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Tehrîm di 
pêxema siya-
setkirinê de

»»» R:6Roja Înê 29`ê Banemera 1396`an a Rojî, bi nav hilbijartinên serkomariyê û şêvra gund û bajaran li 
Îranê, piştî dana komeke qewl û sozên navbetal û bê bingeh bi rê ve çû, û wekî dihate pêşbînîkirin, 

rejîm ji hemû emrazan û firt û fêlan bo beşdarîpêkirina zêdetir ya xelkê mifah jê wergirt. 

Yekem siyaseta rejîmê bona germnîşandana tendûra şanogeriya hilbijartinan pêk hatibû ji yekxistina dema her 
du hilbijartinên serkomariyê, û şêvran, da ku bi vî rengî ew kesên ku daxwazkar in, beşdariyê bikin di hilbijar-
tina serkomariyê de, bi hêceta diyarîkirina endamên şêvra gund û bajaran, beşdariyê di şanogeriyê de bikin.  

Di qonaxa duyem de jî, rê dane piraniya herî zaf, ya berbijêrên gund û bajaran, da ku bikevin nava leyîza 
piropagendekirinê û bo asankariyê jî, di vê rasatyê de, bi her yek ji berbijêrên pesendkirî ên rejîmê wama 
100 milyon Tûmenî ya dirêjheyam û bêmifah û kêmqazanc dabû, da ku bikarin... bala xelkekî 
zêdetir bo aliyê xwe rabikêşin, û xelkekî zêdetir xwe kandîd bikin, û xelkê bikêşin ser sinduqên »»» R:2
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S e r g o t a r

Xebat û helwestgirtina li dijî sîs-
temeke pawanxwaz û çewtekar 

wekî Komara Îslamî ku tijî ye ji firt û 
fêl, û hêza dijîmirovî bo ji rê derxis-
tin û biçokdeanîna vîna şoreşgerane, 
xebateke dijwar û zehmet e, û çiqas di 
biyavê fîzîkî û bertengbûna îmkanatên 
madî ên şoreşê de, dijwar û berteng e, 
çendîn hemberî vê jî, di biyavê hizr û 
baweriyê de, xebateke pirrteng û aloz 
e, û xebatkarên rê, dibe berdewam 
hişyarî bose û tevlikên rejîmê bin. 

Xebatkirin li dijî sîstemekê ku hemû 
îmkanatên siyasî û leşkerî ên welat 
qorix kiriye, û ji tu tawanekê li dijî 
dijberên xwe nasilike, xebateke giran 
dibe. Lê ji vê girantir wê demê ye 
ku rejîmek hemû îmkanatên hizrî 
û piropagendeyî jî bixe gerr, da ku 
xwesepandina xwe, di warê leşkerî 
û deshilata dagîrker de nîşan bide, 
û biselimîne ku vê deshilatê hizr û 
baweriya mirovan jî dagîr kiriye, û 
civak xistiye qedeman, û deshilata wê 
heta-hetayî ye!.

Ew şêwaza deshilatdariyê, û sîstema 
serberedayiyê, hewl dide ku tak û 
girûpên xebatkar tûşî bêhêvîtiyê bike, 
û di baweriya xwe de, wisa teslîmî re-
jîmê bin, ku ser vê baweriyê bin, ku ji 
bilî leyîstina di çarçoveya pîvanên re-
jîma Wilayeta Feqîhî de, tu derfeteke 
din bo karê siyasî û xebatê tune ye. 

Herwekî di Hindustana di bin deshi-
lata Birîtanyayê de digotin, tenê li ber 
roja helatî û roja avabûyî ya melekê 

Birîtanyayê de mirov nanek dest wan 
dikeve, yan di deshilata dîktatorî ya 

Jêsteke siyasî û xebat-
karane

Kerîm Perwîzî

Mistefa Hicrî bi boneya azadbûna Kebûdwend peyameke pîroz-
bahiyê belav kir

Mistefa Hicrî sekreterê giştî ê PDKÎ bi boneya 
azadbûna Mihemed Sidîq Kebûdwend pey-

ameke pîrozbahiyê belav kir.

Deqa peyamê:

Peyama pîrozbahiya Mistefa Hicrî sekreterê giştî ê 
PDKÎ bi boneya azadbûna birêz Kebûdwend

Bidawîanîna serbilindane ya heyama hukmê nedad-
perwerane û dasepayî ê 10 salan girtina avaker û 
têkoşerê rêkxirawa bergirî ji mafê mirovan a Kurdis-
tanê kak Mihemed Sidîq Kebûdwend ji aliyê Komara 
Îslamî ya Îranê ve, û vegeriyana wî bo nav civata malbat û hezkiriyên xwe, hilgirê çendîn peyamên girîng in ku bo jêhîn-
bûnê dibin:

1-Di tewahiya vî heyamî de, xeynî vê ku Kebûdwend di girtîgehên bednaw ên rejîmê de bûye, ku eva bixwe îşkenceyeke 
berdewam e, bi şêweyên curbicur ên din jî ku rejîmê tê de pisporî hebûye, di bin îşkenceya derûnî de bûye, bona vê ku ji 
bîrûbaweriyên xwe, ku li ser wan hate girtin, poşman be, û poşmaniya xwe jî eşkere bike, û di hemberî rejîmê de bikeve 
qedeman. Lê kak Kebûdwend ne tenê her pêdagir bûye li ser baweriyên xwe, belkû girtîgeh jî kiribû çepereke xebata 
medenî li dijî rejîma azadîkuj ya Komara Îslamî. 

2-Xweragiriya Kebûdwend bo carek din jî ew peyama bo Komara Îslamî hebû ku ew nikarin bi girtin û îdamkirinê, kêşeya 
neteweyên mafxwaz ên Îranê û yek ji wan neteweya Kurd çareser bikin, û xelkê çavtirsandî bikin bona vê ku bo bidestxis-
tina mafên xwe xebatê nekin. 

Em rêz digrin ji berxwedana têkoşer Kebûdwend xebatkarê biyavê mafê Kurd, ku bi serbilindî ve heyama hukmê xwe bi 
dawî anî, û di girtîgehê de jî, her dengê bilind ê mafxwaziya gelê me bû.

Di vê derheqê de, em pîrozbahiyên herî germ ên xwe li wî rêzdarî, û endamên malbata wî, û hemû girtiyên siyasî û bi giştî 
li hemû têkoşerên riya xebata neteweya xwe dikin. 

PDKÎ
Sekreterê giştî
Mistefa Hicrî

23.02.1396
13.05.2017

»»» R:4

»»»Doma R:1

dengdanê, û hindik  xelk li dijî yektir 
tûj kirin,  bona vê ku zêdetir deng 
bidin.  

Ew siyaseta çewt bi taybetî di van 
navçeyan de, ku 2 netewe yan ayînza 
pêkve dijîn berçavtir bû, da ku ji riya 
mifahwergirtina ji hesta neteweyî 
û meshebî, xelkê zêdetir han bidin 
ku di vê leyîzê de beşdar bin. Her-
çend ku xelkê Kurdistanê pêşwazî 
kirin ji bangewaza hizbên Rojhilata 
Kurdistanê, lê rejîm beşdariya xelkê 
bêmînak bi nav kir, û heta rejîmê 
nehêlabû ku nûçegihaniyên wan jî 
wêneyan hilgirin û raporan amade 
bikin, û bi wan ragehandibû ku dibe 
tenê encama wê ragehînin. 

Her di vê derheqê de Tomas Êrd-
birînk nûçegihanê New York Taymzê 
di Tehranê de ragehand, Sinduqên 
dengdanê li Başûra Tehranê vala bûn, 

û di cihên din de jî rêjeya beşdariyê ew qas berçav nine. Li hember neçûna xelkê 
Kurdistanê bo ser sinduqan, hinek ji berbijêran ji siyaseta timayîbirina xelkê bi 
pere mifah standin. Ji aliyekî din ve derketiye ku li hinik navendan, belgeyên 
tezwîr hatine çapkirin, bona vê ku di berjewendiya berbijêrekî diyar (Rûhanî) de 
deng bihê dayîn. 

Dereveke din ya rejîmê ew bû ku nûçegihaniya Tesnîmê êvariya Înê ragehand 
ku tenê 20 milyon ji koma 57 milyon hevwelatiyan deng dane, lê piştre wekî 
mu`cizeyekê ragehandin ku ew rêje bo zêdetir ji 40 milyonî bilind bûye. 

Herçend ku amarên rejîma Îranê cihê baweriyê nînin, lê serbarê vê yekê jî, piştî 
bidawîhatina şanogeriya 29`ê Banemerê û belavkirina amarên fermî ji aliyê 
Wezareta Navxwe ya rejîmê ve komeke amarên balkêş belav bûn, ku li gora 
raporên pêwendîdar, aliyê kêm 1 milyon kesî jî dengê spî dane, û zêdetir ji 14 
milyon kesî jî, beşdarî şanogeriyê nebûn.  Bi awayekî giştî em dikarin bi vî rengî 
û bi awayê teqrîbî analîza amarên belavkirî ên Wezareta Navxwe bikin:

14 milyon besîcî û ajan (dengderên Reyîsî)
23 milyon alîgirên reformê di çarçoveya rejîmê de (piraniya çîna navgîn û faşîstî 
a Fars û kole)
16 milyon dij yan rexnegir yan nerazî û dijberên siyasî ên rejîmê ku aliyê kêm 1 
heya 2 milyon ji wan kesên dijber û siyasî Kurd in, û deng nedane.
Mu`tad û hejarên ser şeqaman ku hêz û şiyan dengdanê nînin: 
Di navbera 1-3 milyon kesî. 
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Mistefa Hicrî: Qewlên rejîmê tenê bo dengwergirtinê ne

Li gora amaran, di yekem hilbijartina 
rejîma Îranê de, ku xelkê bo diyarîki-
rina qedera xwe deng dan, rêjeya 
beşdariya xelkê Kurdistanê %12 
bûye. Piştyî paşekêşeya opozisyonê 
ji Kurdistanê, rêjeya beşdariyê dibe 
%40 û di gera sêyem de zêde dibe, û 
di serdema Refsencanî de, giha %58. 
Piştî şehîdbûna Dr. Qasimlo û Dr. 
Şerefkendî jî, bi sedema bandora 
gotara opozisyonê, rêjeya dengdanê 
kêm dibe. 

