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Carek din gurriya agirê newrozê, peyama rizgarî û vejînê li gund û bajar û çiyayên serkêş ên Kurdis-
tanê bilind kir. 

Bi vê boneyê ve, roja Duşemiyê 30.12.1395 (20.03.2017)’an rêûresmeke bicoş li binkeya Deftera Siyasî ya 
PDKÎ bi beşdariya mêhvanan, endamên rêberî, kadr û pêşmerge û endamên PDKÎ û malbatên wan bi rê ve çû. 
Ew rêûresm bi pêşkêşkirina sirûdekê li jêr navê “Newroz” ji aliyê korsa Koma Hunerî ya Komîsyona Perwer-
dehiyê ve dest pê kir. 

Piştre Hesen Şerefî cihgirê sekreterê giştî ê PDKÎ çend gotinek bi vê boneyê ve pêşkêş kirin. 
Rêzdar Şerefî di gotinên xwe de tevî pîrozbahîkirina nûbûna salê û cejna newrozê, wekî nîşaneke neteweyî ya 
gelê Kurd, li xortên Kurd bi giştî û civatên xelkê Kurdistana Rojhilat bi taybetî, hêviya vê xwest ku sala nû 
saleke pirr ji xêr û xweşî be bo hemû aliyekî, û sala berfirehtirbûna Rasanê û girêdana xebata çiya û bajar û 
bihêztirbûna tevgera Kurd li Kurdistana Rojhilat de be, û ragehand: “Newroz hêmayeke neteweyî ya Kurd e, ku 
serbarê wan astengên ku deshilatdarên Kurdkuj li ser riya birêveçûna wê pêk tînin, bi vî halî jî hemû salekê em 
bînerê birêveçûna vê cejna neteweyî li sertaserî Kurdistanê bi awayekî berfireh bûn, ku ew yek nîşanderê vîna 
bihêz ya civatên xelkê Kurdistanê li ser parastina nîşanên neteweyî ên Kurd e”.
Cihgirê sekreterê giştî ê PDKÎ herwisa hêvî xwast ku: “Rêûresmên newrozê bo hemû aliyekî bi xweşî û şahî 
derbaz bibin, û wekî cejneke neteweyî û nîşana vejiyan û bihevrebûnê bi rê ve herin, û axabanî bi hewayê cejnê 
ve xûya, û dijmintevizîn be”.

Piştre stranek ji aliyê koma muzîkê ve hate pêşkêşkirin. Piştre Nahîd Husênî helbestvana naskirî û endama 
Komîteya Navendî a PDKÎ helbestek li jêr navê “semaya camane” xwend. 
Di beşeke din ya vê rêûresmê de, desteyek ji keç û kuran, ku xetîr (meşxel) di destên wan de bûn, ber bi cihê 
pêxistina agirê newrozê ve çûn. Di vê beşê de Hesen Şerefî cihgirê sekreterê giştî ê PDKÎ digel Çînî Mînberî 
hevjîna şehîd Mam Ekber Mînberî û Jîla Salihî hevjîna şehîd Rehîm Gergûlî,  bi hev re agirê newrozê hilkirin. 
Di beşa dawiya vê merasimê de, amadebûyiyan, bi govend û dîlana giştî, ber bi pêşwaziya ji sala nû ya Kurdî 
û “newroz camane” (axabaniyanî)yan ve çûn. Hêjayî basê ye ku her bi vê boneyê ve, rêzdar Mistefa Hicrî 
sekreterê giştî ê PDKÎ jî peyamek belav kir ku deqa vê peyamê di rûpela sê de hatiye danîn.
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S e r g o t a r

Xweza ji diyardeyên dijber û 
nakok bi hev re tê naskirîn, 

dema ku tarîtî û ronahî, û şînbûn û 
hişikbûn, têhna tavê û sirr û seqem, 
û reşeba û çiya, û tevger û sekinîn, 
di hemberî hev de disekinin, û pêkve 
pêkhateyeke pirr ji afirandin û nûbûn, 
bi hezaran rûçikan ve derdikevin û 
jiyanê dixemilînin. 

Sirr û sermaya hestîtevizîn û rêben-
dan û qerisîna axê, û windabûna 
riya gihîştina bi avedaniyê ji wan 
diyardeyan in, ku zivistan bi wan tê 
naskirin, û xwezaya Kurdistanê, tevlî 
dîroka xak û xelkê, digel van cure  
bûyer û rûçikan jiya ye, û bi hemû 
hêz û şiyana xwe di hemberî rojgarên 
dijwar de sekiniye, û bi berxwedanê 
jiyan berdewam kiriye, û di newrozê 
de, bi vejînê û çilûdan û rabûnê, 
jiyana xwe tevlî şoreşê kiriye, şoreşek 
li pêxema berhemanîna jiyana nû û 
afirandin di dîrokê de.
 
Renge li cem gellek netewe û gelên 
din jî, tişteke ecêb bê berçav, ku çima 
sersal û nûbûna salê, li cem 

Kurdistanê û xelkê Kurd, bedela wê 
ku cejneke asayî be, hertim bûye 
cejna şoreş û serhildan û Rasanê?

Netewe û gelên cîhanê di sersalê de 
cejnê digrin û şahiyê dikin, ser-
dana dost û malbatên wan dikin, û 
rêûresmên kevneşop ên vegeriyana 
bo himbêza malbatê û şahî û pêkve-
bûnê hene. Li cem netewe û gelên 
cîhanê sersal pêk tê ji cejn û bêhnve-
dan û rewta asayî ya kar û tekoşînê 

Newroz,  Vejiyan 
û Rasan 

Kerîm Perwîzî

disekine, û bêhnvedan û seyran cihê wê digre, lê Kurdistan li Newrozê de dikele!
Li cem neteweya Kurd newroz şoreşa vejiyana li dijî evirhêlên mirinê ye. Neteweya Kurd tiştên diyar û nadiyar nekirine remza 
sersalê. Belkû hestyartirîn û ciwantirîn demsal û dewran, wate vejîna xwezayê, û xala berçav ya guherîna  erdê li dewra roja 
rastiyê, kiriye xala nûbûnê, û di nava vejîna jiyaneke geştir de, sala nû dike cejn, û agir berdide canê deshilata sirr û seqemê, û 
eva ye remza newroz û vejiyan û rabûnê li cem neteweya Kurd û heya xweza vedijî, û heya newroz sedikeve, û Kurdistan jî li 
ser piyan e,  û dîrokê dajo.

Rasan cejna newrozê û vejiyana hêviya serkevtin bi ser tarîtiyê de, li hemû evîndarên azadiyê û hemû malbatên şehîdan û bi 
taybetî li şehîdên Rasan a Rojhilat pîroz be.
Şehîdên hemaseyên dîrokî ên Qereseqel û Kosalan, çavê wan li newroz û Rasan a me ye, em newrozê li wan pîroz dikin, û emê 
axabaniya wan bavêjin stûyê xwe. 

Kanala “al-jazeera” fîlmeke dekomentarî li ser PDKÎ belav kir

Kanala “al-jazeera” a Erebî li ser pêşmergeyên PDKÎ û çalakiyên wan ê rojane fîlmeke dekomentarî belav kir.

Ew fîlma “al-jazeera” a Erebî ji kar û çalakiyên rojane ên pêşmergeyên PDKÎ, û gotûbêja bi sekreterê giştî ê PDKÎ û çend 
endamên rêberiya PDKÎ, û şêweya perwerdekirina pêşmergeyan di fêrgehê de, û amadekirina wan bo xebata nû ya PDKÎ 
pêk hatibû. 

Ew fîlm bi belavkirina dîmenên Hewlêrê dest pê dike, û tê de pêşkêşkara fîlmê bas ji Hewlêrê wekî herêmeke otonom û 
yekem tecrubeya Kurdan dike, ku ketiye sînorê rojavaya Îranê. Piştre ew tîma “al-jazeera” ber bi binkeya Deftera Siyasî 
ya PDKÎ bi rê dikevin. Li wir pêşkêşkar bi sê endamên rêbertiya PDKÎ re gotûbêjê dike, û ew endamên rêberiyê bersiva 
pirsên pêşkêşkar li ser xebata nû ya PDKÎ û li ser siyaset û armancên PDKÎ û serkutkariyên rejîma Îranê di heyama van çar 
dehikan de didin.

Piştre serdana Komîsyona Ragehandin a PDKÎ dike, û li wir jî bi weşandina dîmenên kadr û pêşmergeyên ku di vê beşê de 
kar dikin, zanyariyên pêwîst ji zimanê çend pêşmergeyan û kadrên vê hizbê ve dide bînerên xwe, ku tê de ew pêşmerge bas 
ji vê dikin ku wan bona dijberiya digel sîstema ku di Îranê de deshilatdar e tevlî refên PDKÎ bûne.
Piştre serdana  nava cihê akincîbûna beşek ji wan pêşmergeyan dike, ku jin û zarokên wan hene, û bi çend kesan re 
gotûbêjê dike, û bi gotûbêja bi pêşmergeyeke vê hizbê bi navê Sirwe re, ku hevjînê wî jî pêşmerge bû, û di şer de şehîd bû, 
lê serbarê vê yekê jî ew bi moraleke bihêz ve berdewam e li ser xebat û tekoşînê, zêdetir bîneran dibe nava kûrahiya vê 
fîlma xwe ya dekomentarî. 

Piştre tîma “al-jazeera” serdana fêrgeha Komîsyona Perwerde ya PDKÎ dike, û bi weşandina hinek çalakiyên pêşmergeyan 
û şêweya perwerdeya wan ya siyaî û nizamî û gotûbêja bi kadrekî fêrgehê, bala bîneran zêdetir bo aliyê vê fîlmê radikêşe.
Dîmenên herî balkêş ên vê fîlmê ew dîmenên pêşmergeyên PDKÎ ên çiya de ne, ku pêşmergeyên PDKÎ bi moraleke pirr bi 
hêz ve derdikevin pêşberî kamêrayê. 

Di vê fîlma dekomentarî de, Sekreterê giştî ê PDKÎ Mistefa Hicrî dibêje: “Armanca me ew e ku em di Îranê de, bigihîjin 
mafên xwe ên rewa, di Îraneke demokratî a federal de. Îranek ku tê de hemû neteweyên bindest bigihîjin mafê xwe, û dawî 
bi zulm û zordariyê bê.”

