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Dr. Mûsa Keval: “Hekî dewlet 

bibêje ku hûn çekên xwe 

danên, piştre emê diyalogê 

bikin, ew yek nabe”.
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Mam Ewlê, 
rêvîngê emeg-
nas yê rêbaza 

Rojê

Agehdarî/ Komîsyona Ragehandinê ya 
PDKÎ karên xwe di cîhana “mecazî” de 

belav dike

DAÎŞ metirsî nîne li ser Komara Îslamî 
a Îranê

Îran û DAÎŞ nûnerên Îslama tundrev in

Kurdistanmedia: 
Komîsyona Rage-

handinê ya PDKÎ kar û 
çalakiyên medyayî ên  xwe 
di cîhana “mecazî” de belav 
dike.

Komîsyona Ragehandinê 
ya Hizba Demokrat bona 
bêtir pêşvebirina karên xwe û 
çêkirina zemîneyeke gun-
caw û hewce bo karê xwe 
yê ragehandinî di cîhana 
“mecazî” de, û herweha 
vegeşandina têkiliyên du alî 
tevî endam û dost û alîgirên 

Sinatorê Komarîxwaz 
yê Amerîkayê  “Marko 

Robiyo” ragehand ku, 
rejîma Komara Îslamî ya 
Îranê û Dewleta Îslamî 
ya naskirî bi “DAÎŞ”ê, 
nûnerên Îslama tundrev 
û binajûxwaz in, û Îsraîl 
jî di refa herî pêş ya eniya 
cîhanî ya li dijî wan de ye.

“Marko Robiyo” ku bixwe 
xwazyarê berbijêriya hil-
bijartinên serkomariya 
Amerîkayê ye dibêje ku, eva 
şerê cîhana şaristaniyetê ye 
li dijî Îslama bawermend 
bi şerê bidawîhatina cîhanê 
(Axir Zeman) û, gereke 

xwe di hundir û derveyî 
welat de, beşeke taybet di 
warê Torên Civakî (Social 
Networks) de ava dike.

Facebooka TISHK TV
Facebooka Rojnameya 
Kurdistan-Kurdî
Facebooka Rojnameya 
Kurdistan-Farsî
Facebooka Rojnameya Agirî
Facebooka Kurdistanmedia

Komîsyona Ragehandinê 
ya PDKÎ di Têligramê de
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aliyek biser keve, û aliyek jî 
şikestê bixwe, û xincî wan du 
rêyan, tu rêyeke din nine.

Eva di demekê de ye ku 
baweriya bi şerê dawiya 
cîhanê a di navbera cîhana 
Îslam û Rojavayê de, yek ji 
xalên îdolojî û wekhev ên 
di navbera Komara Îslamî 
û DAÎŞ’ê de ye, ku bûye 
sedama zêdebûna alozî û 
girjiyên herêm û cîhanê û, 
eva jî gefek micid e li ser aştî 
û asayîşa cîhanê û bitaybetî 
aramî û tenahiya welatên 
Rojavayî.
Sinatorê Amerîkayî herweha 
dibêje, ev Îslama tundrev li 

tu tiştekî xincî rênîşandana 
mirovahiyê bo şerê bi-
dawîhatina cîhanê nafikire, 
lewra her cure danûstan û 
dîplomasiyek tevî dewleta 
Îranê ku dixwaze çeka etomî 
bidest bixe, bê wate dimîne. 

Navbirî di beşeke din a 
gotinên xwe de dibêje ku 
DAÎŞ û Axûndê Tehranê 
wate Elî Xamineyî, tu bawer-
iyek bi dîplomasî û hevdu 
qebûlkirinê nine, lewra cîhan 
li ser du rêyanekê ye, û ev jî 
ev e ku, hewce ye tenê yek 
alî di vî şerî de biser keve.
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Sergotar

Kerîm Perwîzî

Mafê wekhev

Îsmayîl Bêşikçî ronakbîr û rojnamenivîs 
û mirovdost, kesek e ku di nav welatekî 

de di bin bandora hikûmeta Kemalîstan 
de mezin bûye, û heya çend sal berî niha 
siyaseta fermî a Tirkiyê, haşakirina ji xeyrî 
Turkan bû, û heya kurd weke Turkên çiyyîa 
dinasandin.
Lê di nava wî welatî de bi sedan kes 
rabûne, ku herçend bixwe Turk in, lê bo 
mafê wekhevî ya netewî û kêmnetewan 
xebat kirine, û di vê rêyê de jî îzayeke 
zaf kêşandine, û heya ji aliyê hikûmeta 
Kemalîstan ve hatine darvekirin, û yan jî 
bi destê girûpên nepenî wekî Ergenekonê 
hatine terorkirin, lê dîsan jî zaf kes hene bo 
mînak Îsmayîl Bêşikçî ku dibêje Kurd dibe 
serbixweyiya xwe ragehîne, û dewleta kurdî 
jî bê avakirin. Herwisa dibêje ez amade 
nînim ku seredana welatê Îranê bikim jiber 
ku wan Dr. Qasimlo teror kirine.
Ev helwesta mirovî ku ji baveriya kûr û 
ji dilê kesekî ve bo wekheviya mirovan û 
wekheviya neteweyan diherike, û li ser vê 
baveriyê ye ku heke dixwaze weke mirove-
kî jiyanê bike, û neteweya wî jî di nav 
netewên cîhanê de rêz û hurmet hebe, dibe 
bixwe jî hurmetê ji mirovên din bigire û 
netewa xwe serveyî neteweyên din nezane, 
û hurmeta neteweyên din jî bigire.
Di vê biyavê de li ser vê baveriyê ne, ku bo 
rizgariya netewa xwe ku neteweya serdest 
e, dibe hewl bo rizgariya neteweyên bindest 
bidin.
Lê di nav Îrana belalêdayî de kêm kes hene 
ku di nava neteweya desthilatdar de wisa 
hizir bikin!
Di Îranê de jî ev kesên ku dirûşma bişewq a 
demorasîxwaziyê hildigirin, dema ku digi-
hîjne mafên neteweyên bindest û belengaz, 
ew qasî xwe tenê mafên hemwelatîbûna 
wekhev ji wna re bi rewa dibînin, wek vê 
ku mefên mirovan û neteweyan, xizîneya 
bab û bapîrê wan be, ku bi mîrat bo wan 
mabe, û bi serê sûjinê bi ser wan de parve 
dikin, û hekî bêjne Kurdan, yan Azerîzi-
manan, yan Beluçan, û yan jî Ereban ku em 
weke Fars xwediyê şahnişîna Hexamenişî! 
rê didine we, ku hûn jî wekî hemwelatiyên 
xwediyê mafên takekesî, di nava Îranê de 
jiyanê bikin, hindik xwe mezin dikin, û xwe 
wekî Hatemê tayî dihesibînin, ku xêreke 
mezin kiribin.
Ev dîtingeha şovînîstî ne tenê wekhevî bi dû 
re nahê, belkî neteweyên desthilatdar jî di 
îza û azarê de dihêle, û kerb û kînên zaftir 
di dilê neteweyên bindest de, di hemberî 
neteweya serdest de diafirîne,  ku rojek ji 
rojan, ew hêrs û kîn, wê weke girkanekê bi 
ser wan de biteqe.
   

Kuredistanmedia: Komîsyona Teşkîlatê ya PDKÎ terakt û posterên taybet bi bi 26’ê Sermawezê roja 
pêşûmergê Kuredistanê belav kirin. 

Li gora nûçeya gihîştî bi malpera Kurdistanmedia, komsyona Teşkîlatê ya PDKÎ terakt û posterên taybet bi 26’ê Ser-
mawezê roja Pêşmergê Kurdistanê belav kir.

26’ê Sermaweza sala 1394’an, 31 sal bi ser 
diyarîkirina roja 26’ê Sermawezê wekî roja 
pêşmergê Kurdistanê re derbaz dibe. 
Endam û alîgirên PDKÎ her sal di roja 26’ê 
Sermawezê, roja pêşmergê Kurdistanê de, 
çalakiya teblîxî dikin, û rêz ji wê cangorîtî û 
xebatê digrin, ku pêşmergeyên Kurdistanê li 
dijî dagîrkarên Kurdistanê encamp dane.

PDKÎ “Roja Pêşmergê Kurdistan”ê di pilîno-
ma xwe ya duyemîn a Komîteya Nawendî de, 
ku hilbijartiyê kongireya şeşem a PDKÎ di 
roja 15-24’ê Gelawêja 1363’an de bû, wekî 
roja Pêşmergê Kurdistanê diyarî kir. 

Wêne û terakt û posterên taybet bi roja 
pêşmergê Kurdistanê bi zarawayên 
Soranî,Hewramî, Kelhorî, Kirmancî û bi 
zimanê Farsî belav bûn.

Terakt û posterên taybet bi 26’ê Sermawezê roja Pêşmergê 
Kurdistanê belav bûn

Li gorî rapora nûçegehanê 
Kurdistanmediayê, roja 

Yekşemî 8’ê Sermaweza sala 
1394’an a Rojî, Yekîtiya Jinên 
Demokrat ên Kurdistana Îranê 
bi serperestiya “Fatime Osmanî” 
tevî jinê Partiya Kedkarên 
Kurdistanê (PKK’ê) civiyan.

Di vê civînê de her du aliyan li ser 
guherînkariyên deverê û rola jinan 

Yekîtiya jinên Demokrat ên Kurdistana Îranê û jinên PKK’ê li çi-
yayê Berbizîn lihev civiyan

di vê qonaxê de tekez kirin.

Her di vê civînê de rewşa jinên herçar 
parên Kurdistanê kete ber bas, û 
pêdagirî li ser çalakbûna jinên Kurd 
di qada xebatê de hate kirin.

Şanda Yekîtiya Jinên Demokrat 
ên Kurdistana Îranê ku ji “Fatime 
Osmanî” Sekretera Giştî ya Yeîtiya 
Jinên Demokrat ên Kurdistana Îranê 

Kurdistanmedia: Yekitiya jinên Demokrat ên Kurdistana Îranê û jinên PKK’ê li çiyayê Berbizîn a di navbera 
Kudistana Rojhilat û Başûr de, lihev civiyan.

