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

Rejîm dixwaze cihên 

dîrokî yên Kurdistanê ji 

nav bibe
»»»  R:7

Vegereke serbilindane
Osman Mistefapûr 

piştî 28 salan 
derbaskirina hepsê, û 
xweragiriyê di reşçalên 
rejîma Îslamî ya Îranê 
de, vegeriya hembêza 
malbata xwe, û ji aliyê 
heyeteke payebilind 
a PDKÎ ve pêşwazî jê 
hate kirin.

Roja Pêncşemî 8`ê 
Cozerdanê, hepsiyê si-
yasî yê Kurd, “Osman 
Mistefapûr” ku zêdetir 
ji 28 salan di girtîge-
hên rejîma Îslamî ya 
Îranê de bû, bi serbil-
indî vegeriya nav refên 
heval û hevçeperên 
xwe û heyetekî 
payebilind a PDKÎ bi 
berpirsatiya Lêpirsyarê 
Giştî yê PDKÎ Mistefa 
Hicrî pêşewaziya jê 
hate kirin.

Di vê hevdîtinê de 
Mistefa Hicrî rêz ji 
xweragirî û xebata Os-
man Mistefapûr girt, 
ku navbirî di heyama 
hepsîbûnê de hertim bi 
serbilindî ma.

Navbirî di heyama 28 
salan di hepsê de, heta 
bo yek carî jî mirex-
esî pê re nehate danê, 
û îzn nedane navbirî, 
ku heta di sersaxiya 
dayîk û bavê xwe de jî 
amade be.

Osman Mistefapûr 
tevî nîşandana 
kêfxweşiya xwe der-
heqê vegeriyana bo 

 Rejûya darên
 me, bo reşiya

rûyê we ye

 Pêla nû a bilindbûna
hewceyiyên jiyanê û si-

 freya xalî a xelkê di Îranê
de

Xebat bo bidestxistina 

mafê gel e
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nav rêza pêşmergeyên 
PDKÎ, basa vê hindê 
kir ku: “Ez wekî 
pêşmergeyekî di 
çepera xebatê de 
bûme, û cardin jî 
hatime nav hizbê, ku 
bi şanazî ve xebata 
xwe bidomînim”.
Osman Mistefapûr di 
meha Pûşper a sala 
1370`an de, li devera 
“Tirgewer a girêdayê 
bajarê Urmiyê hate 
destbiserkirin, û piştre 
bi tohmeta endambûna 
li PDKÎ û şer li dijî 
rejîmê, cezaya îdam-
kirinê li ser wî de hate 
sepandin, û ew ceza 
li Dadgeha Bilind a 
welat de, bi 2 cezayên 
25 sal, û 10 sal hate 
guherîn. Osman Miste-
fapûr di temenê 53 
saliyê de, piştî zêdetir 
ji 28 salan hepsîbûn 
hate berdan.

Azadbûn û vegeriyana 
rêzdar Mistefapûr bo 
nav malbata xwe, bû 
sedema kêfxweşiya 
endam û têkoşerên 
Demokrat û xelkê 
Kurdistanê, û komek 
ji hepsiyên siyasî yên 
Rojhilatê Kurdistanê, 
bi boneya vegeriyana 
hepsiyê siyasî yê Kurd 
Osman Mistefapûr 
bo nav refên şoreşê, 
peyameke pîrozbahiyê 
belav kirin, ku tê de 
tevî pîrozbahîgotina bi 
navbirî ragihandibûn: 
“Em jî di wê roja xweş 
de, digel rêbaza xwe a 

pîroz li Hizba pêşrev û hezkiriya tev xelkê Kurdistanê, Partiya Demokrat a 
kurdistana Îranê û rêberên şehîd û hezaran şehîdên pêşmerge û xelkê Kurdis-
tanê peymanê nû dikin, ku heya dawiya jiyana xwe, em heta bîstekê jî dest 
ji xebat û tekoşînê li pêxema mafê rewa yê Kurd hilnagrin. Em sozê didin 
xelkê Rojhilatê Kurdistanê jî, Em çi li bajar bin, çi li çiya bin, an jî li çepera 
girtîgeha tarî ya rejîma Îslamî de bin, li ser tekoşîn û xebatê berdewam 
dibin.”

Ji aliyekî din ve jî, endam û alîgirên PDKÎ li bajarê Seqizê di peyamekê de 
tevî pîrozbahîkirin li Osman Mistefapûr ragihandin: “Partiya Demokrat li 
çarçoveya xebat û berengariya rewa de, rêberayetiya tevgera rizgarîxwazane 
ya netewa Kurd li Rojhilatê Kurdistanê de kiriye. Hêza Pêşmergê Kurdis-
tanê li hember dujminê teyar bi çekûçolên pêşketî û dezgeheha mezin û pir 
ji direw û piropagenda çewtekarî ya rejîmê de qehrimanane ji şoreş û Kurd 
û Kurdistanê xwedî derketine, û di şerê hûr û nerim de bi berdewamî rejîm 
rastî şikestê aniye. Ew çeper bi kesên wekî Osman Mistefapûr avedan û 
qahîmtir bûye.”
Herwisa endamên PDKÎ li Bokanê jî bi vegeriyana Osman Mistefapûr bo 

nav PDKÎ peyamek belav kirin û ragihandin: “Em hemû ji bo pîroziya axa 
niştîman, ser û malên xwe bo azadiyê dikin qurbanî, û celadên Komara 
tepeserkar a Îranê wisa dizanîn ku piştî 28 salan hepskirin û îşkencekirinê 
karîne qutabiyên “Qazî, Qasimlo û Şerefkendî” rastî şikestê bînin, û wan 
ji bîr û bawera Kurdayetiyê poşman bikin. Wan wisa dizanîn ku bi lêdan û 
îşkencê, û hepskirinê, pêngavên me bo azadî û serbixweyiyê bêhêz bikin, 
lê berevajî, tepesrekirin me bihêztir dike, bo gihîştin bi armanca bilind a 
rizgariya ax û xelkê me. 
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Têkoşerê xweragir, wegeriya hembêza malbata xweSergotar

N: Kerîm Perwîzî

Dema ku tiştek asayî dibe, 
hestyariya bîner li hember 
vê mijarê kêm û kêmtir dibe, 
heya vî cihî ku hekî rojekê 
vê diyardeyê nebîne, ecêb-
girtî dimîne, û mêjiyê wê pê 
hestyar dibe ku çima ew tişt 
nemaye û ne xuya ye!

 Hilatina rojê û bexşîna 
tîrêjên afirîner tiştekî asayî 
ye, û lawazbûna tîrêjên wê di 
dema havînê de wekî bûyer-
eke kêmxuya cihê pirsê ye. 
Eva li cem deshelatdarê ser-
beredayî bûye bingeh û eslek, 
bona vê ku xelk nerazîbûna 
xwe li hember tiştekê de 
nîşan nedin, û ew qas dubare 
dikin, da ku xelk vê yekê 
asayî wergirin û pê razî bin.

Di Amerîkayê de ku di asta 
cîhanî de xwe wek nûnerê 
demokrasî û azadiyê nas 
dike, rojane sedan kes bi 
nexweşiya Koronayê dimrin, 
û herçend ku vê yekê xelk ni-
geran kiriye, û tirsa nexweşî 
û mirinê, xelk ji jiyana asayî 
dûr xistiye, lê mergê zêdetir 
ji 100 hezar kesî nebûye 
sedema tûreyî û kerb û kîna 
civakê, lê dema ku kesek 
bê tawan bi berçavê civakê, 
li bin piyê polîsekê de tê 
kuştin, tûreyî raserî civakê 
digre, û dest bo şewitandina 
sembolên vî kesê mirovkuj 
dibin. Jiber ku civak kuştina 
kesên bêtawan li cem wê 
asayî nine, û weha hîn bûye 
ku polîs dibe canê civakê bi-
parêze, ne eva ku jiyana wan 
jê bistîne. Eva di demekê de 
ye, ku canê mirovan li cem 
civakeke din û sîstemeke din 
bi awayekî din e! Sîstema 
koloniyalîstî a zal bi ser Îranê 
de jî, ji van sîsteman e ku 
berdewam tawanan diafirîne, 
da ku hebûna tawanan bibe 
tişteke asayî, û nebûna tawa-
nan bibe bûyereke ecêb!
Zêdetir ji çar dehikan e, ku 

Osman Mistefapûr, piştî 28 salan derbaskirina hepsê û xweragiriyê di reşçalên rejîma Îslamî ya 
Îranê de, wegeriya hembêza malbata xwe û ji aliyê hey`eteke payebilind a PDKÎ ve pêşewazî jê 

hate kirin.