Di dawiya vê fîlmê de tîma “al-jazeera” diçe Tehranê, û bi hinek rayedarên rejîma Îranê re jî gotûbêjê dike, lê rayedarên vê 
rejîmê ku tu niyeteke wan ya pak bo çareseriya pirsa Kurd û neteweyên din di Îranê de nînin, bi çewtekariyan hewl didin 
ku PDKÎ û xebata vê hizbê girêdayî bi dewletên bîhanê ve nîşan bidin, û wisa nîşan didin ku wan tu carî siyaseta dijberiya 
digel Kurdan tunebûne”.
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Hevwelatî û Kurdistaniyên xwera-
gir!

Li bereberê newrozê de, û bi boneya 
hatina saleke nû, em pîrozbahiyê li 
we dikin, newroz ku êdî dikare hêma 
û nîşanek be, ji Rasana Rojhilat. Di 
demeke weha de bû ku sala derbaz-
bûyî ji quntara Qendîlê ve me peyama 
Rasana Rojhilat bi we ragehand, 
û me gote we, ku em wekî PDKÎ 
demsaleke nû ji xebata Rojhilat dest 
pê dikin. Lê me negote we, ku tenê 
pêşmerge û PDKÎ ye ku hemû berpir-
sayetiya vê xebatê digre stûyê xwe, 
belkû em hemû tevlî qonaxeke din ji 
jiyana rizgarîxwaziyê di dîroka gelê 
xwe de dibin. 

Diyar e ku peyama me, xwendineke 
cuda li ser hate kirin, hinek kes ser 
vê baweriyê bûn ku PDKÎ nikare ber-
birûyê Komara Îslamî bibe, yan hebû-
na pêşmerge di nava xelkê de, nikare 
bersivder be, lê bûyer û berhevdanên 
li ser vê xebatê, di heyama van du 
salan de, vê rastiyê nîşan didin ku em, 
ne ew hêz in ku Komara Îslamî bikare 
me bixe qedeman, û ne jî xebata me, 
tenê xebata pêşmerge ye.

Eva ku PDKÎ di newroz derbazbûyî 
de ragehand, girêdana xebata çiya û 
bajar bû. Wate xebatek ku tenê girê-
dayî pêşmerge ve nine, belkû navika 
wê ya serekî bajar û tevgerên bajarên 
Rojhilata Kurdistanê ne. Em gihîştine 
vê baweriyê, ku bi giştî panahiya 
Rojhilata Kurdistanê di biyavê siyasî, 
kulturî, civakî û aborî de, guherîn 
bi ser de hatiye. Guhertinek ku 

wêneyeke din ji civaka Rojhilat nîşanî 
me dide. 

Bi dirêjahiya dîrokê zêdetirîn giraniya 
xebatê li ser milê pêşmerge bûye, 
wate pêşmerge hemû nirxa xebatê li 
ser milên wî/ê bûye, û xelkê jî wekî 
rizgarîder, çav lê kiriye. Lê em li ser 
vê baweriyê ne ku ew şêweya bîrkir-
inê dibe sedema çavnihêriyê, û bajar 
û tevgerên wê nikarin rol û şiyanên 
xwe nîşan bidin. 
Lewra baweriya me bi du stûnên vê 
xebatê hene: Stûnek pêşmerge ye, 
ku wekî piştevanê xelkê Kurdistanê 
rola xwe bilîze, û bajar jî bi hebûna 
pêşmerge hest bi tenêtiyê neke, û ji 
xebata bo rizgarî û azadiyê berdewam 
be. Di vir de pêşmerge ew hêz e ku 
bergiriyê ji tevger û şiyanên xelkê 
dike, di hemberî serberedayiyên 
rejîmê de. Bajar jî ew wargeh dibe, 
ku dixwaze bibe beşek ji siyasetê di 
Rojhilata welat de. 

Me lewra bi pêşmerge dest pê kir, 
da ku em bi civakê bidin zanîn ku 
em hene, û ew hebûn tenê diruşm 
nine, pêşmerge wekî nîşan û xûdîka 
Kurdbûnê bi we re ye. Pêşmerge 
wekî destpêk nîşana vê bû ku Rasana 
Rojhilat karwanek e ku dixwaze bibe 
rastî, û wê moralê bide civakê, ku 
dikare şiroveya hebûna xwe bike. 
 Cangorîtiya pêşmergeyên Rojhilat di 
heyama van du salan de, dikare gellek 
mijaran ji me re rohn bike: 
Yekem eva ye ku xortên Kurdistanê 
niha jî tev de be, amade ne ku nirxa 
rizgarîxwaziya xwe bidin. 
Duyem, eva ye ku pêşmerge selimand 
ku hejmoniya Komara Îslamî, mijar-

eke nerast û bê naverok e.
Sêyem, eva ye ku pêşmerge 
biryar daye digel gel û 
nîştimana xwe be, û ew yek 
nîşana stratejiyeke dom-
dirêj e, ne demkî. 

Hevdem digel xebata çiya 
ku pêşmerge nûnertiya 
wê dike, xebata bajar li 
cem PDKÎ girîng e, di vê 
derheqê de herçend ku em 
di destpêka riyê de ne, lê 
me civakek zindî heye, ku 
hewcehiya wê bi rizgarîder 
nine.  Belku hewla me 
ew e ku em pêkve xebata 
bajar watedar bikin. Me 
biryar nedaye ku em bibin 
çavsaxê we di xebata bajar 
de, belkû ew panahiya, ya 
me hemiyan e, û em hemû 
pêkve hewla watedarkirina 
wê didin. Xebata bajar 
ew cih e ku em hemû li 
wir de yek digrin. Civaka 
rizgarîxwaziya Rojhilat 
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e ku dibe bibe landika pêkvejiyana 
siyaset, kultur, û nasnameyên cuda. 
Ew wargehê ku hem şiyanên Kur-
dan destnîşan dike, û hem jî egerên 
avakirina  kiyaneke demokratîk bi 
xwe re rave dike. Ew cihê ku dibe 
em ji îro şûnda kar jê re bikin. Di 
encama destanrêsî û qehremantiyên 
Qereseqel û Kosalanê, komek wêne û 
nîşan ji Rojhilat serî hildan, ku hemû 
jî îşareyek bûn bo vê ku xebata çiya 
kariye peyama xwe bigehîne bajar, 
di heman demê de, beşdariya xelkê 
li gora şiyana wan digel xebata çiya, 
û pêşwazîkirina wan ji bangewaziya 
PDKÎ di salvegera terorkirina rêberê 
me yê mezin Dr. Qasimlo nîşan da, ku 
bajarên Kurdistanê hilgirê nivşeke nû 
ne, ku dizane çawa deshilata Komara 
Îslamî bibe jêr pirsyar. Ji aliyekî din 
ve, awayek ji xweragiriya medenî di 
bajarên Kurdistanê de serî hilda, ku 
hemû jî hilgirê peyamekê bûn, ew jî 
zeqkirina vîn û îradeya civatên xelkê 
Kurdistanê bû, di hemberî dagîrkeran 
de. 

Di heman demê de ji bîra me neçe ku 
çawa xelkê pêşwazî ji pêşmerge kirin, 
û di dema hewce de amade bûn ku bi 
hemû nirxekê alîkarê wan bin. 
Eva ku bajar di xebata Rojhilat de 
girîng e, vedigere ser vê ku li cem me 
Kurdbûn, tenê wateya pêşmerge û 
hêza bergirîkirinê nine, belkû wateya 
vê yekê digehîne ku hekî piraniya 
xelkê şiyana pêşmergatiyê nînin, lê 
di şiyana wan de ye, ku di hemberî 
mafên xwe de berpirsyar û hestiyar 
bin. Di vir de gihandina vê peyamê ye 
ku xebat bo rizgarî û xebata neteweyî, 
wateya veqetiyan ji jiyanê nade, lê di 

heman demê de, xebatek e ku reh û 
rîşeya wê di tevegra bajar de ye, û ne 
mumkin e ku vegeriyan û paşvekêşan 
tê de hebe, belkû dibe xebatek, ku 
bo hertim dirêjiyê bide jiyana xwe, 
îca çi rikeberiyê digel Komara Îslamî 
bike, yan digel deshilateke din. Di 
vir de bingehdanîna îradeyê girîng e. 
Bingehdanîna vê îradeyê ye, ku takê 
Kurd di her cihek ji jiyana bajar de 
be, hest pê bike, û bigihîje vê rastiyê, 
ku jiyan û Kurdbûn mafê wî/ê ye û 
dikare rojane kar jê re bike. Diyar e 
heya gihîştina bi vê astê, ku civaka 
me hilgirê vê şiyanê be, riyeke dûr 
û direj li pêşiya me ye,  lê girîng ew 
e ku hekî em şiyanên xwe di astên 
cuda de nas bikin, û lê binêrin ku çi 
şiyaneke mirovî a bihêz di Rojhila 
de heye, wê demê em baweriyê bi vê 
tînin ku dibe em bikevin nava karê 
hevbeş de, û vê yekê bikin rastî, ras-
tiyek ku di piratîkê de, Rojhilat bike 
hêzeke bibandor. 

Xelkê xweragir ê Kurdistanê!

Niha piştî du salan karkirina hevpar 
bo girêdana xebata çiya û bajar, em 
dixwazin rû li we bikin, û bêjin ku 
Rasana Rojhilat êdî wata û têgeheke 
(destewajeyeke) biyanî û xerîb nine li 
cem me hemiyan, belkû mijûl e dibe 
nasnameyek.

Ew nasnamebûna li asta xebata çiya 
de cih girtiye, û mijûl e roj bi rojê 
qahîmtir dibe, lê ji aliyekî din ve, 
xebata bajar pêwîstî bi awrîdan û 
bihêzkirinê heye. Ew bihêztirbûn jî 
bi tek bi tekê civatên xelkê Kurdis-
tanê tê kirin, eva ku li stûyê me ye, 
selimandina palpiştiya me bixwe ye, 
wekî pêşmerge û hizb, da ku em bêjne 
we, ku em we bi tenê cih nahêlin, 
eva ku bo we jî dimîne, ew e ku hûn 
berpirsatiyê wergirin derheq jiyan û 
rizgariya welatê me. Di vê derheqê 
de, em hevdu tewaw dikin, da ku em 
bi hev re bibin bingehdanerê civakek 
rizgar û azad. Ya ku di sala pêşiya me 
de, ji me re girîng e, berdewamiya 
piştevaniya xebata çiya ye, û di 
heman demê de, dibe em hemû kar li 
ser vê bikin, ku çawa bajarên Kurd-
istanê bibin landika serekî ya xebata 
rizgarîxwazane ya gelê me, û em bi 
vê wate û naverokê ve, derheq ne-
wroza sala 1396`an, em pîrozbahiya 
cejna newrozê dibêjne hemû malbatên 
şehîdên riya xebata bo rizgariyê, û 
herwisa pîrozbahiyê li hemû kadr 
û pêşmerge û alîgirên hizba xwe û 
ciwanên hişyar û serwext ên Rojhi-
lata kurdistanê, û bi giştî hemû xelkê 
Kurdistanê dikin, û dibêjin:

Serkeve Rojhilat.
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Sekretariyeta PDKÎ derheq 
koça dawiyê ya nivîskar û 

rewşenbîrê neteweya Kurd pey-
ameke hevderdiyê belav kir.

