepçe kir. nazliaka li
kursiya meclisê axivî û ji
wekîlên MHP’ê xwest
dengê “na” bi kar bînin.
li ser vê yekê parla-
menterên aKP’ê êrîşî
nazliaka kir û pevçûn
çêbû, di encamê de par-
lamentera HdP’ê Pervîn
Buldan û parlamentera
CHP’ê Şafak Pavey birîn-
dar bûn û destê parla-
mentera CHP’ê ya
denîzliyê Melîke
Basmaci jî eciqî.
Têkildarî vê êrîşê
Tevgera Jinên azad (TJa)
daxuyaniyeke nivîskî
weşand û wiha hat gotin:
“li Meclisê bi şîdeta li
jinan li pêş çavên bi
milyonan kesî ku pêk
hat, nîşan daye ku ji bilî
yên ku piştgiriyê didin
erdogan, nikarin biax-
ivin. Jinên ku li dijî vê
derketine dadgerî, rêve-
berî, qanûn û ewlekarî
teslîmî yekkesî neyê
kirin, bûne hedef. Bi vê
yekê re kesayetiya jinan
ya ku aKP dixwaze
biafirîne derxistiye
holê.”

TJa’yê destnîşan kir ku ew
bi tu awayî qebûl nakin
ku jin piştgiriyê bidin
zîhniyeta nêrza û ev tişt
hat ragihandin: “em
dibêjin, çalakiya dagirki-
rina kursiyê mafekî
demokratîk e, ya ku
şîdet lê tê kirin kî dibe
bila bibe, di nava her
şert û mercî de em pişt-
giriyê didin wê. em bang
li hemû cihêrengiyan bi
taybetî jî li jinan dikin ku
li dijî destûra bingehîn a
tekparêz, olperest,
neteweperest, zayend-
perest bibêjin ‘na’.” 
aaMMeedd  --  aannFF

qebûl nakin’

‘Em zîhniyeta
nêrza

HHeewwllddaannêênn  derxistina PKK’ê ji
Şengalê, ji hêla Tirkiye û PdK’ê ve
berdewam dikin. li hemberî vê
gelek bertek û nerazîbûn ji aliyê
gelê kurd ve tên nîşandan. Jinên
bajarê Til Temirê yê Kantona Cizîrê,
ku cihê xwe di saziyên sivîl de digi-
rin têkildarî mijarê axivîn. endama
Mala Jinan Fatma Silêman di serî
de lihevkirina dewleta tirk û hiku-
meta başûrê Kurdistanê şermezar
kir û wiha got: “lihevkirina ku vê
dawiyê di navbera Tirkiye û PdK’ê
de li ser derxistina PKK’ê ji
Şengalê pêk hat. ev lihevkirin nayê
pejirandin. em wekî jinên kurd vê
yekê qebûl nakin.  Me xwîn li wir
rijandiye. em ê nehêlin ne dewleta
tirk û ne jî pêşmerge bikevin
Şengalê. em nahêlin careke din
jinên Şengalê bikevin destê dijmin,
bên revandin û firotin.” 

endama navenda erka Xweparastinê
Gulan Silêman jî destnîşan kir ku
mafê kesekî tune ye PKK’ê ji
Şengalê derxe û got ku dema çete-
yan êrîşî Şengalê kir pêşmerge li
ku derê bûn. Mamosteya ziman
Hêvîdar Mihemed got ku dema
çeteyan êrîşî Şengalê kir, ên ku ew
parastin PKK, YPG û YPJ bû. Kes
nikare bibêje bila PKK derkeve.
endama Rêveberiya Meclisa
Zagonsaz aystan Xelef da zanîn ku
kesên ku berê digotin ew parastina
Şengalê dikin, dema ku çeteyan
êrîşî gel kir, wan kesan gel, jin û
zarok bi tenê hiştin û reviyan û
wiha axivî: “lê PKK bi hawara
wan de çû. dîsa PKK’ê piştgirî da
wan ku xwe bi rê ve bibin û hêza
xwe ya leşkerî ava bikin. PKK
heta roja îro jî mafê wî gelî dipa-
rêze.” TTIIll  TTeeMMIIRR  --  ŞŞÛÛJJIInn

Kes nikare PKK’ê 
ji Şengalê derxe

BÊRÎTAN SARYA /DÊRIK - ANF

Jin dê li dijî makeqananûnê kampanyaya

‘Na’yê bimeşîNiN
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Girtîgeha Girtî ya Tîpa F a
Edîrneyê, bi binpêkirina mafên
mirovan, îşkence û pêkanînên
xerab, her di rojevê de ye. Piştî ku
hevserokê HDP’ê Selahattîn
Demîrtaş û parlamenterê HDP’ê
yê Colemêrgê Abdullah Zeydan jî
lê hatin girtin, ev kiryarên nebaş
ên li girtîgehê zêdetir bûn.
Demîrtaş û Zeydan bi îdiaya
‘ewlekariyê’ di hucreya yekkesî
de tên girtin. Li vê girtîgehê
serdagirtina koguşan bê navber
dewam dike. Hefteyê du rojan
diavêjin ser koguşan.

Li girtîgehê ku zextên li vê
derê roj bi roj zêde dibin, girtiyên
bi navê Erdal Emeç, Bulent
Ozturk, Orhan Şahîn, Zerdeşt
Oduncu û Mesut Pehlîvan ev 3 roj
in di greva birçîbûnê ya bêdem û
bêdorveger de ne. Girtiyan got ku
heta ev kiryarên li dijî mirovahiyê
biqedin, dê greva xwe bidomînin.

Daxwazên girtiyên ku di
grevê de ev in: “Bila tecrîda li
ser Rêberê Gelê Kurd Abdullah
Ocalan bi dawî bibe. Midûrê
girtîgehê Haydar Alî Ak ê ku kir-
yarên li dijî mirovahiyê dike, ji
wezîfeyê bê girtin. Hevserokê
HDP’ê Selahattîn Demîrtaş û
parlamenterê HDP’ê yê
Colemêrgê Abdullah Zeydan li
koguşa girtiyên siyasî bên
bicihkirin. Hemû amûrên hatine
desteserkirin, li girtiyan bên
vegerandin.” EDÎRNE - ANF

MedyaR O J E V A

Heta tecrîd ranebe çalakî bi dawî nabe

Di çerçoveya operasyona binçavkirinê
ya 12’ê çileyê de li Riha û navçeya wê
Bîrecîkê Remziye Karadag hat
binçavkirin. Piştî binçavkirinê bi hinc-
eta ku Remziye Karadag ji Rêberê Gelê
Kurd Abdullah Ocalan re name şandiye
û bi îdiaya “endama rêxistinê” ye hat
girtin. Remziye di sala 2014’an de jî
hatibû girtin û li Girtîgeha Girtî ya Tîpa E
ya Mêrdînê dima. Remziye ya ku di
mijdara 2016’an de hat berdan, piştî 28
rojan di 12’ê çileyê de dîsa hat girtin.

Parêzera Remziye Mîkaîl Yavuz
têkîldarî mijarê da zanîn ku nameya ku
Remziyeyê ji Abdullah Ocalan re
şandiye, di lêpirsîneke din de nabe
mijar û wiha got: “Eger mijarek ‘sûc’ di
nameyê de hebe jî Saziyê Ceza û Înfazê
dinirxîne û biryar tê dayîn. Eger name ji
Abdullah Ocalan re hatiye şandin, ev tê
wateya ku rêveberê girtîgehê gelek
caran xwendiye. Eger ‘sûcek’ li holê
hebûya wê demê cezayê pêwîst dê pêk
hatiba. Niha name di destê me de tune
ye, li ser naveroka wê nirxandin tê
kirin. Her wiha bersiva nameyan
nehatiye. Ger di rastiyê de ferman
hebe, muwekîla min çawa ferman gir-
tiye?” RRIIHHAA  --  ŞŞÛÛJJIINN

Ji ber ku ji Ocalan 
re name şand 

hat girtin!

Li Girtîgeha Tîpa F a Edîrneyê 5 girtî ev 4 roj in ji bo bicihanîna 4 daxwazên xwe di greva birçîbûnê ya bêdem û
bêdorveger de ne. Di nava daxwazên girtiyan de rakirina tecrîda li ser Rêberê Gelê Kurd Ocalan pêk tê jî heye

Çûkên 
girtiya jin jî 

desteser kirin

Girtiyê bi navê Hurşît Çetîn ê
li Girtîgeha Tîpa T a hejmar
2 a Alîaga a Şakrana Îzmîrê
dimîne, nameyek ji
Komeleya Mafên Mirovan
(ÎHD) re şand û diyar kir ku
di çarçoveya qanûna binge-
hîn û qanûnên girêdayî wê de
li şûna dozger lêpirsîna gir-
tiyan bide meşandin, leşker
vê yekê dikin.

Di nameyê de hat
diyarkirin ku li Girtîgeha
Şakranê pêkanînên cûntayê
ketine dewrê û ev tişt hatin
gotin: “Îfadeyên ku divê bi
rêya dozger bên girtin, leşker
îfadeyan digirin. Li girtîgeha
ku em lê dimînin di sala
2017’an de êdî peywira
dozgeran leşkeran girtiye ser
milê xwe. Ev mînak tenê
rewşa ku em tê de ne, dide
xuyakirin.” ÎZMÎR - DÎHABER

Piştî ku dîmenên di dema qedex-
eya derketina kolanan a li navçeya
Sûrê ya Amedê de 8 sivîlên ku ji
kanûna 2015’an heta 3’yê adara
2016’an asê mabûn û hatin
tehliyekirin û zarok rastî îstîsmarê
hatibûn, derketin holê. Baroya

Êlihê kete nava tevgerê.
Komîsyonên Zarok, Jin û Mafên
Mirovan ên Baroya Êlihê têkildarî
mijarê li serokatiya baroyê ya li
edliyeyê civîn li dar xist. 
Parêzer Kubra Demîr di civînê de
axivî û diyar kir ku ji berê heta

niha ji ber şer herî zêde zarok
mexdûr dibin û li hemberî îstîs-
mara zarokan a li Sûrê nerazîbûn
nîşan da. Demîr got ku li Sûrê
dema tehliyekirinê bi aweyekî
aşkera ji aliyê hêzên dewletê ve
zarok rastî îstîsmara fîzîkî,

zayendî û hestiyarî hatine. Demîr
anî ziman ku ev yek li dijî
Peymana Mafên Zarokan a
Neteweyên Yekbûyî ye. Piştî dax-
uyaniyê parêzer li Serdozgeriya
Komarê ya Êlihê têkîldarî bûyerê
gilî kir. AMED - DÎHABER

Der barê îstîsmara li Sûrê de parêzeran gilî kir

Gerîlayên HPG/YJA Starê,
li dijî leşkerên li ser girê
Leylek ê qereqola Bezelê ya
li Şemzînanê çalakiyek pêk
anîn. HPG'ê li ser çalakiyê
ev agahî da: "Roja 17'ê
çileyê komek ji leşkeran ku
rêya ber bi aliyê girê Leylek
ê qereqola Bezelê ya
Şemzînanê rê paqij dikirin,
xwe ji girê Sîvrî berdan
xwarê. Li ser vê yekê,
gerîlayên me bi çekên giran
li wan dan. Hejmara leşkerên
li vir mirin û birîndar bûn,
nehat zelalkirin. Roja 18'ê
çileyê saet balafirên şer li
girê Savaş û qada Kortek a li
herêma Qendîlê barandin. Ji
ber vê bombebaranê xisar li
rezên gundiyan çîbûn.”
BEHÎDAN - ANF

Li Şemzînanê
çalakî pêk hat

Serokê Komîsyona Girtîgehê ya
Baroya Edeneyê Parêzer Tugay
Bek piştî şewata li koguşa
Zarokan a Girtîgeha Tîpa E ya
Edeneyê çû girtîgehê, lê nehiştin
hevdîtinê bi zarokên li koguşa
şewat lê derket re, çêke û wiha
got: “Li nîvengeke girtî zarokên
hatine hepskirin, bi nivînên li
derî hatine bicihkirin şewat
derxistine, a rast ev bi awayekî

întihar e. Divê şert û mercên ku
zarok ber bi vê ve birine baş bên
lêkolînkirin.” 

Bek anî ziman ku girtiyên li
koguşê şewat derxistiye ji ber
dosyayên edlî tên ragirtin û
wiha got: “Tê gotin ku zarokan
kabloyên ceryane li hev dane,
agir bi caw xistine û bi vî awayî
nivîn dane ber agir. Der barê
sedema bingehîn a şewatê de

agahiyek tune ye. Her wiha
nayê zanîn ku bê çend deqîqe
mudaxaleyî şewatê hatiye kirin
jî. Tê îfadekirin ku zarok ji ber
duxana zêde birîndar bûne û her
wiha nayê zanîn ku zarok
şewitîne yan na. Her wiha
xetereya jiyanî ya 3 zarokan jî
didome. Em dixwazin bi hemû
hûrgiliyên xwe bûyer ronî bibe.”
EDENE - DÎHABER

Şewata li girtîgehê dişibe întiharê

Ji ber atmosfera siyasî ya li welêt,
zextên siyasî yên li girtîgehan jî
gelekî zêde bûne. Li hucreyên li
Girtîgeha Girtî ya Jinan a Sîncanê
zêdeyî 6 gardiyan ‘lêgerînê’ dikin û
amûrên girtiyan ji hev dixin. Pirtûkên
ku piştî kontrola îdareyê radestî gir-
tiyan tên kirin, di dema lêgerînê de bi

gotina ‘qedexe ne’ tên desteserkirin.
Binpêkirina mafên mirovan a li

girtîgehan trajîkomîk bûye.
Rêveberiya Girtîgeha Jinan a Sîncanê,
çûkên girtiyan bi hinceta ‘wê bê
lêkolînkirin’ desteser kirin. Her wiha
firotina li kantînê jî qedexe kir.

Zeynep Avci hikumxwareke

siyasî ye ku 21 sal in di girtîgehê de
ye. Ji sala 2010’an û vir ve, ji ber
‘cezayê girtîgehê yê muebetê’ li
Girtîgeha Girtî ya Jinan a Enqereyê,
di hucreya şexsekî de tê girtin.

Zeynep Avci ya li Girtîgeha Girtî
ya Sîncanê tê girtin, nameyek şand.
Avci di nameya xwe de anî ziman ku

li girtîgehê her ku diçe pêkutî zêde
dibe û wiha got: “Di hucreyeke biçûk
de 6 gardiyan lêgerînê dikin, her yek
tiştekî desteser dike û ev yek li
xweşa wan diçe. Lê ya herî sosret jî
ew e ku bi hinceta madeyên qedex-
ekirî bi kar tînin, çûkên min desteser
kirin.” EENNQQEERREE  --  AANNFF

Tevgera Ciwanên Şoreşger li
Îzmîrê hebûna xwe îlan kir. Di
daxuyaniya ragihandinê de banga
birêxistinbûnê li ciwanan hat
kirin. Di daxuyaniyê de wiha hat
gotin: “Têkoşîna bi pêşengiya
Rêber Apo û Tevgera Azadiyê tê
meşandin, bûye çavkaniyeke
mezin a hêviyê ji bo gelê kurd.”

Di daxuyaniyê de bal kişandin
ser gefên qirkirinê yên li hemberî
kurdan û wiha hat gotin: “Li dijî
her şêwe êrîşên dewletê em ê li

ber xwe bidin û têkoşîna xwe bi
rengekî birêxistinbûyî bidomînin.
Ji ber vê yekê ji bo me rewa ye ku
em xwe bi rêxistin bikin û parasti-
na xwe bikin. Li herêma Îzmîrê,
wek Tevgera Ciwanên Şoreşger
em ê bersivê bidin daxwaza
xwerêveberî û xweparastinê ya
gelê me ku meşrû ye.”

Di dawiya daxuyaniyê de li dijî
destavêtin, destdirêjî û polîtîkayên
ajankirinê, banga birêxistinbûnê
hat kirin. ÎZMÎR - ANF

Tevgera Ciwanên Şoreşger hat ragihandin
Karê dozger
leşker dikin
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DDII  ÇÇAARRÇÇOOVVEEYYAA  qonaxa duyemîn a operasyona rizgarkirina Mûsilê de navçeya
Tilkefê ji çeteyên DAIŞ’ê hat rizgarkirin. Fermandarê operasyona rizgarkirina
Mûsilê Ebdulemîr Reşîd Yarella der barê operasyona ku beriya çend rojan li
dijî Tilkefê hat destpêkirin, daxuyanî da û ragihand ku navçe ji aliyê artêşa
Iraq û hêzên dijterorê ve ji çeteyên DAIŞ’ê hatiye rizgarkirin. Her wiha hêzên
hewayî yên koalîsyonê jî bi balafiran alîkarî da artêşa Iraqê û hêzên
dijterorê. Operasyona li navenda Mûsilê jî, piştî rizgarkirina tevahiya rojhilatê
Mûsilê, bi giranî li bakurê Mûsilê berdewam dike. MMÛÛSSIILL

2 1 Ç i l e  2 0 1 7  Ş e m î

Li welatê rojavayê Afrîkayê
Gambiyayê li dijî serokdewletê berê
Yahya Jamneh ê ku têkçûna xwe ya di
hilbijartinên kanûna 2016’an de qebûl
nake û dev ji serokdewletiya welat
bernade, ji aliyê Civata Aboriyê ya
Welatên Rojavayê Afrîkayê (CEDEAO)
ve operasyona leşkerî hat destpêkirin. 