Piştre %74 a xelkê deng dane Xatemî, 
û ew yek jî bi sedema gotara Îs-
lahtelebiyê ve bû ji aliyê Xatemî ve. 
Piştî bêhêvîbûna ji eniya Îslahtele-
biyê, hevwelatiyên Kurdistanê %24 
deng didin. 

Du gotaran bandora xwe li ser daketi-
na dengan hebûne, gotara opozisyonê 
û Îslahxwaziyê. 

Mistefa Hicrî di beşeke din a axav-
tina xwe de, basê vê kir ku xelk piştî 

hilbijartinên serkomariyê di Îranê de 
tu hêviyeke wan bi qewlên rejîmê ne-
man, û bo wan îsbat bû ku rejîm tenê 
bo rakêşana xelkê bo ser sinduqan 
diruşman dide. 

Hicrî bas ji vê jî kir ku di vê gera hil-
bijartinan de, wate di gera 12’an de, 
xelk gihîştine vê qenaetê ku qewlên 
rejîmê vala ne, û digel vê jî di bingeh 
de, rejîmê bawerî bi piloralîzmê nine, 
û xelkê Kurd wekî hevwelatiyê pile 2 
têne hesibandin. 

Sekreterê giştî ê PDKÎ basê vê kiriye, 
ku rêberê Weliyê Feqîh bo xelkê di-
yarî dike ku xelk dengê xwe bidin, bi 
çi kandîdekê û heta rejîm diyarî dike 
ku çi bixwin û çi lixwe bikin. 

Mistefa Hicrî herwisa basê vê kiriye 
ku rejîmê sê mehan berî niha diyarî 
kiriye ku berbijêr bas ji çi bikin, û 
ji dîtingeha rejîmê ve dengê xelkê 
bênirx e, û xelk hêjayî vê nînin siyas-
etê bo rejîmê diyarî bikin. 

Mistefa Hicrî sekreterê giştî ê PDKÎ derheq baykota şanoya hilbi-
jartinên rejîma Îranê ragehand qewl û sozên rejîmê tenê bo dengwer-

girtinê ne

Navenda lêkolîna kanala Rudaw dîbeyteke bo şeş aliyên Rojhilata Kurdistanê li 
ser baykota hibijartinên rejîma Îranê pêk anî, û sedemên baykota hilbijartinan ji 
aliyê hizbên Rojhilat ve hatin gengeşekirin. 

 Komîsyona Teşkîlatê a PDKÎ derheq baykota şanoya hilbijartinên 
rejîma Îslamiya Îranê, ji aliyê xelkê Kurdistanê ve, spasnameyek rû li 
xelkê Kurdistanê belav kir.  
 
Deqa spasnameyê: 
 
Xelkê azadîxwaz ê Kurdistanê! 
 
Endam û alîgirên PDKÎ! 
 
Hûn xebatkar û têkoşerên riya azadiyê, bi pêdagiriya li ser mafên xwe û 
pêdagiriya li ser xebata berdewam, bo rizgariya gel û nîştiman, di biyavê 
hevdengiya hêzên siyasî ên Kurdistanê û daxuyaniya hevbeş a PDKÎ û 
Komeleyê de, bo baykota şanoya hilbijartina rejîmê, we selimand ku, ne as-
teng û berbest, û ne jî gef û givaşên leşkerî û îdarî ên rejîma pêşkevtinxwaz 
û dijî azadiyê, a Komara Îslamî nikarin, ji tekoşîn û xebata bo desteberkirina 
mafên we veqetin.  
 
Em xatircem in ku heya dawiya temenê ber bi lêjiyê ya deshilata biyom a rejîma Tehranê li Kurdisatanê, hûnê herwisa bi xweragiriya şoreşgerane û bi têhn û gur-
riyeke rû li vegeşînê ve, pêngavên xwe bileztir bikin.  
 
Serkevtina we di gotina dengê “Na” de, bi tewahiya Komara Îslamî, selmînerê vê rastiyê ye, ku tu pîlaneke rejîma xwesepîn û dagîrkar a Komara Îslamî, nikare 
îradeya neteweyî ya me bo berbirûbûna zulm û zordariyê lawaz bike.  
 
Bi vê sedemê ve, Komîsyona Teşkîlatê a PDKÎ spasî û pêzanîna xwe di hemberî hemû hewl û çalakiyên we nîşan dide. 
 
Dengê wê yê Rasanê bilindtir be, û xebata me ya yekgirtî heya serkevtinê berdewam be.  
 
PDKÎ 
 
Komîsyona Teşkîlatê 
 
30.02.1396

Komîsyona Teşkîlatê a PDKÎ spasnameyek rû li xelkê Kurdistanê bo baykota hilbijartinan belav kir
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PDKÎ: Hilbijartin tu guhertinekê di nava sîstema rejîma Îranê de pêk nahîne

Hesen Şerefî berdevkê PDKÎ di hevpeyvînekê de, bas ji vê kiriye ku 
di nava sîstema rejîma Îranê de, hilbijartin berevajiyê pîvanên de-

mokratîk e, û baskirina ji pirsa neteweyan, pêgeh û pêkhateya rejîma Îranê 
dixe metirsiyê de. 

Hesen Şerefî, cihgirê sekreterê giştî û berdevkê PDKÎ di gotûbêja bi malpera 
BASNEWS re di biyavê naverok û cewherê hilbijartina serkomariya rejîma 
Îranê di vê gera hilbijartinê de bas ji vê kiriye, ku ew hinda ku vedigere ser pirsa 
hilbijartinan li Komara Îslamî de, di hemû gerên hilbijartinan de, li gora siyaset 
û naveroka vê rejîmê, hilbijartin di vî welatî digel têgeh û wateya hilbijartina 
rasteqîne û demokratîk yekcar ji hev dûr in, û em dikarin bêjin ku di paradoksê 
de ne, û ew gera hilbijartinê û gerên din jî, naweroka neyasayî û nadedemokratîk 
bi hilbijartinan ve diyar e, û di encamê de, tu encamek rast lê nakeve. 

Hesen Şerefî, cihgirê sekreterê giştî û berdevkê PDKÎ herwisa bas ji vê kiriye ku: 

“Jiber ku bo hilbijartina serkomariyê li Îranê de, çend fîlterên rejîmê, berbijar 
bi keyfa xwe parzîng kirine, û pilandarêjî jê re kirine, û kesên dilxwaz danîne, 
nêzî zêdetir ji %75 a xelkê Îranê ji xwe kandîdkirina bo hilbijartina serkomariyê 
bêpar in, û mafê wan hatiye zewtkirin, ku wisa bû hilbijartina serkomariyê di 
navika xwe de demokratîk nine. 

Berdevkê PDKÎ di beşeke din de bas ji vê kiriye ku: “Di nava deshilata Îranê de, 
devûçav her çi bin, tu guhartinek di siyaseta giştî ya Îranê de, çi di navxwe de, 
û çi jî di rewşa jiyana xelkê û çi di siyaseta derve û doma serkut û sêdareyê de 
naguhere. Bo mînak dema xwe Xatemî hate ser kar, û piştre got ku min tu deshi-
latek tuneye, piştre Ehmedînijad piştî du dewreyan serkomariyê, vê carê hêjatiya 
wî jî nehate pesendkirin. Dema xwe Mûsewî serokwezîr bû, Kerobî ku serokê 
parlementoyê bû vêde birin, lewra deshilata Îranê emeg bo kesên herî wefadar 
ên xwe jî nîne”. 

Hesen Şerefî derheqê gfxwarin û hişdariyên Elî Xamineyî rêberê rejîma Îranê 
ragehand ku: “Xamineyî lewra pêşniyar bi kandîdan kiriye ku bas ji pirsa netew-
eyî, navçeyî, û zimanî û ayînî nekin, li ber vê ku berbijêr di rastî de, çi tişteke 
wan tuneye, ku qewl û sozan bidin xelkê. 

Hesen Şerefî, cihgirê sekreterê giştî û berdevkê PDKÎ derheq helwesta baykota 
hilbijartinan ji aliyê şeş aliyên Rojhilata Kurdistanê ve got: “Baykota vê carê ya 
hizbên Rojhilat a Kurdistanê li çav caran cudahiyeke hebû, yekem, hekî caran 
hizb yan rêkxirawekê Kurdî ê opozisyona Îranê, hinek guman li ser baykot yan 
hewldana bo beşdariyê hebû, lê bo wan jî derket ku ew rejîma vê derfetê nade tu 
kesî, û ew derfet di vê rejîmê de tuneye ku guherînkariyan bo maf û xwestekên 
neteweya Kurd bike, lewra vê carê jî şeş rêkxirawan pêkve baykota hilbijar-
tina serkomariyê ragehandin, hevdem bi kiryar jî, her rêkxirawekê ew hinda 
ku karîbe, ji riya ragehandinan ve, û li gora pêgeha xwe di nava civatên xelkê 
Kurdistanê de, daxwaz kiriye ku xelk di vê hilbijartinê de beşdariyê nekin.

pirolîtaryaya Yekîtiya Soviyetê 

de, carr bû ku her çi bikin, dibe bi 
agehdariya birayê mezin wate rêberê 
Soviyetê bihê kirin,di Komara Îslamî 
de jî mijûl in, vê kulturê bikin carr, ku 
tenê riya siyasetê, xebat di çarçoveya 
sîstemekê de ye ku Weliyê Feqîh îzin 

»»» Doma sergotarê li ser dabe. 

