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

Hewla çalakvanan ji bo vegerandina 
Şikefta Seholan bi ser neket
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PDKÎ partiya pêşeng û 
xwedî bandor

Partiya Demokrat û 
girîngîdan bi ciwanan

Êrîşa DAIŞê û pêdiviya 
yekrêziya Kurdî
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43 salan tawan û talan
Şoreşa gelên Îranê ya li heyama 

sala 1357`an, weke yek ji 
cemawerîtirîn şoreşên cîhanê tê 
hesab kirin. Lê hilûşandina per-
gala paşayetiyê, dawiya tev arîşe 
û giriftên gelên Îranê nebû, belkî 
destpêka qonaxa nû bû bona der-
basbûn ji dîktatoriyê û ber bi aliyê 
azadî û demokrasiyê ve. 

Di vê navberê de, bi vê sedemê 
ku rêkxirawên siyasî yên gelê 
Îranê ti bernameyek kêrhatî bo 
paş şoreşê û avakirina sîstemeke 
demokratîk ku tê de tev mafên 
neteweyên din yên gelên Îranê 
hatibin gelalekirin, nebû û wan 
nekarîn vê qonaxê derbas bikin 
û bigihîjin bi encamekê. Ji vê 
yekê jî girîngitr bi sedema lawaz-
bûna kultûra demokrasî û nebûna 
rewabûna aliyên siyasî, derfetên 
beşdarîkirin bona danîna bingeha 
sîstemeka demokratîk û zêdehiz-
bî ji aliyê hizb û kesayetiyên si-
yasî yên neteweyên din ên Îranê, 
ji aliyê Xumeynî û taximên wî ve 
nehate birêkxistin.

Bawermendiya hin rêkxirawên 
çep, soz û qewlên Xumeynî, 
sedemên hatina ser kar a sîste-
meke ezmûnnekirî weke Komara 
Îslamî bû.

Li ser hev, Komara Îslamî 
ezmûneke girîng bi dest ve anî û 
ku cihê jêhûrbûn û jêhînbûnê ye 
da ku, careke din şaşiyeke kujer 
bi wî şêweyî neyê dubare kirin. 
Emê virda hewl bidin şenokeya 
hin aliyên jiyana Komara Îslamî 
lê, bi kurtî behs bikin:

Warê siyasî

Şoreşa 57`an di demekê de 

serkevt ku, cemserên 
Rojhilat û Rojava di 
nav şerekê bi navê şerê 
sar de bûn, û her bi vê 
sedemê ye ku welatên 
Rojavayî di destpêkê 
de, di asta şoreşa gelên 
Îran û beşdarîkirina 
rêkxiravên çep gelek 
hestyar bûn.  Lê, piştî 
serkevitin û kiriyarên 
Xumeynî û taxima 
wî, bona avakirina 
rejîmeke mesebî û 
serkutkirinên xwînavî 
yên Partî û rêkxiravên 
gelên Îranê, azadîxwa-
zan, tevî şermezakirina 
hin kiriyarên rejîmê 
li hemberî xelkê de 
bêdengî hilbijartin. 
Di Rojhilatê Kurdis-
tanê de rewşa şoreşê 
bi awayekî din bû,  
çimkû piraniya xelkê 
Kurd li devra armanc 
û bernameyên Partiya 
Demokrat û rêkxi-
ravên siyasî yên din 
kom bibûn û daxwaza 
çareserkirina xast û 
daxwaziyên neteweyî 
ên xwe ji dewleta nav-
endî dikirin.

Her di destpêka şoreşê 
de, hewla zêdex-
waziyên Xumeynî 
û desteya wî weke 
hewlek bona avaki-
rina dîktatoriyeke 
mesebî di Îranê de hat 
destinîşankirin û Kurd-
istan di referandoma 
rejîmê bona avakirina 
Komara Îslamî de, 
beşdarî nekir.

Herwisa dema 
ku balyozxaneya 
Amerîkayê, ji aliy 
xwindekarên alî-
girên Xumeynî ve hat 
dagîrkirin û Partiya 
Demokrat jî, bi rêberi-
ya şehîd Dr.Qasimlo 
ev kiryara han 
şermezar kir. 

Tevî wan kiryarên re-
jîma Xumeynî, Partiya 
Demokrat û aliyên 
siyasî yên din ragihan-
din ku baştirîn rê bona 
çareserkirina pirsa 
netweya Kurd, rêya 
gotûbêjê ye û her bi 
vê mibestê jî, şandek 
bi nûneratiya Kurdan 
bona gotûbêjan pêk 
anîn. Lê rejîma Koma-
ra Îslamî her di yekem 
pêngavê de, hewl da bi 
hêza leşkerî ve xelkê 
Kurd ji xastên wan ber 
bi paş ve bibe û dengê 
nerizayetiyên wan kip 
bike. Herwisa bi bona 
vê mibestê jî, şerekî 
nexastî li dijî xelkê 
Kurdistanê sepandin 
ku heta niha jî berde-
wam e.

Warê aborî

Komara Îslamî bi 
dana soz û qewlên 
vala yên derheq çak-
saziyên weke, aborî, 
civakî, kultûrî û siyasî 
hate li ser desthilatê. 
Soz dabû nedad-
weriya aborî û civakî 
kêm bike û dahata 

seraneya xelkê zêde 
bike û herwisa neft û 
xizmetguzariyên giştî 
bê beramber li ser 
xelkê de parve bike. 
Lê piştî derbazbûna 
43 salan li ser desthi-
latdariyê, xuya bû ku 
karbidestên rejîmê li 
pey talankirina serwet 
û samana welatê Îranê 
bûn û ji aliyekî din 
ve serwet û samana 
welatê Îranê bona 
armancên siyasî yên 
xwe radestî girûpên 
terorîstî yên li navçe û 
cîhanê dikin.

Herwisa ji aliyekî 
din ve jî, bi sedema 
dorpêçên navnetew-
eyî yên her sal, deha 
milyard Dolar zirar 
dighînin bi jêrxanên 
aborî yên Îranê û deha 
karxane û kargeh 
daxisitine û bi hezaran 
kedkar betal kirine. 
Di vê heyamê de her 
sal bûdceya xelkê 
Îranê bi sedan milyon 
Dolarî derheq siyas-
eta çêkirina hêla Şî`e 
li Sûriye, Lubnan, 
Behrêyn û Yemenê de 
bona afrandina alozi-
yan û girûpên terorîstî 
yên xwe mesref dike. 
li ser hev niha Îranê di 
warê aborî de gendel-
tirîn welat e, û hevdem 
di rêza dîktatortirîn û 
daxistîtrîn û nearam-
tirîn sîstema siyasî û 
aborî de ye.                        

Li warê kultûrî û civakî de

Ezmûna 43 salan desthilatdariya 
Komara Îslamî di warê kultûrî 
û civakî li Îranê nîşan daye ku, 
piraniya bername û pilanên di vê 
derheqê de digel zata gelên Îranê 
xerîb in. Çiomkî nirxên civakî 
û çandî bi sedema sîstema zal û 
qedexekirina rêkxirawên medenî, 
zemîna goncaw bona vegeşînê 
jêre pêk nehatiye.

Heta di hemberî serdema rejîma 
paşayetiyê de jî, encama vê bere-
vajî lêkevtiye û diyarde û dîziyên 
weke, zêdebûna madeyên hişber, 
dizî, gendelî û arîşeyên civakî li 
pey hatine.

Herwisa di warê kultûrî, daxisti-
na rojname û çapxaneyan, bin-
çavkirina rojnamenivîsan, kêm-
bûna hejmara çapkirina pirtûkan, 
şoreşa ferhengî li zanîngehan û 
gelek tiştên din bûn bi asteng li 
ser rêya vegeşîna hemû aliyan di 
warê kultûrî de.

Axavtina dawiyê eva ye ku 
rejîma Îranê di heyama 43 salan 
desthilatdariyê de, tenê birçîbûn, 
serkut û kipkirina dengên ner-
izayetiyê, gendeliya aborî û îdarî 
û xistina qeraxê ya gelên Îranê 
li pey xwe aniye. Serberdaiyên 
rejîmê di hundirî welat de, bi 
şêweya komkujîkirina bi tak û bi 
kom a azadîxwazên neteweyên 
Îranê û zêdekirina terorîzma 
dewletî di Rojhilata Navîn û 
cîhanê de, wusa kiriye ku niha 
rewabûna bîr û hizira rêberên 
Kurd li destpêka şoreşê zêdetr 
e, li her dema ku xwe rola xwe 
dilîze.
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Mirina hizirêSergotar

N: Kerîm Perwîzî

Dema ku li cihekê bêdadî û 
zilm digihîje gûpikê, bêgu-
man xelk li dijî vê bêdadiyê 
serî radikin. Înca dema ku 
ev bêdadiye gelek demdirêj 
be û hêdî hêdî kom bibe û bi 
dirêjahiya salên dûrûdirêj, 
dadperwerî di asta herî lawa-
ziya xwe de be an jî, bûyerek 
û qonaxek bê gorê û xwe li 
têlên hestiyar ên jiyana xelkê 
bixe û sirûda serhildana wan 
vebijîne, di herdu haletan 
de xelkê bêzarbûyî tên mey-
danan û êdî çiyê din çermê 
serê xwe nagirin û di malên 
xwe de narûnên da ku dest li 
ser çokan çav li paşeroja reş 
a xwe û neviyên xwe bikin. 