Di çarçoveya vê operasyonê de

artêşa Senegalê bi armanca ku Jamneh
dev ji serokdewletiya welat berde û
hevrikê wî Adama Barrow dest bi pey-
wira serokdewletiyê bike, ket
Gambiyayê û operasyona leşkerî da
destpêkirin. Wezareta Karên Derve ya
Amerîkayê der barê operasyonê de dax-
uyaniyek da û diyar kir ku ew pişte-
vaniya operasyona leşkerî ya li dijî
Jamneh dikin.

Operasyona ku ji aliyê CEDEAO’yê
ve bi pêşengiya Senegalê hat dest-
pêkirin, piştî demekê hat rawestandin û
ji bo Jamney dem hat veqetandin.
Serokê CEDEAO’yê Marcel Alain De
Souza daxuyaniyek da û ragihand ku ji

aliyê Gîneyê ve ji bo dûrxistina Jamneh
hewldanên dîplomatîk hatine dest-
pêkirin û bi armanca ku encam ji hewl-
danên Gîneyê derkevin, operasyona
leşkerî hatiye rawestandin û ji bo
Jamneh dem hatiye veqetandin.

Souza destnîşan kir ku ger encam ji
hewldanên dîplomatîk ên Gîneyê
dernekeve dê operasyona leşkerî ya
Gambiyayê careke din bê destpêkirin.
Adama Barrow ku di hilbijartinên meha
Kanûnê de bi ser ket, li Sefaretxaneya
Bilind a Gambiyayê ya li Senegalê
sond xwar. Li gorî hin çavkaniyan,
Yahya Jamneh qebûl kiriye ku biçe
Morîtanyayê. BANJUL

Li Gambiyayê ji ber ku serokdewletê berê
Yahya Jamneh têkçûna xwe ya hilbijartinê
qebûl nake û dev ji serokdewletiyê bernade,
şer derket. Ji aliyê CEDEAO’yê ve li dijî Jamneh
operasyona leşkerî hat destpêkirin

Nexweşiya dîktatoriyê şer derxist

Serokê Amerîkayê Donald
Trump ê ku di encama
hilbijartinên 8’ê mijdara
2016’an de ji bo serokatiya
Amerîkayê hat hilbijartin,
bi merasîmekê sond xwar
û bi awayekî fermî dest bi
peywira xwe kir. Trump
beriya merasîma
sondxwarinê axaftinek kir
û di axaftina xwe de soza
yekitiya Amerîkayê da. 

Trump di axaftina xwe
de diyar kir ku ew ê tiştên
ku heta niha ji bo
Amerîkayê nehatine kirin
bike û wiha got: “Em ê li
welatê xwe yekitiyê ava
bikin û ji bo hemû
mirovên amerîkî
Amerîkayê mezin bikin.”
Trump di berdewama
axaftina xwe de soza
bilindkirina îstîhdamê,
pêşxistina artêşê û bihêzki-
rina sînorên Amerîkayê da
û destnîşan kir ku di dîro-
ka Amerîkayê de kabîneya
herî biaqil damezirandiye. 

Beriya merasîma
sondxwarina Trump li
gelemperiya Amerîkayê li
dijî Trump xwepêşandanên
şermezarkirinê hatin lidarx-
istin û ji ber vê yekê li
Washingtonê ji bo merasî-
ma sondxwarinê tedbîrên
ewlehiyê yên berfireh hatin
girtin. WASHINGTON

Di van rojan de ku tê payîn civî-
na Astanayê bê lidarxistin, bin-
pêkirina peymana agirbestê ya di
navbera rejîma Baasê û rêx-
istinên cihadîst de berdewam
dike. Baregehên çeteyên Feyleq
El-Şam ên li gundê Eqrebatê yê
li bejahiya Îdlîbê, ji aliyê bal-

afirên şer ve hatin bombe-
barankirin. 

Hat ragihandin ku baregeha
leşkerî ya çeteyên El Zenkî ya bi
navê Şêx Silêman a li başûrê
bajarokê Darit Ezê ya Îdlîbê jî
hatiye bomberankirin û di enca-
ma bombebaranê de zêdetirî 50

çeteyên El Zenkî hatine kuştin.
Hin çavkaniyan jî ragihand ku
120 çete hatine kuştin.
Bombebarana ku hatiye kirin
nayê zanîn ji aliyê kijan hêzê ve
hatiye kirin. Li gorî agahiyên hin
çavkaniyan êrîş ji aliyê Rûsya û
rejîmê ve hatiye kirin. ÎDLÎB

Otela ku li herêma Abruzzo ya
Îtalyayê beriya 3 rojan piştî erdhejekê
di bin aşûtê de ma, piştî 3 rojan 8 kes
bi saxî hatin rizgarkirin. Komên
lêgerîn û rizgarkirinê yên ku li otelê
xebatên lêgerîn û rizgarkirinê
didomînin jinek, keça wê û 6 kesên
din ên di bin kavilên otelê de bi saxî
rizgar kirin. Tê gotin zêdetirî 20 kesî

di bin kavilên otelê de hene û li benda
rizgarkirinê ne. Her wiha 3 kesên ku
di bin kavilên otelê de jiyana xwe ji
dest dabû, cenazeyê wan hatin derx-
istin û radestî malbatên wan hatin
kirin. Li aliyê din hat ragihandin ku
kesekî din jî di bin kavilan de jiyana
xwe ji dest daye û cenazeyê wî li
benda derxistinê ye. ROMA

Alîkarê serokwezîr Mehmet
Şîmşek li bajarokê Davosê yê
Swêdê di panelekê de der barê
polîtîkaya Tirkiyeyê ya Sûriyê
de axivî. 

Şîmşek di panelê de li xwe
mikur hat û got ku Tirkiye di
çareseriyeke bêyî Esad de israr

nake û ev ne rast e. Li gorî
agahiyên hatin bidestxistin
Şîmşek diyar kiriye ku şertên li
Sûriyeyê bi awayekî dramatîk
hatine guhertin û ji ber vê yekê
ew ê ji bo aloziya Sûriyeyê di
çareseriyeke bêyî Esad de israr
nekin. 

Li aliyê din serokdewletê
Sûriyeyê Beşar Esad jî der barê
hevkariya Tirkiyeyê ya li dijî
DAIŞ’ê de axivî û diyar kir ku
Erdogan alîkariya DAIŞ’ê dike û
ji ber vê yekê ew ê bi Tirkiyeyê
re li dijî DAIŞ’ê hevkariyê
nekin. AMED

Li Amerîkayê
dema Trump
dest pê kir

Çeteyan bombebaran kirin

Li Îtalyayê 8 kes ji bin kavilan sax rizgar bûn

Di çareseriyeke bêyî Esad de israr nakin!

Navçeya
Tilkef hat

rizgarkirin

Çeteyên DAIŞ’ê yên ku di mijdara
2016’an de bajarê dîrokî yê
Palmîrayê (Tedmûr) dagir kir,
abîdeyên dîrokî yên bajar wêran
dikin. Mûdirê Şûnewarên Sûriyê

Mamon Ebd El Kerîm der barê êrîşên
çeteyên DAIŞ’ê de ji Reutersê re axivî
û ragihand ku çete yek ji abîdeyên
dîrokî yên bajarê Palmîrayê dika
romayî wêran kiriye.

Çete dîrokê
wêran dikin

SSîîyyaasseettmmeeddaarrêê  îîrrllaannddaayyîî  ûû
sseerrookkêê  bbeerrêê  yyêê  AArrttêêşşaa
KKoommaarrppaarrêêzz  aa  ÎÎrrllaannddaayyêê
((ÎÎRRAA))  MMaarrttiinn  MMccGGuuiinnnneessss,,  jjii
bbeerr  ppiirrssggiirrêêkkêênn  xxwwee  yyêênn
tteenndduurriissttiiyyêê,,  jjiiyyaannaa  xxwwee  yyaa
ssiiyyaassîî  bbii  ddaawwîî  kkiirr..
MMccGGuuiinnnneessss  aaşşkkeerraa  kkiirr  kkuu
eeww  ddêê  ddii  hhiillbbiijjaarrttiinnêênn  ppêêşş--
wweexxtt  êênn  kkuu  ddii  22’’yyêê  aaddaarrêê  ddee
ppêêkk  bbêênn,,  nneebbee  nnaammzzeettêê
ppaarrllaammeenntteerriiyyêê..
MMccGGuuiinnnneessss  bbeerriiyyaa  nniihhaa  jjii
aalliikkaarriiyyaa  sseerrookkwweezziirrttiiyyaa
HHeerrêêmmaa  BBaakkuurrêê  ÎÎrrllaannddaayyêê
îîssttîîffaa  kkiirriibbûû..  DDUUBBLLÎÎNN

McGuinness dev ji
siyasetê berda

SSeerrookkêê  ççeetteeyyaa  hhiişşbbiirrêê  EEll
CChhaappoo  ((ÇÇûûççaannîî))  yyêê  kkuu  nnaavvêê
wwîî  yyêê  rraasstteeqqîînn  JJooaaqquuiinn
GGuuzzmmaann  ee  kkuu  bbeerriiyyaa  ddeemmee--
kkêê  llii  MMeekkssîîkkaayyêê  hhaatt  ggiirrttiinn,,
rraaddeessttîî  AAmmeerrîîkkaayyêê  hhaatt  kkiirriinn..
EEll  CChhaappoo  yyêê  kkuu  llii  MMeekkssîîkkaayyêê
bbii  ssaallaann  jjii  bboo  bbaazzaarraa  hhiişşbbiirrêê
tteerroorr  ppêêkk  aannîî,,  ddii  ttrraaffîîkkaa  hhiişş--
bbiirrêê  yyaa  ddii  nnaavvbbeerraa  MMeekkssîîkkaa
ûû  AAmmeerrîîkkaayyêê  ddee  aakkttoorreekkîî
ggiirrîînngg  ee..  

EEll  CChhaappoo  ssaalleekk  ûû  nnîîvv  bbeerriiyyaa
nniihhaa  hhaatt  ggiirrttiinn  ûû  rraaddeessttîî  ggiirr--
ttîîggeehheekkee  AAmmeerrîîkkaayyêê  hhaatt
kkiirriinn..  MMEEKKSSÎÎKKOO

El Chapo radestî
Amerîkayê kirin
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Fînansmanên terorîzmê
nikarin çareseriyê bînin

ROJAVA05 � Medya
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R O J E V A

Berdevkê Fermî yê HSD’ê
Mîralayî Telal Silo da zanîn ku
rizgarkirina Reqqayê nêz e û
destnîşan kir ku şêniyên
herêmên rizgarkirî xwe birêx-
istin dikin da ku herêmên xwe
birêve bibin.

Fermandarên HSD’ê bi şêx û
rûspiyên herêmên Reqqayê
yên rizgarkirî re civiyan. Di
civînê de fermandar Telal Silo
anî ziman ku ew ê soza xwe ya
rizgarkirina Reqqayê pêk bînin
û wiha dom kir: “Rizgarkirina
Reqqayê jî nêz e. Komên çete
yên li Sûriyeyê tenê destekê ji
Tirkiyeyê distînin. Hêzên me
destûrê nadin tu hêzên din ku
derbasî Reqqayê bibin.
Ciwanên me dikarin bajarê
xwe rizgar bike.”

PPÊÊŞŞEERROOJJAA  RREEQQQQAAYYÊÊ
Telal Silo der barê pêşeroja

Reqqayê de jî ev tişt anîn
ziman: “Dê Reqqa ji hêla rêve-
beriyeke siyasî ango Meclisa
Sivîl a Reqqayê ve were
birêvebirin. Em bang li gelê
herêmê dikin ku tevli meclisa
sivîl bibin. Li gundên hatin riz-
garkirin, avakirina meclisan û
saziyên xizmetê girînge. Ji bo
rizgarkirina Tebqayê em hêvî-
darin ku ciwanên reqqayî tevli
me bibin. Em bi piştgiriya
hêzên herêmê bi ser ketin.”
RREEQQQQAA  --  AANNHHAA

Hevserokê Meclisa Biratiya
Gelan û Jiyana Hevbeş
Enwer Şawîş da zanîn ku
dê civîna Astanayê ku bêyî
beşdariya nûnerên gelên
Sûriyeyê pêk tê jî wekî
rêzecivînên Cenevreyê bê
encam be. 

Enwer Şawîş da zanîn ku
divê hêzên demokratîk ên ku
nûnertiya gelên Sûriyeyê
dikin tev li Astanayê bibûna
û ev nirxandin kir: “Hêzên
demokratîk ên bakurê
Sûriyeyê dan zanîn ku ew
biryarên Astanayê nas nakin.

Tirkiyeyê jî nûnerên rasteqîn
ji civînê dûrxistin. Ji ber ku
Tirkiye di zane ku ger hêzên
demokratîk tevli civînê ew ê
nekare ajandayên xwe di
civînê de ferz bike.”

TIRSA DAGIRKERAN
Di dawiyê de jî Enwer

Şawîş ev tişt parvekirin:
“Tirkiye ji ber ajandayên xwe
hêzên demokratîk ji civînê dûr
dixe. Tirkiye terorîzmê fînanse
dike, komkujiyan pêk tîne û
kiryarên dijmirovî li herêmê
pêk tîne. Gelo ew ê çawa çare-
seriyê bîne? Tenê dixwaze
aloziyê kûrtir bike. Tekane rêya
çareseriya aloziya Sûriyeyê
pêkanîna projeya Federaliya
Demokratîk a Bakurê Sûriyeyê
ye.” SERÊKANIYÊ - ANHA

Rizgarkirina
Reqqayê nêz e

Li Siwêdiyê 48 çete hatin kuştin û êrîş têk çû

Enwer Şawîş anî ziman ku dewletên ku fînans-
maniya terorîzmê li Sûriyeyê dikin nikarin ji bo
gelên Sûriyeyê li Astanayê çareseriyê pêk bînin û
da zanîn ku civîna Astanayê ji ber ku nûnerên gelê
Sûriyeyê tê de tune ne, dê têk biçe

Rêxistina PYD’ê ya Şera ya Efrînê bi
armanca avakirina meclisa xwe, bi
dirûşemeya ‘Sûriyeya federal mîso-
geriya çareseriya demokratîk û jiya-
na hevbeş e’ bi gelê navçeyê re civî-
nek li dar xist. Di civînê de Endama
Komîteya Navendî ya PYD’ê Emîna
Osê anî ziman ku birêxistinkirina
civakê li hemberî hemû cûreyên
dagirkeriya bersiva herî xurt e. Di
civînê de raporên sala par hatin
xwendin û nîqaşkirin. Di dawiya
civînê de jî meclisa ku sê jê jin û ji 7
kesan pêk dihat hat avakirin. EEFFRRÎÎNN

PYD’ê li Şerayê meclisa xwe ava kir Beşdarên ENKS’ê ji
hêla Tirkiyeyê ve
hatine tayînkirin!

