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Şanoya hilbijartina 
Reşemê ji dergehê ax-

ivtinê Xamineyî ve

Peyama rêzdar Mistefa Hicrî bi boneya 70.mîn 
salvegera avakirina Komara Kurdistanê
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Rê û resma bîranîna 70.mîn salvegera 
Komara kurdistanê bi coşeke mezin ve 
hate pîrozkirin.

Seba 70.emîn dalvegera avakirina 
Komara Kurdistanê, Kurdistananiyan li 
navxwe ya welat, û li Herêma Kurdistanê 
û li derveyî welat bi coşeke mezin ve ew 
roja dîrokî pîroz kirin.

Destpêkê li hola Se’d Ebdullah de li 
Hewlêrê bi beşdariya Misetefa Hicrî û 
endamên Deftera Siyasî a PDKÎ û endam 
û alîgirên PDKÎ bi rê ve çû. 

Li gora rapora nûçegihaniya malpera 
Kurdistanmedia, Roja 21’ê Çileya Paşîn 
Rê û resma bîranîna 70.mîn salvegera 

Bo Kurdan 
di Jinêv3 de 

çi heye?

Jin û 
Berxwe-

dan
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Komara kurdistanê li hola 
Se’d  Ebdulla li bajarê Hew-
lêrê, bi amadebûna nûnerên 
partiyên her çar aliyên Kurdis-
tanê, û hejmarek ji nûnerên 
konsolxaneyên çend welatan 
û bi amadebûna kesayeti-
yên siyasî û rewşenbîrî û 
akademîk û ragehandinên 
biyanî û navxweyî û herwisa 
endamên rêberî û kadr û 
pêşmerge û endamên PDKÎ 
bi xwendina sirûda Ey Reqîb 
û ragirtina deqeyekê bêdengî 
ji bo rêzgirtina ji riha pak ya 
şehîdên hizb û gel dest pê kir. 

Piştre Mihemed Salih Qadirî 

endamê Komîteya nawendî a PDKÎ bixêrha-
tina hemû amadebûyiyan kir û ew roja dîrokî 
li wan pîroz kir.

Piştre sekreterê giştî ê PDKÎ Mistefa Hicrî bi 
vê boneyê ve peyamek pêşkêş kir. Navbirî di 
beşeke peyama xwe de weha got: “Rastiya 
dûhemîn dewletên dagîrker ên Kurdistanê 
ne ku her weke rejîma Pehlewî di serdemê 
Komarê de bi awayê berdewam di hewla 
pîlangêriyê li dijî Komarê bû û weke dujmin 
li Komarê nêrîne. Li serweyî hemûya 
Komara Îslamî ya Îranê ye, bi vê cîyawaziyê 
ku vê carê bi navê Îslamê rewayîyê dide 
kuştin û birrîn û wêranî û bêmafkirina me. 
Ji aliyekê hikûmeta Komara Îslamî bi navê 
Îslama Şî’e û bi nûner-
atiya Îmamê Zeman xwina Dom R:2

PDKÎ hem avaker û hem jî mîratgirê buhagiraniyên Komarê ye
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S e r g o t a r

Kerîm Perwîzî

Xwedê Îranê ji “Dire-
wan” biparêze!

Tê gotin ku çaxê xwe “Koroşê 
Hexamenişî”, ku çaxê we bi kuştin û 
êrîşên xwe bo ser hemû gel û xelkên 
herêmê, dagîrkariyek zêde kiriye, 
û gellek herêm xistine bin destê 
Împeratoriyeta xwe ya taze avakirî 
de, di wan Ketîbe û nivîsokên wî çaxî 
de ku li ser Kevir û lewhan mane, 
navbirî du’a bo Împeratoriyeta bin 
destê xwe kiriye, û ji “Ehûra Mez-
dayê” dixwaze ku xelk û welatê wî ji 
sê tiştan biparêze: Dujmin û hişkesalî 
û direw!
Eva ku di du’aya Koroş de hatiye 
û bas ji dujmin û hişkesaliyê dike, 
tiştekî asayî ye û li seranserî dîroka 
hemû neteweyan, dujmin û hişkesalî 
belayek mezin bûne bo ser her 
netewe û welatekî. Lê ya cihê heyrî 
manê ev e ku Koroş ku bi hezaran 
kes di herêmê de kuştine û axa wan 
dagîr kiriye, çima gereke ji Ehûra 
Mezda bixwaze ku welatê wî ji dire-
wan biparêze?!
Ev xala han wî çaxî zelal dibe ku çav 
li hemû dîrokê bikin heya niha, bi 
rindî eşkere dibe ku, xaleke bihêz û 
girîng di nava kultura siyasî û siyas-
etvanên Îranê de ku hertim pênaseya 
hakimiyeta di Îranê de bûye, “Direw 
kirin”e. Ev paramêtr û pênaseya han 
bi qasekî di nava çanda siyasî ya 
Îranê de zeq û berçav e, û bi qasekî 
rihe û rîşe avêtine ku, tenanet têkilî 
kultura civakî jî bûye, û rolekî berçav 
di jiyana asayî û nawendakinciyan 
peyda kiriye, bi awayekî ku gellek 
bi hêsanî direw û xapandin di nava 
kolanan de tê bihîstin û bi hêsanî jî 
li kêlekê re derbaz dibin, weke vê ku 
hekî ji nişkê ve kesekî siyasî û rastbêj 
li nawenda Îranê peyda bibe, hemû 
kes wê heyrî bimîne û jê bawir nakin!
Rejîm bi hêsanî direwan dike û 
mohre û kirêgirtiyên wê jî van dire-
wan belav dikin û kinek kesên bi nav 
siyasî jî ku temaha wergirtina hinek 
poan û îmtiyazan ji rejîmê hene, wan 
direwan ducarî dikin û kes jî nafikire 
ku, birêvebirina jiyana xelkê bi direw 
û xapandinê naçe pêş, û eva dibe se-
dem ku xelkê Îranê di qopiya herifîna 
exlaqî de roj bi roj pitir niqum dibin.
Di vir de ye k rastiya han derdikeve 
ku direw bi vê qasî di kultura siyasî 
û civakiya akinciyê nawendê de rîşe 
daye ku, tenane Koroşê Hexamenişî 
jî bi destê direwan dinalîne û di 
hember de nekariye tu karekî bike û 
bi neçar hewara xwe dibe bo Ehûra 
Mezda, da ku wî ji belaya direwan 
biparêze!

cudabîrên xwe ku 
Kurd jî parek ji wan 

cudabîrane, helal dike û heya wî qasî 
pêşve çûn ku fetwaya cîhadê li dijî 
Kurdan dan û, bi navê danûstanê 
rêberên Kurdan teror kirin, ji aliyê 
din ve hikûmeta Îslamî ya Sune, yan 
DAÎŞ, axa Kurdan dagîr dike û pîr û 
zarokan dikujin û jinên wan bo xo-
dametî û koletiyê dibin. Lê bi vê ferq 
û cudahiya girîng ku, eva hikûmeta 
Îslamî ya Sune dike dujminatiya xwe 
neveşêre û gotin û kiryarên wê li dijî 
Kurdan weke hevdu dujminkarane 
ye, lewra bona mezin û biçûkên 
Kurdan weke dujmin hatiye nasîn û 
pêşmergên Kurdan jî, bi serbilindî û 
cangorîtî li hemberî wan disekine û 
wan paşve dibe”.

Piştî wî jî parêzgarê Hewlêrê Newzad 
Hadî bi boneya 2’ê Rêbendanê ax-
ivtinek kir, û bas ji hecehiya yekrêzi-
ya navmala Kurd bona rawestana di 
hemberî gefên li ser gelê Kurd de kir.

Piştî xwendina çend helbest û sirûdên 
şoreşvanî ji aliyê helbestvanan û Tîpa 
Muzîkê a PDKÎ ve hate xwendin.

