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Gelên herêmê, 
Komara Îslamiya 
Îranê bi avakerê 

teror û DAÎŞ’iyan 
dizanin

Birêz Rostem Cehangîrî

Jidayîkbûna tîrêja rojê û serkevtina 
ronahiyê pîroz be

26’ê Sermawezê hate pîrozkirin

Kurdistanmedia: Bi boneya 26’ê Sermawezê roja 
pêşmergê Kurdistanê, rêûresmek di binkeya 

Deftera Siyasî a PDKÎ de bi rê ve çû

Roja 26’ê Sermawezê, rê ûresma 26’ê Sermawezê roja 
pêşmergê Kurdistanê bi beşdariya rêzdar Mistefa Hi-
crî sekreterê giştî ê PDKÎ, û endamên rêberî, kadr û 
pêşmerge û endam û malbatên PDKÎ di binkeya Deftera 
Siyasî a PDKÎ de bi rê ve çû.

Ew rê ûresm bi xwendina sirûda Ey Reqîb û ragirtina 
deqeyekê bêdengî bo rêzgirtina ji riha pak ya şehîdên riya 
azadî û serbestiya Kurdistanê bi rê ve çû. 
Piştre peyama komîsyona siyasî-nizamî a PDKÎ ji aliyê 
rêzdar Rostem Cehangîrî endamê Deftera Siyasî a PDKÎ 
ve hate xwendin.
Rostem Cehangîrî di gotinên xwe de îşare bi vê kir ku: 
“Di rewşa niha de ku sozdariya pêşmerge ji bo parastina 
mirovahiyê û kerameta mirovan di tewahiya cîhanê de 
deng vedaye, pêşmerge bûye hêzeke diyar û xûya ya 
navneteweyî û navê pêşmerge di refa hêzên herî pêşkevtî 
ên cîhanê de berçav dikeve, ku çawa bi morala xwe û bi 
çekên herî destpêkî li dijî hêza herî kevneperest di cîhanê 
de sekinî ye, û pêngav bi pêngav paşekêşe pê tê kirin”.
Piştre sirûdeke şoreşgerî li jêr navê “Bawer” ji aliyê 
koma muzîka PDKÎ ve hate xwendin.
 
Di nav vê rê û resmê de, Rêzdar Mistefa Hicrî sekreterê 
giştî ê PDKÎ lewha rêzgirtinê da van pêşmergeyên ku 20 
salan di nav refên pêşmergeyên PDKÎ de xebat û tekoşîn 
kirine.  

Bi boneya 26’ê 
Sermawezê roja 

pêşmergê Kurdistanê, 
Kurdistaniyan li Rojhila-
ta kurdistanê û li Başûra 
Kurdistanê û li bajarên 
cur bi cur ên cîhanê de, 
ew roja pîroz kirin.

Di navxwe ya welat, wate 
li Rojhilata kurdistanê 
de, serbarê vê ku rewşeke 
tewaw emniyetî bi ser ba-
jarên Kurdistanê de zal bû, 
lê endam û alîgirên dilsoj 
û berxwedêr bi belavkirina 

Kanala Or-
gana Teblîxat û 
Ragehandinê ya 
Partiya Demokrat 
a Kurdistana Îranê 
bi hevalên xwe 
bidin nasîn:
@PDKImedia

Hûn dikarin di vê kanalê 
de bibin endam, û nûçe û 
raporên li ser Kurdistanê 

Şeva Yelda, şeva herî dirêj ya salê, li gora baweriya kevn ya Kurdan, 
û akinciyên Zagrosê, şeva jidayîkbûna Mîtra ye, ku di vê şevê de, 

camêrek di nav eşkevtên pîroz de ji dayîk dibe, û sembola şer û bêbex-
tiyan ji nav dibe, û xwînê bi ser deşt û nevalan de diweşîne, û avedanî û 
şînikatî li peravên pîroz de serî hildidin. Herwisa li gora hinek baweriyan, 
şeva Yelda, şeva şerê herî mezin, û çarenûssaz di navbera tarîtî û ronahiyê 
de ye, ku di dawiya şevê de, ronahî bi ser tarîtiyê de, bi ser dikeve. 

Bo me Kurdan jî, ku niha şereke herî mezin di navbera şerxwazî û pakiyê 
de heye, şeva Yelda, şeva jidayîkbûna Dr. Qasimloyê nemir wateyeke 
girîng ya xwe heye.

Ji Komîsyona Ragehandinê ya PDKÎ ve, em şeva Yelda ji hemû 
hevwelatiyên Kurdistanê pîroz dikin.  

terakt û posterên taybet bi vê rojê, û bi 
nivîsandina diruşman ew roj pîroz kirin. 

Ji aliyekî din ve, di Başûra Kurdis-
tan û li bajarên Ewropayê de, dilso-
jên PDKÎ, bi pêkanîna semînaran û 
birêvebirina rêûresmên taybet bi vê 
rojê ber bi pêşwaziya ji vê roja pîroz 
ve çûn, û cardin digel pêşmerge pey-
man nû kirin, ku heya dilopek xwînê 
di nav demarên leşên wan de hebe, ew 
pişta pêşmergeyên PDKÎ bernadin, 
û bi baweriyeke bihêztir ji caran û bi 
coşeke mezintir ji salên borî, ewê riya 
rêberên PDKÎ bidomînin, jiber ku rastî û 
nîştimanperwerî li cem wan.

digel wêne û vîdeo’yan ji me re bişînin.
Bona têkiliya bi me re, û şandina nûçe 
û raporan ji Kurdistanê ji vê navnîşanê 
bigerin: 
@RK1991

Pêşmerge, sembola şoreş û berxwedanê 

“Mihemed Muradî û Seyîd Taha Ebdullah-
pûr û Hamid Ehmedî û Hesen Qadirî ji wan 
pêşmergeyan bûn, ku 20 salan di nav refên 
PDKÎ de pêşmergatî kirine. 

Piştre hunermendê navdar ê Kurd “Hozan 
Birader” hunermendê bakura Kurdistanê 
taybet bi roja pêşmergê Kurdistanê çend stran 
pêşkêşî berhevbûyiyan kirin.

Di doma rê û resmê de, helbestek li jêr navê 
“Koçêk Demgirêt” ji aliyê xatû “Sara Parsa” 
ve hate xwendin.

Di beşeke din ya vê rê û resmê de, peyama 
hevbeş ya Yekîtiya Jinan, Lawan û Xwendek-
aran ji aliyê “Saman Ehmedî” ve hate xwen-
din. 

her bi boneya Roja Pêşmergê Kurdistanê 
pêşangeheke wêneyan ya taybetî bi 26’ê 
Sermawezê ji aliyê komîsyona Perwerde ya 
PDKÎ ve hate vekirin.

Piştre sirûdeke şoreşgerî li jêr navê “Pêşmergê 
Kurdistanê” û herwisa çend stranên fulklur 
ji aliyê koma muzîkê ya PDKÎ ve hate 
pêşkêşkirin.

Ew rê û resm bi govend û dîlana Kurdî bi 
dawî hat.  
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Sergotar

Kerîm Perwîzî

Hilnebijartin

Dîsan mijara meclisa rejîma Îranê 
û mecliseke nimayişî bi navê 

meclisa Xibrigan, bûye mijara rojevê 
ya civînên siyasî û hizbî, li Îrana di 
bin deshilata sîstema wilayeta Feqîh 
de.  
Ya ku zelal e ew e ku piroseyek bi 
navê hilbijartina azad û demokratîk 
di Îranê de heye, û dezgehek bi navê 
dezgeha rêberiyê hemû nawendan 
çavdêrî dike, û çawa bixwaze wisa 
wan dixe bin zextê, yan jî hekî bi 
hewce bizane hinek nerm bi wan re 
serederiyê dike, û nawendeke sereke 
ya wekî “Şêvra Nobedar” di ber 
dest de heye, ku ji riya wê ve, hemû 
mijarên girêdayî bi hilbijartinê, li 
dar û hesin dide, û li ser dilê weliyê 
feqîh radiçîne, û hekî hewce e, 
hinek şil dike, û derfetê dide hinek 
ji mohreyên ku metirsîdar nînin, da 
ku di poanên madî ên endametiya de 
meclisa rejîmê d ebeşdar bin. 

Lê her wekî hemû carê, rejîma 
Îslamiya Îranê hewce ye ku piroseya 
ne rast û xwar ya bi nav hilbijartinê, 
bi beşdariya xelkê, û bi qewlê xwe 
bi germkirina tenûra hilbijartinê 
bixemilîne. 

Di bi nav hilbijartinên meclisê de jî, 
berdewam dek û dolaban digerîne, 
da ku rikeberiyeke ne rasteqîne di 
nava tex û girûpên cuda ên civakê de 
çêbike, û div ê navberê de bi tûjkirina 
xelkê, bona amadebûna li ser sindûqa 
dengdanê, ew mohreyê ku bi dilê 
rejîmê ye, bi her awayekî be, ji sin-
duqê derbixîne, û xelk jî piştî sarbûna 
germ û gurriya bi nav hilbijartinê, 
dîsan jî tê bîra wan ku rejîm her wekî 
xwe ye, û tu carî nahê guhetin, û ew 
şerê zêrîngerî ku rê dixe, tu qazancek 
ji xelkê re tê de nîne, her nebe çend 
kesên nû, wê sere xwe bikin nav 
sivka poanên madî ên endametiya 
meclisê de. 

Niha ku stûnên 

Kurdistanmedia: Rewşa her çar perçeyên Kurdistanê di hevdîtina PSK 
digel Deftera Siyasî a PDKÎ hate gengeşekirin.