Li gorî agahiyên ji herêmê hêzên
rejîma Sûriyeyê û hevkarên wê li
rojhilatê Helebê pêş dikevin. Li
agahiyên ji çavkaniyên herêmê,
rejîma Sûriyeyê 4 gundên herêmê ji
destê çeteyên DAIŞ’ê derxistin.
Çavkaniyan navên gundên ku
hêzên rejîma Sûriyeyê ji komên
çeteyan standin wiha bi rêz kirin:
“Efrîn, Şemer, Ebîd û gundikek ku
navê wî nehat zanîn.” Çavkaniyan
ragihandin ku pêşketina hêzên
rejîma Sûriyeyê ya ber bi Babê ve
didome. HHEELLEEBB

Hêzên rejîmê li rojhilatê Helebê pêşde diçin

Hêzên artêşa tirk a ku bi armanca
dagirkirina herêma Şehbayê bi
operasyona dagirkirinê ya
‘Mertala Firatê’ ku li gel komên
çete dabû destpêkirin de li herê-
mê ji derveyî talan, rûxandin,
koçberî û komkujiyan bi xwe re ne
anî. Dewleta tirk a dagirker di bin
navê ‘Şerê li hemberî DAIŞ’ê de’
bajarê Babê bênavber topbaran û
bombebaran dike. Di dîmenên
dawî de tê dîtin ku jî xuya dibe ku
artêşa tirk nîviya bajarê Babê
rûxandiye. BBAABB

Artêşa tirk Babê hildiweşîne 

Şerê di navbera hêzên rejîmê û çete
yên DAIŞ’ê yê li Dêra Zorê didome.
Di çarçoveya şer de li derdora bala-
firxaneya Dêra Zorê ya leşkerî û
taxên di bin kontrola rêjîma
Sûriyeyê de şerê dijwar qewimî. Bi
qutkirina rêya rêya balafirgehê ji
bajêr ji hêla çeteyên DAIŞ’ê ve, dij-
wariya şer hinekî kêm bû. Hat zanîn
ku çeteyên DAIŞ’ê bi topên hewanê
êrîşî noqteyên hêzên rejîmê yên li
rojavayê balafirxaneyê kir û hêzên
rejîmê jî bi balafiran bersiv da. Şerê
li herêmê didome. QQAAMMIIŞŞLLOO

Li Dêra Zorê şer didome

Civîna Astanayê ku tê payîn dê di 23’yê
çileyê de li Astana ya Kazakistanê were
lidarxistin, bi armanca çareseriya
aloziya Sûriyeyê û pêkanîna agirbesta
daîmî bê ragihandin, di hevdîtina
Rûsya, Tirkiye û Îranê de hat
amadekirin. Civîna Astanayê dê beyî
aliyên resen ên gelên Sûriyeyê pêk bê. 

Dewleta tirk a dagirker ji bo pêşîlêgirtina
tevlibûna hêzên demokratîk ên kurd di

civîna Astanayê de gelek xebatên dîplo-
matîk meşandin. Têkildarî mijarê de
Hevseroka Meclisa Damezirîner a
Federaliya Demokratîk Hediye Yûsif  anî
ziman ku encamên hemû civînên ku beyî
nûnerên gel pêk werin, dê têkçûn be.
Hediye Yûsif got ku Astana jî dê mîna
rêzecivînên Astanayê têk biçin.  

Balkêş e ku di dema ku nûnerên gel
nehatin vexwendin de sê endamên

ENKS’ê ku heta niha bi tifaqa xwe ya
komên çete yên koalîsyona Sûriyeyê
dihatin zanîn ji civînê re hatin
vexwendin.  Têkildarî mijarê Alîkarê
Serokê Konseya Neteweyî ya Suriyeyê
Abdulkerim Beşar di roportaja xwe ya
di Televîzyona Rûdawê da zanîn ku ew
ji hêla Tirkiyeyê ve hatine vexwendin û
di civîna 9’ê çileyê de ji hêla Tirkiyeyê
ve hatine tayînkirin. AAMMEEDD

Fermandarê Giştî yê Meclisa
Leşkerî ya Minbicê û gunde-
warên wê Ednan Ebû Emced
got ku divê dewleta tirk êrîşên
xwe yên li ser Minbicê rawest-
îne û da zanîn ku ew ê bajarê
xwe li dijî hemû êrîşan bi
parêzin. 

Ednan Ebû Emced destnîşan kir
ku hejmara şervanên meclisa
leşkerî roj bi roj zêde dibe û ev
tişt anîn ziman: “Em bi
hevkariya bi hêzên koalîsyona
navneteweyî re li dijî çeteyên
DAIŞ’ê şer dikin. Niha hejmara
şervanên me 4 hezar derbas
kiriye. Em dikarin bajarê xwe
bi parêzin.

Di dawiyê de jî Ebû Emced
wiha got: “Artêşa tirk a
dagirker û çeteyên wê
bêhincet êrîşî gundên
Minbicê dikin. Minbic di bin
ewlekariya hêzên me de bû
bajarê aşitiyê. Dê şerê hêzên
me yên li dijî terorîzmê heta
dawiyê bidome.” MMIINNBBIICC  --  AANNHHAA

Bajarê aştiyê
dê biparêzin

Şervaneke birîndar di axaftina
xwe de wiha dibêje: “Em bi
têkoşîn û canfedakirina ji bo
welatê xwe serbilind in. Em bi
her dîtina zarokekî bi çente ku
diçe dibistanê dibînin, dilşad
dibin. Em gihiştin armanca
xwe. Êdî zarokên me bi zimanê
xwe di xwînin û di nivîsin.”

Birîndarên berxwendana Rojava
bi boneya 3’yemîn salvegera
damezirandina rêveberiya
xweser, Rêveberiya Xweseriya
Demokratîk a Kantona Cizîrê
ziyaret kir. Şervan ji hêla nûn-
erên rêveberiya xweser ve

hatin pêşwazîkirin. 
Di serdanê de şervanê bi navê

Şervan Şervan diyar kir ku 6
sal berê şitleke biçûk hatibû
çandin û wiha domand: “Şitla
biçûk a bi navê Rojava bi xwîna
şehîd û birîndaran hat avdan.
Niha jî bi pêş çavên me roj bi
roj mezin dibe. Em serbilindin
ku me ji bo welatê xwe şer kir
û canê xwe feda kir. Em bi dîti-
na zarokên ku bi çenteyên xwe
diçin dibistanê û bi zimanê xwe
perwerde dibînin, dilşad dibin.
Em wê demê dibêjin ku ‘Em
gihaştin armanca xwe. Ji bo
Sûriyeyeke demokratîk û azad
divê em kedeke mezintir bidin.”

‘Şitila Rojava bi xwîna
şehîdan mezin bû’

EKREM BEREKAT / AMÛDÊ - ANHA

Şervanên Xezeba Firatê êrîşên
komên çete yên DAIŞ’ê yên
li dijî gundê Siwêdiyê ya
Rojava şikandin. Di encama
pevçûnan 48 çete hatin
kuştin û tevî gelek çek û
cebilxaneyê, 12 cenazeyên
çeteyan jî ketin destê şer-
vanan. 

Li gorî agahiyên ji herêmê,
çete yên DAIŞ’ê di 18’ê
çileyê de bi çekên giran êrîşî
gundê Siwêdiyê ya Rojava
kirin. Hat zanîn ku li ser
bersivdayîna şervanên Odeya
Çalakiyan a Xezeba Firatê li
herêmê pevçûnên dijwar
qewimîn. Di encama
pevçûnên dijwar ên 2 rojan
de êrîşa çeteyan bi tevahî hat
şikandin. 

Hat zanîn ku di encama van
pevçûnan de 48 çete hatin
kuştin û tevî gelek çek û
cebilxaneyê, şervanan dest
danîn ser 12 cenazeyên
çeteyan. Di van pevçûnan de
şervanên odeya çalakiyan
panzerek, wesayîteke leşkerî,
kamyonek bombebarkirî jî
rûxandin û dest danîn ser
wesayîteke zerîpoş,
wesayîteke leşkerî, doçkayek
12.5, 2 motosîklêt û roke-
tavêjeke B7. REQQA - ANHA
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POLÎTÎKA06 �

Li Tirkiyeyê krîza aborî her ku diçe mezin dibe û hejmara esnafên ku
dikanên xwe digirin zêde dibe. Sala par 11 hezar şîrket hatin girtin

Parlamenter
Acar hat
berdan

Parlamentera HDP’ê ya Êlihê
Ayşe Acar Başaran hate bin-
çavkirin û piştî îfadeyê serbest
berdan.

Ayşe Acar Başaran a ku ji bo
nîqaşên pêşnûmeya guhertina
qanûna bingehîn li Enqereyê ye
li Mêvanxaneya Egîtîm Sen’ê
dima. Polîs serê sibehê çûn
mêvanxaneyê û bi hinceta ku
der barê Başaran de ji aliyê
Serdozgeriya Komarê ya Êlihê
ve biryara bi zorê anînê heye
hate binçavkirin.

Başaran ewil birin Midûriyeta
Emniyetê ya Enqereyê û ji wir jî
birin Edliyeya Enqereyê. Piştî
ku li edliyeyê Başaran di çar-
çoveya lêpirsîna ku hatibû
vekirin de îfade da hat berdan.
Hate hînbûn ku Başaran ji ber
ku di îlona 2015’an de li navçe-
ya Sasonê ya Êlihê tevlî çalaki-
ya mertalên zindî ya ji bo
rawestandina operasyonan
bûye hatiye binçavkirin. EENNQQEERREE

13 kes
binçav kirin

Li Edene û Manîsayê di serdegir-
tina malan de 13 kes hatin bin-
çavkirin. 3 kesên berê hatibûn
binçavkirin jî hatin girtin. 

Li Edeneyê polîsan di serdegirti-
na malan de Serokê Şaxa Çanda
Hacı Bektaşi Velî Kemal Çelik,
xwînerê Rojnameya Ozgur
Gelecek Emin Burak Turer û
Cuma Çiçek, Baran Şahin û
Şiyar Yagiz binçav kirin. 5
kesên hatin binçavkirin birin
Midûriyeta Polisan a Bajar ji wir
jî birin Fermandariya
Cendirmeyan a Çukurovayê. 

Li Manîsayê jî polîsan bi ser
gelke malan de girt. Polîsan di
serdegirtina malan de 8 kes
binçavkirin. 8 kesên hatin bin-
çavkirin û navê wan nehat
zanîn birin Midûriyeta Polîsan a
Manîsayê. Li aliyê din Li navçe-
ya Salihlî ya Manîsayê jî 3
kesên di 10’ê Çile de di serde-
girtina malan de hatibûn bin-
çavkirin girtin û şandin girtîge-
hê. EEDDEENNEE  --  MMAANNÎÎSSAA

Şîrket tên girtin

Medya
2 1  Ç i l e  2 0 1 7  Ş e m î

R O J E V A

Li meclisê perdeya duyemîn
a guhertina makeqanûnê û
pêşîlêvekirina dîktatoriyê
didome. Ligel nîqaşan 11
xal bi hevkariya AKP û
MHP’ê hatin erêkirin. 

Lijneya Giştî ya Meclisê,
piştî rageşiyan duh ji bo 7
madeyên di dengdana tura
duyemîn de mane carekdin
kom bû. Civîna 63’emîn ji
aliyê Serokwekîla Meclîsê
ya AKP’ê Ayşe Nur
Bahçekapali ve hat 
birêvebirin. 

Hevdîtin ji roja destpêkê
hata niha piştî saet 19.00
qedexeya weşanê didomand,
weşana Meclîs TV ku destûr
didan li ser înternetê weşanê
bike hat birîn. Meclîs TV di
rûpela xwe de cih da hiş-
yariya “Ji ber xebatên pqai-
jiyê sîteya me ya înternetê ji
bo demekê bikare xizmeta
we bike.” Duh destpêkê
pêşnûmeyên li ser madeya
12’yemîn bên girtin û dê
bidin dengdanê. Madeya
mijara gotinê ku rayeya

“îlankirina
OHAL û şer”
dide serokomar
di nava xwe de
dihewîne. Dema
rojnameya me çû
çapê hêj nîqaşên
li meclisê dewam
dikirin. ENQERE

Li Tirkiye di sala 2016’an de
63 hezar û 709 şirket û 771
kooperatîf hatin avakirin. Sala
par 41 hezar û 972’yan dest bi
karê ticarî kir. 12 mehên
2016’an li gorî 12 mehên
2015’an şîrketên hatin avakirin
ji sedî 4.5, kesên dest bi bazir-
ganiyê kirine ji sedî 10.83 û
kooperatîfên hatin vekirin ji
sedî 16.3 kêm bûn. 

Di sala 2016’an de bi giştî
4 hezar û 523 şîrketên bi
şirîkatiya biyanî hatin avakirin.
Hezar û 764 şîrket bi şîratiya
Sûriye, 298 şîrket bi şirîkatiya
Îranê û , 286 şîrket jî bi
şirîkatiya Herema Federal a
Kurdistanê hatin avakirin. 

Hejmara şîrketên di sala
2016’an de hatin girtin ji sedî

8.88 zêdebû û bû 11 hezar û
38. Sala bihûrî hezar û 290
koperatîf û 19 hezar 610
cihên kar hatin girtin.
Hêjmara koperatîfên hatine
girtin ji sedî 18.71 kêm bûn
û hêjmara cihên kar ji sedî
2.88 zêde bûn.

Li aliyê din li gorî daneyên
TOBB’ê hejmara şîrketên
hatine avakirin li gorî meha
bihûrî ji sedî 12.81, li gorî
meha Kanûna 2015’an ji sedî
21 kêm bûn. Di Kanûna bihûrî
de 4 hezar û 818 şîrket hatin
avakirin. Bi vê ve girêdayî di
meha Kanûna 2016’an de 67
koperatîf û 5 hezar û 259
cihên kar ketin faliyetê. Li
meha Mijdarê cihên kar ên
hatine avakirin ji sedî 53,37,

hejmara koperatîfan ji sedî
1,52 zêde bûye. 

JI SEDÎ 61 ZÊDE BÛ
Di meha kanûna bihûrî de

hezar û 733 şîrket, 163 koper-
atîf û 2 hezar û 171 cihên kar
hatin giritn. Li gorî meha
beriya kanûnê hêjmara şîr-
ketên hatin girtin ji sedî 61.51,
koperatîfên hatine girtin ji sedî
73.40 zêde bûn, hêjmara cihên
kar ên hatine girtin ji sedî 8.13
kêm bûn. Di meha kanûnê de
hêjmara şîrketên hatine girtin,
li gorî meha kanûna 2015’an ji
sedî 5.25, hêjmara koperatîf
hatine girtin ji sedî 22.38 kêm
bûn û hêjmara cihên kar ên
hatine girtin ji sedî 13.66 zêde
bûn. STENBOL - DÎHABER

Meclis TV ‘perdeya
duyemîn’ naweşîne

142 rewşenbîr, rojnameger,
lîstikvan, hunermend, helbest-
van, akademîsyen û
siyasetmedaran ên ku di nava
wan de Zulfu Lîvanelî, Orhan
Pamuk, Ahmet Umît, Yeşîm
Ustaoglu, Ahmet Însel, Baskin
Oran, Burhan Şeşen, Fîkret
Kuşkan, Suavî, Orhan Alkaya,
Zeynep Tanbay, Ercan Karakaş,
Riza Turmen û Turgay Olcayto jî
hene ji bo Hevşaredarê Bajarê
Mezin ê Mêrdînê Ahmet Turk bê
berdan danezanek weşand. Bi

navên kesên tevlîbûn danezan li
Salona Konferansê ya Hill a
Taksîmê civînek çapemeniyê hat
lidarxistin.

Parêzer Kemal Aytaç diyar kir ku
ew ji rewşa tenduristiya Turk bi
fikar in ji ber wê divê demildest
bê berdan. Siyasetmedar Ercan
Karakaş da zanîn ku wî li parla-
mentoyê bi Ahmet Turk û da
zanîn ku girtina kesekî ku di
dilê wî de pîl heye bê wijdanî ye
û divê demildest serbest were
berdan. SSTTEENNBBOOLL

Danezana ‘Ahmet Turk serbest berdin’

Hevşaredar
Suer sirgûn kirin
AAMMEEDD  -- Hevşaredara Pasûrê ya

Amedê Sadiye Suer Baran a ku li
navçeyê 2 caran hate binçavkirin
û di 6’ê çileyê de jî bi îdiaya
“endamtiya rêxistinê” “propagan-
daya rêxistinê” hate girtin ji
Girtîgeha Tîpa E ya Amedê sewqî
Girtîgeha Tîpa T a Rihayê hat kirin.
Hate hînbûn ku Baran serê sibehê
birine Rihayê. Rojên borî jî ji
Girtîgeha Tîpa E ya Amedê 25 jinên
girtî sewqî Girtîgeha Tîpa T a
Xarpêtê hatibûn kirin.

Dê 30 rojan di
bin çavan de bin
MMÊÊRRDDÎÎNN  -- 9 siyasetmedarên kurd ên

Hevşaredarên Nisêbînê Cengîz Kok û
Sara Kaya jî di navde ku 5 roj berê
hatin binçavkirin, bi parêzerên xwe
re hevdîtin pêk anîn. Parêzer
Kamuran Tanhan ku li Midûriyeta
Polîsan a Nisêbînê bi siyasetmedaran
re hevdîtin pêk anî, diyar kir ku
muwekilên wî ji bo kontrola tendu-
ristiyê ji maşînê dernexistine û di
maşînê de muayîne kirine. Parezer
Tarhan. anî ziman ku dozger der barê
muwekilê wî de biryara 30 rojan di
bin çavan de daye.

Parêzeran ji bo
Çelîk serî li NY’ê da
SSTTEENNBBOOLL  --  Ji bo Midûrê Nûçeyan ê

DÎHA’yê Omer Çelîk ku piştî 24
rojên li binê çavan hat girtin, serî
li Neteweyên Yekbûyî hat dayîn. Di
serlêdanê de hat ragihandin, ku bi
binpêkirina hemû qanûnên hiqûqê
Çelîk bi lêdanê hatiye binçavkirin,
24 rojan di binê çavan de hatiye
hiştin û piştre ji aliyê dadgehê ve
bi rengekî neheq hatiye girtin.
Rayedarên Neteweyên Yekbûyî
diyar kirin, ew ê mijarê ji nêz ve
bişopînin.

