
Duheftînameyek Siayasî-Giştî Ye, PDK Îranê diweşîne  www.kurdistanmedia.com/kurdî  
 www.agirimedia.org    Hejmar (293) 04-01-2017 Buha (1000) Tûmen

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

Daxuyaniya Deftera Si-
yasî bi boneya gireva 

girtiyên siyasî
»»» R:3

Piropagendeyên nerast ên rejîma dijîgelî ya Komara Îslamiya Îranê, li dijî siyasetên hekîmane û 
şoreşgerane yên PDKÎ, û bi taybetî li dijî siyaseta PDKÎ ya di warê pêkvegirêdana xebata çiya û 

bajaran, vê carê li jêr maskê mafê mirovan de berdewam e. 

Di kiryareke dijîgeliyane de, yek ji kirêgirtiyên rejîma Îranê bi navê “Elî Sadiqî” berpirsê navenda dijî mafê 
mirovan ya naskirî bi “Navenda Parêzerên Mafê Mirovan di Kurdistan, Kirmanşah, û Îlamê de”, di hevpey-
vînekê de, digel malpera hikûmetî ya “Mersad News”, yek ji malperên ser bi Spaha Pasdaran a terorîstî, derheq 
xebata nû ya di Kurdistana Îranê de, ragehandiye: “Em şahidê çalakiyên van partiyan bi piştevaniya hinek ji 
welatên herêmê di bin navê “Rasan”ê de ne. Bi awayekî ku PDKÎ armancên xwe, wekî xebata medenî û siyasî û 
girêdana wê bi xebata çiya, yan heman çalakiyên terorîstî ragehandiye”.

Ew kirêgirtiyê rejîma Îranê, bi înkarkirina rastiyên Kurdistanê, û xistina cinayetên rejîmê  li stûyê partiyên 
xebatkar û modern ên Kurdistanê, îdi’a dike, ku partiyên Kurdistanê  di terora kesayetiyên medenî û zanayên 
Kurdistanê, zarokan û jinan û hevwelatiyên Kurd de dest hebûne. 
 
Vî kirêgirtiyê rejîmê herwisa gefa vê xwariye ku: “Emê belgeyên cinayetên  Komele û Demokrat bidin nav-
endên navneteweyî, û raporên berdest nîşan didin ku ji jinan mifaha şaş hatiye wergirtin”. Kirêgirtiyê bi navê 
Elî Sadiqî, herwisa rapora Ehmed Şehîd derheq rewşa mafê mirova di Îranê de, girêdayî bi raporên partiyên 
Kurdistanî dizane. 

Ew di demekê de buxtana encamdana karên terorîstî li PDKÎ û partiyên din dike, ku terora Dr. Qasimlo  û Dr. 
Şerefkendî rêberên şehîd ên neteweya Kurd û PDKÎ û kesayetiyên naskirî ên wekî Mela Mihemed Rebî’î ji 
aliyê dezgeha terorê ya rejîma Îslamiya Îranê ve, çend mînakên eşkere ne, ku nîşan didin, ku tohmet û buxtanên 
bê bingeh ên rejîmê li dijî partiyên Kurdistana Îranê, di rastî de, pesna naveroka heqîqî ya rejîmekê ye, ku ew 
bixwe di xulametiya ku jê re dike de, hemû sînorên exlaqî binpê dike. 

Rasan, maskê mafê mirovan ya kirêgirtiyên 
rejîmê vêde dide

Peyama pîrozbahiyê ya rêzdar Mistefa 
Hicrî derheq sersala nû ya Zayînî

Bi boneya cejnên jidayîkbûna Îsayê Mesîh (Silavên Xwedê lê bin), û destpê-
ka sersala nû ya 2017’an, em pîrozbahiyên xwe ên herî germ pêşkêşî hemû 

Mesîhiyên cîhanê û bi taybetî Mesîhiyên akinciyê Kurdistana Îranê dikin. 

Bi hêviya saleke pirr ji aştî û xweşî ji hemû aliyekî re, bi taybetî ew Mesîhiyên 
ku ketine ber qirkirin û zext û zoriya komek aliyên reşbîr û paşvemayî, ku di 
bin navê Îslamê de, aramî û aştiya Mesîhiyan têk didin.

PDKÎ
Sekreterê giştî
Mistefa Hicrî

31.12.2016
11.10.1395

Di Almaniyayê de keske bi tawana ku sîxorî 
ji Îranê re kiriye, tê dadgehîkirin

Hemwelatiyekî Pakistanî temen 31 salî, ku nîştecihê Almaniyayê bû, bi 
tawana ku sîxorî ji  rejîma Îranê re kiriye, di Berlînê de tê dadgehîkirin.

Li gor nûçeyên belavbûyî, ew hemwelatiyê Pakistanî di dozgeriya federal a 
Almaniyayê de ketiye ber lêpirsînê. Aliyê kêm navbirî salekê  di yekîneyên 
îtila’ata  rejîma Îranê de kar kiriye, û herwiha  wî kesî sîxorî bona serokê berê 
yê encumena Almaniya-Îsra’îlê, bi navê  “Rayenhold” kiriye.

 Ew kes di bajarê “Bêrmen”ê de hatiye destbiserkirin, û ji vê demê ve heyanî 
niha di jêr lêpirsînê de ye.

Wî kesî ji ber pere, dest bi karê Sîxoriyê kiriye. Di nûçeyên nû de navê navbirî 
nehetiye bikaranîn, lê belê dema ku dadweriyê nûçeya destbiserkirina wî îlan 
kiribû, bi navê “Sêyêd Mistefa H” gazî kiribû.

“Rayenhold” di gotûbêjeke xwe de, di gel rojnameya Almaniyayê a bi navê 
“Bîld” de, gotoiye ku: “Min hertim bi awayekî eşkere boçûnên xwe derheq 
rejîma Îranê bas kirine”. 

Wî dabû zanîn ku eva nîşaneya vê yekê ye ku rejîma Îranê rexnegiran dêxe bin 
zextê.

Hêjayî basê ye ku hekî tawana kesê tometbar, bê îsbatkirin, ewê 5 salan di 
hepsê de bimîne. 
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S e r g o t a r
Daxuyaniya Deftera Siyasî bi boneya gireva girtiyên siyasî

Rasana Rojhilat, qonaxa nû û 
fesleke din e ji pirtûka pirr rûpel, 

û paja Kurdistana Rojhilat, ku bi 
dehan sal e, li dijî stemkariyê û bo 
selmandina îradeya neteweyî û mirovî 
ya xwe têdikoşin, û qurbaniyê didin  
û şanaziyê tomar dikin, û hemaseyan 
diafirînin. 

Ew fesla ji kitêba Xebat di Pêxema 
Azadiyê de, fesleke dijwar û di 
heman demê de, fesleke pirr ji rûdaw 
û diyarde û remz û sirên nû ne, û 
pêwîstî û û derfet û gefên nû pê re ne. 
Xebata Kurd û Kurdistanê di pêxema 
azadiyê de, û bo gihîştina bi rizgariya 
neteweyî û civakeke azad û geşekirî, 
xebateke yekalî ye, û di pêxema 
berjewendiya tenê çîn û girûpekê de 
nîne, xebateke demkî û di qonaxeke 
zemanî ya taybetî de nine, ku girêdayî 
rewşa taybetî ya navçeyî û derdorê 
be, ku dem derbaz bû, êdî şûnwarek 
ji germahiya wê nemîne, û bibe  arê 
nava keleman de. 

Xebata neteweyekê ye ku mafê wê 
hatiye zewtkirin, û neteweyek e 
ku dixwaze wekî hemû neteweyên 
cîhanê, di pêxema wan de bi azadî 
û yeksanî bijî. Azadî jî tenê azadiya 
siyasî ya tak nagre, belkû sertir ji 
vê, manaya îradeya azadiya jiyanê û 
biryarê dide, ku çi wekî tak û çi wekî 
tex, û ji hemiyan meztir, neteweyek e 
ku mafê cewherî hene, ku azad bijî, û 
hebûna xwe li ser xaka xwe bi xeyal û 
nasname û îradeya xwe ve biselimîne, 
û bineqişîne. 

Tagirên Rasanê

Xebateke bi vî awayî dirêjheyam û pirr naverok, û çav li asoyeke geş û dûr û rohn, tenê li ser milê girûpek û çînekê nine. Xebat 
bo berjewendiya girûpeke taybet jî nine, û di dawiyê de xebatek e ku hemûwekî mirovekî azad û şayî bi xwe û yeksan, di 
nîştimaneke geş û azad d pêkve bijîn. 

 Di vir de ye ku em digihîjin vê binemayê, ku Rasana Rojhilat bi ezmûn ji feslên din ji kitêba xebat di pêxema azadiyê de, û bi 
lênêrîna ji demsalên pêşiya xwe, dixwaze bi moral û hêzeke bibandor ve pêşve biçe. Dibe hemû tex û qatên civaka Kurdistanê 
bigre xwe,  û di vê xebatê de cemawerê Kurdistanê ku hêz û îrade û çavkaniya cihê baweriya rasteqîne ya xebatê ne, bi hemû 
aliyekî ve, tê de beşdar bin, û her girûp û çîn û texek  bi şêwaz û bi riya berdest û bi nirxdan di pêxema azadiyê de, erk bigrin 
stûyê xwe, û mohra xwe li ser xebatê bidin, û bi vî rengî hemû civaka Kurdistanê pêkve wekî netewyeke mafxwarî û xwedî 
îradeya xebatkarane, berbin canê dijminan, û gund û bajar bi wateya xwe ya rastîn, pêkve van xetên dîroka xebatê binivîsin. 
   Cemawerê Rasan pêk tê ji hemû tex û qatên civaka Kurdistanê. Cemawerê Kurdistanê xwediyê pîşe, û endazyar û nivîskar 
û hunermend û jin û law û xwendekar û bazergan û kedkar û cotyar û baxevan û dukandar û karsaz û ronakbîr û mamostayên 
ayînî û …hwd û hemû ew kesane ne, ku di kurdistanê de, sivikatî bi nasnameya wan hatiye kirin, û dilê wan bo azadî û bo 
bexteweriyê lê dide. 

Kerîm Perwîzî
Deftera Siyasî ya PDKÎ bi 

boneya gireva hinek ji girtiyên 
siyasî di girtîgehên Îranê de, û ji bo 
piştevanîkirina wan daxuyaniyek 
belav kir. 

Deqa daxuyaniyê bi vî awayî ye:

Azadiya girtiyên siyasî daxwaza 
hemûyan e

Hemwelatiyên hêja!

Gelên azadîxwaz ên Îranê!

Korr û komelên navdewletî!

