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Hevpeymani-
yeke nû di hem-
berî Amerîkayê 

de

“Vegeriyan û yek-
girtina hevalên me 

yên berê hewcehiyek 
dîrokî ye û gerek 

hemû jê re tekoşînê 
bikin”.

Bidestveanîna mafên netewî yên gelê kurd
di çarçoveya Îraneke demokratîk û federal de
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Kê bas ji birêveberiyê 

(mudîriyetê) dike!

Turkiye ber bi hilbi-

jartineke din a 

çarenivîssaz
“Deshilata 
Amerîkayê 

heya niha jî vê 
şaşiya mezin 
dike, ku hizir 
dike Komara 
Îslamî li dijî 
DAÎŞ’ê ye”.
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Birêz Mistefa Hicrî:

DAÎŞ’ê berpirsyariya 
teqînên roja Sêşemiyê 

(06.10.2015)’an, ku di Edenê 
de rû dan, girte stûyê xwe.

Serokwezîr Xalid Elbehah, û 
endamên dewleta yasayî yên 
Yemenê ji wan teqînan rizgar 
bûn. DAÎŞ’ê di ragehandina 
xwe de, wêneyê du êrîşkarên 

xwekuj jî weşandin.

Hotêla Qesr, cihê rûniştina 
Behah, sibehiya roja 
Sêşemiyê bû armanca êrîşa 
mûşekên Katyoşayê. Nûçegi-
hanê El-Erebiye di Edenê de 
ji zimanê şahidên ku dîmen 
bi çavên xwe dîtine, ragehan-
dibû ku berî êrîşa bi mûşekan 

wesayiteke bombebarkirî 
xwe li deriyê aliyê rojava 
yê hotelê xist, û hevdem du 
mûşek jî li hotelê ketin.  

Teqîneke din li dijî mala 
Şêx Salih El-Equlî pêk hat. 
Nûçegihanê El-Erebiye rage-
hand ku ew der cihê rûniştina 
hinek ji hêzên leşkerî û 
heyva sor ya Îmaratê bû. 

Trombîleke din jî ku hatibû 
bombebarkirî, li nêzî deriyê 
binkeya leşkerî ya hêzên 
Îmaratê, li nêzî herêma El-
Berîqe rû da. 
Ew trombîl di encama 

DAÎŞ di Yemenê de 

jî alîkariya Îranê dike

teqekirina hêzên leşkerî 
ên wir de, nekarî bigihîje 
armanca xwe. 

Di van êrîşan de aliyê kêm 
15 kes ji hêzên hevalbendiya 
Erebî û Berxwedana Yemenê 
hatin kuştin.

Hevarmanciya êrîşên DAÎŞ’ê 
û siyasetên ber bi şikestê yên 
rejîma Îranê di Yemenê de, di 
demekê de ye, ku Komara Îs-
lamiya Îranê hertim îdia dike, 
ku di refa herî pêşê ya xebata 
li dijî DAÎŞ’ê de bûye. 

Rêberê Îranê Elî Xamineyî, duh di nav hêzên deryayî yên pasdaran de 
bi tundî êrişî ser Amerîkayê kir û got, Amerîka ji derfetekê digere ku dest 

bixe nav sîstema Îranê de, ji ber vê yekê jî nabe hevdîtin û gotûbêj bi wî welatî re 
bêne kirin. Şêwirmendê Xamineyî jî dibêje, hevdîtina bi Amerîka re ji destpêka 
şoreşa Îslamî ve qedexe bûye. 

Li gorî medyaya Îranê, Elî Xaminêyî di vê civînê de bi tundî êrişî ser Amerîka 
kir û got, ku ew ne li dijî hevdîtin û gotûbêjên  bi welatên biyanî re ne, lê mijara 
Amerîkayê cudahî heye, çimkû Amerîka dixwaze bi rêya gotûbêj û hevdîtinê, 
nifûzî nav sîstema Îranê bike, û dewleta Îslamî hilweşîne. 

Rêberê Îranê beriya niha jî gellek caran gotibû, baweriya wî bi Amerîka nine, û 
nabe rayedarên Îranî bi Amerîkayiyan re rûnên, tenê dikarin di mijara pirograma 
etomî de di gel wan gotûbêjê bikin. 

Xamineyî li dijî 
Amerîkayê hel-
westeke tund 

girt 
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Zekiye Sidqî:
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Sergotar

Peyva 
“berxwedan”ê têrê 

nake

Kerîm Perwîzî

Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê tevî hevalên xwe ên berê 
kom bû

Kurdistanmedia: Roja Yekşemî 27.09.2015 ( 05.07.1394)’an 
Deftera Siyasî ya PDKÎ tevî hevalên xwe ên berê kombûn 

encam da, û di kombûnê de li ser pirsên hevgirtinê gotûbêj kirin.

Nûçegehaniya malpera Kurdistanmedia ragehand: Kombûna PDKÎ di 
asta Deftera Siyasî de hate encamdan, û çendîn demjimêran dom kir.

Nûçegehaniya Kurdistanmedia di dirêjiya gotinên xwe de ragehand: 
Rêzdar Mistefa Hicrî, sekretêrê giştî yê PDKÎ di gotinekê de, derheq 
bi kombûnê de got: “Ev kombûna di dirêjiya kombûnên din de hatiye 
encamdan, bi merema lihevnêzkbûna tevî hevalên xwe ên berê”.

Rêzdar Mistefa Hicrî di dirêjiya gotinên xwe de ragehand: “Di vê kombûnê de PDKÎ û hevalên berê niyetpakiya xwe bo 
hevgirtinê nîşan dan, û di vê derheqê de, em dê zêdetir pêngavan bavêjîn, û herwisa di vê kombûnê de bi rohnî basa xalên 
hevpişk û dij bi hev hatin kirin, û di kombûnên bihê de, emê hewl bidin ku wan xalan jî yekalî bikin.

Mideha 8 salan berî niha di Payîza sala 2006 (1385)’an de, hejmarek ji endamên rêberî û kadr û pêşmergeyên PDKÎ bi 
sedema hin pirsên navxweyî ên PDKÎ ji vê partiyê cuda bûn.

Di mideha wan çend salên borî de heya niha çendîn kombûn di astên cuda cuda ên rêberî tevî hevalên berê hatine encam-
dan, û niha gereke din bo gotubêjan, bi merema hevgirtinê dest pê kiriye.

Sekreterê giştî yê Partiya 
Demokrat a Kurdistana Îranê 

di peyamekê de bi munasibeta 
hilbijartina “Cêrêmî Korbîn” ji bo 
serokatiya Partiya Karker a Birî-
tanyayê, pîrozbahî li navbirî kir.

Deqa peyamê bi vî awayî ye: 
Rêzdar Cêrêmî Korbîn

Ji aliyê Partiya Demokrat a Kurdista-
na Îranê ve, ez germtirîn pîrozbahiyan 
li cenabê we dikim, bi munasibeta 
hilbijartina cenabê we, ji bo posta 
serokatiya Partiya Karker.

Hêvî dikim ku Partiya Karker li jêr 
serokatiya  nû de, berdewam be, ji 
piştgiriya siyasî û me’inewî  ya mêjîn 
a xwe, ji bo xebat bo mafên mirovan, 
û demokrasiyê di Rojhelata Navîn de, 
bi xasmanî di Îranê de.

Piştgirî ji xebata bo demokrasiyê 
di Rojhelata Navîn de, girîngiyeke 
taybetî heye ji bo xweşkirina rêya 
bidestveanîna aramiyeke cihgîr û 
aştiyeke hertimî di vê beşa girîng a 
cîhanê de.

Sebeba serekî ji bo berdewamiya 
pirsgirêkan di vê deverê de, ji wan 
pirsa terorîzmê û peydabûna sazi-
yên tundrew wekî girûpa DAÎŞ’ê, 
pawanxazî ye.

Hinek ji hevok û peyv ku di demên 
asayî de, ji bo baskirina rûdawên 
siyasî, xwezayî û civakî têne bikara-
nîn, bi sedema bikaranîna berdewam, 
di demên hewce û ne asayî de, wateya 
xwe bi awayekî têr û tejî nagehînin, 
û yan jî bi tewahî nikarin eyankerê 
rewşa pêşhatî bin.  

Bo mînak dema ku kuştina mirovekî 
bi destên mirovekî din wekî cînayet 
tê zanîn, êdî bikaranîna peyva cînayet 
ji bo baskirina kar û kiryarên Komara 
Îslamiya Îranê gellekî asayî tê dîtin, û 
di rastî de mirov nikare ku ji aliyekî 
ve, kuştina kesekî ji aliyê kesekî din 
ve, ew jî bi sedema hejarî û xizaniyê 
û yan jî bi sedema hebûna arîşeyên 
civakî wekî cinayet bi nav bike, û ji 
aliyekî din ve kuştara bi hezaran kesî 
di Îran û Îraq û Sûriyê de, bi destên 
kirêgirtiyên Komara Îslamî wekî 
cinayet bi nav bike.    

Mirov dema ku dikeve tengasiyan 
de, û di wê demê de, ber xwe bide, û 
bikare rewşa jiyana xwe ji berê çêtir 
bike, wê demê wî wekî berxwedêr bi 
nav dikin.

Kesekî xebatkar ku li dijî zulm û 
stemê şer dike, bitaybetî ew xebatkarê 
ku di hemberî Komara Îslamiya Îranê 
de, û di bin zextê de, dev ji baweriyên 
xwe bernade, wekî “berxwedêr” tê 
binavkirin. 