Roja Pêncşemî, 8`ê Cozerdanê, hepsiyê siyasî yê Kurd, “Osman Mistefapûr” ku zêdetir ji 
28 salan di girtîgehên rejîma Îslamî ya Îranê de bû, bi serbilindî wegeriya nav refên heval û 
hevçeperên xwe û heyetekî payebilind a PDKÎ bi berpirsatiya Lêpirsyarê Giştî yê PDKÎ, “Miste-
fa Hicrî”, pêşewaziya wî hate kirin.

Di vê hevdîtinê de “Mistefa Hicrî” rêz ji xweragirî û xebata “Osman Mistefapûr” girt ku navbirî 
di heyama hepsîbûnê de hertimî bi serbilindî mabû.

Navbirî di heyama 28 sal heps de heta bo yek car jî mirexesî pê re nehate danê û îzn nedane 
navbirî heta di sersaxiya dayîk û bavê xwe de amade be.

“Osman Mistefapûr” tevî nîşandana kêfxweşiya xwe bo hatin di nav PDKÎ de, basa wê hindê kir 
ku: “Ez wekî pêşmergeyekî di çepera xebatê de bûme û li wir jî hatime nav Hizbê ku bi şanazî 
ve xebata xwe bidomînim”.

“Osman Mistefapûr”, di meha Pûşper a sala 1370`an de, li devera “Tirgewer a girêdayê bajarê 
Urmiyê hate binçavkirin û piştre bi tohmeta “Endambûn li PDKÎ û şer dijî rejîm”ê û cezaya 
îdamkirinê li ser wî de hate sepandin û ew ceza li dadgeha Bilind a welat de, bi 2 cezayê 25 sal 
û 10 sal hate guherîn.

“Osman Mistefapûr”, 53 salî xelkê bajarê Pîranşarê ye.

îdeolojiya dugm ya Wilayeta Feqîhî, propagendeya vê dike ku mirov li hemberî nîzama zal de hîç 
nine, û canê mirov dibe bibe qurbanî da ku sîstem berdewam be. Hebûna vê dîtingehê bo mirov 
bi birçîkirin û nebûna îmkannatên dermanî û rê û banên xirab û nebeûna bîmeya dermanî û ya 
kedkaran û tûşbûna bi maddeyên sirker û dehan diyardeyên din, rojane bi hezaran kesî di civakê 
de dikuje, û ew yek bo tu kesî girîng nine, û her hemû li cem wan asayî ne. Her demekê ku rejîm 
ji kesekî û ji kesaneka biguman bû, wan digre û yan jî îşkence dike û gellek caran jî bi berçavên 
hemû dunyayê teqê li Kurd û Belûç û Ereb û xwenîşander û ciwanekî motorsiwar yan …hwd 
dike, û her hemû jî li cem civakê asayî bûne. Niha hekî çend kesek nerazîbûna xwe nîşan bidin, 
û rejîma koloniyalîstî a hakim wan destbiser neke, û wan nede ber gulleyan, eva civak wê rastî 
ecêbgirtîmanê bibe, û wê bikeve nav fikaran, ku çima deshilat wan nakuje. Bi taybetî civaka Fars 
û navendnişîn, kuştin û kuştara neteweyên bindest li cem wan asayî ye, û renge hindek ji wan ji 
dil ve jî pê kêfxweş bin. Çê nabe neteweya serdest li Îranê mergê neteweyên bindest pê asayî be, 
û di heman demê de civakeke asûde jî hêvî bike. Merg li Îrana di bin deshilata Wilayeta Feqîh de 
hatiye asayîkirin, û bona ramalîna sîstema hakim dibe ku civak merg jê re neasayî be, nek mirin!

Asayîkirina Merg
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Rejûya darên me, bo reşiya rûyê we ye

Dîsan demsala xemlîna welat 
hatiye û weke hertim deşt û 
dolên Kurdistanê bi xemla 
xwe ya rengîn, nazdariya 
Zagrosê dikin. Hembêza  
darên mazî û berûyê ji bilî 
evîndariya paqijiyê, hêlûna 
teyrên bilindfir ên azadiyê ne. 
Daristanên welatê me jî weke 
zêrvanên paqijî û bedeviyê, 
hertim weke xortên welatê 
me yên zêrevanên hebûn û 
azadiyê, di çeperê parastina 
welat de ne û sîngê wan 
armanca tîr û kevana neyarên 
bedevî û hebûnê ye. lewma 
roj nîne ku nêçeyên ne bi 
xêr li dor daristanên welêt 
kezeba meriv neşevitînin. Lê 
ya ku hewce ye were zanîn, 
eva ye ka gelo çi siyasetek di 
pişt de heye ku dijmin wiha li 
jingeha Kurdistanê bi kerb û 
kîn e?

Piraniya zaniyarî û fakterên 
li dor vebirandina daristan û 
lewitandina jîngeha Rojhilatê 
Kurdistanê vê rastiyê didin 
kifşê ku herî zêde hewlên 
alozkirin û şevitandina jînge-
ha Kurdistanê di bin serê 
rekxistinên leşkirî û ewlek-
ariyên rejîma Îranê de ne û 
rasterast jî bi destûra berpir-
siyarên paye bilind ên rejîmê 
dimeşin.

Rejîma Îranê ji bilî binpe-
kirina mafên mirov di Kurd-
istanê de, ji hemû derfetekê 
mifah vergirtiye ku mafê 
hebûna jîngeha paqij jî ji gelê 
Kurd bistîne. Lewma ji bilî 
siyaseta bişavtina neteweyî 
di rengê sor û sipî de, heta 
ji dest hatibe hewil daye ku 
jîngeha welatê Kurdan jî 
nesax bike. Siyaseta  gemar 
ya rejîmê di qada lewitandina 
jiyan û jîngehê di welatê me 
de, bi awayekî ber çav li dor 
daristanên welat dimeşin û 
her sal ew siyaseta rejîmê 

xurt û xurtir dibe.

Lê çima şevitandina daristanan?

Serbarê vê hindê ku rejîmê dest bi ser hemû samanên xwezayî yên ser û jêr erd yên Kurdistanê 
de girtiye, çima birîn û ji holêrakirina daristanan, rejîmê têr nake ji hovîtiyê û dest dihavêje 
şevitandinê? Li gor baweriya pisporên warê jingehê, sîstema jingehî ya daristanên herêma Za-
grosê ku li devê gola Urmiyê ve dest pê dike û heta qontarên çiyayên Luristanê diçe, yek ji 
balkeştirîn û bi vectirîn sîstema jîngehî pêk tîne û rûberê vê nezîk 5 heya 6 miliyon hêktaran e.  
Daristanên herêma Zagrosê ji bilî bivecbûnê di qada parastina pagijî û paqijkirina hewa û hawir-
dorê jiyanê de, ji aliyê torîzm û geştiyariyê ve jî balkêş in ku dikarin xêr û bêreke zedê ji akinci-
yên herêmê re hebin. Yek din ji taybetmendiyên daristanên herêma han xwe cebirandin û ber-
firehbûna bi lez a vê ye, lê mixabin siyaseta şevitandinê ya neyaran nemaze di wan çend salên 
borî de bi terzeke berfireh ev taybetmendî asteng kirine.

Di vir de hekî em bala xwe bidine şiroveyên pisporan, zêdetir hovîtî û dijmintiya rejîma Îranê bi 
gelê Kurd re eşkere dibe.

N: Serbest Urmiye

Li gor şirove û ramanên pispor û jîngehparêzan, şevitandina daristanan û hebûna berdewam a 
agir û dûkelê bi terzeke berfireh di herême de, bandoreke nerênî li ser jiyanê heye û toz û dûkel 
a zêde di hewa de ji bilî astengkirina jiyana normal a merivan, gefê ji berfirehbûna giya û jiyana 
heywanan jî dike û dibe sedem ku baran û lehî pitir zirarê bidin axê û bi xasma erd û çandiniya 
herêmê.

