
e-mail: info@rojnameyawelat.com ROJNAMEYA DÎJÎTAL6 Kanûn 2021 Duşem

Têkoşîna ji bo azadiya Rêber 
Apo divê bê berfirehkirin

Bila îxanet nekeve navbera me

Ji bo wergirtina cenazeyên gerilayên ku ji aliyê hêzên girêdayî PDK`ê ve hatibûn şehîdxistin ev 63 roj in çalakiya 
konvedanê a li dergehê Sêmalka yê di navbera başûr û rojavayê Kurdistanê de didome. Duh endamên Meclisa 

Navçeya Tirbespiyê çalakiyê dewr girtin. Di çalakiyê de ev bang ji gelê başûrê Kurdistanê hat kirin: “Divê gelê 
başûrê Kurdistanê dengê me bike ku berpirsyartiya xwe li beramberî şehîdan pêk bînin û ji bo wergirtina ce-

nazeyên şehîdên me piştgirî bidin. Daxwaza me hemûyan e ku yekitî çêbibe û îxanet nekeve navbera kurdan.”

Li Tirkiyeyê rêjeya birçîbûn û xizaniyê di mehek dawî 
de ji sedî 10 zêde bû. Êdî her tişt rojane buha dibe. Li 
gorî daneyên dawî di nava welatên Ewropayê de Tirkiye 
welatê 2’yemîn ê herî kêm ku bi heqê kêmtirîn mirovan 
dide xebitandin. Ev jî wateya ku di nava welatên Ewropa 
de herî zêde li Tirkiyeyê keda mirovan erzan e. Hem 
keda mirovan erzan e, hem welatiyên Tirkiyeyê her ku 
diçe feqîr dibin. Lê tişta balkêş li gel ku rêjeya xizanî û 
birçîbûnê ew qas zêde dibe, gelê Tirkiyeyê dengê xwe 
nake... Nivîsa Mehmet Alî Ertaş (dewama nivîsê)

Bêdengî qeyrana aboriyê kûrtir dike

DEMA DOR TÊ KURDAN...
Hevserokatiya Konseya Rêveber a KCK’ê têkildarî bir-
yara Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê ya li ser 
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan daxuyanî da û wiha 
got: “Ya rast, beriya niha jî hişyariyeke bi vî rengî 
dabûn Tirkiyeyê. Niha jî salek dem dane Tirkiyeyê ku 
ev yek jî nîşan dide, dema ku dor tê kurdan, Ewropa jî 
qanûn û biryarên xwe di dema xwe de bi cih nîne.”

DIVÊ TÊKOŞÎNA HIQÛQÎ BIDOME
KCK’ê her wiha di daxuyaniyê de ev tişt anî ziman: 
“Gelê me û dostên gelê me li gel têkoşîna ji bo azadiya 
fîzîkî ya Rêber Apo, divê têkoşîna hiqûqî jî bidomînin. 
Ji ber ku biryara ji aliyê Komîteya Wezîran ve hatiye 
dayîn, li gel têkoşîna hiqûqî ya ji bo misogerkirina 
azadiya Rêber Apo, serketineke hevgirtî ye. Lewma 
divê di sala 24’an a komployê de têkoşîna ji herdu 
aliyan ve bê meşandin û têkoşîna azadiya gelê kurd û 
azadiya Rêber Apo bê xurtkirin.”... (dewama nûçeyê)

Welat
Endamê Konseya Rêveber a 
KCK’ê Sabrî Ok li ser tecrîdkirina 
Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan, biryara Konseya Ewropayê 
ya têkildarî Abdullah Ocalan, 
rewşa heyî ya faşîzma AKP-MHP’ê 
axivî. Sabrî Ok bi bîr xist ku serlê-
dana parêzerên Ocalan û saziyên 
pêwendîdar a li Komîteya Wezîran 
a Konseya Ewropayê piştî 7 salan 
ket rojevê û got ku ya bi esasî girîng 
ew e ku gel ji bo azadiya Rêber Apo 
di asta siyasî, dîplomatîk, hiqûqî û 
civakî de li her qadê li ser pêyan be û 
têkoşînê bi biryardarî dewam bike. 
Her wiha Sabrî Ok diyar kir ku di 
encama têkoşîna tevgera azadiyê de 
faşîzma AKP-MHP'ê gihîştiye ber 
tunebûnê... (dewama nûçeyê) 

