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P êşmergeyên PDKÎ di dema geşta siyasî û teşkîlatî de, li navçeya 

Seqizê ketin ber êrîşa bikrêgirtiyên Komara Îslamî ya Îranê.

Li gora nûçeya ku gihîştiye malpera Kurdistanmedia, şeva Înê 23’ê Rez-

berê, di navçeya Serşîwa Seqizê, li cihekî bi navê “Kotereş” şer û pevçûn di 

navbera pêşmergeyên PDKÎ û hêzên bikirêgirtî ên Komara Îslamî rû da. 

Nûçegihanê Kurdistanmedia ragehand: Di heyama demjimêrekê şer de, 

hejmarek ji hêzên rejîmê hatin kuştin û birîndar bûn, ku ji hejmara wan ya 

rast û dirust tu nûçeyek li ber dest de nîne. 

Piştî vê ku dijmin ew derbe xwar, pêşmergeyên PDKÎ li gora raspardeyên 

Pêşmergeyên PDKÎ êrîşa dijmin têk 

şikandin

Hikûmeta Îranê serjimêriya rast ya 

bêkaran belav nake

Rejîma Îranê çek û teqemenî şandine 

Yemenê

G irtiyek bi navê Ferdîn 

Solêyman penah xelkê 

Seqizê, di girtîgeha Miyan-

doavê de hate bidarvekirin.

Ew girtî roja 15’ê Banemera 

1394’an bi tohmeta hilgirtina 

600 gm madeya bi navê Şîşe 

û 150 gm madeyên mixedir ji 

cureya Kirakê, hatibû girtin.

Navbirî di çiqa yek ya 

dadgeha Înqilab ya vî bajarî 

de bi îdamê hate mehkûm-

kirin û hukmê wî di 12’ê 

Gelawêjê de hate îmzekirin. 

Yek ji kesê nêzîk bi navbirî, 

ragehandiye ku Ferdîn 

Sulêymanpenah zarokekî wî 

hebû. 
Ferdîn Sulêymanpenah 

digel girtiyekî din bo benda 

takekesî hatibû şandin. 

Serbarê vê ku cîbicîkirina 

Girtiyek di girtîgeha Miyandoavê de hate 

bidarvekirin

N awenda Amara Îranê 

ragehandiye ku hejma-

ra bêkaran 3 milyon û 150 

hezar kes e. Piştî vê ku Nawenda Amara 

Îranê ragehand ku hejmara 

bêkaran 3 milyon û 150 hezar 

kes e, şarezayên aborî radige-

hînin, ku ew amar ne rast e, 

û hejmara bêkaran 6 milyon 

kes e.
Dewleta Hesen Rûhanî îdia 

dike ku nirxa helawsanê (tew-

eromê) niha gihîştiye %8.3, 

lê sê salan berî niha %40 bû. 

Karnasên aborî dibêjin ku 

berdewamiya xirabiya rewşa 

aborî bûye sedema vê ku 

rêjeya teweromê bê xwar. 

Herçend ku nirxa fermî ya 

vegeşînê di îsal de ji sedî 4.4 

hatiye ragehandin, lê piraniya 

karnasan li ser vê baweriyê 

ne, ku hikûmeta Hesen Rûhanî 

nekariye serbarê lihevkirina 

H evdem digel agir-

besa 72 demjimêrî di 

Yemenê de, nûçegihaniya 

Royterzê ji zimanê çend ber-

pirsyarên Îranî, Amerîkayî û 

hin welatên din ên Rojavayî 

ve ragehand ku Komara 

Îslamiya Îranê, çend barhilg-

irên çek û teqemeniyan ji bo 

çekdarên Husî, ji riya Emanê 

ve şandiye wî welatî. 

Berpirsyarên Komara Îslamiya 

Îranê berdewam ret dikin ku 

wan çek û teqemenî ji Husiyên 

Yemenê re şandine. 

Wisa tê xûyakirin ku şandina 

çek û teqemeniyan di mehên 

borî de kêşe û serêşiyeke zaf ji 

bo hêzên leşkerî ên Amerîkayî 

ên cihgir li peravênYemenê 

de saz kiribe. Di hefteyên borî 

de, du mûşek ji herêmên di bin 

destê Husiyan de ber bi aliyê 

etomî û rakirina tehrîmên neftî û bankî 

çerxa aboriya Îranê bixe hereketê. Rike-

berên muhafizekar ên Hesen Rûhanî ji 

pilana nîgatîv ya navbirî di warê aborî 

de, li dijî hikûmeta wî mifahê werdi-

grin, û ew mifahweregirtina siyasî di 

hibijartina bê ya serkomariyê de jî wê 

tundtir be. 
Mes’ûd Nîlî şêvirmendê karûbarên 

aborî ê Hesen Rûhanî ragehandiye, 

ku pirsa sereke ya aborî a Îranê ber bi 

vegeşînê ve naçe, û vegeşîna aborî div î 

welatî de, ne bi alîkariya dahatên neftî, 

belku ji riya sermayedanîna derekî ve 

ser digre.  Hesen Rûhanî îtiraf kir, ku 

vegeşîna aborî ya Îranê hewcehî bi 150 

milyard Dolarî sermayeya derekî heye.

du “nav”ên Amerîkayî di nav behra Sor 

de hatin avêtin. Fermandarê Baregeha 

Nawendî ya Arteşa Amerîkayê ret nekir 

ku Îranî çek û teqemenî şandibin Yemenê, 

lê berdevkê Wezareta Karê Derve ê Îranê 

Behram Qasimiyan ew yek ret kir. 

Lê dîplomateke payebilind ê Îranî ku nex-

wastiye navê wî bihê eşkerekirin, piştrast 

kir ku rejîma Îranê, alîkariyên leşkerî, 

malî û perwerdehiyê ji hevalbendên xwe 

ên Yemenî re dişîne. 

Wî gotiye ku lihevkiirna Îranê digel 

Rojavayiyan li ser pirsa navikî destê 

rejîma Îranê vekirîtir hêlaye, di şerê li dijî 

Erebistanê de. 

hukmê îdama tawanbaran, nekariye ji 

rêjeya tawanan di Îranê de kêm bike, 

lê berpirsyarên payeblind ên rejîmê 

pêdagir in li ser birêvebnirina vî hukmê 

dijî mirovî, û heya kesên ku rexneyê 

jî, ji vê yasayê digrin, rastî girtin û 

îşkenceyê tên

Sekreterê giştî ê PDKÎ 
di sefera bo welatên 

Ewropî de, gellek hevdî-
tinên cur bi cur digel sazî 
û nawend û berpirsyarên 
siyasî encam dan, û digel 
şirovekirina rewşa Kurdistan 
û Îranê ji dîtingeha PDKÎ ve, 
sedem û armancên xebata 
nû ya PDKÎ, daxwazkarê 
piştevaniya siyasî ya wan 
ji tevgera rizgarîxwaz ya 
neteweya Kurd, û hewlên 
azadîxwazên Îranê bona 
sernixûniya rejîma Îranê û 
rizgarkirina neteweyên Îranê 
ji destê wê sîstema serkutkar 

                  Dîplomasiya “Rasan”ê derwazeyên 
Ewropayê vekirin

Çiya û bajar, wê 
govenda azadiyê 

bigrin

»»» R:4

Xaka şewitî!
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Rola Îranê di girtin 
û azadkirin bajarê 

Mûsilê de
»»» R:5

û paşvemayî û dijîgelî bû. 
Mistefa Hicrî roja Şemiyê 

26’ê Rezbera sala 1395’an 
di parlementoya Ewropa û 
konferasa sosyal demokratên 
vê parlementoyê, û saziya 
“Progirsiyo Alyans” de, di 
axivtinekê de, destpêkirina 
xebata nû ya PDKÎ çavkanî-
girtî ji şiroveya rêber-
tiya PDKÎ û xwesteka xelkê 
Kurdistanê bi nav kir. Navbirî 
di axivtina xwe de herwisa 
zêde kir ku: “Di vî warî de, bi 
raya me, û li gora tecrubeya 
38 salan xebata me li dijî vê 

rejîmê, hiqûq û xwestekên 
me tenê ji du riyan ve bi dest 
tên: 
Yekem: sernixûniya vê rejîmê 
û avakirina hikûmeteke 
demokratîk bi beşdariya tev 
neteweyên Îranê.
Duyem: Hemû azadîxwazên 
Îranê û bi tayhbetî netew-
eyên jêr stemê ên Îranê di 
dema xebateke berfireh hêz 
û şiyana xwe komî ser hev 
bikin, û deshilatdariya vê 
rejîmê berbirûyê metirsiyeke 
micid bikin”. 
Roja Duşemiyê 26’ê Rezberê 
heyetek ji PDKÎ bi serper-

estiya Mistefa Hicrî ser-
dana binkeya parlementoya 
Ewropayê di Birukselê de 
kir, û bi awayekî cuda digel 
“Caromîr Îstitîna” endamê 
parlemntoya Ewropayê ji 
Fraksiyona Ewropa, û cihgirê 
serokê komîteya Emniyetî û 
Parastinê, ya vê parlemen-
toyê, “Tonî kîlam”, û endamê 
vê parlemanê ji feraksyona 
“Partiyên Gel” a Ewropa 
û endamê Komîteya Karê 
Derve ya YE, û karûbarê 
Emniyetî û Parastinê yê par-

Dr. Mihemed Elsilmî: 
“Dibe em li dijî destêwer-
danên rejîma Îranê bise-

kinin”

Serokê Nawenda Lêkolînên ÎErebî  Dr. 
Mihemed Elsilmî ragehand ku, dibe 

em li dijî mezinxwaziyên rejîma Îranê 
bisekinin, û ew destêwerdanên wan, 
nîşana lawaziya wan e. 
Dr. Mihemed Elsilmî di gotarekê de li 
rojnameya “El-weten” ya Erebistanê 
de nivîsandiye: “Dema ku şoreşa sala 
1979’an ya gelên Îranê ji aliyê axûndan 
ve hate dizîn, û Xomeynî karî sîsema 
Wilayeta Feqîh ava bike, “şandina derve 
ya şoreşê” kire, xeta  stratjiya xwe. 
Navbirî di vê derheqê de dibêje, hiloşîna 
rejîma Sedam Husên bû sedem ku rejîma 
Îranê destêwerdanên xwe, ji riya kirê-
girtiyên xwe ve, di nava Îraqê de zêde 
bike. 
Kirîza Sûriyê jî, ji caran zêdetir destê 
Îranê bona destêwerdanê vekirî hêla, ku 
armanca Îranê hem pêşîgirtina ji hiloşîna 
rejîma Beşar Esed, û hem jî berfirehki-
rina bazineya deshilata xwe di herêmê de 
ye. Serokê Nawenda Lêkolînên Îranî-
Erebî  Dr. Mihemed Elsilmî di doma 
gotara xwe de îşare bi vê dike, ku rejîma 
Îranê bona serkevtina di van siyasetên 
xwe de, ji pilanên curbicur mifahê wer-
digre, û mixabin welatên Erebî jî tenê 
karê ku dikin, ew e ku carna ew agirê 
ku rejîma Îranê di herêmê de pêxistiye, 
ditemirînin.»»» Dom R:2
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S e r g o t a r

Kerîm Perwîzî

Xaka şewitî!

Di vî şerê cîhanî û herêmî de, 
ku li Mûsilê bi rê ve diçe, û di 

pêşerojê de jî, ber bi Reqayê ve tê 
kêşan, û renge heya Heleb û Idlibê jî 
dom hebe, hêz û alî û berjewendiyên 
cur bi cur di şer de ne, û bi taybetî 
berjewendiya Rûsiyê û Amerîkayê 
li dijî hevdu ne, û şerê “niaybetî”, bi 
destê kesên din bi rê ve diçe.  

