
Peymana Stenbolê ku di 11’ê gulana 2011’an de Tirkiyeyê 
îmzeya xwe danîbû binî, di 1’ê tîrmeha 2021’ê de bi bir-
yara serokkomarê AKP’î Tayyîp Erdogan hatibû feskirin. 
Bi vê biryarê re di serî de jin gelek partiyên siyasî, baro, 
rêxistinên civaka sivîl û sendîka daketibûn qadan û bertek 
nîşandabûn. Her wiha ji bo betalkirina vê biryarê jî serî li 
Şûraya Dewletê hatibû dayîn.Desteya Daîreyên Dozên 
Îdarî ya Şûraya Dewletê îtiraz red kiribûn. Piştî vê bi 
hezaran jin serî li Şûraya Dewletê dabûn. Daîreya 10’an a 
Şûraya Dewletê di 28’ê nîsanê de daxwaza 10 saziyên 
jinan nirxand û ji bo betalkirina... (dewama nûçeyê)

Biryara Şûraya Dewletê destkeftiyeke têkoşîna jinan e
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Bila gel bi erka xwe ya 
welatparêziyê  rabe

Gerîla çeper li dijmin teng dikin
HRE` derbarê çalakiyên xwe yên ku li hemberî dijmin 
pêk anîne de ev agahî da: “Di roja 12`ê gulanê de, li 
pêşiya gundê Til Medîq di encama çalakiyeke sekvanî 
de çeteyek hat kuştin. Di roja 13`ê gulanê de, li gundê 
Meşalê ya girêdayî Şera, 2 çete hatin kuştin, çeteyek jî 
birîndar bû. Di heman rojê de, li herêma Babê 2 
baregehên artêşa tirk a dagirker hatin hedefgirtin. Di 
encama vê çalakiyê de leşkerekî tirk û 2 çete hatin 
kuştin, 6 leşker û 3 çete jî birîndar bûn... ( dewama nûçeyê)

HPG li ser çalakiyên ku pêk anîne de daxuyanî da û wiha 
got:“Li herêmên Zap û Avaşînê li dijî êrîşên dagirkeriyê yên 
artêşa tirk a mêtinger, berxwedana dîrokî ya hêzên me 
dewam dike. Hêzên me di nava şert û mercên herî giran de bi  
li ber xwe didin û derbên giran li dagirkeran dixin. Artêşa tirk 
bi bikaranîna çekên kîmyewî bênavber sûcên şer dike. Da-
girkeran 39 caran bi çekên kîmyewî li çeperên berxwedanê 
dan. Hêzên me gelek çalakiyên xurt lidar xistin û di encamê 
de 15 dagirker hatin cezakirin... (dewama nûçeyê)

‘Divê em hêz ji berxwedana 
Newşirwan bigirin’

Konseya Rêveber a KCK’ê ji ber 
salvegera 5’emîn a wefata serokê 
berê yê Tevgera Goran Newşirwan 
Mistefa peyamek weşand û wiha 
got:“Di salvegera 5’emîn a wefata 
pêşeng û lîderê gelê me Newşirwan 
Mistefa de, em bi rêzdarî bejna xwe 
li ber bîranîn û têkoşîna wî ya mezin 
ditewînin, sersaxiyê ji malbata wî ya 
hêja re dixwazin. (dewama nûçeyê)

SADAT çete ye 
Erdogan ser çete!

Rêxistina SADAT'ê ku çeteyên 
Erdogan bi rêve dibe, çend roj e 
careke din di rojeva Tirkiyê de 
ye. Kemal Kılıçdaroglu li Meclîsê 
axivî û hin pirsan ji Erdogan kir; 
got, "Çi têkîliyên te li gel ew SA-
DAT'ê ku dixwaze bi navê Asrîka 
welatekî Îslamî damezrîne, heye? 
Tu çi şêwirmendî ji wan digrî? ... 
nivîsa Fehîm Işik

Niha jî 
 Kembera Tirkan!