Di vê sîstemê de, ku dixwaze îradeya 
şoreşgerî bi çok de bîne, di evraz 
û nişîvên şoreş û xebatê de, gellek 
caran peyda dibin, ew xebatkarên ku 
li evraz û nişîvên dijwar de, mandî 
dibin, û baweriya wan ya bi xebatê 
sist dibe. Heya vir kêşe nine, û hêz 

û şiyana mirovan sînordar e, û di 

qonaxeke kar û tekoşîna xwe  de, 
renge enirjiya wan nemîne, lê xira-
piya wê di vir de ye, ku di vê navberê 
de, hinek kes hene, ku hem morala 
xwe berdidin, û hem îradeya xwe 
didorînin, lê bo veşartina dorandina 
xwe xelkê din û xebatkaran jî han 
didin, ku lênihêrîna xwe ji derveyî 
rejîmê ve veguhêzin bo nava rejîmê û 
di rastî de dorandina xwe bi navê din 
ve te’orîze dikin, û digel xwe xebatê 

jî dixin qedeman! Ew cure reng û 
rûyane, ku renge li vir û wir, mînakên 
wê peyda bin, hem dixwazin di nava 
asûdeyiya leyîstina di çarçoveya 
rejîmê de beşdar bin, û hem jî reng û 
rûyeke xebatkarane hebin, ku di rastî 
de, ew jîndarek in ku rengê xebatê 
kirêt dikin, û di dema derketina roja 
azadiyê de, dorandina wan zêdetir 
derdikeve.  

Deftera Siyasî ya PDKÎ bi boneya koça dawiyê ya kak Newşîrwan Mistefa daxûyaniyek belav kir. 
 

Deqa daxuyaniyê:
 
Mixabin kak Newşîrwan Mistefa rêkxerê giştî ê Tevgera Goran, û têkoşerê qada bizava rizgarîxwaziyê di Başûra Kurdis-
tanê de, demjimêr 8’ê sibehiya roja Înê 19.05.2017 (29.02.1396)’an, piştî çend salan nexweşiyê di bajarê Silêmaniyê de 
koça dawiyê kir.Kak Newşîrwan Mistefa di sala 1944’an de li bajarê Silêmaniyê ji dayîk bûye, û xwendina xwe di vî bajarî 
de domandiye, û di sala 1967’an de kolêja zanistên siyasî di zankoya Bexdayê de tewaw kir. 
 
Di destpêka dehka 70’î de, çû welatê Otrîşê, û di biyavê yasayê de, xwendina xwe domand, û li rex vê yekê jî, di detspêka 
salên 1960’î de, di nava refa yekîtiya qutabiyan de tekoşîna xwe dest pê kir, û piştre bû endamê liqa Silêmaniyê ya PDK’ê 
û piştî vê ku wekî yek ji avakerên YNKê û sekreterê Komeleya Rencderên Kurdistanê xebata xwe domand, û di demekê de, 
ku cihgirê sekreterê YNK’ê bû, di sala 2006’an de, veqetiyana xwe ji YNK’ê ragehand û Tevgera Goran ava kir. Xwediyê 
çend berhemên girîng ên siyasî û dîrokî ye, kak Newşîrwan Mistefa bi taybet di salên 1980’î de, nêzîkatiyeke tewaw digel 
PDKÎ bi taybetî rêberên nemir Dr. Qasimlo û Dr. Şerefkendî de hebû. Deftera Siyasî a PDKÎ bi boneya koça dawiyê ya kak 

Daxuyaniya Deftera Siyasî ya PDKÎ derheq koça dawiyê ya rêkxerê giştî ê tevgera Go-

ran

Newşîrvan rêkxerê giştî ê Tevgera 
Goran, tevî xem û kesera xwe, ser-
saxiyê dibêje malbata wî ê birêz, dost 
û nasyar û hevalên wî di Tevgera Go-
ran de, û xwe di xema jidestçûn kak 
Newşîrvan de bi şirîk û hevpar dize. 
 
PDKÎ 
Deftera Siyasî 
 
29.02.1396 
19.05.2017
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Komeleya Şoreşger ya Zehmetkêşan a Kurdistana Îranê û PDKÎ li ser pirsa hilbijartinan daxuyaniyek belav kirin

Komeleya Şoreşger ya 
Zehmetkêşan a Kurdistana Îranê 
û PDKÎ li ser pirsa hilbijartinan 
daxuyaniyeke hevbeş rû li xelkê 
Kurdistanê û rêkxirawên nihênî 
li Kurdistana Rojhilat belav kir.

Deqa daxuyaniyê:

Daxuyaniya hevpar ya rêkxistinên 
nihênî ên Komeleya Şoreşger ya 
Zehmetkêşan a Kurdistana Îranê û 
PDKÎ li ser pirsa hilbijartinê

Hevwelatiyên birêz!

Rêkxistinên Komele û Demokrat!

Çalakên siyasî û medenî!

Roja 7’ê Banemera 1396’an her 
wekî agehdar in şeş hizbên Kurd-
istana Rojhilat pêkve di daxuyani-
yeke hevbeş de daxwaz ji civatên 
xelkê Kurdistanê kirin, ku beşdarî 
şanogeriya hilbijartina serkomariyê 
û şêvra gund û bajarên Kurdis-
tanê nebin. Bi dirêjahiya 39 salan 
hakimiyeta xwesepîn a Komara 
Îslamî li Îranê, hemû binemayên 

hilbijartina azad xistiye jêr pirsyar 
û tenê mebest ji birêvebirina hil-
bijartinê xapandina xelkê Îranê û 
cîhana derve ye.

Di van rojan de, medya û berbi-
jêrên serkomariyê û karbidestên 
din mijûlî handan û rûmalkirina 
piroseya şanoya bi nav hilbijartina 
serkomariyê ne li Îran û Kuyrdis-
tanê. 

Di welatên demokrat û azad hil-
bijartin wekî yek ji pêpik û bine-
mayên demokrasiyê tê hesibandin, 
û tak azad e û ji riya dengê xwe ve, 
guherînkariyan li deshilatê û jiyana 
xwe û hevşêweyên xwe de dike, 
lê li Îranê hilbijartin bi tewahî bo 
xizmetkirina bi nizama siyasî ya 
daplosîner û stemkar mifah jê tê 
standin. Hemû ji mebest û xwest-
ekên rejîmê ji bi nav hilbijartinan 
di heyama nêzî çar dehikan deshi-
latdariyê agehdar in, û pêwîst bi 
avrîdaneke hûr nake. 

Di hemû piroseyên bi nav hilbijar-
tinan de, bi dana qewlên derev û 
dûr ji ratsî û bêkiryar hewla wan 
ew bûye ku bigihîjin deshilatê, û 

bedela xizmetkirina bi rûniştiyên 
Îran û Kurdistanê gendelî û rantx-
warî û tejîkirina berîkên xwe û 
bihêzkirina dem û dezgehên ser-
kutkar ên wan karê wan bûye, û ew 
yek bi armanca bêdengkirina hemû 
dengeke nerazî li Îranê, û bitaybetî 
kurdistanê bûye. 

Hemû ew qeyran û bedbextî ên 
wekî bêkarî, hejarî, gendelî, nebûna 
zadî û demokrasiyê ku şoreşa sala 
1357’an a Rojî a Îranê lê ket, diyar 
e ku ne tenê her kêm nebûye, belkû 
çend qat zêdetir bûye, û diyardeyên 
civakî wekî tûşbûna bi madeyên 
hişbr, leşfiroşî, û vegeşandina de-
han belayên civakî derdora civakê 
girtine.

Di heyama hakimiyeta Ko-
mara Îslamî de, asta derbazkirin, 
vegeşîna aborî û siyasî, hêvî bi 
pêşerojê hindî ku tê xiraptir dibe. 

Ew yek jî berhema sîstema siyasî û 
aborî ya seqet a Komara Îslamî ye, 
ku rêber û berpirsên wê berpirsya-
rin di hemberî vê rewşê de. 

Rewşa mamostayan, xwendekaran, 
jinan û mafên neteweyî ên wan, 
ayîn, û mezhebên cuda aloz in, û 
derfeta rêkxistina her cure mîtîng 
û xwepêşandaneke aram ji wan tê 
zewtkirin, û hewldan bo anîna ber 
bas ya daxwaziyên wan, bi navê 
dijberî digel hakimiyeta nizamê û 
hikûmeta Xwedê tûşî serkut, girtin 
û îşkenceyê dibin. 

Bi hebûna astengiyên yasayî ên 
wekî deshilata reha ya Xamineyî, 

Şêvra Nobedar, çavdêriya Îs-
tiswabî, birêvebirina piroseya 
hilbijartina azad, û demokratî bê 
wate ye, û bi awayekî armancadar, 
ew maf ji xelkê Îranê û Kurdistanê 
tê zewtkirin. 

Bi vê karnameya reş û bagrawenda 
dîrokî û siyasî ku rejîmê bo xwe 
tomar kiriye, nabe tu cure hêviyek 
bi guhertinan û dîskorsa Îslahxwa-
ziyê di nava rejîmê de hebe, û nabe 
xelkê hêvî pê hebin.

Lewra em bi erk û wezîfeya 
rêkxistinên Komeleya Şoreşger 
ya Zehmetkêşan a Kurdis-
tana Îranê û PDKÎ dizanin, ku 
di pêxema hişyarkirina xelkê bo 
beşdarînekirina di piroseya bi 
nav hilbijartinan rola xwe bilîzin. 
Girîng e ku xelkê Kurdistanê, roja 
29’ê Banemerê yan di malên xwe 
bimînin, yan jî bedela çûna bo ser 
sinduqên dengdanê rû li derveyî 
bajar bikin, bo geriyanê, û tevlî 
xwezaya ciwan ya Kurdistanê bin. 