Li gora nûçeya gihiştî bi malpera Kurdistanmedia, roja Sêşemiyê 17’ê Sermawezê 
şandeke PSK bi serperestiya rêzdar Mes’ûd Tek sekreterê giştî serdana Deftera 
Siyasî a PDKÎ kirin, û ji aliyê Mihemed Nezîf Qadirî endamê Deftera Siyasî û 
berpirsê sekretariyetê û hejmarek ji endamên Deftera Siyasî ya PDKÎ ve hate 
pêşwazîkirin. Di vê civînê de rêz û silavên rêzdar Mistefa Hicrî bi Mes’ûd Tek 
hate ragehandin. 
Piştre baseke siyasî di navbera her du heyetan de, li ser rewşa Kurd bi giştî û 
rewşa siyasî ya her yek ji parçên Kurdistanê û bi taybetî rewşa Kurd li bakura Kurdistanê piştî hilbijartinên parlementoya 
Tirkiyê di sala 2015’an de, û piroseya aştiyê di vî welatî de, û astengiyên li ser rêya vê piroseyê û çawaniya destpêkirina 
xebat û tekoşîna PSK piştî çûna derve ya kek Mes’ûd Tek bi hûrî behs li ser hate kirin. 
Li ser rewşa Kurd li Rojhilata Kurdistanê û çalakiyên PDKÎ di sala 2015’an de, ji aliyê Mihemednezîf Qadirî ve basek 
hate pêşkêşkirin, û herwisa beşdarên civînê li ser gellek mijarên girîng ên di rojevê de guherîna bîr û boçûnan kirin.
Di dawiyê de her du aliyan pêdagirî li ser berdewamiya pêwndiyên dostane di navbera xwe de kirin, û hevalên PSK’ê ew 
pêşwaziya PDKÎ ji xwe gellekî bilind nirxandin.

PSK serdana Deftera Siyasî ya PDKÎ kir

Kurdistanmedia: Heyeteke 
HDP serdana binkeya 

Pêwendiyên PDKÎ li bajarê 
Helwlêrê kir, û pêdagirî li ser 
hevhelwestiya hêzên Kurdistanî 
di vê qonaxa hestiyar de kir. 

Li gora nûçeya ku gihaye malpera 
Kurdistanmedia: Roja Yekşemiyê 
28’ê Sermawezê heyeteke nûner-
atiya HDP li Herêma Kurdistanê, 
pêkhatî ji rêzdar Şîlan Mihemed 
Emîn Oxlo, û Abid Îke, serdana 
beşa Pêwendiyên PDKÎ li bajarê 
Hewlêrê kirin, û ji aliyê Mihemed 
Salih Qadirî endamê Komîteya 
Nawendî û berpirsyarê beşa 
Pêwendiyên vê partiyê li Hewlêrê 
ve hatin pêşwazîkirin.
  
Di destpêkê de birêz Mihemed 
Salih Qadirî tevî bixêrhatinkirina 
şanda HDP’ê li ser dîroka PDKÎ û 
pirensîpên wê di hemberî par-

Kurdistanmedia: Dayîka pêşmergeyekî PDKÎ li gundê “Enbê” ya ser bi 
devera Tirgewer a Urmiyê çû ser dilovaniya xwe.

Li gorî rapora ku gehiştiye destê “Kurdistanmedia”yê, roja 26’ê Sermawez a sala 
1394’an a Rojî, birêz “Gulistan Derwîşî” keça Es’ed xelkê gundê Enbê ya ser bi 
devera Tirgewer a Urmiyê, di temenê 57 saliyê de, û bi sedema nesaxiyê koça 
dawiyê kir.

Xwedê jê razî “Gulistan Derwêşî” jineke nîştimanperwer, û herweha dayîka 
hevrêyê pêşmerge Sidîq Derwîşî, endamê Komîteya Nawendî ya PDKÎ bû, ku 
êvariya roja 26’ê Sermawezê, termê dayîka Gulistan di nava aporaya dost û dilsoz 
û alîgirên Kurd û Kurdistan û PDKÎ, li gundê Enbê, bi axa pîroz ya nîştiman hate 
spartin.

Her di vê derheqê de Hizba Demokrat a Kurdistan Îranê sersaxiyê dibêje malbat û kesûkar û herweh hevrê Sidîq 
Derwîşî, û xwe di xem û kovana koça dawiyê ya dayîka “Gulistan” de, bi pişikdar dizane.

Heyeta HDP’ê serdana beşa Pêwendiyên PDKÎ li bajarê Hewlêrê kir

Dayîka pêşmergeyekî PDKÎ li Urmiyê çû ser dilovaniya xwe

çeyên din ên Kurdistanê de axivî, û 
hêvî xwast ku her yek ji aliyên siyasî 
ên beşên Kurdistanê li ser bingeha 
rêzgirtina ji îrade û cudahiya hizrê ya 
hevdû kar û xebata xwe bimeşînin, 
û dûr bin ji siyaseta destêwerdana di 
nava karûbarên hevdû, bi taybetî di 
qonaxa niha de ku hêzên Pêşmerge 
xelk û xaka Kurdistanê diparêzin, û 
karîne bi têkbirina pîlanên neyaran, 
pêgeh û bandore tevgera demokrasîxwaziya Kurdistanê li şerê li dijî terorîzmê 
de bixe rojevê de, û bandoreke baş li ser asta navxweyî û navneteweyî bo ber bi 
pêşveçûna doza Kurd çêbike.  

Xatûna Şîlanê jî tevî bilindnirxandina siyasetên PDKÎ li ser pirsên neteweyî, 
daxwaza berdewamiya pêwendiyan û piştevaniya ji xebata HDP kir.  

Di dawiyê d eherdu alî hevhizir bûn, ku hevdu qebûlkirin û tebahiya di navbera 
aliyên siyasî ên Kurdistanê de, wekî berpirsaytiyeke neteweyî niha ji hemû 
demekê zêdetir hewce ye, û dibe bo berjewendiya giştî ya neteweyî hemû hêz 
û aliyek di asta berpirsayetiya xwe de bersivder bin, û bi hevdengiya zêdetir û 
alîkariya zêdetir, bikarin jîngeheke baş di warê siyasî de, bo ber bi pêşveçûna 
tevgera Kurd berhem bînin. 

Dom R:3
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Pêşangeheke wêneyan a taybet bi roja 26’ê 
Sermawezê, ji aliyê birêz Selah Nadirî hate 

amadekirin.

Kurdistanmedia: Heyeteke Partiya Yekîtiya Demokrat a Kurd- Sûriyê, 
serdana binkeya Pêwendiyên Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê li 

bajarê Hewlêrê kir.

Li gor nûçeyên ku gihîştine malpera kurdistanmedia, roja Yekşemiyê 13’ê Çileya 
Pêşîn a 2015’an heyeteke Partiya Yekîtiya Demokrat a Kurd-Sûriyê, bi sero-
katiya birêz Mehmûd Mihemed ebû Sabir nûnerê vê partiyê li herêma Kurdistanê 
de serdana binkeya PDKÎ li bajarê Hewlêrê kir, û ji aliyê heyeteke Partiya De-
mokrat bi serperestiya birêz “Mihemedsalih Qadirî” endamê komîteya navendî a 
Partiya Demokrat û berpirsê Pêwendiyên Partiya Demokrat li bajarê Hewlêrê ve 
hate pêşwazîkirin.

Di vê hevdîtinê de Mihemedsalih Qadirî, axaftineke siyasî li ser rewşa ku di 
herêmê de heye, û encama  faktorên  herêmî û navdewletî, ku li ser kurd heye, 
kir, û basek li ser helwesta Partiya Demokrat ji bo hemahengî û yekrêziyeke 
berfireh di nav aliyên siyasî ên her çar aliyên kurdistanê ji bo berçavgirtina mafê 
kurd kir.
Piştre Mehmûd Mihemed ebû Sabir, nûnerê Partiya Yekîtiya Demokratîk a kurd-
Sûriyê, silav û rêzên “Mihemed emîn Şêx Alî”sekreterê giştî yê Partiya Yekîtiya 
Demokrat a Kurd- Suriyê, pêşkêşî rêzdar “Mistefa Hicrî” sekreterê giştî yê 
Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê kir.
Di dirêjiya vê hevdîtinê de, nûnerê Partiya Demokrat a Kurd- Sûriyê, bîr û 
nêrînên Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê li ser pirsên neteweyî bilind nirx-
and.

Di vê hevdîtinê de her du aliyan jî li ser rewşa Rojavaya Kurdistanê, û bi taybet 
aloziya niha a herêma  “Efrînê”ku ji aliyê “Cebhet El-Nusra û DAÎŞ ê” ve hatiye 
dorpêçkirin, û xelkê vê herêmê ji hemû îmkanên jiyanê bêpar in, û ber bi tirajidi-
yeke mirovî ve diçin, nîgeraniya xwe eşkere kirin.
Derheq bi vê pirsê jî, daxwaz ji Partiya Demokratîk a Kurdistana Îranê kir ku 
“alîkariya me bikin, û ji riya rêkxirawên xêrxwaz ên navnetewî ve, bi hawara 
xelkê Efrînê de biçin, da ku ji rêya Tirkiyê ve, alîkariyê bigihînin gel”.
Di dawiya vê hevdîtinê de, her du aliyan li ser pêwendî û alîkariyên xwe pêdagirî 
kirin. 

Birêz Mehmûd Mihemed ebû Sabir serdana 
binkeya Pêwendiyên Partiya Demokrat li Hew-

lêrê kirin

Kurdistanmedia: Mam “Fethulla Rehîmpûr” kurê “Mihemed Kerîm” 
xelkê bajarokê Nodşe ya ser bi herêma Newsûdê, di roja Pêşmergê 

Kurdistanê de tevlî karwanê şehîdan bû. 

Li gora nûçeya ku gihaye malpera Kurdistanmedia, Mam “Fethulla Rehîmpûr” 
kurê “Mihemed Kerîm” xelkê bajarokê Nodşe ser bi herêma Newsûdê di roja 
Pêşmergê Kurdistanê, di temenê 90 saliyê de, bi sedema nexweşiyê li bajarokê 
“Kanî Dînar” a Merîwanê de, çepera tekoşînê ji rêhevalên xwe re bi cih hêla. 
Navbirî sala 1963’an de tevlî refa pêşmergeyên PDKÎ bibû, û di kongireya 
dehem de jî, wekî nûnerê endamên PDKÎ yê herêma Hewraman bû endamê 
kongireyê.