Deqa peyamê:

Peyama hevderdiyê

Mixabin kesayetiyê naskirî û jêhatî ê 
Kurd kak Mihemed Mela Kerîm kurê 
zanayê mezin mamosta Ebdulkerîm 
Muderis şeva 12`ê Adarê bi sedema 
nexweşiyê koça dawiyê kir, û bi dun-
yayek hêvî û xweziyan ve, xatirê xwe 
ji malbata welatparêz û zanistdost û 
ji nivîskar û rewşenbîran, û nîştimana 
xwe xwast. 

Kak Mihemed Mela Kerîm di sala 
1931`an de, li herêma Biyare li mel-
benda Şarezûr ji dayîk bûye, destpêka 
xwendina xwe li xwendingeha ayînî 
ya bavê xwe, wate Mamosta Ebdulk-
erîm Mûderis dest pê kiriye. Piştre li 
xwendingehê Şarezûr û Silêmaniyê, 
xwendina xwe domandiye, û xwe 

PDKÎ derheq koça dawiyê ya Kak Mihemed Mela Kerîm peyamek belav kir

gihandiye asteke bilind ya zanistî. 

Bi sedema xizmeta zaf di biyavê edebiyat û çand 
û lêkolîna zanistî li ser ziman û edebiyata Kurdî 
û Erebî û …hwd, Kak Mihemed Mela Kerîm 
bû kesayetiyekî naskirî  ê vî warî. Di Heyama 
temenê pirrberhem de, wî karî bi dehan pirtûkan 
û dîwanên helbestan, û mijarên zanistî çap bike, 
û bibe çavkaniyeke zanistî bo pêgehandina xortên 
Kurd û perwerdekirina wan, bo xizmeta bi ziman û 
edebiyata Kurdî. 
 
Kak Mihemed Mela Kerîm ji bilî aliyê perwer-
dehiyê di biyavê siyasî de jî, yek ji ronakbîrên 
xwedîbawer ê Kurd bûye, û pêwendiyeke kûr û 
berdewam digel xebatkarên Kurd li hemû parçeyan hebû, û bi awayên cur bi cur alîkariya wan dikir, bi taybetî digel rêberê 
nemir ê PDKÎ Dr. Qasimlo û Dr. Şerefkendî û …hwd, û hemû têkoşerên Demokrat pêwendiyeke dostane û welatparêzane 
hebû. Di civînekê de, digel rêberên PDKÎ û di bas û mijar û lêkolînên siyasî de, wekî alîgirekî jêhatî dihate berçav, û di 
xweşî û nexweşiyan de, li cem têkoşerên PDKÎ bû. 
   
Koça dawiyê ya vî nivîskarê hilketî ê gelê me, tevî vê ku bo malbata wî ya birêz û dostên wî, zirareke mezin bû, xatirxwasti-
na wî ji koma nivîskar û edîb û ronakbîran jî, herwisa xisareke edebî û mirovî ya mezin e. 

PDKÎ bi boneya koça dawiyê ya vî nivîskarê mezin ê Kurd, sersaxiyê dibêje malbata wî ya birêz, û hemû wan kesayetiyên 
ku pênûsa xwe xistine xizmeta gel û welat, û xwe di xem û nerehetiya wan de şirîk û hevpar dizane. 

Silav li riha pak ya nivîskarê jêhatî ê gelê me Kak Mihemed Mela Kerîm

PDKÎ

Li xwendingeha Rojhilat, bi hinceta roja cîhanî ya 8’ê Adarê û Ne-
wrozê û Roja kincên Kurdî, rêûresmek taybet hate lidarxistin.

Nûçegihanê Kurdistanmedia yê di vê derheqê de ragehand ku, Roja Çarşemî 
berwarê 8’ê Adara 2017’an, rêveberên xwendingeha Rojhilat bi boneya 8’ê 
Adarê û cejna netewî a Newrozê û herweha Roja Kincên Kurdî, rêûresmek 
taybet bi pişikdariya hejmarek berçv ji mêhvan û endamên Hizbê lidar xist.
Rêûresmê di despêkê de bi sirûda netewî ya “Ey Reqîb” û ragirtina bêdengi-
yê bona canê pakê şehîdan dest bi karê xwe kir.
Piştre peyama birêveberê xwendingehê ji aliyê “Mamosta Nebez” ê birêve-
berê xwendingehê ve hate xwendin. Paşan “Mamosta Renc” ê birêveberê giştî yê perwerdeya Koyê, gotarek bi vê boneyê ve pêşkêş kir. Piştre 2 sirûdên taybet ji aliyê 
zarokên Hizba Demokrata Kurdistana Îranê ve hatine pêşkêşkirin.
Herweha 2 sitranên taybet ji aliyê “Bêrîvan Ezîmî” û “Şepol Rehîmî” ve hatine pêşkêşkirin. Di beşa din a rêûresmê de xelata Yekitiya Jinên Demokrat a Kurdistana 
Îranê bi boneya 8’ê Adarê, biser mamosteyên xwendingeha Rojhilat de hatine parvekirin. Piştre serkewtiyên “Cama Fûtsalê” ku bi vê boneyê ve hatibû birêvebirin, 
hatine xelatkirin. Herweha çend cure govend û dilanên Kurdî, digel şanoyekî taybet, ji aliyê zarokên “Nawenda Nêrgiz” ve hatin pêşkêşkirin.

Li xwendingeha Rojhilat rêûresmek taybet hate lidarxistin

 Lehengên demokrat bi boneya hatina sala nû û Newrozê çalakiyên teblîxî bi rê ve birin.

Li gor nûçeya gihiştiye malpera “Kurdistanmedia”yê, endam û alîgirên têkoşer yên PDKÎ, bi boneya hatina Newrozê û sala 1396’an û Rasanê, di bajarê Mehabadê de, 
di “Şarwêran” û “gok Tepe” de çalakiyên teblîxî bi rê ve birin, û bi dehan posterên taybet  bi Newrozê ve belav kirin.
Herwiha xortên gel bi boneya Newrozê di bajarê qehremanperwer ê “Sine”yê de, çalakiyên teblîxî bi rê ve birin, û bi dehan posterên taybet yên pêwendî bi Newrozê 
ve belav kirin.
Herwiha şeva Kuleçarşemiyê (Çarşemesûriyê) endamên PDKÎ bi bilindkirina balounan, ku duruşma Rasana Demokrata li ser hatibû nivîsandin, û bi bilindkirina 
fişfişeyên bi rengê alaya kurdistanê, di çend cihên bajar de keyfxweşî xistne dilê xelkê bajarê Bokanê.
Ev çalakiyên endamên PDKÎ di hemû cihên bajar de dihate dîtin, û bi sirûda “Ew salî taze ye, …” ciwanên bajarê Bokanê di meydana fermandarî û sêrêya (sêraha, 
sêrêyana) Sengînî û Bilûra Kurdistan, heyanî demjimêr 2’yê şevê şahî û govend girtin.

Di bajarê Bokanê de herçend hêzên çekdarên rejîmê xwestine di kolanan de pêşiya xelkê bigrin, lê belê nekarîne. Di vê pêvendiyê de çend caran di binkeya Spaha 
rejîmê de, di “Qelaya Serdar” û li ser riya “bendavê”, gulle avêtin balonên Rasana Dêmokrat. 

Çalakiyên teblîxî bi boneya Newrozê bi rê ve çûn
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Panoramaya Rasanê

A: Kurdistan

28.12.1394 (18.03.2016): Di rêûres-
meke bicoş de li ser sînorên Kurdis-
tana Rojhilat û Başûra Kurdistanê, 
bi amadebûna endamên rêberî, kadr 
û pêşmerge û endamên eşkere û hej-
marek ji endamên navxwe ên PDKÎ 
û nûçegihanên çendîn televîzyonên 
kurdî, Rêzdar Mistefa Hicrî sekreterê 
giştî ê PDKÎ qonaxeke nû ji xebata 
xelkê kurdistana rojhilat ragehand ku 
piştre bi rasan hate naskirin. 
   
05.03.1395 (25.05.2016): Sêzdeyemîn 
pilînoma Komîteya Navendî a PDKÎ 
pêdagirî li ser karkirin bo gihîştina 
bi armancên peyama newrozî ya 
PDKÎ kir. Ew pêdagirî jî hevdem bû 
digel gerra leşkerî-siyasî a PDKÎ di 
navçeyên Hewraman û Merîwanê de. 

26.03.1395: (15.06.2016): Şer û pe-
vçûn di navbera pêşmergeyên PDKÎ 
û hêzên rejîmê li gundê “Qereseqel” a 
Şinoyê de rû da, û bi dehan pasdar û 
kirêgirtiyên rejîmê digel çend fer-
mandarên payebilind ên rejîmê di vî 
şerî de hatin kuştin, ku navê hinek ji 
wan kuştiyan weha bû: Yûsif Ehm-
edî, Mistefa Xalidî, Ubêyd Herkî  û 
Eskender Mamell xelkê Ballagîr, û 
cihgirê fermandê Spaha Pasdaran li 
bajarê Şinoyê sergurdê pasdar Hacî 
Semed Bostanî û Serwan Ebdulwahid 
Hikmet xelkê bajarê Nexedê. 
Mixabin çend pêşmergeyên PDKÎ 
di vî şerê neberamber de hatin 
şehîdkirin, ku navên wan weha 
bû: Şehîdan Kemal Xizrî, Luqman 
Şêxanî, Selah Nadirî, Cemal Îsma`îlî, 
Seyîd Umer Husênî, Mihemed Xalid 
Pêyxamî.

29.03.1395 (18.06.2017): Mistefa 
Hicrî derheq bi Rasana Rojhilat pey-
amek rû li civatên xelkê Kurdistanê, û 
wan kesan ku çeka îxanetê hilgirtine 
belav kir. 

 05.04.1395 (25.06.2017): Şer û 
pevçûn di navbera pêşmergeyên 
PDKÎ û hêzên rejîmê li “Kosalan” a 
Merîwanê de rû da. Piştî vê ku çendîn 
caş û pasdarên rejîmê di vî şerî de 
hatin kuştin, mixabin du pêşmergeyên 
PDKÎ bi navên Şoriş Mînberî û 
Şaxewan Mînberî şehîd bûn. 