Polîtîkayên wan
îflas kiriye

AAMMEEDD  --  Rûniştina “Doza KCK’ê ya
Sereke” ku 154 siyasetmedarên
kurd tên li Amedê berdewam
kir. Di rûniştina dozê de Endama
Meclîsa DBP’ê Zahîde Besî ku ji
dozek din li Girtîgeha tîpa E ya
Mêrdînê tê girtin parastin kir.
Besî, diyar kir ku ev doza KCK’ê
nîşan dide ku polîtîkaya înkar,
îmha, înfaz û pişaftinê ya li dijî
kurdan ku sed salin didome
îflas kiriye. 

Karkeran dest
bi grevê kir
2 hezar û 200 endamên Senkîdaya
Yeketiya Metal-Îş’ê dest bi grevê
kirin.

Karkerên Lijneya Ceyrana
General a Gebzeya Kocaeliyê ji bo
daxwazên xwe yên peymana giştî
dest bi grevê kirin. Ji ber xitimîna
pêvajoya peymana giştî ya di nava-
bera Yeketiya Metal-Îş û EMÎS’ê de
dengdayîna grevê hatibû kirin û kar-
keran biryara çûna grevê girtibûn.

Hêjî 2 roj mabûn ji grevê re
EMÎS’ê li ser heman peymanê hinek
guhertinên biçûk kiribû û pêşniyarek
din kir û Yeketiya Metal-Îş’ê ev pêş-
niyar da dengdana karkeran. Li ser
biryara karkeran a grevê li fabrîkayê
hilberîn hat rawestandin û li 4 kar-
gehan grev hat destpêkirin.

13 fabrîkayên girêdayî Schneîder
Enerjî, Schneîder Elektrîk, General

Elektrîk û ABB’ê û li 26
kargehan, 2 hezar 200
karkerên endamên
Sendîkaya Yeketiya
Metal-Îş’ê yên girêdayî
DÎSK’ê dest bi grevê
kirin û heta daxwazên
wan neyên qebûl kirin
dê çalakiya xwe bido-
mînin. KKOOCCAAEELLÎÎ

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Pêkhateyên Girê Spî di
xwepêşandana ku wê 10 km
bimeşin tecrîda li ser Rêberê
Gelê Kurd Abdullah Ocalan
şermezar kirin û daxwaza
azadiya Ocalan kirin.

Tevgera Ciwanên Ereb a
Demokratîk ji bo azadiya
Rêberê Gelê Kurd Abdullah
Ocalan û şermezarkirina
tecrîda li ser Ocalan
xwepêşandanek birêxistin
kirin. Bi sedan ereb, kurd,
tirkmen û ermen bi
dirûşmeya `Azadiya Rêber
Apo azadiya gelan e` tevlî
xwepêşandanê bûn.
Pankartên bi zimanê erebî û
kurdî li ser hatibû
nivîsandin `Azadiya Rêber
Apo azadiya gelan e’ ji
aliyê girseyê ve hatibû
rakirin.

Şêniyên taxa Şehîd
Xebat a Kobanê meclisa
xwe ava kir û tecrîda li ser
Rêberê Gelê Kurd Abdullah
Ocalan bi daxuyaniyekê
şermezar kir. Daxuyanî ji
aliyê Endama Meclisa taxa
Şehîd Xebat Evîn Xalid ve
hat xwendin. Di daxuyaniyê
de wiha hat gotin: “Em

weke Meclisa Şehîd Xebat
tecrîda li ser Rêber Apo şer-
mezar dikin û dibêjin tecrî-
da li ser Rêber Apo tecrîda
li ser gelê kurd e. Em her
tim amade ne ku ji bo
parastina Rêberê xwe canê
xwe feda bikin. Ji bo
azadiya Rêberê xwe em ê
têkoşîna xwe xurt bikin”.

AZADIYA OCALAN
Bi sedan şêniyên herêma

Tirbespiyê ji bo şermezarkiri-
na tecrîda li ser Ocalan û
daxwaza azadiya Ocalan
daketin qadan. Di
xwepêşandanê de
bi sedan
şêniyên
herêmê,
Endamên
Kongreya
Star,
Yekîtiya
Ciwanên
Rojava,
saziyên
civaka sivîl
ên bajêr, herê-
ma Aliya û
Sinciq ên girêdayî
Tirbespiyê başdar bûn.

Beşdarên xwepêşandanê,
wêneyên Ocalan, ala TEV-
DEM`ê hilgirtibûn û
pankartên bi nivîsa “ Em
Tecrîda li ser Rêber Apo şer-
mezar dikin` rakiribûn.
Xwepêşandan ji pêşiya
Akademiya Şehîd Yekta
Herekol dest pê kir û ber bi
bazara navendî ya bajêr re
meşiyan. Şêniyan dûrişmeyên
silavkirina berxwedana
Rêberê Gelê Kurd Ocalan û
şermezarkirina komployê de
beriz kirin. ANHA

Ji bo azadiya Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan li Kobanê, Girê Spî û Tirbêspiyê
çalakî û meş hatin lidarxistin. Di çalakiyan de tecrîd hat şermezarkirin û hate
gotin ku dê ji bo azadiya Ocalan têkoşîn bê navber berdewam bike

Ji bo
parastinê
YEKITÎ
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Tevgera Jinên Kurd li Rûsyayê
(TJK-Rûsya) bi dirûşma “Her tişt
ji bo Ocalan” dest bi kampanya-
yekê kir. Di çarçoveya kampan-
yayê de li Komara Xweser
Adigeyê ya Federasyona
Rûsyayê civîneke gel hate lidar-
xistin. Ji bajarên Adigey û
Krasnadarê zêdeyî 300 kurdistanî tev lîi civînê bûn.

Endama TJK-Rusya Fatma Arîn di destpêka civînê de

axivî û diyar kir ku ew ê li gelem-
periya Rûsyayê “Civînên ji bo
Ocalan” li dar bixin.
Parlamentera HDP’ê ya Rihayê
Dîlek Ocalan destnîşan kir ku
hikûmeta AKP’ê bi polîtîkayên li
Îmraliyê gefê kurdan dixwe û
wiha got: “Ji bo azadiya Rêberê

Gelê Kurd divê kurd bi hev re tê bikoşin. Divê kurd
ji bo azadiya birêz Ocalan bibin yek.” AADDIIGGEEYY

Bi pêşengiya Tevgera Ciwanên Welatparêz a
Kurdistanê, ciwanên kurd li ser kongreya
neteweyî li Silêmaniyeyê konferansek li
dar xist.

Konferans weke konferansa amadekariyê ya kon-
greya neteweyî tê dîtin. Nûnerên komeleyên
xwendekaran, tevgerên jinên ciwan, tevgera
vejînê ya ciwanan û gelek tevgerên ciwanan ên
li Kurdistanê di konferansê de amade bûn.

Konferans bi panela li ser bandora neyînî ya par-
çetiyê li ser yekîtiya neteweyî dest pê kir. Di
konferansê de rewşa ji ber parçebûna
Kurdistanê û bandora krîzên li başûrê
Kurdistanê hat nirxandin. Li ser bingeha pers-
pektîfên Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan, wê

ji bo pêkhatina yekîtiya neteweyî rê û rêbazên
çareseriyê hatin destnîşankirin.

Endamê Komîteya Amadekar a Konferansê
Perwez Rifat da xuyakirin, ku bi rêya vê konfe-
ransê ew dixwazin rola ciwanan a di pêkhatina
kongreya neteweyî de nîqaş bikin. Rifat wiha
got: “Konferansa Neteweyî ya Kurdan ji her tiştî
bêhtir pêwîst e. Eger kurd karibin kongreya xwe
ya neteweyî pêk bînin, ne tenê çareserkirina
pirsgirêkên li Kurdistanê, wê ji çareseriya pirs-
girêkên li gelemperiya Rojhilata Navîn re bibin
pêşeng. Lewma, weke tevgerên ciwanan ên li
başûrê Kurdistanê em dixwazin nêrînên xwe yên
li ser vê mijarê bigihînin hev û pêşniyarên xwe ji
aliyên pêwendîdar re ragihînin.” SSIILLÊÊMMAANNÎÎ  --  AANNFF

Komara
Serok!

Kite

Ev demeke dirêj e
Komara Tirkiyeyê
di nav krîza pergalî
de ye. Ev krîz bi
polîtîkayên li hem-
berî pirsgirêka
kurd her ku diçe
kûrtir dibe. Lê her
gavek ku ji bo
bidawîkirina van
krîzan tên avêtin
her ku diçe krîzê
kûrtir, mezintir û

berfirehtir dike. 
Niha Tirkiye bi krîza herî

mezin re rû bi rû ye. Vê carê navê
krîzê guherandina makezagonê ye.
Makezagona heyî ji xwe sedema
herî mezin a van pirsgirêkan e.
Çareseriya vê yeke jî ji demokratî-
kirina pergalê derbas dibe lê mixa-
bin rê û reçên vê yekê di serî de
hatine girtin. Ango bi tu awayî
sîstem destûra demokratîkbûnê
nade. Xwediyên pergalê jî demo-
kratikbûyînê wek têkçûna xwe
dibînin û mafdar in jî. Ji ber ku
hebûna wan bi pekutiyan ve girê-
dayî ye. 

Lewma guherîna ku niha bi
navê pergala SEROKOMARI-
YÊ tê kirin rewşa heyî jî bi paş
ve dibe. Navê guherînê her çi
qas serokomarî be jî bi vê gavê
pergal diguhere û dibe pergala
Komara Serkokatiyê. Kesê/a ku
bibe SEROK çawa bixwaze dê
komar wisa bê îdarekirin. Di vî
warî de rexneyên ku tên kirin
xwedî maf in. 

Ji aliyê din ve jî ev guherîn ji bo
partiya îktîdarê babeta man û
nemanê ye. Ji bo ku îktîdarê ji dest
nekin vê guherînê wekî neçariyek
dîrokî dibînin. Ev yek jî di navbera
rêveberiya welat de dibe sedema
nakokiya îktîdarê. 

Lê êdî komên ku ji vê pergalê
hatine qewirandin, bê maf û azadî
hatine hiştin jî aliyekî vê têkoşîne
ne. Ji ber ku mesele di heman
demê de têkçûna ‘hûreyên demok-
rasiyê’ yên heyî ye jî. Jixwe lewma
ev tifaq di navbera AKP û MHP’ê
de pêk hat û ev her du hêz bi bir-
yar in ku bi çi berdêlê dibe bila
bibe dê ve guherînê bi civakê bidin
qebûlkirin. Jixwe berdêlê jî bi civa-
kê didin dayîn. Ji ber vê yekê ye ku
guherînên li meclisê bi şîdet, bi
derbkirina parlamenteran derbas
dibe. Li gel îhtîmala referandûmê
civak bi şîdetê tê terbiyekirin. 

Hêzên ku li hemberî vê yekê
disekinin, di serî de jî CHP, hem
parçeyek rewşa heyî û hem jî bi
helwesta xwe hîn jî rê li pêşiya vê
yekê vedike. CHP muxalefetê li
ser dijberiya kurdan dike, bi tirs û
fikara, ‘bila min li cem kurdan
nebînin’ qels tev digere û ev jî
destê êniya ‘erê’ xurt dike. 

Bes ger ku ev guherîn bê
qebûlkirin jî êdî Tirkiye bingeh
nagire û heya rê li pêşiya demo-
kratîkbûne venebe, heya pirsgi-
rêkên qedîm, ya kurdan, elewi-
yan, kêmneteweyan û heya maf
û azadiya gelê tirk neyê dayîn
Tirkiye dê ji krîzan dernekeve.
Di rewşa heyî de jî qet nebe ji
bo demeke kurt, îhtîmaleke
wiha kêm dixuye. 

Lewma di referandûmê de
gelê Tirkiyeyê di navbera
Komara Demokratik û Komara
Serok de tercîh bikin. Lê divê
em ji bîr nekin ku mafê gel ê
tercîheke azad jî nîn e.

Kenan 
Kirkaya

Girê Spî Kobanê Tirbespiyê

Bo Ocalan li ser pêyan in

KKuuRRDDIISSTTAANNIIYYAANN  li Danîmarkayê, dosyayek
têkildarî tecrîd û rewşa Rêber Gelê Kurd
Abdullah Ocalan radestî partiyên siyasî kir. Di
dosyayê de qala tecrîda li ser Ocalan tê kirin.
Her wiha ji Ewropayê hat xwestin, ku ji bo

azadiya Ocalan zextê li hikûmeta AKP’ê bikin.
Di heman demê de daxwaz ji saziyên mafên

mirovan hat kirin, ku ji bo azadiya Ocalan
bikevin nava liv û tevgerê de.

Dosyaya tecrîdê
pêşkêş kirin 

Hunermendên
kurd bang kir
BÎLAL GULDEM – AMED - DÎHABER

Hunermendên kurd, ji bo
Kongreya Neteweyî ya Kurd
demildest pêk bê diyar kirin ku
êdî pêwîste kurd ziman, çand,
siyaset û hemû nirxên xwe di
bin banekî de kom bikin û xwest
her kurd ji bo yekîtiyê bixebitin. 

Hunermend Mesut Gever diyar kir
ku hêz û dewletên desthilatdar
ji dema mîrîtiyên kurdan heta
niha dixwazin nakokiyê di nav
kurdan de çêbikin û wiha got:
“Kurd çiqas yekîtiya parastina
kurd û Kurdistanê ava bikin wê
kurd di vê çarçoveyê de bêtir
nêzî yekîtiya xwe bibin.” Gever
da zanîn ku tunebûna zimanê
hevpar mijara rexnedayînê ye. 

Hunermend Azad Bedran jî dax-
uyaniyên Rêberê PKK Abdullah
Ocalan ên ji bo Kongreya
Neteweyî ya Kurdan bibîr xist û
wiha got: Berî her tiştî dema
behsa tifaqa kurdan tê kirin,
divê mirov ji banga brêz
Abdullah Ocalan a ji bo kon-
greya neteweya kurd bigire
dest. Çima Brêz Ocalan wisa
girîngiyê dide yekîtiya kurdan, ji
bo ku bi sedsalan e kurd ne
hatine cem hev. Cihekî ku em ê
biryarek giştî bidin tune ye. Em
hemû perçe perçe ne. Dema
kongreya neteweyî pêk were wê
ev perçebûn hemû têk biçe.

Hûnermend Farqîn jî dest-
nîşan kir ku divê demek
zûtirîn kurd ji bo welatekî
demokratîk, azad û hemû
kesên li Kurdisanê dijîn xwe
tê de îfade bikin yekîtiya
xwe ava bikin.

Azadiya Ocalan hemû kurdan eleqedar dike

Ciwan ji bo kongreyê li hev civiyan

Hevserokê DBP’ê bi qasî siyaseta navxweyî
mijarên herêmî yên kurdan û Tirkiyeyê ji nêz
ve eleqedar dikin jî nirxandin. Kamuran
Yuksek destnîşan kir ku di warê yekitiya
neteweyî ya kurdan de pêşveçûn hene û anî
ziman ku li gel hin pirsgirêkan jî geşedan
xwe didin der. Yuksek wiha axivî: “Bi rastî jî
kurdan dît ku heke bi hev re tev bigerin dê çi
destkeftyên mezin bi dest bixin. Heke nebe jî
dibînin ku dê çi bên windakirin. Êdî beram-

beriyeke şênber a vê lêgerînê heye. Bi rastî jî
heke niha yekitî pêk bê, dê destkeftiyên
mezin xwe bidin der. Kurdan di sedsalên
berê de gelek destkeftiyên ku bi dest nex-
istin, di vê sedsalê de xwedî şansê bidestx-
istinê ne. Heke yekitî tune bûya, dê li dijî
êrîşên DAIŞ’ê Hewlêr nehatana parastin.”
Yuksek diyar kir ku li Astanayê hebûna kur-
dan dê ji bo çareserkirina pirsgirêka
Sûriyeyê jî baş be. EENNQQEERREE  --  DDÎÎHHAABBEERR
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Şanaziya Kobanê van rojan ji
nû ve tê dîtin. Nemaze bi
nêzîkbûna salvegera duyemîn a
rizgarkirina bajar re, destanên
ku hatine nivîsandin di hişê
mirovan de zindî dibin. Ji 19’ê
çileyê heta 26’ê çileyê her roj
beşek bajar ji çeteyên DAIŞ’ê
dihat paqijkirin û roja 26’ê bi
temamî hat rizgarkirin.

