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Barzanî ji bo çi li Enqerê 
bû?
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Semînara “Rewşa Rojhilata Navîn, niha 
û pêşeroja Îranê” di Almanyayê de bi rê 

ve çû »»» R:3

»»» R:4

Nûnerên neteweyên 
bindest ên Îranê 

li Ferankfortê de, tevî 
piştewaniya xwe ji rabûna 
mafxwazane ya Rojhi-
lata Kurdistanê (Rasan) bi 
rêberiya Hizba Demokrat, 
tekez li ser hevxebatiya li 
dijî rejîma Komara Îslamî 
kirin.
Roja Şemî, 27’ê Tebaxa 
2016’an, semînara ‘’Kon-
gireya Neteweyên Îrana 
Federal’’ li jêr navê ‘’Rewşa 
Rojhilata Navîn, niha û 
pêşeroja Îranê’’bi beşdariya 
nûnerên part û aliyên siyasî 
ên opozîsyona Îranê û çal-
akên siyasî ên derweyî welat 
li bajarê Ferankfort a Alman-
ya de dest bi karên xwe kir.

Lipanela yekem a semînarê 
de Mistefa Hicrî, sekreterê 
giştî yê PDKÎ gotarek pêşkeş 

Li kiryarek kêmwêne 
da, bûk û zawayekê 

li welatê Swîs’ê di şahiya 
xwe de, alîkariya malî 
pêşkeş bi rabûna nû ya 
Rojhilata Kurdistanê 
kirin.

Ew şahî ku roja şemî, 
3’ê Îlona 2016’an bi 
beşdariya hunermendê 
kurd ‘’Nasir Rezazî’’ 
û sedan kes ji xizm û 
hevalên van birêve çû, 
li jêr navê ‘’sozek bo 
nîştiman’’de, alîkariya 
malî ji aliyê bûk û zawa û 
herweha beşdarên şahiyê 
ve pêşkeşî  rabûna nû ya 
Rojhilata Kurdistanê kirin

‘’Rasan’’ deriyekê bi rûyê neteweyên Îranê vedike

Bûk û zawayekê bi alîkariya malî 
ya xwe, destek dan rabûna nû ya 

Rojhilatê

kir û da zanîn ku ‘’Komara Îslamî tenê bi darê zorê bi çok de tê, lewre 
dibe ku em bibin hêzên karîger û bibandor’’.

Birêz Hicrî da zanîn ku li ser bingeha vê şiroveyê, Partiya Demokrat a 
Kurdistana Îranê gihîşt vê qenaetê ku li vê çarçoveyê de gavan bavêje û 
vê hêza bibandor ne tenê ji bo Partiya Demokrat, belkî ji bo hemû netew-
eya kurd û azadîxwazên Îranê pêk bîne.

Sekreterê giştî yê PDKÎ li vê derheqê de tekez li ser yekîtiya navbera part 
û aliyên kurdî û Îranî kir û da zanîn ku ‘’em dixwazin Kurdistan bibe 
hêzek piştewan û xebat û tekoşîna xelkê berfirehtir bibe.’’
Şehriyar Ahî ji kesatiyên siyasî û endamê Yekîtiya ji bo Demokrasiyê
li Îranê di axaftinekê de daxwaz ji Kongireya Neteweyên Îrana Federal 
kir ku hevahengiyên hewce ji bo azadiya hemû neteweyên Îranê bikin.

Yasîn Ehwazî ji Partiya ‘’Tezamun Demokratîk a Ehwazê’’ jî di axaft-
inekê de da zanîn ku tepeseriya li dijî neteweyan di Îranê de du qat e, lê 
opozîsyona nawendgera vê tepeseriyê napejirîne û bas ji tirsa ji parçebû-
na Îranê dikin. Lê her kes dizane ku ewane nabine sedem bo binpêkirina 
mafên neteweyan.

Nasir Bulîdeyî ji Partiya Gel ya Belûçistanê, Ebas Xursendî, Dr. Ziyadîn 
Sedr Eşraqî, Bextiyar Eliyar, Reûf Keibî û hin kesatiyên din jî gotar 
pêşkeş kirin. 

Hunermend Nasir Rezazî jî tevî bilind 
nirxandina vê helwestê û sipaskirina ji bûk 
û zawa, daxwaz ji hemû kurdên diyaspo-
rayê kir ku beşdarî van hereketan de bikin 
û hêvî xwast ku bibe bi kultorek cîketî li 
nav rewenda kurd de.
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S e r g o t a r

Kerîm Perwîzî

Piraktîzekirina 
îradeya şoreşvanî

Stûna bingehîn a her xebat û tevger-
ekê, bûna rêberiya şoreş û xebatê ye 
ku weke serê tevgerê, dest û pê, cism, 
ziman, guh û hemû beşên tevgerê rêk 
dixe û havaheng ji bo meqsed û cihê 
hêviyan rênimayî û rêberî dike.

Nebûna rêberekî şoreşvan û jêhatî ku 
li dema xwe de hemû beşan birêxis-
tin bike û bi îradeyek handerane ve, 
tevgerê ji bo qonaxên li dû hev rêberî 
bike, tevgerê lawaz û hevrîşê şikest 
û hiloşînê dike. Ger rêberek bihêz , 
biîrade û xwedî bernameyek rohn, 
bikare xewn û hêviyên xwe bike bi 
xewn û hêviyên hemû takên beşdar 
di nava tevgerê de, dikare hêza kit 
kite şoreşvanan bixe ser hev û ji hêza 
çendqatbûyî ya tevgerê, qonaxên 
şoreş û xebatê hêsantir derbas bike 
û xala nîvekê ya hêvî û xweziyan bi 
şehrezayî û hêjayî ve bihingive.

Dr. Seîd Şerefkendî, ew rêberê jêhatî 
û bîrmendê xwedî helwest bû ku him 
wekî cihgirê dr.Qasimlo rola rêkxis-
tina hêzên nav xebata demokratîk de 
dilîst û him jî li şûna dr.Qasimlo’yê 
nemir de, ew ser û mejî bû ku 
şoreşvan li hev dianîn û rêk dixistin 
û riya rast nîşanî wan dida û îradeya 
şoreşvanî ya wan piraktîze dikir û ji 
bo pêşerojê han didan ku wekî xwe li 
ser rasteriya cangorîtiyê de berdewam 
bin.
Dr. Seîdê xwedî helwest û bi ber-
name, li gotar û nivîsên xwe de ku ji 
bo birêvebirina tevgera cangorîtiyê 
pêşkeş kirine, li pir cihan de bas ji rol 
û pêgeha şoreş û şoreşvanan, gel û 
komên civakê dike û dixwaze weke 
komek hevgirtî bike bi cismek bihêz, 
bi bawer û bi îrade ji bo gihîştin bi 
mafê rewa yê azadî, xwerêveberî û 
zal bi ser çarenivîsê û rizgarbûyî ji 
koletiya dîrokî.
‘’Hêza tevgera Kurdistanê, ji her tiştî 
pêtir, xwe li man û domandinê de 
dibîne. Li domandina xebat û tekoşîna 
dijwar, li man û berdewamiya afiran-
dina destanrêsî û qehremanetiyan di 
qada tekoşînê de.’’

Tevgerek ku li nîşandana xewn û 
royayên pêşerojê bi xelkê de kêm 
bîne û li kurtiyê bide, yan li dijî xewn 
û hêviyên xwe tevbigere, baweriya 
xelkê ji dest dide. Lewre dr.Şerefkendî 
wekî mamostayê xwe, bûye mînak û 
berjenga van xewn û hêviyan û ji bo 
handana xelkê, bi xwe dibe bi pêşeng 
û rêberê piraktîzekirina tev tiştên ku bi 
xwe qala wan dike.       

Kerîm Nasirî naskirî bi “Kerîmî Ewla Nasir” pêşmergeyê serdemê Komara 
Kurdistanê, li bajarê Bokanê çû ser dilovaniya xwe.

Ligorî rapora gehiştî destê Kurdistanmedia yê, endamekî dêrîn yê PDKÎ ku pêşmergeyê 
serdemê Komara Kurdistanê bûye, li bajarê Bokanê çû ser dilovaniya xwe.

Kerîm Nasirî ku pêşmergeyê serdemê Komara Kurdistanê bûye, yek ji yekemîn endamê 
Yekititya Lawên Demokrata Kurdistana Îranê bûye.

Navbirî piştî herifandina Komara Kuredistanê jî, liser xebat û tekoşîna xwe di pêxema 
gelê xwe de berdewam bû, lewr di refên endamên PDKÎ de dimîne û yek ji endamên bi 
bandor di şaneyên nepenî ên PDKÎ di serdemê rejîma Pehlewî de bû.

Kak Kerîm heya sala 1362’an bi fermî endam PDKÎ bû û di heman salî de ji aliyê rejîma Îslamî tê destbiserkirin û heyamek 
dûr û dirêj di girtîgeha bajarê Urmiyê de tê zîndanîkirin.

Navbirî piştî ku ji girtîgehê serbest tê berdan, li derdora bajarê Bokan û Mihabadê weke kesatiyek xweşnav dimîne û heya 
dawiya jiyana xwe bi rêbaz Pêşewa Qazî Mihemed û PDKÎ wefadar ma.

Di vê derheqê de PDKÎ pişrse û sersaxiyê dibêje malbat û xizm û kesûkarên Kerîm Nasirî, û xwe di xem û kovana jidestdana 
“Mam Kerîm” de pişikdar dizane.