05.04.1395 (25.06.2017): Bazên 
Zagrosê li navçeya Serşîw ya Seqizê 
li ser riya Seqiz-Merîwanê û li nêzî 
gundê “Xoşedere” êrîşî ser hêzeke 

çakdar ya rejîmê kirin, û serheng 
Ekberî û şeş parêzerên navbirî li 
tolhildana şehîdên hêza Pêşmerge de 
kuştin, û trombêleke wan jî avêtin nav 
geliyên çemê Serşîwê de. 

06.04.1395 (26.06.2016): Bo cara 
duyem li “Kosalan”ê şer di navbera 
pêşmergeyên PDKÎ û hêzên rejîmê 
de çêbû, ku piştî şerekî qehremanane, 
mixabin pêşmergeyekî cangorî ê 
PDKÎ bi navê Ekber Mînberî tevlî 
karwanê şehîdan bû. Di vî şerî de bi 
dehan kirêgirtiyên rejîm hatin kuştin, 
û birîndar bûn. 

10.04.1395 (30.06.2016): Topxaneyên 
Komara Îslamî bilindahiyên Sîdekan 
li Başûra Kurdistanê bi hêceta hebûna 
hêza pêşmerge, bi giranî topbaran 
kirin, û gellek zirar gehandin xelkê 
medenî ên vê navçeyê.  

15.04.1395 (05.07.2016): Li nêzî 
gundê Boriyer li Merîwanê şer di 
navbera pêşmergeyên PDKÎ û hêzên 
dijî gelî ên rejîmê de rû da. Mixabin 
bi sedema nemana teqemeniyên şer, 
û piştî çend demjimêran destanrêsiya 
bê hempa, Kawe Cewanmerd endamê 
Komîteya Navendî a PDKÎ û Serkewt 
Semedî kadrê jêhatî ê PDKÎ şehîd 
bûn. 

22.04.1395 (12.07.2016): Xelkê 
Kurdistana Rojhilat di vê rojê de, 
dukan û bazar daxistin, û bersiva 
bangewaziya PDKÎ dan. 

02.06.1395 (23.08.2016): Bazên 
Zagrosê li ser riya gundê Billesen a 
navçeya hewtewanan a Banê êrîş ki-
rin ser trombêleke hêzên rejîmê û çar 
ji wan kuştin û birîndar kirin, ku ser-
gurdekî NACA`yê di nava kuştiyan 
de bû. Navê kuştiyan weha bû: Ser-
gurd Ebdullah Mihemedî,Girûhban 
Dawûdî, Xefarî, Kemal Encêneyî. 

05.06.1395 (26.08.2016): Bazên 
Zagrosê kirêgirtiyekî rejîmê bi navê 
Ce`ifer Lutfîpûr li Bokanê dane ber 
destrêja gulleyan, û ceza kirin. 

19.06.1395 (09.09.2016): Bazên 
Zagrosê li gundê “Gillollana Serê” a 
Bokanê îxanetkarek bi navê Hidayet 
Husênî û Ezîz Husênî ceza kirin. 

27.06.1395 (17.09.2016): Li ser riya 
di navbera Heştiyan û Qesirkê a Ur-
miyê di navbera pêşmergeyên PDKÎ 
û caş û kirêgirtiyên rejîmê de, şer û 
pevçûn rû da. Di vî şerî de ku çend 

kirêgirtiyên rejîm bi giranî birîndar 
bûn, mixabin hevwelatiyekî medenî jî 
ku xelkê gundê Gêçêya şehîdperwer 
bû, şehîd bû. 
28.06.1395 (18.09.2016): Hêzeke 
pêşmergeyên PDKÎ di navçeya 
Pîranşarê di navbera gundên Qebrî 
Husên û Pirdanan digel hêzeke rejîmê 
tûşî şer bûn. Di encama vî şerî de 
hejmarek ji hêzên rejîmê hatin kuştin 
û birîndar bûn, û pêşmergeyekî PDKÎ 
bi navê “Rehîm Ebdullahnijad” kurê 
Ebûbekir naskirî bi Rehîm Gergûlî 
birîndar bû, ku mixabin bi sedma kûr-
bûna birîna xwe şehîd bû, û ji aliyê 
hevçeperên xwe ve, bi xaka pîroz ya 
Kurdistanê hate spartin.

31.06.1395 (21.09.2016): Bazên Za-
grosê ragehandin ku di doma cezaki-
rina îxanetkaran de, destê tolhildanê 
gihîşte xwefiroşekî naskirî bi navê 
Nesredîn Secadî xelkê gundê Kelcî 
ya Hewraman li bajarê Sewlawa, û 
navbirî gihîşte cezaya kiryarên xwe. 

01.07.1395 (22.09.2016): Desteyek 
ji Bazên Zagrosê di navçeya Ka-
mayaranê, bi armanca rênîşandan û 
şîretan diçna mala çekdarekî rejîmê 
bi navê Salih Sabirî li “Têlekû”ya 
Kamyaranê, lê navbirî hewla êrîşa li 
ser Bazên Zagrosê dide, lewra ji aliyê 
wan ve tê cezakirin. 

19.07.1395 (10.10.2016): Li Palin-
ganê caşê naskirî Şaho Kerîmî kurê 
Mihemed Kerîm xelkê gundê Palin-
ganê, û rûniştiyê Kamyaranê, hate 
cezakirin.

23.07.1395 (13.10.2016): Di navçeya 
Serşîw a Seqizê li cihekî bi navê 
“Kotereş” şer rû da, ku di vî şerî de, 
hejmarek ji hêzên rejîmê hatin kuştin 
û birîndarkirin. Piştî bidawîhatina 
şer pêşmergeyên PDKÎ ji cihê şer bi 
silametî dûr ketin.

26.07.1395 (16.10.2016): Şandeke 
PDKÎ bi serperestiya sekreterê giştî 
ê PDKÎ Mistefa Hicrî di konferansa 
feraksiyona sosyalîst demokratên 
Ewropa û Progrêsîv Alyansê de 
beşdarî kir. Sekreterê giştî ê PDKÎ 
di gotarekê de, armancên Rasanê  û 
qonaxa nû ya xebata PDKÎ ji bo 
beşdaran şirove kir. 

05.08.1395 (26.10.2016): Resûl 
Mihemedzade berpirsê Fêrgeha 
Komîsyona Perwerdehiya PDKÎ di 
dema pûçkirina mayînan de, di eniyên 
şerê azadkirina Mûsilê de, bi sedema 
teqîna mayînê (mînê) şehîd bû. 

24.08.1395 (14.11.2016): Bo cara 
çendê, binkeya besîcan li Dizeya 
Mergewer kete ber êrîşa Bazên 
Zagrosê. Êvariya heman rojê Bazên 
Zagrosê tawanbarê xwefiroş Xefûr 
Selahî dane ber gulleyan û ceza 
kirin. Navbirî berpirsê girûpa ajanên 
Spaha Pasdaran li bajarê şinoyê de 
bû, û dawî kiryara wî ya xwefiroşiyê 
beşdariya di tawana Qereseqelê bû. 

25.08.1395 (15.11.2016): Bazên 
Zagrosê di navbera Cimata Şehîdan û 
Mecîdawa ya Şinoyê, caşeke qirêjx-
war ê Îtila`atê dane ber gulleyan, û ew 
gehandin cezaya xwe.

26.08.1395 (16.11.2016): Sekreterê 
giştî ê PDKÎ tevî heyeteke Deftera 
Siyasî a PDKÎ digel malbatên şehîdên 
Rasan kom bû.

19.10.1395 (08.01.2017): Demjimêr 
3`ê şefeqê, desteyek ji Bazên Zagrosê 
bi narincokên destî êrîş kirin ser 
binkeyeke Spaha Pasdaran a terorîst li 
“Salihawa” ya Banê. 

21.11.1395 (09.02.2017): Bazên 
Zagrosê li taxa Kelurawa ya Bokanê 
(Efşar 1) du caş bi navên Enwer 
Emînî naskirî bi Enwerê Elî Darfiroş 
û Emîr Elîpûr naskirî bi Emîrê Umer 
Mehmel ceza kirin. 

22.11.1395 (10.02.2017): Helme-
teke Twitterî bona terorîstnasandina 
Spaha Pasdaran ji riya dengdanê ve, 
bi serkevtin ve, di asta cîhanê de bi rê 
ve çû.

17.12.1395 ( 07.03.2017): Bazên Za-
grosê li taxa Fenî û Hirfeyî ya Banê, 
kirêgirtiyek bi navê Nebî Mecîdiyan 
xelkê sine û cihgirê girûpa Zerbet a 
rejîmê li Banê kuştin. 

26.12.1395 (16.03.2017): Di encama 
êrîşa Bazên Zagrosê li dijî kirêgirti-
yên rejîmê li Merîwanê du çekdarên 
dijîgelî hatin kuştin, û yekî din jî 
birîndar bû. Bazên Zagrosê, tevî 
piştrastkirina vê çalakiyê, ragehan-
din: Bazên Zagrosê çiqa Merîwanê, 
bi armanca cezakirina tawanbarên 
Komara Îslamî ya Îranê, li ser sînorê 
Merîwanê, êrîşî ser desteyek ji 
çekdarên Komara Îslamî kirin, ku bi 
armanca talan û kuştina kasibkar û 
kolberên vî sînorî, xwe ber wan ved-
abûn (bose danîbûn), Di encama êrîşa 
qehremanane ya Bazên Zagrosê du 
çekdarên dijîgelî hatin kuştin, û yek jî 
birîndar bû.
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Pêşeroja gelê Kurd ji pencereya Newrozê ve

Mêtolojî jî weke dîrokê, di tûrikê 
bîreweriyên her neteweyekê de cihê 
taybet bi xwe heye, û tenanet beşek ji 
wan bûne beşek ji pênaseya netew-
eyan, weke her dab û nerîteke din ku 
di jiyana rojê de ducarî dibin, û nahên 
jibîrkirin.
Newroz yek ji wan dab û nerîtan e ku 
weke pênaseyek bo gelê Kurd, û yek 
ji boneyên kulturî ye ku, tevlî jiyana 
rojê ya gelê me bûye. Rast e û reneg 
hinek netewên din jî xwe bi xwediyê 
Newrozê bizanin û her sal weke cejin 
bi rê ve bibin, lê bo gelê Kurd pitir 
watedar e, jiber ku hêma ye bo doza 
gelê Kurd, lewra bo dujminên gelê 
me Newroz boneyek bitehlûk e, her 
eva jî bûye sedem ku rê nehatiye 
dayîn ku kurd vê cejnê bi azadî lidar 
bixe, û bi dehan bûyer û serpêhatiyên 
dîrokî şahidiya vê yekê didin.
Newroza îsal jî di demekî de ye ku 
gelê Kurd bi giştî, li bendê ye ku 
mizgîniya buhara azadiyê digel xwe 
bîne. Buhara îsal bo her yek ji parên 
Kurdistanê wateya taybet bi xwe 
heye, li Kurdiatana Bakûr buhara aştî 
û buhara gehiştin bi mafên zewtkirî 
ên gelê Kurd e, buhara peydaki-
rina rêya dirust a xebatê ye, buhara 
yekgirtina gelê Kurd li ser formûlekî 
taybet e bona xebatê. Li Rojava bu-
hara jidestdana destkewtan û buhara 
rastkirina şaşiyan e. Li Başûr buhara 
biryardan li ser çarenivîsa “gel”ekî 
çav li rê ye, buhara çareseriya kirîzan 
e. Li Kurdistana Rojhilat bixiroştir 
(bicoştir)e ji parên din ên Kurdistanê, 
jiber ku 14 milyon takên Kurd bona 
bidawîanîna bindestiyê, li benda pên-
gavên xebatkarê xwe ne ku, mizgîni-
ya wê jî Newroza derbazbûyî hate 
dayîn. Lewra şiroveya bûyeran berî 
Newrozê û eva ku di Newroza îsal 
de çiqas ev xwastekên me wê cîbicî 
bibin, girîngiya xwe heye.

