
‘Fikrên Abdullah Ocalan nayên tecrîdkirin’
Ji 22 welatî 350 parêzerî bi armanca tecrîda li ser Abdullah Ocalan bi 
dawî bibe ji wezareta dadê ya Tirkiyeyê re name şandin. Lê ji bo nameyê 
ne bersivek erênî ne jî neyînî tune. Hevseroka Koma Mudaxaleya Hiqûqî 
ya Navneteweyî\Navenda Lêkolîna li ser Demokrasiyê (CRED/GIGI)  Mîc-
leha Arrîcela ku wê jî îmze avêtibû nameyê wiha got: “ Tevî hemû polîtî-
kayên dewletê Abdullah Ocalan nikare bê tecrîdkirin. Tayyîp Erdogan ji 
Abdullah Ocalan ditirse. Ocalan li hember hegemonya xwe xetereya herî 
mezin dibîne. Ji ber vê jî tecrîd dike. Bêguman tu eleqeya vê bi hiqûqa 

dewlet an jî mafan tune.  Erdogan ji fikr û nêrînên Ocalan ditirse. Desthi-
latdarî naxwaze Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan bi derve re tu têkiliyê 
deyne. Ji ber gotinên wî gelek bi bandor in. Pêşerojê xêz dike.Wezareta 
Dadê ji bo serlêdana parêzerên Ewropayê tu bersivek neda. Biryarên di 
mijara Ocalan de tên dayîn ne qanûnî ne. Tu aliyê qanûnî yê şertên tec-
rîda li ser Ocalan tune ne. Banga azadkirina Ocalan li gorî min ji banga 
aştiyê cudatir nîne. Li gorî min azadiya fîzîkî ya Abdullah Ocalan wê  ha-
wira aştiyê pêk bîne.
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Serhildanên li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê yên piştî kuştina Jîna Emînî 
dest pêkiribûn, berdewam dikin. Serhildan êdî bi xwe re destkeftiyan tînin. 
Li gor nûçeya Ajansa fermî ya Îranê (ÎRNA) der bas kir, karê ‘Polîsên Ex-
laqê’ ên Îranê hatiye rawestandin. ÎRNA’yê di nûçeya xwe de ragihand ku 
Serdozgerê Giştî yê Îranê Mihemed Cehfer Muntezrî di merasîmekê de 
gotiye; “Tu peywendiya Polîsên Exlaq bi dadweriyê ve nîne, li heman cihê 
hatî damezrandin, biryara rawestandinê jî hatiye derxistin.” Her wiha Ceh-
fer Muntezrî di 1’ê kanunê de der barê serhildanan de ev tişt gotibû: “Par-
lamento û Desteya Bilind a Şoreşa Îslamî, pirsa hîcabê guftugo dikin. Tê 
payîn ku heta 15 rojên din encamên vê mijarê wê derbikevin.”

Li Rojhilat û Îranê karê ‘Polîsên Exlaqê’ hat sekinandin

Ji Komîteya Pêşîlêgirtina Îşkenceyê ya Konseya Ewropayê (CPT) heyetek 
di navbera 20-29’ê îlonê de serdana Tirkiyeyê kiribû û çûbû Îmraliyê. 
CPT di daxuyaniya xwe ya der barê serdanê de angaşt kiribû ku bi Abdul-
lah Ocalan re hevdîtin kirine. Di nav hefteyê de Buroya Hiqûqê ya Sed-
salê, bi daxuyaniyekê ragihand û got agahî girtine ku di serdana CPT’yê 
de Abdullah Ocalan heyeta CPT’yê qebûl nekiriye û pê re hevdîtin pêk 
nehatiye. Serokê Şandeya Îmraliyê ya CPT’yê û serokê 2’yemîn ê CPT’yê 
Therese Roytter ji nûçegîhana Ajansa Mezopotamyayê (MA) Gozde 