Herçend ku bas ji vê tê kirin ku şerê 
Mûsilê zû bi dawî bînin jî, lê wisa 
dixûye, ku ew şer dirêjheyam be, û di 
şêwazên cur bi cur de dom hebe, heya 
wê demê ku hevsengiya hêz û ber-
jewendiyan zilhêzên cîhanî pêk were, 
û zilhêzên cîhanî û navçeyî bigihîjin 
cureyek ji hevsengiya hêzê, ku êdî ji 
vê zêdetir nekarin berjewendiyên xwe 
dabîn bikin, yan nirxa derbelêdana li 
berjewendiya yektir, bigehînin asta 
metirsiya li ser hebûna xwe!.

Lê rola Komara Îslamî di vî şerî de 
gellek caran tê jibîrkirin, û di berhev-
dan û şîkarî û heya hevsengiya hêzê 
de, li ber çavan tê windakirin, ku car-
na ew yek ji aliyê kirêgirtiyên Komara 
Îslamî ya Îranê ve bi qestî û bizanebûn 
tê kirin, û hinek jî li ser aloziya pirsan, 
di nava tozê de bat dibe.
 
Komara Îslamiya Îranê bi bîrokeya 
Wilayeta Feqîhî û bi hêviya şandina 
îdeolojiya xwe, û bi pênasekirina 
metirsiyên wê li ser deshilatê dixwaze, 
herêm rûçikek din bi xwe ve bigre. 
 
Piştî vekişiyana hêzên Amerîkayê ji 
Îraqê, û piştî gotûbêjên di navbera 
Rojava û Komara Îslamî de, û lihevki-
rina bercame! Komara Îslamî bixwe 
hest bi vê kir, û bi kiryar diçe pêş, da 
ku stratejiya berjewendiyên xwe di 
zeliqîna Qumê bi behra Medîterane de 
pêk bîne. 

Lewra em dibêjin Qum, jiber ku dibe 
bîra me be, ku Tehran paytextê îdarî 
ye, bona cîbicîkirina çavnebariyên 
Qumê!

Piştî vekirina çiqa Dêrsîm û Mêrdînê 
ya PSK’ê, vê partiyê wekî rêz-
girtinekê ji xebata rêber û zanayê 
gelê Kurd Dr. Qasimlo, liqa xwe ya 
Amedê bi navê “Dr. Qasimlo” ve 
vekir. 

Rêûresma vekirina çiqa Amedê ya 
PDK’ê, piştînîvroya roja Yekşemiyê 

Çiqa Amedê ya PSK’ê bi navê Dr. Qasimlo hate vekirin

Zeliqîna Qumê bi behra Medîterane, ji navçeyeke berfireh û pirr ji nifûs ya Erebê Sunî û Kurd re derbaz dibe, û carna ew 
xelkê wir, riya timahî û çavnebariyên Qumê dijwar dikin, lewra bo Komara Îslamî hewce ye ku ew herêm kavil be, û dar 
li ser kevir nemîne, û xelkê wê bêne jînosaydkirin, û ji cihê xwe bêne derkirin,  da ku Komara Îslamî ji riya Spaha Quds û 
Heşda Şe’ibî û arteşa bişî’ekirî ya Îraqî û Hizbullaha Lubnanê û parêzerên Heremê û hêzên din ve, bajaran bi awayekî din 
ava bike, û pêkhateya nifûsê biguhere, û piraniya wan ji alîgirên îdeolojiya Qumê bin, heya ku bîrokeyên Qumê ji Celewla, û 
Se’idiye û bi riya Be’iqûbe, Daqoq û Kerkûkê ve bigihîjin Mûsilê, û ji wir ve, bikêşin aliyê Reqqa û Helebê, û xwe bigehînin 
Laziqiye û Tertûsê, û li ser behra Medîterane çavê wan li Ewropayê jî be!. 
   

lemanê, û “Lars Adaktoson” endamê 
parlemana Ewropa, Komîteya  Karê 
Derve ya YE û eê kmîteya mafê miro-
van ya YE dest bi behs û gengeşê kir. 
Sibehiya roja Sêşemiyê 27’ê Rezberê 
jî Mistefa Hicrî di duyem roja karî 
ya Saziya “Progirsiyo Alyans” de, ku 
bi amadebûna Martîn Şoltz serokê 
parlemana Ewropayê û “Fidrîka 
Mogrînî”, û bi dehan kes ji berpirsyar 
û rêberên payebilind ên vê saziyê di 
parlementoya Ewropayê de beşdarî 
kir. 
Di doma van hevdîtinan de, sibe-
hiya roja Çarşemiyê 28’ê Rezberê 
jî heyetek ji PDKÎ bi serperestiya 
Mistefa Hicrî sekretrê PDKÎ di hevdî-
tina bi heyetek ji “Ofîsa Dosyeya 
Îranê û Mafê Mirovan ya Nawenda 
Pêwendiyên Derve ên YE” derheq xe-
bata PDKÎ, û bingehên hizrî û rewşa 
piratîkê ya “Rasanê” di Îranê de, û 
bandora pêwendiyên YE  digel rejîma 
Îranê behs kir.

Doma R:1  
Her di vê rojê de, heyeta PDKÎ digel 
“Kilaws Boçinir” endamê parlemen-
toya Ewropayê ji feraksiyona Keskan 
û endamê Komîteya Pêwendiyên 
Derve ya vê parlemanê, hevdîtin pêk 
anî. 

Herwisa sibehiya roja Pêncşemiyê 
29’ê Rezberê heyeta PDKÎ di hevdî-
tina digel Marîno Bosdaçî sekreterê 
giştî ê Saziya “ Neteweyên Bêdewlet” 
tevî şirovekirina rewşa siyasî û emniy-
etî ya Kurdistana Îranê, û li ser hewce-
hiya bihêzkirina alîkariyan û heva-
hengiyên zêdetir li navbera neteweyên 
bin stemê ên Îranê, bona zêdekirina 
hêz û şiyana wan, û bandora wan 
neteweyan, li ser guherînkariyên 
navxweyî ên Îranê pêdagirî kir
. 
Birêz Bosdaçî di vê hevdîtinê de, 
xebata PDKÎ û neteweya Kurd wekî 
sembolek baş bo neteweyên din ên 
Îranê bi nav kir, û daxwaz rollîstina 

zêdetir ya PDKÎ di handana hemû 
netewyeên bin dest bo aliyê xebata 
rizgarîxwazane kir.
 
Di heman rojê de, sekreterê giştî ê 
PDKÎ digel heyetekê, bi “Urmas Payt” 
Wezîrê Karê Derve ê Pêşîn ê welatê 
Stonî û endamê niha yê Komîteya 
Siyaseta Derve  û Komîteya Ewlehî 
û Parastinê ya parlemana Ewrop ji 

16’ê Çiriya Pêşîn, di avahiya sereke 
ya vê partiyê de, bi beşdariya serokê 
giştî ê vê partiyê, nûnerên beşek ji 
partiyên siyasî, û rêkxirawên medenî 
û hejmarek berçav ji rewşenbîran û 
akademîsyenan û siaysetvanan bi rê 
ve çû. 

Di rêûresmê de, “Vedat Dede” serokê 

liqa Amedê 
ya vê partiyê, 
vekirina çiqa 
xwe ya Amedê 
pêşkêşî rêber 
û zanayê gelê 
Kurd Dr. Qa-
simlo kir. 

Herwisa 
Mes’ûd Tek, 
serokê giştî ê 
vê partiyê, ku 
di rêûresmê 
de beşdar bûn, 
di axavtinekê 
de tevî vê ku 
basek li ser 
rewşa Tirkiye, 
Bakur, Başûr 
û Rojavaya 
Kurdistanê 

kir, bi berfirehî jî ronahî xiste ser 
rewşa Kurdistana Rojhilat, û bizav û 
serhildana li Kurdistana Rojhilat de, bi 
rêberiya PDKÎ. Herwisa piştevaniya 
xwe ji xûşk û birayên xwe û tevgera 
azadîxwaziya Rojhilata Kurdistanê 
ragehand. 



3Agirî 22-10-2016  Hejmar (288)

Ew lêkdanewe û daxwaza xelkê 
Kurd li Kurdiustana Rojhilat, li PDKÎ 
bo destpêkirina xebateke micidtir 
rêbertiya PDKÎ anî ser vê baweriyê, 
ku pêwîst e hebûna pêşmerge di anva 
xelkê de pirrengtir be, bona vê ku 
ew di dema nîşandana nerazîbûna 
xwe li dijî rejîmê beşdar bin, di 
xebata mil bi milê pêşmerge de, û di 
vê rastayê de pêşmerge moralbexşê 
xebata bajar be, bi vî awayî pênga bi 
pêngav bajar hevsarê xebatê bistve 
bigre, û pêşmerge û hizb ewekî 
rêkxer û piştevaniya xebata bajar rola 
xwe bilîzin û bi vî rengî xebata çiya 
(pêşmerge) û bajar pêkve girê bide.
 
Ji aliyekî din ve, vê peyamê bigehînin 
cîhanê ku rejîma Îranê, ew girava 
emin nîne, ku bixwe bangewazê ji 
bo wê dike, bo vê ku kompaniyayên 
mezin ên cîhanê bên, û li wir ser-
mayeya xwe bixin ger, û herwisa 
ew bangewaza rejîmê pûç bikin, ku 
bi salan e, radigehînin ku partiyên 
opozisyonên Îranê nemane, û xelkê tu 
riyeke wan nîne, ji bilî vê ku serê xwe 
di hemberî zexta rejîmê de bitewînin, 
û peyrewiyê ji yasayên pêşvemayî 
û dijî gelî bikin, û bi vî rengî tovê 
bêhêvîtiyê di dilê xelkê de biçînin. 

Dirêjiya vê piroseyê, hêz û hêviyeke 
nû dibexşe azadîxwazan û çalakên si-
yasî û bi taybetî çalakên biyavê mafê 
neteweyan, û wan tûj dike bona ku 
beşdar bin di xebatê de, bi awayekî 
rasterast, û bi vî awayî roj bi roj 
bereya xebata li dijî rejîmê bihêztir 
dibe. 

Siyasî

Îdeolojî û lênihêrîna bo cîhanê,  rabûn 
û rûniştina digel gelên navxwe ên 
welat û digel takê cuda hizr, hej-
monîxwaziya li derveyî welat, di 
çarçoveya şandina derve ya şoreşê, 
û di vê rastayê de, hewldana çendîn 
sale, bona destpêragehiştina bi çeka 
navikî, û gellek bernamên din ên 
rejîma Komara Îslamiya Îranê, di 
heyama heşt salan deshilatdariyê de, 
selimandiye ku ew wisa bîr dikin ku 
hemû maf  li cem wan in, jiber ku 
ew nûnerê hikûmeta Xwedê ne li ser 
erdê, û xelkên din erka li ser milê 
wan e ku guhdarê wan bin, û li gora 
destûrên wan reftarê bikin. 

Berhema wê şêweya deshilatdariyê 
hejarî, bê mafî, nebûna azadî, 
vegeşîna nesaxiyên civakî bo nav 
xelkê, û gendeliya bê sînor û şerê 
deshilatê bona talankirina dahata 
welat û vegeşîna zêdetir ya şerê 
firqeyî, teror, birçîtî û wêranî û nifûza 
rejîmê di navçeya Rojhilata Navîn 
de ye. Lewra dibêjim ku bi hebûna 
rejîma Îranê di deshilatê de, Rojhilata 
Navîn, rûyê aştiyê bi xwe ve nabîne. 
Dabînbûna maf bo xelkê Îranê, ji ali-
yê rejîmekê ve, bi van taybetmendi-
yan ve ku me bas jê kir, çavnihêriyeke 
neguncaw e, bi taybet bo me Kurdan, 
ku di destpêkê de wekî neyar û dijî 
şoreş, û bikirêgirtiyê dijmin û heya 
wekî kafir çav li me kiriye, û biryara 
cîhadê bi ser me de sepandiye. 