Piştî rizgarkirinê, li rex ji nû
ve avakirinê, ji bo jiyandina
berxwedanê xebat hatine
meşandin. Bi vê mebestê li
cihên diyar ên bajar, sembolên
berxwedanê hatine danîn û
parastin. Dema li nava bajar
digerin, ev sembol dikevin ber
çavên mirovan.

PEYKERÊ TÊKOŞERÊ
Yek ji sembolên ku balê dik-

işînin, peykerê jina têkoşer e.
Peykerê ku 10 metre bilind e, bi
taybet ji bo bibîrxistina têkoşîna
jina kurd hatiye çêkirin. Peyker ji
aliyê peykersaz Zêrik Mîra ve li
bajarê Silêmaniyê yê başûrê

Kurdistanê hat çêkirin û di 8’ê
Adarê Roja Jinên Cîhanê de
gihaşt Kobanê. Di 15’ê adarê de
jî li çerxerêya li dawiya Kolana
48’an bi şahiyekê hat danîn.

Cihê ku peyker lê hatiye
danîn, şahidiya şerekî mezin kir û
gavên yekemîn ên operasyona
rizgarkirinê lê hatine avêtin. Her
wiha nêzî vê herêmê endama
MLKP’ê Saryayê jiyana xwe ji
dest da. Peyker li cihekî navendî
yê bajar e, loma rojane bi sedan
kes di ber re derbas dibin lê hemû
kesên ji derveyî bajar jî tên, heta
ku peyker nebînin, derbas nabin.

WÊNEYÊN ŞEHÎDAN
Tişta ku li Kobanê nayê

jibîrkirin têkoşerên ku di oxira
parastin û rizgarkirina herêmê de
canê xwe feda kiriye. Li her
noqteyek bajar wêneyên şehîdan
hatine daliqandin. Bi taybet li
cihên berçav wêneyên cangoriyan
balê dikişînin. Li sê rêyên sereke
yên ketina bajarê Kobanê (aliyê
rojava, rojhilat û başûr) û kolanên
sereke yên di nava bajar de yên
wekî Kolana 48’an û Deriyê

Sînor her wiha stûnên ceryanê
wêneyên cangoriyan hatine
daliqandin.

Li gorî rayedarên Saziya
Malbatên Şehîdan hejmara
wêneyan derdora hezaran e. Di
nava wan de jî wêneyên mezin
ên di nava kolanan de hatine
danîn hene. Di demsala biharê
de dê hemû wêne careke din bên
guhertin.

MALA APÊ KARKER
Mala Apê Karker semboleke

din a berxwedanê ye. Mal li
Qada Azadiyê ku cihê herî nav-
dar ê Kobanê ye, hatiye çêkirin.
Mal ji texteyan hatiye çêkirin û
wêneyên tekoşerên ku di şerên
cuda de jiyana xwe ji dest daye,
di hundir de hatine daliqadin.

Projeya çêkirina male, ji
aliyê şoreşger Rifat Horoz
(Karker) ve ku ji gelê arnavut,
hatibû amadekirin û dest-
pêkirin. Rifat Horoz di sala
1945’an de li bajarê Sînop ê
Tirkiyeyê ji dayik bûye. Dema
êrîşên giran ên çeteyan li dijî
Kobanê dest pê kirin, Rifat

Horoz jî xwe ranagire û yekser
tê navçeya Pirsûsê. Li vir tev li
hemû çalakiyên piştgiriya
Kobanê yên Ii ser sînor dibe. Ji
ber temenê wî, hemû kes bi
navê Apê Karker bang lê dikin.
Bi rizgarkirina Kobanê re, sînor
qut dike û tê Kobanê. Li vir tev
li nava YPG’ê dibe û hewl dide
ku xizmeta şoreşê bike û
kêliyên berxwedanê bide
jiyandin. Li ser vî esasî dest bi
paqijkirina kolanên berxwedanê
dike. Hewanên teqiyayî kom
dike û tê de gulan diçîne,
hawirdora cihên ku bermîlên
balafiran lê ketine, bi daran
dixemilîne. Lê plana wî ya
mezintir ew bû ku malekê çêke
û wêneyên şehîdên berxwedanê
lê daliqîne.

Di vê çarçoveyê de li Qada
Azadiyê dest bi çêkirina mala ji
daran dike. Lê beriya qedandina
malê, çete di 25’ê hezîranê de
careke din êrîşî Kobanê dikin û
Apê Karker jî dibe yek ji qur-
baniyên komkujiyê. Çete her
wiha mala Apê Karker dirûxînin.

Piştî şehadeta Apê Karker,

projeya wî hat temamkirin û
mala şehîdan li Qada Azadiyê ji
textikan hat çêkirin. Di malê de
wêneyên şehîdan hatine
daliqandin. Rayedaran got ku
dê di rojên pêş de hemû
dîwarên malê bi wêneyên şehî-
dan bêne xemilandin.

MUZEYA KOBANÊ
Piştî rizgarkirina Kobanê, di

nîqaşên ku bi şêniyên bajar re
hatibûn meşandin de biryar hat
dayîn ku hin taxên bajar wekî
şahidiya berxwedanê, di halê
xwe de bimînin û bibe Muzeya
Berxwedanê. Herî dawiyê
qadek 15 hektar wek cihê
muzeyê hat diyarkirin. Beşek ji
taxa Şehîd Serhed heta Sûka El
Hal ku bakurê bajar digire nava
xwe, dibin cihê muzeyê. Di
nava muzeyê de gelek çeperên
şervanan, bîranînên cangoriyên
azadiyê hene.

Li gorî rayedarên bajar,
hatiye plankirin ku di sala
2017’an de komîteyek bê
sazkirin û sîstema parastina
muzeyê bê çêkirin.

Êzidiyên ku ji kampên Başûr
careke din vedigerin Şengalê
diyar kir ku wan li kampan pir
zehmetî kişandin û da zanîn ku
her çendî malên wan xirabe bin
jî lê ji kampên derve gelekî
xweştir in.

Gelê êzidî yê ku ji ber fer-
mana 73’an neçarî koçberî
cihên cuda bûbûn, bi ewlebûna
bajêr vedigerin warê bav û
kalan. Piştî ku ciwan û keçên
êzidî hêzên xwe ya bi navê
YBŞ û YJŞ’ê ava kirin, êdî gelê
êzidî bi bawerî vedigere. Lewre
jî kesên vedigerin Şengalê
dibêjin vê carê hêza wan heye
û ger dijmin deh caran jî êrîş
bike wê zarokên wan bi her
awayî wan biparêzin.

JIYAN ZEHMET BÛ
Malbata Zerî ya ku ji ev

salek e li başûrê Kurdistanê
bûn, piştî salên zehmet ên
koçberiyê careke din vegeriya
warê xwe. Têkildarî

zehmetiyên li kampê dayika
Zerê Emer Yûsif ev tişt anîn
ziman: “Jiyana me li wir pir bi
zor û zehmet bû. Tiştek ne
didan me, alikariyek jî heya em
hatin warê xwe jî me negirt. Bi
derfetên xwe me ji bo xwe tişt
bi pere dikirîn. Konê me jî tune
bû lê miroveke me bi xêra xwe
ji me re kirî. Konên me di bin
avê de diman û em rezîl dibûn.
Me nedikarî rûnên û ne jî dikarî
wekî mirovan tê de xew bikin.
Em salekê li wir jiyan û me
karê baxçevaniyê kir. Ji ber
ziwabûna erdnîgariya wê baxçê
me jî ji bêaviyê hişk bû. Ango
bi kurtasî wir jiyan ne xweş bû
û pêk nedihat.”

VEGERÎN AXA PÎROZ
Dayika Zerê Emer Yûsif

destnîşan kir ku rexmê xaniyek
wan hilweşiyaye û odeyên din
jî şewitîne lê dîsan tu der nabe

wekî warê mirov û wiha dom
kir: “Kesê bibêje jiyana derve
xweş e, ne rast e. Ji ber ku
welatê xerîban ne xweş e. Ji bo
wê jî em careke din me berê
xwe da warê bav û kalên xwe.
Ji ber ku her çi qasî niha xaniyê
me şewitandine jî lê belê jiyana
li van xaniyên şewitî ji kampan
xweştir e. Hûn dibînin xaniyê
me bi piranî şewitiye tu kesê li
wir alîkariya me nekir. Ji ber
zor û zehmetiyan me careke din
berê xwe da axa xwe ya pîroz.
Ji ber ku tu ax nabe axa me û
şûna ku em li xerîbiyê bimirin,
em li ser warê xwe bimirin
baştir e û bi rûmettir e.”

ŞENGAL EWLE YE
Zerê Emer kêfxweşiya xwe

ya bi vegera mala xwe wiha
tîne ziman: “Em gelekî
keyfxweş in ku vegeriyane
Şengalê. Tu cih nabe Şengal û

mala mirov. Niha Şengal ewle
ye, hêza me ya êzidiyan bi xwe
heye. Ez bang li êzidiyên derve
dikim ku vegerin warê xwe.
Her çi qasî derve bimînin jî dê
dawiya dawîn vegerin Şengala
pîroz.”

ALÎKARÎ NEDIDAN
Welatiyê bi navê Xelîl Êzidî

Murad jî daxuyand ku çeteyên
DAIŞ’ê mala wan hemû şewi-
tandiye, talan kiriye û wiha pê
de çû: “Pace û deriyên xaniyê
me dizîne û avahî herifandine.
Her çi qasî mala me şewitî be jî
mala me ji hemû cihên derve
xweştir e. Di kampên Başûr de
kesekê alikarî nedida me. Tenê
dewleta Iraqê pêdiviyên jiyanî
yên wekî erzaq dişandin.
Rexmî ku ez çend caran çûm
cem berpirsên Hikumeta
Herêma Kurdistanê jî alikarî
nedan me û digotin min keç û

zarokên te mezin in pêwîstiya
te bi alîkariyê nîn e.”

‘MALA ME XWEŞTIR E’
Di dawiya axaftina xwe de

Xelîl Êzidî Murad ev tişt gotin:
“Ez gelekî keyfxweş im ku
hatime mala xwe. Erê mala min
şewitiye lê mala min ji xaniyên
xerîban û yên derveyî axa min
gelekî xweştir e. Ez bang li
tevahiya gelê me yê êzidî yê ku
koçberî welatên cuda bûye
dikim ku vegerin axa kal û
bavên xwe. Ez dibêjim vegerin
û werin em bi hev re Şengalê
ava bikin.”

Keçika biçûk a bi navê Dilîn
jî kêfxweşiya xwe û hêviya
xwe ya ji bo Şengalê wiha
parve kir: “Ez dixwazim hemû
zarokên Şengalê vegerin
Şengalê. Em vir diçin dibistanê
û ez gelekî ji Şengala xwe hez
dikim.”

RIZGAR DENÎZ - HÊLÎN ASMÎN / ŞENGAL - ROJNEWS ‘Werin em pêk ve Şengalê ava bikin’

SSeemmbboollêênn  bbeerrxxwweeddaannêê
NESRÎN EBDÎ / KOBANÊ - ANHA

Berxwedana dîrokî
ku li Kobanê hatiye
nîşandan û îro bûye
rêzana herêmê, di

duyemîn salvegera
rizgarkirina bajar
de bi sembolan tê

zindîkirin
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Dengbêj Seyîd Fadil Cizîrî
(55), li herêma Botan bi salan
dengbêjî dikir û li ser deng-
bêjiyê lêkolîn û xebat
meşandin. Cizîrî piştî ku kurê
wî qeza kir nexweşiya parkîn-
sonê pê re çêbû. Cizîrî bi salan
e ji bo dermankirinê li
nexweşxaneyên cuda digere lê
hêj derman bi dest nexistiye.
Her ku diçe nexweşiya Cizîrî
giran dibe. Cizîrî 6 sal in
nexweşê nav nivînan e. Piştî
Cizîrî nexweş ket, êdî nastrê.

Cizîrî bavê 6 zarokan e. Ji
ber ku tu kes di malê de
naxebite jî şertên jiyana Cizîrî
her ku diçe zehmetir dibin.
Cizîrî gelek caran ji demarên
serê xwe emeliyat bû. Lê ji
ber ku nexweşiya parkînsonê
giran e Fadil Cizîrî tu feydeya
xwe ji emeliyatan negirt. Bi
giranbûna nexweşiyê re jî her
ku roj derbas dibin dengê
Cizîrî kêm dibe û zelaliya
dengê xwe winda dike. Dema
ji zarokên xwe re bixwaze
tiştekî bibêje jî gelek

zehmetiyan dibîne. Cizîrî ji
ber ku tu kes zêde ji axaftina
wî fehm nake, xemgîn dibe.

QEBEQEBA KEWAN
Di malê de ji Fadil Cizîrî

re odeyek hatiye veqetandin û
hemû pêwîstiyên wî yên
rojane di wê mezelê de ji aliyê
hevjîna wî Şîrîn Ergul ve tên
çareserkirin. Dema mirov diçe
mezela Fadil Cizîrî qebeqeba
kewan tê. Dema ku mirov
çavên xwe li mezelê digerîne

li ber cihên Cizîrî 3 kewên di
qefesê de hene. Ji ber ku Cizîrî
nikare zêde derkeve derve ji
bo ku sebra wî were, kewan
xwedî dike.

Gelek caran Cizîrî li cem
qefesên kewan rûdine û ji tele-
fonê stranên xwe vedike.
Qebeqeba kewan û dengê
payîzokan ji mala Cizîrî bilind
dibe. Ji ber ku dengê wî der-
nakeve di ber strana “Heyran
Jaro” re destê xwe dihejîne û
dide ber guhê xwe.

Keça Fadil Cizîrî Derya
Ergul (15) piştî ku ji dibistanê
tê dest û lingên bavê xwe mist
dike û diyar kir ku ew pir ji
rewşa bavê xwe ditirsin û
wiha axivî: “Nexweşiya bavê
min ji ber ku nayê tedawîkirin
her ku diçe girantir dibe.
Gelek şevan em ranazên ji ber
nalînên bavê xwe. Ev
nexweşiya parkînsonê destûr
nade ku bavê min rûne. Bê
navber dest û lingên wî dire-
cifin. Divê her tim kesek dest
û lingên wî mist bike ji bo ku
5 deqeyan rehet rûne. Heke
bavê min tedawî bibe, hindik
jî be dê recifîna wî bisekine.
Lê ji ber ku derfetên me yên
aborî nîn in, em nikarin wî
bibin nexweşxaneyên baş.
Niha tenê tedawiya dermanan
dibîne. Ew jî têrê nake. Di
malê de em 8 kes in, tu kes
nîn e bixebite û bavê min bibe
tedawiyê. Dawaza me ew e ku
kesên hestiyar û dildar destê
xwe dirêjî bavê min bikin.”
ŞIRNEX - DÎHABER

Sopranoya navdar a kurd
a êzidî Svetlana Kasyan,
li Rûsyayê wek “dengê
hêvîder ê cîhanî” tê dîtin.
Hunermenda kurd
Svetlana Kasyan diyar kir
ku wê di 25 saliya xwe de
li Şanoya Bolshoiyê ya
Rûsyayê dest bi perw-
erdeyê kiriye û perw-
erdeya li wê şanoyê,
xeyala wê ya zarokatiyê
bû. Kasyan anî ziman ku
dema ku di zarokatiya
xwe de bi dayika xwe re
di ber deriyê Şanoya
Bolshoiyê re derbas dibû,
ji dayika xwe re gotiye ku
ew dixwaze li wê derê
perwerde bibîne.

Kasyan cara pêşîn di
sala 2010’an de li Şanoya
Bolshoiyê konserek li dar
xistiye û di sala 2011’an
de li heman şanoyê dest
bi perwerdeya operayê
kiriye. Li bajarê Batûm ê
Gurcistanê di sala
1986’an de Svetlana
Kasyan ji dayik bûye û
di demeke kurt de li
Rûsya û cîhanê deng

vedaye. Kasyan niha
welatiya Rûsyayê ye û li
wê derê dijî.

Hunermenda kurd di
gelek operayên cîhanê de
cih girtiye û ew dibêje;
ew keyfxweş e ku bi
şêweyekî modern di
qadên cîhanî yên cuda de
nûnertiya gelê xwe dike.
Bi gotina Kasyan piştî ku
li Romaya paytexta
Îtalyayê konserek li dar
xistiye ji aliyê Papa
Franciscus ve hatiye
vexwendin û wiha pê de
çû: “Hevdîtineke xweş
bû. Piştî konserê Papa ez
vexwendim. Tişta herî
balkêş ew bû ku ez
yekem sopranoya ku Papa
jê re dia kiriye, me. Papa
ji min xwest ku ez tenê li
ser aştî û karên xêrê
stranan bibêjim.”