Hiloşe rejîma Komara Îslamî ya 
Îranê

Komeleya Şoreşger ya 
Zehmetkêşan a Kurdistana Îranê

PDKÎ

Komîteya Zagros û Komîsyona 
Teşkîlatê

13.05.2017
23.12.1396

Dayîka pêşmergeyekî PDKÎ koça dawiyê kir

Dayîka pêşmergeyekî PDKÎ koça dawiyê kir. Helîme Salihî diya 
pêşmergeyekî PDKÎ çû ber rehmetê.

Li gora nûçeya ku gihîştiye malpera Kurdistanmedia, roja Pêncşemiyê 21`ê Banemera 
1396`an a Rojî, meta Helîme Salihî diya Pêşmergê PDKÎ mela Qasima Keleşî xelkê 
gundê Kûra serê, a ser bi navçeya Enzel a Urmiyê, di temenê 94 saliyê de çû ber 
rehmetê.

Meta Helîmê, jineke dilsoj û welatparêz bû, û hertim şanazî bi vê dikir ku kurê wê 
çeka bergiriya ji xak û nîştimana xwe hilgirtiye. Termê navbirî di nava girseya xelkê 
herêmê de bi axê hate spartin.

PDKÎ sersaxiyê dibêje malbat, xizm û kes û karê navbirî, û xwe di xema wan de bi 
şirîk û hevbeş dizane.
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Nûnerên parlementoya Ewropayê: Hilbijartin di Îranê de azad û dadperwerane nine

Tehrîm di pêxema siyasetkirinê de

Areş Salih

Yekem, Komara Îslamî bi tu awayekî 
di Kurdistanê de xwediyê tu reway-
iyekê nebûye û nine, lê! -di vir de 
“lê”yek heye, ew jî ew e ku handana 
xelkê bo beşdariya di hilbijartinê 
de, û hêvîdarkirina wan bi beşek ji 
vê pêkhateyê rewayiyê bo deshilatê 
nû dike. Rewayî babetek nine ku bi 
yekcarî rû bide, û tewaw be, belkû 
rewayî di derbazbûna demê de, tûşî 
kirîzê dibe, û kirîzên wê çareser dib-
in. Bo mînak Komara Îslamî ya Îranê 
piştî hilbijartinên sala 1388’an tûşî 
mezintirîn kirîza rewayiya xwe bû, lê 
di bestêna zeman de, ji wê demê ve 
heya niha destpêkê bi serkut û piştre 
jî bi rakêşana xelkê bo ser sinduqên 
dengdanê ew kirîz heya radeyeke 
berçav çareser kiriye. Lewra gellek 
şaş e, hekî tenê bêjin  ku Komara 
Îslamiya Îranê rewayiya wê tuneye, û 
ew “lêbelê”yê em nebînin. 
  
Duyem, mijara hilbijartinê li Îranê bi 
giştî û li Kurdistanê bi taybetî civak 
tûşî barekê kiriye, ku em dikarin navê 
wê danin, “retkirina siyasetkirinê”. 
Di vê rewşê de, mijara siyasetê bi 
sedema pirsa hilbijartinê, li Îranê 
dikeve derve. Wate çalak û ên ku mi-
jara siyasetê bo wan xwediyê girîngi-
yê ye, bi beşdariya di hilbijartinê de, 
hest bi vê dikin, ku mijûlî siyaset-
kirinê ne, lewra hevdem digel wan 
zext û givaşên ku pêkhate dixe ser 
wan, xwe ji mijara siyasetê diparêzin, 

wate çalak yan hevwelatî bi mijûl-
bûna bi sîbera siyasetê li ser dîwarê 
eşkewtan-bi têgihîştina Eflatonî-nahê 
kirin ku bîr ji siyastê bixwe bikin, 
hevdem jî zincîra pêkhateyê jî ew 
wisa girê dane, ku şiyana vegeriyan û 
çavxişandinê bo cihekî din nine. 
Ya sêyem, li derve mana mijara 
siyasetê bi sedema mijara hilbijartinê, 
yan xweparastina ji siyasetkirinê 
xwe di bizavên civakî de nîşan daye. 
Tevgerên curbicur û civaka medenî 
îro rojê li Kurdistanê û li Îranê ketine 
bin barê mijara hilbijartinê û yan bi 
sedema vê mijarê du parçe û çend 
parçe bûne, yan êdî tu basek pê nînin, 
yan çalakiyeke wan nine, tenê mijara 
hilbijartinê nebe.  
Ya çarem, beşdariya di hilbijartinê de, 
yekem pêngav e bo berdewambûna 
rewşa niha. Yek ji metirsîdartirîn en-

camên retkirina siyasetkirinê jibîrki-
rina rexneyan li rewşa niha û nemana 
xwest bo guherînkariyê ye. Yên ku 
her car bas ji beşdariya di hilbijartinê 
de dikin, mezintirîn hokaran bo 
beşdariya xwe vê dizanin ku li egera 
beşdarînekirinê de, rewş xiraptir dibe. 
Wate beşdariyê di hilbijartinê de bo 
ragirtina rewşa heyî bi baş dizanin. 

Pêncem, tirs emraza faşîsmê ye. 
Faşîzm jî hevalê dest di nav destê 
ketina tengaviyê ya siyasetkirinê ye. 
Tirs ji koçberî, tirs ji Amerîkayê, 
tirs ji Reyîsî û tirs ji Ehmedîni-
jad. Xwe radestkirina bi vê tirsê di 
civakê,yekem pêngav e bo vekirina 
derî li hemberî faşîsmê de. Di sala 
1384an de, heya niha îslahteleb roj li 
pey rojê, wekî stratejiya muhendisiya 
civakî ya xwe, zêdetir ji her demekê 
hawara xwe dibin ber tirsê. Ya ku di 

du dehikên borî de û bi hatina Rûhanî 
û zêdebûna rengê pembeyî bi rengê 
kesk ve rû da, popolîsm e. Hekî 
Ehmedînijad sembola popolîzma rast 
li Îranê de bû, eva Rûhanî sembola 
popolîzma çep e. Popolîzm em-
razeke din a faşîzmê ye, lewra niha 
li ber nebûna hestiyariya civakî li 
çav nîşaneyên faşîzmê, zêdetir ji her 
demekê vê gotinê em dikarin bikin 
“dengê piyê faşîzm”ê.  

Ya şeşem, destpêka rasanê û nûbû-
na xebatekê ku xwediyê xwesta 
guherînkariyê ye, hilgirê berna-
meyekê û altirnatîvekê ye ku li bihêz-
bûna rola Kurd li Kurdistana Rojhilat 
û “bûn bi hêz” kurt dibe. Tehrîma 
hilbijartinan bo hêzên Kurdistanî ku 
hêza pêşmerge anîne ser sînor û di 
vê derheqê de, mijûlî destpêkirina 
xebateke nû ne, liv û tevgereke taktîkî 
ye bo vê dibe ku yekem, derfeta 
pêwîst bo vegeşandina zêdetir ya vê 
alternative di nav civakê de bihêz 
bikin, û ya duyem jî potansiyela hêza 
mirovî û enirjiya civakî bo bihêzki-
rina birêveberên vê alternatîvê zêdetir 
be. 
Lewra bi tehrîma hilbijartinê, em tenê 
li pey vê nînin ku em bêjin Komara 
Îslamî rewayiya wê nine, belkû em li 
pey vê ne, ku yekem  pêşiya piroseya 
rewayîdaneke din bi sîstemê bigrin, 
û ya duyem jî em bikarin rewşê xweş 
bikin, bo alternative, bo rexnekirina 
rewşa niha, û di peyvekê de, em bîr ji 
siyasetkirinê bikin. 

Li bereberê hilbijartina serkomariya Îranê de, 156 nûnerên parlementoya Ewropayê de, bi derkirina daxuyaniyeke hevbeş, roja Pêncşemiyê 18`ê Gulana 
2017`an, ragehandin ku hilbijartin di Îranê de azad û dadperwerane nine. 

Di vê daxuyaniyê de, derheq demokratîknebûna hilbijartinên Îranê hatiye: “Opozisyonê heqê beşdariyê nine. Tewahiya kandîdan dibe baweriya qelbî ya xwe digel esla 
Wilayeta Feqîh nîşan bidin. Organeke nehilbijartî bi navê şêvra Nobedar, ku endamên wê ji aliyê Weliyê Feqîh Xamineyî ve tê danîn,kêrhatîbûna piraniya kandîdan ret 
dike”. 
    
Yasadanerên YE herwisa bi eşkerekirina nîgeraniya xwe derheq hejmara bilind ya bidarvekirinan di Îranê de, bas ji vê kirin ku zêdetir ji 3 hezar kesî di yekemîn 
dewreya serkomara bi nav reformxwaz  Hesen Rûhanî de, hatine bidarvekirin. Nûnerên parlementoya Ewropayê ragehandin: “Di axavtineke eşkere ya di televîzyona 
Îranê de, Rûhanî îdam wekî yasayek baş û yasaya Xwedê bi nav kir. Wî herwisa piştevaniya tewaw ya xwe ji Beşar Esed bi awayekî eşkere ragehand, heta piştî êrîşa 
kîmyayî di meha Nîsanê de, ku gellek kes bi taybetî gellek zarokan jiyana xwe ji dest dan”. 

Nûnerên parlementoya Ewropayê pêdagirî kirin, ku Wezîrê Dadê ê dewleta Rûhanî endameke kilîdî ê Komîteya naskirî bi Merg bû, ku îdama bikom ya zêdetir ji 30  
hezar girtiyên siyasî pejirand. Di doma vê daxuyaniyê de hatiye: “Rikeberê serekî ê Rûhanî di hilbijartinê de, Îbrahîm Reyîsî bixwe jî, endameke komîteya Merg bû. 
Ew di temenê 18 saliyê de, cihgirê serdozgerê giştî ê Tehranê bû, û herwisa ji berpirsyarên payebilind ên dezgeha Qezayî bûye, ku hukmê îdama hezaran neyarên 
siyasî derkiriye. 