Her weke di medyayan de belav 
bûye, hejmarek ji girtiyên siyasî di 
girtîgehên rejîma Komara Îslamî ya 
Îranê de dest avêtine gireva birçîbûnê, 
û heyameke zêde ye ku gireva wan 
berdewam e.

Bi taybetî navê kesên weke Areş 
Sadiqî, Se’îd Şêrzad, Elî Şerî’etî, 
Nizar Zeka û Mihemmedelî Tahirî ji 
hemûyan zêdetir dikeve berçav, jiber 
ku gireva wan dirêjmidehtir e û canê 
wan di metirsiyê de ye.

Di nava wan girtiyan de Se’îd Şêrzad 
Kurde û Areş Sadiqî jî bi sedema 
cudahiya birî û rayan bi 15 sal 
hepsê hatiye cezakirin û niha jî bona 
nîşandana nerazîbûna xwe li hemberî 
destbiserkirina hevjîna xwe, dest 
avêtiye gireva birçîbûnî.

Xelkê azadîxwaz!

Ev çend kes ji girtiyên siyasî, tenê 
ev hejmar in ku dest avêtine gireva 
birçîbûnê, lê di girtîgehên rejîma 
Îslamî ya Îranê de, bi sedan û hezaran 
kes hatine destbiserkirin û di çalên reş 

ên rejîma Îslamî de ne, û tên îşkence 
û azardan, tenê bi tawana bîrûra ya 
cuda û ferq û cudahiyên siyasî û olî û 
tekoşîna bo azadiya xelkê xwe.

Ev hejmara zêde ya girtiyên siyasî di 
Îranê de di demekî de ye ku, dewleta 
“Axayê Rûhanî” qewl û soz ên 
direvîn dabûne xelkê û her di çend 
rojên derbazbûyî de jî, perde liser 
çewaşekariyeke xwe ya din, ya bi 
navê “Menşûra Şaromendiyê” hilda.

Erka piştevaniya ji xelkên azadîxwaz di Îranê de û bitaybet piştevaniya ji girti-
yên siyasî, erkek giştgîr û cîhanî ye, û daxwaza me ji hemû azadîxwazan û hemû 
korr û komelên navnetewî eva ye ku, zext û givaşê bixin ser rejîma sereberedayî 
a Komara Îslamî ya Îranê ku, bê tu ferq û cudahî danînek, hemû girtiyên siyasî û 
yek ji wan Areş Sadiqî, yê ku bi sedema gireva xwe ya dirêjmideh di metirsiyê 
de ye, serbest berde.

Hizba Demokrat a Kurdistana Îranê
Deftera Siyasî

11.10.1395’an a Rojî

31.12.2016’an a Zayînî



3Agirî 04-01-2017  Hejmar (293) Siyasî

Endamekî dilsoz yê PDKÎ 
û serferazê gel, di navçeya 

Serdeştê de malavayî ji jiyanê kir.

Roja Sêşemiyê 11’ê Berfenbara 
1395’an Qadir Mewlanî kurê Heme 
Derwêş û birayê şehîd Ezîz Mew-
lanî xelkê gundê “Reşe Hermê” 
ya navçeya Homlî ya Serdeştê, di 
temenê 65 saliyê de koça daviyê kir.

Qadir Mewlanî di kîmyaba-
rana Serdeştê de, du kur û keçek û 
hevjîna xwe ji dest dabû, û bi “Omer 
Xawer”ê Rojhelat bi navûdeng 
bû, kesayetiyeke xweşnav û cihê 

Endamekî dilsoz yê PDKÎ di navçeya 
Serdeştê koça dawiyê kir

baweriya xelkê navçeyê bû, û 
weke endamekî dilsoz yê PDKÎ bi 

berdewamî çalak bû.

Birayekî Qadir bi navê Ezîz di sala 
1358’an çeka pêşmergatiyê di nava 
refên pêşmergeyên PDKÎ yê de avêt-
ibû milê xwe, û di nava hêza Mo’înî 
ya wê demê de hatibû rêxistinkirin, û 
heyanî sala 1371’an di çiyayê “Quçî” 
nêzîk gundê “Maraxan” di rojekê de 
digel 11 hevsengerên xwe di dema 
pevçûyîna digel Spahê şehîd bûn.

Termê kak Qadir êvariya heman rojê 
di nava girseya gel de di goristana 

Bazara medrekên saxte di Îranê de germ e

Hejmarek ji nûnerên Meclisa Şêvra Îslamî ya Îranê ragehandin ku di Îranê de 
bazaar çêkirina bawernameyên saxte (tezwîr, ce’ilî) germ e. 

Behsa çêkirina bawernameyên saxte cardin di demekê de belav dibe, ku pêştir jî, 
di roja 7’ê Banemera 1394 (2015)’an de, Elî Zerefşan alîkarê Wezîrê Perwerde-
hiyê di warê perwerdeya navgîn (Motewisite) de ragehandibû, ku me du bandên 
çêkirina medrekên tezwîr dîtine, ku nêzî yek milyon bawernameyên tezwîr 
amade kirine, û piştre firotine. 

Di rojên dawiyê yên Xezelwera îsal de jî, Mihemed Sadiq Ekberî serdozgerê 
parêzgeha Hurmozganê, bas ji dîtin û destbiserkirina endamên bandekê kiribû, 
ku 1300 medrekên xwendinê bo qonax û dewreyên cur bi cur çêkiribûn, û firo-
tibûn. 

Malpera Ragehandinê ya Meclisa Şêvra Îslamiya Îranê jî, di raporekê de li jêr 
navê “Bazara germ ya saxtekarên bawernameyan”, nivîsand: “Îrorojê bi piyas-
ekirina (qedemlêdana) li ser riyan, tu dikarî bawernameya lîsansê yan dukturayê 
wergirî, renge di yekem awrîdanê de, ew gotina, cihê heyrîmanê be, lê kesên 
wisa hene, dema ku tu li ber wan re derbaz dibî, pêşniyara firotina medrekên 
tezwîr didin te”. 

Li gora raporên ku belav bûne, kirîn û firotina medrekên saxte di Îranê de, wisa 
bûye carr, ku ew kar ne tenê bi awayekî eşkere, û ji riya belavokên înternetî û 
daxuyaniyên li ser dîwaran tê encamdayîn, belkû hinek ji navendên perwerde-
hiyê jî, bi awayekî eşkere propagendeyê bo bawernameyên cuda û bo mijar û 
nivîsên amadekirî dikin, ku kêrî xwendekaran tê, bo wergirtina medrekê. 

Nûnerê Xuremabadê jî di vê derheqê de ragehand ku: “Domhebûna vê rewşê, 
wê bibe sedema vê ku civaka cîhanî bi çavekî sivik li zana û pisporên welat 
binêre, û ew yek wê zirarê bigehîne pêşeroja zanistî ya welat”. 

Hêjayî basê ye ku di Banemera sala 1387 (2008)’an de bû, ku Elî Kurdan Wezîrê 
Navxwe ê dewleta Ehmedînijad piştî serhişkiyeke zaf, di dawiyê de ragehand ku 
bawernameya wî ya dukturayê saxte ye. 

Di meha derbazbûyî de jî, 58 gotar ku ji aliyê 282 lêkolerên rûniştiyê Îranê ve 
hatibûne amadekirin, bi sedema saxtekariya zanistî (teqelubê Ilmî) ji rîzbenda 
kovarên xwedîhitbar hatina rakirin.

%50 ji bendavên Îranê vala ne

Riza Şehbazî birêvebirê giştî ê lêkolînê, yê Saziya Zewînasiyê, ragehand ku 
rewşa çandiniyê bi sedema hişiksaliyê baş nine, û %50 ji bendavan bêav in. 

Li gora nûçegihaniyan, Riza Şehbazî birêvebirê giştî ê lêkolînê yê Saziya Zewî-
nasiyê, di civîna şêvra hevahengiya çavdêrîkirina kirîza parêzgehê de ragehand, 
ku asta barînê, di Tehranê de normal nine, û %50 ji wan hezar û 200 bendavên 
Îranê vala ne, û wisa dixûye ku wê hişkatî û germehiyeke zêde di pêşiya welatê 
me de be. 

Kêmiya barîna berf û baranê ji sedemên sereke ên hişiksaliyê di hinek herêmên 
Îranê de ye. Ji meha Rezberê heya Befranbarê 51 mm barîn hebûye, ku ew yek li 
gora salên pirr av, %51 kêm bûye. Lê barîna herî zêde di şeş hewzeyên serekî ên girêdayî bi hewzên ava behra 

Xezerê de bûye, ku143 mm bûye, ku li gora sala borî %27 kêm kiriye.

Reşehermê de bi axê hate spartin.

PDKÎ sersaxiyê dibêje malbat û xizim û kes û karê navbirî, û xwe şirîkê xema 
wan dizane.
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Lîstika bi karta dagîrkeran, daviya wê windakirin e

Elî Munezemî

Dîroka têkoşîna gelan bo rizgariya 
netewî wê rastiyê dide nîşandan 

ku azadîxwaz bo ku lîstika dagîrekan 
xera bikin, berevajî zagonên lîstika 
wan pêngavan hildigrin bo wê yekê 
ku lîstik li pey daxwazên dagîrkeran 
nemeşin. Ber hindê jî karîne serkevin 
û zincîr û qeydên bindestiyê li dest 
û piyên gelê xwe vekin û bi azadî û 
serbixwe bijîn.

Li dîroka xebata neteweya me de bo 
azadî û rizgariyê, zaf caran rêberên 
me bi awayek sivik û hêsan baveriya 
xwe bi dijminan anîne û li pey pîlanên 
dijmin yên fêlbazane û durûyane 
livîyane û encam jî bûye şikan û 
sernekeftin li hember wan de. Niha 
û sedsala bîst û yekimîn de carek din 
sinaryoyên bi wî awayî li aliyê hindik 
hêzên kurd ve tê peyrewkirin û li 
Rojavayê welêt de nasnameya netewî 
înkar dikin û haşa li Kurdistanîbûna 
xaka Kurdistana Rojava dikin û dibne 
sedemê rewayîdan bi dagîrkariyê.

Ew xeletiyên ku li serve de me bal 
kişande ser, ew ne xeletiyên taktîkî 
ne, lê ew xeletiyên stratêjîk îne. Siya 
xeletiyek han, dikare bi dehan salan li 
ser xelk û welatê me ve bimîne û riya 
serbestî û azadiyê pir kêşe û zehmetî 
bike.  