Di Zivistana sar a sala 
1357`an de, piştî derbas-
bûna çend mehan li ser 
xwenîşndan û nerizayetiyên 
xelkê ên li dijî desthilata sar 
û tezî, gur û têneke zêdetr ji 
kombûnên xwenîşanderan re 
hate dan û koşka paşayetiyê 
nekarî li hemberî vî agirî 
xweragir be û paşayê serşûr 
reviya.

Lê ya ku li odeya diziya 
dîrok û bûyeran de bû pêk 
hatibûn ji dîzîna xewn û 
hêviyên xelkê. Xelk bona 
nemana bêdadî û zilmkariyan 
serî rakiribûn û di mejiyê 
xwe de biheşta dad, azadî 
û serbestiyê xemlandibûn 
ku, di nav de hemû zarokek 
di dibistanên barhînanê de, 
sakuyek gerim û naneke 
xweş a di şevan de û her-
wisa kursiyek nerm û baş bo 
paşerojê dest bikeve ku, tenê 
peyva azadiyê tê ser ziman 
û hezkirin û jiyanê dihevîne! 
Lê di nav heyvê de wêneya 

dirindeyekê ji wan bû bi rizgarîbexş!

Rejîma cihgirtî li Tehranê, bi fêl ve wêneya dirindeyekê di nav Heyva xeyalyên xelkê de cih 
kirin û wuha çavên xelkê kor kirin, da ku bo yekem car di dîroka siyaset û desthilatdariyê de, 
rûyê erdê yê rasteqîne nebînin ku dirindeyek bi wî awayî şer weke nê`metekê ragihand û xelkê 
jî wuha hesab kir ku ev rast dibêje û bawerî pê anîn! Herwisa di meş dije mejî û dije hizirkirina 
wê rejîmê de dehan û sedan hezar mînakên din hene ku gotin: Aborî bo mirov nîne û lîstika 
“şetrenc”ê qedexe ye û wêneyên jinan li ser dîvar û şaşeya televîziyonê jî mêran dixelitîne û 
heriwsa şerkirina li djî Amerîkayê bo xelkê xêr heye. Rêya Qudisê li Kerbelayê derbas dibe û 
emê Koşka Spî bikin bi Husêyniye; Heta gihîştiye astekê ku niha dibêjin eger dorpêçên aborî 
hebin û peywendiya Bankên me digel cîhana derve nemîne, ev bi qazancê aboriya welêt e! Her-
wisa derheq çareserkirina nexweşiya kambax û malvêranker a Koronayê jî, gotine tenê duayan 
bikin û derzîlêdan qedexe ye! Û Spaha Pasdaran jî amûreke lêgerîna zêran anîbû û nîşanî xelkê 
dida û digot ev amûra bona peydakirina vîrûsa Koronayê bi kar tê! 

Hezaran mînakên din ên bi vî şêweyî yên weke fermana cîhada li dijî gelê Kurd û 
mûşekbarankirina jin û zarokan û herwisa kiryaryên din yên di warê civakî û îdarekirina welat, 
mafê mirov û mafê neteweyên din, li ser navê desthilateke bêmînak bona îdarekirina cîhanê 
encam da! Eva ku li heyama 43 salên derbazbûyî di Îranê de rû daye, reşbîntirîn tex di nav ci-
vakekê de hatine ser desthildatê, ku em tenê dikarin bi gotina peyvekê wateya vê bînine ziman 
ev jî wiha ye: Mirina hizirê 
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Navenda Hevkariyê: Daxwazkariyên mamosteyan rewa ne

Şandeke ENKS`ê serdana Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê kir

Navenda Hevkariyê ya 
Partiyên Kurdistana 

Îranê derheq girevgiritinên vê 
dawiyê yên mamosteyan yên li 
bajarên Kurdistan û Îranê de 
daxuyaniyek belav kir.

Deqa daxuyaniyê wuha ye:

Mamosteyên xwendingeh û 
zannîgehên Îranê û herwisa 
qadên ferhengî ên malinişîn, 
pişka hînkarî û perwerdehiyê 
di berdewamiya nerizay-
etiyên derheq rewşa jiyan 
û mafên sinfî de, dubare 
derketine li ser şeqaman û 
şîpeleke din ji nerizayetiyan 
lidarxistine.

Herçawan ku hemû agehda-
rin, di destpêka vê hefteyê 
de, li ser bangeşeya “Encû-
mena Sinfî ya Mamosteyan”, 
di pişteka herî zêde ya gund 
û bajarên seranserê Îran û 
Kurdistanê de, mamosteyan 
bi mibesta daxwaziyên 
wan ên derheq dabînkirina 
heqdestê malnişînan, moçe û 
pelebendiya wekhev û her-
wisa daxwazkiriyên bona 
azadkirina hevpîşeyên wan 
yên li girtîgehên rejîmê de, 
bi awayê girevgirtin û ama-
denebûna di polên dersê de 
nerizayetiya xwe nîşan dan û 
herwisa li serdaxwazkariyên 
xwe sor in.

Berdevkê Encûmena Sifî ya 
Mamosteyan di vê derheqê 
de dibêje, ev nerizayetiyên 
han heya 300 bajarên Kurd-
istan û Îranê ji xwe girtiye 
û herwisa di vê bangeşeyê 

de ji dersxwan û xwendek-
aran daxwaz hatiye kirin 
da ku bona piştevanîkirin 
ji mamosteyan tevlî refên 
xwenîşanderên mamosteyan 
bibin.

Daxwazkariyên mamo-
steyan û nerizayetiyên wan 
li hember rewşa xwendin a 
di xwendingehan de weke ne-
mana devsa xwendina bê ber-
amber bo me hemiyan, birêve 
çûna gelaleya pelebendiyê, 
cudahîdanîna sîstematîk, û 
herwisa pêşîgirtin li xwendi-
na bi zimanê dayîkê û pare-
mana heqdestan, dîrokeke 
dûrûdirêj heye lê, karbidestên 
rejîmê neku heta niha bersiva 
daxwazkariyên mamosteyan 
nedane, belkû parek li ma-
mosteyan di girtîgehan de 
heps kirine û di gelek cihan 
de jî, ji aliyê hêzên dije şoreş 
ve ji mamosteyan re bêrêzî 
hatiye kirin û herwisa ev 
rastî îşkencekirin û azardanê 
hatine.
Hevdem navendên ewlekarî 

û îtila`atê yên rejîma Îslamî 
a Îranê, ji tirsa berfireh bûna 
wan nerizayetiyan hewla 
binçavkirin, serkutkirin, li 
rê derxistin û herwisa çew-
tekarîkirina daxwazkariyên 
mamosteyan didin. Di vê 
heyamê de navendên ewlek-
ariyê yên rejîmê hewla wan 
ev bûye daku serbixweya 
nerizayetiyên mamosteyan û 
daxwazkariyên wan yên rewa 
rastî pirsyaran bikin û wusa 
nîşan bidin ku, destek derekî 
li pişt lidarxistina wan ner-
izayetiyan de heye.

Mamosta/e ku weke qada 
pêşeng a civakê hertim li 
xizmet pêgihadin û ber bi 
pêşivebirina civakê bûne, di 
heyama zêdeyî 40 salên borî 
de, ji aliyê birêveberatiya 
perwerde, karbidest û or-
ganên peywendîdar ên re-
jîmê, hatine pişt guh xistin, û 
herwisa ji kar, wezîfe, xizmet 
û jiyana wan re ti nirxeke 
wusa nehatiye dan.

Weke çawan ku di pirojeya 
yasaya bûdceya îsal de, 
bûdceya navendên weke 
Ewlwhî, serbazî û îdeolojîk 
yên rejîmê çend sed hember 
hatine zêdekirin, tevî vê ku 
enflasyona aborî ji sedî 50 
ye lê, heqdestê mamosteyan 
ji sedî 10 hatiye zêde kirin. 
Gelek caran jî ev li ser dax-
wazkirina mafên xwe û bi-
ziman anîna hizir û ramanên 
xwe hatine binçavkirin û 
cezayê demdirêj yê girtîghê 
li dijî wan hatine sepan-
din. Herwisa di vê navberê 
de li Kurdistanê de, rewta 
serkutkirina mamosteyan 
û bênirxkirina mafên wan 
zêdetir li navçeyên din yên 
Îranê bûye û gelek caran li 
dersên zimanên xeyîn fars de 
mamoste hatine binçavkirin 
û heta mafên wan ên destpêkî 
jî, rastî bin pêkariyan hatine.

Navenda Hevkariyê ya Par-
tiyên Kurdistana Îranê, tevî 
piştevanîkirin ji daxwazkari-
yên biheq û rewa yên ma-
mosteyan, ji tev tex û qadên 
civakê daxwaz dikin da ku, 
piştevanê mamosteyan bin û 
di vê xebat û têkoşîna wan ya 
ku lipêyxema bidestveanîna 
paşerojeke geş bo civakê 
ye, pişta van vala nekin û li 
kêlega van bimînin.

