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

Roja rejîma Îranê 

jî bi çûna DA`ÎŞê ava 

dibe

Welatek çawan 

dikare serweriya 

xwe biparêze?

Operasyona bihara 
xwînê ya Tirkiyê û en-

camên wê li ser doza kurdî 
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Binpêkariya qonaxa çarem 
Televiziyona fermî 

ya Komara Îslamî, 
ji zarê Bêhrûz Kemal-
wend Berdevkê Saziya 
Enerjiyê ya Navkî ya 
Îranê eşker kir ku op-
erasiyona dana gazê bi 
santrîfiyojan li Fordo 
dest pê kir. Ew pêngava 
nû ya Îranê li rastaya 
qonaxa çarem ya bin-
pêkirina pêbendbûna 
navkiyên Îranê li çar-
çoweya Bercamê ye.

 Rejîma Îranê berê 
jî soz dabû ku sayta 
“Fordo” tenê wekî 
“Navendeke teknolojî 
û fîzîkiya Navkî” bi 
kar tîne, lê bi wan bin-
pêkariyên nû ku Hesen 
Rûhanî wekî serkev-
tineke nû dabû zanîn, 
bi kiryar rejîma Îranê 
li Bercamê vekişiyaye. 
Di vê derheqê de 
“Îmanoêl Makron” 
serkomarê Firansayê li 
dijkiryarekê de ragi-
hand: Pêngava Çarem 
ya Îranê pêngaveke 
metirsîdar e ku nîşana 
îradeya Tehranê bo 
vekişîn ji Bercamê ye! 
Navbirî gotiye:

 “Pêngava metirsî ya 
çarem “Guherîneke 
Kûr” e li hember hemû 
ew pêngavên ku heya 
niha encam dabûn. 
Pêka gotina Makron, 
hekî ew rewş berde-
wam be, û rejîma 
Îslamî û Amerîka hewl 
bo asayîkirina rewşê 
nedin, gelaleya cihgir 

Em çawan ji êrîşa li ser 

Rojava fêm bikin ?
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Poldaqe koşk
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tê ber bas, ku wiha ye, “serêşeyeke hertimî ye û encama wê jî kûrbûna qeyranan e! Hevdem Wezareta 
Dereve ya Amerîkayê bi bertek nîşandan bi pêngava çarem gotiye: Biryara komara Îslamî “Pêngaveke 
mezin li rêyeke şaş de ye”. Di daxuyaniya wê Wezaretê de hatiye: Îran ti hêcetek nîne bo zêdekirina 
meyandina Oraniyomê, çi li Fordo yan jî li her cihekî din be. Eve tenê hewleke bo wergirtina bacê! 
ku bi xatircemî ve tenê dûrketinek siyasî û aboriya zêde jê re bi diyarî tîne. Sê yasadanên payebilind 
yên Amerîkayê jî, Senator “Têd Kiruz, Lîndsî Giraham û Lîz Çênî”, daxwaza zivirîna tehrîmên Saziya 
Neteweyên Yekgirtî û herwisa sekinandina “Mi`afiyet”a havkarî ya navkî ya naserbazî kiribûn.

 Birîtaniyayê jî bi fermî ragihand: Pêngav û biryara wê dawiyê ya Îranê dijayetiyek tewaw digel li-
hevhatina Navkî heye û gefeke micid e li dijî ewlehî û asayişa niştîmaniya me. Ji aliyek din ve jî, Yekî-
tiya Ewropayê bi weşna daxuyaniyekê di vê derheqê de nigeraniya xwe li derheq pêngava çarem nîşan 
da û ragihandiye: Em bi pêdagirî ve daxwazê ji Îranê dikin ku hemû çalakiyên xwe ku renge bibine 
sedema binpêkirina Bercamê bisekîne, çimkî sekinandina Bercam gelek ji berê zehmetir bûye.



2 Agirî06-11-2019   Hejmar (361)Siyasî

“Peyama Lêpirsyarê Giştî yê PDKÎ, bi boneya koça dawî ya “Ebdulhemîd Derwêş”Sergotar

N: Kerîm Perwîzî

Pîremêrekî Ereb pêlava xwe 
derxistibû, û bi hemû kerb 
û kîna xwe ve, li ser dev û 
çavên wêneyê Sedam dixist, 
li şeqameke sereke ya Bex-
dayê, û ew bûyer di hemû 
cîhanê de belav bû. Dema ku 
hêzên Amerîkayê bi tankan 
ve ketin nava qada Felestînê 
li Bexdayê, û bîstekê piştre 
peykerê mezin ê Sedam di 
nawerasta Bexdayê de heri-
fandin, xelkê Îraqê hest diki-
rin ku êdî destê kesê li pêsîra 
wan de nîne, û ewê hewayeke 
azad hilmijin û jiyana wan 
ber bi azadî û vegeşiyanê ve 
diçe. 

Vê yekê tirseke mezin li cem 
Komara Îslamî çê kiribû ku 
nedixwast Îraqa siberojê bibe 
mînakeke baş bo herêmê û 
xelkê Îranê jî timayiya wan 
here vê yekê û çavên wan jî 
li vê siberojê be, lewra hemû 
cure girûpeke tundajo çi Sunî 
û çi jî Şî`e tûj kirin û pişta 
wan girtin  da ku wan ber-
din canê Amerîkayê û Îraqê 
wêran bikin, û di nava şerê 
navxweyî de nuqim bikin. 

Eva hikayet û destana 15 
salên borî ya Îraqê bû ku Ko-
mara Îslamî hem di nava ci-
vaka Şî`e de mifaheke nebicî 
jê werdigirt û di nava girûpên 
cuda cuda de rêk dixistin û li 
dijî Amerîkî û Suniyan û heta 
li dijî yektir tûj dikirin, ji ali-
yekî din ve jî, destêwerdan di 
nava karê Kurdan û girûpên 
Sunî de dikirin. Bi van alozi-
yan dixwastin hem dijberiya 
Amerîkayê pê bikin û hem jî 
wisa li wan bikin ku berde-
wam çavên wan li destê Spa-
ha Quds be, da ku bê, û wan 
organîze bike û di hilbijarti-
nan de saxtekariyan ji wan re 
bike û piştre jî serokwezîrê 
dilxwazê Xamineyî ji wan re 
bê danîn.  

Ew koşka Komara Îslamî ku 
li Îraqê de ava kiribû hem 

civaka Îraqê pê kontrol dikir, û hem jî girûpên terorîstî tê de ava dikirin û li dijî welatên 
derdorê û Amerîka û Îsraîlê û hemû gelên herêmê xistibûn ger û hem jî aboriya Îraqê kirin starge-
hek bona derbazbûn ji dorpêçên cîhanî. 

Bazar û bender û banka Îraqê kiriye rûkêşek bo hemû karên mafyayî û talan û gendeliyan û de-
wrlêdana cezayên cîhanî li ser Komara Îslamî ya Îranê. Heman hikayet bi awayekî din bi ser Lub-
nanê de jî aniye, û hem jî ajawe û hem jî gendeliyeke zêde ji qas di wir de pêk aniye û bandên 
mafyayî jî li wir bi ser qedera xelkê de zal kirine. 

Dema ku tavê li dîwarên nazik ên vê koşka Komara Îslamî li Bexda û Beyrûtê dida, bi hezaran 
reng derdiketin û şewq dida, û Xamineyî jî bi vê yekê kêfxweş dibû ku erdnîgariya berxwedanê ji 
Tehranê ve heya Beyrût û Dîmeşqê belav kiriye! 

Lêpirsyarê Giştî yê PDKÎ, bi boneya koça dawî ya “Hemîd Derwêş”, Sekreterê giştî yê Partiya 
Demokrat a Pêşverû ya Kurd ya Sûriyê, di peyamekê de sersaxiya xwe arasteyê Mekteba Siyasî 

ya wê Partiyê kir.

Peyam wiha ye:

Rêzdar Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrat a Pêşverû ya Kurd ya Sûriyê

Tevî silaveke gerim 

Mixabin, nûçeya koça dawî ya kesayetî û tekoşerê dêrîn yê netewa me, “Hemîd Hacî Derwêş”, 
Sekreterê giştî yê Partiay Demokrat a Pêçverû ya Kurd ya Sûriyê gihîşte me.

Rêzdar “Hemîd” cuda ji wê ku kesayetiyeke bilind ê siyasî û nîştimanperwer bû, dostekî emeg-
nasê Partiya Demokrat û Dr. “Qasimlo” bû ku temeneke dirêj li rêya xebat bo armancên neteya-
wa Kurd li Kurdistana Sûriyê derbas kir. Her ji bo vê jî ji destdana wî, xemeke mezine bo hemû 
alîyeke me.

Bi vê boneyê, ji aliyê rêberiya Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê ve, tevî nîşandan hevxemî û 
sersaxiyê ji we û tev rêberiya Partiya we û malbatên tekoşer yên wan dikin.

Bi hêviya bênfirehbûn bo hemû aliyekê.

Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê

Lêpirsyraê Giştî

Mistefa Hîcrî

2`ê Xezelwera 1398`an

24`ê Çirriya pêşîn ya 2019`an

Poldaqe koşk
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Şandeke PDKÎ di konfiransa “MERI” de amade bû

Şandeke Birêveberî ya Karûbarê Penaberan a welatê Norwêjê serdana PDKI kir

Şandeke PDKÎ di 
semînarekê de ku ji 

aliyê enistîtoya “MERI” ve 
birêveçû, amade bû û di vê 
semînarê de, rejîma Îranê 
bi berfirehkirina siyaseta 
şerxwazane û piştevanîkirin li 
milîşan, şermezar kir.
Roja Sêşemî 14`ê Xezelêw-
erê, li ser bangeşeya Enistî-
toya Lêkolîner ya Rojhilata 
Navîn (MERI), şandeke Par-
tiya Demokrat a Kurdistana 
Îranê, bi serpereştiya “Mi-
hemed Nezîf Qadirî”, Cihgirê 
Duhem yê Lêprsyarê Giştî û 
Berpirsê Pêwendiyên Giştî yê 
PDKÎ, li semînara “MÊRÎ” 
di bajarê Hewlêrê de amade 
bûn.
Di destpêkê de ji aliyê 
hey`eta birêveberî ya 
semînarê bixêrhatin ji ama-
debûyan kir û xulek bêdeng 
bo rêzgirtin li canê paqij ê 

Şandeke Birêveberî ya 
Karûbarê Penaberan û 

Koçberên Norwêjê serdana 
PDKÎ kir, û bas ji ser rewşa 
penaberên Rojhilatê Kurd-
istanê, endamên Hizbê li 
herêma Kurdistanê û welatên 
Ewropayê, nemaze li welatê 
Norwêjê kirin.