Kurdistana Bakûr

Sala derbazbûyî saleke pir ji nexweşî 
bû bo Kurdistana Bakûr, jiber ku di 
wê salê de ne tenê em pêngavekê jî 
li armancên xwe nêzîk nebûn, belkî 
dûrtir jî ketin. Niha ku Turkiye ber 
bi sîstem û destûreke nû ve diçe, 
çavaniya xebata Kurda di Kurdistana 
Bakûr de girîngiyek taybet bi xwe 
heye. Lê di vir de çend rastî hene, ew 

jî eva ye ku çareseriya aştiyane dikare 
gelê Kurd ji mafên xwe di Turkiyê 
nêzîk bike, û berevajî wê, dûrtir bike, 
û eva jî di sala derbazbûyî de hate 
selimandin.
Eva ku gerek ji her demekî zêdetir 
gelê me girîngiyê pê bide ev e ku, bi 
her awayekî be, careke din derfetê 
bo vê siyasetê biafirîne, jiber ku hekî 
bêt û xebata gelê Kurd di çarçoveya 
xebata Çep ên Turkiyê de bimîne, ne 
tenê xizmetê bi gelê Kurd nake, belkî 
zêdetir Kurd û Kurdistanê digel mal-
wêranî û şer berbirû dike, û hevdem 
takên Kurd ji partiyên Turkan nêzîk 
dike.
Di vir de eva ku girîng e, xebata 
partiyên din ên Kurd e, wate partiyên 
ku cuda ji PKK siyasetê dimeşînin. 
Jiber ku hekî ew bikarin digel rewşa 
nû ya Turkiyê xwe biguncînin û 
nûneratiya beşek ji gelê Kurd li Bakûr 
bikin, wê bûyeran ber bi aqareke bêtir 
bibin. Rast e eva jî karek pir zehmet 
e, lê hekî mêtodên serdemiyane bona 
xebata xwe bigirne pêş, wê bikarin. 
Lewra xebata gelê Kurd li Bakûr, 
girêdayî ye bi xebata wan partiyên 
netewî ku potansiyêla xebata aştiyane 
hene, jiber ku her çi qas ew bihêz bin, 
xebata gelê me bi wî qasî wê berhem-
dar be, bo vê yekê jî gerek di hilbi-
jartinê de gellek hewlê bidin.

Kurdisata Rojava

Li Kurdistana Rojava jî disan rewş 
girêdayî bi PKK ye, lê piştî hatine-
serkar ya Donald Trump, hevkêşeyên 
siyasî li herêmê bi aliyê Turkiyê de 
çûn û zêdetir jî wê herin. Hekî bêt 
û li Rojava guherînkarî nehên ber-
çavgirtin, û her saza tekrewiyê bê 
lêxistin, gelê me nikare mifahê ji vê 
derfeta dîrokî bistîne. Eva ku di çend 
salên derbazbûyî de, li Rojava hukma 
takrewiyê hebûye, derfetek mezin 
jidest Kurdan çûye, jiber ku hekî 
siyaseta takrewiyê neba, pê diçû ku 
niha herêmeke federal weke herêma 
Kurdistanê li wir heba, û eva jî wê 
biba bingeha herifîna deshilata Beşar 
Esed.
Ez li ser vê baweriyê me ku niha 
jî sinaryoyek weha di holê de ye, 
jiber liv û tevgera hêza pêşmerge ya 
“Roj” û tirafîka dîplomasiya Barzanî-
Turkiye- Amerîka bona avakirina vê 
pirojeyê, basa çêkirina binkeya leşkirî 
ya Amerîkayê li Kurdistana Rojava 
jî, belge ye bona selimandina vê 
rastiyê. Lê ez hêvî dikim ku ev piroje 
bi têçûyek kêm bo gelê Kurd bigehe 
encamê.

Kurdistana Başûr

Elborz Ro’înten

Li Kurdistana Başûr rewş bi tewahî 
ciyawaz e, piştî vê ku çar salan berî 
niha hewla pêkanîna hikûmeta binke-
firawan (çend hizbî) hate dayîn bona 
vê ku bêtir ber bi siyasetên nîtimanî 
ve herin, lê em niha bi zelalî dibînin 
ku têza han serkevtin bi dest neanî, 
belkî astengên zêde jî ji xwe bi cih 
hêlan, lewra di vê buharê de, û ji niha 
pêve çavnihêriya siyaseteke din tê 
kirin bona vê ku ber bi xweseriyê ve 
pêngavên zêdetir rakin. Niha mijarên 
herî girîng di Kurdistana Başûr de 
mijarên serxwebûn û kirîzên îdarî 
ne, lewra ragehandina serxwebûnê 
û çareserkirina kirîzan, hewcehî bi 
siyaseteke serkevtî li hundirê Kurdis-
tanê heye, jiber ku herdu alî girêdayî 
bi kirîzên navxweyî ve ne.
Lê yek ji tehlûkeyên herî mezin û 
sereke li ser Kurdistana Başûr bitay-
betî piştî DAÎŞ’ê, berbirûbûna digel 
hêzeke weke Heşda Şe’ibî ye, jiber ku 
Îranê piştî vê ku nekarî ji rêya destêw-
erdanên navxweyî ve armancên xwe 
bihingêve, ji vê hêzê mifahê distîne, 
lewra em çi qas ji pêngavên micit 
nêzîk dibin, bi wî qasî jî metirsî û 
tehlûke jî zêdetir dibin. Bona rêgiriya 
ji wan tehlûkeyan, serbarê hebûna 
siyaseta yekdengiya navxweyî, 
hewcehî bi alîkariya zilhêzan û bûn bi 
beşek ji hevkêşeyên siyasî ên herêmê 
heye, ku dijatiya Îranê dikin. Bi xweşî 
ve niha Kurdistan di alîkariyeke nêzîk 
digel îdareya Trump û Turkiye û 
beşek berçav ji welatên Kendawê de 
ye. Eva ku her takek Kurd çavnihêrî ji 
siyasteke serkevtî ji Kurdistana Başûr 
heye, vedigere bo vê yekê ku piştî 
Komara Kurdistanê, tu carî Kurd bi vî 
qasî ji biryardan bona çarenivîsa xwe 
nêzîk nebûye, lewra hêviya hatina 
buhara serxwebûnê dixwazin.

Kurdistana Rojhilat

Ev beşa Kurdistanê serbarê vê ku ji 
aliyê dujminê herî hov ê gelê Kurd 
ve hatiye dagîrkirin, hewcehî bi 
mandîbûna herî zêde heye, û hewla 
vê yekê dide ku li armancên xwe 
nêzîk bibe. Eva jî nemumkun nine, û 
belgeya herî sereke bo vê rastiyê jî, 
derketina vê hêviyê ye ku piştî Rasan 
a Rojhilat derketiye holê.
Niha bona vê ku em bibin xwediyê 
berhemeke diyarîkirî, çendîn pêngav 
hewce ne. Beşek ji wan pêngavan 
hatine avêtin, lê bona vê ku buhara 
îsal xwediyê bandora herî zêde be, 
pêngavên zêde li pêşiya me mane, 
ku gerek em bavêjin. Di despêkê de 
bihêzkirina Rasanê û dewlemendki-
rina vê ye bona vê ku em bikarin li 

bin barê giran yê berpirsatiya xwe 
bi başî derkevin. Bona vê yekê jî 
kongireya dahatî ya Hizba Demkrata 
Kurdistana Îranê pir girîng e, jiber ku 
PDKÎ rêberiya Rasanê dike û berhem-
darbûna vê kongireyê hewcehiyek 
îroyî ye. Girîng e ku di vê kongireyê 
de hemû asteng bi başî bikevin ber 
bas û gotûbêjê, û bi awayekî zanistî 
û şoreşvanî kar bê kirin bona vê ku 
mîkanîzma hewce bona çareşeriya 
astengan bê dayîn, jiber ku tenê 
nasandin û baskirina bi berçav nikare 
alîkarê Rasanê be. Xala girîng ya 
hestyarbûna vê kongireyê karek weha 
dike ku, pir hewil bên dayîn ku ne 
tenê tu pêngavan ber bi paşve neçin, 
belkî bi ramanek serdemiyane û bi 
liberçavgirtina ezmûna derbazbûyî, 
rêya herî baş û biqazanc bigrin pêşiya 
xwe.
Eva dikare bandorê bixe ser hemû 
Kurdistana Rojhilat, rast e gellek hêz 
li Kurdistana Rojhilat xebatê dikin 
û qurbanî dane, û tu kes nikare wan 
liber çav negire, lê serkevtina dawiyê 
tenê di alîkariya hemû aliyan de ye. 
Lê rastî vê yekê dibêjin ku tu kes û 
aliyek nikare bandora PDKÎ di 71 
salên derbazbûyî de înkar bike, belkî 
daynemoya xebatê ye li Kurdistana 
Rojhilat, wate bihêzbûna PDKÎ bihêz-
bûna şoreşê ye.
Lewra pêngavên vê partiyê gerek di 
bin ronahiya vê berpirsatiyê de be. 
Hekî bêt û di vê pêngavê de, wate di 
kongireyê de serkevtî be, ku hêviya 
me hemûyan e, dikare ji piroseyên 
nîştimanî ên weke Rasanê, weke 
“bere”, weke hikûmet û zagona dahatî 
ya Kurdistanê, weke berbirûbûna 
rejîma Komara Îslamî ya Îranê, weke 
bûn bi beşek ji hevkêşeyên herêmî, 
gellek serkevtîtir ji berê pêngavan 
bavêje. Eva ku cihê girîngiyê ye, eva 
ye ku em bi awayekî nîştimanî ber 
bi Newrozê ve diçin, wate hemû alî 
di Newrozê de pişikdar in û her eva 
hêviyeke zêdetir çê dike ku, Ne-
wrozek hevbeş, buharek hevbeş, siya-
setek hevbeş bona mijarên nîştimanî 
çê dike.
Tehlûke bi qasekî zêde li hev diçin, 
û ji cihekî ve tên,  ew cih jî Komara 
terorîst a Îranê ye, lewra gereke em 
hemû bi hev re pêngavan bavêjin 
bona lewazkirina vê rejîmê û her 
aliyek li gorî şiyan û rêya hewce. 
Herweha hemû pêngavên hewce bona 
gehîştina bi armancan, hewcehî bi 
yekrêziya serdemiyane û mifahwer-
girtina ji derfet û potansiyêlan heye. 
Bi vê hêviyê ku hemû pêngavên 
hewce û rast bibin rastî, bi awayekî 
ku hekî Newroza îsal jî nebe, Newro-
za dahatî, Newroza neteweyek azad li 
Kurdistana azad de be.
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Erdoxan rû li Tirkên akin-
ciyê Ewropa: “Pênc zarokan 

