
Armanc tunekirina kurdan e 
KCK’ê Komkujiya Helebceyê komkujiyeke wisa ye ku di çarçoveya plana 
qirkirina kurdan de hatiye kirin. KCK’ê wiha got: “Di destpêka sedsala 
20’emîn de hêzên emperyalîst û dewletên mêtinger ên qirker li hev kirin û 
Kurdistan parçekirin. Kurdistan bi Peymana Lozanê ya ku em ê têkevin 
100 saliya wê de hat parçekirin û gelê kurd xistin nava pêvajoya înkar û 
îmhayê. Di vê sedsalê de hêzên mêtinger ên qirker li Kurdistanê bi dehan 
komkujî kirin û bi sed hezaran kurd hatin qetilkirin. Ziman, nasname û 
hebûna kurdan hate înkarkirin. Komkujiya Helebceyê ya ku di dîroka mi-
rovahiyê de yek ji komkujiyên herî bi êş e, yek ji van komkujiyan e. Dew-
letên dinyayê ne tenê li hemberî çekên kîmyewî yên li dijî gerîla tên 
bikaranîn, li hemberî dagirkirina rojava û başûrê Kurdistanê, êrîşên li ser 

Şengal û Mexmûrê, bombebarana rojane ya li ser erdnîgariya Kurdistanê, 
guhertina demografiyê, girtina kurdan û talanê jî bêdeng in. Ev helwesta 
dewletan tê wateya desteka ji polîtîkayên qirkirina li ser kurdan. Gelê 
Kurdistanê îro jî di bin gefa qirkirinê de ye. Polîtîkayên qirkirin û komku-
jiya li ser kurdan îro jî didome. Desthilatdariya faşîst a AKP-MHP’ê bi en-
camstendina li ser qirkirina kurdan dixwaze hebûna kurdan bi temamî ji 
holê rake. Di çarçoveya qirkirina li ser kurdan de li dijî gerîlayên ku Kur-
distanê diparêze û ji bo azadiya gelê kurd têdikoşe, her roj çekên kîm-
yewî tê bikaranîn, başûrê Kurdistanê tê dagirkirin, tê xwestin ku Şoreşa 
Rojava were tasfiyekirin, her roj li ser Şengal û Mexmûrê êrîş tên kirin, li 
ku derê kurdên welatparêz hebin dibin hedef û tên qetilkirin.”

MEŞA 50 SALAN YA AZADIYÊ
Endamê Komîteya Rêveber a PKK’ê Mûrat Karayilan destnîşan kir ku: “Rêber 

Apo beriya niha bi 50 salî, di Newroza 1973’yan de li Bendava Çûbûk a En-
qereyê civîna destpêkê lidar xist û bi rê ket. Vê pêngavê li Kurdistan û 

Tirkiyeyê bûyerên gelekî dîrokî afirand. Ji aliyê mirovî, gel, demokratîkbûn, 
azadiya jinan, azadiya civakî ve berxwedaneke mezin hate kirin. Yanî dikarim 

bibêjim ku ji bo gelê me pêngaveke mîladî ye. Wateya Newrozê ji bo civaka 
kurd, bi vê têkoşînê şûna xwe girt, îro li Kurdistanê Newroz bi ruhekî neteweyî 

yê gelekî mezin tê pêşwazîkirin.Newrozê destpêkê li Rêber Apo pîroz dikim û bi 
wesîleya Newrozê silavên xwe pêşkêş dikim. Her wiha Newrozê li hevrêyan 

hemûyan, xebatkaran, gelê Kurdistanê pîroz dikim.”

SEKNEKE YEKÎTIYA NETEWÎ DIVÊ
Karayilan wiha domand: “Bang li her kesî dikim ku vê pêvajoya dîrokî ya ku 

Peymana Lozanê dikeve sala sedsalî, bi sekna yekîtiya neteweyî pêşwazî 
bikin; nîşanî tevahiya cîhanê bidin ku em weke kurd hene, yek in, meşa me 

meşeke mirovahiyê ya mafdar û demokratîk e, kes nikare pêşî li vê meşê bi-
gire û em ê vê meşa xwe bi ser bixînin. Bi vî rengî divê em sala sedemîn a 

Lozanê pêşwazî bikin. Ev gelekî bi wate û girîng e. Di wê baweriyê de me ku ji 
vî alî ve wê pêşketin çêbibe, bi vê hêvî û baweriyê meşa Azadiya Rêber Apo û 

Kurdistanê wê bi ser bikeve. Newroza 2023’yan jî wê bibe destpêka vê yekê.”

