
Hevseroka MED TUHAD-FED’ê Safiye Akdag ji bo 
Meşa Gemlîkê ku di 6 şibatê de li dijî tecrîda  li hember 
Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan  wiha bang kir:” Em ê di 
6’ê sibatê de ji Gever û Qoserê, ji du milan bi girseyî ber 
bi Enqereyê û piştre jî ber bi Gemlîkê ve bimeşin. Ev 
meş dê heta 15’ê sibatê bidome. Bangawaziya me ew 
e ku hemû gel, li her qadê, li taxan û kolanan ji bo vê 
bixebitin û xwedî li vê meşa li hemberî tecrîdê derkevin. 
Ji bo pêşeroja zarokên xwe û tiştên qewimî dîsa dubare 
nebin divê bi taybetî yekitiya kurdan bê avakirin. Li her 
aliyê Kurdistanê û cihanê hemû kurd bibin yek û li hem-
ber vê tecrîdê xwedî li Meşa Gemlîkê derkevin.”

Li dijî tecrîdê xwedî li 
Meşa Gemlîkê derkevin

Parlementerên HDP’ê li dijî tecrîda li ser Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan 30 roj e nobeda edaletê digirin. 
Parlamenter Saît Dede di çalakiya de wiha axivî: 
“Qanûn ji bo her kesî ne divê bi heman rengî be? Lê 
mixabin em dibînin ku rewş ne bi vî rengî ye. Eger ne bi 
vî rengî be hingî çima li Girava Îmraliyê tecrîdeke giran 
heye ku mînaka wê li devereke din nîne? Li gorî kîjan 
qanûnî ev tecrîd tê meşandin? Li Tirkiyeyê çavkaniya 
pirsgirêkan hemûyan ev tecrîd û bêhiqûqî ye. Aşkera ye 
ku yekane rêya çareseriya hemû pirsgirêkan diyalog e. 
Ocalan ne tenê ji bo Tirkiyeyê ji bo tevahiya gelan per-
spektîfa çareseriyê pêşkêş kir.”

‘Tecrîd çavkaniya 
hemû pirsgirêkan e’

Yekîtiya Hêz a Demokratîk a Ewropa û rêxistinên Kur-
distanî ku li dijî tecrîda Îmraliyê wê di navber 1-15’ê 
Sibatê de gelek çalakiyan lidar bixin bi daxuyaniyeke 
wiha gotin: “Tecrîd di heman demê de, li dijî demokrat, 
pêşverû û rêxistinên sosyalîst ên li Kurdistan û Tirkiyeyê 
xebatan dikin, tê meşandin. Em bang li sazî û rêxistinên 
demokratîk ên li Ewropayê xebat dimeşînin, dikin. Di 
serî de banga xwe digihînin rêxistinên Tirkiyeyî û Kur-
distanî. Tecrîd di heman demê de êşkenceyek e, kesên 
dibêjin xwe ez mirov im, bi hevtiyar û demokrat im, divê 
li dijî tecrîda dermirovî bikevin tevgerê.”

Dê heta 15’ê Sibatê 
çalakî bê lidarxistin
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Rêberê Gelan Abdullah Ocalan ev 50 sal in bi berxwedana bê-
hempa li dijî pergala rizyayî ya kapîtalist li ber xwe dide. Ji ber vê-
berxwedanê îro hemû hêzên hegemon û dagirker li êrîşî Rêberê 
Gelan Ocalan dikin. Heke îro Rêberê Gelan Ocalan di îşkencexa-
neya Îmraliyê de di nava tecrîdeke girangirî tê girtin, sedemek yek 
jê ji me diqewime. Ev jî rê li ber şidandina tecrîdê vedike. Ji bo 
mere vê yekê baş fêm bike hewceye li geşedanên 24 saalan ên li. 
îşkencexaneya Îmraliyp binêre... (nivîsa Zana Welat)

Rêber Ocalan planên pergala kapîtalist vala derxist

Şer didome divê 
têkoşîn jî bidome

HPG’ê di meha çileyê de 31 dagirker ceza kir
HPG’ê  bi daxuyaniyeke bîlançoya meha çileyê aşkera kir û wiha 
got: “ Gerîlayên Azadiya Kurdistanê ku pratîka xeta berxwedanê 
ya PKK’ê û cewhera wê ya serkeftinê ye, her bihusta axa Kurdis-
tanê bi fedaî diparêze û li hemberî dagirker û nokeran têkoşîna 
xwe her dem û şertand e bênavber didomîne. Artêşa tirk a da-
girker ku bi piştgiriya teknîkî ya herî pêşketî ya NATO’yê dest bi 
operasyona dagirkeriyê ya berfireh li dijî xaka başurê Kurdistanê 
kir. Artêşa tirk a dagirker li hemberî îrade, tarza şerê fedaî û 
berxwedana dîrokî ya Gerîlayên Azadiya Kurdistanê, careke din 
têk çûye. Artêşa tirk a dagirker li hemberî berxwedan û çalakiyên 
xurt ên hêzên me derbên giran xwar, tevgera xwe ya dagirkirinê 

berfirehtir kir û ligel ku xwestiye ji vê rewşa xerab derkeve jî, 
nekariye bi ser bikeve.Di dîroka me ya têkoşînê de yek ji zivis-
tanên herî çalak hatiye jiyîn û rastiya gerîla ya ku di her demsalê 
de û di her şert û mercî de dikare li dijmin bixe derketiye holê. Bi 
vê re rewşa ku gerîla dikare di her meh û her rojê çalakiyan bike 
û derban li dijmin bixe derketiye holê. Hêzên me bi tarza şerê nû 
û taktîkên xurt ên gerîla bêhna dagirkeran çikandiye; li Zap, 
Metîna û Avaşînê destan nivîsandiye û di têkoşîna gelên bindest 
de, rûpelekî nû vekiriye. Li gorî bîlançoyê gerîlayan 120 çalakî 
kirin, 31 dagirker hatine cezakirin. Dagirkeran 252 caran bi çek û 
bombeyên qedexe êrîş kirin. Her wiha 10 gerîla jî şehîd bûne.”