Roja Duşemî, rêketa 6`ê 
Xezelwerê, şandeke Birêve-
beriya Karûbarê Penaberan û 
Koçber ê welatê Norwêjê, bi 
serpereştiya “Arê Hovdênak” 
berpirsê Karûbarê Rojhilata 
Navîn, serdana Partiya Demi-
krat, kir.

Ev şande ji aliyê hiy`eteke 
PDKÎ ve bi serpereştiya “Mi-

şehîdan sekînandin.
Piştre Pirofesor “Dilawer 
Ela`idîn” Berpirsê MÊRÎ, 
peyamek li ser bûyerên siyasî 
yên Rohilata Navîn pêşkêş 
Kir.
“Ela`idîn” di peyama xwe de 
îşare bi xwenîşanderên Îraq 
û bajarên din kir û got, eve 
encama kombûna nerizay-
etiyên hemû xelk û seqeti-
ya hikûmet li lidar xistina 
erkên xwe, nebûna xizmet-
guzarî, çaresernekirina be-
talî, berfirehbûna gendelî û 
birêvenebirina bingeha destûr 
ya Îraqa Fîdral û dûrxistana 
pêkhateyan ne.
Di vê pêwendiyê de navbirî 
îşare bi rewşa aramî ya 
herêma Kurdistanê û pirojeya 
xizmetguzarî ya kabîneya ne-
him kir ku bo çaksaziya zêde 
cihê hêviyê ye.
Hevdem îşare bi rewşa 
Lubnanê û armanca 

xwenîşanderan kir, û her di 
vê pêwerndiyê de, basa rewşa 
aloz ya Sûriyê û êrîşa artêşa 
Tirkiyê û avarebûna gelî 
Kurd li Rojavayê Kurdistanê 
kir.
Di vê parê de, navbirî di basa 
xwe de îşare bi dewra ban-
dordarî ya jin û keçên Kurd 
li berevanî, serkirdayetîkirin, 
birêvebirin û fermandeyî 
ya şeran de kir û ragihand: 
“Cihê şanaziyê ye bo gelê 
Kurd ku jin wiha di pirosey-
eya siyasî de rol dilîzin.
Di panêlek din de, bi eşkere 
bas li mudaxilekirina rejîma 
Îranê li Rojhilata Navîn û 
binpêkirina serweriya Îraq û 
welatên Rojhilata Navîn kir.
Di vê semînarê de, xala ku 
zêde cihê rexna amadebûyên 
semînarê bû, tawankariyên 
artêşa Tirkiyê û bêdengiya 
civatgeha navdewletî û siya-
seta şaş ya “Dunald Tiramp”, 
serkomarê Amerîkayê bû ku 
rê xweşker bû bo êrîşa Tir-
kiyê bo ser Rojavayê Kurdis-
tanê û Sûriyê.
Di vê semînarê de, “Mi-
hemed Nezîf Qadirî”, ama-
deyê mijara sebeba berfireh-
bûna şeran bû.
“Mihemed Nezîf Qadirî” 
siyaseta haşayîkirin ya 
dewletên deverê li şunas û 
mafê pêkhateyên neteweyî û 
olî, gendelî dest bi dest neki-
rina desthilatê, derfet neafi-

randin bo damezravên siyasî 
û medenî, nebûna derfeta kar 
bû ciwanan û nebûna piro-
jeyên xizmetguzarî, sedemên 
alozbûna deverê nav bir.
Şanda PDKÎ di vê semînarê 
de, digel dehan kes li kes-
anên Ereb û bîhanî, nûnerên 
siyasî û dîplomatan di Îraq 
û herêma Kurdistanê de, 
çavpêketin kir.
Şanda PDKÎ di vê dîdarê 
de, amadebûna wan li rewşa 
siyasî ya Îran û Rojhilatê 
Kurdistanê û siyasetên Par-
tiya Demokrat a Kurdistana 
Îranê agehdar kirine.
Di vê semînarê de, hey`eteke 
komara Îslamî ya Îranê jî 
amade bûn, û di panêlekê 
de tevî baskirina komek 
basên bê bingeh, li hember 
rexneyên endamên şanda 
Ereban ku bi awayekî tun 
rejîma Îranê û çekdarên wan 
bi sedema sereke ya aloziyên 
Rojhilata Navîn di deverê de 
kir, bi bê şermî ve got: “Em 
li ser daxwaza hikûmetên 
deverê hatine û li hember 
DAÎŞê û girûpên din me 
alîkarî kiriye”.
Tevî ew çewtekariyên şanda 
rejîmê, rewşa heyî bi ser 
semînarê de, şermezarkirina 
rejîma Îranê û hikûmeta 
Tirkiyê bû û axavtinên wan 
wekî hêcet anîn bo derbasbûn 
li tawanên xwe bas jê hate 
kirin.

hemed Nezîf Qadirî” Cihgirê 
Duhem yê Lêpirsyarê Giştî 
yê PDKÎ, pêşvazî ji wan hate 
kirin.

Di vê civînê de, bas ji rewşa 
penaberên Rojhilatê Kurdis-
tanê, endamên Partiya De-
mokrat a Kurdistana Îranê li 
herêma Kurdistanê û welatê 
Ewropayê, nemaze li welatê 
Norwêjê, hate kirin.
Di pareke din a vê civînê de, 
di ser rewşa mafê mirov û 
girtiyên siyasî û… di Îran û 
Kurdistanê de anîne ber bas.
 Herwisa di vê civînê de, 
herdu alî li ser bihêztirbûna 
pêwendiyên wan bi merema 
xizmet bi mafên mirov û 
karûbarê penaberên siyasî, 
pêdagirbûn.
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Girtî diviya kincên pîs li xwe bikin

Biryara yuzbaşiyê me ew 
bû ku hemû girtî, bi kincên 
yek rengî herin dadgehê û 
werin. Ji bona kesek bireve, 
ew dikare di nava wan kincên 
de zû bê girtin. Loma jî em 
ketibûn ambarên ordiyê ji 
bona girtiyan, ew kincên ku 
bi salan e ji aliyê leşkeran de 
nedihat lixwekirin, dianî û li 
wan dida lixwekirin. 

Bîhneke gelekî pîs ji kincan 
dihat. Me nikarîbûn xwe nêzî 
wan kincan bikira. Lê girtî di 
nava wan de rojekê disekinîn. 
Ji wê bêhna genî gelek ji xwe 
derbas dibûn. Me ew kincên 
weha pîs didan ser hev, komî 
cîhekî dikirin, piştî ku hemû 
girtî diketin rêzê, me gardi-
yanan her bedlek ji bo kesekî 
datanî nêzîkî  wî û sergardi-
yan digot:
-Waziyeta kinc li xwe kirinê 
bigrin!
Bi rastî dîtin û gotin ne weke 
hev e, dema ew emir ji wan 
re diçû,  gavakê bi pêşde 
dihat in, li ber cilên xwe 
radiwestiyan û xwe hebekî 
bi ser cilan de ditewandin. 
Waziyeta kinc li xwekirinê 
weha bû; 
Eger kesekî destê xwe bi 
kincan bikirana, an jî kesekî 
xwe netewanda, delîl li halê 
diya wî kesî bû. Piştî emir-
dayînê,  sergardiyan serê xwe 
radikir weha bi  awayekî ji 
xwe bawer li girtiyan din-
erî, bê hela her kesekî emirî 
hatiye dayîn tam bi cih anî ne 
ya na. Girtiyên reben carna 
di wê rewşê de qederê 5-10 
deqîqeyan radiwestiyan û li 
benda emirê dudiyan ê ser-
garidyan dipan. Dûre emirê 
dudiyan bi dengekî berz û ji 
xwe bawer ji aliyê sergardi-
yan dihat dayîn:
-Li xwe bikin. Bi gotina wî û 
lixwekirina kincan dibû yek. 
Loma piştî emirê dudiyan, 
sergardiyan dom dikir:
-Divê heta hejmara sisiyan, 
bi awayekî bê qusûr hûn kin-

N: Bûbê Eser

can li xwe bikin.
Dest bi hejmartinê dikir. 
 -Yeeek..Dudoooooo û 
sisêêêêêêê. 
Eger piştî qedandina hejmara 
sisiyan, hin kes dereng bima-
na, lêdana xwe dixwarin.
Bi vî awayî girtiyan ew 
kincên gemarî li xwe diki-
rin. Piştî lixwekirina kincan, 
emirekî din dihate dayîn 
”nigfer û nigcot” kesê girtî 
bi yek dengî û bi yek tepe-
repê ew jî pêk dianîn. Dû re 
sergardiyan bi dengekî hîn 
berztir digot:
-Rewşa zîncîrkirinê bigrin!
Bi dayîna vê fermanê, girti-
yan xwe daqûl dikirin, destê 
xwe  didan pişt xwe û radi-
westiyan. Girtî weha  radi-
westiyan ku em wan bi hevdu 
re, bi zincîrên qalind girêbi-
din. Ji xwe yuzbaşiyê me, bi 
zanebûn  zincîrên qalind û 
giran hilbijarti bû.
Me her 15 kes dikirin grûbek 
û ew bi yek zincîrê bi hevdu 
va  didane girêdan. Dûre bi 
wî halê girêdayî, meş bi wan 
dikirin û sirûdên leşkerî bi 
wan didan xwendin. Tam di 
haziriya çûyinê de pêwîst bû 
ku yekî serê xwe daniya ser 
milê kesê pêşiya xwe ku ew 
ji ber xwe pêve tu dereke din 
nebîne. 
Di rewşên weha de, serê 
xwe rakirin an jî pozê xwe 
kişandin qedexe bû. Bi vî 
haletî me ew dibirin ber 
makîna dadgehê, ew jî hema 
erebe (siyare) bûn(!),  gelekî 
kevn û weke tabûtan bûn. 
Yuzbaşiyê me digot: ”Divê 
em makînên nû ji van heyva-
nan û dijminên miletê xwe 
re, bi kar neynin. 
Makîneyên weha ji serê wan 
û yên bavê van jî zêde ye. Di 
pêşiya wê de tenê şibakeyeke 
biçûk hebû. Ew şibake jî, 
ji terefê me de dihat girtin.  
Yanî me xwe dida ber wê. 
Ew tirimbêla ji bona 5 an jî 
6 kesan hatibû çêkirin. Lê 
ji bona ku em zêde ezîyet û 
tadê bidin wan me qederê 
20-30 kesî li wan makînên 
kevn û xerabe dikirin, bi rastî 
carna hîn zêdetir jî dibû. Ji 
bona kesekî an du kesan me 
nikarîbû makîneyeke din 
amade bikira. Eger çend kes 
zêde jî  bana me ew dixistin 
wê erebê.
Piştî ku hemû hazirî dihat qe-