Heta niha ya ku dihat zanîn Kem-
bera Ereban (Hizam el-Ereb) bû. 
Dibe ku dewleta tirka, ji vê siyaseta 
malxerab a dewleta Sûriyeyê sûd 
girti be. Jixwe dewletên mêtinger, 
çi kar û barên xerab û zerar û 
ziyana mirovahiyê têde hebe, bi 
lezgini ji hevdu werdigrin. Hema 
mirov dikare vê siyaseta mêtingerî 
û dagirkeriyê... nivîsa Ahmet Aktaş

Fermandariya Biryargeha Navenda Parastina Gel bi 
wesîleya meha Şehîdan peyamek weşand û qala 
şerê li Zapê, girîngiya vî şerî ya ji bo paşeroja Kur-
distanê û herêmê kir û got: “Têkoşîna me de gulan 
xwediyê cihekî taybet e.18’ê Gulanê Roja Şehîdan 
e. Em tevahî şehîdên gulanê û şehîdên şoreşê di
şexsê Hakî Karer, Xelîl Çavgun, Ferhat Kurtay,
Mehmet Karasungur, Şîrîn Elemhûlî, Ozan Mizgîn,
Azad Sîser û Çekdar Amedan de bi bîr tînin.”

GULAN XWEDIYÊ CIHEKÎ TAYBET E

GERÎLA DIKARE XWEDÎ LI XWE DERBIKEVE

sdf 
sdfdsdse... (dewama nûçeyê)

Êrîşên dijmin ê di 14’ê nîsanê de bi teknîk û 17’ê 
nîsan’ê de bi giştî li ser eyaleta Zapê destpêkirî, 
ne êrîşekî ji rêzê ye. Berxwedana niha li Zapê 
dibe ne berxwedaneke ji rêzê ye; berxwedaneke 
dîrokî ye. Pir mezin û bi wate ye. Me beriya vê jî 
got ku, “ew şer, şerê hebûn û tunebûnê ye. Di vê 
çerçovê de berxwedana tê meşandin, ji bo 
Serokatiya me, Tevgera me û ji bo siberoja gelê 
me û yên gelên heremê berxwedaneke dîrokî ye.”

BERXWEDANEKE DÎROKÎ TÊ DAYÎN

Dem ne ew dema ku gel li gerîla xwedî 
derkeve. Gerîla dikare bi xwe li xwe xwedî 
derkeve û gerîla hêzekî pêşeng e. Gel divê ne li 
gerîla, li erkên xwe yên welatparêziyê xwedî 
derkeve. Ango dem dema divê herkes li erka 
xwedî derkeve ye. Di çerçova Şerê Gel ê 
Şoreşgerî de erkên gerîla hene û erkên gel jî 
hene. Di vê çarçoveyê de divê ku gel li erka 
xwe xwedî derkeve... (dewama nûçeyê)

GERÎLA HÊZEKE PÊŞENG E

Sendîkaya Lokomotîf û Agirkujan a Îngilistanê (ASLEF) ji bo 
azadiya Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan bang kir. Yek ji 
sendîkayên herî mezin a Îngilistanê ASLEF ku zêdeyî 25 hezar en-
damên wê hene di kongreya xwe ya îsal ji bo Ocalan bang kir û 
delegeyan di kongreyê de posterên Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan 
hilgirtin û bi yek dengî  “Ji Ocalan re Azadî” gotin... (dewama nûçeyê)

Sendîkaya ASLEF 
ji bo azadiya 
Ocalan bang kir

Di semînerê de êrîşên da-
girkeriyê yên dewleta tirk ên 
li başûrê Kurdistanê û 
hevkariya PDK’ê ya bi da-
girkeran re hate nirxandin 
işaret bi girîngiya 
berxwedana gerîla hate kirin. 
Li bajarê Lleida yê Kat-
alonyayê, komîteya ‘Ponent 
amb Kurdistan (dewama nûçeyê)

Li Katalonyayê ji bo 
Kurdistan konferans
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