Lewra bi baweriya me û ezmûna 
37 salan xebata me li dijî vê rejîmê, 
bidestx maf û daxwaziyan ji du riyan 
ve bi dest tê:
 
Yekem: Rûxan û nemana vê rejîmê û 
damezrandina deshilateke demokratîk 
bi beşdariya hemû neteweyên Îranê. 
Duyem: Hemû azadîxwazên Îranê û 

bi taybetî neteweyên ku mafê wan 
hatiye binpêkirin, li berbirûbûneke 
berfireh de, hêz û şiyana xwe bixin 
ser yek, û deshilatdarê vê rejîmê 
bixin nav metirsiyeke ciddî de. Me 
du ezmûn di bêçareyî û teslîmbûna 
rejîmê de hene, dema ku ew hikûmet 
metirsiya rûxanê li ser hebe, ew du 
ezmûn jî pêk tên ji: 
Yekem: Şerê Îran û Îraqê

Piştî heşt salan şerê Îran û Îraqê 
û piştî xisareke canî û malî, dema 
metirsiya rûxana rejîma wî hate 
pêş, Xomêynî biryarnameya 598 a 
Konseya Asayiş ya NY pejirand û li 
gora gotina wî bixwe, wî tasa jehrê 
vexwar. 
 
 Duyem: Derheq mehandina Oran-
yomê, (bi armanca destpêreghîştina 
bi çeka etomî)  dema ku gemaroyên 
NY û cîhanê heya vê astê bandora 
xwe li ser Îranê nîşan da, ku weliyê 
feqîh, metirsiya rûxana rejîmê li ser 
rûnişt, amade bû serî bo mercên ci-
vaka navdewletî rakêşe, û lihevkirina 
naskirî bi “bercam”ê îmza bike. 

Ji bilî wan du riyane, riya sêyem jî bo 
gihîştin bi mafan nîne, yên jî ku dilê 
wan bi vê xweş e ku ji riya xebata 
medenî ve, û şikayetkirina li cem NY, 
derheq bi binpêkirina mafê mirovan 
ji aliyê rejîmê ve, Komara Îslamî di 
siyasetên xwe de paşekêş dike, ku 
çavnihêriyeke bêcî û bê encam e, 
jiber ku rejîmê derfetek bo vê şêwe 
xebatê nehêlaye, lewra roj li pey 
rojê asta van binpêkariyan, bilindtir 
dibe, û fezayê ewlekariyê tund û tîjtîr 
dibe, bêcî ye, li ber vê ku di bingeh 
de rejîmê bawerî bi mafê mirovan bi 
vê pênaseya ku di cîhana pêşketî de 
hatiye naskirin, û Konseya Asayişê ya 
NY ew yek îtiraf pê kiriye, nîne, heya 
ku tu daxwaza cîbicîkirinê lê bikî. 
  

Mistefa Hicrî: Piştî heşt sa-
lan şerê Îran û Îraqê û piştî 
xisareke canî û malî, dema 
metirsiya rûxana rejîma wî 
hate pêş, Xomêynî biryar-

nameya 598 a Konseya 
Asayiş ya NY pejirand û li 

gora gotina wî bixwe, wî tasa 
jehrê vexwar 

Deqa gotara sekreterê giştî ê PDKÎ li ser rewşa Rojhilata Kurdistanê di par-
lementoya Ewropayê de

Xebata nû ya PDKÎ bi vê mebestê 
dest pê kiriye, û digel piştevaniya 
berfireh ya komên xelkê Kurd û 
bi taybetî ciwanan berbirû bûye, û 
nîgeranî û tirseke zaf bo rejîmê pêk 
aniye, lewra karbidestên rejîmê ji 
Spaha Pasdaran û siyasiyên wan li 
ser vê pirsê axivî ne, û li parlemen-
toyê de, û li nimêja Înê de, bas li ser 
kirine, û rojname û ragehandinên din, 
bi berfirehî berhevdan, û şirove li ser 
kirine, û li sercem a wan dijkiryaran 
de, (herwekî ku dihate çaverêkirin),  
destpêkirina vê xebatê bi girêdayî bi 
Amerîka, Îsraîl û Erebistanê û …hwd 
hesibandine, herçend ku bê bingeh-
bûna van boxtanan di Komara Îslamî 
de bo piraniya xelkê hatiye seliman-
din, bi vî halî jî hinek ji hevwelatiyên 
Îranî li jêr bandora ragehandinên giştî 
ên rejîmê de nîgeran in ji encama vê 
xebatê.

Lewra em di vir de bo cardin, radige-
hînin ku destpêkirina vê xebatê tenê 
li ser behs û gengeşe û berhevdana 
PDKÎ û xwestekên xelkê Kurdistanê 
rû daye, û dikare piştevanek be bo 
xebata hemû azadîxwazên Îranê li dijî 
dîktatoriyê. Lewra çavnihêriya me ew 
e ku di rewta xebata hêza demokrasî 
û azadîxwaziya li dijî rejîma serbere-
dayî ya Komara Îslamî de, me bi tenê 
nehêlin, û alîkar bin ji me re, da ku 
em hemû bi hev re bi xebata yekgirtî 
bikarin, mafên xwe yê binpêkirî bi 
dest bixin. Yan jî gemariya vê re-
jîmê li ser xelkê Îranê vêde bidin, û 
hikûmeteke demokratîk ku nûnertiya 
rasteqîne ya xelkê bike, pêk bînin. 
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Çiya û bajar, wê govenda azadiyê bigrin

Newroza 2016’an, newrozeke 
cudatir ji newrozên din bû. Di 

newroza 2016’an de, rêvîngê rê û 
şopa rêberên şehîd li ser bilindahi-
yên çiyayên serkêş ên Kurdistanê, û 
bi moraleke şoreşgerî ya pirr bihêz 
û bilind, biryara xebata nû, xebata 
pêkvegirêdana çiya û bajar ragehand. 
Belê xebatek ku pêştir jî piştstûr bû bi 
hêz û qaveta gelê Kurd, û piştqahîm 
bû bi van çiyayên ku tê de ew biryara 
dîrokî ahte ragehandin. Lê mizgîniya 
pêkvegirêdana xebata çiya û bajar, 
wekî govend û dîlana reşbelek  ya 
çiya û bajar, wate pêşmerge û gel, 
vê carê mizgîniyeke cuda ji hemû 
mizgîniyên din bû. 

Belê piştî derbazbûna çendîn newro-
zan, yek li pey yekê, dibû pêşmerge bi 
evîna xwe şad bibe. Belê ew evîna ku 
cuda ye, ji her eşq û evîneke din, jiber 
ku ew evîn, evîneke pirr ji dilovanî 
û hezkirin û bê xar û xîç e. Ew evîn, 
evîna herî pîroz ya di dilê pêşmerge 
de, wate evîna xak û nîştiman e. 

Evînek ku ne tenê yek kes, belkû bi 
hezaran kes li ser bidestxistina wê, û 
derxistina wê di nava lepê gurên har 
û birçî de, xwîna xwe ya sor dirêjin, û 
ew xwîna sor e ku dara azadiyê li ser 
singê vê xaka pîroz av dide. 
Evîna xaka pîroz ya nîştiman, evîna 
di dilê gel û pêşmerge de, evsal mîna 
tîrêjên roja welatê agir û rojê, ronahî 
da Rojhilata Kurdistanê, û ew yek 
ji bo çiya û bajaran ronahî, û ji bo 
kedxwar û zaliman ku şev û rojên 
xwekirine yek, û dek û dolaban li 
dijî xebata nû ya pêşmerge digerînin, 
wekî agirê dojehê (cehnemê) bû, ku 
dikare xewn û xeyalên wan yên pîs 
û gemar di nav hevde bipêçe, û bi 
yekcarî bispêre dîrokê.

Belê evsal jin û mêrên dilgerm û 
têhniyê azadiyê, yên nîştimana birîn-
dar, bona ku van birînan bicebirînin, 
destên xwe yên germ û pirr ji dilovanî 
li ser sing û dilê pirr ji hezkirina 
nîştiman wate pêşmerge danîn, û bi 
çavên pirr ji rondik û girî ve digotin: 
“Ey hêviyên azadiyê, bazên çiyayên 
serkêş ên Kurdistanê, kelemên çavê 
neyar û dijminên gel, hûn gellek bi 
xêr bên”.

Bêguman ew pêşwaziya dayîkên 
dil pirr ji hêvî û miraz, û bavên 
dilşikestiyê destê dek û dolabên îx-

anetkaran, hêz û morala pêşmergeyên 
rêvîngê riya şehîdan, ji caran bihêztir 
û bilindtir kirin.

Ew bihevgihîştin û bihevrebûna çiya 
û bajar, gel û pêşmerge, ku bê guman 
wekî rihekê di nav du cesteyan (laş, 
cendek) de ne, û ji bo serbestî û aza-
diyê, amade ne ku bi hev re bimrin û 
bi hev re jî bijîn, di kiryar û piraktîkê 
de jî, her kesî bi çavên xwe dîtiye, û 
vê carê jî xwîna sor ya pêşmerge û 
gel, bi hev re rijiya ser xaka pîroz ya 

nîtiman. 
Ku wisa bû, hêviyên gelê Kurd ji 
bo derketina tîrêjên “roja azadiyê” 
wê derkeve, û ew tîrêjên pirr germ û 
bişewq, wê çavên zalim û îxanetkaran 
tarî, xewnên wan pûç, û hêviyên wan 
yên jiyana li ser xaka pîroz binax û 
gor bi gor bike.
 Belê çiya û bajar, pêşmerge û gel, li 
ser xaka azad ya nîştiman, bi koriya 
çavê neyaran, wê govbenda reşbeleka 
Kurdî bigrin. 

Nûnerê Zerdeştiyan di me-
clîsa Îranê de,li dijî gotinên 

pêşnimêjê Îsfehanê de,bi bîr anî, ku 
pêyrewê Zerdeşt yekta perest in. 
Wî ji ruhaniyan xwestiye ku rêz ji  
“Dînên Îlahî” bigrin, û nakokiyan 
çê nekin.

Dr. Îsfendiyar Îxtiyarî,nûnerê 
Zerdeştiyan di meclîsa Şêvra Îslamî 
de , di nameyekê sergirtî de bo 
pêşnimêjê Îsfehanê,bi tundî  li dijî 
gotinên wî di roja nivêja Înê de ner-
azîbûnên xwe anî ziman, û ji wî xwest 
ku ji  “dînên Îlahî “re rêzê daynê.
Nûnerê zerdeştiyan di meclîsê de, di 
nameya xwe de, ku ji nûçegîhaniya 
“ISNA” re jî şandiye, û “ISNA”yê 
jî ew yek eşkere kiriye,ji axûndê Îs-
fehanî re dibêje, “Mixabin we di roja 
23’ê Rezbera 1395’an di nimêja Îs-
fehanê de,bi gotinên ecêb!Zerdeştiyên 
şerîf bi “dugane perest” bi nav 
kirine”.

Jineke girtî ya mehkûm bi îdamê, di benda Niswan ya girtîgeha Urmiyê 
de, bi kirîza dilî jiyana xwe ji dest da. 

Sidîqe Ce’iferzade ku temenê wê 64 salî bû, û ya bajarê Urmiyê bû, seba bi-
karanîna madeyên hişbir bi îdamê hatibû mehkûmkirin.