Pêşmergeyekî PDKÎ yê serdemê Komara Kurdistanaê koça 
dawiyê kir

“Teyrên Zagrosê” li herêma Bane êrîşî ser kirêgirtiyên rejîmê 
kirin

 Altan Tan: Siyasetên Tirkiyê di Sûriyê de şaş in

Teyrên Zagrosê” li herêma Bane êrîşî ser kirêgirtiyên rejîma 
Îranê kirin, û di encamê de, kuştî û birîndar di nava wan kirê-

girtiyan de hene. 

Li gora nûçeya ku gihîştiye malpera Kurdistanmedia, “Teyrên Zagrosê” 
di çarçoveya êrîşên xwe yên li dijî kirêgirtiyan û xwefiroşan, ku berde-
wam îxanetê bi gel û welatê xwe dikin, derbeke giran li wan xistin. 

Di beşeke daxuyaniya “Teyrên Zagrosê”ê de, hatiye: “serbarê çend caran 
agehdarkirina caş û pasdaran, bona devberdana ji siyaseta serkuta xelkê 
medenî û kesên kolber û zehmetkêş, ku berdewam kolberan li ser sînoran 
dikujin, û bêhurmetiyê bi wan dikin û gellek caran li ber çavên wan ajelên wan jî dikujin, lê ew berdewam in li ser kar û 
kiryarên xwe. Lewra me dest bi êrîşekê li dijî wan kir, û ew êrîşên me wê berdewam bin jî, bona cezakirina tawanbar û kirê-
girtiyên ku mixabnin dibin çavsaxê hêzên rejîmê”. 

Di dawiyê de, “Teyrên Zagrosê” bas ji êrîşa xwe di roja Sêşemiyê 23’ê Tebaxê de, li dijî trombêleke kirêgirtiyan, li ser riya 
gundê “Bilesen” ya herêma Heftevanan ya Bane kiriye, ku tê de çar kirêgirtî bi navên Sergord Ebdullah Mihemedî,girûhban 
Davûdî, Xefarî, û Kemal Encêyneyî birîndar bûn, û piştre yek ji wan ku pileya wî sergord e jiyana xwe ji dest daye.

Parlemanterê HDP’ê Altan Tan: 
Siyasetên Tirkiyê di Sûriyê de 

şaş in

Wî parlemantarê HDP’ê di vê derheqê 
de ragehand: “Îro em dibînin ku poli-
tikaya Tirkiyê ya li derbarê Suriyê de 
jî têk çû, ji xwe ev yek ji aliyê Cigîrê 
Serokwezîrê Tirkiyê û gellekan ve hate 
eşkere kirin. Niha jî xeletiyeke bi xe-

letiyekê dixwaze pîne bike, ev jî xelet 
e, hêjayê gotinê ye ku mixabin PKK’ê 
jî PYD’ê jî siyaseta Rojhilata Navîn 
xelet xwendin”.

Navbirî bas ji vê yekê jî kir ku 
Amerîkayê piştgiriya Kurdan nekir. 
Tirkiye jî siyasetên wê şaş bûn. 
Tirkiye dibe ser ji nû siyaseta xwe ya 
di hemberî Kudran de eşkere û zelal 

bike, û hem jî dibe hêzên Kurdî ji nû 
ve siyaseta xwe ya li derbarê Sûriyê û 
Rojhilata Navîn dîzayn bikin. 

Navbirî herwiha diyar kir, ku ew bi 
vê yekê bawer e, ku di Sûriyeyeke 
demokratîk de, divê Kurd li  Cezîrê 
(rojhilatê Feratê)  bi garantiya  mafê 
xwe yên demokratîk ji xwe re per-
galeke ava bikin.
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zên Zagrosê.
Di vê derheqê de Teyrbazên Zagrosê 
ragehandin ku, “Em berpirsatiya vê 
êrîşê digirin stûyê xwe, lê bi sedema 
xirabiya rewşa cihê êrîşê, heya niha 
me tu zaniyariyek liser rewşa saxlemi-
ya “Ce’fer Lotfpûriyan” yê kirêgirtiyê 
rejîmê, bidest nexistine.

Teyrbazên Zagrosê di dawiyê de zêde 
dike ku, em hemû caş û kirêgirtiyên 
rejîma terorîst ya Îslamî ya Îranê hay-
dar dikin ku, rêkxistina me wê ceza-

Siyasî

Semînara “Rewşa Rojhilata Navîn, niha û pêşeroja Îranê” di Almanyayê de dest bi 
karên xwe kir

Teyrbazên Zagrosê caşek din ceza dan

Husên Neqewî: Dijmin kesên “du tabi’îyetî” bo ajantiyê bi kar tîne

Semînara Kongireya Netew-
eyên Îrana Federal” li jêr navê 

“Rewşa Rojhilata Navîn, niha û 
Pêşeroja Îranê” li Almanyayê de 
dest bi karên xwe kir.

Di panela yekem ya vê semînarê de, 
Şehryar Ahî, endamê Yekîtî ji bo 
demokrasiya di Îranê û kesayetiyê 
siyasî ê Îranî di axivtinekê de got: “Di 
nava dehsilata Îranê de şerê cinahan 
heye, û ew şer rastî ye, û di rastî de 
şerê zergerî nîne, û bas ji cihgirkirina 
balafirên Rûsiyê di Hemedanê de kir, 
ku Wezîrê Parastinê ê dewleta Rûhanî 
ragehand ku ew yek tu pêwendiya 
wê bi parlementoyê re nîne, û yan 
jî kiryarên Wezîrê Îtila’atê ku bêy 
Rûhanî her karekî dike. 

Piştre sekreterê giştî ê PDKÎ axivî. 
Navbirî bas ji rewşa Rojhilata Navîn 
kir: “Pêşeroja Rojhilata Nvaîn ya 

Di doma çalakiyên xwe de, 
Teyrbazên Zagrosê ragehandin 

ku, kirêgirtiyekî din yê ser bi rejîma 
Îsalmî ya Îranê li bajarê Bokanê 
kirin armanc û ceza dan.

Li gorî nûçeya gehiştî destê malpera 
“Kurdistanmedia”yê, roja Pêncşemî 
25’ê Tebaxa 2016’an, demjimêr 12’ê 
nîvê şevê, kirêgirtiyekî rejîmê bi 
navê “Ce’fer Lotfpûryan”, li bajarokê 
“Husên Mame” ya ser bi bajarê Bo-
kanê, bûye armanca gulleyên Teyrba-

Husên Neqewî berdevkê 
Komîsyona Ewlehiya Neteweyî 

ya Meclisa Îranê ragehand ku wan 
digel fermandarên Îtila’ata Spaha 
Pasdaran civîn hebûne, û di civîna 
van de, bas ji kesên xwedî du nas-
nameyî hate kirin, ku dijmin wan bi 
kar tîne. 

Herwisa navbirî ragehand ku wan 
kesek girtiye bi tometa ajantiyê, ku du 
nasnameyî bûye. Berdevkê Dezgeha 
Dadweriyê jî du roj berî niha rage-
hand ku me kesek girtiye, ku endamê 
tîma gotûbêjkar a navikî ye, û hinek 
çavkaniyan jî ragehandine ku navê wî 
Duriyê Îsfehanî ye. 

neteweyên bin stemê de ye, û hekî 
wisa nebe, em ê berbirûyê cudaxwa-
ziyê û tundûtîjiyê bibin, ku nirxa wê jî 
giran e. 
Navbirî got: “Komara Îslamî tenê 
di hemberî hêz û qavetê de dike 
qedeman, lewra dibe em bibin hêza 
bibandor. Bo mînak di dema şerê Îran 
û Îraqê de, Komara Îslamî dema ku 
lawaz bû, biryara agirbesê qebûl kir, û 
herwisa mesela became jî selimand ku 
rejîm di hemberî dehsiolatê d edikeve 
qedeman. 

Hicrî ragehand: DKÎ du salan berî 
niha gihaye vê encamê ku bibe hêza 
bibandor, ne tenê bo PDKÎ, belku 
bo tewahiya neteweya Kurd û hemû 
azadîxwazan. 

Mistefa Hicrî bas ji xelk û pêşmerge 
li rex hevdu kir, û got, me amadeyiya 
pêşmergeyan di Kurdistanê de zêde 

kirye, û xelk jî bi wan re ne, û dibe xelk alîkar bin, da ku em bikarin azad bin. 

Hicrî got: PDKÎ dixwaze ku bi beşdarkirina xelkê rabûnê çêbike, û herçend em di 
destpêka vê hereketa xwe de ne, lê dîsan me kariye ku hinek guhertina pêk bînin. 

Hicrî ragehand ku dibe yekîtî di navbera neteweyên Îranê de, û di nava partiyên 
Kurd de hebe, û bi vî awayî ye ku emê bigihîjin armancên xwe.

kirina îxanetkar û kirêgirtiyên 
rejîmê, heya destberdana wan 
ji vê karê qirêj, berdewam 
bike.
Hewceyî basê ye ku di çand 
heyvên derbazbûyî de heya 
niha, pitir ji 20 êrîşên çek-
darî bo ser caş û kirêgirtiyên 
rejîma Îslamî ya Îranê li bajar 
û gundên Kurdistanê hatine 
encamdan, û Teyrbazên Kurd-
istanê berpirsatiya wan êrîşan 
xistiye stûyê xwe. 