Navenda Hevkariyê ya Parti-
yên Kurdistana Îranê

13`ê Rêbendana 1400`an

2`ê Şibata 2022`an

Şandeke Encûmena 
Nîştimaniya Kurdistana 

Sûriye (ENKS) serdana nûner-
atiya Pêwendiyên Kurdistanî 
yên Partiya Demokrat a Kurd-
istana Îranê li Hewlêr kir.

Roja Duşemî 4`ê Rêben-
danê şandeke Encûmena 
Nîştimaniya Kurdistana 
Sûriye (ENKS) bi serpeştiya 
Dr. “Kawe Ezîz”, serdana 
ofîsa Pêwendiyên PDKÎ li 
Hewlêr kir û ji aliyê “Mi-
hemmedsalih Qadirî” Ber-
prisê Pêwendiyên Kurdistanî 

yên PDKÎ ve hate pêşwazîkirin.
Di vê hevdîtinê de, herdu aliyan li ser rewşa Rojava û Rojhi-
latê Kurdistanê nîqaş kirin.
Herwisa herdu aliyan îşare bi vê yekê kirin ku pirsa Kurd li 
hevkêşeyên siyasî yên welatên navçeyê û zilhêzên cîhanê de 

girêdayê dîtingeh û stratîji-
yên hevpar in û çarenivîsa 
xebata gelê Kurd li her yek ji 
parçeyên Kurdistanê de ban-
dora rasterast û nerasterast li 
ser yektir heye.
Herdu aliyan tekezî jî kirin 
ku her bi sedemên han jî, 
girîng û hewce ye ku girîngi-
yê bi çawaniya kar û têkoşîn 
û pêwendiyên di navbera 
yekitr de bidin û divê bi 
hişyarî ve agehdarê pîlanên 
neyarên Kurd li her çar par-
çeyên Kurdistanê de bibin.
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Avabûna PDKÎ di dîroka 
netewa bindest û hejar a 
Kurd de yekemîn sazî û par-
tiya Kurdî a modern û nûjen 
hate damezrandin û bizava 
azadîxwazane ya gelê Kurd jî 
di çarçoveya tevgerên eşîrî, 
herêmî û malbatî de derket û 
bo bizavekî netewî ku xwed-
iyê armancên diyarkirî û 
pirensîp û bernameyên taybet 
bi xwe bû.

Bêguman bi avabûna PDKÎ, 
guhertinek girîng û binge-
hîn di xebata Kurd de pêk 
hat, bo yekem car partiyek 
pêk hat ku bawerî bi rêve-
briya giştî hebû, dirûşmên 
wê pêşkevtî bûn, meseleya 
demokrasî û azadiya rader-
birînê jê re bingeh û girîng 
bû. Girîngî bi handana jinan 
bo bedarî di qada xebat û 
çalakiyan di civakê de dida û 
bi hêviyên pêşerojê dizanîn 
û ji bo paşerojê dielimandin. 
Pêwendiya salim bi netew-
eyên Îranê û bi taybet Az-
eriyan bi hewce dizanî û di 
heman demê de jî hest û soz 
bo parçeyên din yên Kurdis-
tanê hebû û dil û hembêza 
wê ji wan re vekirî bû. Di 
civaka olî ya pir reng û heta 
hişk a mesebî ya wê demê 
de, dirûşmên wê bi awayekê 
bûn ku wateya cudayiya ol ji 
siyasetê bide û hemû ev tay-
betmendî jî di Komara Kurd-
istanê de wek destkevtek 
siyasî û girîng ya vê partiyê 
reng vedan û paşan jî heyanî 
îro, roj bi rojê zêdetir geşe 
kirine û zêdetir cihgîr bûne. 
Ev taybetmendî û pirensîpane 
bi salan e ku xemla siyasî ya 
PDKÎ ne û ev partiye pê nas 
kirin û şanaziyek mezin û 
binirx e bo vê partiyê.

PDKÎ bi avabûna xwe bi 
awayekî zanistî û piratîkî 
tevgera rizgarîxwazane ya 

PDKÎ partiya pêşeng û xwedî bandor

N: Dara Natiq

netewa me xiste nava qonax-
ek nû û pêşkevtî de.
Damezrandina PDKÎ dest-
pêka xebatek nû di pêvajoya 
xebata azadîxwazane ya gelê 
Kurd de bû. Sala avabûna 
PDKÎ bi damezrandina Ko-
mara Kurdistanê re hev dem 
e ku di parek ji axa Kurdis-
tana Îranê de ji aliyê PDKÎ û 
bi serokatiya Pêşewayê nemir 
Qazî Mihemed, Sekreterê 
Giştî yê wê demê yê PDKÎ 
pêk hat. Komara Kurdistanê 
yekem desthilatdariya Kurdî 
bû ku bi zanîn û usûlek 
hemdem hat avakirin û xwedî 
qanûn, dezgeh û saziyên 
dewleteke nû a Kurdî bû. 
Temenê wê Komarê kêm û 
kin bû, lê gelek azmûnên 
giranbiha bo gelê me afirand. 
Piştî hilûşandina wê Kom-
arê, hemû temenê PDKÎ ji 
destpêkê heta îro bi armanca 
bidestxistina mafê netewî 
bo gelê Kurd li dijî rejîmên 
dîktator ên Paşatî û Komara 
Îslamî, dîrokekî dijwar û bix-
wîn û tejî berxwedan hebûye. 
Partiyek ku di hemû wê demê 
de di bin êrîş û komploya du 
dewletên bihêz û her wiha 
neyar û nehezên cor bi cor ên 
navxweyî û derve de bûye.

Avabûna yekemîn Komara 
Kurdistanê di sala 1946`an 
de, ji aliyê PDKÎ ve û cih-
girbûna demokrasî û aştî di 
herêmên bin desthilata Kom-
ara Kurdistanê de, hevkarîki-
rin tevî gelên derdorê bona 
rizgarbûn ji dest zilm û bê-
dadiyê, damezirandina Yekî-
tiya Jinan û Yekîtiya Ciwa-
nan, rastiya vê çendê dide 

selimandin.
PDKÎ her di yekemîn rojên 
avabûna xwe de baweriya 
xwe bi xwestek û armancên 
pêşkevtî ên gelê me daye 
îsbatkirin û ji bo bidestxistina 
wan, bi kiryar hewl daye û 
tekoşîn kiriye. Tekoşînek ku 
serbarê hebûna wan hemû 
evraz û nişîvan, ew hemû 
îxanet û xwefiroşî derheq 
Partiya Demokrat, hêj dom 
dike û ji çiyayên Kurdistanê 
qahîmtir sekiniye, ji kaniyên 
Kurdistanê zelaltir dimeşe, 
ji nihalên Kurdistanê kûrtir 
difikire û ji rûbarên Kurdis-
tanê bi gurtir diherike.

Di rastî de her ew siyasetên 
serdemiyane ên PDKÎ bûne 
sedema vê ku PDKÎ bikare bi 
milyonan xelkê Kurdistanê li 
dewra xwe kom bike, û bik-
are di hemberî wan hemû siy-
asetên qirêj û pîlanên reng bi 
reng ên dijminan de ne tenê li 
ser piyê xwe bisekine, belkî 
derbên weha li dijmin bide 
ku dijmin êdî rêya tepeseriya 
xelkê Kurdistanê û kuştara 
wan û rêya terorê li hember 
PDKÎ û bitaybet rêberên wê 
partiyê bigire pêşiya xwe.
Lê ew partiya her di qada 
xebat û tekoşînê de, bi paras-
tina rewa kar û tekoşîna 
xwe meşand, û karî xewnên 
neyarên Kurdan yek bi yek 
pûç bike, û xewê ji çavên 
wan biherimîne, ku dixwastin 
bi wan teror û tepeseriyan xe-
yala xwe ji aliyê Kurdistanê 
ve rehet bikin.
Em dikarin bêjin ku PDKÎ 
partiya pêşeng, xwedî 
ceribandinên zaf, xwedî 

pêgeh di nav xelkê Kurd-
istanê, û naskirî di asta 
navneteweyî de ye. Lewra 
xelkê Kurdistanê şanaziyê bi 
vê partiya xwe dike, û heta 
ew mabin, PDKÎ jî her bi 
vî awayî bihêz wê di qada 
xebat û tekoşînê de bimîne, 
û wê bikare wekî berê ciyê 
hêviya xelkê Kurdistanê bo 
pêşerojeke geş û ronahî be. 
Demokrasî wek yek ji binge-
hên girîng ên Partiya De-
mokrat a Kurdistana Îranê ye. 
Xwendina PDKÎ ji demokra-
siyê bi kurtî ew e: Giringîdan 
bi hizr û baweriyên cuda di 
hundir û derveyî partiyê de, 
gotûbêj wek rêya herî baş 
ya lihevkirin ji bo armancên 
hevbeş, hewldan ji bo rêx-
istin û yekîtî û yekrêziya 
gelê me bi armanca gihîştin 
bi xwestekên netewî û de-
mokratîk ên gel.

“Dîroka Hizba Demokrat li 
her qonaxekê de cihê şanazî 
û serweriyê ye ji bo endamên 
vê partiyê û xelkê Kurdis-
tanê.
Li serdema xebata çekdarî de 
Hizba Demokrat a Kurdistana 
Îranê ne tenê bi zirara parti-
yên din ên Kurdistanê nexe-
bitî, belkû selimandiye ku li 
gora berjewendiyên partiyên 
Kurdistanê kar kirye.