Herçend navbirî heyamekê di girtîgehên rejîma paşayetî de jî bû, lê dîsan navbirî 
piştî ku azad bibû, bi awayê veşartî kar bo PDKÎ dikir.
Navbirî karê xwe yê veşartî digel hinek ji hevalên xwe yên Nodşeyî domand, 
û piştre li hêza pêşmerge ya Şaho de hate bi cih kirin, û di gellek şerên herêma 
Hewraman de beşdarî kir. 
Bi boneya koça dawiyê ya navbirî PDKÎ sersaxiyê dibêje malbata “Mam Fethul-
lah” û xwe di xema wan de bi şirîk û hevpar dizane. 

Pêşmergeyek di roja Pêşmergê Kurdistanê de 
koça dawiyê kir

Doma sergotarê

deshilata weliyê Feqîk ketine nav 
xelkê de, bona pêkanîna rewşa bitirs 
ya rikeberiyê di nav xelkê de, û dîsan 
dest bi kar bûne, bona pêkanîna 
şanoyeke din,  û carna jî terîbonên re-
jîmê bi kar tînin bona bêhurmetîkirina 
bi hevûdu, da ku wisa nîşanî xelkê 
bidin ku vê care rewş cuda ye, û mijar 
jî ji caran hestiyartir in. Bona hestiy-
artirkirina basan jî, bas ji nexweşiya 
Xamineyî û çavdêrîkirina bi ser 
dezgehên di bin deshilata wî de xis-
tine  ber bas!.

Herçend ku ew bas bi xwe nîşan dide 
ku xelkê Îranê çiqas ji rejîma wilay-
eta Feqîhî bêzar in, ku bi nexweşiya 
Xamineyî kêfxweş dibin, û di hilbi-
jartinê de beşdar dibin, yan jî dezge-
hên di bin dehsilata wilayeta Feqîh de 
çiqas serkutkar in, ku bi navê çavdêri-
ya bi ser wan de, xelkê bo hilbijartinê 
tûj dikin, lê ew hemû nabin sedema 
jibîrkirina vê rastiyê ku di sîstema 
Komara Îslamiya Îranê de, tu der-
feteke azad bo beşdariya azadane ya 
xelkê tuneye, û tenê şanoyeke pirr ji 
çewtekariyan e ku bi navê hilbijartinê 
bi rê ve diçe.  
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Deqa Peyama Komîsyona Siyasî -Nizamî a PDKÎ, ku ji aliyê rêzdar Rostem Ce-
hangîrî endamê Deftera Siyasî a PDKÎ û berpirsê Komîsyona Siyasî -Nizamî ve 

hate xwandin

Xûşk û birayên hêja!
Kadr û pêşmerge!

Mêhvanên rêzdar!

 
Hûn gellek bi xêr bên bo rê û resma 
rêzgirtina ji vê roja dîrokî ya Kurd 
ku roja pêşmergê Kurdistanê ye. 
Beşdariya we rêzgirtin e ji xebat û 
cangorîtiya xortê çekdar ê Kurd û xe-
bata rizgarîxwazane ya gelê Kurd bo 
gehîştina bi azadî û mafê neteweyî û 
bexteweriyê.

Beşdarên Rêzdar!

Îro 26’ê Sermaweza sala 1394 
(17.12.2015)’an, rast 70 sal derbas 
dibe bi ser vê rojê re, ku di sala 

1324’an (1945)’an de, bo yekem car 
xortên gelê Kurd di bajarê serbilind 
ê Rojhilata Kurdistanê, wate di Me-
habada xweşdivî û dijminbezîn de, 
êrîş kirin ser dawî şûnwarên rejîma 
kevneperest a malbata Pehlewî, û 
piştî destbiserdegirtina bajarvaniya 
Mehabadê, û ew bajar bi tewahî hate 
rizgarkirin, û her di vê rojê de, li 
ser avahiya bajarvaniyê û binkeyên 
hikûmetî, alaya Kurdistanê hate 
hildan, û Kurdistanê bi vê pêngavê 
karî ku rûpeleke zêrîn di dîroka pirr 
ji serwerî a xwe de hilde.

Diyare ku vê pêngavhilgirtinê, li jêr 
rêberî û çavdêriya PDKÎ û serokê 
wê yê karîzmatîk ê serdema xwe 
Pêşewayê nemir de, ew serkevtina 
gehande kopikê, û peyama wî li her 
çar perçeyên Kurdistanê de, deng 
veda. Wê demê  bû ku li herêmê û li 
nav dewletên dagîrkar ên Kurdistanê 

de, kursiyê deshilat û îxanetê kete 
lerzînê. 

Lewra niha bi çavên hêviyê li ser-
taserî Kurdistanê de li Mehabadê 
û rûgeha azadîxwazan tê nihêrîn. 
Lewra ew bûyera girîng di dîroka 
Kurdistanê de, kiryareke cesûrane 
bû di xebata gelê mafxwaz ê Kurd 
de. Lewra piştî derbazbûna 39 
salan, wate di sala 1363 (1984)’an 
de, PDKÎ bona rêzgirtina ji hêza 
Pêşmergê Kurdistanê, ew roja wekî 
roja pêşmerge diyarî kir, û hêvî dike 
ku di her çar perçeyên Kurdistanê de, 
ew roja wekî roja pêşmergê Kurdis-
tanê bê avakirin.
 
Xortên azadîxwaz ên Kurd!

Di rojeke wekî îro de, ku 
pêşmergeyên leheng û qehreman ên 
gel, cesûrane li ser sînorên welatê 
me, parêzgariyê ji rewayiya bawer û 
xaka nîştiman dikin, pêşmergê gel û 
nîştiman piştî 70 salan pêdagiriya li 
ser azadî û mirovahiyê, bi baweriya 
bi parastina mafê rewa ê gel, bi cejna 
roja Pêşmerge, malên şehîdan ronahî 
dikin, û di welatê perperkirî û bi tay-
betî li rojhilata nîştiman de, hêviyê bi 
malbatên şehîdan dibexşin.

Di rewşeke weha de, ku sozdariya 
pêşerge bo parastina mirovahiyê û 
kerameta mirov di hemû cîhanê de 
deng vedaye, pêşmerge bûye hêzeke 
diyar ya navneteweyî û navê wî 
di nav refa hêzên herî pêşkevtî  ên 
cîhanê de tê baskirin, ku çawa bi 
morala xwe ya bilind, û bi çekên 
herî destpêkî, di hemberî hêza herî 
kevneperest a cîhanê de sekiniye, 
û pêngav bi pêngav wê hêzê neçar 

bi paşvekêşanê dike. Lewra eva 
pêşmerge ye ku bihust bi bihustên 
xaka nîştiman ji destên tarîperestan 
derdixe, û dara rizgariyê bi xwînê av 
dide. 

Xûşk û birayên hêja!

Niha cîhan tûşî şer û terorê bûye, 
bi taybetî di Rojhilata Navîn de, ku 
Kurdistan tê de hilketiye, û qada 
serekî ya vî şerî ye. Li gora gotina 
hinkek ji çavdêrên naskirî ên siyasî, 
ew şer, şerê sêyemîn ê cîhanî ye, lê 
nehatiye ragehandin, jiber ku çiqas 
mezinhêzên cîhanê hene, di vî şerî de 
beşdar in,  û çekên herî pêşkevtî ên 
cîhanê jî tê de bi kar tînin. 

Biryarbidestên cîhanî wisa dixuye ku 
cardin dixwazin xerîteya Rojhilata 
Navîn darêjin. Lewra ew şer dikare ji 
Kurdan re derfetek be, da ku bikarin 
xwe ji destên zincîra koletiyê rizgar 
bikin, û bigihîje hêviyên xwe ên 
sedan salî, ku heman azadî û mafê 

neteweyî û serweriya nîştimanî ye.   
Berevajiyê vê yekê jî, dikare cardin 
bibe sedema vê ku, heta serdemeke 
dûr û dirêj Kurd li ser xaka xwe, bibe 
koleyê neyaran û dijminan, û hem jî 
dîsan Sayks Pîko, û Lozan bi ser de 
bêne sepandin. 

Lê cîhana îro, ya sed sal berî 
niha nîne, û gellek guhertin bi ser 
de hatiye, û hizra azadîxwazî û 
welatparêziyê di nav neteweyan de 
serî hildaye, û ji aliyekî din ve, êdî 
biryar li pişt deriyên daxistî nahêne 
dayîn. Jiber ku medya û ragehandina 
îro ew qas berfireh bûye, ku cîhan 
bûye gundeke mezin, û êdî bîr û raya 
giştî rê nade van rêbazan, û ji aliyekî 
din ve berjewendiya mezinhêzan, 
guherîn bi ser de hatiye. Lewra hekî 
Kurd hişyariya xwe biparêze, dikare 
bandora xwe nîşan bide, û mafê Kurd 
bi dest bixe. Lê digel guhertinên ku 
di cîhanê de çêdibin, ya rohn û zelal 
ew e ku Kurdan gellek piştevan hene, 
û rewş di berjewendiya Kurdan de 



5Agirî 21-12-2015Siyasî

ye.  

Kurd niha di hemû qonaxan de 
mafê xwe baştir nas dike, û partiyên 
Kurdistanî, hêza pêşmerge ya teyar 
û perwerdedîtî hene, û dewlet jî 
hene ku alîkariya wan dikin, û wan 
birêkxistin dikin. Lê serbarê vê yekê 
jî, mixabin nav mala Kurdan di hemû 
beşên Kurdistanê de, ji hev belav e, 
û netebahî di navbera wan de heye, û 
ew yek gellek metirsîdar e, û di nav 
xelkê Kurdistanê de ew gotegot heye, 
ku gelo dîsan Kurd nebin goriyê 
danûstandinên navdewletî û herêmî?
 