Di vê derheqê de jî siyaseta erdê şevitî, siyasetek e ku li mêj ve ye li ser jingeha Kurdistane tê 
cîbicîkirin û demûdezgehên ewlekarî û leşkirî yên rejîma Îranê di terzên cur bi cur de daristanên 
welat ku weke me berî jî got zêrevanên bedevî û paqijiyê ne, dişevitînin. Ya ku di encama vê 
siyasetê de jî xuya ye, şevtandin û lewitandina rûbereke zaf e ji daristanan ji gula Urmiyê ve bi-
gire heya Luristanê. Ji aliyeke din ve rejîm hewil dide bi lewitandina jingehê bi taybetî di xalên 
sînorî li herdu aliyên sînorên destçêkirî yên xwe tevî dagîrkerên din ên Kurdistanê, herêmên ser 
sînor, hertim ji bo parastina ewlehiya  rejîmê, ji akinciyan wala were ragirtin. Eve jî di demeke 
de ye ku berpisiyarên ewlekarî û leşkerî yên rejîmê hertim vê gotinê dubare dibêjin ku parastina 
ewlehiya me, bal me girîngtir e ji parastina jingeh û daristanên we.
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Roj li pey rojê derbasbûn 
û îdareya jiyanê di welatê 
belalêdayî ya Îranê û ne-
maze li Kurdistana Rojhilat a 
dagîrkirî û di bin siya desthi-
lata herî xwînmij û dîktator a 
Komara Îslamî a Îranê bi-
zehmet û dijwar dibe û gi-
ranbûna hewcehiyên jiyanê û 
sifreya betal a xelkê belengaz 
û êxsîrê destê rejîma nezan û 
kevneşop û mirovkuj a Teh-
ranê, hêvî û rêya jiyanê bi 
asteng û pir arîşe kirine.

Serbarê wan soz û ehdên 
direvîn ku rayedar û ber-
pirsyarên rejîmê derheq 
kontrolkirina rewşa bazar û 
pêşîgirtin ji giranbûna hew-
cehiyên jiyanê didin xelkê, lê 
her roj bazar girantir û pereyê 
Îranê bê erziştir û feqir û he-
jarî bilindtir û zêdetir dibe. 
Pêla nû a çend hind zêdetir-
bûna nirx û buhayê pêwîstî 
yên jiyana xelkê, nigeranî û 
bêhêvîtiyeke zêdetir di nava 
xelkê belengaz ên wî welatî 
de çêkirye û bi awayek ku 
êdî piraniya xelkê şiyana 
dabînkirina pêwîstyên jiyan 
û nanê ser sifreya rojane ya 
xwe tininin.

Tenê di wan çend rojên 
derbasbûyî de, buha û nirxê 
her yek ji pêwîstiyên weke: 
“Nîsk 11.1 ji sedê, kîloyek 
çaya biyanî 77 ji sedê, 
birincê Îranî %21.4, birincê 
biyanî %34, pîwaz %39.1, 
goştê golikê 10.4 ji sedê, 
moz %34.1, baqlawa %60.2 
bi awayek berçav zêde kirye. 
Herwisan buhayê her yek ji 
badimcan, makaronî, pet-
ate, zebeş, nan û …hwd, bi 
rêjeyek berçav zêde kirye.

Bilindbûna nirx û buhayê 
erd û xanî û maşîn û alavên 
tirombêlan, giranbûna kiraya 

Pêla nû a bilindbûna hewceyiyên jiyanê û sifreya xalî a xelkê di Îranê de

N: Dara Natiq

xanî û dukanan, giranbûna kiraya hatûçûn û şewatê, bilindbûna nirxê cilûberg û pêwîstiyên din 
yên nav mal û jiyana rojane ya xelkê, ji wan arîşe û dijwariyên jiana rojane ya xelkê Îranê ye 
ku di pêla nû a giranbûna bazarê di çend rojên derbasbûyî de, hind zêdetir barê ser milê jiyana 
xelkê diwartir û pir astengtir kirye.

Aboriya Îranê her roj kaviltir û aloztir dibe. Herifîna bingeha aboriya wî welatî li encama siya-
setên şerxwazane û guhnedan bi yasa û zagonên navdewletî û îdarekirina şaş û dizî û fesada 
malî, bi talanbirina serwet û heyiya welat û parvekirina malê xelkê û heyiya welat bi ser girûpên 
terorîst û tundajo yên herêmî, bûye sedema bilindbûna nirxa bazar û bê buhabûna pereyê Îranê û 
giranbûna jiyanê ser milê xelkê û bêdadî û jêhelçûna rêjeya bêkarî û feqîrî û hejarî û serîhildana 
bi sedan diyardeyên biyom û kirêt yê civakî. 

Di encama siyasetên şerxwazane û pawanxwazane yên rejîmê û hewildan bo destpêregehîştin bi 
çekên etomî, saportkirina girûpên terorîstî, dest têwerdan di kar û barê welatên cîran û têkdana 
tenahiya cîhanî û herêmî, herwisan guhnedan û binpêkirina yasa û rêsayên navneteweyî û kuştin 
û fetisandina dengê azadiyê û tepeserkirina azadîxwazan, pirosesa dorpêçên herî tund û bi ban-
dor û dîrokî ji aliyê Amrîkayê ve bo ser wî welatî berdewam e û wê yekê ji bingeha aboriya 
welêt bi tewahî jihev herifandiye û bûye sedema bilindbûna buhaya pêwîstiyên jiyana xelkê û 
jêhelçûn û zêdetirbûna asta bêkarî û feqir û hejariyê di civakê de. Bi awayek ku êdî xelkê şiyana 
kirîn û îdarekirina jiyanê tininin. 

Xelkê belengaz yê Îranê bûne qurbaniya siyasetên şaş û dujminkarane yên nîzama kevneşop û 
mirovkuj ya Komara Îsalamî a Îranê. Zarok û malbat û kes û karên berpirs û rayedarên wî welatî 
di bin siya dizî û talankirina serwet û samana wî welatî di jiyanek aram û xweş û li welatên herî 
pêşkewtî yên cîhanê de jiyan dikin û ji xwe re biheştek xeyalî awa kirine lê xelkê belengaz û 
qurbaniyê siyasetên şaş yê rejîmê ji şiyana dabînkirina bijêva jiyana xwe tininin û sifreyên mala 
wan xalî û her roj şermezarê malbat û zarokên xwe dibin û bi zikên birsî şev û rojên xwe bi 
dawî tînin. 

Cuda ji birsîtî û bêdadî û feqir û hejariya bê wêne, civatgeha wî welatî bi awayek herî hovane û 
her roj tên tepeser kirin û girtin û kuştin û eşkencekirin, beşek ji para rojane ya wî xelkî ye. Êdî 
civatgeha wî welatî bi tev ol û ayîn û netewên wî welatî ji wê desthilata dîktator bêzar bûne û 
her roj dengê nerazîbûn û hawara azadîxwazî û rizgariyê ji wî welatî bilind û bilindtir dibe. Re-
jîmê bi tewahî rewaya xwe ji nava xelkê wî welatî de ji dest daye. nîzama şikestxwarî û xwese-
pên a komara Îslamî a Îranê şiyana îdarekirina welat û bersivdana wîst û daxwazên xelkê nine û 
nikare çareseriyekê bo krîza welat bike. Destpêka herifîna wê rejîmê dest pê kiriye û şoreşa wê 
carê yê civatgeha têniyê azadî û rizgarî û serbestiyê, wê text û bextê wê nîzama xwînmij ji hev 
hiloşîne û hewayê azadiyê yê di demek nêzîk de per û balê xwe bi ser tewahiya welat de bikêşe.
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Tundûtîjiya dijî jinan di Îranê û Rojhelatê Kurdistanê de

Di her sîstemekê de, mafê 
her kesê bi yasa û zagonan 
ve tê kivşkirin. Di sîstemên 
demokratîk de maf, azadî 
û ewlehiya hevwelatiyan 
bi rêka yasayê ve tê paras-
tin. Di sîstemek han de 
hemûmerivek li gor dîtinek 
merivane, xwediyê nirxek 
beramber û wekhev e.

Berevajî sîstemên de-
mokratîk, sîstemen dîktator, 
tûtalîtaristî û paternalîstî, li 
pêş her tiştekî de cudakariyê 
bi rêka zagonan ve didin 
zeliqandin û xîmê tundûtîji-
yan li ser wê esasê avadikin 
û cehd dikin ku di civakê de 
wê yekê bikin tiştek xwezayî 
û adetî. Di her civakekê de 
bi wê qasê ku mêr ser dest û 
xwedî desthilat bin, ew qas jî 
asta tundûtîjiya jiyan di hem-
ber jinan de bilind dibe.

