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Bidestveanîna mafên netewî yên gelê kurd
di çarçoveya Îraneke demokratîk û federal de

»»»  R:3

Tahir Mehmûdî: Hekî em bixwazin kes-
ekî bibînin ku Dr. Qasimlo digel de 
hevber bikin, kes dest me nakeve û 

ew bêhevta ye. 
»»»  R:4

Ramanên Dr. Qasimlo riya tekoşînê ronahîtir dike

Bîst û nehemîn sal-
vegera terorkirina 

Dr. Qasimlo û hevalên 
wî di binkeya serekî ya 
PDKÎ de bilind hate 
ragirtin.

 Roja Şemiyê 23`ê 
Pûşperê di binkeya serekî 
ya PDKÎ merasimek bi 
boneya 29.emîn salvegera 
terorkirina rêberê lêhatî 
ê gelê Kurd Dr. Qasimlo, 
û Ebdullah Qadirîazer 
nûnerê hizbê li derveyî 
welat û Dr. Fazil Resûl 
dostê hizbê, bi destê dîp-
lomat-terorîstên Tehranê 

bi rê ve çû.
Destpêkê merasim bi 
sirûda neteweyî ya Ew 
Reqîb û ragirtina bîstekê 
bêdengî bona rêzgirtina ji 
riha pak ya şehîdên hizb û 
gel bi rê ve çû.

Piştre peyama Desteya 
Kargêrî ya PDKÎ ji aliyê 
Tahir Mehmûdî ve hate 
xwendin.

Di beşeke din de sirûdek li 
jêr navê “Ey Mamostayê 
Mezin” ji aliyê “nevi-
yên Qasimlo” ve hate 
pêşkêşkirin.

Piştre peyama rêkxirawên 
Lawan, Jinan û Xwendek-
arên Demokrat ên Kurdis-
tana Îranê ji aliyê Pêjman
Şerî`etî cihgirê sekreterê 
Rêkxirawa Yekîtiya 
Lawên Demokrat ên 
kurdistana Îranê ve hate 
xwendin.

Merasim bi pêşkêşkirina 
helbestekê ji aliyê 
pêşmerge û helbestvan 
mamosta Bêbeş ve bi dawî 
hat.

   Herwisa rêûresima 

rêzgirtin ji şehîdên “Viy-
enê” li binkeya PDKÎ a 
Cêjnîkanê de jî bi rê ve çû
Bi amadebûna beşek 
ji malbat, kadr û 
pêşmergeyên hizbê, li bin-
keya PDKÎ a di Cêjnîkanê 
de, rêûresmeke taybet 
ji bo rêzgirtin ji salroja  
bîranîna şehîdên “Viyenê” 
bi rê ve çû.

Li gorî nûçeya ku 
gihaye malpera 
“Kurdistanmedia”yê, roja 
Yekşemî rêkevta 25`ê 
Pûşpera 1397`an, rêûres-
mek bi boneya 29.mîn 

salroja terorkirina rêberê 
lêhatî yê gelê Kurd ”Dr. 
Ebdulrehman Qasimlo”, 
û hevalên wî yê bi navê 
“Ebdullah Qadirîazer” 
nûnerê hizbê li derveyî 
welat, û “Dr. Fazil Resûl” 
dostê PDKÎ bi destê 
dîplomat-terorîst yên Teh-
ranê, di binkeya Cêjnîkan 
ya PDKÎ de bi rê ve çû.
 Ev rêûresma bi xwen-
dina sirûda neteweyî ya 
“Ey Reqîb”, û ragirtina 
deqeyekê bêdengî ji bo 
rêzgirtin ji riha pak ya 
şehîdên 
Kurdistanê »»»  R:2

Xelkê têkoşer yê Kurdistanê, peymana 

emegnasiya xwe digel du şehîdên nû 

yên neteweya xwe nû dikin
»»»  R:6

Rasan (Rabûn) destpêka 
vegeşîna siyasî
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S e r g o t a r

N: Kerîm Perwîzî

Peyama “Roj”ê

Nivîsandin û axavtina li ser 
rêberekî mezin û jîr wekî Dr. 

Qasimlo vêrekiyeke zêde dix-
waze. Jîr û gernasek ku ne tenê 
rêberê tevgera rizgarîxwaziya 
neteweya xwe bû, û rêbertiya kar-
wanê Kurdistan ber bi gihîştina 
bi azadiyê dikir, belku her çi sal û 
dehik derbaz dibin, zêdetir aliyên 
cuda ên jiyana şoreşgerane ya wî 
berçavtir dibin, û biyavên kûr ên 
ponijîn û hizrên wî, zêdetir ji her 
demekê, rastî û hûrbîniya wan 
tê selimandin, û ji îro nûtir xûya 
dikin.

Peyvek dikare xwe li asta bîr û 
hizra Qasimloyê rêber bide, ku 
aliyê kêm di vê asta zanayî û 
xwendewariyê de be, ku wî hebû, 
û xwendibe û têgihîştibe jî. Eva jî 
nahê vê watayê, ku tu kes nabe bîr 
ji tu tiştekî bike ku Dr. Qasimlo 
bas jê nekiribe, yan dibe rast me 
ew şêwaza ponijîn û derbirîn û 
axavtinê hebe ku wî hebûye.
Tiştekî xwezayî ye ku jiyan 
diçe pêş, û civak jî tê guherîn, û 
parametrên cîhanî  û navçeyî jî 
guhertin bi ser de tê, lewra nivş li 
pey nivşê, pêwîst e ku neteweyek 
cardin xwe û vê rewşa ku tê de ye, 
û hêvî û mîkanîzmên gihîştina bi 
van hêviyan bixwîne, û hewl bide 
riyeke din bibîne, yan riyên kevn, 
reforman tê de bike, û bike îroyî.
 
Lê ya ku dixwazim di van çend 
xetan de bêjim, axavtina li ser 
bîr û hizra Qasimlo nine, jiber ku 
min ew cesûriya nine, ku xwe li 
kangeheke weha mezin ya hizrî 
bidim, belku tenê ew hinde ye ku 
em nivşên piştî Qasimloyê rêber, 
dema ku guh didin axavtinên wî, 
û kiryar û xebat û jiyan û şoreşa 
wî dixwînin, erk û wezîfeya me 
dibe çi?

 Gelo tenê wekî bûyereke dîrokî 
em çav li helwest û kiryarên wî 
bikin, û wekî tiştekî bibînin ku 
derbaz bûye û hatiye spartin bi 
dîrokê, yan dibe rast heman 

kiryarê encam bidin, û heman helwest û reftarê dubare bikin, û di rastî de tenê kopiya narêk ya kiryarên wî bikin?

Ya ku ez bîr jê dikim, pêk tê ji vê ku nivş û xortên îro û renge bo sibe jî wisa be, ku rewşa jiyan û şoreşê û bizava 
neteweya xwe bibînin, û rêberekî jî wekî Dr. Qasimlo me li ber çav be, û helwest û gotinên wî, rênîşandana kar û 
çalakiyên me ne, û wezîfeya me ye ku em girîngiyê bidin tewerên girîng ên bîrkirin, û dersên wî, û li ser bingeha 
heman tewerê, em bîr û hizra jiyan û xebata xwe ya îro rojê serûber bikin.

 Bi gotineke din, renge ku em nekarin wekî çavkaniya hizrî ya Dr. Qasimlo, wane û dersên wî wergirin, û bi 
heman rengî bifikirin, û zehmet e ku xweza bi van zûyane keskeî wekî wî bide me, lê em dikarin emrazên bîrkir-
inê û helwest wergirtina xwe, jê wergirin, û îroya xwe pê serûber bikin.

Di bîrkirineke weha de ye ku em dikarin, behreyê ji hizr û tekoşîna Dr. Qasimlo wergirin, û di heman demê de jî 
tiştekê ava bikin, ku ya îro ya me ye, ku hekî me xirap kir, em tawana wê nexin stûyê rêberê xwe yê jîr ê şehîd.
Di vir de ye ku hizr û kiryara Qasimloyê mezin bo me û nivşên piştî me, wekî peyama rojê lê tê, ku herçend 
destê me nagihîje çavkaniya ronahiyê wate rojê, lê di peyama rojê de ku pêk tê ji ronahiyê, û dijberiya tarîtiyê, 
em fêr dibin, û tîrêjên rojê, emê bikin ronahîker û rênîşanderê riya xwe ya îro û sibehiyê.

dest pê kir.
 Piştre peyama Desteya Kargêrî ya Par-
tiya Demokrat a Kurdistana Îranê, ji aliyê 
rêzdar “Xalid Derwîje” endamê Desteya 
Kargêrî ve hate xwendin, ku tê de tevî 
îşarekirina bi xebat û jiyana şehîdê nemir 
“Dr. Qasimlo”, bas ji taybetmendiyên 
mezin û bandora wî li ser piroseya xebatê 
di heyamên berê û niha de kir.

Ji aliyekî din ve sirûda bi navê “Şehîd, 
Şehîd” ji aliyê du keçên bi navên “Ro-
jîn Ehmedzade” û “Şefeq Xûbayî” hate 
pêşkêşkirin.
Piştre peyama hevpar ya Yekîtiya Ciwa-
nan û Yekîtiya Jinên Partiya Demokrat a 
Kurdistana Îranê, ji aliyê “Şaho Ehmedî” 
ve hate xwendin.

Di beşa dawiyê ya vê merasimê  de, 
helbesta bi navê “Azara Xem” ji aliyê 
pêşmergê hizbê yê bi navê “Ebdulrehman 
Yûsifî” û herwisa helbesteke din ya 
bi navê “Sê henase” ji aliyê pêşmergê 
helbestvan yê bi navê “Mamosta Bêbeş” 
ve hate pêşkêşkirin.

Herwisa bi boneya 22`ê Pûşperê li gellek 
herêmên Rojhilata kurdistanê kar û çala-
kiyên teblîxî bi rê  ve çûn, û li Bakûrê 
Kurdistanê de jî çend merasim hatin 
lidarxistin, û li gellek welatên Ewropî jî 
bi lidarxistina merasiman rêz ji şehîdên 
“Viyen”ê hate girtin. 

»»»  Doma manşêtê

Tahir Mehmûdî endamê Desteya Kargêrî ya PDKÎ di merasima 
22-Pûperê de gotarê diaxive

Xalid Derwêje endamê Desteya Kargêrî ya PDKÎ di merasima 22-Pûperê 

(Binkeya Cêjnîkanê) de diaxive
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Rasan (Rabûn) destpêka vegeşîna siyasî

Mecîd Heqî

Di heyama çend rojên borî de, 
pêşmerge di hevdîtin û çûna 

nav xelkê de, digel pêşwaziyeke 
wisa berbirû bûn, ku ji aliyekî 
ve hesta pêşmergebûnê dike 
şanaziyeke neteweyî, û ji aliyekî 
din ve pêşmerge û Rasan û xebatê 
di hemberî xelkê de berpirstir 
dike. Pêşwaziya ji hêza rizgarîder 
taybetmendiya neteweyeke hişyar 
û xwedî vîna azadîxwazane ye, û 
pêşmerge jî rizgarîderê neteweya 
Kurd e. Eva berhema destpêka 
qonaxa nû ya xebata Rojhilata 
Kurdistanê wate Rasanê ye.