Di vê daxuyaniyê de herwisa îşare bi hewla berfireh ya opozisyona Îranê bo tehrîma hilbijartinê û bangewaza bo guhertina rejîmê hatiye kirin, nûnerên parlementoya 
Ewropayê di dawiya daxuyaniya xwe ya hevbeş de pêdagirî kirin: “Her cure vegeşandina pêwendiyan digel Îranê, dibe girêdayî be bi baştirkirina rewşa mafê mirovan, 
mafê jinan û ragirtina îdaman”.
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Hesen Şerefî: “Hilbijar-
tin tu guhertinekê di nava 

sîstema rejîma Îranê de pêk 
nahîne”. 

Nerîna 
Lîderan

Xamineyî: “Bila kes bîr 
ji têkdana ewlehiya welat 

neke” .

Merkel: “Divê em li alter-
natîva baregeha Încîrlîkê 

bigerin”.

Barzanî: “Nabe ku Heşda 
Şeibî derbasî sînorê Şingalê 

bibe”.

Rûhanî li ser cîbicîkirina seneda 2030`an a UNSCO`yê pêdagirî kiriye

Îbrahîm Reîsî bûye mişka ser xizîneya beytulmalê

Kirêgirtiyên rejîma Îranê li Kurdistanê êrîşî ser hevwelatiyan dikin

Di demekê de ku rêberê rejîma Îranê seneda 2030`an a 
UNSCO`yê rexne kiribû, Rûhan bas ji pêbendbûna bi vê 

senedê kiriye. 

Rûahanî roja Şemiyê di axavtinekê de, di nava koma alîgirên xwe de 
rêberê rejîmê û xelk xatircem kir ku dewleta wî bi seneda 2030`an a 
UNSCO di çarçoveya yasayên Îranê pêbend dimîne. Serkomarê Îranê 
ew kes rexne kirin ku li dijî vê senedê helwestan digrin, û ji xelkê dax-
waz kir, ku bi hişyarî û serwextiya xwe li hemberî pilanên hin aliyan de 
bisekinin. 

Pêştir Mihemedcewad Zerîf Wezîrê Karê Derve ê Îranê, roja 20`ê Bane-
merê gotibû ku aliyên dijber hin tiştan li ser seneda 2030`an a UNSCO bas dikin, ku di naveroka wê de tuneye. Wî pêdagirî 
kiribû ku Komara Îslamî wan beşên ku li dijî pirensîpên şer`î ên Komaara Îslamî bin, tu pêbendiyek tunabe. 

Du rojan berî niha rêberê rejîmê gotibû ku seneda 2030an a UNSCO tiştek nine ku em teslîmî wê bi. Ew rexne didemekê d 
etêne girtin, ku heyeta Komara Îslamî di civîna 26`ê Gelawêja sala 1395`an de pejirandibû ku seneda 2030an a UNSCO di 
Îranê de bi birêvebiriya Wezareta Perwerdehiyê tê amade kirin.

Îbrahîm Reîsî, 
mohrê berbijêrkirî 

ê rejîmê bas ji vê 
kiriye ku “Astana 
Qudsa Rezewî” 37 sal 
e ku malyat nedaye. 

Li gora raporên be-

lavbûyî, di gotûbêja xapandinane ya berbijêrên serkomariya Îranê de, serokê “Astana Qudsa 
Rezewî” bas ji vê kiriye ku sîstema malyatî ya Îranê ferq û cudahîdanîn têde heye. 

Ew gotina wî di demekê de ye, ku ew bixwe serokê navenda “Astana Qudsa Rezewî” ye. Ser-
barê vê ku ew cih di hemû biyavên aborî de çalakiyan dike, lê ji serdema Sefewiyan ve heya 
niha malyat nedaye.

Piştî şoreşa gelên Îranê serokatiya vî cihî kete destê “Waizî Tebesî” û pêdagiriya navbirî bo 
nedana malyatê bû sedema vê ku Xomêynî bi awayekî fermî di nameyekê de, danîna bac li ser 
vê navendê hilgire, û heya piştî mirina navbirî jî, di sala 1368an de, hemû navendên ser bi vî 
cihî ji dana malyatê hatin bexşîn. 

Di vê derheqê de, Ehmedînijad serkomarê pêşîn ê rejîma Îranê û Ruhanî serkomarê niha, bo 
dana malyata vî cihî, yasayek radetsî meclisê kirin, lê bi hukmê Xamineyî hate retkirin. 

Reîsî ji kesên nêzîkî Xamineyî ye, û danîna navbirî wekî birêveberê Astana Quds a Rezewî, li 
Meşhedê de, di dawiya sala 1394an de, zêdetir ji caran ew nêzî navenda deshilat kir. 

Îbrahîm Reîsî yek ji wna kean e ku dengê wî di nava vê fayla bideng de heye ku kurê Muntezirî 
belav kiribû, ku ew fayla ya civîneke heyeta biryardana li ser bidarvekirinan bû.

Kirêgirtiyên rejîma Îranê li bajarên Kurdistana Rojhilat 
şer difiroşne hevwelatiyan. 

Li gora nûçeya ku gihaye malpera Kurdoistanmedia, roja 
Pêncşemiyê 21ê Banemerê demjimêr 3ê piştînivro hejmarek ji lat 
û şerût û fitneçiyên ser bi Îdareya Îtilaata rejîmê, li bajarê Bokanê 
li parka Sahilî hêcetan li çar ciwanan digrin û gel wan şer dikin. 

Kirêgirtiyekî rejîmê wan çar kesan dide ber çeqoyan (kêrikan), û 
birîna du kesan gellekî kûr e. 

Her heman rojê kirêgirtiyên Îtilaatê êrîşî ser du keçan jî dikin, lê 
xelk berbirûyê wan dibin. Lê hêzên Întizamî bi hawara wan du 
keçan de naçin. Xelk berdewam dikevin be rêrîşa hêzên rejîmê, û 
hêzên rejîmê ji her kombûneke xelkê ditirsin û bona kontrolkirin 
û çavdêriya baştir ya rewşê, nahêlin ku xelkekî zêde li dewra hev 
kom bin.
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Di dîktatoriyê  de perwerde alavek e bo bindestiyê

Bextiyar Osmanî

Rewşa perwerdehiyê di Îranê de tarî, 
biguman û hejmonîxwaz e, li ber 
vê ku xelkê Îranê ji perwerdehiyeke 
binecî bêpar in, û em di vir de nîşan 
didin ku perwerde di Îranekê de, ku 
bi hezaran sal e ezmûna hukimdariyê 
heye, bo pêgehandinê nine, û sê 
valahiyên mezin di Îranê de hebûne 
û hene, ku heya niha jî nehatine 
çareserkirin, heya ku ew valahî jî ne-
hêne tejîkirin, perwerdeyek ku li ser 
rasteriyê here, dûr e ji çavnihêriyê, û 
ew jî ew in:

1.Deshilata Siyasî
2.Liberçavgirtina pêkhateya neteweyî 
û ayînî
3. Aborî

Yekem: Di biyavê deshilata siyasî 
de Îran hertim li jêr hukmê çek û 
sernîzeyê de bû, û deshilatdar, dîkta-
tor û dijîgelî bûn. Xelk li cem wan 
kole û fermanber bûye, û bi zorî îdare 
kirine, û xelkê berdewam hewl dane 
ku ji bindestiyê rizgar bin, lê ji destê 
dîktatorekê rizgar bûye, û ketiye 
himbêza dîktatoreke din. Tirs ji di-
jkiryara xelkê deshilat wisa lê kiriye, 
ku bi hemû awayekî di bîra zincîr û 
serkuta xelkê de bin, bi pêşkevtina 
cîhanê, û vegeşîna zanist û teknolo-
jiyê biyavê perwerdehiyê jî, vegeşiya, 
û di vir de jî bedela vê ku bo xizmeta 
xelkê mifah jê bê standin, ew xistin 
bin deshilatê, û bîra xwe ya reş, bo 
perwerdekirina xelkê, wekî kole, kev-
neperest û serpêçîkirin, û bilindkirina 
şah û Îmam darêtine, û bi kar anîne. 
Wêneyên hemû Kitêban bi wêneyên 
şah û îmam dagirtine, û naweroka 
wan kitêban jî bo mehtkirin û 
xemilandina deshilata xwe kêşane. 
Hemû fêrbûnek jî bona xizmetkirina  
deshilkatê û serkuta xelkê ye, hekî 
wisa nebe, riya perwerdeyê lê digrin, 
yan kurt dikin, û herwekî çawa heya 
niha kirine.   

Di Komara Îslamî de, bi nav perw-
erdeya Îslamî bilind kirine, û hemû 
tişek girê dane bi vê tewerê, li ber 
vê ku tenê bi xelkê biselimînin ku 
Weliyê Feqîh nûnerê Xwedê ye li ser 
erdê. Lewra heya ku deshilateke xelkî 
û Demokrat nehê cihgirkirin, em 
nikarin çaveriyê perwerdeyeke baş ji 
rejîma Îranê bin. 

Duyem: Valahiyeke din ku li ser riya 
perwerdehiyê di Îranê de heye, li 

berçavnegirtina pêkhateya neteweyî û 
ayînî ye. Em hemû dizanin neteweyên 
Kurd, Belûç, Ereb, Turkemen, Tirk û 
Fars li ser xaka xwe, û di çarçoveya 
welatekê de bi navê Îranê dijîn, û her 
yek ji van neteweyan xwediyê hemû 
wan taybetmendiyan in, ku netew-
eyekê heye. Lê deshilatdaran, çi ên 
duh û çi jî ên niha, girîngiya herî kêm 
jî bi neteweyên cuda ji Farsan nedane,   
û deshilat tenê li cem neteweya Fars 
e, heya niha jî neteweyên din bind-
est û mafxwarî ne, û rola wan ya herî 
kêm jî, di qedera welat û xwe de nine, 
lewra ji wan re dirêsin û didirûn. 
Hejmonîxwaziya neteweya deshilat-
dar, bi tewahî xwe xistiye nav derûna 
wan de, lewra her yek ji wan diçin ser 
kursiyê deshilatê, û ew yek di kar û 
kiryarên wan de reng vedide. 

