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Raperîna Li Rojhilatê Kurdistanê û Girîngîya Xebatên Li Dîasporayê

Qetil kirina keça Kurd Jîna 
Emînî, li Rojhilatê Kurdis-
tanê û li Îranê bûye mîlade-
ke nû. Êdî tu tişt dê wekî 
duhî nemîne.Îro  ji duhî cuda 
ye, sibê jî dê ji îro cudatir be.
Bi taybetî  hevgirtin, hema-
hengî , helwest û sîyaseta 
hevbeş a Navenda Hevkarîyê 
ya Partîyên Kurdistana Îranê, 
di dîroka Rojhilatê Kurd-
istanê da rûpelekî nû yê 
neteweyî, niştimanî vekirîye. 
Bi beşdarî û berfireh kirina 
bi alîyên din ên neteweyî, 
Kurdistanî yên li Rojhilatê 
Kurdistanê, ev yekgirtina 
biqîmet, dê bikaribe bingehê 
guhertinên mezin ava bike.
Raperîna li Rojhilatê Kurd-
istanê gihîştîye asteke nû, 
girseyî û organîzekirî.

Raperîna gelên Belûcî, Faris, 
Azerî, Ereb,Tirkmen , di 
eslê xwe da barê gelê me yê 
Rojhilatê Kurdistanê siviktir 
dike; rê nade ku Kurd tenê  
bibin armanca êrîşên Dewleta  
Îranê.

 Bawer dikim, partîyên me 
yên Rojhilatê Kurdistanê , 
ji bo ev raperînên li Rojhi-
latê Kurdistanê û li Îranê bi 
awayekî hevbeş bêne or-
ganîze kirin di nav hewleke 
cidî da ne. Lê mixabin raperî-
na gelên Îranê ne di kontrol û 
organîzeya navendekê da ye. 
Ev jî hinek xeterî û fikareyan 
bi xwe ra tîne. 

Lê raperîna gelên Kurdistanê 
û Îranê, êdî cîh li Rejîma 
Îranê teng kirîye.

Berîya her tiştî divê Navenda 
Hevkarîyê ya Partîyên Kurd-
istana Îranê û hemû partîyên 

din ên neteweyî, niştimanî  
yên li Rojhilatê Kurdistanê, 
bi awayekî berfireh xwe 
amadeyî guhertinên mezin jî, 
xwe amadeyî êrîşên mezin ên 
Dewleta Îranê jî bikin. 

Carina bûyereke wek a 
kuştina  keça Kurd Jîna 
Emînî, ya ku ji carekê ve 
rûdaye, dikare bibe destpêka 
guhertin û şoreşên mezin jî. 
Hemû partîyên neteweyî, 
niştimanî yên li Rojhilatê 
Kurdistanê, ji bo ku bikaribin 
ji wan firsendên  mimkune ku 
bê ber derîyê wan feydê wer-
bigirin, divê amadekarîyeke 
berfireh bikin.

Helbete  em baş dizanin ku,  
di konjonktura heyî da, ji bo 
guherînên li welatekî, hêza 
gelê li wî  welatî tenê têrê 
nake. Gelek caran aktorên 
derekî roleke tayînker dili-
hîzin.

Di rewşa heyî da, ji bo 
rûxandina vê Rejîma Dewleta 
Îranê , nuha tu planeke cidî, 
xurt , berbiçav û berfireh a 
Emerîkayê û dewletên din 
naxuyî. Lê nayê wê wateyê 
ku, dê van raperînan tesîrê 
li ser sîyaseta Emerîkayê û 
dewletên din nekin. Emerîka 
ji Rejîma Îranê aciz e û dix-
waze darbeyeke mezintir lê 
bide. Heger hêzên Rojhilatê 
Kurdistanê xwe baş amade 
bikin û wê bawerîyê bidin 
ku dikarin welatê xwe îdare 
bikin, di encama van rap-
erînan da, Rejîma Îranê dik-
are darbeyeke mezin bixwe, 

mecbûr bimîne di warê aza-
dîyê û mafên mirovan da  
hinek  guhertinan bike û dik-
are  van raperînan, ji bo Kur-
dan, ji  bidestxistina hinek 
mafên neteweyî, demokratîk 
bigirin, heta otonomîyekê, 
heta heta sîstemeke federalî jî 
rê vekin.
Di sala 1991ê da gava ku 
Emerîkayê midaxaleyî 
Iraqê kir, ji ber ku li Iraqê 
opozîsyoneke ku bikaribe 
bawerîyê bide Emerîka da ku 
Iraqê îdare bike tunebû, oper-
asyona Emerîkayê nîvçe ma. 
Lê ji ber ku Kurd organîzetir 
bûn, Emerîkayê û dewletên 
hevpeyman rê danê ku Kurd 
sê bajarên xwe rizgar bikin. 
Lê rizgar kirina sê bajarên 
Başûrê Kurdistanê bingeha 
rûxandina rejîma Seddam 
Huseyinî û li Iraqê bingeha 
ava kirina sîstemeke federalî 
ava kir. Ne îhtîmaleke pir 
dûre ku Emerîka, li Rojhilatê 
Kurdistanê jî, rê ji  herêmeke 
otonom an bidestxistina 
mafên neteweyî yên gelê me 
yê Rojhilatê Kurdistanê ra 
veke, da ku bingehê rûxan-
dina Rejîma Îranê ava bike.
Berjewendî û sîyaseta 
Emerîkayê  û ya hinek 
dewletên din,  dê tesîreke 
tayînker li ser şêweyê van 
guhertinan bike. Lê berîya 
her tiştî divê Kurd bi xwe 
amade bin. Qelsîya herî 
mezin jî bêrêxistinbûyîn û 
neorganîzebûna gelên Belûcî, 
Azerî, Faris, Ereb û Tirk-
menên ku  li Îranê ne. Ev 
rastîya ku em behs dikin, 
hêvîya  ku nuha guhertinên 

mezin li Îranê bibin hinekî 
lawaztir dike.

Îro di demeke ku gelên Ro-
jhilatê Kurdistanê û Îranê 
li ser pîyanin; ji alîyekî ve 
piştgirî û alîkarîya hemû 
Kurdên li her perçeyekî 
Kurdistanê û li cîhanê 
wek wazîfeyeke neteweyî, 
niştimanî derdikeve pêş; ji 
alîyekî ve jî xebatên li dîa-
sporayê dikare roleke gelekî 
girîng bilihîzin.

Kurdên li dîasporayê li gel 
gelên Îranê, bi xwepêşandan 
û çalakîyên cûr bi cûr, di nav 
aktîvîteyeke baş û berbiçav 
da ne. Ev hêzeke mezin dide 
raperîna li Rojhilatê Kurdis-
tanê û Îranê.

Lê ji îro pê ve, belkî ya baştir 
ewe ku, ev çalakî û xebat 
rengekî nû bigirin û bigihêjin 
asteke bilindtir.
Berîya her tiştî, divê li dîa-
sporayê, hemû dezgehên 
dîasporayê, dezgehên sivîl, 
partîyên sîyasî, kesayetên 
navdar, parlamenter û se-
rok û endamên meclîsên 
şaredarîyan yên Kurd, li 
dîasporayê , Navendeke 
Piştigrîyê ya ji bo raperîna 
Rojhilatê Kurdistanê û Îranê 
ava bikin.

Navenda Hevkarîyê ya Kurdî  
Li Dîasporayê, divê hewl 
bide da ku bi hemû partîyên 
sîyasî, dezgehên sivîl, kesay-
etên navdar yên opozîsyona  
vê Rejîma Îranê ra pey-
wendîyên xurt daynin û mim-
kun be Navendeke Hevbeş a 
Piştgirîyê Li Dîasporayê , ku 
ji gelê me yê Rojhilatê Kurd-
istanê û gelên Îranê pêkhatî 
ava bikin. 