Rasan destpêka vegeşîna siyasî, 
biyasayîkirina beşdariya siyasî 
di hemû astên civakî û beşdariya 
siyasî ya hemû takên Kurd-
istanê ye, di pêvajoya xebata 
rizgarîxwazane ya neteweyî de. 
Piştî şehîdbûna Dr. Qasimlo, 
Dr. Şerefkendî di peyamekê de 
bi boneya hilbijartina xwe bi 
sekreteriya giştî ya PDKÎ bangî 
hemû tak û rêkxirawên Kurdistanî 
dike, ku her yek ji wan bi qasî 
şiyana xwe beşdariyê bikin di 
pêvajoya xebata Kurdistanê de. 
Kultura siyasî-rêkxistinî ya wê 
demê ya PDKÎ bi sedema hebûna 
qewareyên daxistî, û herweha 
rewşa vê qonaxê, şiyana bixw-
evegirtina hemû biyavên xebatê 
nebû.

Îro rojê di encama pêgihîştina 
nivşa “.com” (torên pêwendiyan), 
sînorên teşkîlatî tenê cihê çalakî û 
beşdariya siyasî nînin, ku vê yekê 
jî derfeteke zêrîn pêk aniye, bona 
vegeşandina şiyana takekes û 
rêkxirawan, û bona beşdarîkirina 
di rewşa siyasî ya civakê de.
Rasan tenê pêwendiya di navbera 
çiya û bajar de nine, belku 
pêwendî û diyaloga mentiqî û 
lojîk di navbera çalakiya qewar-

eyên siyasî ên Kurdistanê, zer-
fiyet û şiyanên wekhev, pêwîstiya 
xebata wekhevîxwazî û girêdana 
xebata femînîzmê û nasyonalîzma 
mirovsenter a Kurd û afirandina 
sîstemeke bersivder a asiyasî di 
pêvajoya xebatê heya gihgîştina 
bi qonaxa serkevtinê ye. Rasan 
destpêka vegeşîna siyasî ya 
berdewam û beşdariya dilxwazane 
ya hemû tex û qatên civakê di 
pêvajoya xebata bona pêkanîna 
civakek dadperwer û vegeşîna 
civakî ye.

Rasan di xwe de, destepeyveke 
berfireh e ku bas ji cardin vejînê, 
û afirandineke nû li ser bingeha 
vegeşandina kultura beşdarî û 
hevpariya siyasî, çendrengiya 
civakî, û bihêzkirina tenahî û 
ewlehiya navxweyî ya neteweyî 
di qonaxa xebata rizgarîxwazane 
e dike. Tenahiya neteweyî pirseke 
girîng ya qonaxa niha ya xebatê 
ye, bi vê watayê ku rê dide hemû 
beşên nîştimanperweriya civakê, 
bona beşdariya siyasî û ber bi 
pêşvebirina erkê neteweyî. Hev-
dem bi sedema xwezaya civaka 
“şikandî” ya Kurdistanê, hewce 
ye ku ew aramiya di çarçoveya 
pilatform û girêbesteke civakî 
ya hevpar de, girîngî û bingehên 
hevbeş ên wê bêne diyarîkirin, 
bona vê ku bikarin civakê bi 
awayê hevaheng ber bi pêşve 
bibe.

 Vegeşîna siyasî di xebata 
rizgarîxwazî de, tê wateya bi-

hêzkiria perwerdeya neteweyî 
û rêkxiraweyî bona  bilindki-
rina hişyariya mafnasane ya 
xelkê Kurdistanê û vegeşandina 
endamên civakê di hemû warên 
jiyanê de.

Herwisa tê wateya handan û 
vegeşandina berhemanîna xwecihî 
û perwerdehiya jîngehparêzî û jîn-
hezkirinê, serbarê hemû kêşeyên 
dasepayî ji aliyê rejîma dagîrker 
ya Îranê ve. Geşeya siyasî bi 
wateya hêzbexşîn bo baw-
erîanîn bi şiyan û hêza nîştimanî 
û vegeşandina çanda xebat di 
pêxema serweriya nîştimanî û 
beşdariya takê Kurd di diyarîki-
rina mafê çarenûsa xwe de ye. 
Bi wateya bihêzkirina baweriya 
civakî û misogerkirina yekîtiya 
refên xebata neteweyî û jinavbiri-
na şûnwarên ji hevdu veqetiyanan 
e.

Vegeşîna siyasî tê wateya ber-
sivderbûna rêkxirawên siyasî 
û organan, di hemberî pirsyar 
û rexneyên xelkê û jinavbirina 
dûriya di navbera xelkê, rêberên 
siyasî û çalak, û rêkxirawên xe-
batkar.

Rasan (Rabûn) bi bê yekîtî û 
jinavbirina nîgeraniya xelkê, 
derheq parastina aramiya xe-
bata hevbeş misoger nabe. Xelkê 
Kurdistanê nirxa serekî ya xebata 
rizgarîxwaziyê didin, û yekemîn 
goriyê dubendî û netebahiyê û 
jinavçûna baweriya civakî ne.

Xelkê Kurdistanê herweha 
piştevanên herî serekî ên xe-
bata di pêxema ber bi pêşveçûn û 
rizgariyê ne. Eva jî rêberên siyasî 
erkdar dike, ku ne tenê ji dî-
tingeha berjewendiya kurtheyam 
yan kêşeyên kevn ve, belku ji 
dîtingeha peyama dîrokî û mirovî 
ya xwe ve, rola xwe di tevgera 
rizgarîxwazane  de bibînin, û 
piştevanî û baweriya civakî bikin 
hêvinê biryarên xwe.
Em di rewşekê de ne ku ji aliyekî 
ve dibe ku em bikarin baweriya 
civakî ya navxweyî bihêz bikin, 
û ji aliyekî din ve jî, sermayeya 
civakî ya derve ya xwe dewle-
mend û çalak bikin. Yekîtiya pi-
raktîkî ya rîzên siyasî û rêkxistinî 
cîbicîkirina van du erkan girantir 
dike, û hêzê dide pêvajoya rabûna 
ber bi rizgariyê.

Pêşkêş e bo yad û bîranîna 
şehîdên Rasanê

Rasan destpêka vegeşîna 
siyasî, yasayîkirina 

beşdariya siyasî di hemû 
astên civakî û beşdariya 

siyasî ya hemû takên 
Kurdistanê ye, di pêvajoya 
xebata rizgarîxwazane ya 

neteweyî de.
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Deqa gotara ku birêz Tahir Mehmûdî li merasima 22`ê Pûşperê ya di binkeya serekî ya PDKÎ de pêşkêş kir

Xelkê xebatkar ê Kurdis-

tanê!

 Endamên hêja ên Navenda 

Siyasî û Desteya Kargêriyê! 

Kadr û pêşmergeyên xweşdivî!

 Mêvanên hêja!

 Em bixêrhatina we dikin. Îro 29 
sal bi ser terora rêberê mezin ê 
me Dr. Qasimlo re bi destê dîplo-
matên terorîst ên Komara Îslamî 
a Îranê derbas dibin. Em lihev 
civiya ne, da ku rêzê ji xebat 
û tekoşîna Dr. Qasimlo bigirin 
û ezmûn û destkeftên wî bikin 
rênîşanderê jiyan û xebata xwe. 
Di xebata berdewam a neteweya 
me de ji bo bidestxistina maf 
û azadiyan û di heman salê de 
ku serkirdeyê şoreşgêr ê Kurd 
Simayîl Axayê Simko bi pîlana 
desthilatdarên Tehranê hate 
şehîdkirin, Ebdurehman Qasimlo 
di şeva Yeldayê a sala 1309’an a 
Rojî (22’ê Îlonê a 1930’an a Za-
yînî) di malbateke niştîmanperwer 
û xwedî bandor û zengîn de ji 
dayîk bû.

 Herwisa temenê nûgîhatiya 
Dr. Qasimlo bi geştirîn qonaxa 
dîroka siyasî a Kurdan re hev-
dem bû ku ew jî damezrandina 
Komara Kurdistanê bi serokatiya 
Pêşewayê mezin bû. Lewre jî 
bûyerên piştî şerê cîhanî yê yeke-
mîn û şoreşa netewî a Kurdan li 
perçeyên din, dastana qehreman-
tiya şehîd Simko û pêwendiyên 
malbata wî bi şoreşa nû a Kurdis-
tanê û Komara Kurdistanê re bûne 
behsa civakê û xelkê wê serdemê 
ê Kurdistanê behsa wan diki-
rin. Ebdurehman Qasimlo weke 
nûgîhayekî jêhatî, ev bûyer di 
mejî û hizra xwe de tomar dikirin 
û van bûyeran bandor kire ser 
wî. Ew bixwe di vê derbarê de di 
pirtûka “Çil Sal Xebat di Pêxema 
Azadiyê de” dinivîse:  “Tevî ku 
wê demê, temenê min yazde salî 
bû, lê siyasetê karîbû weke gelek 
zarokên din ên wê demê, bala 
min bo aliyê  xwe ve bikşîne.” 
Xwendina seretayî û navendî li 
Ormiyê dest pê dike, û bi avaki-
rina Yekîtiya Lawan a Demokrat 
li wî bajarî, ji sala 1324’an a Rojî 
ve xebata xwe a siyasî û rêkxistinî 
dest pê kir. Piştî ku Komara Kurd-
istanê di sala 1325’an de ji nav 
çû, ji bo berdewamkirina qonaxên 

xwendinê, destpêkê çû Tehranê û 
piştre jî, ji welat derket. Dema ku 
weke xwendekar li Parîsê dest bi 
xwendinê kir, li wir jî dest bi çala-
kiyên siyasî û rêkxistinî di yekîti-
yên xwendekaran de kir. Herwisa 
dema ku ew li Feransayê bû, bi 
alîkariya hin xwendekarên din ên 
Kurd, “Komeleya Xwendekarên 
Kurd li Ewropa” ava kir. Ji ber 
givaşên rejîma Şah û balyozx-
aneya Îranê li Parîsê, neçar ma ji 
Feransayê derkeve û biçe Piraga 
paytexta Çêkslowakiyê. 

