
batê û bitemenbûna bavê xwe, û herwisa bi hevahengiya digel hizbê dizivire navxwey welat, û di heyameke kêm de piştî zivirînê, 
pêwnediyê digel şana rêkxistinê (teşkîlatê) digire, û dibe endamê çalak yê şana xwe, û heyanî wê dema ku derfet hebû, di karê 
rêkxistinî (teşkîlatî) û karûbarên jîngehparêziyê de çalakî ecam didan.

Navbirî emegdarê rêbaza siyasî ya xwe bû, û heyanî dawîn dema jiyana xwe jî ev edeta hiştibû. “Şerîf Bacwer” bi sedema 
helwêstên mirovdostî û nîştimanîperwerî, çendîn carî rastî destbiserkirin û lêpirsîn û girtîgehê hatibû, û ji bo heyamên demdirêj di 
girtîgehên Wezareta Îtila`atê de mabû, û soz û qewl jê wergirtibûn, lê wî tu demî dev ji çalakiyên neteweyî yên xwe 

Duheftînameyek Siayasî-Giştî Ye, PDK Îranê diweşîne  www.kurdistanmedia.com/kurdî  
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Bidestveanîna mafên netewî yên gelê kurd
di çarçoveya Îraneke demokratîk û federal de

Terorkirina mamostayê 

serkirde, ew berjewendi-

yên ku teror veşartin 
»»»  R:6

Çandina hezkirinê di nav agir de

»»»  R:2

Mistefa Hicrî:

Amerîka mijûl e Îranê lawaz 
dike, ew yek jî bo me girîng e

Rasan û kultura 
siyasî

»»»  R:2

»»»  R:3

Roja Şemiyê 3’ê Xe-
rmanana 1397’an a 

Rojî (26’ê Tebaxa 2018’an 
a Zayînî), çar çalakvanên 
jîngeparêz ên bajarê 
Merîwanê bi navên 
“Şerîf Bacwer”, “Umîd 
Konepoşî”, “Rehmet 
Hekîmîniya” û “Mihemed 
Pejûhî” di dema vemir-
andina agirê daristanên 
Merîwanê de jiyana xwe 
ji dest dan, û 6 kesên din 
jî birîndar bûn.

“Şerîf Bacwer” endamê 
PDKÎ bû, kurê “Bayezîd 
û menîje” di sala 1350`î 
de li malbateke şoreşger li 
bajarê Merîwanê ji dayîk 
bûye, pilên dersxwendinê 
heya wergirtina bawer-
nameya dîplomê birîbû.

 Ew her di qonaxa 
paşnavendî de wekî der-
sxwendekî bivêr û çavne-
tirs, li dijî dezgehên ser bi 
Wezareta Îtila`atê bi taybet 
beşa herasetê li xwendinge-
hê û digel çend dersxwenên 
din, dest bi pûçkirina siya-
set û pîlanên rejîma Îslamî 
a Îranê kiribû.

Her bi vê sedemê jî çendîn 
caran gefên derkirina wan 
ji xwendingehê hatibû 
xwarin, û di dawîn demê 
de jî “Şerîf” biryar dide 
ku bibe pêşmerge û her bi 
vê meremê jî li destpêka 
dehkên 70`î de digel PDKÎ 
pêwendî digire û dibe 
pêşmerge, lê bi sedema 
hejarî û destengiya mal-
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S e r g o t a r

N: Kerîm Perwîzî

Rasan û kultura 
siyasî

Di nava her civakê û di her 
welatekî de, beşek ji sîstema 

siyasetkirin û pêwendiyên siyasî 
pêk tê ji kultura siyasî ya zal û di 
vê çarçoveyê de jî, axavtin  û der-
birînên siyasî, koka van pêwendi-
yên siyasî û di rastî de, kultura 
siyasî pêk tînin. 

Bi lêhûrbûneke bilez bi ser wêj-
mana (gotara) siyasî yan koma 
hevok û têgeh û destewajeyên si-
yasî ên her rêkxiraweke siyasî yan 
jî lêdwanên siyasî ên têkoşerên 
siyasî, û çalakên biyavê siyaset û 
îdareya civakê û welat û herweha 
opozisyon û opozisyoba siyasî ya 
welatekê, û sîstemekê, gellek bi 
hêsanî derdikeve, ku her kes û ali-
yek li çi paşxaneke hizrî û bîrkir-
inê, û ji çi lênihêrînekê ve ber-
birûyê cîhanê dibe, û di rastî de 
siyaset û helwestên siyasî, cuda 
ji berjewendiya dijber û hevbeş û 
parsenga hêz û ...hwd, beşeke wê 
jî, pêk tê ji şerê wêjmanî yan şerê 
gotaran, ku di rastî de gotar û wêj-
man, şerê berjewendî û siyasî ne, 
ku xistine nav cîhana peyvan de. 

Di welatê çendneteweyî ê Îranê 
de, çetr û sîvaneke wêjmanî ya 
dîrokî heye, ku herçend kal jî be, 
û gellek şirr bûye, lê her şûnwarên 
wê mane, û bandora wan heye, 
ku navê wê dadinên edebiyata 
siyasî ya marksîzma Rûsî-tûdeyî, 
ku çavkanî ji Marksîzma Rûsî, 
wekî kultura buxtanan, û peyvên 
hişk ên Rûsiyê, ji dîtina Rûsên 
serdema tizar, û piştre jî Soviy-
etê ve bo Marksîzma wêranker 
ya her tiştî, çavkanî digirt, û di 
têgihîştinên netewaw ên hizba 
Tûde de, kinceke din dikirin ber 
de, û edebiyata marksîzma Rûsî-
Tûdeyî jê pêk dihat. 

Ew edebiyata siyasî pêk dihat, 
ji buxtan pê kirin, peyvên req û 
bêzarker ji bo derkirina dijber, û 
aliyê din, û sivikatîkirina bi hemû 
bawerî û têgihîştinên xeyrî xwe, û 
mebest jî ew bû, ku bi sivikatî û 

bêrêzî û tohmetan, dijber di qadê derxînin. 

Mixabin ku ew kultura siyasî tenê di Partiya Tûde de nemaye, û bi panahiya Îranê belav bûye, û piraniya hizb û 
aliyên din, kêm yan zêde ew kultur bi xwe girtin, û niha jî ku di mozeyê de dibe tu li pey Partiya Tûde û mark-
sîzma Rûsî bigerî, û şûnwarên vê edebiyata siyasî ya bêzarker her niha jî tê dîtin. 

Ji aliyekî din ve edebiyateke siyasî, kultura bicihmayî ya siyasetnameya Nizmiyê Gencewî maye, ku pêk tê ji 
kultura mehtkirina û riyakarî, ku ew jî di edebiyata beşek ji Komara Îslamî û aliyê siyasî ên din de jî tê dîtin. 
Lewra dibêjim beşek, jiber ku beşa sereke ya Komara Îslamî peyrewiyê dikin ji heman xetê edebiyata siyasî ya 
Rûsî-Tûdeyî.  

Rasan Rojhilat pêwîst e ku hem ji sivikatî pêkirinê xwe dûr ragire, û hem jî riyakarane û şermokane nebe, û di 
navbera van du têgihîştinan de, edebiyateke din bigre pêş, ku pêk bê ji rast û rewan û cidîbûn, bi parastina rêz û 
hurmeta hember, bi bê vê ku paşekêşeyê di mafên serekî de bike. 

Bona ragirtina rêzê, pêwîstî bi riyakarî û mehtkirinê nake, û bo selimandina hebûna te bixwe jî, te hewcehî bi 
bêhurmetî û sivikatiya bi hember nîne. Edeba siyasî ya Rasanê, dibe edebeke cidî, bi bê şermkirin, rastbêj û 
piştgerm bi mafên siyasî ên gel û belgedar û lojîk. 

»»»  Doma manşêtê

ber nedan.

Lewra jî Partiya Demokrat 
a Kurdistana Îranê, tevî 
nerhebûna xwe ji ber can 
jidestdana van çar çal-
akvanên jîngehparêziyê, 
bi taybet “Şerîf Bacwer” 
di vê bûyera dilgiran de, 
sersaxî gote malbat, xizm 
û kesûkarên navbiriyan, û 
xelkê nîştimanperwer yê 
bajarê Merîwanê, û xwe 
şirîkê xema wan da zanîn.

Her di vê derheqê de 
beşeke berçav ji xelkê 
Merîwanê rijiyane ser 
kolanan, û bi hilgirtina 
pilakardên taybet ku li 
ser wan hatibû nivîsandin 
“Şehîd Namire” û “Çiya bê 
te sêvî ye” piştgiriya xwe ji 
jîngehparêzan eşkere kirin, 
û li dijî siyasetên jîngehku-
jiyê yên rejîmê li Kurdis-
tanê helwest girtin. 