Perwerde di vî welatî de, bi bîr û zi-
manê hejmonîxwaziya Fars tê darêtin, 
û ew jî bi armanca xizmeta nasname û 
deshilata neteweya serdest e, netew-
eyên din ne tenê ji darêtina perwerde-
hiyê bêpar in, heya li çi cihekî din jî 
cihê wan nabe. 
Deshilatdar dizanin ku neteweyên 
mafxwaz bi xwest û îradeya xwe 
neçûne jêr balê vî hukmî de, lewra 
hewl dane ku ji riya perwerdehiyê ve 
jî, wan di bindestiyê de bihêlin. Zi-
man û çanda xwe bilind û pêş xistine 
û hewl dane ku ji girîngiya ziman û 
çanda neteweyên din kêm bikin, bi 
awayekî ku beşek ji xelkê neteweyên 
mafxwaz bawerî bi vê anîne, ku 
zimanê Farsî li zimanê wan bixwe 
şîrîntir e, di demekê de ku çi zimanek 
ji zimanê dayîkê şirîntir nine. 
   
Aliyê kêm nîva nifûsa Îranê Fars 
nînin, ew neteweyane di perwerdehi-

yeke taybet bi xwe cuda ji perwerde-
hiya malbatî hatine bêparkirin, û heya 
mafê xwendina bi zimanê dayîkê jî, 
ji wan hatiye qedexekirin, çi bigihîje 
bi vê ku perwerdehiya wan bi zimanê 
dayîkê be. Lê niha ew neteweyane 
bi hewl û tekoşîna xwe mijûlî perw-
erdekirin û nasandina nasnameya xwe 
ne, û her bi vê pêkê jî zêdetir ji caran 
di hewla bidestxistina mafên siyasî 
û neteweyî ên xwe ne, û di hember 
de deshilat wan zêdetir îdam dike û 
dikuje. 
 
Cuda ji pêkhateya neteweyî, pêkhat-
eyek din, li Îranê bi zeqî diyar û li be 
rçav e, ew jî ayînî ye, cuda ji Şî’e ku 
deshilatê wekî mezhebê fermî nasand-
iye, Sunî û Mesîhî û Yarsan û ...hwd, 
ayînên din jî hene, ku xwediyê taybet-
mendiya xwe ne, û di perwerdeyeke 
Îslamî a Şî’e de cihê wan nabe, hekî 
dijberî jî tunebe. Perwerdehiyê di 
Îranê de, ew valahî jî tejî nekiriye, 
belkû mezin û mezintir jî kiriye.

   
Sêyem- Biyavê aborî, biyaveke 
girîng e, di jiyana civak a mirovan 
de, û bihêzbûna bandora rasterast li 
ser biyavên curbicur ên deshilatê, û 
civakê heye, û rejîmên Îranê dahata 
welat, û xelkê talan dikin, û dikin 
xercê hêzên sekutkar, lewra aboriyeke 
herifî û lawaz hene. Paşmayiya vê 
dahatê bo perwerdehiyê tê danîn, ku 
ew tenê bona perwerdeya ziman, û 
çanda neteweyî ya serdest tê danîn, û 
piraniya herî zaf a xelkê ji destê hejarî 
û kêmdahatiyê de dinalînin, û ji hemû 
îmkanatan hatine bêparkirin. 

Aboriyê pêwendiyeke rasterast û 
pêkvegirêdayî digel perwerdehiyê 
heye, her çi rewşa aborî geşe bike, 
derfet û îmkanatên perwerdehiyeke 
baş zêdetir xwe nîşan dide, yan her 
çi rewşa perwerdeyê baştir be, aborî 
zêdetir geşe dike, û sermayeya mirovî 
zêdetir desteber dibe, lewra aborî û 
perwerdehî, pêwendiyeke binecî bi 
hev re hene, û salê zor in ew kesên ku 
bi sedema ferq û cudahîdanînê û bi 
sedema bêdahatiyê, û nebûna îmkana-
tan dev ji perwerdehiyê berdidin, û 
tevlî karwanbê bêkaran dibin. 
 
Bona vê ku welatekî wekî Îranê 
bikare perwerdeyeke giştgîr, pirrber-
hem û serkevtî hebe, li pêşde dibe ku 
sîstema hukimraniya wê demokratîk 
be, û mafê gişt neteweyên din bi-
parêze, û herwisa xwediyê aboriyeke 
bihêz be, ew sê biyav, wekî qulpên 
zincîrê pêkve girêdayî ne, ku bi bêy 
hevdu nivîşkan in, lewra nikarin per-
werdeyeke baş pêşkêşî xelkê bikin, 
da ku gula perwerdehiyê di Îranê de 
bipişkive. 

Perwerde di vî 
welatî de, bi bîr û zi-

manê hejmonîxwaziya 
Fars tê darêtin, û ew 

jî bi armanca xizmeta 
nasname û deshilata 
neteweya serdest e, 

neteweyên din ne tenê 
ji darêtina perwerde-

hiyê bêpar in, heya li çi 
cihekî din jî cihê wan 

nabe. 
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Wezareta Karê Derve a Amerîkayê: Dibe girtiyên Behayî bêne berdan

Îsal 137 jinan bo serkomarbûnê navnivîsî kiribûn

Federasiyona cîhanî ya şetrencê: Me pêşiya beşdariya federasiyona şetrenca Îranê di pêşbaziyan de girtiye

Di dîroka çar dehikan a Komara Îslamî de, tu jinekê nekariye bibe kandîda posta serkomariyê, û tenê neçar bûne 
ku dengê xwe bidin mêran bo vê postê. 

Yek ji van jinên herî naskirî ku di piraniya hilbijartinên serkomarîiyê de navnivîsiyê dike, lê Şêvra Nobedar kêrhatîbûna wê ret 
dike, “Eizem Taliqanî” keça 72 salî ya Ayetullah Taliqanî ye. 

Wê ji sala 1997an şûnda berdewam navnivîsî kiriye, da ku peyva “Recol” di yasaya bingehîn de rexne bike, ku di biyavê 
sunetî de tenê regeza mêr digre.

Li gora nûçegihaniyan, sêyek (1 li ser 3) a dengderan jin in, û dengê jinan bo kandîdan gellekî giring e, û kandîd gellek hewl 
didin ku bi diruşmên rengbireng jinan di berjewendiya xwe de bi kar bînin. 

Bo mînak Hesen Rûhanî bo rakêşana jinan bo ser sinduqên dengdanê, wêneyeke xwe digel du jinên genc li ser çiyayekî, daniye ser torên civakî, ku her du jin jî pêka 
yasayên rejîma Îranê bedhicab in, û dixwaze ku bi vê wêneyê wisa nîşan bide, ku ew gellek hişk nine derheq çawaniya xwedapoşîna jinan. 

Lê Reyîsî ku tê gotin boçûnên wî zêdetir nêzîkî boçûn û ramanên Xamineyî ne, di mîtîngên wî de, ciyê jin û mêran li hev tê cudakirin, û ew yek bû sedem ku navbirî bi 
tundî bê rexnekirin. 

Qalîbaf jî, bo bidestxistina dengên jinan, hawara xwe bo torên civakî biriye, û wêneyeke xwe ku digel jinên Kurd kêşaye, belav kiriye, ku di vê wêneyê de, jinên Kurd 
şêweya xwedapoşîna wan digel yasayê rejîmê yek nagre, û ew yek jî tenê bo rakêşana jinan bo ser sinduqên dengdanê ye.

Federasiyona Navneteweyî ya Şetrencê naskirî bi FIDE, ragehand ku 
seba vê ku federasiyona şetrenca Îranê hiqûqê tewaw ê FIDEyê nedaye, 

me çalakiyên wê helawîstine. 

Li gora nûçegihaniyan, dibûya ku federasiyona şetrenca Îranê, bona mêhvandari-
ya pêşbaziyên qehremanî ên jinên cîhanê, 540 hezar Dolar wekî heqê mêhvan-
darî û xelatên lîstikvanan daba FIDEyê.

Pêşbaziyên cîhanî ên jinan bi beşdariya 63 lîstikvanan ji 27 welatên cîhanê, ji 22 
Rêbendanê heya 13 Reşemeya sala borî di Îranê de bi rê ve çûn. 

Îranê kêşeya malî hebû bona birêvebirina van pêşbirkiyan. Li ser bingeha vê 
biryarê, tu pêşbirkiyeke xwedîhitbar a şetrencê di Îranê de bi rê ve naçe, û tu naz-
navek bi şetrencbazên Îranê nahê dayîn, û tu şetrencbazeke Îranî û tu dawereke 
Îranê nikare beşdariyê bike di pêşbaziyên şetrencê ên navneteweyî de.

Wezareta Karê Derve a Amerîkayê bi weşandina daxuyaniyekê di malpera xwe de, destbiserkirna 
rêberên Behayî di Îranê de mehkûm kir, û daxwaza berdana bêşertûmerc ya wan, û wan kesan kir 

ku bi tohmetên bi vî rengî di hepsê de ne. 

Vê wezaretxaneyê herwisa nivîsandiye ku: “Neh salan zindan, bo rêberên Behayî di Îranê de, û destbiserkirina 
wan bi tawana “sîxorî, bêhurmetiya bi muqedesat û piropagendeya li dijî Komara Îslamî”, nedadperwerane 
xwand, û nivîsand ku Behayî tenê bi sedema bîrûbaweriyên xwe û birêvebirina debên mesebî ên xwe mijûl bûne 
û bes. 