Lê dema ku em berbirûyê kesekî bi 
navê Mihemed Muradî dibin, ku di 
dema pêşmergatiyê de, ketiye nav 
boseya hêzên rejîmê de, û piştre 
di girtîgehê de, îşkenceyên Spaha 
Pasdaran û dezgeha Îtila’ata rejîmê 
tab dike, û nêzî 20 salan bi bê dana 
îznê (murexesiyê), li ser baweriyên 
xwe pêdagir e, û di yekemîn roja ku 
tê berdan de, tevlî hevalên xwe dibe, 
êdî wê demê peyva “berxwedan”ê 
jî di hemberî mezinahiya wî kesî 
de jar û zelîl dibe. Wateya jiyan û 
mezinahiya kiryara Mihemed Muradî 
û kesên wekî wî, gellek bilindtir ji 
berxwedanê bûye, û destewajeyeke 
bi vî rengî nikare wateya tewaw ya 
mezinahiyeke bi vî rengî bide.     

Rejîma Îslamî ya Îranê bi awayekî 
sîstmatîk opozisiyonên demokratîk 
di hundirê Îranê de tepeser dike, her 
di wê halî de jî serekîtirîn piştevanê 
girûpên terorîstî ye, ev rejîma ne 
tenê alîkariya mana rejîma hov ya 
Esed dike, belkû beşdariya rasterast 
di kuştina xelkê sivîl û bêguneh di 
Sûriyê de jî dike.

Lewra jî piştevaniya we ji bo guherî-
na rejîmî Îranê, û anîna ser kar a 
hikûmeteke demokratîk, karekî gellek 
girîng û stratjîk e ji bo pêkanîna aştî û 
aramiyê di vê deverê de.
Piştevanî ji mafê netewî yê Kurd, 

Peyama pîrozbahiya Mistefa Hicrî bo “Cêrêmî Korbîn” bi 
munasibeta hilbijartina wî ji bo serokatiya Partiya Karker a 

Birîtanyayê

hewce ye ku gellek girîng bê dîtin, ji 
bo pêkanîna vê aştî û aramiyê. 

Hûn wekî kesayetiyekî siyasî yê 
xwedî bîr û bawer hatine naskirin. 
Lewra em hêvîdar in ku hûn alîkarê 
xebata rewa û mêjîn a me bin, ji bo 
bidestveanîna azadî û demokrasî û 
mafên rewa yên gelê Kurd.

Partiya Demokrat a Kurdistana 
Îranê
Sekreterê giştî 
Mistefa Hicrî
Îlona 2015’an
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Di roja 9’ê Adara sala 2015’an 
de, di gotarekê de li jêr 

navnîşanê “Komara Îslamiya Îranê 
çi xewnekê bo Îraqê dibîne?” bi 
piştqahîmiya bi hinek zanyariyên 
hûr  û hinek şiroveyan, me bas ji 
wan rastiyan kir ku Îran çawa di 
pîlanan digere bona guherîna de-
mografiyaya Îraqê. 

Gotara min bi wan çen risteyan bi 
dawî hatibû ku “bi vî 
rengî Komara Îslamî 
dixwaze xerîteyekê ji 
Îraqê re danê, ku ne 
Kurd û nejî Sunî , hêza 
wan ya dijberiyê di 
gel hikûmeta Şî’e ya 
Îraqê nemîne, û bixwe 
nûnertiya hikûmeta 
Bexdayê wî welatî bi 
şêweyekê ku bixwe hez 
dike bi rê ve bibe. 

Ew pîlan zengeke 
metirsîdar e ne tenê 
ji bo Îraqê belkû bo 
Rojhilata Navîn jî, ku tê 
de Komara Îslamî zal dibe û şoreşa 
xwe bileztir bo derve wê bişîne. Ew 
siyaset li ser bingeha tevdanîkarî 
û têkderiyê, berdewamiya şer û 
vegeşandina mesela birçîtiyê,û çav ji 
desthêlana xelkê ji rejîmê, wêrankirin, 
netebahî sazkirin, dijminatî pêkanîna 
di navbera pêkhateyên cuda cuda ên 
xelkê wê navçeyê, tirs terorê hatiye 
dariştin”. 
  

Ji wê demê şûnda hekî em bi hûrî ji 
rûdawan mêze bikin, em dibînin ku 
ew guherîna demogirafiyê bi eşkere 
xuya dike. 

Yek ji wna bûyeran jî pirsa awareyan 
e, ku di heyama yek meha borî de bi 
awayekî bê m,înak berdewam dike, 
û bûye kêşeyeke mezin aliyê kêm ji 
bo beşeke mezin ya cîhanê bi taybetî 
Rojava. 

Koçkiirn her ji detspêka serhildana 
mirovahiyê ve bi sedemên curbicur 
tevlî jiyana mirov bûye, lê koçkirina 
bi kom “wekî ya ku îro heye” zêdetir 
bi sedema şer û wêrankariyan û pîlana 
siyasî ya deshilatdaran bi armanca 
taybetî bi rê ve çû, Di heyama sed 
salên borî de bi dehan koçkirinên bi vî 
rengî bi sedema siyaseta karbidestên 
xweperest li Îran û Îraqê û beşeke din 

Koçkirina awareyan di berjewendiya kê de ye?

ji welatên dûr û nêzîk rû daye.      

Ya ku îro rojê jî li ber çavên xelkê 
cîhanê rû dide, û bi sedema vê ku 
afirînerê dehan terajîdiyayên însanî 
yên naskirî wekî Alan û ew zaokê 
Kurd ê çar salî yê Kurdê Rojavaya 
Kurdistanê  ku laşê bêcan yê wî li 
perava behra Êje, çavên bi milyonan 
kesî tejî ji rondik kir, û cîhan hejand, 
herwisa gelek terajidiyên din ên vê 
koçkiirnê ku renge qet eşkere nebin, 
û cîhan ji wan bê xeber bimîne, yek 
ji wan koçkirinan e ku bi sedema şer 
û aloziyan, tu hêviyek tuneye ku ew 

koçkirin bi dawî bê, lewra wê berde-
wamî hebe.
 
Komîsyona bilind ya penaberên 
UN heya 6’ê Îlona 2015’an bi qasî 
4088099 penaberên Sûrî navnivîs 
kiriye, ku ji vê 1.2 milyon kes li 
Mîsr û Îraq û Urdun û Lubnan, û 9.1 
milyon kes li Tirkiyê aware ne,  eva 
xeynî bi milyonan kesî ji xelkê Sûriyê 
ye ku nahtine navnûskiirn, yan jî ên 
ku di navxwe ya welat de aware bûne. 
“1…”. 

Li gora wan serjimêriyên ku di 6 
mehên destpêka îsal de bilav bûye, 
nêzîk bi 137 hezar kesî li riya behra 
Medîterane de cane xwe ji dets dane, 
Sêyek ji wna penaberan awareyên 
Sûriyê bûn ku bo parastina cane xwe 
ji welatê xw ereviyan. “2”.  

Îraq

Li gora amarên ragehandî ên UN, di 
mehên detspêka sala 2014’an li Îraqê 
3596365 kes awareyê navxweyî ne, 

nêzîk bi 250 hezar kes ji xelkê Sûriyê 
(piranî Kurd in) hawara xwe birine 
Kurdistana Îraqê, xeynî vê yekê jî, ji 
awareyên navxw eyên Îraqê bi dehan-
hezar kesî li parêzgehên sunîakincî 
yên Enbar, Romadî, Tekrît, Mûsilê rû 
li Kurdistanê kirine, ku piraniya wan 
ji tirsê DAÎŞ’ê mal û halê xwe bi cih 
hêlane. 

Niha bas ji vê yekê tê kirin  ku 
DAÎŞ’ê sêyek ji rûberê xaka Îraqê û  
%50 ji rûberê xaka Sûriyê li ber dest 

de ye. Ew cih bi giştî cihên jiyana 
Suniyan in bi Kurdan ve jî. 

Sercem ew awareyên ku di destpêka 
şerê navxweyî ê Sûriyê û dagîrkirina 
Mûsilê ji aliyê DAÎŞ ve awareyî 
derve bûne, di vê heyamê de serbarê 
vê ku di rewşa herî xerab ya jiyanê 
de bûne, lê bi vî halî jî çavnihêr bûn 
ku şer bi dawî bê, û ew vegerin ser 
cihên kavilkirî. Lê dema ku zanîn ku 
ew çavnihêrî bê encam e, tu hêviyek 
bi bidawîhatina bi vî şerî li Îraq û 
Sûriyê de niye, riya hatin û nehatinê 
girtin pêşiya xwe, bi hêviya gihîştina 

bi asayişê û jiyanê rû li welatên 
Ewropî kirin, ew di vê riyê de 
ji mirinê jî netirsiyan, jiber ku 
di rastî de jiyana wan bi xwe 
şêweyek ji mirinê bû.    

Bi vî halî jî ew xewna Komara 
Îslamî ji bo Îraqê dîtibû (heta bo 
Sûriyê jî) hêdî hêdî ser digre, yê 
ku di şerê DAÎŞ’ê de welatê wî tê 
xapûr kirin, û tê kuştin, û derbider 
dibe, di her du welatan de Sunî 
û Kurd in, û yên ku welat bi cih 
dihêlin, vegeriyana wan zehmet e, 
jiber ku tu tştek ji wan re nemaye, 
rast e ku Kurd bi qurbanîkirina se-
dan ciwanên Kurd Kobanê rizgar 

kirin, lê Kurd bi çi hêzekê wê bikare 
ku Kobanê ser ji nû ava bike?

Ku wisa bû bêguman Komara Îs-
lamiya Îranê kêfxweş e ku siyaseta 
wê di parêzgarî û bihêzkirina DAÎŞ ji 
destpêkê ve heya niha berhemeke baş 
hebûye- bo Îranê- û li ser dilê Îranê 
çûye pêş, û guherîna demografiyaya 
wan herêman jê re hêsan kiriye.  

