
Ji bo zimanê bijartî jî divê hêdî hêdî komîteyek li ser kar bike û bixebite. Niha dema vê ya rast e û derfetên vê yekê jî ha-
tine afirandin. Divê ji bo kurdiya bilind komîteyek were damezirandin. Kî ji ziman fêm dike, dikare çawaniya pêşvehatina 

ziman a hetanî roja îro lêkolîn bike, wan zanînan berhev bike û bi rêya xebateke demdirêj a vê komîteyê ve dikare zi-
manekî bilind a kurdî ava bike. Yanî mirov dikare soranî, kirmanckî, kurmancî û goranî ava bike. Piştre jî gel dikare vê 

yekê weke zimanê xwe bi kar bîne. Divê sîstema ziman wisa were meşandin... (Rêberê Gelan Abdullah Ocalan) 

Divê ji bo zimanê kurdî cihên azad bên afirandin

Li Hesekê, ciwan û gaziyan bi 
meşekê tecrîda li ser rêber Ab-
dullah Ocalan û siyasetên 
PDK'ê şermezar kirin. Meş ji 
aliyê ciwanên PYD’ê ve hat li-
darxistin. Tevahî enadmên par-
tiyê, gazî, ciwanên ji saziyên 
sivîl û leşkerî beşdarî meşî 
bûn. Di meşê de hat gotin ku  
heta pêkanîna azadiya fîzîkî 
ya  Ocalan têkoşînê bidome 
hat diyarkirin ku azadiya 
Rêbertî azadiya tevahî gelên 
bindestan e. 

Ciwanên Hesekê ji bo 
Ocalan li qadan bûn
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Gerîla bi rêbaza xwe ya 
nû dijmin vala derxist

Li Kanadayê ji bo PKK’ê kampanyaya îmzeyan
Ji bo PKK ji ‘lîsteya rêxistinên terorê’ bê derxistin, li bajarê Toronto yê Kanadayê bi 
pêşengiya Komuna Jin a Azad a Sara û Meclisa Gelê Kurd a Demokratîk a Torontoyê 
çalakiyek hat lidarxistin.Di çalakiyê de îşaret bi tecrîda li ser Rêberê Gelê Kurd Abdullah 

Ocalan hat kirin. Çalakî di çarçoveya 
kampanyaya global de ya ji bo derxistina 
PKK’ê ji ‘lîsteya rêxistinên terorîst’ hat 
lidarxistin.Komuna Jinên Azad a Sara û 
Meclisa Gelê Kurd a Demokratîk a 
Torontoyê bi rêya vê çalakiyê li Kana-
dayê dest bi kampanyaya îmzeyan kir.

ROJNAMEYA DÎJÎTAL

Xebatên HDP’ê ya 
mîtîngê didomin

Di 22'ê çileyê de dê Rêxistina HDP'ê 
ya Amedê li Qada Stasyonê bi 
beşdariya Hevserokê HDP’ê Mîthat 
Sancar û Hevseroka DBP’ê Saliha 
Aydenîz mitîng li dar bixe. Xebatên 
ji bo mitîngê ji aliyê HDP'a Amedê 
ve tên domandin. Di vê çarçoveyê de 
duh li navçeyên Hezro û Hênê xe-
batên mitîngê hatin kirin û banga 
tevlibûna mitîngê li gel hat kirin. 

6 roj in agahî ji 3  
kolberan nayê girtin

Li navçeya Şemzînanê ya Colemêrgê, 
3 kolberên ku ji Ûrmiyeyê ya Rojhi-
latê hatin herêma Şepeta Gerdî di ba-
hozê de winda bûn û 6 roj in agahî ji 
wan nayê girtin. Li her du aliyên 
sînor jî bi awayekî bisînor xebata 
lêgerîna kolberan hat kirin û li şopên 
wan nehatin dîtin. Hat ragihandin ku 
piştî barîna berfê bisekine wê careke 
din xebatên lêgerîna bên destpêkirin.