Navenda Hevkarîyê ya Kurdî 
Li Dîasporayê, divê bi So-
syalîst Enternasyonalê, bi 
yekitîyên  partîyên liberal 
û mihafazakar, bi Yekitîya 
Ewropa, Konseya Ewropa, 
Neteweyên Yekbûyî, bi Kom-
kara Welatên Erebî  û hemû 
dewlet û dezgehên navnetew-
eyî ra , bi kesayetên navdar 
yên cîhanê ra hevdîtinên ber-
fireh bikin, da ku piştgirîya 

N: Mustafa Oziçelik 
Serokê Giştî yê Partiya 
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Teşkîlata PDKÎ, amara şehîd, birîndar û binçavkiriyên serhildana 
seranserî li Kurdistanê belav kir

Amara şehîdên serhildanê ji 26ê Xermanan heta şeva Şemî 14ê 
Xezelwerê

raperîna Rojhilatê Kurdistanê 
û Îranê  geştir û berfirehtir 
bikin. Divê ev germahîya 
raperînê sar nebe û dinya zê-
detir li gel vê raperînê be. 
Navenda Hevkarîyê ya Kurdî  
Li Dîasporayê, li gel rêxistin 
û dezgehên Belûcî, Faris, 
Azerî, Ereb, Tirkmenan di-
karin bi stranbêjên navdar 
ên cîhanî ra peywendîyan 
daynin, da ku bikaribin kon-
sertên bi beşdarîya milyonan 
kesan li welatên cuda cuda li 
dar bixin.

Navenda Hevkarîyê ya Kurdî 
Li Dîasporayê, li gel rêxistin 
û dezgehên Belûcî, Faris, Az-
erî, Ereb, Tirkmenan dikarin, 

Pêka amara ku Navenda Teşkîlata PDKÎ, Ji destpêka serhildan seranserî li Kurdistanê heta 
niha, 66 kes hatine şehîdkirin ku 10 kes ji wan jin û 56 kes jî mêr in ku 25 kes ji wan şehîdan li 
parêzgeha Sine, 21 kes li parêzgeha Urmiyê, 15 kes li parêzgeha Kirmaşan, 3 kes li parêzgeha 
Îlamê, welatiyek jî xelkê Qûçan û welatiiyek din jî xelkê bajarê Xuremabadê bûye ku ji aliyê 
hêzên rejîmê ve hatine şehîdkirin.

Teşkîlata Hizbê di rapora xwe ya amarî de daye zanîn ku, di Rojhilatê Kurdistanê de 960 kes ha-
tine binçavkirin ku 141 kes ji wan jin in û 809 kes jî mêr in.  

Ji vê rêjeyê 341 kes ji parêzgeha Sine, 371 kes ji parêzgeha Urmiyê û 149 kes ji parêzgeha 
Kirmaşanê û 100 kes ji parêzgeha Îlamê ne.     

Herwisa amara birîndarbûyan li Rojhilatê Kurdistanê  wiha ne: “Parêzgeha Sine 20 kes, parêzge-
ha Urmiye 45 kes, parêzgeha Kirmaşanê 2 kes û li parêzgeha Îlamê jî 2 kes”.

Amara serast a birîndaran gelek zêdetir ji vê amarê ye û pêka berevirdan zêdetir ji 3,500 kes 
bûne ku piraniya wan ji tirsa binçavkirinê ve neçûne nexweşxaneyan û di malan de hatine der-
mankirin.

Pêka dawî amarên belavbnûyî ji 26ê xermanan heta şeva Şemî 
14ê Xezelwerê 318 kes şehîd bûne û 14 hezar û 802 kes jî 
hatine binçavkirin.

Pêka amarên “HRANA”yê  ji 26ê Xermananê heta şeva Şemî 
14ê Xezelwerê 318 kes şehîd bûne ku 49 kes ji wan şehîdan 
zarok in û 14 hezar û 802 kes jî hatine binçavkirin ku bi tenê 
nasnameya 1784 hes hatiye zanîn.

Ji aliyek dinê ve Saziya Mafê Mirovî ya Îranê di roja derbas-
bûyî de belav kiriye ku hejmara şehîdan gihîştiye bi 314 kesan 
ku 47 ji wan zarok in û zêdetir ji 14 hezar û 170 kes jî hatine 
binçavkirin ku bi tenê nasnameya 1768 kes hatiye zanîn.

Pêka raporan hêzên ewlehî bi gulleyên şer û saçmeyî bi awayê 
rasrtrast û ji nêzîk ve teqe li xwenîşanderan dikin û rejîm ji 
timên nîşançiyan jî, ji bo teqekirin li serhildêran mifahê verdi-
gre.

»»»Doma R:2 li hemû welatên dîasporayê, 
di dawîya hefteyeke tesbît 
kirî da, di hemû maçên fût-
bolê û basketbolê da , di eynî 
rojê da,  çalakîyeke aştîyane 
û balkêş organîze bikin, da 
ku zêdetir piştgirîya gelên 
cîhanê wergirin.

Navenda Hevkarîyê ya Kurdî 
Li Dîasporayê, li gel rêxistin 
û dezgehên Belûcî, Faris, 
Azerî, Ereb, Tirkmenan, 
divê hemû rêyên dîplo-
masîyê bikar bînin , da ku li   
Netewên Yekbûyî, li Konseya 
Ewropayê û li Komkara Ere-
bî  bikaribin axaftinekê bikin 
û daxwaza piştgirîya dewlet 
û gelên cîhanê bikin.

Navenda Hevkarîyê ya Kurdî  
Li Dîasporayê, li gel rêxistin 
û dezgehên Belûcî, Faris, 
Azerî, Ereb, Tirkmenan, 
divê daxwaza hevdîtinekê bi 
Serokê Netewên Yekbûyî û 
bi Serokê Emerîkayê John 
Biden ra bikin.

Hêza lobî û dîplomasîyê, 
hêza dîasporayê,  îro ji her 
demê zêdetir derdikeve 
pêş. Navenda Hevkarîyê ya 
Partîyên Kurdistana Îranê 
û hemû partîyên Rojhilatê 
Kurdistanê, bi piştgirîya 
hemû kurdên li dîasporayê 
yên ji her çar perçeyên Kurd-
istanê, li gel rêxistin û dezge-
hên Belûcî, Faris, Azerî, 
Ereb, Tirkmenan vê hêza 

dîplomasîyê, lobîyê û dîaspo-
rayê çiqasî bikaribin rakin 
ser pîyan, dê gelê me yê 
Rojhilatê Kurdistanê û gelên 
Îranê ewqas zûtir û zêdetir 
mafên xwe yên neteweyî, 
demokratîk, mafên azadîyê, 
wekhevîyê, mafên mirovan 
bi dest bixin û dê ewqas zûtir 
rê li ber van zordestîyên  
Rejîma Îranê bêne girtin,  dê 
temenê vê Rejîma Dewleta 
Îranê hîna kurttir,  kintir be. 

02.11.2022

Mustafa Ozçelîk

Serokê Giştî yê PAKê
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Mihemedsahl Qadirî: “Encam dan navbirî got: “Ev serhildan destpêka proseyeke girîng ya hevpar di navbera hemû 
neteweyên li coxrafiyaya siyasiya Îranê de ye”.

Min digel rêzdar Mi-
hemedsahl Qadirî Berpirsê 
Nûneratiya PDKÎ li Hew-
lêrê li derheq dawîn bûy-
erên Rojhialtê Kurdistan û 
Îranê hevpeyvîn encam dan 
navbirî got: “Ev serhildan 
destpêka proseyeke girîng 
ya hevpar di navbera hemû 
neteweyên li coxrafiyaya 
siyasiya Îranê de ye”.

P: Dawîn bûyerên Rojhilat 
Kurdistan û Îran çawan 
dinirxînin?