Herwisa Şoreş Ahî ê peykertaş 
tendîsa Pşewa Qazî Mihemed çêkiri-
bû, ku ku di vê rêûresmê de li pêşberî 
amadebûyiyan hate danîn. 

Di beşeke din de bi boneya 2’ê 
Rêbendanê rêzgirtinnameyekji aliyê 
Mistefa Hicrî ve pêşkêşî kesayetiyê 
serdema Komara Kurdistanê Ma-
mosta Kerîm Zend û Şerîf Zorar 
pêşmergeyê Barzanî ê  serdemê 
Komara Kurdistanê li bi nûneratiya 
pêşmergeyên Barzanî ên Komara 
Kurdistanê hate kirin.

Piştre çend stran jî ji aliyê huner-
mendMikayil ve hate pêşkêşkirin.  

Bi boneya yad û bîranîna 70.mîn 
salvegera Komara Kurdistanê hinek 
peyamên pîrozbahiyê gihabûn destê 
birêveberên rê û resmê ku navên wan 
ew bûn: 

Partiya Demokrat a Kurdistanê
YNK-Mekteba pêwendiyên giştî
Fermangeha pêwendiyên derve a 
Herêma Kurdistanê
Feraksiyona Partiya Demokrat a 
Kurdistanê li parlementoya Kurdis-
tanê
Tevgera Demokratîk a Kurdistanê, 
Mekteba Siyasî
Komeleya Rêkxirawa Kurdistanî a 
Partiya Komonîst a Îranê
Partiay Rizgariya Kurdistanê
Komeleya Şoreşger a Zehmetkêşên 
Kurdistana Îranê

Saziya Xebat a Kurdistana Îranê

PartiyaAzadiya Kurdistanê-Bakur
Partiya Pêşeng a Kurdistan Sûriyê
Yekîtiya Demokratîk a Kurd li Sûriyê 
Yekîtiya Lawên Demokrat ên Kurdis-
tanê
Yekîtiya Şoreşgerên Kurdistanê
Partiya Demokrat a Kurdistanê-Sûriye
Desteya Bilind a Rêkxirawa hişyarîa 
Ciwanan 
Kovara Kurdistan 21
Rojnameya Xebat –Selam Ebdullah
Peyama hevpar a Yekîtiyên Jinan, 
Ciwanan û Xwendekarên Kurdistana 
Îranê

Ji aliyekî din ve rêûresma 2’ê Rêben-
danê li ser sînorên di navbera Rojhilat 
û Başûra Kurdistanê de jî bi rê ve çû

Spêdehiya roja Duşemî berwarê 
5’ê Befranbara sala 1394’an a Rojî, 
rêûresma salvegera avabûna Komara 
Kurdistanê bi pişikdariya endamên 
rêberî kadr û pêşmergên Hêza Taybet 
a çiya û herweha endamên Nawenda 
Sê, û endamên Komîteya Hizbê li 
bajarên Hewlêr û Diyana, li çiyayê 
Berbizinê hate lidarxistin.

Piştî sirûda netewî ya “Ey Reqîb” û 
bêdebgiya bona rêzgirtina ji xwîna 
paqij a şehîdên Kurd û Kurdistanê, 
Rehîm Mangurî fermandarê Hêzên 
Taybet ên çiya bixêrhatina mêhvan û 
pişikdarên rêûresmê kir.Piştre Teymûr 
Mistefayî Endamê Deftera Siyasî 
yê Hizba Demokrat a Kurdistana 
Îranê, çend gotinek derheq bi Ko-

mara Kurdistanê û rola qehremanane 
ya pêşmergên serdemê Komarê û 
pêşmergên niha ku liser sînoran cihgîr 
bûne, pêşkêşî pişikdaran kir.

Di beşa din a rêûresmê de sirûdek bi 
navê “Aferîn qzî Mihemmed” ji aliyê 
korsa Hêza Taybet û sitranek li jêr 
navê “Hatewe dûy Rêbendan” ji aliyê 
Mihemmed Mihemmedzade û Hîsam 
Silêmanî ve pêşkêşî pişikdaran hate 
kirin.

Di beşa din a rêûresmên de Hiwa 
Mîrzayî kadrê siyasî yê Hêza Tay-
bet bi pêşkêşkirina parçe helbestekê 
rêûresim xemiland.
Piştre Selam Girdesorî pexşanek li 
jêr navê “Sard û Sûle Sablax” pêşkêşî 
pişikdaran kir.

Rêûresmê bi sitranekê ku ji aliyê 
Mihemmed Mihemmedzade û Îsma’îl 
Elîmihemmedî û Şimşala hunermendê 
pêşmerge Saman Seydehmedî ve hate 
pêşkêşkirin, dawî bi karê xwe anî.

Her wisa bi vê boneyê li navxwe 
ya welat de endam û alîgirln PDKÎ 
serbarê rewşa tund ya ewlehiyê karîn 
bi başî kar û çalakiyên teblîxî bi rê ve 
bibin. Li derveyî welat de jî, komî-
teyên PDKÎ li gellek welatên Ewropî 
de rêz û hurmet ji 70.emîn dalvegera 
avakirina Komara Kurdistanê girtin.

Hêjayî basye ku deqa peyama Mistefa 
Hicrî di rûpela 3 de hatiye danîn.

Doma R:1
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Kurdistanmedia: Bi boneya 
70.mîn salvegera avakirina 

Komara Kurdistanê sekreterê giştî ê 
PDKÎ peyamek belav kir.

 Deqa peyama navbirî, ku di rêûresma 
2’ê Rêbendanê de ji aliyê wî ve hate 
xwendin, bi vî awayî ye:

Piştî derbazbûna 70 salî bi ser avaki-
rina Komara Kurdistanê de, ew xala 
zêrîn û pirr çirûsk ku bêmînakbûna 
wê girîngtir û berçavtir dike, karname 
û bandora wê di wê serdemê de, û 
piştî wê serdemê ye, herwisa deskewt 
û mîrata wê jî, bo nivşên piştre, wekî 
wê dixuye ku ew Komar niha hatiye 
avakirin. 

Komara Kurdistanê di bîreweriya 
neteweya Kurd de tenê serpêhatiyeke 
kurt nîne, ku piştî temeneke 11 mehî 
bi dîrokê bê spartin, beku diyard-
eyek e ku çavkanî ye ji bo avakirina 
wateyê ji bo niha, û pirr e ji buhayên 
neteweyî ên bilind ji Kurdan re, û 
herwisa wekî kok û binêşeyeke qahîm 
a hizrî ye bo welatparêzan û azadîx-
wazên Kurdistanê. 

Jiber ku ji aliyekî ve Hizba Demokrat 
a Kurdistanê wê ava dike ku bi yekem 
hizba modern di her çar perçeyên 
Kurdistanê de tê naskirin, ji aliyekî 
din ve sembol û berhemên Komarê ne 
ku piştî 70 salan hêla jî zindî mane, û 
bûne bingehek ji bo yekîtiya Kurdan  
li her çar perçeyên Kurdistanê, wekî 
“sirûda neteweyî” û “alaya Kurdis-
tanê” û “hêza pêşmerge” û …hwd.  

Sirûda “Ey Reqîb” ku wekî sirûda 
nîştimanî di serdema Komara Kurd-
istanê de hate diyarîkirin, û sirûda 
berxwedanî û zindîbûna neteweya 
Kurd e, ku dijmin hertim ji bo helan-
din û qirkirina wê tekoşîn kirine, lê 
xortên rengê “sor ê şoreş”ê bi xwîna 
xwe jiyan danê, û ew ji nemanê 
parastine.  Sirûdek ku piştî 70 salî û 
pêkhatina guhertineke kûr û bingehîn 
bi ser civaka cîhanî di vê heyamê de, 
herwisa alahilgirê vê watayê ne, ku 
nîşanî me didin ku niha jî “Reqîb” 
bi vê watayê ku di sirûdê de hatiye, 
di hizra jinavbirina neteweya Kurd 
de ye, û haşayê lê dike, û ew sirûda 
dibêjê ku: “Ey Reqîb, her maye 
qewmê Kurd ziman”. 