Nêzî du mehan berî niha nûnerên 
meclisa Îranê, terhê lêkolîna ji kesên 
du nasnameyî dabû heyeta serokatiya 
meclisê, li ser bingeha vî terhî dibe 
aşkira be ku kîan birêveberê dewletê 
du nasnameyî ne, yan jî hevjîn û 
zarokên wan, du nasname hene. 

Du nasnameyîbûna serokê giştî ê ban-
ka millî ya Îranê, Mehmûdriza Xawerî 
ku sê hezar Milyard Tûmen dizî 
kiribû, û niha di Kanadayê dijî, her-
wisa kesên ku girînkarta Amerîkayê 
hene, sedemên amadekirina vî terhî 
bûn. Kesên ku di biyavê civakî yan jî 
znistî de çalak in, û du tabi’îyetî ne, 
piştî sefera bo Îranê têne girtin, yan jî 

rastî lêpirsînê tên, ku kesê dawiyê Homa Hûdfer e ku mamostayê zanîngehê bûye 
li kanadayê, û di girtîgeha Êvînê de tê ragirtin. 
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Îran û Ewlehiya Mirov 

Beşa yekem
Binpêkirina Mafê Nasnameya 
Çandî 

Sabîr Ebdûllahî-Zad*

Destpêk
 
Hizra parastina rûmeta mirov û 
mafên mirovan rih di olên asimanî û 
hiqûqa Sirûştî de heye. Li gor yas-
ayên navdewletî, parastina rûmeta 
mirovan erkê sereke yê desthelatê  ye. 
Danezana Gerdûnî yê Mafên Mirovan 
(DGMM), ku sala 1948’an ji aliyê 
Civata Giştî a Rêxistina Netewên 
Yekbûyî(CGRNY)  ve hat pejiran-
din, di destpêka xwe de li ser pêdi-
viya parastina rûmeta mirovan, bêyî 
ciyawaziya di navbera jin û mêran de 
tekez dike. Her wiha di xala duyemîn 
de dibêje ku:

“Hemî kes bêyî li berçavgirtina nejad, 
reng, ziman, ol, baweriyên siyasî û 
nêrînên din, binyata neteweyî an ci-
vakî, hebûn an jî statuya jidayikbûnê 
yan jî statûyên din, xwedî gişt maf û 
azadiyan e.”

Ji bo wê çendê ku mafên di hundirê 
danezanê de, ku tenê weke biryarek 
CGRNY hatibû pejirandin û tu îl-
zama yasayî ji bo dewletan nebû bên 
cîbicîkirin, li 16 Kanûna sala 1966′an 
Peymana Navdewletî ya Mafên 
Sivîl û Sîyasî(PNMSS)  û Peymana 
Nawdewletî ya Mafên Aborî Cîvakî û 
Çandî (PNMACÇ) , weke du belge-
nameyên girîng ji alîyê CGRNY ve 
hitin erêkirin. Girîngiya wan du bel-
gename an peymanan eve ku piraniya 
xalên DGaMM ku weke awat dihatin 
dîtin, bitaybet mafên çandî, di wan 
peymanan gihiştin asta cîbicîkirinê.

Her wisa, sala 1994ê Programa 
Geşepêdana Rêxistina Netewên 
Yekgirtî(PGRNY)  di Raporta 
Geşepêdana Mirov(RGM)  de, ji heft 
hêmanên ewlehiyênav bir lê mixabin 
cêhê ewlehiya çandî têde vala ma. 
Ev jî di halekê de ku ewlehiya çandî 
(bitaybet hêmanên weke mafê zimanê 

zikmakî) yek ji wan beşên ewlehiyê 
ye ku pêwîste her tim bê li ber çav 
girtin. Pirsên bingehîn a vê gotarê 
evin ku, li gor belgename û yasayên 
navdewletî, binpêkirina mafên çandî 
bandore li ser ewlehiya mirov dike an 
ne?  û her wisa Rejîma Îranê hêmanên 
di hundirê ewlehiya çandî bi taybet 
mafê zimanê zikmakî heya çi astekê 
cîbicî dike!?

Kilita peyvan: Hiqûqa Navdewletî, 
Mafên Mirov, Ewlehî, Ewlehiya 
Mirov, Nasnameya Çandî, Mafê 
Zimanê Zikmakî, DGMM, PNMSS, 
PNMACÇ, PGRNY, RGM;

Wateya ewlehiyê û ewlehiya mirov di 
yasa û biryarên navdewletî de
Ewlehî yek ji pêdiviyên sereke a 
civaka însanî ye. Bê şik jiyana bê ew-
lehî nabe û mirov li destpêka avabûna 
şaristaniyetê de heya niha, ewlehiyê 
weke dergehê geşedanê dibîne. lê 
wateya ewlehiyê çiye? û têgeha 
ewlehiya mirov kengî ket rojeva 
Hiqûqa Navdewletî? Ji bo ewlehiyê 
bi dehan pênaseyên cida hene. Ewlehî 
bi wateyekê nebûna gef û xetereyê 
ye.   pênaseya din dibêje ku ewlehî 
baweriya bi wê çendê ye ku tu bêyî 
hebûna gef an tehdîdek taybet bikarî 
jiyana xwe a rojane derbaz bikî. 

Têgeha ewlehiyê hejmarek berfireh 
a maf û azadiyan li xwe digre. Berê 
tenê ewlehiya dewletê girîngîya xwe 
hebû lê hevdem li gel yekem yasaya 
nivîskî ku di dîrokê de bi awayeke 
rasterast li ser “mafê serlêdana dadge-
hê yê takekesan” tekez dike , ewle-
hiya mirov di wêjeya siyasî û hiqûqî 
de cihê xwe girt. Her wiha di xala 
duyem a “Daxuyaniya Mafê Mirov û 
Welatiyan”  ya sala 1789an de, mafê 
ewlehiyê bi yek ji mafên sirûştî hatiye 
navbirin. Di heman daxuyaniyê de, 
prensibên weke “Yasayîbûna Tawanan 
û Cezakirin”, “Qedexeya Bandora 
Yasayê li Ser Rabirdoyê”  û “Pren-
sîba Beraetê” bi awayeke fermî hatin 
danasîn. 

Daxuyaniya Mafê Mirov û Welati-
yan bû sebeb ku dewletên modern 
bûhaayek zêdetir bidin ewlehiyê û 
ev têgeha navbirî bi xalên makeza-
gonê misoger bikin lê meşa rasteqîn 
a civaka navdewletî li “Ewlehiya 
Dewletê” ber bi “Ewlehiya Mirov”li 
Sedsala bîstan pêk hat. Di vê sed-
salê de, du şerên malxirabker rû dan 
û mirovahî ket e jêr xetereya li nav 
çûnê. Li ser vê esasê jî, di navbeyna 
her du şeran û bi taybet paş Şerê 

Duyem yê Cîhanî , alûgorên mezin di 
wêjeya siyasî¬_hiquqî de rûdan. heya 
vê sedsalê, prensîba serwer a Hiqûqa 
Navdewletî “Şer”  bû lê di vê sedsalê 
de “Aştî” yê cihê xwe di lihevhatin û 
peymanên navdewletî de vekir. Ji bilî 
“Rêziknameya Netewên Yekgirtî”  û 
Danezana Gerdûnî a Mafên Mirovan, 
Xala 5ê a “Konvansiyona Ewropî a 
Parastina Mafên Mirovan û Azadiyên 
Bingehîn”  bi awayeke ciddî li ser 
mafê ewlehiya tekez dike. Ji aliyeke 
din, Dadgeha Mafê Mirovan ya 
Ewropayê(DMME) , di biryarên xwe 
de her tim ev mafî weke yek ji mafên 
herî girîng di de zanîn. 

Xala 9ê a PNMSSê, şiroveyeka fireh û 
kiryeve li ser vî mafî pêşkêş dike,yanî 
ewlehî li hemberî gişt kiryarên kugefê 
li ser takekesên civakê dike.Berê, tenê 
Desteserkirin, Desteserkirina Demkî 
û Darizandina Neyasayî di hundirê 
têgeha ewlehiya mirov de cih digirt lê 
li gor gûhertina şert û mercan, sinorên 
ewlehiyê hatin berfireh kirin.li ser vê 
esasê jî têgeha “Ewlehiya Mirov” tê 
vê wateyê ku hemî hevwelatî ji aliyê 
Can, mal û statuya hiqûqî parastî ne û 
ev baweriye, zemînê ji bo bikaranîna 
maf û azadiyên bingehîn ji aliyê 
takekesên civakê xweş dike. Li ser vê 
esasê û li gor pênaseya nû ya Ewle-
hiya Mirov, îro êwlehî ne wek berê 
tenê bi wateya nebûna şer tê.

Têgeha Ewlehiya Mirov cara 
pêşînsala 1982 û li rapora Komisyona 
Serbixwe a Pirsên ser bi Ewle-
hiya Çekpaqijiyê  derket holê. sala 
1994an,Raporta Geşepêdana Mirov ji 
aliyê  Programa Geşepêdana Rêxis-
tina Netewên Yekgirtî ve hat erêkirin. 
Rapora navborî, hêmanên ewlehiya 
mirov li xwe digre ku Ewlehiya 
Aborî, Ewlehiya Xurek, Ewlehiya 
Saxlemiyê, Ewlehiya Jîngeh, Ewle-
hiya Takekesî, Ewlehiya Siyasî û Ew-

lehiya Civakî ne. li gor RGMê, gefa 
li ser her yek ji wan hêmanan dikare 
aşitî û ewlehîya navxwe û nawdeletî 
têk bide. 

