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

Rojhilata Navîn di navbera bazar û 
hevrikiyên nû de 
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Newroz remz û serhildana 
netewî ye

Newrozên Rojhelat

Bombexwazan dawî li civînên ji bo 
rêkeftina etomî anîn!
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Ku r d b û nSergotar

N: Kerîm Perwîzî

Rojek nû û salek nû li rê 
de ye û jiyan dimeşe da ku 
xwe nû bike. Jiyana civakê 
pêk tê ji hizira hevpar a tev 
takên civakê û ji vê hizir û 
hesta hevpar, girêyên civakê 
têne darêtin da ku xwe weke 
hev bibînin û di bilinda-
hiya nûbûna salê de, tev bi 
hev re bi yek hest temaşeyê 
jîngeha civakanên xwe bikin 
û nîştimanek li ber çavê wan, 
xwe dixemlîne.

Mirovbûn erkeke gelek 
giran e ku çirke bi çirkeyên 
jiyana wê/wî hewce ye da 
ku bi berdewamî xwe bide 
nîşandan û wateyê bide bi 
hebûna xwe ku sînorê di 
navbera xwe û canliberên 
bê wate de bêde diyarîki-
rin. Virda mirovbûn ne tenê 
rêkkevtek asayî di navbera 
milyardan rêkevt de nîne, 
belkî erk e wek bicihanîn 
û vegeşînkirin, û erkek e 
ku digel çirkeyên jiyanê de 
neku lawaz û sivik nabe, 
belkî heta ku bilinditir diçe 
erkên mirovbûnê girantir û 
girantir dibe, û di bilindahiya 
mirovên mezin de dicirîske 
û bi rengê sor ê leşê wan 
dilop dilop xwînê pêşkêşê bi 
nîştimanê dike û navê bilind 
yê rêberên şehîd verdigerînin 
û sînorên nîştimanekê pênase 
dikin. 

Ev erka giran ya mirovbûnê 
li xaleke din a li gerdûnê 
bo xalek din tê guhertin, 
çimkî cih tenê cografi-
yayeke bênaverok, hişk û 
rût nîne, belkî derfeteke 
bona vegeşînkirina wate û 
hêmayan û her lewma jê 
re dibêjin nîştiman. Vira 
mirov nasnameyê verdigire 
û bi zimanekê dipeyve ku 
mirovên hevnasnameyên 

wî/ê jê fêm dikin. Têgihîştin tenê fêmkirin ji ziman nîne, belkî kêşandina tev êş û azar û xweşî 
û nexweşiyên jiyana civakekê ye ku li nav peyvan de cih girtiye û bi kenekê ziman dîlanê dike 
û bi renceke peyvê, xembar dibe. Lewma Kurdbûn pêk tê li pênaseya mirovek xwedî erk ku 
nîştimaneke taybet heye û bi hev re bi zimanê azar, xewn, xweşî û hêvî dipeyvin.

Di Newrozê de erkên mirovên Kurd bi tevahî xwe nîşan didin û di bin ronahiya agirê Newrozê 
de tev rih û rîşeyên pênase û nasnameyê bi hev re dîlanê dikin û nîştiman pê vedigeşe, her 
lewma Newroz tev demarên leşê xewn û hêviyên Kurdbûnê dimeşîne. 

Manîfêsîta Kurdbûn di bin meşxelên agirê Newrozê de û bi gotina sirûda Xweda tu nîştimanê 
avedan bike, bi dengekî dîrokî û bi qîrîneke biqasî  bilindahiya çiyayan, çiya bi çiya û gund bi 
gund, kolan bi kolanên bajar û çiyayên Kurdistanê digere. Ev manîfêsta, banga bilind a serhil-
dan, vejiyan, xweragirî û ti demekê nayê rawestan. Manîfêsta Kurdbûnê, sirûda “Ey Reqîb” bi 
meşxelên Newrozê ve û bi rêzbendî û bihevrebûna mirovên xwedî erk yên Kurdistanê ber bi 
bilindahiyê ve tê hilkişandin.

Newroza Kurdbûn û erkê me yê mirovayetiyê pîroz be.
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Newroz remz û serhildana netewî ye

Berî her tiştî, bi dil û can bi 
hilkevta cêjna Newrozê û ha-
tina sersala Kurdî, û nûbûna 
sirûştê, ez ji malbatên serbil-
ind ên şehîdên Kurd û Kurd-
istanê re pîrozbahiyê dibêjm, 
û xebatkar û evîndarên azadî 
û serbestiya Kurdistanê, û bi 
giştî hemî xelkê welatperwer 
ê Kurd, û hêvî dikim ku Ne-
wroz û sala nû bibe destpêka 
hasilbûna daxwaziyên wan 
yên şexsî û neteweyî.

Newroz wekî cêjneke kevnar 
a netewa Kurd, bûye remiz û 
coşeke mezin daye bi çêki-
rina yêkitî û yekrêziyê, her 
ev yeka ye ku berdewam 
hikûmetên dîktator û bitay-
betî hikûmetên dagîrker ên 
Kurdistanê ji Newrozê ditirs 
in.

Di wê nivîsînê de ez nax-
wazim basê felsefe û dîroka 
Newrozê bikim, bêguma li vê 
derheqê de gelek hatiye gotin 
û nivisîn û renge gelek rayên 
cuda û heta dijberî hevdu 
jî hebin, belkî ez dixwazim 
basê bandora vê minasibeta 
Netewî bikim li ser yekitî, 
xebat, berxwedan û serhil-
danê di nav gelê Kurd de.

Dema ku em dibêjin Newroz 
cêjna yêkgirtin û yêkitiyê 
ye, û dijminên Kurd û Kurd-
istanê berdewam dijayetiya 
vê cêjnê kirine, ji ber hindê 
ye ku bi wê hilkevtê hemî 
salê bi nêzî bûna Newrozê, 
gelê me devra hevdû kom 
dibin, û her çiqas nerehetî 
û kêşe hebin jibîr dikin û 
dest dadinêne nav destê 
hev û yekitî û yekgirtinê di 
nava xwe de çê dikin, ewa 
jî tişteke ku hertim dijmin 
û degîrkerên Kurdistanê 
jê ditirsin, lewra bi hemî 
awayekî cehdê dikin berahîka 

vê yekitî û yekgirtin û de-
wra hevdû kombûna Kurdan 
bigirin.

Dema ku em dibêjin Ne-
wroz cêjna şadî û xweşiyê 
ye, bêguman bi vê hilkevtê 
dema ku gelê me bona pîroz 
kirina Newrozê devra hevdû 
kom dibin, bo demekî kin 
bejî hemî êş û kederan bîra 
xwe dibin û govend û şahî û 
dîlanê lidar dixin, dijminên 
Kurdan jî ku cehd kirine 
Kurdan tune bikin û bi zilm 
û tepeserî û kuştar û baran-
dina agir û asin û barûtê li ser 
Kurdistanê de, di cehda hindê 
da bûne ku nehêlin Kurd xêr 
û xweşî û şadiyê bibîne, belkî 
cehda wan ev bûye ku para 
Kurdan şîn, girî, xem, birîn 
û êş be, lewra bo evê ku hekî 
bo demekî kurt bejî, dixwa-
zin pêşiya wê xweşî û şadiya 
Kurdan bigrin û Newrozê 
qedexe dikin.

Dema ku em dibêjin Newroz 
cêjna xwedî derkevtin ji 
remiz û sembolên neteweyî 
ne, di demekê de ku dagîrk-
erên Kurdistanê înkara nas-
nameya Kurdan dikin û bi 
hemî awayekî dixwazin gelê 
me asimîle bikin û di cehda 
helandin û jinav birina çand 
û wêje, kelepûr û dîrok Kur-
dan didin, em dibînin ku gelê 
Kurd bi minasibeta cêjna Ne-
wrozê gel bi stran, helbest, û 
gotarên çêkirina hesta netewî, 

nasnameya xwe bi dost û 
dijminan didine xûyakirin 
û herwisa bi jixwe kirina 
kincên Kurdî, hêmayên wekî 
şal û şapik û axabanî û hewrî, 
çend qat zêdetir vê cêjnê 
dixemilîn in lewra, dijmin û 
dagîrkarên Kurdistanê dema 
wê bûka rengîn a girseya gelê 
me dibînin, ji hemî kiryarên 
xwe bona jinavbirina nas-
nama Kurdan bê hêvî dibin, 
lewra bi hemî awayekî cehdê 
dikin ku cêjna neteweyî a 
Newrozê qedexe bikin.