Çalakên jîngehparêz li 
Merîwanê li ser vê bawer-
iyê ne, ku ew agirgirtin 
wekî ya çend salên borî di 
vê navçê de, ji aliyê Spaha 
Pasdaran û hêzên ewlekari-
yê ve bûye, ku encama wê 
jî, can jidestdana van çar 
mirovên cangorî bûye. 

Ji aliyekî din ve, cuda ji 
encumenên jîngehparêz 
ên Kurdistanê, di beşeke 
berçav ji bajar û bajarokên 
Kurdistanê jî bi rêxistina 
merasimên sersaxiyê, û en-

camdana çalakiyên pêwendîdar bi şehîdên 
jîngehê, rêz ji wan cangoriyan girtin. 

Jîngehparêz, hunermend, helbestvan, 
mamosta, mamostayên ayînî, kesayetiyên 
akademîk, NGO, û rêkxirawên medenî 
ên Kurdistanê, çalakên siyasî û medenî û 
bi giştî tex û çînên Kurdistana Rojhilat, 
piştî şehîdbûna çar xortên jîngehparêz ên 
Kurdistanê, bi awayên curbicur û cuda bi 
beşdarîkirina di merasima bi axê spartina 
Şerîf Bacwer û hevalên wî de, yad û bîra 
şehîdên jîngehê bilind ragirtin, û peyman 
digel rêbaza wan, ku rêgirîkirin e ji şevitîn 
û jinavçûna Kurdistanê, nû kirin.   

Dezgeha Rêkxistina Giştî a PDKÎ jî der-
barê şehîdbûna çar jîngeparêzan daxuy-
aniyek ji bo xelkê Kurdistanê belav kir. Di 
beşeke vê daxuyaniyê de hatibû:

“Ji bo nîşandana emegnasî û wefadarî bi 
şehîdên jîngeparêz ên Merîwanê û ji bo 
piştevaniya çalakvanên niştîmanperwer 
ên vê navçeyê, divê xelkê emegnas ê 
Rojhilatê Kurdistanê li tevahiya navçe û 
bajaran, dengê xwe bidin rex dengê xelkê 
Merîwanê û rêbaza hevxebatê xwe xurt-
tir bikin. Ji bo vê armancê, em ji xelkê 

xebatkar ê Kurdistanê, civatên 
jîngeparêziyê, û ji tevahiya çal-
akvanên sivîl û niştîmanperwer ên 
navxwe dixwazin tevlî rêwresma 
binaxkirina van şehîdan bibin. 
Herwisa li gor derfetê û bi her 
awayekî ku ji dest wan tê, sersax-
iyê bidin û hevxemiya xwe ji bo 
van ezîzan nîşan bidin. Bêguman 
hevçarenivîsbûn û xweştivîbûna 
niştîman dibe sedem ku em weke 
berê, hertim hevxebat û hevrêz 
bin û li hemberî rejîma dagirkar a 
Komara Îslamî û saziyên wê, pişta 
xwe bi hev germ bikin û wêrekiya 
me jî wek polayê be”.
Navenda Hevkariyê ya Partiyên 
Kurdistana Îranê jî bi boneya can 
jidestdana komek jîngehparêz û 
çalakvanên medenî yên bajarê 
Merîwanê daxuyanyek belav kir 
û tê de sersaxî gote hemû xelkê 
Kurdistana Rojhilat.

Di beşeke daxuyaniya wê de hat-
ibû: “Ji kesê veşartî nine ku kar-
bidestên rejîma Komara Îslam a 
Îranê, bi sedema xemsarî û zêdeyî 
caran jî bizanebûn 

»»»  R:3
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»»»  Doma nûçeya manşetê

û bi pîlanên pêşvext, jîngeh û 
daristanên Kurdistanê ji nav 
dibin; û li hemberî wê de jî çal-
akvanên medenî û jîngehparêziyê 
yên xwecihî yên deverê jî, bi 
kêmtirîn alavan hewla parastina 
jîngeha Kurdistanê dane. Em 
Komara Îslamî û pîlan û kiryarên 
wê ên dijminkarane ku li hemberî 
xelk û ax û xwezaya Kurdis-
tanê de encam didin, tawanbar û 

berpirsiyarê vê karesatê dizanin. 
Kurdistan ev çar dehik in ku bûye 
cihê karesatan, û berdewam di 
encama pîlan û siyasetên şaş û 
nebicî yên karbidestên neberpirs 
de qurbaniyan dide.

Ev heyama salan e ku rejîma 
Îslamî a Îranê, zendê xwe hildane 
bo talankirina serwet û samana 
Kurdistanê û kavilkirina Kurd-
istanê, û xwezaya wê ramaliye, 
û bi hincetên vala û hincetên 

bê bingeh ketiye canê jîngeha 
Kurdistanê û li hemberî wê de jî, 
komek ji mirovên têkoşer, bi-
helwêst, bi bê wergirtina tu poan 
(îmtiyaz)ekê, bi destê vala, bûne 
parêzerên jîngeh û nîştimana xwe, 
û îro jî “Şerîf” û hevalên wî canê 
xwe li pêxema parastina jîngeha 
nîştimana xwe de kirine gorî.
Navenda Hevkariyê ya Partiyên 
Kurdistana Îranê, sersaxî û hevx-
emiya xwe pêşkêşî vê desteya 
şehîdên riya parastina jîngeha 

Kurdistanê, malbatên wan, xelkê 
Merîwanê û bi taybet çalakvanên 
medenî û bi giştî Kurdistana Ro-
jhilat dike”.

Van hemû hevxemiyan nîşan da, 
ku ew şehîdên jîngehê û bi taybetî 
Şerîf Bacwer, di dilê xelkê Kurd-
istanê de dijîn, û xelkê Kurdistanê 
zêdetir ji caran hişyar û serwext û 
yekgirtî ne, û ew yekgirtina wan 
remza serkevtina yekcarî ye. 

Entîqe Kişawerz diya kek 
Dara Natiq pêşmergeyê 

PDKÎ bi sedema nexweşiyê çû 
ber rehmetê.

Li gora nûçeya ku gihîştiye 
malpera “Kurdistanemdia”yê, 
Roja Yekşemiyê 11`ê Xerma-
nana 1397`an, Hecî Entîqe 
Kişawerz keça Mehmûd, xelkê 
gundê Tendûruka Enzelê, ya ser 

Lêpirsyarê Giştî ê PDKÎ di hevdîtinekê de, digel malpera “Peregraf” bas ji siyasetên 
Amerîkayê li hemberî Komara Îslamî û rola hizbên Kurdistana Îranê kiriye, û awirek 

daye hinek pirsên girîng ên rojevê. 

Mistefa Hicrî Lêpirsyarê Giştî ê PDKÎ di vê hevdîtinê de, derheq metirsiya rûdana şerê navx-

Diya pêşmergeyekî PDKÎ koça dawiyê kir

Mistefa Hicrî: Amerîka mijûl e Îranê lawaz dike, ew yek jî bo me girîng e

bi bajarê Urmiyê, li temenê 75 saliyê de, di yek ji 
nexweşxaneyên vî bajarî de, koça dawiyê kir.

Meta Entîqe diya heval Dara Natiq pêşmergeyê PDKÎ 
ye, ku berdewam piştevana pêşmergeyên PDKÎ bû, û 
wekî keseke xemxwarê Kurdistanê hatibû nasîn.
Termê navbirî li nav girseya xelkê navçeyê de, li 
goristana Mîrava ya Urmiyê de bi axê hate spartin.
PDKÎ sersaxiyê dibêje malbat, xizm û kesûkarên 
navbirî û bi taybet kek Dara Natiq, û xwe hevparê 
xema wan dizane.

weyî di navbera hizbên Rojhilata Kurdistanê de, 
ragehandiye: “Ew metirsiya heye, lê renge gellek 
bihêz nebe, lê em nikarin haşayê lê bikin. 

Bi taybet me ezmûna vê yekê heye. Di destpêka 
şoreşa gelên Îranê de, piştî nemana şah, me ew 
yek dît. Di beşên din ên kurdistanê de jî, me ew 
yek dîtiye, lewra dibe ku digel wan aliyan, bi 
taybetî digel wan aliyên ku hêza çekdar hene, em 
bikarin bigihîjin hin xalên hevbeş”.