Hevalên birûmet!

Komara Îslamiya Îranê, wekî yekem 
çavkaniya piştevaniya ji hêzên 
terorîstî ên herêm û heta cîhanê jî, 
berdewam dirêjiyê dide karên xwe 
ên têkderane. Êdî gellek bi eşkereyî 
li Sûriye û Yemen û Îraq û Lubnanê 
de, destêwerdanê dike, û sebeb-
karê hemû van cînayetan e ku di 
herêmê de rû didin, û dema ku zextê 
dixin ser ku çima destêwerdanê dike, 
gellek riyakarane radigehîne ku li 
ser daxwaza dewleta yasayî ya wî 
welatî beşdarî kirine. Belê rejîmên 
ku di van welatan de li ser kar in, 

çiqas yasayî ne ku xelkê welatê xwe 
komkuj dikin. 

Di navxwe de jî berdewam e li ser 
serkutkirinê. Roj nine ku xortên 
gelên Îranê bi hêcetên cur bi cur 
nehêne girtin û berbirûyê cezayên 
giran, û heya bidarvekirinê jî nebin. 
Di Kurdistanê de gellek hovanetir, 
serkutê bi rê ve dibe, û eva jî di 
demekê de ye ku dehan rojnamenûs û 
çalakên medenî û siyasî di girtîgehên 
Komara Îslamî a Îranê de girtî ne. 
Heya îznê nadin ku malbatên xwe 
jî bibînin. Eva jî di demekê de ye 
ku her sal bi dehan kesî bi sedemên 
cur bi cur têne bidarvekirin, û yan jî 
li ser sînoran bo peydakirina bijîva ji-
yanê bo malbatên xwe dibin armanca 
gulleyên hêzên rejîma Îranê, û têne 
şehîd yan birîndarkirin. 

Her wekî ku em dibînin Komara 
Îslamiya Îranê tu guhertinek bi ser de 
nehatiye, belku ji caran tundtir serkut 
û zext û zorê bi rê ve dibe. Ji aliyekî 
din ve cîhan di hember wê de bêdeng 
e. Herçend ku ji aliyê Ehmed Şehîd 
reporterê taybetî ê NY ve, çendîn carî 
rapora binpêkirina mafên mirovan  
û serkuta neteweyan di Îranê de, û 
zexta li ser kêmaniyên neteweyî bi 
rêkxirawên navneteweyî û bi taybetî 
NY hatiye dan, lê jiber ku bi awayekî 
micid serederiyê digel de nakin, em 
dibînin ku rêjeya binpêkariya mafên 
mirovan di Îranê de, ne tenê kêm 
nekiriye, belkû sal bi salê zêdetir jî 
bûye.

Di rewşeke bi vî awayî de ye, ku em 
dibînin ku hinke alî hene ku li ser 
vê baweriyê ne, ku çêdibe di çar-
çoveya vê rejîmê de hinek ji mafên 
gel bi dest bihên. Yan hinek ji bi 
nav nûnerên gelê Kurd di meclisa 
Şêvra Îslamî de, pesna rêberê Îranê 
û hêzên wê yên serkutkar dikin, û 
daxwazê dikin ku dewlet û gelên 
herêmê li hemberî rêberê xwe de 
serî bitewînin, û pesna wî bikin ku 
bûye qehreman û nehêlaye ku DAÎŞ 

Gelên herêmê, 
Komara Îslami-

ya Îranê bi 
avakerê teror û 
DAÎŞ’iyan diza-

nin

welatê wan dagîr bike, bê xeber ji vê 
ku gelên herêmê, Komara Îslmaiya 
Îranê bi avakerê teror û DAÎŞ’iyan 
dizanin. Ew bi nav nûnerane, tenê 
xweşxizmetî ye ku bi Komara 
Îslamiya Îranê dikin. Hekî ne di nav 
gelê Kurd de tu nirxeke wan kesan 
nîne.   

Di Kurdistana Rojhilat de tekoşîn bi 
hemû awayê xebatê berdwam dike, 
û gelê Kurd teslîmî rejîmê nabûye û 
nabe jî. Rejîm di hemberî berxwe-
dana gelê Kurd aciz û bêçare ye, û 
nekariye pêgeheke siyasî û civakî 
ji xwe re peyda bike. Lewra cardin 
dest  bi damanê kevne çekdarên xwe 
bûye, û civînan ji wan re pêk tîne, û 
manoran bi rê ve dibe. Lê ew kes ne 
tenê wekî kesên xwefiroş di nav gelê 
Kurd de hatine nasîn, û tu bandoreke 
wan di nav civaka Kurdî de nine, 
belku di nav kes û karên xwe de jî 
bênirx in.  

Her îsal, cardin hêzên pêşmergeyên 
Kurdistanê û bi taybetî PDKÎ piştî 
derbaskirina sînorên Rojhilata Kurd-
istanê, heya kûrahiya herêmên Kurdis-
tanê, ji Kirmaşanê ve bigre heya 
Bakura Kurdistana Rojhilat, dest bi 
geriyanê kirin, û digel pêşwaziya 
germ û gurr ya xelkê Kurdistanê ber-
birû bûn, û xelkê Kurdistanê alîkari-
yeke bê mînak bi wan kirin. 

Ew alîkarî û pêşwaziya bê hempa, ya 
gelê Kurd di Rojhilata Kurdistanê de, 
nîşana vê ye ku gelê Kurd û pêşmege 
û şoreşgerên wê tu carî ji hevdu 
nahêne qutkirin.

Vê hêzê bi dîroka xwe ya dûr û dirêj, 
û paqij û pirr ji serwerî û berçavgir-
tina pirensîpên exlaqî, û navnetew-
eyî tenê û tenê bi armanca ber bi 
pêşveçûna doza rewa ya Kurd û 
bidestxistina mafên wê ên rewa, pên-
gav hilgirtine, û pişta xwe bi tu deste 
û aliyekî ve girê nedaye, ku wekî 
emrazekê lê binêre, yan li dijî beşeke 
din ji laşê nîştiman wê bi kar bîne. 
Eva remza bihêz ya berdewambûna 

hêza bihêza a Demokrat e, ku heya 
niha ne tenê asta hezkirina wê di 
nav dil û cergê netewe û nîştiman de 
nehatiye xwar, belku ji caran zêdetir 
bûye bizvînerê hesta mirovdostî û 
hişyariya gelê me. 

Di roja pêşmerge û di vê rewşê de ku 
germahiya xwîn û laşê dawî şehîdê 
malbata DemoKrat, şehîdê serbil-
ind Qadir Kerîmî, landika şoreşê, û 
hinavên me germ ragirtiye, cardin em 
digel vî şehîdî û tewahiya şehîdên 
riya rizgariya Kurdistanê peymana 
emegdarî û berdewambûnê nû dikin, 
û hêza bêbinî a Demokrat emê pêşve 
bibin. Pêşmerge bingeh û avakerê 
laşê Demokrat e, û her wekî derba-
zbûyî di hemû demên dijwar û teng 
de, cardin selimand ku keramet û 
serxwebûna xwe digel tu cure qazanc 
û berjewendiyeke kitekesî naguhere, 
û hertim amade ye ku canê xwe gorî 
bike.  

Pêşmergeyên PDKÎ û dersxwanên 
hêma û nêşanên şehîdên me Qazî û 
Qasimlo û Şerefkendî ji bingehên 
PDKÎ ve heya quntar bi quntara 
çiyayan, û bajarên Rojhilata Kurd-
istanê, dersên wan rêberên xwe 
yên leheng hîn dibin, bona vê ku 
pêşerojeke geş ji hizb û gelê xwe re 
vehûnin. 

Cardin ez roja pêşmergê Kurdistanê 
li hemû xelkê Kurdistanê û hemû 
pêşmergeyên Kurdistanê û bi taybetî 
xortên çavnetirs ên Demokrat pîroz 
dikim. Bi vê hêviyê ku pêngavên me 
bo pêşerojeke geş qahîm û berdewa û 
dijminbezîn bin. Heya dawî henaseya 
xwe, ku em digihîjin mafên rewa yên 
xwe, em nasekinin û dev ji xebat û 
berxwedanê bernadin.
Bijî Pêşmerge û armancên wê

PDKÎ
Komîsyona Siyasî- Leşkerî

26’ê Sermaweza 1394
17.12.2015
Her şa bin!
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Wê çi bê serê Îraq û Sûriyê?

Herçend hêj nexûya ye ku girjî 
û aloziyên Rojhilata Navîn û 

bitaybetî Sûriye û Îraq wê çi lê bê û, 
bi kîjan arasteyî de wê herin û, çawa û 
kengî armancên xwe bihingivin. Tenê 
eva ku di van çend salên derbazbûyî 
de me di wan du welatan de dît, şer û 
milmilanê ya welatê herêmî û cîhanî û 
li serweyî hemûyan Komara Îslamî ya 
Îranê bû, di pêxema parastina berjew-
endiyên xwe di wan du welatan de ku, 
rûbera wan di warê jêopolitîk de pir 
stratejî ye.