Di makezagona Komara ter-
orîstî a Îranê de jî, ji ber ku 
bikaribin rûmetek merivane 
bidin makezagona xwe, 
wekheviya jin û mêran di 
benda 2, 20, 21 û 22`an ya 
makezagonê de hatiye qey-
dkirin. Lê di yasaya medenî, 
li gor adetê cihgirtî di civak, 
malbat, meydana kar, xwen-
din û sîstema perwerdehiya 
Komara Îslamî de, berevajî 
wê yekê, ne tinê wekheviya 
mafê jin û mêran nayê paras-
tin, lê ew sîstem bi xwe 
alîkar e ku dijî jinan bi her 
awayekê tundûtîjî jî bêne 
meşandin.

Armanc li peyva tundûtîjî di 
wir de yanî ”karek ku bi dijî 
kesek din tê kirin ku dibe 
sedemê êşandin, birîndarki-
rin, tirsandin yan şkanina wê 
ku ew yek bibe sedem ku ew 
kes li dijî îradeya xwe tiştekê 

bike an jî dev ji wî karê xwe 
ku hez dike bike, berde.”
Ew têgiha hemû şêweyê 
tundûtîjiya pîskolojîk, axaft-
inî, cinsî, aborî û fîzîkî li xwe 
ve digre.

Yasayên hikûmeta terorîst 
a Îranê ku li ser bingeha 
Îslama Xumeynîstî hatiye 
danîn, jinê bi milkê mêr di-
hesibîne û berevajî ew tiştên 
ku li makezagonê de li ser 
wekheviya mafê jin û mêran 
hatiye nivîsandin, yasyên 
din wê yekê red dikin û di 
kiryar de jî çi wekheviyek 
nayê parastin û hemû cureyên 
tundûtîjiyan li hember jinan 
bi awayê sîstematîk têne 
meşandin û ew yek bûye 
beşek li kultûra civakî di 
Îranê de. Di pêxema baştir 
cihgirtina wê kultûra seqet 
jî, rêjîm bi hemû qavet û 
îmkanatên heyî, cehdê dike; 
bo mînak: Li rêka piropagan-
daya olî, sîstema perwerdeyî, 
weşandina piropagandeyan 
li ser ragihandinên komî û 
reklam bi rêka daliqandina 
bîlbordan di kolanên bajaran 
de dixwaze hizra mêran li 
gor nirx û adetên gemar yên 
Komara Îslamî qalib bide.

Zevaca bi zorê mînakek xurte 
bo nîşan dana meşandina 
hemû cureyên tundûtîjiyên 
di civakê de. Ew yeka zor-
tir li hember jinan têkirin, 
lê hindek mêr jî li wê yekê 
bêpar nemane. Zevaca bi 
zorê yanî neçarkirina kesekê 
bi zevacê berevajî hez û dilê 
wê/î. Di Sîstemên demokratîk 
de zevaca bi zorê ne tenê 
rê pê nedayî ye, lê cirm tê 
hesibandin û kesê ku wî karî 
bike, dikare rastê girtîgeh yan 
cezakirin bê. Ji ber ku eve 
mafê her kesekê ye ku bi xwe 
hevjîna/ê xwe hilbijêre û dê 
û bav (mezin) mafê wan nîne 
ku berevajî xwast û heza ke-
sekê, wan mecbûr bi zevacê 
bikin.

Di Îranê de çi dezgehek nîne 
ku erkê wê parastina jinan be 
li hember tundûtîjiyan, ji ber 
ku jin namûsa bav, bira, mêr 
û endamên din yên malbatê 
tê hesibandin, tundûtîjî jî ji 
aliyê wan ve hember jinan 

N: Elî Munezemî

wek pirsgirêkek malbatî tê dîtin û kes xwe tevlî nake.

Ji ber ku jiyana malbatî xwediyê sînorê xwe yê taybet e, 
tundûtîjiyên di wê çarçoveyê de li hember jinan têne kirin, bi 
nepenî û veşartî dimînin. Tundûtîjiya cinsî ji ber ku tabûye 
di civakê de, kêmtir li hemû şêweyên din bas jê tê kirin. Bi 
xasma eger ew yeka di navbera jin û mêran de biqevime, ji 
ber ku ol jinê bi milkê mêr dihesibîne, ew yeka ne tenê nayê 
rexne û şermezarkirin, belkî wek mêranî û bi posîtîv bo mêran 
tê hesibandin. Di tundûtîjiya cinsî de jin her tim gunehbar tê 
dîtin û li ber jinbûnê, sûçdar tê hesibandin û tê gotin ku ”eger 
ha nekira, wiha nedibû” û bîrûraya giştî ya civakê semxatra ew 
nirxên civakî, naxwaze rastiya bibîne û rêjîm jî bi sîstematîk-
kirina wan nirxan, bûye sedem ku ew yek zêdetir di civakê de 
pêşbikeve.

Çarenivîsa jinan di Rojhelatê Kurdsitanê de jî ne tenê li çar-
enivîsa jinên Îranê cuda nîne, lê ji ber kolonîzekirina Rojhelata 
welatê me ji aliyê dagîrkerên Îranê ve, siyasetên wê sîstema 
dagîrkar, jiyana jinên kurd di Rojhelatê de çend beramber xi-
rabtir li ya jinên Îranî kiriye.

Berevajî komara dijî meriv a Îslamî, armanca bizava mafx-
waz a gelê kurd, pêkanîna civaka demokratîk e ku têde hemû 
hevwelatiyek bi hukmê xwezaya xwe ya merivane, xwediyê 
maf, azadî û nirxa wekhev bin û dibe xwediyê îmkan û der-
fetên beramber ên xwendin, kar, jiyana taybetî û mafên din 
yên civakî bin ku ”layiq”ê hevwelatiyek civakî ku xwedî 
”sivîlîzayon” û şaristaniyet e. Di wê civakê de yasa bo hemûy-
an wekhev e û kur li keçan girîngtir nînin. Di bin siya hikûme-
tek demokratîk de, cudakarî bi çi cureyekê nayê pejirandin. 
Cudakarî bi wê wateyê ye ku ”kesek, rêxistinek yan dewletek 
bi kesekê re xirabtir li kesê din di zirûf û şertên wekhev de ref-
tar bike.” Cuda karê zêdetir bi sedema neteweyî, cinsî, rengê 
çerm, ol, temen, girêdayîbûna siyasî û xwediyê pêdawîstiye 

taybetbûn dikare were kirin.

Erkê ser milê azadîxwazên kurd e ku cehd bikin wekhevî 
zêdetir di civakê de pêşbikeve û ew erka wek xalek herî bihêz 
ya merivên xwediyê sîmaya demokratîk e. Di wê meydanê de 
dibe mêr xwe li jinan erkdartir bizaninin û di pêxema jiholêra-
kirina tundûtîjiyan hember jinan di malbatê û civakê de cehd 
bikin û bi jinan re û xebata wan re alîkar bin.
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Dema ku xebatkarên doza 
Kurdayetiyê berdewam dibin 
em di pêxema bidestxistina 
maf û azadiya gel dixebitin, 
berpirsayetiyekî mezin û pir 
girîng dikeve ser milê wan.
Bi taybetî part û aliyên 
şoreşvan û siyasî yên Kurd 
ku bo rizgariya Kurd û Kurd-
istanê dixebitin û hilgirê 
stratêjiya netewî ne, ji her alî 
û kesekê zêdetir berpirsayetî 
dikeve ser milê wan.

Çimkî hêla xebata wan li 
ser pirsa netewî ye û hêz 
û şiyana wan di 3 warên 
mirovî, madî, û me`enewî de 
ji aliyê gel ve tête dabînkirin 
û xwediyê piştevaniya bê 
dûmahî ya gel e.

Heya lêre mesele gelek xûya 
û rohn e, lê kanê em bizanin 
hem gel û hem xebatkar di 
hember hevdu de çi berpir-
sayetî hene û ev xebate dibe 
çawan bimeşe û barê xebatê 
dikeve ser milê kê?

Bê guman bersiva wan 
pirsyaran renge cem hemî 
kesê hebe ku kê û kîjan alî 
çi berpirsayetiyek dikeve 
ser mila û erkê meşandin û 
gihandina xebatê bi armanca 
çawan tête parvekirin.