Her wek hemû aliyek agehdar e, 
PYD li wê daviyê de stratêja xwe bo 
birêvebirina Rojavayê Kurdistanê 
guhertiye û daxwaza federasiyona 
dêmokratîk bo bakûrê Sûryeyê dike. 
Anku navê Rojavayê Kurdistanê 
guherandiye û kiriye «Bakûrê Sûry-
eyê». Ew pisyarên ku bi sedema wan 
guhertinan bo meriv têne pêş weha 
ne: Gelo PYD bi hilbijartina wê 
stratêjiyê dixwaze Rojavayê Kurdis-
tanê ber bi kîjan qederêve bibe? Gelo 
PYD çi hilbijartinek din li ber dest 
xwe de hebû û li ser binetara kîjan 
zaniyariyan ew pêngava rakiriye?
Di wê gotarê de yê cehd bêkirin ku 
şiroveya rewşa aloza Rojavayê Kurd-
istanê bê kirin û wênayek li kar û rif-
tara akterên cihgirtî li hember hindek 
bijardeyên xûya de cihgirtî were dan 

çawa bi zanîn li ser her yek li wan 
bijardeyan, tiştekê hildibjêrin ku dibe 
sedemê înkara hebûna wan. 

Ew baş haya wan jê heye ku têkdana 
tixûbê welatê xwe bo ku tixûbên qelp 
yên welatên dagîrker werin paras-
tin, li baştirîn rewşê de dikare wek 
gelfiroşiyê were hesibandin. Ew bi wî 
awayî nikarin hebûna xwe biparêzin. 
Eger hebûna xwe jî biparêzin, dûra-
hiya di navbera wê xwe parastinê û 
bindesiya dûbare, zor kêmtir li wê 
yekê ye ku ewan hizir jê kiriye. Bi wê 
hilbijartinê dîsa pêjna lingê celadan 
tê guh û bindestiyek domdar û dîsa 
kuştina şehîdên Kobaniyê ku xevnên 
zarokên ehûrayî têkdide. Çi nexweşe 
ku Rojavayê welatê xwe pêşkêş 
bikî da ku bibe Bakûrê welatek din. 
Xwekêmdîtin bûye kultûrek beredayî 
û li rastî de «bêkultûrî». 

Li ciyê hindê ku axayê xwe bin, 
pêştirîtiyê didne hindê ku xulamokê 
bîhaniya bin. Çima wisa fêrbûne? 
Çima wisa hatine perwerdekirin? 
Azadî û serbestî jî li hember bi-
jardeyên şaş de şermezar dibe.

Gelo lîstikvanên sereke di Rojavayê 
Kurdistanê de ku dibin sedemê wê 
yekê ku kartêkerî hebin li ser PYD bo 
ku bijardeyekê bo xwe destnîşan bike 
kîjanin?
Em dikarin wan lîstikvanan bi wî 
awayî parvebikin:

•Lîstikvanên Kurdistanî: ku pêktên li 
partiyên Rojavayê Kurdsitanê û PKK 
li Bakûrê Kurdistanê û PDK  û YNK 
li Başûr.

•Lîstikvanên herêmî: Dewletên 
dagîrker wek Îran, Turkiye, Sûrya û 
hêzên opozisiyon ên Sûryayê û DAIŞ.

•Lîstikvanên navnetewî: DYA û 
Rûsiya.

Her wek ku hemû dizanin, li destpêka 
serhildana şerê navxweyî li Sûry-
eyê, rêjîma Esed piranîya hêzên xwe 
yên dagîrker li Rojavayê welatê me 
vekişand û PYD wek hêzek xwedî 
bandor xwe organîze kir û desthilat 
li wê parçeyê Kurdistanê girte dest. 
PYD di heyamê wan çend salan li 
desthilatdariya xwe de zaf kar kirine 
ku hem karên erênî bûne û hem jî 
karên neyênî ku dijî berjevendiyên 
netewî bûne. Eger çi PYD karî modêl 
nû li birêvebirinê peya bike û hemû 
grûpên olî û îtnîkî têde pişikdar bike 
û jin têde rolek bilind bilîzin, lêbelê 
li ber ku ew sîstima sîstimek tek-partî 

bû, partiyên din 
ku ramanên ne 
wek ramanên 
PYD hebûn, 
di wê sîstimê 
de cih negirtin 
û li ber hindê 
jî ewê sîstimê 
şert û mer-
cên sîstimek 
dêmokratîk 
winda kir. Ez 
baverim ku 
eger ew sîstima 
daxistî neba û partiyên din jî me-
cala pişikdariyê têde hebana, îro em 
şahidê wê yekê nedibûn ku Encumena 
Damezrîner ya Sîstima Federasiyona 
Bakûrê Sûryeyê bi hêsanî înkara 
nasnameya pişkek li xelkê kurd û 
perçeyek li xaka Kurdistanê bike û 
wisa bidin eyankirin ku dema projeya 
netewî xelas bûye û dibe cihê xwe 
bide bi projeya «Civaka Dêmokratîk». 

Ew yeka jî li siyasetên PKK ve hatiye 
wergirtin, li ber ku PYD li siyaset û 
felsefeya wê partiyê îlhamê distîne. Li 
hember wê siyaseta PYD ku li aliyê 
zaf partiyên Kurdistanî li Rojavayê 
welêt, wek partiya pêşverû û ENKS’ê 
ku siyaset û ramanên wan li siyas-
etên PDK ê li Başûrê welêt nêzîkin, 
dijberî têkirin û ew yeka wek siyaseta 
li holê rakirina projeya netewî û wek 
xeletiyek dîrokî hate nasandin. Hêjayî 
gotinêye ku ew partiyên dijberî wê 
siyaseta PYD, sexmeratî wê yekê ku 
xwediyê hêzên pêşmerge ne, lê hêzên 
xwe li Başûrê Kurdistanê ragirtine û 
naxwazin bi derbazbûna wan hê-
zan pevçûn û şer li gel hêzên PYD 
çêbibin û kurd tê de zerermend be û 
bi riya şerê birakujiyê cihê xwe li Ro-
java de wekin. Îbrahîm Biro, serokê 
ENKS ê çendîn caran li hevpeyvînên 
xwe amaje bi wan tehlûke û neheqi-
yan kiriye.

PYD û Encumena  Damezrîner ya 
Sîstima Federasiyona Bakûrê Sûryeyê 
ku daxwaz li partî û aliyên din jî dike 
ku pişikdariyê bikin di wê projeya 
wan de, armanca wan ne pişikdariyek 
dadmend, lê li ber revayîdan bi kiri-
yarên xwe ye. Her rast li ber wê hindê 
ye ku partiyên din nekarîne heya niha 
li tenişta PYD û li yek sîstimê de kar 
bikin.

Xûyaye ku PYD bêy ku guh bide 
reaksiyûn û kiriyên wan partiyan 
biryar daye ku li riya Encumena  
Damezrîner ya Sîstima Federasiyona 
Bakûrê Sûryeyê ve navê Rojavayê 
welêt jêbibe. Yanî ew bijartina PYD 

ne li ber xatirê bijarde û karên parti-
yên kurdî, lê li ber bijardeyên aliyen 
din yên kartêker li meydana siyaseta 
Sûryeyê û Rojava de ye.

Heya niha jî vekişandina hêzên 
dagîrkerên Sûryayê li Rojava û 
radestkirina Rojavayê welêt bi PYD 
û girêbestên navbera wan ne-zelal in. 
Li pêşxwegirtina wê bijardeyê li aliyê 
wan her du aliyan ve, dikare bizivire 
bo peyvendiyên PKK bi dewleta 
Sûryayê ve li aliyekê ve û peyvendi-
yên PYD bi PKK re li aliyek dinve.
Niha jî ku agirbest bo şerê Sûryeyê 
tê kirin, karbidestên Sûryeyê çendîn 
caran dawa li PYD kirine ku carek din 
Rojavayê Kurdistanê li gorî rêkevtina 
di navbera wan de heyî, radestê wan 
bike. Jêbirina navê Rojavayê Kurdis-
tanê dikare li ber hegeran hanekî be. 

Nabe were ji bîrkirin ku PYD bi afi-
randina destana mêrxasiyê li Koban-
iyê û sekinîna hember DAIŞ’ê karî 
bala zilhêzên wek DYA û Rûsiyayê 
bikşîne ser xwe û hindek alîkariyê jî li 
DYA werbigre. Lê niha ku DYA hemû 
fokusa xwe xistine ser şerê Mûsilê û 
li aliyek din jî ew guhertinên ku li ser 
siyasetên xwe de anîne piştî hilbijar-
tina serokkomariyê, meydana Sûryayê 
bo Îran, Rûsiya û Turkiyayê cih hêştin 
û ew bûne lîstikvanên sereke. Hîç 
yek wan lîstikvanan jî dostên kurdan 
nînin. Diyare ku Îran û rêjîma Esed û 
hêzên opozisiyon li Sûryayê ûTurkiya 
dijminên kurdan e. Rûsiya jî li ber ku 
Turkiyayê razî bike û PYD û kurd jî 
tenê ciyê tirsê bûn bo dîspot Erdoxan, 
diyare ku hemû alî bi hêsanî dikarin 
çavên xwe li hember daxwaz û mafên 
kurdan bigrin. Ewê yekê dikare tirsek 
cem PYD çêkiribe û ew jî teşvîq 
kiribin ku zû guhertinan li bijardeyên 
xwe de bikin.

Helbet PYD li pêkhatina wan 
tehdîdan de bêtexsîr nine. PYD ew 
delîveyên ku li ber dest de hebûn bo 
çêkirina yekgirtinek netewî li Roja-
vayê Kurdistanê de bikar neanîn ku 
bikaribe hegera hebûna xwe 
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Binpêkirina Ewlehiya Saxlemî û Ewlehiya Xwarinê

Beşa Şeşemîn(Dawî): 

Pêşgotin

Li gor belgenameyên Hiqûqa 
Navnetewî, gişt maf û azadiyên 

mirov girêdayî hevdu ne û binpêkiri-
na yek ji wan mafan bandorê ji mafên 
din dike. Li ser vê esasê jî pêwîste 
dewlet(desthelat) li gor rêzik û pren-
sîbên hiqûqî tev bigere û rêz ji wan 
maf û azadiyan bigre. Ku ev tişt pêk 
nehê, aştî û ewlehiya navxwe û her 
wiha navneteweyî ne pêkan e. Di Ra-
porta Geşepêdana Mirovî de, amaje bi 
heft hêmanên bingehîn yên "Ewlehiya 
mirovî" hatiye kirin. Di vê gotarê de 
ku gotara dawî ya girêdayî vê mijarê 
ye, dê diçarçûveya mafê jiyanê de 
hêmanên Ewlehiya Xwarin û Ewle-
hiya Saxlemiyê bi kurtî û bi hev re 
bên şirove kirin(ji ber ku ev du şaxên 
ewlehiyê pir nêzîk hevdû û xwedê 
pênaseyên zelalin). Di berdewamiyê 
de jî dê bandora binpêkirina ewlehiya 
mirovî ji aliyê îranê ve, bitaybet li 
rojhilata kurdistanê bê şirove kirin.

