
Kurdistan di wir de jî her pşeng bû, û di cîhana torên civakî 
de jî her dengvedaneke berçav hebû, û her ji yekem demên 
destpêkê ve, wêne û fîlmên wê di torên civakî de bi awayekî 
berfireh hatin belavkirin. 
Daxwazên sereke ên mamostayên girevgirtî li bajarên Kurdis-
tanê wekî di wêneyan de hatiye belavkirin, weha ne:
Xwendina bi bê cudahî li gor esla 30 ya yasaya bingehîn, ne-
hêlana ferq û cudahîdanînê di pêkhateya sîstema perwerdehiyê 
de, nehêlana kertê taybet di xwendingehan de, dabînkirina ew-
lehiyê û standardên xwendingehan, diyarîkirina budceya wek 
yek bo jêhelbirina seraneya dersxwanan di biyavê dabînkirina 
fêrkariyê bi awayê serdem û bi bê dana pere bi tayebtî bo 
dersxwanên navçeyên bêpar, xwendin bi zimanê dayîkê, û 
nehêlana xwendingehên nestandard û keprî. 

Li gora dawîn raporên meydanî di heyama sala borî de, giranî 
û bêkariyê jiyan li malbatên Îranî û Kurdistanî tal kiriye, û 
xistiye nava rewşeke metirsîdar de, û her ew rewşa jî ban-
dora xwe ya nerênî hebûye li ser derûn û cendekê dersxwan û 
xwendekaran. Dabînkirina alavên xwendinê bo zarok û ciwa-
nan, û perê navnivîsandina wan bo xwendingehê ên bi nav 
dewletî, zexteke zaf ya madî xistiye ser malbatan, bi awayekî 
ku beşeke berçav ya malbatan neçar bûn dev ji xwendinê ber-
din, ku mixabin keç pişkek zêdetir ber wan dikeve. 
Piştî vê gireva serkevtî ku şirovekarên siyasî wekî nîşana 
rasteqîne ya “Rasan”a bajar bi nav dikin, Navenda Hevkariya 
Hizbên Kurdistana Îranê daxuyaniyek weşand, û tê de tevî 
piştevanîkirina ji daxwazî û hereketên sembolîk û pirr wata ên 
mamostayan daxwaz ji xelkê têkoşer û xebatkar ê Rojhilata 
Kurdistanê kir ku bi her awayekî ku ji dest wan tê, piştevaniyê 
ji daxwazên rewa ên mamostayan bikin.

Di beşeke vê daxyuyaniyê de hatiye ku:
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Bidestveanîna mafên netewî yên gelê kurd
di çarçoveya Îraneke demokratîk û federal de

Dewreyeke din ya Pêşmerge bi dawî  hat
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Şerekî giran di navbera “Hêza 
Pêşmergê Kurdistanê” û hêzên 
dijîgelî ên rejîmê de derket

Gireva xelkê nerazî, nîşana “Rasan”a bajar e

Em şerxwaz in yan 

jî aştîparêz in?! 
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Gireva mamostayan û 
pêngaveke din ber bi 
rûxana rejîma Îranê

»»»  R:4

Desteyek din ji ciwanên şoreşger yên Kurdistanê, tevlî rêzên 
pêşmergeyên Kurdistanê bûn, û çeka berevanî ji kirameta 

neteweya xwe avêtin milên xwe.

Li gorî nûçeya ku gihîştiye malpera “Kurdistanmedia”yê, roja Înê 
27`ê Rezbera 1397`an (19`ê Çiriya Paşîn) desteyek din ji keç û 
xortên  cangorî yên Kurdistanê karîn  piştî derbazkirina serkevtiyane 
ya dewra destpêkî ya pêşmerge li ser sînorê çiyayên  Kurdistanê, 
kincên pîroz yên pêşmerge  li xwe bikin.

Ev rêûresma bi xwendina sirûda neteweyî ya “Ey Reqîb” ji aliyê 
kesên pişikdar li dewrê û ragirtina bîstek bêdengî bo rêzgirtin ji riha 
pak ya şehîdên Kurd û Kurdistanê dest pê kir.

Piştre rêzdar Omîd Mendomî, berpirsê Fêrgeha “Fermandariya Hêza 
Pêşmergê Kurdistanê”, her bi vê boneyê ve axavtin kir.

Navbirî di destpêka axavtina xwe de, tevî bîranîna du şehîdên nû yên 
gelê me, mamosta “Muxtar Qadirpûr û mamosta Farûq Hesenxeyat” 
ku bixwe mamostayên fêrgeha hizbê bûn, û di encama mûşekbarana 
roja 17`ê Xermananê de hatin şehîdkirin got: Terorîstên Tehranê, 
wisa dizanîn ku, bi vê êrîşê dikarin çalakiyên Fêrigeha hizbê bidin 
sekinandin, lê dibînin ku fêrgeh her berdewam e û alaya perwerde 
û hînkirina pêşmergeyên Kurdistanê her hildayî ye, û bila xatircem 
bin jî ku heta Kurdistan û Demokrat bimînin, fêrgeh jî her dimîne, 
û fêrgehek ku şehîd serwan “Çeko” bingeha vê ava kiribe, bi êrîşên 
wiha lawaz nabe”.

Di beşeke din a axavtinên xwe de, navbirî bas ji “Rasan” û bandorên 
wê kir û got ku: “Rasana xakîpoşan bi fîdakarî û hewl û cangorîkir-
inê, bi hemû cîhanê selimadin ku, aliyê leşkerî yê rejîmê, berevajiya 
vê yekê ku bixwe îdi`a dike, bêhêz e, û derbê dixwe, û binkeyên 
leşkerî yên rejîmê di Kurdistanê de, gellek ji vê bêhêztir in ku bikarin 
pêşî ji îradeya rizgarîxwazane û şoreşgerane ya Kurd bigire.

Herwisa ev yeka jî da xuyakirin ku, Rasan warê hemû  xelkê Kurd-
istana Rojhilat e,  bi hemû curên xwe ve, û hemû ev kesên ku bawerî 
bi rizgariya yekcarî a Kurdistan û enirjiya xebatkirinê di hemû civaka 
Kurdistanê de hene, dikarin di piroseya “Rasan”ê de, beşdar bin”.

Di dawiyê de, tevî nûkirina peymana xwe digel şehîdên 
sorxelat yên Kurdistana Rojhilat ragehand ku, 

Roja 22 û 23`ê 
Rezberê di çendîn 

bajarên Kurdistanê de, 
bi sedema xirabiya rewşa 
jiyanê, û rewşa nebaş ya 
xwendinê, mamostayan 
dest bi girevê kirin, û 
neçûne ser polên xwend-
inê. 

Li gora dawî nûçe û 
zanyariyan li bajarên 
Merîwan, Dîwandere, 
Ciwanro, Sayînqela, 
Sewlawa, Serpêla Ze-
haw, Rewanser, Urmiyê, 
Sine, Seqiz û Şahabad, 
Kirmaşan, û Îlamê û 
çendîn gund û bajarok û 
bajarên din gireva giştî 
ya mamostayan bi rê ve 
çû. 
Ew gireva seraserî ku 
piştî belavbûna daxuy-
aniya Şêvra Hevkariya 
Navendên Ferhengî 
ên Îranê dest pê kir, li 
hemberî giranî, en-
filansiyon (helawsan), 
kêmbûna şiyana kirînê 
li cem mamostayan 
û taybetîkirina Îdar-
eya Perwerdehiyê, 
berdewamiya girtin û 
destbiserkirina çalakên 
pîşeyî, mamostayan, 
û anîne xwarê ya asta 
çawaniya (Quality)ya 
fêrkariyê di xwending-
ehan de pêk hat. 
Ew girev di dememekê 
de bi rê ve çû, ku hêla 
yek meh ji destpêka 
sala xwendinê derbaz 
nebûye, û herweha ew 
gireva sertaserî ku wekî 
dihate pêşbînîkirin »»»  R:6
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S e r g o t a r

N: Kerîm Perwîzî

Em şerxwaz in yan 

jî aştîparêz in?! 

Desthilat û bi taybet desthi-
latên îdeolojîk, ji bo berde-

wambûna xwe û ji bo ku xelk di 
çarçoveya gotara wan a serdest de 
bimîne û tenê di vê çarçoveyê de 
bifikire, gelek caran û di dirêjahi-
ya temenê xwe de hewl didin “du 
aliyên dijber” pêk bînin ji bo ku 
xelk neçar be di navbera wan du 
aliyan de ku bi zahir dijberên hev 
in, yek ji wan hilbijêre. Hertim 
jî bi rengekî vê dijberiyê nîşan 
didin û jê re rûmetê pêk tînin ku 
di encamê de tişta ku aliyê serd-
est dixwaze, ji aliyê xelkê ve bê 
hilbijartin. 

Di vî warî de desthilata îdeolo-
jôk û zêdegav a Komara Wîlay-
eta Feqîh bi ezmûnên desthilata 
Stalînîstî, hewl dide da ku her 
du wateyên wan du aliyan ku bi 
zahir li dijî hev in, bikevine hem-
berî hev û bi vî rengî xelk neçar 
bimîne riya ku rejîm dixwaze, 
hilbijêre. Ji bo mînak di desthi-
lata Stalîn de jî “du aliyên dijber” 
hatibûn pêkanîn. Bijarde jî ev bûn 
ku hûn ji Şoreşa Oktobrê û desthi-
lata proletaryayî a Stalîn hez dikin 
yan jî ji hovên împiryalîzmê?! 

