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Yek ji fermandarê Biryargeha Navendî ya HPG’ê Hakî Ar-
manc rewşa dawîn a êrîşên dagirker ên ku dewleta tirk a da-
girker li ser Zap, Metîna û Avaşînê dabû destpêkirin, ji 
ANF’ê re nirxand. Fermandarê HPG’ê qala berxwedana 
gerîlayan a li gundê Fileha û Girê Hekariyê yên li ser xeta 
Zap û Metînayê kir û di axaftina xwe de bal kişand ser van 
tiştan: Operasyona dagirker a dewleta tirk di 14’ê nîsanê de 
bi êrîşa hewayî dest pê kir. Di 17’ê nîsanê de jî ji bejahiyê 
hatin ser Zapê. Piştre jî di 25’ê gulanê de li gundê Hekarî û 
Xeta Fileha dest pê kir. Êrîşa dagirker a ku dewleta tirk li 
başûrê Kurdistanê da destpêkirin di... (dewama nûçeyê)

‘Di her gavê de wê têk biçin!’

Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) beriya 5’emîn 
Kongreya Mezin, li Navenda Çandê ya Nazim 
Hîkmet 4’emîn Konferansa Xwe ya Mezin li dar 
dixe. Konferans bi dirûşma “Berxwedana Mezin 
Meşa Mezin” tê lidarxistin. Di konferansê de hev-
seroka HDP’ê Pervîn Bûldan axivî. Bûldan, diyar 
kir ku ew di serdemekî dîrokî de konferansa xwe li 
dar dixin û wiha got: “Em ê biryarên girîng bigirin 
û pêşeroja demokratîk bi hev re ava bikin. Ji ber ku 

HDP, hêza xwe ji paşerojê digire û nûnertiya hêvi-
yeke mezin dike. Weke nûnerên vê hêviyê, em ê 
têkoşîna xwe bi ked û fikrên xwe mezintir bikin û 
demokrasiyeke xurt û aştiyeke birûmet ava bikin. 
Hevserokê HDP’ê Mîthat Sancar  jî di konferansê 
de axivî û bal kişand ser pirsgirêka kurd û wiha 
got: “Tirkiye di nava krîzeke mezin de ye. Ev krîz, 
ne krîzeke 3-5 salî ye. Krîzên sedsalî ne. Vê desthi-
latdariyê ew mîrasa xerab a sedsalî... (dewama nûçeyê)

 Pêşeroja Tirkiyeyê tê diyar kirin

PDK AMADEKARIYA ŞER DIKE
Navenda Ragihandin û Çapemeniyê ya 
HPG’ê bi daxuyaniyekê ev hişyarî da: 
“Li gorî daxuyaniya rayedarekî PDK’ê 
ku bi navê Alîkarê Wezîrê Pêşmergeyan 
axivî, daxuyaniya Waliyê Duhokê û li 
gorî hin agahiyên îstîxbaratî yên 
gihîştine ber destê me, hêzên PDK’ê 
amadekariyan dike ku dest li vî şerê 
stratejîk ê navbera me û dewleta tirk 
werde.”

DIJMIN DI ŞER DE XITIMIYE
Daxuyaniya HPG’ê wiha ye: “Tê zanîn ku 
ji Avaşîn heta Metînayê li qadeke berfireh 
em bi dewleta tirk a dagirker re di nava 
şerekî giran de ne. Bi taybetî ji 25’ê gulanê 
û vir ve li aliyê girê Metîna-Amediyê di 
navbera hêzên me û artêşa tirk a faşîsta 
mêtinger de şerekî mezin diqewime. 
Dewleta tirk li hemberî hêzên me teknîka 
serdemê û çekên kîmyewî yên qedexekirî 
bi kar tîne û tevî vê yekê jî xitimî ye, nikare 
bi pêş ve biçe... (dewama nûçeyê)