Şerê rewanî  û tirsa îdamê a ku li ser Sidîqe Ce’iferîzade hebûye, bûye sebeb ku 
ew rastî kirîza dil were, û jiyan xwe ji dest bide.

KMMK  bi weşandina raporekê dabû xûyakirin ku di heman girtîgehê de, “Zey-
neb Sekanwend”girtiya mehkûm bi qesasê jî,  piştî  birêvebirina  hukmê îdama 
hevbendiyeke wê, ketiye bin zexta derûnî de, lewra zaroka vî mirî ji dayîk bûye.

Nûnerekî  Zerdeştiyan di meclîsê de, li 
hemberî gotinên pêşnimêjê Îsfehanê de, ner-

azîbûna xwe anî ziman

Jineke mehkûm bi îdamê bi kirîza dil 
jiyana xwe ji dest da

Yûsuf Tebatebayînijad,di nimêja 
hefteya berê di Îsfehanê de gotibû: 
“Zerdeştî li ser vê baweriyê ne, ku 
di cîhanê de du Xwadê hene ku yek 
ji wan bona başiyan e, û yê din bona 
xirabiyan e, ku navê wan Yezdan û 
Ehrîmen in”.

Dînê Zerdeştî di Îranê de, yek ji wan 
dîna ye ku bi awayeke fermî hatiye 
naskirin,lê belê serbarê vê yekê jî, 
gellek ji axûnd û nawendên Îslamî,ji 
ayînên tarîxî yên Îranê wekî kifir  û 
“Agir perestî” bi nav dikin.

Şehab Xalidî
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Rola Îranê di girtin û azadkirin bajarê Mûsilê de

Mûsil ev bajar e ku bi dirêjahiya 
dîrokê, çarenivîsa siyaset û hêzê 

li Rojhilata Navîn diyarî dike. Ew ba-
jarê ku di sedsala derbazbûyî de weke 
nawenda Wîlayeta Mûsilê bi bajarekî 
girîng ya herêmê dihat hesibandin, 
rola sereke hebûye di diyarîkirina 
sînor û balansa hêzê li Rojhilata 
Navîn de.Tenanet bo wan welatên 
Kolonî yên ku piştî Şerê Yekemîn 
yê Cîhanî, û avabûna dewleta Îraqê 
jî, Mûsil berdewam cihê nîqaş û 
gengeşeyê bûye. 

Ev dîroka han di serdemê niha de bi 
awayeke din berdewam e, jiber ku 
piştî 2 salan destbiserdegirtina bajarê 
Mûsilê de, niha azadkirina wî boye 
mijara herî girîng û siyasî di navbera 
welatên herêmê û welatên xwedî hêz 
ên cîhanê de. lê eva ku niha girîngiya 
bajarê Mûsilê bo welatên cîhanê û 
deshilatên siyasî di serdemê niha da, 
du hemberî dike, rola rejîma Îranê ye 
di niha û pêşeroja Mûsilê de.

Di rastî de rejîma Îranê him di çaxê 
teslîmkirina Mûsilê bi hêzên DAÎŞ’ê 
re, û him jî di azadnekirina wî bajarî 
de, berpirsyar e, û eva jî vedigere 
bo ser rola rejîma Îranê di çêkirina 
tevdanîkarî û şer û malwêraniyên 
li derveyî sînorên xwe, bi merema 
domandina deshilata xwe ya dîkta-
tor û siyaseta “Şandina Şoreş”ê, ku 
têzeke binav û deng ya rejîma Îranê û 
Xûmeynî ye.

Bê goman bo selimandina rola rejîma 
Îranê li Mûsil û Îraqê bi giştî, ku weke 
hemû welatin din yên herêmê bûye 
sedema  malwêranî û kuştina bi sedan 
hezar kes ji xelkê Silvîl, belge û dê-
kyomêntên bê hejmar di dest de hene.
Lewra gerek em vegerin bo despêka 
teslîmkirina Mûsilê bi destê DAÎŞ’ê, 
û bipirsin ka gelo Mûsil çava ket destê 
DAÎŞ’ê?

Roja 10’ê Hezîrana 2014’an, girûpeke 
binajûxwaz û terorîst dest bi ser tewa-
hiya bajarê Mûsilê de girtin, ku pitir ji 
40 hezar hêzên leşkirî yê Sipaha Îraqê 
bi çek û teqemeniyên ku bi milyardan 
dolarî ji Amerîkayê hatibûn kirrîn. 

Ev hêza Sipaha Îraqê ku li Mûsilê bû, 
ji 3 leşkirên mezin bi fermandehiya 
Nûrî Malikî pêk hatibûn ku, di heyam 
çend demjimêran de, bajarê Mûsilê bi 
hemû çek û teqemeniyên tê de, teslîmî 
DAÎŞ’ê kirin û reviyan.

Li hemberî vê teslîmkirinê de tu kar-
nas û pisporek nikare îdi’a bike ku bê 
hebûna haydariya fermandehiya wan 
sê leşkiran, Mûsil ji hêzên Îraqê hate 
çolkirin. Wate hekî liser xwasteka 
Nûrî Malikî neba, ku piştre jî liser 
vê mijarê bo parlimana Îraqê jî hate 
gazîkirin, Mûsil tu carî nediket destê 
DAÎŞ’ê.

Bi wateyek din Nûrî Malikî kesê 
yekemîn ya rejîma Îranê ye di Îraqê 
de, wate bûyera han bi bê haydarî û 
tenanet pilana Îranê nebûye. Her-
weha hekî em li hevpeyvîna Osame 
Nuceyfî yê cîgirê serkomarê Îraqê û 
birayê parêzgarê Mûsilê digel kanala 
“Sky News” a Erebî, ku di despêka 
sala 2016’an de hate encamdan, 
binêrin, derdikeve ku bi eşkere û bi 
zelalî bas ji gefxwarinên Îranê berî 
ketina Mûsilê dike û dibêje ku, “Di 
serdaneke me bû Îranê de, karbidestên 
Îranê gefa vê yekê li me xwarin ku 
hekî em alîkariya Nûrî Malikî nekin, 
Mûsil wê bikewe”.

Eva jî bi vê wateyê tê ku berpirsyarê 
sereke yê ketina Mûsilê rejîma Îslamî 
ya Îranê ye û, rejîma Îranê karî ji vê 
rêyê ve, serbarê çêkirina şer û mal-
wêraniyê, çend armancên din ên xwe 
bihingêwe, ku em dikarin amaje bi 
êrîşa DAÎŞ’ê bo ser Herêma Kurdis-
tanê bikin bona dûrxistina Kurdan ji 
refrandomê û serxwebûnê, û her-

weha çêkirin û damezirandina çendîn 
girûpên weke Hizbullaha Lubnanê 
(Heşda Şe’bî) bona parastina berjew-
endiyên Îranê û bikaranîna wan weke 
alawekî zext û giwaş di herêmê de.

Niha piştî derbazbûna 2 salan biser 
ketina bajarê Mûsilê de, azadkirina 
Mûsilê weke mijarekî leşkirî nahê 
nêrîn, belkî weke mijarekî siyasî bona 
dabînkirina berjewendiyên siyasî yên 
aliyên curbicur, bûye sedema tirafîka 
dîplomasiyê di nava welatên herêmê û 
welatên xwedî hêz yên cîhanê de.

Niha di piroseya azadkirina Mûsilê de 
Kurd xwedî rol in û azadkirina Mûsilê 
bê hêza Kurd ne mumkin e, lê Kurd 
daxwaza garantiya wê dikin ku, piştî 
azadkirina mûsilê, sînorên Kurdistanê 
venegerin ser sînorên berî DAÎŞ’ê.

Welatê Turkiyê jî ku di warê dîrokî 
û siyaseta herêmî de, ji hemû aliyekî 
zêdetir xwe bi xwediyê Mûsilê dizane 
û bona pişikdariya di vê piroseyê 
de hewlê dide, da ku piştî nemana 
DAÎŞ’ê, ji pişikdariya xwe, bi mer-
ema alîkariya hêzên nêzîk ji xwe, 
mifahê bisitîne.

Niha gellek alî û welatên xwedî hêz 
ji hatina hêzên rejîma Îranê bo nava 
Mûsilê û serhildana şerê tayfî û 
zêdetir alozbûna rewşê, ku Îran jê re 
dixebite, ditirsin. Ji hemûyan girîngtir, 
rejîma Îranê ku sedema sereke ya 
serhildana wan hemû malwêraniya 
ne, naxwaze ku Mûsil weha bi hêsanî 
bikewe bin bandora Kurd û Turkiye 
û Sûniyan de. Lewra têkilbûna wan 
hemû berjewendiyên curbicur, serbarê 
paşxistina piroseya azadiya Mûsilê, 

encamên vê azadkirinê jî heya qasekî 
aloz û ne zelal nîşan dide.

Hewlên rejîma Îranê bona pişikdariya 
di şerê Mûsilê de, ji rêya hêzên weke 
Heşda Şe’bî û tenanet PKK’ê, û 
hevdem dûrxistina neyarên xwe di 
pişikdariya di wî şerî de, çavkaniya 
serhildana wan aloziya ne. Lewra 
hekî di çend rojên dahatî de jî Mûsil jî 
rizgar bibe, gerek em li benda pîlanên 
din yên rejîma Îranê bin bona aloz-
tirkirina rewşê û berdewambûna kirîz 
û ne aramiyên herêmê.

Pê diçe pîlana dahatî ya rejîma Îranê, 
destêwerdan di karûbarên vegeriyana 
Şingalê bo ser Herêma Kurdistanê 
be, ji rêya bikaranîna wan Şî’eyên 
akinciyê derdora Şingalê.

Xala balkê û cihê heyrînê eva ye ku, 
piştî wan hemû zirar û xisarên mirovî 
li Îraqê, di bereberê despêkirina 
piroseya azadiya Mûsilê de, pitir ji 
vegeriyana aramî û ewlehiya xelkê 
deverê û parastina wan, bas ji berjew-
endiyên welatên herêmî tê kirin.

Lewra rejîma Îslamî ya Îranê weke 
kilîla hemû aloziyên herêmê, li bajarê 
Mûsilê de jî, her ji despêka teslîmkir-
inê wî bajarî heya paşketina piroseya 
azadnekirinê, û herweha xebitîna 
bona berdewamiya aloziyên piştî aza-
dkirina Mûsilê, kar dike da ku vê yekê 
bo hemû aliyekî biselimîne ku, heya 
rejîma Îslamî ya Îranê berdewam be, 
hêminî û aşayîş û ewlehiya herêmê, 
wê ji hemûyan re xewin be.

