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Li Tirkiyeyê hilbijartineke nû ya se-
rokkomariyê pêk tê.  Lê belê wextê

ku mirov li namzedên AKP, CHP û MHP’ê
dinêre dibîne ku di vê hilbijartinê de dê
tu tiştî neguherîne. Piştî vê hilbijartinê
di aliyê siyasî, civakî, aborî û çandî yên
Kurdan, Tirkan, elewiyan,  suniyan û
hemû beşên din ên civakê de tu guher-
tin çênebe. Wekî ku yên tê yê berê bi bîr
tîne dê hilbijartineke nû pêk were.  Di
vê hilbijartinê de ne demokrasî hêzên
hegemon têkevin vê hilbijartinê. 

Bêguman di hilbijartinên serokoma-
riyê de aliyê cuda tenê dê HDP be. HDP
wekî  partiyeke ku di welatê hevpar û
neteweya demokratîk  de jiyana azad û
demokratîk hedef digire ji bo gelan ve-
bijarkek nû datîne holê.  Di rewşa dijbe-
riyê ya ku hêzên hegemon li Tirkiyeyê
derxistiye holê de namzêdê yekane yê
ku li Tirkiyeyê aştiyê pêk bîne HDP ye.
Namzedê vê partiyê li şûna ku demogojî
û lafbaziyê bike, bi projeyan tevli hilbi-
jartinê bibe. Li Tirkiyeyê hê jî polîtîkaya
bajar nehatiye derbaskirin û li şûna vê
yekê bi hişmendiya perspektîfa Tirkiyeyê
derkeve pêşberî civakê. 

Namzedê CHP û MHP’ê nîşan dide ku
hê jî li Tirkiyeyê vebijarkek nû  derneke-
tiye holê. Namzedê AKP, CHP û MHP nî-
şan dane di nava pêşbaziya bişibin hev
de ne. Di reklamekê de wekî gotina ‘Tu
cudatiya me ji hev nîne, em bankaya Os-
maniyan e’ tenê navê wan guherine. Cu-
datiya wan tenê ev e. Ji bilî vê yekê ger
ku cudahiyek hebe bila deynin holê.  Er-
dogan dibêje ‘li cihê ku eslê wê hebe ji
teqlîdê wê dû bikevin’. Wisa xuya ye ku
propagandaya xwe li ser vê yekê bike.
Ekmeleddîn Îhsanoglu jî dê bibêje mi-
silman û nîjadperest ez im. Her du alî jî
dê têkevin nava pêşbaziya herî zêde ez
misilman û nîjadperest im. Bi vî awayî
hestên civakê yên millî û olî bi kar bînin.

Li Tirkiyeyê ne ol ji dest diçe û he jî
millet. Li ser van nirxana ketina hilbijar-
tinê bêhurmetiya li hemberî  gel e. Li Tir-
kiyeyê pirsgirêka bingehîn a bi hev re
nejiyîna nasname û baweriyên cuda ye.
Heta ku projeyeke di vê der barê de da-
neynin holê, bangewaziya hestên olî û
millî yê civakê ji ser nixumandina hêvi-
yên civakê yên çareserkirina pirsgirêkan
e. Di vê hilbijartinê em ê bibn şahidê laf-
bazî û dest nedin pirsgirêkên bingehîn
ên civakê. 

Ev dijberî û rewşa ku civak nikare jê
derkeve ku ji hêla AKP û CHP’ê hatiye
derxistin, tenê namzedê HDP’ê dikare vê
rewşê ji holê rake. Li Tirkiyeya ku hişmen-

diya di welatê hevpar de neteweya de-
mokratîk pêş bikeve hemû pirsgirêk dê
yek bi yek çareser bibin. Tu pirsgirêkên
derve û hundir ên ku neyên çareserkirin
dê nemînin. Ne tenê feqîriya aborî, feqî-
riya siyasî, civakî û çandî jî bi dawî bibin.
Tirkiye di nava dewlemendiyê de feqîrî;
di aliyê civakî û çandî ev erdnîgariya ber-
hemdar e dê zuwabûnê nejî. Hemû pro-
jeyên HDP’ê ji bo gelên Tirkiye û Rojhilata
Navîn dê bibe model. Wê demê Tirkiye
dê di navbera Rojava û Rojhilat de di aliyê
erênî de rola pirê bilîze.  