Bi berçavgirtina wan 
mînakên serwe ku dijmin 
çima di cehda qedexe kirina 
Newrozê daye û jê ditirse, 
hindî zêdetir cehdê dikin 
daku bikarin berahîka bi 
rê ve çûna cêjna Newrozê 
bigrin, hindî givaşan zêdetir 
dêxîne li ser gel de, hindî 
zêdetir êrîşî li ser kombûn 
û girseya xelkê li Newrozê 
dikin, hindî zêdetir dixwazin 
hêma û sembolên neteweyî 
qedexe bikin, bêguman ku 
netenê cehda wan bê encam 
maye û nekarîne bigihîjne 
armancên xwe, hinde din 
zêdetir gelê me bi coşekî bi-
hêztir, bi îradeyekî qahîmtir, 
bi hestekî nasyonalîstanetir, 
ji newroz û cêjna neteweyî a 
xwe xwedî derdikeve.

Gelê me bi berxwedana xwe, 
bi xebat û rabûna xwe, bi 
xwedî derkevtin ji nasnama 

neteweya xwe, bi serî neçe-
mandina li hember dijminan 
de, kariye xwe biparêze û 
zindîbûna xwe biselimîne û 
nehêle asimîle bibe.

Hekî newroz bo xelk û gelên 
dinê re wateya cêjneke demkî 
û xweşiyê ye, bo gelê Kurd 
Newroz şoreş û rabûne û 
xwedî derkevtine ji man û 
mewcûdiyet û nasnameya 
xwe ye.

Di demekê de ku heya niha 
dehan gel û neteweyên cuda 
cuda li cîhanê de, li hember 
asmîle û givaşên zordestan 
de nekarîne xwe biparêzin û 
jinav çûne, ev bi hezaran sale 
neteweya Kurd kariye li hem-
ber êrîş û hêz û siyasetên herî 
dijwar û qirêje dijminên xwe 
de, xwe jinav çûnê biparêze û 
bibe neteweyeke herî xebat-
kar û şoreşgêr û zindî, renge 
Newroz yêk ji sedemên pêşî 
girtina ji helandina Kurdan 
be.

Îca lewma hewceye hemî 
gelê me bi çavên yêk ji 
pîvanên nasnameya neteweyî 
bera xwe bidine Newrozê 
û hertim bi rihekî netewî jê 
xwedî derkevin û Newrozê 
wekî çeka herî bihêz li hem-
ber dijminan de biparêz in.

Pîroz be Newroza 2722 ya 
Kurdan 

N: Noredîn Sofîzade
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Newroz tên û diçin û hersal 
gelê kurd li hêviya Newroza 
nû û azadiyê dimînin. Êdî 
Newroz bo Kurdan ji cejneke 
neteweyî derbas bûye, weke 
sembolek bona berxwedan û 
xebatê li dijî dagîrker der-
dikeve. Sedem jî ev e ku zilm 
û bêdadî û binpêkirina maf û 
azadiyên gelê kurd li Rojhe-
lata Kurdistanê û parçeyên 
din hêj didome. Mixabin 
rewş ne tenê baştir nabe, 
belkî her diçe xirabtir dibe bo 
Kurdan di hemû warên jiyanê 
de. Ev yek hez û hêviyê gel 
bona rizgariyê zêdetir dike.

Newroz belkî di nav gelên 
din ên Rojhilata Navîn de, 
bi rengên cuda ji kurdan 
tê pîrozkirin. Lê, bo kur-
dan cejna hilkirina agir û 
nîşandana îradeyê ye, her-
wiha qada govend û dîlanê ye 
bona kêfxweşî û hêvîdarbûn 
bi jiyan û pêşerojê. Ji ber ku 
çi neteweyeke bindest û bin 
zilmê, bê hêvî û îrade nikare 
rizgar bibe. Ji aliyekî din ve 
jî sembolek e bona tebayî, 
yekrêzî û pêkvebûnê ku bo 
gelê kurd girîng û pêwîst e lê, 
dijmin û dagîrker jê ditirsin.

Em Newroza îsal di demekê 
de pîroz dikin ku mixabin ji 
ber qeyrana nexweşiya COV-
ID – 19 di hemû cîhanê de, li 
2 salên borî cejnên Newrozê 
bi coşên taybet li Kurdistanê 
nehatin lidarxistin. Vê şewbê 
bandor kiribû ser hemû kom-
bûn, civat û şahiyan, bi tay-
bet jî Newrozên kurdewarî. 

Rêjîma dagîrker a Îranê bi 
du şêwazan hewlan dide ku 
Newrozên Kurdewarî qedexe 
yan asteng bike. Ji aliyekê 
pirsa olî dike hêcet û îdea 
dike ku hilkirina agirê Ne-
wrozê û şahiyên wê li dijî 

Newrozên Rojhelat

N: Azad Kurdî 

baweriyên Îslamê ye, mixabin gelek caran kesayetiyên olî yên kurd jî heman îdea û siyasetên 
rêjîmê li ser Newrozê dubare dikin, lê gelê kurd ji vê yekê zêdetir hişyar e ku bi van gotinên 
bê bingeh bihê xapandin. Ji ber ku Newroz û kurd xwediyê pêvajoyeke dîrokî ya dûr û dirêj in. 
Agir û şahiyên Newrozê yên Makû heta Îlamê di salên borî de selimandin ku vê hizrê hezkerên 
pirr kêm hene di nav civaka Kurdistanê de. 

Aliyê din ê herî girîng ku rêjîma Îranê Newrozên Rojhelat asteng û qedexe dike, ev yek e ku 
rêjîm bi kombûn, kêfxweşî û yekgirtina gel di Newrozê de ditirse. Naxwazin ku ev tebayî û 
yekrêzî di çarçoveya yekgirtina neteweyî di nav kurdan de reng vede. Xaleke giring e û divê 
hemû raya giştî ya Kurdistanê bona nîşandan îradeya xwe, vî karî bikin ku daîrker û neyar jê hez 
nake û jê ditirse. 

Rêjîma Îranê di vê çarçoveyê de, îsal zêdetir ji salên berê ferman daye dezigeh û hêzên xwe, ku 
li hember Newrozên bajarên Rojhelata Kurdistanê astengan pêk bînin û rê nedin Newroz bi-
hên pîrozkirin. Lê xuya dibe ku îradeya gelê me ji vê yekê bihêztir û mezintir ê. Lewma jî, min 
di destpêka nivîsê de jî got Newroz bo gelê me êdî bûye qada berxwedan, xebat û nîşandana 
îradeyê bona rizgariyê.
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Xoremava yek ji bajarên herî 
mizin yê Rojhilatê Kurdis-
tanê û navenda parêzgeha 
Loristanê ye. Pêka serjimêri-
ya navenda amara rejîma 
Îranê ya li sala 1395`an, 
heşîmeta wî bajarî 373 he-
zar û 500 kese. Bajarê Xo-
remavayê bilindahiya wê li 
asta behrê 1147 metr e û di 
navbera dol û newalên za-
grosê hilkeftiye. Xoremava 
193 kîlometran li bajarê 
Kirmaşanê, 246 kîlometran 
li bajarê Îlamê, 317 kîlo-
metran li bajajrê Sine û 711 
kîlometran li bajarê Urmiye 
dûre . Li bajarê Xoremavayê 
Kurdên Lor û Lek dijîn. 
Devoka sereke ya wî bjaarî 
loriya Xoremavayî ye û ji 
sedî 78 peyvên lorên  Xore-
mavayê digel devoka Lekî 
hevparin.

