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L i dîroka du sedsalên borî de li Îranê,  li 

çendîn kêliyên cuda de, êrîşî ser balyozx-

aneyan û talana cihên diplomatic hatiye kirin.

Reftareke bi tewahî na siyasiyane û bi dûr ji 

norm û orfên navneteweyî ku bi awayekî ji 

awayan Îran alahilgir û xwedî rêkordê wê ye.

balyozxane nûneratiya hertimî ya welatekê 

di nav welateke din de ye, Carina cihê akincî 

bûna balyoz yan nûnerên welatên bîhanî di 

nav balyozxaneya wî welatîd de ye. Li gora 

girê besta Viyenê derheq pêwendiyên siyasî 

(madeya 22, 24, 30) balyozxane û arşîv bel-

geyên wan cihan û herwis acihê mana kar-

sazan mafê parastîbûna siyasî (mesûniyeta 

siyasî) hene.
Lê di Îranê de, dîroka talankirina balyozx-

aneyan û endamên akinciyê balyozxaneyan 

dîrokeke dûr û dirêj heye. Piraniya van nêrîşan 

bingeha wan ya ayînî hebûye, û kesên ayînî 

û axûndan pilan ji bo wan kiryarên de sîplo-

matîk darêtine, bo mînak:

Êrîşa li ser balyozxaneya Rûsiyê li Îranê 22’ê Rêbendana 

1207’an deDagîrkirina balyozxaneya Amerîka di sala 1358 (1979) ’an de

Êrîşa bo ser balyozxaneya Erebistanê sala 1366’an de

Êrîşa li ser balyozxaneya Rûsiyê di sala 1366’an de

Êrîşa li ser balyozxaneya Danmarkê li sala 1385’an de

Êrîşa li ser dîplomateke Koveytî li sala 1387’an de 

Êrîşa li ser balyozxaneya Pakistanê li sala 1387’an de

Êrîşa li ser konsolxaneya Erebistanê li sala 1389’an de li 

MeşhedêÊrîşa li ser balyozxaneya Birîtanua di sala 1390’î de

Êrîşa li ser balyozxane û konsolxaneya Erebistanê li Tehran û 

Meşhedê li sala 1394’an de

Dîrokeke pirr ji destdirêjî û talanê
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Alaya Kurdis-
tanê wê hertim 

pêlan bide

Agehdarî, Cejna 2’ê Rêbendanê li welatê Biljîkê 

Peyama pîrozbahiyê a Mistefa Hicrî bi boneya 
serê sala nû a Zayînî

Kurdistanmedia: Mistefa Hicrî sekreterê Giştî ê PDKÎ bi weşandina 
peyamekê hatina sersala nû a Zayînî li Xiristiyanên Îran û Kurdis-

tanê pîroz kir

Deqa peyamê: 

Bi boneya sersala nû a Zayînî û herwisa jidayîkbûna Îsayê Mesîh (s.x) ez 
pîrozbahiyê li hemû peyrewên ayînê Mesîhî, bi taybetî wê beşa akinci-
yên Îran û Kurdistana Îranê dikim, ku bi dirêjahiya salên deshilatdariya 
Komara Îslamiya Îranê, tenê bi sedema cudahiya ayînî, di bin zext û zorê 
û bêhurmetîpêkirina vê rejîmê de bûn.

Sala 2015’an pirr bû ji şer û têkderî û kuşt û kuştar li raserî cîhanê de, 
û herwisa li herêma Rojhilata Navîn de, û bi taybetî şerê mezhebî yê 
ku agirê wî şerî ji aliyê Komara Îslamiya Îranê ve hate geşkirin, canê bi 
hezaran mirovî jê stand. Bi vê hêviyê ku sala 2016’an salekî pirr ji aştî di 
navbera hemû ayîn û neteweyan de be. 

PDKÎ
Sekreterê Giştî
Mistefa Hicrî

Kurdistanmedia: Komî-
teya PDKÎ li Biljîkê 

bi armanca bilindnirxan-
dina 2’ê Rêbendanê sal-
vegera avakirina Komara 
Kurdistanê rê û resmê bi rê 
ve dibe.

 Navanîşan:

Heistraat 390
2610 Wilrijk
Bilît: 15 Euro
Bo zarokan 5 Euro
30/01/2016
14-20
Têkilî:  0489395030   
 E-mail:pdkibelgium@gmail.com
Komîteya PDKÎ li Biljîkê

Konseya Ewlekariya NY bi tundî êrîşa li ser 
balyozxaneya Erebistanê mehkûm kir

Kurdistanmedia: Konseya Ewlekariya NY bi tundî êrîşa li 
ser balyozxaneya Erebistanê şermezar kir, û daxwaz ji her 
du aliyên nakok û neteba kir, ku bona aramkirina rewşê 
hewlê bidin.

Nûnerê Erebistanê li NY de dibêje ku pêwendiyên wan 
yên bi Îranê re tenê wê demê asayî dibin, ku Îran dev ji 
destêwerdana di nava karûbarên navxweyî ên welatên 
herêmê de berde.

Konseya Ewlekariya NY roja 4’ê Çileya Paşîn (14’ê 
Befranbarê) bi derkirina daxuyaniyekê bi tundî, êrîşa li ser 
balyozxaneya Erebistanê li Îranê de şermezar kir. Di vê 
daxuyaniyê de bi tu awayî îşare bi bidarvekirina Şêx Nemr 
nehatiye kirin, û daxwaz ji Îranê hatiye kirin ku dîplo-
matan û heyiyên wan (darayiya wan) û balyozxaneyan 
biparêze. 

Di vê daxuyaniyê de hatiye ku: “Endamên Konseya Ew-
lekariya NY bi awayê herî tund êrîşa li ser balyozxaneya 
Si’ûdiyê li Îranê û konsolxaneya wî welatî li Meşhedê 
şermezar dikin”. Konseya Ewlekariya NY di vê daxuy-
aniyê de bas ji vê kiriye, ku vê êrîşê xisareke micid li pey 
xwe hebûye. 
 
Piştî vê bûyerê Behrêynê jî hemû pêwendiyên dîplomatîk 

Gurriya agir,  û tenê  mana Îranê

digel rejîma Îranê qut kirin,her di vê pêwendiyê 
de welatê Sûdanê jî ragehand ku balyozê rejîma 
Îranê di Sûdanê de derxistiye, û bi vê şêweyê 
pêwendiyên xwe jî qut kirine.

Welatê Kuvêtê jî di doma mehkûmkirina 
destêwerdana rejîma Îranê di kar û barên 
welatên navçeyê de û bi taybet jî welatên 
Îslamî 3 dîplomatên rejîma komara Îslamî a 
Îranê ji Kuvêtê derxistin.

Opozisyona Demokratik a Sûriyê jî piştevaniya 
vê biryara Erebistana Si’ûdî di warê qutkirina 
pêwendiyên xwe ligel rejîma Îranê dike, û 
destêwerdana rejîma Îranê di navçeyan de bi 
tundî rexne kir.

Alman û Firansa jî ev kiryara hêzên besîc yên 
rejîma Îranê mehkûm kirine. Duh Bankî Mon 
sekreterê Rêxistina  Neteweyên Yekgirtî di 
gotûbêjekê de, ev êrîşa li ser balyozxaneya 
Erebistana Si’ûdî di Îranê de mehkûm kiribû.
Erebistana Si’ûdî li ser vê kiryara ne de-
mokratîk û ne dîplomatîk a rejîma Îranê, 
hawara xwe bo Konseya Ewlekariya NY re 
şandibû.

Amîne Resûlî:

 ‘Rojên şehîdkirina Dr. 
Qasimlo û Dr. Şerefkendî 

rojên herî nexweş ên jiyana 
min bûn, ku tu caran ji 

bîra min naçin”.
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S e r g o t a r

Kerîm Perwîzî

Dengê çewtkirî yê 
gel

Di van rojan de, li Erebistanê 
kesayetiyeke Şî’e bi navê Şêx 

Nemir, hate îdamkirin ku bû sedem 
tûrebûna hejmarek ji tundrewên 
mezhebî li Îranê, û herwisa bû 
sedema helwestgirtin  û dijkiryara 
deshilatdarên Komara Îslamiya Îranê.

Eva ku ew kesayetiyê Şî’e di Erebi-
stanê de tawanbar bû yan na, mijara 
basa me nîne, lê hinek ji helwest û 
bertekên di dema bûyeran de, mirov 
neçar bi bîrkirineke ser ji nû ve, li ser 
axivtinan û heya tewahiya bawerî û 
kiryarên aliyên siyasî û kesayetiyan 
dike.

Îdamkirina vî şêxî di Erebistanê de, 
diyare ku rêberên rejîma Îranê tûre 
û nîgeran dike, û xwezayî ye ku di 
bûyereke bi vî rengî de, eql û lojîka 
wan ya siyasî têk here, û axivtinên 
tund bikin. Jiber ku ew şêx û kesên 
din ên wekî wî, bo mînak Hesen 
Nesrullah li Lubnan, mohreyên wan 
bixwe  ne, û sermayedanîneke zêde li 
ser kirine, û dema ku gopaleke destê 
xwe ji dest didin, nerehet dibin û ber 
xwe winda dikin. 

Lê li vir û wir de, kesên din hene ku 
xwe wekî kesên cihê baweriya xelkê 
dizanin, lê di van bûyeran de, derûn û 
kirûka rastîn ya xwe nîşan didin. 
Dema xwe ku rejîma Komara 
Îslamiya Îranê ya terorîst di dadgeha 
taybet bi karesata restorana Mîko-
nosê li Almanyayê de hate meh-
kûmkirin, û destê wê yê terorê ji bo 
hemû cîhanê eşkere bû, û kesên bi 
nav nûnerê xelkê Kurd û di rastî de 
nûnerê rejîma Îranê li meclîsê de, ew 
dadgeh mehkûm kirin, bedela vê ku 
terorkirina 

Kurdistanmedia: Mistefa Hicrî serdana Komeleya 
Şoreşger a Zehmetkêşan a Îranê kir, û pêkve bas ji 

rewşa siyasî û guhertinên herêmê û herwisa Kurdistana 
Rojhelat kirin. 