Derheq Navenda Hevkariya Hizbên kurdistana 
Îranê  û nebûna hêzeke çekdar ya hevpar di nava 
hizbên Kurdistanê de jî dibêje: “Ew pênc aliyên 
li Navenda Hevkariyê de metirsiya çendhêziyê 
hest pê kirine, û li ser vê bingehê jî ew navend 
pêk anîne, lê ew yek bes nine, û dibe aliyên din jî 
bixwînin, û digel wan jî kar bikin”.   

Derheq bandor û qazancên siyaseta nû ya 
Amerîkayê bo xebata hizbên Rojhilata Kurdis-
tan, birêz Hicrî dibêje: “Em û neteweyên din jî, 
tiştek dest me dikeve, û ew yek nahê vê watayê ku 
rejîma Komara Îslamî ya Îranê, ji aliyê Amerîkayê 
ve diherife, û em diçin û dibin alternatîv, belku tê 
vê watayê, ku Amerîka mijûl e Îranê lawaz dike di 
hemû warekî de, ku ew jî xaleke girîng e bo me, 
ku Îran bê lawazkirin”. 

http://peregraf.com/political/641

Hicrî ser vê baweriyê ye, herçend ku Îran lawaz 
be, bo wan û netewyeên din û azadîxwazên Îranê 
baştir e, “Jiber ku me jêve ye ku qadeke baştir 
wê bikeve dest me de, bona domandina xebatê û 
bidestxistina mafên me di siberoja Îranê de”. 
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Bedredîn Salih

Qonaxeke nû ya dîroka Kurd 
ji Rasanê ve dest pê dike.

Herwekî ku em dizanin beşek 
ji sedemên bindestî û parçe-
parçebûna nîştiman û neteweya 
Kurd vedigere ser şêwaza ji rê 
derxistina bîrkirina Kurdan, ku 
çavkaniya vê bîrkirinê jî vedi-
gere ser bandora vê bernameya 
domdirêj a perwerdehiyê, ku 
ji navendeke diyar ve, bi hizra 
veşartina rastiyên dîrokî û zatî 
ên mirovê Kurd, û xapandina 
takê Kurd, û korekirina şiyana 
hizrkirina wê, îdeolojiya serdest 
bi ser Kurdistanê de aniye. 

Rasana vê carê ya Kurd li 
Rojhilata nîştiman çi di biyavê 
teorî de, û çi jî di biyavê pirak-
tîkê de, guherîneke pozetîv ya 
bingehîn e bi ser civak û kesay-
etiya takê Kurd de. 

Bi awayekî ku piştî Rasanê tê 
hestkirin ku binesaziya bîrkirin 
û hizr û hêza biryara kilasîk 
a qalibdayî ya Kurd, û cureta 
zindanîkirî û hizra biryara dirust 
ya Kurd bi taybetî li Rojhilata 
Kurdistanê her di bingehê de 
tevlihev bû, û ser ji nû bi pênas-

eyeke sererast û zanista pêwîst 
ya serdem darêtiye, û pênase 
kiriye. 

Ez digel rijiyana xwîna tu 
jîndareke nîştiman xwe jî nînin, 
çi ewên ku min adet bi xwarina 
goştê wan jî kiriye, çi jî bigihîje 
rijiyana xwîna lawên nîştiman 
û mirovê Kurd, lê pêgehandin 
û perwerdeya nivşa Rasanê û 
pê spartina xwedîtiya şoreş û 
xebatê bi siyasiyan, û hizban û 
pêşmergeyan bo civakê, û bo 
lawan û hevwelatiyên navxwe 
yên nîştiman, heya kûrahiya dilê 
dijmin, guherînek e ku di dîroka 
xebata rizgarîxwazane ya gelan 
de mînakên wê kêm in.  Rasan 
perwerdeyê serbazî û rêkxistin 

Rasana Rojhilat

Rejîma Îranê dixwaze Kurdan bi destên hevdu bide kuştin

Rasan li Rojhilat derfeteke dîrokî û zêrîn e 
ku Kurd cardin xwe pê pênase bike, û kesay-

etiya rastîn vegerîne bo kesê Kurd

û berbirûbûnê bi 
metodeke cuda ji 
metoda dagîrker 
anî gorê. 

Bi bê du dulî û 
tirs û guman, 
eşkerekirina vê 
rastiyê ye, ku 
di medyayên 
PDKÎ de hatiye 
belavkirin, û di 
heyama yek sala 
borî de, di çend 
berbirûbûnên 
leşkerî de, he-
jmarek berpirs 
û pêşmergeyên 
Kurdistanê 
heya dawî gulle 

berbirûyê hêza dagîrker bûn, 
û di dema neçarî û nemana 
teqemeniyan, bi lehengiyeke 
bêhempa xwe teqandin, lê 
teslîm nebûn. Belê eva ye ew 
erdheja ku hemû pilan û metod 
û bername hilweşandin, ku 
bi salan em pê bindest û rezîl 
kirine. 

Ew metod ku îrade û baweri-
yeke hesinîn ya neteweyî ya 
Kurd e, ku 1500 sal in ji me 

Komara Îslamî di çarçoveya 
siyaseta danekuştinê ya 

lawên Kurdistanê, û kutina Kurd 
bi destên Kurd, ji tu pîlanan 
xemsariyê nake, û hewl dide ku 
ji vê riyê ve lawên Kurdistanê li 
jêr navê serbaziyê bişîne cihên 
hestiyar ên sînorî.

Li gora nûçeya ku gihîştiye 
malpera “Kurdistanmedia”yê, 
rejîm li doma siyastên xwe ên 
qirêj de, Kurdan dibe xalên sînorî, 
yan jî wan binkeyên leşkerî, ku 
nêzîkî sînor in. Armanca rejîmê 
ew e ku Kurdan bi destên hevdu 

bide kuştin.   
 
Niha rejîm wan ciwanên ku zanko tewaw kirine, 
û pêştir ser bi besîcê nebûn, dibne nav çekdarên 
Sphaha Pasdran, bo dewreya perwerdehiyê. Piştî 
ku ew dewre tewaw dibe, wan dibin ser sînor, û 
bi zorî li wir bicih dikin, da ku hekî şerek rû bide, 
ciwanên Kurdan bi destên hevdu bêne kuştin.

Dibe ku xelkê Kurdistanê gellek hişyarî vê 
siyaseta dijminkarane ya rejîmê bin. Ew siyaseta 
rejîmê xisarê digehîne van ciwanên Kurd , û mal-
batên wan. Siyasetek ku dikare netebahiyê bixe 
nav refên gelê Kurd de. Lewra gellek hewce ye 
ku hemû aliyek bi hûrî serederiyê digel vê pirsê 
de bikin.

hatine dizîn, û bêguman ew yek 
dibe sedema herifîna morala 
vê deshilata rizî û kultura ku bi 
agir û xwînrijîn bas ji dîroka 
derev û saxte ya 2500 salî ya 
Îranê dike.
 
 Rasan li Rojhilat derfeteke 
dîrokî û zêrîn e ku Kurd cardin 
xwe pênase bike, û kesayetiya 
rastîn vegerîne bo kesê Kurd. Bi 
hêviya gihîştina Kurd bi mafê 
neteweyî ên xwe, bi xwîneke 
kêmtir, û vegerandina dîrok û 
xak û nîştima hatî dizîn ya Kurd 
bo xwediyê wê. 
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Bila em hemû, pişka xwe di xebatê de beşdariyê bikin

Ew kesên ku li 
kargeh û îdar-
eyên dewletî de 
kar dikin, nabe 
bi tu awayî dilê 
wan, bo mal û 
alavên dijmin 
bişewite, û be-
revajî bi her 

awayekî ku îm-
kan hebe, dibe 
bo jinavbirina 

mal û alavên di-
jmin pêngavan 

hilgirin

N: Şehîd Dr. Şerefkendî*

Cardin demsala buharê hat, û 
derfet xweştir bû bona vê ku 
pêşmergeyên nebez piştî bêhnve-
dana zivistanê, bona derbelêdana 
li neyaran û dijminên gelê me, 
zêdetir ji caran çalak bin, û bi 
qirmîna çekên xwe, û girmîna 
RPG û hawara şêrane ya xwe, 
xewê li çavên dijminên azadiyê 
biherimînin. 

Lê diyare herçend pêşmerge di 
xebatê de rola pêşengiyê heye, û 
heya niha jî pêdagirane û serbilin-
dane ew erka xwe bi rê ve biriye, 
û bi rê ve dibe, lê eva bi tu awayî 
nahê vê watayê ku giraniya barê 
giran ê xebatê her li stûyê wê ye, 
û hêza pêşmerge dibe û dikare bi 
tenê pişta hêza dijmin têk bişkîne, 
û dûmana kul û xeman ji dilan 
verevîne.