B: Eyane ku ew bûyerên ser-
hildana Rojhilatê Kurdistan 
û Îranê, destpêka proseyeke 
girîng ya hevpar di navbera 
hemû neteweyên li coxrafi-
yaya siyasiya Îranê de ye ku, 
bi awayeke bê hempa, ew 
raperîna wan pêgeha desthi-
lata rejîma Komara Îslamiya 
Îranê êxistiye lerzînê û dix-
waze bo rûxandina vê, anku 
xebat û têkoşînê pêş bixin, 
yanî destpêka proseyeke 
girînge bo rûxandina vê re-
jîmê, herçend ew serhildana 
han çê dibe bi hin sedemên 
wek nebûna opozisiyonek 
yekgirtî ku pêşengatiya wê 
bike ji aliyekê û ji aliyê din 
ve bi sedema tepeseriya hêza 
rejîmê ber bi lawazbûnekê ve 
here, an bi sedema nebûna 
piştevaniya navdewletî, nek-
are di demek kurt de bigi-
hîje bi encamê, lê dikare bi 
awyekê yekgirtî derfeta vê 
hindê çê bike ku di demên 
paşerojê de ku wextê ew du 
karesat min anîn ziman, vê 
valahiyê tijî bikin, yek wekê 
opozîsiyoneke seranserî 
hebe, aliyek dinê piştgîriyeke 
navdewletî hebe, bê guman 
yê vê rejîmê ber bi rûxanê 
ve bibe, alîkî dinê dikarim 
bêjim wan bûyerên han karî 
bandoreke zêde mezin li asta 
navxweyî û ya navdewletî de 

pêk bîne ku êdî em dikarin 
bi xatircemî ve bêjin rejîma 
Komara Îslamî ji niha şûnda 
vê serhildanê tevî mahita vê 
pêşî vê serhildanê guhertinek 
tê de çê bibe, ew guhartin 
jî yek tirsa geşenekirina vê 
serhildanê di nav xwe de bo 
wê karekê bike ku ew serhil-
dana han zêde pêş nekeve, ya 
din jî di bin givaşa saziyên 
navdewletî û helwêsta siyas-
iya welatên derve, neçar dibe 
ku hindek sextgîriyên xwe li 
warê olî ve li ser mijara jinan 
bi taybetî yan reftara kar-
bidestên wan ew reftara tund 
ya zulm û serkutkirina xelkê 
kêmek ji wan tiştên xwe 
guhertineke nerim pêk bîne 
ku bikare kontrola vê rewşa 
heyî bike yanê em dikarin 
bêjim ew hereketa vê carê ya 
serhildana han ku bi yekî-
tiya hemû netweyên Îranê û 
hemû pêkhatan hate lidarxis-
tin, dengvedanek mezin çê 
kir û bandoreke girîn li asta 
navxwe û asta navdewletî de 
çêkir, lê, bi sedema vê yekê 
ku opozisiyoneke yekgirtî 
nîne ku pêşengatiya vê her-
eketê bike, ji aliyek din ve 
hêj siyaseta welatên zilhêz bo 
piştgîrîkirina vê opozîsiyonê 
yan vê raperînê bo rûxandina 
vê rejîmê hêşta negihîştiye vê 
merhelê, mixabin rejîm yê bi-
kare bo heyamek demkî wan 
raperînên han kêmekê lawaz 
bike, lê, ew nayê vê wateyê 
ku ew raperînan li paşerojê bi 
awayeke xurtir neyên lidarx-
istin.

P: Di rewşa niha ya ser-
hildana Rojhilatê Kurdis-
tan û Îranê erkên partiyên 
Kurd çi dibe?

B: Ew serhildana niha li 
Rojhilatê Kurdistanê bê gu-
man barekî giran dixe ser 
milê hemû partiyên xebat-
kar yên siyasî yên Rojhi-
latê Kurdistanê, ew jî berî 
her tiştî eva ye ku ew hêz 
û aliyên siyasî cuda ji wan 
cudahiyên bîr û ramanên ku 
di navbera wan de heyî bi her 
rengekê lê di mijara girêdayî 
bi xebata dijê rêjîma koma 
Îslamî de, li mijara piştevanî 
ji wê raperîna han yekdeng 
bin yekrêz bin hevaheng 
bin dakû ew hevahengî û 
yekrêziya wan bikare baweri-

yek zêde di nava gel de 
pêkbîne bikare bibe hêzekî 
zêdetir hem di qada hereketa 
navxweyî hem jî di qada xe-
bata dîplomasî de yên girê-
dayî bi ragihandin û girêdayî 
bi hêza Pêşmerge, li ber ku 
bûyerên ku niha li Rojhilatê 
kurdistanê û Îranî yan Rojhi-
lata Navîn de çê dibin bûy-
erên gelek lezgînin û bandora 
wan li ser yek heye, lewma 
hewceye ku hêzên Rojhilata 
Kurdistanê jî bikevine nava 
tevgera tedbîrên amadek-
ariyê heta ku bikarin li hem-
ber wan bûyerên têne pêş çi 
bo xwe parastinê yan jî bo 
mifah wergirtin ji derfetekê 
bi gelê xwe ve girêdayê bin 
û bikarin karîgeriyê çê bikin, 
li ber wê jî ez bawerim berî 
her tiştî zerûreta li hev nêzîk 
bûn, yekrêzî, bi hevre heva-
heng bûn û kar kirin di hemû 
qadên xebatê de eva dikare 
erkeke be li ser milê hemû 
partiyên siyasî yên Rojhi-
latê Kurdistanê weke bersiv 
dayînekê be bi wê zerûreta 
han li hember serhildana 
gelê Kurd ku çêbûyê, hew-
ceye partiyên me ku çawan 
di nava gel de serhildan bi 
awayekî yekrêzî têt lidar 
xistin bi wî awayî jî partiyên 
siyasî bersivek erênî bidin bi 
yekrêzî û hevahengiyan wan.

P:  Dersxwan û xwandekar 
bi berdewamî wêneyên 
Xomeynî û Xamneyî parçe 

parçe dikin û dihavêjin, ev 
yek çi peyameke bo rejîma 
Îslamî?

B: Ya ku em dibînin xwan-
devanên di xwandingeh û 
zanîngehan de an xelkê tex û 
qatên cuda cuda yên civakê 
wêne û hêmayên rêberên 
rêjîma Komara Îslamî di 
herifînin û tînin xwar û 
dişewitînin, di heqîqet de 
wedigere bo bilind bûna asta 
hişyariya siyasî ya civakê ku 
piştî 44 salan êdî dizanin ewê 
rejîmê li tevahiya temenê 
xwe de çi daxwaziyek xelkê 
cîbicî nekiriye û êdî xelkê 
çi bawerî û hêviyek bi wê 
rejîmê nemane û hêvî bi çi 
qewl û qirarên lêbanok yên 
karbidest û berpirsên rejîmê 
nemane , ber hindê jî êdî re-
jîmê li tevahiya temenê xwe 
de mehkûm bi nemanê dikin.

 Bi wî wateyê ku ev hereketa 
han cudatir ji hereketên hemû 
carên din e ku eger pêştir 
hereket weke nerazîbûnê 
bo wê ku dawaziyeke xwe 
bînin cî weke giranî, bêkarî 
û … hwd, daxwaziyên xelkê 
di warê xizmetguzariyên 
rojane de bûn. Lê, vê carê 
xelk êdî çi daxwazî tunîn in, 
cuda li wê hindê ku dixwa-
zin ew rejîm biherife yanî 
ew helwêsta han ku hêmayên 
rejîmê û rêberê wê rejîmê 
kirine armanc bi nêrîna 

»»»Dom R:5

Mihemedsalh Qadirî  
Nûnerê PDKÎ li Hew-

lêrê
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Peyama pîrozbahiya PDKÎ bo bidawîhatina sêyem kongireya PSKê

min hişiyariya siyasî ya wî 
xelkî ye ku mahiyeta rejîmê 
li tevahiya temenê xwe de 
naskirine û îradeya wan bo 
herifîna wê rejîmê ye.

P:  Bo berdewambûn û 
ser xistina vê şoreşê xelk 
dibe çi bikin?

B: Ji bona berdewamkirina 
vê serhildanê dikarim bêjim 
xelkê Kurdistanê hewceye 
bi awayekê waqi`ibînane 
raperîna li Rojhilatê Kurdis-
tanê wekû beşek li raperîna 
hemû beşên dinê yê Îranê 
bête helsengandin daku li gor 
waqîyeta heyî li gor îmkan 
û derfetên heyî bi awayekê 
wekû têçûyeke kêmtir û 
telefatek kêmtir di eynî hal 
de bikare destkevtên ku heta 
niha bi dest xwe ve înanî 
biparêzin û di eynê hal de 
ew destkevtên han bi sebeba 
vê yekîtî û yekrêziya ku di 
navbera gelê Kurd û li hemû 
bajaran di nav qat û texên 
cuda cuda yên gelê Kurd çê 
bûye, ew dê biparêzin an ya 
herî girîng parastina yekîtî û 
yekrêziya nav rêfa gel e, ya 
duyem jî waqi`ibîniyeke si-
yasî ye ku dûr ji aliyê hestekê 
ye ku bikarin wê rewşa han 
çawan îdare bikin, an jî ku 
tedbîrê xweparastinê bistînin 
belkû bi têçûyeke kêmtir ku 
derfet hebe hereketa xwe bi-
domînin û wextê derfet nebe 

Partiya Demokrat a Kurdistan a Îranê bi hilkefta bidawîhatina 
sêyemîn komgireya Partiya Sosiyalîst a Kurdistanê li Bakurê 
û hilbijardina sekreterê nû “Bayram Boyzel” peyama pîrozba-
hiyê şand.