û “Helîme Qadirî” endama Cîgir a 
birêveberiya Yekîtiya Jinan û herweha 
“Kanî Cehangîrî” pêkhatibû, ji aliyê 
heyeta jinên PKK’ê bi serperestiya 
Heval “Zeyneb” û heval “Nûr Heq” 
ve pêşwazî ji wan hate kirin.

Di dawiya civînê de herdu aliyan li 
ser berdewambûna têkiliyan tekez 
kirin.
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DAÎŞ metirsî nîne li ser Komara Îslamî a Îranê

Mistefa Hicrî

Di van rojên dawiyê de Îbrahîm 
Ce’iferî Wezîrê Karê Derve ê Îraqê li 
gora belgeyên Dezgeha Sîxoriyê ya 
vî welatî ragehand ku çendîn welat 
-ji wan Komara Îslamiya Îranê- bûne 
armanca êrîşên DAÎŞ’ê.

Piştî vê yekê, hinek ji berpirsyarên 
Komara Îslamiya Îranê raporên cur 
bi cur derheq piştrastkirina vê nûçeyê 
bvelav kirin. 

Ebdulrezaq Fîlî  Wezîrê Navxwe yê 
welat di bernameyeke televîzyonî  di 
şeva 2ê Sermawezê  de, bas ji vedîti-
na çendîn bombeyan di rojhilata welat 
de kir, ku ji bo teqandinê hatibûn 
amadekirin, û roja Duşemiyê jî 28’ê 
Xezelwerê nûçegihaniya dewletî ya 
‘ÎRNA’ ji zimanê Cihigirê ewlehiya 
navxweyî ya ser bi Wezareta Îtilaatê 
ve ragehand ku du tîmên terorîstî di 
aliyê rojhiulat û rojava ya welat de 
hatine tunekirin.

Nûçegihaniya Xwendekarên Îranê 
(ÎSNA) ji zimanê fermandarê giştî ê 
Spaha Pasdaran, tevî piştrastkirina 
piştevaniya ji DAÎŞ’ê li Îranê û 
jinavbiirna yek ji wan torên terorîstî, 
ragehand: “Torên din ên terorîstî jî 
di bin çavdêriya me de ne, û di dema 
xwe de emê berbirûyê wan jî bibin”. 

Wî fermandarê Spaha Pasdaran 
herwisa ragehand ku: “Renge DAÎŞ 
bikare karên biçûk encam bide, lê 
nikare di Îranê de wekî welatên din ne 
aramiyê çêbike”.

Bêguman gellek nûçeyên bi vî rengî 
belav dibin, lê li ser bingeha van 
zanyariyên ku di destên me de ne,  
ew nûçeya (gefxwarina DAÎŞ li dijî 
Îranê) nûçeyeke tewaw nerast û derev 
e, û Îran ne tenê niha ji hêla DAÎŞ ve 
neketiye ber gefê, belkû wekî carên 
berê rejîma Îranê û hevalbendên wê, 
di nav wê girûpa terorîstî de nifûza 
xwe ya herî zêde hene, û roleke mezin 
di van pîlanan de dilîzin, ku rejîma 
Îranê birêvebirina van pîlanan li dijî 
Kurdan û Erebên Sunî di herêmên li 

bin çavdêriya Îranê de, dide wan. Ku 
wisa bû armanca Îranê ji vê yekê çi 
ye? Komara Îslamiya Îranê di piropa-
gendeyên xwe de wisa nîşan dide, ku 
di eniya li dijî DAÎŞ de şer dike, û li 
dijî vê girûpê ye, û ji bo selmandina 
vê dijminatiyê jî, beşdariya hinek 
ji efserên payebilind ên xwe li dijî 
DAÎŞ de wekî belge tîne, (helbet 
ku nûçeyên girêdayî bi kuştina van 
efseran tu pêwendiya wê bi DAÎŞ’ê re 
nîne, belkû çavkanîgirtî ji sedemeke 
din e, ku di cihê xwe emê qala wê 
bikin), mixabin ku heya niha gellek 
aliyan ew senaryoya rejîma Îranê 
bawer kirine).
  
Di van rojan de Amerîka û Rûsiye jî 
gihane vê encamê ku dibe şer di vî 
welatî de bidawî bihê ( herçend ku 
wisa dixuye ku li ser rol û pêgeha 
Beşar Esed cudahiya boçûnan hene) û 
bas ji hebûna hinek bernameyan dikin 
bona bidawîanîna bi şer, helbet bi 
alîkarya NY.
 
Di rewşeke bi vî rengî de, Îran dix-
waze ku bi ragehandina vê nûçeyê ku 
li ber metirsiya DAÎŞ de ye, dixwaze 
ku xwe girantir nîşan bide, li cem lîs-
tikvanên eslî û sereke ên ku çarenûsa 
Sûriyê diyarî dikin, û hewl dide ku 
di vê derheqê de zêdetir armancan 
bipêke, û qazanceke zêdetir bi dest 
bixe, da ku tola vê hemû xercê ku li 
Sûriyê de kirye veke.

Bona vê ku rejîma Îranê nîşan bide û 
îsbat bike ku DAÎŞ gfeke li ser rejîma 
Îranê jî, neçar e ku hinek nûçeyan 
bilav bike li derheq vê ku wan hinek 
torên terorîstî ên girêdaytî bi DAÎŞ’ê 
destbiser kirine,- her wekî ku me 
dît di van çend rojên derbazbûyî de 

karekî bi vî rengî kir- heya dûr nine 
ku hinek teqînan jî pêk bîne, û ew 
kesên ku dixwazin di navxwe ya Îranê 
de teror bikin, û berpirsatiya wê bixe 
stûyê DAÎŞ’ê.

-Xala girîng di vir de ew e ku herçend 
ku handana Rûsiyê ji aliyê Ko-
mara Îslamiya Îranê ve, bûye sedema 
destêwerdana micid di Sûriyê de, di 
berjewendiya Beşar Esed de, lê bi vê 
destêwerdanê, Rûsiye bedela Îranê 
bûye lîstikvanê sereke di nava hêzên 
herêmê de, ji bo diyarîkirina qedera 
Sûriyê, û Îran hêdî hêdî girîngiya 
xwe di vê piroseyê de ji dest dide, 
bitaybetî ku wisa dixûye ku Rûsiye 
gellek jî pê nexweş nine ku  di vî warî 
de bi Amerîkayê re lihev bike, û bi vî 
rengî hevalbendê xwe wate Îranê bike 
lahêzek (ehromek, zextek)  bona wer-
girtina poanên zêdetir, û Îranê jî hest 
bi vê tehlûkeyê kiriye, lewra bi hewce 
dizane ku rola xwe wekî aliyek ku 
li ber metirsiya DAÎŞ de ye, zêdetir 
nîşan bide.    

Di rastî de Komara Îslamî ne eva ku 
nîgeranê vê be, ku ji aliyê DAÎŞ ve 
bikeve bin tehlûke û metirsiyê de, 
belkû ew ji bidawîhatina şerê digel 
DAÎŞ û heya tunekirina DAÎŞ ditirse, 
DAÎŞ’ek ku her ji destpêka pêkha-
tina xwe de, gellek alîkarî ji destên 
Îranê wergirtin, û ew yek bû sedemek 
bingehîn bona hêzwegirtina vê rejîmê 
di herêmê de, bitaybetî di Îraq û 
Sûriyê de. 

Bi bereketa avabûna vê saziyê Ko-
mara Îslamiya Îranê kariye ku hêzeke 
mezin bi navê “Heşda Şe’ibî” di Îraqê 
de ava bike, û roj bi roj vê bihêz bike, 
û armancên xwe ji riya wê ve bi dest 

bixe, û di Sûriyê de jî bi hezaran kes 
ji hêzên lşkerî û Spaha Pasdaran a 
xwe bi hêceta şerê digel DAÎŞ amade 
bike, û heya ragehandiye ku Sûriye 
ji bo wan ji parêzgeha Xûzistanê  ya 
Îranê girîngtir e, û niha jî wê wekî 
beşek ji welatê xwe dihesibîne.

Niha dûredîmena bidawîhatina şerê 
DAÎŞ û di encam de, guhertina di nav 
hevkêşeyên siyasî-leşkerî ên herêmê 
de eşkere bûye, û ji niha şûnda Îran 
hêza xwe, gelo wê bi kîjan hêcetî bi-
parêze? Ew yek nîgeraniya herî mezin 
a Îranê ji van guherînkariyan e. 

Di rastî� de Komara 
Î�slamî� ne eva ku 
nî�geranê vê be, 

ku ji aliyê DAÎ�Ş ve 
bikeve bin tehlûke 

û metirsiyê de, 
belkû ew ji bi-

dawî�hatina şerê 
digel DAÎ�Ş û heya 
tunekirina DAÎ�Ş 
ditirse, DAÎ�Ş’ek 

ku her ji destpêka 
pêkhatina xwe de, 

gellek alî�karî� ji 
destên Î�ranê wer-

girtin
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Demsala Payîzê taze xwe derdixist û 
biniya çiyayên Kurdistanê bi rengên 
sor û zer ên pelikên daran xwe xe-
milandibû. Min her weke berê Mam 
Ewlê dît ku bi Şal û Şapik û Hemyîl 
ve, rêkûpêk li ser kevirekê rûniştibû 
û bi dilekî pirr ji hêvî ve, li avabûna 
rojê dinêrî, li pêşerojê dinêrî. 

Ez çûm kêlelê. Weke berê bi rûçikek 
tijî ji hêvî û keniyek şirîn a ser lêvan 
ku hertim taybet bi Mam Ewlê bûn, 
bersiva silava min da. Lê berevajî 
rojên derbazbûyî xem û kovanek 
mezin di çavên wî de dihatin xûya-
kirin. Gellek hewil da ku xema xwe 
veşêre, lê wusa xûya dikir ku vê carê 
kovanek mezin hundirê wî hejandibû. 