Vê gave cîhan di hemberî koçkirina 
bi sedan hezar koçberî de ku beşeke 

Siyasî

Mistefa Hicrî: 
“Deshilata Amerîkayê heya 
niha jî vê şaşiya mezin dike 

ku hizir dike Komara Îs-
lamî li dijî DAÎŞ’ê ye”.

Mistefa Hicrî
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Hêriş Kerîmî

Hilbijartina parlemêntoya Turkiyê 
ku di 7’ê Hezîrana 2015’an 

(17.03.1394) de hate lidarxistin û, 
tê de %84 ji dengderên Turkiyê anî 
ser sindûqên dengdanê û bi vî awayî 
qedera partî, lîste û aliyên serbixwe 
ên welatê Turkiyê zelal û yekalî kirin 
û, partiya Dad û Geşepêdanê (AKP) 
ku heyama 13 salan piraniya reha ya 
dengên parlemêntoya Turkiyê ji xwe 
re misoger kirinbûn, di 25’mîn gerra 
hilbijartinan de piraniya xwe ji dest 
da, û herweha Partiya Demokratîk a 
Gelan (HDP) ku wekî partiyeke Kurdî 
li Kurdistana Turkiyê tê hesibandin, 
bi awayekî berçav li gorî hilbijartinên 
berê dengên xwe zêde kirin û, karî ku 
berbesta %10 bişikîne û derbas bike.

Encama hilbijartinên Parlemêntoyê 
(2015)
-Partiya Dad û Geşepêdanê (AKP) 
258 kursî
-Partiya Gel a Komarî (CHP) 132 
kursî
-Tevgera Neteweperest a Turkiyê 
(MHP) 80 kursî
-Parta Demokratîk a Gelan (HDP) 80 
kursî
Bona pêkanîna kabîneya hukûmetê û 
avakirina qewareya dewletê di welatê 
Turkiyê de, hewce ye ku aliyek 276 
kursiyan bi dest bixe, eva jî piraniyek 
bû ku di heyama 13 salên derbazbûyî 
de AKP’ê bi tenê bi dest dixist, û 
hikûmet ava dikir. Niha piştî derbaz-
bûna 2 heyvan bi ser encamên hilbi-
jartinan de, AKP’ê hêj nekariye ku 
hikûmetê ava bike û, li gorî bendeke 
yasayî ku di makezagona Turkiyê de 
hatiye, hewce ye ku careke din hilbi-
jartina pêşwexit bê lidarxistin.

Sernekevtina gotûbêjan bona avaki-
rina hikûmeta kovalisyonê
AKP’ê bi sedema vê ku nekarî pirani-
ya kursiyên paremêntoyê bi dest bixe, 
bi neçarî rêya hikûmeta kovalisyonê 
girte pêşiya xwe û, piştî sê heyvan 
danûstan û gotûbêjan tevî 3 partiyên 
hevrik ê xwe, wate CHP û MHP û 
HDP, xincî pêkanîna dewleta demkî 

heya hilbijartina demzû û pêşwext, tu 
rêçareyeke din li pêşiya xwe nedidît. 

Pêkhatiyek ku Ehmed Davûdoxlûyê 
serokwezîran, pirojeyasaya xwe bi 
merema pejirandinê pêşkêşî serko-
marê welatê xwe dikir, û li gorî vê 
pêkhateyê piraniya wezaretxan dike-
tin destên AKP’ê de. 
Lê di vê pêkhateyê de çar bijarde û 
post cihê niqaş û gotûbêjan bûn. He-
bûna jineka xwedî hicab weke wezîrê 
malbat û karûbarên civakî, rexne û 
nerazîbûnên partiyên sekolar bi dû 
xwe re anîn, lê hebûna 2 wezîrên 
Kurd(Wezareta Çandiniyê û Wezîrê 
Karûbarên Malî) di dewleta demkî de, 
ku ser bi HDP’ê bûn, pirsa hilbijarti-
nan û siyaseta çendîn sale ya Turkiyê 
ber bi qonaxeke din ve bir.

Receb Teyîb Erdoxan di demekê de 
pêkhateya dewleta demkî pejirand ku, 
Davûdoxlo daxwaz ji HDP’ê kiribû 
ku pişikdarî hikûmetê be û, her piştî 
wê ku navê wezîran hate eşkerekirin, 
serkowezîrê Turkiyê pişikdariya 
nûnerên Kurdan bi hewleke “bi zorî 
û sepandî” da zanîn, û ragehand ku 
“daxwaza me nebû ku em kabîneya 
dewletê tevî Kurdan ava bikin” 
Herweha bas ji vê jî kiribû ku HDP 
piştevaniya “terorê” dike.

Di rastî de di navbera sê partiyên 
hevrik de, tenê HDP bû ku serbarê 
hebûna kêşe û nakokiyên zaf tevî 
partiya deshilatdar, her çû nava 
dewleta demkî de, û herweha her du 
partiyên CHP û MHP ne tenê daxwa-
za û qala Davûdoxlo red kirin, belkî li 
ser tan û rexnegirtina xwe ji dewleta 
demkî her berdewam bûn.

Elî Heyder Konca wezîrê Pirs û 

Turkiye ber bi hilbijartinek din a çarenivîssaz

Receb Teyîb Erdoxan di demekê de pêkhateya dewl-
eta demkî pejirand ku, Davûdoxlo daxwaz ji HDP’ê 
kiribû ku pişikdarî hikûmetê be û, her piştî wê ku 

navê wezîran hate eşkerekirin, serkowezîrê Turkiyê 
pişikdariya nûnerên Kurdan bi hewleke “bi zorî û 

sepandî” da zanîn, û ragehand ku “daxwaza me nebû 
ku em kabîneya dewletê tevî Kurdan ava bikin”.

Karûbarên Ewrûpayê û Muslim Dox-
an wezîrê Geşepêdanê, navê wan du 
wezîran bû ku di rûniştina dûhemîn 
ya heyeta wezîrên dewleta demkî de, 
dest ji kar vekêşana xwe ragehandin. 
Wan du wezîran sedema sereke ya 
dest ji kar vekêşana xwe vegeran-
din ser wan zext û givaşên ku di vê 
heyama Kurt de xistibûn ser wan. 

Herweha ev yeke jî eşkere kirin ku 
piştî hilbijartinan guherîn bi ser piro-
seya aştiyê di Turkiyê de hat, û eva jî 
bi wateya ducarîbûna bûyerên dehika 
90’î li herêmên Kurdakincî tê. Jiber 
ku ragehandina hikûmeta leşkirî û 
nîzamîkirina Kurdistanê bûye sedem 
ku herêmên Kurdî wêran bibin.

Hilbijartina demzû (pêşwext) û 
pirsa Kurd

Bombebarankirina binke û barege-
hên PKK’ê, siyaseta dewleta Erdoxn 
li hemberî partiyên Kurdî, piroseya 
aştiyê tevî PKK’ê û hebûna HDP’ê di 
qada deshilatê de, ji wan xalan in ku 
di hilbijartina heyva Çiriya Paşîn a 
Turkiyê de, dikarin bandorê bixin ser 

dengan. Berî hilbijartinên parlemên-
toyê ya heyva Hezîranê di Turkiyê 
de, piraniya nîqaş û gengeşeya tevî 
AKP’ê, li ser sê xalên aborî, siyaseta 
derve û azadiyên civakî bû, lê pirsa 
herî girîng ku piştî hilbijartinan derket 
holê, siyaseta Erdoxan li hemberî 
piroseya aştiyê tevî PKK’ê û pirsa 
Kurd di Turkiyê de bû.

Di piropagandayên hilbijartinî de, 
Erdoxan û parek ji serkirdeyên 
AKP’ê, bi awayekî berdewam tekezî 
li ser pirsa Kurd dikirin û, hewla vê 
yekê didan ku bi veqetandina PKK’ê 
ji Kurdan, dengê parek ji eşîretên 
Kurdan bi dest bixe û, hêl û sînoreke 
cudakirinê jî derheq bi siyaset û 
nêrîna xwe bo pirs Kurdan, tevî Te-
vgera Neteweperist a Turkiyê (MHP) 
diyarî bike. 

Partiya Demokratîk a Gelan HDP 
jî ev siyaseta Erdoxan ku li hem-
berî PKK’ê û piroseya aştiyê girtiye 
pêşiya xwe, bi hêcetekê bona ser-
kut a Kurdan dizane û, bi awayekî 
berdewam jî tekezê li ser pêşveçûna 
piroseya aştiyê di Turkiyê de dike.
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Arêf Vêlzî

Roja cejna Qurbana îsal, ber-
warê 24’ê “Îlon a 2015’an 

(02.07.1394), li yek ji kolanên bajarê 
“Mina” ya Erebistana Si’ûdî de, 
heşîmeta zaf a heciyan, di dema çûyîn 
bo rêûresma “Recma Şeytan” de, 
rastî qerebalixî û bin pê ketinê hatin 
û di encam de, 1300 kes ji wan kesan 
ku bona bicihanîna ferîzeya Hecê, ji 
welatên curbicur ên cîhanê ve rû li 
Erebistana Si’ûdî û bajarê Minayê  
kiribûn, di bin dest û piyên xelkê de 
canê xwe ji dest dan û 1000 kes jî 
birîndar ketin.

Di gotina herî dawî ya karbidestên 
Komara Îslamî di vê derheqê de, Elî 
Efşar Ehmedî, serokê giştî yê heyva 
sor a Îranê ragehand ku, di navbera 
kuştî û birîndarên vê bûyerê de, 228 
heciyên Îranî canê xwe ji dest dane 
û 28 jî birîndar in û, li gorî lêkolînan 
jî 246 kes jî, heya niha winda ne û ji 
çarenivîsa wan tu nûçeyek di dest de 
nine. Eva di demekê de ye ku kar-
bidestên Si’ûdiyayê jî li hember vê 
îdî’aya Komara Îslamî de bêdeng ne-
man û ragehandin ku, Komara Îslamî 
mozayêdeya siyasî dike û tu keseke 
Îranî di vê navberê de winda nebûye 
û, tenanet tu kesek bi wan nav û zani-
yariyên ku Komara Îslamî bas jê dike, 
bi awayekî fermî nehatiye nava axa 
Si’ûdiyayê de.