“Alaya Kurdistanê” ku niha piraniya 
herî zêde a neteweya Kurd li her çar 
perçeyên Kurdistanê û heya li asta 
cîhanê de jî rêz û hurmetê jê digrin, 
li parlementoya Herêma Kurdistana 

Peyama Mistefa Hicrî bi boneya 70.mîn salvegera avakirina Komara Kurdistanê

Îraqê de jî bi fermî hatiye nasîn, li 
ser hemû avahiyên dem û dezgehên 
hikûmetê pêlan dide, bi cudahiyeke 
gellek kêm her ew ala ye ku bi destê 
Pêşewayê nemir di Çarçiraya Me-
habadê de hate bilindkirin. 

Mîrateke din ya Komara Kurdistanê 
ku niha ne tenê Kurd belkû tev cîhan 
şanaziyê pê dike, “pêşmerge” ye ku 
Komara kurdistanê ew ava kir, û ew 
navê hejî jê re diyarî kir. Vê hêzê ji 
bilî vê ku heya niha neteweya Kurd 
ji nemanê parastiye, bûye şanaziyek 
ji bo hemû cîhanê, û heta dewletan jî, 
bi taybetî ew dewletên ku şerê terorê 
dikin, û çavên wan li ser qehremantî 
û serkevtina pêşmerge ye. Lewra 
navê pêşmerge bi bîrhînerê nav û bîra 
Komara Kurdistanê ye ji bo hemû 
Kurdan, bi taybetî nivşa niha.  

Em jî vê derfetê bi kare tînin bona 
vê ku silavan bişînin bo riha pak 
ya  hemû wan pêşmergeyên ku ku 
di riya parastina xaka Kurdistanê de 
canê xwe gorî kirine, yên ku niha 
di bereyên şerê li dijî terorîstan û 
dagîrkarên mafê Kurdan de, li her 
cihekî vê nîştimanê de xebatê dikin. 
Herwkî dijminên neteweya Kurd 
bi dirêjahiya dîrokê hewl dane ku 
nakokiyan bixin navbera me de, û me 
berdin canê hevûdu, û piştre jî bi ser 
me de zal bin, lê nekarîne ku wan sê 
sembolên yekgirtinê wate Ala û Sirûd 
û Pêşmergê Kurdistanê di nav hizr û 
mêjî û dîroka me de derxînin. Ew yek 
şanaziyeke mezin e ji bo hemû wan 
têkoşer û wan aliyên ku bi xwîna xwe 
ew nîşan û sembol parastine. 

Xaleke din ya giringiya Komara 
Kurdistanê rola Pêşewayê nemir di 
serokatî û rêberîkirina siyasî-neteweyî 
di Komara kurdistanê de ye. Ew 
şêwaza rêberiyê di wê serdemê de, 
ew qas pirrbuha ye ku dikarim bêjm 
ku di jiyan û baweriya mirovtewer ya 
xwe û karnameya xwe ya siyasî di wê 
serdemê de bê mînak e. Herçend ku 
rewşa siyasî û leşkerî ya Komarê bi 
awayekî bû ku pêşiya Komarê dihate 
girtin ku deshilata xwe li Kurdistana 
Rojhilat de berfirehtir bike, lê ew yek 
nebû sedema vê ku şêweya rêberîki-
rina Komarê bi awayekî be, ku rê bi 
kesên diloj nehê dayîn ku ji perçeyên 
din ve bêne wir û xizmeta Komarê 
bikin, û li gora şiyana wan erk bi wan 
bêne spartin.

Lewra Komara Kurdistanê wekî 
hikûmeta hemû Kurdan çav lê dihate 
kirin, û hemû Kurdekî welatparêz 

Komara Kurdistanê bi ya xwe dizanî. 
Mînaka wê jî hatina Barzaniyan bo 
serokatiya Mela Mistefayê nemir bi 
herêmên di bin deshilata Komarê 
de bû, ku bi ew qasî hurmetê ve ji 
aliyê şexsê Pêşewa ve bi germî hatin 
pêşwazîkirin. 

Rêzdar Mela Mistefa wê demê pi-
leya jiniraliyê ji aliyê Pêşewa ve pê 
hate dan, û wekî fermandarê hemû 
pêşmergeyan li bajarê Seqizê de 
hate diyarîkirin, wî jî di hemberî wê 
baweriya ku bi vî hatibû dayîn, heya 
dawiyê bi Komarê û bi Pêşewa emeg-
dar ma, û digel hêza xwe bo parastina 
Komarê hemû qehremantiyek kirin. 
Eva di demekê de bû ku hejmareke 
berçav ji serokeşîran ku bi berçav di-
gel Komara Kurdistanê bûn, û sonda 
emegdariyê bo Komara Kurdistanê 
xwaribûn, di bin de digel hikûmeta 
Tehranê pêwendî ava kiribûn, û îxanet 
bi Komara kurdistanê  kirin.

Pêşewa heya şêweya cangorîki-
rina wî jî, kêmtir nîne ji wan rêber 
û mirovên mezin ên serdemên wî 
de, di asta cîhanê de. Her ew yek jî 
Qazî Mihemed dike pêşewayê ruhî 
–siyasî ê Kurd û hevsengê mirovên 
mezin ên neteweyên din. Di de-
mekê de ku niha dîroka mirovahiyê 
û felsefeyê şanaziyê bi xweragiya 
Soqrat û pêşwazîkirina ji mirinê ji 
riya “Heqîqet û Peyman” ve dike, lê 
neteweya Kurd jî di serdema niha de, 
û di Komara Kurdistanê de pêşewayê 
xwe heye, ku canê xwe di pêxema 
wê peymana ku di dema sondxwarina 
xwe da dabû gelê xwe, û ew heqîqeta 
ku bawerî pê hebû gorî dike, û ew jî 
wekî Soqrat dibe qurbanî û şehîdê 
riya rastî û azadiyê. 

“Partiya Demokrat” xaleke din ya 
bişewq a komara Kurdistanê ye, ku 
hem komara Kurdistanê ava dike, û 
hem jî xwe bi mîrata buhayên netewî- 
siyasî yên berhemên komarê dizane, û 
“Ev partiye heya niha jî serbarê hemû 
kêmasî û zehmetiyên ser rêya xebata 
70 salî, her li ser pirenisîpên netewî, 
wekhevî û azadîxwaziyên rêbaza 
komara Pêşewayê nemir didome”. 
Ew guherîna dîrokî ku modêlek din 
ji xebat û rêkxistin di çarçoveya par-
tiyeke siyasî û şoreşvanî ya serdemi-
yane û modêrn e, hem karê rêkxistin 
û bergirî û xebatê bo neteweya xwe 
dike, û hem jî di derfetên baş de karên 
partiyê, û çêkirina birêveberiyên 
siyasî-yasayî û civakî dike, û di da-
mezrandina hikûmetê de xwe nimayiş 
dike. Ev mîrata bihagiran, heya niha 
jî di çarçoveya Kurdistanê de heye, û 
hewla cîbicî kirina wê didin.