Min xwe jê nêzîk kir û jê pirsî ku, 
çima wusa xembar î? Kelûgiriyê 
gewriya wî girtibû. Piştî demeke 
bêdengiyê hêdî got: “Kerîm bidarve 
kirin”. Weke vê ku esmanê xwedê 
bi ser serê min de bikeve, hemû leşê 
min tezî bû. Ez bêdeng mam û çûm 
nava xeyaleke kûr de. Min kerîm nas 
dikir. “Kerîm Qaremanî” kurê Mam 
Ewlê. Kurek bû bi wateya rasterast 
qehreman,  rih sivik, û xweştevî.

Ew di sala 1960’î (1339) de, li gundê 
Ehmedavayê hatibû dinê. Piştî mide-
hekê ku bû pêşmerge, û di dawiya 
dehika 50î ya Rojî de, hate girtin û, 
bi sedema baweriyên xwe ên bilind 
û li ser bingeha mirovahiyê, êş û 
îşkenceyek zêde tehemûl kiribû. 

Dijmin pir hewil dabû ku wî bi çok 
de bîne, û li ser hêza pêşmerge zani-
yariyan jê bistîne, lê ew gellek ji vê 
mezintir bû ku li hemberî daxwazên 
qirêj ên dijminê gelê xwe de, bi çok 
de bê, lewra Kurd dêjin ku “Giya li 
ser koka xwe şîn dibe”. 

Mam Ewlê, rêvîngê emegnas yê rêbaza Rojê

Şemal Terxîbî

Tenanet ez haydar bûm ku dixwastin 
mifahek xirab ji soza babînî ya Mam 
Ewlê wergirin, û bi dana soza ser-
bestberdana Kerîm, wî neçar bikin ku 
destan ji rêbaza xwe berde û vegere 
Îranê û xwe teslîm bike, lê leheng û 
qehremanên Ehmedava li kuderê, û 
serîtewandin û teslîmbûn li kuderê?
Dema ku parêzerên tarîtiyê û ber-
mawxorên rejîmê zanîn ku nikarin 
bigîjin armancên xwe ên qirêj û, 
kela moral û îmana wî biherifînin, 
di berwarê 2’ê Xermanan a sala 

1361 (1982)’an, darê daliqandinê bo 
Kerîm ê xebatkar hildan. Ez hêşta di 
nava wan xeyal û bîranînên xwe ên 
tevî Kerîm de bûm ku, Mam Ewlê 
bêdengiya xwe şikand û bi dengek 
pir ji soz û xasmanî got: “Kerîm 
Serdarane çû ser darê daliqandinê, 
serê xwe tenê bo Stêrkan tewand”.

Dema min gotina wî gudarî kir, 
hinekî bi xwe de hatim, û dema min 
xwest ku libekê dildaniya bidim 
berber dilê wî, weke berê dîsan destê 
xwe pêş xist û gote min: “Raste ku 

xema şehîdketina Kerîm ji min re pir 
zehmet e, lê kurê min gerek ji bîra 
me neçe û me soz daye ku em bi ser-
bilindî bijîn û bi serbilindî jî bimirîn. 
Kerîm wusa mir.

Gereke em jî wausa bikin. Serbilind 
im ku Kerîmê kurê min di pêxema 
rizgariya netewa xwe de canê xwe 
gorî kir”.

Eva yek ji serpêhatiyên Mam Ewlê 
bû ku pareke biçûk ji kesatiya vî 
camêrê Hizba Demokrat nîşan dide, 

ku heya dawiya jiyana xwe bi rêbaz 
û armancên partiya xwe û şehîdên 
xwe ên serbilind wefadar ma.

Kesek bû ku di gelek qonax û cihên 
bixof û moralşikên de, morala xwe 
ji dest neda û bi axaftinên xwe ên 
rast û şirîn, moral û cesaret dida 
hevçeperên xwe. Digel zarokan zarok 
û di têkiliya tevî hevalên xwe de, 
xemxorek li ser xwe bû. Destê xedrê 
yê felekê pêngavê wî sist nekirin 
û tu carî çeper û wargehên vîjdanê 
bernedan.

Şehîd “Ebdulhemîd Qaremanî” 
kurê Mecîd naskirî bi Mam Ewlê, 
xelkê gundê Ehmedava ya herêma 
Hewşarê, ev camêrê ku piraniya 
qonaxên jiyana wî tijî ne ji şanaziyên 
di pêxema xizmet bi gel û nîştimana 
xwe, di dawiyê de li ser milê 
pêşmergên xwedî moral ên De-
mokratê û hevrê û hevçeperên Mam 
Ewlê, bi axa pîroz ya nîştiman hate 
spartin.

Zaf nine hekî mirov bêje ku Mam 
Ewlê yek ji wan mirovên kêm mînak 
ên serdemê xwe bû ku, man û berx-
wedan û berdewamiya wî di şoreşê 
de, ji boyî wî wateya jiyanê bû. 
Serpêhatiyên nexweş nedikarîn ku wî 
ji rêbaza wî ya pîroz û paqij dûr bikin 
û, henekê wî bi “Dêv” û “Delxek” ên 
bêrehm û azadikuj dihat.

Mam Ewlê sala 1922’an (1311) di 
malbateke nîştimanperwer a gundê 
Ehmedava ya ser bi herêma Hewşarê 
hatiye dinê. 

Yek ji xebatkarên emegnas ên Koma-
ra Kurdistanê bû ku bandorên derûnî 
ên herifîna Komarê heya dawiya 
jiyanê her li ser wî mabûn. Her di 
serdemê avabûna Komara Kurdistanê 
de û, her weke bi xwe hertim digot 
ku, avabûna Komara Kurdistanê 
qonaxa herî binirx a şoreşa Kurd 
bû. Mam Ewlê bona berevaniya ji 
gel û nîştimana xwe, çeka pîroz a 
pêşmergatiyê kire milê xwe û weke 
qutabiyek emegnas ê mekteba Qa-
simloyê mezin, tu carî sond û sozên 
xwe yên derheq bi azadiya nîştiman 
binpê nekirin û neşikandin.

Şeva Duşemî berwarê 2’ê Ser-
maweza sala 1394’an a Rojî û di 
demekê de ku xebatkarên mekteba 
Demokrat amadekariya pêşwaziya 
roja pêşmergên Kurdistanê, roja 
xortên emegnas û wefadar ên Qazî û 
Qasimlo û Şerefkendî, wate 26’ê Ser-
mawezê dikirin, nûçeyek belav bû. 
Nûçeyek ji regeza xem û kovanan.

Di Sermaweza îsal de, yek ji xortên 
leheng û fîdakar ê nîştimana Kurdan, 
di temenê 83 saliyê de, koça dawiyê 
kir. Dostên kevnar û hevalên rojên 
tengaviyê ên Mam Ewlê, li ser gora 
wî bi hêminî ragehandin ku: “Aram 
biheve, yadigarê xwedî rol ê Kom-
arê, aram biêvire”.
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Pirs: Birêz Dr. Mûsa Keval, boçûna 
te rêzdarî, li ser pêkanîna hikûmeta 
nû ya Davûdoxlo çi ye? Gelo ew 
hikûmet dikare temsîla Kurdan jî 
bike?

Bersiv: Temîsîla Kurdan nake, jiber 
ku tu carî nikare Kudan qebûl bike, 
wekî hemwelatî. Bê guman hej-
mareke parlemantarên AKP bi eslê 
xwe kurd in, lê ne wekî nûnerên 
kurdan, ew wekî hemwelatiyên Tirk 
in, di parlementoyê de.

Pirs: Gelo sedem çi ye, ku hejmara 
parlemanterên Kurd zêde ne di nav 
AKP’ê de?
 
Bersiv: Tu dizanî parlemantarên 
nav AKP’ê de bi nasnameya Kurdan 
neçûne parlementoyê de. AKP hetanî 
niha Kurdan wekî netewe qebûl nake. 
Helbet HDP jî nikare basa kurdis-
tanê di pirogramên xwe de bike, 
jiber ku li gora yasayên Tirkiyê, ew 
yek qebûl nîne, herçend ku hinek ji 
partiyên din di pirogramên xwe  de 
peyva “Kurdistan”ê bi kar tînin, lê 
hêla jî berbirûyê kêşeyan dibin, û têne 
dadgehîkirin li ser bikaranîna van 
peyvan.

Pirs: Dr. Mûsa, çima di yasaya 
bingehîn di hêla jî destewajeya 
“hemwelatiyê Tirk” di cihê xwe de 
ye, û nehatiye guhertin, bi boçûn 
te, sondxwarina yasayî ya Leyla 
Zana di parlementoya Tirkiyê de, 
çi bandorek hebû li ser bûyerên di 
Tirkiyê de?

Bersiv: Leyla Zana bi Kurd sonda 
yasayî nexwar, sonda yasayî bi Tirkî 
xwar, lê bi Kurdî çend gotinek kirin, û 
serokê parlementoyê jî ew yek qebûl 
nekir, û heya Leyla Zana cardin sonda 
xwe dubare neke, parlementariya 
wê jî nahê qebûlkirin, lê Leyla Zana 
destewajeya “Hemwelatiyên Tirk” bi 
kar anî, yanî karekî baş kir, jiber ku 
ew destewajeya ku neteweperestên 
Tirk bi kar tînin, kire cihê gengeşeyê. 

Pirs: Gelo çima niha jî Erdoxan bas 

Dr. Mûsa Keval: “Hekî dewlet bibêje ku hûn çekên xwe danên, û dev ji stratejiya xwe 
berdin, piştre emê diyalogê bikin, ew yek nabe”.

Hevpeyvînek digel rêzdar Dr. Mûsa Keval mamostayê zanîngehê û pispor li 
karûbarên Tirkiyê de, li ser pirsên pêwendîdar bi Kurdistana Bakûr

ji pirsa Kurd nake, wate dibêje ku 
pirsa Kurdan hatiye çareserkirin, 
û kesê heq nîne ku bas ji çareseriya 
pirsa Kurd bike?