Deqa Peyamê wiha ye:

Hevalê rêzdar “Bayram Boyzel”, Serokê PSKê

Tevî silaveke birayane

Bi kêfxweşî ve me nûçeya bidawîhatina serkevtiyane a kon-
gireya we a sêyem û herwiha hilbijardina we wek serokê 
PSK`ê bihîst.

Li ser navê PDKÎ em bi germî pîrozbahiyê li we hevalê rêzdar 
û serokatiya nû dikin û em hêvî dikin hûn di pêxema xizmet bi 
doza Kurd li Bakurê Kurdisanê û bidestxistina armancên gelê 
Kurd serkevtî bin.

Partiya Demokrat a Kurdistan a Îranê

jî bikarin wan destkevtên 
ku heta niha destxistine wan 
biparêzin, daku bo qonaxeke 
dinê bi awayekê ku hewce 
be li gor rêkxistinekê li gor 
tecrûbeyekê dahî zêdetir, 
mil bi milê rewşa girêdayî 
bi seranserê Îranê hereketê 
bikin, ne zêdetir û ne jî 
kêmtir yanî rewşeke hanekî 
dikare pêgeha gelê Kurd li 
Rojhilatê Kurdistanê biparêze 
bitaybetî jî ew weke Navenda 
Hevkariya Partiyên Rojhilatê 
Kurdistanê, em dibînin bi 
awayeke mentiqî û waqi`î, li 
warê siyasî ve ew helwest û 
ew rênimayên ku girêdayî vê 
rewşê yanê bo gelê me digrin 
ew dikare alîkar be bo wê ku 
ew pira baweriyê di navbera 
gelê me de, tev partiyên me, 
bê parastin da ku bikarin li 
hember pîlanên rejîmê raw-
estin û kar û xebatên xwe li 
gor derfetên ku li ber destê 
wan in bidomînin.  

P: Dawîn gotina we li der-
heq xwenîşandanên seran-
serî yên Kurdistan û Îranê 
çiye?

B: Gotina dawîn ku bixwa-
zim erzî we bikim ew rastiye 
ye ku, gelê Rojhilatê Kurd-
istanê û herwiha yê Îranê di 
vê serhildanê de yek rastî bo 
wan derkevt û ew jî ev e ku 
tenê bawerî bi îradeya xwe 
hebin tenê li gor îmkan û 
derfetên heyî vê serhildana 
xwe vê şoreşa xwe pêş bixin, 
yanî li gor waqi`îyetên ku 

di vî dinyayê de heye yanê 
tedbîrê xweparastina xwe û 
hêviyên xwe li ser wan rasti-
yên heyî ava bikin daku, dûr 
li aliyê hestekê li aliyê weh 
û xeyalat ku hinek alî bix-
wazin xelkê li gor îhsasatên 
demkî tehrîk bikin lê, ya restî 
ev e ku em dibînin dinyaya 
îro di gonaxeke girîng de 
ye, ewa ku paşî şerê Rûsiyê 
û Ukraynê ku bûye rojeva 
dinyayê, aliyeke dinê jî ew 
riqabeta di navbera zilhêzan 
de li gor wan hevkêşeyên 
siyasî, berjewendiyên wan ên 
stratîjîk ên di Rojhilata Navîn 
de an hin cihên dinyayê de bi 
hev re nakok in, ew di de-
mek ha de mixabin hîn maye 
ku mijara demokrasiyê û 
mafê mirov û ew serhildana 
ku niha li Îranê de heyî bo 
wan bibe mijara rojê an bibe 
bi sertîtra rojnameyên wan, 
ku wisane, yanî ew bawerî 
bixwebûna xelkê dikare li 
gir rastiya heyî vê xebatê 
pêş bêxe, neçî mo`izizeyek 
çavnhêrê hindê nebin ku yê 
çê be an çi hêzeke dinê yê 
derve yê bê vê rejîmê bo 
wan biroxîne, ku wisane ev 
ne li ser îmkanên xwe li gor 
waqi`îyeta heyî çawan xwe 
rêk dixin bi piştîvaniya par-
tiyên xwe yên siyasî ku niha 
di meydanê de heyî neku li 
yê ku heyî yê ku li Ewropayê 
de rûniştibin û destûrê bi-
din wan û meydana emel de 
jî tehemula çi mesûliyetekê 
nekin li hember serniwişta 
xelkê ku, xelk çawan tên 

kuştin an xelk çawan penaber 
dibin, an tên girtin ku nek-
are çi himayetekê li xelkê 
bike an nekare çi xizmetekê 
wan re bike, ku wisane di 
cihê xwe de ku xelk bi ber-
çavgirtina wan rastiyên han 
xwe sazimandehîtir bike xwe 
yekgirtîtir bike, hemahengiya 
di navbera neteweyên Îranê 
û pêwendiyên wan bi çîn û 
qatên cur bi cur, yê derfeta vê 
hindê çê bike ku eger îro jî 
bi her sedemekê be ew ser-
hildana an qonaxên demkî 
de tê pêşbînîkirinê ku lawaz 
bibe ya rejîm bo heyameke 
demkî bikare kontrol bike lê, 
di derfeteke din de ew ser-
hildan yê careke din biteqe, 
bi wan tecrûbeyên ku dest 
xwe xistinî bi vê rêkxistina 
kirî bi vê yekgirtina heyî bi 
vê bawerî bixwebûna heyî 
aha yê hingê bikare netîc-
eyeke baştir ji niha heyî bi 
dest bixe li demeke wisa de, 
hingê ye jî hêzên elaqedar bi 
berjewendiyên xwe li Îranê 
de yê hesabê li ser hereketa 
xelkê bikin, ez bawer im 
hingê yê helwestên wan jî 
bo piştevaniya vî raperînê yê 
zêdetir bibin 

Spas bo we rêzdar Mi-
hemedsalh Qadirî, Berpirsê 
Nûneratiya Pêwendiyên 
PDKÎ li Hewlêrê û spas bo 
we ku dema xwe bo roj-
nameya Agirî terxand kir.
serkevtinê ji we ra.

»»»Doma R:4

Navenda Pêwendiyên Giştî
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     Serkotbûn Êdî Sembola Azadiyê ye

Jîna li ser goristana ku gora 
wê tê de ye ya Seqizê bi 
hezaran însanan ve hat bi bîr 
anîn.Beriya wê rêxistinên li 
rojhilata kurdistanê bangî gel 
kiribûn ji bo tevlîbûna çi-
leyê cangoriyê.Ku bangî gel 
nekiraban jî dîsa dê bi he-
zaran însanên tevlî rêûresma 
çile bibûyan.Her çiqas hêzên 
rejîma xwînxwar û terorîst 
rêyên hatin û çûyîna li Seq-
izê bigre jî gel bi peyatî  wek 
robarekê herrikiyan li ser  
gora Jînayê.Bi hev re sirûda 
neteweyî “Ey Reqîb” bi coş 
xwendin.Xwendina sirûdê li 
esmanê Seqizê deng veda bû 
hêviya kurdên her parçeyên 
Kurdistanê.Bi yek dengî,bi 
qîrrînî dirûşmên Kurdistanî 
hatin gotin;”Kurdistan  Kurd-
istan goristana faşîştan.”

“Heta kurdek bimîne 
dê Kurdistanê bimîne.” 
“Azadî,Azadî Azadî.”
 Keç û xortan sonda tola 
cangoriyan,sonda azadiya 
Kurdistanê kirin.Dêya Jînayê 
wek ritûelekê bi cil û bergên 
kurdî ve li ser gora qîza xwe 
serê xwe serkot kir porê 
xwe vekir,hejand da yalîkî.
Por wek ala rengîn wek 
ala serhildanê hejiya.Bi vî 
awayî careke din serbilindîya 
kurdan,azadî jiyînheza kur-
dan nişanî li dinyayê da.Jin 
û mêr,zarok û ciwan li gel 
hev di welatê xwe de,di bin 
sîya ala rengîn de careke din 
daxwaza azadiyê kirin. 