Lê tenê ewa merc nîne ku 
bersiva vê pirsyarê bizanin, 
belkî çiqas xwe erkdar di-
zanin û milê xwe didine ber 
barê giran a vê xebatê.

Hekî em basê erkê şorişvanan 
û Partiyan bikin ku bona 
gihîştin bi armancên netwî 
xebatê dikin, heçî kîjan ji 
Partiyan gorî stratêjî û tak-
tîka xwe û diruşm û bernama 
xwe, karê xwe dike û siyas-

Xebat bo bidestxistina mafê gel e

N: Nûredîn Sofîzade

eta xwe dimeşîne, û gorî derfet û îmkanan renge awayê xebata xwe jî biguhere.

Di vê derheqê de ger em vegerine ser şoreşa Kurd di Rojhilatê Kurdistanê û bi taybetî basê pirs 
û xebata netewî bikin, hewceye ku bas ji dîroka 75 saliya Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê 
(PDKÎ) bikin.

PDKÎ di heyamê wan 75 salan de, gorî hêl û stratêjiya xebata xwe ku li ser bingeha nasyonalîz-
ma netewî hatiye danîn û Partiyekî Netewî-Demokratîk e, gorî qonax û derfet û îmkanan xebat 
kiriye û nehêlaye pirsa netewî di Rojhilatê Kurdistanê de bêdeng bimîne û ev xebat raweste.

Di vê xebatê de gelek xwîn daye, gelek dijwarî kêşaye, gelek ewraz û nişîv boherandine, di vê 
xebatê de di warên rêkxistinî, siyasî, dîplomasî, leşkerî, teblîxî…hwd de, gelek bandor hebûye û 
kariye hebûn û man û xebata gelê Kurd di vê perça Kurdistanê de biparêze û biselimîne.
Wê Partiyê bi xebata xwe kariye asta hişyariya netewî di nava civatên xelkê Kurdistanê de bigi-

hîne qasê herî bilind, wê Partiyê bi xebat û keda xwe, kariye îradeya mafxwaziyê di nava gel 
de bihêz bike, kariye dengê şoreşa Kurd û mafxwaziyê bigihîne asta navnetewî, kariye pîlan û 
dujminayetiya hikumata tehranê û zilm û zora li ser Kurdistanê bo hemû dunyayê derêxe holê.
Bi saya vê xebatê û vê rêkxistinê ye ku îro rojê em dibînin ku gelê kurd di xebata li dijî dîktato-
riyê pêşeng e û di Îranê de serî di nava seran de ji her alî û neteweyekê bilind tir e.

PDKÎ di vê xebatê de gelek nirxên giran dane. Rêberên mezin yên wekî “Pêşewa Qazî mi-
hemed, Dr. Qasimlo û dr Şerefkendî” û dehan endamên dinê yên rêberiyê û pitir ji 5 hezar 
kadr û pêşmerge û endam, fidayê rêbaza gel kirine û di pêxema armancên gel de canê xwe gorî 
kirine. 

Ew Partiya niha jî berdewam e û heya gihîştina bi armancên bilind yên gel û gihîştin bi rizgari-
ya netewî ji çi cure xebat û qurbanîdanekê qusûriyê nake û dê berdewam be û gorî şiyana xwe û 
derfet û îmkanan, dê ji heçî mêtodekî xebatê mifahê wergire.

Lê ev xebat dê çawan bête meşandin û dikare çawan ektîvtir be û nesekine heya digîje arman-
can, ev jî bersivekî dinê dixwaze, ku min di destpêka vê nivisînê de amaje pêdabû ku erk tête 
parvekirin, û dema Partiyekî xebatkar û netewî di nava gel de hebe, parek ji xebatê dikeve ser 
milê xelkê Kurd.

Hekî gelê me bixwaze bigihîje armancên bilind ên netewiyên xwe, nikare herwisa temaşevan 
be, erkê ser milê wane ku piştevaniya Partiya xwe ya di qada xebatê de bigrin.
Divê di warê me`enewî, madî û mirovî de vê Partiyê teyar bikin.

Hekî çi bêguman heya niha ev xebat berdewam e, bi piştevaniya gel bûye, hekîne, tu xebatek 
nikare berdewam be û heya gel xwîna nû nede ber vê xebatê.
Îro û di vê qonaxê de her yek ji takê Kurd di Rojhilatê Kurdistanê de divê xwe xebatkar bizane, 
divê gorî îmkan û derfetê beşdar be di vê xebatê de, divê her derî bikine qada xebatê, heya ku 
dijmin bizane çi şoreşa pêşmerge di çiya, çi zanîngeh û bazar yek armanc û yek xebatê dikin û 
kevtine bi dû yek armancê.
Tenê bi yekîtî û hewahengiya di navbera gel û şorişvanan de ye ku ev xebat dikare bigîje 
meqsedê.

Bi keyfxweşî ve niha her wisa ye ku hewceye, lê nabe ku em vê yekê bes bizanin.
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Nerîna Lîderan

“Mike Pompeo”:

“Rûsiye û Çîn çavnihêr in ku tank 
û çekan bifiroşine Îranê”.

“Brian Hook”:

“Îran dibe bersîva dîplomasiya me 
bi dîplomasiyê bide”.

Mihemed Cewad Zerîf:

“Tehran pêş wê ku Donald Trump 
bê ser kar digel “Washington”ê 
lihev hatibû, lê niha çareseriya wê 
pirsgirêkê bi “Donald Trump” û 
hilbijartinên Amerîkayê re girê-
dayî ye”.

Rejîm dixwaze cihên dîrokî yên Kurdistanê ji nav bibe

Bêparbûna hepsiyekî siyasî yê Kurd ji dana mirexesiyê

N: Eskender Ceiferî 

Şûnwarên dîrokî yên Îlamê 
ber bi jinavçûnê ve diçin
Li parêzgeha Îlamê, nêzîkî 
hezar û 500 şûnwarên dîrokî 
û kevnar hene. Îlam ji ber vê 
jî weke bûka Zagrosê hatiye 
binavkirin.

Ew hemû şûnwarên dîrokî ku 
beşeke wan pêşîneya Kurdan 
nîşan didin, heya niha nek-
arîne bibin sedema pêşketina 
torîzmê li wê parêzgehê. 
Sedemek jî girîngînedana 
aliyê hikûmî bi Rojhilatê 
Kurdistanê ye û sedema din 
jî nebûna planeke baş e ji bo 
parastina şûnwarên dîrokî.

Gelek ji wan şûnwaran rastî 
êrîşa dizan tên. Dîroka Kur-
dan bi pereyekî kêm tê firo-
tin. Talankirina wê dîrokê, 
ne tenê ji aliyê dizan ve ye 
lê belê carna jî aliyê hikûmî, 
wan kelûpelên kevnar dibe 
û bêy ku ti lêkolînekê li ser 
wan bike, difroşe.

Gelek ji wan şûnwaran jî, ji 
ber nebûna alîkariyên saziya 
Mîratên Çandî rastî herifînê 
tên. Lehî û barîna zêde ya 
baranê jî hin ji wan rastî xi-

rabûnê tînin. Lê saziya navborî ragihandiye ku bûdceya pêwîst 
ji bo nojenkirin yan jî parastina wan cihên dîrokî nehatiye 
dayîn. Herwisa beşek ji bûdceyên ku ji wê saziyê re têne 
mezaxtin, ew sazî ji bo geşepêdana çanda îslamî terxan dike û 
karê wan bi parastina wan şûnwaran neketiye ku behsa dîroka 
Madan dikin.

Ehmed Şohanî parlamenterê berê yê Îlamê dibêje hewlên ciddî 
ji bo parastina dîroka şaristaniya Îlamê nayên dîtin û pêwîst e 
dewlet ji bo nehêlana vê xemsariyê, tevbigere.
Parêzgeha Îlamê ku bi dîroka xwe ya şaristaniyê bi 10 hezar 
salan, 1500 şûnwar ji Kurdan re hêlane, her sal çendek ji wan 
şûnwaran ji dest dide.

Kela Hizaranî li Abdananê, yek ji wan cihên dîrokî ye ku 
dîroka wê vedigere ji bo serdema Sasaniyan. Lê niha dîwarên 
wê ji ber nojennekirinê, rastî herifînê tên.