PDKÎ piştî wê dîroka dijwar, 
niha jî di Kurdistana Îranê de 
partiya cihê bawerî û herî he-
zkirî ye, di kom û komeleyên 
navneteweyî û nawçeyî de 
partiyekî diyar û di Îranê de 
jî dost û dujmin jê re hesabê 
dikin.
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Partiya Demokrat û girîngîdan bi ciwanan

Paşeroja civak, aborî, kultûr 
û siyasiya civakekê, girêdayî 
bi şiyana ciwanên vê welatî 
ve heye. Bi hemen rêjeya ku 
ciwanên civakekê, şiyana 
civakî, aborî û kultûriya wan 
vegeşîn kiribe. Bi hemen 
rêjeyî dikarin di paşerojê de, 
çavnhêrî civakeke berhem-
hêner û xwedî şiyan bibin. 

Di rastiyê de girîngîdan bi 
nifişa ciwan, girîngîdan bi 
serçaveya mirovan e. Di ci-
vakê de vegeşîn û pêşkevtin, 
bi destê mirovan tê cî bi cî 
kirin, eger serçavekî mirovî 
xwediyê şiyan û hêzê nebe, 
nikare serçave û xizmet-
guzariyên xwazayî, civakî, 
kultûrî û siyasiya civaka me 
bixwe birê ve bibe.

Netenê hikûmet û navendên 
weke, aborî, civakî, siyasî 
û kultûrî belkû malbat jî, 
berprisyarin da ku girîngiyê 
bidin bi zarok û nifişa ciwa-
nan û bi sermayeguzarîkirina 
li ser wan, paşeroja civak û 
aboriya malbat û nifişa nû 
biparêz in û dabîn bikin.
Wiha dikarin bigihîjin bi 
encamê ku baştirîn ser-
mayeguzarîkirina li ser takan 
e. Herwisa eger malbat û 
civakekê takek pispor hebe, 
ev malbat û civak, vegeşîna 
civakî, aborî û kultûriyê 
dibîne û eger berevajiyê vê 
yekê jî biqewme, di civakê 
de, ti devr û dîmenên aborî, 
civakî û siyasî yên kêrhatî û 
guncav nayên dîtin. Her bi 
vê sedemêye ku, hewceye 
hikûmet, civak, navendên 
siyasî û civakî, kultûrî û mal-
batî dibe bala taybet bidin bi 
vê mijarê daku, bi vî karî bi-
karin, ewlehiya civakê dabîn 
û barimte bikin.

Ji aliyekî din ve jî, di kurd-

N: Bêhzad Qadirî

W: Hesen Mukerem

istana hatî dagîrkirinê de jî 
rewşa ciwanan gelek cuda ye. 
Bi giştî mirovê Kurd û bitay-
bet ciwanên Kurd, tevî vê ku 
hewla dagîrkirina xaka wan 
hatiye dan, hewla dagîrkirina 
hizir û mejiyê wan hatiye 
dan, û herwisa dagîrker û 
koloniyalîst, pêka siyaset, 
îdeolojî û pîlanên xwe, li 
ser wan kar dike. Her bi vê 
sedemê ye jî, ev yeka zê-
detr rengê te`orî û dîtingeh û 
karên ku dibe bên encam dan 
têk dide, û virdaye ku behsa 
navend û rêkxistinên siyasî 
yên Kudan, erk û rola wan tê 
gorê.

Partiya Demokrat, weke 
rêkxiraveke siyasî a Kurd, 
her di destpêka avakirina 
hikûmeta Kurdî de, bi pilan û 
bernameyan ji bo nîştimana 
xwe kar û xebat meşandiye. 
Wate 75 salan berê jî, 
girîngîdan bi ciwanan bona 
pêşkevtina welat û civakê, 
netenê îhsas pê hatibû ki-
rin, belkû kar û xebat jî jêra 
hatibû encamdan û ev bû 
ku “Yekîtiya Ciwanan” hat 
avakirin û heta niha jî, ev 
yekîtiya weke rêkxiravekê 
maye û kar û çalakiyên xwe 
dimeşîn e.

Man û nirxa her civak û 
neteweyekê, girêdayî bi 
mirovên lêhatî û şareza yên 
ku, ji aliyê civak û gel ve 
hatine perwedekirin de ye. 
Heta her astekê takên li der-
heq dijwariyên jiyana xwe û 
civakê de’ rewşenbîtir, xwedî 
îrader û bihêztir bin, ev civak 

dikare li rêya pêşkevtinê de 
şiyana zêdebûn û berfireh 
bûnê de pêngavên bikom û 
bilinditr bavêje û di panahi-
yeke tijî li metrsiyên jiyanê 
de, bihêzeke zêdetr û alx-
eyîniyeke bigur ve, qonaxên 
birûmet û mezinitr derbaz 
bike. Neteweyek ku takên 
vê ji sûda hînkarî û perw-
erdahiya dirust û rasteqîne 
dûr kevtibin, ti carî nikare 
bi serbilindî bijî, û herwisa 
li sûdên şaristaniyetê bêpar 
dibe, her bi vê sedemêye 
ku, nikarin ti hêviyek bi vê 
neteweyê hebin.

Neteweyek ku xwazyarê 
pêşkevtinê be, dibe girîngi-
yê bide bi perwedekirina 
takên xwe, û wan bona ji-
yanek baştr amade bike, 
bona gihîştin bi vê mibestê 
jî, dibe ku jibîra me neçe 
taken civakekê, dema ku 
weke mirovên karbirêker û 
pîşeyî tên perwedekirin û 
herwisa dibin bi endamekî 
xwedî sûd bo civakê, di 
heyama zarokatî û ciwaniyê 
de, dibin xwediyê wezîfe û 
berpirsyaretiyê, û herwisa 
dibe di bin destê kesên xwedî 
ezmûn de perwedehiyê 
bibînin. Her ji ber vê yekê 
jî dikarin yekemîn merca 
pêşkevtin û mana civakê, 
di hînkarî û perwerdekirina 
dirusta zarok û ciwanên vê 
civakê de bibînin.
Di vê navberê de jî, Partiya 
Demokrat, xwediyê bername 
û pilanên taybet bixwe ye û 
tevî vê ku bername û pilan 
bo ciwanên di nav refên partî 

û Kurdistanê de heye, heta 
bo paşeroja Kurdistanê jî, 
bername û pilan raçandiye. 
Hêjayê basê ye ku, di beşeke 
piçûk a esasnameya Hizba 
Demokrat de hatiye:
- Li Rojhilatê Kurdistanê, 
hikûmeta Kurdî, baleke tay-
bet dide bi pêgihandin û per-
werdekirina zarok û ciwanan 
û herwisa îmkanên hînkarî û 
perwedekirinê bo wan dabîn 
dike. 

- Li Rojhilatê Kurdis-
tanêwelat Hikûmeta Kurdî, 
hewceye ku di pergala perw-
erdehiyê de hewl bide da ku, 
kultûra bihevre sazan û yektr 
berçavgirtinê bi cih bike û 
dersxwan û xwendekaran 
dûr ji kultûra tundtîjî û yektr 
vêdedanê perwerde bike.
Perwedekirina ciwanan û 
girîngîdan bi ciwanan, mi-
jarek nîne ku di nav Partiya 
Demokrat de, tenê peywendî 
bi rêkxistina Yekîtiya Ci-
wanan hebe, belkû Partiya 
Demokrat bi şêwazên cuda , 
di hemû beş û organên Hizbê 
de hewla perwerdekirin û 
pêgihandina ciwanan daye û 
li ser xebitiye. Tevî ciwanên 
di nav refên şoreşê de, Hizba 
Demokrat ji rêya ragihandina 
xwe ve, bi sûd vergitin li ro-
jname û medyayên xwe, bala 
xwe kilaşndiye li ser ciwanên 
navxweyî welat û zêdeyî 
pîlanên rejîma Îslamîa Îranê 
betal kiriye û hertim hewla 
parastina nasname û kirameta 
mirovê Kurd bi giştî û bitay-
bet ciwanên Kurd daye.
Niha ciwanên Kurd kom bi 
kom tevlî refên Partiya De-
mokrat dibin, û bo mafên 
xwe û gelê xwe têkoşîn dikin 
ku, ev heyama çendîn salane 
ji aliyê rejîma Îslamîa Îranê 
ve hatine binpêkirin. Partiya 
Demokrat her di destpêka 
avakirinê heta niha, hezaran 
şehîd pêşkêşî nîştimana 
xwe kiriye ku, piraniya wan 
ciwanên nîştman bûne, û 
herwisa li rêya azadî, serbestî 
û hêviyên xwe, ji rêbaza vê 
hizbê ve dîtiye.
Herwisa ev gotina dinav 
refên pêşmergeyan de her-
tim hebûye ku, “Partiya 
Demokrat, bo me mezintrîn 
zanîngeh bûye”.
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Bajarê Sine û cugrafiya vî

Sine navê bajar û navenda 
parêzgeha Sine ye, li rojhilatê 
nîştimanê hilkevtiye û her-
wisa piştî bajarên Kirmaşan 
û Urmiye, yek ji bajarên 
herî mezin a Rojhilatê Kurd-
istanê tê hesab kirin. Ev 
bajara di warê coxrafî de jî, 
kêrhatî hilkevtiye, û herwisa 
xwediyê sirûşteke bedev û 
balkêş e. Sedema bedevî û 
balkêşandina vê ji vir tê ku, 
derdora vê bi zincîre çiya û 
kom çiyayên weke Aviyera 
piçûk û Aviyera mezin, Mi-
leya Arêz, Koçkereş û çi-
yayên derdora Selewatava, 
Hanîs û Xeyare û bi navên 
xatûna Şîşerêz hatiye dorpêç 
kirin.