Her piştî vê bûyerê, karbidestên 
Si’ûdiyayê her weke bûyera çend 
rojên berê a “Mescid El-Heram”ê, 
ku tê de cerseqîlek kete xwar û di 
encam de pitir ji 200 heciyan canê 
xwe ji dest da, ragehandin ku lêjneya 
lêkolînê bona peydakirina sedema vê 
bûyerê hatiye pêk anîn.

Herçend roja bûyerê, şahidhal û 
berpirsên ewlehî ên bajarê Minayê 
û tenanet hinek ji berpirsyarên Îranî 
ên têkilîdar bi karûbarên heciyan ku 
bi xwe di bûyerê de bûne, sedema ser-
eke ya qewimîna vê bûyerê vedi

gerînin bo vê yekê ku, 300 heciyên 
Îranî bê liberçavgirtina rênimayî û 
hişdariyên dezgehên ewlehî û polîsê 
bajar, ji konên xwe derketine û di yek 
ji kolanên herî qerebalix de, berevajî 
heşîmeta zaf ya xelkê ser wê kolanê, 
ber bi cihê rêûresma “Recma Şeytan” 
ketine rê.

Bûyera Minayê karbidestên Îranê anîn 
ser xet û bi wayekî pan û berîn ketine 
axavtin û gotinan li dijî deshilatdarên 
Si’ûdiyayê û, li serveyî hemûyan 
rêberê Komara Îslamî Elî Xamineyî 
bû ku karbidestên Si’ûdiyayê bi 
“Mudîriyeta Xelet” wate birêveberiya 
ne dirust û “Êqdamên Naşayist” wate 
kiryarên ne şirîn tawanbar kir. 

Herweha Hesen Rûhanî jî di daxûya-
niyekê de ragehand ku, gerek welatê 
Si’ûdiyayê serbarê qebûlkirina 
berpirsatiya vê bûyerê, erkên xwe yên 
yasayî û Îslamî bi cih bigehîne.

Niha di van çend dêran de merem ev 
e ku, gelo çima û bi çi armancekê, 
û herweha çima tenê karbidestên 
Komara Îslamî bas ji birêveberiya 
nedirûst û kiryarên neşirîn li welatê 
Si’ûdiyayê dikin? Gelo weke vê ku 
deshilatdarên Si’ûdiyayê amaje pê 
dikin, Xamineyî û Rûhanî tenê dixwa-
zin mifaha siyasî ji vê bûyerê wergi-
rin? Yan jî dixwazin bi wan gotinên 
xwe bi rêveberiya nedirûst û kiryarên 
qirêj û neşirîn ên xwe di hundir Îranê 
de veşêrin?

Xamineyî û Rûhanî dixwazin vê ras-
tiyê ji çavên cîhanê veşêrin ku, tenê di 

sala 1393’an de, nêzîk bi 50 hezar 
ji xelkê Îranê di bûyerên hatin û çûyîn 
û tirafîkê de canê xwe ji dest dane. 
Dixwazin vê yekê veşêrin ku serhe-
jmêriya rêxistina cîhanî ya “UNSCO” 
yê nîşan dide ku rêjeya goriyên hatin 
û çûyina di rêûbanên Îranê de 20 
hemberî welatên din ên cîhanê ye. 

Dixwazin rapora rêxistina “WHO” 
veşêrin ku diselimîne welatê Îranê di 
rêzbenda 180 welatên cîhanê de, di 
pileya 177’ê de ye û, hemû evana jî 
vedigerin bo nebûna birêveberiya di-
rust û serdemiyane bo rêûbanên Îranê.

Nexwe çawan bû ku pitir ji milyoneke 
mirovan di şerê malwêranker a di 
navbera Îran û Îraqê de hetine kuştin, 
lê kesê basê nebûna birêveberiya 
dirust û nedirust û yan jî kiryarên 
neşirîn nekir?

Çima di dehika 60’an de û dema 
rojane biryara bidarvekirina bi kom, 
bi ser sedan û bigire bi hezaran xortên 
netewên Îranê de û bi tawana cud-
abîriyê, li girtîgehên Îranê dihatin 
sepandin û cîbicîkirin, tu basekê ji 

Kê bas ji birêveberiyê (mudîriyetê) dike!

Çima di dehika 60’an de, û dema rojane bir-
yara bidarvekirina bi kom, bi ser sedan û bigire 
bi hezaran xortên netewên Îranê de û bi tawa-
na cudabîriyê, di girtîgehên Îranê de dihatin 

sepandin û cîbicîkirin, tu basek ji birêveberiya 
dirust û nedirust û yan jî kiryarên neşirîn 

nedikir?

birêveberiya dirust û nedirus û yan jî 
kiryarên neşirîn nedikir? Çima niha 
ku di rojê û heyvê û salê de, bi dehan 
û sedan û bigire bi hezaran kes bi 
sedema bikaranîna madeyên hişber û 
Îdz û birçîtî û lehî û erdhej û ...hwd, 
di Îranê de canê xwe ji dest didin, tu 
kes basê ji birêveberiya nedirust û 
dirust û yan jî kiryarên neşirîn nake?

Bê guman pirsyarên han û bi dehan 
pirsyarên din, vê rastiyê diselimînin 
ku, armanca sereke ya Xamineyî 
û Rûhanî û hevhizrên wan, ji ali-
yekî tolsitandin e ji deshilatdarên 
Si’ûdiyayê derheq bi şer û aloziyên 
Rojhilata Navîn û hevkêşeyê herêmî û 
li serweyî hemûyan Sûriye û Yemenê, 
û ji aliyê din ve pêngavek e armanc-
darane ye bona vê yekê ku bikarin ji 
vê rêy ve,  bi sedan cur birêveberiyên 
ne baş û ne dirust û kiryarên xwe 
ên netenê ne şirîn, belkî hovane û 
cînayetkarane, ku rojane dibe sedema 
jidestdana canê bi sedan kesî di Îranê 
de, perdepoş û bêdeng bikin, bê xeber 
ji vê yekê ku kakil û naveroka vê 
rejîma dirinde bo hemû cîhanê zelal û 
eşkere ye û nahê veşartin.
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 Hevpeymaniyeke nû di hemberî Amerîkayê de

Şehab Xalidî

Serbarê wan serkevtinên ku hêzên 
dijberî rejîma Beşar Esed bidest 

xistine, û bazineya deshilata Beşar 
Esed roj bi rojê tengtir dibe, lê di 
heman demê de, ew hêz bi gellek 
astengiyan re jî berbirû ne, ku yek 
ji wan astengiyan hebûna girûpa 
terorîstî ya DAÎŞ’ê  ye, ku ew hêza 
tundrew li dijî deshilata Beşar Esed jî 
şer dike. 

Wê girûpa terorîstî, rejîma Sûriyê û 
piştevanên wê, wate Rûsiye û Îran 
ew qas nîgeran kirine, ku neçar bûne 
hevalbendiyeke nû li dijî DAÎŞ’ê, 
di hemberî hevalbendiya Amerîkayê 
de pêk bînin, ku di çarçoveya vê 
hevalbendiyê de, Rûsiyê dest bi êrîşa 
esmanî bo ser DAÎŞ’ê kiriye.

Lê xala balkêş ew e ku dema Rûsiyê 
êrîşa yekemîn ya xwe li dijî DAÎŞ’ê 
li herêmên Hema û Humsê pêk anîn, 
Amerîkayê ragehand ku balafirên 
Rûsiyê li DAÎŞ’ê nedane, jiber ku 
Hema û Hums di destên DAÎŞ’ê de 
nînin, û hêzên dijberî rejîma Sûriyê 
jî ragehandin, ku balafirên şerî yên 
Rûsiyê li dijberên Sûriyê dane. Dij-
bereya Sûriyê heya dîmenên wê yekê 
jî belav kirin. Rayedarekî Amerîkî jî 
ragehand ku yek ji hêzên ku ber êrîşa 
balafirên Rûsiyê ketiye, ew hêz bû ku 

ji aliyê CIA ve hatibû perwerdekirin.

Lewra niha opozisyona Sûrî vê hel-
westa Rûsiyê û êrîşa esmanî ya li ser 
DAÎŞ’ê baş nabîne, û ragehandiye ku 
DAÎŞ tenê hêcetek e û bes, û di rastî 
de Rûsiye renge di pêşerojê de hêzên 
xwe yên leşkerî jî bîne nav qadên şer 
de, ku armanca wê û hevalbendên wê, 
tenê û tenê parastina deshilata Beşar 
Esed e, û ew yek li dijî şoreşa xelkê 
nerazî yê Sûriyê ye.
 
Em dikarin bêjin ku niha Rûsiye 
serbarê vê ku şerê berjewendiyên xwe 
yên siyasî û aborî di herêmê de dike, 
di heman demê de, Rûsiye bona vê ku 
berjewendiyên wê yên aborî ku digel 
Îranê bi qasî 30 milyard dolarî hene 
têk neçe, nikare Îranê di Sûriyê de bi 
tenê bihêle, û berdewam dibêjin ku bi 
bê Beşar Esed çareserî di Sûriyê de 
tunabe.