Bi giştî jiyana Dr. Qasimlo 
li Ewropa jî tijî evraz û nişîv 
bûn. Ev jî bûne sedem ku Dr. 
Qasimlo di warên siyasî, rêkx-
istinî, pêwendiyên akademîk û 
xwendekarî de mijûlî xebatê be. 
Wê heyamê ku li Piragê mijûlî 
xwendinê bû, tevlî xebata Yekî-
tiya Netewî a Xwendekaran jî 
bû. Sala 1330’an bi nûneratiya 
xwendekarên Îranê di civîna 
duyemîn a vê saziyê de li Piragê 
beşdar bû. Herwisa wê heyamê, 
weke nûnerê Îranê di gelek civîn 
û konferansên Federasiyona 
Cîhanî a Ciwanan de li bajarê 
Budapêst ê paytexta Mecariatanê 
jî beşdar bû. Piştî ku dewleta 
Musediq hate ragihandin, Dr. 
Qasimlo vegeriya Îranê û çalaki-
yên xwe ên siyasî dest pê kirin. 
Lê piştî kûdetaya 28’ê Gelawêjê 
a sala 1332’an a Rojî, neçar bû 
vegere Piragê û xwendina xwe 
a qonaxa duktorayê berdewam 
kir. Sala 1341’an karî duktoraya 
zanista Aboriya Siyasî bistîne û 
heya sala 1349’an li zanîngeha 
Piragê mamoateyê waneyên 
“Aboriya Sermayedarî û Aboriya 
Sosyalîstî û Teoriya Geşepêdana 
Aborî” bû. Berhema çalakiyên wî 
ên akademîk û zanistî jî pirtûka 
“Kurdistan û Kurd” bû. Dr. Qa-
simlo hem bi çalakî û pêwendiyên 
xwe ên akademîk û hem jî ji riya 
vê pirtûkê ve, bû sedema danasîna 
pirsgirêk, pêkhateya siyasî, aborî 
û civakî a netewa Kurd li her çar 

perçeyên Kurdistanê bi cîhana 
akademîk, dîroknas, rojnamevan û 
lêkolerên Kurd. Dr. Qasimlo piştî 
derketina daxuyaniya 11’ê Adarê 
û lihevhatina serokatiya tevgera 
Kurd li Kurdistana Îraqê bi dewle-
ta navendî re, ji Ewropa vegeriya 
Kurdistanê û bi alîkariya hin he-
valan, careke din Hizba Demokrat 
a Kurdistanê birêkxistinî kir û di 
konferansa sêyemîn a wê partiyê 
de ku meha Cozerdanê a 1350’an 
bi rê ve çû, weke endamê Komî-
teya Navendî û pişt re jî weke 
sekreterê giştî ê Hizba Demokrat 
a Kurdistanê hate hilbijartin û 
heya dema ku hate şehîdkirin, ev 
erk bicî dikirin. 

Rêberê me ê şehîd, baweriyeke 
xurt bi çareseriya aştiyane û 
siyasî a pirsgirêkan gelê Kurd 
û neteweyên din ên Îranê hebû. 
Bi geşekirina temen, xwendin, 
naskirina dunyaya Rojava û 
pêwendiyên navdewletî, encamên 
şer û malwêraniyê dizanîn, û di 
cîhana wî de, fikrîna mentiqî, 
mirovî û demokrasî, bedêla çare-
seriyên din ên pirsgirêkên netewî 
û civakî bûn. Tevî vê jî, wî xebata 
neteweya xwe, rewa û wekhevîx-
wazî didît lê dujminên Kurdan, ti 
riyeke din ji bilî şer û xwe ferzkir-
inê derbarê çareseriya pirsgirêkan 
nehêlabûn pêşiya wî. Lewre wî 
bi wêrekiya xwe, refên xebata 
pêşmergeyên Kurdistanê hilbijart 
û rêberiya tevgera netewî a Kurd 
û Hizba Demokrat li Rojhilatê 
Kurdistanê girte stûyê xwe.

Mixabin rejîma kevnperest û dîk-
tator a Komara Îslamî, ku Dr. Qa-
simlo jê re digot rejîma sedsalên 
navîn, hizra mirovî, demokratîk 
û pêşketinxwaziyê a Dr. Qasimlo 
ku çareseriya pirsgirêkan bi riya 
gotûbêjê de bû, kire derfetek ji bo 
şehîdkirina wî rêberê bîrmend û 
mezin. Nûnerên nezanî û tarîtiyê 
a hikûmeta Komara Îslamî di 
bin navê gotûbêjan de, roja 22’ê 
Pûşpera sala 1368’an a Rojî (13’ê 

Tîrmeha sala 1989’an a Zayînî), li 
“Wien”a paytexta Otrîşê Dr. Qa-
simlo li ser maseya danûstandinê 
bi hevalê xebatkar kek Ebdulla 
Qadirîazer endamê Komîteya 
Navendî û nûnerê Hizbê li Ewro-
pa û kesatiyê akademî ê Kurd, Dr. 
Fazil Resûl Kurdê Başûrê Kurd-
istanê teror kirin. Dr. Qasimloyê 
nemir di temenê tijî şanazî û ser-
bilindiyê ê xwe de, xwendingeh 
û rêbazek pêk anî ku bû wargeha 
hêviya hemû xelkê Kurdistanê û 
neteweya wî. Hizr û rêbaza za-
nistî, felsefî, siyasî û demokratîk 
a Dr. Qasimlo, tiştekî wiha nebû 
ku bi çûna wî, ew jî me bi tenê 
bihêlin, lêbelê bûne çirayê xebat 
û tekoşîna me. Meşa Qasimlo, 
meşa serkeftî a fikrî, perwerdehî 
û siyasî a vê serdemê ye. Rezîlî 
û riswabûn jî bûne para rêbaza 
nezanî û xurafeperest a meleyan 
û van îdeolojiyan, pêş çavên wan 
tarî kirine. Lê waneyên mekteba 
Qasimlo di fêrgehên PDKÎ de û 
di nava malbatên Kurd de ne û 
kolanên bajar û çeperên çiya tijî 
kirine û dujmin perîşe kirine. Di 
vir de em pêwîst dizanin ku behsa 
beşeke biçûk û şîpelek ji deryaya 
hizr û felsefeya siyasî û taybet-
mendiyên kesatiya Dr. Qasimlo 
bikin ku êdî bûne bingehên xebata 
nû a Rojhilat û Rasanê a Partiya 
Demokrat a Kurdistana Îranê; 

- Ji siyaseta xweparastinê ber bi 
siyaseteke hander a şoreşgêrî 
Li gor rêberê me ê şehîd, divê 
tevgera şoreşgêr a Kurd ji siya-
seta xweparastinê ber bi siyas-
eteke hander ve gavan bavêje. 
Lewre wî difermû: “Her tevgera 
ku siyaseta xweparastinê bi kar 
bîne, bi destên xwe gora xwe 
dikole.” Divê tevgera şoreşgêr, 
rewşekê pêk bîne ku rastî sekinînê 
neyê. Rasana nû a Rojhilat jî vê 
felsefeya mamosteyê me ê nemir 
piraktîze dike. Wî bixwe jî se-
rokatiya gotara siyasî û şoreşgêr 
a tevgera Kurdan kir û nehêla 
tevger bisekine. Zanayên teo-
riya rêkxistinî jî amaje dikin ku 
“Rêkxistin û sazî, vê demê li 
ser erdê hene ku endamên wan 
bikarin xwe di riya gotarekê de 
nîşan bidin.” Tişta ku di du salên 
derbasbûyî de Partiya Demokrat a 
Kurdistana Îranê bi navê Rasanê 
pêk aniye, heman tevgera şoreşgêr 
e û ji rewşa bê çalakiyê derbas 
dibe û PDKÎ weke rêkxistineke 
siyasî, netewî û demokratîk a gelê 
Kurdistanê li Rojhilat, dirabe ser 

Tahir Mehmûdî: 

Hekî em bixwazin kesekî 
bibînin ku Dr. Qasimlo 
digel de hevber bikin, 

kes dest me nakeve û ew 
bêhevta ye
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piyan û ev jî heman afirandina 
rewşê ye ku rêberê me ê mezin 
amaje bi wê kiriye û heman gotar 
e ku tevger, pêkhateya civakê ji 
her tiştî sertir dibîne, bajar weke 
meydana xebatê hilbijartiye, pişta 
xelkê bi wê germ e û baweriya wê 
bi xwe heye û dikare xwe serbest 
bike.
-“Waqi`ibînî”ya siyasî û ber-
pirsyariya exlaqî (pêşmerge û 
xelk kelha berxwedan aşoreşa 
neteweyî ya Kurd). 

Taybetmendiyeke din ya Dr. 
Qasimlo “waqi`ibînî”ya siyasî û 
digel vê de jî xweşbînî û hêvîdar-
bûna bi hêz agel û pêşmerge bû. 
Vê yekê wisa kiribû ku berpirsane 
pêngavan hilgirin, û tenê diruşan 
nede, belku digel rastiyan tevgera 
Kurd bibe pêş, jiber ku xwe wekî 
mamostayekî zanko û lêkolerekî 
siyasî û di rastî de wekî civaknas-
eke mezin, civaka xwe li pêş de 
nas kiribû. 

Şoreşên Kurd jî nirxandibû, û 
warê erdnîgarî, aborî, siyasî, 
çandî, û pêkhateya civaka Kurdî 
dizanî ku çawa ye. Dizanî  ku ci-
vaka Kurdewarî hewcehiya wê bi 
asteke wisa li vegeşîna neteweyî 
heye, ku nakokî û dubendiyên wê, 
bona bihêzkirina refên hizb û gel 
vêde bide, heya vê ku yekîtiyeke 
fikrî û siyasî li tevgerê de, xuya 
bike, û li bêserûberiya derkeve, 
ku bi awayekî dîrokî di destan de 
dinaland. 

  Lewra jî digel pêşveçûna xe-
bata neteweya me dibêje: “Em 
wekî PDKÎ xatircem in ku xebata 
me serdikeve, jiber ku siyas-
eteke rastbînane me heye, gelê 
me piştevaniya me dike, û Hêza 
Pêşmerge ya Kurdistanê me 
heye”. Ew bingeh jî  niha xeta 
serekî ya xebata hizb û civatên 
xelkê ye, û pêşmege û xelk li li 
ser xaka pîroz ya Kurdistanê bi 
hev re ne.

-Demokrasî û pêwendiya de-
mokratîk ya di navbera neteweyên 
Îranê de  

Kak Dr. Qasimlo girîngiyeke 
taybetî dida demokrasiyê û he-
bûna hêzên demokratîk li beşên 
din ên Îranê de, û baş dizanî ku 
civakek pêşkevtî  û perawêzx-
istî bo neteweya Kurd pêwîstî 
bi vê heye ku derdora wê jî, 
têgihîştienek demokratî bo netew-
eya Kurd û neteweyên belengaz 
ên Îranê hebe. Lewra jêve bû 
“jiber ku pirsa neteweyî bixwe 
beşek e ji demokrasiyê, bo çare-

serkirina pirsa neteweyî dibe ku 
pêwendiyeke demokratîk di nava 
neteweyan de pêk bê”. Di heman 
demê de jî herweha şoreşgerane 
bawerî bi siyaseta dînamîk ya 
tevgera Kurd hebû, û kerem dikir: 
“Hekî dijminên şoreşa Kurd li ser 
vê abweriyê ne, ku bi sazkirina 
gotegotên cudahîxwaziyê dikarin 
gelê Kurd neçar bikin, ku forma 
bergirîkirinê bigre xwe, û dax-
waza mafên xwe neke, gellek şaş 
difikirin. Em daxwaza mafê di-
yarîkirina qedera xwe dikin,  û ji 
riya bidestxistina vî mafî ve jî, bi 
hemû şiyana xwe tekoşînê dikin, 
em xatircem in ku tu rejîmek di 
Îranê de, rejîmeke bi rastî gelî, 
dadperwer û demokratîk nabe, 
hekî nekare pirsa neteweyî ku yek 
ji kêşeyên bingehîn ên welatê me 
ye, çareser bike”.