bînin dinyayê, ne sê zaro-
kan”.

Netanyaho: “ Îsraîlê êrîşî 
ser wan çek û teqemeniyan 

di Sûriyê de kir, ku ji bo 
Hizbullahê hatibûn şandin”.

Nerîna 
Lîderan

Mes`ûd Barzanî: “Nabe 
hêzên neyasayî di Şengalê 

de hebin”. 

Mihemed bin Selman: 
“Erebistan digel metirsiya 
rejîma Îranê û terorîzmê 

berbirû ye”.

Alman û Fransayê li dijî Erdoxan daxuyaniyek belav kirin

Angila Mirkil û Franswa Oland bi weşandina daxuyaniyeke hevpar, ragehandin ku em ji Erdoxan qebûl nakin 
ku welatên Ewropayî  wekî welatên serdema Nazîsmê bi nav bike. 

Li gora nûçegihaniyan, Mirkil û Oland ragehandin ku wan li ser vê mijarê bi hev re axivîne, û li dijî axavtinên Erdoxan ew 
hevdeng in. 
Erdoxan û çavûşoxlo  bi rexnekirina tund a Alman û Hulendê, ragehandibûn ku kiryarên wan wekî kiryarên Almana Nazî 
ne. 
Gellek siyasetvanên Ewropayî li dijî van gotinên Erdoxan helwest girtine. 
Bi nêzîkbûna dema rapirsiya giştî li ser reforma di yasaya bingehîn a Tirkiyê de, Tirkiye hewl dide di welatên Ewropayî 
de, ji bo alîgirên xwe mîtîngên propagendekirinê pêk bîne, lê welatên Ewropayî bi taybetî Alman û Hulendê heya niha 
helwestên tund li dijî vê hewla Tirkiyê hebûne. 
Ew helwesta tund bû sedema sarbûna têkiliyên Alman û Hulendê û hinek welatên din ên Ewropayî bi Tirkiyê re. 
Di navxw eya Tirkiyê de jî, hem HDP û hem jî CHP û hin partiyên din ên Kurdî jî li dijî vê reformê ne, û li se rvê baweriyê 
ye ku AKP dixwaze bi MHP`ê re li ser bingeha berjewendiyên xwe yên hizbî reforman pêk bînin, ne li ser bingeha de-
mokratîzetirkirina destûra Tirkiyê. 
Yek ji xalên girîng ên deskarîkirî ew e ku êdî di Tirkiyê de, serokwezîr namîne, û dijberên AKP li ser vê baweriyê ne, 
rakirina vê postê tenê di berjewendiya serkomarê Tirkiyê wate Erdoxan û partiya wî de ye. Herwisa serkomar dikare serokê 
partiya xwe jî be, lê pêştir serokwezîr dibû serokê partiya xwe. 

Heyeteke PSK`ê serdana Hêza Taybet kir

Heyeteke PSK`ê bi ser-
perestiya Mes`ûd Tek 

sekreterê vê partiyê serdana 
Hêza Tyabet a PDKÎ kir. 

Roja Yekşemiyê 23`ê Reşemê 
Mes`ûd Tek sekreterê PSK`ê digel 
heyetekê serdana Hêza Taybet a 
PDKÎ li sînorên Rojhilat kir, û ji 
aliyê berpirsyarên Hêza Taybet ve bi 
awayê “San” pêşwazî jê hate kirin. 
Navbirî di vê serdana xwe de, ji bo hêza Taybet çend gotinek pêşkêş kirin, û piştevaniya xwe ji bo Rasan a Rojhilat eşkere 
kir. 
Sekreterê PSK`ê herwisa pêdagirî kir ku di her dem û wexteke xebatê de, ew pişteniya PDKÎ û xebata rewa ya Kurdistana 
Rojhilat dike. 

Rojên 12 û 13`ê Adara sala 2017`an şandeke PDKÎ ku pêk hatibû ji Luq-
man Ehmedî endamê komîteya Navendî a PDKÎ û berpirsê pêwendiyên 
derve ên welat, û Hîwa Behramî cihgirê berpirsê pêwendiyên derve û 
nûnerê PDKÎ Li Alman û Utrîşê, beşdarî di yekemîn kongireya Progres-
sive Alliance de kir, ku di bajarê Berlînê de pêk hat. 

Di destpêkê de, berpirsa pêwendiyên derve ên Partiya Sosyal Demokrat a 
Alamn, û rêkxerê giştî ê Progressive Alliance ”Wînov” bixêrhatina hemû beşdaran kir, û îşare bi vê kir ku zêdetir ji 100 
partiyan li he rçar aliyên cîhanê endamê Progressive Alliance ne ne. 
Navbirî serbarê vê ku bas ji sedemên cudabûna ji Enternasyonala Sosyalîst kir, bas ji vê jî kir ku mecal û derfeta reforman 
di vê saziyê de nemaye, û vê rêkxirawê nekariye xwe tevî guhertinên cîhanê rêk bixe. 
Di beşeke vê kongireyê de, Luqman Ehmedî bi nûnertiya PDKÎ gotarek pêşkêş kir. Navbirî di destpêkê de, kêfxweşiya 
xwe anî ziman di vê derheqê de ku Progressive Alliance kongire pêk aniye, û got: PDKÎ li ser vê baweriyê ye, ku xetên 
giştî bo siyaseteke pêşkevtinxwazane, dibe di siyaseta fermî ya hemû partiyan de reng bide. Çê nabe ku beşek ji endaman 
di Progressive Alliance de xeteke giştî pesend bikin, ku bas ji nehêlana dîktatoriyê û zulm û zordariyê bikin, lê di heman 
demê de, beşek ji partiyan bi taybetî beşek ji hizbên Ewropî ên endamê Progressive Alliance hewl bidin, baştirîn pêwendiya 
wan digel welatekî dîktator wekî Komara Îslamî hebe, û guh nedin tekoşîna neteweya Kurd li Rojhgilata Kurdistanê de. Di 
beşên cur bi cur de, gellek kesayetiyên wekî serokwezîrê Swîdê, berpirsê giştî ê Partiya Sosyal Demokrat a Swîdê Monîka 
Xaviyer, Sekreterê giştî ê Partiya Sosyalîst a Irogowayê, berdevkê Kongireya Neteweyî ya Hind (Partiya Gandî), Rêberê 
Hizba Kar ya Norwêjê, serkomarê pêşîn ê Komara Tanzanyayê Wîlyam Mikapa axavtin kirin. 
Di heyama du rojan karê kongirê de şanda PDKÎ digel çendîn partiyên endam di Progressive Alliance de hevdîtin pêk anîn. 
Hêjayî basê ye ku PDKÎ di destpêka avakirina vê rêkxirawê ve, endamê fermî ê vê rêkxirawê bûye bi maf dengdan û xwe 
kandîdkirinê bo hemû postên vê rêkxirawê. Progressive Alliance roja 22`ê gulana 2013`an hatiye avakirin. 

Şandeke PDKÎ di kongireya Progressive Alliance de beşdarî kir
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Xecîc Lahîcanî :   

“Babê min ez li hembêz girtim û got, Ya Xec! tu cihê şanaziya min î, jiber ku di mal de keçek rûsor, di karê 

hizbî de dilgerim û di girtîgehê de xweragir bûyî”.

Dewrana herî xweş a jiyana her 
mirovekî, temenê zarokatiyê ye digel 
malbata xwe. Digel dayîk û bab û 
xûşk û birayên xwe. Eva ku vê de-
wrana jiyanê ji her zarokekî tal dike, 
dûrî û bêpariya ji hebûna Dayîk û bab 
e. Wate çiqas zehmet û ne xweş e, ku 
mirov rojên herî xweş ên jiyana xwe, 
dûr ji dayîk û babê xwe derbzb bike.
Xecîce Lacanî yek ji wan zarokên 
serdemê xwe ye ku her di zarokatiya 
xwe de ji dîtin û jiyana digel babê 
xwe bêpar bûye. Bi awayekî ku babê 
wê bi navê “Mela Ebdulrehman La-
hîcanî” zêdetir ji 12 salan di girtîgeha 

rejîma paşatiyê de bûye.
Xecîce Lacanî keça “Mela Ebdul-
rehman Lahîcanî” sala 1961’an a 
Zayînî (1340) li bajarê Pîranşarê 
hatiye dinê.
Xecîce Lacanî derheq bi nasyariya 
xwe digel PDKÎ weha dibêje: “Min 
di zarokatiya xwe de PDKÎ nas dikir, 
eva jî vedigere ser jiyana siyasî ya 
babê min, jiber ku babê min endamê 
Komeleya “J-K” û herweha kadrê 
serdemê Komara Kurdistanê bûye. 
Babê min rêbaza Demokrat berneda, 
û li ser karên xwe yên Hizbî berde-
wam bû heya ku di sala 1953’an a 
Zayînî(1332) heyamî 2 salan ji aliyê 
“SAWAK’ê vê tê girtin. Piştre di 
dehika 40’î de careke din tê girtin û di 
despêkê de bi îdamê û piştre bi hepsa 
dirêjmideh tê mehkûmkirin. Wî çaxî 
ez û Muradê birayê xwe ji babê xwe 
dûr bûn, û dayîka min erkê babînî û 
daykîniyê ji me re dikir.
Dema şoreşa gelên Îranê li sala 
1978’an dest pê kir, babê min 2 sal 
bû ji girtîgehê serbest hatibû berdan, 
wate heyamê 12 sal û 6 heyvan di 

H: Arif Vêlzî
girtîgeha re-
jîma paşatiyê 
de ma. Bi 
sedema vê ku 
cihê baweriya 
xelkê bajarê 
Pîranşar û 
derdorê bû, 
di rêkxis-
tina meşên 
nerazîbûna 
li dijî rejîma 
Paşatiyê li 
Pîranşarê û 
herweha piştî 
serkevtina 
şoreşê rola 
sereke dilîze, 
weke ber-
pirsê PDKÎ 
li Pîranşarê. 