dandin, me ew li tirimbêlan 
siwar dikirin, em qederê 6-7 
gardiyanan jî bi girtîyan re 
li wan tirimbêlên weke me-
zelan siwar dibûn, da ku ew 
bi hev re qise nekin, tiştan ji 
hev re nebêjin û fêrî agah-
dariyên nû nebin. 
Eger em li gel wan siwar 
nebana, wan dikarîbûn gelek 
tiştên li dijî me ji hev re 
bigotana û dikarîbûn yekitiya 
xwe pêk bianiyana. Ji bo 
ku ew ji hev haydar nebin, 
em diketin nav wan. Di wê 
makîna ku ji bona çend kesan 
hatibû amadekirin de, him 
em li wan siwar dihatin, him 
jî heta ber deriyê dadgehê me 
li wan didan. 
Eger bi şaşî jî bêjeyek ji devî 
yekî derketa yan jî pozê xwe 
bikişandana, xwe tev bidana, 
lêdan dixwarin. Xwe xurand-
in jî ji terefê me de hatibû qe-
dexekirin. Ji ber ku her dem 
yuzbaşîyê me digot: ”Van 
girtiyên komunîst, van kesên 
bê dîn û îman, van kurtçiyan, 
dema xwe dilivînin, duxrînin, 
ew dikarin îşaretan bidin 
hev”, loma me ev tişt hemû li 
wan  qedexe kiribû. Her çiqa-
sî me li wan dida, her çiqasî 
wan bi ya me jî dikir, lê dîsa 
her dem yuzbaşiyê me ji wan 
ditirsiya. Sedema vê yekê hîn 
jî min bi xwe fêm nekiriye! 
Wan kesên dest û nigê wan 
girêdayî, wan kesên ku heroj 
di bin darên zorê de bûn, dîsa 
jî yuzbaşîyê me gelekî ji wan 
ditirsiya.
Di wê makîna weke mezelekî 
û qedere 20-30 kesî tê de bi 
cîh dibûn, em di hundir de 
li girtiyan siwar dibûn. Em 
rehet nedisekînin, di wir de jî 
me tade û îşkenceyên mezin 
dida wan. Li gor gotina 
yuzbaşî ”me çiqasî li wan 
bida, ewqasî em welatparêz 
dihatin hesibandin.” Ji ber 
vê bû ku lêdana me bê ser û 
ber dihat kirin. Di wê makîna 
ku tenê şibakeyek bi çûk di 
pêşiya wê de hebû, ew jî ji 
alî me de dihat girtin. Em 
hildikişiyan ser serê girtiyan 
û me  cixarên xwe pê dixist 
û me henek û tinazê xwe bi 
wan dikir, me gazî hev dikir:
-Lo lo ez çûme qatê dudi-
yan, çima tu hilnakişe, nayê 
mêvanderiya min?
Ji me, yekî din jî weha bi ser 

girtiyan de diqêriya:
-Binerin pozkişandin qe-
dexe ye, ew kî bû pozê xwe 
kişand?
-Ew kî ye hilma sert dide û 
dîstîne, ev tişt îşaretin, em 
dizanin, hûn weha bi hev re 
dipeyivin.
Di rewşên weha zor de, 
me ew dibirin heta salona 
dadgehê, li wir me zincîrên 
wan vedikirin, ew didan 
rûniştandin, ew jî ne ji bo 
xatirê wan bû. Ji ber ku emir 
weha bû, loma me ew di-
dan rûniştandin. Dema ew 
rûdiniştin, bi me tade dihat, 
çawa dibû ku dijminê me 
li hember me û bê lêdan û 
îşkence weha rehet rehet 
rûnên. 
Ji ber vê bû ku dema me ew 
didan rûniştandin, serê wan 
dixiste ber wan ku ew der û 
dora xwe nebînin. Rûniştina 
wan pêwîst bû bi awayekî 
nîzamî ba. Kesên berê dik-
etin salona dadgehê weha 
radiwestiyan heta ku hemû 
hevalên wan yên din jî bihat-
ana, dûre me ew, bi awayekê 
nîzamî, weke me digot, didan 
rûniştandin. 
Me her yek li ser kursiya ku 
ji bona wî hatibû hazirkirin, 
dida rûniştandin. Destên wan 
li ser çongên wan û pêwîst bû 
çavên wan jî tenê li dîwarê 
hemberê xwe binerîna. Di 
wî dîwarê  di ser serê hakîm 
re nivîsandinek weha hebû: 
”Adelet, temelê mulk e” lê 
bi rastî çi adelet, çi adelet... 
Serê xwe hejandin çavên xwe 
li derên din gerandin an li he-
valê xwe mêze kirin qedexe 
bû, kesên ev pêk neanînna 
wan cezayên xwe dizanî 
bûn...
Dema şûnde hatinê de delîl li 
halê diya gelekan bûn. Ji bo 
me jî daweteke nuh bû. Me 
sûçên ku wan kirine, tespît 
dikir an jî ji sûçên ku ew 
pê dihatin sûçdarkirin hay 
dibûn. Eger di nava wan de, 
kesên ku leşker û polîs kuştî 
derketibana ne hewce ye ku 
ez bêjim. Êdî tê zanîn ku wê 
çi bihata serê wan. Ma tenê 
ev, na, na, hele hele ew kesê 
ku bi serokatiyê bihatana 
tohmetbarkirin, heta girtîgehê 
lêdan dixwar, car carna jî bi 
awakî ji xwe derbasbûyî me 
ew dixiste hundir qawişa wî”.
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Gelê Kurd li Kurdistana 
Sûriyê, bi xurtî her ji yeke-
mîn roj beşdarî şoreşa Sûrî 
bû, ji bo bidawîkirina dîk-
tatoriyê û avakirina Sûri-
yek nû ya sekuler, federal û 
demokrat, û danasîna mafên 
hemû pêkhateyên wê yên 
olî û netewî, nemaze ji bo 
bidestxistina mafên gelê kurd 
yên netewî û diyarkirina 
çarenivîsa xwe li gorî pey-
man û rêkeftinên navdewletî 
yên têkildar. Lê jeopolîtîka 
dewleta Sûriyê bû kelem li 
pêşiya şoreşê û bidestxistina 
armancên xwe yên ji bo 
hilweşandina rêjîmê mîna 
welatên din yên Ereban, be-
revajî vê yekê Sûriya bû qa-
dek vekirî ji bo navbeynkari-
ya hemû welatên deverê û 
cîhanê, ne ji bo gelên Sûriyê, 
lê ji bo pêkanîna rojev û 
berjewendiyên xwe di vî 
welatê biçûk de li Rojhilata 
Navîn, herweha ku rejîmê jî 
çek û firokeyên cengî û tank 
bikaranîn ji bo bidawîkirina 
şoreşê, û bikaranîna hemû 
kaxezên xwe yên berdest, da 
ku teror belav bibe ji bo dest-
werdana navnetewî û dirêjki-
rina qonaxa şer.

Opozisyonê hemû kaxezên 
xwe jidest dan dema ku dest 
bi şerê çekdarî kir, tevlî ku 
wê ti bernameyek sîyasî ya 
zelal ji bo pêşeroja Sûriyê 
nebû û nekarî pêkhateyên 
Sûriyê li dora xwe kom bike 
û bibe alternatîv ji bo çare-
serkirina pirsgirêkên wan, 
ev jî bû sedem ku rejîmê 
karî hemû pêkhateyên olî 
û netewî bêalî bike û wan 
ji opozisyonê dûr bike. Bi 
vî awayî şoreşa Sûrî hat 
guhertin û şer di navbera 
Rêjîmê û opozisyonê de 
peyda bû û têde nîvekî 
Sûriyê wêran bû, mîlyonek 
mirov hatin kuştin û heft 
mîlyon koçber bûn, û piştre 

 Operasyona bihara xwînê ya Tirkiyê û encamên wê li ser doza kurdî

rêxistinên terorîstî yên mîna 
DAIŞ û Al-Nusra peyda 
bûn, û bûn sedema avakirina 
hevpeymaniyeke navnetewî 
li dijî DAIŞ’ê, û bi vê yekê 
Sûriya bû qadeke şer ji bo 
berjewendiyên welatên 
dagîrker yên li Sûriyê. 

Partiyên Kurdî li Sûriyê ji 
destpêkê ve bûne du beş 
di navbera alîgiriya şoreşa 
Sûrî û alîgiriya rejîmê de, 
rejîmê û bi piştevaniya Îranê 
ji bo tinekirina doza kurdî 
rêkeftin digel Qendîl û bi 
fermana wê hêzek leşkerî 
hate organîzekirin û kurd-
istana Sûriyê ji bo wê hate 
radestkirin, tevî hewildanên 
mezin yên Herêma Kurdis-
tanê ji bo yekgirtina hemû 
partiyên Kurdî di çarçoveya 
Komîteya bilind ya Kurdî 
de, ku di navbera Encûmena 
Niştimanî ya Kurdî û Partiya 
Yekîtiya Demokrat de hatibû 
damezrandin, lê ev hewldan 
şikestin ji ber dîktatoriya 
PYD û siyaseta wê ya dûr ji 
berjewendiya netewî ya gelê 
Kurd, û piştre hêza Sûriya 
demokratîk ji YPGê ya girê-
dayî Qendîlê û ji Ereb û 
Xiristiyan hate damezrandin, 
û di şerê li dijî DAIŞ’ê bû 
hevalbendê serekî yê Amerî-
ka li Sûriyê û bi piştevaniya 
serbazî ya bêsînor sêyek ji 
axa Sûriyê ji destê DAIŞê 
rizgar kir, û li gorî daxuyani-
yên fermandarên HSD, ku 11 
hezar ciwanên Kurd di şer 
de şehîd bûn, ji bilî şerên vê 
dawiyê li dijî êrişên Tirkiyê 

li ser deverên kurdî, tevî ku 
ji aliyê van hêzan gulleyek li 
dijî Tirkiyê ne hatibû teqa-
ndin, ku armanca wan şerê 
DAIŞ bû, lê Erdogan û bi 
hinceta PKK ji du salan ve 
gefan li PYDê û li deverên 
kurdî dixwe, ku artêşa Tirki-
yê digel çeteyên opozisyona 
sûrî pêştir bi gilopa kesek ya 
Rûsiyayê dest bi dagîrkirina 
Efrînê kir, û xelkê Efrînê 
rastî hemû kiryarên wêran 
hatin, û her berdewam li ser 
vê siyasetê êrîşî deverên 
kurdî li rojhilatê Firatê niha 
dike, bi sûdwergirtin ji mer-
cên sîyasî û leşkerî li Sûrîyê, 
û bidawîbûna şer li dijî DAIŞ 
û vekêşana leşkerên Amerîkî 
ji Sûrîyê.