Li gora nûçeya ku gihaye Kurdistanmedia, Roja Çarşemiyê 
2’ê Befranbarê heyeteke PDKÎ bi serperestiya rêzdar Mistefa 
Hicrî sekreterê giştî ê PDKÎ serdana Komeleya Şoreşger a 
Zehmetkêşan a Îranê kir, û ji aliyê heyeta rêberiya Komeleya 
Şoreşger a Zehmetkêşan a Îranê bi serperestiya Ebdullah 
Mohtedî sekreterê giştî yê vê partiyê ve hate pêşwazîkirin. 

Di vê hevdîtinê de baseke siyasî li ser rewşa siyasî û 
guhertinên herêmê wekî DAÎŞ û kêşeya Sûriyê û pirsa Kurd li beşên din ên Kurdistanê hatin kirin, û di beşeke din ya vê 
hevdîtinê de her du aliyan bas ji Îranê bi giştî û Kurdistana Rojhilata bi taybetî hate kirin, û li ser siyasetên rejîma Îranê piştî 
lihevkirina ligel Rojava domandin û tundtirkirina rewşa serkutê li ser azadîxwazan û neteweyên blindest ên Îranê axivîn.

Herdu alî herwisa li ser vê baweriyê bûn ku serbarê zeqtirbûna kêşeyan di navbera baskên rejîmê de, tu yek ji wna bandên 
deshilatê, ji bilî serkuta zêdetir tu tiştek jib o xelkê Îranê û Kurdistanê nînin.

Di vê hevdîtinê de bas ji şanoya hilbijartinê û ya meclisa Şêvra Îslamiya Îranê û çawaniya helwestgirtina her du aliyan û 
hêzên din ên Rojhilat hate kirin. 

Di dawiya vê hevdîtinê de bas li ser çawaniya alîkariya zêdetir ya du aliyan û hêzên din ên Rojhilat hate kirin, û herdu alî 
hevhizir bûn ku dibe hewla zêdetir bidin bo lihevnêzîkbûna aliyan û bi rûniştin û diyalogê nehêlin ku nakokî bimînin, û 
dersê ji derbazbûyî wergirin, bona çêkirina gotareke hevbeş û pêkve alîkariyan bikin, bo her karekî ku di pêşerojê de hewce 
ye.

Mistefa Hicrî serdana Komeleya Şoreşger a Zehmetkêşan a Îranê kir

Komeleya Mafên Mirovan: Metirsiya komkujiyê di Kurdistana Tirkiyê 
de heye

Kurdpa: Komeleya Mafên Mirovan a Tirkiyê daxuy-
aniyek belav kir, û têde bas ji metirsiya komkujiyan 

di Kurdistana Tirkiyê de kir, û daxwaz ji hêz û aliyên 
demokrat û civaka navneteweyî kir ku bi hawara xelkê 
Kurdistana Bakur de herin.

Li gora vê daxuyaniyê xelkê çendîn bajarên Kurdistana Tir-
kiyê wekî akinciyên navçeya Sûr a Amedê, Nisêbîn, û...hwd 
hatine neçarkirin ku mal û halê xwe bi cih bihêlin, lewra ew di 
rewşeke pirr dijwar û hestiyar û neyasayî de jiyan dikin. Deshi-
latdarên Tirkiyê bona serkutkirina hin kesên çekdar ku çeperan 
û rêbendan çêdikin, siyaseta serkutkirina hemû xelkê herêmê û 
binpêkirina mafên mirovan bi riyên herî tundûtîj bi kar tîne, û xelk li jêr êrîşên herî tund yên hêzên ewlehiya Tirkiyê, hêzên 
polîs ên taybet bi operasyonan, û bi taybetî tîmek bi navê “ Tîma Esedullah” de ne ku ew girûpeke çekdar a faşîst û cehadî 
ye. 
Komeleya Mafên Mirovan a Tirkiyê herwisa radigehîne ku: “Di Navbera rojên 24.07.2015 -09.12.2015’an, 157 kesên 
medenî canê xwe ji dest dane. Lê hejmara kuştiyên kesên çekdar di ber destên me de nînin, jiber ku ew şer şerekî qirêj û 
pirr ji tundûtîjiyê ye. Dezgeha Dadweriyê ya Tirkiyê ji kar ketiye”.

Di beşeke din ya daxuyaniya Komeleya Mafên Mirovan de hatiye: “Ji roja 16.08.2015’an ve heya niha dewleta Tirkiyê 32 
caran rewşa awarte li heşt navçeyên Amedê, û 9 caran li sê herêmên Mêrdînê, 7 caran rewşa awarte li du herêmên Şirnaxê, 
û 4 caran rewşa awarte û qedexeya hatûçûnê li herêmeke Hekariyê, û herwisa li herêmên wekî Mûş, Warto, Batman, 
Sason,Elazîx, û Arîcakê ragehandine”. 
Komeleya Mafên Mirovan digel vê ku bas ji beşdariya fermandarên payebilind yên arteşa Tirkiyê ji 14.12.2015’an şûnda di 
van êrîşan de dikin, bas ji vê jî dike ku dewleta Tirkiyê wekî dehka 1990’î siyaseta serkutkirinê bi kar tîne, û ew şer şerekî 
qirêj, tundûtîj û bê encam e, û Tirkiyê hemû qewl û sozên xwe yên ku derheq berçavgirtina mafên mirovan dane Saziya 
Mafên Mirovan ya NY û Yekîtiya Ewropayê binpê kirine”.
Herçend sala 2012’an dewleta Tirkiyê û PKK lihev kirin ku şer ragirin, û PKK gerîlayên xwe bi tewawî ji xaka Kurdistana 
Bakur vekişîne, lê ew lihevkirin ser negirt, û cardin şer û pevçûnan dest pê kir, ku her yek ji wan aliyan hevdu bi têkdana 
piroseya aştiyê tawanbar dikin.Dom R:3
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Kurdpa: Binyata “Karingî” di çendîn civînên taybet de, pirsyarên tay-
bet derheq bi mijarên herî girîng ên siyaseta derve ya welatên cîhanê 

di sala dahatî wate 2016’an de, ji karnas û pisporên karûbarên navnetewî 
kirine û, wan jî li gorî nêrîn û ramanên xwe bersiv dane.

Li gorî nûçeyên belavbûyî, di bersiva wan pirsyaran de:
“Tomas Karotêrz” birêveberê beşa aştiyê di binyata Karningî de dibêje, “Mijara 
herî girîng di siyaseta sala dahatî ya YE, wê girêdayî be bi Amerîka û hilbi-
jartinên serkomariya Amerîkayê. Navbirî herweha dibêje ku, herçend encama 
hilbijartinan nahê pêşbînîkirin, lê egera vê yekê heye ku berbijêrê komarîxwa-
zan careke din here Koşka Spî û bi vî awayî jî, lihevkirina etomî ya di navbera 
Amerîka û Îranê de wê bikeve bin gefa hiloşandinê û, herweha tevgerên leşkirîên 
ên li Sûriyê  jî wê ber bi zêdebûnê ve herin.

“Kort Dêbof” birêveberê beşa Rêberên Cîhanê û tevgera ber bi demokrasiyê di 
saziya navnetewî ya Demokrasiyê, di bersiva vê pirsê de dibêje: “Di sala dahatî 
de tekeza cîhanê wê li ser Sûriyê rabe û, bikeve ser Lîbiyê. Jiber ku DAÎŞ wê ber 
bi Lîbiyê ve here û şer û aloziyên navxweyî ên Lîbiyê jî, zemîneya vê yekê wê 
bo DAÎŞÊ xweş bike. Jiber ku Artêşa lîbiyê jî hêza hewce bona vê karî wate ber-
birûbûna DAÎŞ’ê nine, petrola Lîbiyê wê bibe çavkaniyeke baş a dahata girûpên 
çekdar ên binajoxwaz. 

Navbirîherweha dibêje ku rojava jî nikare tevî DAÎŞÊ berbirû bibe û tewahiya 
girûpên terorîstî û binajoxwaz wê tekezê liser vê yekê bidin ku ewlehî û aramiya 
herdu welatên Misr û Tûnisê tevlîhev bikin.
Der di vê derheqê de “Kirolayn Girotêr” nûçegihanê rojnameya “N R C” ya 
Holendî dibêje : “Mijara Herî girîng ya siyaseta derve di sala 2016’an de, wê 
şer û aloziyên Rojhilata Navîn bin. Navbirî dibêje ku şer û aloziyên herêmê 
xwediyê potansiyêla têkdana ewlehiya Ewrûpayê ji rêya êrîşên terorîstî lixwe 
digire û hevdem, Îran û Erebistan û Rûsiyê û Turkiey jî li derveyî sînorên xwe û 
Awrûpayê şer dikin û egera vê yekê heye ku şerê han bigîje nava axa Awrûpayê 
de jî.
“Can Korn Bilom” balyozê berê yê Amerîkayê li Almanê jî di vê derheqê de 
dibêje ku, “Bêgoman astenga ku di sala 2016’an de wê bê ser rêya cîhanê, alozi-
yên herêmê ne ku, bi sedema geşekirina bilez a zaniyariyan û yekîneyên locistîkî 
derketine holê.