Kilîla Peyvan: Mafên Mirovan, 
Ewlehiya Mirovî, Ewlehiya Saxlemî, 
Ewlehiya Xwarinê, Rojhilatê Kurd-
istanê

Mafê Jiyanê, Xwarin û Saxlemî

Mafê jiyana weke mafê herî bingehîn 
yê mirov tê pênase kirin û li gor pren-
sîbên hiqûqî, parastina ev mafê xwedê 
statuya fermanî erkê dewletê ye. Her 
wekî me di gotarên berê de jî amaje 
pê kir, bingeha gişt maf û azadiayan 
parastina rûmeta mirovî û mafê jiyanê 
ye. Ji ber vê çendê jî, cîbicîkirina her 
yek ji heft hêmanên ewlehiya mirovî 
bi awayeke rasterast bandorê ji mafê 
jiyanê dike, Lê mafê jiyanê herî zêde 
girêdayî wan du şaxên ewlehiya 
mirovî ye. 
Asta tendirûstiya civakê û her wiha 
destnîşankirina xeta xizaniyê bi wan 
du hêmanan tê texmînkirin. Li ser 
vê esasê, her di destpêka qeydkirina 

kevneşopiya navneteweyî û pejiran-
dina belgenameyên mafên mirovan 
de heya îro, mafên ku di hindurê 
wan du hêmanan de cih digrin, di 
asta navneteweyî û herêmî de bûne 
rojeva rêjeyek zor li danûstandin û 
gengeşeyên hiqûqî. 
Danezana Gerdûnî ya Mafên 
Mirovan( xalên 24, 25), Peymana 
Navnetewî ya Mafên Siyasî û 
Medenî (Xalaên 11(1), 12), Peymana 
Navnetewî ya Mafên Aborî, Civakî 
û Çandî (xalên 11, 12 û 25'ê (benda 
yekê)), Peymanên  Cenewreyê(1949) 
û her du Protokolên Pêvek(1977), 
Peymana Mafên Zarokan(xalên 6, 
24 û 25), Peymana ji Hole Reki-
rina Hemî Awayên Cidakariya Dijî 
Jinê(Xalên 11 û 12), Destûra Dadgeha 
Ceza ya Navneteweyî û hwd û hin 
belgenameyên herêmî weke Rêzik-
nameya Civakî ya Ewropayê û Rêzik-
nameya Afrîqayê ya Mafên Mirov û 
Gelan wan mafan garantî dikin. 
Helbet asta cîbicîkirin gişt maf û 
azadiyan girêdayî asta bawerî û 
girêdariya dewleta ye lê her çawa be 
jî pêwîste dewletên cihanê di pêngava 
yekem de li mafê jîyanê û di pên-
gav duyêm de li maf û azadiyên ku 
bingeha xwe li mafê jiyanê digrin, rêz 
bigirin.
Binpêkirina Ewlehiya Saxlemî û 
Xwarinê ji aliyê Îranê ve

Li Îranê nebûna ewlehiya xwarin û 
saxlemiyê tu car nayê înkar kirin. 
Restiya balkêş ev e ku weke gişt 
şaxên ewlehiyê, desthilat wan du 
şaxan jî bi berçavkê ewlehiya netewî 
mêze dike û di pîlansazî û nirxand-
inên xwe de li dewsa mafên mirovan, 
berjewendiyên siyasî esas digre. 
Rejîm pirsa nebûna ewlehiya xwarin 
û saxlemiyê girêdayî nebûna şert û 
merên bingehîn û sistiya xwe nabîne 
û di piraniya daxuyaniyên wezaretên 
têkeldar de tenê sozên vala cih digrin. 
Di pratîkê de jî, ber bi jor çûna 
berdewam a bihayê xwardemenî û 
xizmetên girêdayî saxlemiyê nîşaneya 
vê çendê ne ku tu ewlehî ji bo gelên 
îranê di wan du şaxan de nîne. Di 
halekê de ku piraniya dewletên cîhanê 
hêmanên ewlehiya xwarin û saxlemi-
yê derbazî xal û yasayên hiqûqa 
navxwe kirine, di Komara Îslamî de 
ne bi tenê bi navê hemî hevwelatiyan, 
ji bo çîna xizan jî tu yasayekê ku wan 
mafan misogerbike nehatiye pejiran-
din. 
Ji aliyê din, mirov dikare dereng 
mana biryara avakirina Konseya 

bilind ya Saxlemiyê ji aliyê rejîmê 
ve(ku bihara îsal hat pejirandin û yek 
ji erkên vê destnîşankirina pêvanên 
ewlehiya xwarin û saxlemiyê ye) 
nîşaneyek zelale ji vê çendê binirxîne 
ku rejîmê hêş tu girîngiyen nedaye 
van du beşan. 

Binpêkirina Hêmanên Ewlehiya 
Mirovî û Encamên vê

Di jêr bandora tevgerên mafên 
mirovan de û bi taybet di heyama sê 
dehsalên dawî, pênaseya serweriyê 
hatiye guhertin û îdî di wateya Wist-
faliyayî(1648) de sinordar nîne. Li 
gor pênaseya nû dewlet berpirsiyar 
e ku maf û azadiyên mirov misoger 
bike û pêngavên pêdivî ji bo ji hole 
rakirina gef û talûkeyên li ser mafên 
mirovan rake. Yek ji nîşaneyên 
vê guhertinê pejirandina Raporta 
Geşepêdana Mirov ya sala 1994'ê bû 
ku bi awayeke berfireh li ser hêmanên 
ewlehiya mirov sekinî. Ev belgename 
destpêkek bû ji bo dubare tekez kirina 
li ser maf û azadiyên gelên bindest 
weke gelê Kurd. 

Her wekî ku di beşên din de me 
amaje pê kir di Raporta Geşepêdana 
Mirovî de heft hêmanên ewlehiya 
mirovî hatin pêşkêş kirin ku jiyana bi 
rûmet ya mirov girêdayî cîbicîkirina 
wan hêmana ye û dema ku yek ji wan 
bikeve xetereyê bê şik dê bandorê li 
ewlehiya civakê bike û bibe bingeha 
têkçûna aştî û ewlehiya navxweyî û 
navdewletî. Ev binpêkirin bi taybet 
dema ku ji aliyê desthilatê li dijî gelên 
blindest pêk bê dê bertekên tund ji 
aliyê gel bi du xwe re bîne. Tu ferq 
nake ku kîşan maf be. Yan kîşan 

hêman bikeve xetereyê. Girîng ev e 
ku di hiqûqa navneteweyî dewletê 
berpirsiyarê cîbicîkirina wan maf 
û azadiyan dizane û sistî û qisûra 
dewletê dê bibe sedemê berpirsiyariya 
navneteweyî. 

Encam

Komara Îslamî di heyama desthilat-
dariya xwe de tu girîngîyek nedaye 
cîbicîkirina mafên mirovan. Dema ku 
mirov li teksta yasa û rêzikên hiqûqa 
navnetewî dinêre, digehê vê encama 
tal ku gelên li îranê dijîn û bi taybet 
gelê Kurd, li maf û azadiyên destpêkî 
jî bêparin û guhertinên pêwîst di vê 
derbarê de û çarçûveya sêgûşa desthi-
latdariya axûndî de jî ne pêkan e.
 Lêkoler li ser vê bawerê ye ku gişt 
awayên gef û talûkeyên li ser ew-
lehiya navxwe û her wiha ewlehiya 
navneteweyî, di encama kiryarên re-
jîmê de pêk tên. Di wan rêze gotaran 
de her car encam tawanbariya rejimê 
û sûcdar bûna vê bû. Ji ber ku bin-
yada vê li ser esasê binpêkirina mafan 
hatiye damezrandin û ji bo gihiştina 
bi berjewendiyên xwe yên taybet, tu 
sinorên hiqûqî nas nake. 
Di derbarê ewlehiya xwarin û ewle-
hiya saxlemiyê jî disa ev tişt dubare 
dibe û bêkêrîya siyasetên dewletê 
û bitaybet bexêrîya wan ji bo xelkê 
rojhilatê kurdistanê bi awayeke eşkere 
tê dîtin. Li ser vê esasê jî pêdiviya 
Kurda bi guhertinê heye. Guhertinek 
ku li derweyî desthilatê bê kirin û 
bibe sedemê misogerbûna maf û 
azadiyên mirovan û bitaybet hêmanên 
ewlehiya mirovî. 

*Mamosteyê berê yê Zanîngeha 
Mihabadê

Sabir Ebdollahîzad 

û kurdan biselimîne. Niha jî 
li ew dema kurt de ku PYD 

li ber destan de heye, eger wê fer-

sendê bikar neyîne bo ku aliyên din li 
hêzên kurd razî bike û hemû bi hevre 
pêdagirî ser nasnameya xwe bikin lê 

xwedî derkevin, bi qewlê kurdan gotî: 
Hemû yê bi hevre av û av herin. Ez 
hêvîdarim ku qet rojek wisa nebînim.
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webûnê kiriye şîeyan 
ji wan re wiha gotiye, 
“Ji aliyê ve me ve ti 
pirsgirêk nîne, lê hûn 
dê çawa Îran û Tirkiyê 
razî bikin.”
 
Rastî ew e ku herdu 
dewletên navborî heta 
niha serxwebûna Kurd-
istanê qebûl nekirine. 
Lê herdu dewlet jî û 
hemû pêkhateyên Iraqê 
û hemû hêzên navnetewî baş dizanin 
bi rewşa û mercên niha Hewlêr û 
Bexda nikarin bi hev re bimînin.
 Ji ber vê yekê ez dibêjim rêveberiya 
Herêma Kurdistanê di sala 2017an 
de li ser daxwazkirina serxwebûnê 
berdewam be.
 
Lê çareseriya nû ya vê qonaxê ya ji 
bo pirsgirêkên Hewlêr û Bexdayê ew 
e, ku Iraq û Kurdistan li ser bingehê 
konfederalîzmê hev bigrin. Ev yek ti 
dewletekê aciz nake û hemû alî jî dê 
jê bixwin. Kurdan xweserî ceriban-

Hêmin Ebdullah

Beriya çend rojan li Zanîngeha 
Amerîkayê ya Duhokê li ser 

serxwebûna Kurdistanê konferaseke 
girîng hat sazkirin. Herçend min 
biyar dabû ez di hefteya dawîn a 
sala 2016an de li ser mijareke rojane 
binivîsim jî, lê min dît ku bo destpêka 
sala nû ji pirsa bi salane em ji xwe 
dipirsin “Serxwebûna Kurdistanê 
nêzîk e?” ti mijar girîngtir nîne.
 