Nasnameya Çandî û Mafê Ewlehiya 
Çandî
Di rastî de, di her yêk ji demarên 
nasnameya çandî de mafek çandî 
tevdigere. Ev jî hemî ev mafên ku 
ji bo saxmana nasnameya mirov 
hatîne destnişan kirin û bi rêya wan 
çanda mirov tê parastin. mafên çandî 
weke refek ji mafên ser bi nifşa 
duyem a mafên mirovn tên naskirin. 
Rêziknameya Rêxisrina Netewên 
Yekgirtî havkariyên navdewletî di 
derbarê majarên taybet bî mafên 
çandî de, ji bo parastina aştî û ew-
lehiya navdewletî pir girîng dide 
zanîn.  Têgeha “Mafên Çandî”  yekem 
car sala 1948an di gotûbêjên ser bi 
nivîsandina DGMM’an de ket rojevê. 
Herwiha li gor rêzikên PNMSS  û 
PNMACÇê,hger mercên pêwîst ji bo 
mirov neyên afirandin, nekare azad 
bibe û ev peyman ji bo cîbicîkirina 
mafên sivîl, siyasî, aborî, civakî û 
çandî destûrê dide dewlet ûrêxistinên 
navdewletî û daxwaz dike ku xebatên 
pêwîst jibo bidestxistina armancên 
wan peymanan bên meşandin.

Tu şik di girîngiya parastina mafên 
çandî de nîne. Mirov dikare vê rastiyê 
di kiryarên RNY u saziyên ser bi vê 
rêxistinê de bibîne. Avakirina kursiya 
“Rîporterê Taybet bi Mafê Perw-
erdeyê”  û kursiya “Rîporterê Taybet 
bi Mafên Çandî”  ji aliyê RNY û 
lidarxistina konferansên navdewletî 
di derbarê mafên çandî ji aliyê 
UNICEFê  ku bandoreke erênî li ser 
parastin û liberçavgirtina mafên çandî 
ji aliyê dewletan hebû, nişana zelal 
a girîngiya wan mafan e.  Her wiha 
peywirdarkirina dewletan ji 
bo pêşkêşkirina rapora salane 
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a taybet bi mijarên çandê ji 
aliyê konseya aborî,civakî û 
çandî ve jî, tekeziyek din li 

ser vê girîngiyê ye.   
Ji bo vê çendê ku gef û xetereyên 
li ser nasnameya çandî eşkere bin, 
pêdivîye ku di du astên navxwe û 
navdewletî de ev gef bihên lêkolîn 
kirin. Ji ber ku mebesta sereke 
a wê gotarê lêkolîna li ser asta 
navxwe(bitaybet navxweyê rejîma 
Îranê) ye, mijarên weke Gerdûnîbûn 
û cihêrengiya çandî û bandora ku li 
ser çandê dikin, ji ber nebûna derfetê 
nayên şirovekirin. 

Di asta netewî de, çanda netewî 
serdeste û îmkana vê çendê heye ku 
çandên din neyên li ber çav girtin. 
Hêmanên çandê pir zorin û her yek 
ji wan dikare mijara gotarekê be. 
Onsorên veke ziman, şêwaza jiyanê, 
berhemên edebî, Mûsîqaû awaz, 
dengbêjî, bawerî, ol û mazheb, yarî û 
leyiz, şêwazên hilbirînê, sirûşt, xûrek, 
cil û berg, huner, kevneşopî u hwd, ku 
hebûna însan bi wan re girêdayî ye û 
nerîna mirov di derbarê jiyanê de ava 
dikin. Bi wateyeke din, çand Neynika 
nirxên abirî, civakû, siyasî ye. 

Bê şik pêrsa pir girîng ku mêjiyê 
mirov ji xwe re mijûl dike eve ku, 
çima di Raporta Geşepêdana Mirov a 
sala 1994an de çi buhayek bi ew-
lehiya çandî nehat dayîn? Ev jî di 
halekê de ku her wekî amaje pê hat 
kirin , PNMACÇ, mafên çandî li 
kêlega mafên aborî û civakî, weke 
nifşa duyem a mafan anîye. Bersiv vê 
pirsê vedigere nakokiya ku di navbera 
zilhêzên cîhanê de hebû û tu car li ser 
vê mijarê ku ewlehiya çandî di raporê 
de bê cîbicîkirin, negihiştin lihevha-
tina pêwîst. Lê nebûna lihevhatinekî 
bi vî rengî nabê sebebê vê çendê ku li 
giraniya mafên çandî kêm be. 

Çand û Mafê Zimanê Zikmakî 
Ziman faktora bingehîn a ciyawa-
ziya di navbera netewan  û onsûra 
sereke û girîna a nasnameya çandi 
ye.  Mafê Zimanê Zikmakî  di gişt 
belgenameyên navdewletî de weke 
perçeyek ji mafên çandî hatiye 
binavkirin. DGMM , Konvansiyona 
Ewropayê Mafên Mirovan û Azadi-
yên Bingehîn , Peymana Ewropî ya 
Zimanên Herêmî an Hindikayiyan  ku 
29 Pûşper 1992’an ji aliyê Desteya 
Wezîran a Konseya Ewropayê  hatiye 
pesendkiri, Danezana li ser Hindi-
kayiyên Neteweyî ya ji aliyê Zîrveya 
Konseya Ewropayê  di 9 Kewçer 
1993’an, Konvansiyona Çarçove ya ji 
bo Parastina Hindikayiyên Neteweyî  
ya 1994’an û Danezana Gerdûnî ya 
Mafên Kolektîf ên Gelan,  a Gulana 
sala 1990an didin zanîn ku hemî gel 
û netewek xwedî mafê îfadekirin û 

pêşxistina çand, ziman û rêgezên rêx-
istinên xwe ne û di nava çarçoveyên 
siyasî yê cuda de xwedî mafê peji-
randina binyata siyasî, perwerdehî û 
ragihandinê ne.

lî cîhanê, Piraniya zimanên di xe-
tereyê de zimanên gelên ne serdest 
in. di dewletên pirnetew de astengê 
sereke ji bo pêşketina zimanan, 
dagirkerî û mêtingeriya zimanî ye. Di 
wan dewletan navborî de, pêwîste ev 
rastiyê bê li ber çav girtin ku zimanên 
gelan bindest jî yek ji dewlemendiyên 
çandî ye û nabe tu car siyasetên weke 
yek-zimanî bê cîbicîkirin. 

Ewlehîya mirov û zimanê zikmakî di 
yasayên Îranê de
Li Îranê hêmanên ewlehiyê bo cara 
yekem beriya Tevgera Meşrutiyetê 
hat bikar anîn. Sala 1300ê “Mîrza 
Melkom Xan” di resaleya bi ser-
navê “Rêya Rast”   bale dikşîne ser 
hin mafên bingehîn û dinvîse kû: 
“Çar bingehên mafên mirovan hene, 
Bawerî, Azadî, wekhevî û imtiyazên 
Fezlî.” Tê texmîn kirin ku mebesta 
Melkom Xan li bikaranîna têgeha 
Baweriyê, “Ewlehî” û hêmanên taybet 
bi Ewlehiyê ye. 

Xalên 9ê ya “Pêveka Makezagona 
Meşrotiyetê”, ku weke bingeha dîrokî 
a xala 22 a makezagona Komara 
Îslamî ya Îranê tên nasîn, ewlehiyê ji 
bo parastina mafên bingehîn esas di-
gre û dibêje ku: “Gel ji alîyê can, mal, 
milk û şerefa xwe parastiye û nabe tu 
destdirêjî jê bê kirin, ji bilî bi rêyên 
yasayî û li gor zagonên welat”. Beşa 
duyem a Pêveka Zagona Bingehîn a 
meşrotiyetê jî, bi giştî behsa mafên 
gel û di nav de mafên çandî û zimanê 
zikmakî dike û wan mafan bi awayeke 
zelal bi fermî dinase. Lê mixabîn ev 
yasa tenê weke soz û awatekê man û 
tu car nehatin cîbicîkirin.
Ketina rejîma Şahenşahî û hatine ser 

kara Komara îslamî, nebû sebeb ku 
di Makezagon û yasayên nawxwe 
deEwlehiya Mirovû hêmanên ser bi 
ewlehiya mirov weke pêwîst bihên 
pênase kirin. Ev kêmasiye jî vedi-
gere sedemek taybet. Herçend ku 
şoreşa îslamî ya gelên îranê beriya 
sala 1994an rûdabû û bingehên re-
jîmê bingehên olî ne, lê tu baweriya 
yasadaneran bi ewlehiya mirov nebû 
û her car ewlehiya dewletê dihat 
berşavgirtin.Raste ku mirov dikare 
ewlehiya can, mal, kesayetî, şeref û 
rûmetê di nav xalên Zagona Binge-
hîn debibîne,lê mixabin dema mirov 
têkoşînê dike ku wateya ewlehiyê 
li gor yasa û şiroveyên yasayî yên 
nawxe bizanê, tûşî kêşeyan tê. Bi 
nerîna yasanasan, xala 22 ya makeza-
gonê ewlehiya hevwelatiyan  garantî 
dike û bingeha rêjeyek zor li hêmanên 
ewlehiyê ye.  Li gor vê xalê, pêwîste 
ewlehiya rûmet, can, maf, avahî û 
pêşeya mirov bê parastin, ji bilî wan 
şert û mercên ku yasa îznê dide lê her 
wekî makezagon û yasayên rejîma 
berê, dema yasayek behsa mafên 
kêm-netewan dike tûşî kêşeya mo-
stehlekbûn û cîbicînebûnê tê.