Li cihê niha yê bajarê Xo-
remavayê de, li serdema 
Îlamiyan de, bajarek bi navê 
“Xayîdelû” hebûye û bajarê 
“Şapûrxast” li ser fermana 
Şapûrê duyem li ser wêran-
kariyên wê hatiye avakirin. 
Asewarên berê yên bicih 
mayî vê yekê nîşan didin 
ku, bajarê Xoremavayê yek 
ji girîngtirîn bajarên ser-
dema Sasaniyan bûye û Dêra 
Felekuli`eflak hêmaya wî 
bajarî ye.

Li bajarê Xoremavayê, cihên 
geştyarî yên dîrokî û sirûştî 
bi wî awayî ne: “Minara 
Kelpîcan, Pira Şapûrî, Gêr-
dava Berdîn, Kevirê Niveşte, 
gola Kiyû û … hwd. Ev ba-
jara bo yekem car li Îranê de,  
ji aliyê nivîsîngeha navçeyî 
ya Saziya NY ve weke ba-
jareke bêmînak li warê 
geştiyariyê hatiye hilbijartin.
Bajajrê Xoremava li 
newaleke xwedî hewayeke 
xweş û tijî av hilkeftiye. Ji 
ber hebûna kanî û şûnwarên 
dîrokî yên cuda, ev bajara li 
Rojhilatê Kurdistanê, weke 
ciheke girînga dîrokî û 
geştyarî û srûştî hatiye naski-
rin. Herwisa li derdora wî 
bajarî pir cihên geştyarî yên 
weke parka daristan a Şorav 

Bajarê Xoremava
N: Rojnameya Agirî

li bakur û parka daristan a 
Mexmel Kêv li bakur heye.
Dêra Felekuli`eflak

Dêra “Felekuli`eflak” bi navê 
dêra “Dazide Balaxane” jî, tê 
naskirin. “Felekuli`eflak” li 
ser girikî hindayê bajarê Xo-
remavayê de zale û herwisa 
li nêzîkî rûbar û li navenda 
bajêr hilkeftiye ku, girîngitrîn 
û berçavtirîn mîrata dîrokî ya 
wî bajarî tê hesbandin. Dîro-
ka avakirina vê dêrê wedige-
re bo serdema “Sasaniyan”.
Li dirêjahiya dîrokê de dêra 
“Felekuli`eflak”, bi çendîn 
navan hatiye naskirin ku, bi 
wî awayî ne: Dêra Şapûrê 
Xast, Dêra Xoremava, Da-
zide Balaxane, koşka Eta-
bekan û … hwd. Ev dêra han 
li serdema Qacariyan de bi 
navê “Felekuli`eflak” hatiye 
naskirin.

Derbasiya vê dêra han wedi-
gere bo serdema “Sasani-
yan”, Sasaniyan bajarek bi 
navê “Şapûrê Xast” li nîzîkî 
navçeya niha ya Xorema-
vayê avakirin ku, piştre hat 
wêrankirin û li derdora 
sedsalên heftîya koçî de, 
Xoremavaya îroyîn avaki-
rin. Guman heye ku dêra 
“Felekuli`eflak” hemen 
dêra “Şapûr Xast” be ku, li 
serdema Sasaniyan de wir 
hikûmetdarî û leşkerî hebûye.
Ev dêra han li warê 
stratîjîbûnê de, li sedsalên 
çarem a koçî ya mangî de 
weke, navenda desthilat-
dariya “Alî Hesenoye û 
Genicwer” û li serdema 
“Alî Bûye” hatiye dest nîşan 

kirin. Herwisa li serdemên 
derbazbûyî de li dêra han de 
karên wuha birê ve çûne: “” 
Xezîneya hikûmetî ya mal-
bata Bedr li sedsalên çarem 
a koçî de, navenda desthi-
latdariya Etabekên Lorên 
piçûk û Waliyên Loristanê û 
herwisa li serdema Sefewi-
yan heta serdema Qacariyan 
de, û herwisa li serserdemên 
Pehlewyê yekem û duyem de 
binkeya Leşkerî û cihê girti-
yên siyasî bûye

Ev mîrata binirx, li sala 
1349`an ji aliyê artêşê ve 
rastdestî Wezareta Çand û 
Hunerê ya wê serdemê ya 
Îranê hatiye kirin. Piştre li 
sala 1354`an li vê dêrê de 
muzexaneyeke xelknasî hati-
ye lidarxistin û li wir şûnda 
bû bi muzexane.
Muzexaneya “Felekuli`eflak” 
di navbera dêrekê de ye ku, li 
serdema Pehleweyî de çala-
kiyên xwe destpê kir lê, piştî 
şoreşa gelên Îranê ya li sala 
1357`an çalakiyên wê hatin 
sekinandin. Wê muzexaneyê 
piştî şerê di navbera Îran û 
Îraqê de, dubare çalakiyên 
xwe destpê kirin. Herwisa 
li heyama salên 1385`an-
86-87`an, bi sedema nebûna 
xizmetguzarî û Bûdceyê hate 
darxistin. Di wê muzexaneyê 
de zêdeyî li 50 şûnwarên 
dîrokî tên parastin.
Lorstan û siyasetên rejîma 
Îranê
Siyasetên rejîma Îslamî a 
Îranê yên li hember bajarê 
Lorstanê her wekî parêzge-
hên din yên Rojhilatê Kurd-
istanê, siyaseteke kolony-

alîstiye û herweke beşên 
din yên Kurdistanê di vê 
parêzgehê de jî, di navbera 
devokên cuda û olên cuda 
hertim hewla tevlîhevî û 
afirandina aloziyan daye lê 
mixabin, di piraniya deman 
de serkevtî bûye. 

Rejîma Îranê bi awayek 
berdewam di hebûna pey-
wendiya parêzgeha Lorstanê 
digel parêzgehên din yên li 
Rojihilatê Kurdistanê tirs 
hebûye û hewl daye wê 
parêzgehê li Rojhilatê Kurd-
istanê veqetîne û nehêle xelk 
bi hevre bên girêdan.

Ji aliyekî din ve jî, rejîma 
Îranê her weke parêzgehên 
din yên li Rojhialtaê Kurdis-
tanê, di vê rewşa parêzgehê 
de rewşa hejarî û bêkariyê 
berfireh kiriye û hertim hewl 
daye ku ciwanên vê parêzge-
hê ber bi aliyê madeyên 
sirker bibe û welatiyên vê 
parêzgehê di bin sêytera xwe 
de perewerde bike.

Îro bi sedema hebûna torên 
civakî û çalakiyên parti-
yên Kurd di vê navçeyê de, 
welatiyên vê parêzgehê zêde-
tr ber bi aliy hişyariya netew-
eyî û dîrokê ve tên rakêşan û 
herwisa ciwanên vê navçeyê 
bi hişyarî û hestkirina bi 
berpirsayetiyê tevlî refên 
pêşmerge, rêzên welatparên 
rasteqîn yên Kurdistanê dibin 
û hilgirê vê siluganê ne ku\ 
em tev ser bi neteweyeke 
mezin a bi navê “neteweya 
Kurd in”.
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Her ji dema êrîşa Tirkiyê li 
ser herêma Efrînê ya Kurdên 
Sûriye di destpêka sala 
1918’an de, bi hevkariya hin 
grûpên çeteyên Sûriye, ku li 
dijî herêma Efrînê û xelkê wê 
yasaya navdewletî ya mafên 
mirovan û yasaya mirovî ya 
navdewletî bi taybet çar pey-
manên Cinêvê û protokolên 
wan yên zêde bê rawestandin 
tên binpêkirin.