Namzedê HDP’ê; namzetê Kurdan, Tir-
kan, elewiyan, suniyan, hemû beşên et-
nîkî û olî yên civakê, jinan, ciwanan û
kedkaran e. Bi gotineke din ji bilî çengek
zumreyên kêfxweş namzedê hemû ge-
lan e. Hilbijartina ku di navbera AKP, CHP
û MHP’ê de derbas bibe; bibe hilbijartina
ku hemû  jinan, kedkaran, ciwanan be-
şên etnîk û olî yên ciwakê wêde dike.  Di
nava van her du namzedên pergala he-
gemon de muxtacî vebijerekî kirin ji bo
Tirkiyeyê tê wateya mehkûmkirina pe-
gala ku mirov nükaribe lê bijî. Heta ku
ev zincîra mehkûmiyetê neyê şikandin,
Tirkiyeke demokratîk û jiyana azad ni-
kare bê avakirin. 

Dixwaze bila Tayyîp an jî Ekmeleddîn
bê hilbijartin ev tê wateya ku Kenan Ev-
renek nû hatiye hilbijartin. Her du kes jî
bi hêsanî dikarin bi Destûra Bingehîn a
Kenan Evren bi rê ve bibin. Ji ber vê yekê
li Tirkiyeyê serokwezîr û serokomar tên
guhertin lê hişmendî û Destûra Bingehîn
a 12’ê îlonê naguhere; ji tiştên Kenan Ev-
ren re jî dibêjin ne baş e. Lê belê ev Des-
tûra Bingehîn a di encama vê nebaşiyê
de derketiye holê hê jî bi awayekî esasî
cihê xwe dimîne.  Ev Destûra Bingehîn a
ku van nebaşiyan armanc dike nabe ku
mirov rêvebirina Tirkiyeyê ji vê re bihêle.
Ew qas zilm, îşkence û çewisandin pêk
nehatibana nikarîbûn Destûra Bingehîn
a 12’ê îlonê derxînin. Gotina ‘12’ê Îlonê
nebaş e’ û jiyana bi wê re bêrûmetî û
şerm e. Demekê Turkeş digot ‘Ez di hundir
de me, lê fikra min li desthilatdariyê ye’.
Niha jî Kenan Evrenê tê darizandin dibêje
ku Tirkiye bi Destûra Bingehîn a ku min
amade kiriye tê birêve birin. Fikra Erdo-
gan jî Îhsanoglu jî hişmendiya Kenan Ev-
renê ku li gorî şertên niha hatiye çêkirin.  

Erdogan jî Îhsanoglu jî kesên yek dew-
let, yek millet, yek welat, yek al, yek ol û
yek ziman in. Kesên ji vê hişmendiyê ne
heta niha çi xêra wan gihîştiye Tirkiyeyê
wê xêra van bigihêjê! Tenê xêra ku ji van
re bê kirin ‘Na’ ye.  
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Ji Kenan Evren 
ên nû re na!
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Dr. Thomas Schmidinger yek ji poli-
tolog û civaknasên ciwan ê Awus-

turyayî ye ku li ser mijarên Rojhilata Nêzîk
û Kurdistanê dikare weke pispor were dî-
tin. Sedema vê jî ew e ku ew ne bi tenê bi
akademisyeniya xwe lê belê bi çalakvaniya
xwe ya siyasî jî nêzî van babetan e. Schmi-
dinger halê hazir li Zanîngeha Viyanayê
dersan dide. Min jî li ser mijara peydabûna
Dewleta Îslamî li Iraq û Şamê (DAIŞ)´ê, te-
sîrên wê li Rojhilata Nêzîk û Kurdistanê û
perspektîfên ku ew ji bo Kurdistanê û he-
rêmê bi giştî dibîne, hevpeyvînek kir.