Kurd ne tenê îro her wext 
bi serbilindî ji bo welêt ji 
bo pêşeroja xwe,ji bo he-
bûna xwe ango kurdbûna 
xwe,dîrok û çanda xwe wekî 
her carê xweyî derketine dê 
derkevin jî.Tenê wekî her 

neteweyan,însanan dixwazin 
bi serbilind bijîn.Têdikojin 
ev mafê xwezayî li Dinyaya 
bêdeng bidin qebûl kirin.Ka 
li Dinyaya bêdeng ji vî dengî 
çiqasî bibihîze em ê bibînin,li 
bendê ne..

Serkotbûn,porkurkirin êdî 
sembolên serhildanê ne.Ne 
tenê xwestina azadiya jinan 
e.

 Rêûresma çilêya 
Jînayê daxwaza azadiya 
Kurdistanê,daxwaza jiyaneka 
bê kuştin,birûmet e.Di dest-
pêka xwepêşandanan heta 
niha Kurd her roj cangoriyên 
xwe dispêrin axê vedigerin 
têkoşînê û ji dil û can xwe 
bi  doza ve xwe girêdidin.
Ne tiştekî hêsane ku bê 
hewandin;her roj law û 
qîz,xwişk û bira,dê û bavên 
te bêne kuştin.Tu jî ji mirinê 
bikî para jiyana xwe bê tirs 
û bi xwebawer têbikoşî.Ne 
hêsane her roj ji pey mirina 
ciwanan li ser xwe biminî.Ne 
hêsane ji dûr ve perritina ke-
zeba dê û bavan binî ziman.

Ne hêsane ji bo dê û bavan 
qîz û xortên bêmiraz bispêrî 
axê,şîna wan nekî!Belê hîç 

hêsan nîne!Lê kurd kêvir 
didine ber dilê xwe,xema 
xwe didine yalîkî têdikoşin.Ji 
xwe Rojhilatî ne tenê îro têne 
kuştin.Her roj di bin desthi-
latiya mollayên xwînrij de 
bi mirin û kuştinê re rû bi rû 
ne,li ber çavên zarokên xwe 
têne bi darve kirin.Wekî her 
demê îro jî pirranî ciwanên 
wan an dikujin an jî direvînin 
û dibin cihên ne dîyar.Mix-
abin dê di bin tehdeyan pê ve 
pê ve bêne kuştin.

Rejima olîgarşîk ji bo 
domandina kêyf û rehetî û 
dewlemendiya xwe her zilm 
rijandiyê û dirijînin jî.Wekî 
tê zanîn li Êranê erk û dew-
lemendiya dewletê di destên 
hizbekê de ye.Bi zagonan 
ve vê erkê bi zorê darê di-
domînin.Beriya şah jî,ji pey 
şah jî di  hedefa wande kurd 
hebûn.Zilma mezin li ser 
kurdan hatiye kirin.Li dijî 
vê zilmê kurd rabûne li ser 
xwe.Lê rejîman bi hovane 
têk birine.Rêberên wan an 
bi darve kirine wek pêşewa 
Qazî Muhemmed û rêhevalên 
wî an jî li deverên Ewru-
payê bi komployan kuştine 
wekî Dr Qasimlo û birêz 
Şerefkendî.Kurd di rêça wan 

de li dijî rejima îroyîn dîsa 
rabûne.

Wûsa xuya ye Rojhilat 
helwesteka jixweber digre 
dê tu carî dev ji vê helwestê 
bernede jî.Rejîm her çiqas 
zextê lê bikê jî her carê 
gavekê zêdetir ber bi şoreşê 
davêjin.Ji çil rojî zêdetir e li 
Rojhilata Kurdistanê hema 
hema her bajar û deveran 
Kurd bi şev û rojan li kolan 
û şeqaman in.Wekî di salan 
1979 î seranserê Êranê bêhna 
serhildanê ji xwepêşandanan 
tê.Bawer dikim mîna di sala 
1979î li Êranê lihevkirina 
dijberan heye.Vê gavê ser-
hildan bi awayekî jixweber 
didome,belavî li her deverê 
dibe.

Di dawîyê de rejîmê biguhere 
an reformên pêk bên,hêj ni-
zanin.Bes heke ku serhildan 
têk biçe ku naxwazin bi lev 
bikin mixabin lê metirsiya 
komkujiya kurdan heye.

Hêviya me ev serhildan bi 
serkeftî biqede û êdî kurd 
neyên kuştin.

N: Nuran Koyuncu
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Nerîna Lîderan

“Robert Malî:”

Pêwîstiya Îranê bi siyaseteke nû 
heye, ne çîrokeke nû

“Nêçîrvan Barzanî”:

Em hêvîdar in hikûmeta nû ya Iraqê 
bibe destpêka dawîhatina êş û azarên 
xelkê.

“Mehmet Ali Cevheri”:

Pêwîstiya me bi piştgiriya HDPê 
heye

“ Emîr Ebdullahyan”:

Me dron dane Rûsyayê

Îran êdî bombeya etomî dixwaze!

Malpera CNN ya Amerîkî 
ragihand ku Tehran ji Mok-
soyê dixwaze Rûs alîkariya 
wan bikin da ku Îranî zûtir 
bombeya etomî çê bikin.

Dibe ku hem bandora rewşa 
navxwe û serhildana xelkê û 
hem jî bandora şerê Ukraynê 
li ser biryar û helwên Teh-
ranê li ser vê mijarê hebe. 

Di salên derbasbûyî de rejî-
ma Îranê hertim îdia dikir ku 
ew bombeyê naxwazin û ewê 
careke din Danûstandinên 
Etomî dest pê bikin.

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. Ev jî 
di demekê de bû ku welatên 
Berîtanya, Feranse û Alman-
yayê ragihandibûn ku ji bo 
nîşandana niyazpakiya xwe, 
reşnivîsa li dijî Îranê nadin 
Ajansa Navdewletî ya Etomê.

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 hertim dibêjin 
rêkeftinê dixwazin lê Sipaha 
Pasdaran dibêje nabe rêkeftin 
bê kirin.

Îranê balafirên bê pîlot dane 
Rûsiyê da ku di şerê Ukraynê 
de bi kar bîne. Li navxwe jî 
xwepêşanderan dikuje. Hemû 
ev kiryar bûne sedema dor-
pêçên zundtir li ser Îranê û 
êdî ew ji rêkeftina etomî dûr 
dikeve.

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 
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.

N: Eskender Ceiferî
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Şoreş û Nîv-Şoreş di şoreşa Jîna de

Îro piştî derbasbûna bêhtir 
ji heyv û nîvekî li ser şoreşa 
xelkê Îranê û Rojhelatê 
Kurdistanê li dijî rêjîma 
Îranê ya mirovkuj, xuyaye 
ku xelkê Îranê li ser berde-
wamiya şoreşa xwe mukire û 
dîtir veger ji vê şoreşê nabe 
her nirx û qurbanî çend giran 
be jî, bi wateyekê ku bûye 
şoreşa man û nemanê, cuda 
ji şoreş û serheldanên salên 
berê yên demkurt, dibêjim 
ku xelkê Îranê ji serbora xwe 
baş dizanî, tevî xemsariya 
civaka navdewletî û saziyên 
Neteweyên Yekgirtî, ku nabe 
şoreş bihête rawestandin û 
divê berdewam bimîne heta 
bigehêje encamek erênî di 
berjewendiya xelkê Îranê de 
be, berovajî ku heger şoreş 
bihête rawestandin dê en-
camên xirab li ser çarenivîsa 
gelê Îranê hebin, ji ber vê 
yekê dibînin ku ji aliyê xelkê 
serheldêr û xwepêşanderan 
ve, rojane form û terzên 
nû yên nerazîbûn, grev û 
xwepêşandanan têne dahênan 
bo dirêjdana şoreşê.