Aliyê din jî Amerîka û hevpeymanên 
wê ne, ku ew jî li ser vê baweriyê ne 

ku bila kirîza Sûriyê bi riya aştiyane 
were çareserkirin, û li qonaxa veg-
uhêzê de Beşar Esed bimîne, lê ew 
berevajiyê Rûsiyê dibêjin ku piştî 
qonaxa veguhêz, cihê Beşar Esed di 
pêşeroja Sûriyeya sekolar de nabe 
hebe. 

Lewra serbarê vê ku herdu alî bas ji 
Sûriyeyeke sekolar û demokratîk û 
yekparçe dikin, û herwisa dixwazin 
DAÎŞ’ê ji nav bibin, lê li ser mana 
Beşar Esed kêşeyeke micid hene, ku 
çareseriya vê nakokiyê di kurtheyam 
de gellekî zehmet tê dîtin.

Di rastî de, hekî di destpêkê de 
Amerîkayê û hevalbendên xwe bilez 
piştgiriya xelkê nerazî kiribana, û 
pêşiya cînayetên Esed bigirtibana, 
renge niha, ne ew hemû hêz û girûpên 
tundrew ên Îslamî karîbana bihêz 
bin, û ne jî wê demê Rûsiye û Îranê 
wê bikarîbana bi vî awayî digel Îraq 
û Sûriyê hevalbendiyekê di hemberî 
hevpeymaniya navdewletî ya bi ser-

okatiya Amerîkayê de pêk bînin.

Niha ku ew hevpeymaniya nû pêk 
hatiye, pirs ew e ku gelo Amerîka û 
Rûsiye çawa li ser parastina berjew-
endiyên xwe di Sûriyê de, wê li hev 
bikin?

Herçend bersiva vê pirsê zehmet 
e jî, lê dema ku em bîr ji li ser kar 
vêdebirina Mîlîsovîç û hiloşandin 
deshilata Qezafî û Sedam Husên ji 
aliyê Amerîkayê ve dikin, ku Rûsiyê 
pêwendiyeke baş bi wan sê rêberan 
re hebû, (herçend ku berjewendiyên 
Rûsiyê bi Sûriyê re, cudahî hene 
digel berjewendiyên ku wê demê di 
Îraq û Lîbî û Yugislaviyê de hebûn) 
mirov dikare bigihîje vê encamê ku di 
dawiyê de, Rûsiye di pêxema berje-
wendiyên xwe, wê pişta hevalbendên 
xwe vala bike, û eva Amerîka ye ku 
wê bikare li ser çarenivîsa Beşar Esed 
biryarekê bide, û vê biryarê piraktîze 
bike. 

zaf ji wan ji Sûriyê ve (Kurd û Erebên 
Sunî jî di nav de) ketine rê. Ew dix-
wazin ku bîr ji vê bikin ku gelo ewê 
çawa bikarin wan hemi penaberên 
mandî û vestiyayî di nav welatê xwe 
de cih bikin, û wan di nav civaka xwe 
de bihelînin. 

Wan çawa parve bikin ku her yek ji 
wan li gora qebareya xwe , wan wer-
bigre? Gellek piroje û bernameyên 
din jî hene, lê yak u bîr jê nehatiye 
kirin, yan jî kêmtir bîr jê hatiye kirin, 
bersiva vê pirsa girîng e ku sebebkarê 
sereke ê vê malwêranî û terajidiyê 

çiye? Jibe rku heya vê demê ku ew 
hokar bi başî nehêne nasîn, û destê 
wna ê cînayetê nehê kurtkirina, awar-
eyiya xelkê herêmê ber bi Rojava 
berdewam dike.

Me ragehandiye û ducarî dikin ku 
sebebkarê sereke ê vê terajidiyê aliyê 
kêm di Rojhilata navîn de Komara 
Îslmaî ye ku bi palpiştîkirina DAÎŞ’ê 
dixwaze ku demogirafiyaya herêmê 
bi qazanca xwe biguhere, û metirsiya 
wan gefên ku jêve ye di pêşerojê de 
ji aliyê Kurd û Suniyên vê herêmê 
ve tê pêş, li ser xwe hilîne, yan aliyê 
kêm gellek kêm bike, lê mixabin ku 
siyaseta navneteweyî berbi vê dice, 

bedela kurtkirina destên vê tawanbarê 
serekî yê vê hemû kuşt û kuştarê, 
wekî xelatekê di warê çareserkirina 
pirsa DAÎŞ’ê di Sûriye û Îraqê de 
beşdariyê bikin, û roleke berçav 
bidnê!.

Hinek ji berpirsyarên Amerîkayî ku 
di vê herêmê de çalak in, herçend ku 
heya niha bi awayekî hewce şarezayî 
pîlanên Komara Îslamî û îdeoloji-
yên wê, bi taybetî derheq DAÎŞ’ê 
de nînin, lê hest bo rola têkderane 
ya Komara Îslamî kirine, bo mînak 
Deyvîd Pitrayos fermandarê pêşîn ê 
nawenda hêzên çekdar ên Amerîkayê 
û birêveberê pêşîn ê dezgeha zan-

yariyan a wî welatî di gotûbêjekê de 
di rojnameya Waşington Postê de, di 
20’ê Adara îsal de hatiye bilavkirin, 
hişdarî da, û got:  “Gefa sereke li 
ser Îraqê û herêmê bi giştî, dewleta 
Îslamî nine, belkû milîşên Şî’e ne, 
ku piraniya wan ji aliyê Îranê ve têne 
palpiştîkirin”. Lê deshilata Amerîkayê 
heya niha jî vê şaşiya mezin dike ku 
hizir dike ku Komara Îslamî li dijê 
DAÎŞ’ê ye, û şerê DAÎŞ’ê dike, lewra 
di çend eniyan de (wekî azadkirina 
Amirliyê ji çekdarên DAÎŞ’ê) aliyê 
kêm hevahengiya ne rasterast bi wan 
re kiriye.

Doma R:3
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Nerîna 
Lîderan

Pûtîn: “Em li ser şêwaza 
arîkariya Kurdan difiki-

rin”.

Barzanî: “Ewên tawan li 
dijî Êzidiyan kirin dê bi 
tundî werin cezakirin”.

Qilîçdar Oxlo: “Ezê pirsa 
Kurd çareser bikim”.

Yowal Îştaynêr: “Îsra’îl ji 
cihgirbûna hêzên rejîma 

Îranê li ser sînorên Sûriye 
û Îsra’îlê nîgeran e”.

Serokomarê Tirkiyê Recep Tayib 
Erdoxan roja Duşemiyê li Brûk-

selê digel serokên Yekîtiya Ewropayê 
civiya. Daxwazên serokên Ewropî 
hevkarî û arîkariya Tirkiyê di ça-
reserkirina kirîza koçberan de bûn. 
Şertê Erdoxan ji bo hevkariyê, ew bû 
ku Ewropî di şerê li dijî Kurdan de 
pişta Tirkiyê bigirin. 

Erdoxan di daxuyaniyeke çape-
maniyê ya piştî hevdîtina digel serokê 
Konseya Yekîtiya Ewropayê Donald 
Tusk de got: “Cihê xemgîniyê ye 
ku hinek dewlet di piratîkê de digel 
PKK’ê wekî rêxistineke terorê tevna-
gerin.” Erdoxanê ku şervanên Kurd 
û çekdarên rêxistina DAÎŞ’ê wekî 
hev nîşan da, hişyarî da Ewropiyan 

ku “nabe şerê Kurdan di hemberî 
DAÎŞ’ê de, rûyê rewatiyê bide rêx-
istinên Kurdan.”

Ev helwesta Erdoxan rastî nerazîbûna 
gellek aliyên Ewropî hat. Partiya Kes-
kan ya Almanyayê “DIE GRUNEN” 
hişyarî da ku Ewropa nekeve xefika 
Erdoxan de, û mijara demokrasiyê 
û mafên mirovan li Tirkiyê nekin 
bazarê.

Hevserokê Keskan, Cem Özdemir di 
vî warî de got: “Bazareke bi rengê 
ku bêjin “hûn koçberan bihewînin, 
emê jî di mijarên demokrasî û mafên 
mirovan de çavên xwe bigirin” nabe. 
Tirkiyê piştgiriya rêxistina terorê 
DAIŞ’ê kir, û ew jî berpirsyarê pêla 

koçberiyê ye. Eger mirov bixwaze 
kêmtir koçber werin Ewropayê, divêt 
wê demê digel Tirkiyê bê axaftin, 
da ku Tirkiye piştgiriya xwe ji bo 
DAÎŞ’ê berdewam neke, herwiha 
Tirkiye şerê wan kesan neke ku herî 
serkevtî şerê DAÎŞ’ê dikin, ku ew jî 
Kurd in. 

Erdoxan dijberiya Kurdan kire şertê hevkariya bi Ewropayê re!

Kurdistanmedia: Weşandina 
dîmenên rakêşana termê hem-

welatiyekî Kurd ji aliyê polîsê Tirk ve 
di nav torên civakî de tevî dijkiryarên 
berfireh berbirû bûye.

Li gora wan raporên ku gihîştine 
malpera Kurdistanmedia: Polîsê 
Tirkiyê piştî kuştina hemwelatiyekî 
Kurd, termê wî bi kindirekî ku xistine 

Agirê pevçûna di navbera Kurdan û dewleta Tirkiyê de geştir 
dibe

stûyê wî de, bi panzerê ve girê didin, 
û di nav kolanên Şirnexê de, û bi ser 
erdê de dixuşikînin.

Ew hemwelatiyê Kurd, yê bi navê 
Hacî Luqman Bîrlîk temen 24 salî, 
zavayê Leyla Bîrlîk parlemantera 
Kurd di parlementoya Tirkiyê de ye.

Malbata navbirî ragehand ku zarokê 

wan, çalakê warê mafên mirovan û 
filmsaz bûye.