Çeteyên tirk li Efrînê  
25 kes revandin

Berdevkê Rêxistina Mafên Mirovan a 
Efrînê Îbrahîm Şêxo bîlançoya sûcên 
dewleta tirk ên ji destpêka salê û vir 
ve aşkera kir. Şêxo got ku di destpêka 
sala 2022’yan de çeteyên tirk 25 we-
latiyên gund û navçeyên Efrînê ya 
dagirkirî revandine. Şêxo têkildarî 
birîna daran got ku çeteyên tirk nêzî 
900 darên zeytûnan birîne û diyar kir 
ku dewleta tirk a dagirker û çeteyên 
wê 2 cihên dîrokî yên li gundên kan-
tona Efrînê wêran kirin û dizîn.

Ji Herêma Parastinê ya Medyayê Dilgeş Sason ku 
berxwedana gerîla ya dijî artêşa tirk a dagirker 
dişopîne behsa şer û berxwedana gerîla, êrîşên bi 
çekên kîmyawî û dijbertiya PDK’ê ya di sala 
2021’an de kir. Rojnameger Dilgeş Sason di dest-
pêka axaftina xwe de diyar kir ku di sala 2021’an de 
qeyrana ku ji aliyê sîstema desthilatdar ve hatî 
avakirin, gihiştiye asta herî jor û da zanîn ku dewleta 
tirk jî para xwe ji vê qeyranê girtiye. Sason diyar kir 
ku di sala 2021’an de îxaneta PDK’ê ya li dijî gelê 
kurd û tevgera azadiyê gihiştiye lûtkeya herî jor. 

ÎXANETA PDK’Ê 

Rojnameger Sason bal kişand ser taktîkên nû yên 
gerîlayan û ev tişt anî ziman: “Gerîlayên Azadiya 
Kurdistanê, di vê serdema zanist û teknîkê de xwe ji 
nû ve guhert. Gerîla li dijî dagirkerî û qirkirina gelê 
bindest, şerê hebûn û tunebûnê dide meşandin. 
Gerîlayên Rêber Apo xwe di hêla rêbazên şer de per-
werde kir û branşên perwerdeyan li darxistin. Di sala 
2021’an de bi rêbazên nû, gerîla dijmin binxist. Li 
Garê di bin pêşengtiya şehîd Şoreş Beytûşebap de, 
derbeyekî dîrokî li dijmin hat xistin û starta çalakiyên 
serkeftî hat destpêkirin.”... (dewama nûçeyê)

TAKTÎKÊN NÛ YÊN GERÎLA

Li pêş ATK'ê dê çalakiya ‘Em ê destûr nedin mirinan’ bê destpêkirin
Nobeda Edaletê ya malbatên girtiyên nexweş û girtiyen ku 
cezayê wan qediyane û nayên berdan li Baroya Amedê dabûn 
destpêkirin di roja 64'emîn de berdewam dike. Înîsiyatîfa Piş-
tevaniya Girtiyan ku navenda wê li Stenbolê ye, Hevserokên 
Rêxistina DBP'ê ya Amedê Hayrettîn Altûn û Seval Gulmez 
û endamên Komîsyona Jinan a Komeleya Hiqûqnasên ji bo 
Azadiyê (OHD) serdana malbatên girtiyan kirin. Berdevkê 
Înîsiyatîfa Piştevaniya Girtiyan Ûgûr Karadaş, di serdanê de 
axivî û diyar kir ku ji bo bi gelê kurd re têbikoşin û pişteva-
niya malbatên girtiyan bikin hatine serdana Nobeta Edaletê. 

Karadaş di axaftina xwe de agahî da ku ew ê jî bi şîara ‘Em ê 
destûr nedin mirinan’ li ber Saziya Tîpa Edlî (ATK) ya Sten-
bolê dest bi çalakiyê bikin û her rojên pêncşeman saet di 
13.00'an de çalakiya xwe li dar bixin. Her wiha Nobeta Eda-
letê ya li Wanê jî ket roja 39'an. Rêxistina HDP'ê ya Rêya 
Armûşê û gelek jinan serdana malbatan kirin. Di serdanê de 
Hevserokê HDP'a Rêya Armûşê Nadîr Çaka û jina bi navê 
Bahar Koçak axivîn û bang li malbatên girtiyan kirin ku pişt-
giriya malbatan bikin û destnîşan kirin ku daxwazên malba-
tan daxwazên wan in. 

Welat
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