Aştî bi demokrasî 
pêkan e

‘Erdogan kesek 
bêkêr û xirabe’ 

Meclisa Sûriya Demokratîk (MSD) 
civînek çapemeniyê li dar xist û dax-
uyaniyek da û got: ““Berê Şoreşa 
Sûriyeyê hat guherandin û ket 
xizmeta berjewendiyên aliyên ku 
tu eleqeya wan bi hêvî û xeyalên 
sûriyeyiyan re nîn e. Lê li aliyê 
dindestkeftiyên dîrokî jî hatin 
bidestxistin, destpêkê qalibên 
fikrî û siyaseta berê hatin 
şikandin, xwebawerî zêde-
tir bû. Ev her du destkeftî 
divê nehêlin ku ji dest 
bên dayîn.”

Siyasetmedarê kurd Dr Mehmud 
Osman da zanîn ku, Amerîka û 
Rusya pişgiriya siyaseta şerxwaz a 
dewleta tirk dikin û guh nadin 
bangên ji bo aştiyê. Osman got: 
“Ocalan her jo bo aştiyê gav di-
avêje lê Erdogan kesekî bêker 
û xirab e.” Bi van hemû pirs-
girêkên ku Erdogan rûbirû 
maye re, nabe carek din 
were hilbijartin. Lê çibêjim, 
hemû tiştek diyare, yên 
dijberê wî şeş partî ne û 
dibe ne yekgirtîbin.”

Agirê Kawayan li 
Şemzînan bilind bû

Li yek ji girîngtirîn navendên ku gelê kurd li 
dijî înkar, tunekirin, pişaftin û qedexeyan 
têkoşîna azadiyê lê meşandî Şemzînan a 
Colemêrgê starta Newroza 2023’yan hate 
dayîn. Hevserokê KCD’ê Berdan Ozturk 
destnîşan kir ku: “Newroza ji bo me ne tenê 
tê wateya gerandina govendan, her wiha tê 
wateya dayîna peyamên girîng. Newroza îsal 
dê bibe wesîleya azadiya fîzîkî ya Rêberê 
Gelê Kurd Abdullah Ocalan. Dehaqên hem-
dem dîsa li ber têkçûnê ne Ji ber ku birêz 
Ocalan li dijî vê rewşa aloz xwedî perspektîfa 
çareseriyê ye. Em jî heta dawiya ji vê per-
spektîfê bibawer in.” 
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Dewleta tirk a dagirker 28 caran bombe li Herêmên Paras-
tinê yên Medyayê barand. Navenda Ragihandin û Çape-
meniyê ya HPG’ê têkildarî êrişên dewleta tirk daxuyaniyek 
da. Di daxuyaniya Navenda Ragihandin û Çapemeniyê ya 
HPG’ê de hat gotin; “Di 14’ê Adarê de li qadên Saca, 
Çemço û Sîdayê çeperên me yên berxwedanê 28 caran bi 
obus, tank û çekên giran hatin bombekirin.” 

Êrîşên dagirkeriyê didome

‘Armanc divê  
Yekîtiya Neteweyî be’
Endamê Komîteya Rêveber a PKK'ê Mûrat Karayilan diyar kir ku Newroza 2023’yan 

dikeve 50’î saliya xwe a meşa Rêber Apo ji bo têkoşîna li dijî dehaqên serdemê û 
wiha got: “Newroz divê bi ruhê Yekîtiya Neteweyî bê pêşwazîkirin û pîrozkirin.”  

Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) bi her awayî dibe rojeva 
sereke ya Tirkiyeyê û Kurdistanê. HDP tevî doza girtinê ku li 
dijî wê hatiye vekirin jî wek partiya kilîd a hilbijartinê tê dîtin. 
Serdozgeriya Komarî ya Dadgeha Bilind doza girtinê li HDP’ê 
vekiriye. Ev doz li Dadgeha Destûra Bingehîn (AYM) berde-
wam dike. HDP’ê serlêdanek nû ji bo AYM’ê kir. Komîsyona 
Hiqûq û Mafên Mirovan serlêdanê amade kir û di serlêdanê de 
diyar dike ku di kampanyaya hilbijartinê de ne mimkin e 
parastina devkî bike û xwest dîroka parastina devkî taloqî piştî 
hilbijartinên 14’ê gulanê bê kirin.

HDP’ê serlêdanek 
nû ji bo AYM’ê kir