Li hûndrî bajarê Sine, bilin-
dahî û nizimahiyeke taybet 
û balkêş heye ku, ji çendîn 
girên pêkvegirêdayî pêk 
hatiye û bi zimanê Farsî jêra 
“Şehirê tepê Mahûrî” tê gotin 
û herwisa wateya Mahûr, li 
wan giran hatiye ku di dawi-
ya çiyayan de bihevre hatine 
girêdan, û ev wuhane : Girê 
“Rûsî”,  girê “Newzer”, girê 
“Kerbasiçî”, girê “Xecî”, girê 
“Kanî Guriyelî”, girê “Şeref 
El-Mulk”, girê “Ser Tepole” 
û girê “Teqteqan”. Herwisa 
dawiya wî bajarî jî, rûbarek 
bi navê “Qişlax” derbaz dibe 
ku, bajar bi dîmenek rind û 
bedev xemlandiye û bûye 
sedema avedanî û çirûska 
çandinî û karê cotyariyê di 
gundên bajarê yê Sine de.

Ev bajara li warê hilkeftina 
coxrafî de jî, bilî parêzgeha 
Sine, di navenda çar parêzge-
hên din ên Kurd yên li rojhi-
latê Kurdsitanê de tê naski-
rin, û 1480 metran li asta 
deryayê bilind e, ev hilkefta 
coxrafî ya bajarê Sine wu-
saye ku, di warê sirûştî de jî 
bûye xwediyê taybetmendi-
yên cuda liçav derdora xwe, 
û herwisa xelkê piraniya 
gund û bajarên derdorê ser-
dana vir dikin û ku bûye 
xwediyê heşîmetek zêdeyî 
ji nîv milyon mirovî û ev 
bajara ber bi aliyê navendek 
firerehend di warê civakî, 
kultûrî û heta di warê siyasî 

de herikiye û her berhemeke 
vê hebûna devok û bin devok 
ên cuda ên Kurdî ye ku, bi 
wî awayî ne: Devoka Soranî 
û Erdelanî, Hewramî Goranî 
Leylaxî û heta astekî jî, sora-
niya Mukiriyanî. 
Îmareta Salar Se`îd, Bazara 
Sine, Îmareta Asif, Îmareta 
Moşîr Dîwan, Hemama Xan, 
Hacer Xatûn, “Îmareta Xe-
sirava, Îmareta Wekîl, Parka 
Aviyer û …hwd herwisa çend 
cihên din yên geştiyarî û 
dîrokî yên wî bajarî ne.

Kurteyek derheq 
dîroka bajarê Sine

Demaku derheq dîroka ba-
jarê Sine diaxvin, dîroka herî 
zêde ya wî bajarî vedigere 
bo serdemên desthilatdariya 
Sefefiyan û Sulêman Xanê 
Erdelanî, ku paytexta desthi-
latdariya vê malbatê li Palin-
gan û Hesenavayê bo bajarê 
Sine veguhastiye. Ev yeka jî, 
bi vê sedemê ye rû daye ku, 
bajarê Sine berî vê ku li sala 
1046`an meha koçî ku li pêka 
hesaba Ebced wate “xemiha”, 
wî bajarî bike bi paytext 
û navenda desthilatdariya 
Erdelaniyan. Weke gundeke 
mezin kevtibû qerazê û her-
wisa çendîn caran bi sedema 
erdhej û êrîşên Moxolan 
û Kerîmxanê Zend, hatibû 
wêrankirin. Lêbelê, pêka 
peydakirina hinek parçeyên 
“Kiloz” li kêlega geliyê 

N: Rojnameya Agirî

Giriyaşan, dîroka wî bajarî 
bo 6 hezar salan berê, wate 
Çaxê Mis û Berda Navîn e.

Derheq navê bajarê Sine, 
çendîn nêrîn û ramanên cuda 
hene ku,  em dikarin îşareyek 
kurt pê bikin. Hinek serçave 
behsa vê dikin ku di heyama 
salên 488`an de dema ku 
Artobaran ê kurê Daryûş ku 
li parêzgên Azerbaycanê de 
bûye lidijî desthilatdariya 
Hexamenişiyan serî radike 
û dema ku di wî şerî de 
şikestê dixwe, pena xwe bo 
wî cihî dibe ku niha bajarê 
Sine hilkeftiye, vir dêrek 
li ser navê “Sîn dij” ji xwe 
re çê dike û Sîn di serdema 
Pal`eyî de yek ji navên rojê 
bûye lêbelê, “Ariyan”, yek 
ji nivîskarê dîrokê di vê 
derheqê de dibêje: Sîndij 
wateya dêrekêye ku di pana-
hiya deştekê hatibe avakirin 
herçend ku, di serdemên berê 
de hinek ji xelkê wusa hesab 
dikirin ku, bi sedema qahîm-
bûna bînayê dibe ku bi destê 
mirovan nehatibe çêkirin 
belkû, ji aliyê “DA. AH. VE” 
wate dêvan ve hatibe çêki-
rin. Lêbelê, Ariyan vê yekê 
reşbîniyê didin zanîn û li ser 
vê baweriyê ne ku, ev dêra 
bi destê “Aşû Vîgo” hatiye 
çêkirin û Sînedij wate çiya an 
jî Sanandij, wate dêra Xan û 
ya herî mezin wateya Bazê 
digihîjine.

Her di vê pêywendiyê de, 
mamoste “Hisamedîn Emîn”, 
nivîskar û helbestvanê xelkê 
bajarê Sine, di dîmaneyek 
ku çend salan berî niha digel 
xelkê Kurdistanê hebûye, 
derheq Sinedij û Sine de, 
li ser vê baweriyê ne ku, 
Sine li Sayîne wateya vê li 
Bazê hatiye vegirtin û Sin-
edij jî wateya dêra Bazêye 
ku, hevşêweya vê peyvê di 
çendîn cihên din yên Kurd-
istanê de heye, wateya dêra 
Sayîn û herwisa li gundê 
Sunetayê tê dîtin û heta wusa 
tê xuyakirin ku deşta Sînaya 
li Misrê pêywendî bi peyva 
Sine, Sayîn û Sananê ve 
hebe. 

Bajarê Sine bilî girîng-
bûna vê ya derheq hilkeftina 
coxrafî de, bi hikimê vê ku 
rewşa civakî û siyasiya vê 
berçave, ji aliyê siyasî ve jî, 
derheq dîroka serhildanên 
rizgarîxwaziyên Kurd de, çi 
li serdemên desthilatdariya 
Erdelanan de û çi jî piştî vê 
ku weke desthilatek dewlet û 
neteweya Îranê li ser netew-
eya Kurd de hatiye sepandin, 
roleke xuya lîstiye û niha jî 
wek çawan ku hûn dibînin, 
bajarê Sine di gelek waran 
de weke bajareke pêşeng di 
hilkeft û helwestên netew-
eyî de rola xwe dilîze û di vî 
warî de, dimijn heyîrîmayî 
kiriye. 
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Nerîna Lîderan

“Frank Mackenzies”:

“Girûpên terorîstî yên ser bi Îranê 
bûne metirsiyek merzin li ser xelkê 
deverê”.

“Rafael Grossi”:

“Bi bê pêbendbûna Îranê bi rêk-
kevtina navkî, rêkkevtina Viyenê ti 
encamek nabe ”.

“Mike Pompeo”:

“Biden tehrîmên rejîma Îranê 
vêde bir. Rejîma Îranê li hem-
ber vêdebirina tehrîman çi nade. 
Axûndan lawaziya Amerîkayê 
dîtin. Îsraîl jî di metirsiyê de ye”.

“Mezlûm Kobanî”:

“Me careke din li koka DAIŞê 
xist”.

Hewla çalakvanan ji bo vegerandina Şikefta Seholan bi ser neket

Şikefta Seholanê dikeve 35 
kîlometriya rêya di navbera 
Mehabad-Bokanê de.

Mixabin ti caran rejîma 
faşîstên Tehranê wek pêwîst 
guh nedaye vê şikeftê.
Di 3 salên dawiyê de jî piştî 
hatina Corona, ev şikeft ji 
lîsta cihên torîstî yên Îranê 
hatiye derxitsin.

Çalakvanan hewl dan wê 
şikeftê careke din vegerînin 
nav lîsteyê, lê hewla wan bi 
ser neket û ji aliyê berpirsên 
rejîmê ve nehat pejirandin.
Her hemû torîst û serdanker 
jî, eger bi dehan caran ser-
dana Seholanê bikin dîsa jî 
têr nabin. Matmayî dibin û li 
derdoran dinêrin. Her sal he-
zaran kes serdana wê şikeftê 
dikin.