Lê belê ev du peyv di naveroka 
xwe de li dijî hev nebûn belkî ev 
mijar, tiştekî sexte û destkird bû. 
Komara Îslamî jî her ji destpêkê 
ve bi referandûma xwe a xapîner, 
ji xelkê pirs kir ku Komara Îslamî 
dixwazin yan jî dixwazin vegerin 

serdema paşatiyê?! Lêbelê ev du peyv di naveroka xwe de yek in û li dijî hev nîn in û tenê ruxsarê şa tê guhertin 
û dibe weliyê feqîh. Gelek caran, vî şêwazê gotarsaziyê di desthilata Komara Îslamî de hatiye dîtin. 

Di dema şerê di navbera Îran û Îraqê de jî, dijatiya şer, weke xiyanetkirin bi welat dihate binavkirin. Herwisa 
beşdarînekirin di civîn û rêwresmên Komara Îslamî de jî dihate wateya dijatiya Îslamê. Di gotara xapînok a re-
formîstan a “reform yan jî kuştinê” de jî dihate îdiakirin ku her kesek bi reformîstan re nebe, xwînrij û hov e! Di 
demekê de ku her heman reformîstên di nava Komara Îslamî de bûn ku teorîsyen û encamderên kuştarê li Îranê 
bûn û eger derfet bikeve dest wan, ewê careke din jî wan kiryaran encam bidin.

 Di vê heyamê de hewl dihat dayîn ji bo ku du peyvên Şerxwaz û Aştîparêz bêne berhemanîn û bikevin hemberî 
hev û di mejiyên xelkê de cih bigire ku her kesek aştîparêz nebe, şerxwaz e! Ev jî di demekê de ye ku li Îranê 
tiştek bi navê aştiyê tine ye ku bixwazin wê biparêzin. Hevdem desthilata wîlayeta feqîh bi hemû şêwazên aborî, 
civakî, siyasî û çand, şer li hemberî xelkê Îranê û neteweyên zulmlêkirî ragihandiye û bi sedan hesar kesan dûr 
xistine û malên wan wêran kirine. Her roj pirojeya darvekirinê yan jî îşkence û efyonîkirina xelkê û talankirina 
semyanên welat û têkdana rewşa jiyanê li civakê û … hwd bi rê ve diçe. Ji hemûyan girîngtir jî ew bû ku rejîmê 
li hemberî Kurdan bjryara cehadê da û hêzên terorîstî ên dagirkar li hemû çiya û geliyên Kurdistanê hatin bicîki-
rin. Di rewşeke bi vî rengî de tiştek bi navê aştiyê tine ye belkî tişta ku heye, “rewşa bi zorê a sitemkaran” e. 
Nabe rê bê dayîn gotarsaziya zahirî a desthilata îdeolojîk a Tehranê derbasî nava mejî û hizrên azadîxwaz bibe. 

Xebata xelkê a têkbirina rewşa sitemkar ji bo dabînkirina mafan, ne şerxwazî ye belkî xebata gel di pêxema 
rizgarî û dabînkirina azadiyê de ye.

Şandeke KNK`ê sedana ofîsa nûneratiya PDKÎ 
li Hewlêrê kir

Kesayetiyekî xweşnav ê bajarê Seqizê koça dawiyê kir

Şandeke KNK`ê serdana ofîsa nûneratiya 
PDKÎ li bajarê Hewlêrê kir.

Roja Pêncşemiyê 19`ê Rezberê şandeke KNK`ê bi 
serperestiya Şukrullah Hemedemîn serdana ofîsa 
Nûneratiya PDKÎ li bajarê Hewlêrê kir, û ji aliyê 
heyeteke ofîsa Nûneratiyê û rêberatiya PDKÎ bi 
serperestiya Mihemedsalih Qadirî ve pêşwazî ji 
wan hate kirin.

Di vê hevdîtinê de şanda KNK`ê tevî sersaxîkirin 
û hevxemî nîşandana derheq şehîd û birîndarên di 
encama kiryarên terorîstî ên rejîma Îranê, hevdem 
mûşekbaran û kiryarên cinayetkarane ên rejîmê, 
derheq PDKÎ û tevgera Rojhilata Kurdistanê şermezar kir.  

Şanda herdu aliyan, bi liberçavgirtina metirsiyên li pêşberî tevgera Kurd û pîlana hevpar ya neyaran di vê 
qonaxa hestiyar de, pêdagirî li ser bihêzkirina tebahiyê û yekrêziyê di navbera aliyên siyasî û cemawerê Kurdis-
tanê de kirin, û amadeyiya xwe bona pêwnendiyên berdewam û hevahengiya zêdetir ya di piraktîkê de, di warên 
cuda de nîşan dan.   

Kesayetiyekî xweşnav û cihê baweriya xelkê bajarê Seqizê bi sedema pîrbûnê koça dawiyê kir.

Li gor nûçeya ku gehîştiye malpera “Kurdistanmedia”yê, Hacî Kerîm Rezaqî roja derbazbûyî 28`ê Rezberê di 
temenê 93 saliyê de bi sedema pîrbûnê xatirê xwe ji jiyanê xwast.

Navbirî ku bi damezrînerê kolana “Kerîmawa” ya Seqizê tê naskirin, yek bû ji kesayetiyên xweşnav û cihê hur-
met û baweriya xelkê, ku beşeke zor a temenê xwe ji bo xizmeta xelkê vî bajarî danîbû, û mala navbirî hertim 
bibû stargeha xelkê hejar û desteng.

Hacî Kerîm Rezaqî li salên pêş şoreşa gelên Îranê de, û di dema êrîşên rejîmê bo ser gelê Kurd berdewam 
piştevanê xelkê û bixasmanî ciwanan bû, ji bo berbirûbûna neyaran, û piştevanekî dilsoz ê xebata gel bû.

Hizba Demokrat a Kurdistana Îranê sersaxiya xwe dibêje kesûkar û malbata navbirî, û xwe hewxemê wan di-
zane.
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Fermandariya “Hêza Pêşmerg 
Kurdistanê”, di daxuyaniyekê 

de daye eşkerekirin, ku şerekî giran 
di navbera “Hêza Pêşmergeyên 
Kurdistanê” û kirêgirtiyên girêdayî 
Spaha Pasdaran de derket, ku di 
encamê de çendîn kirêgiritiyên re-
jîmê hatine kuştin û birîndarkirin.

Daxuyanî wiha ye: 

Daxuyaniya “Fermandariya Hêza 
Pêşmergeyên Kurdistanê” 
Demjimêr 8’ê sibeha 20`ê Rez-
bera 1397`an (12`ê Çiriya Pêşîn) 
li seyrangeha “Bîmîrî” a girêdayî 
bajarê Pawe, ku berê ji aliyê 
hêzeke zaf a rejîmê ve hatibû dor-
pêçkirin, şerekî giran di navbera 
hêzên pêşmerge ên Bajar ên ser bi 
Hêza Pêşmergeyên Kurdistanê û 
çekdarên rejîmê de derket. 

Ew hêza rejîmê ji berê ve hatibû 
rêkxistin û ji komek caş û pasda-
ran pêk hatibû. Tişta ku zelal û 
eşkere ye, ev e ku hêzên komara 
Îslamî çendîn corên cuda ji çekên 
giran bi kar anîne û cihê bêhnve-
dana pêşmergeyan kirine armanc. 
Pêşmergeyan jî di hemberî wan 
hemû hêz û çek û alavan de, 

Şerekî giran di navbera “Hêza Pêşmergê Kurdistanê” û hêzên dijî gelî ên rejîmê de derket

Navenda Hevkariya Hizbên Kurdistana Îranê: 

Di hemberî tawanên rejîma Îranê de bêdeng 

nebin

şerekî wêrekî û bêmînak kirine. 
Ew şer heya demjmêr 11’ê 
pêşnîvro berdewam kiriye, û 
çavkanî didin xuyakirin ku hêzên 
dijmin zirareke zêde dîtine, û li 
gorî zanyariyan 3 kes ji hêzên 
Spaha Pasdaran hatine kuştin û di 
dema şer de jî, bi awayekî berde-
wam Ambolans di riya di navbera 
nexweşxaneya bajarê Pawe û 
cihê şer de hatine dîtin. Di wî 
şerî de, ku zêdrtirî 3 demjmêran 
berdewam kiriye, du ciwanên 
qehreman û fîdakar yên neteweya 
me ku rêkxistinên Pêșmergeyên 
Bajar bûn, bi navên şehîd “Şaho 

Veysanî” û şehîd “Zanyar Îslamî” tevlî karvana şehîdên sorxelat yên 
Kurdistanê bûne, herwisa welatiyekî dilsoz yê bajarê Pawe jî yê bi navê 
“Ferşad Çeçanî” ku ji bo geryanê çûbû vê deverê, bi teqeya hêzên rejîmê 
canê xwe ji dest daye. 