Komara Îslamî ji rêya Spaha Quds 
û pêgeh û nifûza xwe ya di nava 
Şî’eyên Îraqê de, karî ku piştî herifîna 
rejma Be’is ya berê, dest bi ser deshi-
lata siyasî di Îraqê de bigire û, piştî ku 
girjî û aloziyên di Sûriyê de derketin 
holê, bi piştevaniya ji sîstema daxistî 
yê Be’isa Sûriyê û, rakêşana Hizbu-
laha Lubnanê bo nava qada şer û pe-
vçûnan û herweha, pişikdariya Rûsiyê 
di wan aloziyan de, rûçika sitratejiya 
Komara Îslamî û Rûsiyê di herêmê de 
derxist. Sitratejiyek ku armanca vê yê 
dawiyê, parastina yêkpareçyîya axa 
Îraq û Sûriyê ye, wate parastina du 
berjewendiyên hevpar bi du meremên 
cuda ku ya yekem, di berdewamiya 
take binkeya siyasî û erdî ya Rûsiyayê 
di Rojhilata Navîn de wate deshilata 
beşar Esed û yekparçeyîya axa Sûriyê 
de xwe derdixe û, ya dûhemîn jî, 
destê Komara Îslamî ji rêya yekpar-
çebûna axa Îraq û piştre Sûriyê, bona 
bidawî anîna pirojeya “Hilala Şî’e” û 
qada manordan û destêwerdanên vê 

di karûbarên welatê Sune meseb ên 
herêmê, bi dirêjahiya sînorên Sûriye û 
Îraqê vekirîtir dike.

Lê di van çend heyvên derbazbûyî 
de, dûredîmena kirîza Sûriyê bi 
hemû aliyan ve ,û belavbûna nûçeya 
lihevkirina Amerîka û Rûsiyê li ser 
pêşeroja Sûriyê ji aliyekî, û ji aliyê 
din ve dûrkevtina zêdetir ya Herêma 
Kurdistanê ji hikûmeta Nawendî ya 
Bexdayê û, geşekirina destêwerdanên 
Komara Îslamî di hundir Îraqê de 
û hevdem, hatina hêzên Turkiyê bo 
nava axa Îraqê û cihgîrbûna wan li 
derdora Mûsilê ku di warê nifûs de 
parêzgeha herî mezin yê Suneyên 
Îraqê ye û, herweha asayîkirina têkili-
yên siyasî û dîplomatîk ên di navbera 
welatên Turkiye û Îsra’îlê de û li 
serweyî hemûya, pêkanîna “Hevpey-
maniya Îslamî li dijî terorîzmê” bê 
pişikdar nekirina Komara Îslamî û 
Îraq û Sûriye û Omanê, bêguman 
hilgirê peyamek zelal û eşkere ye.

Ev jî ev e ku tê pêşbînîkirin, piştî 
lihevkirina di navbera Rûsiye û 
Amerîkayê de, axa Sûriyê biser du an 
jî sê herêman ku dewletên cuda de bê 
parvekirin û di vê navberê de, serbarê 
wan hemû xerc û têçû û herweha 
leşkirên ku di şerê Sûriyê de hatine 
kuştin, tenê serê Komara Îslamî bê 
kum bimîne.

Lê peyama girîng ya wan hemû 
guherînkariyan ku li serve me bas 
kir ev e ku, hatina hêzên Turkiyê bo 
Mûsilê û çekdarkirina eşîrên Sune 
li parêzgehên Enbar û Tikrît û Îraqê 
bi giştî bi Kurdan jî ve, û herweha 
lihevkirina Amerîka û Rûsiyê û piştre 
pêkanîna “Hevalbendiya Îslamî li 
dijî terorîzmê” û, gellek sîgnalên din 
ku di hevkêşeyên di navbera aliyên 

Arif Vêlzî

siyasî ên Îraq û Sûriyê de tên berçav, 
vê yekê dibêjin me ku, pirojeya ava-
kirina herêmeke Sune meseb li Îraqê 
û li kêleka Herêma Kurdistanê di holê 
de ye, yan ku bi wateyek din li pişt 
perdeyê hewla parvekirina axa Îraqê 
bi ser sê herêm an ku sê dewletên 
Kurd û Şî’e û Suneyan de tê dayîn.
Lê pirsyar ev e ku hewla parvekirina 
axa Îraq û Sûriyê bi çi meremekê tê 
dayîn?

Bê guman bi vê wateyê tê ku parve-
kirina axa Sûriyê û bitaybetî Îraqê, di 
encama lihevkirinekî herêmî û tenanet 
cîhanê wê bê encamdan, jiber ku take 
rêya emelî ye ku di rewşa niha de, 
di despêkê de rêya erdî yê têkiliyên 
di navbera Komara Îslamî û hevpey-
manê wî, wate Hizbullah û Sûriye û 
Felestîn û heya radeyekê jî Şî’eyên 
Yemenê li herêmê diqetîne û, hevdem 
Komara Îslamî ji sînorên welatên 
Sune meseb ên herêmê dûr dixe.

Jiber ku hekî bê û careke din deshi-
lata tewahiya rûbera axa Sûriyê 
bikewe destê Beşar Esed de û, li 
Îraqê jî bikewe destê hikûmeta Şî’e 
ya bexdayê, eva rasterast Komara 
Îslamî dibe cîranê welatên Si’ûdiya, 
Ordon, Kowêt û tenanet bi awayeke 

din jî welatên Îsra’îl û Misrê jî. Eva jî 
zengeke bitehlûke ku bêguman tu yek 
ji wan welatan qebûla wê gefê li bin 
guhê xwe nake.

Lewra bona parastina rewşa ewlehiya 
niha di Rojhilata Navîn de û, herweha 
kurtkirina destê têkderane ya Komara 
Îslamî, parvekirina wan du welatan 
bijardeya herî baş e ku, sê mifah û 
qazancan bi dû xwe re tîne.

Mifaha yekem ev e ku, careke din 
ewlehî wê li herêmê cihgîr be û xelkê 
wan welatan careke din ji nû ve 
jiyana xwe ya asayî dest pê bikin û, 
ya dûhemîn ev e ku mafên kêmaniyên 
mesebî û netewî ên wan du welatan 
ku bi salane di pêxemê de xebat û 
tekoşîn meşandine wê misoger be û, 
ya sêhemîn jî ku ji hemûya girîngtir 
e ev e ku, destê Komara Îslamî bi 
tewahî ji destêwerdana di welatên 
herêmê û cîhanê de kurt dike û herwe-
ha bi ducarîkirina ezmûna şikestxwarî 
ya li Bosnî û Hirzêgowînê, serbarê 
wan hemû têçû û xercên ku di dehika 
derbazbûyî de, li du welatên Sûriye û 
Îraqê de hatine xerckirin, dîsan jî serê 
vê bê kom dimîne û eva jî di rewşa 
niha ya Îranê de, derbeke giran e ku ji 
aboriya vê tê dayîn.

Kurdistanmedia: Di encama 
êrîşên esmanî ên balafirên şerî 

ên Îsraîlê di welatê Sûriyê de, yek 
ji berpirsyarên girûpa Hizbullaha 
Lubnanê di Sûriyê de hate kuştin.

Li gora nûçeyan, Roja 29’ê Ser-
mawezê yek ji serkirdeyên girûpa ter-
orîstî ya Hizbullaha Lubnanê û yek ji 
kirêgirtiyên naskirî ên rejîma Îranê di 
encama êrîşa esmanî ya balafirên şerî 
ên Îsraîlê de, li herêma “Cirmana”ya 

Balafirên şerî ên Îsraîlê yek ji serkirdeyên Hizbullaha Lub-
nanê kuştin
Sûriyê de hate kuştin.
Li gora gotina çavkaniyeke nêzîk 
ji Rejîma Beşar Esed, di encama 
vê êrîşa esmanî ya balafirên şerî ên 
Îsraîlê de, tevî kuştina Semîr Qentar, 
çend kesên din ji serkirdeyên girûpên 
milîşa ên nêzî Rejîma Beşar Esed di 
Sûriyê de hatin kuştin.  

Tê gotin ku di encama êrîşên esmanî 
ên balafirên şerî ên Îsraîlê, avahi-
yeke şeş qatî ku cihê akincîbûna wî 

serkirdeyê girûpa 
terorîstî a Hizbul-
laha Lubnanê bû, 
bi tewahî ji nav 
çûye. 

Hizbullaha Lub-
nanê bi belavki-
rina daxuyani-
yekê kuştina wî 
kirêgirtiyê Îranî 
piştrast kiriye. 
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Nerîna 
Lîderan

Konseya Ewlekariya Saziya NY biryarnameyek derbarê Sûriyê de peji-
rand

Barzanî: “Şermezarî ye bo 
yên ku bêhurmetî bi alaya 

Kurdistanê kirin”. 

Mistefa Hicrî: “Ez jî şalê 
Kurdî li xwe dikim”.

Kilînton: “Çekdarkirina 
xelkê, riya xebata li dijî 

terorîzmê nine”.

Îbrahin Ce’iferî: “mafê 
Herêma Kurdistanê nîne, 
derbarê bicihbûna hêza 
Tirkiyê li herêma Başîkê 

de biryarê bide”.

Kurdistanmedia: Konseya 
Ewlekariya NY bi dengên giştî 

pêşnûsa biriyarnameyekê di der-
barê pêşeroja Sûriyê de pejirand.

Ev biryarname encama gotûbêjên têr 

Ereb sivikatiyê bi alaya Kurdistanê dikin

Endamê Polîtbûroya Partiya De-
mokrat a Kurdistanê-Sûriyê (PDK-
S) Ebdulkerîm Mihemed ji zindana 
asayişa Girkê Legê hat berdan û 
ragihand, ereb di nava asayişê de 
sivkatiyê bi me û ala Kurdistanê 
dikin.

Ebdulkerîm Mihemed şeva borî li 
bajarokê Girkê Legê yê Rojavayê 
Kurdistanê li ser ala Kurdistanê ji 
aliyê hêzên asayişê ve hatibû girtin.

Mihemed piştî berdana xwe ji 
Rûdawê re derbarê tohmeta ku ji ber 
hatibû girtin ragihand: “Tohmeta me 
hildana ala Kurdistanê bû, lê em ala 
xwe datînin ser serê xwe û ew tohmet 
şerefek e ji me re.”

Ebdulkerîm Mihemed wiha got: “Rêya 
ku ez pê hatim girtin û rêya ku avêtin ser 
mala min cihê şermezariyê ye.”