Bersiv: Dema ku dewletê Kurd 
wekî neteweyekê qebûl kir, wê demê 
dergehek vedibe, yanî hekî Erdoxan 
diyalogê bike li ser pirsa Kurd, wê 
demê her aliyek ku şer bike, em di-
karin bêjin ku ne heq e, lê hekî dewlet 

H: Şehab Xalidî

bibêje ku hûn çekên xwe danên, dev ji 
her tiştî berdin, piştre ezê binêrim ka 
wê çawa be, ew yek nabe. Ew dibêje 
berî diyalogê hemû çekdarên PKK ji 
Tirkiyê derkevin, û çekên xwe danên, 
yanî nabêje ku hekî danandin wê çi 
be, yanî lihevkirin û pirotokolek di 
holê de nîne. Yanî ew yek tê wê wat-
eyê, ku we çiqas xebat kiribe, û çiqas 
xwîn di van salan de hatibe riştin, 
bila hemû avê de here, piştî vê ezê 
bifikirim ka gelo ezê bi we re rûnêm 
ya ne, yanî eva rastiyeke ku niha gez 
û meqes di destên wê de ne, di destên 
dewletê de ne. 

Erdoxan bi xwe dibêje pirsa Kurd 
çareser bûye, û hewce nake ku em li 
ser pirsa Kurdan diyalogê bikin. Yan 
jî kesê wek berdeng qebûl nake, lewra 
wê piroblem berdewam bin.

Pirs: Yanî Erdoxan ku dibêje “yek 
netewe, yek ala, yek ziman, yek 
xak” û herwisa dibje “piroseya 
çareseriyê”, û nabêje “piroseya 
çareseriya pirsa Kurd”, lewra em 
dikarin bêjin ku PKK tu riyeke wê 
nîne, ji bilî şer kirinê?

Bersiv: Dema ku dewlet dibêje 
tevgerekê ku xwe tune bike, piştre em 
renge diyalogê bikin, wextê ku ew te-

vger tuneb, tu wê bi kê re rûnêyî. Yanî 
piroblem li wir de ye ku ew bi sedan 
sal e ku kurdan dixapînin, û Kurdan jî 
mixabin zû bawerî bi wan kirine. 

Di serdema sultanên Osmanî de wan 
Kurd xapandine û soza mafê Kurdan 
dane, lê piştre Kurd xapandine û 
serokên wan jî kuştine.

Mixabin li Rojhilat jî wisa çêbû, 
gellek serokên Kurdan bawerî bi dij-
min kirin, lê niha Kurd gihane qonaxa 
ku, heqê wan heye ku baweriyê nekin 
bi wan gotinan, tiştên ku lihev kirin li 
ser hatibe kirin, dibe wan qebûl bikin, 
û xwe teslîmî zêhniyetan û axivti-
nan nekin, û zû dev ji stratejiya xwe 
bernedin.

Pirs: Gelo bi baweriya we, ew pirs-
girêka di navbera Rûsiye û Tirkiyê 
de, wê bi qazanca Kurdan be, yan 
ne, hûn bêjin ku Rûsiye pişta PKK 
bigre di hemberî Tirkiyê de?

Bersiv: Yanî vê gavê ew bûyera ku 
çêbûye, di navbera Rûsiyê û Tirkiyê 
de, yek hêzeke navdewletî ye, yek jî 
hêzeke mezin ya herêmî ye. Di rastî 
de nexweşiyeke mezin di navbera her 
du aliyan de, bi sedan sal e ku dewam 
dike, her ji serdema împeratoriyan ve 
ew kêşe heye, bê guman bo Kurdan 
fayide heye, lê girîng ew e ku Kurd 
çawa bikarin ji vê derfetê mifaha baş 
wergirin, lê mixabin ku edeteke Kur-
dan ya xirap heye, dema ku hevrikê 
Kurdan yan neyarê wan lawaz dibe, 
Kurd dilê wan pê dişevite, dibêjin bila 
ew ji vê qonaxa nexweş de derkevin 
piştre emê şerê xwe bikin, nizanim 
ku PKK jî wê çawa vê derfetê bi kar 
bîne.

Helbet aştî baş e, û Kurd aştîxwaz e, 
lê mixabin ku hekî aştiyek di navbera 
Rûsiye û Tirkiy de hebe, wê Tirkiye 
hewil bide ku ew lihevkirin û ew aştî 
li ser hesaba Kurdan be, bi vê wateyê 
ku Kurdên Rojavaya Kurdistanê jî 
wekî Kurdên Başûra kurdistanê nebin 
xwediyê herêmeke federal. 

Erdoxan gellek caran gotiye ku nabe 
statûyeke wekî Başûra Kurdistanê bo 
Rojavaya Kurdistanê pêk bê, jiber 
ku me nekarî ku pêşiya pêkhatina 
herêmeke federal li Başûra Kurd-
istanê bigrin, lê em dibe nehêlin li 
Rojavaya Kurdistanê de jî, tiştekî bi 
vî rengî pêk bê. Lê eva di demekê de 
ye ku hêzek ku dikare li ser erdê li 
dijî dijmineke wekî DAÎŞ’ê şer bike, 
li Rojavaya Kurdistanê de, Kurd in. 
Li Rojava hêza sereke ya YPG’ê ye, û 
li Başûra Kurdistanê jî hêza Pêşmerge 
ye, digel hinek hêzên din. Lewra 
mesleheta Kurdan ew e ku li ser 
berjewendiya Kurdan, û stratejiyeke 
hevbeş kom bibin.

Pirs: Gelo bi baweriya te, bêyî ça-
reseriya Pirsa Kurd, YE wê amade 
be, ku Tirkiyê wekî endameke xwe 
qebûl bike, yan na?

Bersiv: Na. Serokê YE bi xwe çend 
caran gotiye ku çênabe, ku Tirkiye bi 
piroblemên xwe ve, bête nav YE de. 
Dibe berê pirsa Kurda çareser bike, 
piştre bê nav YE de. Yanî  dibêjne 
Tirkiyê ku tu dixwazî bibî endamê 
me, ne eva ku em bixwazin bibin 
endamê te, lewra hewce ye ku tu bibî 
demokrateke rasteqîne, piştre bêyî 
nav YE de. Berî çend rojan  dîsan YE 
gote Tirkiye ku nabe hûn berdewam 
bin li ser înkara Kurdan. 
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Şikestên li dû 
hev ên Komara Îslamî di herêmê de

Komara Îslamî her di despêka hatine-
serkar a xwe, bi damezirandina Spaha 
Pasdaran û li jêr navê “Henardeki-
rina Şoreş”ê, weke Oxtapûsekê ji 
rêya taya Quds a Spaha Pasdaran ve, 
riheyên xwe avêtin piraniya welatên 
herêmê û tenanet destê têkdan û terora 
wê gehîşte welatên Ewrûpayî jî.

Serbarê çendîn caran hişdarî û 
haydarkirina ji aliyê welatên Erebî 
ên herêmê û Amerîka û welatên 
Awrûpayî û tenanet welatên Ro-
jhilata Navîn jî, em dibînin ku di 
rasteya bidawî anîna pirojeya berê ya 
“Henardekirina Şoreş”a Xumeynî û 
pirojeya nû ya “Hêlalê Şî’e” yê ser-
demê Xamineyî, bo alozkirina rewşa 
herêmê û bidestxistina armancên xwe, 
Komara Îslamî di hinek welatan de 
bi piştevanîkirina neyar û dijberên 
dewleta şer’î û xelkî, welat ber bi 
têkdan û wêranî û kuşt û kuştarê ve 
birine û, di hinek welatên din de jî 
berewajî, piştevaniya dîktatorên zal 
biser welat de kiriye û bi rêjandina 
xwîna bi sedan hizar jin û zarok û 
xelkê sivîl, welat ber bi wêranî û 
têkdanê birine.

Jiber ku hertim Komara Îslamî hewla 
vê yekê daye ku, şerê neyarên xwe 
liderveyî sînorên xwe bike, bo mînak 
eva ku niha li Sûriye û Yemen û Îraq 
û Lubnan û Felestîn û ....hwd tê en-
cam dan, berhema sitratejî û siyaseta 
sîstimatîk a Komara Îslamî ye di vê 
derheqê de.

Helbet gellek caran Komara Îslamî 
di birêvebirina wan siyasetên xwe de 
serkewtî bûye, bitaybetî di çend salên 
derbazbûyî de, karî ku li gellek cih û 
welatan de berjewendiyên xwe ji rêya 
çêkirina tevdanîkarî û şerê mesebî û 
tayfî û saporta girûpên binajuxwaz 
û terorîstî ên herêmê û cîhanê bi 
giştî, biparêze û hevdem derbeyan 
ji berjewendiyên welatê Rojawayî û 
welatên Sune meseb bide.

Lê bixweşî ve di heyamên derbazbûyî 
de em dibînin ku, bi çêbûna hinek 
hewalbendiyên di navbera welatên 
Rojavayî û herweha hewalbeniya 
welatên Erebî û guherîna balansa hêz 

di herêmê de, di gellek enî û di gellek 
waran de, şikestên yek lidû yek ên 
Komara Îslamî derdikevin. 

Bo mînak derheq bi keysa etomî, 
piştî çend salan hezîne û berxwe-
danê, di dawiyê de bi çok de anîn. Li 
Yemenê jî serbarê hevkariyên tevalî 
ên Locistîkî û madî bi Hûsiyên wî 

welatî ku rêxweşker bû bona vê ku 
bikarin  piraniya axa Yemenê bi Ser-
bajar ve dagîr bikin, lê bi pêkhatina 
hewalbendiya Erebî bi serperestiya 
Si’ûdiyayê, hewleke din yê Îranê het 
pûçkirin û dewleta xelkî û yasayî ya 
Yemenê bi piştevaniya hewayî ya 
welatên Erebî, careke din axa Yek-
enê ji Hûsiyên ser bi Komara Îslamî 
paqij dikin. Li Îraqê jî serbarê vê ku 
Komara Îslamî destê herî bihêz di 
birêvebirina welat de hebû û niha jî 
heye, lê her hewla vê yekê tê dayîn 
ku destê Komara Îslamî di karûbarên 
navxweyî ên Îraqê de kurt bikin.