 Xebat bo rizgariyê û azadiyê, û 
tekoşîn li dijî dijminê serberedayî 
û kevneperest, erk û wezîfeya 
hemû kesekî ye, û gelê qehreman 
ê me jî, hewce ye, di vê xebata 
pîroz de bi giştî beşdariyê bike. Bi 
taybetî di rewşekê de, wekî rewşa 
niha, ku dijmin di hemû warî de, 
zêdetir ji berê ketiye bin zextê 
de, û pişta wê di bin barê giran yê 
kirîzan de çemiyaye.  

Ku wisa bû hevdem digel şerê 
hemû aliyane ê pêşmergeyan, 
civatên xelkê jî dibe ku baştir ji 
caran pal bidin hev, û bi awayekî 
çalak bêne nav qada xebat û 
tekoşînê de. 

Eşkere ye ku xebat û tekoşînê 
şêwe û riyên curbicur ên wê hene, 
û her kes li gora rewşê û derheq 
karê xwe de dikare bi awayekî 
taybetî li xebata li dijî rejîmê 
de beşdariyê bike. Di vî warî de 
helbet erk û wezîfeya ciwanan 
ji hemiyan zêdetir e, û ew in ku 
li serveyî hemiyan roleke baş 
bilîzin, li komkirina zanyariyan, 
û agehdariya li ser rewşa rejîmê 
û gehandina van agehdariyan bi 
komîteyên hizbî, ji hêza pêşmerge 
re bigre heya digihîje lêdana der-
bên leşkerî li dijmin.   

Di rastî de kar û erk ew qas zêde 
ne, ku her îşarekirineke biçûk jî 
bi van, rîzbendeke dûr û dirêj pirr 

dike.

 Di nava bajaran de pêkanîna hes-
teyên biçûk bo hevkarî û tekoşîna 
rêkûpêk û di warê danîna ber-
nameyan, û nivîsandina diruşmên 
palder (hander) û dijî rejîmê, li ser 
der û dîwaran, peyakirina hinek 
gotarên radyoyî û belavkirina wan 
di nav xelkê de, belavkirina deng 
û bas û nûçeyên derheq xebata 
hizbî û tekoşîna hêza pêşmerge, 
têkoşîn bona vê ku xwefiroş bêne 
baykotkirin, û bi tewahî di nava 
civakê de bêne rezîl û riswaki-
rin, tûjkirina kesên bêalî bona 
beşdariya di xebatê de, û herwisa 
ewên ku bi her awayekî bi taybetî 
bi hilgirtina çekê bo rejîmê li jêr 
her navekê de be, çi wekî serbaz 
yan jî endametiya di demûdezge-
hên serkutkar ên wekî Spaha 
Pasdaran û besîc de xizmetê bi re-
jîmê dikin, nabe bo demjimêrekê 
jî hest bi ewlekariyê bikin, û xwe 
ji agirê bitêhn û gurrî ê kerb û 
bêzariya xelkê bi dûr bizanin. Çi 

kesên ser bi dijmin, û çi jî ewên 
ku hevkariya dijmin dikin, nabe ji 
tu cihekî yan kesekî xatircem bin, 
û hest bi emniyetê bikin.

Ew kesên ku li kargeh û îdareyên 
dewletî de kar dikin, nabe bi tu 
awayî dilê wan, bo mal û alavên 
dijmin bişewite, û berevajî bi her 
awayekî ku îmkan hebe, dibe bo 
jinavbirina mal û alavên dijmin 
pêngavan hilgirin. Gehandin 
zirarê heta şewitandina wan ciyan 
ku di xizmeta birêvebirina siyas-
etên rejîmê de ne, karekî girîng e, 
bi taybetî ew binke û binyatên ku 
bo birêvebirina bernameyên şer li 
dijî pêşmerge têne bikaranîn.
 
Bi kurtî dibe ku em tekoşînê 
bikin, ku li her cihekî li gund û li 
bajar, mizgevt û şeqam, stadyom 
û xwendingeh, nexweşxane û 
îdare, kargeh û karaj, û li her 
cihekî her kes li gora şiyana xwe, 
di pêxema azadiyê û bexteweriya 
gelê xwe de, erkekê bi rê ve bibe, 

û encam bide.
 
Guman di vê de nine, ku gelê qeh-
reman û serferaz ê Kurd şiyana vê 
heye, ku dijminên xwe bixe qede-
man. Bila şiyanên me hemiyan 
bibin yek, û rûbar bila têkel bin, û 
bibin şîpela bihêz ya deryayê, ku 
lûtkeya şeq û şirr, û sergêjiya dij-
min li jêr zexta xwe de, bat bike.  

*Ew gotar di Xakelêweya sala 
1365`an de, ji Radyo Dengê 
Kurdistana Îranê  ve hatiye 
belavkirin. Li ber girîngiya wê 
gotarê, di bereberê salvegera 
terorkirina wî de, me hewce zanî 
ku belav bikin, da ku nivşên 
niha zêdetir digel pêdagirbûn û 
micidbûna vî şehîdê leheng li 
ser xebata çekdarî li dijî rejîma 
axûndî nasyar bin. Bi taybetî ku 
niha xebatek bi navê Rasanê ji 
aliyê PDKÎ ve hatiye destpêkirin, 
û xew ji cave dijmin herimandiye.
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Terorkirina mamostayê serkirde, ew berjewendiyên ku teror veşartin 

Ji sala 1365’an ve 
heya dema terorki-
rina Dr. Qasimlo, 

cîgirê sekreterê giştî 
ê vê partiyê bû. 

Şerefkendî di yeke-
mîn pilînoma piştî 
terorkirina Dr. Qa-
simlo de bi dengên 
tevahiya endamên 
Komîteya Navendî 
bû sekreterê giştî. Ji 
kongireya nehê ve 
jî, heya dema ter-

orê, sekreterê giştî ê 
Partiya Demokrat a 
Kurdistana Îranê bû.

N: Mihemed Elîzade

Sadiq Şerefkendî, roja 21’ê 
Befranbarê a sala 1316’an a 

Rojî li gundê “Terexe” ê Bokanê 
ji dayîk bû. Di zarokatiyê de bavê 
xwe ji dest da û serperestiya wî 
kete stûyê birayê wî ê mezin, 
mamoste Hejar ku helbestvanekî 
mezin ê Kurdistanê ye. Zarokatiya 
Mihemdsadiq bi berfirehbûna xe-
bata rizgarîxwazî a xelkê Kurdis-
tana Îranê û bi avakirina Komara 
Kurdistanê re hevdem bû. 

Xwendina seretayî li Bokanê û 
navendî û debîristan jî li Tewrêzê 
qedandin, û sala 1338’an li za-
nîngeha bilind a Tehranê bawer-
nameya lîsansê a şîmiyê stand. 
Heman salê bû mamosteyê şîmiyê 
û heya sala 1344’an li bajarê 
Ormiyê mijûlî mamostetiyê bû 
û di wê heyamê de weke mamo-
steyekî şareza û zana bibû xwedî 
navûdeng. 

Piştre SAWAK`ê, ew û hin mamo-
steyên din ên hevkar û hevhizrên 
wî ji bo Erak, Kerec û hin bajarên 
din dûr xistin. Sala 1349’an li 
zanîngeha Perwerdeya Mamo-
steyan weke alîkarê beşa şîmiyê 
hate damezrandin. Sala 1351’an 
bi bûrsiyeya wezareta Zanistê 
ji bo berdewamkirina xwendinê 
çû Feransayê. Wî piştî çar salan 
diktoraya şîmiyê li zanîngeha 
hejmara 6’ê a Parîsê stand.

 Dr. Sadiq Şerefkendî, sala 
1351’an vegeriya Tehranê û weke 
alîkarê mamosteyê zanîngeha 
Perwerdeya Mamosteyan kar 
kir. Şerefkendî, beriya wê di sala 
1352’an de, dema ku li Parîsê bû, 
di riya Dr. Ebdurehman Qasimlo 
re bername û pêrewa navxwe a 
Partiya Demokrat a Kurdistana 
Îranê dîtin û xwest bibe endamê 
vê partiyê. Piştî ku ji Ewropa 
vegeriya, pêwendî di navbera Dr. 
Qasimlo û endamên berê ên vê 
partiyê de pêk anîn. Piştî têkçûna 
rejîma Şah, sala 1358’an bû 
şêwirmwndê Komîteya Navendî a 
vê partiyê. 

Di kongireya çarê de jî weke 
endamê Komîteya Navendî 
hate hilbijartin û bû berpirsê 
Komîteya Tehranê. Di pilînoma 
Komîteya Navendî a 1359’an de 
weke endamê Deftera Siyasî hate 

hilbijartin. Di kongireyên pênc, 
şeş, heft, heşt û nehemîn de tim 
weke endamê Komîteya Navendî 
dihate hilbijartin û li wir dikarî 
dengên pêwîst bi dest bixîne û 
bibe endamê Deftera Siyasî. 