Elborz Rû’înten
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Îran û Ewlehiya Mirov

Beşa sêyem

Binpêkirina Azadî û Ewlehiya Şexsî
 
Sabîr Ebdollahîzad

Destpêk

Hiqûqa Navnetewî(HN) weke za-
nista ku li kêlega bi rêkûpêk ki-

rina peywendiyên dewlet û rêxistinên 
navneteweyî, herî zêde girîngiyê dide 
parastina rûmeta mirov, li destpêka 
xwe de heya îro rastî alûgorên mezin 
hatiye, lê tu car li armanca xwe ya 
bingehîn ku afirandina gerdûneke 
ewle û gûncav ji bo jiyana mirov e, 
dûr neketiye.
Hêmana “Ewlehiya Şexsî” yek ji 
wan heft hêmana ye ku di “Raporta 
Geşepêdana Mirov” ya “Programa 
Geşepêdana Rêxistina Netewên Yek-
buyî” de, li kêlega Ewlehiya Aborî, 
Ewlehiya Xurek, Ewlehiya Saxlemiyê, 
Ewlehiya Jîngehê, Ewlehiya Siyasî 
û Ewlehiya Civakî, weke bingehek 
parastina rûmeta mirov hatiye amaje 
pê kirin. Ev têgeh rêjeyeke zor li maf 
û azadiyên mirov li xwe digre ku 
binpêkirina wan ji aliyê serweriyê aştî 
û ewlehiya netewî û navnetewî dixe 
xetereyê û li ser vê esasê jî parastina 
wan maf û azadiyan binêşeya ewle-
hiya mayinde tê nasîn. Di du beşên 
pêşîn de “Ewlehiya Çandî” û “Ew-
lehiya Siyasî” hatin pêşkêş kirin. Di 
vê beşê de jê dê “Ewlehiya Şexsî”, 
hêmanên vê, çavkanî û her wiha 
binpêkirina ewlehiya şexsî ji aliyê 
Komara îslamê ve bên şirove kirin.
Kilîla Peyvan: Ewlehiya Mirov, 
Ewlehiya Şexsî, Hiqûqa Navnetewî, 
Desteserkirina Neyasayî
Wateya Ewlehiya Şexsî
Têgeha “Ewlehiya Şexsî” weke 
têgeheke hiqûqî, cara pêşîn di xala 
3’yemîn ya Danezana Gerdûnî ya 
Mafên Mirvan(DGMM) hat bikar anîn 
lê ev xal tenê qenaetê bi navbirina 
têgeha navborî li kêlega “Mafê Jiyan” 
û “Azadiyê Şexsî’ dike û tu pênaseyan 
nade dest. Raporta Geşepêdana Mirov 
(RGM, 1994) jî tenê amajê bi ast û 
rêjeya binpêkirin û gefên li ser vê beşa 
ewlehiya mirov dike. Li ser vê esasê 
jî pisporên zanista hiqûqa navnetewî 
pênaseyên ciyavaz pêşkêş dikin.
Li gor şiroveya hiqûqnasan Ewlehiya 

Şexsî yek ji mafên herî bingehîn yên 
mirov e û gişt hevwelatî an jî bi wat-
eyeke din tekên civakê, bi bê ciyawazî 
xwedêyî vî mafî ne. Di hin pênaseyan 
de “Ewlehiya Fîzîkî” û di hin pênas-
eyên din jî “Eewlehiya Menewî” tê 
esas girtin. Lê hin hiqûqnas jî li ser 
her du awayên ewlehiya şexsî tekez 
dikin. Li gor pênaseya “Jan Mayer”, 
dadweyê binav û deng yê Dîwana 
Ewropî Ya Mafên Mirovan(DEMM), 
ewlehiya şexsî tê vê wateyê ku nabe 
tu takek civakê tirsa vê çendê hebe ku 
azadiya wî bikeve xeterê.
Hêmanên Ewlehiya Şexsî 
Belgename û standardên navnetewî 
yên mafên mirovan hemî gefên li ser 
hevwelatiyan û bitaybet sinordarki-
rina maf û azaiyan ku bi awayeke 
derqanûnî tên pêk anîn qedexe dikin. 
Her wekî li jor amaje pê hat kirin, 
Danezana Gerdûnî ya Mafên Mirovan 
li kêlega mafê jiyanê amajê bi azadî 
û ewlehiya takekesî dike lê tu hê-
maneke ewlehiya şexsî pêşkêş nake. 
Li gor xala 3’yê “Her kes xwedê mêfê 
jiyanê, azadî û ewlehiya şexsî ye.” 
Lê xala 9’ê ya “Peymana Navnetewî 
ya Mafên Medenî û Siyasî” hêmanên 
azadî û ewlehiya şexsî bi zelalî li dû 
hev rêz dike. Li gor vê xalê “Qe-
dexeya Desteserkirina Neyasayî” û 
“Qedexeya Sinordarkirina Azadiya 
Şexsî bi awayeke Keyfî” (Benda 
1’ê), “Mafê Agehdarbûna Bersûc li 
Sedemên Desteserkirinê” (benda 2’ê), 
“Darizandina Lezgîn ya Tawanbarên 
Desteserkirî” (Benda 3’ê), “Mafê 
Gilîkirin û Îtîrazê” (Benda 4’ê) û 
Mafê Qerebûkirina Xisarên Kesê Des-
teserkirî” (benda 5’ê), çend hêmanên 
bingehîn yên ewlehiya şexsî ne. Ev 
xala sinordarkirina azadiya şexsî tenê 
di çarçoveya yasa û qanûnên ku mafên 
mirovan esas digrin rewa dizane. Xala 
5’ê ya “Konvansiyona Ewropî ya 
Parastina Mafên Mirovan û Azadiyên 
Bingehîn”(1950) jî bi wêjeyeke hiqûqî 
ya ciyawaz li ser mafên navbirî dis-
ekine û wisa xiya dike ku nivîskarên 
PNMMS’ê di dema nivîsandila xala 
9’ê de, Peymana Ewropî bingeh gir-
tine. Di her sê belgenameyên navborî 
de wateya teng a ewlehiya şexsî diyar 
dike. lê alûgorên nû ev wate guhertin 
û îro rojê hêş sinorê maf û azadiyên 
girêdayî Ewlehiya şexsî tê berfireh 
kirin. Bitaybet sala 1990’ê û dema 
ku Komîteya mafên Mirovan nerîna 
xwe ya di derbarê Keysa “Delgado 
v.Colombiya, case No.195/1985” 
weşand, şiroveya fireh a ewlehiya 
şexsî nehate înkar kirn. Keysa taybet 
bi Rêzdar “Ebdûlla Ocalan” jî di vê 
mijarê de bandoreke erênî hebû û ji bo 

cara yekem di dozeke Dîwana Ewropî ya Mafên Mirovan de ev nerîn hat gûhertin 
ku ewlehiya şexsî di ewlehiya fîzîkî de sinordar dibe. (Keys: Ocalan v. Turkey, 
46221/99, Council of Europe: European Court of Human Rights, 12 March 
2003). Li gor biryara dawî ya vê keysê, desteserkirina kewekî di xaka dewleteke 
biyanî de, bê rezamendiya vê dewletê weke binpêkirina ewlehiya şexsî ya vî kesî 
hat nasîn. Ev jî tê vê wateyê ku di hiqûqa îroyîn de sazî û rêxistinên navnetewî 
şiroveya fireh ji bo destnîşan kirina hêmanên ewlehiya şexsî qebûl dikin.
Hiqûqa Navxwe û Binpêkirina hêmanên Ewlehiya Şexsî
Di hiqûqa navxwe de, xala 32’yê ya makezagona Komara Îslamî bingeha hiqûqî 
ya ewlehiya şexsî(bi wateyeke teng)tê nasîn. Li gor vê xalê “nabe tu kes bê des-
teserkirin, ji bilî di çarçûveya yasayê de û li gor xalên zagonî.” Xala navborî du 
mafên “Agehdarkirina Tawanbar (Bersûc) li Sedemên Desteserkirinê” û “Dari-
zandina Lezgîn” jî weke mafên kesê desteserkirî bi fermî dinase. Her wisa xala 
33’yê bi awayeke din li ser ewlehiya şexsî tekez dike. Li gor vê xalê “Ji bilî di 
çarçûveya yasayê de, nabe tu kes li cihê jiyana xwe(îqametgeh) bê sirgûn kirin an 
jî li jiyana li cihê ku hez dike bê bêpar kirin an jî bi dare zorê li cihek bê nîştecih 
kirin”. Di wan xalên makezagonê esas de û prensîb, qedexeya sinordarkirina 
azadiyên şexsî ye û sinorên li ser wan azadiyan tenê di rewşên yasayî û weke 
îstîsna dê bên cîbicî kirin. Ji aliyê din “Qanûna Usûlên Dadgeriya Dadgehên Giştî 
û Şoreşê ya Cezayî” (sala 1378’ê), di xalên 32, 134, sinorên yasayî yê ewlehiya 
şexsî destnîşan dike. Qanûna “Rêzgirtina li Azadiyên Rewa û Parastina Mafên 
Hevwelatiyan”(sal 1383’yê) jî bi awayeke berfirehtir li ser ewlehiya şexsî ya 
hevwelatiyan disekine. lê mixabin tu car qanûnên heyê nayên cîbicîkirin û ev maf 
û azadiyên hindik jî ku di yasayan de cih digrin, rojane tên bin pê kirin. Ji bo age-
hdar bûn li rewşa mafê mirovan li Îranê tu pêdivî bi amajekirina bi keysên taybet 
nîne (ji ber ku di vê gotara kurt de tu derfeta vê çendê tune ye) û tenê çav xuşanek 
li ser biryar û daxuyaniyên sazî û navendên mafên mirovan, vê rastiyê îsbat dike 
ku ev rejîm tu car girîngiyê nade mafên û azadiyên hevwelatiyan.
Weke belgenameya herî dawî, “Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî” di rapora 
xwe ya taybet bi rewşa mafê mirovan li Îranê girîngiyek taybet dide gefên li ser 
ewlehiya şexsî û bênpê kirina hêmanên vê beşa ewlehiyê. Ban kî-Moon di vê 
raporê de desteserkirinên ne yasayî û lidarxistina mehkemeyên ne-dadmen û her 
wisa zêde bûna rêjeya darvekirinê weke sê sûcên herî mezin yên rejîmê dizane.
Encam
Pênaseya ewlehiya şexsî çi be jî, parastina mirovan li hemberî gef û hemî awayên 
şidetê armanc têgeha navborî ye. Nabe maf û azadiyên şexsî bikevîn xetereyê û 
ji aliyê serweriyê ve bên sinordar kirin. Belgenameyên navdewletî girîngiyeke 
taybet didene ewlehiya şexsî lê mixabin ev belgename nahên cîbicîkirin.
Konara Islamî ya îranê bi pejirandina PNMMS sozdare ku mafên azadî û ewle-
hiya şexsî biparêze û bitaybet rêz ji rûmeta mirovan bigre. lê ev pejirandinê tu car 
nekarî pêşiyê li binpêkirina mafên girêdayî ewlehiya şexsî bigre û mixabin weke 
her car gelê Kurd mexdûr û qurbaniyê sereke yê binpêkirina maf û azadiyan e.
têştê herî balkêş eve ku “Kom-Xebata Binçavkirinên Keyfî” ya ser bi Konseya 
Mafên Mirovan di rûniştina xwe ya 75’an de desteserkirinên sîstimatîk, komî û 
neyasayî, binpêkirina mafên bingehîn û bêparkirina girtiyan li azadiyên rewa, 
weke sûca li dijî mirovahiyê şirove kir. Ev jî tê vê wateyê ku rejîm rojane vê sûcê 
pêk tîne û ser vê esasê jî berpirsê têkdan û gefa li ser aştî û ewlehiya navxwe û 
navneteweyî Rejîma Îranê ye.
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Amerîka û Rûsiye ber bi şerekî giran ve diçin

Qaçaxa jinan, duyemîn tîcareta rêxistinkirî a milyardî di 
Îranê de ye

Piştî bidawîhatina şerê sar ê di 
navbera Amerîka û Rûsiyê de, 

pêwendiyên herdu welatan, cardin 
vedigere bo wê serdemê.  

Bi sedema kelekebûna kêşe û nakokiyan 
li ser hev di navbera Amerîka û Rûsiyê 
de, ku ya herî dawî nakokiya li ser kirîza 
Sûriyê ye, bas ji egera şerekî giran di 
navbera herdu aliyan de tê kirin.

Bitaybetî piştî vê ku Rûsiyê gef li 
Amerîkayê xwarine, ku hekî ew êrîşî ser 
binkeyên hêzên Beşar Esed bikin, ewê 
balafirên Amerîkayê bixin xwar.