Encam
Her weki hat amaje pê kirin, pirsa 
bingehîn ya vê gotarê ev bû ku li gor 
yasayên navdewletî, binpê kirina 
mafên çandî û bi taybet mafê zimanê 
zikmakî, bandore li ser ewlehiya 
mirov ji aliyekê û ewlehiya netewî 
ji aliyek din dike an ne? hat zanîn 
ku ewlehî deriyê cîbicîkirina mafên 
mirovan e. Ewlehiya mirov têgehek 
yasayî a hiqûqa navdewletî ye ku erkê 
parastina vî mafî li ser şanê dewletê 
ye. Rreste ku di Raporta Geşepêdana 
Mirov ya 1994an de bi zelalî behsa 
ewlehîya çandî nehatiye kirin lê yek 
ji hêmanên bingehîn yên ewlehiyê, 
ewlehîya çandiye. Li gor şirovayên 
yasayî, gefa li ser ewlehiya çandî û 
hêmanên ser bi vê beşa ewlehiyê, 

bitaynet mafê zimanê zokmakî dikare 
bibe sebebê metirsiya li ser ewlehiya 
netewî. 

Pirsa duyem a vê gotarê ev bû ku 
Rejîma Îranê hêmanên di hundirê ew-
lehiya mirov de heya çi astekê cîbicî 
dike? Li gor vê lêkolînê di makezagon 
û yasayên navxwe yên ku ji aliyê 
rejîma îranê ve hatine pejirandin, 
têgeha ewlehiya mirov û hêmanên vê 
bi ciwanî nehatine rêkûpêkkirin û li 
vê girîngtir eve ku hamanên di hin-
durê yasayê de jî ku taybetin bi mafên 
kêmnetewan, nahên cîbicîkirin.
Raste ku di rapora 1994an de amaje bi 
mijara ewlehîya çandî nehatiye kirin, 
raste ku makezagona komara îslamî 
ya Îranê besha ewlehiya çandî nake, 
lê ev tişt nayê vê wateyê ku buhaya 
wan mafan li mafên din kêmtirin. 
ji bilî xalên zagonî belgenameyên 
navdewletî jî ji boÎranêweke çavkani-
ya erkdarkirina dewletê tên nasîn û li 
gor Hiqûqa navdewletî rejîm sozdare 
ku hêmana ewlehiyê û bi taybet ewle-
hiyaçandî cîbicî bike. 

Li gor Hiqûqa navdewletî, pêwîste ge-
fên li ser ewlehiyê bên rakirin. Gotara 
li ber destê we li ser wê rastiyê tekez 
dike ku erkê dewletê ye kû hêmanên 
çandî bitaybet zimanê zikmakî bi-
parêze û zemînê ji bo geşekirina wan 
dabîn bike da ku gef û metirsî bên 
kêm kirin. Li gor rêzikên navdewletî, 
Nasnameya çandî a kêmnetewan 
perçeyek ji nasnameya neweî ye û rêz 
girtin li prensîba fireçandîya netewî 
esasa ewlehiya mayinde tê nasîn û 
binpêkirina hêmanên taybet bi ewle-
hiya mirov ji aliyê rejîma îranê ku bi 
awayeke rasterast mafen Kurdan û 
neteyên din armanc digre dibe sedema 
têkdana aştî û ewlehiya navxwe û 

Têbînî: Nivîskar bixwe di hem-
berî rênûsa vê nivîsê de ber-
pirsyar e, û me deskarî nekiriye.
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N: Rêbwar Kerîmwelî

Serdana neçaverêkirî ya Serokê 
Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî 
ya ji bo Enqerê, di demekê de pêkhat 
ku ev çend meh in Îran bi fermî ew 
venxwediye. Barzanî bi hêceta nebûna 
derfetek gûncayî ev serdan peşve 
xistiye!
 
Li pişt neçûna Barzanî ya Tahranê 
gelek farkor hene. Ya herî giring jî ew 
e ku Barzanî dixwaze bi pêgehek bi-
hêz serdana Tahranê bike. Ne ku rûne 
û bê hêcet behsa tevgera li ser sînor, 
pêwendiyên ligel Bexdayê û mijara 
referandûmê bike.
 
Neçûna Barzanî bo Tahranê nayê wê 
wateyê ku pêwendiyên Îran û PDKê 
qut bûne. Ji ber ku di astên cuda de 
PDK û Îran civînan dikin.
 
Serdana Enqerê ya roja 23ê Tebaxê 
dibe tenê ne li ser daxwaz Tirkiyê 
be ku wisa nîşan bidin Barzanî dostê 
Tirkiyê ye û sêyemîn seroke ku piştî 
hewldana darbeya 15ê Tîrmehê diçe 
Enqerê. Dibe ev serdan li ser daxwaza 
Amerîka û Îranê jî be ku roja paşî Joe 
Bîden û şandeke Îranî jî di heman 
demê de li Enqerê bûn.
 
Medya Tirkiyê tenê hevdîtinên fermî 
nîşanda. Derbarê pişta perdeyê de ti 
agahî nînîn. Herweke wan hevdîtînane 
ku beriya hilweêandina Saddam 
Barzanî û Talaqbanî ligel Amerîka 
pêk dianîn. Ji ber vê yekê jî di şanda 
Barzanî de ew kesên ku nihêniyan 
diparêzin, hebûn. Ji aliyê Tirkiyê de jî 
ew kesên ku Erdogan bi wan bawere, 
cîh digirtin.

Piştî vê ku şanda Herêma Kurd-
istanê serdana Bexdayê kir, 

hate ragehandin êdî Bexda jî li dijî 
serxwebûna Kurdistana Başûr nîne. 

Li gora nûçegihaniyan, Hewlêr û 
Bexda li ser vê li hev kirin ku ji niha 
şûnda ewê du komîteyan pêk bînin, ku 
wê li ser hemû aliyên vê mijara girîng 
û çarenûssaz bi hev re gengeşê bikin. 

Her di vê derheqê de serokê dîwana 
serokatiya Herêma Kurdistanê Fuad 
Husên ragehand ku: “Şanda Herêma 

Barzanî ji bo çi li Enqerê bû?

Bexda li dijî serxwebûna Kurdistanê nîne

 
Hewlên girêdana serdana Mesûd Bar-
zanî bi operasyona Cerblûsê ve, pir bi 
safîtiye. Ji ber ku ev 3 sal in Tirkiye 
dixwaze li wir operasyonê bike û 
Amerîkayê jî erê kir. Ev 3 sal in PKKê 
nîvê Bakurê Kurdistanê wêran kir ku 
Tirkiye derfetê nebîne operasyonek 
wiha bike. Ji vê jî wêdetirç li hêviyê 
ne ku Barzanî rizgarkirina bajarekê ji 
destê DAIŞê şermezar bike.
 
Serdana Barzanî ya ji bo Enqerê li 
ser daxwaza Amerîka bûye. Amerîka 
hewl dide bi her awayî herdu hevpey-
mann wî Barzanî û Enqere li ser 
mijara paşeroja herêmê, metirsî û 
berjewendiyan di heman bereyê de 
bin. Herwiha wisa bike ku PKK dest ji 
serkêşî û tekrewiya xwe bîne.
 
Ji bo Amerîka giring e ku mîrasa piştî 
DAIŞê yê li herêmê bikeve destê Bar-
zanî û Tirkiye. Ne ku Îran dest dayne 
ser vê mîrasê. Guhertinên mezin jî ev 
in.
 
Kî hevsengiyê diguhere?
 
Şêweyê bihev guhertina kursiya 
parêzgariyên Silêmanî û Helebcê, asta 
bawerî û yekgirtina hevpeymaniya di 
navbera YNK û Tevgera Goran de jî 
derxist!
 
Rêkeftina stratejîk a di navbera Mam 
Celal û Mesûd Barzanî de sed caran 
ji ya YNK û Goranê bihêztir bû.  Ji 
ber ku di sala 2007ê de, di serdema 
kabîneya 5emîn a hikûmeta herêmê de 
Mam Celal bi yek nivîsê 2 sal heyama 
serokwezîriya Nêçîrvan Barzanî dirêj 
kir.
 
Piştî ragihandina encema hilbi-
jartinên 2009ê jî Mesûd Barzanî ji bo 
pêkanîna kabîneya 6emîn, cîgirê Mam 
Celal, Behrem Salih weke serokwezîr 

raspart. Di dema van guhertinan de ti 
kesan gotin nekirin, ji partiyên xwe 
cuda nebûn û navê namzetên xwe jî 
neguhertin.
 
Niha gotin ne li ser wê yekê ye ku ev 
lihev guhertina kursiyê ji aliyê yasayî 
ve betal e. Bi qasê wê, ev herdu hêzên 
Silêmaniyê bi vî halî .awa dikarin 
rêkeftina xwe bînin Hewlêrê?
 