Ku artêşa Tirkiyê di vî şerî 
de, dixwaze kurdistana Sûri-
yê parçe bike û bi guhertina 
demografî ya deverên kurdî 
û peydakirina şer di navbera 
Kurd û Ereban de bi riya bi-
karanîna çeteyên opozîsyona 
Sûrî di dagîrkirina Efrînê 
de û niha di bihara xwînê 
de di dagîrkirina Girêspî û 
Serêkaniyê de, ji bo zêdeki-
rina dorpêçê li ser Kurdistana 
Îraqê û sepandina hejmon-
geriya xwe ya aborî li ser 
Herêma Kurdistanê û Îraqê 
û li bin navê navçeya ewle 
piştgiriya aborî ji welatên 
piştgir werbigire û guherînek 
demografî li deverên kurd-
istana Sûriyê pêk bîne û 
projeya kurdî ji bo avakirina 
statûyekê li Kurdistana Sûri-
yê jinav bibe.

Operasyona bihara xwînê 
gelek arîşeyên girîng li ser 
qada Sûrî xuya kirin, ku 
ya herî girîng, dijminahiya 
mezin ya Erdogan û hikûme-
ta wî li hember şoreşa Sûrî û 
gelê Kurd û têkiliyên wê re 
digel rejîma Sûrî re û helwes-
ta lewaz û şofînizim ya 
opozisyona sûrî derbarê doza 
kurd û gelê kurd xuya bûn, û 
tevî xuya bû ku PKKê gelê 
kurd li Sûriyê ji bo berjew-
endîyên xwe bikar tîne û gelê 
kurd lawaz dike û hincetan 
dide artêşa Tirkiyê ji bo şer 
li dijî gelê kurd li Sûrîyê, 
herweha aşkera bû ku Rêjîmê 
û opozisyonê yek helwest yê 
hevbeş heye li dijî gelê Kurd. 

Di dawiyê de hêja ye bêjim 
ku piştevaniyek navdewletî 
ji bo doza kurdî heye, ne-
maze ya Ewrûpî, ji bo ça-
reserkirina pirsa kurdî li 
Sûriyê bi riya pejirandina 
gelê kurd di destûrê de, û ev 
yek pêşkeftinek erênî ye ji 
bo doza gelê Kurd, ji ber ku 
zextek mezin heye ji aliyê 
Amerîka û Rûsiya û hem ji 
aliyê Serok Nêçîrvan Barzanî 
li ser rêberên PYD ji bo xwe 
ji Qendîlê dûr bike û ev yek 
wê bibe xalek bingehîn ji bo 
yekrêziya Kurdî û derfeteke 
mezin ji bo çareserkirina 
doza kurdî li Sûriyê.

-Têbînî:

Boçûnên nivîskar boçûnên 
rojnameya Agirî nînin.

N: Rêzan Şêxmûs

W: Ebdulezîz Qasim
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Li gor pîvanên siyasî 
yên çêkirina hêzê, her 
serkideyekî siyasî tevî ku 
berjewendiyên welat wî dehf 
didin û araste dikin, lê belê 
ji bilî wan dehfderên giştî, 
nabe mirov dehfderên kesî di 
şîrovekirina siyasî de nebîne. 
Ne tenê li Rojhilata Navîn, 
lê belê li welatên rojavayî jî 
lênihêrîna serkirdeyê siyasî 
(Leader perception) roleke 
mezin di arastekirina bûy-
erên siyasî de heye. Erdogan 
yek ji wan serkirdeyan e ku 
heta asteke bilind lênihêrîn û 
berjewendiya wî di hesabên 
siyasî de bi ser reftarên wî de 
baladest e.

Ji vê lênihêrînê ve em dikarin 
bêjin, ku dehfderên serekî 
yên êrîşa Erdogan bo ser Ro-
java, di rastiyê de ew dehfder 
in ku taybet in bi siyaseta 
navxwe ya Tirkiyê, ne siya-
seta herêmî û navdewletî, bi 
taybet jî pêgeha Erdogan 
di kêberkiyên siyasî yên 
navxwe yê Tirkiyê de, çimku 
ew dika ku Erdogan pêgeh û 
hêza desthilatdariya xwe li 
ser ava kiriye, zêdetir pirsên 
navxweyî yên Tirkiyê ne, ne 
pirsên derveyî.

Erdogan destpêka avaki-
rina hêza xwe ya siyasî ji 
şaredariyan ve dest pê kir û 
bû ew karakterê populist ê 
niha em dibînin. Lê belê di 
hilbijartinên şaredariyan ên 
2019an de pêgeh û hêza xwe 
li piraniya bajarên mezin ên 
cîhanê ji dest da, ku ji bo 
dema 25 salan bingeha ser-
eke ya hêza Erdogan bû li 
hember neyarên wî.

Di hilbijartinên 2019an de 
desthilata Erdogan rastî 
şikestineke mezin hat û niha 
ber bi paşve diçe. Erdogan 
ji bo rûbirûbûna wê şikestê 
penah biriye ber karkirina li 
ser du metirsiyên navxweyî 
ku heta astekê yekdengiya 
navxwe li ser wê yekê di 
asta cemawer û dengderên 
Tirk de heye, ew jî di rastiyê 
de du dehfderên serekî ne 
bo êrîşkirina ser Rojava ku 
Erdogan wiha difikire, ku bi 
encamdana vê êrîşê dikare 
herduyan bidest bixe.

 Em çawan ji êrîşa li ser Rojava fêm bikin?
Ya yekem metirsiya Partiya 
Karkerên Kurdistanê (PKK) 
ye, ev pirs heta astekî mezin, 
ji bilî HDPê, hemû partiyên 
siyasî yên Tirkiyê li ser yek-
deng in, heta ew CHPya ku 
çend meh berî niha bi dengê 
Kurdan bi ser Erdogan de 
biserket. Hinceta serekî ya 
Erdogan bo vê êrîşê ev e, ew 
statuya siyasî ku li Rojava 
çê bûye ser bi heman rêbaz û 
îdeolojiya PKKê ve ye û fer-
manê ji wan werdigire. Wate 
di egera çespandina pêgeha 
wê statuya Kurdî de, ne dûr 
e ku di pêşerojê de PKK 
heman ezmûnê veguhêze nav 
Tirkiyê jî û cîhan jî hevsozi-
yê li gel wê nîşan bide.

Pirsa duyem ku heta 
radeyekê li nav Tirkiyê yek-
dengî li ser wê heye, pirsa 
awareyên Sûriyê ye, ku bi 
sedema şerê Sûriyê koçberî 
Tirkiyê bûne. Li gor çend ra-
portan piraniya xelkê Tirkiyê 
ji bicihbûna wê hejmara zêde 
ya koçberên Sûrî li bajarên 
Tirkiyê (nêzîkî 3.6 milyon 
koçberên Sûrî li Tirkiyê 
hene), Tirk wiha dibînin ku 
ew koçber bûne bargirani-
yeke mezin li ser Tirkiyê û 
rehendên civakî yên wê yekê 
jî heta diçe berfirehtir dibe.

Erdogan wiha dibîne, ku bi 
avakirina navçeya aram bi 
kûrahiya 32 kîlometran, wan 
koçberan li wan cihên ser 
sînor nîştecih bike, bi wê 
yekê dikare kûrahiya stratejîk 
û serbazî ya Hêzên Sûriyeya 
Demokratîk (HSD) têk bibe. 
Li aliyekî din, wan koçberan 
jî li wan cihan nîştecih bike 
û her bixwe jî bi hinceta 
çavdêrîkirina wê navçeyê li 
wê derê bimîne û wek hêzekê 
hem bo dijatiya HSDê, hem 
jî bo fişarxistina ser Sûriyê û 
welatên din ku li Sûriyê çalak 
in, ji bo ku di dema nivîsan-
dina destûrê de tiştek neyê 
kirin, ku bi dilê Tirkiyê nebe.

Pirseke din heye ku di êrîşa 
Erdogan a li ser Rojava de 
gelek bi kêmî hesab jê re 
tê kirin, ew jî pirsa dubare 
destpêkirina proseya aştî li 
gel Kurd e li Bakurê Kurd-
istanê. Ew proseya ku her 
Erdogan bixwe gelek pêş xist 
û her bixwe jî têk bir. Wiha 

tê xuyakirin, piştî wan êrîşan, 
Tirkiye dest bi proseya aştiyê 
li gel Ocalan û PKKê bike, 
çimku eger Tirkiye karî 
Rojava rawestîne, herwiha 
li Qendîlê û cihên din jî ku 
gelek fişar xistiye ser PKKê, 
ne dûr e ku gereke din a 
danûstandinê li gel Kurd dest 
pê bike, ew jî ji bo nehêlan û 
nuximandina wê dijatiya ku 
Erdogan di wan salên dawiyê 
de li hember Kurdan kiriye. 
Li aliyekê din, eger Tirkiye 
di êrîşa xwe ya bo ser Rojava 
de û herwiha dorpêçkirina 
PKKê li Qendîlê serkevtî be, 
wê demê pêgeha PKKê gelek 
lawaz dibe û bi neçarî dê 
fişarên Erdogan qebûl bike. 
Ew egereke dûr nîne, çimku 
Erdogan dixwaze karta Kurd 
ji destê neyarên xwe yên 
weke CHP û HDPê bîne derê.