Wî Endamê Polîtbûroya PDK-Sê wiha 
domand: “Ereb di nava asayişê de 
sivkatiyê bi me û ala Kurdistanê dikin. 
Ereban dişînin ku otomobîlên me bişkînin 
û êrişî ala Kurdistanê bikin. Ew yek cihê 
şermezariyê ye.”

Her şevê din, komek kesên nenas ku rûyê xwe pêçabûn, li bajarokê Girkê Legê 
êrişî otomobîlên çend endamên PDK-Sê kirin û ziyan gihandin otomobîlên wan.

Roja 17ê vê mehê, li bajarokê Girkê Legê çalakiyek ji bo pîrozkirina Roja Ala 
Kurdistanê hatibû lidarxistin lê çalakiya han rastî êrişa hêzên Asayişê hatibû û 
hinek kes jî ji aliyê hêzên Asayişê ve hatibûn girtin lê paşê dîsa hatibûn berdan.
Hewlêr (Rûdaw)- 

PYD’ê êrîşî ser rêûresma bilindkirina alaya Kurdistanê kir
Kurdistanmedia: Di Rojavaya 
Kurdistanê de, PYD nehêla ku 
Kurdistanî, alaya Kurdistanê 
hilidin.

Li gora zanyariyan, dema ku Kurd-
istaniyan li herêma “Girkê legê” 
dixwastin bona rêzgirtina ji roja 
“alaya Kurdistanê”, alayeke Kurdis-
tanê ku dirêjahiya wê 200 metr dibû, 
di rêûresmekê de bilind ragirin, lê 
Asayişa PYD’ê pêşiya vê rêûresmê 
girt.

Di vê êrîşa hêzên Asayişa PYD li 
ser beşdarên merasima hildana alaya 
Kurdistanê de, ji gaza rondikrêj bo 

ji hev belavkirina meşvanan mifah 
hate standin. 
Hêjayî basê ye ku PYD di Rojavaya 
Kurdistanê de rê ji çalakiya siyasî 
û medenî ya van hêzan digre ku di 
warê îdeolojiyê de ji îdeolojiya wan 
dûr in, û pêşiya çûna pêşmergeyên 
Rojava jî digre ku di Herêma Kurdis-
tanê de perwerdeya leşkerî dîtine, û 
ser bi ENKS ne.

PYD dibêje ku çênabe, ku du hêzên leşkerî ên cuda hebin, û ew yek wê şerê 
navxweyî jê çêbe, lewra hewce ye ku ew hêz bête nav hêza YPG’ê de, û tenê bi 
navê YPG erkên xwe bi cih bîne, lê ENKS dibêje em neçar nînin, ku di bin navê 
YPG û di bin bandora îdeolojiya PYD de kar bikin, û mafê me ye ku em jî bi fi-
kreke cuda û bi siyaseteke cuda erkên xwe yên nîştimanî û neteweyî bi cih bînin.  
 

û tijî yên Wezîrê Derve yên 17 We-
latan û bi taybetî 5 endamên hertimî 
yên Konseya Ewlekariya NY û Bankî 
Mon sekretêrê giştî yê NY, nûnerê 
YE, Yekîtiya Ereb, digel dîplomatên 
Payebilind yên welatên herêmên wek 
Tirkiye, Erebistana Si’ûdî û rejîma 
Îranê di New Yorkê de bû. 

Li gora rapora DW, pirsgirêka sereke 
di gotûbêjên Konseya Ewlekariya NY 
de, amadekirina rîzbendekê ji navê 
dijberên rejîma Sûriyê bû. Çarenivîsa 
siyasî  a Beşar Esed mijareke pir aloz 
bû, ku di vê biryarnameya Konseya 
Ewlekariya NY de bas jê nehate kirin.
Ev pilan ji nexşerêyekê ji bo pêkanîna 
aştiyê di Sûriyê de pêk hatiye, ku 
li ser wî esasî gotûbêja aştiyê di 
navbera rejîma Beşar Esed û girûpên 

opozisyonê de, diviya ku di destpêka 
meha Sibata 2016’an de dest pê bike. 
Li gor vê nexşeriyê di Sûriyê de, divê 
dewleteke veguhêz ava bibe, û birêve-
birina hilbijartinan li jêr çavdêriya NY 
de pêk were.

Li gor gotinên şirovekaran, pejirandina 
biryarnameya Sûriyê di konseya Ew-
lekariya NY de, nîşaneya lihevkirina 
di navbera Amerîka û Rûsiyê de, li ser 
pirsgirêka Sûriyê ye, û tê texmînkirin 
ku xesara şerê Sûriyê ji bo rejîma Îranê 
zêdetir bike, û destkevtên vê rejîmê jî 
di şerekî wiha de bigehîne asata herî 
kêm.
Heya niha zêdeyî 250 hezar kes di şerê 
Sûriyê de hatine kuştin, bi sedan hezar 
kesî jî birîndar, û 12 milyon kes jî 
aware bûne.  
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Çiqas xweş e dema neteweyek belengaz 
û bindest, bona rizgarî û derbazbûna ji 
bindestî û zordriyê, hemû bi hevre, jin û 
mêr, keç û kur pîr û ciwan yekdeng  te-
vlî xebat û şoreşê dibin û bi piştevaniyê 
ji partiya pêşeng û rizgarîxwaz a xwe, 
weke çiyayekî li hemberî êrîşên du-
jminê xedar disekinin û berevaniyê ji 
kerameta netewa xwe dikin. Bê guman 
wî çaxî serbarê zehmetiyên zaf û giran, 
lê xebat xweş bibe û mirov jî mandî 
nabe û nasekine.
Me’sûme Elîremayî yek ji wan şêre 
jinên Kurd e ku her di zarokatiya xwe 
de û serbarê jiyana hevpar û zarokên 
biçûk, lê her seh bi erkê netewî ya ser 
milê xwe dike û tevlî şoreş û refên 
PDKÎ dibe û bona rizgariya ji destê 
Axondên zordar, xebat dike.
Me’sûme Elîremayî keça Zorab sala 
1965’an (1344) li gundê Bêsaran û 
ser bi herêma Jawero ya Merîwanê, di 
malbatek hejar û desteng de tê dinê. 
Mixabin Me’sûme jî weke piraniya 
zarokên wî çaxî, bi sedema hejarî û 
nebûna îmkanatên xwendine, nikare 
here xwendingehê da ku ji zanistên 
serdem mifahê wergire, lê bi vî halî 
jî nêrîn û ramana wî weke miroveke 
welatparêz û azadîxwaz cihê heyrîn û 
şanaziyê ye.
Me’sûme Elîremayî derheq bi jiyana 
xwe ya hevpar dibêje: “Bi sedema 
nexwendewarbûna min, her di zaro-
kiyê de min tevî bab û dayîk û xûşk û 
birayên xwe dest avêt karên cotkariyê 
da ku bikarim hinek ji barê giran a ser 
milêmalbata xwe sivik bikim. Serbarê 
vê ku temenê min pir kêmbû, lê sala 
1977’an (1356) min tevî “Elî Recebî” 
ku hevgundiyê min bû, jiyana hevpar 
ava kir û berhema jiyana me jî du keç 
bi navên Gulzar û Bihar û du kur bi 
navên Karzan û Kawan in”.
Me’sûme Elîremayî  çavaniya nasyari-
ya xwe tevî PDKÎ weha bas dike: 
“Piştî herifîna rejîma Paşatiyê di Îranê 
de, herçend bo midehek kêm bû, lê 
keş û hewaya seranserî Îranê bêhna 
azadiyê dida, lewra piştî pitir ji 30 sal 
xebata nepenî, roja 11’ê Reşemaya 
sala 1978’an(1357)PDKÎ xebata xwe 
ya eşkere ragehand û, daxwaz ji xelkê 
û bitaybet xortên Kurdistanê kir ku, 
piştevaniya PDKÎ bikin û hekî bikarin 
bên û tevlî refa pêşmerge bin. Bi xweşî 

Me’sûme Elîremayî: 
 “Sala 1988’an min karî bo cara yekemîn rêberê xwe Dr. Qasimlo ji nêzîk ve 

bibînim. Jiber ku dîtina wî hêviya min ya çend salî bû”.

H: Arif Vêlzî

Me’sûme Elîremayî digel hevjînê xwe Elî Recebî û zarokên xwe

ve piraniya xelkê Kurdistana Rojhilat bersiva banga PDKÎ dan û 
deste deste û kom kom hatin û tevlî PDKÎ bûn. Her di pêvajûya 
tevlî bûna xelkê bi refên pêşmergên PDKÎ de, hevjîna min Elî û du 
birayên xwe bi navên Cebar û Muxtar bûne pêşmerge û çeka şeref û 
namûse kirin milê xwe.
Piştî fermana cîhad yê Xumeynî şerê seranserî li Kurdistanê dest 
pêbû, PDKÎ jî bona vê ku bajar û gundên Kurdistanê di encama 
şer de wêran nebin, pêşmerge ji bajar û gundan derxistin û ber bi 
çiyayên Kurdistanê şandin û, malbatên wan jî di nava gund û bajaran 
de man û îşkence û bêrêziyê zede bi wan re dihatin kirin.
Lewra bi neçarî di demsala Havîna sala 1988’an (1367), min bi hay-
dariya Hizbê, dev ji jiyana xwe berda û tevlî refên pêşmergên PDKÎ 