Hewceyî basê ye ku niha dilê Ko-
mara Îslamî pir xweş e bi derketina 
Rûsiyê di qada bersînganê ya herêmê 
û, wusa difikire ku wê li kêleka Îran 
û hevpeymanên wê di herêmê de, 
li dijî berjewendiyên Amerîka û 
welatên Rojavayî bisekine. Lê me dît 
ku keysa Okraynê û ev embargoyên 
ku xistin ser Rûsiyayê, netenê rewşa 
wêran ya Îrana hevpeymanê Rûsiyayê 
bêtir nekir, belkê Rûsiya jî tevî kirîzê 
berbirû kiriye û tenanet pêşbîniya 
vê yekê tê kirin ku, li hemberî kirîza 
Okraynê, Rûsiye li ser pirsa Sûriyê 

tevî Amerîka û welatên Rojavayî 
lihev bike û di vê navberê de tenê serê 
Îranê bê kom dimîne.

Lê eva ku ez dixwazim li vir basê jê 
bikim, lihevkirina Îran û Rûsiyê bû 
ku têde Qasim Silêmanî soz dabû, 
di dema herî zû de û bi piştevaniya 
hewayî ya balafirên şerker ên Rûsiyê, 

li eniya Homs û Helebê tewahiya wan 
herêman kontrol bike ku opozisyonê 
jidestê Beşar Esed derxistibû û, bi vî 
awayî karteke “As” bû Beşar Esedê 
hevpeymanê xwe rû bikin. Eva bû ku 
berwarê 8’ê Rezbera îsal wate roja 30 
Sebtember a 2015’an, balafirên şerker 
ên Rûsiyayê, li jêr navê bombeba-
rankirina binke û baregehên DAÎŞ’ê, 
dest avêtin bombebaran a binke û 
baregeh û hêzên opozisyon û Artêşa 
Azad, da ku bi vî awayî, rêyê destêw-
erdanên zêdetir ên Komara Îslamî di 
karûbarên Sûriyê de berfirehtir bikin. 
Ev jî bûye sedem ku Qasim Silêman 
û Husên Hemedanî kesê nimare du a 
Spaha Quds, herin xizmeta Xamineyî 
û pirojeya “Muherem”ê pêşkêş bikin 
û, piştî pejirandina pirojeyê ji aliyê 
Xamineyê ve, piroje here bo cîbicîkir-
inê. Piroje jî bi vî awayî ye ku êrîşa 
kontrolkirinê wê biçe ser Helebê û 
biryar e ku berî roja “Aşûra”yê wate 
roja 24’ê Octoberê, Heleb bi tewahî 
bê kontrolkirin.

Piroje ji aliyê rêber ve hate pejirandin 
û çû bo cîbicîkirinê û her di pêngava 
yekem de, Serdar Husên Hemedanî 
kesê nimare du yê Spaha Quds û kesê 

nimare yek yê vê Spahê di Sûriyê de, 
roja 8’ê Octoberê û di dema darêtina 
operasiyona pirojeya “Muherem”ê 
de, bi destê opozisyona Sûriyê hate 
kuştin. Kuştina navbirî jî bûye sedem 
ku kesê nimare yek a Spaha Quds 
wate Qasim Silêmanî bixwe derkeve 
qada şer û erkê birêvebirin û cîbicîki-
rina pirojeyê bigire stûyê xwe. Piştre 

me dît ku Qasim Silêmanî tevî 2000 
fermande û pasdar û terorîstên ser 
bi Esa’êb û Keta’êb ên Îraqê û Tîpa 
Fatimiyûn û kirêgirtiyên Efxanî û 
...hwe, dest avêtin cîbicîkirina piro-
jeya Muheremê, lê me dît ku netenê 
heya Aşûrayê, belkî heya niha jî 
Heleb ji destê hêzên azadîxwaz nehat 
derxistin û piroje nehat cîbicîkirin û 
tenanet nêzîk bi 300 kes ji endamên 
Spahê bi Serdar Qasim Silêmanî 
ve, di vê derheqê de hatine kuştin û 
birîndarkirin.

Herçend piştî birîndarketina Qasim 
Silêmanî û veguhaztina wî bo Îranê, 
Fermandareke din bo Sûriyê hate 
şandin da ku xemekê bo pirojeyê 
bixwe, lê bas ji vê yekê têkirin ku 
piştî birîndarketina Qasim Silêmanî, 
morala çekdarên Spahê û tenanet 
morala Spaha Beşar Esed jî bi tewahî 
kêm bûye û serbarê vê ku gellek 
hewil hatin dayîn ku mijara birîndar-
ketina Qasim bê veşartin û belav 
nebe, lê her belav bû û bi vî awayî 
derbeke din ji Spaha Quds a Komara 
Îslamî hate xistin û hevdem perde li 
ser şikesteke din a Komara Îslamî ya 
Îranê di herêmê de hate ladan. 

Arif Vêlzî
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Nerîna 
Lîderan

Îsma’îl Bêşikçî: Take rêya bidestxistina mafên Kurdan, ragehandina 
dewleta Kurdî ye

Mistefa Hicrî: “Metirsiya 
DAÎŞ’ê li ser Komara 
Îslamî a Îranê nîne”.

 Erdoxan: “Tirkiyê 30 
hezar esker li dijî PYD’ê 

amade kiriye”.

Elîekber Wilayetî: “Esed 
hêla sor ya Îranê ye”.

Muslim: “Civîna Riyazê 
ne di berjewendiya gelê 

Sûriyê de ye”.

Kurdistanmedi: Şandeke PDKÎ 
di rêûresma avakirina Nawen-

da Rewşenbîrî ya Îsma’îl Bêşikçî, 
kesatiyê naskirî ê Turk, li bajarê 
Hewlêrê de pişikdarî kir.

Roja Çarşemî berwarê 4’ê Sermawez 
a sala 1394’an a Rojî, şandeke PDKÎ 
bi serperestiya Kerîm Perwîzî endamê 
Deftera Siyasî yê PDKÎ, di rêûresma 
avabûna nawenda rewşenbîrî ya 
Îsma’îl Bêşikçî, ku li salona Pêşewa 
ya bajarê Hewlêrê de hate lidarxistin, 
beşdar bûn.

Piştî ku rêûresmê bi sirûda netewî 
ya “Ey Reqîb” dest bi karê xwe kir, 
nûçegehanê Kurdistamedia yê di cihê 

rêûresmê de ragehand ku, rêûresm 
bi pişikdariya hejmareke berçav ji 
partiyên Kurdistanî û kesatiyên siyasî 
û edebî ên Kurdistanê birêve çû.

Di despêkê de “Îbrahîm Gurboz” 
serokê Enistîtoya Bêşikçî çend 
gotinek pêşkêş kirin û têde ragehand 
ku Enistîtoya Bêşikçî wê di warên 
wergêran a pirtûkên Kurdî ya Soranî 
bo ser Kurmancî û berewajî ji Kur-
mancî bo ser Soraniyê, çap û belavki-
rina pirtûkan, komkirina nivîskar û 
torevanên Kurdan û herweha nasan-
dina kiltura Kurdan bi cîhana derve 
çalakiyan dike. Di beşek din a gotinên 
xwe de navbirî eşkere kir ku beşa 
malî ta enistîtoyê ji aliyê “Ye’qûb 
Sût” ve hatiye dabînkirin û herweha 
tewahiya kesên ku di enistîtoyê de kar 
dikin, xwebexş in.

Pişt re çend kesatiyên siyasî û edebî 
ên Kurd derheq bi avabûna Nawenda 
Rewşenbîrî ya Bêşikçî li bajarê Hew-
lêrê çend gotinek pêşkêşî beşdaran 
kirin.
Her di vê derheqê de Newzad Hadî yê 
parzêgarê Hewlêr, ev pêngava weza-
reta Lawan û Rewşenbîriya Hikûmeta 
Herêma Kurdistanê bilind nirxand û 

raygeyand ku, girîngîdana bi hizr û 
raman û edeb û kilrûta Kurdî, dibe 
sedema vê yekê ku îro rojê netewa me 
pitir li cîhanê bê naskirin.

Di beşa din a rêûresmê de serokê aka-
demiya zimanê Kurdî çend gotinek 
pêşkêş kirin û têde tekez liser vê kiri 
ku em hemû gerek hewil bidin ku 
zimanek tevalî ya Kurdî bo nivîsand-
inê bê damezirandin û di bin bandora 
tu hêz û aliyeke siyasî de nebe û, eva 
ji bi xwe hêsankariye bo avakirina 
dewleta Kurdî.

Di dawiyê de Îsma’îl Bêşikçî kesatiya 
siyasî û civaknas û dostê gelê Kurd, 
baseke dewlemend liser ziman û 
edeba Kurdî û bandora wê liser hizra 
netewî pêşkêş kir.
Bêşikçî ragehand ku di her welatekê 
de piştî hêza leşkirî, hêza ziman û 
kultûr e, lewra gerek netewa Kurd 
jî pitir girîngiyê bide ziman û edeba 
Kurdî.

Navbirî di doma gotinên xwe de rage-
hand ku gerek em bi xwe mafê qedera 
xwe diyarî bikin û, hikûmeta Herêma 
Kurdistanê jî gerek ji rêya danûstana 
tevî dewleta Bexdayê mafê xweseriya 

xwe bisitîne, jiber ku eva mefeke 
rewa ya gelê Kurd e û, hekî dewleta 
bexdayê jî vê mafê nede, hewce ye ku 
hikûmeta Bexdayê yek alî û bi tenê 
xweseriya xwe ragehîne.

Navbirî herweha got ku rêya herî baş 
ev eku YNK û PDK weke du hêzên 
serek ên Kurd li Başûrê Kurdistanê 
careke din lihevkirina sitratejîk ya 
di navbera xwe de derxin hol û liser 
mijara xweseriya Kurdan lihev bikin. 
Jiber ku take rêya sitandina mafên 
Kurdan, ragehandina dewleta xweser 
e.