Serketina DAIŞ´ê ne surprîz bû
Li ser pirsa ka gelo serketina Dewleta Îs-

lamî li Iraq û Şamê (DAIŞ) li Iraqê bûyereke
kes ne li bendê bû yan mirov dikarî hesabê
van bûyeran bike, Schmidinger bi reheti-
yeke darîçav dibêje, wî ya rastî hesabê wê
dikir ku piştî tepisandina tevgera mixale-
fetê ya sunî li Mûsilê û deverên sunî yên
Iraqê ev dever bi rengekî pişta serhilda-
neke suni bikin û li van deveran DAIŞ bi
hevkariya bi eşîrên sunî yên ji mêj ve nerazî
ji siyaseta serokwezîrê Iraqê Nûrî el-Malikî
û baasî yên kevin bi lezeke nedîtî bi ser
kevin. Li gorî Schmidinger DAIŞ ne xwedî
hêzeke ewqasî mezine ku van deverên di
warê eskerî de li wan bi ser ketî demeke
dirêj kontrol bike û eşîrên Ereb û Baasiyên
kevin wê di birêveberiya van deveran de
bi dewreke girîng rabin. Ya Schmidinger
ne li bendê bi xwe ew bû ku artêşa Iraqê
evqasî zû bişke û tevahiya sîleh û cebilxa-
neya xwe ji DAIŞ´ê re hişt. 

CIA têk çû
Surprîzeke din ji bo wî matmayîn û nea-

madebûna Dewletên Yekbûyî yên Emerî-
kayê (DYE) bû. Li gorî wî rêxistina îstîxba-
rata Emerîkî (CIA) li Iraqê bi tevahî bi bin
ketiye. Schmidinger piştî ku dibêeje ew ne
pispor e di miara îstîxbaratê te fikra xwe
ya der barê mijarê de weha îfade dike: „Bi
min waye ku êdî ew lehiyeke agahiyan
dide ser wan û nizanin çawa van agahiyên

bêhed û bêhesab binirxînin. Di heman
demê de diyar e ku li Iraqê ne xwediyê
strukturên baş ên îstîxbarî ne.”

Rewşa dawî û statuya Kurdan 
Li ser nîqaşên di biwara serxwebûna

Kurdistanê de jî Dr. Thomas Schmidinger
hewce dît bibêje, wî timî tercîhkiriye pirs-
girêka Kurd bi xweseriyê û di nava sînorîn
dewletê heyî bi demokratîkbûyîna wan
çareser bibe. Sedema wê jî ji bo wî li aliyekî
dewletên heyî yên neteweyî ne û li aliyê
din jî yeknebûna aktorên siyasî ya Kurd e.
Schmidinger îşaret bi jihevdeketina de-
fakto ya Iraqê kir û weha pêde çû: „Îhtîmal
kêm e ku artêşa Iraqê deverên ji dest çûne
ji nû ve bi dest bixe, dîsa îhtîmal kêm e ku
DAIŞ Iraqa mayî dagir bike.Iraq halê hazir
defakto dabeş bûye li sê parçeyan. Heke
ev rewş demeke dirêj dewam bike, hingê
zehmet e mirov li bendê be ku DYE û ci-
vaka navneteweyî ji Kurdan bixwazin di
nava Iraq jihevdeketî de bimînin. Ev ê hîna
çend mehan dewam bike, lê belê ez fêm
dikim ku Mesûd Barzanî wê bixwaze kêliyê
bi kar bîne û di nava çend hefte yan jî me-
hên bê de serxwebûnê ragihîne.” Schmi-
dinger dibêje, lê belê ev e pirsgirêkên Kur-
dan çareser neke, lewma deverên sînor ên
ji Kurdistanê qutkirî û li ser wan li hev ne-
hatî kirin xwedî potansiyeleke xurt a alo-
ziyê ne. Rewş û çarenûsa deverên Tirkma-
nan û Xirîstiyanan, rewşa Kurdên Feylî li
başûrtir û statuya Şengalê  jî li gorî Schmi-
dinger ji wan pirsgirêkan in ku wê çarese-
riyekê zehmet bikin.  Bi ser dejî cîrantiyeke
mihtemel a bi DAIŞ´ê re jî ji bo Kurdista-
neke serbixwe ya siberojê ne ji xeberên
xweş e.