Kela Sikesan jî, ku dîroka wê ya serdema Madan e, beşeke 
zêde ji odeyên wê hiloşiya ne û pêwîstiya wê jî bi parastinê 
heye.

Çend salan beriya niha hin nivîskarên Îlamî, di nameyekê de ji 
saziya Mîratên Çandî xwastin da ku Poşt Qele li 5 kîlometriya 
bajarê Abdananê nojen bikin ku beşeke dîwarên wê ji ber rabû-

na lehiyê, xira bûne. Lê tevî ku soza nojenkirinê hate dayîn, 
dîsa jî ew nehatiye parastin.

Ebdulmakil Şenbezade berpirsê ragihandina wê saziyê dibêje 
bûdceya herî zêde, ji bo parastina qebrên neviyên îmamên şîe 
li wir têne xerckirin. Destûra ku ji wan re hatite dayîn, ev e ku 
erka wan piştî parastina mezargehên neviyên îmaman, pişt re 
parastina şûnwarên dîrokî ye.

Hepsiyê Siyasî yê Kurd yê 
bi navê “Tehsîn Pîrozî” 

di girtîgeha Bender Ebasê de 
ji mafê mirexesiyê bêpar bû û 
heya niha berpirsên girtîgehê 
bi dana mirexesî bi navbirî re 
lihev nehatine.

Ew hepsiyê siyayî yê Kurd 
xelkê gundê “Serdûş” a ser 
bi bajarê Merîwanê ye û di 
dema hepsîbûnê de ji dana 
mirexesiyê bêpar bûye.

Tehsîn Pîrozî, sala 1398`an 
ji girtîgeha Merîwanê bo 
girtîgeha bajarê Sine hatibû 

veguhastin û 4 meh berî niha bo girtîgeha bajarê Bender Ebasê 
hatibû veguhastin.

Ew hepsiyê siyasyî di meha Reşeme ya 1397`an de ji aliyê 
dadgeha leşkerî a Merîwanê ve bi tohmeta “sîxurîkirin û 
alîkarîkirin digel yek ji Partiyên Kurd ên opozîsiyon ên 
hikûmeta Îranê, bi 15 sal heps û bo girtîgeha bajarê Bender 
Ebasê hate dûrxistin.

“Donald Trump”:

“Îran bila ji bo livevkirin digel 
me çavnihêrê encama hilbijartina 
Amerîkayê nemîne”.
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Hevpeyvîneke kurt digel rêzdar Xêredîn Murad kesayetiyê naskirî ê 
Rojavaya Kurdistanê li ser rewşa Rojavaya Kurdistan û Sûriyê

Tê çaverêkirin ku di demeke 
nêzîk de, yasaya “Sîzer” ya 
ji hêla Amerîkayê ve hatibû 
ragihandin, ji bo sepandina 
sizayên aborî û darayî û 
teknolojî li ser rêjîma Sûrî, 
bikeve warê praktîk de. Li 
gorî şirovekarên siyasî dibe 
ku bicihkirina wê bibe fak-
ter ji bo bidawîkirina krîza 
Sûriyê, nemaze ku gefên 
Amerîkî ji bo sepandina siza-
yên zêdetir li ser rejîma Sûrî 
heta piştî belavbûna vîrûsa 
korona (Covid 19) nehatin 
rawestindin.

Di heman dem de, di rojna-
meyeke rûsî de ya nêzîkê 
serokê Rûsiyê Putîn, rexne 
li gendeliya darayî ya serokê 
Sûrî hat girtin, û balyozê 
Rûsya li Şamê “Alexander 
Yevimov” wek nûnerê tay-
bet yê Putîn ji bo pêwendi-
yan digel Sûriyê hate 
destnîşankirin, û ev gav di 
baweriya hin çavdêrên siyasî 
de bi peydabûna boçûneke 
Rûsî ya nû hat texmînkirin, 
tevî ku “Yevimov” tekez kir 
ku ti cudabûn nînin di têkili-
yên Rûsya-Sûrî de.

Ji aliyekî din ve, hewldên 
Amerîkî-Fransî ji bo pey-
dakirina rêkeftineke kurdî-
kurdî didomin, û ji bo bêhtir 
li ser rewşa niha ya li Sûriyê 
û rewşa kurdî rawestin, li 
gel siyasetmedarê kurd yê 

navûdeng “Xêredîn Mirad” 
ev rewş me bi hev re, parve û 
şirove kir.

Xêredîn; rewşa Sûriyê bi 
rewşeke pir aloz da zanîn, 
ji ber destêwerdanên gelek 
dewletên herêmî û aliyên 
navdewletî û milmilana li ser 
Sûriyê, ku her aliyek rewşa 
wê li gorî berjewendiyên 
xwe dibe pêş. Siyasetmedarê 
kurd, dît ku di hêlên pan 
de nîşan hene li ser hebûna 
planeke hevbeş ya Amerîkî-
Rûsî, ku her du dewlet kar 
dikin ji bo bicihkirina wê, û 
di vê çarçovê de dît ku wê 
yasaya “sîzer” wekî heman 
biryara Amerîkî ya di sala 
2014-an de ya derbarê bi-
karanîna çekên kîmyayî, 
wekî gef ji bo zêdekirina 
guvaştinê li ser rejîmê bi-
hête bikaranîn, ji bo kêmki-
rina destêwerdana Îranê di 
karûbarê Sûriyê de, û qe-
bûlkirina hin merc û şertên 
nû. Herwiha bal kişand li 
ser rewşa aborî ya dijwar 
ku gihiştiye asta felaketeke 
mirovî ku zêdetir wisa wê 
rewş ber bi krîzeke din biçe, 
nemaze li deverên kurdî 
yên di bin dagîrkeriya Tir-
kiyê û çeteyên “artêşa azad” 
de, ku gelê kurd li Efrîn û 
Serêkaniyê û Girêspî ji hemû 
aliyan hatiye dorpêçkirin û 
jiyana rojane gihiştiye asteke 
mirovî ya herî xirab, lewra 
ku dema yasa “Sîzer” bihête 
bicihkirin digel bargiraniya 
rewşa darayî ya heyî, wê 
rewşa Sûriyê bi tevahî aloztir 
bike, hevdem ku Amerîka 
ewlehiya xwe liberçav digire 
di sepandina her sizayekê de 
û herwiha ewlehiya Îsraîl jî 
liberçav digire, hevdem ku 
naxwaze rejîmê bi hêsanî ji-
nav bibe, û valehiyekê peyda 
bike û krîzê bi krîzeke mez-
intir çareser bike, ku Amerîka 
bêhtir dixwaze krîza Sûriyê 
bi aştiyane û rêkûpêk çareser 
bike.

Xêredîn di vê çarçovê de 
pêşbînî kir ku rewşa Sûriyê 
bi aştiyane li gorî biryara 
navdewletî 2254 çare-
ser bibe, yan jî bi awayekî 

nêzîkê vê yekê, û da zanîn 
ku hewldanên Amerîkî yên ji 
bo peydakirina lihevkirineke 
kurdî-kurdî dikevin di çar-
çovê van amadekariyan de, 
û hêvî xwest ku ev hewldan 
serbikevin li ser binyatê 
misogerkirina mafên netewî 
yên gelê kurd li Sûriyê. Birêz 
Mirad dît ku tevgera kurdî 
gelek derfetên zêrîn û dîrokî 
di dema borî de ji dest dan 
bi sedema parçebûna tevgera 
kurdî di navbera (rejîmê û 
Îranê) ji aliyekî ve, û (îtilafê 
û Tirkiyê) ji aliyekî din ve, û 
xuya kir ku “îtîlaf” nemaye 
opozsyon û bûye darûdestek 
û beşek ji siyaseta Tirkiyê, û 
da zanîn ku Rûsya û Amerîka 
li doza kurdî wek dozeke 
kelturî temaşe dikin û oto-
nomoya tê pêşniyarkirin ji 
aliyê Rûsya zêdetirî mafên 
welatîbûnê û kelturî nîne, 
ku hêjî nêrîna fermî ya 
Amerîka, Ewropa û Rûsiya 
li asta pêdivî nîne, û doza 
kurdî wekî dozek netewî 
ya cuda nabînin, jiber ku 