Wezareta Karê Derve a Amerîkayê navê heft kesan aniye, ku bi gotina vê wezaretê, navê wan Ferîba Kemala-
badî, Cemaledîn Xancanî, Efîf Ne’îmî, Se’îd Rizayî, Bêhrûz Tewekolî û Wehîd Tîzfehm û Mehûş Sabit e.

Di vê daxuyaniyê de, Îran bi sedema dosiyeyên bi vî rengî, bi binpêkirina mafê mirovan û guhnedana bi azadi-
yên destpêkî, hatiye tawanbarkirin, û ji dewleta Îranê tê xwestin, da ku peymannameyên navneteweyî bi taybetî 
azadiya raman, meseb, bîrûbawer, û kombûnên aştîxwazane bo hemû kesan di Îranê de berçav bigrin. 

Hêjayî basê ye ku ola Behayî ji aliyê Mîrza Husên Elî Nûrî, naskirî bi “Behaullah” di sedsala 19’an de hatiye avakirin. Peyrewên vê olê bawerî bi vê yekê hene ku Be-
haullah (1817-1892) piştî pêxemberên wekî Îbrahîm, Mûsa, Bûda û Zerdeşt û Mesîh û Mihemed, pêxemberê herî nû ye. Li gora zanyariyan niha 7 milyon û 800 hezar 
kes peyrewên ola Behayî ne, û navenda cîhanî ya Behayiyan di bajarê Heyfa a welatê Îsraîlê de ye. 

Ew ol, li gora vegeşandinê di welatên cur bi cur de, piştî Mesîhiyetê wekî duyemîn ola cîhanê tê hesibandin. Peyrewên Behayiyetê li Îranê li jêr deshilata Komara 
Îslamiya Îranê de, di bin zext û givaşeke bê qas de ne, û rê bi belavkirina vê olê di Îranê de nahê dayîn.
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Gotinên 
Navdaran

                               Zimanê Kurdî di Edebiyata Kurdî de

Kurd ji hev cuda dilopên baranê ne, 
cihê cihê têne daqurtandin. Ko gihane 
hev dibin lehî, lehîke boş. Tu
kes, tu tişt li ber wan nikare bisekine. 

Felata welatê me di rabûna vê lehiyê 
de ye.
Celadet Alî Bedir-Xan

Ez bê nan dikarim bijîm, lê ez ni-
karim bê azadî bijîm.
Seîdê Norsî yê Kurdî

Xorto wilo bixebite: An bi xwe çêke, 
an arîkariya ewan bike ko çêdikin, 
ava dikin... Di dinyayê de tu tişt nîne 
ko tekûz bit. 

Di her tiştî de, nemaze di karên nû 
destpêkirî de, pirîcar, kêmanî
hene. 

Heke te kêmanî dîtin, hema dirêjî wan 
meke. 

Lê bixebite ko tu bikevî nav wan, 
arîkariya daniyan bikî û wan kêmani-
yan biedilînî. 

Hilweşandina stûnekê hêsanî ye. 
Huner di rastkirina stûna xwêl de ye.
Celadet Alî Bedir-Xan

Yên ku ne azad bin û mîna ku azad 
in xwe nîşan bidin, ew koleyên herî 
mezin in.
Goethe

Maleke bê pirtûk mîna lasekî bê ruh 
e.
Gcero

A: Firat Cewerî

Beşa 1

Besam Mistefa

Zimanê kurdî dêrîn, resen û şêrîn 
e. Tevî hemû astengî û dijwariyên 
li ber zimanê kurdî, lê ew ji nav 
neçû û heta niha wek zimanekî 
zindî ma. Zimanê kurdî bûye mijara 
gelek nivîsar û helbestên helbest-
vanên Rojavayê Kurdistanê ku di 
berhemên xwe de behsa bedewî û 
bilindiya vî zimanî kirine.

Zimanê kurdî zimanê ax û şêniyên 
Kurdistanê ye. Zimanê çem, deşt, 
çiya û kaniyên welatê Kurdan e. 
Zimanê Feqiyê Teyran, Nalî, Cizîrî 
û Xanî ye. Ew ne tenê alava gihand-
inê ye, lê ew alava eşqa Mem û Zîn 
û pira nav dilber û dildaran e jî.
Helbestvanê Kurd Ehmedê Huseynî 
di pêşgotina berhemên xwe yên 
giştî de behsa sedemên hilbijartina 
zimanê kurdî wek zimanê nivîsand-
inê dike û dibêje: “Min hewl da 
ku di helbesta xwe de rehên êşê 
biteqînim, min ji xwe re got, de 
bila ev ziman zimanê dayika min 
be, dayika ku serê xwe danî ser 
destê min ê rastê û xatir ji ronahiyê 
xwest. De bila di her helbestekê de 
vedîtina wî zimanî ber bi asoyekî 
din ve bifire. Min bi zimanê xwe 
nivîsand da ku wateya hebûna xwe 
ya di vê gerdûnê de ji dest xwe 
winda nekim, da ku mêvandariya 
min ne ewqasî bi jiyanê giran be, da 
ku bê ser û şûn ber bi rexê tarî ve 
neçim.”

Li vir em têne ser meseleya zi-
man û baweriyê. Jixwe yek ji xalên 
herî girîng ew e ku baweriya ku di 
navbera mirovê Kurd û zimanê wî 
de sist e û ne cih girtî ye, divê bê 
bihêzkirin. Gelo siyaset jî, herçiqasî 
mijara me jê dûr e jî, siyaseteke rast 
bi zimanekî xwar û şikestî pêkan e 
bê kirin? Ez bawer nakim. Şoreşeke 
xwedî heq û maf, gelo pêkan e bê 
zimanekî paqij û şoreşgêr û zelal 
biserkeve?

“Yan fêrî zimanê xwe bibin an jî 
mebêjin em Kurd in!”

Xwediyê Kovara Hawarê û çêkerê 
alfabêya kurdî ya latînî Mîr Celadet 
Bedirxan derbarê zimanê kurdî 
dibêje: “Bê ziman Kurdîtî ji me re 
ne rûmet e, lê rûreşiyeke giran e. 
Heyf û xebînet û hezar mixabin, 
nemaze ji wan re ku bi zimanên 
din dizanin bixwînin û binivîsînin 
û alfabêya zimanê xwe hêj nas 
nakin. Bavo, li dinyê ji me kêmtir 
kes nemaye, heçî milet hene, tevde 
bûne dewlet û hikûmet. Xudan 
kitêb û dibistan, bi tenê em miletê 
Kurd bi şûnde mane, reben, feqîr, 
nezan û belengaz. Lewra divê em 
jî bixebitin, xelkên xwe hînî xwen-
din û nivîsandinê bikin, vî miletê 
belengaz ji tariyê xelas bikin, berê 
wî bidin tav û ronahiyê. Kuro eyb e, 
şerm e, fihêt e, yan hînî xwendin û 
nivîsandina bi zimanê xwe bibin an 
jî mebêjin em Kurd in!”

Belê, mîrê Kurd Celadet Bedirxan 
piraniya jiyana xwe terxanî zimanê 
kurdî kir û her û her xema zimên 
dixwar. Celadet dîsa li ser girîngiya 
ziman wiha dibêje: “Xweseriya me 
di zimanê me de ye. Tenê bi hebûna 
xwendin û nivîsandina bi zimanê 
xwe û bi parastina wî, di civata 
miletan de wek miletekî xweser, em 
dikarin bijîn û payedar bin. Şerma 
mezin ew e ku mirov nezanê xwen-
din û nivîsandina zimanê xwe be. 
Îro hînbûna xwendin û nivîsandina 
zimanê mader ji bo her miletekî, 
êdî ne bi tenê wezîfeke şexsî ye, 
lê wezîfeke milî ye jî. Heçî bi vê 
wezîfê ranebûne, wezîfa xwe ya 
milî pêk neanîne û bi kêrî miletê 
xwe nehatine. Ji bona ku mirov bik-
are xwe ji miletekî bihesibîne, divê 
ku bi kêrî wî bê.”

Cegerxwîn hema bêje di piraniya 
dîwan û berhemên xwe de li ser 
mijara ziman û girîngiya ziman 
rawestiyaye û bi awayên cuda cuda 
keç û xortên Kurd han daye ser fêr-
bûna zimanê dayikê. Wek mînak di 
dîwana Zend - Avestayê de, Seyda 
behsa zimanê dayikê dike û dibêje:

“Vejêne zimanê xwe ey xwendevan
Nebûye milet hîç kesek bê ziman
Zimanê me xoş û xeroş û ciwan
Eger baş bizanî tu nakî ziyan
Bibîne çi şêrîn e ev reng ziman
Çi payebilind û çi rûmetgiran
Tu paqijke zarê xwe şêrîn bike
Bi kurdî tu baxêv û qêrîn bike
Zimanê biyanî dixwînî çira
Zimanê xwe carek naxwînî, bira?
Eger ku hebûna me Firdewsiyek
Weyan Xaniyek, yan jî Kercosiyek

Zimanê me xweştir dibû ji farisî
Belam bûye nanê ceh û garisî
Cizîrî û Xanî, çi gernas e ew
Wekî Dîcle û Zab û Aras e ew
Siyahpoş û Nalî û Batî bibîn
Tu Miksî û Nûrî û Hacî bixwîn
Bi lêvên gulan wan şikandin şiker
Ku hingî bimînin, bixwînin ji ber.”
“Milet bi zimanê xwe pêktîne he-
bûna xwe”

Ziman nasname û hebûna miletan e. 
Her gel û miletek xwedî zimanekî 
taybet e ku bi riya wî hem taybet-
mendiya xwe diparêze û hem jî 
xewn û hêviyên xwe tîne ziman. 
Zimanê kurdî jî ku zimanekî resen 
û kevn e, heta niha li ber xwe daye 
û maye, berovajî gelek zimanên din 
ku winda bûne û nemane. Zimanê 
Kurdî gencîneya tije zêr û gewher 
a miletê Kurd e. Dibêjin “Netew-
eya bê ziman, neteweyeke bê dil 
e” Lewra zimanê kurdî dilê miletê 
Kurd e.