Îstgeheke din ku di rastiyê de 
bandoreke mezin hebû li ser 
dijatîkirina Erdogan li hem-
ber Kurdan bi giştî û HDPê 
bi taybetî, (ku paşê tevahiya 
reftarên Erdogan derbarê 
proseya aştiyê ya li gel Kurd 
de guhert), pêkanîna hevpey-
maniya Erdogan li gel nijad-
perestên MHPê bû. Mixabin 
HDP wê demê razî nebû 
hevpeymaniyê bi Erdogan re 
bike, eger na dê bandoreke 
mezin heba li ser guhertina 
nerîna Erdogan li hember 
Doza Kurd li Tirkiyê, çimku 
(Erdogan) bi vê hevpeymani-
yê çû eniya nijadperestên 
Tirk û zirareke mezin jî gi-
hande pirsa Kurd li Tirkiyê û 
serkirdeyên siyasî yên HDPê, 
ku heta niha jî piraniya wan 
li zîndanê ne. HDPê bi red-

kirina hevpeymaniya li gel 
Erdogan, ne tenê nekarî wî 
lawaz bike û wî ji desthilatê 
dûr bixe, lê belê Erdogan kire 
dijminekî serekî yê Kurdan, 
li her derê be. Ew hevpey-
maniya wî ya li gel MHPê 
gelek bandor li helwêsta wî 
ya li hember referanduma 
serxwebûna Herêma Kurdis-
tanê ya sala 2017 jî kir.
Encamên wê êrîşa Tirkiyê 
dê bandore li pêwendiyên 
navbera Kurd û Tirkiyê bi 
giştî û bi taybet li ser Bakurê 
Kurdistanê û Herêma Kurd-
istanê bike. Di nava hemû 
partiyên Kurdî yên herêma 
Kurdistanê, yekdengiyeke 
temam li hember dijatîkirina 
wê êrîşa Tirkiyê ya li ser 
Rojava heye, bi corekê ku 
kêmtir nîne ji wê dema dîrokî 
ku Herêma Kurdistanê bi 
piştgiriya berfireh a cemawer 
biryara da Hêzên Pêşmerge 
ji bo parastina Kobaniyê 
bişîne wê herêma Rojavayê 
Kurdistanê. Ev êrîşa Tirkiyê 
ya lis er Rojava, hestê netewî 
di navbera hemû perçeyên 
Kurdistanê de bihêz kiriye, 
bi taybet di navbera Başûrê 
Kurdistanê û Rojavayê Kurd-
istanê de, ku qet hevsoziyeke 
weke ya niha nebû. Ew yek 
dibe ku di pêşerojê de ban-
dore li ser nakokiyên navbera 
Herêma Kurdistanê li aliyekê 
û Rojava û PKKê li aliyê din 
bike.
 
Ev nivîs nerîna kesê nivîskar 
bi xwe ye û Tora Medyayî ya 
Rûdawê li hember naveroka 
vê berpirsyar nîne û di çar-
çoveya azadiya nerîn û ra-
manan de belav dike.

N: Zubêr Resûl
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Nerîna Lîderan

Donald Trump:

“Kurdan mezintirîn rol li operasiyona 
dijî terorîzmê hebû”.

Beşar Esed: 

“Artêşa me bo destserdagirtina 
hemû deveran çûye Rojavayê 
Kurdistanê”.

Xamineyî: 

“Evên ku dixwazin digel 
Amerîkayê gotûbêjê bikin sed ji 
sed şaşitiyê dikin”.

Receb Teyeb Erdogan :

“Hêşta jî Amerîka digel YPGê gera 
leşkerî encam dide”.

Êdî Dewleta Îslamî, DAÎŞ 
hem li Sûriyê û hem jî li 
Îraqê lawaz bûye. Piştî têkçû-
na wê grûpê, dijberên wê û 
dewletên navendî ên Bexda 
û Şamê jî hewl didin bikevin 
dewsa wê. 

Donald Trump berî ku bibe 
serokkomar, ragihand ku ew 
bi awayekî rasterast di şerê 
li Sûriyê û navçeyên din yên 
Rojhilata Navîn de beşdariyê 
nakin. Lê niha berovajî wê 
demê, Amerîka bûye yek ji 
wan hêzan ku li wê navçeyê 
şerekî bi nûneratî ligel eni-
ya Rûsiye û Îranê dike. Ji 

Roja rejîma Îranê jî bi çûna DA`ÎŞê ava dibe

N: Eskender Ceiferî 

destpêka hatina Trump ve, 
Amerîkayê herî dehan caran 
êrîş kirine ser navendên 
serbazî ên dewleta Sûriyê 
ku armanc jê, piştevaniya 
şêwirmendên Amerîkî û 
hêzên di bin bandora wan de 
hatiye ragihandin. Ev kiryar, 
zengila metirsiyê a derketina 
şerekî mezintir in. 

Amerîkayê hertim di raportên 
xwe de li ser piştevanên ter-
orê tekezê dike ku Îran mez-
intirîn piştevana terorê ye. 

Amerîka dibêje êdî DAÎŞ 
ewqasî lawaz dibe ku dix-
waze hêzên xwe vekişîne 
û di nav axa welatekî din 
de hêzêke nû ava bike. Bi 
nemana vî şerî, hêncetek 
namîne ku Beşar Esed li ser 
kursiya xwe mayînde bibe. 
Ji ber vê, ji niha ve li bendê 
ye ku şerekî din ê bi nûneratî 
destpê bike. 
Li gora Amerîkayê, Komara 

Îslamî, mezintirîn metirsî li 
Rojhilata Navîn e ku gefê li 
hemû cîhanê jî dike. Rast e 
Trump piştî ku hate ser kar, 
gelek ji sozên xwe ji bîr kirin 
yan jî nermtir bû, lê di mijara 
Îranê de heman siyasetê bi 
kar tîne ku propagendeya wê 
kiribû. Ew dixwaze hêla Teh-
ran, Bexda, Şam û Beyrûtê 
sist bike. 

Eger dewleta Sûriyê bikare 
hemû navaçeyên rojava û ba-
kurê wî welatî kontrol bike, 
êdî bi hêsanî heyva şîe ava 
dibe. Bi van kiryaran jî ne 
Amerîka razî dibe ne Îsraîl û 
ne jî Seûdî.

HSD: Tirkiyê dixwaze jêr sîwana Neteweyên Yekbûyî demografiya herêmê biguherîne

Ji roja yekem a êrişa Tirkiyê 
bo ser Rojavayê Kurdis-

tanê ve, Rêveberiya Xweser 
hişyraiyê ji guherîna demo-
grafî li Rojavayê Kurdistanê û 
Bakurê Suriyê dide. Hevserokê 
Têkiliyên Derve yê Rêveberiya 
Xweser Ebdulkerîm Omer 
dibêje ku Tirkiye dixwaze di 
bin sîwana Neteweyên Yek-
bûyî de demografiya Rojavayê 
Kurdistanê biguherîne.

Tirkiyê dixwaze di qonaxa 
yekem de, milyoneke pena-
berên Suriyê li bajarê Girê 
sipî û Serê kaniyê  bi cih bike 
û soza dirustkirina komelge-
hên nîştecihbûnê daye wan,  
lê ne xelkê wan navçeyan 
ku niha koçber in, razîne ku 
xelkê biyanî biçin navçeyên 
wan, ne jî penaberên Suriyê 
yên li Tirkiyê dxwazin ji 
wî welatî derkevin û biçin 
navçeyên Kurdan.

Li gor amarên Rêvebriya 
xweser, 300 hezar kes ji Kurd 
û Siryanên ji Serê Kaniyê 
derketin û Neteweyên Yek-
bûyî jî haydarî pilana Tirkiyê 
ye.

Waşo Kanî ku weke paytexta 
Mîtaniyan tê naskirin û ba-

jarê xwedan dîrok û destan e, 
niha ji xelkê Serê Kaniyê yên 
koçberbûne re bûye sitargeh.
Koçberê bi navê Wehap Sîno 
dibêje: “Dixwazin Kurdan 
tine bikin. Va ye diyar e Kurd 
tine nabin. Em niha hatine 
vê kampê, lê em nizanin em 
dê kengê û çawa vegerin. Çi 
ji malên me hatine em niza-
nin.”

Guhertina demografî ya Serê 
Kaniyê û Girê Spî êdî bûye 
rastiyeke berçav ku nayê 
veşartin. Serê Kaniyê bajarê 
Kurdistanê ye û ji bilî xelkê 
wê yê resen ê Kurd, Ereb, 
Aşûrî, Suryan û Merdelî jî lê 
dijîn.

Bi şev û roj Serokomarê Tir-
kiyê Recep Tayyip Erdogan 
behsa derbaskirina penaberên 
Sûriyê ji bo “Navçeya Aram” 
dike, lê pirs ew e ku êdî 
xelkên wê yên resen ka dê bi 
kudrê ve biçin.
Koçbera bi navê Eyşe Ek-
mehmûdî jî got: “Me mal û 
cihên xwe bicih hişt û em 
koçber bûne. Em dixwazin 
aramî û asayiş hebe daku em 
vegerin bo ser mal û cihên 
xwe. Ji bo me zehmet e em di 
bin van konan de bijîn.”

Rêveberiya Xweser hişyariya 
guhertina demografî ya de-
verê da û da xuyakirin ku ev 
guhertin weke ya Efrînê bi 
pejirandin û razîbûna Netew-
eyên Yekbûyî tê cîbicîkirin.
Hevserokê Têkiliyên Derve 
yê Rêveberiya Xweser 
Ebdulkerîm Omer jî got: 
“Zêdeyî 300 hezar koçber bi 
taybetî Kurd, Suryan û Êzidî 
niha dervey Serê Kaniyê 
ne. Erdogan dixwaze di bin 
sîwana Neteweyên Yekbûyî 
de demografyayê biguhere.”

Rêveberiya Xweser, hêzên 
siyasî û welatiyên navçeyê, 
hewlên Tirkiyê ji bo cîbicîki-
rina plana guherîna demo-
grafîk red dikin û daxwazê 
ji Civaka Navdewletî û 
Neteweyên Yekbûyî dikin ku 
rê li ber van hewlan bigirin 
û bi awayekî ewle û misoger 
welatî vegerin cih û warên 
xwe.
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Welatek çawan dikare serweriya xwe biparêze?

Welatekî serbixwe ku bikare 
bo hertim xwe ji arîşan bi-
parêze û tenahî û xweşiyê bi 
xwe ve bibîne, bêguman tenê 
ji rêka şer û êrîşe û tepeseriyê 
ve çênabe, bekî deshilata wî 
welatî dikare mêtodên din jî 
bigre pêş xwe.

Li welatên çendnetewe û 
çendreng de, deshilat hekî 
bixwaze serweriya welat 
biparêze, bêguman dibe ku 
maf û azadiya hemû netewe 
û pêkhateyên welat ber-
çav bigre , daku ne çi yek 
ji pêkhatên wî welatî xwe 
hevniştîmaê pile 2 bizanin, 
ne jî deshilat çi alî û Netew-
eyekê bi bîhanî bizane.