“Olrîk Êspîk” Endamê paye bilind a akademiya Tirans Atlantîk jî dibêje ku, 
“Sûriye wê mijara herî girîng a sala 2016’an be û, ez liser vê baweriyê me ku 
pêvajûya aşîtiyê wê di pêşerojek nêzîk de bigehe encamê.
“Êstêfan Zabo” birêveberê Akademiya Tirans Atlantîkê jî dibje, “Awrûpa û pir-
pjeya YE wê mijara herî girîn a sala dahatî be. Lê pirs ev e ku gelo serbarê wan 
hemû asteng û arîşeyên ser rêya wan, YE wê bikare yekparçeyîya xwe biparêze?

Gelo di sala 2016’an de mijara herî girîng 
a siyaseta derve ya welatên cîhanê wê çi 

be?

Kurdistanmedia: Bi sedema dirêjiya şer û pevçûnên di Kurdistana Tir-
kiyê de heya niha zêdetir ji 200 hezar kesî mal û halê xwe bi cih hêlane, 

û rû li cihên ewle kirin.

Li gora nûçeya nûçegihaniyan, şer û pevçûnên dijwar di Kurdistana Bakur de 
berdewam in, û rojane xelkê sivîl di encama vî şerê dijwar de, yan birîndar dibin, 
yan jî têne kuştin, û gellek kes ji tirsa mirinê, û hin kes jî bi sedema vê ku malên 
wan bûne armanca top û xompareyên hêzên ewlehiya Tirkiyê, mal û halê xwe bi 
cih dihêlin. 

Li gora hinek çavkaniyan hejmara kesên awarebûyî ji 200 hezar kesî derbaz 
bûye, ku ew hejmar roj bi rojê ber bi zêdebûnê ve jî diçe. 

Zêdetirîn hejmara awareyan berî van pevçûnan, di sala 1990’î de bû, ku bi sedan 
gundî bi tewahî hatin valakirin, lê ya ku niha rû dide, di bajaran de ye, ku bajar 
roj bi rojê zêdetir wêran dibin û xelk jî malên xwe bi cih dihêlin.

Di encama van şer û pevçûnên dijvar de, ku di Kurdistana Bakur de rû didin, ser-
jimêriyên cuda cuda li ser hejmara kuştiyan û şewitandina malên hemwelatiyan 
û cihên dîrokî belav dibin. Lê bi sedema nebûna çavkaniyeke serbixwe di cihên 
bûyerê de, tu serjimêriyek di vê derheqê de, cihê baweriyê nînin. 

Her di vê derheqê de, Komeleya Mafên Mirovan a Tirkiyê jî çend rojan berî niha 
di daxuyaniyekê de ragehandibû: “Di Navbera rojên 24.07.2015 -09.12.2015’an, 
157 kesên medenî canê xwe ji dest dane. Lê hejmara kuştiyên kesên çekdar di 
ber destên me de nînin, jiber ku ew şer, şerekî qirêj û pirr ji tundûtîjiyê ye, û 
Dezgeha Dadweriyê ya Tirkiyê jî bi tewawî ji kar ketiye”.

Herçend sala 2012’an dewleta Tirkiyê û PKK lihev kirin ku şer ragirin, û PKK 
gerîlayên xwe bi tewawî ji xaka Kurdistana Bakur vekişîne, lê ew lihevkirin 
ser negirt, û cardin piştî teqîna ku li Sirûçê rû da, û gellek ji ciwanên Kurd ên 
beşdar di mîtîngekê de canê xwe ji dest dan, û PKK jî ragehand ku ew teqîn bi 
piştgiriya dewleta Tirkiyê û bi riya DAÎŞ’ê ve li dijî Kurdan hatiye encamdan, 
şer û pevçûnan dest pê kir, ku her yek ji wan aliyan hevdu bi têkdana piroseya 
aştiyê tawanbar dikin.

Di encama şer û pevçûnên di Tirkiyê de 
heya niha zêdetir ji 200 hezar kesî bûne 

penaber

rêberê Kurd mehkûm bikin!.  

Kesayetiyekî din ê bi nav nûnerê Kurd û di rastî de nûnerê rejîma Îranê, îdama 
vî şêxê ser bi rejîma Îranê li Erebistanê ew kiryar mehkûm kiriye. Her di vê 
derheqê de, hinek ji bi nav mela û kesayetiyên ayînî ên Kurd ê Sunî jî dengê 
xwe xistin rex dengê wan, û wekî hertim li ser vê bûyerê dengê xwe bilind kirin, 
lê her bi nav van kesayetiyan di hemberî dehan bûyerên li nêzî xwe de, bêdeng 
dimînin. Wê demê ku ciwanên Kurd li reşçalên rejîma Îran de têne îşkencekirin, 
û dehan ciwanên Kurd têne bidarvekirin, ew bêdeng man û dimînin, û hinek ji 
wan pakane jî bo rejîmê kirine. 

Doma sergotar
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Alaya Kurdistanê wê hertim pêlan bide

Alaya her welatekî nasname, 
sembol û nîşana berxwedan û 

tekoşîn û şoreş û xwîndana vê netew-
eyê ye ji bo azadî û rizgarî û bilindra-
girtina vê alayê. Lewra ew ala ew qas 
pîroz e, ku her neteweyek şanaziyê pê 
dike, û di pêxema bilindragirtina wê 
de amade ye mal û canê xwe  jî bike 
qurbanî. 

Kurd jî yek ji wan neteweyan e ku 
herçend hêşta jî nebûye dewleteke 
serbixwe, lê alaya xwe heye, û di 
pêxema alaya pîroz ya Kurdistanê de 
bi dehan hezar şehîdî daye, û amade 
ye li jêr siya vê alaya pîroz de, çiqas 
qurbanî hewce be jî, bi dilfirehî ve 
qebûl bike. 

Her bo rêzgirtin ji alaya Kurdistanê, 
di Herêma Başûra Kurdistanê de, 
parlementoya Hikûmeta Herêma 
Kurdistanê, rojek wekî roja “alaya 
Kurdistanê” diyarî kiriye, ku di vê 
rojê de hemû Kurdekî welatparêz 
derdora xwe bi alaya kesk û sor û zer 
ya Kurdistanê dixemilîne, û rêz ji vê 
alayê digre. 

Îsal jî gelê Kurd bi her awayekî ku 
ji destên wan hat, ew roja pîroz kirin 
û rêz ji alaya Kurdistanê girtin. Li 
Rojhilata Kurdistanê de, hevdem 
digel vê ku xelkê Kurdistanê bi 
belavkirina poster û teraktên taybet bi 
roja 26’ê Sermawezê roja “Pêşmergê 
Kurdistanê”, rêz ji ked û mandîbûna 
bi salan ya pêşmergeyên Kurdistanê 
girtin, di heman demê de rêz ji alaya 
pîroz ya Kurdistanê jî girtin, û li 
ser bilindahiyên gund û bajaran bi 
hildana alaya sê reng a Kurdistanê 
daxeke giran danîne ser dilê dijminên 
Kurd û Kurdistanê û kirêgirtiyên vê 
rejîmê. 

Li Kurdistana Bakur de jî çendîn partî 
û rêkxistinên siyasî ên Kurd, bi bil-
indkirina alaya Kurdistanê, rêûresmên 
taybet pêk anîn û di vê rêûresmê de, 
bas ji dîroka alaya Kurdistanê û pîro-
ziya wê alayê û emegdariya xwe bi vê 
xwîna ku di pêxema alayê de rijiyaye, 
kirin. Herçend di Rojavay Kurdistanê 

de jî, xelkê Rojavaya Kurdistanê li 
“Girkê legê”, alayek bi dirêjahiya 200 
metrî amade kiribûn, û anîbûne cihê 
rêûresma rêzgirtina ji alaya Kurdis-
tanê, lê mixabin êrîşa hêzên asayişê 
yên ser bi PYD’ê li ser wî xelkê ku 
alaya Kurdistanê bilind kiribûn û 
rêûresm bi rê ve dibirin, û piştre jî 
destbiserkirina çendîn çalakên medenî 
piştî vê rêûresmê, bû cihê nerehetî û 
nîgeraniya her Kurdekî azadîxwaz û 
nîştimanperwer. 

Ew kiryara asayişê ew qas dûr ji 
hestên neteweyî û nîştimanî bû, ku 
serokê Herêma Kurdistanê serbarê 
şermezarkirina vê kiryara wan rage-
hand ku karê ku asayişa PYD kir, 
dagîrkeran jî nekiriye. ENKS’ê jî bi 
derkirina daxuyaniyekê ragehand, ku 
di nav asayişa PYD de, Ereb jî hene, 
û ew kiryara PYD’ê bû sedema vê ku 
ew jî zêdetir vê derfetê bi kar bînin,  
bona bêhurmetiya bi alaya Kurdis-
tanê, ku remz û sembola hebûna 
neteweya Kurd e.
Bê guman ew alaya ku cara yekem  
hizra danîna wê, di sala 1919’an de 
û ji aliyê Komeleya Te’alî ya Kurd 
ve çêbû, û piştî çend salan ji aliyê 
Xoybûnê ve jî hate pesendkirin, û di 
dema şoreşa Agirî de (1927 ’an), li ser 
serê çiyayê bilind ê Agirî hate hildan, 
(Alaya kurdistanê li ser bergê kovara 
Hawarê, hejmara 11, roja10’ê Mijdara 
1932’an bi awayekî rengîn hatibû 
çapkirin), û di Çileya Paşîn a sala 
1946’an de Pêşewa Qazî Mihemed 

Şehab Xalidî

Alaya kurdistanê li ser bergê kovara 
Hawarê, hejmara 11, roja10’ê Mijda-
ra 1932’an bi awayekî rengîn hatibû 

çapkirin
jî di bajarê Çarçira ya Mehabadê de 
ew ala hilda, û li jêr vê alaya pîroz de 
Komara Kurdistanê ragehand, û piştî 
serhildana Kurdên Kurdistana Başûr 
di sala 1991’an de jî, parlemêntoya 

Herêma Kurdistanê ew ala wekî alaya 
Kurdistanê pesend kir, wê rojekê di 
Saziya NY de jî, wê pêlan bide, û bi 
tîrêjên xwe wê çavên neyaran tarî 
bike. 
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 Çima Kurd di Turkiyê de ketin nav rewşa xirab ya niha de?