Wisa dixuye ku gelê Îranê 
bi rêka azmûna xwe ya dew-
lemend ji serhildanên berê, 
agah ji gotinên rêberê Çînê 
Mao Zedong heye demê 
dibêje: ku kesê bi nîv şoreşê 
rabe, gora xwe dikole”, ji 
ber wisa ku berdewamiya 
şoreşê her çiqasî qelen biha 
be jî dikeve di berjewendiya 
xelkê serheldêr û azadîxwaz 
de, berovajî ku rawestandina 
şoreşê yan jî “nîv şoreş” 
dê bikeve di berjewendiya 
rêjîmê de, û berî demekê 
heya astekê xuya bû ku “nîv-
şoreş” xwestekek rojavayî 
jî bû, ku Amerîka û Ewropa 
hewl didan ji bo bikaranîna 
şoreşa #Jin_Jiyan_Azadî ji 
bo wajokirina hinek bazar û 
girêbestan digel rêjîma Îranê, 
bi taybetî li ser dosya Navokî 

ya Îranê, lê niha ew dem derbas bûye, ku îro şoreşa xelkê Îranê ketiye di rojeva helbijartinên 
xula navdemê yên Amerîka de (United States elections, 2022), li 8’ê Mijdarê di navbera ko-
marîxwaz û demokratan de, herwiha piştî derketina belgeyên bihêz li ser çekên Îranê ji aliyên 
hêzên Rûsî ve di şerê Ukraiyna de, zêdebarî ku helbijartinên Îsraîlê yên vê carê ne tenê wek 
helbijartineke asayî xuya dike, ku wekî referandumekê bi rêberiya Netaniyahu xuya dike, girê-
dayî pirsên siyasî û ewlehiyê yên Îsraîlê û di nav de bi taybetî dosya navokî ya Îranê.

Bi xwandina min serdema “Nîv-şoreş” ne tinê li ser astê navxweyî û Ewropa, Amerîka û Îsraîl jî 
derbas bûye, lê belê heta ku Rûsiya jî niha kar dike li ser vê yekê û serdana vê dawiyê ya wezîrê 
derve yê Rûsiyê bo Urdinê, nêzîkbûna bidawîhatina rola Îranê li Sûriyê piştrast dike, û dîsa 
bikaranîna çete û kirêgirtiyên Hizbullah û Heşda Şeibî bo serkutkirina xwepêşanderan, belgeya 
îflasa navxweyî ya rejîma Îranê ye û zêdebarî bargiraniya krîza aborî û herifîna nirxê diravê wê 
bi awayekê kêmwêne, lewra li ser astê navxweyî, herêmî û navdewletî wisa diyar dibe ku şoreş 
dê berdewam be û helbet dê bigehêje encamên erênî bo paşeroja Îran û Rojhelatê Kurdistanê 
dergûş û landika vê şoreşê.

N: Ebdûlazîz Qasim



9Agirî 6-11-2022  Hejmar (433) Civakî

Selîm Zencîrî:“Rewşa niha ya Îranê ji zaf biyavan ve ciyawaz ji berê ye”      

Min digel rêzdar Selîm 
Zencîrî Berpirsê Navenda 
Hiljartina PDKÎ li derheq 
serhildana nû ya Îran û 
rewşa Îran ya nihahevpey-
vîn encam da navbirî got: 
“Rewşa niha ya Îranê ji zaf 
biyavan ve ciyawaz ji berê 
ye”.

P: Hûn dawîn bûyerên 
Rojhilatê Kurdistanê û 
Îranê çawa dinirxînin?

B: Agirê serhildana ku li 
pey şehîdkirina Jîna Emînî li 
Kurdistanê de vegeşiya, bilez 
gurî û peşqelên xwe li dijî 
rejîmê bo hemû Îran û cîhanê 
avêtin.

Serhildanek ku xwîna keça 
Kurd hêvênê wê, nîştimana 
wê jî alahilgir û jinên Kurd jî 
pêşenga wê ne. Serhildanek 
ku ciyawaz ji berê, tewawiy-
eta rejîmê bi armanc girtiye û 
roj bi roj xurt dibe.

Bi wateyeke din, xebata 
gelên Îranê li dijî rejîma ter-
orîstî a Îranê piştî şehîdkirina 
Jînayê derbasî qonaxek nû 
bûye û piştî çar dehikan 
ji desthilatdariya rejîmê, 
îro xwasta hevbeş a hemû 
netewe û pêkhate û tex û qa-
tan, herifîna vê sîstemê ye. 

Duruşmên ‘’jin, jiyan, aza-
dî’’ û ‘’Mirin bo stemkar, 
çi şah be û çi rêber’’ koka 
vê sîstemê hingavtine. Îro-
rojê ne tenê gelê Kurd, belkî 
gelên Fars, Belûç, Ereb, 
Azerî û hemû tex û qatên 
civakê li dijî rejîmê rabûne. 
Jin û xwendekarên zanîngeh 
û dibistanan berdewam li 
qadan in. Bi heman awayî 
Kurd û Îraniyên li Diyas-

pora û derveyî welat jî meş 
û xwenîşandanên girseyî 
lidar xistine ku bandorek 
mezin ji raya giştî a cîhanê 
û pêwendiyên zaf welatan bi 
rejîmê re kiriye. 

Ev yek, nîşaneyên baş 
in ji hevdengî û yekîtiya 
navbera gel û xelkê Îranê 
serbarê hemû hewlên afiran-
dina dubendî û alozî, pîlan û 
propagendeyên rejîmê. 

Lewma rejîm serbarê tepe-
serî, girtin, kuştin û gefan 
nekariye wekî berê şeqaman 
kuntirol û dawiyê bi serhil-
danê bîne. Jiberku ji zimanê 
zorê zêdetir çi nizane û dix-
waze agir bi agir bitemirîne! 

Bi giştî rewş û hevkêşe 
guherîne û heta eger serhil-
dan sist û xaw jî bibe yan 
rejîm bikare kuntirol bike, 
dîsan ji nû ve dest pê dike. 
Jiberku civak wek bermîlek 
barotê ye, sebr û hedara 
gelan ji bindestî û zordes-
tiyê nema ye û çirîskeke 
piçûk dibe sedem ku carek 
din weke borkanekê biteqe. 
Lewma bi geşbînî ve mêzeyî 
roj û mehên pêşiyê dikim. 

P: Rêzdar Selîm Zenzîrî, 
hûn beşdariya tex qatên 
cuda yên Rojhilatê Kurd-
istanê di vê serhildanê de 
çawa dinirxînin?

B:Rewşa niha ya Îranê ji 
zaf biyavan ve ciyawaz ji 
berê ye. Jiberku ji haleta 
xwenîşandanan derbasî ser-
hildanê bûye. Wate berde-
wamiya xwenîşandanan, 
giştgîr û seranserîbûna wê, 
radîkalbûna durûşman û  
berfirehbûna şeqara navbera 
xelk û rejîmê ji xalên cuda-
ker in. Her çar paremetran bi 
cidî cewhera nîzama totalîter 
bi nîşane girtine. 

Xala balkêş a vê serhil-
danê, beşdariya çalakane 
û pêşengbûna jinan e, 
xwenîşandan û hawara 
xwendekaran di nav pira-
niya zanîngehan de tê dîtin û 
bihîstin. Serbarê mezaxtina 
bûtceyeke zaf bo perwerdeya 
îdeolojîk, lê qutabiyên di-
bistanan zêdetirîn rol di vê 

serhildanê de hene. Karker û 
mamosta û hemû texên ci-
vakê kêm û zêde li şeqaman 
beşdar in ku tiştek kêmwêne 
ye. Bi taybetî, Kurdistanê vê 
carê jî selimand ku serbarê 
hemû cinayetan, dîsan kelha 
berxwedan û xebatê ye li dijî 
faşîzma mesebî a Tehranê, 
qahîm li pişt tevgera siyasî a 
xwe sekiniye û li halê vegu-
hastina ezmûnên serketî ên 
xwe bo deverên din e. 

Vêca ji ber vê ku rojên di-
jwar li pêşiya me ne, hewce 
dike serbarê domandina ser-
hildana Jînayê, ruha tilorans, 
berxwedan û yekîtiyê û 
coşdana xebatê bihê bihêzki-
rin, daku ruha Jîna û Jînayan 
aram vehese û dara azadiyê jî 
ber bigre.

P: Rêzdar Selîm rewşa 
rojnamevanên Kurdistan 
û Îranê ku li dijî rejîmê û 
li derve çalakiyan encam 
didin çawa ye? 

B: Bi giştî rojnamevanî û 
karê ragihandinê li welatên 
dîktatorî de, pîşeya herî me-
tirsîdar e. 