Li ser pirseke di biwara helwêsta dew-
letên cîran û hêzên navneteweyî de Dr.
Thomas Schmidinger bi bîr xist ku Îran ji
mêj ve dibêje, ew li dijî Kurdistaneke ser-
bixwe ye. Herçî Tirkiye ev çendeke sînyalên
tevlîhev dide û weha dewam kir: „Hin sin-
yal hene ku mirov dikare şîrove bike weke
ku Serokwezîrê Tirk R.T. Erdogan dikare
serxwebûna (Başûrê) Kurdistanê ya Bar-
zanî qebûl bike, weke dewleteke tampon
di navbera xwe û DAIŞ´ê de.” Dema Schmi-

dinger got, „Elaqeya vê yekê heye bi pey-
wendiya şexsî ya baş re ya di navbera Er-
dogan û Barzanî de” ya pêşî hate bîra min
peywendiya baş a di navbera Erdogan û
Beşar Esed de bû, ez vê fikra xwe li vir di-
westînim û li mijarê vedigerim. Li gorî
Schmidinger îhtîmal e Tirkiye qebûleke
muhtemel a serxwebûna Başûrê Kurdis-
tanê girêbide bi tawîzên mezin ên ji bo
hindikayiya Tirkman re, weke xweseriyeke
berfireh ji bo Tirkmanan.    

´Cinawirê ji Tirkiyeyê 
ketî bi Tirkiyeyê ket´
Li ser paşxana serketina eskerî ya DAIŞ´ê,

Dr. Thomas Schmidinger bal kişand ser tê-
kiliyên mihtemel ên di navbera rejîma Sû-
riyeyê û DAIŞ´ê (û Cebhet el-Nusra) de û
got, ji bilî vê Tirkiyeyê û hin dewletên ken-
davê yan alîkarî dan DAIŞ´ê yan jî qet nebe
çavên xwe bi alîkariya pê re miç kirin. Weke
mînak jî bi awayekî girseyî derbasbûna şer-
vanên navneteweyî ji Tirkiyeyê ber bi Sû-
riyeyê ve mînaka Schmidinger behsa wê
kir bû. Li gorî Schmidinger ev cinawirê ji
Tirkiyeyê ketî êdî bi Tirkiyeyê ketiye. 

Ji bo Rojavayê Kurdistanê jî Schmidin-
ger tercîha mihtemel a Tirkiyeyê û hel-
wêsta wê ya beramer DAIŞ´ê weha di-
nirxîne: „Bi awira Tirkiyeyê, PYD ya ku
xwîşka PKK´ê ye, bêguman hê jî li gorî
DAIŞ´ê ya xirab e. Lewma Tirkiye tevî pê-
vajoya çareseriyê ya giran a bi PKK´ê re
jî difikire ku xweseriyeke mayînde ya
PYD´ê li Rojava wê bandorê li herêmên
Kurd ên li Tirkiyeyê jî bike´. Li gorî Schmi-
dinger, ev helwêsta Tirkiyeyê dikare bi-
guhere heke pêvajoya çareseriyê li Tir-
kiyeyê serketî bi dawî bibe.

´Parçebûn Kurdan lawaz dike’ 
Dr. Thomas Schmidinger îşaret bi dîna-

mîka aloziya navxweyî ya di navbera Kur-
dan de kir û weke mînak jî behsa helwês-
tên ENKS û MGRK´yê beramber hev kir û
got, “ev parçebûna helwêstên aktorên cihe
dikare di vê kêliya dîrokî de doza Kurdan
lawaz bike.” Bi awayekî ku ji bo min jî bal-
kêş be Schmidinger pirsa perspektîfên

mihtemel ji bo Mezopotamya û Kurdistanê
anî ser pirsa pêkhatina dewletên nû yên
bi îstqrar û serxwebûn û xweseriyan û
weha peyivî: “serketina yek yan jî gelek
dewletên serbixwe wê girêdayî pirsa eko-
nomî polîtîka van dewletan be. Ka gelo ev
dewlet wê bibin dewletên civakî û demo-
kratîk yan bi xwe bi wê tehlûkeyî re rûbirû
bibin ku ji hev de bikevin.”