Ji sala 1365’an ve heya dema 
terorkirina Dr. Qasimlo, cîgirê 
sekreterê giştî ê vê partiyê bû. 
Şerefkendî di yekemîn pilînoma 
piştî terorkirina Dr. Qasimlo de bi 
dengên tevahiya endamên Komî-
teya Navendî bû sekreterê giştî. Ji 
kongireya nehê ve jî, heya dema 
terorê, sekreterê giştî ê Partiya 
Demokrat a Kurdistana Îranê bû. 

Roja 17’ê Septambra 1992’an 
li restorana Mîkonosê li bajarê 
Berlînê, dema ku beşdarî civîneke 
serkirdeyên aliyên dijberên Ko-
mara Îslamî a Îranê bû, ligel Hu-
mayûn Erdelan nûnerê vê partiyê 
li Almanya, Fetah Ebdulî ber-
pirsê vê partiyê li Ewropa û Nûrî 
Dêhkurdî karmendê Xaça Sor û 
karûbarên penaberan li Almanya, 
hatin terorkirin, û Ezîz Xefarî 
xwediyê restorana Mîkonos jî hat 

birîndarkirin. Destpêkê, Almanya 
ji ber pêwendiyên aborî û siyasî, 
hewl dida vê dosiyê veşêre, lê 
karvedana vê bûyerê di medyaya 
navxwe a vî welatî de bû sedem 
ku dadgeha serbixwe a Berlînê, 
encamderên terorê eşkere bike. 

Tevî vê jî, rejîma Îranê hewl dida 
ku tawan nekeve stûyê wê, lê 
dadgeha Berlînê daxwaza zelalki-
rina karesata Mîkonosê û girtina 
girûpeke terorîstî da, ku ji Kazim 
Darabî, Ebas Rayil, Yûsif Emîn û 
Etaollah Etrîs pêk dihat. Çekên ku 
teror bi wan hatibû kirin, hatin dî-
tin û eşkere bû ku berpirsên Îranê, 
encamderên terorê ne. Herwisa 
dema birêveçûna rûniştina dadge-
hê, kesek bi navê Himet Benîsedr 
bi piştevaniya polîsê Almanya çû 
dadgehê, û li ser bûyerê şehadet 
da, û got ku endamê Wezareta 
Îtila`atê bûye û sîstema danîna 
teroran jî bi başî dizane. 

Bi van belgeyan jî, dadgehê, 
berpirsên wê demê ên Komara 
Îslamî di encamdana vê kiryara 
terorîstî de weke tawanbar binav 
kirin, û li gor biryara dadgehê, 

Kazim Darabî û Fazil Rayil bi 
hebsa hertimî û ew du kesên din jî 
bi 11 sal û 5 mehan girtinê hatin 
cezakirin. Herwisa Elî Xamineyî 
rêberê Komara Îslamî, Elîekber 
Haşimî Refsencanî serkomarê wê 
demê, Elîekber Wilayetî Wezîrê 
Derve û Elî Felahetiyan Wezîrê 
Îtila`atê ê wê demê ji bo dadgehê 
hatin vexwendin. Ew cara yekê bû 
ku dadgeha serbixwe a Almanya, 
berpirsên welatekî din weke tawa-
nbar di encamdana terorê de binav 
dikirin. 

Piştre pêwendiyên di navbera du 
aliyan de têk çûn. Rejîma Îslamî a 
Îranê gelek hewl dabûn ku weke 
dosiyeya terora Dr. Qasimlo li 
Otrîşê, bikare dadgeha Berlînê jî 
razî bike ku vê dosyeyê veşêre, 
lê dadgehê biryara xwe stand. 
Tevî vê jî, piştî heyamekê ber-
pirsên Almanya û welatên din ên 
Ewropî, ew dosiye ji bîr kirin û 
pêwendiya xwe a siyasî û aborî bi 
Îranê re berdewam kirin û cardin 
piştevaniya vê sîstema terorîstî 
dikin û encamderên van bûyeran 
jî nehatin cezakirin û bi azadî 
digerin. 
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Nerîna Lîderan

Trump: 

“Nabe Beşar Esed êrîşî ser Idlibê 
bike”.

Barzanî: 

“Em hevsoz û piştevanê xelkê Besrê 
ne”.

Nikki Haley:

“Di lihevkirina Bercamê de derfetên 
sererastkirinê tunebû”.

Xamineyî:

 “We tu baweriyek bi Ewropiyan 
tunebe”.

Spaha Pasdaran a terorîst, hêzê bo “Îdlib”ê dişîne

Spaha Pasdaran a terorîst sebebkarê jinavçûna Jîngehê ye

Rejîma Îranê hêzên çekdar ên 
xwe bo şer li dijî opozisyona 

Sûriyê dişîne “Îdlib”a Sûriyê.

Li gorî raportên ku belav bûne, 
roja Çarşemî 5`ê Îlonê, Spaha 
Pasdaran a rejîma Îranê hêz  bo 
“Îdlib”a Sûriyê şandiye,  ji bo 
beşdarîkirin li şerê li dijî dijberên 
“Beşar Esed” serkomarê Sûriyê, 
û herwisa li gorî hin çavkaniyan, 
fermanderên Spaha Pasdaran a 
terorîst jî, nûçeya şandina hêzên 
xwe bo wî bajarî piştrast kirine, lê 
hejmara hêzên Spaha Pasdaran a 
terorîst ku hatine şandin ne zelal 
e.
Ji aliyekî din ve, “Donald 
Trump”, serkomarê Amerîkayê, 
ji “Beşar Esed” serkomarê Sûriyê 
û hevalbendên wê re, derheq 
êrîşa  bo ser “Îdlib”a jêr desthilata 
dijberên “Esed”  hişdarî daye û 
gotiye ku: “Di vê êrîşê de renge 
hezaran kes bên kuştin”.

Di kavilkirina jîngeha Îran û 
Kurdistanê de, hêzên leşkerî 

yên rejîma Îslamî a Îranê, rola 
serekî hene, hêza Spaha Pasdaran a 
terorîst a rejîmê ji hemiyan çalaktir 
e, derheq jinavbirina jîngehê de. 

Li gorî raportên ku belav 
bûne, “Îsa Kelenterî” berpirsê 
giştî yê Saziya Jîngehparêziya 
Îranê, gazinde (rexne) kiriye, ji 
destêverdanên hêzên leşkerî yên 
rejîma Îslamî a Îranê, di karê 
çandinî û jîngehê de, û gotiye ku 
: “Ma me mafê wê yekê heye di 
karûbarên leşkerî de destêverdanê 
bikin, lê ew îznê bi xwe didin 
da ku fikr û îdeyên xwe bi ser 
me de bisepînin, û eva nîşaneya 
bêdengiya me ye”.

Herwisa navbirî di doma ax-
avtinên xwe de jî gotiye ku,  
ewan agir berdane devera “Hura 
El-ezîm”a girêdayî parêzgeha 
Xûzistanê, da ku perê av û ele-
ktirîkê nedin, lê dewleta Îraqê 
derheq elektirîkê de qerdarê Îranê 
ye. 
Li gorî zanyariyan, di heyama  
deshilatdariya rejma Îslamî 
a Îranê de, Spaha Pasdaran a 

Her di vê pêwendiyê de, roja Şemiyê 1`ê îlonê “Donald Trump” serkom-
arê Amerîkayê, hişdar dabû dewleta Sûriyê û ragehandibû: “Hekî Esed 
di êrîşa bo ser bajarê “Îdlib”ê de çekên kîmyayî li dijî xelkê wî welatî 
bi kar bîne, li hemberî wê de, wê Amerîka demildest rêçareyeke bi cî 
bibîne”.

Herwisa NY jî di vê derheqê de daye xuyakirin ku: “Texmîn dikin ku di 
êrîşa Sûriye û hevalbendan bo ser bajarê Îdlibê de, karesat rû bide”.

Welatê Sûriyê ji sala 2011`an şûnda  şahidî şer û aloziyan bûye, û zêdeyî 
35 hezar kuştî li pey xwe hebûye, û zêdetir ji nîvê akinciyên  wî welatî, 
bûne penaber. Hêjayî basê ye ku welatê Rûsiya û Îranê jî piştevaniya 
Sûriyê dikin. 

terorîst, di bajarên rojavayî yên 
Îranê de, bizanebûn agir berdida 
daristanan, da ku hem jîngeha 
Kurdistanê ji nav bibe, û hem jî 
ewlehiya xwe biparêze.