YNK naxwaze jiber Goranç PDKê 
wenda bike. Goranê jî xwe bi YNKê 
ve hilawêtiye ku bikare bi awayek 
mûhteremî bîne nav bazina hikûm-
ranî. Lê pirsgirêk ew e ku herdu alî 
jî li hember hev fêlan dikin. Ji ber 
ku di bingehê de baskê reform û 
baskê jidestçûyî yên YNKê bûne du 
beş.  Wate berî du bûn, niha bûne çar 
û heryek ji bergeha xwe li PDKê û 
Goranê dinêre. Her çar alî jî Goranê 
û PDKê li gorî hevsengiya herêmî û 
navdewletî, bo biserxistina bergeha 
xwe bikar tînin.
 
Goran jî ku niha du perçe ye, bi 
heman awayî danûstaninê ligel baskên 
YNKê dike. Vêca bi vî awayî dê 
çawa mêzîna hêzê bê guhertin? Tenê 
YNKyî û Goranî vê yekê dizanin.
 
Barzanî berbi Bexdayê ve

 
Di demekê de ku Barzanî ji bo kom-
kirina piştgiriya navdewletî berbi 
Ewropayê birêket, şanda YNKê ya 
li Bexdayê vegeriya, ragihand ku 
Serokwezîrê Iraqê Ebadî gotiye, “Em 
ne li dijî mafê çarenivîsa Kurdan e.” 
Ev gotin Sedî Ehmed Pîre veguhset û 
cihê baweriyê ye.
 
Ji ber vê jî divê mirov weke nûçeyeke 
baş bibîne û medyaya Kurdistanê li 
ser bisekine. Ji ber ku girintirîn raw-
estgaha mijara serxwebûnê, herweke 
Serokê Herêma Kurdistanê jî di pey-
amên xwe de tekez kiriye, ya giring 
cudabûnek bi bê arîşe û pirsgirêk e ji 
Bexdayê. Herwiha cîrantiyek dostane 
ye li ser hîmê berjewendiyên hevbeş.
 
Ji ber vê yekê jî, pêwîst dike ku Bar-
zanî piştî gera li derveyî welat, vê mi-
jarê ligel serên siyasî yên Iraqê zelal 
bike. Eger hat û ji bo serxwebûnê 
bac jî pêwîst be, dikare di çarçoveya 
rêkeftineke demdirêj de li ser petrola 
Kerkûkê çareseriyek gûncaw bê dîtin.
 
Niha Hikûmeta Herêma Kurdistanê bo 
derxistin, veguhestin û firotina petrolê 
çend şêweyekê bacê dide. Eger em 
dixwazin serbixwe bin, bila ew jî bê 
ser van.
 

Kurdistanê bi serokatiya Nêçîrvan Barzanî bi Îbadî 
ragehand ku kêşe di navbera me de hene, û ew kêşe 
jî çareser nabin, û tenê rê serxwebûna Kurdistanê 
ye, û ew yek mafê me yê rewa ye, û Bexdayê jî 
dijayetiya vê yekê nekiriye, her çend hinek parti-
yên siyasî hebûn ku serxwebûna Kurdistanê, wekî 
derfetekê bo pêkanîna ne aramiyan dane zanîn”. 

Serokê Herêma Kurdistanê di vê derheqê de berde-
wam radigehîne ku serxwebûn mafê Kurdan e, û 
tenê rê bona nehêştina kêşe û nakokiyan jî ew  e ku 
Bexda û Herêma Kurdistanêwekî du cîranên baş bi 
hev re kar bikin. 
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Rejîma Îranê di terora balyozê Erebistanê li Îraqê serkevtî nebû

Malpera El-Erebiye di raporekî 
de, eşkere kir ku, rejîma Îslamî 

ya Îranê, ji rêya girûpa “Murtêza El-
Lamîn” hewla terora Balyozê Erebi-
stanê “Samir El-Sebhan” li Bexdayê 
daye.

Rapor vê yekê eşkere dike ku fermana 
kuştina balyozê Erebistanê ji aliyê “Ebo 
Mêhdî El-Mohendês” a ser bi girûpa ter-
orîztî ya “Esa’êb” hatiye dayîn ku di bin 
fermana Sipaha terorîst ya Quds a rejîmê 
de ne.

Terorîstên ser bi rejîma Îranê di vê 
derheqê de hişdarî dabûn ku gerek heya 
dawiya heyva Remezan a 1437’an a 
Heyvî, “Samir El-Sebhan” ê balyozê 
Erebistanê axa Îraqê bi cih bihêle.

“Samir El-Sebhan” di vê derheqê de rage-
hand ku, “Serbarê gefxwarên terorîstan, 

Amerîka: “Şandina teqe-
meniyên Îranê bo Yemenê 
gef in li dijî Amerîkayê”

Nerîna 
Lîderan

Mistefa Hicrî: “Em potan-
siyêla Buhara Kurdî di 

Îranê de dibînin”

Wezîrê Îtila’atê: “Li Îranê 
hewla li erdê xistina 

dewletê tê dayîn”

Cobaydin: “Amerîka dost 
û piştevanê Tirkiyê ye”

Felahiyan: Xomêynî got ku guh nedin qeza-
weta dîrokê

Wezîrê pêşîn ê Îtila’atê Elî 
Felahiyan ragehand: “Boçû-

na hemû aliman, û boçûna Xomeynî 
jî ew e ku kesên ku li dijî hikûmeta 
Îslamî karê çekdarî bikin, hukmê 
wan îdam e, û tu gumanek, we tê de 
tune be”. 

Navbirî derheq fayla dengî ya 
Muntezirî jî ragehand ku: “Ez jî heyrî 
mam, jiber ku Xomeynî û Montezirî 
li ser vê meselê tu kêşe û nakokiyek 
digel hevdu tunebûn”. 

Elî Felahiyan Wezîrê pêşîn ê Îtila’atê, 
zêde kir: “Xomeynî li ser vê baweriyê 
bû, ku ew dibe hukmê xwedê cîbicî 
bikin, û guh nedin qezaweta dîrokê. 

Jiber ku kesên ku li dijî me bin, wê li dijî 
me binivîsin, û ên ku xwedî însaf jî bin, 
wê rastiyan binivîsin”.
Hêjayî basê ye ku di dehka 60’î ya Rojî 
de bi hezaran girtiyên siyasî, hatin îdam-
kirin, ku gellek ji wan bêy dadgehîkirin û 
lêpirsîn, dihatin îdamkirin, jiber ku tenê 
gumana endametiya di partiyeke siyasî de 
li ser wan hebû. 

Wê demê Xomêynî dijberên nizamê wekî 
dijberê Xwedê bi nav dikirin, û rehm bi 
tu kesî nedikir, û li ser vê baweriyê bû ku 
bi wan îdaman wê bikare welat ji dijberan 
pak bike, lê bi derbazbûna demê, nîşan 
da, ku îdama girtiyên siyasî rê çare nîne, 
û niha jî, ji her demê zêdetir hesta azadîx-
waziyê û dijberiya digel vêrejîmê bihêz e.

Şermezariyeke din bo rejîma Îranê hate tomarkirin

Cihgirê serokê Civata “Fûtwal” ya Îranê li Birizîlê bi tawana diziyê hate girtin. 

Nûçegihaniyên Birizîlê belav kirin, ku: “Mensûr Demîrçî” 53 salî û birêveberê civata Fûtwal a Îranê, ku berpirsyariya tîma 
Fûtwal ya Îranê, bo Birizîlê li stûyê wî bû, bi tawana diziyê ji aliyê polîsê navçeya “Kûpakabana” ve li başûra Riyodojanîro 
hate girtin. 

Li gora vê nûçeyê navbirî piştî vê ku hinek alavên firoşgehekê dizî ne, ji aliyê polîs ve tê girtin. Piştre jî bi danîna wesîqeyê 
tê berdan, lê pasporta wî li cem polîs e, û dibe li dadgehekê de bersivder be. 

Di hember de jî berpirsê civatên werzişî ên Îranê, bedela daxwaza lêborînê gotiye: “Ragehandin nabe ku li ber şaşiyekê der-
bazbûyiya berpirsekî bi ezmûn wekî Demîrçî bişon”. 

Heya niha Wezareta Sporê ya Îranê, di vê derheqê de tu zelalkirinek nedane.
Pêştir jî balyozê Îranê li Birizîlê li serdema deshilata Ehmedîjijad  de, çûbû melevangehekê ku ew yek bûye sedema 
abrûçûneke din bo Komara Îslamî ya Îranê, lê wê demê seranên rejîma Îranê li jêr navê “cudahiya çandî” de hêcet bo bêex-
laqiyên xwe dianîn.

di pêxema piştevaniya ji gelên Îraqê, emê li ser kar û berpirsyariyên xwe 
berdewam bin, û heya emê zêdetir jî bikin. 

“Samir El-Sebhan” herweha zêde kir ku balyozxaneya wan ewlehiya xwe 
bi tewahî parastiye û li hemberî parastina balyozxaneya Erebistanê hişdarî 
daye Îraqê.
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Operasyona Cerablusê duh 
24’ê meha Tebaxê dest pê kir 

û di heman rojê de bi piştgiriya 
hêzên Tirkiyê çekdarên Artêşa 
Azad a Sûriyê ketin nav Cerablusê 
û kontrolkirina wê hat îlankirin.
 