Seholan bi Soranî tê wateya 
bûzê. Dîwarên wê tev ji kev-
irên mîna bûzê ne.

Erdê şikefta Seholan ji gelek 
kaniyên biçûk û mezin pêk 
hatiye. Dalan û riyên biçûk 
û mezin jî di dîwarên şikeftê 
de hene ku ger bi belemê 
bikarî derbas bibî yan jî bi 
avjeniyê, hemû digêjine hev. 
Kaniya herî dawiyê, bi qasî 
50 metran serê xwe daye bin 
banê şikeftê. Kûrahiya avê di 
kaniya navîn de digihêje 35 
metran. 46 salan beriya niha 
şandeyeke zanîngeha Aks-
fordê serdana Seholanê kir 
û ragihandin ku ew şikeft, ji 
bêmînaktirîn şikeftên cîhanê 
ye. Wan di raoorekê de di vê 
derbarê de matmayîna xwe 
anîbûn ziman. Sala 1990’an 
jî hejmareke lokîneran ji bo 
naskirina zêdetir, serdana 
Seholana Mehabadê kirin. 
Wan karîn derî û riyên nû di 
nav şikeftê de bibînim. Vedî-
tina wan riyan jî bû sedem ku 
zêdetir girîngî bi Seholanê bê 

dayîn. Sala 1996’an ew de-
riyên kevirîn hatin dîtin û di 
sala 1999’an de jî şaredariya 
Mehabadê biryar da hemû 
deriyan ji bo serdana torîst 
û serdankeran bikar bîne. 
Li gora ku saziya çandî ya 
şaredariya wî bajarî dibêje, 
her sal herî kêm 200 hezar 
torîst serdana şikeftê dikin.
Lê pirsgirêka Seholanê, ne 
tenê ev e ku tê piştguhxistin, 
lê belê ji ber ku rejîmê hin 
kelûpel bi simîta pêşesaziyê 
li wir çê kirine, hinek ji kani-
yên wêm şikeftê jî ziha bûne.

Şikefta Seholanê gelek 
dişubhe şikefta Elîsedr li 
Hemedanê. Cudahiyeke herî 
berçav di navbera wan du 
şikeftan de heye ew jî ev e 
ku qendîk angu kevirên bûzê 
tevahiya derdora dîwaran 
û banê şikeftê di nav de 
nixumandiye. Ger pêçandina 
şikeftê bi bûzê nebûya, nava 
şikeftê ewqasî sar nedibû. Lê 
ev di demekê de ye ku heya 
niha tevahiya cihên şikefta 
Seholanê nehatine dîtin.

Piştî ku mirov derbasî nav 
şikeftê dibe û riyeke kin bi 
piyan derbas dike, pişt re bi 
beleman dikare di ser avê re 
derbasî nav riyên cuda yên 
şikeftê bibe. Ji wan keviran, 
mînakên ku dişubhin aja-
lan çê bûne. Piyê fîl, bûka 
deryayê û kevokên xweşik ji 
wan keviran xuya ne. Weke 
ku mirov wan keviran bi 
destên xwe çê bike, bedewî 
têde reng vedide. Di dîwarên 
şikeftê de ji xeynî nexş û 
nîgarên ajalan, hin nexş û 
nîgarên efsaneyî jî hene.

Kevokên taybet û per-
çemk angu şevşevok, take 
rûniştvanên şikeftê ne. Ew 
nolê mişkan in, lê perên wan 
hene û dikanin bifirin. Dema 

N: Eskender Ceiferî

mirov bi beleman derbas 
dibe, ronahiya derdorê nahêle 
perçemk li wir bimînin ji ber 
ku ew ji ronahiyê hez nakin 
û berên xwevdidin dalanên 
tarîtir. Ew di dalanan de ki 
ser hêkên xwe dirûnin. Lê 
kevokên xweşik jî di şikeftê 
de hene ku berdewam tên û 
diçin.

Riya dervey şikeftê jî, ji 
bandora enerjiya nava şikeftê 
bêpar nemaye. Li gora yas-
ayên Niyoton û fîzîkê, otom-
bêl divê bi dijwarî bikarîn 
herin ser çiya. Lê li Seholanê 
ne fîzîk naskirî ye ne jî Ni-
yoton. Ji ber ku otombêl bi 
hêsanî serdikeve û bi dijwarî 
vedigere quntara çiya. Çiya 
jî dikeve ser riya Burhanê 
ku weke navçeyeke xwediya 
xwezayek xweşik naskirî ye.
Çalakvan dibêjin eger rejîm 
girîngiyê bide vê şikeftê û 
baş li ser dahata wê plan bike 
ku ji torîstan tê standin bê 
guman wê bajarên Mehabd û 
Bokanê jî avedaniyê bi xwe 
ve bibînin. Lê belê li wir, ji 
ber diziyê, ti berpirsekî re-
jîmê haya wî/wê ji Seholanê 
nîn e.

Ev çend sal in ku saziya 
Jîngeyê ya dewletê li 
parêzgeha Ormiyê biryara 
parastina navçeyê daye. Lê 
li gor pêwîstiyê girîngî bi 
wir nehatuye dayîn. Bûdce 
jî ji aliyê wezareta navxwe 
ve radestî qayinqametiya 
Mehabadê û saziya Jînge 
hatiye kirin lê ji ber sedemên 
nediyar ji bo vî karî nehatiye 
xerckirin. Tevî vê çalakvanên 
Mehabadî dibêjin diviyabû 
pereyên ku ji torîstan têne 
standin, ji bo avedankirina 
navçeyê û pişxistinê bihata 
xerckirin. Lê ew jî xuya nîn e 
diçe kuderê!
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Êrîşa DAIŞê û pêdiviya yekrêziya Kurdî

Êrîşa çeteyên DAÎŞê li 
girtîgeha Xwêran ya li ba-
jarê Hesekê di roja 20`ê 
çileya 2022`an de, dubare 
tirseke mezin xist di nav 
gelê Kurd de, nemaze ji 
ber hebûna çend girtîgehên 
çeteyên terorîst yên rêxistina 
DAIŞ`ê li Heseke, Dêrik û 
Qamişlo ku zêdetirî 5 hezar 
çeteyên DAIŞê di girtîgeha 
pêşesaziya “Xwêran” de hene 
û zêdetirî 70 hezar ji mal-
batên DAÎŞ`iyan li kampa 
Holê hene, ku ev kamp û 
girtîgeh bûne mîrgehên 
çeteyên DAÎŞ`ê û metirsiyek 
mezin li ser miletê Kurd çê 
dikin.

Tevî berpirsiya Hêzên Sûrîya 
Demokratîk (HSD) û Amerî-
ka li hember valehiya ewlek-
arî ya bû derfet ji bo vê êrîşa 
terorîstî, bi taybetî ku pira-
niya şervanên HSD nêzîkî 
%70 ji Ereban pêk tên, di 
dema ku goman tê de nîne ku 
ev êrîşa mezin ya DAIŞ`ê bi 
plan û piştgiriyek îstixbaratî 
û lojîstîkî ji aliyê dewletên 
dagîrker yên Kurdistanê bi 
taybetî ji aliyê Tirkiyê ve 
hatiye pêkanîn, ji ber ku 
her ji roja destpêkirina êrîşa 
DAIŞ`ê li Hesekê, çeteyên 
opozisîyona Sûriyê yên ser 
bi Tirkiyê êrîşî “Ên Îsa û Til 
Temer” dikirin. Tevî daxuy-
aniyên şofînizim yên opozi-
syona Sûriyê li dijî gelê Kurd 
û zêdebarî êrîşên firokên 
Artêşa Tirkiyê li ser barege-
hên HSD, heta ku parleman-
tera HDP`ê, Feleknas Uca, 
daxwaz ji Parlamena Tirkiyê 
ku têkiliyên di navbera êrîşa 
DAIŞ`ê li ser girtîgeha Hes-
eke û operasyona esmanî ya 
Tirkîye li ser Rojavayê Kurd-
istanê eşkere bikî, herwisa ku 
parlemantara navhatî hebûna 
çeteyên DAÎŞ`ê di nav rêx-
istinên opozisyona Sûrî de 

li deverên di bin kontrola Tirkiyê de, Idlib, Efrîn, Serêkaniyê û Girêspî piştrast kir, ku kuştina 
rêberê DAIŞ`ê, Abû Ibrahim Elqureyşî li roja pêncşemê di 3`ê vê sibatê de li gundê Atmê li 
nêzîkî 300-400 ji qereqola artêşa Tirkiyê di navbera Efrîn û Idlibê de di operasyoneke Amerîkî 
de li bakur û rojavaya Sûrîyê vê yekê piştrast dike, hevdem ku rêberê DAIŞê yê berê Elbexdadî 
li heman deverê di operasyoneke Amerîkî di çiriya 2019`an de hatibû kuştin.

Ev yeka xuya dike ku metirsiya dewletên dagîrker li ser hebûna gelê Kurd li Rojavayê Kurdis-
tanê bi taybetî metirsiya Tirkiya ji ya DAIŞ xirabtir e, nemaze her yek ji Amerîka û Rûsiya li 
hember dagîrkerî û zêdegaviyên Tirkiyê bêdeng in.