Ji aliyê rêberatiya Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê ve, “Ferman-
dariya Hêza Pêşmergeyên Kurdistanê”, sersaxiyê dibêje kesûkar û mal-
batên rêzdar ên şehîd “Şaho Veysanî”, şehîd “Zanyar Îslamî” û malbata 
“Ferşad Çeçanî”, û xwe şirîkê xema wan dizane. 

Rihê wan şad û riya wan berdewam be 

Fermandariya Hêza Pêşmergeyên Kurdistanê 

20`ê Rezbera 1397`an 
12`ê Çiriya Pêşîna 2018`an

“Rasan” qonaxa cihgîrbûnê 
derbaz kiriye, û ketiye ser riya 
vegeşiyanê û xebata Bajar û Çiya, 
mil bi mile hevdu berdewam dike.

Di beşeke din a vê rêûresmê de, 
peyama perwerdehiya Dewrê jî, ji 
aliyê yek ji mamostayên fêrgehê û 
peyama Dewra destpêkî jî, ji aliyê 
yek ji kesên beşdar yên li Dewrê 
de hate xwendin.

Beşeke din ya vê rêûresmê jî, bo 
parvekirina xelatan bi ser kesên 
serkevtî yên di vê dewra destpêkî 
ya pêşmerge, û herwisa bi en-
camdana çend nimayêşên taybet 
yên leşkerî yên pêşmerge hatibû 
danîn.

Hêjayê basê ye ku,  dawiya vê 
rêûresmê boxwendina çendîn 
helbest û sirûdên şoreşgerî , ji 
aliyê kesên beşdar di vê dewrê de 
hatibû danîn.

Navenda Hevkariya Hizbên Kurdistana Îranê derheq egera bidarveki-
rina Hidayet Ebdullahpûr daxuyaniyek weşand.

Deqa daxuyaniyê weha ye:

Hevwelatiyên rêzdar!

Xelkê Xweragir ê kurdistanê!

Rêkxirawên berevankar ên mafê mirovan!

Di doma girtin, îşkence û îdama tekoşerên azadîxwaz ên Kurd, roja 
16`ê Rezberê bi tohmeta hevkariya digel yek ji hêzên opozisyona Kurdî 
hukmê bidarvekirina Hidayet Ebdullahpûr girtiyê siyasî ên Kurd di 
girtîgeha Navendî ya Urmiyê de ji aliyê çiqa 47 ya Dîwana Bilind ya 
welat ve hate pejirandin.

Eva di demekê de ye ku Dîwana Bilind ya welat pêştir hukmê îdama 
Hidayet Ebdullahpûr ret kiribû, û bi parêzer û malbata wî ragehandibû 
ku navbirî bêtawan e, lê mixabin li jêr zexta Wezareta Îtila`atê û dezge-
hên ewlekariyê ên rejîmê de, bo cara duyem biryara bidarvekirinê jê 
re hate birîn.
Navbirî roja 26`ê Cozerdana 1395`an tevî şeş 
hevwelatiyên din ên Şinoyê û derdora wê hate girtin.

»»»  Doma R:1

»»»  Dom R:5
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Navenda Hevkariya Hizbên 
Kurdistana Îranê derheq 

çileya matemîna şehîdên 17`ê Xer-
mananê peyamek belav kir.

  Deqa peyamê weha ye:

Amadebûyiyên hêja!
Xûşk û birayên rêzdar!

Îro çil roj derbaz dibin bi ser 
bûyera mûşekbarana binkeyên 
PDKÎ û Hizba Demokrat a Kurd-
istanê li derdora bajarê Koyê, ji 
aliyê rejîma cinayetkar û dijîKurd 
ê Komara Îslamî ya Îranê ve. 
Karesatek ku tê de 14 endamên 
rêberî û kadr û pêşmergeyên 
Hizba Demokrat a Kurdistanê û 2 
mamostayên Fêrgeha PDKÎ şehîd 
bûn, û 40 kesên din jî birîndar 
bûn, ku di nava wan de jin û heta 
zarok jî berçav dikevin.

Peyama Navenda Hevkariya Hizbên Kurdistana Îranê bo merasima çileya matemînê ya 
şehîdên 17`ê Xermananê

Vê bûyera bijan, xem û kovaneke 
bêqas xiste ser dil û derûna hemû 
aliyekî û hemû aliyekî jî helwesta 
xwe li hemberî vê cinayetê de 
nîşan dan, ku di nava wan de 
helwesta yekgirtî ya hizb û 
rêkxirawên siyasî ên Kurdistana 
Rojhilat û hevsozî û hevderdî û 
hevkariya xelk û hizb û aliyên 
Başûra Kurdistanê û welatparêzên 
parçeyên din ên Kurdistanê û her-
weha kom û komeleyên berevan-
karê mafê mirovan cihê baldanê 
bûn, bi taybet li ser bangewaza 
Navenda Hevkariya Hizbên Kurd-
istana Rojhilat, xelkê Kurdistanê 
roja 21`ê Xermananê bi gireveke 
giştî di seranserê Kurdistana 
Îranê de, tevî mehkûmkirina vê 
cinayetê û bidarvekirina sê xortên 
welatparêz ên gelê me, şehîdan 
Ramîn Husênpenahî û Luqman  
û Zanyar Muradî, hevsozî û bi 
hawardehatina xwe digel hizb û 

rêkxirawên Kurdistana Rojhilat 
nîşan dan, û peyam dane hizb 
û rêkxirawên siyasî, ku yekî-
tiya wan dibe sedema yekdengî 
û hevhelwestiya civatên xelkê 
Kurdistanê, û di heman demê de 
peyama wan bo Komara Îslamî 
ya Îranê ew bû, ku ew pêşwaziyê 
dikin ji dengê hizb û rêkxirawên 
xwe, û xwestek û daxwaziya 
wan, ya hemû xelkê Kurdistanê 
ye, ji aliyekî din ve nîşan dan ku 
tevgera Kurdistanê çiqas bihêz e û 
di pêvajoya xebata li dijî Komara 
Îslamî ya Îranê de çiqas pêdagir û 
bibandor e.  Navenda Hevkariya 
Hizbên Kurdistana Îranê tevî 
bîranîna şehîdên 17`ê Xermananê 
û mehkûmkirina vê kiryara cinay-
etkarane ya rejîmê, daxwazê ji 
rêkxirawa NY û hemû navendên 
alîgirê mafê mirovan û dadperw-
erî û bîrûraya giştî dikin, ku ji her 
riyeke mumkin ve pêşiya serşêtî 

û hewsarberedayîtî û serbere-
dayîtiya Komara Îslamî ya Îranê 
bigrin, û rê nedin ku xortên Kurd 
di şêweyên curbicur de canê wan 
ji wan bihê standin.
 Silav li riha pak ya şehîdên 17`ê 
Xermanan a 1397`an a Rojî
Yad û navê wan bilind û birêz
Riya xebata wan pirrêvîng

Navenda Hevkariya Hizbên 
Kurdistana Îranê

 25`ê Rezbera 1397`an a Rojî

Dezgeha Rêkxistina Giştî ya PDKÎ: Em Piştevaniya xwe ji berevanîkirina medenî ya xelkê 

Kurdistan û bazariyan ducarî dikin

Derheq gireva bajarên Kurdis-
tana Rojhilat, ku di çend ba-

jaran de bi sedema hebûna enfila-
siyona (tewerom, helawsan) zêde ji 
qas, û bilindbûna nirxan û xirabiya 
rewşa jiyanê, dukan û bazarên xwe 
daxistin, Dezgeha Rêkxistina Giştî 
ya Hizbê jî daxuyanek di vê der-
heqê de belav kir.

Deqa daxuyaniyê wiha ye:

Daxuyaniya derheq gireva di çend 
bajarên Kurdistana Rojhilat de

  Xelkê xweragir yê Kurdistanê

Her çavan ku hûn agehdar in, roja 
Yekşemî, 16`ê Rezberê, bazari-
yan di çend bajarên Kurdistanê 
de, dest avêtine girevê, û dukan û 
bazarên xwe daxistin.
Gireva roja Yekşemî ya di çend 
bajarên Kurdistana Rojhilat de, ku 
hevdem li bajar û deverên din yên 
Îranê de bi rê ve çû, dengvedana 
nerazîbûna xelkê bêzar yê Kurd-
istanê li hemberî rewşa bikirîz a 
aborî ye ku hemû cendekê welat 
bi xwe ve girtiye.

Ji aliyekî din ve jî, wekî hevxebatî 
û piştevanîkirina ji deverên din 
yên Îranê tê hesibandin.

Wekî siyaseta hertimî û pirensîpa 
neguher ya PDKÎ, em piştevaniyê 
ji vê girevê û rengên din yên bere-
vanîkirina medenî ya hemû tex û 
çînên Îran û Kurdistanê dikin.
Hevçarenivîsiya gelên bindest 
yên Îranê, û  herifandina rejîma 
komara Îslamî, hewcehî bi hevxe-
batî û yekrêziya zêdetir heye, em 
vê yekê jî wekî xala cewherî ya 
yekalîkirina xebata li dijî rejîmê 
dizanin, û di dawiyê de jî em 
pêdagiriyê li ser dikin.
Her  li wir dîsan piştevaniya xwe 
bo berevanîkirina medenî a xelkê 
Kurdistanê, û bazariyan ducarî 

dikin, û hevdem pêdagiriyê li ser 
xebata cemawerî ya bajaran dikin.