Heyamek e ku şer û pevçûn di 
navbera girîlayêm “PKK”ê û 

hêzên çekdar ên Tukiyê li Bakûrê 
Kurdistanê derketiye holê û, di en-
vcama wan şer û pevçûnan de jî, ku 
nawendên berevankar ên mafê mirov 
li Kurdistan û Turkiye û cîhanê anîn 
ser xet, xincî kawilkierina Kurdistana 
Bakûr ku di rastî de bi xwe ji her 
cure xizmetguzarî û awedankirinekî 
ji aliyê dewletên yek li dû yek ên 
Turkiyê bêpar bûye, heya niha pitir ji 
200 hizar Kurdên vê para Kurdistanê 
aware bûne û, li gorê amara rêkx-
istinên mafê mirov, pitir ji 200 kes jin 
û zarok û xelkên sivîl di encama teqe 
û topbarana bêserûber a cendirmeyên 
dil bi kîn ên Turkiyê canê xwe jidest 
dane, helbet eva xincî wan amarên 
nefermî ne ku têde şehîdên girîla di 
wan şer û pevçûnan de, pitir ji 200 
kesî û kuştiyên hêzên ser bi cendirme 
jî, 200 kesî nîşan didin.
Eşkere ye ku dikarîn berî qewimînê, 
rê jî şerê ku niha di Kurdistan Bakûr 
de derketiye holê, bigirin û ji rêya 
parlemêntê ve gotûbêj liser hatiban 
kirin. Tê xûyakirin ku şerê han pitir 

şerê berjewendiya welatên herêmî 
ye ku, gehiştiye nava axa Kurdistana 
Bakûr û mixabin, serbarê vê ku tu qa-
zanc û berjewendiyek bo gelê belen-
gaz ê Kurd tuneye, belkî Kurdistanê 
ber bi aliyekê ve dibe ku texmîn tê 
kirin tevî zirarên giran ên, canî û madî 
berbirû bike.
Hewce ye ku eva ji di hizra me de 
bimîne, siyasetên şaş ên herdu aliyên 
PKK û dewleta Turkiyê derheq bi 
têkdana piroseya aşîtiyê, zemîneya vê 
yekê xweş kir ku agirê şer û milmila-
nêya herêmê, bigîje Kurdistana Bakûr 
û mixabin, ev encam lê bikeve ku 
niha em dibînin.
Xala balkêş ev e ku şaşîtiyên PKK’ê 
di siyasetkirinê de, ne tenê Kurdistana 
Bakûr, belkî parên din ên Kurdistanê 
jî tevî sergêjiyê berbirû kirine. Lewra 
heq bû ku PKK’ê hunera siyasî û 
kûrahiya sitratejiya xwe, di çarçoveya 
Kurdistana Bakûr de bixe kar û 
manoran liser bide, lê mixabin me dît 
ku ne tenê karekî han nekirin, belkî 
hemû hêz û şiyan û potansiyêlên xwe, 
li jêr navên curbicur ên weke PJAK 
û KODAR û PÇDK û PYD û YPG û 
YBŞ û YPJ û HDP û .... hwd û liser 
bingeha destxistine nava karûbarên 
parên din ên Kurdistanê xiste kar û, 
bê goman eva jî tenê di berjewendiya 
gelê bêpar ê Kurd de nine.

Mînaka herî nû ya nezelaliya siyasî 
û sitratejîkî di PKK’ê de, gotinên 
vê dawiyê ên “Murad Qereylan” 
endamê Konseya Serokatiya PKK’ê 
derheq bi awakirina dewleta Kurdî û 
herweha serdana Selahedîn Demîrtaş 
hevserokê taya siyasî ya PKK’ê di 
navxweyî Turkiyê de bû, bo welatê 

Rûsiyayê, ku têde di dema çavpêketi-
na tevî karbidestên Rûsiyayê de, 
hejmarek gotinên ecêb û li dijî hevdu 
derheq bi rewşa şer û aloz ya niha 
di Kurdistana Bakûr de dan ku, di 
Kurdiwariya me de jê re dibêjin, hem 
ji nal dixe û hem ji li bizmar.
Jiber ku kêmtir ji salekî ber niha bû 
ku, rêkxistinên curbicûr ên ser bi 
PKK’ê ku her yek bi taybetmendi-
yeke taybet ve, bo parçekey taybet 
ji Kurdistanê hatine avakirin, pêleke 
berîn ya pirupagandeya li dijî avabûna 
dewleta Kurdî xistine rê û, têde raman 
û mentalîteya avakirina dewleteka 
Kurdî di nava zibildana dîrokê dane 
zanîn, lê berawajî di gotina xwe ya 
herî dawiyê de, Murad Qereylan gefa 
avakirina dewleta Kurdî û veqetiyana 
ji axa Turkiyê xwarin.

Yan dema ku hevserokê HDP’ê li 
Mosko yê bû, ji aliyekê ragehand ku 
serdana xwe bi merema asayî û ar-
amkirina têkiliyên di navbera Enqere 
û Moskoyê de rêk xistiye û, ji aliyê 
din ve xistina balafira Soxo ya Rûsî 
ji aliyê Turkiyê ve, bi tundî pirotesto 
kir.
Niha ezê mijara xwe bi du pirsyaran, 

Arif Vêlzî wê bidawî binim û bersiva wan du 
pirsyaran jî bo we xwendevanên vê 
mijarê bi cih dihêlim:

-Pirsyara yekem ji Konseya Sero-
katiya PKK’ê ev e ku, çima heya 
duh dewleta Kurdî nêrîn û ramanek 
parvemayî û di zibildana dîrokê de 
bû, lê niha  nêrîn û mentalîteyek ser-
demiyane ye ku gerek di pêxemê de 
xebatê bikin?

-Pirsa duhem ev e ku li gorî gotinên 
berpirsyarên PKK’ê, pitir ji 100 hizar 
çekdarên wan, tenê di Kurdistana 
Rojava de hene, gelo di cihê vê de 
ku hêzên xwe bişînin bo herêma 
Helebçe û Tewêle û Biyare û bi giştî 
sînorên Kurdistana Rojhilatê, di cihê 
vê de ku dest bixin nava karûbarên 
Kurdistana Başûr de û herêm û 
Kantonsaziyê bikin, di cihê vê de ku 
li Kurdistana Rojava hêzên wan rêgir 
bin ji çalakiyên aliyên din ên Kurd-
istanî, bêtir nine ku bona parastin û 
piştevaniya ji gerîla û  tevgeraGencên 
Şoreşvan û xelkê bêtawan ên Kurdis-
tana Bakûr bişînin ku, niha bi destên 
cendirmeyên Turk tên kuştin? 

Kurdistanmedia: Hêzên besîc û endamên girêdayî Spaha Pasdaran bo piştevaniya ji terorîzmê bi awayekî çekdarî ketine ser kolanên Urmiyê.
Li gor raporên ku gihîştine malpera kurdistanmedia, roja Sêşemiyê 15’ê berfenbarê,hêzên besîc û endamên Spaha Pasdaran di Urmiyê de bi meşeke çek-

darî piştevaniya terorîzmê kirine.

Nûçegihanê kurdistanmedia di Urmiyê de rahgehand: Di wê meşa çekdarî de, hêzên besîc û 
endamên Spaha Pasdaran bi diruşmên li dijî Erebistanê piştevaniya xwe ji bo aloziyên ku rejîm 
di herêmê de pêk tine,û herwiha ji bona dijberiya digel îdamkirina “Şêx nemir”, nerazîbûna xwe 
nîşan dan.

Nûçegihanê kurdistanmediadi herwisa got: Di wê meşa çekdarî de berpirsên payebilind ên rejîma 
Îranê di Urmiye de, û herwiha pasdarê bi navê Nadir Qazîpûr ku nûnerê meclis rejîmê di Urmiyê 
de ye, amade bû. Di demjimêrên dawiyê ên roja Şemiya debazbûyî girûpek ji kirêgirtiyên besîc û 
hêzên din yên ku girêdayî rejîma Îranê ne, di nerazîbûna xwe ya bi îdamkirina girûpek ji tawa-
nbarên bûyera terorîstî ya di Erebistanê, di Tehranê de, êrîş birine ser balyozxaneya vî welatî, û 
kirêgirtiyê besîc jî li gor deb û resma xwe ya hertimî, çûne nav jorên balyozxaneyê de, û ew der 
şewitandin.
Piştî wê bûyerê çendek nekêşa ku Erebistana Siûdî û çend welatên din yên Erebî têkiliya xwe a 
dîplomatîk bi rejîma Îranê re qut kirin.Şêvra Ewlekariya rêxistina NY, di roja Duşemiyê de 14’ê 
berfenbarê, bi îlankirina peyamekê ev êrîşa li ser balyozxaneya Erebistanê di Îranê de bi tundî 
rexne kir. Di vê peyamê de tu îşare bi îdamkirina Şêx Nemir nehatiye kirin, û ji Îranê hatiye xwes-
tin ku dîplomat û heyiya (darayiya) di balyozxaneyê de biparêze.