gelek aliyên herêmî bi tay-
betî Îran û Tirkiyê û rejîm û 
opozsyona Sûrî jî, doza kurdî 
bi dozeke netewî nabînin û 
got ku gelek dewletên erebî 
yên xwedan seng û bandor 
wekî Erebistana Siûdî û 
Qeter û gelek aliyên Erebî û 
Îslamî hewl didin rê bigirin 
li pêş dubarebûna ezmûna 
herêma Kurdistanê li Sûriyê, 
û di vê çarçovê de bi bilindî 
hewldanên herêma Kurdis-
tanê û bi taybetî yên serok 
Mes`ûd Barzanî nirxand ji 

bo gihîştina lihevkirineke 
kurdî-kurdî û ji bo piştgiriya 
mafên gelê kurd li kurdistana 
Sûriyê. Mirad, tevî zehmetî û 
astengiyên mezin di navbera 
aliyên kurdî de, geşbîniya 
xwe nîşan da li ser serkev-
tina hewldanên niha yên ji 
bo tifaqeke kurdî-kurdî ji bo 
misogerkirina mafê netewî 
yên gelê kurd û dît ku divê 
kurd pêdagiriyê li ser doza 
xwe wek dozeke netewî 
bikin, ku nabe destberdarî ji 
mafên netewî û Kurdistana 
Sûriyê bibe, û tekez kir ku 
dema kurd pêdagiriyê li ser 
mafên xwe bikin, wê demê 
wê Amerîkî û Rûsî jî nêrîna 
xwe serrast bikin ji ber ku 
krîza Sûriyê bêyî çareserki-
rina doza kurdî çareser nabe.

Xêredîn got ku Rûsya jî 
piştgiriya rêkeftina kurdî-
kurdî dike, û bi dûr nexist 
ku roleke Rûsya hebe ji bo 
çareserkirina pirsa kurdî bi 
rejîmê re berî çareserkirina 
krîza Sûrî, û metirsiya xwe li 
ser rewşa deverên dagîrkirî 
“Efrîn, Girêspî, Serêkaniyê” 
anî ziman, û texmîn kir ku 
rewşa wan di çarçovê çare-
serkirineke giştî de çareser 
bibe, ku Tirkiyê di paşerojê 
wan deverên dagîrkirî wek 
barimte û kaxez li ser tevgera 
kurdî û Rûsya û Amerîka 
bikar bîne ji bo bihêzki-
rina pêgeha xwe di paşeroja 
Sûriyê de, û parastina ber-
jewendiyên xwe, û herwiha 
tirs û nîgeraniya xwe jî nîşan 
da li hember vê ku, Tirkiyê 
li van deveran bimîne wek 
dagîrkeriya wê li ser Qibrisê 
ya ji sala 1975 ve).

-Xêredîn Mirad; zindaniyê 
siyasî li salên 1970-1972 

-Sekirtêrê Partiya Çepa kurd 
1993-2005

-Sekirtêrê Partiya Azadî ya 
Kurdî 2005-2012

-Endamê komîta têkiliyên 
derve ya ENKSê 2012-2014

 -Ji 2014 ve kesayetiyekî 
siyasî a serbixwe ye

Xêredîn Mirad:

Tirsa min heye ku Tirkiye 
li herêmên dagîrkirî de 

bimîne, herwek çawa ji sala 
1975-an ve li Qibrsê maye.

A: Ebdulezîz Qasim
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Agirên çiyayên Zagrosê bû sedema canjidestdana çiyagerekî

Nûciwanekî Kurd bi awayekî xwebexiş çalên rêya Dizeya Urmiyê tijî dike

Xelkê Urmiyê li derheq nedana cewaza zeviyên xwe kombûnên nerizayetî lidar xistin

Di agirpêketina daristanên 
parêzgeha “Kohgîloye û 

Bûyêr Ehmed”ê de ku bo hey-
amê çend rojan berdewam bû, 
çiyagerekî xwebexiş ku cehda 
temîrandina agir dida, di nav 
agir de şewitî û canê xwe ji 
dest da.

“Elborz Zari`î” çiyager-
ekî xwebexiş bû ku, bi 
awayekî xwebexşane, li 
pêxema temirandina agirên 
ku bi daristanên “Zagros” 
di parêzgeha “Kohgîloye û 
Bûyêr Ehmed”ê  de ketibû, bi 
hegera şewitîna laşê wî, canê 

Pêka kurte vîdiyoyekê ku di nav torên civakî de hatiye be-
lavkirin,  nûciwanekî Kurd ê xelkê bajarokê Dizê ya ser bi 

Mirgewer a girêdayê bajarê Urmiyê, bi mere û axê çalên rêya di 
navbera Dize û Gîsiyanê de tijî dike.

Eve jî di halekê de ye ku ew rêya di navbera Dizê û Gîsi-
yanê de heyameke ku hemû bûye çal û kendalkol û berpirsên 
pêwendîdar yên rejîmê jî ti hewlekî nadin bo çêkirina wê rêyê 
û xelkê medenî û ciwanên wê deverê neçar in ku bi dest û em-
razên xwe wan rêyan çê bikin.

Ev kurte vêdiyoya ku ji wî nûgihanê Kurd di nav torên civakî 
de hatiye belevkirin, xemsariya berpirsên rejîmê li derheq pirs-
girêkên xelkê nîşan dide.

Ew rêya ku ew nûciwanekî Kurd çêdike, tenê rêya Dizê û 
Gisiyanê ji xwe ve nagre, belkî rêya cihên geştyarî yên wekî  
“Dalanper, Sûlava Soledokel û Bozê Sîna” jî, ji xwe ve digre.
Berpirsên rejîmê ti carî pirsgirêkên xelkê nabînin û tenê di 
fikra dizî û gendeliyê de ne.

Roja Şemî 30`ê Gulanê, xelkê şehreka Perwaz a bajarê Urmi-
yê yên xwediyê zevî ku nêzî 20 sal e rejîm cewaza avedaniyê 

nade wan û di vê derheqê de kombûnên nerizayetî lidar xistin.

xwediyê wan zeviyan yên şehreka “Perwaz”, nêzî 20 sal e 
çavnihêr in ku rejîm cewaza avadankirina xaniyan bide wan.

Eve di halekê de ye ku derdorên wê şehrekê hemû avedan 
bûye, tenê şehreka Perwaz e ku bi bê cewaza avedaniyê maye 
û nêzî 20 sal e ku xelkê wê şehrekê çavnihêrê cewaza avedani-
yê ne.

Her di vê derheqê de xelkê wê şehrekê kombûnên nerizayetî 
lidar xistin û daxwaza ji parêzgarê wê parêzgehê kirin ku ce-
waza avedankirina zeviyên wan bidin.

xwe ji dest da.

“Elborz Zari`î”, yekek ji wan 
çiyagerên jingehparêz yê En-
cumena Çiyagerî ya “Zagros” 
û yeyek ji endamên çalak yê 
girûpa jîngehparêziya “Sebz 
Gaman” bû.

Canjidestdana wî çiyagerê 
jîngehparêzî, di halekê de bû 
ku, li heyamê wan çend rojên 
ku agir daristanên “Zagros”ê 
dişewitandin, berpirsên 
rejîma Îranê, ti pêngaveke 
micid bona temirandina wî 
agirî neavêtin.

Piştî agirketina daristanên “Zagros”ê  di parêzgeha “Kohgîloye 
û Bûyêr Ehmed”, tevî hewlên xwebexşane û xweser bo temir-
andina agir, bi hegera asêbûna wê devera çiyayî û xemsariya 
navendên girêdayî yên rejîma Îranê, bi 100`an hiktar ji daristan 
û çêrîngehên wê deverê di agir de şewitîn. 
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Helbestvan û nivîskarê Kurd Reşîd Yûsifî bi koronayê wefat kir

Hunermend Kazo strana ‘Hewara Me’ belav kir

Helbestvan û nivîskarê Kurd ê ji Rojhilatê Kurdistanê, Reşîd 
Yûsifî ji ber pêketina bi vîrusa Koronayê li bajarê Sineyê 

koça dawî kir.

Li gor zanyriyan, nivîskar û helbestvanê Kurd Reşîd 
Yûsifî beriya çend rojan bi nexweşiya koronayê ketibû û li 
Nexweşxaneya Tewhîd a bajarê Sineyê hatibû razandin û çare-
serî werdigir.

Lê belê ji ber xirabûna rewşa wî ya tendirustî, Yûsifî roja 
Şemiyê 30ê Gulana 2020an di temenê 48 saliyê de li heman 
nexweşxaneyê bi sedema koronayê canê xwe ji dest da.