Berevajî dijber û neyarên neteweya 
Kurd ku hem di serdema paşayetî, û 
hen jî Komara Îslamî ya niha, çavê 
wan bi dîtina Kurdistanê hilnehat, û 
hewil didan ku buhagiraniya komara 
Kurdistanê û îradeya Kurd bo rizgari-
yê bêçine bihesibînin, lê hikûmeta 
komara Kurdistanê bi hemû kêmasî 
û nîşaneyên hişyarî û îradeya gelê 
Kurd, bi rêberiya Partiya Demokrat û 
Pêşewa, bi mifahwergirtin ji der-
fetên pêkhatî di dawiya şerê duyem 
yê cîhanî û havsengiya hêz û rewşa 
siyasî a Îranê tê avakirin.

lewra ev bîroke ya ku dibêjin Ko-
mara Kurdistanê bi piştevaniya 
Yekîtiya Soviyet hate damezrandin û 
bi vekişîna Soviyetê jî herifî, dûr e ji 
rastiyên dîrokî. 
Ji ber ku heri- Dom R:4
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fîna komara Kurdistanê xincî beşek 
ji sedemên navxweyî nebe, zaftir 
bi sedemên pêkhatiyên navdewletî 
û guhertin û hevsengiya hêz di asta 
navdewletî û deverê de, li ser asta 
hêz û şiyanên Kurd û komara Kurd-
istanê hate herifîn, lê li vir de jî eva 
hişyarî û rola rêberên komarê ye ku 
bi zirarên herî kêm û rijandina xwîna 
xortên Kurd dawî bi komarê tê, û dibe 
hêvinê hizr û bingeha sembolîk bo 
bizava netewî- demokratîk ya Kurd.

 Hevalên xweştevî

Di dawiyê de dixwazim bala we bo 
vê yekê bikişînim ku bûyerên siyasî 
di serdemê komar û berî komarê jî 
heya niha, serbarê guhertinên berfireh 
ên siyasî di Rojhilata Navîn, kurd ji 
mafên xwe ên rewa herwisa bêpar 
maye, lewra berxwedan di hemû 
beşên Kurdistanê de û her beşek jî bi 
awayên xwe, bo bidestveanîna mafên 
xwe her berdewam e. Ev rewşa han 
bêşik sedemên curbicur hene, lê bi 
baweriya min hewlêna hemû sedeman 
vedigere bo ser du rastiyên tal:
Rastiya yekem nakokî, dijberî û 
tehemulnekirina hevdu ye di navxwe 
a Kurdan de, ev jî hin caran ewqas 
bihêz bûye ku gellek caran xebat li 
dijî dagîrkirina maf û azadiyên me ji 
bîra me biriye. Lewra dagîrkeran jî ji 
rewşa nebaş ya navxweyî ya Kurd bi 
qazancê xwe mifah wergirtine, kurd 
bi destê kurdan dane kuştin, û xwe 
kirine berebest li ser rêya serkevtin û 
gihîştin bi mafên kurdan. Dîroka 100 
saliya me tijî ye ji wan tirajidiyan û 
em dibînin ku di vê heyamê de eva ku 
Kurdan bi xwe anîne serê xwe, ji vê 
yekê kêmtir nine ku dijminan anîne 
serê Kurdan.

-Rastiya duyemîn dewletên dagîrker 
ên Kurdistanê ne ku her weke rejîma 
Pehlewî di serdemê Komarê de bi 
awayê berdewam di hewla pîlangêri-
yê li dijî Komarê bû û weke dujmin li 
Komarê nêrîne. Li serveyî hemûyan 
Komara Îslamî ya Îranê ye, bi vê 
cudahiyê ku vê carê bi navê Îslamê 
rewayiyê dide kuştin û birrîn û wêranî 
û bêmafkirina me. Ji aliyekî hikûmeta 
Komara Îslamî bi navê Îslama Şî’e û 
bi nûneratiya Îmamê Zeman xwîna 
cudabîrên xwe ku Kurd jî parek ji 
wan cudabîran e, helal dike, û heya wî 
qasî pêşve çûn ku fetwaya cîhadê li 
dijî Kurdan dan û, bi navê danûstanê 
rêberên Kurdan teror kirin, ji aliyê 
din ve hikûmeta Îslamî ya Sune, yan 
DAÎŞ, axa Kurdan dagîr dike û pîr û 
zarokan dikujin û jinên wan bo xo-
dametî û koletiyê dibin. Lê bi vê ferq 
û cudahiya girîng ku, eva hikûmeta 
Îslamî ya Sune dike dujminatiya xwe 

naveşêre û gotin û kiryarên wê li dijî 
Kurdan weke hevdu dujminkarane 
ne, lewra bona mezin û biçûkên 
Kurdan weke dujmin hatiye nasîn û 
pêşmergên Kurdan jî, bi serbilindî û 
cangorîtî li hemberî wan disekine û 
wan paşve dibe.

-Lê hikûmeta Îslamî ya Şî’e, di 
kewlê dost û dilsozê Kurdên parên 
din ên Kurdistanê xwe derdixe, bi 
navê yekgirtîkirina rêzên Kurdan li 
derveyî sînorên xwe, toyê dijminatî û 
tevdanîkariyê di nava wan de diçîne, 
piştre li jêr navê piştgirtinê, eniyekê 
li dijî eniya din a Kurdna tûj dike, û 
alîkariyê dide wan, bi eşkere direvan 
tevî wan dike û armancên xwe ku di 
rastî de wêrankariya hemû tiştekê ye, 
bi navê dilsoziyê careke din difiroşe 
Kurdan, jiber ku li gorî xwendina 
wan, hekî hewce be bona parastina 
Îslamê direvkirin erkê şer’î û Îslamî 
ye. Bi berçav tevî dewleta Îslamî ya 
Sune şer dikin, eva di demekê de ye 
ku bi xwe yek ji alîkarên herî sereke 
ên DAÎŞ’ê ye û mifaha herî zêde 
ji kiryarên hovane ên wan werdi-
gire. Karbidestên Îranê çavkaniya 
herî mezin ya geşepêdana şer û 
tevdanîkarî û wêraniya herêmê ne û 
bi berçav jî, ji hemûya pitir rondi-
kan bona asayîş û ewlehiya herêmê 
dirêjin, û diruşman didin. Awayê go-
tin û kiryarên Komara Îslamî ya Îranê 
niha ser ji hemû dunyayê aloz û gêj 
kiriye, û mixabin niha jî gellek dewlet 
hene ku Komara Îslamî weke ku di 
rastî de heye, nas nekirine, lewra em 
hertim di bin gefa pîlanên wê de ne, 
Komara Îslamî dujminek qirêjtir ji 
DAÎŞ’ê ye, bo Kurdan û hewce ye ku 
em haydarî wê bin.

Hevalên rêzdar!

-Hekî Kurdistan niha jî weke ser-
demê Komara Kurdistanê parvekirî 
maye û dujminên welat û netewa 
me dorpêç kirine û ji hemû aliyekî 
ve pîlanan bo me dadirêjin, niha 
bi sedema guherînkariyên strate-
jîk û hevkêşeyên siyasî yên xwedî 
hêzên cîhanî û herêmî ye ku, bo cara 
yekemîn rewşeke guncav bo Kurdan 
hatiye pêş, ku di dîroka Kurdan de 
bê mînak e. Ji niha ve bi sedema van 
guherînkariyan û cesûrî û cangorîtiya 
pêşmerga li hember DAÎŞ’ê, nav û 
dengê Kurdan li hemû cîhanê deng 
vedaye û, Kurd weke neteweyek 
xwedî tolerans û berevajî hikûmetên 
Îslamî yên Şî’e û Sune, ne tenê li 
dijî pêkhateyên din ên netewî û olî 
li herêmê û welatê xwe ninin, belkî 
herêma Kurdistanê bûye cihê ewlehî 
û asayîşa wan. Ji vê yekê girîngtir jî 
eva ye ku dagîrkerên Kurdistanê ji 
hemû deman pitir lewaztir, û bi hev re 
nateba û nakoktir in, û her yek ji wan 
bi destê hejmarek arîşeyên navxweyî 
ve dinalînin. Bi giştî em dikarin bêjin 
ku serbarê hemû astengên ku li ser 
rêya me hene, zemîneyeke guncaw 
bo serkevtina Kurdistanê derketiye 
holê. Dîroka gelê me jî dibêje ku 
dema Kurdan di navxwe de amadeyî 
û îradeya yekgirtîbûna xwe bihêz kir, 
kariye ku ji guherînkariyan bi qa-
zancê xwe mifahê bisitîne û bi aliyê 
kêm ve beşek ji mafên xwe bisitîne û, 
mînaka wê jî Komara Kurdistanê ye.