Berî 500 sal, yanî sala 1516 de, 
di navbera împratoriya Osmanî û 
Memlûkiyan de şerekî mezin bi navê 
Merc Dabiq derketibû. Di encama wî 
de Osmanî bi serketibûn û axa Sûriyê 
ketibû bin destê Osmaniyan.
  
Cerablus bi temamî kete destê hêzên 
ser bi opozisyona Sûriyê û Artêşa 
Tirkiyê, Tirkiyê 300 komando û 30 
tankên xwe derbasî nav wî bajarî 
kirine, herweha 5 hezar çekdarên 
opozisyona Sûriyê di şer de beşdar 
bûne.
Di şerê kontrolkirina Cerablusê de 
gelek hêzên Artêşa Tirkiyê beşdar 

Efra Xelîl, ew jina Kurd ku di 
dema şerê Kobanî de, berê xwe 

dabû ezmanan û li ber xwedê geri-
ya bû û bang kiribû: Xwedêyo tu 
vê zilm û zorê li erdê nehêlî, û van 
zaliman kor û poşman vegerînî...  û 
bûbû sembolek ji trajediya Kobanî 
di 75 saliya xwe de wefat kir

Bala hemû dinyayê kişandibû ser 
xwe. Ew dîmen bûbû sembolek ji 
sembolên şerê Kobanî.

Efra Xelîl, xwediya yek ji dîmenên 
herî balkêş yên tiracîdiya koçberî û 
perîşaniya xelkê Kobanî bû. Duh li 
gundê Şêx Dodike li herêma Kobanî 

Cerablus çawa kete destê Artêşa Azad 

Tirkiye Vîzayê li ser pasportên Sûriyê radikeSembola Trajediya Kobanî wefat kir

Berpirsekî Spaha Pasdaranê bêhurmetî bi Hîlarî Kilîntonê kir

bûne, weke: 
Hêzên Bejayî
Hêzên tank û topan
Hêzên rakirina mayinan
Hêzên pevçûnên rasterast
Hêzên piştgîriya Locistî
Hêzên perwerdeyê
Hêzên asmanî
Piştî operasyona Tirkiyê ya bi navê 
Mertala Firatê, sînorê Sûriye û 
Tirkiyeyê ji Cerablusê Heta Ezazê 
ketiye destê hêzên opozisyona Sûriyê 
û DAÎŞ ji wan navçeyan hat derxistin.
 
Di encama operasyonên de, niha du 
bajarên Cerablus û Ezaz ligel her 
du bajarokên El Rahî û Til Rifat bi 
temamî di destê opozisyonê de ne.
 
Ji ber wê yekê niha egera vekirina 
korîdora navbera Efrîn û Kobanî pir 
zehmet bûye, bi taybet piştî ku YPGê 
biryar dabû ji Minbicê vekişe.

 

Şêwaza bicihbûne hêzên leşkerî li ser erdê li bakurê Helebê bi vî awayî ye:
 
Hêzên Sûriyê Demokratîk ligel YPGê li Minbicî, Til Rifat û Efrîn bicih bûne û 
DAÎŞ hîn jî li Babê ye, opozisyona Sûriyê bi piştgîriya Tirkiyê hewl dide, Bab jî 
kontrol bike û pirsa vekiirina korîdorê ji holê rake. Çavkanî: Avesta

Rêxistina Sûrî ya Mafên Penaberan ragihand ku ji 01.09.2016 ve, Tirkiye 
vîzayê li ser pasportên Sûriyê wê rake. 

Serokê wê rêxistinê Al Niêmî Mihemed li ser rûpela xwe ya Facebook nivîsand 
ku ew hatine agahdarkirin ku Tirkiyê di dawiya vê mehê de vîza ji ser pasportên 
Sûrî û Îraqî radike. Li wê rêxistinê wê Tirkiyê 2 dergehên sînorî bi Sûriyê re veke, 
dergehê Oncupinar (beramber Bab El Selame) û dergehê Cilvegözü (beramber 
Bab El Hewa, Ezaz). 

Her çiqas bi fermî ev nûçe ji aliyê hikûmeta Tirkiyê ve nehatibe piştrastkirin jî, lê 
di vê mehê rayedarên Tirkiyê behsa wê yekê kiribûn ku ew difikirin ku vîza ji ser 
pasportên Sûriyê rakin.

koça dawîn kir. Wêneya pîrejina kurd 
Efra Xelîl ku destên xwe li ber xwedê 
vegirtibûn, di medya civakî û cîhanî 
de deng dabû

Husên Selamî” Cîgirê ferman-
derê Spaha teroîstî a Pasda-

ran a ser bi rejîma Îslamî a Îranê 
dibêje ku: “Hîlarî Kilîntûn”ji bo 
propagendeyên xwe dengê Kûçika 
derdixe.

Li gorî raporên ku hatine belavkirin, 
vî berpirsê Spaha terrorîstî a Padaranê 
gotye ku; Her sal 38 hezar ciwanê 
Rojavayî dest bi xwekujiyê dikin, û 
herwiha dibje ku ciwanên Rojavayî 
tûşî bê nasnameyî û bê exlaqiyê bûne, 
lêbelê tu basek derbara pirsgirêkên 
civakî yên di nav civaka Îranê de 
ku hemû sebebên wan pirsgirêkan jî 
birêveberên wî welatîne, nekiriye.

Di Îranê de her sal hejmarek berçav 
ji ciwanê wî welatî ji ber pirsgirêkên 
bê exlaqî, civakî, aborî û berçavne-
girtina mafên neteweyên hûndir 
welat û xemsarya berpirsên rejîmê 
û herwiha di aliyekî din ve din ve, 
zêdebûna miaşên berpirsên payebil-
ind  û mirina xelkên bêtawan ji ber 
birçîbûnê, ji wan pirgirêkên dewleta 
Îranê ne, lê berpirsên rejîma Îranê 
tuyek ji wan pirsgirkêkan nabînin 
û bas ji pirsgirêkên welatên derdor 
dikin. Herçavan bab û kalên me gotine 
mirov derzê nav çavê hemberî xwe de 
dibîne lêbelê şûjinê linav çavê xwe de 
nabîne.
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Di encama hişikbûna beşek ji 
gola Urmiyê, ava 212 gundên 

derdora behra Urmiyê şor in.

Kazim Mihemedîeqdem birêvebirê 
şirketa “Av û Fazilab”a parêzgeha 
Azerbaycana Rojava, di gotûbêja bi 
nûçegihaniya “Mêhr” re ragehand, ku 
78 gund niha di ber destê me de ne, ku 
em kêşeya wan çareser bikin. 

Kazim Mihemedîeqdem herwisa bas 

Ava 212 gundên derdora behra Urmiyê şor e

ji cîbicîkirina pilana “paylot”ê, bo 
yekem car di Îranê de kir, û ragehand 
ku em vê gavê li heşt gundên bajarokê 
“Eres” yê ser bi Poldeştê kar dikin, li 
jêr navê parzîngkirina biyolojîkî ya 
Nîtratê ji çavkaniyên ava vexwarinê.

Navbirî herwisa derbarê bi hederçûna 
ava gundên derdora bajarê Urmiyê got 
ku, emê hewl bidin pêşiya xisrabûna 
zêdetir ya avê bigrin, û vê gavê qasî 
hederçpna vê avê, ji sedî 28.24 e.

Ajansa Kurdpa: Hêzên rejîma 
Îranê li herêma Mirgewer 

karwaneke kolberan kirin armanca 
gulleyên rasterast ên xwe. 

Di encama vê êrîşê de kolberek li ser 
bilndahiyên Dalamperê hate kuştin.

Nasnameya vî kolberî, Lezgîn Şe’banî 
xelkê gundê “Kolebî” ya Mirgewer 
hatiye ragehandin. 
Navbirî bavê sê zarokan bû, ku bona 
peydakirina bijîwa jiyana malbata 
xwe, neçar bû ku karê kolberiya ser 
sînoran bike. 

Herwisa di encama vê êrîşê de kol-
berekî din jî bi navê Emîn Şe’ibanî, 

Gundê Cebel Ceyran a li ser 
riya Sentoyê, Kurdek bi derba 

kêrikan hate kuştin

Li gora nûçeya gihîştî bi malpera 
Kurdistanmedia, kesê ku hatiye 

Serbarê derbazbûna hefteyekê bi ser destbiserkirina 5 hevwelatiyên 
Mesîhî ên girtî di Fîrozkûhê de, tu zanyariyek li ser cihê veşartina wan 

tune ye. 

Li gora nûçegihaniya HRANA, malbataên wan jî ragehandine ku me zanyarî li 
ser cihê wan tuneye, herçend bi wan hatiye ragehandin ku ew girtî di girtîgeha 
Êvînê de ne. Lê piştre berpirsyarên girtîgehan, hebûna navên wan di girtîgehan de 

Sê kolberên Kurd li ser sînorê Urmiyê bûne armanca gulleyên hêzên rejîma Îranê

Di gundê Cebel Ceyranê Kurdek bi derba 
kêrikan hate kuştin

5 hevwelatiyên Mesîhî ên girtî bê serûşûn in

yek jî bi navê Babek Şe’ibanî bi giranî 
birîndar bûye, û niha di nexweşxanê 
de têne dermankirin. 