Spaha Pasdaran di Urmiyê de kirêgirtiyê xwe bi çekan anîne ser kolanan
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Pirsa madeyên 
hişber di Îranê de

Pirsa madeya hişber di Îranê de 
yek ji pirsên herî mezin û herî bi 

tirs di civaka Îranê de tê hesibandin 
û di heyama 10 salên derbazbûyî de 
40 hezar kes bi sedema bikaranîna 
madeyên hişber canê xwe ji dest dane 
û bi aweyeke navincî her rojê 10 
kes bi sedema bikaranîna madeyên 
hişber dimirin. Mixabin diyardeya 
bikaranîna medeyên hişber di Îranê 
de wisa lêhatiye ku di nava hemû 
texên civakê de bilav bûye û di vê 
warê de desthilatdarên rejîma Îranê jî 
nekarîn bêdeng bimînin û di heyama 
du mehên derbazbûyî de zaf amarên 
nû li beşa îdareya berberekanê tevî 
madeyên hişber li Îranê bilav bû ku di 
malperên ser bi komara Îslamî a Îranê 
jî de bilav bûn û ev amar vê rastiyê 
eşkere dikin ku roj tevî rojê bikaranî-
na madeyên hişber di civaka Îranê 
de zêde dibe û civaka Îranê her roj 
tevî mînakek nû ya madeyên hişber 
aşna dibin. Ev diyardeya han gefek 
herî mezine bo ser hemû pêkhateyên 
civaka Îranê. 

Her di vê derheqê de Hebîbola 
Mes’udî Ferîd, cîgirê karûbarê civak 
û rêkxistina “Bêhzîstî” ragehand: 
“%60 ên arîşeyên civakî pêwendî bi 
madeyên hişber ve heye”.

Em hemû haydarê vêne ku ber-
hemanîn û sen’etîkirin û bilavkirina 
madeyên hişber di Îranê de û di nav 
civaka cîhanê de jî girêdayî bi weza-
reta Îtlaat û Spaha Pasdaran a Îranê ve 
heye ku veguhestina madeyên hişber 
bi sedan tonî encam dide û veguhes-
tina ev qasa herî zêde ên madeyên 
hişber bê beşdariya wan nemûmkine. 

Desthilatdarên payebilind ên Îranê 
û bixasmanî Spaha Pasdaran, bi 
yek ji mafyayên herî mezin û herî 
bi tirs ên qaçaxa madeyên hişber 
di cîhanê de hatiye naskirin û Îran 
weke tiranzîta vegûhestina madeyên 
hişber bo welatên cîhanê û bixasmanî 
bo Ewropa hatiye naskirin û wek 
şebekeyên mafyayî bazirganiyê bi 
madeyên hişber dike û carnacar bo vê 
ku ruçikek baş li xwe nîşan bide û bo 
raya giştî ya cîhanê wa nîşan bide ku 

li bereya herî pêşê ye bo binbirkirin 
û jinavbirina vê madeyê, siyasetên 
xwe ên qirêj bikar tîne û carnacar 
hejmarek ji hurdefiroş û qaçaxçiyên 
derveyî çerxa mafyaya xwe û bo mi-
fahwergirtin  ji siyasetên xwe, xelkê 
digirin û zîndanî dikin û heya li darve 
dikin û di vê navberê de jî bi armanca 
jinavbirina dijberên xwe, gelek caran 
çalakvanên siyasî bi tometa bazirganî 
kirin bi madeyên hişber digire û darve 
dikin. 

komara Îslamî ya Îranê ku xwe 
nawendek sereke ye bo sen’etîkirina 
hemû cure madeyên hişber û bo malx-
irabkirina xelkê û bo veguhastin û 
anîn û birinê, hêsankarî kiriye û dike, 
ku niha ev made malxirabkere li hemî 
cihekî, heya di girtîgeh û kempên terk 
kirina îtiyadê jî de dest dikeve. 

Li gor vekolînên kesên şareza di 
vê warê de, heyama bidesveanîna 
madeyên hişber di Îranê de 15 xole û 
ev made hoşberane jî ku di Îranê de 
tên sen’etîkirin, %80 saxtekarî (te-
qelubî) ye ku bêşik zirarên vî jî herî 
zaf in. Niha di Îranê de bikaranîna 
medeyên hişber di nava malan de 
hatiye veguhestin bo ser şeqaman û 
kolan û seyragehan û li nav mêran jî 
de hatiye vegûhestin bo jinan û zaro-
kan, bixasmanî zarokên di bin temenê 
10 sal de.
 
Li gor îdareya xebat bi dij maderên 
hişber di Îranê de ku li berwara 
20.07.1394’an hat bilav kirin, rage-
handin ku di navbera 13 mîlyon 
dersxwanan de 130 hezar dersxwan 
madeyên hişber bikar dihînin, lê ser-
barê hemû êş û janan, amara zarokên 
taze ji dayîkbûye ku mû’tadin. 

Îdrîs Stwet

Desthilatdarên 
rejîma komara 

Îslamî, xwe hemû 
rêçareyan dizanin 
û haydarî rewşa 

niha ya civakê ne, 
û dikarin çareser 
bikin, lê ev rejîma 
zordar bo paras-

tina desthilata 
xwe naxwaze vê 
diyardeyê di nav 
civakê de çareser 

bike

Berpirsê îdareya pêşgirtin û dermana 
kirina kesên bikarhênerên madeyên 
hişber li wezareta saxlemiyê rage-
hand: “Her sal 70 hezar zarok “Li 
wan dayîkên ku madeyên hişber 
bikartînên” ji dayîk dibin û niha di 
Îranê de qasa jinên ku maderên hişber 
bikar tînin gihiştiye %30.

Rêkxistina pizişkî ya Îranê ragehand 
ku di heyama 6 mahan de, 1477 kes 
bi sedema bikaranîna madeyên hişber 
canê xwe jidest dane ku 1310 kes ji 
wan mêr û 160 kes jî jin bû ne.
Bêşik ev amarên ku hatîne ragehandin 
rast nînin û amar zaf ji wê yekê  zêde 
ye. Ji ber ku rejîma komara Îslamî ya 
Îranê hertim bêdengî bi kar
ên xwe ên qirêj kiriye û niha jî dike.

Di kurdistanê jî de piştî hatine serkara 
rejîma komara Îslamî, mixabin ev 
rejîma Îslamî bi wan siyasetên çepel 
ên xwe beşeke zaf ji ciwanan Kurd 
tûşî madeyên hişber kirine. Vê rejîmê 
diyardeya madeyên hişber wek siya-
setek darêtî û weke amzara tepeser 
kirinê, bi awayek sîstimatîk bi dijî 
gelê Kurd bikar aniye û heya niha jî 
dirêje heye û mixabin em niha dibînin 
ku beşek zaf ji ciwanên Kurd di 
Kuristanê de ev madeya malxirabker 
bi kar tînin û niha jî cûrên madeyên 
hişber wek Tiryak, Hiroyîn û Şîşe herî 
zêde bikar tê.

Desthilatdarên rejîma komara Îslamî, 
xwe hemû rêçareyan dizanin û hayda-
ra rewşa niha ya civakê ne û dikarin 
çareser bikin, lê ev rejîma zordar bo 
parastina desthilata xwe naxwaze vê 
diyardeyê di nav civakê de çareser 
bike û bo parastina desthilata xwe 
amadeye her karek bike.

Di destpêka hatineserkara rejîma 
komara Îsamî ya Îranê, teror kirin û 
perwerde kirina terorîstan, darvekirin, 
bilavkirina madeyên hişber, îşkence, 
nebûna perwerdeya baş, bêkarî, 
bêbernameyî, nebûna sergermî di 
nava civakê de û zêdebûna givaşên 
aborî bi ser civakê û bixasmanî bi ci-
vaka Kurdistanê, bereket û destkeftên 
malayan û desthilatdarên vê rejîmê 
bûye bo civaka Îranê û bixasmanî bo 
civaka Kurdistanê.

Heke ev nivîsandine û paragrafane bo 
zalim û karbidestên Îranê nûçeyek yan 
tîtrek be, bo civaka Îranê û bixasmanî 
bo civaka Kurdistanê, karesat, janek 
bi êş û derdek pir giran e.
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 Şerîf Şhade: “Bila 
Almanya serxwebûnê bide 

kurdan”.

Nerîna 
Lîderan

Mistefa Hicrî:
 “Hêvî dikim ku sala 

2016’an saleke pirr ji aştî 
di navbera hemû ayîn û 

neteweyan de be”. 

Erdogan: “Hêzên ewlehiyê 
yên Tirkiyê îzna perçeki-

rina xaka Tirkiyê nadin tu 
kesî”.

Demîrtaş: “Diyarîkirina 
mafê çarenûsê mafê me 

ye”. 

Li gor nûçegehaniya Roytêrz, Barak Obama serkomarê Amerîka 
ku di bernameyek televizyonî ya pirs û bersiv de beşdarî kiribû, 

di vê bernameyê de bersiva pirsên taybetî dan.

Obama di vê bernameyê de li bersiva pirsa “Bi dîtina te çend kes ji rêberên 
Cîhanê bi tevahî xurifîne” di bersiv êde ragehand “Beşek herî zêde”.
Obama herwisa ragehand: “Ev kesane her çi zêde di desthilatê de dimînin, 
hegera jidestdana fam û eqlê wan zaftir e”.
Di yasaya bingehîn a welatên demokratîk de heyama desthilatdariyê 
bo rêberan hatiye diyarîkirin û desthilatdar  pêka yasa û hilbijartinên 
demokratîk bo heyama çend sal têne hilbijardin. Heyama serkomarî di 
welatên demokratîk de, 8 heya 14 sal e, eva jî di demekî de ye ku serkomar du car li ser hev ji aliyê xelk ve tê hilbijartin.
Lê di rejîmên padişahî û rejîmên wek wîlayeta Feqîh de, heyama desthilatdariya rêberan, tenê bi sedema hinek ji bûyeran wek 
Kudita, Şoreş yan jî mirin bidawî tê û xwe vekişan ji desthilatê yan jî ji rêya dengê xelkê ve tuneye.
Rabirt Mogabe li Zîmbabwê, Husnî Mubarek li Misr, Fîdêl Kastêro li Kûba, Mo’emer Qezafî li Lîbî, Sedam Husên li Îraqê, 
malbata Kîm li Koreya bakûr, malbata Beşar Esed li Sûriyê û ... hewd mînakên wan rêberan in.
Xamineyî rêberê niha ê rejîma komara Îslamî a Îranê di sala 1360 heya dema mirina Xomeynî bo heyama 8 salan serkomarê 
rejîma Îranê bû, ji sala 1368 ve heya niha wek “welî feqîh” desthilat bi temamî bo xwe qorix kiriye û şika vê hindê jî nahê 
kirin ku heya mirinê jî xwe ji desthilatê vekişîne. 