Birêzan!

-Niha jî bi liberçavgirtina wan 
guherînkariyên ku di pêşiyê de me 
bas kirin, û gellek guherînkariyên din 
di herêmê de, derfeta herî baş hatiye 
pêş bona vê ku qedera Kurd bi aliyê 
kêm ve di wan paran de ku derfet tê 
de hatiye afirandin, qedera xwe ji rêya 

dilxwaz ve ber bi pêşve bibin, û ji 
destên dujmin û neyarên xwe derkev-
in, û vê yekê jî em dikarin bikin, bi 
mercekê ku di despêkê de çareseriya 
van du pirsan bikin ku me berê îşare 
pê kir û hêvênê bê parî û bindestiya 
me ne, hekî bo demekî kêm jî be, 
em hûrde arîşe û pirsgirêkên xwe ku 
pitir di rasteya berjewendiyên hizbî 
û girûpî de ne, û ne di berjewendiya 
netewî de ne, liberçav bigirin û, bo ar-
manca rizgariya netewa xwe yekgirtî 
pêngavan bavêjin û, piştre dujminên 
xwe û li serveyî hemûyan deshilata 
Îslamî ya Şî’e li Îranê bêtir binasîn 
bona vê ku zirarên pîlanên wê kêmtir 
bikin.

-Em li ser vê baweriyê ne serbarê 
vê ku renge derfeta guherînkariyên 
han her berdewam nebin, û li ser 
gelê Kurd nesekinin, lê hêj derfet 
ji dest neçûye, lewra hêvîdarim bi 
derswergirtina ji dîrokê, armancên 
Komara Kurdistanê ku niha jî ar-
mancên gelê Kurd pêk tînin, di parên 
din ên Kurdistanê de bigehin encamê, 
û eva jî serbilindiyek mezin e bo 
me hemûyan, her weke ku dîraok tu 
carî ji wan kesan nabihure, ku bi her 
hincetekê dibine sedema jidestdana 
derfetên han.
-Di dawiyê de bi boneya 70’mîn sal-
vegera avabûna Komara Kurdistanê, 
serê rêz û emegnasiyê di hemberî 
Pêşewa Qazî Mihemed ê serkomarê 
Kurdistanê û hemû wan şehîdên ser-
bilind ditewînim ku di pêxema avaki-
rin û parastina Komara Kurdistanê de 
canê xwe gorî kirine.

Pîroz be yad û bîra Komara Kurdis-
tanê li netewa Kurd

Silav li PDKÎ avaker û rêvîngê 
rastîn ya rêbaza Komarê

Doma R:3
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Şanoya hilbijartina Reşemê ji dergehê axivtinê Xamineyî ve

Biryar e ku roja 7’ê Reşemê, perde li 
ser pêncemîn dewra şanoya hilbijatina 
Meclisa “Xibigan a rêberî”, û  Me-
clisa Şêvra Îslamî ya dehem, bikeve 
ser ekrana siyasî a Îranê. Di vê mijarê 
de em dixwazin ku çavekî bi ser 
çawaniya birêkxistinkirina hilbijartina 
Meclisa Şêvra Îslamî de bigerînin.

Niha piştî nêzîk bi çar dehikan 
hikûmeta Komara Îslamiya Îranê û 
ducarîkirina vê şandoyê di vê demê 
de, piraniya xelkê Îranê, avakerên 
dîmrnên şanoyê, lîstikvan û di dawiyê 
de serkevtiyên vê şanoyê, her ji berê 
ve nas dikin. 

Rejîm di her yek ji van şanogeriyan 
de, girûpek ji nûnerên xwe yên emeg-
dar ku parêzerê weliyê feqîh in, ji riya 
nawenda “nizaretê Îstiswabî” a Şêvra 
Nobedar ve bi xelkê didin naskirin, û 
piştre jî bi mezinahiya xwe, rê didin 
xelkê ku di nav vê hejmara nûnerên 
emegdar bi rejîm de, hinek kesan bi 
navê nûner bişînin “xanêyê millet”!, 
hejmarek ji kopal bi destên emegdar 
bi rejîmê, ku hekî cudahiyek jî di 
navbera wan de hebe, li qasî kopal bi 
destbûna wan de ye.

Di tewahiya wan hilbijartinan de her 
ji qonaxên destpêkê heya dawiyê, 
ji aliyê rejîmê ve pilan jê re hatiye 
darêtin, û ya ku hêlane stûyê xelkê, 
ew  e ku ew bi awayekî pirr reng 
beşdariyê tê de bikin, da ku bikare bi 
vî rengî wisa nîşan bide ku xelk bi 
awayekî pirr reng beşdarî hilbijatinê 
bûne, û wisa nîşan bide ku eva xelk 
pêşwaziyê ji wan dikin, û eva ew 
hilbijartin rewa ne, û eva “misteke 
bihêz li ser devê dijminên navxweyî û 
derekî ye”.

Her çawa ku Xamineyî di hevdîtina bi 
xelkê Qumê re di roja 19.10.1394’an 
de, tevî vê ku “Berhevbûna xelkê di 
hilbijartinê de, ji sedemên mana vê 
rejîmê da zanîn”, herwisa hinek basên 
din jî kirin, ku armanca rejîmê ji 
beşdariya di hilbijartinê de rohntir bas 
dike, bi taybet: 

-“Beşdariya di hilbijartinê de, 
dibe sedema vê ku rejîma Komara 
Îslamiya Îranê bihêz bibe, û li ser pê 
rawestiyan û mana wê jî bê deste-
berkirin”.

-“Em dibe bibînin ka gelo ew rîz-
benda (merema wî rîzbendek ji navê 
berbijêran) ku didin me, eva kî ye 
ku wê dide me, bizanin ka gelo ew 
dîndar in, şoreşger in, li ser xet in, li 
ser riya Îmam in, Îmam qebûl dikin?”.

-Niha belgeya herî baş û gihîştina 
bi vê encamê ku gelo dibe em di 
hilbijartinê de beşdariyê bikin yan ne, 
wergirtina encamê ji axivtina Weliyê 
Feqîh e, û wergirtina bersivên van 
pirsyaran, ji aliyê her hemwelatiyekî 
Îranî ve:

Gelo em daxwazkarê bihêzbûna 
nizama Komara Îslamiya Îranê û 
desteberbûna mana wê ne?
Hekî bersiv erênî ye, dibe di hilbi-
jartinê debeşdar bin, lê hekî nerênî be, 
nabe beşdar bin. 

Di beşa duyem ya axivtinên Xamineyî 
de, ew pîvanên ku ji bo naskirina 
berbijêrên Meclisa Şêvra Îslamiya 
Îrabê bas dike ew in: Dîndarbûn, 
Şoreşgerbûn, li ser riya Îmam bûnê, û 
qebûlkirina Îmam bi awayekî raste-
qîne, û helbet tewahiya wan taybet-
mendiyan li gora wê şiroveya ku li ser 
rêberiyê heye, û encama tewahiya van 
tabetmendiyan jî, tu tiştek nine ji bilî 
“bihêzbûn, li ser pê serkinîn û mena 
rejîmê”.

Di tewahiya deqa axivtina xwe de 
tu hevokekê jî nabînî  ku tê de bas ji 
azadî û demokrasiyê bi wateya wê ya 
rastîn kiribe, û xelkê hay bidin da ku 
dengê xwe bidin kesên bi vî awayî. 
Encama hilbijartinên sê dehikên borî 
jî hebûna nûnerên bi vî rengî di me-
clisê de bûne.  