DENGÊ HÊVÎDER
Medya rûsî Kasyan

weke “dengê hêvîder ê
cîhanî” bi nav dike.
Sopranoya kurd di sala
2011’an de li Çînê di

pêşbirkê de bûye
yekemîn. Di heman salê
de li Îtalyayê di 9’emîn
Senfoniya Beethoven de
cih girtiye. Yek ji derhên-
erên Şanoya Bolshoiyê
Sergey Novikov ji bo
hunermenda kurd wiha
dibêje: “Kesên wekî
Svetlana Kasyan temen-
biçûk, salona Şanoya
Bolshoiyê bi dengê xwe
tijî bikin, kêm in.”

Mamosteya yekemîn a
muzikê ya Svetlanayê
dayika wê Seda Xan e.
Wê 40 salan mamostetiya
muzikê kiriye û pirtûkên
wê hê jî li dibistanan wek
pirtûkên dersê têne
xwendin. Şanoya
Bolshoiyê li bajarê
Moskovê ye û ji aliyê
avahîsazê navdar Joseph
Bove hatiye dizaynkirin.
MOSKOV

LLÎÎSSTTIIKKAA  ““KKAAPPIILLAARR””  ya ku bi armanca piştevaniya jinên penaber
hatiye amedekirin dê derkeve ser dikê. Di koma şanoya
3.2.1’ê de Seray Gozler û Asiye Dînçsoy cih digirin. “Kapilar”
dê di 20’ê çileyê de saet di 21.00’an de derkeve pêşberî
hunerhezên xwe. Pereyên ku ji bîletên lîstikê bên
qezençkirin, dê pêdiviyên hiqûqî, tenduristî û hwd. yên jinên
penaber pê bên dabînkirin. SSTTEENNBBOOLL  --  ŞŞÛÛJJIINN

‘Kapilar’ ji bo
jinên penaber

tê lîstin
21 Çile 2017 Şemî

Huner û hunermedên rasteqîn li pêş xwe tu
astengiyan nas nakin. Li rojava, başûr, bakur û
rojhilatê cîhanê hunermend bi berhemnên xwe
helwesta xwe datînin holê. 

Jina ciwan a wênesaz Nîgar Mihemed a bi xwe
nişteciha Hewlêrê ye, diyar kir ku li başûrê
Kurdistanê beşdariya jinên ciwan ji karên hunera
wênesaziyê re di asteke baş de ye û wiha axivî:
“Lê li gorî ku tê xwestin li başûrê Kurdistanê
piştgiriyeke pêwîst ji bo pêşxistina karên hunerî
ji hunermendan re nayê dayîn.”

Mihemed wiha dirêjiyê bi axaftina xwe dide:
“Eleqeya jinên ciwan ji karê wênesaziyê re pir
baş e lê, malbatên wan astengî ji wan re derdixin.
Tevî hemû astengiyan jî jinên ciwan berê xwe
didin xebatên hunera wênesaziyê.” Wênesaz
Tajan Fexredîn a nişteciha bajarokê Xaneqînê ye
jî wiha axivî: “Beşdarbûna jinan a ji bo hunera
wênesaziyê ber bi zêdebûnê ve diçe. Encax mal-
bat astengiyê ji wan re derdixin.”

Wênesazeke din a bi navê Dîlan Selame ku nişteci-
ha navçeya Kifrî ye jî der barê xebatên xwe de ev
agahî dan: “Hunera wênesaziyê di asteke baş de
ber bi pêş ve diçe. Gelek gavên girîng jî di vê astê
de hatine avêtin. Di vê derê de baweriya min heye
ku hîn zêdetir jî bi pêş bikeve.

Jina ciwan Sultan Ozturk  a 22 salî xeyal û
hêviyên xwe bi wêneyên xêz dike dide der, piştî
erdehaja li Wanê ya di 23’yê Cotmeha 2011’an
de heta niha tevî malbata xwe di konteynirekê
de dijî. Ji ber ku mala wan di erdhejê de
rûxiya, ev 6 sal e li taxa Xaçortê ya Rêya
Armûşê tevî dayika xwe ya pençeşêra çermî lê
peyda bûye û 4 xwişkên xwe di konteynirê de
dijî. Ozturk, dema wêneyên xwe boyax dike li
Ahmet Kaya guhdar dike. 

Ozturk a 2 sal berê bavê wê jiyana xwe ji dest da,
jiyana xwe wek “beriya erdehejê û piştî erde-
hejê” dike du beş. Ozturk got ku ji ber ku
rewşa wan a aborî ne baş e wê nekariye xwen-
dina xwe bidomîne û destnîşan kir ku tekane
xeyala wê ew bû ku biçe Lîseya Hunerên
Ciwan, lê ev jî li hemberî xêzkirina wêneyan
nebûye asteng. Ozturk wiha axivî: “Min xwe dît
nedît bavê min nexweş bû. Ji aliyekî ve diçûm
dibistanê, ji aliyekî ve jî min paqijiya malan
dikir. Di erdheja Wanê de xaniyê me rûxiya.
Paşê em ketin konteynireke duodeyî. Piştî
pirsgirêkên erdhejê û yên din, dema min dibis-
tana navîn qedand êdî nekarî bidomînim. Paşê
ketim Ezmûna Qabîliyetê ya Beşa Wêneyan a
Lîseya Hunerên Ciwankariyê. Min ezmûna ewil
bi awayekî serkeftî derbas kir, lê paşê ji ber ku
derfet tune bû min nekarî qeyda xwe çêkim. Ez
jî vê qabîliyeta xwe li malê bi wênexêzkirinê bi

pêş dixim.” WWAANN  ––  DDÎÎHHAABBEERR

Xeyalên xwe
xêz dike

ŞŞÊÊWWEEKKAARR  Sultan Ozturk anî ziman ku ew hewl dide
hez, sebir, huzn û piştevaniyê bide der û wiha axivî:

“Çimkî sebr, li hemberî jiyanê liberxwedan; huzn, kamil-
bûn; hez jî azweriya min a hunerê hînî min dike. Carinan
wêne dibin rengvedana hestên min. Ez bextewarî û
aramiyê di wêneyan de dibînim. Armanca min ew e ku ev

qabîliyeta min winda nebe û xêzkirinên hîn baştir derx-
im holê. Ji ber vê yekê, dixwazim di şert û mercên hîn

baştir de xêzkirinên xwe bikim.”  Ozturk got ku ji
bo ku ew hêvî û xeyalên xwe winda neke ew ê

xêzkirina wêneyan bidomîne. 

Hez, sebr û xemgîniyê
diresimîne

Qebeqeba kewan dibe sebra
dengbêjê nexweş

Sopranoya kurd 
li Rûsyayê nav daye

HÛŞMEND KURDÎ / HEWLÊR – ROJNEWS

Jinên ciwan bi
hunerê astengiyan 
beralî dikin

Dengbêj Seyîd Fadil Cizîrî yê bi salan e li hemberî
nexweşiya parkînsonê tê dikoşe, niha bi qebeqeba
kewan sebra xwe tîne. Fadil Cizîrî ji bo ku ji nexweşiya
xwe rizgar bibe li benda alîkariya dengbêjhezan e
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Pêlê şorişî ke 15ê adara 2011
de Sûrîye de dêst pêkerdbî,
2012 de heme welat de vila
bîbî. Semedo ke Heleb hetê
xeylê hêzan ra cayêko strate-
jîk ameyêne dîyayîş, şarê
bajarî hêzê xo yê cewherî
awan kerdî û pawitişê xo
kerdî. Kurdî zî tîya de heme
çîyê ke heta nika kom kerdbî
açarnayî hêzê şorişî. Taxê
Şêxmeqsud û Eşrefîye ke
zafaneyê înan kurd bî, nê
cayan de vera heme hêrişan
de hetêk ra pawitişê xo
kerdêne û hetêk ra zî
bingeyê sîstemê cuya ortax
eştêne.

Hêrişê ke hetê tayê grûbê
çete û hêzê rejîmî ra
ameyênê kerdiş, na rey xeylê
zêde û giranêr bîyî. Grûbê ke
girêdayeyê Koalîsyonê
Niştimanî yê Opozîsyonê
Sûrîye, çeteyê Cebhet El-
Nusra û hêzê rejîmî
bêmabên hêriş kerdêne.
Xoverdayîşo ke ame nîşan-
dayîş zî bi hawayo destanî
bî. Eynî wextî de bingeyê
sîstemê xoserîye zî ame
xurtkerdiş.

QIRKERDIŞÊ EŞREFÎ
Çileyê serra 2013 de

teyarayê rejîmê Baasî taxa
Eşrefîye ya Heleb de qirk-
erdişêk viraşt û netîceyê nê
qirkerdişî de pêro pîya 23
kesî merdî û 40 kesî zî birîn-
dar bîyî. Hêzê rejîmî bi nê
hêriş û qirkerdişî waşt ke
taxa Eşrefîye de hakimîya xo
awan bikerî.

Vera hêrişanê hêzê rejîmî
de şerwanê YPGyî zî
çalakîyê cewabdayîşî viraştî
û no şer qasî 15 rojan
dewam kerd. Netîceyê 15
rojan de şerwanê YPGyî
qereqolê Eşrefîye û çend
nuqtayê stratejîkan rizgar
kerdî. Reyna netîceyê şerê
15 rojan de hêzê rejîmî ra 50
kesî merdî û hêzê rejîmî
mecbûr mendî ke xo
çatrayîrê yewin yê ke
mabênê taxanê Eşrefîye û
Sûrîyeya neweyî de maneno,
ewca ra xo peyser biancî.

Hêzê rejîmê Baasî 29ê
adara 2013 de bi sîlehanê
giranan hêrişê rojhelatê taxa
Şêxmeqsudî kerdî û no hêriş
heta 17ê nîsane dewam kerd.
Netîceyê hêrişê hêzê rejîmî
de 15 sîvîlî merdî û 25 sîvîlî
zî birîndar bîyî.

13ê nîsane de 3 sîvîlê bînî
zî gazo jehrin ke hêzê rejîmî
xebetnayî ver şehîd bîyî û 16
kesî nê gazî ver jehrî bîyî.

Netîceyê cewabdayîşê
şerwananê YPGyî de 100

endamê rejîmî ameyî kiştiş û
dest ronîya 3 tanqanê rejîmî
ser de. Xoverdayîşo ke tîya
de ame nîşandayîş de
Endamê Meclîsê Leşkerî yê
YPGyî yê Kantonê Efrînî
Zekerîya Xelîl resa şehadet.

HÊRIŞÊ ÇETEYAN
Grûbê çete yê bi nameyê

Lîwa Şuhedaa Bedîrî yê
giredayeyê Xalid El-Heyanî
25ê nîsana 2013 de bi
hawayêko wehşîyane hêrişê
rojawanê taxa Şêxmeqsudî û
herêma Seken El-Şebabî ya
taxa Eşrefîye kerdî. Roja
hîrêyine yê hêrişan de
çeteyan hêrişê Nêweşxaneyê
Meydanî yê Seken El-Şebabî
kerdî. Netîceyê hêrişan de
davîst xebatkarê nêweşx-
aneyî hetê çeteyan ra ameyî
remnayîş û kesêk zî bi
îşkence qetil kerdî.

Şerwanê YPGyî vera nê
hêrişan de xoverdayîşêko
gird nîşan dayî û herêma
Seken El-Şebabî, cadeyê 20.
yê taxa Şêxmeqsudî çeteyan
ra pak kerdî û kesê hetê
grûbê çeteyan ra ameybî
remnayîş, ê zî hetê şer-
wananê YPGyî ra ameyî riz-
garkerdiş. Endamê
Koordînasyonê Tevgerê
Ciwanê Şorişgerî Zehredîn
Xelîl û çend şerwanî nê
xoverdayîşî de şehîd kewtî.
Aşma gulane ya 2013 ra heta
aşma kanûne ya 2013î taxa
Şêxmeqsud bîye hedefê hêzê
rejîmê Sûrîye. Labelê her
hêriş bi xoverdayîşêko gird
ame pêşwazîkerdiş.

HÊRIŞÊ ÇETEYAN
Destpêka serra 2013 de

grûbê bi nameyê Nesîr Îslam,
Cund El-Eqsa, Xurebaa El-
Şam, Lîwa El-Tewhîd, Tabûrê
Şuhedaa Bedîr û tayê grûbê
bînî hêrişê rojhelatê taxa
Şêxmeqsudî kerdî. Hêrişan
vera şerwanê YPGyî xover-
dayîşêko gird nîşan da û
grûbê çeteyan taxanê Bustan
Başa, Hulok û taxanê
dormeyî ra ameyî pakkerdiş.
Wexto ke grûbê çeteyan hêriş
kerdêne, a vîste de hêzê
rejîmî zî hêriş kerdêne. Yanî
merdiş eşkeno vajo ke her
çiqas ke çete û hêzê rejîmî
dişmenê yewbînan bîy, reyna
zî pîya hereket kerdêne.

ÇALAKÎ VIRAŞTÎ
Hêrişê ke taxa

Şêxmeqsudî ser de bîyênê,
serra 2014 de zî nê hêrişî
dewam kerdî. Hêzê rejîmî
13ê nîsane de hêrişê taxe
kerdî, labelê netîceyê cewab-
dayîşê YPGyî de 5 endamê
rejîmî ameyî kiştiş û hêzê
rejîmî mecbûr mendî ke xo
peyser biancî.

Hêzê rejîmî 17ê gulane de
na rey bi teyarayan hêriş kerd
û çend sîvîlî netîceyê nê
hêrişî de merdî û tayê zî
birîndar bîyî. Şerwanê
YPG/YPJyî vera nê hêrişî de
çalakî viraştî û netîceyê
çalakî de xeylê endamê rejîmî
ameyî kiştiş... HELEB - ANHA
(Do bidomîyo)
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Zerrîya her kesî de jû sewda:

Munzur
Sûrela

Roz bi roz xoza xo ya
piya kulturê xo kî
kemê vîndî. Darê
kemerî ma rê yenê
zon, tarîxê ma, ma
de kenê bare. Her jû
kas de, her jû pûl de,
her koyê de jû tarîx
esto. Jiyar-diyarê îtî-
qatê elewîyene, kul-
turê kirmanciye

wazenê vîndî bikerê. No kî letê terte-
ley o. Terteleyê Dêrsimî yo ke tam
nêqediya, nika bi bendana wazenê
biqedne. Dêrsim bi çem û koyanê xo
ya beno Dêrsim. Dêrsim bi kulturê
xo ya beno Dêrsim. E ke Dêrsim
vajiya çemê Munzurî yeno mordemî
vîr. Nika reye vinderî biyarê ra xo
vîrrî. Raver çitûr bî? Sima ke Xarpet
ra raye guretî, pirdê Mazgert ra dest
kerdenê ci hata zerrê sûke jû çem
herekîne. Nika vengê awa çemê çîn
a, hurendiya ci de jû gola bêvenge
esta. Na gole bingê xeylê dew û
hegayî mendî. Serran ra tepiya waxto
ke awe onciyo peyê xo de kî lima xo
jû col verdena. A raya rindeka ke
kewtena Dêrsim de zerrê însonî ker-
dene wes, endî çîn a. Waxto ke
Şiyang ra hetê Derê Olox raye gure-
tene, ca wo ke di çemê yê Munzur û
Harçîkî restenê jûbîne rastê ci
amene. Rindekiya xo Mamekiye
naca ra guretene.

Nêzonon çitûr rindekiya
Munzurî biyarê zon, çitûr, kam ci
çeku biyarê kar ardene. Çemê
Munzurî, vengê xo ya gosan de
klam, zerrîya her kesî de jû sewda.
Kam kî tenê gucike çemê de feteliya
amene xoser. Zerya kam kî biyene
teng xo estene jû gucike çeme. Ca
wo ke her kesî xo rê tenê solûx gure-
tene, huwine, uca bî. Zerrê
Mamekiye ra hata Pûlûr a raye çixaş
rindek a, jû cayê bîna mordem bese-
nêkeno biyaro têhet. Tayê cayan de
çem koyan lete keno. Geganê riyan
de bena wayis, gegane zerye de benê
dezê şîren. Pêro tire jû sanike qesey
kene, vengê awe, geweyî çemê resenê
asmen. Hard û asmen vengê
Munzurî de benê jû. Ware Sey
Riza, ware tarîxê... Derê Lac bi ben-
danê xo ya wazene binê awe de
raverde. Endî kes miyaro xo vîr, çitur
cenî tirranê Lacî ra xo estê cer. Çitûr
dewlete tertele virasto. Pêro recanê
tarîxê kirmancan, Qizilbaşan wazenê
biqedne. Mezgê her kesî tol bikerê,
bêvîrrî bikerê.