Çagri Ozkose re axivî. Therese Roytter, ji bo pirsa “Hevdîtin bi Abdullah 
Ocalan re hatiye kirin yan na” ev bersiv da: “Bi munasebeta serdanê, 
heyet ji bo vekolandina şert û mercên her çar girtiyên li Îmraliyê, çûye 
Girtîgeha Îmraliyê ya Tîpa F’yê. Di vê çarçoveyê de bi taybetî li ser 
pêwendiya wan a bi derve re hatiye sekinandin.”Roytter di 4’ê cotmehê 
de jî ji MA’yê re axivîbû û ev tişt ragihandibû: “Ez dikarim bibêjim ku me 
serdana hemû girtiyên li Tirkiyeyê kir lê nikarim daneyan parve bikim. 
Piştî rapora bi raya giştî re hat parvekirin, ev dê bên aşkerakirin.”

CPT’yê xwe  
derewand

Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê 
(KNK) li bajarê Den Haag ê Hol-
landayê 21’emîn Kongreya xwe li 
dar xist. 350 delege tev li kongreyê 
bûn. Di encama hilbijartina di kon-
greyê de Zeyneb Mûrad û Ahmet 
Karamûs dîsa weke hevserokên 
KNK’ê hatin hilbijartin.

Hevserokên KNK’ê  
yên nû diyar bûn

Dewleta tirk êrîşê 46 gundan kir
Navenda Ragihandin û Çapemeniyê ya Hêzên Sûriyeya 
Demokratîk (HSD) bi daxuyaniyekê bîlançoya roja 3’yê 
kanûnê ya êrîşên dewleta tirk ên li ser Bakur û Rojhilatê 
Sûriyeyê aşkera kir. Di daxuyaniyê de HSD’ê diyar kir 
ku êrîşên dewleta tirk ên li dijî Bakur û Rojhilatê 
Sûriyeyê di roja 14’an de berdewam dikin û wiha got: 
“Dagirkerî li ser herêma ji Dêrikê heta herêmên Şehbayê 
topbarana bi tankan û balafirên bêmirov berdewam dike 
û duh jî zêdetirî 46 gund hatin hedefgirtin.”

Li Kobanê bi 
hezaran kes li dijî 
tecrîdê meşiyan

Bi mebesta protestokirina tecrîda 
girankirî ya li ser Rêberê PKK’ê 
Abdullah Ocalan, bi hezaran 
şêniyên Herêma Firatê li 
Kobanê meşiyan. Meş, li Qada 
Azad a Kobanê hat lidarxistin. 
Di çalakiyê de wêneyên Rêberê 
PKK’ê Abdullah Ocalan hatin 
bilindkirin û gel bi dirûşmên 
“Bê Serok jiyan nabe”  û 
“Bimirin mêtînger” ber bi Taxa 
Kobanêya Nû ve meşiyan. 

Dewleta tirk di 19-20’ê mijdarê de li dijî Bakur û 
Rojhilatê Sûriyeyê dest bi êrîşên hewayî kir. Di 
êrîşan de binesaziya herêmê, nexweşxane û 
dibistan jî hedef tên girtin. Rojnameger Halît 
Ermîş rewşa êrîşan nirxand û wiha got: “Ev 
modêl, li dijî pergala kapîtalîst e û alternatîfa 
pergala netewe dewletê ye. Lewma jî hêzên 
navdewletî tehemûla wê nakin. Ev hêz 
dixwazin, pergaleke ku li gorî fermanên wan 
tevdigere, li gorî siyaseta wan tevdigere û 
cendirmetiya wan herêmê dike bê avakirin. 
Lewma jî tehemûla vê pergalê nakin.”

‘Heke dewleta tirk  
êrîş bike dê têk biçe’

Saziyên civakî û rêveberiyê yên 
Şengalê bi daxuyaniyekê li ber 
tecrîdkirina Rêberê Gelê Kurd Ab-
dullah Ocalan rabûn û gotin, “Ên ku 
di sala 2014’an de bi hawara me de 
hatin û me ji fermanê rizgar kirin 
şagirtên Rêber Apo bûn. Civaka me 
wê her tim di nava tevgerê de be. 
Em ê heta azadiya fizîkî ya Serok 
Apo têbikoşin.”

‘Em ê ji bo azadiya fizîkî 
ya Serok Apo têbikoşin’