Seydayê Tîrêj li jêr navê “Ziman” 
helbestek afirandiye û tê de diyar 
dike ku hebûna milet girêdayî he-
bûna ziman e û dibêje:

“Gelî Kurdên bîrewer keç û xortên 
xwendewar
Ev zimanê mey şêrîn xuya ye tê ber 
bi xwar
Gelek şerm û fihêt e zimanê bav û 
kala
Em îro va dibînin ji hev dibe tar û 
mar
Mane û hebûna me zar û zimanê me 
ye
Ku ew herin namîne ji mer tu kok û 
bintar
Her wekî laz û qecer ku zimanê xwe 
berdan
Ew ro bi ro winda bûn tev mane bê 
cih û war
Ji hev ketin ji wan re nema tu erd û 
ezman
Ji cîhanê beta bûn di bin çengê 
koledar
Milet bi zimanê xwe pêktîne hebûna 
xwe
Di nav gelê cîhanê navê wî tête 
hejmar.”

Bêguman kevneşopî, serpêhatî, çand 
û dîroka neteweyan bi ziman hatine 
parastin. Ziman ayetek ji ayetên 
Xwedê ye. Eger hat û miletekî 
zimanê xwe ji dest da, tê maneya ku 
ew milet li ber neman û qirbûnê ye. 
Lê heta zimanê neteweyekê hebe û 
geş û zindî be, ew netewe dê li ser 
rûyê qadê gul vede.
 Dom heye
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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

- Ez çûme ser girê Deilêdizan, 2 
marên reş, 2 stêrên geş, 2
kun rûvî, şikeftek tijî mirarî.
(* ser, birî, , çav, 2 kunên 
difnê,dev, didan)

- 2 kan in 2 ban in, 8 bêrî û 2 
şivanin.

(* 2 lepên (kef) destî, 2 pişte 
dest, 8 tilên biçûk, 2 tilên 
mezin)

- Dûr li min nêzîk bûn, du bûne 
sê, sih û du ya ma ket û
cût. (* pîrî: mirin nêzîk dibit, 
pêtvî gupalî dibit, 32 didan jî 
kit û mat dimînin)

- Yek serî, yek pênc, du tij e, 
yek val e. (* xweda, nimêj, 
bihuşt û dojeh, cîhan)

- Qazî bi qîzê va, mella bi jinê 
va, çar sêv bi darê va, her
yek yekê jê dike, yek dimîne 
pêva. (* Qîza qazî jina mela 
ye.)

- Bi hîmeta Birahîm Xelîl, çar 
dergin, 24 kilîl. (* Dewar, nal, 
bizmar)

- Çar çeq çeqîn dikin, du bel-
belîn dikin, hizar û yek
bawewşîn dikin 
(*Dewar+2guh+kurî)

- Kepir çerim, pêpelîsk asin. (* 
zînê hesp û rikêb)

Zimanê Kurdî

Unite 1 – Hevnasîn – Xebat

Roj baş,        Roj baş,
Tu çawa yî?        Ez baş im, spas dikim....
Navê te çi ye?       Navê min ............................e/ye.
Tu ji ku derê yî?      Ez ji ......................................me.
Tu çend salî yî?      Ez ................................salî me.
Tu çi karî dikî?      Ez ..............................im.
Tu li kîjan bajarî dimînî?     Ez li ........................... dimînim.

Li hemberî van kesan   
cînavkên wan binivîsînin-   

Kesê/kesa yekem ê/a kit  ich   ..............   mein  
......................
Kesê/kesa duyem ê/a kit  du   .............   dein  
.......................
Kesê/kesa sêyem ê/a kit  er, sie, es  ............../...............  sein/ihr 
........../............

Kesên yekem ên kom   wir   ..............   unser  
.....................
Kesên duyem ên kom   ihr   ...............   euer  
....................
Kesên sêyem ên kom   sie   ................   ihr  
.......................

Ez karker im.           Ez ji Kurdistanê me.            Ez li dibistanê me.
Tu karker......           Tu ji Kurdistanê.....             Tu li dibistanê ......
Ew karker.......           Ew ji Kurdistanê ...  Ew li dibistanê ......
Em karker........          Em ji Kurdistanê ...  Em li dibistanê ......
Hûn karker.....           Hûn ji Kurdistanê ..  Hûn li dibistanê ......
Ew karker in           Ew Kurdistanê ne.  Ew li dibistanê ne.
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Xelkê birçî li Mînabê êrîş birin bo me-
wadên xwarinê yê demserveçûyî

Wêneyê Alanê Kurdî çû ser diravê 
Fenlandê

Di torên civakî de, vîdeoyek hatiye belavkirin ku nîşan dide, kamyoneke 
hilgirê mewadên xwarinê ên demserveçûyî dibe armanca êrîşa hej-

marek ji xelkê birçî, û tê talankirin.

Di vê derhqê de, lîstikvanekî sînemayê bi navê Perwîz Perestûyî bi weşandina 
hinek beşên vê fîlmê di rûpela xwe ya Înistgramê de, nerehetiya xwe ji vê bûyerê 
nîşan dide.

Navbirî herwisa nivîsanidibû, di bajarê Mînabê de, berpirsyaran, kalayên qaçax 
birin ku binax kin, lê xelkê hejar û birçî hawara xwe bo vê xwarina demserveçûyî 
birin. 

Lê berevajiyê vê nivîsa Perestûyî, ku dibêje ew “mewadên xwarin”ê, ên “qaçax” 
bûn, ku dest bi ser de hatibû girtin, navenda nûçegihanên Cewan, ser bi Saziya 
Deng û reng a Îranê, ew mewad wekî “mewadên xwarinê” ên demserveçûyî bi 
nav kirine. 

Di meha Reşemeya derbazbûyî de, Perwîz Fetah serokê “Komîteya Îmdad a 
Xomêynî” ragehandibû ku nêzî 11 milyon kes di Îranê de li jêr xeta hejariyê de 
dijîn.

Dewleta Fenlandê bi boneya 100mîn salvegera serxwebûna vî weltaî, 
diarveke nû çap kiriye, ku li ser vî diravî, wêneyê Alanê Kurd, hatiye 

çapkirin. 

Ragehandinên Fenlandê di vê derheqê de ragehandin, ku armanc ji danîna 
wêneyê Alanê Kurdî li ser diravê vî welatî piştevanîkirin e ji buha û nirxên 
wekhevî û mafê mirovan.

Alanê temen sê salî, xelkê Rojavaya Kurdistanê û bajarê Kobanê bû, ku heya 
niha bi dehan şêweyî, di dehan welatên cîhanê de bûye sembol. 

Pêştir jî pirofisor û hunermendê navdar ê Fenlandî Pêkka Yîlha li bajarê Hîlsin-
kiyê peykereke Alan çêkiribû. Herwisa du hunermenêdên Almanî jî bi navên 
Ogirts Sên û Yustûs Bêkir wêneyê Alanê Kurdî li ser pira rûbarê Firankfortê 
kêşan. 

Êvariya roja 21ê şibata 2016an jî li parka Azadî ya Silêmaniyê, peykerê Alanê 
Kurdî li parka Şander a Silêmaniyê, perde li ser hate vêde birin. Ew peyker ji 
aliyê peykersazê Başûra Kurdistanê Bextiyar Helebçeyî ve hate çêkirin. 

Wêneyê cendekê bêcan ê Alan, piştî xendiqîna di nava ava behrê de, ji aliyê 
rojnamevan Nîlofer Demîr ve hate girtin, û bileza di torên civakî de li ser asta 
cîhanê belav bû, û deng veda.

Jiber ku malbata Alan hewl dabûn xwe bigehînin Kanadayê, mirina wî digel 
kirîza koçberan, bû yek ji mijarên herî germ ên hilbijartina giştî ya 2015an di 

Xamineyî: Bila kes bîr ji têkdana ewlehiya welat neke

Xamineyê rêberê rejîma Îranê, di axavtinekê de, li zankoya efserî ya 
Îmam Husên de got ku hekî xelk bixwazin nefermaniyê bikin, ew yek 

wê zirarê bigehîne rejîma wan. 

Xamineyî herwisa gefa vê yekê xwar, ku nabe tu kes bîr ji têkdana ewlehiyê bike, 
hekî kesek bixwaze vê bike, bêguman wê sîleya wê jî bixwe. Navbirî daxwaz ji 
Dezgeha Dadwerî, û hêza Întizamî û Wezareta Navxwe kir ku dibe hemû hewla 
xwe bona parastina ewlehiyê bi kar bînin. Navbirî derheq beşdariya xelkê di 
hilbijartinê de jî got: Girîng nine ku em deng bidin kî, girîng ew e ku hemû bên, û 
deng bidin û nîşan bidin ku ew ji Îslamê û ji Komara Îslamî bergiriyê dikin. 

Ew daxwaza Xamineyî bi başî îsbat dike ku bo wan hebûna rîzên dûr û dirêj li ser 
sinduqên hilbijartinan gellekî girîng e, jiber ku ew dixwazin li ber çavê bîr û raya 
giştî wisa nîşan bidin ku xelk niha jî bi wan re ne, û sîstema wan qebûl in, her-
wisa eva ku dibêje girîng nine ku deng didin kî, nîşana vê yekê ye, ku hilbijartina 
demokrtaîk di çarçoveya vê sîstemê de îmkana wê tuneye, û ew pêştir li ser derx-
istina kandîdê xwe ji sinduqên dengdanê sax bûne, û eva din hemû ji şanogeriyê 
zêdetir tiştek din nîne. Hilbijartina 12mîn dewreya hilbijartinên serkomariyê, 
hevdem digel 5mîn gera hilbijartinên şêvrên gund û bajaran roja 29ê Banemerê 
wê bi rê ve here.