Serkeve xebata cemawerî
Serkeve xebata bajaran

Partiya Demokrat a Kurdistana 
Îranê

Dezgeha Rêkxistina Giştî

16`ê Rezber a 1397`an
8`ê Çiriya Pêşîn a 2018`an

 

“Gordon Sondilind”: Mikanîzma taybet bi Ewropayê bo parastina “Bercam”ê bêbandor e

“Gordon Sondilind” balyozê Amerîkayê di YE de ragehand ku hewlên taybetî ên welatên Ewropî bona parastina “Bercam”ê bê encam e, jiber ku şirket 
û navendên ticarî ên navneteweyî pê re hevkariyê nakin.

“Gordon Sondilind” di hevpeyvîna bi “Euronrws”ê  re ragehandiye ku ew digel hewlên YE nînin ji bo parastina “Bercam”ê nînin.

Bi baweriya “Gordon Sondilind” piraniya kompaniyan ji vê mikanîsmê mifahê wernagrin. Ew di hembeî hilbjartinekê de ne. Ew dikarin bi Amerîkayê 
re bikevin nava ticaretê de. Yan jî bi Îranê re, lê nikarin bi her du welatan re bikevin nava têkiliyan de. Lê niha gellek ji kompaniyan em dibînin ku 
biryareke rast û dirust dane. “Birayan Hok” berpirsê girupa taybet ya “Karê Îranê” jî ragehandiye: “Rejîma Îranê sebebkarê van êş û azaran e, ne teh-
rîmên Amerîkayê. Eva rejîma Îranê ye ku dixwaze hûn bawer bikin, lê vê yekê tu sedemeke wê nîne. Ew yek îznê dide rejîmê, ku guneh û karên xirab 
ên xwe di heyama 39 salan  gendelî û birêveberiya xirab û kiryarên tundûtîj di Rojhilata Navîn û vêdetir jî, bixe stûyê aliyên din.Lewra niha di dehan 
bajarên Îranê de nerazîbûn heye, û mamostayan û kamyondaran girev girtine. Xamineyî roja borî her di vê derheqê de ragehand ku ji niha şûnda dibe 
em bera xwe bidin Rojilata cîhanê, ne Rojava. Jiber ku nihêrîna li Rojava û Ewropyaê ji bilî mehtelkirinê, û minetkêşanê, û biçûk bûnê tu tiştek tê de 
tuneye.
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“İsmail Beşikçi” serdana ofîsa nûneratiya PDKÎ kir

İsmail Beşikçi kesayetiyê  bi-
navûdeng û dostê dîrokî yê 

neteweya Kurd, serdana ofîsa 
nûneratiya PDKÎ ya li bajarê Hew-
lêrê kir.

Roja Yekşemî 22`ê Rezbera 
1397`an, “İsmail Beşikçi” kesay-
etiyê binavûdneg yê Tirkziman 
û dostê dîrokî yê neteweya Kurd 
digel hevalên xwe yên bi navên 
“Îbrahîm  Gurbuz” û “Ehmed 
Kanî” ji endamên birêveberiya 
Navenda lêkolînê ya “Bêşikçî” ya 
li bajarê Amed û Hewlêrê; Ser-
dana nûneratiya PDKÎ li Hewlêrê 
kir.

Di vê serdanê de “Bêşikçî” û 
heyeta wî tevî gotina sersaxî û 
hevxemiya xwe derheq vê kare-
sata mirovî ku bi sedema êrîşa 
mûşekî ya rejîma Îranê bo ser 
kemp û binke û baregehên Par-

tiya Demokrat çê bûye, awirek da 
dîroka tijî ji karesat ya neteweya 
Kurd, û qonaxên cuda  di dîrokê 
de, û bîranîna wan bûyeran û rola 
nigatîv ya xwedîhêzan û pîlanên 
her yek ji welatên zal bi ser Kurd-
istanê de, ku rêgir û berbest bûne 
li hemberî  bi serbestîgihîştina 
gelê Kurd, û bi anî ku riya serkev-
tina gelê Kurd derheq wan hemû 
tirajîdiyan de, pêkanîna yêkrêziya 
nîştimanî û micidbûna wan  bo 
bihêzkirina eqliyeta netewesazî û 
bingehdanîna dewleta neteweyî ya 
wan e.

Piştre Qadirî tevî bixêrhatinkirina 
“Bêşikçi” û hevalên wî, silavên 
“Mistefa Hicrî” Lêpirsyarê Giştî û 
rêberatiya hizbê gihande navbirî, 
û spasiya hevxemiya dîrokî û rol 
û xebata “Bêşikçî” derheq bere-
vanîkirina mafê Kurd de anî zi-
man, ku berdewam ji riya nivîsan 
û birêvebirina civînan kariye 

xizmeteke mezin di 
cîhanê de bo nasandina 
doza rewa û rizgarîx-
waziya Kurd encam 
bide.

Di berdewamiya vê 
civînê de, “Mihemed-
salih Qadirî” bas ji 
kirîzên sîstema des-
thilata rejîma Îranê di navxwe û 
dervey welat de kir, û binpêkirina 
mafê mirovan  yên vê rejîmê 
derheq gelê Kurd, bi amar  ji 
bo “Bêşikçî” da zelalkirin, û ew 
xatircem kir, ku tevî wan hemû 
tawan û pîlanan ji aliyê Komara 
Îslamî ve, lê bi  ew qasê îrade 
ve, û bi ew hemû biyavên xebata 
rewa, berevaniyê ji mafê serwerî 
û çarenivîssaz ya dadperwerane û 
aştîxwazane ya neteweyî dikin.

“İsmail Beşikçi” jidayîkbûyê 
sala 1939.01.07 li devera “Îskis-

lîpî” a girêdayî Çiromê, û di 
malbateke Tirk e, ku mesebê wî 
jî Henefî ye, û ew kesayetiyekî  
civaknas yê Tirk e, ku heyameke 
zêde ye tewahiya jiyana xwe  bo 
piştevanîkirin ji doza Kurd di Tir-
kiye û Rojhilata Navîn de derbaz 
kiriye.
 Her bi vê sedemê ye jî, naznavê 
“Sarî Hoca” di zimanê Tirikî de 
li ser danîn, û bi wateya “ma-
mostayê por zer e”. “Bêşikçî” 
endamê îftxarî yê Navenda 
“PEN”ê ye.

Nikki Haley nûnera Amerîkayê di rêkxirawa Neteweyên Yekgirtî de ragihand ku çavkaniya terorîzma navdewletîbûnê û serkutkirina akinciyên Îranê 
sedema sereke ya dorpêçên ser vê rejîmê ne.

Pêka rapra kanala nûçegihaniya “FOX News”, “Nikki Haley” nûnera Amerîkayê di rêkxirawa NY de, di yekem gotara xwe de piştî vegeriyana bo 
encumena asayişa navneteweyî, bi tundî êrîş kire ser Îranê, û ragehand: Îran zarokên kêmtemen yên akincî yên wî welatê çekdar dike û ji bo karên 
terorîstî yên xwe di welatên deverê de bixasmanî di welatê Sûriyê de bi kar tîne.“Nikki Haley” di dirêjiya qisên xwe de çekdarkirina zarokên kêmte-
men ji aliyê dezgeha “Besîc” ya ser bi Spaha terorîstî ya Pasdarên Komara Îslamî bi hênceta bikaranîna serbazî di welatê Sûriyê de, bi tundî êrîş kire 
ser û got: Dezgeha Besîc zarokên kêmtemen yên akincî yên Îranê bixasimanî penaberên Efxanî di wî welatê de ku temenê wan tenê 14 salî ye, wan 
çekdar dike û bi mebesta serbazî di welatê Sûriyê de mifahê ji wan werdigire, ew jî ji aliyê Komara Îslamî ve bi karekî pîroz tê navbirin, lê welatên 
pêşketî wê kiriyarê ret dikin û bi kiryareke kirêt û qirêj dizanin.Nûnera Amerîkayê di Encumena Asayişa NY de, di pişkeke din a qisên xwe de îşare 
bi vê yekê kir, ku her kes, alî an jî kompaniyayek digel dezgeha Besîc û Spaha Pasdaran alîkariya abûrî hebe, û di hinartina zarokan bo bereyên şer li 
Sûriyê û welatên din yên deverê, wan bide kuştin, digel Komara Îslamî ya Îranê dest heye.

“Nikki Haley” eşkere kir ku bi şêweya perwedekirin û pêgehandina zarokan di Îranê de, bi hênceta hinartina wan bo bereyên şer an bikaranîna 
serbazî, 30 sala berî niha ji aliyê Spaha Pasdaran ve dest pê kiriye, got jî: Em tînine bîra we ku di şerê heşt sale yê di navbera Îraq û Îranê de, re-
jîma Komara Îslamî ya Îranê di hêza xwebexş a mêran de kêm anî, û hewara xwe bire ber jinan û ciwanan, nûciwanan û heta zarokên kêmtemen ên 
xwandingehan, û ew şandin bereyên şer. Niha jî Komara Îslamî ya Îranê her ew kiryara kirêt dîsan ser ji nû ve dest pê kiriye.