Piştî serkevtina şoreşê, serbarê babê 
min, mamê min “Wehab” û birayî 
min “Murad” jî bûne pêşmerge û çeka 
şerefê kirne milê xwe de. Eva bûne 
sedem ku ez her di zarokatiya xwe de 
PDKÎ û tevgera Kurd li Rojhilat nas 
bikim”.
Xecîce Lacanî herweha derheq bi 
jiyana xwe ya hevpar dibêje: “Piştî ku 
hêza pêşmere bajar bicih hêlan, ez ji 
aliyê rejîmê ve hatme girtin, piştî sr-
bestberdanê min biryar da ku ez tevlî 
refên pêşmerge bibim. Jiber ku min 
dizanî ku dayîka min dikare carnacar 
serdana me hemûya bike, lê bab û 
birayê min nikarin serdana me bikin. 
Lewra min biryar ku ez serdana babê 
xwe bikim, di vê serdanê de digel 
pêşmergeyek PDKÎ bi navê “Luqman 
Mêhfer”, ku wî çaxî endamê Komîte 
Şaristan û berpirsê Navçê bû, û niha 
endamê Komîteya Navendî a PDKÎ 
ye, nasyar derketim, û piştre jiyana 
hevpar ava kir û berhema jiyana me 
kurek û 5 keç in ku hemûyan za-
nîngeh bi dawî anîne û jiyana hevpar 
ava kirine, tenê keça me ya biçûk bi 

navê “Kanî” 
maye, û niha 
li Ewrûpayê 
akincî ye”.
Xecîce 
Lacanî ku 
hemû temenê 
xwe di nava 
şoreşê de 
derbaz kiriye, 
çavnihêriya xwe ji PDKÎ û hevjînê 
xwe yê pêşmerge weha tîne zi-
man: “Bi baweriya min PDKÎ piştî 

xebata xwe ya 71 salî û pitir ji 4 hezar 
şehîdên pêşmerge û 50 hezar şehîdên 
endam û xelkê sivîl, xwediyê erkek 
dîrokî ye, lewra ez weke endameke 
Hibzê ku bab û mam û bira û biraziyê 
min di refên hizbê de şehîd ketine, 
hêvî û daxwaz dikim ku berjewendi-
yên Hizbî bixin serweyî berjewendi-
yên takekesî, jiber ku me dujminek 
hov heye.
Herweha çavnihêriya min ji hevjînê 
min eva ye ku, weke berê li ser rêbaza 
xwe sor be, û tu astengek pêngavan lê 
sist neke, û li ser xebata xwe berde-
wam be”.
Xecîce Lacanî roja herî xweş a jiyana 
xwe weha tîne ziman: “Rojên xweş 
kêm in, lê roja herî xweş roja daweta 
min bû, dema babê min û mamê min 
û birayê min hatin û pîrozbahiya xwe 
gotin min, û babê min ez li hem-
bêz girtim û got, “Ya Xec” tu cihê 
şanaziya min î, jiber ku di mal de 
keçek rûsor, di karê Hizbê de dil-
gerim û di girtîgehê de xweragir bûyî, 
niha ku te jiyana xweş a bajar bi cih 
hêla û jiyana di nava şoreşê û digel 

pêşmerge hilbijartiye, ez şanaziyê bi 
te dikim, wî çaxî min zanî ku min bi 
dilê babê xwe kiriye û ez pir kêfxweş 
bûm”.

Xecîce Lacanî di hember de roja 
herî nexweş a jiyana xwe jî weha 
tîne ziman: “Bîreweriyên tal zêde 
ne, nizanim bas ji kîjan yekê bikim, 
şehîdbûna birayê min yê fermande, 
şehîdbûna rêberên Hizbê, şehîdbûna 
mamê min di salvegera şehîdbûna 
birayê min de, şehîdbûna babê min û 
wefata dayîka min ku weke “Xecê û 
Siyamend” ew û bavê min, li kêleka 
hevdu bi axa nîştiman hatine spar-
tin, an birîna nû ya Şehîd “Rasûl 
Mihemedzade”yê zawayê min, ku 
hemû ji hevdu biêş û jantir in, û dema 
çavê min bi “Arsan” ê kurê şehîd 
“Rsûl” û “Kinêr” a keça min dikeve, 
hemû birînê min ji nû ve kul dibin”.
Xecîce Lacanî bi vê gotinê dawiyê bi 
hevpeyvîna xwe tîne: “Peyama min 
eva ye ku, bê hêvî nebin, û şanaziyê 
bi xwe bikin, jiber ku hûn dayîk û 
xûşk û keçên şehîd, pêşmerge, girti-
yên siyasî, kêm endam, çalakvanên 
siyasî û medenî, rewşenbîr, siyasetvan 
û hemû xebatkarên rêya serbestiyê ne.
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Raportnêra mafê mirovan a NY: Îdama girtiyan li ber çavê xelkê, dibe bê ragirtin

Yekem raporta Asime Cehangîr raportnihêra mafê mirovan a NY bo karûbarên Îranê hate belavkirin.

Di vê raportê de, Asime Cehangîr raportnihêra mafê mirovan a NY derheq binpêkirina mafê mirovan di Îranê de, bi 
taybetî îdaman, bertengkirina azadiya ramanê, û ferq û cudahîdanîna li dijî jinan û kêmaniyên olî nîgeraniya xwe 
nîşan daye. Derheq Kurdên Rojhilata Kurdistanê Navbirî ragehandiye ku:

1-Yek li ser pênc a bidarvekiriyan Kurd in.
2-Nîva girtiyên siyasî ên Îranê Kurd in. 
3-Zêdetir ji 122 kolber bi sedema Kurdbûnê ketine ber destrêja hêzên Komara Îslamiya Îranê.
4-Pirsa zulma li ser Kurdên Yarsan ya Ehlê Heq cihê nîgeraniyê ye.
5-Kurdistan wekî xwe îşare pê hatiye kirin, ne wekî navçeyên Kurdnişîn yan …hwd. 

Wê ji rejîma Îranê daxwaz kiriye, ku îdama zarokan ragire, û kesên di dema encamdana tawanan de, temenê wan 
kêmtir ji 18 bûye, îdam neke. Di vê raporê de daxwaz ji rejîma Îranê hatiye kirin, pêşiya azadiya çapemeniyan û 
ragehandinan berde, û kesên ku li ber bîr û boçûnên xwe hatine girtin azad bike. 
Asime Cehangîr raportnêra mafê mirovan a NY bo karûbarên Îranê, pêdagiriyê dike li ser qedexekirina îşkenceyê, û 
reftarên tundûtîj li dijî tawanbaran, û ragehandiye ku hebûna cezayên wekî şellaqlêdan, korekirin, birîna endamên leşê girtiyan, û kevirbaranê di yasaya cezayî ya Îranê 
de, li dijî mafê mirovan e. Asime Cehangîr di meha Xermananê de, bû cihgira Ehmed şehîd, raportnêrê taybet ê mafê mirovan a NY bo karûbarên Îranê. 
Hêjayî basê ye ku Komeleya Mafê Mirovan a Kurdistanê-Jinêv çavkaniya sereke ya binpêkariyên mafê mirovan li Rojhilat e bo raportnêra NY.

 Mihemed Nezerî ji girtiyên herî xwedîsabiqe, di Kurdistan û Îranê de, di nameyekê de bas ji êş û janên xwe û girtiyên 
mehkûm bi îdamê di Îranê de dike. 

Li gora gotina navenda demokrasî û Mafê Mirovan, ew girtiyê siyasî ku nîva temenê xwe di girtîgehê de derbaz kiriye, 44 sal 
temenê wî ye, lê di wêneyan de wekî pîrekî 70 salî dixûye. Mihemed Nezerî di heyama 23 salên hepsîmana di girtîgehên Urmiyê û 
Recayîşehr a Kerecê de, xûşk û dayîk û bavê xwe ji dest daye, tu carî nekarî di rêûresmên sersaxiya wan de beşdariyê bike.Navbirî 
di vê nameya xwe de, bas ji hepsa ebed wekî hokarek bo jinavçûna malbatên girtiyan dike, û ji Asime Cehangîr daxwazê dike, ku di 
navendên mafê mirovan de, pêregihîştinê bi vê pirsê bike. 

Mihemed Nezerî di beşeke din ji vê nameyê de bas ji vê dike, ku tenê guneh û tawana girtiyan, hebûna baweriyên dînî û meshebî 
û gilî û gazindekirina li bêdadiyê di sîstema Komara Îslamî de ye, hûn baştir dizanin ku di girtîgehan de, çi belayekê tînin sere van 
girtiyan, û sîstema qezayî ya Îranê tu nirxekê nade canê mirovan.Navbirî di vê nameya xwe de, navê kesên wekî Mihemed Mêhdî 
Zaliye, Zahir Mostefewî, û Elîriza Keremiyê Xêyrabadî tîne, ku di girtîgehê de jiyana xwe ji dest dane.

Navbirî di wê nameyê de herwisa bas ji nexweşiya xwe dike û dinivîse ku: Serbarê vê ku li ser bingeha hizra pizîşkan, dibe ez 
herim nexweşxaneyê, tevî vê ku berpirsyarên girtîgehê îznê didin min, lê dezgeha Daweriyê, nahêle ez serdana nexweşxaneyê 
bikim. Lewra ez daxwaza ji we wekî rêportera NY di warê mafê mirovan de dikim, ku hewlekê bidin, bona vê ku hepsa ebed bê 
kêmkirin bo heyameke diyarîkirî, da ku girtî bikarin serdana malbatên xwe bikin, û mafê mifahwergirtina ji îmkanatên pizişkî û 
dermanî hebin. 