Heta nîvê sala 2016 dema behsa 
serxwebûna Kurdistanê dihat kirin 
serkirde û rêberên me digotin; “Ev 
mafê me ye lê hê jî dema wê nehati-
ye.” Lê meha borî dema operasyona 
Mûsilê dest pê kir tona dengên wan 
hat guhertin.
 
Vê carê mijara serxwebûnê li şûna 
medyayê li Bexdayê hat gotubêjkirin. 
Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî herî 
dawî diyar kir ku li gel Tirkiyê hê jî 
mijara serxwebûnê bi awayekî fermî 

nehatiye gotubêjkirin lê ev mijar dê 
salê bê de were gotubêjkirin.
 
Li gel her tiştî ez bawer nakim ku sala 
2017ê bibe sala serxwebûna Kurdis-
tanê. Serokê Rûsyayê Vladimir Pûtîn 
di civînekê li gel rojnamevanan de 
mijara serxwebûna Kurdistanê weke 
mijarekê navxweyî ya Iraqê da û got 
Rûsya naxwaze xwe tevlî karên navx-
weyî yê Iraqm bike.
 
Heger mijara serxwebûnê were 
paşxistin dê rê li ber destwerdanê 
veke. Li gel vê yekê ra û îradeya 
iraqiyan nîne li ser mijara pêkve bijîn 
yan nejîn bidin.
 
Ew belgename û beyana Emar el 
Hekîm amade kirî û beşeke mezin a 
şîe û kurd piştgiriyê dikin, dikare bibe 
bingeheke baş ji bo gotûbêjen pêkhat-
eyên li Iraqê ji hev çi dixwazin.
 
Endamekî şanda Kurdistanê ya ser-
dana Bexdayê kirî ji min re got, dema 
wan li Bexdayê behsa mijara serx-

Serxwebûna Kurdistanê nêzîk e?

Wezareta Ewqaf a Hikûmeta Herêma Kurdistanê, ragehandiye ku tu hizbek nikare berpirsên rejîma 
Îranê rasterast bi Kurdistanê bang bike. 

Nûçegihaniyên Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragehandin ku Wezareta Ewqaf a Hikûmeta Herêma Kurdis-
tanê derheq beşdariya nûnerê rejîma Îranê di konferansa Şafi’î de, nîgeraniya xwe eşkere kiriye, û na-
meyeke nerazîbûyînê jî pêşkêşî fermangeha Pêwendiyên derve ên Hikûmeta Herêma Kurdistanê kiriye. 

Di vê derheqê de Merîwan Neqşbendî birêvebirê Pêwendiyên Wezareta Ewqaf a Hikûmeta Herêma Kurd-
istanê ragehandiye ku tu partiyek nikare bi tena sere xwe berpirsyarekî rejîma Îranê vexwîne nava Kurd-
istanê. Eva pirseke pirotokolî ye, û pêwendiya wê bi Hikûmeta Herêma Kurdistanê ve heye, lewra yak u 
hatiye kirin, di konferansa şafi’î di Silêmaniyê de, berevajiyê wan binemayan bûn ku Hikûmeta Herêma 
Kurdistanê daniye. 

Neqşbendî herwisa ragehandiye ku navçe û bi taybetî Îraq û Sûriye di nava rewşeke aloz de ye, lê rejîma Îranê press konferansekê di Silêmaniyê d ebi rê ve dibe, û tê 
d e li dijî alioyên Sunnî, Amerîka ûp hinek aliyên din daxive. 

Rewşa nebaş a girtiyên siyasî di Îranê de meşek nerazîbûnê çê kir

Di roja derbazbûyî de 13’ Berfenbarê, bona piştevanîdana bi girtiyên siyasî û girtiyên di gireva birçîbûnê de, xwepêşandandanek li ber deriyê girtigeha 
Êvînê , hate lidarxisatin.

Li gor nûçeyên belavbûyî, “Areş Sadiqî” girtiyê siyasî ku di benda 8 a girtigeha “Êvînê” de dimîne, eva 71 roj in ku di gireva birsîbûnê de ye û rewşa tendirûstiya wî 
gellek xirap e.

Herwiha pizîşkan dane zanîn ku rewşa tendûrûstiya wî nebaşe û cihê metirsiyê ye, û metirsiya mirinê jî li ser wî heye.

Hêjayî basê ye ku, ji ber rewşa nebaş a girtiyan, roja Înê “Îlyas Hezretî” yê nûnerê Meclisa Îslamî yê Tehranê, di nameyekê de bona Dezgeha Dadweiyê, daxwazê dike 
ku li ser rewşa nebaş a Areş Sadiqî û Elî Şerî’etî were sekinandin.

Wan girtiyên siyasî dane zanîn ku heyanî di dadgeheke dadperwerane de derbaz nebin, ew dest ji gireva xwe ya birçîbûnê bernadin.

Rêxistina parastina mafê mirovan daye zanîn ku, ji rewşa hindek girtiyan tu agahî li ber dest nine, û divê rewşa nebaş a girtiyên di gireva birçîbûne de were sekinandin.

Wezareta Ewqafê ji beşdariya nûnerê rejîma Îranê di 
konferansa Şafi’î de nerazî ye

din lê dîtin ku di encama rêkeftinan 
de Bexda bihêztir dibe poşman bûn. 
Piştre jî fereralîzim ceribandin. Dema 
ku rêveberiyekî wekî ya Nurî Malikî 
mezhebperest bû desthilatdar, me dît 
ku wî rêkeftin hilweşandin û mafê 
kurdan nedan. Ji ber vê yekê çare-
seriya kutayî serxwebûn e.
 
Eger di vê qonaxê de serxwebûn 
zehmet be, bi sistema konfederalî 
ku hikûmetên heremî ji ya navendî 
tê bihêztirkirin, Hewlêr dikare heta 
heyamekê weke yariya mişk û pisîkê 
xwe ji Bexdayê bihêz rizgar bike.
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Yildirim: “Hevpeymaniya 
navdewletî bi derev şerê 

DAÎŞ’ê dikin”. 

Piştî sefera serokwezîrê 
Îsraîlê bo Bakûya Azerbay-
canê, Wezareta Parastinê 
ya rejîma Îranê daxuaniyek 
weşandibû, û tê de rage-
handibû ku Tehran wan 
kiryaran tab nake. 

Hertim evraz û nişîv di 
pêwendiyên di navbera 
Azerbaycan û Îranê de 
hebûne, û hindek ji sedemên 
sartirbûna wan pêwendiyan 
bi vî awayî ye: 

Piştevanîkirina rejîma 
Îranê ji girûpên tundrew ên Îslamî 
ên dijberî dewleta laîk ya Azerbay-
canê li nav welatê Azerbaycanê de, û 
piştevanîkirina ji Ermenistanê ku wek 
dijminê Azerbaycanê tê hesibandin.

Birêveçûna çend meşên nerazîbûnê 
ji aliyê Azeriyên vî welatî ve li dijî 
tepeseriya Azeriyan ji aliyê rejîma 
Îranê ve.

Girtina 22 hemwelatiyên Azerî 
di Adara sala 2012’an de, ji aliyê 
berpirsyarên dewleta Azerbaycanê bi 
tawana ajantiya ji Îranê re.
Kirîna çek û cebilxaneyan ji Îsraîlê 
bi qasî 1.6 milyard Dolarî, û tîcareta 

di navbera her du aliyan de, ku nêzî 4 
milyard Dolarî dibe, û herweha Îsraîl 
duyemîn welatê bikarhînerê petrola 
Azerbaycanê ye. 

Hêjayî basê ye ku rejîma Îranê ku 
bi xwe di nava karûbarên piraniya 
welatên herêmê de destêwerdanê 
dike, niha jî gefên tund li Azerbay-
canê dixwe, û dixwaze Azerbaycan li 
gora berjewendiya wan pêwendiyên 
xwe yên siyasî danê. 

Lê ew helwesat serokê parlementoyê 
di hemberî daxuyaniya Wezareta 
Parastinê ya Îranê de, nîşana bêzariya 
wan ji destêwerdanên bê cî ên rejîma 
Îranê ye.

Karayilan: “Emê ji Şengalê 
derkevin” 

Nerîna 
Lîderan

Ken Gross: “Ji bo dostan-
iya Amerîka û Kurdan li 

dîrokê binerin”.

 Cewad Larîcanî: “Bi tu 
awayî em cezayê bidarve-

kirinê narakin”.

Pêywendiyên di navbera rejîma Îran û Azerbaycanê de, sir û 
sar dibin

Mêrkil: Terorîzma Îslamxwazane kêşeya herî mezin e, ku pêsîra 
Almanyayê girtiye

Alozî di pêwendiyên di navbera 
rejîma Îran û Azerbaycanê de 

çê dibin, û nûnerekî parlementoya 
Azerbaycanê gefên cidî li rejîma 
Îranê xwarin. 

Li gora nûçegihaniyan, nûnerê par-
lementoya Azerbaycanê ragehandiye 
ku hekî Komara Îslamiya Îranê 
êrîşî ser Azerbaycanê bike, wê li ser 
xerîteya cîhanê bê jêbirin, û wê bi ser 
pênc welatan de bê parvekirin. 

Ugtay Usadof serokê parlementoya vî 
welatî di civîneke parlemanî de got ku 
hikûmeta Îranê nabe destêwerdanê di 
nava karûbarên welatê me de bike. 

Navbirî tevî îşarekirina bi gefên 
hikûmeta Îranê li dijî Bakûyê, derheq 
sefera vê dawiyê ya Netanyaho bo vî 
welatî got: “Dibe ku her du welat rêz 
ji hevdu bigrin”. 

Nûnerekî din ê parlementoyê jî 
bi navê Qudret Hesen Qulîyof di 
axavtina xwe de, ya ku li dijî rejîma 
Îranê de bû, ragehand ku gefxwarina 
hikûmeta Îranê, li dijî Azerbaycanê, 
êrîş e li ser wî welatî, û nabe ew gefx-
warina rejîma Îranê li Azerbaycanê bê 
bersiv bimîne. 

Angêla Mêrkil “sedr e’izem” 
a Almanyayê ragehand ku, 

dema hinek kes daxwaza pe-
naberiyê di welatê te de dikin, lê 
piştre dest bi êrîşên wekî êrîşa bi 
kamyonê li Berlînê de dikin, cihê 
nîgeraniyê ye, û me bêzar dike. 

Angêla Mêrkil “sedr e’izem” a 
Almanyayê got, serbarê vê ku sala 
2016’an, sala “ezmûnên bizehmet” 
bû, lê dîsan jî Almanya wê bi ser kêşe 
û astengiyan de serkeve. 

Xanima Mêrkilê got: “Emê bi doman-
dina jiyan û karê xwe yê rojane, bêjne 
terorîstan, ku hûn bikujên tejî ji nefret 
û bêzariyê ne, lê eva hûn nînin, ku ji 
me re diyar dikin ku em çawa bijîn, 
em azad in, û me nihêrîneke vekirî bi 
jiyanê heye”. 