Îranê ji destpêka salê 
ve 50 kes darve kir

Dewleta Îranê ya ku bi binpêkirinên 
mafê mirovan tê nasîn piştî serhil-
dana ku di 16’ê îlona 2022’yan de 
dest pê kir zêdetir ket rojeva cî-
hanê. Li gor daneyên ku tên parve-
kirin niha bi hezaran kes girtîne û bi 
sedan kes jî ji aliyê hêzên dewletê 
ve hedef hatine girtin. Her wiha Rê-
xistina Mafên Mirovan a Îranê da 
zanîn ku dewleta Îranê di kêmtirî 
mehekê de 50 kes darve kirine ku 9 
jê welatiyên kurd in. Rêxistinê di 
daxuyaniya xwe ya li ser mijarê de 
da zanîn: “Ji destpêka salê ve zê-
detirî 50 kes  ji aliyê desthilata Îranê 
ve hatine darvekirin.”Li gorî rapora 
salane ya HRANA’yê dewleta Îranê 
sala borî 565 kes darve kirin ku de 
11 jê jin bûn û 5 jî zarok bûn.

TECRÎDEKE MUTLEQ HEYE
 Endamê Komîteya Rêveber a PKK'ê Mûrat Karayilan 

der barê tecrîdkirina Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan û şerê li Herêmên Parastinê yên Medyayê 
wiha nirxand kir: “Li ser Rêber Apo êrîşeke dijwar 
heye. Ev bi şêwazê tecrîdeke mutleq, bi îşkenceya 
psîkolojîk pêk tê. Me gelek caran anîn ziman ku ev 
ne tecrîdek li ser kesekî ye. Ev tecrîdeke li ser gelekî 
ye, tecrîdeke li ser azadiya gelê kurd e, li ser 
paşeroja gelê kurd e, li ser demokrasiya Tirkiyeyê 
ye. Tecrîdek li ser hiqûq û edaletê ye. Tecrîdeke li 
ser dahatûya gelê herêmê ye. Yanî ev tecrîd 
tecrîdeke giştî ye, li pêşiya hiqûq, edalet, demokrasî, 
azadiyê astenga herî mezin e, ji ber ku bi vê tecrîdê 
li ser Kurdistanê siyaseta qirkirinê tê meşandin.

ŞERÊ HEYÎ WAN DA DESTPÊKIRIN
  Karayilan li ser şerê heyî wiha got: “Hem dewleta 

Tirkiyeyê ji aliyê xwe ve ji bo ser têkçûna xwe bigire 
bernameyan çêdike, daxuyaniyan dide. Hem jî di aliyê 
kurd de jî hinek şîrove têne kirin. Em dinihêrin ku rewş 
baş nehatiye fêhmkirin. Mirov ku bibêje dijmin reviya, ji 
Zapê çû û derket jî ne rast e. Lê mirov bibeje wisa her 
der girtiye û hakîm bûye ew jî ne rast e. Rastiyek heye, 
şerek heye û ev şer jî bi esasî dewam dike. Ji ber ku 
hinek şîrove welê raber dike ku weke şer bi dawî bûye, 
êdî sivik e. Halbûkî ne wisa ye. Ev yek bi xwe re hem re-
havetekê tîne hem jî heqîqet baş fêm nabe. Beriya her 
tiştî ez vê bibêjim. Şerê îro niha li bakur dibe, li her 
eyaletê dibe. Û niha li herêma Zap, Metîna, Avaşîn dibe. 
Ev şer ji aliyê dewleta Tirkiyeyê ve hat destpêkirin.”

GERÎLA ŞEREKÎ DÎROKÎ DIKE
  Karayilan wiha got: “Em hîn di nava hev de ne, şer 

dewam dike. Rewş wisa ye. Ev ji bo Gerîlayên Azadiyê 
yên Kurdistanê bêguman serkeftineke mezin e. Lê belê 
divê her kes zanibe ku ev ne hêsanî ye, bi fedakariyeke 
mezin dibe. Tenê bi hişmendiya xeta Rêber Apo, bi ruhê 
fedaî ev dikare pêk were. Her wiha bi şêwazekî pispor, 
bi şer dibe, taktîk rêbazek û stratejiyek li wir tê 
meşandin. Ev startejiyeke nû ye, ji bo tevahiya cîhanê 
nimûneyeke. Ev tiştekî nû diqewime, ne tiştekî ji rêzê 
ye. Ev ji bo hemû gelê kurd cihê şademaniyê ye. Îro keç 
û xortên kurd li wir îradeyeke mezin raber dikin, şerekî 
dîrokî dikin. Em bang li gelê xwe dikin, bi taybetî gelê 
me yê başûrê Kurdistanê piştevaniya wan egîdan bikin, 
wan bi tenê bernedin, li her derê piştevaniyê bikin, ji bo 
ev berxwedana dîrokî bi ser bikeve.”