Girîngînedana dewletê bi ser-
madanînê, nebûna karxaneyan, û 
kêmiya siyasetên handana bo ser-
mayedanînê, dibin sedem ku xelkê 
hejar rû bikin kolberiyê, ku di rastî de 
karê herî bi zehmet e, bona peydaki-
rina bijîwa jiyanê. 
Hêjayî basê ye ku heya niha jî termê 
Lezgîn Şe’ibanî radestî malbata wî 
nehatiye dayîn. 

Goriyên teqeya rasterast ya hêzên 
rejîmê li Kurdistanê, îsal ji sînorê 50 
kuştî û birîndaran jî derbaz bûye. 

ret dikin. 

Roja Înê 5’ê Xermananê, 5 hevwelati-
yên Mesîhî bi navên, Ramnîl Bit 
Temerz, Emîn Nadir Efşar, Hadî 
Eskerî, Mihemed Dêhnewerdî, û Emîr 
Sîna Deştî, digel hevjînên xwe çûne 
Fîrozkûhê li parêzgeha Tehranê de, lê 
li wir karbidestên Wezareta Îtila’atê 
êrîşî ser wan kirin, û mêr û jin ji 
hevdu veqetandin, û hevwelatiyê bi 
navê Nadir Efşar kete ber lêdana wan. 
Hêjayî basê ye ku Ramnîl kurê rêberê 

kuştin, nasnameya wî, Salih Salim 
Dîzec kurê Ebdullah xelkê Girdwana 
Mergewer hatiye ragehandin.

Tê gotin ku navbirî çend sal bû ku 
bona karkirinê çûbû wir, lê kes yan 
kesên bikuj çûne mala navbirî û bi 
derba kêrikan ew kuştine.

Hêjayî basê ye ku li gora zanyariyan 
di vî gundî de, ku xelkê wî gundî, 
Tirkên Azerî ne, gellek kesên ser bi 
rejîma Îranê hene, ku karê ajantiyê ji 
hêzên rejîmê re dikin.
 

pêşîn ê kilîsaya Aşûrî ye, ku pêştir jî 
hatibû destbiserkirin.

Malbatên wan girtiyan ragehandin ku 
em heya dîtina zarokên xwe bê deng 
nabin, û emê serdana her cihekî bikin. 
Di bin deshilatdariya rejîma Îranê de, 
berdewam mafê mirovan tê binpêki-
rin, û gellek caran bi vî awayî bi bê 
dadgehîkirin û selimandina tohmeta 
kesekî, tê girtin û bo cihên nediyar 
têne veguhastin.   
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Gotinên 
Navdaran

Kesên mêrxas dikarin li her welatî ji 
xwe re starekê peyda bikin.
Ovidius

An em ê hemû bi hev re bêne bi-
dardekirin, an jî em ê wan yek bi yek 
bi dar de bikin.
Frankiin

Ji deyndayinê zehmettir tiştek heye, 
ew jî deynkirin e.
Braccio

Deyn feqîriya herî xerab e.
M. G. Lichtwer

Ne bi deyn bide ne jî deynan bike, an 
na tu ê hem perê xwe hem jî hevalê 
xwe winda bikî.
Shakespeare

Deyn deryayeke bêbinî ye.
Carlyle

Rojek îro bi du rojên sibe ye.
Frankiin

Burokrasî, koviya demokrasiyê ye.
H. Glasow

Mezin, ji ber ku me ew hilgirtine 
mezin in; ger em wan ji ser piştên 
xwe bavêjin, ew ê li erdê bi
çarpiyan herin.
Montandre

A: Firat Cewerî

Hunermendê Rojava li Stenbolê hat bibîranîn

Çandî

Hunermend û xebatkarê 
folklora kurdî Bavê Salih 

li Stenbolê bi merasîmekê hate 
bibîranîn.

Bavê Salih ango bi navê xwe yê 
ewil Evdilrehmanê Omer, piştî ku 
hemû jiyana xwe di ber folklor 
û kultura kurdî badilhewa kir, li 
Efrînê koça dawî kir.

Ji ber ku malbat û xizmên wî 
nikarî merasîma çilê wî li ser 
goristana wî bikin, Ji aliyê malbat 
û Destê Çirayê ve bi minasebat 
çilemîn roja mirina Bavê Salih 
bernameyek hate lidarxistin. Çilê 
hunermendê çanda kurdî Bavê Sa-
lih li sirgûniyê û keser û hêstiran 
hate kirin.

Hejmarek ji koçberên Rojavayî û 
malbata Bavê Salih diayên xwe bi 
dûrî ve kirin.
Xwerziya Bavê Salih Şirîn Omer ji 
Rûdawê re wiha got:

“Ew bixwe Xalê min e. Îro Çilê wî 
ye. Me xwest em weke malbata wî 
û Besta Çira û Partiya Demokrata 
Kurd li Sûriyê (PDK-S) tiştekî 
çêkin ji bo jiyana Bavê Salih bidin 
nasîn. Ez dibînim ku îro çûyina wî 
bo çar parçeyên Kurdistanê wen-
dahiyeke gelekî mezin e.

Bernameya Çilê li navçeya 
Bagcilara Stenbolê, li hola Kome-
leya Semsûriyan bi rê ve çû. 
Bername bi sînevîzyoneke li ser 
jiyana wî hate destpêkirin û pişt 

re jî malbat û dost û şagirtên wî, helbest û stranên wî histiran. Herwiha 
malbatê xemgîniya sirguniyê ji Rûdawê re vegot.
Birayê Bavê Salih Ednan Omer jî wiha axivî:

“Bi rastî hesteke gelek çetin e. Gelek li me zor hat. Carina girî tenê ne bes 
e. Ew çû û em jî li vir li Stenbolê man. Me nikanî ku em hazirbana me xat-
irxwestina nêrîna xwe ya dawî ji wî bixwasta. Pir hesteke çetin e û li ser 
me giran hat. Ew qedera miletê me ye ku me nikanî hazirbana.”

Xwîşka Bavê Salih Fehîme Omer jî got: “Beriya ku bimire bi du rojan 
min xewn dît. Min dît ku desteyek kulîlkên sor di destê min de ne. Min dî 
ku ez wan li cihekî dadikim. Pişt re ez dibêm na ew li vir nabin. Ez diçim 
li cihekî din ê rast, cihekî be destê xwe vedidim û têde dadinim… Em 
nevehisayen. Niha em li vê xirabiyê ne.  Ne cî û warê me ye. Ne erdê me 
ye. Ne axa me ye. Bes ez li wir bama, em tev de li wir bana mere biçeke 
vedihese. Mere digirî û piçekî vedihese.”
Bavê Salih kî ye?

Bavê Salih di sala 1953an de li Efrînê ji dayîk bû. Ji zarokatiya xwe de 
berê xwe dabû stran û helbestê. Di 84an de Koma Armanc avakiribû.

Salih, 25 caran ji aliyê rejîmê ve hatibû girtin û îşkenceyên giran lê hati-
bûn kirin. Herwiha di 64 saliya xwe de dîwaneke têr û tije li dû xwe hişt û 
koça dawî kir.

Salih herî zêde bi kilama Derwêşê Evdî dihate zanîn.
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Xwendevanên hêja! 
Hûn dikarin bersiva 

tiştonekan bi riya E-Maila 
Agiri2003@gmal.com ji 

me re bişînin

TiştonekZ i m a n

A: Mahir Berwarî

1. Milhêb
- Çûme serê banekî, min 
berêxwe da aqarekî, 7 kilîlên 
di devê marekî.
Çûme rêkekê, rêk li darekê, 7 
kilîlên di devê marekî.
2. Çekoçê şekir şikandinê
- Çûme rêlewarekî, birim serê 
darekî, kirme qaziyê şarekî.
3. Sabûn
- Li ser destan dişimite, dikeve 
çav dişewite.
4. Coxîn/Bêder
- Befir li beroja dihêt, gijik li 
nizara. (!)
5. Çante
- Her roj li dibistan e, lê tiştek 
nizane.
6. Dolab
- Gayê li nav govê nivistî, pezê 
li dûv qunê ve damiştî.
7. Zengil
- Hildidim digirî, datînim aşt 
dibî.
Hildigirim digirî, datînim nag-
irî.
8. Agir
- Tiştekê min heye çiqas bixwe, 
têr nabe.
- Sê birane, êk diçit nahêteve, 
êk dimirit
narabiteve, êkî hindî bîdenê 
têrnabiteve.
9. Qelem/Pênûs
- Mele ye mele nîn e, aqil-
mend e, ruh`tê nîn e.
- Pênc di saxin, na axivin, êk 
miriye di axivit.
- Tiştek e hemî di binra diçin.
- Ximav û xar, lastîk û dar, tilî 
lê hewar, li kax`ezê bar,
tîpên yar û har, digirin rêz û 
tar.
10. Pirtûk
- Çini çini hezar çini, Meri 
dûnin hilçini.
- Şuva sipî, xeta reş.

ziman
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Dr. Se’îd mezinahiyek ji bawer, pênaseyek bo 
xebatê

Terorîzm, nasnameyek bo Komara Îslamî a 
Îranê

Şerefkendî, deryayek ji rastbêjî û emegnasiyê
Nifret li terorîzma dewletî ya komara kindir 
û sêdarê

Riya rêberên şehîd heya gihîştina bi ar-
mancên wan dom heye

Emê yad û bîranîna rêberên xwe ên şehîd, bi 
domandina riya wan, bilind ragirin

Domandina rêbaza neteweyî-demokratîk ya 
rêberên me ên şehîd erkeke neteweyî ye