Mihemed Nezerî nameyek ji Asime Cehangîr re şand

“NY” Dewleta Turkiyê bi kuştina berfireh ya Kurdan tawanbar kir

Rêkxistina “NY” di daxûyaniyekê de, dewleta Turkiyê bi binpêki-
rina berfireh ya mafê mirovan di Kurdistana Bakûr de, û herweha 

kuştina Kurdan û wêrankirina gund û bajarên wan di şerê digel PKK’ê 
de, tawanbar kir.

Daxûyanî tekezê dike ku, ji sala 2015’an ve heya niha, hêzên ewlehiya Tur-
kiyê, li jêr navê şerê li dijî gerîlayên PKK’ê li Başûrê Rojhilatê Turkiyê, bi 
berfirehî dest avêtine wêrankirin û kuştin û binpêkirina mafê mirovan. “NY” 
herweha daxwaza lêkolîna seba kuştina berfireh a Kurdan û binpêkirina mafên 
wan ên mirovî, di Turkiyê de kiriye. Zêd Re’id El-Husên ê Komîsêrê Bilind yê 
Mafê Mirovan di “NY” de dibêje ku, di wî şerî de pitir ji 2000 hemwelatiyên 
Kurd hatine kuştin û herêm bi tewahî hatiye wêrankirin, û tundûtîjî li dijî jinan 
hatiye encamdan û nêzî 500 hizar kes, ku piraniya wan Kurd in, aware bûne.
Eva di demekî de ye ku rê nehatiye dayîn ku şandeya “NY” were Turkiyê û 
di vê derheqê de lêkolînên hewce encam bide, lewra ew sazî neçar e ku, pişta 
xwe bi çavkaniyên curbicur û wêneyên Mahwareyî ve girê bide. Hevdem digel 
rapora “NY”, dewleta Turkiyê ragehand ku, di Sûriyê de 71 şervanên Kurd yên 
girêdayî bi YPG’ê kuştine.
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Gotinên 
Navdaran

Her malbat dîrokek e, ji yê ku zane 
bixwîne re, destanek e.
A. de Lamartine

Di her malbatê de melek jî hene, 
şeytan jî hene.
Joseph Roux

Di xortaniyê û spehîbûnê de li êqil 
megere.
Homeros

Bêaqil ji biaqilan hindik tiştan hîn 
dibin, lê biaqil ji bêaqilan pir tiştan 
hîn dibin.
Cato

Aqilek baş e, du aqil baştir in.
A. Çexov

Kêmaqilî bi du celeban dibe: Yek jê 
ji dinîtî, ya din jî ji nezanî ye.
Eflatun

Mirov mezinahiya peyakî di nefs-
biçûkahiya wî de dibîne.
John Ruskin

Roj bi birçiyan dirêj tên.
Aleksis Kivi

Neheqiya ku li yekî bi tenê dibe, ji 
civatê gişî re tehdîtek e.
Montesquieu

Gul çi ye? Ma navê wê tiştekî din ba 
jî qey wê evqasî ne bêhnxweş bûya?
Shakespeare

Navê ku tu ji lawê xwe re bihêlî, bila 
bavê te fedîkar dernexe.
Baraccio

A: Firat Cewerî

Bergê duyem ji kitêba “Rojhilata Kurdistanê di 
belgenameyên nepenî ên Birîtanî de” hate çap û 

weşandin. 

Şerîf Hejarî mamostayê zankoya Silêmanî û hilgirê baw-
ernameya masterê di siyaset û stratejiya Birîtanî de, bergê 
duyem ji pirtûka “Rojhilata Kurdistanê di belgenameyên 
nepenî ên Birîtanî de çap û belav kir. 

Di vê pirtûkê de,komek belgenameyên girîng û veşartî 
di Wezareta Derve ya Birîtaniyayê de, taybet bi salên di 
navbera 1979-1984`an derheq rewşa Rojhilata kurdistanê û 
tevgera rizgarîxwaziya neteweya Kurd di vê beşa Kurdistanê 
de, hatine baskirin. 

Di pêşgotina vê pirtûkê de hatiye: “Piştî şoreşa gelên Îranê, 
ku Kurd roleke bingehîn tê de lîst û şoreşgerên Rojhilata 
Kurdistanê çi di teorîzekirin û çi jî di rizgarkirina xaka Rojhilata Kurdistanê de, hebûna xwe bi awayekî bibandor seliman-
din, PDKÎ bi rêberiya rêberê herî rewşenbîr ê Kurd Dr. Qasimlo, û wekî partiya herî bibandor di vê beşa Kurdistanê de, 
serperestiya vê rizgarkirinê kir. 

Li gora belgenameyên vê pirtûkê, û belgenameyên pirtûka “Rojhilata Kurdistanê 1979-1980 di belgenameyên di belge-
nameyên Birîtanî de”, û herwisa li gora çavkaniyên dîrokî ên sereke jî, Qasimlo bîrmendekî siyasî-stratejî û rêberekî rastîn 
ê Kurd bûye, û li derheq bûyeran de, berpirsyariya xwe “Kurdane û lojîkane” teorîze kiriye, û cî bi cî kiriye. 

Mamosta şerîf Hejarî di rûpela xwe ya facebookê de dibêje ku ji bilî partiyên siyasî ên beşdar di tevegra rewa ya gelê Kurd 
di Rojhilata Kurdistanê de, komeke belgeyên girîng jî li ser kesayetiyên diyar ên tevgera Kurd ên wekî Dr. Qasimlo xûya 
dikin. 

Di van belgenameyan de, giraniya PDKÎ di nava xelkê Rojhilata Kurdistanê de, %90 hatiye danîn, û derheq kesayetiya 
Dr. Qasimlo û PDKÎ hatiye: Qasiml bê hempa ye di behsên digel serkirdeyên fars de, û PDKÎ ku Dr. Qasimlo rêbertiya wê 
dike, meztirîn partiya Kurdî ye, û niha renge pêşmergeyên wî bigihîjin 40 hezar kesî jî. 

Hêjayî base ye ku bergê yekem ê vê pirtûkê, ku taybet e bi belgenameyên veşartî ên Birîtanîyayê li ser Rojhilata Kurdis-
tanê, di navbera salên 1979-1980`î de, ji aliyê Riza Fethullahnijad endamê PDKÎ ve, hatine wergerandin bo ser zimanê 
Kurd, û bi alîkariya mamosta şerîf Hejarî di sala 2016`an de hate çapkirin.

Pirtûkek li ser tevgera Rojhilata Kurdistanê hate belavkirin

Mihemed Mela Kerîm nivîskar û rewşenbîrê navdar yê Kurd koça daviyê kir.

Li gor raporên hatine belavkirin, şeva derbazbûyî 21’ê Reşemeha 1395`an “Mihemed Mela Kerîm” nivîskar û rewşenbîrê 
naskirî yê Kurd, kurê mamosta “Ebdulkerîm Moderês” di temenê 86 saliyê de di bajarê Silêmaniyê de koça daviyê kir.

Ev nivîskarê binavûdeng ê Kurd di 14.08.1931’an di navçeya Biyare ji dayîk bûye, Mela Mihemed Kerîm kurê mamosta 
Ebdolkerîm Moderês e, ku xwediyê çend nivîs, û lêkolîna li ser dîvana helbestvanên kilasîk yên Kurd, û wergera zimanên 
cuda cuda bûye.

Navbirî kesekî kurdperwer bû, û bi hemû awayî di dema ku di bajarê Bexdayê de jiyan kiriye, ji aliyê desthilatdarên wê 
demê yên rejîmê ve bona belavkirina nivîsên wî, zext û zor lê hatiye kirin.

Mihemed Mela Kerîm,şarazayiyeke giştî di zimanê Farsî û Erebî de hebû, herwiha şarazayiyeke giştî di lehceya Hewramî 
de hebû, û her ji ber vê jî, karî wan nivîs û helbestên Kevn bi wan zimanan binvîsîne, û bîne ser lehceya Soranî, digel vê 
de jî her berdevam hewla vê daye ku nivîsa Kurdî ber bi pêşkevtinê ve bibe. Herwiha navbirê roleke girîng di rêxistinkirin 
û dubare darêştina helbestên Mewlewî da hebûye, û dubare pêdaçûna dîwana “Şîrîn û Xosrew” Xanê Qubadî kiriye, ku 
bi Hewramî hatiye nivîsandin. Mihemed Mela Kerîm yek ji nivîskarên mezin yê Kurdistanê ye, ku xwediyê çend nivîs û 
pirtûkan bûye, herwiha çend carî xelata rêzgirtinê dane.

Ev edîbê naskirî yê Kurd bi hevbeşî digel babe xwe, dîwana Nalî, Mehwî, Selam û Bêxod çêkiriye, û pirtûkek lêkolînê di 
derbarê Hacî Qadirî koyî de heye, û derheq bi zimanê Kurdî çend pirtûkên din jî hene.Navbirî di sala 1949`an dest bi nivîsê 
kiriye, û di vê serdemê de babetên navbirê di rojnameya Nida û Jîn de hatine belavkirin.

Komîsyona Ragihandina PDKÎ tevî sersaxî li malbata navbirî û hemû edîbên Kurd, xwe di xema jidestdana wî kesayetiyê 
Kurd de şirîk dizane.

Mihemed Mela Kerîm çû nav rêza nemirên cîhana rewşenbîriya Kurd
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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

Tiştonek

A: Mahir Berwarî

Ba
- Ga di ser ra diborî, çêl li çema avis 
dibî.
Cemed/Qeşa
- Hanîka manîka, ferşê ber devê 
kanîka.
- Anîkê manîkê, çû ber kanîkê, rê 
neda heywanekê.

Derya
- Goleke şîn e, tije çirayên rengîn e.

Coka avê
- Tifenga xala, ya li der mala.
- Hade û made, korîka xo bade, here 
dinav zevîka bi qurad e.

Dilopa avê
- Tiştekî min heye, gora xwe bi xwe 
dikole.
Tiştê min yê mirî ye û bi xiwe gurê 
xwe dikulit
- Spî spî, dibê şil dike, erdê jî tim 
quldike.
- Fatimko, erdê simko.
- Sor sorik, erdê dikolik.
- Tiştê min li çik e û êdiz e.

Befir/Berf
- Hat wekî mîra, runişt wekî wezîra, 
çu wekî feqîra.
- Sipiye ne şekir e, difire lê bê per e.
- Gayê kejo, di esmanî re diajo.
- Ebabekrê li ber dîwara.
- Spiye ne şekir e, difire bê perr e, 
çiyan di bin xwe de
digire.
- Dihêt şîr e, dirunit mîr e, diçit ebdal 
û êxsîr e.

Zimanê Kurdî
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