Qaçaxa jinan di Îranê de bûye 
tîcareta milyard Dolarî, ku tê 

texmînkirin, tîcareta jinan duyemîn 
tîcareta rêxistinkirî a piştî qaçaxa 
madeyên hişbir be.

Giringtirîn beşa lêkolîna karnasan jî 
di derbarê qaçaxa rêxistinkirî ya jinan, 
ku destê  dewletê jî tê de heye, nîşan 
dide ku îro qaçaxa jinan bûye,tîcareta 
milyard Dolarî,  ku haya jinan ji vê 
yekê nine, û dikevine kemîna qaçaxçi-
yan de.
Herwiha destdirêjiya li beranber jinan 
di şeran de, di asta cinayeta şer de 
ye,ango mirov dikare jê re jînosayd jî 
bibêje.

Qaçaxa jinan di Îranê de yek ji wan 
mijaran e ku, zererê dide civakê. Di 

Rûhanî: “Rexnegir dibêjin 
di cihê kirîna balafirê, we 

çima otûbos nekirî”. 

Nerîna 
Lîderan

Obama: “Nizanim ku çima 
xelata Nobelê ya 2009’an 

dane min”. 

Tramp: “Kilinton! Potîn ji 
te aqiltir e”. 

Kilinton: “Potîn alîkarê 
min e di hilbijartinê de”. 

Îdi’aya destêwerdana Rûsiyê di nava 
hilbijartinên serkomariya Amerîkayê 
de jî, ku ji aliyê Amerîkayê ve, bas jê 
hatiye kirin, yek ji nakokiyên din e. 
Pirsek ku bû sedema vê ku hinek ji 
berpirsyarên Amerîkayî li dijî Rûsiyê 
helwestên tund bigrin. 
 
Hinek li ser vê baweriyê ne, ku ew 
nakokiyên herdu aliyan, bibe sedema 
rûdana şerekî giran. 

Renge yek ji nîşanên rûdana şer, 
bicihkirina mûşekên hilgirê kulaheka 
navikî di parêzgeha Kalînîngirad li ser 

Li Kerkûkê DAÎŞ’ê êrîşî ser çend ciyan kir

Piştî vê ku operasiyona rozgarkirina 
Mûsilê dets pê kir, û hêzên pêşmerge 
pêşrewiyeke baş li gora pilana ku 
darêtibûn kirin, DAÎŞ’ê êrîş ser 
Kerkûkê kir, da ku zexta li ser bereyên 
şer li derdora Mûsilê kêm bike. 

Li gora zanyariyan, ew êrîşa DAÎŞ’ê 
demjimêr 3:30 deqeyên sibehiya îro 
Înê dest pê kir. Ew êrîş li ser çend 
ciyan, bi taybetî avahiya kevn ya 
Polîsê Kerkûkê pêk hat. Du xwekujan 
karîbûn xwe bigehînin nav avahiya 
birêveberiya Polîsê Kerkûkê, lê êrîşa 
wan ya li ser parêzgaya Kerkûkê 
hatibû têkbirin.
sê trombêl jî di nava Kerkûkê de 
teqiyan, û Emîd Serhes Qadir birêve-
birê polîsê qeza û nahyeyên Kerkûkê 
daxwaz ji xelkê vî bajarî kir ku di 

sînorê hewzeya Baltîk be.
Lê rojnameya Amerîkayî ya 
“Waşington Post” nivîsandiye ku, 
ew kiryar nîşana pêşveçûna her du 
welatan ber bi aliyê şer ve nîne. 

sala 1392’an de qaçaxa jinan li Îranê bona welatên Erebî di asta herî jor de bûye.
Îmarat,Behryên,Kovêyît,Tirkiye,Ozbekistan,Qeter û Aaerbaycan  ji wan welatan 
in, ku jin û keçên Îranê bo wê derê têne qaçaxkirin,û li wir gellek caran rastî 
destdirêjiyê tên. 
Ew yek,  yek ji girantirîn siza tê nas kirin, lê belê heyanî niha, ne welatên Roja-
vayî, ne jî  dewleta Îranê, tu hewlek bona çareserkirina  wê pirsgirêkê nedaye; û 
jin hertim bûye pariyek li ber destê qaxçaxçiyan, û bûye qurbaniyê  civakê.

nava malên xwe de bimînin, heya ku rewş tê kontrolkiri. 

navbirî piştrast kir ku DAÎŞ’ê êrîşî ser binkeya Asayişê û birêveberiya kevn ya 
polîsê hawardeçûnê kiriye. 
Di van êrîşan de, hinek xelkê sivîl û polîs jî şehîd û birîndar bûne.
Tê gotin ku wan li derveyî Kerkûkê jî êrîşî ser çend mêhwerên şer ên 
pêşmergeyan kirin, lê di hemû êrîşan de derbên giran xwarin, û ew êrîş jî bona vê 
bûye ku hem morala pêşmergeyan bînin xwra û hem jî zext û givaşa li ser xwe 
kêm bikin. 
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Hêro Celdiyanî:
 “Dema ku ez ji girtîgehê derketim, digel Serwan Çeko me biryar da ku jiyana hevpar 

pêk bînin”.

H: Arif Vêlzî

Mehîn Celdiyanî naskirî bi Hêro 
Celdiyanî keça Qadir di roja 
02.07.1341 (1962)’an de, li bajarê 
Şinoyê hatiye dinê. 

Navbirî derheq nasyariya xwe digel 
PDKÎ de weha dibêje: “Bi baweriya 
min nasîna partiyekê, û bûn bi endamê 
vê partiyê ew qas jî sanahî nîne. Her 
di zarokatiyê de, diya min digote min, 
ku hekî rojekê min zarokeke keç hebe, 
ezê navê wê danêm “Margirêt” (Mar-
girêt yek ji jinên navdar ên Kurd bû). 
Herwisa min ferq û cudahiya çandî jî 
di xwendingehên bajar û bajarokan 
de didît. Bi vî awayî bû ku ew hest 
li cem min pêk hat, ku ez tevlî refên 
PDKÎ bibim.  

Her di destpêkê de, di sala 1979’an de 
ku şoreş di Îranê de çê bû, û xwendek-
ar bi taybetî rijiyane ser koanan, roj 
bi rojê hesta min a neteweyî bihêztir 
bû. Dema ku PDKÎ di navçeya Şinoyê 
de dest bi kar û çalakiyan kir, ez û 
hin hevalên xwe bûne pêşmerge. 

Ez di kêleka 
pêşmergebûnê de, 
çalak bûm di warê 
karûbarê rêkxistinî 
ya jinan û lawan. 

Her di sala 1359 
(1981)’an de bû 
ku ez digel Serwan 
Çeko jî nasyar 
bûm, ku ew wekî 
fermande hêz bo 
Şinoyê hatibû 
şandin. Lê piştre 
ew çû rexê Sineyê. 
Wê demê bû ku 
bajarê Şinoyê hate 
girtin, û ez digel 
çend hevalên xwe 
hatim girtin. Wê 
demê Çeko birîndar 
bû, û piştî vê ku 
birînên wî baş bûn, 
ew wekî fermanderê 
hêza Pêşewa hate 
diyarîkirin, û Deft-

era Siyasî biryar da, ku zankoyekê bo 
pêşmergeyan ava bikin, ku navê wê 
jî danîn “Fêrgeha Siyasî-Leşkerî”. Bi 
xweşî ve ew efserên ku di refa PDKÎ 
bûn, roleke bingehîn di vê partiyê de 
hebûn”.    

Ew jina xebatkar û hêja derheq 
pêkanîna jiyana hevpar a xwe de, ji 
Agirî re weha got: “Dema ku ez ji 
girtîgehê derketim, digel Çeko me 
biryar da ku jiyana hevpar pêk bînin. 
Di 1’ê Rezbera sala 1363 (1984)’an 

de, di navçeya Gel-
lale me jiyana hevpar 
pêk anî. Li wir de bû 
ku navê min danîn 
Hêro. Berhema jiyana 
me ya hevpar Arman, 
Akam û Aryako ne”. 

Hêro Celdiyanî 
weha bas ji hesta 
xwe ya neteweyî û 
şanaziya bi PDKÎ kir 
û got: “Her di dema 
zarokatiyê de, hesta 
neteweyî di nava dilê 
min de hebûye, lewra 

jî min kariye heya niha jî berbirûyî 
zehmetiyên jiyanê bibim. Di dijyana 
min de, gellek caran kesên herî hezkirî 
ên  min êş û azar dîtine, û van êş û 
azaran serbarê vê ku ez azar dame, lê 
ez bihêztir jî kirime. Lê serbarê hemû 
van zehmetiyan, dibe ku em alîkarê 
hevdu bin, da ku PDKÎ baştir bikare 
ser piyên xwe bisekine.
 
Herwisa şanaziyê dikim ku ez hevjîna 
şehîd Çeko me, jiber ku hertim digot 
ku em dibe li gora biryar û prensîp û 
bername û peyrewa navxwe ya PDKÎ 
jiyan bikin, û bawerî bi wekheviya jin 
û mêr hebû ku di bernameya PDKÎ 

îşare pê hatiye kirin, lewra di vê der-
heqê de hertim piştevanê min bû, û ez 
han didam bo kar û çalakiya zêdetir, 
bo zarokên me jî her bi vî rengî bû. Ez 
hertim bi rê û rêbaza wî wefadar im, û 
hezraan silav bo riha wî ya pak”. 

Navbirî di bersiva vê pirsê de ku gelo 
rojên xweş ên jiyana te kîjan roj bûn, 
got: “Hemû demê jiyanê, ji min re 
xweş bûn, çi wan demên ku hezkiri-
yên min li cem min bûn, û piştevanê 
min bûn. Herwisa ew rêbaza ku min 
ji xwe re hilbijart, rêbaza herî baş bû, 

jiber ku di vê rêbazê de, min piraniya 
temenê xwe li ser danî, û temenê min 
jî digel keskeî bû, ku ne tenê bo min, 
belkû bo her kesî bû”. 
Hêro Celdiyanî derheq rojên 
herî nexweş ên jiyana xwe ya 
pêşmergatiyê weha got: “22’ê Bane-
mera sala 1395 (2016)’an demijimêr 
4’ê piştînîvro, demên herî nexweş ên 
jiyana min bûn, jiber ku min kesek 
ji dest da, ku hemû jiyana min bû, 
û di vê rojê de, hemû nexweşiyên 
jiyana min ji yên biçûk ve bigre 
heya şehîdbûna rêberên me û hemû 
pêşmergeyên qehreman hatin bîra 
min”. 

Hêro Celdiyanî di dawiyê de dibêje: 
“Ezmûna jiyana me ya siyasî dikare 
bibe çavkaniyek bo nivşên pêşiya 
me. Di heman demê de, ez xwe 
biçûktir ji vê dizanim ku peyamekê 
ji keç û dayîkên xweragir ên Kurd-
istanê re bişînim, jiber ku hemû ew 
pêşmergeyên ku hatine nava refên 
PDKÎ de, destperwerdeyê heman wan 
dayîkan in,û ez hêvî dikim em hemû 
yekdeng û hevreng bin bona vê ku 
bikarin bi ser dijminan de zal bin”. 
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Se’îd Tûsî, Qur’anxwînê nêzîk 
ji rêberê rejîmê Elî Xamineyî, 

serbarê eşkerebûna destirêjiya cinsî 
ya wî bo ser aliyê kêm 5 zarokên 
Qur’anxwîn û bangder, hêj ji aliyê 
rêberê rejîma Îslamî ya Îranê ve tê 
piştevanîkirin.