Leyla Bîrlîk jî bi beşa Tirkî ya BBC’ê 
ragehand ku zavayê wan birîndar 
kirine, û piştî vê ku girtine, ew 
kuştine. Demîrtaş hevserokê HDP’ê 
di vê derheqê de ragehand ku: “Baş 
li vî wêneyî binihêrin, tu kes nabe vê 
yekê ji bîr bike, jiber ku em tu carî 
ji bîr nakin”. Tê gotin ku ew film ji 
aliyê hêzên taybetî ên polîs ve di nav 
torên civakî de hatiye belavkirin.

Karnasên siyas li ser vê baweriyê ne, 
ku weşandina vê vîdyoyê dikare agirê 
aloziya di navbera dewleta Tirkiyê û 
Kurdan de, zêdetir ji berê geş bike. 
Davûdoxlo serokwezîrê Tirkiyê jî ew 
kiryar şermezar kir, û ragehand ku: 
“kiryareke bi vî rengî derheq her ter-
mekî de, heya hekî termê terorîstekî jî 
be, nahê qebûlkirin”.

Kurdistanmedia: Bi dehan kesî 
ji mamostayên ayînî yên Ere-

bistanê û welatên Erebî, daxwaza 
piştevaniya cîhadî li dijî dewletên 
Sûriye, Îran û Rûsiyê kirine.

Li gorî rapora ku gihaye malpera 
Kurdistanmedia, mamostayên ayînî 
yên Erebistana Si’ûdî, bi belavkirina 
daxûyaniyekê, bi şêweya Online dax-
waza piştevaniya cîhadî li dijî Rûsiya, 
Îran û rejîma Beşar Esed kirine.

Di vê daxûyaniyê de, mamostayên 
aynî yên Erebistanê destêwerdana 

Mamostayên ayînî yên Erebistanê daxwaza piştevaniya cîhadî li 
dijî Rûsiye, Îran û rejîma Beşar Esed kirine

Rûsiya di karûbarên Sûriye de, wekî dagîrkirina Efxanistanê ji aliyê Sovyeta 
berê ve dane zanîn, û di encamê de jî cîhada navneteweyî li dijî Sovyetê di  Efx-
anistanê de pêk hat.

Li gorî rapora Reutersê, mamostayên ayînî yên Erebistana Si’ûdî ku ev daxûya-
niya wajû kirine, tu pêwendiyeke wan bi Erebistanê re nîne.

Herwiha roja Duşemiyê 5’ê Çiriya Pêşîn girûpên opozisyonê yên Sûriyê di 
daxûyaniyekê de daxwaza pêkanîna Îtilafeke herêmî li dijî rejîma Îranê û Sûriya 
kirin.

Dewleta Rûsiyê roja Duşemiyê bi fermî armanca xwe li derbarê êrîşên esmanî 
yên xwe, ku berê li dijî girûpa dewleta Îslamî bi navê DAÎŞ’ê Îlan kirbû, guhe-
randiye, û bi eşkere îlan dike ku piştevaniya artêşa rejîma Beşar Esed dike.
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Kêm kes li Kurdistana Rojhilat heye 
ku nav û dengê “Radyo Dengê 

Kurdistana Îranê” nebihîstibe û, hem 
jî hekî temenê wê/wî rê bide, gudarî 
dengê wê yê zelal û bi bandor nekiribe. 
Ev radyoya ku bûye sedemeke serekî 
da ku nifşek ji keç û xortên Rojhilata 
Kurdistanê bikevin bin bandora bizava 
netewî-demokratîk a netewa xwe bi 
rêberiya Hizba Demokrat a Kurdistana 
Îranê.

Zekiye Sidqî yek ji wan keçên rojhilata 
Kurdistanê ye ku serbarê vê ku temenê 
wê sê salan ji temenê RDKÎ mezintir 
e, lê xincî dayîk û bavên wê, RDKÎ ye 
ku di zarokatiyê de jê rê bûye deriyek 
vekirî li hember cîhana pir ji ewraz û 
nişîva siyaset û mafên netewî.

Zekiye Sidqî keça Îbrahîm, sala 
1977’an (1356) li gundê “Singan” a ser 
bi bajarê Şinoyê, li malbateke welat-
parêz û demokratperwer û şoreşvan de 
hatiye dinê.

Zekiye Sidqî nasiyariya xwe tevî PDKÎ 
û çawaniya tevlîbûn û jiyana xwe ya 
hevpar a di nava Hizba Demokrat de, 
weha tîne ziman: “Min di zarokatiya 
xwe de navê pêşmerge û RDKÎ’ê ji 
dayîk û babê xwe dibihîst. 

Malbata min bi dirêjahiya temenê xwe 
di xizmeta pêşmerge de bûne û xizmet 
kirina bi pêşmerge li bal malbata min 
weke xizmeta bi nîştiman û şanazî dihat 
hesibandin. Hertim pêşmerge di mala 
me de bûn, her eva jî bûye sedem ku 
nêrînekî taybet li hember pêşmerge li 
bal min çêbibe û, min hez kir ku tevlî 
pêşmerge bibim. 

Lewra di sala 1995’an de (1374) min 
jiyana hevpar tevî Îsma’îl Ercumendî 
yê pêşmergê PDKÎ ava kir û berhema 
jiyana me jî sê zarok in bi navên Aso, 
Aram û Arman”.

Zekiye Sidqî weke hevjîna 
pêşmergeyekî PDKÎ çavnihêriya xwe 
jî hevjînê xwe û partiya xwe weha 
tîne ziman: “Serbarê vê ku daxwaz û 
çavnihêriya min ya hertimî ji Partiya 
Demokrat ev e ku girîngiyeke zêdetir 

Zekiye Sidqî: 

“Vegeriyan û yekgirtina hevalên me yên berê hewcehiyek dîrokî ye û gerek hemû jê re 
tekoşînê bikin”.

bide rola jinan, lê di rewşa niha de çavnihêriya min ya serekî ji partiya min tenê ev e ku, tevî hevalên me yên berê ku ji refên 
partiyê veqetiya ne, cardin hevdû bigi-
rin. Vegeriyan û yekgirtina hevalên me 
yên berê hewcehiyek dîrokî ye û gerek 
hemû jê re tekoşînê bikin. Herweha 
çavnihêriya min ji hevjînê min jî ev e ku 
li ser xebatê berdewam be, û tu çavni-
hêriyek madî min jê nine”.

Zekiye Sidqî bi kurtî rojên herî xweş ên 
jiyana xwe ya siyasî weha tîne ziman: 
“Di vê jiyana siyasî û tevî xebata ku 
niha ez tê de me, û min bi xwe hilbijarti-
ye, hemû dem û rojên wê weke bîreweri-
yên xweş bal min tên hesibandin”.

Zekiye herweha di hember de jî, rojên 
herî nexweş ên jiyana xwe weha tîne 
ziman: “Diyar e ku jiyana pêşmergatiyê 
pirr e ji zehmetî û min herdem şanazî 
bi wan zehmetiyan ve kiriye, jiber ku 
di pêxema armanceke mezin de, ku 
gehiştina bi mafên netewî ye, ew zeh-
metî hatine kişandin, lê roja herî nexweş 
ku tê bîra min, roja veqetiyana hevalên 
me yên berê ye ji refên PDKÎ.”

Zekiye Sidqî di dawiyê de rû li keç û jin û xûşkên Kurdistana Rojhilat dike, û bi vê peyamê dawiyê bi hevpeyvîna xwe tîne: 
“Piştî çend sal ezmûna siyasî di nava refên PDKÎ de, peyama min bo keç û jin û dayîkên Kurdistanê ev e ku, heya dikarin 
dersê bixwînin, bona vê ku di pêşerojê de bikarin çi weke keçek xwendewar, yan dayîkek zana û xwendewar, bikarin civakeke 
baş û xwedî taybetmendiyên îroyîn ava bikin, û zarok bi başî bêne perwerdekirin”.

H: Jîla Muste’icir

Birêz Zekiye Sidqî digel hevjînê xwe birêz Îsma’îl Ercumendî
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Sînordarkirina mafên yek ji girtiyên bûyera hotêl Tara

Nûçegihaniya Kurdpa: Îdareya 
Îtila’ata bajarê Mehabadê 

berevajiyê pirensîpên mirovî digel 
girtiyên Kurd reftarê dike.

Li gorî rapora nûçegihaniya Kurdpa, 
girtiyekî girtîgeha bajarê Mehabadê bi 
navê “Omîd Debaxçî Mukrî” ji aliyê 
berpirsên ewlekariyê yên rejîmê ve, ji 
bo dîtina malbata xwe pêşî jê hatiye 
girtin. Ev sînordarkirin bi awayekî ye 
ku ev hevwelatiyê 33 salî tenê sê meha 
carekê mafê dîtina malbata xwe heye.

Çend cavkaniyên haydar ji nûçegihani-
ya Kurdpayê re ragehandine, ku ev girtî 
heta dawiya Tîrmeha îsal jî çarenivîsa 
wî nediyar bû, paş çend mehan di-

Rapora heftiyane ya Ajansa Kurdpa derheq pirsa jinan

yarnebûna çarenivîsa wî, ji bo girtîgeha 
navendî a Mehabadê hetiye veguhastin.

Omîd Debaxçî Mukrî di roja Înê 1’ê 
Gulana 2015’an, hevdem digel ner-
azîbûnên  xelkê bajarê Mehabadê li 
hemberî bûyera hotêl Tara ya vî bajarî 
de hatibû binçavkirin.