Temenê faşîzma 
AKP-MHP’ê diqede

Li gorî Tora Mafê Mirovan ya Kur-
distanê, pêr hêzên rejîma Îranê li 
sînorê Qesrî Şîrîn ya li Kirmaşan, 
êrîşî komek kolber kirine. Torê 
diyar kir ku di encama êrîşê de we-
latiyê bi navê Hebîb Rustemî (32) 
yê bavê 2 zarokan bû, jiyana xwe ji 
dest daye. Li gorî Tora Mafê 
Mirovan tu barek li gel Hebîb 
nebû, hêzên rejîmê li nêzî sînorê 
Perwêzxan êrîş kirine û wî kuştine.

Hêzên Îranê  
kolberek qetil kirin

Berdevka Meclisa Jinan a HDP’ê 
Ayşe Acar Başaran bi tevlibûna 
endamên Komîsyona Jinan û par-
lamenteran li avahiya giştî ya par-
tiya xwe civîna çapemeniyê li dar 
xist û rapora xwe ya derbarê 
Kampanya ‘Ji Xizaniya Jinan re 
Na’ de aşkera kir. Başaran ku ra-
porê aşkera kir, bang li hemû par-
tiyan kir ku nûnertiya wekhev 
bikin rêznameya partiyên xwe.

Başaran bang li 
partiyên siyasî kir

Emîne Şenyaşar ku hevser û du 
kurên wê ji aliyê xizmên parlamen-
terê AKP'ê Îbrahîm Halî Yildiz ve li 
navçeya Pirsûsê di 14'ê hezîrana 
2018'an de hatin qetilkirin, tevî kurê 
xwe Ferît Şenyaşar ê di heman êrîşê 
de birîndar bû, li ber Edliyeya Ri-
hayê nobeda edaletê dewam dike. 
Malbat, duh ji ber ku dawiya hefteyê 
bû  çalakiya xwe li mala xwe ya li 
Pirsûsê dewam kir. Malbata Şenya-
şar di roja 273'an a çalakiyê de li ser 
hesabê Twitterê ev peyam parve kir: 
"Hikûmetên ku bingeha xwe ne eda-
let be, riziyayî ne. Di hejîneke biçûk 
de wê hilweşe. Rêveberiya ku li pişt 
zaliman disekine, bila hilweşe. Hil-
neweşe bila tarûmar bibe."

‘Hikûmetên ku li pişt  
zaliman in bila hilweşin’

Nobeta Edaletê ya xizmên 
girtiyên nexweş û girtiyên în-
fazê wan hatine şewitandin 
ku bi armanca ku bên berdan 
li Baroya Amedê dabûn dest-
pêkirin di roja 21'an de ber-
dewam dike. Her wiha sazî û 
rêxistinên cuda serdana mal-
batan dike. Duh jî hevsero-

kên HDP'a Amedê Zeyyat 
Ceylan û Gulistan Atasoy û 
gelek endam û rêveberên 
HDP'a Amedê serdana mal-
batan kirin. Di serdanê de 
Zeyat Ceylan axivî û ev tişt 
got: “Sekna malbatên girti-
yan ji bo me pîroz e. Dayi-
kên me rûmeta me ne. 

Têkoşîna tê dayîn ne tenê 
têkoşîna malbatên girtiyan 
e. Herkesê xwedî wijdan 
divê li cem malbatan be.” 
Gulistan Atasoy jî destnîşan 
kir ku heke bê xwestin ku 
asta demokrasiya welatekî 
bê hînkirin divê ku li girtî-
gehên wî welatî bê nêrîn. 

‘Divê her kesên xwedî wijdan li cem malbatan be’
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