Sîstemên dîktator di cihê ber-
çavgirtina mafê hemî xelkê 
welatê jêr deshilata xwe, 
hertim li cehda matkirina 
dengê mafxwazî û wekheviya 
aliyên cudaye pêkhînerên 
welat da ne, û berdewam 
bona parastina sîstema stem-

kare xwe, pareke kêm ji 
xelkê devra xwe kom kirine 
û piraniya xelkê piştguh 
diavêjin û wan wekî parek ji 
xwe û kesên cihê hitbara xwe 
nizanin.

Îran yek ji wan welatane ye 
ku deshilatên yek li pey yekê 
berdewam ji rêka tepeserî û 
gef û êrîşê, cehd kirine ku 
hêjmonî û îdolojiya xwe, 
bi meqseda yekdestkirina 
hemû xelkê Îranê, bi ser 
hemî aliyên cuda û pêkhate û 
netewên Îranê de bisepîne.
Her lewma ye ku netewên 
cudaye Îranê jî tu caran nek-
arîne baladestiya aliyekê qe-
bûl bikin û li hember siyaseta 
asîmilasyona xwe de bêdeng 
bibin, dîrok şahid e ku wan 
netewane bona man û paras-
tina xwe berdewam xebat 
kirine, lewra ne wan nete-
wane tu caran xwe girêdayî 
bi sîstema navendî zanîne, ne 
jî neteweya xwedîdeshilat û 
baladest neteweyên dinêye 
pêkhînerên Îranê ji xwe za-
nîne.

Îran Welatekî çendneteweyî 
ye, wek Kurd, Azerî, Tirke-
men, Belûç, Ereb û Fars, 
hevdem Xelkê Îranê bawer-
mendê çend olî ye, lê bi 
dirêjahiya dîrokê, nasname, 
çand, ziman, dîrok, û hebûna 
wan netewane qedexe bûye 
û hatiye înkarkirin. Hevdem 

hemû ol û bawerên xelkê ji 
aliyê sîstema navendî ve, ha-
tine qedexekirin. Li Îranê de 
siyaseta asimilasyonê pirani-
ya xelk û netewên pêkhînerê 
Îranê dane ber xwe, û hertim 
li cehda çêkirina yek netewe 
û yek ol û yek ziman û yek 
welat û yek reng û yek alayê 
de bûye.

Bo gehîştin bi wê armancê 
jî, bi sûçên cudacuda hêz 
û şiyan û qehra xwe bi ser 
Netewên Îranê de sepandiye. 
Niha rejîma Îslamiya wilayetî 
mîratgirê dîktatorên berî xwe 
ye û şerê parastina “Milletê 
mezine Îranê û umeta Îslamî” 
û înkara hebûn û maf û aza-
diyên netewên din dike û 
tenê Îran ya Farsan e û ol jî 
tenê ya bawrmendên Şî`eyên 
12 Îmamî ye.

Li demeke wiha da ye ku 
ji bilî Farsan û Şî`eyên 12 
Îmamî  çi yêk ji bawer û 
netewên dinê xwe Îranî 
nizanin û hertim li benda 
derfeteke biçûk de ne ku 
bona gehîştin bi mafê xwe 
xebatê bikin û wê sîstemê 
biherifînin, û hekî eva jî ji 
dest wan neyê aliyê kêm xwe 
girêdayî welatekî din bizanin. 
Belga herî berçav û nû jî 
bona vê gotinê em dikarin 
mînaka Azeriyan bînin ku 
li dema kêberkêya Futbolê 
de li bajarê Tewrêzê, çawan 

N: Nûredîn Sofîzade

diruşmên alîgirî ji welatê 
Tirkiyê didan û di cihê alaya 
Îranê, bi şanazî ve alaya 
Tirkiyê bilind kirin. Yan 
mînakeke din Erebên Ehwazê 
li stadyomê de diruşmên alî-
girî ji Îraqê didin û li demekê 
de ku li xwenîşandanên Îraqê 
de li dijî Îranê diruşman 
didin, em dibînin ku Ere-
bên Îranê çawan pişta Îraqê 
digrin.

Eva hemû vedigere bo ser 
vê yekê ku êdî xekê Îranê û 
bi taybetî netewên bê maf, ji 
vê yekê zêdetir dilê wan bi 
hebûna Îraneke qelp û saxte 
xweş nine, û ne mafê wan 
heye, ne zimanê wan azad e, 
ne nasnama wan hatiye ber-
çavgirtin.
Bêguman li pêşerojê de jî 
çawan Azerî û Ereb hewara 
xwe dibne ber welatên cîran 
û xwe nêzîkî wan dizanin, dê 
bi hemen avayî netewên dine 
jî û heçî aliyek ku xwediyê 
mafê xwe nebe dê hewara 

Mazlûm Kobanî bo Makwan Emîrxanî: Bibe dengê me li cîhanê 
Fermandarê Giştî yê Hêzên 

Sûriyeya Demokratîk 
(HSD) di peyamekê de spasiya 
Boksorê Kurd ê ji Rojhilatê 
Kurdistanê, Makwan Emîrx-
anî kir.

Mazlûm Kobanî li ser twit-
terê spasî û destxweşiyê li 
Boksînerê Kurd Makwan 
Emîrxanî dike, û dibêje, “em 
hêvîdarin tu bibî dengê Kur-
dan li hemû cîhanê.”

General Kobanî ji Makwan 
Emîrxanî re wiha nivîsiye: 
“Silavên min hene bo wê 
wêrekiya te û hêviya serkev-
tinê ji te re dixwazim. Em 
hêvî dikin ku tu bibî dengê 

me li hemû cîhanê, daku rê 
li hewlên paqijiya nejadî 
û guherîna demografîk bê 
girtin, ku Kurd niha li bakurê 
Sûriyê û Rojava rastî wê 

hatine.”
Peyama General Mazlûm Ko-
banî bo wî werzişvanê Kurd 
û pehlevanê Boksîngê yê ji 

Rojhilatê Kurdistanê piştî 
wê yekê hat, ku Makwan 
Emîrxanî li dijî êrîşa Tirkiyê, 
piştgiriya xwe bo Rojavayê 
Kurdistanê aşkere kir.

Makwan Emîrxanî wer-
zivanekî Kurd ê ji Rojhilatê 
Kurdistanê ye û li bajarê 
Kirmaşanê ji dayik bûye, 
niha temenê wî 30 sal e û li 
Finlandayê dijî.

Ji ber wê asta bilind a ku di 
rikeberiyên cîhanî û ewropî 
de pêşkêş dike, Makwan 
kariye Ala Kurdistanê bibe 
nav hemû pêşbirêkan û niha 
bi hezaran alîgirên wî li Fin-
landê û Ewropayê hene
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Nerazîbûna xelkê parêzgeha Îlamê bi 

hegera tinebûna dermanan

Rêjeya betaliyê di parêzgeha Kirmaşanê de gellek zêde bûye

Welatiyekîw Kurd ê xelkê Bane hate birîndarkirin

Pirsgirêka avê di Rojhilatê Kurdistanê de 
micid e

Nexweşên Şekrê di 
parêzgeha Îlamê de 

rastî tinebûna dermanên “En-
solîn” hatine û ji karbidestên 
pêwendîdar xwestine ku wê 
pirsgirêkê çareser bikin.

Pêka raporên navxweyî yên 
parêzgeha Îramê, di midehê 
wan çend rojên derbasbûyî 
de, ew nexweşên ku “Di-
yabêt” hene, rastî tinebûna 
dermanê “Ensolîn”ê hatine 
û di encamê de nerizayetiya 
xwe nîşan dane.

Welatiyekî parêzgeha Îlamê 
gotiye: Ew dermane zêde 
hewceye û dibe perpirsên 
pêwendîdar berpirsiyarbin. 
Her wisa nirxa dermanê En-
solînê zêde bûye.

Di demsala bihara îsal de, 
nexweşên Diyabêtî di bajarê 
“Dere Şar”ê de rastî tinebûna 
dermanê Ensolînê hatibûn.
Welatî bo kirîna dermanê 
Ensolînê, bi neçarî 410 Kîlo-
merteyan dûrtir diçin.

Di bajarê Sinê de jî, 
nexweşên “Homofilî”, ras-

Rêjeya betalî di parêzgeha 
Kirmaşanê de herî zêde 

bû ye, û berpirsên rejîmê jî êdî 
nikarin çewtekariyan bikin û 
wê rastiyê derdixin.

Parêzgarê parêzgeha 
Kirmaşanê Hûşeng Bazwend 
roja Çarşemî 8`ê Xezelwerê 
dabû zanîn ku, Kirmaşan yek 
ji wan parêzgehaneya ne, ku 
îsal rêjeya bêkariyê di wir de 
herî zêde bûye.
Eve di halekê de ye ku, 

Welatiyekî Kurd ê xelkê 
bajarê Bane, bi sedema 

gullereşandina rasterast ya 
hêzên leşkerî yên hikûmeta 
Îranê hate birîndarkirin.
Pêka rapora ku gihîştiye 
Ajansa Nûçegihaniya “Kurd-
pa
yê, roja Pêncşemî 9`ê Xezel-

Piştî derbasbûna midehekî 
zaf ji nerazitiyên xelkê li 

ser pîsbûn û qutbûna avê di 
bajarên Kurdistanê de, hêj 
pirsgirêka avê nehatiye çare-
serkirinê û bûye pirsgirêkekî 
micid di ser xweza û jiyana 
xelkê.

Pêka nûçeya ki gihîştiye 
malpera “Kurdistanmedia”yê, 
ava vexwarina bajarê Sinê 
gelek pise û tam û bêhnekî 
nexweş heye û di piraniya ci-
han de fişara avê gelek kême.

Çavkaniyekî agehdar di vê 
derheqê de ragihand: Niha 
avero û pîsayîya 58 gundan 
mîna “Hisên Ava” û “Serû 
Qamîş” ku heşîmetekî zaf 
hene, dirije nav avbenda 
“Qişlax”ê ku çavkaniya 
bingehîna ava vexwarina 
xelkê bajarê Sinê ye.

tî kêmbûna dermanên wê 
nexweşiyê hatine, û di wî 
parêzgehgê de 136 kes rastî 
wî nesaxiya Homofîlî hatine, 
ku rewşa tenduristiya wan 
aloze û hewceyî bi çavdêri-
yekî taybet hene.
Giranbûna nirxa derman û 
herwisa bi dest neketina wan 
di dema hewce de, nexweş 
rastî pirsgirêkan dike, nexweş 
vê derheqê de nigeranin, û ji 
destê bêdermaniyê dinalîn in.