 -Civatên xelkê Kurdistanê hêza 
serekî ya rizgariya Kurdistanê ne
Di gotara Dr. Qasimloyê nemir 
de, “hertim hêz û sebebkarê serekî 
ê rizgariya xelkê Kurdistanê, 
civatên xelkê Kurdistanê bixwe 
bûn, û hêz û sebeba derveyî jî 
tenê wekî alîkar dihesibîne”. Ew 
regeza jî tenê di gotara kak Dr. 
Qasimlo de regezeke serekî ya 
pêkhînana gotara nû ya Rojhilatê 
û rasana nû ya PDKÎ ye, ku niha 
di girêdana xebata çiya û bajar 
de dersxwanên Qasimloyê şehîd 
li gundên Kurdistanê de mijûl 
in bi rê ve dibin. Her ew yek jî 
bû sedem ku gelê kurd şanaziyê 
bi Qasimlo ve bike, û di hemû 
xwenîşandan û derkewtinan de jî, 
“Qasimlo, Qasimlo riya te dom 
heye”, ser zimanê wan be. Her-
çend dijminên fêlbaz û çewtekar 
xwastin ku ew tevgera nû ya hizb 
û pêşmergeyan bi çêkiiryê destên 
derve û bîhaniyan bidin nîşandan, 
lê serkevtî nebûn, û tenê serşorî û 
bêdeshilatî ji wan re ma. 
Jiber ku cîhana derve û xelkê 
Îranê jî baş dizanin ku di rêbaza 
Qasimlo de, yek hêza biryarder 
û rigarîxwaz heye, û ew hêz jî 
xelkê serhildêr ê Kurdistanê ye, 
ku biryar daye, dirêjîderê rêbaza 
Qasimlo be, û bo gihîştina bi 
mafên rewa ên xwe, pişta xwe bi 
hêza madî û me`inewî ya xwe ve 
girê bide. 

-Çawaniya derkewtin  di dem û 
şûnên taybet de: Qasimlo rêberek 
bo hemû demsalan

Aliyekî girîng ê din ê kesayetiya 
Dr. Qasimlo ew bû ku li her cih 
û her biyavekê de, wekî hewce 
derdiket. Di cîhana dîplomasiya 
derve de, dîplomateke xûya û ber-

çav û qedirgiran bû. Taybetmendi-
yên kesayetî, şiyana di zimanza-
nînê de, pêwendiyên wî, lojîk û 
mentiqa gotûbêjê, û zanyariyên 
siyasî û rewşenbîrî ên wî, pêge-
heke xûya di nava kom û civîn û 
rêkxirawên siyasî ên Îranî, Ro-
jhilatî û Ewropayî de pê bexşîbû. 
Digel hemû wana jî ew mamo-
stayê mezin, di Kurdistanê û di 
nava refên pêşmergeyên Kurdis-
tanê de, mêrek bi cilûbergên sade 
û pêşmergane, axabaniyek sere 
xwe ve girêdayî, evîndarê ziman û 
edebiyata Kurdî bû.  
 
Ferşê ber piyên wî, her xaka pak 
ya Kurdistanê, koşka bêhnvedana 
wî, malbateke ji heriyê çêkirî, û 
piştîna wî, texteberek û sîvana wî 
jî, darberûyeke çiyayên Kurdis-
tanê bû. 

 Ji hemiyê mezintir mîratê Qa-
simlo bo neteweya wî, hizbeke 
bipirensîp, berpirsyar, biexlaqê 
bilind yê siyasî, rêbazeke fi-
krî û siyasî ê mirovdostane û 
aştîxwazane, navbangeke pirr ji 
serfirazî û cîhaneke peyvên zêrîn 
ji Kurdisatn û kurd, çil sal xe-
bat di pêxema azadiyê de, kurte 
basek li ser sosyalîzmê, û dehan 
gotar û gotûbêjên siyasî ye ku di 
xwendingehan de bi navê rêbaza 
Qasimlo niha bûye benûştê ser zi-
manê şeqam, zanko, xwendingeh 
û fêrgehên bajar û çiya.  

Wî qet heqîqet û qada siyasî ya 
Kurdistanê jî di qorixa xwe de 
nedidît, nedixwast PDKÎ bi tenê 
be, û tekoşîn dikir, yên din jî he-
bin, lê hewl dida ku PDKÎ biban-
dor be. Wî jêve bû, lihevkirin di 
encama hatina ber bas ya dîtinge-
hên curbicur de bi dest bê. 
Lewra hekî di dîroka hevçerx ya 
Kurd de, hekî em bixwazin kesekî 
bibînin ku Dr. Qasimlo digel de 
hevber bikin, kes dest me nakeve 
û ew bêhevta ye. Ew tenê digel 
xwe, yanî Qasimlo tê hevberki-
rin!. 

Îdeya siyasî ya Qasimlo  îro bûye 
dîskors û gotara zal ya siyasî di 
kurdistanê de. Lewra hêvinê jiyan 
û xebata civatên xelkê Kurdistana 
Îranê, xwendekaran, ciwanan, 
dersxwanan, jinan, mamostayan, 
zanîngehan û tex û çînên din ên 
xelkê Kurdistanê bûye, û hem jî 
dersê ji Qasimlo wergirin. Her-
çend Dr. Qasimlo hevnivşê nivşa 
niha yê Kurdistanê nine, lê îde û 
peyam û dîtingeh û boçûnên wî, 
niha jî di nava nivşa nû ya Kurd-
istanê de, her serxetê nû yê xebat 

û tekoşînê ne. 

Ew di siyasetê de dûrbîn bû. Xwe 
mezin nedikir, û xelkî bû. Dî-
tineke vekirî hebû. Xwediyê hizr 
û nirxandina taybet bi xwe bû. 
Lewra ji aliyê hemû ekterên ser 
şanoya siyasî ya Îranê û Kurd-
istanê heta neyarên xwe jî, cidî 
dihate wergirtin,  û cihê hurmetê 
bû. 

Qasimlo digot Kurdistan dibe ku 
ji vê rewşê rizgar bibe. Kurd li jêr 
zulmê de ye, û Kurdistan hatiye 
parvekirin. Ew rewşa nabe bê 
qebûlkirin. Eva naveroka peyama 
Qasimlo bû. Nivşa nû ya Kurd-
istanê bi hemû awayî hest bi vê 
zulm û nedadperweriyê dike ku 
li ser Kurd e. Lewra li dewrana 
gilobalîzasiyonê de, bi vê hemû 
hişyariya xwe ve, ku rojane wekî 
şinebayê belav dibe, nivşa nû ya 
Kurdistanê cihê hebûna netew-
eya xwe di nava gelên cîhanê 
de dibîne, û ji cewherê peyama 
Qasimlo tê digihîje.  

Cesûrî di helwestgitinê de, poni-
jîn û hizrkirina kûr ya siyasî û 
cesûriya siyasî ku di Qasimlo de 
hebûn, ji hemû sifetên din zeqtir 
bûn. Demekê ku gellek kesayetî û 
hizb û rêkxirawên siyasî Cemaran 
wekî Meke dizanîn, û digot:
“Eva ku îrorojê di Îranê de derbaz 
dibe, bêhna faşîzma mesebî lê 
tê”. Boçûnên wî di nava tewahiya 
rêberên siyasî ên Îran û Kurdis-
tanê de dengê herî bilind bû bo 
berevanî ji azadî û demokrasiyê, 
û bêçine nebû ku digotne Kurdis-
tanê, çepera bergirî ji azadiyê.  
Bo Qasimlo siyaset qada kar bo 
guherîna civakê bû. Lewra xelkê 
Kurdistanê han dida ku siyasetê 
bikin. 

Têgihîştineke rast ji dîrokê 
hebû, dizanî ku Îran û Kurdistan 
ji kîjan rewşê re derbaz dibe. 
Şarezayiyeke tewaw li ser dîroka 
Îran û kurdistanê hebû,û em fêr 
kirin ku her hevalbendiyekê li 
ser vê yekê emê pêk bînin, ku ew 
aliyê ku em digel de diçin nava 
hevpeymanetiyê çi diwêt, ne eva 
ku li dijî kî ye, û digot ku hekî 
digel her hêz û aliyekî tenê li ser 
bingeha wê li hev bikin, ku dijî 
kî ye, û di dawiyê de em bêhitbar 
dibin.  

Pûşper bo me bîrhînerê rûdaweke 
tall ya dinê ye jî, ku ew jî 
şehîdbûna hevalê me yê hezkirî 
Kak Seyîd Selam Ezîzî endamê 
Deftera Siyasî ye ku mixabin roja 
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24`ê Pûşpera 1378`an dawî xatirê 
xwe ji me xwast. Navbirî kesayeti-
yekî naskirî û siyasî û dersxwanekî 
emegedar ê rêbaza Demokrat bû, ku 
heya dawî demên jiyanê, bi hemû 
hebûna xwe ve xizmeta gelê xwe  
kir. 
Hemû ew taybetmendiyên Dr. 
Qasimlo û gellek ên bilindtir jî, 
ku hatin baskirin, vê rastiyê ji me 
re eşkere dikir, ku vê deshilata ku 
biryara şehîdkirina Dr. Qasimlo 
da, çende di nezaniyê de dijî. Piştî 
nêzîk bi çar dehikan, niha rewşa vê 
rejîmê çawa ye, û bi çi awayekî ye. 
Herwek em dizanin di nava civaka 
Kurdistanê de, bi sedema siyaseta 
destêwerdana di nava karûbarên 
welatên navçeyê de, binpêkariya 
mafê mirovan û serkut û îdamê 
bi tewahî bi tenê maye, û piştî 
vekişiyana Amerîka ji Bercamê, û 
zêdebûna dorpêçan, rewşa rejîmê 
di warê aborî, siyasî û heya civakî 
de jî, roj bi rojê ber bi xiraptirbûnê 
ve diçe, û nerazîbûnên Befranbara 
derbazbûyî, herwisa berdewambûna 
van xwenîşandan û nerazîbûna li 
bajarên mezin ên Îran û Kurdistanê 
karek kiriye ku navika rastîn ya 
rejîmê ne tenê her bo xelkê azadîx-
waz ê welatê me, belku bo mohre û 
berpirsên rejîmê jî bi tewahî eşkere 
bûye.  Hemû nîşan vê yekê radixin 
ber çavên me, ku xelk bi tewahî 
bêzar e, û serkut û zulm û cinayetên 
rejîma Îranê û malwêraniyek ku di 
heyama deshilata xwe de bo xelkê 
Îranê bi dîharî aniye, êdî dibe dawî 
pê bê anîn, eva jî tenê bi yekîtî û 
yekdengiya xelkê ser digre, û cuda 
ji nemana vê rejîmê tu çareyeke din 
nine ku bikare, azadî û aştî û mafên 
gelên Îranê desteber bike.  
Dewlet û karbidestên Otrîşê ku li 
ber berjewendî û danûstandinên 
bazerganî bikuj şandin Tehranê, 
bi vê kiryara xwe, lekeyeke reş 
xistin ser vê dadperweriya ku basê 
dikin, û dema vê hatiye ku xwe ji 
vê şermezariyê rizgar bikin, û êdî 
ji vê zêdetir li hemberî vê cinayeta 
mezin ya rejîma Îranê de, çavên 
xwe li ser hev nedanên.  Ku wisa bû 
erk û wezîfeya li ser milên tewa-
hiya hêzên siyasî û xelkê têkoşer 
ê welatê me ye ku herwekî dihate 
çaverêkirin, çi ji dest wan tê, xem-
sariyê nekin, û palpişt û piştevanê 
şoreş û Hêza Pêşmergeyê Kurd-
istanê bin. Cardin jî tevî şandina 
silavan bo riha pak ya Dr. Qasimlo 
û tewahiya şehîdên riya rizgariya 
Kurdistanê, em peymana emegda-
riyê digel wan nû dikin, ku heya 
bidestveanîna armancên wan riya 
wan bidomînin.
Yad û bîra wan birêz, û serkevtin 
bo Rasanê, (mezinahiya rêbaza 
Qasimlo). 