Çend rojan berî niha bû ku terorîstekî 
bi navê Enîs Amirî bi barhilgirê êrîşî 
ser bazara kirîsmesê kir û 12 kes 
kuştin.

Pêştir jî penaberekî bi bivirê êrîşî ser xelkê di nav şemendeferê de kiribû, û pênc 
kes birîndar kiribûn. Penaberekî Sûrî jî ku daxwaza wî ya penaberiyê hatibû 
retkirin, êrîşeke xwekujî kire ser meyxaneyekê, û 15 kes birîndar kirin. Ew çend 
êrîşên terorîstî bûne sedema vê ku Mêrkil di warê siyaseta xwe ya wergirtina 
penaberan de, bi tundî bê rexnekirin.

Mêrkil ku heya niha sê caran kariye posta “sedr e’izem”iya Almanyayê bi dest 
bixe, dixwaze ku di hilbijartina meha Îlona îsal de jî, beşdariyê bike, û renge wê 
carê, jê re rikeberiya herî bizehmet be.
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jinên şoreşger ên di nava PDKÎ de, cihê şanaziya gelê Kurd, bi taybetî di Rojhilata Kurdistanê de ne

     

Soreya Mistefayî:

“Gellek caran min tîmên 
teşkîlatî ên pêşmerge 

xwedî dikirin, û şanazî bi 
kar û xebata xwe dikir”.

So’da Kakereş: 

“Çavnihêriya min ji 
hevjînê min ew e ku 
berdewam be li ser 

şoreşê”. 

Çînî Minberî: 

“Rojên herî nexweş ro-
jên belavbûna nûçeya 

şehîdkirina Dr. Qasimlo 
û 2 mamên min yên 

pêşmerge bûn”.

Zîba Salihî: “Roja herî 
nexweş ya jiyana min 

ew roj bûn ku, ez li xe-
rîbiyê û li derveyî welat 
û di nava kempên Hizba 
xwe de bûm ku, 2 bira 

û xûşkek min di temenê 
ciwaniyê de koça dawiyê 

kirin”. 

Behar Rostemî: 

“Di temenê 16 saliyê 
de, min dest kir bi karê 

teşkîlatî”.

Şemam Fetahzade:“Dr.
Şerefkendî hat û serdana 
me kir, bo cara yekemîn 
bû ku min rêberê xwe ji 
nêzîk ve dît û ez pir dilşa 
û kêfxweş bûm, ew roja 
han tu carî ji bîra min 

naçe”.

Helîme Elîzade: “Roja 
herî nexweş a jiyana 

min, ev roj bûn ku hêzên 
PDKÎ ji Kurdistana Ro-
jhilat vekişiyan, û meqer 
û baregehên xwe ji nû ve 
li Kurdistana Başûr ava 

kirin.”

Soxra Qazî: 

“Rojên herî tal û nexweş 
ên jiyana min vedigerin 
bo roja şehîdketina Dr. 

Qasimlo û Dr. Sadiq 
Şerefkendî”.
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Xwendingehek li Merwdeşta parêzgeha Fars rastî şevatê hat, ku 8 dersxwan rastî 
şevitîneke kûr hatin.

15’ê Sermaweza sala 1391 (Çileya Pêşîn a sala 2012)’an, xwendingeha Şînavê 
ya Pîranşarê li parêzgeha Urmiyê rastî şevateke dilêş hat, ku agirgirtina sobeya 
neftê bû sedema vê ku 28 dersxwan bi giranî birîndar bibin, û du dersxwan jî 
canê xwe ji dest bidin. 

Mixabin gellek caran di hinek ji xwendingehên Îranê de, karestaa agirgirtina 
sobeyên neftî, ya jêçûna gazê ji sobeyên gazê, dibe sedema şevitîn, birîndarbûn, 
jehrîbûn û canjidestdana dersxwanan.

Her rojê, çar kedkar jiyana xwe ji dest 
didin

Xwendingehek li Kirmaşanê agir girt

Rewşa girtiyên di nav girevê de, ne baş e

Rojane çar kedkar li bajar û 
bajarokên Îranê de, bi sedema 

bûyerên kar jiyana xwe ji dest 
didin.

Nûçegihaniyên rejîma Îranê belav 
kirin, di her rojekê de, bi sedema 
nebûna ewlehiya kar, û berçavnegir-
tina standardên kar, çar kedkar jiyana 
xwe ji dest didin. 

Birêvebirê giştî ê Çavdêriyê a Weza-
reta Te’awon, Kar û Xweşbijîwiya 
Civakî a rejîmê di vê derheqê de 
ragehand ku di Îranê de, aliyê kêm 
rojane 4 kedkar bi sedema bûyerên 
kar jiyana xwe ji dest didin. 

Herwisa li gora gotina yek ji ber-
pirsyarên rejîma Îranê di civîna 
“Îmenî”, “Bêhdaşt” û Jîngehparêziyê 
de, rojane 20-24 kedkarên avahîsazi-
yê, bi sedema nexweşiyê jiyana xwe 
ji dest didin, û herwisa tenê di sala 
borî de zêdetir ji yek hezar û 400 kes 

Malpera “Hirana” yê di 
raporekî de belav kir ku 

girtiyê siyasî “Areş Sadiqî” di 
rewşekî ne baş de ye, û bi sedema 
têkçûna rewşa saxlemyê, navbirî bo 
nexweşxaneyê hatiye veguhaztin.

Vê malperê eşkere kir ku bi sedema 
dilkutok û tengenefesî û dabezîna asta 
zexta xwînê û herweha verêşiyana 
xwînê, Areş Sadêqî bo nexweşxaneya 
Taliqaniyê hatiye veguhaztin.

Areş Sadiqî ku xwendekarekî ji 
xwendinê bêpar kirî û girtiyekî siyasî 
ye, heyamê 64 rojane ku daketiye 
nava gireva birçînûnê de.

Areş Sadiqî yê girtiyê siyasî, bi 
nîşaneya nerazîbûna xwe seba dest-
biserkirina hevjîna xwe, dest avêtiye 
gireva birçîbûnê û eva heyamê 64 
rojane ku di nava girevê de ye.

Wê di nameyekî vekirî de nivîsandiye 
ku, “Di vê qada neberaber de, take 
darayîya jiyana min canê min e, 
lewra heya dawiya jiyana xwe, ezê di 
pêxema bidestxistina mafên rewa ên 
hevjîna xwe, bisekinim”.

Golrox Îbrahîmî yê hevjîna Areş 
Sadiqî bi tometa “Teblîx li dijî Nizam 
ê û herweha bêrêziya bi pîroziyan” bi 
6 sal hebsê hatiye cezakirin.
Rêkxistina lêborîna navnetewî di 
raporekî de nivîsanidye ku Golrox 
Êbrahîmî bi sedema nivîsandina 

ji kedkarên avahîsaziyê jiyana xwe ji 
dest dane. 
Li gora amarên rejîma Îranê, di heya-
ma 5 salan de, nêzî 10 hezra kedkarên 
avahîsaziyê bi sedema bûyerên kar, 
canê xwe ji dest dane. 

“Merg û mirina bi bêdengî ya ked-
karan” (Mergê Xamûşê kargeran) 
destepeyvek e, ku di nav çalakên 
mafê kedkarên Îranê de, derheq 
mirina sedan kedkaran di salê de, bi 
sedema bûyerên di dema karkirinê de, 
tê bikaranîn.

çîrokekî ku hêj nehatiye çap û be-
lavkirin, hatiye dadgehîkirin.

Rewşa xirab a saxlemiya Areş Sadêqî 
û herweha daxwaza serbestberdana 
Golrox Îbrahîmî, boye sedem ku di 
torên civakî de pêleke berfireh ya ner-
azbîbûnê di navxwe û derveyî Îranê 
de serî hilde.

Eva di demekî de ye ku di gelek 
girtîgehên din ên Îranê de jî, çendîn 
girtî daketine nava girevê de.

Mortêza Moradpûr jî tenê rojekî piştî 
Areş Sadêqî li girtîgeha Tewrêzê, 
daketiye nava gireva birçîbûnê de, û 
herweha rewşa Elî Şerî’etî yê girtiyê 
siyasî jî, piştî 58 rojan destberdan ji 
xwarinê, ne baş hatiye ragehandin.

Hevdem Se’îd Şêrzad li girtîgeha 
bajarê Kerecê û Hesen Restgar li 
girtîgeha nawendî ya bajarê Urmiyê 
jî, niha di nava gireva birçîbûnê de 
ne.

Birêveberê giştî ê Îdareya Perw-
erdehiya Kirmaşanê ragehand 

ku xwendingeheke gundê Serabile 
ya navçeya Qezançî a Kirmaşanê 
agir girtiye. 

Li gora nûçegihaniyan, Selman 
Muhibî birêveberê giştî ê Îdareya 
Perwerdehiya Kirmaşanê ragehandiye 
ku bûyera agirgirtina xwendingeha 
gundê Serabile ya Kirmaşanê rast 
e, û bi xweşî ve, wan zû kariye agir 
vemirînin. Di vê agirgirtinê de jî, tu 
kesî zirar nedît.

Li gora gotina navbirî, sedema agir-
girtina xwendingehê, xirabiya sobeya 
xwendingehê bûye, û piştî vê bûyerê 
Îdareya Nûsaziya Xwendingehan 
biryar daye ku heya mehek din, xisara 
gihîştî bi vê xwendingehê cubran 
bike, û şûfajê bikêşe vê xwendingehê. 

Di vê pola xwendingehê de, 25 dersx-
wan mijûlî dersxwendinê bûn, ku ma-
mostayê xwendingehê zû ji agirgirtina 
sobê dihese, û bilez wan ji vê odeya 
xwendinê de derdixîne.

Gundê Serabile li 30 km bakûra ro-
java ya Kirmaşanê de ye. 
Parêzgeha Kirmaşanê bi du milyon 
nifûsa xwe ve, xwediyê 325 hezar 
dersxwanan di qonaxên cur bi cur ên 
xwendinê de ye. 
Hêjayî basê ye, ku birêvebirê giştî 

ê Îdareya Nûsazî, Çêkirin û Ama-
desaziya Xwendingehên parêzgeha 
Kurdistanê ragehandibû ku niha 
570 xwendingeh hene ku xwediyê 
sîstemên germkirinê nînin, û %40 ji 
xwendingehên Kurdistanê hewcedarê 
qahîmsaziyê ne.