Projeyanê bendawe, HESan pêro
çeman, hîniyan, dewan, weşiya
koyan qir kene. Ameyene qir kene,
xoza, herekiyayena awan qir kene.
Kolonyalîstî serva rant, serva plananê
xo yê tertele her raye anê kar ardene.
No talan, no îşgal, xozaya piya pêro
jû tarîx, kultur û weşiye ke hedef
ceno. Jû bi jû pêro dereyî, çemî talan
benê. Her cayê welatî, Mezopotamya
ya ke bi çemanê xo Dîcle ra heta
Firat, heta Munzur rindekiya xo
namê bena, ewro talanede pîl ra
têdûst a. Hata kewte no niya sono.
Hata kewt destê xo dergê hardê ma
kenê. Çinay rê ma honde bêvengîme,
çinay rê çiyo ke ci ra haskeme, çiyo
ke kamiya ma wa ci rê wayir nêvejî-
me. Mestê çîn o. Eke destê ma ra
tewa yeno ewro bikerîme. Mestê çîn
o, mestê eke nî bendawe qediyayî,
virniya awan ame guretene, jû bi jû
hardê xo ra kumê dur. Ekonomiye
hardê ma kî ma tirnene. No kî terte-
le 1937-1938 o. No kî jû qirkerdene
ya. Teyna înson nêmireno. Deyr û
dure hardê bimbarek kî mireno.
Dêrsim, kulturê kirmanciya beleke bi
des serran o ke binê zorvajiye de ro.
Seweta asîmîlasyon pêro kayan kay-
kerdî. Seweta bêîtîqat kerdene her ci
kerdî. Nika kayê xo yê peyên binê
awe de verdayena pêro dolana, here-
me wazene tol bikerê, bêmordem
bikerê. Zerrîya kamî nayê qebûl
kena. Vengê çemê biyarê ra xo vîr,
herekiyayena çemê weşiya hardê,
weşiya kultur, weşiya îtîqatî ya.

Meral Kuçuk

Hêrişê ke vera taxanê Eşrefîye û
Şêxmeqsud bîyêne, serranê 2013 û 2014
de çar hetan ra ameyênê kerdiş. Labelê
xoverdayîşo ke ame nîşandayîş zî xover-

dayîşê derwêşane bî û cok ra serkewt

SSEERRRRAA  22001144  DDEE  hêrişê ke taxe
ser de bîyênê, tayê kêmî bîyî.
Şarê taxe nê firsendî ra feyde
dîyî û rêxistinkerdişê xo hîna
zaf hîra kerdî. Meclîs û sazîyê
xo hîra kerdî, sûka şarî newe
ra ameye akerdiş û tevgerê
bazirganî dest pêkerd û her ke
şî no bazirganî tayîna ronişt. 

Koçerî zî agêrayî ca û warê
xo. Herêmê bînî yê Sûrîye de
xeylê welatîyê ke şerî ver
remaybî, peyser agêrayî taxa
xo. Xebatê xopawitişî ameyî
zêdekerdiş û beşdarbîyayîşê
ciwanan yê mîyanê xopawitişî
de zêde bîyî.

Badê ke hêrişê çeteyanê
DAIŞî ser Kantonê Kobanê de
zêde bîyî, na rey ciwanê taxê
Eşrefîye û Şêxmeqsudî vera xo
dayî cepheyê şerî yê Kobanê.
Nê xoverdayîşî de xeylê ciwanî
resayî şehadet. 

Xebatî newe ra
dest pêkerdî

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Tirkîya de erdê ramitiş û çînayîşî benî qur-
banê polîtîkayanê îdarekaran. Seba menfîe-
tanê merdiman xoza çinî yeno hesibnayîş û
betonkerdişî ver tesîrê tewr zaf xoza ser de
beno. Xoza de dar û vilikî yenî qirkerdiş
cok ra merdim nêeşkeno mîyanê betonan
de hereket bikero û boya xo bido. Deşta
Heranî zî hedefê îdarekaran de ya. Riha de
serra 2009 de 20 hezar donim û serra 2016
de zî 50 hezar donim erdo ke ser de zîret
ameyêne kerdiş, bî beton.

Babet ser o Unîversîteyê Heranî de
Beşa Zîretî ra Doç. Dr. Alî Riza
Ozturkmenî qisey kerd.

MEHSULAN SER DE TESÎRÎ
Ozturkmenî qiseykerdişê xo de bale ant

betonbîyayîşê erdê zîreto awî ser û wina
va: “Ganî ocaxê kerrayan erdê zîreto awî
ra durî bibo. Toz û lîşinî zî mehsulan ser de
tesîr kenî. Rewşa nikayîn de ocax û erdo
ke ser de zîret yeno kerdiş, kewto têmîyan.
Cok ra darê fistiqî nêresenî. Deşta Heranî
de erdo ke ser de zîret yeno kerdiş, kêmî
beno. Serra 2009 de 20 hezar donim erd û
serra 2016 de zî 50 hezar donim erd, bî
beton. Goreyê mi Riha de problemo tewr
gird pawitişê erdê zîretî yo. Lazimîya
domanan bi erdî esta.”

TOXIM TEBER RA YENO
Ozturkmenî va ‘Tirkîya de sera 64ê

peme, sera 12ê xele, sera 36ê
nîske û sera 34ê fistixan
Riha de yeno ramitiş’ û wina
qedêna: “Tirkîya de toxim,
gubre û madeyê hamî teberê
welatî ra bi Dolar û Euroyan
yeno herînayîş. Ma
Almanya, Hollanda û Îsraîlî
ra toxim herînenî. Ma xele
daxî teberê welatî ra herî-
nenî.” RIHA - DÎHABER

Pêroyîya hepisxaneyan de verê ra
nata tim zext û neheqîyî estbî û
qet kêmî nêbîyî. Bitaybetî teşe-
busê derbe ra dima hepisxaneyan
de zext, hêriş û îşkenceyî her ke
şono zêde benî.

Nê hepisxaneyan ra yewe zî
Hepisxaneyê Tîpa E yê Mêrdînî
yo. Hepsîyî dîyar kenî ke teberê
sehnayîşê rutînan de hêrişê rewşa
îstîsnayî estî, her roje ancax 3 sae-
tan eşkenî bivejî cayê helm-
girewtişî û ewja de zî leşkeri estî.

Reyna koguşê cinîyan de zî eynî
hawa hêriş û zextî estî. Heta nika
15 cinîyî ameyî sur-
gunkerdiş.

Serekê Komeleya
ÎHDyî yê Şûbeya
Mêrdînî Erdal Kuzuyî
babete ser o qisey kerd.

Kuzuyî va ‘roja
OHAL kewto dewre ra
nata Tikîya de heqê
merdiman orte ra
wedarîyayo’ û qiseyk-

erdişê xo wina domna: “Bi
îlankerdişê OHALî êdî merdim

nêeşkeno mekanîzmaya
huqûqî bido xebetnayîş.
Muracatê rayîranê
huqûqîyan de merdim
etiryeno û no het de
problemê estî. Neheqîyê
ke serranê 90î ra qat bi
qat zêdeyêr î, yenî
cuyayîş.”

Kuzuyî bale ant
nêabîyayîşê dozan û

qiseykerdişê xo wina qedêna:
“Çîyêko ewro yenî cuyayîş, demo
veren ra hîna giranêr î. Çîyo tewr
xirabin no yo ke nika mekanîz-
mayêka huqûqî ya kontrolkerdişî
çin a. Muracatê ke merkezê ÎHDyî
rê yenî kerdiş zî nîşanê ma danî
ke neheqîyî xeylê zêde yî. Seba ke
kontrolkerdişêko bêhet çin o,
neheqîyan ver çîyêk nîno kerdiş.
Her çiqas ke ma muracatê çend
dozgerîyan kerd zî heta nika çîyêk
nêameyo kerdiş.” MÊRDÎN - ŞÛJIN
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Deşta Heranî
bena beton

Vera neheqîyan de çîyêk nîno kerdiş

Merdim heme cayê Sûrîye û Rojawanî
de raştê şopê şorişgero pîl û
serewedarkar Osman Sebrîyî yeno.
Efrîn, Heleb û Şamî ra dima nika zî
şopê ci Minbic de vejîya orte.
Warezayê Osman Sebrîyî Fadil Kodreş
Minbic de cuyeno.

Fadil Kodreş nika 55 serreyî yo, zewej-

naye û pîyê 5 domanan o. Kodreşo ke
25 serrî yo ke Minbic de cuyeno, eslê
xo de dewa Karamokî ra yo. Fadil
Kodreş nika mîyanê hêzê pawitişê
sîvîlî ke hewl danî Minbicî azad bikerî
de ca gêno.

Kodreş va ‘ez tornê waya Osman
Sebrîyo ke sey Apê Osman yeno
şinasnayîş a’ û qiseykerdişê xo wina
domna: “Ez şêra kura, qala Osman

Sebrîyî kena. Ma şenikîya xo ra nata
zanayêne ke Apê Osman xalê ma yo.
Labelê ma nêzanayênê ke Apê Osman
kam o. Ma dima ra girdî û qehre-
manîya ci musayî.”

DDAAPPÎÎRRAA  MMII  MMAA  RRAA  NNÊÊVVAATTÊÊNNEE
Kodreşî dewamê qiseykerdişê xo de va

‘nizdîyê 50 serrî verê, wexto ke ma
doman bî, mi Apê Osman Sebrîyî dî’ û
qiseykerdişê xo wina domna: “O wextî
Apê Osman seba ke dapîra ma ziyaret
bikero, amebî. O wext ez 7 serreyî
bîya. Dapîra mi tim vatêne yew xalê
şima esto, la nêvatêne ke Osman
Sebrî xalê şima yo. Osman Sebrîyî sey
tucarêk bi ma daye şinasnayîş. Dapîra
ma vatêne ‘xalê şima Şam, Heleb,
Qamişlo û Dirbesîyê de maneno, seba
ke pere qezenc bikero tîya ra tutun
beno ê cayan de roşeno’ Wexto ke ez
bîya pîl, Apê Osmanî êdî nêşînayêne
bêro; çimkî êdî extîyar bîbî. Mi rojêk
dapîra xo ra va ‘çira to nêva Apê
Osman xalê şima yo?’ Ya zî va ‘seba
ke dewletê herême pey ci de bî, seba
pawitişê ci mi şima ra nêva’.”

MMAA  DDIIMMAA  RRAA  FFAAMM  KKEERRDD
Kodreşî peynîya qiseykerdişê xo de

wina va: “Wexto ke ma pîl bîyî, ma
dîy ke Apê Osman hesretîya azadî
anto. Ma zî nika eynî çîyan hîs kenî.
Çîyo ke Apê Osmanî waştêne, ewro
Rojawanî de virazîya. Ganî Apê
Osmanî nê rojan bidîyêne. Çimkî keda
xalê mi Şorişê Rojawanê de zaf o.
Çimkî o heme cuya xo seba têkoşînî
feda kerdbî. Tevgerê Azadîya Kurd û
jenerasyono ke xalê mi ra dima ame,
xoverdayîşêko newe xelq kerd. Cok
ra yê ke wazenî ke Şorişê Rojawanî
xira bikerî, merdim eşkeno vajo ke
xeyal vînenî.” 

Minbic de mîrasê Osman Sebrîyî
SEYÎT EVRAN / MINBIC - ANF

Endama Platformê Cinîyê ke Bizorî Ameyî Hepiskerdiş Ayşe Gokkane derheqê
êzidîyê ke bi zorî erşawîyayî kampanê AFADî de qisey kerde û wina va: “Ganî
êzidîyî kamp rê nê, bierşawiyî Şengal. Nizdîbîyayîşê dewlete yê êzidîyan polîtîk o”

Êzidîyê ke 2014 de hêrişê
çeteyanê DAIŞî ver, bi
hawayo mecbûrî Şengal ra
koç kerdbî û ameybî
Amed de Kampê
Fîdanlikî de bica bîbî,
bado ke qayûm tayînê
Şaredarîya Yenîşehîrî bî,
erşawîyayî Kampê
AFADî. Kampê AFADî
de erebî manenî û êzidîyî
vanî ke mîyanê nê ereban
de çeteyê DAIŞî estî. 

Babete ser o Endama
Platformê Cinîyê ke Bizorî
Ameyî Hepiskerdiş Ayşe
Gokkane qisey kerde.

Gokkane va ‘cinîyî şen-
galijî bîbî şahidê tecawiz-
bîyayîş û qirbîyayîşê waye,
kêna û dayîkanê xo’ û
qiseykerdişê xo wina dom-
naye: “Her çiqas ke cinîyê
ke hetê çeteyan ra ameybî
remnayîş, tayê înan ameyî
rizgarkerdiş, hema zî destê
çeteyan de cinîyî estî. Nê
hêriş û qirkerdişî seba şarê

êzidî reya sifteyîne nînî
kerdiş. Cinîyê şengalijî
çeteyan ra remayî, ameyî
tîya de kampo ke hetê
şaredarîyê DBPyî ra amebî
viraştiş de bica bîbî.
Şaredarîye heme tewir laz-
imîyê înan dîyêne. Ma bi
xo embazanê xo ewja de
wezîfedar kerdbî.”

GANÎ BIVÎNÎ
Gokkane dewamê qiseyk-

erdişê xo de va ‘hewl danî
ke bi astengî û mehrumk-
erdişan şarê êzidî terbîye
bikerî’ û wina dewam kerde:
“Heme kesê ke hetkarîye
dayênê, kampî ra ameyî
vetiş. Nizdîbîyayîşê dewlete
yê êzidîyan polîtîk o û bi
hawayo aşkere orte de yo.
Hêzê ke Şengal de serkewtî,
veng dayî ke wa êzidîyî
biagêrî ca û warê xo. La tam
no wext de qayûmî kampê
înan vila kerd. No nîno
qebulkerdiş û do têkoşînê ma

bidomîyo.”

SEBA DÎKTATORAN 
Gokkane peynîya

qiseykerdişê xo de wina va:
“Şengal nika bajarêko xoser
û azad o. Seba şengalijan
cayêko tewr biewle û
Şengal û erde Kurdistanî
yo. Kampê AFADî de
çeteyê DAIŞî estî. Kamp de
êzidîyî raştê vatişanê nefretî
yenî. Ganî rêxistinê mîyan-
neteweyî bi hawayo lez
kom bibî û Şengalî sey
cayêko xoser îlan bikerî.
Heta ke vera şarî de hêrişî
cîdî nêbîyî, ganî şarê
Şengalî bierşawîyo erdanê
xo. Ganî waştişê hêzê
ewleyî yê ke ewleyîya
Şengalî kenî, goşdarî bikerî.
Ma veng danî rayapêroyî û
rêxistinanê cinîyan ke wa
na babete de hesas têbigêrî.
Cayo ke Tirkîya vana
‘sînorê min î’ nê cayê aydê
şarî yî.” AMED - ŞÛJIN

Ganî êzidîyan
bierşawî ŞengalHHeemmlleeyyaa  XXeezzeebbêê  FFiirraattîî  bbii

hhaawwaayyoo  sseerrkkeewwttee  ddeewwaamm
kkeennaa..  HHêêzzêê  cciinnîîyyaann  êêddîî  hheerr
ccaayyêê  ddiinnyyaa  ddee  yyeennoo  şşiinnaassnnaa--
yyîîşş..  BBaaddêê  rriizzggaarrkkeerrddiişşêê
MMiinnbbiiccîî  zzaaff  cciinnîîyyaann  vveerraa  xxoo
ddaayyîî  ttaaxxaannêê  xxoovveerrddaayyîîşşîî..  NNêê
cciinnîîyyaann  rraa  yyeewwee  zzîî  cciinnîîyyaa  bbii
nnaammeeyyêê  LLeeyyllaa  SSttêêrrkkee  yyaa..

LLeeyyllaa  SSttêêrrkkaa  kkee  44  aaşşmmîî  yyoo  bbeeşş--
ddaarrêê  YYPPJJyyîî  bbîîyyaa  ûû  eessllêê  xxoo  ddee
eerreebb  aa,,  qqaallaa  hheeddeeffêê  xxoo  yyêê
bbeeşşddaarrbbîîyyaayyîîşşîî  kkeerrddee..

ŞŞeerrwwaannaa  YYPPJJyyîî  LLeeyyllaa  SSttêêrrkkee  vvaa
‘‘eezz  şşeerrwwaannaannêê  YYPPJJyyîî  rraa  zzaaff
tteessîîrr  bbîîyyaa’’  ûû  wwiinnaa  ddeewwaamm
kkeerrddee::  ““BBaaddoo  kkee  MMiinnbbiicc
ççeetteeyyaannêê  DDAAIIŞŞîî  rraa  aammee  ppaakk--
kkeerrddiişş,,  eezz  bbeeşşddaarrêê  YYPPJJyyîî
bbîîyyaa..  CCiinnîîyyîî  hheerr  ccaa  ddee  bbiinnddeesstt
îî,,  llaabbeellêê  ttîîyyaa  ddee  wwiinnaa  nnîîyyoo..
CCiinnîîyyîî  eeşşkkeennîî  xxoo  îîffaaddee  bbiikkeerrîî..
CCiinnîîyyîî  aawwaannbbîîyyaayyîîşşêê  YYPPJJyyîî  rraa
ddiimmaa  hhîînnaa  zzaaff  nniizzddîîyyêê  aazzaaddîî
bbîîyyîî..  MMii  bbeeşşddaarrbbîîyyaayyîîşşêê  YYPPJJyyîî
ddee  îîrraaddeeyyaa  cciinnîîyyaann  şşiinnaassnnaa..
MMii  bbii  ssaayyaa  YYPPJJyyîî  ssîîlleehh  ggiirreewwtt
ddeessttêê  xxoo..  EEzz  sseebbaa  aazzaaddîîyyaa
cciinnîîyyaann  RReeqqqqaa  ddee  şşeerr  kkeennaa..
HHeettaa  kkee  cciinnîîyyîî  aazzaadd  bbiibbîî,,  mmaa
ddoo  şşeerr  bbiikkeerrîî..  FFiikkrrêê  aazzaaddîî
şşeexxssîîyyeettêê  mmii  ddee  aavveerr  şşîî..””