Van binpêkirinan daxuyanên 
Tirkiyê yên “xweparastinê”, 
“parastina sînoran” û “ar-
manckirina aliyek taybet” 
bi tevahî berevajîkirin û 
nîşan dana ku armanca Tir-
kiye ji êrîş û dagîrkeriya 
li ser herêma Efrînê tev ji 
bo ku gelê Kurd tine û qir 
bike bi rêya kuştinên biqest, 
koçberbarkirin, hawirdki-
rina Turkumen û Ereban li 
şûna kurdan, bêparkirin û 
zindankirina kurdan, bin-
pêkirina bendên bingehîn yên 
hiqûqa navneteweyî, zêdebarî 
îşkence, destdirêjî, tundutîji-
ya cinsî, bêserûşûnkirina 
mirovan, apartheid, avakirina 
dîwarekî li derdora Efrînê, 
destdanîna li ser mal û 
milkên kurdan, desteserkirina 
wan wekî êxsîr û barimte,  
berdîl, wêrankirina avahiyên 
sivîlan û yên xizmetguzarî, 
tenduristî, bermahiyên olî 
û dîrokî bi rêya teqîn û top-
barankirinên biqest..., ta-
lankirin, binpêkirina rûmeta 
kesane, şewitandina dar û 
daristanan û ... hwd û her-
wisa pêkanîna kiryarên din 
yên ku şer û tawanên li dijî 
mirovahiyê wekî “sûc” têne 
binavkirin.

Tawanên şer li gorî “pey-
mana dadgeha leşkerî ya 
navneteweyî ya li Nurnbergê 
ya sala 1945’an, bi van sûcan 

destnîşan dibin: “binpêki-
rina qanûn û adetên şer, di 
nav de kuştin, reftarên xerab 
yan jî sirgûnkirina sivîlan li 
herêmek dagîrkirî, kuştina 
dîlên şer yan serederiya xe-
rab ligel girtiyên şer,  kuştina 
rehîneyan, desteserkirina 
milkên taybet û wêrankirina 
nehewceyên leşkerî”.

Ev tawan ji aliyê civaka 
navdewletî ve bi cezayên herî 
giran tên cezakirin, ku sûc-
dar têne darizandin çi wekî 
berpirsyar - dewlet - kesên 
xwezayî - kes bin, lê tawanên 
dijemirov pêktên ji: sûcên 
kuştin, qirkirin, îşkencekirin, 
sirgûnkirin, kolekirin, ter-
orîzm, binçavkirina neqanûnî 
û çewisandin ji ber sedemên 
siyasî, olî û etnîkî, çi tek yan 
kolektîf bin, û kiryarên bi vî 
rengî li dijî sivîlan li herêmên 
dagirkirî tên kirin.  

Tawanên navborî dikevin di 
çarçoveya binpêkirina qa-
nûnên şer ji aliyekî ve, ji 
aliyek din ve her tawanek 
bibe ji aliyê desthilatdariya 
dagîrkeriyê li dijî sivîlên li 
herêmên dagirkirî bi tawanên 
dije mirov tên binavkirin.
Gelek rêxistin û rêx-
istinên mafên mirovan yên 
navdewletî, herêmî û xweci-
hî, li ser lêkolînên meydanî, 
belgeyên fizîkî û belgeyên 
din yên bi hêz, piştrast kirin 
ku binpêkirinên Tirkiyê û 
komên çekdar yên Sûriyê yên 
girêdayî Tirkiyê li herêma 
Efrînê, ji dema destdirêjî û 

dagîrkeriyê ve digehêjin asta 
“tawanên ceng û dijemirova-
hiyê”.

Di raporta Komîsyona 
Lêpirsîna Navdewletî ya 
Serbixwe ya NY ya der-
barê Sûriye de, di destpêka 
sala 2019`an de ev tişt hate 
gotin: “Sedemên bihêz 
hene ku em bawer bikin 
ku endamên grûpên çekdar 
li Efrînê tawanên şer, re-
hîngirtin, îşkence, talan û 
desteserkirinê pêktînin...”, 
raporek Rêxistina Lêborîna 
Navdewletî, ku di Sibata 
2019`an de hat weşandin, 
herwiha komên çekdar yên 
Sûriyê yên girêdayî Tirkiyê 
li Efrînê bi “binpêkirinan ji 
dema kontrolkirina deverê, 
di nav de desteserkirin û 
talankirina milkên sivîlan, 
bikaranîna mal û dikanên 
sivîlan, tevî bikaranîna di-
bistan û xwendingehan wek 
navend û baregehên leşkerî 
û ... hwd, û herweha girtina 
keyfî, îşkence û reftarên 
xerab” tawanbar kir, di ra-
porteke Human Rights Watch 
de, di Hezîrana 2018`an de, 
“komên çekdar yên Tirkiyê, 
di nav de Artêşa Azad ya 
Sûriye, bi  destdanîn, talanki-
rina mal û milkên sivîlên 
Kurd li herêma Efrînê û bi 
wêrankirin, û bi hawirdekiri-
na çekdar û malbatên komên 
çekdar yên li dijî Sûriye li 
ser mal û milkên kurdan bê 
qerebokirina xwidanên milk 
û mal tawanbar kir”, û têde 
hat ku “li gorî yasayên şer, 

talankirin yan jî desteserki-
rina milkên taybet bi zorê ji 
bo bikaranîna şexsî qedexe 
ye û dibe ku sûcê şer be jî 
di çarçoveya şerê li herêmê 
de, ku nabe çekdar destê xwe 
dayînin li ser mal û milkên 
taybet heta ji bo bicihkirina 
êxsîrên xwe, û qanûnên şer 
jî wêrankirina milkên ku ji 
aliyê leşkerî ve ne rewa ne, 
qedexe dike”.

Şermezarkirina tawanên 
Tirkiyê û grûpên çekdar 
yên girêdayî wê li herêma 
Efrînê û kar bo gihandina 
dosyaya wan ji bo desthilatên 
navdewletî yên taybetmend 
- bi taybetî li pêş Dadgeha 
Tawanan ya Navdewletî - 
dimîne erkekî neteweyî yê 
her Kurdekî û niştimanî yê 
her Sûriyekî û herwiha erkekî 
qanûnî û exlaqî ye. 

Erk dikeve ser milê me 
hemûyan, kes, saziyên mafên 
mirovan û sivîl, partiyên 
siyasî, qurbanî û xizmên 
wan… 

Her çend ku ev kar hêsan 
nîne ji ber berjewendiyên 
navdewletî û herêmî û ba-
zarên ku hatine girêdan yên 
bûne sedema vê rewşa xirab, 
tal û trajîk, lê her divê em bi 
erkê xwe rabin heta mafên 
xwe ji dest dijmin û dagîr-
keran bistînin, wek gotina 
pêşiyên me ku piştî reşê 
rewşen tê.

Tawanên şer û qirkirînên li Efrînê
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Nerîna Lîderan

Kazimî:

 Em Newrozê bikin derfeta 
îstiqrarê

Johnson: 

Eger Putin bi ser bikeve 
li ser sînorê Ukraynayê 
ranaweste

Biden: 

Putin tawanbarê şer e

Ehmedî Nejad: 

Dixwazin Tirkiyê bikin sê 
perçe

Bombexwazan dawî li civînên ji bo rêkeftina etomî anîn!

Mezintirîn bombexwazên 
Rojhilatan Navîn, berpirsên 
rejîma faşîstên Tehranê ne. 
Di rojên derbasbûyî de re-
jîma Îranê careke din civînên 
ji bo rêkeftina etomî bi dawî 
anîn lê di hember de car din 
îdia kirin ku ew bombeyê 
naxwazin.

Ev jî di demekê de ye ku 
Berîtanya dibêje Îran tenê di 
2 rojan de biryarê bistîne û 
rêkeftin bê kirin.

Di dema desthilatdariya 
Hesen Rûhanî de, roja 14ê 
Reşemeya 99’an, Mihemd-
cewad Zerîf wezîrê derve yê 
rejîma Tehranê ragihand ku 
êdî rêkeftina Etomî ji aliyê 
wan ve nakeve ber bas. Lê di 
hember de welatên Berîtanya, 
Feranse û Almanyayê ragi-
handibûn ku ji bo nîşandana 
niyazpakiya xwe, reşnivîsa 
li dijî Îranê nadin Ajansa 
Navdewletî ya Etomê.