Bi dîtina Obama, Xamineyî  xurifiye

 
YE ji binpêkirina mafên mirovan di Tirkiyê de nîgeran e

Kurdpa: Piştî dijvarbûna van 
şer û pevçûnên di Kurdistana 

Bakur de, ku serjimêriyên cur bi 
cur li ser kuştin û birîndarkirina 
xelkê sivîl belav bûne, YE ragehand 
ku rewşa mafên mirov di Tirkiyê de 

nebaş e, û divê Tirkiye rêz ji mafên 
mirovan li Tirkiyê de bigre.

Li gora nûçeya nûçegihaniyan, her di 
vê derheqê de, YE çend pirs li Tirkiyê 
kirine, û daxwaz  kiriye ku Tirkiye 
dibe bilez bersiva van pirsan bide, 
ku yek ji van pirsan ew e ku gelo we 
li gora çi yasayekê biryara qedexeya 
hatûçûnê daye, û ya din jî ew bû ku 
gelo xurek û xwarin digihîje wî xelkê 
ku di herêmên qedexekirî de asê mane, 
yan na?

Ew pirsên girîng di demekê de ne, ku 
li gora wan dîmenên ku belav dibin, 
xelkê asêmayî di navçeyên qedexekirî 
de, tu xurekek nagihîje wan, û ew 
berdewam dibin armanca gulleyan 

û roketan, ji aliyê hêzên ewlekariya 
Tirkiyê ve. 

Hekî Tirkiyê bersiva van pirsên YE 
nede, û rêz ji mafên mirovî yê Kurdan 
negre, cardin hewlên Tirkiyê ji bo 
endametiya di YE de wê rastî astengi-
yên mezin bê.

Hêjayî basê ye ku di hikûmeta veguhêz 
ya piştî 7’ê Hezîranê de, ku AKP’ê 
bi tena sere xwe nekarî hikûmetê pêk 
bîne, û hikûmeta hevalbendî jî ser 
negirt, endameke HDP’ê bibû Wezîrê 
Têkiliyên di navbera YE û Tirkiyê 
de, lê piştre wî wezîrê HDP’yî wekî 
dijkiryar li hemberî binpêkirina mafên 
mirovan ji aliyê Tirkiyê ve, dev ji karê 
xwe berda.

34 dewletên Îslamî, piştevaniya xweseriya Kurdistanê dikin 

Kurdistanmedia: Mes’ûd Bar-
zanî serokê Herêma Kurd-

istana Îraqê, di peyama xwe a bi 
boneya sala nû a 2016’an de rage-
hand, ku berdewam dibe li ser kar 
û xebata dîplomatîk  ji bo avakirina 
dewleteke Kurdî.

Di demên derbazbûyî de Mes’ûd Bar-
zanî, di serdana bo Erebistana Si’ûdî 
de, ji aliyê şahê Si’ûdî ve bi awayekî 
pêşwazî lê hate kirin, ku bi boçûna 
çavdêrên siyasî, pêşwaziyeke eşkere 
bû ji bo piştgirtina Si’ûdî ji dûrdest-
bûna dewleteke kurdî.

Hewlên dîplomasiyê ên Mes’ûd 
Barzanî ji bo ragehandina dewleteke 
Kurdî bedevam in, û di geşta niha de jî 
karek bo vê kiriye, û tenî ev maye ku 
referandomê bike, û êdî xelkê kurdis-
tana Îraqê biryara xwe daye.

“Dr. Enwer Eşqî” rawêjkarê berê yê 
şahê Si’ûdî” Selman kurê Ebdulezîz” 
dibêje, 34 dewletên Îslamî ku Si’ûdî 
serperestiya wan dike, pêwîste ku 

dewleteke kurdî li Rojhilata Navîn 
de çêbibe  ku ev jî yek ji encamên 
dewleta Si’ûdî û wan dewletan e.
Ev babete ji zarê Wezîrê Berevaniya 
dewleta Si’ûdiye “Mihemed kurê Sel-
man El-Siûd” piştrast kiriye.
Si’ûdî di çarçoveya hevpêymaniya 
Îslamî de, serperestiya 34 dewletên 
Îslamî dike. Hevpêymana Îslamî, 
hevpêymaneke mezin e li Rojhilata 
Navîn de, ku 34 dewletên Îslamî tê de 
beşdar in, û hevpêymaneke leşkerî ye 
û li beranber terorê hatiye avakirin. 
Li gor zanyaran, wisa derdikeve ku 
yek ji sedemên encamêndayîna vê 
geştê, evaye ku piştgiriyê ji dirustbûna 
dewleta Kurdî bikin, ji ber ku hemû 
dewleta Kurdî rewa dizanin.
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Herçiqas li dîroka Partiya De-
mokrat a Kurdistana Îranê dinêrî, 

zêdetir eşkere dibe ku damezirandin 
û avabûna vê partiyê, weke hilhatina 
rojê di esmanê tarî yê wî çaxî a Kurd 
û Kurdistanê de bûye, esmanek ku 
betal bûye ji her hêvî û mafeke despêkî 
û mirovî û netewî, lê bi hilhatina vê 
roja bitîn, deqe bi deqe û demjimêr bi 
demjimêr û roj bi roj ogir û evîndarên 
rêbaza Demokratê di Kurdistanê de ber 
bi zêdebûnê ve çûn û, evîndariya Hizba 
Demokrat gehişte astekê ku pitir ji %97 
ji xelkê Kurdistanê, gehiştina bi kiyana 
netewî û armancên mirovî ên xwe, di 
armancên pîroz ên PDKÎ de didîtin.

Amîne Resûlî jî keça yek ji wan mal-
batên nîştimanperwer e ku tevî tewahi-
ya malbata xwe, hemû hêvî û armancên 
xwe di rêbaza pîroz ya PDKÎ de didîtin 
û di vê pêxemê de xebat û cangorîtiyên 
zêde afirandine.

Amîne Resûlî keça Omer, sala 
1970’an(1349) li gundê “Eshab” a ser 
bi bajarê Mihabadê hatiye dinê.
Amîne Resûlî nasyariya xwe tevî PDKÎ 
weha tîne ziman û dibêje: “Nasyariya 
min û piraniya xelkê Kurdistana Rojhi-
lat û bitaybet çîna weke me, vedigere 
bo despêka şoreşa gelên Îranê, dema ku 
rejîma paşatiyê herifî û PDKÎ xebata 
xwe ya eşkere ragehand û binke û 
baregeh di bajar û gundan de ava kirin, 
hevdem digel vê yekê piraniya xizm 
û kesûkar û malbata min pêşmeregên 
PDKÎ bûn, van du sedeman zemîneya 
nasyariya min tevî PDKÎ pêk anî û 
piştre min bername û peyrewa hundirîn 
ya Hizbê qebûl kir û, rêbaza PDKÎ hil-
bijart û di vê pêxemê de jî çendîn şehîd 
pêşkêşî baregehên azadiyê kirine”.

 Amîne Resûlî derheq bi jiyana xwe ya 
hevpar dibêje ku: “Sala 1989’an (1368) 
min biryara avakirina jiyana hevpar tevî 
pêşmergeyê PDKÎ “Mistefa Menef” da 
û em bihevre zewicîn û, berhema jiyana 
me jî du kur bi navên Çiya û Çalak û 
keçek bi navê Çinar e”.

Amîne Resûlî piştî xebata bi salan 
di nava malbatên pêşmergên PDKÎ 
de, çavnihêriya xwe derheq bi PDKÎ 
û herveha hevjînê xwe yê pêşmerge 
weha dibêje: “Di heyamê jiyana di 

Amîne Resûlî:
 ‘Rojên şehîdketina Dr. Qasimlo û Dr. Şerefkendî rojên herî nexweş ên jiyana min bûn 

ku, tu caran ji bîra min naçin”.

H: Jîla Mustecir

nava PDKÎ û herweha jiyana hevpar 
tevî hevjînê xwe, min pir zehmetî û 
asteng li ser rêya jiyana xwe dîtine, lê 
her weke berê ku me hemû zehmetiyek 
di rêbaza pîroz ya Demokratê de qebûl 
kirine, heya gehîştina bi armancên 
pîroz ên Hizbê jî, me tu çavnihêriyek jê 
nine, tenê daxwaza me ji PDKÎ ev e ku, 
bi domanina xebat û şoreşê nehêle ku 
gelê me li Kurdistana Rojhilat bêhêvî 
bibe û herweha, tenê çavnihêriyeke min 
ji hevjînê min ev e ku, heya roja dawiya 
jiyana min, şanaziya vê yekî ji min 
nesitîne ku malbata xwe ya mezin, wate 
PDKÎ bicih bihêlim”.

Amîne Resûlî roja herî xweş a jiyana 
xwe weha tîne ziman: “Mixabin di 
jiyana xwe ya siyasî de, min pir rojên 
zehmet derbaz kirin û eva jî rê nade 
min ku rojên xweş û bîreweriyên xweş 
bên ser rêya min, lê herdem bîrewerî 
û rojên herî xweş ên jiyana min ku 
şanaziyê pêve dikim û birînên min mel-
hem dikin, eva bû ku min xwe di nava 
malbata mezin ye PDKÎ de dît”.

Herweha di hember de jî Amîne Resûlî 
rojên herî nexweş ên jiyana xwe weha 
tîne ziman: “Serbarê hemû rojên 
nexweş ên jiyana pêşmergatiyê, rojên 
şehîdketina Dr.Qasimlo û Dr.Şerefkendî 
rojên herî nexweş ên jiyana min bûn 
ku, tu caran ji bîra min naçin”.