´Ekonomî Polîtîk wê diyarker be´
Schmidinger fikarên xwe ji ber ekonomî

polîtîka neo-lîberal a Başûrê Kurdistanê a
ku rê li ber peydabûna çîneke dewlemend
a bajarî û çîneke xizan a gundewarî vekir,
îfade kirin û got, “ev newekheviyên civakî
yên radîkal û her radîkaltir dibin, ji bo si-
berojê pirsgirêkeke mezin in.” Schmidin-
ger dibêje herçî birêveberiya li Rojava ye
xwedî xeteke cuda ya îdeolojîk e, lê belê
di hevpeyvîna xwe ya bi Asya Abdullah re
kirî li ser pirsa wî ya li ser konsepta siyaseta
aborî ya Rojava, behsa fikrên sosyalîst ne-
hatiye kirin û ev jî dike ku ew fikaran di bi-
wara ekonomî polîtîka Rojava de jî bike. Ji
bo Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdis-
tanê Schmidinger fikara xwe ya mezin jî
tîne ziman û dibêje, li birêveberiyên ku
aboriya xwe disipêrin firotina çavkaniyên
xwezayî (weke petrolê) potansiyela pey-
dabûna rejîmên otorîter jî zêde dibe. 

Tevlibûna nava refên YPG/YPJ'ê roj bi roj zêde dibin. Li Efrînê 35 ciwan
û li Qamişlo jî 21 jinên ciwan piştî perwerdeyên xwe yên bingehîn û

leşkerî beşdarî refên YPG/YPJ'ê bûn. Li Efrînê, dewreya perwerdeyê ya bi
navê Şehîd Bêrîtan a bi beşdariya 35 ciwanan li Akademiya Şehîd Xebat
berî 10 rojan destpê kir, bi merasîmekê bi dawî bû. Di merasîmê de yek ji
fermandarên YPG/YPJ'ê girîngiya perwedeyê, berxwedana li hemberî çete-
yan, parastina herêm û gelê Rojava anî ziman. Paşê şervanên nû sonda
leşkerî xwarin û soza parastina xaka welat û hemû pêkhateyan dan û diyar
kirin ku wê rêya têkoşerên azadiyê bişopînin. Piştî ku merasîm bidawî bû,
şervanên nû li tugay, yekîne û tabûrên herêmê hatin erkdarkirin. Li Qamişlo
jî, jinên ciwan ku tevli dewreya Şehîd Sarya a Akademiya Şehîd Nejbîr bûn,
piştî perwerdeya 2 mehan, tevlî YPJ’ê bûn.  Piştî perwerdeyê ji bo 21 şervanên
nû merasîm hate lidarxistin. n ANHA/EFRÎN/QAMIŞLO

Li ser riya Hesekê û Til Temir teqîn pêk hat. Di encama teqînê
de endamê Meclîsa Gel a Til Temir Ebdil Îlah Hecî Qasim

jiyana xwe ji dest da. Li gorî nûçeya ANHA´ê teqîn doh saet di
04.00’an de pêk hat. Dema endamê Meclîsa Gel a Til Temir Ebdil
Îlah Hecî Qasim ji Hesekê bi tirimpêla xwe vedigeriya Til Temir, 2
kîlometre li başûrê gundê   Til Sekra teqîn pêk hat. Di encama
teqînê de Hecî Qasim jiyana xwe ji dest da. Hate fêrbûn ku teqîn
ji ber bombeyek ku berê li ser rê hatiye bicîhkirin, pêk hatiye. Ce-
nazeyê Qasim anîn Til Temir û li Goristana Şehîd Rustem Cudî ya
li gundê Berkevirê yê Dirbêsiyê sipartin axê. Ebdil Îlah Hecî Qasim
ê 42 salî zewicî û 2 zarokên wî hene. Qasim di heman demê de
endamê Desteya Alîkariyê bû jî. n ANHA/TIL TEMIR