Encama vê şirovekirinê ev e ku alî-
girên rejîmê bona man û berdewam-
bûna rejîmê, gereke di hilbijartinê de 
pişikdar bin, da ku ji vê rêyê ve emrê 
rejîmê dirêjtir bikin, û dizîn û birina 
nan û şeref û kerameta xelkê Îranê 
zêdetir bikin, lê dijberên rejîmê û bi 
taybetî neteweyên bindest û zulm-
lêkirî ên akinciyê Îranê, û li serweyî 
hemûyan netewa Kurd, ku Komara 
Îslamî bi dirêjiya deshilatdariya 
xwe, ji hemû mafên mirovekî azad 
û serbest bêpar kiriye, mafên siyasî 

û civakî ên wan zewit kirine û çand 
û ziman û baweriyên wan ên mesebî 
sivik û binpê dike, bi awayekî mentiqî 
gereke ne tenê hewla mana rejîmê ne-
din, belkî hewla bêhêzkirin û jinavbi-
rina rejîmê bidin û di hilbijartinê de 
pişikdariyê nekin.

Herçend mixabin hinek kes û girûp 
di civakê de peyda dibin, û bi hinek 
sedemên taybet pirûpaganda dikin û 
xelkê bona pişikdariya di hilbijarti-
nan de tûj dikin, û bona pasawdana 
karê xwe jî li ser vê yekê disekinin 
ku, xelk wê bona xistine berbas a 
daxwaziyên xwe mifahê ji hilbijartina 
bistînin, lê belgeanîn heya wî çaxî rast 
e ku, xelkê Îranê û Kurdistanê rewş û 
xwastekên xwe bi merema birêveçûna 
hilbijartinek azad û demokratîk û, 
bi aliyê kêm ve hewcehî bi rakirina 
“Nizaretê Êstswabî” ya Şêvra Nobe-
dar di nasandina berbijêran de heye 
û, dema ku nehate qebûlkirin û bi 
xatircemî ve nahê qebûlkirin, xwe 
ji çûna bo ser sindûqên dengdanê 
diparêzin.

Belgeya din a wan kes û girûpan ku 
daxwaza pişikdariyê di hilbijartinan 
de dikin ev e ku, di nava wan ber-
bijêrên ku kêrhatîbûna wan hatiye 
pejirandin, dengê xwe bidin wan ber-
bijêran ku li hemberî yên din bêtir in. 
Eyba vê belgeyê ev e ku vê “Şayî’e” 
(gotegot) û “Tewehomê” (tirs) di nava 
xelkê belav dike ku, îmkana hilbijar-
tina nûnerên xelkê di nava wan ber-
bijêran de ku kêrhatîbûna wan hatiye 
pejirandin, ji aliyê Şêvra Noberad ve 
heye, lewra hewce ye ku sefên ser 
sindûqên dengdanê dirêjtir bikin. 

Bê guman encama vê yekê jî mifah-
wergirtina rejîmê ye bi qazancê xwe 
û, pirûpagandeya beşdariya berfireh 
a xelkê di hilbijartinan de û, eva jî bi 
wateya Meşrû’îyet dan e bi rejîmê 
di cîhan derve û, herweha dixwazin 
bi vî awayî razîbûna xelkê ji rejîmê 
nîşan bidin. Encamên hilbijartinên 
berê jî dide xûyakirin ku, kesên ku 
ji fîltêra “Nizaretê Êsteswabî” ya 
Şêvra Nobedar derbas dibin, hemû 
berbijêr û nûnerên Komara Îslamî ne, 
û xincî vê nikarin alîgirê aliyekî din 
bin. Sedema sereke ya parvemana 
rejîmê binpêkirina mafên mirovî ên 
xelkê, şerên 8 sale yê malwêranker û 
mehkûm bi şikest a di navbera Îran û 
Îraqê de, zêdexwaziya berhemanîna 
çekên etomî û encamên bi zirar bo 
xelkê Îranê, êrîşbirina bo ser balyozx-
aneyên welatan di navxweyî Îranê de, 
eva ku rejîm bûye welatê herî mezin 
ê terorîst di cîhanê de, zêdebûna zext 
û gîvaş û rewşa ewlehî û zêdebûna 
rêjeya bidarvekirinan, û ev hemû 
diyardeyên xirab û qirêj ên cîvakî, ku 
gevriya xelkê Îranê girtine, bi sedema 
nebûna nûnerên rastîn ên xelkê di 
Meclisê de.

Lewra tûjkirina xelkê bona 
pişikdariya di hilbijartinek weha de, 
bi her sedemekê be, tu guherînekê 
bi ser van rastiyên tal ku rojane bi 
milyonan kes ji hemwelatiyê Îranî û 
cîhanê dibînin nahîne, û bi giştî rage-
handina “Lebêyk”ê bo gotina Îmam, 
di rastaya tekoşîna bona parastin û 
mana rejîmê, û “Av berdana di nava 
aşê rejîmê de” ye.

Mistefa Hicrî
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Arif  Vêlzî

Jinêv 3 konferansa herî mezin e ku 
heya niha li ser kirîza Sûriyê pêk tê û, 
tê gotin ku Jinêv 3 konferansa dawiyê 
ye û wê kirîza Sûriyê tê de çareser 
be, lê di vir de pirsyarek heye ka gelo 
kirîz wê çava çareser be? Gelo mafê 
hemû aliyekê wê têde bê bidestxistin? 
Gelo bo gelên Sûriyê ku heyan niha 
pitir ji 350 hizar kes ji xelkê sivîl têde 
hatine kuştin û, bo bi milyonan birîn-
dar û awarê lê ketiye, wê çi hebe? 
Jiber ku di rastî de ev şerê ku niha li 
ser axa Sûriyê tê kirinê û eva 5 sale 
ku dewam dike û gelê Sûriyayê ber bi 
malweraniyê dibe, şerê gelên Sûriyê 
nine, belkî şerê Jêopolitîk a zilhêzên 
cîhanî û herêmî ye.

Her bona bîranînê em bêjin ku di 
konferansa Jinêv1 de ku di sala 
2012’an hate lidarxistin û, wî çaxî 
tu bas û nîşanek ji hêzên Kurdî ên 
weke “PYD” û terorîstên DAÎŞ’ê 
nebû, sata daxwazên opozisyonê û 
piştevanên wê di astekî herî bilind 
de bûn, bi awayekî ku yek ji dax-
waziyên wan nemana Beşar Esed di 
deshilata Sûriyê de bû, û di hember 
de jî mana Beşar Esed di deshilata 
Sûriyê de, yekemîn merca hikûmetê 
di danûstanên vê konferansê de bûn, 
lewra konferansa Jinêv1 bê encam 
ma û şerê malwêranker berdewam û 
kûrtir ji berê bû.

Di Konferansa Jinêv2 de bi sedema 
destêwerdanên zêdetir a welatên 
herêm û cîhanî û piştre derketina 
Rûsiyayê bo nava şer, di cihê bêt-

irkirina rewşê û bidawî anîna şer, 
hevkêşe di rasteya zêdetirbûna şer de 
hatin guhertin û ew konferans jî bê 
encam bi dawî hat.

Lê niha di konferansa Jinêv3 de ku 
roja Înê berwarê 9’ê Rêbendana 
sala 1394’an a Rojî dest bi karê xwe 
kir û hate ragehandin ku mumkine 
konfirans 6 heyvan bidome, wûsa 
tê xûyakirin ku vê carê Amerîka û 
Rûsiya weke du zilhêzên cîhanî û 
Tirkiye û Îran jî weke du zilhêzên 
herêmî û xwedî rol û bandor, li ser 
pêşeroja Sûriyê lihev kiribin, jiber ku 
niha wûsa dixûye ku asta daxwaziyên 
her çar welatan dabezîbe.

Bi vê wateyê ku niha êdî weke berê 
hem Amerîka û hem jî Tirkiyê tekezê 
li ser dûrxistina Beşar Esed li deshi-
latê nakin û tenanet Tirkiye tenê bi vê 
yekê razî dibe ku rê ji “PYD” bigire 
da ku li Jinêv3 de pişikdar nebe, û 
herweha Rûsiya û Komara Îslamî jî 
êdî amade ninin ku bi hemû awayekî 
têçûya vê şerê mezin li Sûriyayê bidin 
û bas ji mana Bşar Esed li ser deshi-
latê weke merc nakin.