Di dawiyê de Bêşikçî kêfxweşiya 
xwe derheq bi avabûna vê nawenda 
rewşenbîrî nîşan da û hêvî xwest ku di 
pêşerojê de pitir bikare di warê edeb û 
kiltûr de xizmetê bi gelê Kurd bike. 

Bêşikçî jidyîkbûya 7’ê January ya 
sala 1939’an a Zayînî ye di malbateke 
Turk de hatiye dinê. Navbirî take 
civaknasê ne Kurde ku hemû jiyana 
xwe di pêxema xizmeta bi gelê Kurd 
re terxan kiriye.
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Bi rastî awareyî, malwêranî, jidestdana 
ezîzan, xerîbî, keser, xem, kovan û 
çendîn mijarên din, dem û roj û demsal 
û salên jiyana mirovên xebatkar tijî 
dikin. Her yek ji wan mijaran jî bi 
nobeta xwe û di cihê xwe de û bi qasî 
xwe, giraniyê dixe ser milê mirovên 
xebatkar, û porên reş ên wan di demeke 
kêm de Spî û kal dikin. Eva serpêhatiya 
wan jinên xebatkar e ku serbarê dîtina 
wan hemû êş û elemên ser rêya şoreşê, 
lê dîsan jî bi hêvî, û qahîm tevlî refên 
partiyên xwe dibin, û bona bidestxis-
tina mafên xwe yên mirovî û netewî, 
berxwe didin. 

Ayişe Qadirî jî yek ji wan jinên xebat-
kar e ku, serbarê vê ku xelkê Kurdis-
tana Başûr e, lê tewahiya temenê xwe, 
serbarê serpêhatiya xwe ya pir ji êş û 
jan, di nava Partiya Demokrat a Kurdis-
tana Îranê de derbaz kiriye.

Ayişe Qadirî keça Qadir sala 1973’an 
(30.09.1352) li bajarokê Seng-
eser a Kurdistana Başûr di malbateke 
nîştimanperwer de hatiye dinê.

Ayişe Qadirî di despêka hevpeyvîna 
xwe de, çawaniya nasyarî tevî PDKÎ 
û herweha derheq bi jiyana xwe ya 
hevpar di nava refên PDKÎ de weha 
dipeyve: “Bi sedema vê ku xalên min 
di nava refên pêşmergên PDKÎ de 
xebat dikirin, dikarim bêjim ku her di 
zarokatiya xwe de ez tevî siyasetên 
PDKÎ nasyar derketim, jiber ku her ro 
min pêşmerge û kadrên PDKÎ didîtin 
û rojane me bidûreçûn bo karûbar û 
nûçeyên Hizba Demokrat dikirin. Her 
eva bû sedem ku Hizba Demokrat 
hemû jiyan û bûyîna min dagîr bike û 
bê PDKÎ ez hest bi bûyîna xwe nekim.

Min di nava PDKÎ de du caran jiyana 
hevpar ava kir. Cara yekemîn tevî 
pêşmergeyekî Hizba Demokrat bi navê, 
“Qadir Hesenpûr” ku fermandarê “Lik” 
bû di hêza Qendîlê de, min jiyana 
hevpar ava kir, lê mixabin piştî tenê du 
heyv û nîvan û jiyaneke pir demkurt, 
feleka Qadir çep bada, û Qadir tevlî 
refên karwanê nemiran bû û şehîd ket.

Cara duyemîn, 8 salan piştî şehîdketina 
Qadir, min di sala 2004’an (1383) tevî 

Ayişe Qadirî: 
“Bo min tewahiya serkevtinên partiya min dikevin nava cixza bîreweriyên xweş ên min de, û 

wê di elboma jiyana min de her bimînin”.

H: Jîla Musteicir

Rêzdar Zahid Xelîlzade digel hevjîna xwe rêzdar Ayişe Qadirî

pêşmergeyekî din ê Hizba Demokrat bi 
navê Zahid xelîlzade jiyana hevpar ava 
kir û berhema jiyana me jî keçek e bi 
navê Hêlîn”.

Ayişe Qadirî derheq bi vê pirsyarê ku 
çawa bû serbarê zehmetiyên ser rêya 
her xebatkarekî Kurd, te biryara beşdarî 
di xebata Kurdistana Rojhilatê de da, 
dibêje: “Min di demekê de biryar da 
ku bibim hevjîna pêşmergeyekî Hizba 
Demokrat ku, şarezayê tewahiya wan 

eger û nerihetiyan bûm ku têne ser rêya 
mirovekî xebatkar û şoreşvan. Lewra bi 
moralek bihêz li hemberî wan asteng û 
nerihetiyan sekinîm û berdewam hewla 
çareserkirina wan didim. Niha û piştî 
wan hemû salan jî çavnihêriya min ji 
Hizba Demokrat û hevjînê min ev e ku, 
heya bidestxistina armancên rewa ên 
gelê Kurd, tenê bo deqeyekê jî ji xebatê 
nesekinin û her di vê rasteyê de jî, ez jî 
wê hewil bidim ku bikarim keseke bi 
qazanc bim di pêxema gehiştina bi wan 

armancan”.

Ayişe Qadirî derheq bi roja xwe ya herî 
xweş a jiyanê, weha dibêje: “Dema bo 
mirovek siyasî bas tê ser bîreweriyên 
xweş, pir zehmet e ku bikare diyarî 
bike kanê kîjan bîrewerî xweş e, lê bo 
min tewahiya serkevtinên Partiya min 
dikevin nava cixza bîreweriyên xweş ên 
min de, û wê di Elboma jiyana min de 
her bimînin”. 

Ayişe Qadirî herweha derheq bi roja 
herî nexweş a jiyana xwe weha dibêje: 
“Her weke mirov nikare bîreweriyên 
xweş ji bîr bike, bîreweriyên ne xweş û 
tal jî nahên jibîrkirin û di hizr û ramana 
mirov de dimîne, lewra bo min bîrew-
eriyên herî nexweş ên jiyanê, veqeti-
yana hevrêyên min in, çi ewên ku şehîd 
ketine û çi evên ku bi her sedemekê ji 
refên Partiya Demokrat veqetiyane”.

Ayişe Qadirî bi vê gotinê dawiyê bi 
hevpeyvîna xwe tîne: “Piştî 20 salan 
jiyana siyasî, daxwaza min ji jinan û 
keçan û dayîkan ev e ku, heya dikarin 
asta rewşenbîrî û zaniyariya xwe bilind 
bikin da ku bikarin tevî serdemê niha 
xwe pêş bixînin. Herweha daxwaza 
min ji wan ev e ku hevkar û piştevanê 
xebata xwe ya rewa bi rêberiya PDKÎ 
bin, jiber ku ez xatircem im ku Par-
tiya Demokrat cihê hemû qat û texeke 
civaka Kurdistana Îranê ye”.
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Agirgirtina sobeya neftî bû sedema şewitîna mamostayekî

Ajansa Kurdpa: Di yek ji 
xwendingehên parêzgeha Azer-

baycana Rojhilat de, sobe agir girt û 
ew yek bû sedema vê ku mamostayek 
bişewite.

Li gora nûçeyan, Roja Duşemiyê 9’ê 
Sermawezê, di xwendingeha Elîpûr 
di gundê “Qupuz”a şaristana Heştrûd, 
sobeya xwendingehê agir girt, û ew yek 
bû sedema vê ku dersxwan bikevin nav 
metirsiya şewitînê de.

Îbrahîm Selmanî xelkê gundê Qupuz 
got ku nebûna îmkanatên destpêkî bona 
ragirtina agir di xwendingehê de, bûye 
sedema vê ku em ji kepsûlên agirvemir-
andinê ên gund bona vemirandina agir 

Du werzişvanên keç ên Kurd, pileyên qehremanî ya Îranê bi dest xistin

Mamostayekî Kurd li Îranê pileya herî baş ya lêkolînê bi dest xist

Ajansa Kurdpa: Du keçên 
werzişvan ên bajarê Seqizê, di 

20’mîn gerra kêbirkê yên “Têkwan-
do” ya qehremaniya Îranê, xelatên 
zêr û boronz wergirtin.
Li gorî nûçeya gehiştî Kurdpayê, di 
20’mîn gerra kêbirkê ya Têkwando ya 

Ajansa Kurdpa: Di çarçoveya 
pirograma “mamostayê lêkoler” 

ji Wezareta Perwerdehiya Îranê, 
mamostayeke herêma Zîwiye li Seqizê 
bû mamostayê herî baş li sertaserî Îranê 
de.

Li gora nûçeyan xelata hejdehemîn ya 
pirograma “maostayê lêkoler” li Weza-
rea Perwerdehiyê bi mamostayekî Kurd 
bi navê Wirya Newrozî tê dayîn. 

Ew mamosta li herêma Zîwiye li nêzî 

mifahê werbigrin. 

Mihemedreza Selîmpûr bexşdarê 
nawendî ê Heştrûdê jî bi nûçegihaniya 
xwendekarên Îranê “ÎSNA” ragehandi-
ye, ku Wezareta Perwedehiya Heştrûsê 
di vê bûyerê de tawanbar e, jiber ku 
serokê vê îdareyê li cem birêvebrê giştî 
ê nûsaziya xwendingehan gotibû ku di 
xwendingeha Heştrûdê de tu sobeyeke 
xeyrî standard tuneye. 

Wî herwisa got ku ez nizanim ku çima 
Wezareta Perwerdehiyê daxwaz kiriye 
ku nabe ew bûyera bigihîje guhê rage-
handinan.

Ew bûyera di demekê de rû daye ku 

Wezîrê Perwerdehiyê Elî esxer Fanî roja borî ragehandibû ku: “Îsal 40 hezar polên 
xwendinê wê xatirê xwe ji sobeyên neftî bixwazin, û me wisa bernamerêjî kiriye, 
ku heta yek du salên din em sîstema germkirina xwendingehan standardsazî bikin, 
da ku dersxwan ji vê nîgeraniyê derkevin”. 