Ji berku ew, çavê tûj ên ci-
vakê ne, û bi ked û tekoşîna 
xwe dixebitin ku ji riya za-
niyariyên rast û durust ve ci-

vakê şiyar, ronî û zîndî bikin, 
ku ev resalet jî tam berevajî 
xwast û heza sîstemên dîkta-
torî ye. 

Çûnkî ew bo parastina xwe, 
di hizra xurtkirina tarîper-
estî, xurafat û paremayînê 
ji riya dezgehên  propagen-
deyî ên xwe ve ne. Rejîma 
Îslamî a terorîstî ya Îranê jî 
di çarçoveya vê hizrînê de cî 
digre û Îran kiriye mezintirîn 
girtîgeh bo rojnamevanan. 
Sansor, qutkirina înternetê, 
revandin û dizîna rojnameva-
nan, girtin û kuştin û huk-
mên giran bo rojnamevanan, 
parazît, fîlterîng û ... hwd 
wusa kiriye ku raya giştî a 
Îran û cîhanê ji zaniyariyên 
hewce û durust li dor tepe-
seriyên hovane û pêpeskari-
yên mafên mirovan ji aliyê 
desthilatê ve kêmhay be û di 
dema xwe de nekarin helwest 
yan reaksiyonên hewce nîşan 
bidin. 

P: Pêka rapora nûçegi-
hanên bêsînor, rejîma 
Îslamî di wê heyamê de 
43 rojnamevan binçav 
kirine, gelo we ti zaniyari-
yek li derheq rewşa roj-
namevanên hepskirî de li 
ber dest heye?

Selîm Zencîrî: Berpirsê 
Navenda Hilbijartina PDKÎ 

»»»Dom R:10
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B: Belê Îran di asta cîhanî 
de, piştî Çîn û Miyanmarê, 
sêyem welat e ku bûye bi 
dojeh ji bo rojnamevanan 
û her ku diçe rewş xirabtir 
jî dibe. Bi taybetî ku niha 
rewşa siyasî li Îranê tevli-
hev e û serhildanek mezin 
di rojevê de ye, tê payîn ku 
rewşa medyakaran xirabtir be 
jî. Bêguman her kes dizane 
rewş û hukmê cudabîran û 
rojnamevanên girtî û bi giştî 
girtiyan li Îrana di bin des-
thilata Komara Îslamî de bi 
çi awayî ye. Ne tenê li navx-
weyî welat, heya li derveyî 
welat jî li dû rojnamevanên 
çalak û serbixwe de ye, vêca 
çi bi gefxwarin be, çi bi ter-
orkirin û revandina wan. Di 
vê çarçoveyê de ye ku rêx-
istina nûçegihanên bêsînor 
bas ji girtina 43 rojnameva-
nan dike û hişdariyê li dor 
xirabtirbûna rewşê jî dide.

P: Rêzdar Selîm berde-
wam dibînin ku li cihên 
cuda yên Îran û Kurd-
istanê, di hereketeke 
şoreşgerî de xelk binkeyên 
besîcan û navendên girê-
dayî rejîmê agir didin, vê 
mijarê çawa dinirxînin?

B: Ji destpêka serhil-
dana Jînayê ve heta niha, 
xelk bi awayekî şaristanî û 
aştîxwazane li ser şeqaman 
bûne û li dijî cinayet û 
tundûtûjiyên rejîmê silo-
gan avêtine ku eva jî tiştekî 
normal, surûştî û rêpêdayî 

di hemû dunyayê de ye, lê 
eva rejîma terorîstî ya Îslamî 
a Îranê ye ku cehd kiriye û 
dike ji riyên tepeserî, kuştin 
û hovêtiyê ve xelkê bêdeng 
û serhildanê jî bifetisîne. Di 
çarçoveya van hovitiyan de 
heya niha bi sedan kes ku di 
nava wan de nêzîk 50 zarok 
jî hene, di nava xwîna xwe de 
gewizandine. 

Bi hezaran kesî girtine û 
birîndar kirine, her ku diçe, 
şidet û hovêtiya xwe zêdetir 
jî dike, mal û dukanên xelkê 
û samanên giştî têk dide û 
...hwd. Eve jî doma siyaseta 
sîstematîk û di heman demê 
de dorandî ya rejîmê ye ku 
serê çar dehikan e hewil daye 
bo rewayîdana bi fetisan-
dina wan dengan û temiran-
dina agirê nerazîbûnê, wan 
xwenîşandanan girê bide bi 
biyaniyan, û belgeyên sexte 
di propagendeyên xwe de 
bona xapandina raya giştî 
nîşan bide.

 Niha jî bi heman awayî 
berdewam dixebite ku rûyê 
vê serhildana aştîxwazane 
bi kiryarên wusa kirêt bike. 
Her çend ku di yasayên 
navdewletî de, berevaniya 
rewa mafek surûştî ye, lê 
rejîm bi gulleyên şerî sîngê 
ciwanan dihingive û şeqam 
û bajar kirine bi qadên şer, û 
mizgeft, pirtûkên pîroz, cihên 
giştî dişevitîne û qutabxane 
û zanîngehan dike cihên 
leşkirî, keresteyên vegu-
hastina giştî dixe xizmeta 
hêzên tepeserkar ên xwe de 

Li bajarê Urmiyê hêzên 
ewlehî yên rejîmê dest avê-
tine bi binçavkirina bi kom 
a welatiyan û di navbera du 
rojan de zêdetir ji 20 ciwanên 
Kurd li bajarê Urmiyê hatine 
binçavkirin.

Li gor nûçeya ku gihîştiye bi 
malpera “Kurdistanmedia”yê 
hêzên ewlehî yên ser bi 
Spaha Pasdaran, di navbera 
du rojan de li bajarê Urmiyê 
dest avêtine bi binçavkirina 
bi kom a welatiyên Kurd û ji 
her kesî şik û guman hebin 
binçav kirine.

Çavkaniya aghedar daye 
zanîn ku, li 13 û 14ê Xezelw-
erê, hêzên ewlehî yên Spaha 

û ...hwd. Di rewşeke wiha de 
gelo mirov dikare çi navekî 
li vê hovêtî, bêexlaqî û bêpi-
rensîpiyê bike? Yan eva ku 
niha bi eşkere bi bilindgoyan 
gefa serjêkirina xelkê li egera 
valanekirina şeqaman dikin, 
tenê ew reftar kêrî bejna Ko-
mara Îslamî û zaroka îdeolo-
jîk a wê (DAÎŞ)ê tê! 

Di hember de ger binkeyeke 
leşkirî yan navendek ku 
destê wan di kuştina xelkê 
de heye tê şevitandin, eva di 
çarçoveya berevaniya rewa 
de tê pênasekirin. Bi her hal 
ev rejîma zarokkuj ku di 
çend hefteyên derbasbûyî 
de berbirûyê vê serhildana 
bêhempa bûye, cîhan û de-
verê aramiyek mezin bi xwe 
ve dîtiye û zaf kirîz û pirs-
girêkên mezin û kevnar ku 
destê rejîmê di afirandin û 
mezinkirina wan de hebû, di 
vê midehê de çareser bûne.

 Ew jî vê yekê diselimîne 
ku dujminê herî mezin bo 
evlehiya dever û cîhanê 
ku makeya teror û ajawe, 
dubendî û cinayetan e, Kom-
ara Îslamî ya Îranê ye, û cîha-
na bêy vê rejîma zarokkuj û 
terorîst, evlehî û armaiyê bi 
xwe ve dibîne. 

P: Erk û rola Kurdan di 
vê rewşa hestiyar de çi ye?