Xelkê gund û bajarên Kurd-
istanê, bi şandina peyama 

hevxemiyê, bi boneya şehîdbûna 
du pêşmergeyên Kurdistanê, 
tevî nûkirina peymana xwe digel 
rêbaza wan, soz dan heta bici-
hanîna armancên wan riya wan 
wê bidomînin.

Piştî vê ku du pêşmergên lêhatî 
yên “Hêza Pêşmergê Kurdis-
tanê”, di encama topbaranên 
Spaha Pasdaran ya terorîst de, 
tevlî karvana şehîdên Kurdistanê 
bûn, û xelkê Kurdistanê, li çînên 
cur bi cur, bi şandina peyamên 
hevxemiyê,  peyman û emgna-
siya xwe digel rêbaza wan du 
şehîdan, û hemû şehîdên Kurdis-
tanê nû kirin.
Xelkê nîştimanperwer yê Kurd-
istanê, li gundê “Nisll” a girê-
dayî bajarê Merîwanê, devera 
“Şarwêrana Mehabadê”, gundê 
“Ewîheng” ya bajarê Merîwanê, 
“Diza Mirgewer”, bajarê Bokan 
û Seqizê bi şandina peyama 
hevxemiyê emegnasiya xwe di-
gel rêzabaza şahîdên Kurdistanê 
nû kirin.

Gundê Nisll

Ji aliyê xelkê gundê Nisll ve, 
sersaxiyê dibêjin malbata du 
pêşmergê emegnas yê PDKÎ yên 
bi navên şehîd “Îdrîs” û şehîd 
“Rehîm” û xwe hevparê vê xema 
van dizanin, ji xwedayê mezin 
hêvî dikin ku sebrê bide wan, û 
her çavan “Dr. Qasimlo” dibêje: 
“Gelek ku azadiyê bixwaze, 
dibe nirxê jî ji bo azadiyê bide, 
tu netewek bi bê cangorîkirina 
ciwanên xwe nagihîje azadiyê”. 
Xebata gelekê ku zilm lê hatiye 
kirin di dawiyê de her serdikeve.

Xelkê têkoşer yê Kurdistanê, peymana emegnasiya xwe digel du 
şehîdên nû yên neteweya xwe nû dikin

Şehîd Rehîm Rostem Dastan Şehîd Îdrîs Derwêşî

Şarwêrana Mehabadê

Em weke endam û alîgirên PDKÎ 
li devera Şarwêrana Mehabadê, 
sersaxiyê dibêjne malbatên 
serbilind yên şehîdên nû yên 
Rasan a xebata gelê xwe, herwisa 
sersaxiyê dibêjin hemû endam û 
pêşmergên PDKÎ û xwe hevparê 
vê xema van dizanin.
Serkbikeve xebat û Rasan a Ro-
jhilat
Mirin û neman ji bo dijmin û 
dagîrkarên Kurdistanê

27`ê Pûşpera 1397`an Mehabad

Bokan

 “Neteweyek ku azadiyê bixwaze 
dibe nirxê jî ji bo vê azadiyê 
bide”
Mixabin em haydar bûn ku du 
pêşmerge û hevalên xebatkar bi 
sebeba topbaranên komara îdamê 
tevlî rêza şehîdên nîştiman bûn, û 
armanca rejîmê ji topbarankirina 
korane ya van deveran, ew e ku ji 
aliyekî ve derbê li dahat û zeviyên 
xelkê ser sînor yên Herêma Kurd-
istanê bide, da ku ew jî li dijî hêza 
pêşmerge helwêst bigirin, û ji ali-
yekî din ve hêza pêşmerge li mana 
xwe di van deveran de poşman 
bike. Gelê Kurd û Hêza Pêşmergê 
Kurdistanê, desthilatdarên gellek 
ji wê deshilatê bihêztir spartine 
dîrokê.Lê bixwe her li ser pê ye, 
û bihêztir ji berê ji bo bidest-
veanîna armancên rewa yên xwe 
xebatê dike. Em weke pêşmergên 
bajar li devera bajarê Bokanê 
sersaxiyê dibêjne hizba hezkirî ya 
xwe, herwisa sersaxiyê dibêjne 
hevçeper û malbatên serbilind yên 
şehîdên nû, û peymanê digel riha 
pak ya şehîdan nû dikin, û ku heta 
biçokdeanîna dujmin riya wan 

didomînin.

 Riha wan şad be, mirin û neman 
ji bo dagîrkaran

Jawaro

Em weke pêşmergên bajar ku te-
vlî pêşmergê çiya bûne, li devera 
Jawaro ya Demokrat, li gundê 
“Ewêheng” ya Demokrat û De-
mokratperwer, bi boneya şehîdên 
nû yên rasan û hemû şehîdên hiz-
ba xwe sersaxiyê dibêjne endam 
û pêşmergê qehreman yên hizbê, 
û malbatên şehîdan, û herwisa ji 
vir ve peymana emegnasiya xwe 
digel wan nû dikin.
Sond bi Qurana pîroz, sond bi axa 
pak ya nîştiman û sond bi xwîna 
şehîdan, heta dawîn dilopa xwîna 
xwe emegdar dimînin, û dest ji 
xebat û têkoşîna li dijî dagîrkariya 
komara îdamê  hilnagirin.
Silav li Kurdistan, silav li De-
mokrat, gundê Ewîheng

Diza Mirgewer

 “Şehîd av e, têhnîtiya erdê 
dişkîne”
Peymana sersaxiyê li Diza Mir-
gewer a girêdayî bajarê Urmiyê
Em weke endam û alîgirên PDKÎ, 
peyama sersaxiyî ji hemû mal-
batên şehîdên neteweya xwe re 
dişînin.
Vê carê bi dileke tijî ji xem ji bo 
Mehabad û Pîranşarê, sersaxiyê 
dibêjne malbatên her du şehîdên 
nû yên neteweya xwe.
Herwisa sersaxiyê dibêjne mal-
bata mezin ya xwe, Partiya 
Demokrat a Kurdistna Îranê, û 
heta dawîn dilopa xwîna xwe riya 
şehîdên Kurdistanê didomînin.
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Nerîna Lîderan

Trump: 

“Min li dijî pirsa etomiya rejîma Îranê 
gel Potîn axivî”.

Putin:

“Reqa bûye weke Stalîngradê”.

Nikî Hêlî:: 

“Konseya Mafê Mirovan di hemberî 
meşên Befranbarê ya xelkê Îranê 
bêdeng bûye. ”.

Hoşyar Zêbarî:  

 “Pêkanîna hikûmeta nû ya Îraqê 
renge heya dawiya îsal bikêşe”.

Daxuyaniya Navenda Hevkariyê a Partiyên Kurdistana Îranê derbarê topbarana 
Spaha Pasdaran a terorîstî, û şehîdbûna du pêşmergeyên Kurdistanê

Navenda Hevkariyê a Partiyên Kurdistana Îranê di daxuyaniyekê de topbarana sînorên Kurdistanê ji aliyê 
Spaha Pasdaran ve şermezar dike û sersaxiyê jî dide malbatên şehîdên nû ên neteweya me.

 Daxuyanî wiha ye;

Roja sêşemiyê 26’ê Pûşpera 1397’an a Rojî (17’ê Tîrmeha 2018’an a Zayînî) careke din rejîma mirovkuj a Îranê, navçeyên 
sînorî ên Hacî Omeran û Berbezîn ên Herêma Kurdistanê topbaran kirin. Mixabin di vê êrîşa hovane de ziyaneke zaf gihîşte 
van du navçeyan û du pêşmergeyên Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê jî şehîd bûn.

Kirîzên navnetewî û navçeyê, givaşên li ser hikûmeta dîktator a Îranê berfirehtir kirine û siyaseta qutkirina destê terorîstper-
wer ji aliyê Komara Îslamî ve tê bicîkirina ku tevlîheviyan li welatên cuda pêk tîne û ji bilî Yemenê, rejîm li Sûriyê jî rastî 
şikistê hatiye. Herwisa li Îraqê jî gelek sermaye xerc kir lê dîsa jî pêgeha wê sist bûye û xwepêşanderên başûrê Îraqê sloga-
nan li hemberî desthilata Komara Îslamî hildidin û dixwazin ew rejîm ji wir derkeve û desthilatdariya wê li wir nemîne.

 Di demekê de ku xelkê Îraqê dixwazin Komara Îslamî ji wir derkeve, desthilatdarên Tehranê jî bi slogan û xwestekên wan 
perîşe bûne û bi hênceta ku hêza pêşmergeyên Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê li wan sînoran e, rejîma meleyan ji bo 
kêmkirina givaşên li ser xwe û gefxwarin ji Herêma Kurdistanê, careke din dest bi topbaranê kiriye û yasayên navnetewî û 
serweriya siyasî a Îraqê û bi taybet a Herêma Kurdistanê binpê dike.

 Navenda Hevkariyê a Partiyên Kurdistana Îranê ji bo şehîdbûna du pêşmergeyên qehreman ên Kurdistanê sersaxiyê dide 
xelkê Kurdistanê û topbarana Komara Îslamî jî şermezar dike û ji Neteweyên Yekbûyî û xelkê bi rûmet ê Herêma Kurd-
istanê dixwaze li hemberî binpêkirina yasayan û derbaskirina sînoran ji aliyê rejîma mirovkuj a Îranê ve ku bûye sedema 
têkçûna ewlehî û jiyana xelkê navçeyê, bêdeng nemînin û rê nedin ev rewşa metirsîdar berdewam bike.

Navenda Hevkariyê a Partiyên Kurdistana Îranê
17’ê Tîrmeha 2018’an a Zayînî

Şandeke PSK`ê serdana PDKÎ kir

Şandeke Partiya Sosyalîst a 
Kurdistanê-Bakur, bi ser-

perestiya “Mes`ûd Tek” serdana 
Desteya Kargêrî a PDKÎ kir.

Roja Şemî 30`ê Pûşpera 1397`an, 
şandeke Partiya Sosyalîst a Kurdis-
tanê-Bakur, bi serperestiya “Mes`ûd 
Tek” sekreterê giştî yê “PSK”ê 
serdana Desteya Kargêrî a PDKÎ kir, 
û ji aliyê heyetekê  bi serpereştiya 
“Mistefa Hicrî” Lêpirsyarê Giştî yê 
PDKÎ ve pêşwazî ji wan hate kirin.