Heyamekê berî niha murteza Re’îsî serokê saziya nûsaziya xwendingehan rage-
handibû ku %75 ji polên xwendinê ji sobeyên standar bêpar in, wate aliyê kên 200 
hezar kes di bin metirsiya agirgirtina sobeyên neftî de dijîn”.

jinan, ya di temenên ciwan û mezinsa-
lan de, 302 werzişvan pişikdar bûn û 
li ser asta 31 parêzgehên Îranê bi rê ve 
çû. Tîma Têkwando ya Bajarê Seqizê 
bi nûneratiya parêzgeha Sinê, karî 
ku du xelatên Zêr û Boronz bo xwe 
misoger bike.

Di kêşa 46 kiloyan de “Esra Haşimî” 
karî piştî serketina bi ser hemû 
hevrikên xwe de, xelata zêr ji xwe re 
bibe û, “Rûnak Hesenzade” jî di kêşa 
57 kîloyan de karî pileya sêyem ji xwe 
re misoger bike û xelata boronz ji xwe 
re bibe.

bajarê Sahêb li Seqizê mamostayê 
xwendingeha destpêkî ye. 

Berhema vî mamostayî di qonaxa 
yekem de, karîbû bibe berhema herî baş 
li Kurdistanê.

Îsal 11 berhemên lêkolînê li parêzgeha 
Kurdistanê beşdaî qonaxa sertaserî a 
Îranê bûn.

Pirograma mamostayê lêkoler ji aliyê 
wan mamostayan ve tê pêşkêşkirin, ku 

hewla afirandina metodeke perwerdehiyê li xwendingehan de, û herwisa pêkanîna 
rewşa vegeşandina zanistî ya mamosta û dersxwan didin

Ajansa Kurdpa: Di çend rojên derbazbûyî de komek Fîlm û wêne li torên 
civakî de hatin bilavkirin, ku ew yek nîşan dide ku niha di roja ronahî 

de, li cihên giştî mîna park û mêtro û çayxanan de bi eşkere madeyên hişber bi 
kar tînin.

Nûçegehaniyên hikûmetî di vê derheqê de gotûbêjek tevî berpirsên pêwendiyên 

Bikaranîna madeyên hişber di cihên giştî de
giştî ên kompanyaya Mêtro amade 
kiribû, û navbirê haşa ji vê tiştê dike û 
got: “Pirsa han dûr e ji rastiyan û bê şik 
ev wênane bo xirabkirina navê mêtro 
hatine bilavkirin”.

Her di vê derheqê de “Murteza Telayî” 
cîgirê serokê şêvra bajarê Tehranê 
di malpera “înistagiram”a xwe de 
nivîsandiye: “Mêtro baştrîn cih e bo 
serhildana xisarên civakî, û ev wêne 
ku hatine bilavkirin jî bi tevahî rastî 
ne, û bikaranîna Şîşe li mêtroyê de 
bûye pirsek asayî û berpirsên mêtroyê 
li cihê haşakirinê pêdvî ye ku daxwaza 
lêborînê bike û rêçareyeke baş bo 

arîşeya han bibîne”.

“Armanê Êmroz” di raporekê de basa 
serhildana vê pirsê dike û dinivîse, 
Niha bikaranîna madeyên hişber 
di Îranê de bûye pirseke asayî û bi 
awayekî ku ev kesên ku tu zanyarî tevî 
madeyên hişber nebin, dikarin li cihên 
giştî zanyarî wergirin. 

Bilavbûna nûçeya han di demekê de 
ye, ku Elî Xamineyî bo cara duyem 
nameyekê pêşkeşî ciwanên Rojavayî 
kiriye û ji wan re dibêje: “Welatê 
me dikere mînakek baş be bo jiyan û 
pêşeroja we û welatên Rojavayî be”.
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Pêgeh û girîngiya jinan di şûnwarên 2800 salî ên bajarê Îzê de

Gotinên 
Navdaran

Yên ku ji bo hinin din bigirîn ji çavan 
dibin.
Tolstoy

Çav, ji bilî xwe her tiştî dibîne.
Thomas Fuller

Zimanê evînê di çavan de ye.
Phineas Fletcher

Çav, pencereya ruhê mirovan e.
Du Bartas

Çav ji xwe, guh jî ji yên din bawer 
dike.
Gotinek Almanan

Mirov dikane bi çavên girtî jî bibîne.
Coleridge

Hêsirên çavan ziwa dibin.
Dostoyevskî

Ez li paşeroja xwe dinihêrim û hatina 
xwe dibînim.
Patrice Henry

Dîtina îro ji dîtina pêşerojê hêsantir e.
Franklin

Piştî ku xortaniya me diçe, em paşê jê 
hez dikin.
Holderlin

Piraniya mirovan ku pîr dibin xor-
taniya xwe ji bîr dikin.
Boccaccio

A: Firat Cewerî

Kinc yek ji sereketirîn ferhenga her 
neteweyekê tê hesibandin û gelê 

kurd jî yek ji wan netewane ku xwediyê 
ferheng û kultûr û şunasa xwe ye, û 
Kurdan jî kincên Kurdî yên taybet bi 
xwe heye ku beşeke ji ferhenga Kurd.
 Kincên kurdî yek li ciwantirîn kincên 
neteweyên Rojhilata Navîn û heya 
cîhanê jî tê hesibandin, û dîroka kincên 
kurdî pir kevnar e ku vedigere bo 
destpêka jiyana xelkê kurd li vê deverê 
da, ku heya niha ferheng û kultura 
xwe parastiye. Lê dijminên gelê kurd 
serbarê girtin û kuştin û dagîrkirina 
kurdistanê, ku bi awayekî sîstimatîk 
li hewla şovînîstî paşve neçûye û niha 
jî di hewl de ne ku kincên kurdî li 
îdareyên parêzgeha Sine qedexe bikin 
ku yek ji ferhengên bi nav û deng ên 
Rojhilata Navîn tê hesibandin. 

Her di vî warî de her di destpêka hatine 
serkar a desthelatdarên rejîma komara 
Îslamî a Îranê, mafê kurd di îranê de 
hatiye binpêkirin, û hewil dane weke 
stratejîkekek demdirêj û bi awayekî 
micid bo mehkirina şunasa netewî û 
mehkirina ferhenga kurd û netewên din 
ên Îranê û zalkirina ferheng û ziman 
û kulruta Farsan bi ser netewa kurd 
û netewên din ên Îranê de zal bikin, 

Qedexekirina kincên kurdî û mehkirina şunasa Kurd di parêzgeha 
Sine de

û ferheng û kultura netewên din ên 
Îranê meh bikin û bo vê kerê jî ji hemû 
rêyên perwerde, kanalên televîzyonî ên 
parêzgehan, radyo û li çendîn metodên 
din mifah wergirtin heya ku piroseya 
mehkirina ferheng û kultura kurd û 
netewên din ên Îranê cîbicî bikin ku 
heya niha jî dirêjî heye.

 Rejîma komara Îslamî a Îranê xelkê 
Îranê bitaybetî neteweyên bindest di 
rewşa birçî bûnê, giranî û bêkariyê de 
dihêle, û serbarê vê jî girtin, kuştin, 
îşkencekirin, tûşkirina ciwanan bi 
medeyên hişber, givaşxistin li ser 
xwendekaran di zanîngehên Kurdistanê 
de destek baş heye.

Berê li çendîn cihan wek “girtîgeh û 
zanîngehan” bitaybetî xwendekarên za-
nîngehên parêzgehên Rojhelata Kurdis-
tanê, ji aliyê berpirsên Spaha Pasdarên 
rejîma komara Îslamî a Îranê ve gef li 
wan hatiye kirin ku nabe di zanînge-

Îdrîs Stwet

han de kincên kurdî li xwe bikin wek 
“zanîngeha Azad a Pîranşar û girtîgeha 
Urmiyê” de ku lixwekirina kincên 
kurdî hatibûn qedexekirin, û çendîn 
car jî di Saziya Deng û Reng a Îranê 
de jî, bêhurmetî bi kincên Kurdî hatiye 
kirin, û her di vê dawiyê de jî li bajarê 
Urmiyê bêhurmetî bi ciwanekî hatibû 
kirin ku kurd bû, û bi kincên kurdî çûbû 
lîstikgehê.

Niha serbarê mîlîtarîzekirina kurdistanê 
ji aliyê rejîmê ve û nedana derfeta 
geşekirina ferheng û kultura xelkê 
kurdistanê, bi xweşî ve piraniya xelkê 
kurdistanê kincên kurdî li xwe dikin û 
li gor amaran %80 kincdûr (xeyat) di 
kurdistanê de kincên kurdî didirûn û 
parastina ev ferheng û kulture jî beşeke 
zaf ya wê vedigere ser çalakvanên 
ferhengî û civakî ên navxweyî û partên 
siyasî ên netewî ên kurdistanê ku ji 
curbicur wek rêya TV û malper û torên 
civakî ve hatiye encamdan.

nîgarken anku kesê peykertaş bi vekêşana 
wêneyek ciwan û balkêş ji “Hanî” Şayê 
herêma “Ayapîr” (Îze), “Şûtir” û wezîrî wî 
û herweha “Amanta” ya jina Hanî Şa, di 
du nîgarkenên cuda de tê dîtin, û ev yek 
rêz û hurmetên malbatên deverê bo vê cihê 
pîroz diselimîne.

Navbirî herweha dibêje ku du kevirên din 
ên nivîsandî di vê şikevtê de hene ku, û 
kesê nîgarkêş bi nivîsandina “Mîxî” û bi 
awayekî hûr basa vê cihê pîroz û xwe-
dayên Îlamî li ser kevir hilkoliye û, hemû 
kesên nava wêneyê de jî li ser piyên xwe 
sekinîne û destên xwe li ser sîngên xwe 
danîne û di rewşa “Îbadet”a xwedê û bi 
piyên pêxwas de derdikevin.