Niha Rûsiye jî dixwaze 
dorpêçên li ser Rûsiyê jî 
bêne rakirin da ku ew rêkeft-
inê qebûl bikin. Lê belê 
Amerîka dibêje ew dorpêçên 
ji ber êrîşa Rûsiyê ji bo ser 
Okraynê nayên rakirin. 

Pişt re Donald Trump se-
rokkomarê berê yê Dewletên 
Yekbûyî yên Amerîkayê 
dewsa xwe da Joe Biden û 
dihat pêşbînîkirin ku dewleta 
Biden vegere ser gotûbê-
jan ji bo rêkeftina etomî bi 
Îranê re. Di vê navberê de 
Rêformxwaz heftim dibêjin 
rêkeftinê dixwazin lê Sipaha 
Pasdaran dibêje nabe rêkeftin 
bê kirin.

Di rastî de armanca re-
jîma Tehranê berhemanîna 
bombeya etomî ye. Ew, demê 

bi kar tînin û bi meyandina 
Oranyoma zêdetirî 20 ji sedî, 
nêzîkî berhemanîna bombeyê 
dinbin.

Niha dewleta Biden jî dixwa-
ze rê li ber Îrana Etomî bigire 
û ragihandiye ew dixwazin ji 
bo rêgirîkirin ji berhemanîna 
bombeyê ji aliyê Îranê ve her 
karî bikin.

Îsraîl jî bi Amerîkayê re 
hevnerîn e û dibêje nabe Îran 
bibe xwediya bombeyê.

Komara Îslamî jî bersiva 
berpirsên Îsraîlî û Amerîkî 
dabû û gotibû: Wê cîhan wan 
gunehbariyên ku rayedarên 
Îsraîl dike, ji bîr neke. Piştî 
ku Donald Trump peymana 
etomî ya bi Îranê re bi tundî 
rexne kir, Rex Tillerson 
wezîrê Derve yê Amerîka jî 
xwest rêkeftina etomî ya bi 
Îranê re were guherandin û 
jinûve were nivîsandin lê ji 
bo razîkirina Îranê ew liben-
da piştgirîya hevalbendên 
xwe yên Ewrupî ne. 

Tillerson got jî ku xelên 
rêkeftinê têra xwe tund nîn 
in û rê li ber bernameya 
etomî ya Îranê nagirin ji 
ber vê jî ewê cara yekê bi 
Cevad Zerîf hevtayê xwe yê 
Îranî û wezîrên derve yên 
welatên ku peyman îmza 
kirine re, bicivin û mijarê 
gotûbêj bikin. Wê demê 
Sergey Lavrov Wezîrê Derve 
yê Rûsyayê ku ji bo Civata 
Giştî ya Neteweyên Yekbûyî 
li New Yorka Amerîkayê bû, 
li ser helwesta Amerîkayê 
ya di derbarê Îranê de dabû 
xuyakirin ku helwesta neli-
hevkirinê ya Donald Trump 
serokkomarê wê demê yê 
Amerîkayê ya derbarê Îranê 
de û rexnekirina bernameya 
etomî ya Îranê cihê fikarê ye.

Feranse, Berîtanya û Al-
manya difikirin ku eger 
Îrana Etomî bikeve Ro-
jhilata Navîn, ewê pêgeha 
xwe ji dest bidin. Lewma jî 
reşnivîsa li dijî Îranê nedan 
Ajansa Navdewletî ya Etomê 
ji bo ku niyazpakiya xwe 
nîşan bidin û Îranê vegerînin 
ser maseyê. Lê bi daxuyaniya 
Zerîf, derket holê ku êdî Îran 

N: Eskender Ceiferî

rêkeftinê naxwaze.
DYA bi raportên çalakiyên 
etomî yên Îranê re bi baldarî 
riftarê dike û gotara weza-
reta Derve ya Amerîkayê 
hemû wan pirsyaran bersiv 
nade ku çima Amerîka di 
îmzekirina raportan de dudil 
e û sedem çi ne lê bi gotara 
Hesen Rûhanî zelal dibe ku 
dorpêçên nû yên aborî, gefê 
li rêkeftinê dikin. Rêkeftina 
etomî di roja 14ê Tîrmeha 
2015an de bi tevlîbûna 
welatên ewropî hatibû îmze-
kirin û li gora wê, Îranê hin 
çalakiyên etomî kêm dikirin 
û di hember de jî dorpêçên 
aborî li ser Îranê dihatin 
kêmkirin.

Îsraîlê ji destpêkê ve ragi-
hand ku ew, vê rêkeftinê 
naxwazin. Beriya niha jî 
berpirsên saziya Nehêlana 
Çekên Etomî ragihandibûn 
her qasî ku Îranê bi hemû 
wan welatan re lihev kiri-
ye, lê çavên Ewropiyan li 
Amerîkayê ne. Her biryarekê 
ku Waşington distîne, ji wan 
re dibe bandor. Berîtanya 
hewl dide DYA razî bike 
ku raportên li ser çalakiyên 
etomî yên Îranê demlidest 
îmze bike lê Trump li pey 
planeke din digere.

Ji bilî berpirsên bilind ên Îs-
raîlê, fermandarên wan jî di-
din xuyakirin ku eger rêkef-
tin bê kirin, Îrana Etomî, wê 
Rojhilata Navîn dagir bike.

Almanya, Berîtanya û Fe-
ransê ku rolele mezin di 
rêkeftinê de hene, dibêjin bi 
meyandina 20 ji sedî zêdetir 
a Oranyomê, êdî derfet ji bo 
rejîma Tehranê çê dibe ku zê-
detirî berê bo ser cîhanê bibe 
gef. Di beşeke din a daxuy-
aniyê de tekez hatiye kirin ku 
meyandina vê asta Oranyomê 
ne ji bo karûbarên pizişkiyê û 
ênêrjiyê ye lê belê li tevahiya 
cîhanê, ev asta Oranyomê 
tenê ji bo karûbarên çek û 
berhemanîna bombeyê têne 
bikaranîn.

Li bendê ye di rojên bê de 
armanca rejîma Tehranê ji bo 
meyandina Oranyomê eşkere 
bibe.
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Rojhilata Navîn di navbera bazar û hevrikiyên nû de 

Piştî êrîşa leşkerî ya Rûsyayê 
li ser  axa Ukraynayê di 24’ê 
Sibata borî de, ku hevrikî û 
nakokî di navbera Amerîka 
û Rûsyayê de li Rojhilata 
Navîn bi taybetî li ser hin 
dosyayên gerim peyda bû, bi 
taybetî li ser dosya Sûriyê û 
dosya bernameya navikî ya 
Îranê, zêdebarî bandora şerê 
Ukraynayê li ser asta aborî 
û bi taybetî li ser ewlekariya 
xwarinê li Rojhilata Navîn, 
nemaze li ser asta cîhanê bi 
giştî ku nêzîkî çaryek ji gen-
im ji Rûsiya û Ukrayna ye, 
dîsa ku li ser asta cîhanê bi 
rêjeya %75ê ji rûnê xwarinê 
“zeyta gulberojê” ji herdu 
welatan tê hinartin, di heman 
demê de ku herdu welat du 
jêderên sereke yên rûnê garis 
û ceh ne, û Ukrayna di sala 
2021`an de, şûna Amerîka 
girt wekî mezintirîn welat bo 
hinartina ceh ji Çînê re.

Helbet sizayên darayî û aborî 
yên Amerîkayî û Ewropayî li 
ser Rûsyayê bandorek mezin 
li ser bazarên neft û gazê çê 
dike, ku Rûsya li ser asta 
cîhanê, zêdebarî genim û 
daxilûdan, yek ji mezintirîn 
çavkaniya neft û gazê ye û 
duyemîn mezintirîn hinartîyê 
petrolê ye, û piraniya petrola 
xwe difroşe Ewropayê, ku 
nêzîkî 40% ji gaza Ewropayê 
dabîn dike, lewra zêdebûna 
nirxê petrolê ziyanên aborî 
yên mezin digehîne piraniya 
dewletên kêm çavkaniyên 
petrol û gazê, bi taybetî li ser 
Çînê û Ewropa, herwisa li ser 
dewletên wekî Endonezya û 
Tirkiyê jî.

