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Avrupa’daki akademisyenler, Rojava’nın Cizîrê, Efrîn ve Kobanê kantonlarında ilan edilen Demokratik Özerkliğin Or-
tadoğu’nun özgürlüğü ve Suriye’nin demokratikleşmesi için bir şans olduğunu belirterek, destek verilmesini istedi. 

Prof. Dr. Norman Paech: Rojava özerkliği gelecekte bir
Suriye devlet oluşumu içerisinde siyasi, ekonomik,

sosyal ve kültürel olarak entegrasyonunu öngörüyor.
Suriye’yi parçalamayacak, değiştirerek demokratikleşti-
recek… Kürtler Irak’ın kuzeyindeki gibi kendi yönetebil-
dikleri özerk bir Rojava geliştirir ve kurumsallaştırırsa,
bu tüm bölgenin demokratikleşmesine ve özgürleşme-
sine önemli bir katkı sağlayacaktır. 

Suriye’yi 
özgürleştirir

Dr. Joost Jongerden: Demokratik Özerklik insanların
kendileri için önemli olan hususlar hakkında karar

verme hakkını esas alması ile birlikte; etnik, dinsel veya
kültürel asimilasyon politikalarına da karşı koymaktadır.
Böylelikle etnik ve mezhepsel parçalanma ve çatışmalar
sürecine karşı umut veren bir cevap olma niteliğinde gö-
rünmektedir. Demokratik Özerklik sadece bir ilaniyet ile
yaşam bulmaz, pratiğe dökülmesi gerekmektedir. 

Parçalanmaya
cevap  

Jürgen Klute: Kürtlerin Suriye’de zorlu koşullarda geliş-
tirdikleri daha fazla saygıyı gerektiyor. Kürtlerin Roja-

va’daki özerklik projesi Suriye’nin demokratikleşmesi için
büyük bir şanstır. Batı ve özelde de Avrupa Birliği, Kürtleri
daha fazla dışlamadan, yeni bir Suriye’nin inşasında yar-
dım etmeleri için çağrı yapmalı. Rojava, Ortadoğu’da mo-
dern ve demokratik bir kök hücredir ve o kadar değerlidir
ki yardım etmemek ve tanımamak olmaz.

Tanımamak
olmaz

Dr. Jürg Meyer: 

Ataerkil
yapılar

kaldırılıyor

Kantonlarda yaşayan farklı halklar
ve inançların barışçıl bir biçimde

bir arada yaşamaları önemlidir. Bir
başka önemli olay ise feodal ve ataer-
kil toplumsal yapıların ortadan kaldırı-
lıyor olmasıdır.

Andrej Hunko:

Çözüm
arayışına

katkı 

Kürtlerin yaşadığı bölgede özyöne-
timin geliştirilmesi, ülkedeki barış-

çıl çözüm arayışına katkı sağlayan
önemli bir deneydir. Bu bölgelerdeki ya-
pıların demokratik karakterlerine  değer
verilmesi, selamlanması gerekiyor. 

Joaquim Arrufat Ibáñez:

Özgürlük
için 

başarı

Kürtçe eğitimin başlatılması, halk
meclislerinin oluşturulması, kadın-

ların siyasi ve sosyal çalışmalarda yer al-
ması ve yine kadının özsavunma
mücadelesinde yer alması özgürlük için
tartışılmaz başarılardır.

Jonan Lekue:

Bölgeye
umut ışığı

olacak

Yeni oluşumun en dikkat çeken
noktası kadınların güçlü katılımı ve

öncü pozisyonudur. Bu gelişme Orta-
doğu için umut ışığıdır. Ortadoğu’nun
geleceği için Rojava temsilcileri tüm di-
yaloglara dahil edilmeli. 10. sayfada

Ukrayna kaygılı
Ukrayna’nın Sivastopol kentinde, Yanuko-

viç’in siyasi darbeyle devrilmesine karşı
Ukrayna bayraklarının indirilerek yerine Rus bay-
raklarının asılması bölünme kaygılarına neden
oldu. Rusya yönetimi kente heyet gönderirken,
bazı Rus yetkililer de bölge halkının Rus vatan-
daşlığına geçebilmesini sağlayacak karar alın-
ması gerektiğini belirtti. 7. sayfada 

Farklı alanlarda mücadele eden dört Kürt kadını Sa-
kine Cansız, Gültan Kışanak, Aysel Tuğluk ve Eren

Keskin'in hikayesini anlatan Hêvî filmi, Avrupa gösterim-
lerine başlıyor. Filmin Avrupa galası, 5 Mart'ta Alman-
ya'nın Hamburg kentinde yapılacak. Ardından film Avru-
pa'nın birçok kentinde, Kürtçe, Almanca ve Türkçe alt
yazılı olarak gösterilecek. 2. sayfada

Galası Hamburg’da

Komkujiya Roboskî ku di encamê de 34 sivîlan
jiyana xwe ji dest dan, ji aliyê rojnamevana