Navbirî di yekemîn rûniştina dadegeha 
xwe ku di 26’ê Tîrmehê di dozgeriya 
Înqilaba bajarê Mehabadê de  bi rê ve 
çûbû, bas ji îşkencekirina xwe ji aliyê 
me’imûrên Îdareya Îtila’ata bajarê Ur-
miyê kiribû, gotibû: Tometên kombûnê 
û kiryarên li dijî ewlehiya netewî û 
piropagendeyên dijî nîzamê û pêwendî 
digel partiyên Kurd yên opozsiyon bi 

Ajansa Kurdpa: Rapora vê heftiyê ya Bermûr 2 mînakên binpêkirina mafên jinan di Kurdistanê de bi xwe ve digre, ku pêk tên ji destbiserkirina keçeke xwendekar 
ya Kurd li Tehranê, û jineke bajarê Seqizê ku bi sedema şaşiyeke pizişkî canê xwe ji dest dan, û 2 mînakên binpêkirinên din jî pêk tên ji destbiserkirina du keçên 

xwendekar li cihên din di Îranê de.

Hefteya yekem a Rezbera sala 1394 (23-29’ê Îlona 2015) ’an Kurdistan

Destbiserkirina keçeke xwendekar

Mêhreban Kişawerz,، xwendekarê zankoya Elame Tebatebayî ya Tehranê
Hêzên Ewlehiyê ên bajarê Tehranê, piştî vê ku êrîşê dikine ser malên xwendekaran, çend xwendekaran destbiser dikin, û 
dişînin girtîgehê. Li gor wan nûçeyan ku hatine bilavkirin, roja Çarşem 18.09.2015 (27.06.1394)’an keçeke xwendekar bi 
navê Mêhreban Kişawerz, xelkê bajarê Merîwanê ji aliyê hêzên Ewlehiyê ên hikûmeta Îranê ve di mala xwe de hate dest-
biserkirin. Navbirî xwendekarê zankoya Elame Tebatebayî ya Tehranê bû. Mêhreban Kişawerz piştî çend rojan ragirtin di 
girtîgeha Êvînê de, bi danîna wesîqeyê hate azadkirin.

Destbiserkirina du keçên xwendekar ji aliyê hêzên ewlehiyê yên bajarê Tehranê ve

Piştî êrîşkirina li ser malên xwendekaran li bajarê Tehranê, çend xwendekar bi sedemên nerohn hatin destbiserkirin, û bo 
girtîgeha Êvînê hatin şandin.

Li gor wan nûçeyên ku hatin bilavkirin, heftiya derbazbûyî du keçên xwendekar bi navên Kiyana Kerîmpûr û Xezal Moqedem ku xwendekarên zanîngeha “Xwacê 
Nesîrî” ya bajarê Tehranê bûn, malên wan dikevin ber êrîşa hêzên ewlehiya vî bajarî, û piştî vekolîna malên wan, wan destbiser û dişînin bo girtîgeha Êvîn. Çavkani-
yên nûçeyan bas ji vê dikin ku her di vê demê de keresteyên wan du xwendekaran dest bi ser de digrin. Piştî heyama 7 roj ji destbiserkirina wan du keçên xwendekar bi 

tewahî red kiriye. 
Wî endaziyarê 
kampiyoterê bi 
biriyara dadw-
erê  dadgehê di 
benda birêveçûna 
rûnştineke din a 
dadgehê de ye, 
ev rûnştina bi 
beşdariya  karnas 
û lêkolînerê 
Wezareta Îdar-
eya Îtila’atê wê bê lidarxistin Di çend salên borî de Îdareya Wezareta Îtila’atê 
hewl daye da ku îfadeyên televîzyonî ji girtiyên siyasî werbigre. Di rêkewta 1’ê 
Gulana 2015’an, paş mirina biguman a keça Kurd ya bi navê Ferînaz Xosrewî di 
hotêl Tara ya bajarê Mehabadê de, şîpela nerazîbûnan, şeqamên wî bajarî hejand, 
her bi vê sebebê jî çendîn kes birîndar bûn, yan jî hatin kuştin, û bi dehan kesî jî 
hatin binçavkirin.

Berhema bi navê “Dîroka Şanoya Kurdî” ji weşanên Peywendê der-
ket. Pirtûka ku ji destpêkê heta salên 1990’î hemû dîroka şanoya 

kurdî bi xwe ve digre, ji hêla Çetoyê Zêdo û Yavuz Akkuzu ve hatiye 
amadekirin.

Dîroka Şanoya Kurdî temsîla nasnameya kurdî ya ku di hunera şanoyê de pêk 
hatiye dişopîne. 

Ev pirtûk ji çavkaniyên şanoya kurdî heta serdemên dîrokî, pêkhatina şanoya 
kurdî tevî hemû lîteratura wê, ango ji destpêkê heta salên 1990’î serboriya 
şanoya kurdî radixîne ber çavan.

Di vê berhemê de, lêkolînên serekî yên li ser dîroka şanoya kurdî tê de cih 
digirin. Ji bo şanoger û xemxwarên hunera kurdî, banga kifşkirina dîroka 
şanoyê dike, û wêneyekî giştî nîşanî xwendevanan dide. 
Rûdaw

“Dîroka Şanoya Kurdî” derket
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Gotinên 
Navdaran

Tiştê ku wê di pêş de zehmetiyê bide 
te tevlî jiyana xwe meke.
Emile Zola

Jiyan xewneke mirinê ya bêdawî ye.
James Thomson

Jiyan ji bo bextiyaran kurt, ji bo bed-
bextan jî dirêj e.
Apollonius

Jiyan derseke dirêj ya mirovatiyê ye.
Barrie

Tiştekî spehî her tim ne baş e, lê 
tiştekî baş her tim spehî ye.
Ninon de L’Encios

Spehîtî hêz e, devkenî jî şûrê wê ye.
Charles Reade

Gava ronahî vedimire, hemû jin 
xweşik in.
Plutarkhos

Dengê gel dengê Xwedê ye.
Alculn

Ji bo gihîştina gelekî sê tişt pêwîst in; 
dibistan, dibistan, dîsan dibistan.
Tolstoy

Gel ji tiştên baş bêtir, baweriya xwe 
bi tiştên nebaş tînin.
Boccaccio

Nexweşî tê hîskirin, lê xweşî nayê 
hîskirin.
Thomas Fuller

Nexweş ji xweşan bêtir dijîn.
Theodor Fontana

A: Firat Cewerî

Kurdistanmedia: Sê pirtûkên 
cuda, li ser fîlm û berhemên 

sînemayî ên sînemakarê binav û 
deng ê Kurd Behmen Qubadî, bi zi-
manê Turkî û li welatê Turkiyê hatin 
çap û belav bûn.

Li gor nûçeya ku gihîştiye malpera 
Kurdistanmedia: Pirtûka yekemîn 
a bi navê “Kûsel jî dikarin bifirin” 
(Kaplumbağalar da Uçar) e, ku bas 
ji sêhemîn fîlma Kurdî ya Behmen 
Qubadî dike. 
Pirtûka duyemîn a bi navê “Sînemaya 
Kurdî” (Kurt Sinemasi) ye ku, tekezê 
li ser sînemaya Kurdî dike û, bi giştî 
pirtûka dûyemîn bas ji tewahiya fîlmên 
Behmen Qubadî dike.

Di pirtûka dûyemîn de ye ku bo 
cara yekmîn bas ji gotûbêja Behmen 
Qubadî tevî sînemakarê navdar ê 

Jiyana hunerî û sînemayî ya Behmen Qubadî di sê pirtûkan de 
çap û belav bû

Îtalî “Bernardo Bertolucci” 
dike û, tê de navbirî dibêje 
ku sînemaya Kurdî bi fîlma 
“Demek ji boy mestiya hes-
pan” a Behmen Qubadî dest 
pê dike, û bi giştî pêla sîne-
maya Kurdî li Kurdistana 
Rojhilat, bi fîlmên sînema-
karê xwedî ezmûn Behmen 
Qubadî serî hildide.

Pirtûka sêyemîn jî bi navê 
“Perdeya Reş û Spî” (Kara 
Perde) ye ku, derheq bi fîlma  
“Demsala kergedenan” wate 
pêncemîn berhema Behmen 
Qubadî hatiye nivîsandin û, 
ji aliyê nawenda “Sînema 
Ayrêntî” (Sinema Ayrinti) ve 
hatiye çap û belavkirin.

Kurdistan Media: Wênegirekî 
Kurd ê xelkê bajarê Meha-

badê di festivala “Photo Awards” 
ya Amerîkayê  de, karî sê dîplomên 
şanaziyê bi dest bixe.

Yek ji wênegirên Kurd xelkê bajarê 
Mehabadê bi navê “Mensûr Mihemedî” 
ku di beşa taybet a festivala nav 
dewletî ya Photo Awards a Amerîkayê 
de beşdarî kiribû, karî sê dîplomên 
şanaziyê bi dest bixe.

Festivala Photo Awards ya Amerîkayê 
bi beşdariya 17 hezar û 841 wêneyan ji 

Wênegirekî Kurd di fistîvala wêneyan a Amerîkayê de sê dî-
plomên şanaziyê bi dest xistin

130 welatên cîhanê hate lidarxisitin.
Mihemedî di sala borî de jî di festîv-
ala navdewletî  ya wênegiran a “Lusî 
Awards” ya Amerîkayê de dîploma 
şanaziyê  bi dest anî.

Mensûr Mihemedî wênegirê Kurd 
ê xelkê bajarê Mehabadê heya niha 
5 xelatên herî baş ji vê festîvala 
navdewletî û çend xelatên din jî ji 
festîvalên din yên cîhanî de bi dest 
xistne. Wî heya niha 20 pêşangehên 
wêneyên takekesî û giştî di derve û 
navxwe yê welat de bi rê ve birine.
Mensûr Mihemedî jidayîkbûyê sala 

1976’an e, û bawernameya karnasiya 
bilind a girafîkê heye.