Li Til Temir êriş Soza parastina xakê dan

‘Tercîha Tirkiyeyê DAIŞ e’
Dr. Thomas Schmidinger: Tirkiye difikire ku xweseriyeke mayînde ya PYD´ê li Rojava wê bandorê li herêmên Kurd ên li Tirkiyeyê jî bike

Şaredarê Êlihê yê berê Necdet
Atalay ku di operasyona bi

navê “KCK’ê” de hatibû girtin piştî
serbest hat berdan çû bajarê xwe
Êlihê. Atalay yê ku nêzî 5 salanin girtî
bû, pêr serbest hat berdan û ji girtî-
gehê derket. Siyasetmedarê Kurd
Atalay li Êlihê ji aliyê bi sedan welati-
yan ve hate pêşwazîkirin. Hevsaro-
kên BDP’ê, Hevşaredarên Êlihê,
endam û rêveberên BDP’ê û gelek
sazîyên sîvîl jî di nav de, bi sedan kes
tevli pêşwaziyê bûn. �Atalay, ji bo
eleqeya gel spasiyên xwe pêşkeş kir
û diyar kir ku ewê heya dawiyê li
pey şopa tekoşerên xwe bimeşin.
Atalay, bi lêv kir ku armanca wan ya
herî sereke azadiya gelê kurd û Rê-
berê Gelê Kurd Abdullah Ocalan e û
wiha got: “Em heya ku azadiya Se-
rokê xwe nebînîn, em nabêjin, em
azad in. Tişta herî sereke azadiya se-
rokê me ye û azadiya gelê kurd
e.”��Emê bi ser kevin Şaredarê berê
yê Êlihê Nejdet Atalay, desnîşan kir
ku dewlet qet nikare pêşiya gelê
kurd bi girtîgehan bigîre û wiha do-
mand: “Keç û xortên kurdan bi
dehan caran li kolanan di nava êş û
îşkenceyan de, di nava zilma dew-
letê de hatin îmtîhan kirin. Lê her
dayim bi baweriyeke mezin bi ser
ketin.  n DIHA/ÊLIH

Atalay li Êlihê ye

Dewleta Îranê her tim bi îdaman tê
rojevê û demên borî cezayê îdamê

dabû 59 girtiyên siyasî yên kurd û li girtî-
gehan li hember girtiyên kurd pêkanînên
dij mirovî didomin. Girtiyên siyasî yên bi
navê; Hamed Ehmadî, Kamal Molaî, Jams-
hidand Dehqani, Cîhangîr Dehqanî, di
14’ê hezîranê de çalakiya rojiya mirinê
dan destpêkirin û çalakî di roja 18’emîn

de ye. Xwestin girtiyên siyasî, ji girtîgeha
Gohardeştê sirgûnî girtîgeheke din bikin
û piştî ku hewldanên girtiyan encam
neda, 4 girtiyan bi dest grevê kirin. Li gorî
nûçeya ÎRNA’yê girtiyên siyasî bi hincetên
li dijî rejîmê derketine, li hember xwedê
derketine rastî cezayê îdamê hatine, girtî
piştî ku ketin grevê zeyîf dibin, pirsgirêkên
gurçik re rû bi rû ne û xwîn ji medê girtiyê

bi navê Hamed Ehmedî çûye. ��

Bi darvekirinê re rû bi rû ne
Rêxistina Mafê Mirovan a Rojhilatê Kurdis-

tanê, di 25’ê Nîsanê de der barê siyasetme-
darên kurd ku cezayê îdamê li wan hatiye
birîn daxuyanî dabû û hatibû gotin ku ce-
zayê îdamê ji 59 girtiyên siyasî re hatiye
birîn. Girtiyê bi navê Simko Xurşîdî ku di gir-