B: Gelê Kurd mêjdem e 
ku cewher û rûyê rastîn ê 
rejîmê nas kiriye û serbarê 
ezmûnkirina hemû cur û 
metodên mirinê, lê stûxwar 

nebûye. Niha jî gelê Kurd 
li Rojhilatê Kurdistanê bi 
pêşengiya tevgera siyasî a 
xwe (Navenda Hevkariyê ya 
Partiyên Kurdistana Îranê) ku 
temsîla piraniya rûniştvanên 
Rojhilatê Kurdistanê dike, 
gav bi gav li gel bûyeran diçe 
pêş û yekîtî û hevdengiyeke 
baş heye, lê renge têrê neke 
û hewce ye bona pêşgirtin 
ji dubarebûna dîrokê û her 
pîlan û dek û dolabeke 
neyaran, serbarê berdewamî-
dan bi vê serhildanê, li cehda 
xurtkirina yekîtiya navmala 
kurd û berfirehkirina Naven-
da Hevkariyê weke sîvanek 
kurdî bi yek pakêca netewî 
bi aliyên din re bikevin 
gotûbêjê. Madam ku hêvênê 
vê serhildanê xwîna kurdan e 
û starta wê jî Kurdistan, hew-
ce ye Kurd xwe bi xwediyê 
vê serhildanê bizanin û wek 
ektereke xwebawer û teyar 
bi piştevaniya piraniya xelkê 
Kurdistanê di hevkêşe û 
hevbendiyan û şerê dariştina 
destûr bo sîstema pêşerojê 
de derbikevin. Nexwe aliyên 
oportonîst hene ku di boseya 
monopolkirina vê serhildanê, 
şibî şoreşa 1979’an a gelên 
Îranê de ne.  
 
   
gelek spas spas rêzdar Selîm 
Zencîrî Berpirsê Navenda 
Hilbijartina PDKÎ, ku we 
dema xwe bo rojnameya 
Agirî terxan kir.
Serkevtên ji we ra.

»»»Doma R:9

Pasdaran li bajarê Urmiyê 
êrîşê ser qehwexaneyan 
kirine û ji her kesekî şik û 
guman hebin bi awayekî 
hovane binçav kirine û bo 
girtîgehên ewlehî veguhstine.

Wê çavkaniyê gotiye: Hêzên 
ewlehî yên rejîmê serdana 
hemû qehwexaneyên Ur-
miyê kirine û her qehwex-
aneyek vekirîba, dirijiyane 
ser welatiyên wir û bi xwe re 
dibirin.

Di berdewamiyê de wê 
çavkaniyê daye zanîn, ku 
heta niha zêdetir ji 20 ciwan-
ên Kurd yên Urmiyê di wan 
du rojan de hatine binçavki-
rin.

Hêzên rejîma Îranê li Urmiyê bi kom ciwanan biçav dike
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Binpêkariyên mafê mirov di Kurdistanê de
Saman Yasîn” hunermenê Kurd bi tohmeta “dijayetî digel xwedê” hate cezadan

“Saman Yasîn” hunermendê Kurd yê binçavkirî û xelkê bajarê Kirmaşanê, ku rêkevta 10`ê Rezbera sala 1401`an a Rojî, li meşa 
xwenîşandanên seranserî li bajarê Tehanê hatibû binçavkirin, ji aliyê dezgeha dad a komara Îslamî bi “dijayetî kirin digel xwedê” 
hat tohmetbarkirin.

Kombûna dadgehî kirina wî hunermendê Kurd ê temen 27 salî, roja Şemî 7`ê Xezelwera sala 1401`an, li dadgeha Giştî û Şoreş a 
bajarê Tehranê bi serokayetiya dadwer “Selewatî” digel 8 binçavkiriyên din ên bi navên “Mihemed Qubadlû, Muhsên Rezazade 
Qeraqlû, Se`îd Şîrzad, Mihemed Birûxenî, Ebulfezl Mêhrî, Husên Hacîlû, Menûçêhr Mêhmannevaz û Sohêl Xoşdêl”, birêve 
çûbû.

“Saman Yasîn” di wê dadgehê de bi “dijayetî kirin digel xwedê ji rêya teqe kirin bi demançê û çeka j3” û “kombûn û nearamî bi 
mebesta encamdana tawan li dijî ewlehiya netewî” hat tohmetbarkirin.

Ewe di demekê de ye ku li gorî wê fîlmê ku di dadgehê de belavbûye, Saman rû li dadwer dibêje navbirî tenê çeka badî (çeka 
cûcik kuj) heye.

Dadwer “Selevatî” ew hunermendê Kurd bi encamdana 11 cur kiryaran tohmetbar kiriye ku “Saman Yasîn” ew tohmetên han red 
dike.

Tohmeta “dijayetî kirin digel xwedê” yek ji wan tohmetan e bo kesên binçav kirî, metirsiya sepandina îdam kirinê heye.

Li gorî wê yekê ku li ser medyayên Komara Îslamî belav bûne, dadgehên pêragihîştin bi dosyeyên xwenîşanderên vê dawiyê, ji 
heftiya derbasbûyî ve dest pê kiriye û heta niha 25 kes li parêzgeha Kirman, 89 kes li parêzgeha Simnanê, 119 kes li parêzgeha 
Zencanê, 105 kes li parêzgeha Xûzistanê, 55 kes li parêzgeha Qezwînê, 110 kes li parêzgeha Sinê, 315 kes li parêzgeha Tehranê û 
201 kes li parêzgeha Elborz, li gorî yasayên ceza yên îslamî, hatine cezada.

“Saman Yasîn” hunermendê Kurd û xelkê bajarê Kirmaşanê stiranên zêde li derheq rewşa civakî-siyasî ya civaka Kurdistanê û 
Îranê gotine û herwisa piştevanî li xwenîşandanên seranserî yên xelkê Îranê kiribû.

“Gulale Muradî” bi girtîgehê hat cezadan

“Gulale Muradî”, welatiya xelkê bajarê Pîranşarê, ji aliyê taya 3 a dadgeha keyferî ya 1 a li bajarê Mihabadê, bi girtîgehê hat 
cezadan.

Li gorî cezaya ku li dijî “Gulale Muradî”yê hatiye sepandin, di meha Xermanana îsal de, Gulale bi tohmeta beşdarî kirin li 
kuştina bizanebûn a “Osman Hacîhusênî” bi 10 sal û rojek girtîgeha te`izîrî hatibû cezadan ku bi lêxweşbûna malbata xwediyê 
kuştî, dadgehê bi piştgirêdan bi benda elif ya madeya 37 û benda elif ya madeya 38, li yasaya cezayên îslamî pesendkiriya sala 
1392`an, cezaya 10 sal û rojek girtîgeha te`izîrî ya “Gulale Muradî”, du car kêm kirin bi 4 sal girtîgeha te`izîrî û bi hejmarkirina 
heyama binçavkirina berê, hat cezadan.

Roja Yekşemî 4`ê Banemerê, “Gulale Muradî”, piştî salek û 7 rojan bi awayek demkî bi danîna barimteyê ji girtîgeha bajarê Ur-
miyê hatibû azadkirin.

Roja Duşemî 25`ê Rêbendana sala derbasbûyî, “Gulale Muradî” bona nîşandana nerizayetiya xwe derheq çarenivîs û 
pêrenegihîştin bi dosyeya wê, li benda jinan a girtîgeha bajarê Urmiyê dest avêtibû bi gireva birçîbûnê.

“Gulale Muradî” ji roja Şemî 28`ê Xakelêweya sala 1400`an a Rojî ve, heyamekê bi awayek nexuya di girtîgehê de bû û di wê 
heyamê de ji mafê destpêragihîştin bi parêzer û hevdîtin digel malbata xwe hatibû bêparkirin.

“Gulale Muradî” di heyama binçavkirinê de, tevî azar û îşkencekirinê, bona wergirtina îtirafên bi zorê, berdewam di bin givaşê de 
bûye.

Sibêdeha roja Şemî 28`ê Xakelêweya sala 1400`an a Rojî, hêzên ewlehî “Gulale Muradî” tevî du zarokên wê yên bi navên “Metîn 
Bezazî” û “Tahir Bezazî” binçav kirin û bo lêpirsînê bo girtîgeha Îtila`ata Spahê ya li bajarê Urmiyê veguhastibûn.

Ew sê welatiyên Kurd piştî kuştina endamê Spaha Pasdaran yê bi navê “Osman Hacîhusêynî”, ji aliyê hêzên ewlehî ve hatibûn 
binçavkirin û zarokên “Gulale Muradî” piştî bidawîhatina heyama lêpirsînê ji girtîgehê hatine azadkirin.

Meha Cozerdana sala derbasbûyî, “Gulale Muradî” piştî bidawîhatina heyama lêpirsînê, ji girtîgeha Îtila`ata Spahê ya li bajarê 
Urmiyê, bo girtîgeha navendî ya wî bajarî hatibû veguhastin
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