Di vê civînê de “Mes`ûd Tek” 
derheqê dawî bûyeran û siyasetên 
dewleta Turkiyê û encama hilbi-
jartinên vê dawiyê yên  dewleta 
Turkiye û guherînkariyên li sîstema 
parlemanî û serokatî û berbestên li 
ser riya guherînkarî û rola Kurd di vê 
piroseyê de axavtin kir, û boçûna xwe 
ji bo heyeta PDKÎ bas kir, û herwisa 
got ku: 

“Di vê piroseyê de, Kurd û partiyên 
siyasî yên Kurd di vê rewşa siyasî 
de, hewce ye ku bi berhevdaneke nû 
de, daxwaziyên xwe bixin ber bas, û 
yekbûn û yekîtiya di vê piroseyê de 
berçav bigrin.

Piştre “Mistefa Hicrî” keyfxweşiya xwe derheq serdana wan nîşan da, û ji ber 
wan zanyariyên derheqê vê piroseyê de jî spas ji wan kir, û got: Hewce ye ku 
“HDP” û aliyên din, bi yekgirtiyane di van hilbijartinan de beşdariyê bikin, û her 
di vê derheqê de, “Mes`ûd Tak” jî got:
 
“Hewce ye “HDP” bi siyaseteke nû digel aliyên din yên Kurd di Bakûr de reftarê 
bike, û siyaseteke zelal di Turkiye û Kurdistan Bakûr de berçav bigre. 
Piştre “Mistefa Hicrî” derheqê rewşa Kurdistana Rojhilat û piroseya “Rasan”, 
xebat û têkoşîna hizbê di navxweyî Kurdistan û alîkariya xelkê digel kadr û 
pêşmergeyan û herwisa kirîzên rejîmê di qada navxwe, dever û navdewletî de, û 
bitaybet derheq dorpêçan, li ser sîstema  siyasî û aborî ya rejîmê û jiyana xelkê 
bi awayekî hûr bas kir, û di beşeke din ya axavtinan de bas ji alîkarî û nêzîkbûna 
aliyên siyasî yên Kurdistana Rojhilat kir û weke hemahengiyeke pozêtîv îşare pê 
kir. 

Piştî van axavtinên li ser Kurdistana Rojhilat ji aliyê Lêpirsyarê Giştî yê hizbê 
ve, “Mes`ûd Tek” serkevtinên zêdetir ji bo têkoşîna PDKÎ hêvî kir, û ragehand 
ku: Serkevtina PDKÎ û çalaktirbûna tevgera nîştimanî ya Kurd di Rojhilat de, 
dibe alîkar ji bo ber bi pêşveçûna tevgera Kurd bi giştî, û di dawiyê de jî li ser 
hebûna pêwendiyên  dostane digel PDKÎ tekez kir, û piştî vê helwêsta dostane ya 
“Mes`ûd Tek” jî, “Mistefa Hicrî” spas ji “Mes`ûd Tak” û şanda digel kir. 
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Hevpeyvînek digel  Şerîf Hejarî mamostayê zanîngehê derheq terorkirina Dr. Qasimlo û belgenameyên di vî warî de
 (Beşa 2)

Pirsyara çaremîn: Çima heya 
niha keysa terorkirina Dr. Qa-
simlo negihiştiye ti encamekê?

Bersiv: Heman bersiva pirsyara 
sêyemîn ji bo vê pirsyara we jî 
dibe.

Pirsyara pêncemîn: Sedem çi ye 
ku Dr. Qasimlo ji serkirdeyên 
niha û yên berê yên Kurdan 
cuda ye?

Bersiv: Sedemeke sereke ev 
e; Her qasî ku lêkolîn li ser Dr. 
Qasimlo (Di warên cuda de weke 
zimanzanî, akademîstî, netewî, 
tevlîkirina hizrên demokratîk 
di rêveberiya şoreşa çekdarî de, 
dahênana têzan û xwedîhizrbûna 
wî, siyasetzanî û siyasetkirina wî, 
bicîkirin û praktîkîkirina exlaqê 
di siyasetê de li Rojhilata Navîn 
û berhemanîna partiyeke modern) 
bê kirin, zêdetir xuya dibe ku 
Qasimlo bêmînak bûye.

Berevajî vê, her qasî ku em nêzîkî 
dîroka serkirdeyên din yên Kurd 
(Di warên weke; eşîretîbûn, 
navçeperestî, nebûna eteketê 
di leyîzên siyasî de, xiyanet û 
tawana netewî di nav şoreşa Kur-
dan de, girîngînedan bi exlaq di 
siyasetê de, guhdan ji bo xwest-
ekên dagirkerên perçeyên din yên 
Kurdistanê, berfirehkirina çanda 
lihevvegerandina gotinên kirêt, 
tapokirina rê û banan û birina ser-
mayeyên netewî û malbatîkirina 
wan) bibin û lêkolîn li ser wan bê 
kirin, bi hêsanî û weke “esman” û 
“erd” cudahiya di navbera Qa-
simlo û serkirdeyên din yên Kurd 
de xuya dibe.

Ev ji xeynî mijarên ziman-
zanî, akademîstî, dahênana têz 
û xwedîramanbûnê ye, ku ew bi 
Qasimloyekî bêmînak re nayêne 
lihemberdan.

Qasimlo take sekreterê partiyekê 
di dîroka cîhanê de û di nav hemû 
parzemînan û neteweyan de ye ku 
kesê yekem yê partiyekê be û 12 

zimanên zindî yên cîhanê dizane. 
Dr. Qasimlo bi lihemberdan ligel 
kesatiyên siyasî yên cîhanê jî 
zimanzanekî bêmînak bû. Mebe-
sta min zelal e; Ne tenê di nav 
Kurdan de, belkî ji dîroka mirova-
hiyê ve heya niha ji hemû serkird-
eyên yekem yên partiyên din li 
cîhanê bêmînak e. Ev jêhatîbûn û 
zanayî ne bi serkirdeyên xêl û eşîr 
û bajarperestên Kurd re û ne jî bi 
serkirdeyên din yên cîhanê re jî 
nayê lihemberdan.

Serkirdeyên xuya yên Ewropa û 
Amerîkayê weke mînak belge-
nameya nehênî ya wezareta derve 
ya Amerîkayê, bê sedem nebûye 
ku Qasimlo bi kesekî bêmînak 
binav dikin lê belê sedem, taybet-
mendiyên Qasimlo bûn.

Eger wisa nîn e, gelo çima tay-
betmendiyên serkirdeyên Kurd 
yên din û di nav de yên demokrat 
jî weke Qasimlo nehatine rêz-
bendîkirin ji ber ku li gor min, 
Qasimlo diyarde û kesatiyekî 
bêhempa bû.

Di serî de divê em bizanin ku 
Qasimlo ne tenê serkirde, belkî 
xwedî raman û bîrmend bû! Ev jî 
dibe sedem ku Dr. Qasimlo ji yên 
din cuda be.

Di warê siyasî û dîplomasî de jî 
Qasimlo bû ku doza Kurdan bire 
civaka navdewletî û Qasimlo bû 
ku ev doz ji bo Mîtran, Bêrnard 
Koşnêr, Wîl Birant, Kraskiye, 
Têso û bi sedan siyasetvan û 
serkirdeyên din yên Ewropî, roj-
namevan û helbestvanên Ewropî 
şirove kir.

Mîtran amaje dike ku Qasimlo 
mirov cezbî xwe dikir û bala 
mirov dikşande ser xwe. Heman 
hunera Qasimlo jî bû sedem ku 
gelek dostên xwedî bandor ji bo 
Kurdan peyda bûn.

Ezê di vir de tenê mînakekê 
bînim: Daniyêl Mîtran bû ku ji 
Civata Ewlehiyê a Navdewletî 

xwast rê nedin balafirên dîktatorê 
faşîst Sedam Husên ku ji hêla 
36 derbas bibin û di encamê de 
jî hêzên Başûrê Kurdistanê ku 
piştî Serhildanê (Raperîn) ku bi 
awayekî bi kom ji axa başûr revi-
ya bûn, karîn careke din vegerin.

Tişteke ecêb û şaştiyeke mezin e 
ku hin kes elimî ne ku Qasimlo 
bi serkirdeyên din yên Kurd re 
didin ber hev! Xiyanet û tawana 
serkirdeyên Kurd û nezanîna 
zimanan û nebûna etekêtê jî 
sedemên cudakirina wan in. Her-
wisa Qasimlo di temenê 28 saliyê 
de erdekî giran ku bi mîrat ji bavê 
wî jê re mabû, firotibû û ji bo 
amorên ragihandina partiya xwe 
xerc kiribû.

Lê piştî mirina serkirdeyên 
Kurd, tenê piştî mehekê lêkoler û 
şirovekar pê dihesin ku bi sedan 
donm erd, çend kargeh, bax û 
rez, gir û herwisa ragihandinên 
partiya xwe jî weke mîrat bi navê 
endamên malbata xwe kirine. 
Lêbelê Qasimlo di wesiyet û 
şîretên xwe de jî amaje dike ku 
pirtûkxaneya wî jî, a partiya wî 
ye. Her qasî ku zêdetir nêzîkî 
Qasimlo bibin, hikmetên wî û dil-
sojiya a bêsînor a wî derdikevin 
holê. Wî hemû Kurd weke xort û 
xwîşk û birayên xwe didîtin! Ji 
xeynî van hikmet û dahênanan, wî 
mîrat ji malbata xwe re nehêla û 
navçeperest jî nebûye. Belkî ew 
dahênerê Kurdîniya modern bû.

Lihemberdana Qasimlo bi van 
serkirdeyan re, nehoşyariya hinek 
xelkê di civaka Kurdan de ye. 
Ew nizanin tenê ew serkirde têne 
lihemberdan ku taybetmendiyên 
wan nêzîkî hev in û nizanin kes-
ekî hekîm, rêber û akademîstekî 
bêmînak weke Qasimlo bi 
serkirdeyên xêl, eşîr û bajarperest 
re nayê lihemberdan.

Yek ji van diyardeyên kirêt ev e 
ku alîgirên van partiyan dibêjin: 
“Mekteba filan serkirdeyê me.” 
Di rastiyê de dema ku mirov van 
peyv û risteyên ne tam dibîse, 
şêwazê arastekirinê yê ku weke 
zanistî hatiye binavkirin jî li cem 
wî sivik dibe.

Destpêkê divê ew bizanin ku me-
kteb angu medreseya fikrî û siyasî 
çi ye?!

Kesek dibe xwedî mekteba fikrî û 

siyasî ku fîlsof yan jî bîrmend be 
û raman û têzên nû ji bo cîhanê 
û leyîzên siyasî û desthilatdariyê 
hebin. Li gor kîjan pîvanan, 
mêtod û têz û raman çê dibin ku 
bikare mekteba siyasî û fikrî ava 
bike.