tîgeha Dizilabad ya Kirmanşanê de dimîne,
bi îdiaya li hember Xwedê derketiye û bûye
endamê partiyeke kurd, cezayê îdamê lê ha-
tibû birîn û di 17’ê Nîsana 2014’an de hatibû
îdamkirin. Piştî ku Hasan Ruhanî bû seroko-
mar 3 siyasetmedarên din jî hatibûn îdam-
kirin. ��Bi Ruhanî re îdam zêde bûn�Beriya ku
Ruhanî bibe serokomar soza ku dê îdaman
rawestîne dabû. Lê piştî ku Ruhanî di 15’ê

Hezîrana 2013’an de bû serokomar îdam
zêde bûn, ji serê salê heta niha li Îranê 176
kes hatin îdamkirin. Sala par di nav welatên
cîhanê de herî zêde li Îranê îdam çêbûn û
sala par 16 siyasetmedarên kurd hatin îdam-
kirin û ji 20 girtiyên siyasî yên kurd re cezayê
îdamê hatibû êrêkirin. Her wiha cezayê
îdamê ji 39 aktîvîstên olî yên kurd re jî hatibû
birîn.� n NAVENDA NÛÇEYAN

Tenduristiya
girtiyan 

xirab dibe

Li Amedê ji hêla Weqfa Mezopo-
tamya û SAMER'ê ve wê di 5-6'ê Tîr-

mehê de konferansa bi navê "Di Rojhilata
Navîn de Sînor, Rejîm, kurdistan û Tehe-
yûlên Sibêrojê" bê lidarxistin. Konferans
wê li Eywana Şanoyê ya Şaredariya Ba-
jarê Mezin a Amedê pêk bê. Ji bo diyar-
kirina bernameya konferansê bi
beşdariya rêveberên Weqfa Mezopotam-
yayê û SAMER'ê li avahiya weqfê civîna
çapemeniyê hate lidarxistin. 

Daxûyanî bi kurdî û tirkî hate xwendin.
Endamê Sazûmankarê Weqfê Mehmet
Emîn Aktar bi kurdî daxûyanî xwend.
Aktar, diyar kir ku kurdên ku di destpêka
sedsala 20'emîn de li derveyê dîrok û pey-
manan hatin hiştin, niha 15 salên sedasala
21'emîn li dû xwe dihêlin û li welatê xwe
û li herêma Rojhilata Navîn xwedî roleke
girîng in, bandora xwe li dîrokê dikin û êdî
muxatab in. Aktar, da zanîn ku kurd ji hê-
lekê ve ji bo avakirina sibêroja xwe û ji hê-

lekê ve ji bo ku bi gelên herêmê re têkili-
yeke rast û baş ava bikin têdikoşin û
xwedî hêzeke bi bandor in. 

Aktar, anî ziman ku kurdên ku ji aliyê
desthiladaran ve rastî neheqî û zordestiyê
hatin û li derveyê dîrok û peymanan man,
niha li Rojhilata Navîn ji bo avakirina aştî û
demokrasiyê hêza herî kartêker in. Aktar
wiha domand: "Kurd niha xwedî şansekî
wisa ne ku dikarin rê li ber şer, tevlîhevî û
pêvçûnan bigirin. Û ji bo Rojhilata Navîn
bibin mînaka demokrasiyê û mafên xwe
yên ku hatine binpêkirin bi dest bixin."
Aktar, der barê beşdarvanan de jî, wiha got:
"Serokê Lîjneya Rêveber a Weqfa Mozopo-
tamyayê A. Selçuk Mizrakli, Hevşaredarên
Bajarê Mezin a Amedê Gultan Kışanak, Firat
Anli, weke mêvanê rûmetê Hatîp Dîcle,
Hevşaredarê Bajarê Mezin a Mêrdînê
Ahmet Turk, her wiha Hevserokê PYD'ê
Salîh Muslim bi riya vîdeoyê tevlî konfe-
ransê bibe." n DIHA/AMED

Konferansa Rojhilata Navîn