Niha bêhna lihevkirinekê tê ku pê 
diçe eniya Rûsiyayê pişka Şêr ji xwe 
re biribe, lewra ez dixwazim li ser du 
xalkên girîng di Jinêv3 de bisekinim 
û pêdagiriyê bikim:

Xala yekemîn ev e ku Komara Îslamî 
kariye ku Waşinton û Mosko û Enqerê 
razî bike ku axa Sûriyê bi yekparçeyî 
bimîne û tenê hinek ji herêmên weke 
Kurdistanê di warê leşkirî de dibin 
çavedêriya “PYD” de bihêle. Di vê 
haletê de wê 15% ji axa Sûriyê di 
bin destê Elewiyan de û 14% jî di 
bin destê Kurdên ser bi “PYD” de be 
ku, xwe ji avakirina dewleta Kurdî 
di Sûriyê de diparêzin û di heman 
demê de jî opozisyona Sûriyê wan 
bi hevpeymanê Beşar Esed tawanbar 
dike.

Xala dûhemîn û pir girîng ev e ku, 

di vê navberê de ku her kes û ali-
yek di berjewendoiya xwe de hewla 
sitandina poyenên curbicur dide, wê 
çi biserê Kurdên hejar û belengaz 
bê? Kurdên ku di vê dema hestyar û 
çarenivîssaz de ji aliyê herd eniyên 
opozisyon û hikûmetê ve tên dijmi-
natîkirin û hevdem di navxwe de jî 
dijatiya hevdu dikin.

Di yekemîn roja civîna Jinêv3 de, 
serebarê vê ku herdu aliyên hikûmet 
û opozisyon heyamê 5 salane şerê 
hevdû dikin û lihevdû dixin û li tu 
cînayetekî li dijî hevdû destê xwe 
neparastine, lê li ser doza Kurd û 
mafên wan ên mirovî û netewî hevbîr 
in û tenanet bawerî bi doza Kurd di 
Sûriyê jî de nine.

Her di rasteya vê eqliyet û mentalî-
teyê de bû ku yekemîn merca opozi-
syonê di Jinêv3 de ku “ENKS” jî 
bi nûneratiya Kurdan têde pişikdar 
e, eva bû ku berî destpêkirina her 
danûstanekî hewce ye ku navê “Ko-
mara Erebî ya Sûriyê” her weke berê 
di cihê xwe de bimîne, eva jî bi vê 
wateyê tê ku di Sûriyê de neteweyek 
bi navê Kurd nebûye û nine û nabe, di 
heman demê de jî “Beşar Ceferî” yê 
nûnerê hikûmeta Beşar Esed ku bi go-
tina opozisyonê hevpeymanê “PYD” 
ye ragehand ku, her kes bas ji serbix-
weyî û tenanet Federaliyê li ser axa 
Sûriyê bike, bila here hebekê bi navê 
“Panadol” bixwe û xwe tûş serêşiyê 

neke, jiber ku tiştê weha tucarî rû 
nade û naqewime, eva jî bi vê wateyê 
tê ku di Sûriyê de neteweyek bi navê 
Kurd nebûye û nine û nabe.

Lewra di dawiyê de bi liberçavgirtina 
wan hemû nezelaliya Jinêv3 yê, ez 
dixwazim bêjim ka gelo bo Kurdan di 
Jinêv3 de çi heye?

Ya girîng ev e ku di despêkê de Kurd 
bi dirûşmên weke demokrasî û azadî 
û mafê hemwelatîbûnê nehê xapan-
din, jiber ku dîrokê selimandiye ku 
tenê dirûşmên bêkakil mafên Kurdan 
dabîn nakin.  Mînaka herî berçav 
bo selimandina vê rastiyê jî ev e ku 
Tirkiye bi nabê demokrasitê xelkê 
bêtawan a Kurd li Bakûrê Kurdistanê 
dikuje, Komara Îslamî di bin siya 
Îslamê de û bi navê Îslamê Kurdan 
bidarve dikeK di Îraqa parlimanî û 
federal de, di bin siya parliman û 
federaliyetê de hewla têkdana ezmûna 
Herêma Kurdistanê tê dayîn.

Lê niha ku Kurdistana Rojava bûye 
rastiyek û fakterek girîng e li dijî 
terorîstên Îslamî û xwediyê hêza herî 
mezin a rêkxistî ye li ser axa Sûriyê, 
hewce ye ku herdu bereyên “ENKS” 
û “PYD” bi yek gotar û yek bertek, 
şerê parastina axa Kurdistana Rojava 
û mafên gelê Kurd di wê para Kurdis-
tanê de bidin û bi berxwedana xwe, 
netewa Kurd û pirsa Kurd li ser axa 
Sûriyayê bidin selimandin.

Barzanî: Nabe em libenda vê bin ku 
xelkekî din mafê serbixweyiyê bide me

Kurdistanmedia: Serokê Herêma 
Kurdistanê Mes’ûd  Barzana di 
peyamekê de careke din pêdagirî li 
ser mafê serbixweyiyê kir û rage-
hand ku, hekî xelkê Kurdistanê li 
benda vê yekê bisekinin ku xelkekî 
din bên û mafê serbixweyiyê weke 
xelat û diyarî pêşkêşî me bikin, tu 
carî em nikarin ku serbixweyiyê 
bisitînin.

Mes’ûd  Barzanî ragehand ku, hemû 
kes vê rastiyê dizane ku Kurdistan bê 
liberçavgirtina îradeya xelkê vê yê 
resen bi ser welatan de hatiye parve-
kirin û, eva jî bûye sedema pitir ji sed 
sal şer û aloziyê di herêmê de.

Rojnameya Kêyhan herweha dibêje 
ku di rastî de xendeqa ku Kurd niha 
lêdidin, sînorên di navbera herêma 
otonomî û beşên din ên Îraqê diyarî 
dike.
Kêyhan serbarê vê ku Erebistan û 

Bo Kurdan di Jinêv3 de çi heye?

Îsra’îlê weke du piştevanên sereke ên 
veqetiyana Kurdistan ji Îraqê dide za-
nîn, vê yekê dixe ber bas ku heya niha 
tu zaniyariyek li ser têçûya darayî ya 
gelaleya han di dest de ninê, lê wisa 
xuya dike ku têûçya gelaleya parve-
kirina Îraqê weke piraniya gelaleyên 
din ji aliyê “Alê Si’ûd” ve bê dabînki-
rin, jiber ku di heyamên derbazbûyî 
de têkiliyên di navbera Hewlêr û 
Riyazê, ber bi zêdebûnê ve çûne, û 
eva jî rastbûna gelaleyê diselimîne.
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Demîrtaş: “We Sûra 
Amedê kiriye dojeh, wê 

çawa bikin Tolêdo”. 

Nerîna 
Lîderan

Beşar Ce’ferî: “Her kesê 
bas ji federaliyê bike, bila 

heba panadol bixwe”.

Omer Osê: “Gotinên 
Ce’ferî şaş hatine fêmki-

rin”.

Davûdoxlo: “Emê navçeya 
Sûra Amedê wekî “Tolê-
do” avedan bikin, ku her 

kes meraq bike ku vê 
navçeyê bibîne”.