Li gorî rapora newenda nûçegihaniya 
“Amed News”ê, serbarê eşkerebûna 
destdirêjiya “Sex” ya Mohemmed 
Gendomnijad Tûsî naskirî bi “Se’îd 
Tûsî”, ku Qur’anxwînekî nêzîk ji Elî 
Xamineyî ye, liser gazîkirina ofîsa 
rêberê rejîmê, di yekemîn roja Rema-
zana Îsal de, navbirî di rêûresmekî de 
bi amadebûna Elî Xamineyî, Qur’an 
xwendiye.
Kiryara han ya ofîsa rêberê rejîmê 

Berpirsyarê nirxandina encam 
û bersivdana wezareta per-

werde ya Îranê ragehand ku, ji 2 
salên derbazbûyî ve heya niha, 2924 
sikala ji aliyê malabatên qutabî 
û xwendekarên Îranê ve seba 
tundûtîjiya cesteyî di xwendingehan 
de hatine tomarkirina ku, 1274 
sikala ji wan di cihê xwe de bûn.

Li gorî rapora nawenda nûçegihaniya 
“ÎLNA” yê, Roja Yekşemî berwarê 
16’ê Çiriya Pêşîn a 2016’an, “Rehîm 

Li hemberî zarokên qurbaniyê destdirêjiya “sex”î, Xamineyî piştevanî da Qur’anxwînê xwe yê 
bê rewişt

Hêzên ewlehiyê pirsgirêkan bona malbatên 
xwediyên pez û ajalan, di Dizeya Mirgewerê de 

çêdike

Îshaq Cehangîrî: “Aboriya welat ketiye nav 
çalekê de, ku derketina ji vê çalê zehmet e”

2 hezar sikala seba lêxistina qutabiyan di xwendingehên Îranê de hatine tomarkirin

bûye sebeba eşekerebûna piştevaniya 
herî zêde ya rêberê rejîma Îslamî 
ya Îranê ji navbirî û kiryarên wî yê 
qirêj û dije mirovahiyê, li hemberî 
bidûreçûnên yasayî yên malbata 
zarokên qurbanî.

Li gorî vê raporê, keysa Se’îd Tûsî 
ku bi “Gendeliya Exlaqî” û “Kiryarên 
dijî Êfet” û herweha “Xapandina 
zarok”ên Qur’anxwîn bona encam-
dana vî karê qirêj, li jêr navê hînkirina 
banga nimêjê û xwendina Qur’anê, ji 
sala 1391’an ve di dadgehên rejîmê 
de hatine vekirin, û sikalaya çendîn 
kesan liser e, lê bisedema peywendî 
û têkiliyên navbirî digel karbidestên 
payebilind yên rejîmê û li serweyî 
hemûya Elî Xamineyî, bi awayekî 

Hêzên ewlehiya hikûmeta 
Îslamiya Îran di Dizeya Mir-

gewerê malbatên xwediyê ajalan 
destbiser dike.

Li gor nûçeya gihîştiye Ajansa 
Kurdpayê,di dema çend rojên derba-
zbûyî de,hêzên ewlehiya hikûmeta 
Îranê di Dizeya Mirgewerê a ser bi 
bajarê Urmiyê, dest bi komkirina 
ajalên balhgir ên hemwelatiyên Kurd 
kirine, û herwiha xwediyên ajalan jî 
destebiser kirine.

Çavkaniyek haydar di vê derbarê 
bi Ajansa Kurdpayê re radigîne ku: 
“Hêzên ewlehiyê, ne tenê dest ji 
koştina kolberan û ajalên barhilgir hil-
nagire, belku di gundan de jî pirsgirêk 
bona hemwelatiyan çêdike”.

Ew çavkaniye behsa vê yekê jî dike 
ku,hêzên ewlehiyên ajalên hinek ji 

Îshaq Cehangîrî alîkarê yekem 
yê Rûhanî di roja Duşemiyê 26’ê 

Rezberê de, di gotinên xwe yên 
di roja cîhaniya “Êstandard”de, 
bi rewşa xirab îtiraf kir, û got: 
“Aboriya welat ketiye çalekê de, ku 
derketina ji vê çalê, demê dixweze”.

Nûçegihaniya “Tesnîm” ya girêdayî bi 
Hêza Quds a terorîstî, roja Duşemiyê 
li jêr navê “ Qewl û Soza 100 rojan, 
bû 1100 roj”, îtiraf bi kêrnehatîbûna 
Rûhanî ji zimanê Îshaq Cehangîrî ve, 
kiriye hêcet, da ku êrîşî ser Rûhanî 
bike.
Tesnîm dinivîsîne: “Di dema propa-
gendeyên hilbijartinên sala 1392’an 
de, tîma aboriya dewleta Rûhanî, wisa 
ji Rûhanî re bas ji hêz û şiyana xwe 
kirin, ku ew dikarin di demeke zû de 
rewşa aborî baş bikin, lewra Rûhanî jî 
bawerî bi wan kir, û ragehand ku em 
dikarin di dema 100 rojan de, rewşa 

hemwelatiyan zewt kiriye, û ku ev 
kesaene kolber nînin.
Nasnameya yek ji wan hemwelatiyên 
ku hem hatiye desteserkirin, û hem jî 
dest bi ser ajalên wî de jî hatiye girtin, 
Ebdulwehab Pûrelî hatiye ragihandin.

ecêb, piştî derbazbûna 
5 salan, hêj yekalî 
nebûye.

Di wan çend rojên 
dawiyê de 2 kes ji 
wan nûciwanên ku 
5 salan berî niha 
ji aliyê Se’îd Tûsî 
ve destdirêjî bo ser 
wan hatiye kirin, di 
hevpeyvînekî digel 
Dengê Amerîkayê 
de ragehandin ku, 
serbarê zêdebûna 
belgeyan, liser biryara 
Elî Xamineyî keysa 
wan hatiye sekinandin   
Ev 2 nûciwan dibêjin 

ku di dema sefera xwe bona xwendina Qur’anê bi ma-
mosteyîya Se’îd Tûsî, navbirî di hemamê de destdirêjiya 
“Sex”î kiriye ser wan.

Mîrşa Weled” di vê derheqê de rage-
hand ku, ji 1294 sikalayên ku hatine 
tomarkirin di 2 salên derbazbûyî de, 
1247 sikala rast bûne û 650 sikala jî, 
bê bingeh bûne. 

Navbirî rehweha bas ji azara cesteyî 
ya qutabiyekî bi navê “Mihemmed 
Parsa Tehêrî” li herêma 9 a Tehranê 
kir û got, “Serê wî xwendekarî ji aliyê 
mamosta ve hatiye şikênandin, û Mi-
hemmedparsa d vê derbarê de dibêje 
ku, mamosta jê re êrîş biriye û serê wî 

ji deriyê kilasê xistiye û eva 
jî bûye sedema sikestina serê 
wî, û di encam de serê wî 3 
“Teqel” (Bexye) xwarine.
Eva di demekî de ye ku 
karbidestên Îranî berdewam 
bas li dilrehmiya Îslamî 
dikin, lê zarokên xelkê di 
cih û nawendên perwerdeyî 
de li Îranê, berdewam dibin 
armanca azara cesteyî û 
riftarên qirêj yên mamosta û 
karbidestên xwendingehan.

aborî baş bikin, lê ew soza navbirî 
nehate cî. 
Radyoya navneteweyî ya Firansayê 
jî, derbarê gotinên alîkarê yekem 
yê Rûhanî got: Êshaq Cehangîrî,di 
civînekê de, di Teranê de, neçar ma 
ku vê îtirafa “Tal” bike,ku dewleta 
yazdehem nekariye asta xweş jiyanki-
rina xelkê welat, vegerîne bo berî sala 
1390 ‘î, û tu hewleke dewleta Hesen 
Rûhanî, wek daketina “tewerom”ê li 
gora berîkê xelkê nebûye.
Hêjayî basê ye ku eva yekemîn car 
e, ku berpirsekî dewleta Rûhanî bi 
awayek eşkere îtirafê bi binketina 
aboriya dewleta yazdehem dike.
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Gotinên 
Navdaran

Destpêkirin, nîvdawîanîn e.
ovidius Horatius

Em ji her kesên ku me diecibînin 
hez dikin, lê em ji her kesên ku em 
diecibînin hez nakin.
La Rochefoucauld

Ger hûn dixwazin bila her kes bi başî 
behsa we bikin, wê çaxê hûn behsa 
xwe mekin.
Pascal SSHer

tim hinin din mînak bidin.
D.Carnegie

Ji berdêla tu ê hin tiştan nîvî bizanibî, 
bi tiştekî nizanibe çêtir e.
Nietzshe

Em nizanin em ê bi çi bin, lê em diza-
nin em çi ne.
Shakespeare

Yên ku zanebûna wan zêde dibe, 
derdên wan jî zêde dibin.
încîl

Yên ku hinin din bizanibin zane ne, 
yên ku xwe jî izanibin biaqil in.
Lao-Tsze

Ma qet zane û nezan dibin yek?
Hz.Muhammed

A: Firat Cewerî

Teknîka herikîna hiş di vegotina postmodern de

Çandî

Tevî ku navnîşana mijarê 
nîşan dide ku teknîka heri-

kîna hiş (stream of conciseness) 
diyardeyeke taybet bi çîroka 
postmodern e, lê bi rastî ev 
teknîka wêjeyî di çîroka modern 
de jî pir tê bikaranîn.

Di çîrokeke klasîk de hûn bi çar-
çoveyeke wiha re rûbirû dimînin: 
Hîwa bi otomobîlê li bavê 
Şêrînê dide. Bavê Şêrînê dikeve 
nexweşxaneyê. Şêrîn û Hîwa dil 
dikevin hev û ji hev hez dikin. 
Bavê Şêrînê dimire. Evîna Şêrînê 
ji Hîwa re dibe rik û kîndarî. Hîwa 
bi destê Şêrînê tê kuştin. Ango 
tecrûbe wek rastiyeke neguhêr 
derketine holê û ji xeynî egerên ku 
mumkin e xwîner pêşbînî bike û di 
naveroka bûyeran de diyar be, tu 
paşxaneke me ya dîtir tune.

Gava ku hûn teknîka herikîna hiş 
bikar tînin, divê hûn tiştên negotî 
yan beşên axaftinê yên ku nehatine 
gotin (pre speech level) li ser tiştên 
gotî ferz bikin. Ferzkirineke ku 
bikare di çîrokê de çalak, diyarîker 
û hokarder be. Divê xwîner bi 
temamî hest bi wan gotinan bike 
ku ji devê kesî nehatine der.

Lê berevajî romanên klasîk ên 
polîsî, ne merc e xwîner bi nirxan-
dina wan tiştên negotî yên ku 
nivîskar ew di nav diyalogan û 
carna bêdengiyan de nivîsîne, bi 
nerîngeheke giştî bigihe çareseri-
yê. Yanî nabe ew tiştên negotî yên 
nivîsandî bi rola mamikekê (ni-
hêniyekê) rabin ku bi rêya danîna 
wan li tenişta hev, pirsên di çîrokê 
de çareser bibin. Yan nabe bi rêya 
bikaranîna wê teknîkê nexşeyek ji 
mejî û rabirdûya karakter ji xwîner 
re bê kişandin (wek çîrokên derûn-
nasî.)

Di heman demê de divê di dema 
bikaranîna vê teknîkê de nivîskar 
ji wê yekê miqate be ku mejiyê 
xwîner tûşî zor ji hev vebirîna 
mandûker û bê encam neke. Ev di-
yarde bêhtir wê çaxê rû dide dema 
nivîskar bilez û bez ji rêveçûna 
çîrokê dadebire û bêyî ku bine-
mayek weke pênase ji xwîner re 
diyar kiribe, wî bi dû xwe de bi vî 
alî û wî alî de bikişkişîne.
Harald Weinrich dibêje divê hûn ji 

bo anîna holê ya rabirdû (mumkin e dahatû jî) pêşî zemînekê dabîn bikin 
ku bûyer li ser wê zemînê ber bi pêş ve here. Herçiqasî ew zemîn ne dûz û 
rast be jî, lê dîsa binemayek e ku xwîner li ser wê binemayê tutiştî winda 
nake û tûşî ji hev vebirînê nabe.