Ajansa Kurdpa: Şikevta pîroz a 
“Tarîşa” ya bajarê Îzê ku yek ji 

şûnvarên kevnar ên serdemê Îlami-
yan e, dîroka wê vedigere bo 2800 sal 
berî niha.

Nûçe û raporên belavbûyî bas ji vê 
yekê dikin ku wêneyên rind û ciwam ên 
jinan di nîgarkenên (Şûnvar) peristgeha 
Tarîşayê, îşarş bi pêgeh, girîngî û rola 
jinan û berhevbûna wan di karûbarên 
ayînî û civakî di serdemê Îlamiyan de, 
wate berî serhildana olê Îslamê dikin.

Ligorî rapora Mîrata Kultur a Erdeşîr 
Salihpûr nivîskar û şirovekarê pirtûka 
Tarîşa, serbarê îşarekirina bi dîroka 
çend hizar salî ya vê herêmê dibêje ku, 
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Tiştonek

A: Mahir Berwarî

Têdîtin: Amadekar destkariya 
devoka metelokan nekiriye

1- Qeşê rih dirêj.
- Tişt û mişt, çu li wêra he runişt.
- Xişt û xişt/mişt çu dira/wêra he 
runişt.
- Kir xişt e xişt, çû dira he runişt

2- Mêzera Sultanî, bê dest û pê çu ser 
banî.
- Tiştê min tiştanî, ne pê pêvene ne 
panî, bi
xwe diçite ser banî.
- Him him e, dîwar sim e. (*bo da-
rukey jî tê gotin)

3- Birinca bi şel û şepik.

4- Uşe keru, bi dû min ra weru.
- Zivistanê bi şul, havînê betal.
- Pê pano, li ser bano.
- Çû kero, hevsar zero, li du min 
wero.
- Ne ker e, ne maker e, hefsarî bide 
sere, hêdî hêdî li berî herre.
- Helbet helbet, ava li bana şilqa vedi-
det, Şileymûnkê kata ji xwe didet.

5- Ji dûr ve hindî Gayekiye, ji nêzik 
ve hindî Çiyayekiye.
- Mûyê/pûrtê kara, li ser dara.
- Tiştekê hey heku dinivit hindî gaye, 
heku radibit hindî çiyaye.
- Dipêçî, barê gaye,vedinî wek çi-
yaye, bi sere
de tê baran û baye, girêdane bi werî-
saye, malbat tev libin razaye.
- Mûyên k`aran, li ser daran, di bin de 
distirin bi hezaran.

6- Serevraz kî dê vala bit, sernişîv kî 
dê tijî bit.
- Ser spiye, ne meleye, pê paniye ne 
deveye. (!)
- Demê sernişîv diken tijî dibit

7- Hudhude harbû, Reşwêl e lê 
siyarbû.
- Helhele har e, reşkele siyar e, 
dûvdirêjk xizmetkar e.

Xwendevanên hêja! 
Hûn dikarin bersiva 

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

me re bişînin
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Kurdistanmedia: Salane 
hejmarek ji girtiyên 

siyasî, ji ber şertên nebaş ên 
tendurustiyê di girtîgehên 
rejîmê de, tûşî nexweşiyên 
giran dibin ku ev jî dibe 
sebeba mirina wan.

Li gor rapora ku gihaye 
malpera Kurdistanmedia, 
pêrenegihîştina bi girtiyên 
siyasî di girtîgehên rejîma 
Îranê li warê tendurustiyê, di 
rewşek xirab û metirsîdar de 
ye. Berpirsiyarên girtîgehan 
bi awayek sîstimatîk, siyaseta 
pêrenegihîştina bi girtiyên 
siyasî li warê saxlemî û ten-
durustiyê de peyrew dikin.

Li Kolombiya gundiyek di nav zeviya xwe de, 600 milyon 
dolarên nû, ku di bîdonekî şîn de bûn dibîne, Ku ew 

pere di bin darekê de hatibûne veşartin.

 Li gor malpera Brîtanî gundiyê bi navê ‘Xose Mariana’, ji ber 
ku gellekî hejar bû, hikûmetê 3 hezar Dolar dabûne wî ji bo 
ku zeviya xwe biçîne. Tê texmînkirin ku ew pere yên mafyaya 
kolombî bin. Ew gundî bi wan pereyan û bi hevkariya hikûmetê, 
wê pirojeyên aborî û civakî ava bike.

Li Kolombiya gundiyekî di nav zeviya 
xwe de, 600 milyon Dolar dît

Penaberê ji Sûriyê ku berî de-
mekê keçika xwe dixiste hembê-

za xwe û li kolanên Libnanê qelem 
difrotin, û bala her kesî kişandibû 
ser xwe, niha rewşa wî gelekî cuda 
ye. Êdî qeleman nafiroşe, êdî kar-
sazekî naskirî ye û xwediyê 3 cihên 
kar e.

 Jiyana Penaberê bi navê Ebdulhelîm 
EL -Ettar, bi çend qeleman û sûretekî 
hate guhertin. Bi belavkirina wî sûretî, 
ji xwe re di internetê de kempeyna 
alîkariyê vekir, û 191 hezar Dolar kom 
kir. Penaberê 33 salî, destpêkê firinek vekir, piştre jî 2 cihên din vekirin. Niha 16 penaberên Sûrî li 
cem wî kar dikin.Dema ku qelem difrotin, rojnamevanekî Norwêcî yê internetê ew li kolanê dîtibû, 
sûretê wî di twîttera xwe de belav kiribû û gotibû qelemekê bibe, piştre ji wî re kempeyna alîkariyê 
vekiribû, destpêkê 5 hezar Dolar, piştre jî di nava 3 mehan de 188 hezar û 685 Dolar hatibûn kom-
kirin. Piştî ku pereyên wî çêbûn, ji jina xwe cuda bû.

Firotina pênûsan, jiyana penaberekî Sûriyê bi tewawî 
guhert

Mirina berdewam ya girtiyên nexweş di girtîgehên Îranê de
Sedemên ku girtiyan rastî 
nesaxî û li encam de jî mirinê 
dike, nerîna ewlehî û siya-
seta sîstimatîk ya rejîmê ye 
li dor girtiyan ku ji riyên 
cur bi cur ên weke pîskirina 
jîngeha girtîgehan, neşandina 
bîjîşkên pispor bo girtîgehan û 
herwiha rênedana bi veguhas-
tina girtiyan ji bo navendên 
dermanî yên derveyî girtîge-
han, nedayîna kincên taybet 
ên nexweşan, kelebçekirina 
dest û lingên wan, biha û 
giranbûna dermanan û … hwd 
dimeşîne.

Dermankirina van girtiyan 
di rewş û jîngehek wusa 

Îraq dixwaze bilez hêzên Turkiyê ji Îraqê derkevin

Dewleta Îraqê daxwaz ji 
Turkiyê kiriye ku bilez 

hêzên xwe ji axa wî welatî 
bibe derve.

Li gorî rapora televîzyona 
El-Erebiye, roja Şemî 
05.12.2015’an nivîsîngeha 
serokwezîrên Îraqê di daxûya-
niyekê de bilav kiriye, ku 
hêzeke taybet û hejmareke 
Tangên spaha Turkiye hatine 
nava parêzgeha Mûsilê.

Di daxûyaniya nivîsîngeha 

ya girtîgehan de bi awayek 
destpêkî û bêy veguhastina bi 
nexweşxaneyên derweyî girtîge-
han tê encamdayîn û heya niha 
nûçeyên zaf lid or mirina hej-
marek ji van girtiyan bi sedema 
derengmayîna tedawî û der-
mankirinê hatine weşandin ku 
mirov dikare îşare bi Huda Sabir, 
Muhsin Dukmeçî, Hesen Nahîd, 
Elborz Qasimî, Mihemed Himadî û Efşîn Usanlû bikin.

Xemsariya berpirsên bi nav dadweriya rejîmê û siyaset û reftarên rejîmê li dor girtiyên siyasî, bi yek 
ji nîgeraniyên herî mezin ên malbatên wan girtiyan û çalakvanên mafên mirovan tê hesbandin.
Eva jî di halekê de ye ku rejîma Komara Îslamî serbarê înkarkirina hebûna girtiyên siyasî di Îranê 
de, her sal ji aliyê rêxistinên navnetewî ên taybet bi mafên mirovan ve tê pirotesto kirin, û niha jî 
mixabin çendîn girtiyên siyasî di girtîgehên rejîmê de ji ber pêrenegihîştina sîstimatîk bi rewşa wan, 
bi mirinê re berbirû bûne.

Heyder Ebadî de hatiye ku hizra han ji aliyê Enqerê ve bêhurmetî kirine bi serweri-
ya Îraqê, û binpêkirina eşkere ya binemayên hevsînoriyê.

Daxûyaniya nivîsîngeha Heyder Ebadî li ser vê baweriyê ye ku hêzên Turkiyê bê vê 
ku mohleta daxwazê li hikûmeta nawendî a Îraqê wergirin hatine nav wî welatî.

Eva di demekê de ye ku Osêyl Nocêfî, parêzgarê berê ê Mûsilê dibêje, hêzên Tur-
kiyê di serdemê serokwezîriya Nûrî Malikî û li ser daxwaza dewleta Îraqê li derdora 
Mûsilê de cihgirtî bibûn.
Hinek şirovekar di vê derheqê de dibêjin ku ev helwesta nû a karbidestên Îraqê, wek 
serokwezîr û serkomar di çarçoveya helwestên nû ên Îranê de ne, derheq Turkiyê.

Ev helwesta Îraqê di demekê de ye ku piştî destbiserdagirtina beşek ji axa Îraqê ji aliyê girûpa terorîstî a DAÎŞ’ê ve, hêzên Spaha Pas-
darên rejîma Îranê, bi fermandehiya Qasim Sulêmanî, (ku bi berçav şer tevî DAÎŞ’ê dikin), hertim amade ye ku destêwerdana eşkere 
di karûbarên serbazî û siyasî a Îraqê bike, lê karbidestên Îraqê kar û kiryarên Îranê bi bêhurmetî bi binemayên hevsînoriyê nezanîne.