Ev helwestên Rûsiya û Amerîka li hember neheqiya li ser miletê Kurd metirsiyek mezin peyda 
dike, nemaze bêdengiya Amerîka û saziyên NY, Yekîtiya Ewropî li hember êrîşên rojane yên 
Tirkiyê û çeteyên wê li dijî miletê Kurd li devera Cizîrê û herwisa tawanên rojane û guhertina 
demografiya navçeyên di bin dagîrkeriya Tirkiyê de.

Hêjayê gotinê ye, ku hikûmeta Herêma Kurdistanê, wekî xemxwarê gelê Kurd li Rojavayê 
Kurdistanê, carek din wekî di hemû kawdanên zehmet û dijwar de, dubare her ji roja destpêki-
rina êrîşa çeteyên girtîgeha Hesekê, dergehê sînorî yê Sêmalka vekir û gelek alîkarî û pêdawîstî 
şandin ji bona xelkê me, ku ev dergeh hatibû girtin bi sedema êrîşeke rêxistina ciwanên PKK li 
ser dergehê Sêmalka-Pêşxabûr, ku îro ji rêveberiya PYD`ê û herwisa HSD tê xwestin ku têkili-
yên xwe li ser hemû astan digel hikûmeta Herêma Kurdistanê bihêz bikin, û dest berdin ji girtin 
û binçavkirina çalakvanên ENKS`ê, herwisa xwedî li pirsa netewyî ya Kurdî derkevin û dest bi 
rêkxistina yekrêziya navmala Kurdî bikin û digel ENKSê bigehêjin rêkeftineke stratejîk wekî 
peymana Duhok a 2014`an, ji bo parastina miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê di vê qonaxa 
dîrokî ya hestyar de.

N: Ebdûlazîz Qasim
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Li Hewramanê rêûresma Pîrşaliyar hat lidarxistin

Bi sedema bûyera hatinûçûnê 
kolberkî jiyana xwe jidest da

Bajarvaniya bajarê “Sine”yê 
kolan û şeqaman paqij nake

Li hefteya duyema meha 
Rêbendana her salê, li 

Hewramanê rêûresma olî ya 
Pîrşaliyarê  hat lidar xistin.

Rêûresma Pîrşaliyar her sal 
di heyama hefteya duyema 
meha Rêbendanê, li navçeya 
Hewramana Text bi amade-
bûna xelkê deverê, mêhvanên 
navçeyên cuda yên welat û 
herwisa bi amadebûna mêh-
vanên biyanî birê ve diçe.

Rêûresma Pîrşaliyar ku dîro-
ka wê vedigere bo zêdetir ji 
hezar salan berî niha, rêûres-
meke kevnar û dîrokî ye û 

Sibêdeha roja Duşemî 11`ê Rêbendanê, kolberê Kurd ê bi 
navê “Luqman Ebdullahî” kurê Ebdulmihemmed xelkê 

gundê “Tawguz”a girêdayî bajarê Ciwanroyê, bi sedema bûyera 
hatinûçûnê canê xwe jidest da û birayê wî yê bi navê “Muxtar 
Ebdullahî” jî, bi awayek dijwar birîndar bûye.

 “Muxtar Ebdullahî” bo tedawiyên pizîşkî bo yek ji naven-
dên dermanî hatiye veguhastin û rewşa giştî ya navbirî nebaş 
hatiye ragihandin.

Ew bûyera dilgiran di navbera bajarên weke, Pawe û Newsûdê 
û li nêzî tonela “Duav”yê de qewimî ye.

Karmendên bajarvaniyê li bajarê “Sine”yê kolan û şeqamên 
wî bajarî ji befrê paqij nakin.

Li gor nûçeya ku gihîştiye “Kurdistanmediha”yê, piştî der-
basbûna çendîn rojan ji hatina befrek zêde di Rojhilatê Kurdis-
tanê de, beşek ji kolan û şeqamên bajarê “Sine”yê hêj ji befrê 
nehatine paqijkirin ku eva bûye pirsgirêkek micid bo ser hat-
inûçûna welatiyan.

Her wê çavkaniyê ragihandiye ku welatiyên kêmendam û 
bitemen ji ber rewşa xirab nikarin ji mal derkevin û nikarin 
maşînên xwe jî, di nav kolanan de park bikin.

Di heyama çend heftiyên derbasbûyî de li sernaserê Rojhilatê 
Kurdistanê berfek zêde barîbû, û bibû sedema qutbûna rêyên 
hezaran gundan; Lê karbisetên rejîmê û navendên pêwendî-
dar ti hewlek bo paqijkirina wan rêyan nedan û di encamê 
de bû sedema canjidestdana jineke xelka derdorê parêzgeha 
“Kirmaşan”ê.

her sal li devera Hewramana 
girêdayî parêzgeha Sine, 
bi amadebûna mêhvan, 
geştyarên navxwe û derveyî 
welat tê lidar xistin.

Dîlana Pîrşaliyara 
Hewramanê ankû rêûres-
ma olî, ku rêze merasmên 
kevneşopî û dîrokî jixwe 
digire,  her sal li bajarê 
Hewraman Text, bi şêweyekî 
kevneşopî birêve diçe.

Herwisa pêşniêjê Înê yê 
Hewramana Text ku di vî 
warî de gelek lêkolîn en-
cam daye, dibêje: Daweta 

Pîrşaliyar bi rastî salvegera zewaca pîremêrekî îrfaniye, li 
herêma Hewramanê bi navê Şaliyar, ku bingeha wê ji bawerî û 
olên xelkê vê deverê serçave vedigire.



10 Agirî06-02-2022   Hejmar (415)Çand

Mihemmed Emîrî helbestvanê Kurd li bajarê Urmiyê koça dawî kir

Xana 432 salî û restoranta nû

Helbestvan, nivîskar, 
çalakvanê kultûrî û 

wêjeya warê hewzeya zimanê 
Kurdî û devoka Kormanciye 
ku, nêrînek taybet bi wêje û 
filoklora Kurdî bona berfire-
hkirina kultûra nivîsîna bi 
kurdî û perwedehiya zimanê 
Kurdî hebû. Mihemmed 
Emîrî helbestvanê Kurd li sala 
1365`an li bajarê Çaldirana 
girêdayî parêzgeha Urmiyw 
jidayîk bibû û korê mezinê yê 
malbatê bû, herwisa malbata 
wî jî gelek ji ziman û kultûra 
xwe hez dikirin.

Heyama salên zarokatî û 
xortaniya xwe di zozanê 
û xûrista bedev a bajarê 
Çaldiranê de derbas kir ku, 
bajarekî xwedî bedevî û 
ciwaniyek başe û xelkê wê jî 
gelek xwîngerm, welatdost û 
dengbêjperwer in, bêguman 
ev rewşa jiyanê di helbestên 
xwedêjêrazî de bê ban-
dor nebûye. Û di hiljartina 
naverok û mijarên helbestan 
bi awayekî devsa danasîn û 
wekheviya kvneşopiyan de 
xuya ye. 

Navbirî di temenê 9 saliyê 
de û li ser pêşniyara bavê 
xwe bo yek ji bajarên der-
dorê koçber bû. Û vir Mew-

Xana Şerefiyê ya li parêzge-
ha Bedlîsê ya Bakurê 

Kurdistanê di sedsala 16emîn 
de ji aliyê Mîr Şerefxanê Bed-
lîsî ve hatiye avakirin. Vê xanê 
di serdemên berê de mêhvan-
darî bo gelek karwanên bazir-
ganiyê kiriye, lê niha hatiye 
nûkjenkirin û bo xwaringehê 
hatiye veguhastin. 

Xwediyê Restorantê Îbrahîm 
Baydur dibêje “Me ev berhe-
ma dîrokî ku di destê Weqfa 
Şerefiye de bû wergirt û  
piştre me nûjen kir û ji gelê 
xwe re vekir. Tê gotin ku ev 
avahî derdora sala 1590ê de 
ji aliyê Şerefxaniyan ve hati-
ye avakirin. Di serdemnên 
berê de wek medrese jî hati-
bû bikaranîn. Piştre di çendîn 

lûnameya Kurdî ya xwedêjêrazî “Meya Bateyî” hîn bû û û 
herwisa Mewûdê bandoreke zêde di warê nerîn û helwestên 
wî derheq bi wêje û filoklora nivîskî û devkî ya kurdî hebû. 
Li gorî ku  sînordariyên vê serdemê xwedêjêrazî hertim lipey 
nivîs û pirtûkên ku bi zimanê Kurdî hatibûn nivîsandin bû û di 
temenê ciwaniyê de bixwe  pirtûkxaneyek piçûk çê kirbû û di 
kombûnan de ji  malbatî  û hevalên xwe re dixwand. 
 Herwisa polên dersxwandina xwe, heta dawiya dibistana bil-
ind li bajarê Çaldiranê qetand û li gor hebûna elaqeya zêde wî 
ji xwaz û geştyariyê re  , li zanîngehê defakuliteya erdingariyê 
hilbijart. Û bona berdewamkirina xwindina xwe, beraxwe da-
bajarê Tunekabona li Bakurê Îranê. Lê, mixabin , piştî mirina 
bavê wî, serpereştiya malê kete stûyê wî û herwisa bi sedema 
rewşa nebaş a jiyanê, tenê karî bawerînameya karzaniyê veg-
ire û ji zanînghê berd dide. Piştî derbasbûna heyamekê li ser 
mirina bavê xwedê jêrazî de li bajarê Urmiye niştecî bû, di wê 
heyama kurt de jiyaneke pir dijwar digel komek arîşe û bitay-
bet  nexweşiya bêçaresera penceşêrê salan jiyana wî derbaz bû 
û piştî du salan rikeberiya digel nexweşiya penceşêrê li rêkevta 
14`ê 11`ê 1400`an çû li ser dilovaniya xwe. Mihemed Emîrî 
helbestvan û nivîskarê Kurd di çend helbestên xwe de behsa  

hebûna gilî û gazindeyên 
jiyana  xwe dike ku tevî pirs-
grêkên şexsî û malbatî, bi-
bextewerî ve xwedêjêrazî di 
xizmtekirina derheq mozîk, 
helbest û zimanê Kurdî de, 
peywendiyek nêzîk digel çal-
akvanên wî warî de hebûye û 
bona xizmetkirina bi zimanê 
dayîka xwe ji ti çalakiyekê 
xwe bêpar nekir.