 Lêkolerên siyasî dibêjin ku agir-
berdana daristanan li wan deverên 
ku Kurd lê akincî ne, armancên 
siyasî û aborî li pişt in.
Hêza Spaha Pasdaran ji ber 
ewlehiya xwe, û tirsa ji hebûna 
hêza Pêşmergê Kurdistanê di 
wan deveran de, bi agirberdana 
daristanan jîngehê ji nav dibe.

Ji aliyekî din ve, rejîma Îranê 
bi birêvebirina meşqên leşkerî  
di nav jîngehê de, agirberdana 
daristanan, çalkirina paşmayiyên 
xwarinê di nav jîngehê de, ava-

kirina binke û navendên leşkerî, 
avakirina navendên îdarî û avahi-
yan di nav jîngehê de, destbiser-
degirtina çavkaniyên xwezayî û 
parastî, û firotina daran, qetilkiri-
na parêzerên jîngehê, bûye sebeba 
jinavçûna jîngeha Îranê.

 Her di vê pêwendiyê de, yek ji 
endamên Saziya Encûmena “Kesk 
a Çiya” ya li bajarê Merîwanê 
dibêje ku: Demekî di bajarê 
Merîwanê de em nîgeranê hemû 
tiştî bûn, ji bilî agirberdana 
daristanan, lê niha em hemû şevan 
kabûsa agirberdana daristanan 
dibînin, em hemû hêza xwe ji bo 
vemirandina agirê daristanan bi 
kar tînin.
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Xwendingehên navçeyên erdhejlêdayî bo xwendina îsal amade nînin

“Application”eke saxte bi navê PDKÎ ve hatiye belavkirin

Hikûmeta Îranê sînorên Herêma Kurdistana Başûr topbaran kir

Gellek ji xwendingehên 
navçeyên erdhejlêdayî ên 

Kirmaşanê heya niha jî nehatine 
avakirin, û bo xwendinê nabin. 

Ferhad Tecerî mohrê rejîmê li 
meclisê de, bas ji vê kiriye, ku 
xwendingehên navçeyên erdhejlê-
dayî, heya niha nehatine ave-
dankirin, û bo xwendinê jî nabin.
 

Bername û “Application”a 
taybet bi mobaylê di nav xelkê 

Kurdistana Îranê de tê belavkirin, 
û wisa nîşan didin ku ew “Applica-
tion” a malperan û ragehandina 
PDKÎ ye.

Li gora nûçeyekê ku gihîştiye 
malpera “Kurdistanmedia”yê, 
bername û “Application” a taybet 
bi mobaylê, di nava xelkê Kurdis-
tana Îranê û bi taybetî kesên çalak 
li “Digital media”  û torên civakî 
de hatine belavkirin, ku gotina 
ew “Application” ya malpera 
“Kurdistanmedia”yêê û Dezgeha 
Ragehandina Giştî ya PDKÎ ye.

Li gora zanyariyan dema ku kesek 
van cure “Application”an dadinê, 
pirogramên mobaylê, hejmara 
telefonên ser mobaylê, û peyamên 
wê, û hemû pêwendiyan werdigre, 
û dixe bin çavdêriyê de. Herweha 
hemû wêne û peyam û tiştên ser 
mîmorî û mobaylê werdigre, û 
deskarî dike, û bo cihên nenaskirî 

Topxaneyên Spaha Pasdaran 
a Îranê, cardin axa Herêma 

Kurdistana Başûr kire armanc.

Li gorî raporta ku gihîştiye Ajansa 
Nûçegihaniya “Kurdpa”yê,  Îro 
Pêncşemî 15`ê Xezelwerê (6`ê 
Îlonê)  topxaneyên Spaha Pas-
daran a Hikûmeta Îranê cardin 
sînorên Herêma Kurdistana Başûr, 
topbaran kir, û xesareke berçav li 
jîngeha vê deverê xistiye. 

Nûçegihanê “Kurdpa”yê rage-
handiye ku: “Topxaneyên Spaha 
Pasdaran deverên wekî “Sîdekan” 

Di dema rûdana erdheja Kirmaşanê di sala borî de, gellek ji xwendingehan di vê herêmê de kavil bûne, û dersx-
wan bi bê xwendingeh mane, ku ew yek bûye sedema vê ku beşeke zêde ji dersxwanan saleke xwendinê ji dest 
bidin. 

 Derheq nêzîkbûna yekem meha Payîzê û vekirina xwendingehan, heya niha gellek ji xwendingehên herêmên 
erdhejlêdayî nehatine avedankirin, û li gor gotina berpirsên rejîmê, xwendingehên di vê herêmê de bo xwend-
inê nabin. 

Nebûna xwendingehê dibe sedema vê ku gellek ji dersxwanan ji xwendinê paş bimînin, yan jî di nava xîvet û 
kanêksan de xwendina xwe bidomînin.

dişîne.

Ew cure “Application”ên biguman, ji aliyê dezgehên sîxorî, û 
îtila`atî ên rejîma Komara Îslamî ve têne çêkirin, û di nav xelkê de 
têne belavkirin, da ku karê ajantî û dijîmirovahiyê pê bikin.
Di vê derheqê de Kerîm Perwîzî berpirsê Dezgeha Ragehandina 
Giştî ya PDKÎ ragehand: “Em wekî PDKÎ tu cure “Application”eke 
taybet bi mobaylê çi bo sîstema “Android” yan “IOS” li ser dezge-
hên “Apple”ê me dîzayn nekirine, û me bi kesê jî  negotiye, tiştên 
weha bo me çê bikin”.

Navbirî herwisa got jî: “Em dizanin ku Komara Îslamî di torên 
civakî û bernameyên taybet bi mobaylan û torên civakî de, bi 
hemû awayekî mijûlî karê ajantî û xapandinê ye, û ew cure 
“Application”an çê dike, lewra me tu “Application”ek dîzayn nekiri-
ye, û bi kesê jî me ranegehandiye ku karekî weha ji me re bike. Jiber 
ku me hewl daye ku pêşiya mifahwergirtina bêcî ya dezgehên rejîmê 
bigrin, ku bi navê me “Application”ê çê dike, û dixwaze alîgir û 
hogirên xebata neteweyî-demokratîk ya Kurdistana Rojhilat bixe davê”.
Herweha dibêje: “Em daxwazê ji hemû çalakan dikin, di vê derheqê de hişyar bin, û nekevin dava dezgehên 
Komara Îslamî.Her cure zanyariyek jî di vê derheqê de hebûn, bi Dezgeha Ragehandina Giştî ya PDKÎ rage-
hînin”.

Hewceyî baskirinê ye ku rejîma Komara Îslamî di torên civakî û tora înternetê de, bi berdewamî mijûlî karê 
ajantî û dijîmirovî ye, û di mînaka herî nû de, nûçegihaniyên cîhanî, bas ji xirabkariyên Komara Îslamî di vê 
derheqê de kirine.

û “Çoman” bi tundî topbaran kiriye, û dehan hiktar ji daristanên van 
deveran ji ber agirê topbaranê ji nav çûye.

“Fermandariya Hêza Pêşmergê Kurdistan” a girêdayî Partiya De-
mokrat a Kurdistana Îranê, daxuyaniyek  belav kiriye ku: “Topx-
aneyên Spaha Pasdaran a Hikûmeta Îranê, di vê êrîşa topxaneyî de 
baregeh û stargehên Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê kiriye 
armanc”.

Roja Sêşemî 23`ê Tîrmehê jî, Spaha Pasdaran, deverên bajarê 
“Sîdekan” û “Çoman” a Kurdistana Başûr  topbaran kiribû, û di vê 
topbaranê de 2 pêşmergeyên Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê, 
bi navên “Rehîm Rostem Dastan” xelkê bajarê Mehabadê û “Îdrîs 
Derwîşî” xelkê bajarê Pîranşarê jiyana xwe ji dest dan.
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Wezîfedarên şaredariyê derheq paqijiya bajarê Urmiyê de xemsariyan dikin

Dolarê Amerîkayî karxanedarên Îranê tûşî sergêjiyê kirine

Rewşa mafê mirovan li Îranê di noqta kirîzê de ye

Wezîfrdarên Şaredariyên 
rejîmê, kirs û paşmayiyên di 

nav bajarên Kurdistanê de kom na-
kin,  lewra jîngeha bajarên Kurd-
istanê pîs û pirr ji kirs û kewal tê 
dimîne.