VVEENNGG  DDAAYYEE  HHEEMMEE  CCIINNÎÎYYAANN
ŞŞeerrwwaannaa  YYPPJJyyîî  LLeeyyllaa  SSttêêrrkkee

qqiisseeyykkeerrddiişşêê  xxoo  yyêê  ppeeyyêênnaann
ddee  sseebbaa  xxooppaawwiittiişş  ûû  xxoorrêêxxiiss--
ttiinnkkeerrddiişşîî  ddee  vveenngg  ddaayyee  hheemmee
cciinnîîyyaannêê  cciiwwaannaann  ûû  wwiinnaa
qqeeddêênnaayyee::  ““EEkkee  cciinnîîyyîî  xxoo  rraa
bbaawweerr  bbiikkeerrîî,,  eeşşkkeennîî  xxoo  ûû
eerrddêê  xxoo  aazzaadd  bbiikkeerrîî..  SSeennîî  kkee
KKoobbaannêê  bbii  hhêêzzêê  cciinnîîyyaannêê
YYPPJJyyîî  aazzaadd  bbîîyyee,,  eewwrroo  mmaa  ddoo
RReeqqqqaa  zzîî  aazzaadd  bbiikkeerrîî..  MMaa  ddoo
hheeyyffêê  hheemmee  cciinnîîyyaann  ççeetteeyyaann
rraa  bbiiggiirrîî..  GGaannîî  hheemmee  cciinnîîyyîî  bbii
hhêêzz  ûû  îîrraaddeeyyaa  xxoo  bbeeşşddaarrêê
ccuuyyee  bbiibbîî..  CCiinnîîyyaa  wwaayyîîrrêê  îîrraaddee
yyaa,,  eeşşkkeennaa  hheeqqêê  mmeerrddiimmaann
bbiippaawwaa..””  RREEQQQQAA  --  ŞŞÛÛJJIINN

Mi mîyanê YPJyî de
îradeya cinîyan

şinasna

Cayo ke
Tirkîya

vana
‘sînorê min

î’ nê cayê
aydê şarî yî.

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ROJEVAMEDYA
Ararat Basın - Yayın
Reklamcılık Adına

İmtiyaz Sahibi:
Murat SEKMEN

Yazı İşleri Müdürü:
Mehmet Çetin ALTUN

Yönetim Yeri: Kooperatifler
Mahallesi Akkoyunlu

4. Sokak Sarıca Apt. 2/3
Yenişehir-DİYARBAKIR

Tel: 0 (412) 224 35 93
Baskı (ÇAP):

İstanbul: Gün Matbaacılık,
Reklam, Film, Basım, Yayın,

Tan. San. Tic. Ltd. Şti. Telsizler
Mevkii Beşyol Mah.

Akasya Sok. No: 23/A
Küçükçekmece İSTANBUL

Tel: 0 (212) 580 63 81
Adana: Arslan Güneydogu

Gazetecilik,
Matbaacilik, Kağıtçılık

Yeni Doğan Mah. 2108 Sok.
No:13/A Yüreğir / ADANA

Tel:0 (322) 346 03 71-72
Yaygın Süreli Yayın

e mail:
rojevamedya@hotmail.com21 Çile Şemî 2017

MedyaR O J E VA

Piştî têkçûna hikumeta Riza Şahê Pehlewî (1878
- 1944 ) partî û rêxistinên siyasî ketin nav liv û
tevgerê û hinek partî û rêxistinên siyasî yên nû
hatin avakirin. Di van salan de Tehran, Gîlan,
Kurdistan û Azerbeycan bûn navendên xebat û
çalakiyên siyasî û fikrî. Piştî 20 salan careke din
gelên di nav sînorên Îranê de xwe azad hîs kir.
Li Îranê dîktator Riza Şahê Pehlewî têk çû û
sedema têkçûna wî jî piştgiriya ji neonazî û
alîgirên siyaseta Hîtler bû. Hêzên serkeftî di
Şerê Cîhanê yê Duyemîn de Pehlewî neçar kir
ku ji Îranê derkeve. Riza Pehlewî bi derketina
xwe ya ji Îranê re berê xwe da Afrîkaya Başûr û
sirgûnî bajarê Juhansburgê bû.

Karên ku Pehlewî di dema salên desthilat-
dariya xwe de kirin, bûn sedem ku navê dîktato-
rekî xwînrêj û li dijî azadiyê ji aliyê azadîxwazan
ve jê re bê diyarkirin. Pehlewî kesekî totalîter, li
dijî azadiya ragihandinê bû û hemû rojnameyên
serbixwe girtin. Nivîskar, rewşenbîr û siyaset-
medarên ku li dijî siyaseta wî bûn, tev girtin,
kuştin an jî ew neçar kirin ku ji welêt derkevin.
Pehlewî parlemento xiste bin kontrola xwe û
hemû partiyên siyasî qedexe kirin. Ji bilî vê
hemû erd û milkên li derdora Mazenderanê ya li
bakurê Îranê jî xistin bin kontrola xwe û di de-
meke kurt de bû yek ji dewlemendên herî mezin
ên Îranê. Pehlewî Mistefa Kemal (1881 - 1938)
teqlîd dikir û dixwest bi rêya hêza xwe tenê re-
formên civakî pêk bîne. Lê Pehlewî di vê polîtî-
kayê de jî bi ser neket.

Başûrê Îranê û piraniya axa başûrê rojhilatê
Kurdistanê ji aliyê Îngilistan û Amerîkayê ve ha-
tibû dagirkirin, bakur jî ji aliyê hêzên Sovyetê ve
hatibû dagirkirin, herêma Mûkriyan û navenda
wê Mehabad azad bûn. Yanî Herêma Mûkriyanê
ne ji aliyê hêzên rojavayî û ne jî ji aliyê Sovyetê
ve hatibû dagirkirin. Sedema vê yekê jî baş nayê
diyarkirin. Ji ber vê rewşa taybet li herêma Mûk-
riyan gel xwe azad hîs dikir. Ji vê valatiya desthi-
latdariya hikumeta navendî ya Îranê,
siyasetmedarên kurd sûdekî baş wergirt û dest
bi birêxistinkirina kar û xebatên xwe yên siyasî û
civakî kir. Rêvebirina herêmê ji roja 16’ê Tebaxa
1946’an ve ket destê kurdên herêmê bi xwe.

JJKK  ––  KKoommeelleeyy  JJiiyyaanneewweeyy  KKuurrdd
JK rêxistineke nihînî, siyasî û neteweyî bû.

Sedemên pêkhatina JK’ê du xalên sereke bûn:
AA))  Dijberî an jî reaksiyona kurdên nasyo-

nalîst li hemberî rejîma Pehlewî ku hebûna
kurdan înkar dikir.

BB))  Guherandinên nû yên ku di dema Şerê
Cîhanê yê Duyemîn de li cîhan û awayê jiyana
gelê kurd de pêk hatibûn.

Divê ev rastî jî bê gotin ku hizba bi navê
Hîwa ya di bin serokatiya Refîq Hilmî de jî xwedî
bandor bûye li ser pêkhatina JK’ê. Avabûna vê
komeleyê bersiveke lojîstîk bû ji bo rewşa wê
demê ya rojhilatê Kurdistanê ku him xwedî îdeo-
lojî û hem jî xwedî rêbazeke neteweyî bû. JK
piştî bizava Simkoyê Şikak rêxistina herî bihêz
bû ku esasê rêxistineke nasyonalîstî ya hevgirtî
li rojhilatê Kurdistanê darijandibû. Armanca ye-
kemîn a JK’ê di çarçoveya sinorên Kurdistana
mezin de pêkanîna Kurdistaneke serbixwe bû. Ji
ber vê yekê dikir ku gelek kes wê tenê wek rê-
xistineke neteweyî bibînin. Peymana Sêsinor
berhemeke rêveberên JK’ê ye û ev jî bi me dide
îspatkirin ku armancên JK’ê tenê azadiya beşeke
axa Kurdistanê nebûye.

Di rêbaz û çalakiyên destpêkê yên JK’ê de
şiyarkirina zêdetir a civaka kurdewarî pir girîng
hatiye dîtin. Wan bi belavkirina kovar û pêşkêş-
kirina şanoyên siyasî di demeke kurt de xebatên
berçav dane meşandin. JK di 16’ê Tebaxa
1942’yan wek yekemîn rêxistina siyasî û bihêz a
kurdî, ji aliyê çend rewşenbîrên neteweperwer û
siyasetmedarên kurd ve li Mehabadê hat dame-
zirandin. Li gorî gelek jêder û wezîrên serdema
Komara Kurdistanê damezirînerên Komeley Jiya-
newey Kurd kesên li jêr bûn:

Husên Firuher, Ebdulrehman Zebîhî, Ebdul-
rehman Îmamî Eqdem, Qadir Moderisî, Necmedîn
Tuhîdî, Mihemed Nanwazade, Mela Ebdulah Da-
wûdî, Mihemed Yaho, Elî Mehmudî, Mihemed Şa-
pesendî, Mihemed Eşabî, Ebdulrehman Kiyanî,
Mihemed Selîmî, Sedîq Heyder (Faroq), Hamid
Mazoçî û Qasim Qadirî. 

Di hinek jêderan de navê kesên wekî Ezîz
Zendî, Mihemed Zebîhî û Ehmed Ilmî jî hatiye ni-
vîsîn. Hinek jêder didin diyarkirin ku di komci-
vîna wan a yekemîn de 2 endamên hizba Hîwa jî
amade bûne ku ji başurê Kurdistanê hatibûne:
Mîhac Ehmed û Mistefa Xoşnaw. 

Zimanhalê wê rêxistinê kovara Niştîman bû.
Kovareke siyasî, edebî, civakî û çandî bû û li ba-
jarê Tebrîzê dihate weşandin. 

KKoommeelleeyy  JJiiyyaanneewweeyy  KKuurrdd  llii  sseerr  ççaarr  rruukkiinnêênn
sseerreekkee  hhaattiibbûû  ddaammeezziirraannddiinn::

11.. Aştîxwazî
22.. Kurdayetî
33.. Medeniyet
44.. Îslamiyetî
Armanca sereke ya damezirînerên JK’ê ew

bû ku piştî bidawîbûna şerê cihanî (1939-1945 )
dewlata serbixwe a Kurdistanê îlan bikin û kar
bikin ku beşên din ên Kurdistanê jî rizgar bikin.
Li ser aliyê çepê yê bergê pêşîn ê kovara Nîş-
timan dirûşmeke wiha bala her kesî diki-
şande ser xwe: “Bijî Kurd û Kurdistanî
gewre…” Qazî Mihemed di 1944’an de bi navê
nihînî yê bînayî bû endamê JK’ê û di demeke
kurt de ji ber vê rêzdar û xêrxwaziya xwe ya

di nav gel de bû kesê yekemîn ê wê rêxistinê. 

HHDDKK  ttêê  ddaammeezziirraannddiinn
Di 16.08.1945’an da Hizbî Demokratî Kurdis-

tan (HDK) wek pêwîstiyeke siyasî ya wê demê
cihê JK’ê girt û Qazî sekreterê wê yê giştî bû.
HDK’ê daxwazên xwe wekî yên JK’ê dizanî û di-
gotin em şopînerên wê rêxistinê ne. Ji ber wê jî
durist di wê rojê de damezirandina xwe îlan kiri-
bûn ku JK di 16.08.1942’an de hebûna xwe kifş
kiribû. Hinek rûdanên wekî bilindkirina ala Kur-
distanê li ser banê bînaya edliyeyê di
17.12.1945’an de dixuyand ku
rûdanên girîngtir dê li
Kurdistanê çêbin. Ji ba-
kurê Seqizê heya Urmiye,
Selmas, Xoy û Makuyê
kadroyên HDK’ê dest bi
têkoşînê kir û şiyarkirina
xelkê armanca wan a ye-
kemîn bû. Wan amadekari-
yên jêrxana maleke nû
dikirin û bê rawestan di liv û
tevgerê de bûn. Di
21.11.1945’an de “Hikumeta
Neteweyî ya Azerbaycanê -
Azerbaycan Millî Hükûmeti”
hat ragihandin. Ceifer Pîşewerî (1892 – 1947)
yek ji şoreşgerên îranî ku azerî bû, li gundekî
derdora bajarê Xelxal hatibû dinê. Ew yek ji da-
mezirînerên Hizba Komunîst a Îranê bû û di dema
Komara Gîlan a di sala 1921’an de komîserê karê
derve yê wê komarê bû. Desthilata hikumeta na-
vendî li Tebrîz û gelek bajar û deverên din ên
Azerbaycanê bi dawî bûbû. Li bakurê Îranê jî bi
piştgiriya Sovyetê Hizba Todeh ketibû nav ger û
xebateke berfireh. Êdî tiştek bi navê “Dewleta
Navendî” di qada xebatê dE diyar nebû.

Ev rewşa taybet li Îran, Azerbaycan û Kurdis-
tanê bû sedem ku gel hakimiyeta herêmên xwe
yên jiyanê bigire dest û kontrol bikin.

Li Kurdistanê zemînsaziyeke wiha li pey
bidawîbûna 20 salên desthilatdariya Riza
Şahê Pehlewî hatibû kirin û tenê pêwîst
bû hebûn û formê wê desthilatdariyê bê ragi-
handin. Ji ber wê jî roja di 22’yê Çileya
1946’an de Komara Kurdistan li qada Çarçira
hat ragihandin. Pêşewa Qazî wek serokê
HDK’ê bû serokomarê Kurdistanê jî.

KKoommaarr  ttêê  rraaggiihhaannddiinn
Di vê kombûna mezin û dîrokî de ku li qada

Çarçira wek şahiyeke neteweyî amadekarî jê re
hatibû kirin, Qazî behsa bername û planên xwe
yên pêşerojê kir û sond xwar ku di roj û saetên
xweş û nexweş de dê li rex gelê kurd bimîne.
Piştî 20 rojan kabîneya wezîrên komarê bi sero-
katiya Seyîd Ebdulrehman Siyadet ê ku bi navê
Hacî Baba Şêx (1884 - 1960) dihate naskirin, hat
avakirin. Kabîne ji kesên li jêr pêk hatiye; 

11.. Hacî Baba Şêx – Serokwezîr
22.. Mihemed Husên Seyfî Qazî – Wezîrê Pa-

rastin an jî Bergiriyê
33.. Mihemed Emîn Mûînî – We-

zîrê Karên Hundir 
44.. Ebdulrehman Îlxanîzade –

Wezîrê Karên Derve
55.. Seyîd Mihemed Eyûbiyan –

Wezîrê Tenduristiyê
66.. Mehmûd Welîzade – Wezîrê

Çandiniyê 
7. Sidîq Heyderî – Wezîrê Pro-

pagandayê
88.. Xelîl Xosrewî – Wezîrê Kar
99.. Ehmed Îlahî – Wezîrê

Aboriyê
1100.. Hacî Mistefa Dawûdî –

Wezîrê Bazirganiyê
1111.. Îsmaîl Îlxanîzade – Wezîrê Rê û Ban
1122.. Kerîm Ehmedîn – Wezîrê Post û Tel-

grafê
1133.. Mela Husên Mecdî – Wezîrê Dadê
1144.. Menaf Kerîmî – Wezîrê Perwerdê û

Çandê 
1155.. Ebdulrehman Îlxanîzade – Wezîrê Şê-

wirmediyê
Hinek jêder hejmara van wezîran kêmtir

didin diyarkirin. Nasnameya vê hiku-
metê nûxwazî û modernîte bû.

Tîrêjên Tava Mehabadê û
Komara Kurdistan

Tîrêjên Tava Mehabadê û
Komara Kurdistan

Li rojhilatê Kurdistanê piştî têkçûna
hikumeta Riza Şahê Pehlewî kurd ketin

nav liv û tevgerê û 
Komara Kurdistanê

damezirand. Komeley Jiyanewey
Kurd di damezirandina Komara
Kurdistanê de roleke girîng lîst
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