Ji aliyê rejîma Îranê ve pêşiya birêveçûna festîvala Kurdên Xur-
asanê hate girtin

Kurdistanmedia: Ji aliyê rejîma Îranê ve pêşiya birêveçûna festîvaleke Kurdên Xurasanê hate girtin.

Li gora nûçeya ku gihaye malpera Kurdistanmedia: Festîvala Pîranî ya “Çengî” 
ku hemû salekê di bajarê Qûçanê de li Bakura Xurasanê bi rê ve diçû, û di vê 
festîvalê de hunermendên Kurd ên vê herêmê û bi taybetî kesayetiyên naskirî ên 
di warê muzîka kevn ya vê herêmê tê de beşdar dibûn, îsal pêşî jê hatiye girtin, û 
îzna birêveçûnê pê nahê dan.  
 
Li gora zanyariyan îsal di roja birêveçûna festîvalê de, ji aliyê Îdareya Îtila’ata 
rejîmê û fermandariya bajarê Qûçanê ve îzna birêveçûnê pê nehatiye dayîn, û eva 
jî di demekê de ye, ku têçûneke zaf bo vê festîvalê ji aliyê Kurdên vê herêmê ve 
hatiye mezaxtin. 

Di vê festîvalê de ku salane bi rê ve diçû, rêz ji hunermendên mezin ên koçkirî 
yên wekî Îsma’îl Sertaczade û Hac Silêman Qurbanî dihate girtin, û hunermendên 
vê herêmê tê de beşdar dibûn.
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Tiştonek

A: Mahir Berwarî

Zimanê Kurdî

Têdîtin: Amadekar destkariya 
devoka metelokan nekiriye

1- Ecêb e lew ecêb e, mahîna şeş 
rikêb e, koriyeka bi dûv
ve, êka bi piştê ve.
- Heft bend û bendilkek, 2 nan û 
kotilkek.
- Du bend û bendilkek, 2 sênî, dar û 
kotilkek.
- Heldim, heldim, şeş pê û du sim.
- Benik benik, şeş benik, yek derik, 
du kodik.
- Sê ben û defek, 2 def û darek.(* şaşî 
tê da heye!)
- Şeş bend û bendilkek, darek û 2 
dewil û kutilkek.
 
Bersiv: Tìrazî

2- Dema jêhel diçit berê wî li jurda, 
dema jurda diçit berê
wî li jêhel.
- Tenûra metê, pelek ketê destê kesê 
nagehtê.
- Mirovê bi lingekî çu şerê gondekî.
- Deve orya, pişkul firya? (* Deve: 
h`eştir)
- Ker zirrî, posil firrî. Ker z`irrî, pişkil 
jê firrî, Ker zirriya, pişkil firiya.
- Marê mirî, tirr kirî.
- Ga orî, pişkil firrî.
- Bi qûnê dixot, bi devî dirît.
- Tiştekî min heye, dev dirêj e, xwîn 
dirêj e, dest diavêjmê ber diavêje.
- Dev dirêj e, xwîn dirêj e, de davêmê, 
berdiavêje?
- Çûm serê darê, diqutim bizmarê, 
deng diçit hizarî.
- Bi binî dixût, bi devî dihavêt.
- Tiştekê min tiştan e, heke te dest 
havêtê dengê şeşa ne, heke te dest jê 
berda, miriye û ruh tê nîne. 

Bersiv: Tifeng

Xwendevanên hêja! 
Hûn dikarin bersiva 

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

Mehên Zivistanê
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Ferhenga “Jiyan” çap û bilav bû

Kurdistanmedia: Ferhenga Jiyan ku bi sê zimanê Kurdî, Engilîsî û Farsî hatiye nivîsan-
din, çap û bilav bû.

Ferhenga Jiyan ku bi sê zimanan hatiye nivîsandin, pêk tê ji 150 hezar  peyv û risteyan. 

Ebdula Ebdullazade nivîskarê ferhengê ragehand: “Ferhenga han bi sê zimanan hatiye 
nivîsandin, û  tê de çawaniya rêzman û giramêra peyvan hatiye diyarîkirin.

Ebdula Ebdullazade di dirêjiya gotinên xwe de ragehand: “Ferhenga Jiyan ferhenga Îngilîzî, 
Kurdî ya herî tewaw e.

Bûyera Minayê ji aliy rejîma Îranê ve hatiye 
encamdan

Piştî bûyera Minayê ku tê de bi hezaran 
heciyan canê xwe ji dest da, demûd-

est karbidestên Komara Îslamî û li serweyî 
hemûyan Xamineyî û Hesen Rûhanî, gef ji 
deshilatdarên Si’ûdiyayê xwarin, û daxwaz jê 
kirin ku berpirsatiya bûyerê bigirne stûyê xwe, 
lê niha dîplomatekî berê yê Komara Îslamî 
eşkere dike ku rejîma Tehranê bi xwe rêkxerê 
wê bûyerê bûye.

Ferzad Ferhengiyan eşkere kir ku şeş kes ji ef-
serên paye bilind ên Spaha Pasdaran, rêkxerê karesata Minayê ne, û herweha ragehand 
ku min çend rojan berî despêka rêûresmên hecê, hişdarî da ku Komara Îslamî ama-
dekariyê bo kiryareke terorîstî li Si’ûdiyayê dike.

Adil Seyîdcewad Mûsewî Fermandeyê Leşkira “Aşûra”, Ebdulbarî 

Mistefa Bextî Fermandeyê nawenda perwerdehiya zanîngeha Îmam a Tehranê, Mis-
tefa Ne’îm Ebdulbarî Rezewî, Mihemed Seyîdebdullah, Salim Sebah Aşûr û Kazim 
Ebdulzehra Xiredmendan, ew efserên Spaha Pasdaran in ku rêkxer û hokarê bûyera 
Minayê ne, û hemû jî, ji emdamên pilebilind ên Yekîneya “400”in ku, birêveber û 
encamderên pîlanên derveyî Spaha Pasdaran û deftera Rêberê Îranê ne.

Ferhengiyan herweha tekezê li ser vê yekê dike ku di nava heciyên îsal de ku bona 
bicihanîna ferîzeya hecê ber bi Si’ûdiyayê ve çûbûn, pitir ji 5 hezar endamên Spaha 
Pasdaran berçav dikevin.

Berhemên du 
pêşmergeyên PDKÎ 

hatin çap û belavkirin.
Du pirtûk li ser ola 
Zerdeşt ji aliyê du 
pêşmergeyên PDKÎ 
ve ji zimanê Farsî ve 
bo zimanê Kurdî hatin 
wergerandin.
 
Birêz Hîwa Mîrzayî bi 
wergerandina pirtûka 
“Zerdeşt û ola Behdînan, 
digel peyama Zerdeşt” ji 
nivîsandina “ Elî Ekber 
Ce’ferî” û Birêz Şemal 
Terxîbî bi wergerandina 
pirtûka “Serhildan û av-
abûna zerdeştîgeriyê” ji 
nivîsandina “R. C. Zênêr” 
karîn ku xizmeteke din bi 
pirtûkxaneya Kurdî bikin.
Herdu pertûk ku bas ji 
jiyana Zerdeştê pêxember, 
û şêwaza serhildan û en-
cama ola Zerdeşt dikin, ji 

aliyê Dezgeha 
Rewşenbîriya 
“Cemal Îrfan” 
ve hatine be-
lavkirin. 

Du berhemên nû hatin weşandin

Kurdistanmedia: Huner-
mendên Kurd bi ar-

manca piştevanîkirina aborî ji 
Enstîtuya Kurd di Firansayê 
de konsêrtek lidarxistin.

Li gorî rapora ku gihaye 
malpera Kurdistanmedia, bi 
armanca piştevanîkirina aborî 
ji Enstîtuya Kurd di paytexta 
Firansayê de, konsêrtek ji 
aliyê Hunermendên Kurd ve 
bi rêve çû.

Di vê konsêrtê de, 
Hunermendên navdar 
yên Kurd wekî “ 
Şivan Perwer” û 

Konsêrtek ji bo piştevanîkirin ji Enstîtuya Kurd a Parîsê bi rê ve çû
“Miço Kondeş” çend stran 
diyariyê amadebûyiyan kirin, 
û herwiha Hunermend Kondeş 
jî çend stranên kilasîk yên 
kurdî gotin.
Herwiha Şivan 
Perwer Huner-
mendê 
nav-

dar ê Kurd piştî gotina çend 
stran û sirûdan, 
li ser 

enca- ma kar û 
çalakiyên 
şehîd Dr. 
Qasimlo 
rêberê 
berê yê 
neteweya 
Kurd 
ji bo 
Enistî-
tuya 
Kurd di 
Parîsê de 
axivî.

Herwiha 

ŞivanPerwer spas ji dewleta 
Fransayê ji bo piştevanîkirin ji 
neteweya Kurd kir.

Di çend mehên borî de, 
nûçeyên daxistina Enstîtuya 
kurd di Parîsê de bi sebeba 
pirsgirêkên aborî belav bibû, 
her eva jî bibû cihê dilgiraniya 
kesayetiyên Kurd û çalak-
vanên Ewropayî.

Birnard Kuşnêr, Wezîrê berê  
yê Karê Derveyî dewleta 
Firansayê di nameyekê de 
daxwaza alîkariya aborî ji 
Fransu Uland serkomarê wî 
welatî kiribû.

Enîstîtuya Kurd li Parîsê 
di sala 1983’an de hatiye 
avakirin, û saziyeke sikular û 
sivîl e, armanca wê parastina 
dîrok û Kultura Kurdistanê,  û 
nasandina çalakvanên Ewro-
payî digel dîrok û Kultura 
neteweya Kurd e.

Ew Enîstîtu 10 sal piştî 
avabûnê, ji aliyê welatê 
Firansayê ve bi fermî hate 
naskirin.
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