Alozbûna rewşa aboriya 
Îranê, bûye sedema pêşhatina 
pirsgirêkan bo xelkê û zêdetir 
jî giranbûna nirxa hewcehi-
yan û bi dest neketina der-
manên nexweşiyên taybet ku 
bandorekî zaf li ser jiyana 
xelkê heye.

parêzgeha Kirmaşanê xwedê 
du milyon heşîmet e, û yek 
ji parêzgehên Kurdistanê ye 
ku tevî çend çavkaniyên jêr 
erdî, asta betaliyê roj bi roj 
zêde dibe û berpirsên rejîmê 
jî, ti fikrekî bo wî parêzgehê 
nakin.

Ji aliyek din ve jî, roja 
Çarşemî 8`ê Xezelwerê, 
cihgirê Amar û Zaniyariyên 
Saziya Birêveber û Bername-
darêtina Kirmaşanê Cewad 

Wê çavkaniyê bas kir ku: 
Ew pirsgirêke bi tenê taybet 
bi bajarê sinê nîne û pîsbûna 
gola “Zirêbar”ê jî yê  bibe 
komek ji pirsgirêkan ku ge-
feke li ser xwaza û xelkê.

Yên bi nav berpirs û rêwe-
berê av û avero a parêzgeha 
Sinê, kesên neşareza û bi 
kêrnehatine ku tinê bi rêya 
gendeliyên nûnerên meclisa 
rejîmê ve danîne ser kar û tu 
zanîstekî taybet di wê der-
heqê de tinînin.

Piştî derbasbûna 40 sal ji 
desthilatdariya rejîma Îranê, 
hêj piraniya bajar û gundên 
Îranê ji ava vexarina hewce 
bêparin û yên bi nav berpirs 
yên rejîmê, bi tenê karê wan 
bertîl vergirtine û tu gir-
ingiyekî bi pirsgirêkên xekê 
nadin.

Mistefayî gotibû: Bûdca 
salane ya jiyana her mal-
batekî di Kirmaşanê de 35 
milyon tûmen e.

Bi wî awayî berpirsên rejîmê 
ji hemû tiştekê agehdarên 
û dizanin ku rewşa welati-
yan di asteke ne baş de ye, 
lê bi cihê ku fikrekê bo wê 
rewşê bikin, berevajî dixine 
stuyê dorpêçên aborî yên 
Amerîkayê, û ji bo xwe jî 
hêncetekê çê dikin.

werê, welatiyek Kurd yê bi 
navê, “Cemal Mihemedî” 
yê xelkê bajarê Bane, bi 
sedema gullereşandina hêzên 
hikûmeta Îranê, yên di bin-
keya “Biroyişkanî” de hate 
birîndarkirin.

Ew welatiyê Kurd, di 

dema xirkirina Mazo de, 
rastî gullereşandina hêzên 
hikûmetê tê.
Cemal Mihemedî bi sedema 
kurbûna birîna wî, bo nex-
weçxaneya bajarê Bane hate 
veguhastin û di bin tedaviya 
pizîşkî de ye.
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Li Başurê Kurdistanê yekem albuma muzîkê ya bi Kirmanckî belav bû

Ciwan Haco ji bo piştgiriya Rojava bang li hemû Kurdan kir

Li Başûrê Kurdistanê 
yekem albûma muzîkê ya 

bi zaravayê Kirmanckî (Zaza-
kî) belav bû. Albûma bi navê, 
‘Zerrî Dej’ ji aliyê hunermend 
Alî Înanir ve hatiye amadeki-
rin.

Di albûma ‘Zerrî Dej’a Alî 
Înanir de, 8 berhem cih di-
girin ku yek ji wan bi Kur-
mancî û yek jî bi Soranî ye. 
Ew berhem jî li ser, evîn, 
evîndarî, netewî, hêvî, dîrok, 
serhildan û bûyerên girîng ên 
ku li her çar perçeyên Kurd-
istanê rû dane, hatine ama-
dekirin.

Hunermend Alî Înanir der-
barê albûma xwe û karû 
xebatên xwe de ji Rûdawê 
re axivî û ragihand ku ew 
berhem hemû ji aliyê wî ve 
hatine çêkirin û diyar ku 
helbesta, ‘Va Zîncirên’ wî 
li gel nivîskar û helbestvan 
Besam Mistefa amade kirine.
Alî Înanir diyar dike ku wî 
hewl daye naveroka ber-
hemên xwe bi yek mijarê 
ve girê nede û ragihand 
ku lêbelê bi piranî li ser 
evîndariyê ne. Înanir diyar 
dike ku berhema bi navê 
‘Dûr Mendo’de bûyerên 
girîng ên dîroka Kurdan tê de 
cih digirin.
Înan dibêje, “Bo nimûne, min 

Hunermendê Kurd Ciwan 
Haco, bang li aliyên si-

yasî yên Rojavayê Kurdistanê 
kir, ku nakokiyên xwe bidin 
aliyekî û helwesta xwe bikin 
yek.

Ciwan Haco, bi taybetî dax-
waz ji ENKSê û PYDê kir 
ku tifaqeke xurt ava bikin û 
tekez kir, di van rojên gi-
ran de ji wan tê xwestin, ku 
xwedî yek armancê bin.

Haco herwiha bang li Kurdên 
Ewropa û derveyî Kurdistanê 
jî kir ku li hember êrîşa li ser 
Rojavayê Kurdistanê bêdeng 
nemînin û beşdarî çalakiyan 
bibin.
Hunermendê navdar ê ji 

di berhemekê behsa bûyer-
eke girîng a beşek ji dîroka 
Kurdî kiriye, di berhemekê 
de behsa şerekî di navbera 
eşîrên Kurd li Bakur kiriye. 
Di berhemekê de min behsa 
şoreşên Kurdên Kirmancan 
ku gelek kes hatine darveki-
rin, kiriye. Berhemeke din 
ez vegeriyame ser Başur ku 
serîhildan, şoreş û li paş wan 
jî kimyabaran, bombebaran 
çêbûne, min behsa van mija-
ran jî kiriye.”

Alî Înanir ku Kirmanckî, 
Kurmancî û Soranî dizane û 
di albûma xwe de cih daye 
berhemên bi her sê zara-
vayan jî dibêje, têkilbûna 
her sê zaraveyan li gel wî 
bo pêkanîna huner û karê 
wî xwedî karîgeriyeke gelek 
êrênî ye û dibêje, “Ez bawer 
nakim, kesek an huner-
mendek hebe ku weke min 
hersê zaraveyan jî bizane 
û xwendibe û li Kurdistanê 
geriyabe. Ez yekem huner-
mend im ku li Başurê Kurdis-
tanê bi zaraveya Kirmanckî 
albumeke muzîkê belav 
dikim.”

Li ser armanca xwe ya 
pêkanîna vê albûmê bi piranî 
ji berhemên Kirmanckî jî Alî 
Înanir dibêje, “Niha zaraveyê 
Kirmanckî li ber windabûnê 

ye. Ji ber hindê ez girîngiyê 
bi Kirmanckî didim ku balê 
bikişînim li ser vê zaraveya 
zimanê Kurdî bo parastina 
wê.”

Ew hunermendê Kurd dibêje, 
beriya niha jî 5 berhemên wî 
belav bûne ku 2 ji wan li ser 
şoreşê bûne û berhemek bi 
Soranî li ser evîndariyê bû û 
ev yekem albûma wî ye.
Înanir radigihîne ku ev hey-
ameke dirêj e bi karê muzîkê 
mijûl e û ev 3 sal in jî bi 
awayekî profesyonel xebatên 
xwe di vî warî de birêve dibe 
û aşkere dike ku her hizr, bal 
û hezkirina wî li ser muzîkê 
hebûye.

Alî Înanir diyar dike niha wî 
dest bi albûmeke nû kiriye û 
li ber destê wî ye ku ew jî bi 
zaraveya Zazakî ye û diyar 

dike, “Min di albûma xwe ya 
niha de cih da sê zaraveyên 
Kurdî di ya bê de jî jibilî 
van hersê zaravayan, ez dê 
zaraveya Hewramî jî li al-
bûma xwe zêde bikim û bi wî 
zaraveyê Kurdî jî berhemekê 
amade bikim.

Înanir dibêje, herî zêde hest 
di berhemên bi zaraveyê 
Kirmancî de heye û daxwaz 
ji hunermendên Kurd dike ku 
zaraveya wan a resen kîjan jî 
girîngiyê bi zaraveyên din ên 
Kurdî jî bidin û bi wan zara-
veyan jî berhem û albuman 
pêk bînin.

Alî Înanir xelkê parêzgeha 
Dêrsimê ya Bakurê Kurdsi-
tanê ye û ev bo heyama 10 
salan e li Başurê Kurdistanê 
dijî. Rûdaw

Rojavayê Kurdistanê got jî, 
di vê rewşa niha de ku şer 
û pevçûn hene û Rojavayê 
Kurdistanê di rewşeke hesas 
re derbas dibe, divê yekîti-
yeke xurt di navbera aliyên 
Kurdistanî de çê bibe.

Tirkiyê û komên çekdar ên 
Sûrî yên ser bi wî welatî ve 
ji roja 9ê Cotmehê ve êrîşî 
Rojavayê Kurdistanê kirine.

Ji roja 17ê Cotmehê ve tevî 
ku agirbest hatiye ragihandin 
û paşê bi rêkeftina navbera 
Rûsya û Amerîkayê ew agir-
best hate dirêjkirin, lê belê li 
hin deveran êrîşa çekdarên 
ser bi Tirkiyê ve bo ser hêzên 
HSDê berdewam e.  Rûdaw
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Zimanê Kurdî
Diyar e ku ev cînavên bêhêl (hev, êk, hevûdû, êkûdû) 
hevwate ne.Anku, her çar cînav bi wateya hev in. 
Lê ji ber ku cînavê (hev), ji yên dî pirtir bikar tê, me 
navê (hevayî) bo van cînavan pesend kiriye .

Dema ku ev her çar pêrbest (ji, li, bi, di) dikevin ser 
cînavên hevayî, pêrbest û cînav têne kurtkirin û pe-
vxistin. Wek : (Ji + hev = jev) - Wênekêş rengan ji 
hev cuda dike ( Wênekêş rengan jev cuda dike)

( Li + hev = lev) - Zarok li hev dixin . ( Zarok lev 
dixin) .

(Bi hev = pev) - Keleşêr bi hev ketin (keleşêr pev 
ketin) .

( Di + hev = tev) - Fatê pelûla xwe di hev dide ( Fatê 
pelûla xwe tev dide)

Wilo jî cînavê (êk) : - Me pênûs ji êk stand ( Me 
pênûs jêk stand) .