Rejîma cinayetkar ya Komara Îslamî ya Îranê li jêr navê “Rahyanê Nûr” perwerdeya serbazî dide zarokan û nûciwanên kêmtemen yên akinciyê wî 
welatî, daku bi hênceta parastina berjewendiyê bilind ên xwe di welatên deverê de, û bixasimanî di welatê Sûriyê de, wan bişîne bereyên şer, û heta 
di vê pêxemê de wan bide kuştin.

“Nikki Haley”: Komara Îslamî ya Îranê çavkaniya terorîzma navdewletî ye

»»»  Doma R:3

Piştî şîpela kêm mînak ya ner-
azîbûnan û bêzariya xelkê be-
lengaz ji rejîmê, û herweha 
berfirehtirbûna xebata gelê Kurd 
li dijî siyaseta ferq û cudahîdanîn 
û binpêkirina mfên wan, rejîma 
Îranê rewta girtin û îdama çalakan 
û azadîxwazên Rojhilata kurdis-
tanê çirtir kiriye.

Têkoşer û girtiyên siyasî ên Kurd 
jî tevî bêparbûna ji mafê bergirîki-
rina ji xwe, li jêr zext û îşkenceya 
dezgehên ewlekariyê ên rejîmê de 
naçar bi îtirafên bizorî têne kirin,  
û tawanên emniyetî dixin stûyê 
wan, û hukmên îdamê bi ser wan 
de têne sepandin.

Em wekaî Navenda Hevkariya 
Hizbên Kurdistana Îranê hev-
dem ku roja 10`ê “Octoberê” ye, 

wate roja cîhaniya berbirûbûna 
dijî hukmê bidarvekirinê, tevî 
mehkûmkirina biryara nerewa 
ya îdama girtiyên siyasî ên Kurd 
Hidayet ebdullahpûr û têkoşerên 
azadîxwaz ên din, em daxwazê 
ji civatên xelkê kurdistanê dikin, 
ku li dijî siyaseta bidarveki-
rina xortên xwe de, û serkuta 
sîstematîk ya rejîma Komara 
Îslamî bisekinin, û dengê xwe yên 
nerazîbûnê bilind bikin.

Di heman demê de daxwazê ji 
rêkxirawên berevankar ên mafê 
mirovan, dikin ku li hemberî 
tawan û siyasetên dijîmirovî ên vê 
rejîmê bêdeng nebin, û helwestê 
bigrin. Em daxwazê jî dikin, ji her 
riyekî ve dikarin zextê bixin ser 
vê rejîmê bi armanca bidawîanîna 
îdam û serkuta xortên gelê Kurd. 
 Navneda Hevkariya Hizbên 
Kurdistana Îranê
17.07.1397
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Rojnameya “Washington 
Times”ê bi weşandina rêza 

navên zarokên berpirs û deshe-
latdarên Îranî ku di Amrîka de 
dijîn, nivîsî ku bûna wan kesan li 
Amerikayê, maf nine, belkî “poan” 
(imtiyazek) e.

Li lîstê ku Ji aliyê rojnama 
“Washington Times”ê ve hatiye 
weşandin, navên zarokên Elî Larî-
canî serokê meclisa rêjîma Îranê, 
navê zarokên Husêyn Firêydûn, 
bira û alîkarê taybet yê serkomar, 
zarokên Me`isûme Êbtikar, cîgirê 

Nerizayetiya rojnamên Amerîkayê di hemberî bûna “Axazadên Îranî” di Amerîkayê de

serkomar, xizmên Mihemed Baqir Nobext û navên zarokên zaf ji berpirsên 
rêjîme dikeve ber çavan.

Piraniya zarokên berpirsên rêjîma Îranê, anku “Axazade”, di Amerîka de 
mijûlî xwandinê ne, û li zanko û navendên herî modern yên Amerîkayê de 
“poan” (imtiyaz) wergirtine.

Li gor biryara îdara Amerîka û dewleta Tiramp piraniya berpirsên Îranê ku 
bavê wan zarokan in, navên wan di nava lîsta reş û terorê de ne, û hatine 
tehrîmkirin.

Di nava lîsta “Axazade”yan de, navê Seyîd Huseyîn Mûsewiyan, ji endamên tîma danûstandina Navikî a Îranê 
dikeve berçav, ku li zankoya “Princeton”ê de ye, ku ji aliyê rêjîma Îranê ve hukmê destbiserkirinê jê re hatiye 
birîn. Husêyn Mûsewiyan di dema terora Mîkonosê de balyozê rêjîma Îranê bû li welatê Alman.

Mamosta ew texa bibandor in ku 
zêdetirîn xizmetê dikin bi xortên 
gel, ew hêjayî jiyaneke baş in û 
di tewahiya civakên pêşkevtî de 
mamosta wekî mînak û sembol 
û pêşengê civakê têne dîtin, û 
ne tenê mafên wan nahêne bin-
pêkirin, belku mafên destpêkî ên 
wan jî ku dabînkirina jiyaneke 
serdemiyane ye, ji aliyê deshilat-
darên Komara Îslamî ve girîngî 
pê nahê dan, û wan di jiyaneke 
bizehmet de radigrin. 

 Piştî vê gireva serkevtî bû ku 
her wekî ku dihate pêşbînîkirin, 
Komara Îslamî ya Îranê ji riya 
navendên xwe yên ewlekarî û 
serkutkar ve, zexta li ser mamo-
stayan zêdetir kirin, ku di mînaka 
herî nû de jî, roja Şemiyê 28`ê 

Rezberê hejmarek 
ji mamostayên 
xwendingehên 
bajarê Seqizê, ku 
di gireva 22 û 23`ê 
Rezberê de jî beşdar 
bibûn, gazî kirin û 
heta destbiser kirin, 
ku ku li gora hinek 
nûçeyan metirsiya 
sepandina cezayê jî 
li ser wan heye.   

Ew rewş piştî vê 
pêk hat ku Komara 
Îslamî çi di warê 
siyasî û çi di warê 
aborî û rewayiyê de, 
di nava civakê de 
pêgeha wê nemaye, 
û heya beşek ji kirê-
girtiyên wê bixwe jî, 
jê vegeriyane, û bi 
guman ve li pêşeroja 

nediyar dinihêrin. 

Zextên aborî li Îranê bi giştî û Kurdistanê de bi taybetî, ku di diyardeyên wekî helawsan 
(enfilansiyon), destengî, û giraniyê de xwe nîşan dide, vê rastiyê nîşan û eyan dikin, ku 
rejîma Îranê nikare vê rewşê kuntrol  bike, û niha hewla wê bona vê ye ku xwe ji dest 
çarenûsekê bi navê “hiloşînê” rizgar bike. 

»»»  Doma manşetê

Zarokên bêserperest endamên laşê wan têne firotin

Girev û nerazîbûna mamostayan di Îranê de

Zarokên ku bêserperest in, û nasnameyên wan nediyar in, ji aliyê qaçaxçiyan ve endamên laşê wan têne derxistin, û têne firotin. 

 
Endameke pêşên a Şêvra Bajarê Tehranê radigehîne ku ew zarokên ku bêserperest in, qaçaxçî wan direvînin û piştre endamên laşê wan derdixin û wan 
bi cî dihêlin. 

  Rojnameya “Aftabê Yezd” hevpeyvînek digel Fatimê Danişwer pêk aniye, û navbirî radigehîne ku ew zarokên bêserperest piştî vê ku endamên laşê 
wan têne dizîn, wan davêjin çolistanên derdora Tehranê.
Navbirî radigehîne: Sala borî di vê derheqê de, me dît ku keçeke revandî di çolistaekê de fire dabûn, û piştre me zanî ku endamên laşê wê jêkirine, û 
termê wê ê bê endam bi cih hêlane!
Gellek ji wan zarokan, ew in ên ku zarokên kesên penaber in ku bi awayekî neyasyaî hatine nav welat, yan zarokên wan kesan in ku dê û bavê wan li 
ber hinek kêşeyên yasayî nikarin dozê li dadgehan de vekin.  
Navbirî di vê hevpeyvîna xwe de, bas ji rola Îdareya “Bêhzîstî” dike, û dibêje ku vê îdareyê, ne hêza mirovî ya wisa heye, û ne jî budce û îmkanatek 
wisa heye, ku bikare li dijî wan qaçaxçiyan tevbigere. 
Lewra Îdareya “Bêhzîstî”yê, ne li pey wan qaçaxçiyan digere, û ne jî elaqedarê vî karî ye. 

Karnasên siyasî û aborî gellek zehmet dibînin ku ew hemû kêşeyên civakî di welat de çareser bin, jiber ku deshilatdarên welatê Îranê hemû hêz û ser-
wet û samana welat talan dikin tenê bona vê ku deshilatdariya wan berdewam bike. Ew deshilatdarên ku destpêka deshilatdariya xwe de bas ji çêkiri-
na buheştekê bo xelkê dikirin, niha em dibînin ku bo her malbatekê cehnemek ava kirine, ku rojane xelkê welatê me bi çavên xwe mirina xwe dibînin. 
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Nerîna Lîderan

Lavrov: 

“Renge Amerîka mijara Kurdistana 
mezin têxe rojevê”.