bûm û tevî hevjînê xwe bûm pêşmerge. Piştre bi sedema 
terbiyet û elimandin û xwedîkirina zrokên xwe, neçar 
mam ku destan ji pêşmergatiyê bikişînin, lê di hember 
de weke endameke çalak û dilsoz ya PDKÎ min karê 
hizbî kir û heya niha jî hêz berdewam im”.
Me’sûme Elîremayî piştî xebata xwe ya dûr û dirêj, 
derheq bi çavnihêriyên xwe ji PDKÎ û hevjînê xwe weha 
dibêje: “Çavnihêriya min ji Hizba Demokrat ev e ku her 
weke berî, Hizba xweştevî û hêviya xelkê Kurdistanê 
bimîne û ew pirensîp û bûhayên ku berê di nava Hizbê 
de hebûn, niha jî her bimînin û, herweha çavnihêriya 
min ji hevjînê min eve ku, her pêşmerge bimîne û rêya 
şehîdan bernede heya gihîştina bi armancên wan”.
Me’sûme Elîremayî roja herî xweş a jiyana pêşmergatî û 
siyasî ya xwe weha tîne ziman: “Jiyana di nava şoreş û 
xebatê te pir e ji bîreweriyên xweş û ne xweş, lê bîrew-
eriya herî xweş ya min, ev ku sala 1988’an (1367) min 
karî bo cara yekemîn rêberê xwe Dr. Qasimlo ji nêzîk ve 
bibînim. Jiber ku dîtina wî hêviya min ya çend salî bû”.
Me’sûme Elîremayî herweha roja herî nexweş a jiyana 
xwe weha tîne zimen: “Bîreweriya min ya herî nexwş 
jî her şehîdketina Dr. Qasimlo bû, jiber ku birastî ez 
êşandim, bi qasekê derbek giran ji min xist ku niha 
jî nikarin baweriyê bi vê bikim ku Dr. Qasimlo şehîd 
ketiye”.
Me’sûme Elîremayî rû li keç û jinên Kurdistanê dike 
û bi vê gotinê dawiyê bi hevpeyvîna xwe tîne: “Weke 
endameke PDKÎ daxwaza min ji jin û keû û dayîkên 
Kurdistanê ev e ku, her weke heya niha piştevan û 
alîkarê xweşk û birayên xwe yên pêşmerge bûne, ji 
niha şûn de jî her berdewam bimînin, zarokên xwe 
bi nîştimanperwerî perwerde bikin, serdana malabata 
şehîdan bikin û hevkariyan wan bikin, çavnihêriya min 
ev e ku rê nedin dar û desteyên rejîmê zarok û bira 
xûşkên pêşmerge û malbatên şehîdan têkilî madeyên 
hişber bikin û herweha rê nedin ku bibin endamê Besîc û 
dezgehên din ên rejîmê”.
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hezaran hevwelatiyên Kurd, ev maf bûn 
ku bo gelê Kurd bi rewa dizanîn û heya 
niha jî pêvajoya han dirêjî heye.

Em vê rastiyê dizanin ku heta sîstemek 
demokratîk di Îranê de nehê damezi-
randin, rewşa mafê mirov di sîstema 
komara Îslamî a Îranê dê herwisa wê 
bimîne, û xelkê azadîxwaz ên Îranê û 
bixasmanî neteweyên bêpar ên Îranê 
û li servey hemiyan neteweya kurd li 
mafê mirov dê bêbeş bimînin.
Em roja cîhanî a mafê mirov li hemû 
xelkê mirovdost ê cîhanê û bixasmanî 
xelkê kurdistanê pîroz dikin, û hêvî-
dar in ku ev roj bibe sedema yekrêzî û 
yekdengiya civaka cîhanî û bixasmanî 
Kurdistanê.

10’ê Çileya Pêşîn roja cîhanî ya mafên mirovan

Her sal 10 Çileya Pêşîn wek roja 
cîhanî ya mafên mirov ji aliyê 

rêkxistina NY ve hatiye diyarîkirin, û li 
sala 1948’an piştî şerê duyem yê cîhanî, 
rêkxistina NY di kombûneke giştî de 
roja 10 Çileya Pêşîn wek roja cîhanî 
ya mafên mirov destnîşan kir, û ji wê 
demê ve, ev roj bi awayekî fermî hate 
nava edebiyata siyasî ya cîhanê, ku bi 
carnameya cîhanî ya mafê mirov hatiye 
naskirin, ku nirxeke baş bi mirovahiyê 
bexşîn.
Carnameya han li 30 xalan pêk hatiye 
ku di wan xalan de amaje bi mafên 
destpêkî ên mirov dike, û heya niha bi 
300 zimanên cîhanî hatiye wergêrandin. 
Lê mixabin piştî derbazbûna 67 sal bi 
ser carnameya cîhanî ya mafê mirov 
de, niha jî mafên mirovan li hinden 
welatên cîhanê û bixasmanî di welatên 
Rojhilata Navîn de wek dewleta Îranê 
tê binpêkirin.

Li gor amaran %98 ji darvekirinan li 

Rojhilata Navîn de tê encamdan, û Îran 
jî piştî welatî Çînê di pileya duyem 
de ye di warê darvekirinê de, û kirîza 
mafên mirov û şerê desthilatdarên 
dîktator di welatên Rojhilata Navîn de 
bûye sedema vê ku bi milyonan pena-
ber di vê deverê de aware bibin, û mefê 
jiyanê li piraniya xelkê hatiye standin.

Îran yek ji wan welatan e ku dengê 
erê daye carnameya cîhanî ya mafê 
mirov, lê mixabin di tu demekî de 
xalên carnameya mafên mirovan cîbicî 
nekiriye, û di vî welatî de mafên mirov 
bi awayekî sîstimatîk û li gor yasayê 
tê binpêkirin. Bixasmanî piştî hatine 
ser kar a Hesen Rûhanî mafê mirov 
di wî welatî de xirabtir ji caran bûye, 
û komara Îslamî a Îranê di wan çend 
salên derbazbûyî de carnameya mafê 
mirov bi mafên rojawayiyan dide zanîn, 
û hewil dide ku mafê mirovan a Îslamî 
li cihê carnameya cîhanî ya mafê mirov 
danê, ku darvekirin, dest birîn, pê birîn, 
ziman birîn, cudahiya olî û netewî û... 
hewd, beşeke ji mafê mirovan a Îslamî.

Pirsa Binpêkirina mafên mirov ji aliyê 
rejîma komara Îslamî a Îranê ve di 
çend salên derbazbûyî de ji aliyê kom 
û komelên navdewletî ve ketiye ber 
rexneyan, lê serbarê pêlên rexneyên 
navdewletî hêj tepeserî kirin, girtin, 

destbiserkirin, îşkence, darvekirin û... 
hewd, ji aliyê welatê Îranê ve hertim 
dirêjî heye, û roj nine ku di girtîgehên 
wî welatî de girtî bi mehaneyên curbu-
cur nehêne darvekirin.

Di Kurdistanê de jî, her di destpêka 
hatine ser desthilata komara Îslamî, des-
thilatdarên wê rejîma şerxwaz asayêş 
û ewlehiya xekê Kurd xirabtir ji caran 
kirin, û rewşa mafê mirov di kurdistanê 
de gihîşte kopika cinayetên xwe, û her 
di destpêka desthilatdariya wê rejîma 
xwesepîner, wê rejîmê parastina mafên 
gelê Kurd di Îranê de bi fitwaya cîhadê 
li dijî neteweya Kurd dest pê kir, ku 
şerê sê mehan, mînak e bo wê rastiyê, 
piştî vê darvekirin û şehîdkirina bi 

Kurdistanmedia: Rêûresima 
şeva Yelda, 85’emîn salvegera 

jidayîkbûna Dr. Qasimlo ji aliyê 
Yekîtiya Ciwanan ve hate lidarxistin.

Êvariya Duşemî 21’ê Çileya Pêşîn a 
2015’an, beramber 30’ê Sermawêz a 
2715’an a Kurdî, rêûresma şeva Yelda, 
85’emîn salroja jidayêkbûna Dr. Eb-
dulrehman Qasimlo, rêberê gelê Kurd 
û sekreterê berê yê Partiya Demokrat 
a Kurdistana Îranê, ji aliyê Yekîtiya 
Ciwanên Demokrat a Kurdistana Îranê 
ve, bi beşdariya hunermendekî ciwan, 
li binkeya Deftera Siyasî a Partiya 
Demokrat de bi rê ve çû.
Yekîtiya Ciwanan bi armanca rêzgirtina 
ji xebat û jiyana rêberê naskirî yê Kurd, 
şehîd Dr. Qasimlo ku di nav Yekîtiya 
Ciwanan de jiyana siyasî  û rêxistinî ya 
xwe dest pê kirbû, hemû salekê di sal-
roja jidayîkbûna navbirî de, ku hevdem 
e digel şeva Yeldayê, rêûresmeke bi coş 
û heyecan bi rê ve dibe.
Rêûresma bi ragirtina çend deqeyan 
bêdengî ji bo rêzgiritn ji riha pak ya 
şehîdan û “Vîdeo Kilîp”ekê ku bi vê 
minasbetê hatibûn amadekirin, dest 
pêkir.

  Rêûresma şeva Yelda li binkeya Deftera Siyasî a PDKÎ de hate lidarxistin

Piştre peyama Yekîtiya Ciwanan ji 
aliyê “Emîn Îbrahîmî” endamê heyeta 
rêveberiya Yekîtiya Ciwanan ve hate 
pêşkêşkirin.
Her sal di vê bîranînê de, wek karekî 
sembolîk, hindek heval ji bo pêxis-
tina momê têne diyarîkirin, îsal jî di 
bîranîna salroja jidayîkbûna rêberê 
naskirî ê PDKÎ de, ku tekoşîna rêxistinî 
ya xwe di Yekîtiya Ciwanan de dest 
pê kiribû, ciwanek ku nû hatiye nav 
rêza Yekîtiya Ciwanan, xatûn “Bêrîvan 
Ezîmî” moma 85 saliya jidayîkbûna Dr. 
Qasimlo pêxist.
Di beşeke din a vê rêûresmê de, rêzdar 
“Têmûr Mistefayî” endamê Deftera 
Siyasî a Partiya Demokrata Kurdistana 
Îranê axivt, û navbirî di axaftina xwe 
de îşare bi jiyan û xebata Dr. Qasimlo û 
şeva Yeldayê kir.
Piştre rêzdar “Tahir Xelîlî” pêşmergê 
berê yê Partiya Demokrat û huner-
mendê naskirî yê Kurd, stranek ji bo 
beşdaran pêşkêş kir.
Di beşeke din a vê rêûresmê de,  xatûn 
“Nahîd Husênî”, helbestvana Kurd-
istana Rojhilat û endama Komîteya 
Navendî a Partiya Demokrat, helbestên 
kilasîk yên kurdî li jêr navê “Nalî” û 

“Mehwî” pêşkêş kir.
Li gor her salî, di vê bîranînê de bi awayekî sembolîk çend hevalên ku rojbûna wan 
hevdem e digel şeva yeldayê, ji aliyê Yekîtiya Ciwanên Demokrata Kurdistana 
Îranê ve hatin xelatkirin.
Di beşeke din a şeva şahiyê de, du hunermendên ciwan, bi navê “Huşyar Kerîm” û 
“Şînar Necîb” ku li bajarên Hewlêr û Silêmaniyê ji bo vê rêûresmê  hatibû gazîki-
rin çend stran pêşkêş kirin.