Li gorî raporta ku gihîştiye 
malpera “Kurdistanmedia”yê, 
şaredariya bajarê Urmiyê kirs û 
kewal û paşmayiyên li nav sey-
rangeha “Bend” a ser bi bajarê 
Urmiyê kom nekiriye, û rewşa vê 

Saziya Lêborîn a Navneteweyî a 
Mafê Mirovan daye xuyakirin, 

ku rewşa mafê mirovan di Îranê de 
gihîştiye noqta kirîzê.

 Li gorî raporta ku Saziya Lêborîn 
a navneteweyî a Mafê Mirovan 
belav kiriye, rejîma Îranê bi 
awayê xweser, çalakvanên mafê 
mirovan yên di Îranê de destbiser 
dike, û wê Saziyê bi rengekî tund 
berpirsên rejîma Îranê rexne kirin.

Piştî wê ku “ Cawîd Rehman” 
rêportêrê taybet bi mafê mirovan 
derheq karûberên  Îranê, di Saziya 
NY de  hate hilbijartin, daxwazkir 
da ku serdana welatê Îranê bike û 
derheq rewşa  mafê mirovan di wî 
welatî de raportekê amade bike.

Rêportêrên taybet yên mafê 
mirovan yên di saziya NY de, 
di heyama salên vê dawiyî de 
bi berdewamî tekezkirine ku, 
mafê mirovan di Îranê de, ji aliyê 

deverê ji ber tijîbûna kirs û kewal, 
û paşmayiya xwarin û vexwraina 
xelkê,  gellek pîs xuya ye. 

Wezîfedarên şaredariya bajarê 
Urmiyê jî derheq vê diyardeyê de 
xemsar in, û guh nadin jîngeh û 
xwezaya vê seyrangehê, ku cihê 
geşt û seyrana hevwelatiyên Kurd 
ên vê deverê ye.

Berpirsên şaredariyên rejîma 
Îranê derheq jîngeh û xwezaya, 

Di yek ji nexweşxaneyên bajarê Bane de, jineke hamile (pêgiran) piştî ku ducaran hate emeliyatkirin, canê xwe ji dest da.

Li gorî nûçeya ku gihîştiye Ajansa “Kurdpa”yê, roja Înê 10`ê Tebaxê jina hamile (pêgiran) ji ber êş û azara zaroka 
xwe, ev ji bo nexweşxaneya “Razî” a bajarê Bane veguhastibûn, û piştî ku du caran tên emeliyatkirin jiyan xwe ji dest 
dide.

Nasnameya wê jina Kurd, “Çîmen Direxşanî” temen 38 salî hatiye ragehandin.Li gorî çavkaniyeke agehdar di vê der-
heqê de, zaroka wê jina Kurd çend rojan berê canê xwe ji dest dabû, lê ew agehdarê vê mijarê nebibû, û piştî wergir-
tina zanyariyan li nexweşxaneyê,û bêencambûna du caran emelatiya pizîşkî, jiyana xwe ji dest dide. 

Li gorî gotina vê çavkaniya agehdar, ev jina mamosta ya Kurd, bi sedema hebûna zaroka mirî di nav zikê wê de , du 
caran hatibû emeliyatkirin û her ev yek jî bû sedema can jidestdana wê. Ev jina Kurd roja derbazbûyî 11`ê Tebaxê, di 
nexweşxaneya “Razî” a bajarê Bane de jiyana xwe ji dest da.

Di demên berê de jî, berpirsê Saziya Pizîşkê Yasayî ê Îranê, bas ji bilind bûna asta cezayê pizîşkî di Îranê de kiribû, û 
ragehandiye ku: Amarên “şaştiyên pizîşkî” dî vî welatî de ber bi zêdebûne ne.

bajarên Kurdistanê de, xemsariyan 
dikin û guh nadin paqijî û ciwankari-
ya deverên ku Kurd lê akincî ne.

  Her di vê pêwendiyê de, çend rojan 
berî niha, di bajarê Merîwanê de jî, 
wezîfedarên şaredariya wî bajarî 
kirs û paşmayiyên nav bajar de kom 
nekiribûn û jîngeha bajar bi tewaw 
pîs bibû, lewra xelkê Merîwanê jî, 
hemû kirs û kewal û paşmayiyên 
xwe, li ber deriyê avahiya şaredariyê kom kirin, û agir berdanê.

karbidestên vê rejîmê ve tê 
binpêkirin.

Li gorî raportên van rê-
portêrane, amara kesên hatinî 
îdamkirin di Îranê de,  ber 
bi zêdebûnê diçe, û azadiya 
gotinê zêdetir hatiye qutkirin 
û serkutkirina rojnamevan û 
çalakvanên medenî jî di Îranê 
de zêde kiriye.

Ji aliyekî din ve, mafê girti-
yên siyasî  û ayînî,, mafê 
netewe û olên kêm û herwisa 
mafê jinan, berdewam ji aliyê 
karbidestên rejîma Îranê ve 
hatiye binpêkirin.Karbidestên 
rejîma Îslamî a Îranê, derheq 
bi destnîşankirina rêportêrê 
taybet yê derheq rewşa mafê 
mirovan di Îranê de, bi rengekî 
tund rexne kir û digel rê-
portêrên taybet yên saziya NY 
de hevkariyê nakin.
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Festîvalên curbicur di Birca Mîlad a Tehranê de bi rê ve diçin

Şevên çandî li birca Mîlad a Teh-
ranê rêkarek in bona zalbûna 

bi ser îradeya neteweya Kurd di 
Kurdistanê de.

Ji meha Gelawêja îsal ve heya 
niha di birca Mîlad ya Tehranê 
de, gellek merasim bi navê “şeva 
çandî ya Kurdistanê” boi rê ve 
çûne.

Li gor gotina berpirsên rejîma 
Îranê ew merasim di qalibê “fes-
tîvala neteweyî ya çarsoq” û li jêr 
navê nasandina şiyanan, û herwisa 
balkêşanên torîstî ya parêzgeha 
Sine bi rê ve diçin.

Li gor gotina Siyêd Ehsen Elewî 
birêveberê mîratên çandî, pîşeyên 
destî û torîstî ên Sine, di van 
merasiman de çalakên pîşeyên 
destî, û şarzayên cihên torîstî ên 
parêzgehê bo nasandina şiyanên 
parêzgeha Sine berhev dibin.
Yekem şeva çandî ya Kurdistanê 
di 5`ê Gelawêjê, û duyem şev jî di 

2`ê Xermananê bi rê ve çûn .

Di merasima şeva çandî ya Kurd-
istanê de, govendên curbicur ên 
Kurdî têne nîşandan, lê ew goven-
dên Kurdî, ne bi vî rengî ne ku 
di nav çanda neteweya Kurd de 
hene.

Dr. Mes`ûd Rostemî şirovekarê 
siyasî derheqê  bi felsefeya 
govendê û cudahiya wê digel 
reqsê, îşare bi vê mijarê kiriye ku, 
govend û dîlan şerê îradeyê ye, û 
tejî ye ji azadîxwazî û “na” gotina 
bi êxsîriyê.

Ew herwisa dibêje:

“Di dîlana Kurdî de, kesên girtine 
govendê, dema piyên xwe li ser 
erdê dikutin, eva bas ji azadiyê 
dikin, û dibêjne dijmin, ku ew 
der Kurdistan e. govend û dîlana 
Kurdî nîşandana ruheke hevpar 
e”.
Derheq van govendên ku di 

Hunermend û rojnamevanê Kurd Mihemed Elî Etrûşî koça dawî kir

Pizîşkan stran û kemençe ji hunermendê Kurd re qedexe kirin

Hunermendê naskirî yê 
Duhokê, Mihemed Elî Etrûşî 

koça wî kir.
 
Hunermend Mihemed Elî Etrûşî 
îro yekşemî ji nişka ve rewşa 
tendirusiya wî têk diçe û bilez wî 
vediguhêzin bo Nexweşxaneya 
Azadî ya bajarê Duhokê, lê 
di rê de û berî ku bigihîje 
nexweşxaneyê, canê xwe ji dest 
dide.

 Mihemed Elî Etrûşî nexweşiya 
dil hebû û pêştir jî çend caran li 
derveyî welat neştergeriyên dil jê 
re hatibûn kirin.

Hesen Elî Xencer piştî zêdetirî 
60 salên xizmeta hunera kurdî 

kir cara dawî piştî neştergeriyeke 
dil li bajarê Enqere ya Tirkiyê, 
nojdaran strangotin ji wî re qedexe 
kirin. Wî zêdetirî 60 salên xwe li 
gel kemançeya xwe derbas kirine 
û niha jî bi dehan awazan tîne bîra 
wî.
 