Angela Merkel:  

“Nabe çek bo Erebistana Siûdî werin 
hinardekirin”.

Steven Mnuchin: 

“Qet nabe rejîma Îranê bibe xwediyê 
çeka etomî”.

Adil El-cobeyr:

 “Almanya li Idlibê beşdarî ti opera-
syonan nabe”.

Balafirvanên Îranî koçberî welatên cîran dibin

Piştî koçberbûna dersxwanan 
ku bi helatina mêjiyan hatiye 

naskirin, niha goviya balafirvanan 
e, da ku welat bi cî bihêlin. Yek ji 
nûnerên meclisê derheq koçber-
bûna balafirvananên xeta esmanî 
ya Îranê bo welatên cîran hişdarî 
daye.

Sedema koçberiya balafirvanan, 
rewşa xirab ya aboriya welat, û 
cudahiya berçav ya me`aşê kar-
mendên xetên navxweyî û derekî 
ye.

Roja Duşemiyê 23`ê Rezberê 
Hadî Behadurî endamê komîsyo-
na “Umran” ya meclisê ji pêva-
joya koçberiya balafirvanên Îranî 
bo welatên Asyayî bi taybetî 
welatên herêmê nîgeraniya xwe 
nîşan da, û di vê derheqê de 
hişdarî da.

Wî di gotûbêja digel nûçegi-
haniya “Milet” ya Îranê gotiye: Di 
salên borî de, mijara koçberbûna 
balafirvanan hertim hebûye, bi 
awayekî ku rojekê koçberî Tirkiyê 
dibin û rojekê jî koçberî welatên 
wekî Hindustan û Îmaratê.
Wî di heman demê de, qebûl 
kiriye ku kêşeya koçberbûna 
bijardeyan, tenê taybet bi balafir-
vanan nîne, û gellek 
ji texên welat bi xwe ve digre.
Koçbebrûna balafirvanan ji dî-
tingeha vî nûnerî ve sedemên cur-
bicur hene ku nebûna bazara kar 
û kêmiya amara firînên esmanî ên 
navxweyî welat yek ji wan e.

Koçberiya balafirvanên Îranî bo 
welatên cîran diyardeyeke nû 

nîne. Ew pirsa di salên borî de, bi 
taybetî di salên 1393-1394`an jî ji 
mijarên cihê gengeşeya ragehan-
dinan bûye.

Raporî nîşan didin ku di navbera 
salên 1390-1393`an hejmareke 
berçav ji hêzên şareza ên 
pîşesaziya esmanî ya Îranê di 
beşên balafirvanî, mêhvandarî, 
û şarezayên beşên curbicur çûne 
welatên wekî Îmarat, Qeter, û 
Koweytê, û di xeta esmanî ya van 
welatan dest bi kar bûne.
Heta hinek ji çavkaniyan îdia 
kiribûn, ku tenê ji kompaniya 
neteweyî ya Îranê (Homa) heya 
destpêka sala 1393`an aliyê kêm 
100 kes ji hêza şareza bi taybetî 
balafirvan, endazyarê firînê, mêh-
vandarên şareza, û karnas beşên 
curbicur ên firînê, koçberî welatên 
derdorê dibin.

Revîna êlîtan ji Îranê, tenê di çar-
çoveya balafirvanan de namîne. 
Berpirseke zanîngeha zanistên 
pizişkî ya Hemedanê, di Ser-

“Emmanuel Macron”: Em dibe siyaseteke tund li dijî kiriyarên Îranê bigirine pêş

Serkomarê Fransayê di 
gotûbêjekê de ragehand ku, em 

dibe siyaseteke tund li dijî kiri-
yarên terorîstî yên komara Îslamî 
ya Îranê, bi sedema terorkirina 
dijberên xwe li derveyî wî welatî 
bigirine pêş.

“Emmanuel Macron”, serkomarê 
Fransayê  roja Înê di gotûbêjekê 
de ragehand ku, em dibe siyas-
eteke tund li hemberî kiriyarên 
terorîstî yên Îranê bo kuştin û ji-
navbirina dijberên xwe li derveyî 
sînorên wî welatî bigirine pêş, 
û ji bo mînak îşare bi vê kir ku 
rejîm li riya kiryareke terorîstî ve 
roja 9`ê Pûşperê (30`ê Tîrmehê) 

dixwast civîneke dijberên xwe ya li bajarê 
“Paris”ê bike armanca kiryara terorîstî.

“Emmanuel Macron”, di berdewamiya 
axavitina xwe de daxwaz ji karbidestê 
Îranê kir ku, derheq êrîşa neserkevtiyane 
ya vê rejîmê, bo ser civîna salane ya di-
jberên xwe ya li bajarê “Paris”ê dibe bide 
rohn kirin, û got jî ku : Piştî vê bûyerê di 
heyama du caran gotûbêjan digel Hesen 
Rohanî de, di derheq vê bûyerê de, heya 
niha jî navbirî tu ronkirinek  nedaye.
Serkomarê Fransayê di dawiya axavitina xwe de, tevî pêdagîrîkirina 
dubare ya derheq giritina pêş ya siyaseta tund li hemberî  Îranê, rage-
hand ku, em li hemberî karbidestên Îranê de xemsariyê nakin û em vê 
kiryara Îranê mijareke hêsan nabînin.

maweza sala 1396`an de gotibû: 
Derketina 180 hezar kesî ji dersx-
wanên welat di sala 1394`an de, 
bo welatên din, bi taybetî Kana-
dayê, bi qasî dahata neftê ye, ku 
ew yek karesatek e.  

Serokê pêşîn ê zanîngeha sen`etî 
ya Şerîf, Se`îd Sohrabpûr jî di 
26`ê Befranbara 1396`an rage-
handibû ku nêzî %20 ji kesên 
sertir ên kunkurê û olempiyadên 
vê zanîngehê koçber bûne, û di 
sala 1393`an de, nêzî 120 hezar 
xwendekarên Îranî li dervey welat 
mijûlî xwendinê bûne.

Revîna ji welatan, tenê di nava 
êlîtan û balafirvanan de nîne, 
belku niha revîn ketiya nava 
sportvanan jî. Piştî koçberbûna 
hejmarek ji werzişkarên herî baş 
ên Îranê, di beşên Tekwando, û 
zoranbaziya ferenî, heta hinek ji 
nûnerên meclisê di dawiya sala 
1395`an de jî derheq koçkirina 
werzişkaran bo dervey welat 
hişdarî dabûn.
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Xalid Derwêje

Di van mehên dawiyê de, girev-
girtin û meşên nerazîbûnê di nava 
texên civakê de, pêvajoyeke ber 
bi vegeşînê bi xwe ve girtiye, 
û ew meşên nerazîbûnê dîroka 
xebata wê, bona bidestveanîna 
mafê wan ê rewa vedigere bo 
dîroka deshilatdariya rejîma Îranê, 
lê ne bi vî qasî tund, û niha dest 
pê kiriye, da ku gevriya rejîmê 
bigivişîne, heya asta fetisandina 
wê.

Gireva mamostayan di rojên 22 
û 23`ê Rezberê de, sedan bajar û 
piraniya parêzgehên welat bi xwe 
ve girt. Mamostayan nerazîbûna 
xwe nîşan dan di hemberî kêmiya 
hiqûqê xwe, û rewşa jiyana xwe 
ya di bin xeta destengiyê, û en-
filansiyon (helawsan) û giraniya 
bêreje û kêmiya hêz û şiyana 
kirînê, girtina mamostayan, 
bêpariya ji pêkhateyên pîşeyî, 
bêpariya ji bîmeya kar ya kêrhatî, 
talankirina sindûqa paşekvtê ya 
Ferhengiyan, cîbicînebûna yasaya 
birêveberiya xizmetên bi welat, 
cîbicînebûna pirojeya rêzbendiyê 
di van salên dawiyê de. 

Eva di demekê de ye ku li gora 
esla 30 ya yasaya bingehîn dewlet 
erkdar e ku îmkanatên perwerde-
hiyê ya belaş û xurayî bo hemûy-
an amade û berhev bike, heya 
dawiya dewreya navgîn, û îm-
kanatên xwendina bilind jî berhev 
bike heya asta xwebijêviya welat. 

Girevgirtî gazindeyan dikin 
li binpêkirina xwendina belaş 
bo hemiyan, nestandardbûna 
xwendingehan, daketina berçav 
ya perwerdehiya welat, û lawaz û 
îdeolojîkbûna naveroka pirtûkên 
perwerdehiyê, zêdebûna hejmara 
dersxwanan di poleke xwendinê 
de, û nebûna bûdceya hewce ya 
perwerdehiyê. Mirina Dunya 
Weysî  dersxwana sala yekem ya 

Gireva mamostayan û pêngaveke din ber bi rûxana rejîma Îranê

Gireva mamostayan li Îranê di sala 1340-î de

Gireva mamostayan, 
wekî gireva 12`ê Bane-
merê ya sala 1340`î, ku 

bû sedema li ser kar 
vêdeçûna Şerîf Îmamî, 

û pêpkên deshilata 
serberedayî hejand, 
dixwaze qedera xwe, 

bi yekîtiya digel 
texên din ên civakê 

di pêşerojeke rohn de 
diyarî bike

dibistanê, di 
encama herifîna 
şûreya hewşa 
xwendingehê 
mînaka berçav û 
xûya ya guhne-
dana hikûmetê 
bi êminsaziya 
xwendingehan, 
û xirabiya 
zêde ji qas ya 
xwendingehan 
bûye. 