Hollandî ve bû pirtûk. Rojnamevan Fre-
derîke Geerdînk ji bilî komkujiya Ro-
boskî di pirtûka xwe de cih dide
polîtîkayên dewleta Tirk yên li Kur-
distanê jî. Pirtûka ku bi zimanê Hol-
landî hat weşandin, di mehên pêş de
wê bi zimanên Îngilîzî, Tirkî û Kurdî
jî bê wergerandin. Rûpel 8

Pirtûka ´Zarok Mirin´çap bû

Rojava Halk Savunma Birlik-
leri (YPG) Genel Komutan-

lığı, Cizîrê, Kobanê ve Efrîn kan-
tonları ile Kürtlerin yaşadığı
Halep ve Rakka’daki askeri ey-
lemler ve operasyonları durdur-
duklarını açıkladı. YPG açıklama-
sında, ortak yaşamın korunması
gerektiğine vurgu yapılarak,
‘’Bölgeye karşı saldırıda bulunan
tüm güçlere yönelik meşru sa-
vunma gücü olarak canlı kalkan
olarak duracağız” denildi.

Son siyasi gelişmeleri değer-
lendirmek üzere toplanan

HDP Merkez Yürütme Kurulu, bir
dizi karar alarak, demokratik çıkış
yolunu gösterdi. HDP, yolsuzluk
skandalıyla birlikte, AKP Hükü-
meti’nin meşruiyetini kaybedip
ömrünü tamamladığını belirterek,
bu koşullarda Türkiye’yi yönete-
meyeceğine işaret etti. 

HDP Eşbaşkanları Sebahat Tuncel
ve Ertuğrul Kürkçü imzalı açıkla-
mada, Başbakan, ailesi ve bakanla-
rının karıştığına şüphe olmayan
yolsuzluklarla halkın güvenini yitir-
diği belirtilerek, “Yolun sonuna gel-
miştir” tespiti yapıldı. Gayrimeşru
para trafiğine dikkat çekilen açık-

lamada, kişi hak ve özgürlüklerini
yerle bir eden yasa değişiklikleriyle
Türkiye’nin diktatörlük ilanının eşi-
ğine getirildiği, çatışmasızlık orta-
mının da tek bir adım atılmayarak,
istismar edildiğinin altı çizildi. 

HDP eşbaşkanları çözüm için,
‘’Türkiye çözümsüz değildir. Demo-
kratik çıkış yolu, hükümetin istifası,
Seçim ve Siyasi Partiler Yasalarının
demokratikleştirilmesi ve barajsız
şekilde seçime gidilmesidir’’ seçe-
neğini göstererek, hükümeti, Tür-
kiye’yi kendisiyle birlikte çıkmaza
sürüklemek yerine, halkın vicda-
nına kulak vererek istifaya ve Par-
lamento’yu erken seçim kararı al-
maya çağırdı. 3. sayfada

YPG operasyonları
durdurdu

Halkların Demokratik Partisi (HDP),
yolsuzluk skandalıyla birlikte, AKP

Hükümeti’nin meşruiyetini kaybet-
tiğini belirterek, istifa edip, erken

genel seçim kararı almaya çağırdı.

AKP’ye geçit yok! Kürdistan’da seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren BDP belediye eşbaşkan adayları yoğun

ilgiyle karşılanıyor. Şirnex’in Silopî İlçesi’nde BDP bürosunun açılışına katılan kalabalık

kitle, AKP’ye geçit yok mesajı verdi. 

HDP erken seçim istedi
Esra ÇİFTÇİ 11.sayfada

Metin YEĞİN 7.sayfada

Seyit EVRAN 5.sayfada

Mesele sistemdir

Venezuela’da neler
oluyor? (2)

Devrime adanmış
hayatlar

Prof. Dr. Andreas Buro: Rojava pro-
jesi desteklenmeli ama eleştiri-

sel de takip edilmelidir. Çünkü çizilen
çerçevede başarıya ulaşıp ulaşmaya-
cağını bilmiyoruz. Bu yolda zorlukları
ortadan kaldırmak için baskılara ve
şiddete başvurma yönteminin olası-
lığı büyüktür.  6. sayfada

Rojava 
projesi 

desteklenmeli

Ankara elini Kürdistan’dan...
4. sayfada

Dersim’de Güç Birliği
4. sayfada

İHD’den MİT uyarısı
5. sayfada

Kadının bilimsel yolculuğu
7. sayfada

Öcalan’a Özgürlük kampanyası
için eylem planı çıkaran BDP

Amed İl Örgütü, 1 milyon 200 bin
imza toplamayı hedefliyor. Hakka-
ri’deki 48 sivil toplum örgütü kam-
panyaya destek verdi. Adana, Hak-
kari, Tatvan, Kozluk, Sason,
Ceylanpınar, Bekirhan ve Varto’da
da “Öcalan’a özgürlük” kampanya-
sının startı verildi. 5. sayfada

Kampanya büyüyor

Ortadoğu için büyük şans
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