Li Tirkiyê, Rojhilata Navîn û 
Cîhanê pirsgirêkên cûda yên 
civakê û xwezayê hene. Bi 
avakirina pergala dewletê qaşo 
dê pirsgirêkên civakan û ya 
xwezayê heta radeyekê bihati-
ban çareserkirin. Pergala 
dewletê ji dema Sumeriyan heta 
îro heye. Ev jî nêzî 5 hezar sal 
e. Bi gelek bîrdozî, ol û mezhe-
bên cûda ev dewletane û 
civakên Cîhanê hatine rêve-
birin. Xweza xistine bin rept û 
zepta xwe.Pergalên koledarî, 
lîberalîzîm... nivîsa Hasan Ozguneş

Bi neteweya demokratîk 
çareserkirina pirsgirêkan

Biryara Parlementoya 
Iraqê nayê pêkanîn
Dewleta tirk a dagirker li nava xaka Iraqê 
bi taybetî li sinorê Musil û Herêma Kur-
distanê zêdetirî 66 navend û baregehên 
xwe yên leşkerî avakiriye. Tevî biryara 
parlementoya Iraqê ji bo derxistina hêzên 
biyanî ji nav Iraqê heye, her wiha piraniya 
serkirdeyên siyasî yên Iraqê dixwazin 
dawî li êrîşên dewleta tirk ên li ser xaka 
Iraq û Herêma Kurdistanê were anîn, lê 
heta niha ev biryara... (dewama nûçeyê)

      Nasnameya 2 fermandarên 
YJA Starê hat eşkere kirin

Navenda Ragihandin û Çapemeniyê ya 
HPG’ê daxuyaniyek da û li ser şehadeta 
2 gerîlayan ev agahî bi raya giştî re parve 
kir:”Aşkere bû ku hevrêyên me Destîna û 
Rojda, payîza 2021’ê de li herêma 
Bestayê di operasyona dijmin de şehîd 
bûne. Hevrêyên me Destîna û Rojda ku ji 
bo tola komkujiyên dewleta tirk a qirker 
li gelê me kiriye hilîne tev li nava refên 
gerîla bûn, bûn... (dewama nûçeyê)

Nexweşxaneya Sahrayê bi 
leşkerên birîndar tijî bûye

Êrîşên ku dewleta tirk bi hevkariya 
PDK’ê di 17’ê Hezîranê de li herêmên 
Zap, Avaşîn û Metînayê yên Herêma Kur-
distanê dane destpêkirin bi pevçûnên di-
jwar didomin. Ji ber pevçûnên dijwar di 
xeta Colemêrgê de her roj liv û tevgera 
helîkopeteran û leşkerî heye. Rojên der-
basbûyî di xeta Colemêrgê de li gor 
agahiyên me bi dest xistibûn 127 cerde-
van biribûn herêma Zapê... (dewama nûçeyê)

Ji bo derxistina PKK’ê ya ji “lîsteya 
terorê” li gelek deveran kampanya-
yên îmzeyan tên meşandin. Di vê 
çarçoveyê de ji bo ku PKK ji “lîsteya 
terorê” were derxistin, bi pêşengiya 
Ciwanên Welatparêz ên Kurdistanê 
duh êvarê li Zanîngeha Raperîn a li 
navçeya Ranya ya Raperînê kampan-
yaya komkirina îmzeyan dest pê 
kir.Hêjayî bibîrxistinê ye ku Înîsiya-
tîfa Ji bo Kurdan Edalet a Navnete-
weyî bi mebesta ku PKK ji “lîsteya 
terorê” bê derxistin, di 13’ê kanûna 

2021’an de li seranserî welatên Ew-
ropayê dest bi kampanyaya îmzeyan 
kiribû. Di çarçoveya kampanyayê de 
tê hedefkirin ku 4 milyon îmze bên 
komkirin. Kampanya bi pêşengiya 
1000 rewşenbîr, akademîsyen, siya-
setmedar, zanyar, hunermend û aktî-
vîstên sosyalîst hatibû destpêkirin. 
Heman kampanya di 29’ê çileyê de li 
başûrê Kurdistanê jî bi tevlibûna 
gelek rewşenbîr, şexsiyetên ser-
bixwe, pêşmergeyên dêrin û siyaset-
medaran dest pê kiribû û hêj didome.

Ji bo derxistina PKK’ê ji lîsteya ‘terorê’ îmze hatin komkirin

PDK bi hewldanên xwe  
dixwaze şer berfirehtir bike
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