- We li êk pirsîbû ( We lêk pirsîbû)

- Wan xelat bi êk ve kirin ( Wan xelat pêk ve kirin)

- Zarok xwe di êk didin ( Zarok xwe têk didin) .

Her wisan jî bi cînavên (hevûdû, êkûdû) re , ew 
pêrbest û cînav kurtbir dibin .Ev şêwazê kurtkirî de-
vokeke herêmî ye , ne li hemû navçeyên Kurdistanê 
bikar tê .

Têbînî : 1- Gelek caran li şûna (êk, êkûdû) şêweyê 
(yêk, yêkûdû) bikar tê. Ev şêwe jî, dema ku bêjeya 
berî (êk, êkûdû) bi tîpeke dengdêr kuta bûbe, hingê 
tîpa navbirra dengan (y) dikeve navbera her dû tîpên 
dengdêr, da ku dengên wan ji hev bibirre .

Wek :

- Me xelatek da – y – êk
( Me xelatek da yêk) .

- Me xelatek da – y - êkûdû ( Me xelatek da yêkûdû ) 
.

2- Ev her çar cînavên hevayî (hev, hevûdû, êk, 

êkûdû), ne li her herêmê bikar tên .Her hinek ji wan li deverek 
welêt bikar tên .

5- Cînavê Girêkî (pêgeh) “Ku” :

Cînavê “ku” jî, wek hemû mijarên rêzimanî, di nivîsarên 
rêzimana kurdî de bi gelek navan hatiye danasîn . Wek : - Ce-
ladet Bedirxan : (Pronavê Girêkî) . - Reşîdê Kurd  : ( Ber-
navê Pêgeh) - Nûrî Elî Emîn  : ( Ranawî Geyener ) - Sadiq 
BehadînêAmîdî : (Cînavê Pêgeh) . - Feqe Huseyn Sagniç : ( 
Cînavkê Girêkî ) .

Berçav e ku wateyên van her sê navlêkirinan (girêkî, pêgeh, 
geyener) nêzî hev in . Her sê jî, têgeha (gihandinê, girêdanê) 
didin . Bi vê têgehê em dikarin cînavê girêkî “ku” bi vî şêweyî 
bidin nasîn : Cîanvê “ku” ew cînav e, yê ku di rêxistina hevokê 
de peyvên pêş xwe bi yên paş xwe ve girê dide. Anku, ev cînav 
dibe mîna girêkekê, her dû parçeyên hevoka sergihayî (yê berî 
xwe û yê li pey xwe) dighîne hev . Bi vê yekê rola vî cînavî 
pevgirêdana bêje û wateyên hevokan e .

Wek : - Ew kesê ku tu lê dipirsî hevalê min e . - Kesê ku li pêş 
here hevalê xwe diparêze.

Li hindek herêman cînavê “ku” bi şêweyê “ko” û “go” jî tê xe-
bitandin. Bi dîtina min “ku” pirtir cîgirtî ye û bi şêweyekî ber-
firehtir bikar tê . Hinek şarezayên zimanê kurdî, wek (Reşîdê 
Kurd, Feqe Huseyn Sagniç..) dibêjin, ku cînavê girêkî ev in : 
(ê ku, a ku, ên ku), yan jî (yê ku, ya ku, yên ku). Lê (Celadet 
Bedirxan Û Sadiq Behadînê Amîdî) dibêjin, cînavê girêkî “ku” 
bi tenê ye. Bi dîtina min jî cînavê girêkî “ku” bi tenê ye. Ji ber 
ku : 1-Ev ( ê, a, ên), yan jî (yê, ya, yên) di reseniya xwe de

  zêderên (veqetandekên) nav û cînavên berî xwe ne,            
  zayend û jimara wan nav û cînavan diyar dikin .
 Wek : 
- Ev hevalê ku li vir bû rojnamevan e - Ev hevala ku li vir bû 
rojnamevan e - Ev hevalên ku li vir bûn rojnamevan in

2- Dema ku ev zêder (ê, a,ên) serbixwe tên xebitandin

   pêwendiya wan bi navên berî wan,ên avêtî ve dimîne .
  Wek :
- Ev hespê ku diçêre ê min e - Ev mehîna ku diçêre a min e - 
Ev hesp û mehînên ku diçêrin ên min in

Dom heye...
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Siyasetmedarekî Kurd koça 
dawiyê kir

Çardeh hezar xelkê sivîl yên Rojavayê Kurd-
istanê awarê herêma Kurdistanê bûn

Binpêkirina Bercamê 
dikare dorpêçên cîhanî li 

pey xwe bîne

Sekreterê Par-
tiya Demokrat a 

Pêşverû “Ebdulhemîd 
Hacî Derwîş” çû ber 
dilovaniya xwe.

Roja Pêncşemî 
Sekreterê Partiya 
Demokrat a Pêşverû 

“Ebdulhemîd Hacî Derwîş” di temenê 89 saliyê de li 
bajarê Qamişlo koça dawîyê kir.

“Ebdulhemîd Hacî Derwîş” Di sala 1936`an de, li 
gundê Geremaniyê ya ser bi navçeya Derbêsiyê a 
ser bi parêzgeha Hesekê ji dayîk bibû, û Xwendina 
Navendî li bajarê Şamê tewav kiribû.

Navbirî di sala 1957`an de, yek ji damezrênerên 
yekem ya Partiya Kurdî di Sûriyê de bû. Herwisa 
navbirî ji nifşê yekem yê siyasetmedarên Tevgera 
Siyasî ya Kurdî li Sûriyê bû.

Navbirî yek ji kevintirîn û sîyasetvanên Rojavayê 
Kurdistanê û herwisa sekretêrê Partîya Demokrat a 
Pêşvero ya Kurd li Sûriyê bû.

Ragihandina wekişyana pêngava 4, ji sozên 
Bercamê ji aliyê rejîma Îranê vê, dijkiryar û 

nîgeraniya cîhanî bi du xwe de anî.

Elî Ekber Salihî Serokê Ajansa Navkî ya rejîmê 
daye zanîn ku, dikarin 50 caran hindî berê Orani-
yomê bimeyînin. Ji aliyek din ve jî, Hesen Rûhanî 
pêngava 4 ji wekişyan sozên ku dabûne lihevkirina 
Bercamê, destbicî welatên Rojavayî li vê derheqê de 
nîgeraniyên xwe dane xûyakirin.

Di vê derheqê de Wezîrê Derve yê Birîtaniya ragi-
hand ku, ew karê Îranê binpêkirina Bercamê ye û 
em bi gefekî micid bo ser ewlehiya xwe dizanin.

Herwisa parek ji endamên Kongira Amerîkayê, ji 
dewleta Amerîkayê xwastin ku, bila hemû lêborîna 
Navokî ya li ser Îranê hilweşîne û dorpêçên cîhanî 
bixine ser Îranê.

Yekîtiya Ewropayê jî, li ser vê kiryara Îranê ragi-
hand, ev pêngavên Îranê cihê nîgeraniyê ne û êdî 
parastina Bercamê gelek dijvar bûye.

Welatên Firansê, Birîtaniya û Almaniya, daxwaz ji 
Îranê kirine ku ji binpêkirina soz û xalên lihevki-
rina Bercamê xwe biparêze.

Serkomarê Amerîka Donald Tiramp jî got: Emê 
bibînin ku Îran bi wan karê xwe yê xirab, dê çi bîne 
serê xwe.

Bi sedema êrîşa 
Tirkiyê li ser 

Rojavayê Kurdistanê 
nêzî 14 hezar kes xelkê 
Rojavayê Kurdistanê, 
avareyê herêm Kurdis-
tanê bûn.

Pêka nûçeyên navxweyî 
yên herêma Kurdistanê, 
li destpêka êrîşa Tirkiyê 
li ser Rojavayê Kurdis-
tanê, nêzî 14 hezar kes-
ên sivîl avareyê herêma 
Kurdistanê bûne.

Navenda Amar û He-
vahengiya karûbarê 
Qeyran li herêma 
Kurdistanê daye zanî, 
li destpêka şer di Ro-
javayê Kurdistanê de 
heya niha nêzî 14 hezar 
û 343 kes xelkê Roja-
vayê Kurdistanê avar-

eyê herêma Kurdistanê 
bûne.

Herêma Kurdistanê, di 
sala 2014`an de, ji bo 2 
milyon penaberên şerê 
DAÎŞê çendîn kemp 
ava kirin, û niha ew 
kempene bûne cihê ava-
reyên Rojavayê Kurdis-
tanê.

Berê jî, 290 hezar kes ji 

Kurdên Rojavayê kurd-
istanê, di destpêka şerê 
navxweyî yê Sûriyê de 
tevî herêma Kurdistanê 
bibûn.

Tê texmîn kirin ku, bi 
sedema êrîşa Tirkiyê 
û girûpên girêdayî wî 
welatî bo ser Roja-
vayê Kurdistanê, dîsan 
xelkekî zêde avareyê 
herêma Kurdistanê 
bibin.

Li encama êrîşên Tir-
kiyê li ser Rojavayê 
Kurdistanê, li gor Rêve-
beriya Xweser zêdetir ji 
250 kesên sivîl canê xwe 
ji dest dane û bi sedan 
kes jî birîndar bûne û 
herwisa 300 hezar kes ji 
xelkê navçeyê ji mal û 
cihên xwe koçber bûne.

Sê penaberên Kurd di welatê Yunanê de dest avêtine gireva birçîbûnê

Sê penaxwazên ba-
jarê Merîwanê, bi 

sedema xirabiya rewşa 
wan di welatê Yunanê 
de, dest avêtine bi gi-
reva birçî bûnê.

Li gor rapora ku 

gihîştiye Ajan-
sa Nûçegehaniya 
“Kurdpa”yê, 3 pe-
naberên Kurd yên bi 
navên “Selah Nîkxah, 
Se`idî Kakexanî û 
Elî Destûr“ yên xelkê 
bajarê Merîwanê, bi 

sedema xirabiya rewşa 
wan di welatê Yunanê 
de, dest avêtine bi gi-
reva birçî bûnê.

Ew sê penaberên Kurd, 
heyama du meh beriya 
niha, di dema derbas-

bûn li avên yunanê, ji 
aliyê polêsên Yunanê ve 
hatine desteserkirin.

Ew sê penaberên 
Merîwanî, piştî deste-
serkirina wan heya 
niha nehatine dadge-

hîkirin, û bi bê lêkolîn 
di girtîgeha bajarê 
“Kurîntus” a welatê 
Yunanê de ne, û her bi 
wê sedemê, heyama sê 
roje gireva birçîbûnê 
girtine.