Amîne Resûlî rû li jin û dayîk û keçên 
Kurdistanê dike û bi vê peyamê dawiyê 
bi hevpeyvîna xwe tîne: “Ez dixwazim 
bêjim wan ku, di rewşa aloz ya Rojhi-
lata Navîn de, bi hemû hêz û şiyanên 
xwe, di warên madî û meinewî û hizrî 
de, hevkar û piştevanê xebata gelê 
me bi rêberiya PDKÎ bin, da ku biser 
keve”.

“Mixabin di jiyana xwe ya siyasî de, min pir rojên zehmet 
derbaz kirin û eva jî rê nade min ku rojên xweş û bîreweri-
yên xweş bên ser rêya min, lê herdem bîrewerî û rojên herî 
xweş ên jiyana min ku şanaziyê pêve dikim û birînên min 

melhem dikin, eva bû ku min xwe di nava malbata mezin ye 
PDKÎ de dît”.
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Kurdistanmedia: Roja yekşem 
13.10.1394’an Nîre Celalî yek ji 

dayîkên Xaweran “ku pênc zarokên 
wê û yek jî zawayê wê bû, ji aliyê 
komara Îslamî ve, yan hatin kuştin û 
yan jî hatin bidarvekirine”, di mala 
xwe de li Teranê çû ber dilovaniya 
xwe.

Li gor nûçeyan, komara Îslamî şeş 
kes ji malbata Nîre Celalî, bi navên: 
Mihemed, Siyamek Esediyan zawayê 
wê, Zehra, Muhsên, Mehmûd û Elî di 
dehsalên 60’î de, yan kuştin û yan jî 

Dayikeke din a Xaweran çû ber dilovaniya xwe
bidarvekirin.
Dayîkên Xaweran, dibêjine malbatên girtiyên siyasî ku bi tawana dijberî 
tevî komara Îslamî di deh salên 60’î de bi awayekî veşartî darvekirin, û 
piştre di guristanên curbicur bixasmanî di goristana Xaweran li Tehanê 
binax kirin.

Nîre Celalî ku bi dayîka Behkîş hatiye binav kirin, yek ji dayîkên Xawer-
an e ku bi gotina xwe piraniya temenê xwe ji ber deriyê girtîgehan derbaz 
kiriye.

Piştî çendsal derbazbûn bi ser darvekirinên veşartî ji aliyê komara Îslamî 
ve, di dehsalên 60’î de, malbatên goriyan bi hev re kom dibûn, û alîkarî bi 
hev re dikirin ku bi Dayîkên Xaweran hatin binavkirin, û wek rêkxistinekî 
kar bo îdaleta hemû girtiyên siyasî dikirin.

Kurdpa: Sepandina gilînameya 
dadweriyê biser hemwelatiyekî 

Kurd li bajarê Kirmaşanê, bû sedem 
ku ev hemwelatî axa Kurdistanê 
bicih bihêle.

Ligorî nûçeyua gehiştî destê Kurd-
payê, hêza Întizamî ya bajarê 
Kirmaşanê, gilîname û keyseke 
dadweriyê bo “Ferhad Muradî” yê kar-
sazê zanîngeha “Razî” yê Kirmaşanê 
pêk anî.

Hiraseta zanîngehê piştî vê ku Ferhad 
Muradî gazî dike, wî ji biryara derixs-
tina jiser kar haydar dike.

Navbirî ku xwediyê bawerînameya 

Hemwelatiyekî Yaristanî bi neçarî axa Kurdistanê bi cih dihêle
“Endaziyariya Omran”ê li zanîngeha Kirmaşanê ye, bi tometa “ Bêrêzî û 
pirupagande ya li dijî nizamê” ji aliyê hêza Întizamî ve ketiye ber sikalayê.
Ferhad Muradî yê 35 salî ji Kurdpayê re axovî û ragehand ku, piştî ku hatim 
binçavkirin, bi dana rehînê serbest hatim berdan û, pişt re min welat bi cih 
hêla û niha li welatê Norwêjê akincî me.

Navbirî serbarê vê ku tometên weke “Pişikdarî û hemahengiya di meşên 
nerazînûnê” ên dezgeha dadweriyê ret dike, radigehîne ku, min tenê weke 
hemwelatiyekî Kurd ê peyrewa olê Yarisan, ji mafên parek ji xelkê Kurdis-
tanê berevanî kiriye.

Eva di demekê de ye ku di çend heyvên derbazbûyî de, zext û giwaşên ser 
hemwelatiyên Yarisanî li Kirmaşanê ber bi zêdebûnê ve çû ne û, her di vê 
derheqê de jî “Seyîd Emîn Ebas” çalakê “Civaka medenî” û herweha endamê 
“Civata şêvirmendî yê çalakên medenî yên Yarisanan”ê jî, bo îdareya Îtilaatê hatiye gazîkirin û lêkoln jê hatine kirin.

Her di vê derheqê de jî “Elî Mêhrabî” dibêje ku, di Îranê de civaka Yarisanan bi sedema du şunasên Kurdbûn û Yarîbûnê ve, ji 
aliyê deshilatê ve dikevin bin zulm û sitema zêdetir.

Ajansa Kurdpa: Rojnameya 
“Cewan” di hejmara xwe ya 

îro de, nûçeyek li jêr navê “Dewlet 
di sala 1395’ê de êdî yaraneyê nade 
xelkê” belav kir. 

Li gora vê nûçeyê ku ji zarê cihgirê 
birêveberê giştî ê pîşeyên pitroşîmiyê 
yê rejîam Îranê ve hatiye belavkirin, 
di sala bê de, dewletê şiyana dana 
yaraneya nexdî tunîne. 

Mihemed Hesen pêywendî, di rêûres-

 “Yaraneya nexdî” jî bi dawî hat
ma 51. salvegera avakirina kompaniyaya neteweyî ya pîşeyên 
pitroşîmiyê, ragehandiye ku bi sedema lîstina (yarîkirina) bi nirxa 
petrol xav, dahatên newtî ew qas kêm bûne, ku dewlet nikare di 
sala bê de, yaraneya nexdî bide xelkê.  

Ew nûçeya di demekê de tê belavkirin ku rawêjkarê Wezîrê Neftê, 
Mensûr Moezemî li derveyî dehemîn civîna Konseya navneteweyî 
ya Yekîtiya derfiroşkarên (hinardekarên) neft û gazê de ragehna-
din: “Nirxa her bermîleke neftêdi piroje yasaya budceya sala bê 
de, 35 Dolar berçav hatiye girtin, ku bi vê pêkê dahata giştî di 
sala bê de, dibe 22 milyard Dolar be, lê eva di demekê de ye ku di 
çend rojên borî de nirxa nefta xav, gihaye kêmtirîn asta xwe û bi 
29 Dolarî hate firotin. 

Kurdistanmedia: Bi awayekî 
navgîn her hemwelatiyekî 

Îranî tenê 2 demjimêr û 52 deqeyan 
karê bi mifah encam dide, ku li çav 
pîwerên navneteweyî ew yek gellekî 
kêm e.

Rojnameya “Arman” di hejmara xwe 
ya 2935 de eşkere kiriye ku xelkê 
Îranê bi awayekî navgîn 2 demjimêr û 
52 deqeyan mijûlî kar in, û di hember 
de 13 demjimêr û 13 deqeyan mijûlî 
parastina xwe ne. 

Her takek Îranî di rojê de 2 demjimêr û 52 deqeyan kar dike
Ew serjimêrî ku piştî lêkolînekê ji aliyê nawenda serjimêriya 
Îranê ve hatiye belavkirin, bas ji vê jî dike, ku Îranî di şev û ro-
jekê de 2 saet û 8 deqeyan, ji bo bikaranîna ragehandinên giştî, û 
tenê 2 demjimêran jî ji dema xwe bo encamdana karê xêrxwazane 
bi kar tînin.
Li gora van amaran, diyarîkirina demê bo birêvebirina karan di 
Îranê de, li gora bawernameyan jî diguhere, bo mînak ew kesên 
ku hilgirê bawernameya duktorayê ne, 4 demjimêr û deqeyekê, ji 
bo birêvebirina karên xwe bi kar tînin, û kêmtirîn rêje jî, ber wan 
kesan dikeve, ku di warê xwendewariyê de, di asteke nizim de ne. 
Ew rapor di demekê de belav dibe, ku li gora serjimêriyan, 
navgîna karê her hemwelatiyekî Japonî di 24 demjimêran de, 7 
demjimêr û 45 deqe ye.  
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Gotinên 
Navdaran

Firsend mîna jineke delal bi naz e, 
ger carekê derî girtî bibîne, careke din 
nayê.
Grillparzer

Firsend du caran li deriyê mirov naxe.
Chamfort

Firsenda ku mirov bi carekê ve winda 
bike, tu caran bi paş de nayê.
Schiller

Firsend wek ewrên havînê ye.
Harîrî

Firsend revok e.
Geothe 

Ger deriyek were girtin, deriyekî din 
vedibe.
Cervantes

Yê ku zîpik li ser bibare,wiIo bawer 
e, ku li hemû aliyê dinê bahoz e.
Montaigne

Paşeroj ji satilek xwelî pê ve ne tiştek 
e.
Carl Sandburg

Pêxemberê pêşerojê yê herî baş, 
paşeroj e.
John Sherman

Ya ku pîroziyê dide zewacê evîn e.
Tolstoy

A: Firat Cewerî

demê ala heye, lêbelê erdê xwe digere. 
Bi awayeke siroştî di destpêkê de dibe 
ku welat dirûst bibe, piştre ala bo bê 
çêkirin, Lêbelê kurd ala heye, û xûyaye 
ku berê jî dewlet hebûye, lê welatê wan 
winda bûye, û di vê dema niha de jî li 
pey welatê xwe digere.”