Serbarê vê ku berpirsyarên pêwendî-
dar qewlê pêregihîştina bi rewşa 
xwendingehan didin jî, lê berde-
wamiya agirgirtina xwendingehan 
di Kurdistanê de, nîşan dide ku di 
piktîkê de ne wisa ye, û qewlên xwe 
bi cih nahînin. Lewra em berdewam 
şahidê bûyerên bi vî rengî di Kurdis-
tanê de dibin. 

Bo mînak di 18’ê Rêbendana 
sala 1376 (Şibata sala 1998)’an, 
xwendingeheke bajarê Şift li parêzge-
ha Gîlanê rastî agirberbûnê hat, ku 
rabûna ba, bû sedema vê ku sobe 
agir bigre, lê bi hewla mamostayê wê 
pola xwendinê, xisareke wisa negiha 
dersxwanan. 

Li roja 24’ê Befranabara 1383 (Çileya 
Paşîn a 2005)’an, xwendingehek li 
Sifîlana Lordiganê ya ser bi parêzge-
ha Çarmehala Bextiyarî, rastî agir-
girtinê hat, ku 13 dersxwanên keç û 
kur bi vê sedemê şevitîn. 

Di roja 14’ê Sermaweza sala 1385 
(Çiriya Paşîn a sala 2006)’an: 
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Heta niha jî li Kurdistanê yek 
ji sedemên sereke yên girtin 

û rawestandina rojname û kovarên 
kurdî, rewşa aborîya xirab û kêmbûna 
piştgiriya darayîye. Seydayê Cegerx-
wîn hîn di salên 50 ji sedsala borî de 
bîra vê meseleyê kiribû û daxwaz li 
kurdan kiribû ku li kovara Hawarê ya 
Mîr Celadet Bedirxan xwedî derkevin 
û pere û alîkarya darayî jê re bişînin. 
Êdî di navbera Cegerxwîn û Hawarê de 
çîrokeke dildariyê jî peyda bûbû.
 
Di navbera Seydayê Cegerxwîn û 
Kovara Hawarê ya Mîr Celadet Bedirx-
an de çîrokeke taybet, ku sînorên nor-
mal derbas dikir û dibû wek rewşeke 
eşq û evînê, hebû. Cegerxwîn, ku yek 
ji aşiqên rojnamevaniya kurdî jî bû, 
Hawar kiribû maşûqa xwe û bi berde-
wamî xema wê dixwar û rûpelên wê bi 
helbestên xwe yên bedew dixemiland.
 
Cegerxwîn di dîwana xwe ya yeke-
mîn (Pirîsk û Pêtî) de, di beşê Name û 

Gotinên 
NavdaranEşqa Seydayê Cegerxwîn û Hawarê

Talûka herî mezin di navbera kêmaqil 
û nîvbiaqilan de ye.
Goethe

Yên ku dixwazin xwe di nava bêaq-
ilan de biaqil nîşan bidin, ew di nava 
biaqilan de bêaqil dixuyin.
Quintilian

Ji xortan weye ku kal û pîr bêaqil in, 
lê kal û pîr dizanin ku xort bêaqil in.
George Chapman

Merivên nefsbiçûk qet behsa xwe 
nakin.
La Bruyer

Bizanibe cihê xwe bide yên ji xwe 
çêtir.
Terence

Gava mirov bi serketinên mezin 
bêaqil nebe, mirov nefsbiçûk dibe.
Aiain

Ger mirovan hevdu nexapandina, 
nikanîbûn demeke wilo dirêj bi hev re 
bijiyana.
La Rochefoucauld

Çepik mafê wî kesî ye ku çepik hin-
dik jê re lêdikevin.
Emerson

Mîrasa herî baş ya ku dê û bav ji 
zarokên xwe re bihêle, ew çend de-
qîqeyên wan yên rojane ne.
Battista

A: Firat Cewerî

Melayê Cizîrî û xwesteka dewletbûnê

Besam Mistefa

Fikra neteweyî û bi taybetî xwestina dewleteke kurdî ya serbixwe, ne tiştekî nûye ji bo Kurdan. 
Kok û rehên wê di çanda kurdî de kûr û dûr in. Helbesta kurdî ya klasîk bûye qadeke zengîn a bîr 
û baweriyên neteweyî û hêviya çêbûna dewleta kurdî. Wek hemû gelên cîhanê gelê Kurd jî hîn 
zû hest bi cudabûna xwe kir û meraqa avakirina dewletê û serxwebûnê ket hiş û dilê wî. Ji demên 
kevin de, Kurdan xwest wek hemû miletên din, dewleteke wan li darê dinyayê hebe.

Helbestvan û hozanvanên Kurd ên klasîk kesên pêşî bûn ku doza dewleta kurdî kirin û bi nivîs û berhemên xwe hewl dan 
zimanê kurdî geş bikin û miletê xwe ji bindestî û zordestiyê xilas bikin. Wan hebûna dewleta kurdî wek çareseriyekê ji hemû 
kêşe û pirsgirêkên miletê xwe re dîtin.

Melayê Cizîrî beriya 450 salî hizra neteweyî di helbestên xwe de pişikvand û pêwist dît dewleteke kurdî ya serbixwe hebe 
û Cizîra Botan paytexta wê dewletê be û mîrê Cizîrê yê bi navûdeng û hevçaxê wî “Mîr Şeref” mîrê wê dewletê be. Cizîrî 
dixwaze bajarê Cizîra Botan ne tenê bibe paytexta Kurdistanê, lê ya her heft herêmên ku wê çaxê li dinyayê dihatin naskirin û 
mîrê Kurd Mîr Şeref jî bi hukm û desthilata xwe bibe wek Îskenderê Mekdunî û Fexfûrê şahê Çînê û wiha dibêje:

“Ma Cizîre şubhî darê textê heft iqlîmi bit. Hem bi hukm û seltenet Îskender û Fexfûri bî. Xasê teşrîfa te bin derya û derbendê 
Ecem. Da xelatên her seher sed zerkeş û mexmuri bî. Ger çî der iqlîmê rabe hatî textê seltenet. Padşahê heft eqlîman selam-
karê te bî. Ney tinê Tebrîz û Kurdistan li ber hukmê te bin. Sed wekî Şahê Xurasanê di ferwarê te bî. Daîmen menzilgeha sûra 
te bit burca şeref. Taliyê ferxende û bextê seîd yarê te bî.” Melayê Cizîrî bi awayekî eşkere navê “dewletê” tîne ziman û diyar 
dike ku divê her Kurdek “dewletxwaz” be ji bo Mîr Şeref ango Mela teqez kiriye ku divê hemû Kurd dilxwaz û daxwazkerên 
dewleta kurdî bin û yê dewletê red bike û nexwaze, bila bikeve ber nalet û qehr û azaran de. Mela xwestiye heyva dewleta 
kurdî jî şewq bide û ronahiya wê li hemû cîhanê belav bibe û dibêje: “Ê ne dewletxwahê hezret bit ji nîva can û dil. Şubhetî 
ehlê şeqa ber qehr û azarê te bî. Mahitaba dewletê yek pertewek şem&#39;a te bit. Afitaba ref&#39;etê berqek ji enwarê te bî. 
Ji asitanê dewletê xayib nebî carek Mela. Da ji fermana mukerrem dem bi dem meimûri bî.” Rûdaw

Reşbelekan de, sê helbestan terxanî vê eşqa di navbera xwe 
û Kovara Hawarê, xwediyê wê û kiryarên wê de dike. Seyda 
derketina Hawarê pîroz dike û pesinê xwediyê wê Celadet 
Bedirxan dide û herwiha dozê li Kurdan dike ku li Hawarê 
xwedî derkevin.
 
Di helbesta pêşî de, bi navê (Ji Hawarê re), Cegerxwîn wê 
kovarê dişbîne gulîzareke rengîn a ziman û zargotina kurdî 
ya resen û wiha li ser wê dibêje: Hezar carî pîroz bikin ev 
Hewar. Gelek xob û rind e wekî gulîzar. Gulistana zarê me ye 
pir ciwan. Pesin dide ku min berê wê dixwar. Hezar bilbilên dilşewat û bi xwîn. Di 
nav bexçeyê wê dikin ah û zar. Hewar pir ciwan e keç e nûgiha. Gelek dîlber û nazik 
û nazdar.
 
Li jêr navê (Ji Xwediyê Hawarê re) jî, Cegerxwîn bi gotinên nemir pesinekî bêhem-
pa ji Celadet Bedirxan û keda wî ya di Hawarê de dide û wiha dibêje: Di Kurdan de 
me dî yek mîr û hakim. Ji ber eqlê wî girtin ayîna Cem. Edîb û jîrek û zana û hêja. 
Xerîqê rehmeta wî cimle alem. Xudan nav û nîşan e bo me rêber. Ji nave wî bi qedr 
e Nûh û Adem. Tu binivîse di Hawarê selaman. Ji ber min ve li Kurmanca temaman.
 
Di helbesta (Ji Kiryarên Hawarê re) Seyda daxwazê ji Kurdên comerd dike ku li 
wê kovara qeşeng xwedî derkevin û wiha dibêje: Ey serbilindê kurdî kesê Hawar 
divêtin. Divê Hawar xwedî kin, bi her hewa û halî. Xatem yek e bi tenha kurdên me 
tev de Xatem. Hawar e rengê bêjen ka Ristemê ji Zalî. Hawar direfşa Kawa, kaxet 
qumaşê sade. Jê re peran bişînin kurdino bi dil helalî. Rudaw
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Têdîtin: Amadekar destkariya 
devoka metelokan nekiriye

Xwendevanên hêja! 
Hûn dikarin bersiva 

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

me re bişînin

Tiştonek

A: Mahir Berwarî

Şeş metelokên bê nav:

- Ez çûme ser girî, kê dîtiye 
dewrê 7 zemana, dar xwe
pavête berî?

- Tişto tişto, li dûv min were, 
ne maker e.

- Kerê mam Heyder e, cihûrekê 
kayê min dana bere, qrîş li
dûv min were.

- Ser di te ve, bin di te ve, 
kirope di babê te ve.

- Ser li ber e, qun li der e.

Metelokên Jîngeh/seqa

- Şkefta reş, tijî gayên beş.

- Sêniya can, tijî mercan.

- Mêrga şîn, tijî helal û beybîn.

- Dersokeka gulgulî, tijî sêvên 
sorgulî.

- Kepreka bê stûn e.
- Tenûra dimdimî/zimzimî, tijî 
nanê genimî, spêdê rabîn
xetimî.

Hetav û roj:
- Tişteke ji cihê xwe nalivit û li 
hemî erda digerhit.

- Sênîka mircanan, li serê 
banan.
- Mêzera sultanî, tijî sêvên 
zemanî.
- Pezê Mihema êvara kete 
çema, sipêdê Rabûm lib jê
nema.