Di vir de pirsyar ev e; Eger ew 
serkirdeyên Kurd xwedî mektebên 
fikrî û siyasî ne, dahênana fikrî 
a wan ji bo civakê û mirovahiyê 
çi ye?! Gelo nabe derkevin holê 
ku em jî bizanin ew çawan bûne 
bîrmend?! Ji bo mînak;
Markoze li ser mekteba felsefî a 
Marks difikire û li xwendingeha 
Frankfurtê a Almanyayê hin têz û 
hizran ji bo mekteba Marks der-
dixîne û çaksaziyê têde pêk tîne.
Anko Qasimlo tê û hin têzan ji 
bo sîstema rêveberiya dewletan 
û desthilatdariyê li cîhanê der-
dixîne û hin têz û ramanan li ser 
sîstema Sosyalîzma Demokratîk 
tîne rojevê û bi dehan serkird-
eyên weke Bêrnard Koşnêr, Piyer 
Mora, Daniyêl Mîtran û … behsa 
vê sîstema desthilatdariyê û hizr û 
ramanên Qasimlo dikin.

Ev, bîrmend û xwedî mekteb e. 
Ji ber ku mekteba fikrî û siyasî a 
Sosyalîzma Demokratîk ava kir û 
çendîn têz jî xistin rojevê. Hiz-
rên wî, sînorên netewa wî derbas 
kirine da ku bi Sosyalîzma De-
mokratîk, li gor taybetmendiyên 
siyasî û aborî yên Rojhilata Navîn 
hin têzan derxîne û ev sîstema 
desthilatdariyê ji bo çareseriya 
kêmasiyên siyasî, aborî û de-
mokrasiyê li Rojhilata Navîn bi 
şêwazekî din bê danîn.

Ez dixwazim bizanim têz û 
dahênana fikrî û siyasî a serkird-
eyên din yên Kurd di asta navxwe 
û cîhanê de çi ye?!

Eger serkirdeyek, hin ji bîranînên 
xwe binivîse yan yekî din hin 
pirtûkên dîrokî jî çap bike, lê dîsa 
jî ew kes bîrmend nîn in û mirov 
nikare bêje ku wan mektebeke 
fikrî û siyasî heye. Ev şaştiyeke 
pir dijwar û giran e ji ber ku alî-
girên wan nizanin peyva bîrmend 
ji bo kî bi kar tê û kî dikare bibe 
xwediyê mektebeke fikrî û siyasî.

Bi vî rengî, eger em wateya peyva 
bîrmend nezanin, mamoste Kerîm 
Hisamî ku 49 berhemên wî hatine 
çapkirin û bi sedan nivîsên wî 

Şerîf Hejarî: Qasimlo tenê sekreterê parti-
yekê di dîroka cîhanê de, û di nav hemû 
parzemînan û neteweyan de ye, ku kesê 
yekem yê partiyekê be, û 12 zimanên 

zindî yên cîhanê dizane (Beşa 2)
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di kovar û rojnameyên cîhanî de 
hatine belavkirin, bîrmend e. Lê 
ya rast ev e ku mamoste Kerîm 
Hisamî jî bîrmend nîn e. Rast e 
nivîskarekî mezin e. Lê taybet-
mendiyên bîrmendiyê cuda ne.

Pirsyara şeşemîn: Çima fikr û 
ramanên Dr Qasimlo piştî der-
vasbûna nêzîkî 30 salan di ser 
terora wî re, hêj ji bo nifşa me jî 
nû ne?

Bersiv: Ne tenê piştî 30 salan 
belkî heya hertim wê wisa bimîne. 
Hizr û ramanên Eflatûn û Maky-
avêlî heya niha jî, jinav neçûne. 
Fikra Dr.Qasimlo jî ti caran 
namire. Rast e ku mirov dimire lê 
têz û hizrên bîrmend û fîlsofan, ti 
caran namirin!

Qasimlo û Nakyavêlî du bîr-
mendên siyasî ne ku raman û fi-
krên wan bi qasî erd û esmanan ji 
hev cuda ne. Qasimlo bîrmendek 
e ku di hemû qonaxên siyasetê de 
pişta xwe bi exlaqê germ dike û 
pîvana wî jî praktîzeya moralê di 
leyîzên siyasî û desthilatdariyê de 
ye û li dijî ferdperestî, navçeper-
estî û ferzkirina xwe ye. Lê têzên 
Makyavêlî berovajî têzên wî ne. 
Li gor têzên Makyavêlî, serkirde 
ji bo serketina xwe dikare her 
tiştekî bike û rewatî jê re hatiye 
dayîn.

Qasimlo lewma mayînde ye ji 
ber ku têz û ramanên wî di So-
syalîzma Demokratîk de, exlaq 
di siyasetê de, girêdana prensîpa 
demokrasî di rêvebirina şoreşa 
çekdarî de, dahênana partiyeke 
modern li Rojhilata Navîn ji bo 
jinavbirina hizra paşketî û eşîr 
û navçegerî û ferzkirina mîrat-
geriya malbatê di partiyên siyasî 
de, bûne sedem ku mekteba wî 
heya hertim bibe cihê perwerdeki-
rina mirovê pêşketî û netewî, 
wekhevîxwaz di rêveberiyê de, 
azadîxwaz di leyîz û hevrikiyên 
siyasî de û mirovxwaz di asta 
civakên cuda yên cîhanê de.

Ev girîngîdana giştgir bi Qasimlo 
tê wateya xebata hertimî ji bo ne-
hêlana tepisandin û hemû şêwazên 
wê weke zayendî, netewî, olî û 
civakî di riya bicîkirina mêtodên 
lojîkî de ji bo berhemanîna ci-
vakeke pêşketî û wekhev ku yasa 
têde serdest be û mafê wekhev 
dide hemû pêkhateyên netewî.

Armanca sereke a Qasimlo ev 
bû ku neteweya xwe ji xêl û 
eşîretîbûn û dijbertiya hev, bike 
neteweyeke pêşketî û hevgirtî. 

Ji ber vê perwerde, têz, fikr 
û kiryarên Qasimlo mekteb û 
xwendingehek e ji bo perwerdeki-
rina mirovê netewî û pêşketî di 
şoreşeke pêşketinxwaz a hevdem 
û hevçerx de.

Mebesta wî ji karê rêkxistinî ku 
partiyeke pêşketî li Rojhilata 
Navîn ava bike, ev e ku jihevcud-
abûna di navbera çarçoveyên 
lihevgirêdayî yên Rojhilata Navîn 
de çê bike ku di bin navê partiyê 
de formeke eşîrxwazî û navçeper-
estiyê pêk aniye, malbat û mîrat-
giran ferz dikin û navê vê diyard-
eyê jî danîne partî.

Mirovê navçeperest û eşîrxwaz 
çi di nav hêzên din yên siyasî ên 
Kurd de be yan jî derbasî nava 
hizba demokrat bibe û pleya wî jî 
heya asta serkirdeyekî bilind bibe, 
lidijî prensîpên mekteba Qasimlo 
ye ji bo karên rêkxistinî, netewî û 
şoreşgêriya hevçex û hunera siya-
set û dîplomasiyê dijberên wî ne.

Di vê pêxemê de tevî ku Qasimlo 
qurbanî û baceke zêde daye, sala 
1988’an di kongireya heştemîn a 
partiya xwe de Şoreşa Fîks ji bo 
nehêlana fikrên paşmayî û navçe-
perestiyê di nav refên vê partiyê 
de datîne.

Ji ber vê her kes yan jî aliyê ku di 
nav Kurdan de li Başûrê Kurdis-
tanê hizrên eşîrperestî û navçe-
perestiyê weke Badînanperestî, 
Hewlêrperestî û Silêmanîperestiyê 
bike û di asta Rojhilatê Kurdis-
tanê de jî di nava refên partiyan 
de Mehabadperestî, Merîwançîtî 
û Seqizperestiyê bike dijberê me-
kteba mezin a hekîm û bîrmendê 
Kurd Dr. Qasimlo ye. Eger ew kes 
di nava partiya Dr. Qasimlo de jî 
bin yan pleya wan di vê partiyê de 
hebe, lê dîsa jî kiryarên wan lidijî 
hizra Qasimlo ne.

Dahênaneke din a mezin ya 
Dr.Qasimlo di leyîzên siyasî 
yên Rojhilata Navîn de vegeran-
dina mezinatî û rastbêjiyê ji bo 
vî mirovî ye ku siyasetê dike. 
Herwisa ew dahênan, vegerandina 
heman mezinatiyê ye ji bo vê 
saziyê ku xwe weke partî binav 
dike.

Têz û kiryarên Qasimloyê hekîm 
ne tenê mezinatî ji bo mirovê 
rojhilat vegerandiye ku şanaziyê 
bi siyasetkirinê bike, lêbelê karên 
partiyên Kurdî kirine xwedî 
şanazî ku dîplomasiyeke hevseng 
bi dewletên derdor ên dagirker re 

bikar bînin ji bo ku di ti qonaxekê 
de nebin leyîz û amorên destên 
van dewletên dagirker yên der-
dorê.

Dîrokê heya îro ku 26.06.2018 
ye, nîşan daye ku ti yek ji partî û 
serkirdeyên din ên Kurd nekarîne 
ev şêwazê pêşketî yê siyasî û 
dîplomasî, praktîze bikin. Lêbelê 
Qasimlo di rojên herî tarî de û di 
serdema lehiya xwînê a şerê Îraq 
û Îranê de û di wan serdeman de 
ku çiyayên Kurdistanê ber êrîşa 
kîmyayî û gaza Xerdel a her du 
dagirkerên Fars û Ereb diketin, 
weke dewleteke pêşketî dîplomasî 
dikir û bi ti berjewemdî û tali-
yekê amade nebû hêzên xwe bibe 
nav eniya rejîma Sedam û hêncet 
jî neda destê hovtirîn dagirker 
(şeytanên riya Xumeynî) ku êrîşa 
kîmyayî bikin ser axa Rojhilatê 
Kurdistanê û li wir enfalê pêk 
bînin.

Hevdem mezintirîn bizava netewî 
û şoreşa çekdarî di asta her çar 
perçeyên Kurdistanê de rêve dibir 
û dîplomasiyeke hêja û girîng di 
asta cîhanê de ji bo Kurdan ber-
hem anî.

Vegerandina mezinatiyê ji bo 
cîhana siyasî û dîplomasî a Rojhi-
lata Navîn ji bo partî û dewletên 
kevnperest, yên ku malbatê weke 
mîratgir ferz dikin, xwînrij û yên 
ku bi pereyên xelkê zehmetkêş 
zengîn dibin, bûye sedem ku 
leyîzên siyasî bibin xwediyên 
hevsengî û hêviyê. Bi vî rengî 
her kesek di mekteba Qasimloyê 
hekîm de dibêje ku ez şanaziyê 
dikim ku endamê hizba demokrat 
im.

Niha êdî dema ku navê Qasimlo 
tê gotin, mirovê hemberî te, bi 
mezanatiya wî û rêbazê dihese.

Gelek balkêş û bêmînak e ku 
Sedam Husênê hov, dema ku bi 

Qasimlo re dicive, nikare li hem-
berî Qasimlo zêdegaviyê bike. 
Rast e Qasimlo ne top û tank û ne 
jî balafir hebûn. Lêbelê Qasimlo 
hizreke giran hebû ku dibû sedem 
da ku kesê hemberî wî, bi hevsen-
giya wî a bi bandor bihese.