 Di wan demên borî de jî, 
pirtûka  helbestan ya bu 
navê “Sebra min” bi de-
voka Kormancî çapkir û rastî 
pêşbaziyek bêhemopa hat. 
Pirtûka helbestan ya “Sebra 
min” komek helbestane ku 
di heyama çend salên jiyana 
dijwara wî de bûye û her-
wisa  bi gotina wan helbestan 
rewşa nexweî û  derûniya 
xwe û derdora xwe herwisa 
nêrînên rexnegirnane jj civa-
ka kurdî kom kirbû. Herwisa 
bi bextewerî ve karî riza-
mendiya rexengirên biyava 
helbest û wêjeya Kurdî bidest 
bixîne lê, mixabin nexweşiya 
kambax derfet neda da ku 
Mihemmed Emîrî helbest-
vanê Kurd di xizmetkirina 
bi ziman û filoklora Kurdî 
berdewam be.

waran de hatiye bikaranîn. Di encama hevdîtinên me yên li gel 
Weqfa Şerefiye de me xwest em vê derê bikin restorantekje 
xwarinên xwemalî.”

Bedlîs di warê xwarinê de parêzgeheke dewlemend e. Biryan 
û şorbeya avşor ji xwarinên wê yên herî navdar in. Geştiyar 
bi malbatên xwe re ji bo tamkirina van xwarinên xwemalî yên 
Bedlîsê, serdana vê xana dîrokî dikin.

Geştiyar Abdul Ridvan Kulu got “Em ji xwarina xwarinên 
xwemalê ên li vê restoranata otantîk kêfxweş in. Em gelek 

kêfxweş in ku avahiyeke 
wiha hatiye nûjenkirin û 
xwarinên xwemalî têde tên 
pêşkêşkirin.”

Geştiyar Şahîn Uzar diyar 
kir “Sibehê zû em bi hevalên 
xwe re ji bo xwarina avşorê 
tên vê xwaringehê. Xwarina 
avşorê bûye beşek ji çanda 
me.”

Xwarina Biryanê ji bo Bed-
lîsê xwedî cihek girîng e 
û dîroka çêkirina  wê ya li 
vê parêzgehê vedigere bo 
salên 1600ê. Niha di tenûrên 
vê xana ku 432 sal berî 
niha hatiye avakirin de, ev 
xwarina kevnare  bi destên 
hostayên Bedlîsê tê çêkirin û 
li benda tamkirina geştiyaran 
e. Ç: RÛDAW
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Binçavkirina welatiyan di meha Rêbendanê de giha bi 22 kesan

Pêka amara ku Ajansa Nûçegihaniya Mafê Mirovî ya “Kurdpa”yê belav kiriye, ji 4 heta 11`ê Rêbendanê pêlek din ji binçavkirina 
welatiyên Rojhilatê Kurdistanê ji aliyê hêzên ewlehî yên rejîma Îranê ve dest pê kiriye ku heta niha 22 kes hatine girtin.

Ew kesên hatinî girtin ji bajarên Şino, Pîranşehr, Bane, Bokan, Seqiz, Sine, Merîwan û Ciwanroyê bûne ku bigiştî li her yek ji 
wan bajaran de 2 heta 6 kes li pey hev ji aliyê hêzên ewlehî yên rejîma Îranê ve hatine girtin.

“Kurdpa”yê kesên ku hatinî binçavkirin bi vî awayî daye zanîn:

Şino: Di rojên 3 û 4`ê Rêbendanê de 4 kes bi navên  “Siyamend Xwarezim, Yûsif Emînî, Murad Sa`î û Aso Şîxe” hatine girtin.

Bokan: Li 7`ê Rêbendanê du kes bi navên “Husên Qureyşî û Hêmin Resûlzade” hatine biçavkirin.

Bane: 8`ê Rêbendanê 2 bira yên bi navên “Dana û Zana Ehmedpûr” hatine girtin.

Pîranşehir: 9 û 11`ê Rêbendanê 7 kes bi navên “Eyûb Hedîsî, Rehman Xidmetguzar, Elî Umerpûr, Feriyad Şîlan, Murad Mamereş 
û Yûsif Umerpûr” hatine girtin.
Seqiz: Li 9`ê Rêbendanê “Zemane Zîwiye û Muqdad Husên Nijad” hatine girtin.

Sine: Li 9 û 11`ê Rêbendanê 2 çalakvanên kedkarî yên bi navên “Xebat Şekîba û Rêbwar Ebdullahî” hatine girtin.

Merîwan: Li 10 û 11`ê Rêbendanê 3 kes bi navên “Şe`iban Mihemedî û Cebar Dostî û Xebat Weysî” hatine girtin.

Ciwanro: Li 6`ê Rêbendanê “Suheyb Yarehmedî” hate girtin.

Tev ev kesane bi bê hebûna ti belgeyek yasayî ji aliyê hêzên ewlehî yên rejîmê ve hatine girtin.

“Murad Muradî” bo cîbicîkirina cezayê xwe bo girtîgeha bajarê “Nexed”ê hat veguhastin

Roja Yekşemî 10`ê Rêbendanê, welatiyê Kurd yê bi navê “Murad Muradî” temen 49 salî, xelkê bajarê “Pîranşar”ê, bo cîbicîkirina 
cezayê xwe, bo girtîgeha bajarê “Nexed”ê hat veguhastin.

Ew welatiyê Kurd, li Pûşpera sala 1399`an bi bê hebûna ti belgeyek yasayî li sêrêya “Celdiyan”ê, ji aliyê hêzên ewlehiyê ve 
hatibû binçavkirin û piştî 20 rojan ji girtîgehê, bi danîna barimteya 200 milyon Tumenî, bi awayê demkî heta dema dadgehîkirinê 
hatibû azadkirin.

Ew welatiyê Kurd di heyama binçavkirinê de ji mafê hebûna parêzer û hevdîtin digel malbata xwe hatibû bêparkirin.

“Murad Muradî” li demsala Payîzê de, ji aliyê dadgeha Şoreşa bajarê “Pîranşar”ê bi tuhmeta “endambûna di yek ji Partiyên Kurd 
yên dijberên hikûmeta Îranê” bi 3ê sal û 6 mehan hepsa “Te`zîrî” hatibû cezadan, piştre cezaya wî bi 2 sal û 2 mehan û 15 rojan 
hatibû kêmkirin.

Roja Şemî 9`ê Rêbendanê, welatiyê Kurd ê bi navê “Xebat Şekîba” çalakvanê kedkarî û xelkê bajarê Sine, ji aliyê hêzên ewle-
hiyê ve hate binçavkirin û bo cihek nexuya hate veguhastin. 

Pêka gotina çavkaniyek agehdar, ew çalakvanê kedkariyê dema ku bona beşdarîkirina di rêûresma biaxêspartina ximekî xwe ser-
dana “Beheşta Mihemmedî” kiribû û piştire ji aliyê hêzên ewlehiyê ve hatibû binçavkirin.

Herwisa wê çavkaniyê got: “Heta niha li peykevtina malbata Şekîba bona zanîn ji cihê ragirtin û qedera Xebat, bê encam maye.

Heya dema belavbûna wê nûçeyê ji sedema binçavkirin û tohmetên ku li dijî wî welatiyê de hatiye sepandin ti zanyariyek jiber 
dest nîne.

Sala 1397`an, “Xebat Şekîba” ji aliyê taya 103 a dadgeha cezakirinê ya bajarê Sineyê, bi tohmeta  beşdarîkirina di “kombûnên 
neyasayî û heriwsa beşdarîkirina  li rêûresma Newrozê” de, bi sê meh girtîgeha te`izîrî an jî dana yek milyon û 500 hezar Tumen 
pere hatibû cezadan.  

Mafê Mirov

Binpêkariyên mafê mirovî di Kurdistabnê de

Welatiyek Kurd ji aliyê hêzên ewlehiyê ve hate binçavkirin
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