Reşîd Yûsifî di sala 1972an de ji dayik bûbû û ji salên 1990î 
ve heta sala 2000 li Encûmena Ferhengî Edebî û Hunerî ya 
Mewlewî yê Kurdî weke helbestvanekî ciwan roleke wî ya 
berbiçav hebû.

Heta niha dîwaneke helbestvan Reşîd Yûsifî çap bûye. 
RÛDAW

Di dema derbasbûyî de 
hunermendê Bakurê 

Kurdistanê, Kazo bi vîrusa ko-
ronayê ket û piştî çend rojan 
ji rizgarbûnê yekem berhema 
xwe piştî vê yekê belav kir.

Hunermend Kazo ji Rûdawê 
re ragehand, ev berhem bi 
navê Hewara Me ye û di 
vîdeoyekê de hatiye tomarki-
rin û ev dibe yekem berhema 
wî piştî ku bi vîrusa koronayê 
ket û jê rizgar bû.

Dengbêjê navdarê Kurd, 
hunermend Kazo û hevjîna 
wî meha roja 9ê Nîsana 
bihorî bi vîrusa koronayê 
ketibûn û li nexweşxaneyeke 
Stenbolê hatibûn razan-
din, herwiha keça wan a bi 
navê Rezan Şîrwan ku ew 
bi xwe jî stranbêj e, hatibû 
karantînekirin.

Kazo yek ji hunermend û 
dengbêjên Bakurê Kurdistanê 
ye û di sala 1950 de li Wanê 
ji dayik bûye û her ji zarokti-
ya xwe ve stran gotine
Hunermend û dengbêjê 
navdarê Kurd, Kazo ku 70 
salî ye, sala 1950an li gundê 
Govelek li parêzgeha Wan a 
Bakurê Kurdistanê di nava 
malbateke dengbêj de ji 
dayik bûye, û her ji zaroktiya 
xwe ve hunera resen a Kurdî 
û dengbêjî nas kiriye û di 

temeneke zû de dest bi dengbêjiyê kiriye.

Hunermend Kazo xwediyê 50 albumên stranan e ku gel ji wan yên dengbêjiyê ne. RÛDAW
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Di heyama 15 rojên desrbasbûyî de, 16 kolber li Kurdistanê hatine kuştin û birîndarkirin

Bi pişt girêdan bi amara tomarkirî ji navenda amar a Ajansa Nûçegihaniya “Kurdpa”yê de, 16 kolberên Kurd rêketa 1`ê Cozer-
dan heya 15`ê Cozerdanê, bi teqeya rasterast a hêzên leşkerî yên hikûmeta Îran û Tirkiyê li sînorên Kurdistanê hatine kuştin û 
birîndarkirin.
Li gelempera wî amarê 4 kolber hatine kuştin û 12 kolberên din jî hatine birîndarkirin.

Li ser hev di nav wan 16 kolberên kuştî û birîndarkirî de, 11 kolber bi teqeya hêzên leşkerî yên hikûmeta Îranê û 5 kolberên din jî 
bi teqeya hêzên leşkerî yên hikûmta Tirkiyê hatine kuştin û birîndarkirin.

Hêzên leşkerî yên hikûmetê li sînorên Kurdistanê bi bê agehdarkirina berê û bi bê berçavgirtina yesayên teqekirinê, kolber û kasi-
bkarên Kurdistanê kirine armanca gulleyên xwe.

Welatiyekî xelkê bajarê “Şino”yê bo girtîgeha bajarê Urmiyê hate veguhastin

Welatiyekî Kurd yê bi navê “Husên Ebdulazade” teman 26 salî û xelkê bajarê “Şino”yê, piştî bi dawî hatina qunaxa lêkolîna wî, 
bo girtîgeha bajarê Urmiyê hate veguhastin.

Ew welatiyê Kurd, roja Çarşemî 10`ê  meha Banemera Îsal, ji aliyê hêzên ewlehiyê ve hate binçavkirin û bo lêkolînê bo girtîgehê 
hate veguhastin.
Hêzên ewlehiyê ew welatiyê Kurd bi tohmeta “alîkarîkirin di gel yek ji Partiyên Kurd yên dijberî hikûmeta Îranê” binçav kirine.
“Husên Ebdulazade” heya niha di benda 3`ê a girtîgeha bajarê Urmiyê de ye.

Welatiyekî Kurd di bajarê Pîranşarê de hate binçavkirin

Roja Yekşemî 31`ê gulana 2020 an, welatiyekî Kurd yê bi navê “Omer Xakzade” kurê “Hasil”, xelkê gundê “Şêlimcaranî” a ser 
bi bajarê Pîranşehrê ji aliyê hêzên ewlehî ve hate binçavkirin û bo cihekî nexuya hate veguhastin.

Hêzên ewlehî, bi bê hebûna ti belgeyeke yasayî ew welatiyê Kurd binçavkirin û Heya niha li peyketina malbata wî bo agehdarbûn 
ji qedera kurê xwe bê encam maye.
Heya dema belavkirina vê nûçeyê, ji sedema binçavkirina wî welatiyê Kurd ti zanyariyek di ber dest de nîne. 

Bêparkirina du hepsiyên siyasî yên Kurd ji wergirtina mirexesiyê

Du hepsiyên siyasî yên Kurd di girtîgeha bajarê Erdebîlê  de yên bi navên “Hesen Cûcegelwanî” kurê “Ehmed” û “Wahid Bêhbe-
hanî”, ji heyama hepsîkirina wan heya niha, ji vergirtina murexesiyê bêpar in.
Pêka gotina çavkaniyek agehdar, berpirsên girtîgeha bajarê Erdebîlê bi awayekî berdewam daxwaziya murexesiya ew du hepsi-
yên siyasî yên Kurd red dikin.

Ew du welatiyên xelkê bajarê Pîranşehrê, reketa 14`ê Banemera sala 1397`an, ji aliyê hêzên ewlehî ve hatine binçavkirin û bo 
heyama du meh di girtîgeha îdareya îtila`at a bajarê Urmiyê di bin lêkolînê de bûn.

“Hesen Cûcegelwanî” û “Wahid Bêhbehanî”piştî dawîhatina heyama lêkolîna wan, roja 10`ê Gelawêj a sala 1397`an, ji taya 2 
a dadgeha şoreş a bajarê Urmiyê bi serokatiya dadwer “Şêyxlû” hatin dadgahîkirin û di cezayekê de, “Hesen Cûcegelwanî” bi 
tohmeta “endamê digel yek ji Partiyên Kurd yên dijberî hikûmeta Îranê” bi 5 sal hepsa te`izîrî û “Wahid Bêhbehanî” her bi wê 
tohmetê bi 6 sal hepsa te`izîrî û dûrxistin bo girtîgeha bajarê Erdebîlê hate cezadan.

Ew du hepsiyên siyasî bi wê cezayê nerizayetiya xwe nîşan dan û dadgeha pêdaçûn a bajarê Urmiyê daxwaziya pêdaçûna wan du 
hepsiyane red kiribû û dîsan heman ceza hate piştrastkirin.

Welatiyekî Kurd bi teqeya hêzên leşkerî li devera Tirgewer hate birîndarkirin

Roja Pêncşemî 8`ê Cozerdan, welatiyekî Kurd yê bi navê “Şehram Mistefapûr” xelkê gundê Mawane” a devera Tirgewer a ser bi 
bajarê Urmiyê rastî gullehreşandina rasterast a hêzên leşkerî yên hikûmeta Îranê hat.

Pêka gotina çavkaniyek agehdar, hêzên leşkerî piştî birîndarkirina wî welatiyê Kurd, navbirî binçav kirine.

Herwisa wî çavkaniya agehdar got: “Ew welatiyê Kurd bi sedema kûrahiya birîna xew bo nexweşxaneya bajarê Urmiyê hatiy 
veguhastin û di bin çavedûriya hêzên leşkerî li nexweşxaneyê de ye.

Çavkaniya agehdar eve jî got: “Hêzên leşkerî heya niha îzna çavpêketina navbirî digel malbata xwe di nexweşxaneyê de nedane.
Heya dema belavkirina vê nûçeyê, ji sedema teqekirin û binçavkirina wî welatiyê Kurd, ti zanyariyek ji ber dest de nîne.

Binpêkariyên mafê mirov di Kurdistanê de
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