Herwisa Qasimlo di ti rewşekê de 
hunera siyasetê weke karvedan, 
regezperestî û navçeperestiyê bi 
kar neaniye. Belkî weke mek-
tebeke eqlî, rêveberiya leyîzên 
siyasî dikir ku têde hemû netewe, 
mezheb û navçeyan bi rengekî 
wehkev rêza xwe hene. Bi vî 
awayî dixwast neteweyên dagirk-
er jî bîne ser vê baweriyê ku rêzê 
ji neteweya Kurd û xwestekên wê 
bigirin.

Ji ber vê, tevî ku tevgera Qa-
simlo gelek xurt jî bû, xwesteka 
wî xudmuxtarî bû û wî dizanî wê 
demê pêwîst bû li gor lojîkî bi vî 
rengî riftarê bike. Lêbelê gelek 
hevdîtin û nivîsên Qasimlo jî hene 
ku têde dibêje federalîzm sîste-
meke hêja ye û di derbarê serx-
webûnxwaziya netewa Kurd de jî 
dibêje serxwebûna hemû perçeyên 
Kurdistanê tê wateya hevgirtina 
Kurdan û nayê wateya veqetiyanê. 
Wateya vê jî ev e ku ev dewlet bi 
zorê û bi jînosayda Kurdan hatine 
avakirin lê xwesteka azadane ya 
Kurdan tiştekî din û berovajî van 
sînorên neheq e.

Bi vî rengî xuya dibe ku Qasim-
loyê hekîm bi şêwazên lojîkî yên 
xwe di navbera xwestek û hez-
kirinê de cudahiyê datîne û ew 
jî serxwebûn e û amanca lojîk a 
mumkîn jî wê demê xudmuxtarî 
bû. Ez dixwazim bêjim rast e ku 
niha xwestek û hezkirina xelkê 
Rojhilatê Kurdistanê serxwebûn 
e. Lêbelê armanca lojîk a mum-
kin, niha di leyîzên siyasî de 
bidestxistina federalîzmê ye.



10 Agirî22-07-2018   Hejmar (330)Siyasî

Romana nivîskarê Kurd Selîm 
Berekat a bi navê “Sebiy-

eyên Şingalê” ku bi zimanê Erebî 
nivîsandiye, bo zimanê Kurdî zara-
vayê Kurmancî tê wergerandin.

 Ebdullah Şêxo ku wergêrê ber-
hemên Selîm Berekat e, beşdarî 
beşa yekem a bernameya Wêjevan a 
radyoya Rûdawê bû û ragihand ku ew 
pirtûka “Sebiyeyên Şingalê” werdi-
gerîne zaravayê Kurmancî.
 
Şêxo diyar kir: “Her çiqas wergeran-
dina berhemên Selîm Berekat gelek 
zehmet be jî, ez tameke mezin ji 
wergerandina wan berheman digrim, 

Pirtûkeke din a Selîm Berekat dibe Kurdî

Di bajarê Bokanê de pêşangaha 
wêneyan ya jinên Kurd hate 

vekirinAjansa Kurdpa: Pêşangaya 
wêneyan ya jinên Kurd ên wênegir, 
bi amadebûna komek ji hunermend 
û şopînerên hunera wêneyan di 
hola “Sîmurx” ya bajarê Bokanê de 
hate vekirin.

Ev pêşnagaha di rêkevta 23`ê Pûşperê 
de hatiye vekirin û heta 29 vê mehê 
wê dom hebe.

Berpirsê îdareya Çand û Îrşada 
pêşngehê gotiye ku: “Eva duyemîn 
pêşnageha girûpa wêneyên jinên 
Kurd e, ku yekem car di bajarê Sine 
de hate lidarxistin, û vê carê jî di hola 
“Sîmurx” a bajarê Bokanê de lidar 
xistin”.

Herwisa navbirî daye zanîn ku: “Di vê 
pêşangehê de 39 berhem ji 25 wêne-
girên jin ji parêgehên weke “Urmiye”, 
“Sine” û “Kirmaşan”ê, û mijar û 
wêneyên van jinên Kurd dikevine ber 

Di bajarê Bokanê de pêşangaha wêneyan ya jinên Kurd hate vekirin

Li Çînê fîlma ku hetanî niha bi 
budçeya herî zêde hat çêkirin 

di vizyonê de negihîşt mirazê xwe.

Li gor nûçeya BBCyê, fîlma fantastîk 
a bi navê “Asura” ya ku bi 112 mi-
lyon dolarî hate amadekirin di hefteya 
ewil a kete vizyonê de 7 milyon dolar 
dahat bi dest xist.

Piştî ku xeyalên wan serobino bûn 

Fîlma herî giranbiha ya Çînê hêvî şikand

Selîm Berekat bi xwe jî gelek kêfxweş dibe ku ber-
hemên wî bi zimanê Kurdî tê belavkirin.”
 
Romana “Sebiyeyên Şingalê” bîst û sêyemîn romana 
Selîm Berekat e, ku nivîskar têde behsa çîrokên 
pênc keçên Êzdî di dema karesata Şingalê de dike 
ku di encama êrişa çekdarên DAIŞê di sala 2014an 
de qewimî.
 
Pirtûka “Sebiyeyên Şingalê” bi zimanê Erebî di sala 
2016an de bi 445 rûpelan ji aliyê Dezgeha Erebî ya 
Lêkolîn û Belavkirinê ya li paytexta Libnanê bajarê 
Beyrûtê hat çapkirin û belavkirin.
 
Wergêrê vê pirtûkê Ebdullah Şêxo di sala 1987an de li bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê jidayîk bûye û di sala 2010ê 
de dest bi karê wergerê kiriye, heta niha heft pirtûk ji Erebî bo Kurdiya Kurmancî wergerandine ku çar ji wan pirtûkên 
Selîm Berekat in.

çêkeran biryar da ku fîlmê ji vizyonê vekişînin. Çêkeran 
got ku ew ê hinekî li ser fîlmê bilîzin, guherînan bikin û 
di nav salekê da dîsa derxin vizyonê.

Di fîlmê de qala mîtolojiyeke Çînê ya ku çavkaniya wê 
ji baweriya Budîzmê tê dikin û şivanekî xort ji bo welatê 
xwe biparêze li dijî cinawirê fantastîk berxwedanê dide.

Di fîlmê de lîstikvanên sereke yên Çînê rol girtine, efek-
tên dîtbarî yên fîlmê jî balê dikişînin.

çavên hezkriyên hunera wêneyan, û ev pêşangeh jî, ji 
23`ê Pûşperê heta 29`ê Pûşperê wê verkirî be”.

Berpirsê Îdareya Çand û Îrşada Îslamî ya bajarê 
Bokanê di kêlega vekirina vê pêşangehê de di kon-
feranseke rojnamevanî de got ku: “Îro berevajiyê 
demên berê hunera wênegirtinê rengekî hêsan bi 
xwe girtiye, ku ev jî bi sedema pêşkevtîbûna ke-
mêrayên wênegirtinê ye, lê dibe bizanibin ev qas jî 
hunera wênegirtinê hestiyartir û aloztir bûye, eva jî 
bi sedema vê ye ku wênegirtin pêk hatiye ji huner û 
Pîşe û dibe ku girîngiyeke zêde bi aliyê hunera wê bê 
dan”. 

Ehmedî di doma axavtinên xwe de got ku: 
“Pêşangeha wêneyên jinên Kurd ji aliyekî Naşibhe 
wênegirtina mêran, belku nîşaneya dîtingehek taybet 
ya jinên Kurd derheqê rojevê de ye, herwisa dîtinge-
ha cîhanî, curên bîrkirin û ezmûnên binirx di jiyana 
rojane ya van de ye”.

Navbirî tekez jî kiriye ku: “Pêşangeha wêneyên jinên 
Kurd nîşaneya mîrata kulturî ya hevpar di civakeke 
xwedî bîr û bê hevta, û nîşaneya dîtingeha cîhanî ya 
jinên hunermed yên Kurd e, derheqê mijarên civakî û 
pirsgirêkên ku hene”.
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Têdîtin: Amadekar destkariya 
devoka metelokan nekiriye

Xwendevanên hêja! 
Hûn dikarin bersiva 

tiştonekan bi riya E-Maila 
Agiri2003@gmal.com ji                  

me re bişînin    

TiştonekZimanê Kurdî

A: Mahir Berwarî

- Gareşî mam Wesman, dengî 
degate asman. (* Tifeng)
Şew tarîk e, rim barîk e, xom 
nawêr im, tu denêrim.

- Hêlkey matê, ba nagatê. (* 
Gule)

- Sêlî zirr zirr, kewte mizir, 
kolke 
newî, Bexda rewî. (* Top)

- Her le zemanî pîr û eshabî, 
kurr gewretire le babî. (* 
Hêstir)

- Reqozey quzî, tamî cêştî. 
(* Dûngî merr/dûng) Serpûşî 
quzî, derxoney qûnî, nêrî di-
yare be kîr û gunî.

- Çaw monî kilk bor e, fêlbazî 
mamir xor e, nirxî pêstekey
zor e.(* Rêwî/rûvî)
- Be ser kafir e, be pê mindal e, 
be tîr û kewan Rostemê
Zal e. (* Sîxur)

7- Dr. Qenatê Kurdo di “Rêzimanî Kurdî, le diyalêktî xwarû û jorî”  de, cînav li ser (10) beşan 
dabeş kirine:

- Cînavên kesî - Cînavên likaw - Cînavên nîşane - Cînavên xweyî - Cînavên pirsiyar - Cînavên 
heyî - Cînavên diyar - Cînavên nediyar - Cînavên çendî - Cînavên nefî (neyînî)

8- Feqî Huseyn Sagniç di (Hêmana Rêzimanî Kurdî) de, cînav kirine (12) beş :

         - Cînavên kesîn
         - Cînavên zîvirandî (hêzdar)
         - Cînavên hevayî
         - Cînavên kevnê lêkerî
         - Cînavên kevnê daçekî
         - Cînavên îşarkî
         - Cînavên pirsiyarî 
         - Cînavên qertafî
         - Cînavên xwedîtî
          - Cînavên girêkî
          - Cînavên pêwendî
          - Cînavên nekifşî
Di Kurmanciya Xwarê (Soranî) de, jî şarezayên zimên, di nivîsarên xwe de, cînav dane nasîn 
û her yekî ji wan jî, li gora baweriya xwe ew bi nav kirine: 9- Seydayê zanyar Tewfîq Wehbî di 
“Destûrî Zimanî

   Kurdî”( ) de, cînav bi (7) beşan dane nasîn :
        - Cînavên kesî serbixwe 
        - Cînavên nîşaneyî
        - Cînavên lêkderî
        - Cînavên mubhem
        - Cînavên pirsî
        - Cînavên xweyî
        - Cînavên milkî
10- Mamosta Nûrî Elî Emîn di “Qewa’idî Zimanî Kurdî, le nehw û serf”( )de, (4) beşên cîna-
van bi nav kirine :

        - Cînavên coyî (serbixwe)
        - Cînavên likaw (pêvekirî)
        - Cînavên heyî  
        - Cînavên îşare
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