Bi awayekî 
ku Mêhrullah 
Derexşan seroka 
Saziya nûsazî, 
vegeşandin 
û dana hemû 
îmkanatên 
hewce bi 
xwendingehan, 
di axatinekê 
d îdia kiriye 
ku nêzî %30 ji 

xwendingehên Îranê xirab û kavil 
in, û renge biherifin. 
  
Helbet karnas û çalakên medenî 
li ser vê baweriyê ne ku amarên 
baskirî rastiyan nîşan nadin, û 
rewşa ji eva ku deshilat nîşan 
didin, xirabtir e, di demekê de ku 
mamosta wekî bibandortirîn texa 
di nava civakê de, ku zêdetirîn erk 
û wezîfeya xizmetkirinê bi zaro-
kan li stûyê wan e, di tewahiya 
civakên pêşkevtî de wekî pêşeng 
têne dîtin, hêjayî jiyaneke baştir 
in. Ew ji destê destengiyê bêzar 
bûne, û heqdestê wan gellek kêm 

e, û li gora zehmeta wan ya per-
werdehiyê nîne, û têra deh rojan 
jî nake. Ne tenê mafên wan têne 
binpêkirin, belku ji aliyê deshilat-
darên rejîma Îranê ve dikevin ber 
bêhurmetiyê. 

Tenê çend rojan berî niha bû ku 
Rûhanî di zanîngeha Tehranê 
de, serbarê van hemû arîşeyan,û 
rûdawên ku di encama rêveberiya 
xirab de pêk hatiye, û herwisa 
piştî siyasetên nerast ên navxw-
eyî û derveyî, û aloziyên ku di 
herêm û cîhanê de pêk anîne, û 
aboriya bêserûber û pêkhateya 
kêrnehatî ya rejîmê, û rabûn û 
daketina “erz” ya çavkanîgirtî ji 
encama dewra destpêkê ya teh-
rîmên Amerîkayê, bi zimanê xwe 
yê hertimî, û bi dûr ji her îdeyeke 
piraktîkî, bas ji hêvîdarbûna bi 
dermankirinê kir. Te digot ka bi 
zarokan re daxive, bêxeber ji vê 

ku gotinên wan êdî tu guhdarek 
di nava civakê de nînin, û xelkê 
Îranê biryar dane ku wê birayara 
xwe ya micid di piraktîkê de bi 
cih bînin. Gireva berfireh ya ma-
mostayan û ferhengiyan û di van 
dawiyane de xanenişînan, û pêştir 
jî bazarî û kamyondar û ajotvan 
û kedkaran û …hwd, mînaka 
berçav ya kiryarên weha ne. Di vê 
navberê de, gireva mamostayan û 
ferhengiyan li gora taybetmendi-
yên xwe, û pêgeha bilind ya ci-
vakî ku piştevaniya piraniya tex û 
qatên civakê pê re ye, wekî gireva 
12`ê Banemerê ya sala 1340`î, 
ku bû sedema li ser kar vêdeçûna 
Şerîf Îmamî, û pêpkên deshilata 
serberedayî hejand, û wekî qonax-
eke  biçirûsk e, ku dixwaze qedera 
xwe, bi yekîtiya digel texên din 
ên civakê di pêşerojeke rohn de 
diyarî bike. 
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Mamostayên qutabxaneyan li zaf bajar û deverên Îranê man girtin û neçûne ser polên xwandinê

Dersxwenên Parêzgeha Xûzistanê di nav qebran de dersê dixwînin

Li gor nûçeyên hatinî weşandin 
li zaf bajarên Îranê Mamo-

stayên qotabxanan roja derbasbûyî 
neçûne ser polên xwandinê, û bi vî 
avayî nerizayetiya xwe dane xûya-
kirin.

Mamostayên mangirtî li cihê karê 
xwe bi destvegirtina diruşman 
ku eyana daxwaziyên wan bûn 
man girtin, daxwaz û diruşmên 
wan pêkhatibûn ji: xwandina 
bêberamber ji bo hemî hevwelati-
yan, dadperweriya perwerde-
hiyê û dana bawernama bilindtir 
bi Mamostayan, Zêdetirkirina 
hiqûqê Mamostayan li gel çûnas-
erêye xercê jiyana rojane a wan, 
Bîma hemî aliyane, serbestber-
dana Mamostayên destbiserkirî, 
baştirkirina rewşa qutabxanan û 

Pişekek ji bajarê Şadigan a 
girêdayî parêzgeha Xûzistanê, 

xwendingeh tunînin û dersxwan di 
nav qebran de, desrê dixwînin.

Roja Şemiyê 21`ê Rezberê (14`ê 
Çiriya Pêşîn) kurte vîdyoyek li ser 
medyayên navxweyî yên Îranê be-
lav bûye ku, komek dersxwanên 
bajarê Şadigana girêdayî parêzge-
ha Xûzistanê bi sedema nebûna 
xwendingehê, ev di nav odeya ku 
di nav qebran de hatiye avakirin 
mijûlî dersxwendinê ne.

Li gorî esla yasaya bingehîn  ya 
Îranê, “Dewlet erkdar e  ku hemû 
îmkanatên pewerde û hînkirinê 
yên bê beramber bo hemû kesî 
di Îranê de, heya asta paşnavendî 

Şaredarê pişka heft ya Kirmaşanê, wergirtina ciwanê Kurd yê xwediyê bawerînameya duxturiyê, di beşa paqijkirina bajêr de, ret kir.

Secad Yezdanî di gotûbêja digel medyayên navxweyî de îdi`a dike ku, wan kesê xwediyê bawerînameya duxturiyê bin, bo paqijkirina şeqamên bajêr 
werneirtiye, û ev nûçeya ku di vê derheqê de, di torên civakî û medyayan de belav bûye dûr ji rastiyê ye.

Di heyama hefteya borî de nûçeya derheq, ciwanê Kurd yê xwediyê bawerînameya duxturiyê, ku niha şeqamên bajêr paqij dike belavbû, lê berpsirên 
rejîmê ji ber tirs û şerma xwe, îd`ia dikin ku ev rast nine.
Ciwanên Kurd bi neçarî û nebûna derfetên kar di bajarên Kurdistanê de û xemsariyên berpisên rejîmê derheq sermayeguzarîkirina di bajarên Kurdis-
tanê de, herwisa siyasetên faşîstî yên rejîmê, rû li karê wiha dikin.
Di Îranê de welatiyên xwedî bawerînameyên cuda, bi neçarî û bo dabînkirina bijêva jiyana xwe, rû li karên wekî, paqijîiya şeqaman, û kedkarî û karên 
metirsîdar wekî kolberiyê dikin û heya di wan riyan de jî canê xwe ji dest didin.
Eva di demekî de ye ku, berpirsên rejîmê xwdiyê çendîn karan in,  yan jî bo postên karmendî , xizm û kesên nêzîkî xwe werdigrin, û ciwanên Kurd jî 
bi neçarî rû li karên wiha dikin û dema ku gendelî û xemsariyên berpirsên rejîmê jî eşkere dibin, ew îdi`a dikin ku, qet tiştên wisa çê nebûne.
Ciwanên Kurd bi sedema betalî û wernegirtina wan di postên îdarî de, dest bi karên wekî kedkarî û kolberiyê dikin, di dema kolberiyê de jî, dibine 
armanca gullereşandina hêzên leşkerî yên rejîmê.

şiyana eyankirina daxwaziyên 
mamostayan.

Hevdem li gel mangirtina Ma-
mostayan li zaf bajarên Îranê 
hêzên emnî û beşên çavedêriya 
nava qutabxanan de gef li 
mamostayan xwarin, ku hekî 
neçne ser polên xwandinê wê bi 
tundî bêne cezadanê, lê mamo-
sta amade nebûn, gireva xwe 
bişkênin.

Li gor nûçeyan ev girevgirtina 
mamostayan heya îro jî berde-
wam e, û ragehandine heta ku 
daxwazên wan cîbicî nebin, 
ewê berdewam bin li ser mangirtina xwe.

Di çend rojên derbasbûyî de Şêvra Hevahengiya Civatên pîşeyî, daxwaza gireva seranseriya mamosayên Îranê 
kiribûn.

bo dersxwanan dabîn bike, û alavên dersx-
wandinê heya asta serbixweyiya welat bi bê 
beramber amade bike.

Medyayên navxweyî yên rejîmê, bajarê 
Şadiganê wekî gundekî di raportên xwe de 
dane naskirin, lê Şadigan bajar e û girêdayî 
parêzgeha Xûzistanê ye.
Di heyama sala  borî de tex û qatên cuda 
yên  bajarê Şadiganê, li hemberî xemsari-
yên berpirsên rejîmê nerazîbûna xwe nîşan 
dabûn, ji bo mînak kedkarên şaredariya ba-
jarê Şadiganê di 15`ê Rezberê de bi sedema 
wernergirtina heqdestê çendîn mehan, avahiya wî bajarî daxistin.