Qubadî di doma axavtina xwe de got: 
“Hekî balê bidine ala Kurdistanê, li 
navxwe de çar parçe heye ku “roj”a di 
nav de beşek ji wan çar parçan ji xwe 

Behmen Qubadî: Hêvîdarim ku Kurd ji vê kirîza herêmê mifahê werbi-
gre, û bibe yekparçe

Gulbijêrek ji helbestên Îrec Nûzerî bi Kurdî hatin wergerandin

Kurdistanmedia: Mihemed 
Muradî Nisarî, gulbijêrek 

ji helbestên Îrec Nûzerî bi Kurdî 
wergerandin

Li gora nûçegihaniyan ji aliyê Mi-
hemed Muradî Nisarî yek ji edîbên 
Kurdistana Rojhilat ve pirtûka “şevek ji 
hezar salên din” gulbijêrek ji helbestên 
Îrec Nûzerî hatin wergeandin.

Miradî Nisarî derheq wergerandina van 
helbestan ragehandiye ku wê pirtûkê 
70 helbestên kurt di 77 rûpelan de bi 
xwe ve girtiye, ku tewahiya wna di 100 
nusxeyan de hatine çapkirin. 

Kurdpa: Duhemîn festîvala 
mamostayan bi nasandina 13 

mamostayên fîdakar bi rê ve çû ku di 
navbera wan de 10 mamosta ji aliyê 
Wezîrê Perwerde û fêrkirinê rêz ji 
wan hat girtin.

Ev mamostayane serbarê karên xwe, 
karên herî baş û mezin di hember der-
sxwanan kirine.

Di navbera wan 13 mamostayan de, 
navê du mamostayên Kurd jî xûya ye 
ku yek ji wan mamostayan wek yekem 
mamostayê fîdakar a Îranê û yê din jî 
12’hemîn mamostayên fîdakar ê Îranê 
hatin naskirin.

Li gor nûçeyan, Fîlma”hin caran 
çav li aliyê serê bike” ji der-

hîner “Behmen Qubadî” li çarçoveya 
komek ji fîlmên “çend gotinek 
digel Xwedê (Words With Gods) 
di nimayêşeke taybet de li bajarê 
“Torîn”a Îtaliyaê de hate nîşandan, 
û wî derhînerê Kurd bi rêya Skypê 
di gotûbêjekî ji medyayên wî welatî 
re ragehand û di bersiva pirsyarên 
derbarê nimayêşa “Alaya bê Welat” 
nûtirîn berhema xwe a di asta cîhanê 
de got: “Yekem nimayişa vê fîlmê di 
meha Beframbara 2016’an li welatê 
Amerîkayê de yê destpê bike û piştre 
jî yê di welatên din yên cîhanê de yê 
bê ser ekranê”.

Nûçegihaneke Îtalî ji “Behmen 
Qobadî”pirs kir ku îro roja Alayê ye û 
we jî fîlma xwe li jêr navê “Alaya bê 
Welat” çê kiriye û wî derhînerê Kurd jî 
di bersivê de got: “Îro yek ji girîntirîn 
rojên neteweya Kurd e, her çi qas ev 
neteweya zilim lê hate kirin, heyanî vê 

Du mamostayên Kurd naznavê mamostayên fîdakar ên Îranê bi dest xistin

Navê wan du mamostayan pêk tê ji:
1- Sureya Moteherniya li parêzgeha Sine 
bi sedema nasandin û piştevanî kirin li 90 
dersxanan û dabînkirina têçûya derman, 
nasandina 220 dersxanên destkurt û heja û 
dana têçûya 60 xwendekaran, bidawîdeçon 
bo 42 neştergerî serwey pisporî bo der-
sxwanan heya encama dawiya çareserî 
û xerca dersxanên pêdvî bi neştergeriya 
ciwankariyê li parêzgeha Sine li sala 1394 
kêşare stûyê xwe.

12- Şewbo Yûsifî li parêzgeha Sine bi sedema rizgar kirina dersxwanan ji agir-
girtinê xwendingehê, dabînkirina pertûk, amûrên pêdvî ên xwendingehê, berçawk 
û têşta dersxwanên destkurt û hejar, alîkarî kirina dersxwanan bo dirêjedan bi 
xwendin û bixasmanî ev dersxwanên ku ji nexweşiyên taybetî azarê dikişînin û 
herwisa alîkariya madî û me’newî bo nivîsîngeh û xwendingehan û alîkarî bo der-
sxwanên gundên dûr bo dirêjedan bi xwendinê kiriye.

Mihemed Murdaî Nisraî heya 
niha şeş pirtûk û çendîn namîlke 
li ware zimanê Kurdî û Farsî de 
çap kirine.

Navbirî helbestvanê hilbijartî ê 
yekemîn kongireya navdewletî 
ya helbestên çarîne, û helbest-
vanên çarîne, li sala 1391’an a 
Rojî de, û helbestvanê  hilbijartî 
ên yekemîn xelata edebî ya 
Kurdistanê ye, 

Muradî Nisarî heya niha çendîn 
xelatên din di warê edebî de bi 
dest xist.

girtiye, û herwiha sîtavkên wê rojê jî 
21 heb in, û ji bo min vê wateyê dide 
ku li destpêka dehikên 21’an de dibe 
ku Kurd yekgirtî be, û çend sale jî ji ser 
wan dehikan derbaz dibe û ev yeka çê 
nebûye û dibe ku di yek yan du salên 
din de, ev yeka çê bibe û Kurdistneke 
xweser bi taybet di Îraqa Îro de pêk 
bê”.

Rojnamevanê Îtalî derbarê alozî û 
bûyerên wê dawiyê yên Kurdistanê pirs 
kirin û Qubadî jî di bersiva wan de got: 
Dibe ku gelê Kurd hemû bibe yekdeng, 
û hekî Kurd nebe yekdeng, û di warê 
îdeolojî de nagihîje bi wî sînorî, qet 
nikare xwe bigihîjîne sînoreke cûxrafî.

Derhenerê Kurd “Behmen Qubadî” di 
dawiya vê hevdîtinê de got: Heyanî ku 
sînorên mejî û sînorên îdeolojî yên xwe 
nekine yek, nikarin welatê xwe dirust 
bikin. Her bi vê hêviyê Kurd dibe ji vê 
kirîza niha a herêmê mifahê werbigre, û 
bibe yekparçe”.
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Tiştonek

A: Mahir Berwarî

Têdîtin: Amadekar destkariya 
devoka metelokan nekiriye

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

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

3- Şûtka du ta, heta Bexda.
- Tiştekê dirêj e, sîber nîne.
- Diçit serê çiyay, nalivit.
- Ji vêrê heta Bexda/Helebê, hemî 
cangê du ta.
- Ji vêrê heta mala Obeydullay, hemî 
cangê qutay.

3- Min darekê 2 gulte, da nav lingêt 
babê te, li wêra he bû qiçqiça da/diya 
te.
- 2 têrra, 2 vêrra, çilfindê, hay çil-
findê.
- Hemzeko, di pişta xwe ve neko.
- Stûna 2 gulte, dana bin ritlêt babê 
te, bo çîzçîza deyka te.
- Heta tu tilêt xo nekeye di çavêt 
gurgî ra, mihê naxot.

4- Ser dês e, bin dês e, çeqil û meqil 
bi xirnês e.
- Tiştek min heye di rê da, yê sax hat 
pê da,
yê mirî, sax li erdê da. (* dav, telhe, 
xefik)

Zimanê Kurdî

Xwendevanên hêja! 
Hûn dikarin bersiva 

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

me re bişînin
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Li dîroka du sedsalên borî li Îranê de, 
li çendîn kêliyên cuda de, êrîşî ser 

balyozxaneyan û talana cihên dîplomatîk 
hatiye kirin.
Reftareke bi tewahî na siyasiyane û bi dûr 
ji pirensîpên navneteweyî ku Îran alahilgir 
û xwedî rêkordê wê ye.

Balyozxane nûneratiya hertimî ya welatekî di 
nav welatekî din de ye, Carina cihê akincîbûna 
balyoz yan nûnerên welatên bîhanî di nav 
balyozxaneya wî welatî de ye. Li gora girêbes-
ta Viyenê derheq pêwendiyên siyasî (madeya 
22, 24, 30) balyozxane û arşîva belgeyên wan 
cihan û herwisa cihê mana karsazan mafê 
parastîbûna siyasî (mesûniyeta siyasî) hene.

Lê di Îranê de, dîroka talankirina balyozx-
aneyan û endamên akinciyê balyozxaneyan 
dîrokeke dûr û dirêj heye. Piraniya wan êrîşan 
bingeha wan ya ayînî hebûye, û kesên ayînî û 
axûndan pilan ji bo wan kiryarên nedîplomatîk 
darêtine, bo mînak:

Êrîşa li ser balyozxaneya Rûsiyê li Îranê 22’ê Rêbendana 
1207’an de

Dagîrkirina balyozxaneya Amerîka di sala 1358 (1979) ’an de

Êrîşa li ser balyozxaneya Erebistanê sala 1366’an de

Êrîşa li ser balyozxaneya Rûsiyê di sala 1366’an de

Êrîşa li ser balyozxaneya Danmarkê li sala 1385’an de

Êrîşa li ser dîplomateke Koveytî li sala 1387’an de 

Êrîşa li ser balyozxaneya Pakistanê li sala 1387’an de

Êrîşa li ser konsolxaneya Erebistanê li sala 1389’an de li 
Meşhedê

Êrîşa li ser balyozxaneya Birîtanua di sala 1390’î de

Êrîşa li ser balyozxane û konsolxaneya Erebistanê li Tehran û 
Meşhedê li sala 1394’an de

Dîrokeke pirr ji destdirêjî û talan