Hizra neteweyî di gotara Melayê Cizîrî de (1570-1640z)

Dema Cizîrî dixwest helwesta xwe derbarê zordarî û zordestiya Osmanî û Farisan nîşan bide, ne bi awayekî yekser 
derbirrîna vê helwestê dikir, lê wî ev nerîn dixiste çarçoveya gotara sûfîzmî bi şêweyekî hozanyarî. 

Dibe mebesta wî ew bû ku helwesta xwe ya netewperwerî eşkere neke, lê helwesta xwe di nava rêbaza sûfêzmî û rewan-
bêjiya helbestên xwe de veşêre, ku ji aliyekî ve bîroke û têgehên sûfîzmî nîşan dide, ji aliyekî din ve jî, derbirrîna hizr û 
ramanên xwe dike, bi awayekî ku derfetê ji xweparastinê re bihêle û peyama hest û boçûnên xwe jî bigihîne kesên din, êdî 
got:
Turki xûnrêz û xumarê me bi yek xemzeyekê
Zuhdi çil sal e li min zêr û zeber kir ji esas
(العقد الجوهري 285)
Di çarçoveya axaftina xwe de, li ser dilber û evînê, Cizîrî vê dilberê dixe dîmen û wêneya Tirkê xwînrêj, bi mebesta 
eşkeririna ku xwînrijî yek ji akar û reftarên Tirkan e. Lê ji bo xweparastinê, Cizîrî ev wate xiste kirasekî hozanyarî û 
sûfîzmî, da ku ziyanê ji desthilata serdest nebîne.
Bi heman awayî li cihekî din bi Zimanê Farisî,  gotiye:
Xemze în ya gezme în ya tîri ya sihri helal
Sahir în ya çeşmi şoxi Turki bêperwa ‘sti în
(العقد الجوهري 432)
Cizîrî nîşanê bi tundî û dilhişkiya Tirkan dide, lê diyar e bi nihênî û hêmayî derbirrîna vê yekê dike, ji ber heman sedema 
xweparastinê, di demekê de ku metirsî li ser jiyana wî dirust dibû, eger wî bi awayekî eşkere ev wate anîbana zimên yan jî 
eger ev nerîn û helwest hatibana naskirin. 
Di piraniya deverên ku tê de behsa Faris û Tirkan dike, Cizîrî navê wan di çarçoveya kuştin, xwînrijî û tundrewiyê de bikar 
tîne, wiha jî dibêje:
Şah bi qesda kuştina min               Rim hejandin bê sebeb
Da me çeşmê qehr û xeşmê Rim li dil da kû edeb
(العقد الجوهري 70)
Bikaranîna peyva (Şah) wateyekê dide, ku mebest jê ne kesekî asayî ye, lê serkirde û mezinê Farisan e. Li vê derê jî akara 
kuştinê siparte Şah, ku kuştinê bi bê sedem dike û awirên tund û nîgeraniyê dide kesên dildar û belengaz. Hevdem ew 
behsa êrîşên Ereban li ser Kurdan dike, ku bi niyaza şer û cengê têne holê. Cizîrî wiha got:
Sef bi Sef Turk û Muxul doguş û Hindî di kemîn
Bi eceb hatine cengê Hebeş û Rom û Fireng
Mîr û Kirmanci li holan qederek westane
Lê di nîvê bi sef û tîpi Ereb hatine ceng
(العقد الجوهري292-293)
Cizîrî ne tenê behsa êrîşên wan hêzan dike, lê behsa Kurdan dike ku bûne weke gokê di wan meydana de, ku Tirk û Faris 
bi navê Islamê bang dikin, lê kuştin û talanê dikin, êdî Cizîrî dibîne ku kufrî tevlî îmana wan bûye, ango kufrî tevlî Islama 
van herdu dewletan bûye, got:
Li ber çewkan û kaşoyan             Ji derba Turk û Hindoyan
Dibazim her wekî goyan              Dema ew têne meydanê 
Dema ew tên bibazî tên              Digel qewsên Şêrazî tên
Çi mûkar in di tazî tên  Bi de’wa têne lêkdanê
Bi de’wa tên me yexma kin Di ‘amê şor û xewxa kin
Suwaş û fitneyan rakin  Bi şîr ew têne talanê
Du talançî di meşhûr tê  Ji me’den ‘eynî kafûr tê
Di têkil zulmet û nûr tê  Me kufrî dî di îmanê
Me kufrî dî di Islam bê  Ji şerqê zulmet û şam bê
Ji zulfan ‘enberê xam bê Kinarê xal û nîşanê
(العقد الجوهري 693-695)
Dom heye...

Xalid Cemîl Mihemed
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Dilopên baranê hibra pênûsa 
xwendekarên Loristanê ye

48 rojnamevan di sala 2016’an de, hatine kuştin

Wezareta Derve ya Almaniyayê: Divê 
girtiyên siyasî di Îranê de bêne azadkirin

Keçeke Behayî ji zanîngehê hate derx-
istin

Li bajarê Loristanê de, dersxwan di nav 
bê îmkaniyê de dersê dixwînin, di 

demsala îsal de jî dersxwan di vê parêzge-
hê de, di nav berf û baranê de bi çetrê 
(sîvanê) di kilasên xwe de amade dibin.

Dersxwanên dibistana “Mogoyî” a bajarê 
Dorûdî ya ser bi bajrê Loristanê bi sebeba 
Kevinbûyîna banê dibistanê, ev ban dilop 
dike, û di dema xwendina dersan de 
dersxwan bi çetrê di polên xwe de amade 
dibin.

Îdareya Perwerdeya bajarê “Dorûdî” ragihandiye ku: “Di bernameya wan de 
nûkirina vê dibistanê heye”.

Diyarkirin û dabînkirina kel û pelên standard, yek ji erkên rêkxistina lêkolînkirin 
û bernamedanîna Îdareya Perwerdeyê ye.  Bajarê Dorûdî heşîmeta wê 162 hezar 
û 800 kes e, ku 126 kîkometra çargoşe ye, û di Rojhelata Parêzgeha Loristanê de 
ye”.

Komîteya parastina rojnamevanan (Comitece Protect Journalists) di rapora 
xwe ya nû de, daye zanîn ku, 48 rojnamevan, di sala 2016’an de, di dema 

encamdayîna erka xwe de hatine kuştin.

Li gor raporên ku belav bûne, di sala derbazbûyî de 26 rojnamevan,di şerê di 
welatên cuda cuda de, weke dewleta Sûriyê,Îraq, Yemen, Lîbî û Efxanistan, yan jî 
Somalî jiyana xwe ji dest dane.

Li gor gotina komîteya parastina rojnamevanan, tenê di sala 2016’an de, 18 roj-
namevan, di dema encamdayîna erka xwe de, bi awayeke rsterast bûne armanca 
gulleyan, û jiyana xwe ji dest dane.

Herwiha Sûriye bona rojnamevanan welatê mirinê bûye, ku îsal 14 rojnamevan û 
nûçegihan di dema nûçeyên girêdayî şerê Sûriyê de, hatine kuştin.

Ew komîte ku binkeya wan di “New York”ê de ye, ji sala 1992’an ve hayanî niha 
li ser amara mirin û kuştina rojnemevanan lêkolîn dike, û raporên di derheqê wan 
de, bo raya giştî diweşîne.

Wezareta Derve ya Almaniyayê di derheqê şert û mercên giran ên girtiyên 
siyasî di Îranê de, hişyarî da, û daxwaz kir ku ev girtiyene bi awayekî 

dadperwerane werine dadgehîkirin.

Herwiha Wezareta Derve ya Almaniyayê, di derbarê rewşa tendurustiya 4 girti-
yên ku di gireva birsîbûnê de ne, nîgeraniya xwe daye zanîn. 

Koflêr berpirsa karûbarê mafê mirovan û alikariya mirovî di Wezareta karê 
Derve a Almaniyayê de, nîgeraniya xwe dide zanîn, û daxwaz dike ku girtiyên 
siyasî di Îranê de azad bin. Navbirî daye zanîn ku, “Nabe dewleta Îranê ji aza-
diyê de, astengiyan çê bike, û divê ev girtiyene di dadgeheke zagonî û dadperw-
erane de derbaz bibin”.

Herwiha navbirî dibêje: “Heya dema ku mafê mirovan bi awayekî zagonî der-
heqê wan girtiyan de, neyê berçavgirtin, divê ev girtiyene bêne azadkirin”.

Li gor raporên belav bûne, kempêyîna navneteweyî di Îranê de, daye zanîn ku 
pizîşkên Îranê di derheqê rewşa nebaş a tendurustiya girtiyên siyasî di Îranê de 
nîgeraniya xwe dane zanîn.

Pêgah Dêhqaniyê Mihemedî, hem-
welatiya Behayî û nîştecihê parêzge-

ha Tehranê,bi sebeba ku Behayî bûye, ji 
zanîngehê hatiye derxistin.

Li gor nûçeyên belavbûyî, ew xwendek-
ara rişteya kampiyoterê bûye, lê ji ber ku 
Behayî bûye, nehîştine ku xwendina xwe 
bidomîne.

Herwiha ev hemwelatiya Behayî, di de-
mekê de ji zanîngehê hatiye derxistin, ku 
xwe bona îmtihanên tirma destpêkê amade dikir.

Berpirsên zanîngehê di têkêliyeke têlêfonî de ji wê re gotine “Ji ber ku tu Behayî 
yî, em nikarin te qebûl bikin, û îdî pêwîst nine ku tu serlêdana zanîngehê bikî”.

Di sala derbazbûyî de aliyê kêm 129 hemwelatiyên Behayî piştî navnivîsîna di 
konkora 1395’an de, bi sebeba ku Behayî bûne ji zanîngehê hatine derxistin.

Herwiha gellek ji hemwelatiyên Behayî derbazî zanîngehê bûne, lê piştre ji ber 
ku eşkere bûye ku ew peyrewên dînê Behayî bûne, ji znîngehê hatine derxistin. 

Li gor çavkaniyan, aliyê kêm sed hezar hemwelatiyên Behayî, ji “şoreşa gelên 
Îranê” ve heyanî niha, ji berdewamkirina xwendinê bêpar mane.
Bêparkirina xwendekarên Behayî, ji xwendina di zanîngehên Îranê de, li gora 
yasaya pejirandî ya 6’ê Reşemeya 1369’an ya “Şêvra Bilind a Şoreşa Çandî” ye.

Li gora vê, Behyaî ne tenê nikarin di îdareyên dewletî de kar bikin, belkû nikarin 
herin zanîngehê jî. 

Li ser bingeha benda sê, ya vê yasaya ku hatiye pejirandin, hekî di dema 
navnivîsiyê de eşkere nebû ku ew kes Behayî ye, û piştre ew yek eşkere be, 
birêveberên zanîngehê dikarin, pêşiya wî bigrin, û wî ji zanîngehê derxînin.