Stranbêjê Kurd ji Rûdawê re 
got: “Zehmete, dizanim dema 

birca Mîlad de jî bi rê ve diçin, 
nivîsandiye:

“Ew govendên ku li Birca Mîlad 
ya Sine de bi rê ve diçin, hem 
bo kesên lê dinêrin û hem kesên 
ku dawetê dikin, bê wate ye, û 
îradeyeke şikestî nîşan didin”.
Şirovekarên siyasî ên Kurdis-
tanê dibêjin ku, rejîma Îranê ji 
riya ragehandinên xwe ên giştî 
ve hewl dide ku li nebûna rage-

handinên azad de, çanda xwe bi 
ser hemû beşên din ên Îranê de 
bisepîne. Rejîm bo sepandina vê 
siyaseta xwe ragehandinên herêmî 
bi kar tîne.

Bikaranîna destewajeyên wekî 
çanda xwecihî, qewmê xeyûr, 
reqsên herêmî, hemû bona bi-
yasyaîkirina hizra mana di bin 
deshilata navendî ya parêzgehan û 
neteweyên dinê ye.

 
Mihemed Elî Etrûşî hem ji bilî karê şanogeriyê û akto-
riya di şano û fîlman de karê rojnamegeriyê jî dikir.
 
Di destpêka temenê xwe yên lawîtiyê de, Etrûşî dest 
bi karê aktorî û şanogeriyê kiriye û piştre mijûlî karê 
rojnamevaniyê jî bûye. Mihemed Elî Etrûşî bo demekê 
weke mamosta di beşa rojnamevanî ya Peymangeha 
Polî Teknîk a Duhokê xebitiye û bi dehan semînar û 
workşop li ser karê medya û rojnamevaniyê lidar xis-
tine.

Etrûşî herwiha di fîlma “Û Nêrgiz Bişkivîn” a bi der-
hêneriya Hisên Hesen de jî weke aktor beşdar bûye.
 
Herwiha Mihemed Elî Etrûşî bo dema 4 salan Berpirsê 
Ragihandina Parêzgariya Duhokê jî bûye.

li kemançeyê didin bo dilê min 
nebaş e lê dema ez di nav civatekî 
de rûdinim daxwazê ji min dikin 
daku stranekê bêjim.”
 
Ew him pêşmergeyekî malnişîn 
e û di gelek çalakiyan de rêz li 
hunera wî hatiye girtin. Strana 
dawî ya Hesen Elî Xencer jî li ser 
nexweşiya dilê wî ye.
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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

- Asinî sar le kun e dîwar, gît le 
gît, gît xepî tar. (* Mar) Kilafey 
çîn çîn, çîn le ser çînan e, herçî 
helbênê Rostem Palewan e.

- Klafey kew e, mirxî bê ziman, 
herkesê helîbênê aferîn cewan. (* 
Masî)

Bê perr û bal e, eger mird guştî 
helal e.

- Tiştakî min heye şave bûke bî ru 
papûka. (* Nîvin)

- Tiştekî min heye ji vir riz, heta 
Xalabe tîz. (* Mîrî)

- Glûko mü bi havodo. (* Xortim)

- Tiştekî min heye nav mina navî 
tazi toponî mîna topono xîştiro. (* 
Tarozi)

- Tiştekî min heye li vir xîşt li 
arde din quna xwe almoşt.
(* Şijing)

1- Cînavên Kesîn

Cînavên kesîn ew bêje ne, yên ku di pêvajoya hevokan de cihê navên kesan (mirovan), giyanber û 
tiştan digrin, bêyî ku çi kêmasî bighêje wan hevokan. Wek : - Azad çûye zanîngehê

        - (Ew çûye zanîngehê)
        - Mirîşkê gul peritandin
         ( Wê gul peritandin)

        - Karker keviran şeh dike
          ( Karker wan şeh dike)

Cînavên kesîn, yên mayî jî bi wî şêweyî cihê navan digrin . Ji hêla rastnivîsê ve, cînavên kesîn di 
(K.X) de bûne (2) beş :

   - Cînavên serbixwe (yên ku serbixwe
     tên  nivîsîn)

    - Cînavên likaw (yên ku bi peyvên berî xwe ve têne   nivîsîn) .

Di (K J)de hemû cînavên kesîn serbixwe têne nivîsîn. Tenê ev cînav (wî, wê, vî, vê) ku li pey van pêr-
bestan (daçekan) (ji, li, bi, di) bên, hingê ew cînav sivik dibin û bi wan pêrbestan ve têne nivîsîn :

        - Min ji wî, wê re got    = Min jê re got .
        - Ez li wî, wê didim      = Ez lê didim
        - Ez bi vî, vê kar dikim = Ez pê kar dikim

Ew her çar cînav bi karan re jî dibin (ê) û bi wan ve têne nivîsîn :

        - Min da wî, wê   = Min dayê
        - Ez çûm wî, wê  = Ez çûmê

Di şêwezarê (K J) de (2) celebên cînavên serbixwe hene

   - Cînavên koma (ez)
   - Cînavên koma (min)
Cînavên koma (ez) ev in : (ez, tu, ew, em, hûn, ew) . Cînavên koma (min) jî ev in : (min, te, wî, wê, 
me, we, wan) . Her komek ji van her dû komên cînavan di dem û raweyine taybet û destnîşankirî de 
bikar tê . Ne cînavên koma (ez) li şûna cînavên koma (min) bikar tên û ne yên koma (min) li şûna 
cînavên koma (ez) bikar tên . Mînak :

        - Ez û Tu, em hevalên hev in .
          Cînavên vê hevokê (ez, tu, em) ji koma(ez) in .
          Vebir (qet) ne dirust e ku em li şûna wan 
          cînavan bibêjin :
        - (Min û te, me hevalên hev in) .
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Dr. Şerefkendî hertim di dilê gelê xwe de dijî û tu carî namire

Dr. Sadiq mirovekî 
gernas, xwedî 

moral, xwedî ex-
laq, û di rastî de 
pak û sadiq bû. Ew 
mirovekî pirkar û 
mandînenas bû, û 
hemû dem û wextekê 
xwe ji bo birêvebirina 
erkên partiyê danîbû. 
Ew şoreşvan û de-
mokratek rastîn bû, 
ku di her kar û kiryar 
û helwestekê de ew 
taybetmendiyên wî 
diyar bûn. 

Wî baweriyeke kûr 
bi demokrasî û mafê 
gelên Îranê hebû. 
Lewma ji dîtingeha 
wî de pîvana her liv 
û bizaveke azadîxaw-
zane di Îran û Kurdis-

tanê de pêkhatî bû ji 
tekoşîn ji bo cîgirki-
rina azadî, demokrasî 
û mafên berheq yên 
neteweyên Kurd û 
neteweyên din ên 
Îranê.

Wî bi dil û can hez ji 
gelê Kurdistanê dikir, 
lewma can û jiyana 
xwe jî ji bo xizmetki-
rina bi wan re danîbû. 
Ew ji wan siyasetva-
nan nebû ku ji xelkê 
weke alav û amûrek ji 
bo pêşvebirina ar-
mancên xwe mifahê 
werbigire, ew bixwe 
pêşengê bizava xelkê 
Kurdistanê bû û ji bilî 
vêc û berjewendiyên 
gelê xwe tu qazanc û 
vêcek taybetî û take 
kesî jêre girîng nebû.
Ew ji bo kadro û 
Pêşmergeyên partiyê 
Sekreterê giştî nebû, 
ew heval û nêzîkî 
hemû hevçeperan 
bû û ew qas bi wan 
re têkel û nêzîk bû, 
ku her hevçeperekê 
bi eşkere dikarî ax-
avtinên di dilê xwe 
de, jêre bas bike û ji 
rênimayiyên dewle-
mend û hêja yên wî 
mifahê wergire.

Dr. Sadiq Şerefkendî 

baweriyek zaf bi 
hevkariyê di navbera 
gelan û hemû azadîx-
wazên Îranê de hebû 
û li ser vê baweriyê 
bû ku rûxandina re-
jîma Îranê bê nêzîkî 
û hevkarî, û bê he-
bûna hevpêwendiya 
di navbera hêzên 
welatparêz û xebatkar 
yên Îranê, kareke ne 
mumkin, yan aliyê 
kêm kareke zehmet 
e, lewma ji her derfet 
û firsendekê ji bo vê 
armanca xwe mifah 
werdigirt û bi kiryar 
cehd jêre dikir û aqi-
bet di vê rêyê de canê 
xwe goriyê azadiya 
Îranê û armancên 
neteweya Kurd kir. 
Lewra bîr û navê 
Şerefkendiyê mezin 
di yad û bîra gelê wî 
de, wê hertim zindî 
bimîne, û qet nayê ji 
bîr kirin.