Bi armanca rêzgiritn ji huner û hunermend û beşdarên vê rêûresmê, ji aliyê Yekî-
tiya Ciwanan ve lewha  rêzgirtinê  pêşkêşî wan hate kirin.
 Di aliyê din a vê rêûresma şeva yeldayê de, serkevtiyên 11’emîn fistîvala 
“Pêşmerge” û çend çalakiyên din yên ciwanan ku di meha Çileya Pêşîn bi boneya 
roja Pêşmergên Kurdistanê, ji aliyê Yekîtiya ciwanên Demokrata Kurdistana Îranê 
ve bi rê ve çû bû, û herwiha çend hevalên ku piştî kongireya 8 a Yekîtiya ciwanan, 
alîkariya bê navber bo rêxisitna Yekîtiya ciwanan kiribûn rêz ji wan girtin.
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Pirtûka “Zimanê me” hate çap û belavkirin

Gotinên 
Navdaran

Yên ku şeraba xortaniyê tehmand-
ibin, di dinyayê de ji xwe pê ve kesî 
nabînin.
Fîrdewsî

Ji xewnên xortaniya xwe bi dûr 
nekevin.
Sciller

Li ser gihandina xortan raweste, ji ber 
ku di vê riyê de xemsariyek dikare 
hebûna welêt mehû bike.
Arîstoteles

Jiyana rastiyê bêdawî ye.
F. Herczeg

Nîvrastî pirraniya caran dereweke 
muezem e.
Franklin

Rastî ji derengmayinê hez nake.
Seneca

Tiştê ku mirovan birîndar dike, rastî 
ye.
Napoleon

Mirovatî hewcedarî rastiyê ye.
Bacon

Filozof pîlotê xwezayê ye, gava ku 
dixwaze bibe buhuştê ber bi dojehê 
ve tête kişandin.
Bernard Shaw

Felsefe mîkroskopa ramanê ye.
Victor Hugo

A: Firat Cewerî

Payîza Kirmaşanê ji çavên kamêrayan ve

Ajansa Kurdpa: pêşangeheke 
wêneyî ji berhemên 15 huner-

mendên Kurd li Kirmaşanê hate 
vekirin. 

Li gora nûçeya nûegihanên navxwe 
15 hunermendên wênegir bi kom-
kirina wêneyên payîza Kirmaşanê, 
pêşangehek ji ciwaniya vê demsalê bi 
rê ve birin.

Di vê hewla hunerî de, 24 wêne ji 
payîza bajarê Kirmaşanê hate nîşan 
dayîn.
Pêşangeh roja borî li hola kolêja 
ferheng û hunera zanistî-karbordî a 

yên edebî ên weke Mihemedelî Soltanî, 
Qutbedîn Sadiqî, Xolamhusên Kerîmî 
Dostan, Ehmed Qazî û çendîn kesatiyên 
din ên edebî, pêşekiya pirtûkê nivîsandine.

Her derheq bi çap û belavbûna pirtûkên 
Kurdî di Rojhilata Kurdistanê de, “Îrec 
Êbadî” yê helbestvan, nûser, wergêr û 
rojnamevanê Kurd ve du pirtûk hatin çap 
û belavkirin.

Pirtûka “Elif – Tennaz û betal pa” ku 
hejmarek gotin û metelokan ji xwe digire 
û herweha pirtûka “Hezî Nemame sewze-
kanî medrese” jî bi destê vê kesatiyê Kurd 
ve hatiye çap û belavkirin.

jansa Kurdpa: Pirtûka “Zimanê 
me” ku ji hejmarek namîlkeyên bi 

zimanê Kurdî pêk tê, 2 hezar dane jê 
hatin çapkirin.

Ligorî rapora Kurdpa yê, pirtûka 
navbirî li dawiya dehika 70’yan ji aliyê 
“Kamran Rehîmî” nûser, lêkoler û ro-
jnamevanê Îlamî ve hatiye nivîsandin 
û ji aliyê “Elî Heyat” mamostayê za-
nîngehên Îlam û Kirmaşanê ve hatiye 
çap û belavkirin.

Pirtûka navbirî bas ji pêvajûya ka-
milbûn û guherîna zimanê Kurdî taya 
Başûr dike.

Eva di demekê de ye ku çendîn kesti-

Kirmaşanê hate vekirin û heya 
dawiya vê hefteyê berdewam dibe. 
Li gora gotina berpirsê Civata 
Sinemaya Cewan a Kirmaşanê 
berhemên nîşandanê, bi %40 
daşikandin bi kiryaran tê firotin û 
pereyê wê jî bo karê xêrxwaziyê 
ye. 

Kameran Rezayî bi nûçegihaniya 
Mêhr ragehandiye ku Soma Haşimî 
û Meryem Şehbazî û Behar Etabekî 
û Husên Riyahî, û Emîr Rîzwendî 
û ..hwd berhemên xwe div ê 
pêşangehê de nîşan didin.

Ajansa Kurdpa: Fîlmeke Kurdî 
bi navê “vegere” ji derhînan 

keçeke Kurd ya bajarê Şinoyê, di 
sînemayên Tehranê de tê nîşandan. 

Li gora nûeyan fîlmeke dekomentarî 
ya Kurdî ku li jêr navê “vegere” ji 
derhînan Marya Mawetî xelkê bajarê 
Şinoyê di festival navneteweyî ya 
Sînema Heqîqet de beşdarî kiribû, di 
sînemayên Tehranê de belav dibe. 

Fîlma Kurdî ya “vegere” çû ser perdeya sînemayên Tehranê

Naweroka vê fîlmê bas ji dayîkekê dike 
ku çavnihêrê du keçên xwe yên 14 û 
15 salî dike ku ji aliyê girûpa terorîstî 
ya DAÎŞ ve hatine revandin û piştî çar 
mehan êxsîriyê ji detsê DAÎŞ filitîne.

Ew film di kempa Kurdên aware ên 
Êzidî li nêzî Duhokê hatiye çêki-
rin, ku îro li sînema “Filistîn” û roja 
pêncşemiyê jî li sînema “Pedîde” wê 

Ajansa Kurdpa: Fîlma “Mihemed 
Resûl ellah” ji pêşbaziyên xelata 

Oskar hate derxistin.

Li gora nûçeyên ku hatine belavki-
rin, fîlma “Mihemed Resûl ellah” ji 
derhînan Mecîd Mecîdî ku bo wergir-
tina xelata Oskar beşdarî kiribû, ji van 
pêşbaziyan hate derxistin.
Fîlma “Mihemed Resûl ellah” roja 
Pêncşemiyê ji aliyê akademiya Oskar 
ve, ji dewra pêşbaziyên Oskar hate 

Fîlma “Mihemed Resûl ellah” ji pêşbaziyên xelata Oskarê hate avêtin
derxistin, û nekarî serkevtinê bi dest 
bixe.
Fîlma “Mihemed Resûl ellah” tenê 
nûnerê Îranê li 88’emîn deweray xelata 
Oskar tê hesibandin, û bi derxistina vê 
fîlmê ji rîza pêşbaziyan, Îranê nekarî 
roleke girîng di warê navneteweyî de 
bilîze. 
Fîlma “Mihemed Resûl ellah” zê-
detirîn xerc li dîroka sînemaya Îranê de 
hebûye, û li gora nirxandina “Halîwûd 
reporter”ê xercê vê fîlmê bi nirxa 

navgîn 100 milyard Dolar xerc rakiriye. 
Esxer Ferhadî derhîner û senaryonivîsê 
Îranê, bi çêkirina fîlma “Cudahiya 
Nadir ji Sîmîn” karî ku xelata Oskar ya 
sala 2012 ji beşa zimanên “ne Îngilîzî” 
bi dest bixe.   
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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
Bersiv: Cerîfk/sivnik

2-Li dur te wertêt û te nagêt.
Bersiv: Şûtik/ Doxîn

3- Mêzera Sultanî, bê dest û pê çu ser 
banî.
- Tiştê min tiştanî, ne pê pêvene ne 
panî, bi xwe diçite ser banî. Bersiv: 
Dûkêl/kadî

4-Metelok metête, Qeşey rîte devê te.
- Birinca bi şel û şepik. Bersiv: Îprax

5-Uşe keru, bi dû min ra weru.
- Zivistanê bi şul, havînê betal.
- Hîno mîno, du qîno.
- 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.
Bersiv: Bagurdan/Pangor

6- 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 
çiyaye, bi sere de tê baran û baye, 
girêdane bi werîsaye, malbat tev libin 
razaye.
- Mûyên k`aran, li ser daran, di bin de 
distirin bi hezaran. Bersiv: Xîvet/kun

7- Serevraz kî dê vala bit, sernişîv kî 
dê tijî bit.
- Ser spiye, ne meleye, pê paniye ne 
deveye. (!)
- Demê sernişîv diken tijî dibit. Ber-
siv: Kolav

Zimanê Kurdî

Xwendevanên hêja! 
Hûn dikarin bersiva 

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

me re bişînin
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