Bi kurtî dikarin bêjin ku 
bazarên cîhanî ji encama 
şerê Ukrayna hatin hejandin, 
bihayê neft û zêr bilind bûn, 
û piştî belavbûna epîdemîya 
koronayê bargiraniyek zê-

detir li aboriya cîhanê peyda 
kir, û ji bona qerebokirina zi-
yanên xwe, heryek ji Rûsya, 
Ewropa û Amerîka li gorî 
berjewendiyên xwe dixebi-
tin, Amerîka berdewam e li 
ser sepandina sizayên aborî 
yên zêdetir li ser Rûsya, û 
ji bo vê yekê li alternatîfan 
ji neft û gaza Rûsî digere, 
wekî xuya dibe ku Amerîka 
û herwisa dewletên Roja-
vayî ji bo dabînkirina neft û 
gazê li radeya yekem pena 
bi dewletên Erebî yên kend-
avî dibin û dûr nîne ku qasta 
nefta Îranê jî bikin bi rêya 
serxistina gotûbêjên Viyêna û 
nûkirina rêkeftina Bercam.

Heta niha xuya nebûye ku 
dewletên Erebî dê razî bibin 
li ser daxwazên Amerîka û 
Birîtaniya bo zêdekirina hin-
artina neftê bo welatên Ro-
javayî, herwisa ku dewletên 
Erebî bi tirseke mezin 
serederiyê ligel hevrikiya di 
navbera Rûsya û Amerîka 
dikin, bi baweriya min ku 
heta astekî dikarin bêjin ku 
êrîşa spaha pasdarên Îranê ya 
terorîst û mûşekbarankirina 
Hewlêra paytext û herwisa 
biryara dadgeha Îraqê jî ya 
li dijî yasa nefta Herêma 
kurdistanê bi awayekî dikeve 
di heman çarçoveyê de, ku 
Îran hewl dide ku Amerîka 
û Ewropa li ser îmzekirina 
rêkeftinek navikî neçar bike 
bi sûdwergirtin ji berfireh-
bûna nakokiyan di navbera 
Amerîka, Ewropa û Rûsya 

N: Ebdûlazîz Qasim

de, şerê Rûsyayê li dijî 
Ukraynayê û sepandina 
sizayên aborî li ser Mos-
kowê, ku rêjîma Îran hewl 
dide bi awayekî serbixwe, 
dûr ji baladestiya Rûsyayê, li 
Viyênayê peymaneke nû ya 
navikî îmze bike û sûdeyek 
mezin ji firotina nefta xwe 
werbigire, û li aliyek din ku 
Îran dixwaze pêgeha xwe li 
Sûriyê bihêztir bike bi sede-
ma mijûlbûna Rûsyayê bi 
şerê li dijî Ukraynayê, tevî ku 
taybetiyek mezin ya Sûriyê 
li rex Moskoyê heye, ku 
Sûriyayê beşek ji ewlekariya 
xwe ya niştimanî dibîne, bi 
taybetî ji ber ku baregeha 
Hmeymim çeperekî berevani-
yê yê pêşketî yê Rûsyayê ye 
li Derya Sipî li hember NA-
TOyê û li hember serbazgeha 
Încîrlîk li başûrê Tirkiyê, 
wekî xuyaye ku êrîşa Rûsy-
ayê ser Ukraynayê bû sedema 
kêmbûna çalakiyên Moskoyê 
li Sûriyê, bi taybetî di asta 
leşkerî de, ku ev kêmbûn 
dikeve di xizmeta rêxistina 
çeteyên DAIŞ, Hizibulah û 
spaha pasdarên Îranê de. 
Jixwe dibînin ku hevahengi-
yek di navbera Rûsya û Îs-
raîlê de li ser gelek dosyayên 
girêdayî Rojhilata Navîn bi 
taybetî li ser dosya Sûriyê 
heye, û niha dibe ku heva-
hengiyek din jî di navbera 
wan de li ser dosyaya navikî 
ya Îranê peyda bibe, nemaze 
ku Îsraîl her rêkeftinekî ligel 
Tehranê red dike.
Li aliyek din ku her çiqasî 

nakokî di navbera Amerîka û 
Rûsyayê de hebin lê, bi dîtina 
min ewlehiya Îsraîlê dimîne 
xaleka girîng ya hevbeş di 
navbera wan de, lewra ku 
şensê serxistina gotûbêjên 
Viyêna nemaze piştî êrîşa 
spaha pasdarên terorîst li 
ser Hewlêrê kêm bûye, ku li 
Washington nerazî ji aliyê 
nûnerên dîmokratxwaz û 
herwisa ji aliyê komarîx-
wazan derdikevin li dijî 
îmzekirina rêkeftinê ligel 
Tehranê û derbarê vê yekê 
û di nûtirîn daxuyaniyên 
xwe de, şêwirmendê berê 
yê Ewlehiya Neteweyî ya 
Amerîkayê, John Bolton, di 
hevpeyvînekê de ligel Îran 
International got ku hewlên 
rêveberiya Joe Biden ji bo 
gihîştina rêkeftineke navikî 
wek “nîşana lawaziyê” binav 
kir û tekez kir li ser pêwîstiya 
hilweşandina Komara Îslamî 
ya Îranê.

Bolton ji Îran Înternasyonal 
re got: nabe bawerî bi sozên 
Komara Îslamî ya Îranê bibin 
yên ji bo kêmkirina çalakiyên 
terorîstî li navçeyê li hember 
derxistina spaha pasdaran 
ji lîsta terorê û got ku rêve-
beriya Joe Biden xeletiyeke 
trajîk dike.

Li dawiyê dikarin bêjin ku 
li navçeyê tiştek bê agah-
dariya Îsraîlê nabe û heta 
dihêt çaverêkirin ku şerê 
Ukraynayê bi navbeynkariya 
Îsraîlê li Orşelîmê bida
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serdemê bûn û canê 
xwe kirine goriyê wan 

pirensîpên ku li pêyxema wê 
de çek avêtibûne milê xwe, 
û herwisa niha bi awayekî 
şêwaza şeran guhertiye û tev 
bi sedema amûr û teknelojiya 
pêşkevtî tên encam dan, jin li 
pişt çeperên şer de rola herî 
bandordar dilîzin, bitaybet 
yên ku sûd û lêhatîbûna wan 
heye ku, di vê demê de ji 
wan sûd tê wergirtin, weke 
li warê teknelojiya de weke 
çalakvanên medenî û birêve-
birina helmetan bona bilind 
ragirtina morala xelkê sade û 
herwisa çekdaran jî, û xizme-
kirina bi leşkeran li pişt hêlên 
rûbirûbûna digel dijmin de, 
dinav nexweşxaneyan de 
pîzişk, perestar(hemşîre) û 
kadrên nexweşxaneyan ku 
piraniya wan jinin.

Her bi vê sedemê ye ku, 
eger rêzbendiyek hebe bona 
cuda kirina qada bêdesthilat 
û lawazbûnê ku birastî qur-
baniyên şer û pevçûnan in, 
yê wisa nin ku yan bi sedema 
temen “piranî zarok yan ka-
lin” yan bi sedema rewşekê 
ku şiyana cismî ya wan 
rêgire bona beşdarîkirina li 
şeperên şer de. Weke zarok 
û kalan, nexweşên dinav 
nexweşxaneyan de û herwisa 
xwedî hewcehiyên taybet û 
heta yên ji warê derûnî ve jî 
necihgîrin, yên han ku bi-
rastî dibine qurbanî û şiyan û 
desthilata berxwedariya wan 
tune ye. 