Di dema bikaranîna teknîka herikîna hiş de, xala ku pir girîng e, ew e 
vegera li mejiyê karakteran û gotinên wan ên negotî nabe bê piştevan 
bimîne. Bi wê wateya ku divê kirdarê diyar û eşkere yê karakter di dirêji-
ya rêveçûna hişê wî de be, heke na xwîner baweriyê bi we nake û bêhtir 
dibin sedemê ji hev vebirîna cih û mekanê xwîner ji çîrokê û qet ne dûr e 
hemû hewldanên we ji bo bikaranîna teknîka herikîna hiş weke kefteleft û 
kêferata mejiyekî ne saxlem xuya bike. 

Pir girîng e di egera bikaranîna vê teknîkê de, tew ji bo careke tenê jî di 
çîrok an romanekê de, divê bandora wan tiştîn negotî yên hizrî li ser dirûv 
an derûn û kirdar û bertekên kesayetiyan derkeve. Wek mînak di çîroka jor 
de tê pêşbînîkirin eger beriya kuştina Hîwa, teknîka herikîna hiş ji Şêrînê 
re bihata kirin, pêkan bû di nav wê de piştevaniyeke hizrî ji bo wê kuştinê 
di nav tiştên negotî de derketiba.

Yanî kirdara kuştinê ji hêla tiştên negotî yên Şêrînê bê piştgirîkirin. 
(Helbet ev mînakeke sadekirî ye, heke na mijar aloztir e.) Wek çawa 
nîgarkêşek ji taybetmendiya rengan sûdê werdigire ku tiştekî derbarê 
kesayetiyên nav nîgara xwe bêje. Divê nivîskar jî binema û hîmên ruhî û 
derûnî yên kesayetiyên xwe perwerde bike û xwîner bigihîne baweriyê.

Wek mînak li vir mumkin e nivîskar bi îmajê me têbigihîne ku Şêrîn 
di malbateke girtî de mezin bûye, yan ji gotinên xelkê ditirse, lewra 
destê xwe daye wî karî. Şêrîn di hemû jiyana xwe de tirsiyaye li hember 
kêşeyan raweste û hertim ji wan reviyaye, lê vê carê dixwaze tola wan 
hemû salan bistîne.

Di dawî de amaje bi xaleke pir girîng pêwist e. Di çîrok an romanekê de 
ku teknîka herikîna hiş hatibe bikaranîn, wek her şêwazeke nivîsandinê 
kirdar di nava tekstê de belav dibin. Ji ber rêwîtiyeke zemanî ku di nav 
çîrokên bi vî rengî de pir rû didin, pir girîng e kirdar bi hûrbînî û tedbîr 
bên bikaranîn.

Tevî ku dibe di çîrok an romaneke wiha de ji hev dabiran û qut qutîbûna 
çîrokê pir rû bide, lê di her rewşekê de divê cihê nivîskar diyar be. Divê 
cihê çîrokê û tew cihê xwînerê wê jî diyar be. Berbesteke nivîskar tune ji 
bilî mejiyê wî, ango divê bikare hertiştî bi şêweyeke hestpênekirî birêve 
bibe û kontrol bike. Bi gotineke din divê nivîskar di navbera dema bûy-
eran û hizrînên hevdem de pir hûrbîn be. Ewqasî hûrbîn be ku xwîner 
gava bûyeran û hizrînan û demjimêra destê xwe li tihêla hev datîne, tûşî 
sergêjiyê nebe û bikare ji bo her bûyer û hizrînekê rûpeleke cihê di mejiyê 
xwe de veke. çavkanî: Rudaw
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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- Şeq şeq şeqşeqî, kete erdî, 
erd peqî.

2- Sed terim yê di tabîtekê da.
- Çum bajarê lakêşe, hemî 
mirovên li wir, ser sor in bin
sipî ne.
- Ji zigê diya xwe derdikevit, 
pişta babê xwe diperixînit.

3- Diya mirî, devê beş.

4-Vî alî dar, wî alî dar, di navda 
2 têşkêt har.
Hêrve dar wêve dar, yê di nav 
da kûçkê/seyê har.
- Ji vê ve dar e, ji wê ve dar e, 
yê di nav de seyê har e.
- Ga di gelî da, gelî dirizit, ga 
narizit.

5- Hêrve ax, werve ax, di 
navda mîr bidax.

6- Ho dilivit, ho dicivit, ezman 
nîne pê baxivit.
- Herîşan û perîşan, cihê axa û 
feqîran.
- Siwarê me bi nîşan e, li ser 
maîna bê giyan e.

7- Helotirr, melotirr, sîng sipî 
yê mil kutir,
li hemî zevvya dikit tirr. (* bo 
gûzanê ji dibêjin)
- Mam hesenê bi lingekî, çû 
şerê gondekî.
8- Hindî dikêşit, xilas nabit.

9- Helhey har e, reşwêley siyar 
e.

10- Dara du tayi, di te hildayi.

11- Ya zer e, li guştî hate der e, 
ya bi per e, ya kêm ser e.

ziman
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Pêşmergeyên PDKÎ di dema geşta siyasî û teşkîlatî de, li navçeya 
Seqizê ketin ber êrîşa bikrêgirtiyên Komara Îslamî ya Îranê.

Li gora nûçeya ku gihîştiye malpera Kurdistanmedia, şeva Înê 23’ê Rez-
berê, di navçeya Serşîwa Seqizê, li cihekî bi navê “Kotereş” şer û pevçûn di 
navbera pêşmergeyên PDKÎ û hêzên bikirêgirtî ên Komara Îslamî rû da. 

Nûçegihanê Kurdistanmedia ragehand: Di heyama demjimêrekê şer de, 
hejmarek ji hêzên rejîmê hatin kuştin û birîndar bûn, ku ji hejmara wan ya 
rast û dirust tu nûçeyek li ber dest de nîne. 

Piştî vê ku dijmin ew derbe xwar, pêşmergeyên PDKÎ li gora raspardeyên 

Pêşmergeyên PDKÎ êrîşa dijmin têk 
şikandin

Hikûmeta Îranê serjimêriya rast ya 
bêkaran belav nake

Rejîma Îranê çek û teqemenî şandine 
Yemenê

Girtiyek bi navê Fer-
dîn Solêyman penah 

xelkê Seqizê, di girtîgeha 
Miyandoavê de hate bi-
darvekirin.

Ew girtî roja 15’ê Banemera 
1394’an bi tohmeta hilgir-
tina 600 gm madeya bi navê 
Şîşe û 150 gm madeyên 
mixedir ji cureya Kirakê, 
hatibû girtin.

Navbirî di çiqa yek ya 
dadgeha Înqilab ya vî bajarî 
de bi îdamê hate mehkûm-
kirin û hukmê wî di 12’ê 
Gelawêjê de hate îmzekirin. 
Yek ji kesê nêzîk bi navbirî, 
ragehandiye ku Ferdîn 
Sulêymanpenah zarokekî wî 
hebû. 

Ferdîn Sulêymanpenah 
digel girtiyekî din bo benda 

Girtiyek di girtîgeha Miyandoavê de hate 
bidarvekirin

Nawenda Amara Îranê 
ragehandiye ku hejma-

ra bêkaran 3 milyon û 150 
hezar kes e. 

Piştî vê ku Nawenda Amara 
Îranê ragehand ku hejmara 
bêkaran 3 milyon û 150 hezar 
kes e, şarezayên aborî radige-
hînin, ku ew amar ne rast e, 
û hejmara bêkaran 6 milyon 
kes e.

Dewleta Hesen Rûhanî îdia 
dike ku nirxa helawsanê (tew-
eromê) niha gihîştiye %8.3, 
lê sê salan berî niha %40 bû. 
Karnasên aborî dibêjin ku 
berdewamiya xirabiya rewşa 
aborî bûye sedema vê ku 
rêjeya teweromê bê xwar. 

Herçend ku nirxa fermî ya 
vegeşînê di îsal de ji sedî 4.4 
hatiye ragehandin, lê piraniya 
karnasan li ser vê baweriyê 
ne, ku hikûmeta Hesen Rûhanî 
nekariye serbarê lihevkirina 

Hevdem digel agir-
besa 72 demjimêrî di 

Yemenê de, nûçegihaniya 
Royterzê ji zimanê çend ber-
pirsyarên Îranî, Amerîkayî û 
hin welatên din ên Rojavayî 
ve ragehand ku Komara 
Îslamiya Îranê, çend barhilg-
irên çek û teqemeniyan ji bo 
çekdarên Husî, ji riya Emanê 
ve şandiye wî welatî. 

Berpirsyarên Komara Îslamiya 
Îranê berdewam ret dikin ku 
wan çek û teqemenî ji Husiyên 
Yemenê re şandine. 

Wisa tê xûyakirin ku şandina 
çek û teqemeniyan di mehên 
borî de kêşe û serêşiyeke zaf ji 
bo hêzên leşkerî ên Amerîkayî 
ên cihgir li peravênYemenê 
de saz kiribe. Di hefteyên borî 
de, du mûşek ji herêmên di bin 
destê Husiyan de ber bi aliyê 

etomî û rakirina tehrîmên neftî û bankî 
çerxa aboriya Îranê bixe hereketê. Rike-
berên muhafizekar ên Hesen Rûhanî ji 
pilana nîgatîv ya navbirî di warê aborî 
de, li dijî hikûmeta wî mifahê werdi-
grin, û ew mifahweregirtina siyasî di 
hibijartina bê ya serkomariyê de jî wê 
tundtir be. 
Mes’ûd Nîlî şêvirmendê karûbarên 
aborî ê Hesen Rûhanî ragehandiye, 
ku pirsa sereke ya aborî a Îranê ber bi 
vegeşînê ve naçe, û vegeşîna aborî div î 
welatî de, ne bi alîkariya dahatên neftî, 
belku ji riya sermayedanîna derekî ve 
ser digre.  Hesen Rûhanî îtiraf kir, ku 
vegeşîna aborî ya Îranê hewcehî bi 150 
milyard Dolarî sermayeya derekî heye.

du “nav”ên Amerîkayî di nav behra Sor 
de hatin avêtin. Fermandarê Baregeha 
Nawendî ya Arteşa Amerîkayê ret nekir 
ku Îranî çek û teqemenî şandibin Yemenê, 
lê berdevkê Wezareta Karê Derve ê Îranê 
Behram Qasimiyan ew yek ret kir. 

Lê dîplomateke payebilind ê Îranî ku nex-
wastiye navê wî bihê eşkerekirin, piştrast 
kir ku rejîma Îranê, alîkariyên leşkerî, 
malî û perwerdehiyê ji hevalbendên xwe 
ên Yemenî re dişîne. 
Wî gotiye ku lihevkiirna Îranê digel 
Rojavayiyan li ser pirsa navikî destê 
rejîma Îranê vekirîtir hêlaye, di şerê li dijî 
Erebistanê de. 

takekesî hatibû şandin. Serbarê vê ku 
cîbicîkirina hukmê îdama tawanbaran, 
nekariye ji rêjeya tawanan di Îranê de 
kêm bike, lê berpirsyarên payeblind ên 
rejîmê pêdagir in li ser birêvebnirina 
vî hukmê dijî mirovî, û heya kesên ku 
rexneyê jî, ji vê yasayê digrin, rastî 
girtin û îşkenceyê tên