Bêaviya bajarê Şadiganê jî, wekî parên din yên parêzgeha xûzistanê, ev rastî arîşeyên micid yên jiyanê kirine, 
û li gorî gotina Mecîd Nasirînijad, nûnerê bajarê Şadiganê yê di  meclisa rejîmê de,  di 31`ê Cozerdanê de 
ragehandibû ku,pirsgirêka qutbûna avê xincî di bajarê Şadiganê de, zêdeyî 30 gundên din yên derdora wî ba-
jarî jî li xwe girtiye, û ev pirsgirêkeke mezin û micid e.

Şaredarê Kirmaşanê jî çewtekariyan dike
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Hunermendekî destrengîn ê neteweya Kurd li bajarê Mehabadê çû ber rehmetê

Hunermendekî destrengîn ê 
neteweya Kurd, mamosta 

Îsmaîl Pakzad naskirî bi Simko 
di temenê 58 saliyê de li bajarê 
Mehabadê çû ber rehmetê.

Pêka nûçeya ku gihîştî malpera 
“Kurdistanmedia”yê,  sibezûya 
roja Înê 27-ê Rezbera 1397-
an hemberî 19-ê “october”a 
2018-an a Zayînî, huner-
mendekî destrengîn ê neteweya 
Kurd,mamosta Îsmaîl Pakzad 
naskirî bi Simko xelkê bajarê 
Mehabada Rojhilata Kurdistanê di 
temenê 58 saliyê de koça dawiyê 
kir.

Mamosta Simko, sala 1960-an li 
gundê “Nobar” ya bajarê Bokanê 
ji dayîk bûyê. Di sala 1976-an 
a Zayînî di mala (gencên bajarê 
Mehabadê) dest bi hînbûna karê 
huneriya Şêwekarîyê kiriye, û 
di sala 1978-an de di pêşbirkêya 

Li bajarê Kobanê yê Ro-
javayê Kurdistanê bi 

destpêşxeriya komek ji jinên 
hunermend pêşnageheke ci-
yawaz a tablo û nîgaran hate 
vekirin.

Pêşangeha nîgarkşiyê li aliyê 
wêranbûyî yê bajarê Kobanê, ku 
di şerê DAIŞê de wêran bûye, û li 
ser kavilên avahiyên rûxayî hatiye 
vekirin.
 
Li gorî zanyariyan, 12 jinên 
nîgarkêş ên Kobanê, tablo û 
nîgarên xwe li ser dîwarên kavilên 

Nivîskar û romanivîsê 
navdar ê Kurd Jan Dost 

li Hewlêrê romana xwe ya bi 
navê Kobanî îmze kir ku têde 
behsa karesata şerê DAIŞê dike. 
Jan Dost herwiha got niha du 
romanên wî amade ne.

Jan Dost li Pêşangeha Navdewletî 
ya Hewlêrê ligel pirtûka xwe ya 
Kobanî pirtûkên din jî îmze kir û 
di semînerekê de behsa berhemên 
xwe û serpêhatiyên xwe bi ro-
manan re kir.

Li Kobanê jinan pêşangeha tabloyan di nav kavilan de vekirin

Jan Dost: Piştî min “Facebook”a xwe girt, min du roman nivîsandin

Hunera Şêwekariyê di seranserê Îranê de 
pileya yekê bi dest anî, û mîdala zêr a wê 
pêşbirkêyê wergirt.
Ew hunermendê destrengîn ê Kurd, 
bi hesteke neteweyî dest kiriye bi 
nexşandina pişkek ji mêjûya kesay-
etiyên Kurdistanê, û wêneyê zêdetir 
ji 150 kesayetiyên Kurd, helbestvan, 
stranbêj,folklorbêjên Kurd kêşaye.

Mamosta Simko pişikdarî zêdetir ji bîst 
pêşanghên taybet û giştî yên Rojhilat û 
Başûra Kurdistanê kiriye, û hunera xwe 
xistiye ber çavê bîner û hunerdostên 
Kurd, û piştre di mozexaneya “Nîştiman 
a Emne sûreke” di bajarê Silêmaniyê 
li Başûra Kurdistanê di gel huner-
menda xatûn ya bi navê Sara Telayî di 
pêşangeheke taybet de hunerên xwe dixin 
pêş çavên hunerdostên Kurd.

Ew hunermenda Kurd ji bilî hunera şêwekariyê ku destrengîniyeke bilind li nexşandina Sirûşt û kesayetî û 
hêmayên Kurd hebûye, gelek cara jî helbestê helbestvanên Kurd dîkleme kiriye.

avahiyên taxeke wêranbûyî ya bajêr daliqandine û  
pêşangeheke hunerî ya ciyawaz vekirine.
Pêşangeha nîgarkêşiyê li kêleka mizgevta Hec 
Reşad hatiye vekirin. Di dema êrişa DAIŞê de ew 
mizgevt jî wêran bûbû.

 Wan hunermendên jin ragihandin, ku bi daliqan-
dina wêneyan li ser dîwarên kavilan, wan xwest vê 
peyamê bidin, ku jiyan berdewam e û şer nikaribû 
dawiyê li xewan û xeyalên xelkê Kobanê bo ji-
yaneke baştir û xweştir bîne.
 
Di sala 2014ê de DAIŞê êrişî bajarê Kobanê kir, lê 
şervanên Kurd berxwedaneke mezin kirin û piştre 
bi piştevaniya hêzên pêşmerge yên Başûrê Kurdis-
tanê ew êrişa DAIŞê hat têkşikandin.Rudaw

Di romana Kobanî de, Jan behsa 
malbateke Mihacir jî dike ku li 
Bakurê Kurdistanê di serhildana 
Şêx Seîd de beşdar bûbû û piştre 
koçberî Kobanî bûbû.

Jan Dost beşdarî bultena Rûdawê 
bû û diyar kir ku ew bi xwe 
pirtûkên bi Kurdî û Erebî dinivî-
sine.

Dost da zanîn ku piştî ku wî 
Facebooka xwe girtiye gelek 
dema wî bo romanivîsê çêbûye û 

da zanîn ku niha du romanên 
wî amade ne.Nivîskarê Kurd 
herwiha li xwe mikur hat ku 
ew di van demên dawiyê de 
taybetî jî piştî krîza Sûriyê 
bi asteke nizim tevlî siyaseta 
rojane bûye, lê pişt re ew 
helwesta xwe guhertiye.

Jan Dost, gelek roman, 
lêkolîn helbest û şano bi 
Kurdî û Erebî nivîsandine û gelek berhemên wî ji bo zimanên din hatine 
wergerandin.Rudaw
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Zimanê Kurdî
b- (Bûn)a bi wateya (çêbûn). Ev kar çêbûn û guherîna rewşa kesekî 
yan tiştekî, ji qûnaxekê ta qûnaxeke dîtir dinimîne . Wek : - Dara çi-
narê mezin bûye

  ( berê biçûk bû, nuha mezin bûye)
- Ez fêrî zimanê kurdî dibim
- Bibe rêberê me (Tu)

Ji hêla veguheztinê (kêşanê) ve jî, ev her dû (bûn) ji hev cuda ne . 
Bûna ku bi wateya (çêbûn)ê, karekî sergihayî (temam) e, weku hemû karên nederhingêv (têneper) di her dem û raweyan de tê 
veguheztin . Wek : - Dema bûrî : - Ez fêrî zimanê kurdî bûm , bûme,  dibûm,  bûbûm
- Dema nuho : - Ez fêrî zimên dibim

                          (Ez fêrî zimên dibime)

- Dema paşeroj : - Ez ê fêrî zimên bibim - Raweya fermanî : - fêrî zimên bibe, bibin - Raweyên daxwazî : - Xwezî welat rizgar 
bibûya

                         - Bila welat rizgar bibe   !
- H T D ...

Lê karê (bûn)a bi wateya heyînê, karekî awarte ye, ne di hemû dem û raweyan de tê 
veguheztin û veguheztina wî jî, digel cînavên koma (ez), bi şêweyekî taybetî tê veg-
uheztin( ).

- Dema bûrî : Hemû karên zimanê kurdî, di her çar raweyên dema bûrî de tên veguhe-
ztin . Lê ev karê (bûn)ê di raweyekê tenê de tê veguheztin :

        - Yê ku pertûk xwend ez bûm, tu bûyî, ew bû,
          em bûn, hûn bûn, ew bûn .
- Dema nuho :

          - yê pertûkê dixwîne ez im, tu yî, ew e, em in,
            hûn   in, ew in . [ li vir karê (bûn) hatiye
            avêtin : ( yê  dixwîne) ez ... im = yê dixwîne 
            ez ( dib)im ].
- Dema paşeroj :

          - Xwedê zane, kesê li malê bimîne ez ê bim, Tu
            yê bî, ew ê be, em ê bin, hûn ê bin, ew ê bin .
- Raweya fermanî : - Di cengê de mêrxas be (tu) - Di cengê de mêrxas bin (hûn) .

- Raweyên daxwazî : - Xwezî ez nêzî te bûma ! - Bila tu nêzî min bûyiya (bûya) - Eger ew nêzî te be - Gerek em nêzî hev bin

       HWD...
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