Lê, jin weke mêr rola xwe 
dilîze û tev berprisayetiyên 
xwe birêve dibe û di hemen 
demê de jî dibe qurbanî. Û 
bona vê ku di demên wiha 
de biryar bistînin ku çi ke-
sek bêdesthilate û çi kesek 
xwedî hêze, ev yeka hewcehî 
bi vê heye ku ji tev aliyan ve 
lêkolîn li ser tev ademîzadan 
bê encam dan, neku jinê 
cuda bikin û ne ji ber vê ku 
bêbawere û  ji aliyê bêhêz 
û bê desthilatiya wê ye yan 
tenê ji ber vê ku jin e. 

Çimkû mijara hêz û bêhêz-
bûnê tişteke rêjeyî ye, ji ke-
sekî bo keseke din û herwisa 
li kesekî deşiyana encam-

dana tişteke din hebe û li 

Jin li nav şer de

N: Vênûs Fayîq

W: Hesen Mukerem

Li dema şer û pevçûnan de, 
hertim jin weke qata bêdes-
thilat û qurbanî hatiye hes-
abkirin, ev nerîn û dîtingeha 
jî gelek caran li ragihandinan 
de dubare dibe, bo mînak 
dibêjin qurbanî wiha ne: Jin, 
zarok û kal. 

Li demekê ku hêzên dijmn 
cihekî bombebaran dikin, 
ti cudahiyekê dinavbera 
jin, zarok, ciwan û kalan de 
dananên, wate ku xort çekê 
davêje milê xwe û şer dike 
ev bi vê wateyê nîne ku mêr 
nabe qurbanî belkû, gelek 
caran jî digel jinê weke kes-
ekî sivîl dibe qurbaniyê bom-
bebaran û êrîşên dijmnan.

 Her vê dîtingehê wisa kiriye 
ku jinek bi sedema rewşên 
şer jiyana xwe jidest bide û 
dibêjin bûye qurbanî, û weke 
şehîd wê binav nakin lê, 
demaku li şer de mêrek canê 
xwe jidest dide eger li eniya 
şer de jî nebe weke şehîd 
binav kirine.

Dibe ku li cem gelek kesan 
cudahiyek hebe ev jî tenê 
wiha be ku, bi dirêjahiya 
dîrokê amadebûna jinê li 
meydanên rûbirûbûna digel 
dijmn û şerkirinê de kêmtir 
û an kêmpeyda bibe ku jin 
dinav de cih girt be. 

Heta ku temaşeyî hêzên 
leşkerî yên welatên cîhanê 
jî dikin, hertim piraniya 
leşkeran mêr bûne û herwisa 
yên ku hêzên hereketkirin û 
serkirdayetî kirine jî, her mêr 
bûne û herwisa yên biryara 
şeran dane jî her mêr bûne, 
yên ku danûstandin pêk anîne 
bona yek alîkirina şer û dirêj-
epêdan yan bidawî anînê her 
mêr bûne.  

Lê, çima vê dîtingehê her-
tim jin weke qurbanî pênase 
kiriye, di demekê de ku ev 
erk û berprisayetiyên ku li 
demên dijwar de dikevine 
stûyê jinan, ti yek ji wan 
erk û berprisayetiyên mêran 
kêmtir nînin?

 Her bo mînak bilî vê hej-
marê eger kêm jî bin ji wan 
jinên ku di eniya şeran de 
berxwedanî kirine û çek avêt-
ine milê xwe û li hemberî dij-
min sekinîne, jinên din dinav 
civakê de roleke çarenivîs 
saz lîstine, dema ku hevjîn, 
kur, bav û an jî birayên wan 
li eniya şer de berxwedanî 
kirine. 

Heta rola wan jinên ku weke 
çalakvan li warê cuda de li 
pêyxema lidarxistina aştî 
û bidawîanîna şer, li dema 
destpêka şer de lîstine kêm 
nebûne, bilî wan jinên ku li 
nav refên xaneyên nehînî ên 
nav şeran de bi awayek ban-
dordar çalak bûne û berpri-
sayetî girtine stûyê xwe.

 Her bi vê awayî be dikarin 
bêjim ku jinê li carekê zê-
detir li dema şer de qurbanî 
daye. Lê, tenê ji ber vê yekê 
jî, nabe ku jinê bêdesthilat û 
bêhêz û beşdar nebûn li eniya 
şer de destebendî bikin.

Kêm nînin ev jinên ku di wan 
demên dijwar de, li hember 
jiyaneke dijwar de xwe ragir-
bûne û li ser pê xwe sekinîne, 
bona serpereştîkirina mal-
batên xwe û herwisa bona 
dabînkirina dahata jiyan û 
birêve birina tev erk û ber-
prisayetiyan li cihê nebûna 
mêran di nav malbatê de. Her 
bi vê sedemê ye ku şaşe jin 
weke keseke bêdesthilat û 
lawaz pênase bikin, li dema 
destpêkirina şeran de heta ji 
ber vê ku renge çek neavêt-
ibin milê xwe û li çeperên şer 
de rû bi rûyê dijmin nebibin 
jî.

Di vê rojgarê de, me mînakên 
zef hene ku rêk weke mêran 
çek diavêjin milê xwe, 
mînakên me jî jinên Kurd-
istana Rojavayê ne ku, li 
hemberî dirindetrîn dijmnê 

tiştekê de şiyan  û hêza tewav 
tune be. 

Eger mijar xweragirtin be ji 
warê zanistî ve jî, pir caran 
tekezî li ser hatiye kirin ku 
jin gelek ji mêr zêdetr li 
hemberî dijwariyan de xw-
eragirtir e, li ser vê hesabî 
ku ev bixwe berpirsayetiyan 
digire bi stûyê xwe û erkên 
xwe birêve dibe, zêdeyî vê jî 
ku  endamek ji malbata xwe 
jidest dide ji warê hest û soz 
ve, ji mêran zêdetr zirar û 
derbên derûnî dibîne.

Lê, komek faktor hene ku 
jinê dixîne di nav bazneyeke 
girtî û bêdesthilat û bêhêz de 
ku, ev cudahiya regezî hertim 
jinê bêdesthilat û bê îrade 
nîşan dide û di rêza xwarê ya 
mêran de cihgîr dike. 

Herwisa faktora namûsê jî li 
hindek haletan de dibe fak-
toreke bihêz bona dûrxistina 
jinê ji meydanên rikeberiyan 
de û li ser vê baweriyê ku 
jinê desthilata berxwedanîkir-
inê tuneye û herwisa şiyana 
berevanîkirinê jî tuneye û di 
piraniya civakên paremayî 
de hertim jin li ser vê esasî 
hatiye bikar anîn, bona derbe 
lêdana ji aliyê beramber li 
rêya destbirina bi şerefa jinan 
bi mebesta herifandina warê 
derûnî yê aliyê beramber û 
biçokda anîn û stûxwar kirina 
wan. 

Herwisa ev jinên ku hatine 
bikar anîn bona piraniya karê 
sîxorîkirinê ku bi mebest 
lêxistina dijmin bûye, hertim 
weke xaleke reş a namûsî ji 
jinê ve zeliqandiye, her bi vê 
sedemê ye ku, hertim mêran 
hewl dane ku hevjînên xwe 
li dema rikeberî û aloziyan 
de dûr rabigrin û wan li 
meydanên şer û pevçûnan û 
rûbirûbûnan dûr bixînin û li 
dawiyê de jî, li rêza xaneya 
bêhêzbûn û bêdesthilatbûnê 
de rêzbendî bikin. 

Her ev jî bi guhertina tewav 
ya kultûra civakî û dîtingeha 
civakî li derheq jinê de, 
şiyana wan diguhere û dibe 
karek nû li wê derheqê de bê 
encam dan.
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Mark RuffaloAktor û der-
hênerê navdar ê Amerîkî 
Mark Ruffalo ji bo huner-
menda Kurd Nûdem

 Durak daxwaza alîkariyê kir 
ku di zindanê de ye. Ruffalo 
amaje bi wê dike, “Sûcê wê?

 Stran. Stranên gelêrî yên 
gelê xwe yê Kurd dibêje.”
Nûdem Durak sala 2015`an 
ji ber stranên Kurdî bi tohm-
eta “endamtiya rêkxistinê” ji 
aliyê hêzên ewlakariyê yên 
Tirkiye ve hatiye girtin.

Hunermenda Kurd di du 
dozên cuda de cezayê 19 sal 
zindankirin lê hatiye birîn û 
niha di Girtîgeha Tîpa M ya 
Bayburtê de tê girtin.

Aktor û derhênerê navdar 
ê Amerîkî Mark Ruffalo li 

Çiya Şenses Birayê huner-
menda navdar a Kurd 
Rojda Şenses, Çiya Şenses 
ku bi xwe jî hunermendek 
berniyas ê Kurd e, li bajarê 
Stenbol a Tirkiyê hat dest-
serkirin. Rojda Şenses li 
ser hesabê xwe yê medyaya 
civakî peyamek belav kir û 
daxwaza azadkirina birayê 
xwe kir.

Roja18`ê Adara 2022`an di 
demjimêrên sibehê de hêzên 
ewlekariya Tirkiyê bi ser 
mala hunermendê Kurd Çiya 
Şenses de girtin û ew deste-
serkirin.

Li gor zanyariyan Çiya 
Şenses bo Rêveberiya Ewle-
kariya Cadeya Vatan a Sten-
bolê hatiye birin û heta niha 
sedema destserkirina wî nayê 
zanîn.

Çiya Şenses di heman demê 
de, birayê hunermanda 
Kurd Rojda Şenses e. Rojda 
Şenses derbarê girtina birayê 
xwe de, li ser hesabê xwe 

yê medyaya civakî peyamek 

hejmara xwe ya Twitterê banga azadkirina hunermanda Kurd Nûdem Durak kir.

Mark Ruffalo dibêje, “Ev mirova bedew, dilovan, jêhatî di zindaneke Tirkiyê de tê ragirtin. 
Sûcê wê? Stran. Stranên gelêrî yên gelê xwe yê Kurd dibêje.”

Aktorê Amerîkî her di wê peyama xwe de ji bo Nûdem Durak daxwaza alîkariyê jî dike ku ew 
hunermenda Kurd bê azadkirin. Ç: RÛDAW

 Aktorê Amerîkî ji bo Nûdem Durak daxwaza alîkariyê kir

belav kir û ragihand, Çiya Şenses sibehê bi operasyonekê hatiye desteserkirin û rê bo parêzaran 
nayê dayîn ku hevdîtinê ligel bikin.

Rojda bo berdana birayê xwe bang li aliyên peywendîdar jî kir û tekez kir  birayê wê heta niha ji 
bilî stranên Kurdî ti tawanek nekiriye.

Hunermend Çiya Şenses xelkê parêzgeha Sêrta Bakurê  Kurdistanê ye û yek ji edamên koma 
muzîkê ya bi navê “Koma Gulên Xerzan” e. 

Heta niha gelek stranên Kurdî gotine û çend albûmên wî hene. Ç: RÛDAW

Hunermendê Kurd Çiya hat destserkirin
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Binpêkariyên mafê mirovî di Kurdistanê de

Celal Vefayî” piştî bi dawîhatina heyama girtîgehê hate azadkirin

Roja Şemî 28`ê Reşemê, welatiyek Kurd ê bi navê “Celal Vefayî” kurê Hecî “Umer” û xelkê bajarê Bokanê piştî bi dawîhatina 
heyama girtîgehê hate azadkirin.

Roja Çarşemî 17`ê Sermaweza îsal, ew welatiye bo cîbicîkirina girtîgeha xwe hate binçavkirin û bo girtîgeha bajarê Bokanê 
hate veguhastin.

Xermanana îsal, “Celal Vefayî” bi tohmeta “piropagende li dijî nizamê” ji aliyê taya 101 a dadgeha keyferî ya bajarê Bokanê bi 
serokayetiya dadver “Peyman Rostemî” bi 5 meh girtîgeha te`izîrî hatibû cezadan.

Roja Yekşemî 27`ê Pûşperê, ew welatiye bi danîna barimteya 300 milyon Tumenî bi awayek demkî heta bi dawîhatina qonaxên 
dadresiyê ji girtîgeha îdareya Îtila`ata bajarê Bokanê hatibû azadkirin.

Roja Pêncşemî 24`ê Pûşperê, hêzên ewlehî bi bê hebûna ti belgeyek yasayî êrîş kiribûne ser mala “Celal Vefayî” û piştî vekolîna 
mala wî, navbirî binçav kirin.

Ebdullah Rûzrox bi danîna barimteyê hate azadkirin

Roja Çarşemî rêkevta 25`ê Reşemê, welatiyek Kurd ê bi navê “Ebdullah Rûzrox” xelkê bajarê Merîwanê, bi danîna barimteyê 
bi awayek demkî ji girtîgeha wî bajarî hate azadkirin.

Ew welatiye bi danîna barimteya 500 milyon Tumenî bi awayek demkî heta bi dawîhatina qonaxên dadgehîkirinê ji girtîgeha 
bajarê Merîwanê hate azadkirin.

Pêka gotina çavkaniyeke agehdar, hêzên ewlehî telefona wî welatiyî zewt kirine û bi wî re nedanê.

Ew welatiye temen 52 salî ye û di heyama binçavkirinê de ji mafê “çavpêkevtin digel malbata xwe û destpêregihîştina bi parêz-
er” hatiye bêparkirin.

Roja Şemî 30`ê Rêbendanê hêzên ewlehî yên ser bi îdareya Îtila`ata bajarê Merîwanê, bi bê hebûna ti belgeyek yasayî “Ebdul-
lah Rûzrox” li dûkana wî ya kincdûrînê li şeqama “Kurey Mûsewî” binçav kiribûn.

Navbirî bo lêpirsînê bo girtîgeha îdareya Îtila`ata bajarê Sineyê veguhastibûn û piştî bi dawîhatina heyama lêpirsînê bo girtîgeha 
bajarê Merîwanê hatibû veguhastin.

Heta niha ji sedema binçavkirin û tohmeta ku li dijî wî welatiyê Kurd hatiye sepandin ti zanyariyek ber dest nîne.

Welatiyekî xelkê Bakûrê Kurdistanê bi îdamê hate cezadan

Welatiyekî xelkê Bakûrê Kurdistanê yê bi navê “Hatem Ozdemîr” ji aliyê dadgeha Şoreş a bajarê Xoyê cezaya îdamkirinê bi ser 
de hatiye sepandin. 

Pêka gotina çavkaniyeke agehdar, dawî kombûna dadgehîkirina “Hatem Ozdemîr” li dawiya havîna îsal li taya 1 a dadgeha 
Şoreşa bajarê Xoyê hatibû lidar xistin û dadgehê bi tohmeta “bexî” cezaya îdamê li ser  sepandine .

Herwisa wê çavkaniyê got: “Ew cezaye roja Sêşemî 24`ê Reşemê li girtîgeha bajarê Urmiyê bi awayek fermî bi wî welatiyê 
xelkê Bakûrê Kurdistanê re hatiye ragihandin.

 “Hatem Ozdemîr” li 11`ê Pûşpera sala 1398`an piştî pevçûn di navbera hêzên Partiya Kedkarên Kurdistanê û hêzên qerargeha 
Hemze ya Spaha Pasdaran de li deverên ser sînorên bajarê Çardilanê, hatibû binçavkirin.

Navbirî di wê pevçûnê de bi sedema berkevtina gulleya xompareyê bêhiş bibû û piştî binçavkirinê bo girtîgeha Îtila`ata Spahê li 
bajarê Urmiyê hatibû veguhastin.

Ew welatiye li dawiya meha Gelawêja sala 1398`an piştî du meh lêpirsînê li girtîgeha Îtila`ata Spahê li bajarê Urmiyê bo 
girtîgeha wî bajarî hatibû veguhastin.
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