Nûnerê Xamineyî li Kirmaşanê: Avakirina Dewleta Kurdî li 
Kurdistanê pîlana Îsra’îlê ye

Ajansa Kurdpa: Nûnerê Rêberê 
Komara Îslamî ya Îranê li 

Kirmaşanê di xutbeya xwe ya roja Înê 
de ragehand ku, avakirina dewleta ser-
bixwe ya Kurdistanê li sînorên Komara 
Îslamî yek ji pîlanên Dewleta Îsla’îlê û 

welatên Erebî ye, lewra wezareta der-
eve ya Îsra’îlê ragehandiye ku, dikarin 
tevî tewahiya welatên Erebî têkiliyan 
çê bikin.
“Ebdulnebewî Nemzî” ku hevdem 
endamê “Civata Şarezayê Rêberî” 
û herweha endamê “Komeleya 
wanebêjên olî li Hewzeya Îlmî ya 
Qomê” ye di xutbeya xwe de ragehand 
ku, karbidestên Erebistanê tevî Îsra’îlê 
di peywendî de ne û Ereb dixwazin 
tevî Îsraî’lê lihev bikin.

Nemazî serbarê vê ku dibêje pîlana 
nû ya Amerîka û Îsra’îlê eve ku liser 
sînorên Turkiyê û Îranê dewletek 

serbixwe ya Kurdî ava bikin dibêje ku, 
hêza Pêşmergên Kurdistanê Erebên 
akinciyên Kurdistanê neçar dikin ku 
mal û halên xwe bi cih bihêlin û piştre 
malên wan di herifînin û di dawiyê de 
di şewitînin. 

Hewceyî basê ye ku di çaxê Hizba 
Demokrat û hêzên din ên Kurdistanî di 
navxweyî Kurdistana Rojhilat de bûn 
û şerê Komara îslamî dikini, Ebdulne-
bewî Nemazî, Qaziyê Şer’î yê şoreşa 
Îslamî li Kurdistana Rojhilat bû û 
herweha heyamekê jî dadwerê giştî yê 
Komara îslamî bû.

gramê hate rakirin.
Hatiye zanîn ku êrîşên Artêşa Saybêrî 
ya Komara Îslamî bo ser kanala Komi-
syona Ragehandin û Zanyarî ya Hizba 
Demokrat, piştî belavkirina daxûya-
niya vê partiyê li hember baykota 
hilbijartinên dahatî ên “Meclisa Şêvra 
Îslamî” zêde bûne.
Di dawiya demsala Payîza îsal de, 
Komisyona Ragehandin û Zanyarî ya 
Hizba Demokrat a Kurdistana Îranê, 
demsaleke nû ji çalakiyên xwe di torên 
civakî de dest pê kir û her di vê pêx-
emê de jî, li Têlêgramê kanalek bona 
belavkirina nûçe û daxûyanî û raporên 
xwe li Kurdistanê vekir.

Artêşa Saybêrî ya Îrane pareke jî Spaha 
terorîst a Komara Îslamî ya Îranê, ku 
kiryarên terorîstî di cîhana Mecazî de 

Artêşa Saybêrî ya Komara Îslamî ya Îranê hewla Hekkirina 
kanalên PDKÎ di Têlêgramê de dide

Kurdistanmedia: Artêşa Saybêrî 
ya ser bi Komara Îslamî ya 

Îreanê hewla hekkirina kanala Têlê-
gramê ya Komisyona Ragehandin 
û Zanyariyan ya Hizba Demokrat 
dide.

Di çend rojên derbazbûyî de, kanala 
Komisyona Ragehandin û Zanyarî ya 
Hizba Demokrat li Têlêgramê, rastî 
erîşên Artîşa Saybêrî ya Komara Îslamî 
ya Îranê hatiye.
Artîşa Saybêrî ya Komara Îslamî 
hewla hek û rakirina kanala navbirî di 
Têlêgramê de dide.

Eva di demekî de ye ku heyamek berî 
niha jî careke din kanala Komisyona 
Ragehandin û Zanyarî ya Hizba De-
mokrat bi sedemek nediyar ji Têlê-

encam dide.
Artêşa Saybêrî di sala 1386’an û bona 
çavedêriya cîhana mecazî ya sazî û 
partiyên dijberî rejîmê û, herweha 
sîxoriya ji rêya hekkirin û bidestxistina 
zaniyariyên girîng û nepenî di cîhanê, 
de hatiye avakirin.

Şandeke Partiya Be’s serdana Rojavaya Kurdistanê kir

Kurdistanmedia: Şandeke Par-
tiya Be’s bi serokatiya cîgirê 

Sekreterê Giştî yê Partiya Be’s  a 
Sûriyê Hîlal El-hîlal serdana bajarê 
Qamîşloyê kir.
 
Li gora nûçeya Ajansa fermî ya 
nûçeyan a Hikûmeta Sûriyê “SANA”, 
Hîlal El-hîlal serdana bajarê Qamîşlo 
kir, û li balafirxaneya navdewletî ya 
Qamîşlo ji aliyê berpirsên Partiya 
Be’s  yên li Qamîşlo û Hesekê ve hate 
pêşwazîkirin.
 
Li gor agahiyên ji vê ajansê ve, Hîlal 
El-hîlal piştî ku bi rêya balafirxaneya 
Qamîşlo çû Rojavaya Kurdistanê, der-
basî bajarê Hesekê bû, û bi endamên 
serkirdatiya Partiya Be’s  li Hesekê û 

Serokê nivîsîngeha Rêxistinên 
Partiya Be’s  li Hesekê, û 
Parêzgarê Hesekê Mihemed 
Ze’al û hejmarek kesatiyên 
civakî û eşîrên ereb ên deverê 
re civiya.
 
Herwiha Cîgirê Sekreterê 
Giştî yê Partiya Be’s  a Sûriyê 
serdana eniyên şer ên Artêşa 
Sûriyê kir û ragihand: “Di bin 
siya Artêşa Sûriyê de DAÎŞ 
ji deverên parêzgeha Hesekê 
hatiye derxistin.”

Navbirî di demekê de serkev-
tinên li dijî DAÎŞ’ê bi ya arteşa 
Sûriyê dizane ku gellek ji 
herêmên ser bi Hesekê di bin 

destên PYD’ê de ne, û şerî herî giran ên li dijî 
DAÎŞ’ê jî PYD û hevalbendên wê kirine. 
Hêjayî basê ye ku carina heyetên bi vî awayî 
payebilind serdana Qamîşlo û Hesekê dikin da 
ku hem hebûna xwe li vir biselimînin û hem jî 
morala leşkerên xwe bilind ragirin.
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ExterFetahî: 

“Mixabin bi sedema destengiyê, şeş zarokên min canê xwe ji dest dan”.

AmîneResûlî:

“Rojên şehîdkirina Dr. Qasimlo û Dr. Şerefkendî rojên herî nexweş ên jiyana 
min bûn, ku tu caran ji bîra min naçin”.

Şikofe Mistefayî:

 “Heyamê 45 rojan dî Îdareya Îtilaata bajarê Kirmaşanê de hatime zîn-
danîkirin û herweha piştre ez şandim girtîgeha Dîzilabadê û heyamê heyvekê 
jî li wir hatim zîndanîkirin”.

Gewher Şêrxanî: 

“Rojên herî xweş ên jiyana min ew roj bûn ku ez pêşmerge bûm û em vedi-
geriyan nava xelkê xwe li Kurdistana Rojhilat”.

Misrî Berzkar:

“Min biryar da ez careke din bêm û tevlî refên PDKÎ bim, lê di rê de em 
ketin ber kîmyabarana Helebçê. Herçend em di wê rojê de derbaz bûn, lê 
rojeke pirr bi zehmet û giran bû”.

Amîne Îqtidar: 

“Vegeriyana hêzên pêşmergên PDKÎ bo ser sînor û navxweyî Kurdistanê, pir 
ez kêfxweş kirim û hêvî dikim ku berdewam bin”.

Jin û Berxwedan

Gulbijêrek ji axivtinên jinên ku bi sala ye di nava refên PDKÎ de xizmeta 
pêşmerge û doza rewa ya gelê xwe dikin
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Ajansa Kurdpa: Di raportekê 
de ku Fedirasyona Navnetewî 

ya rojnamevanan bilav kiriye, 
nîşan dide ku di heyama 25 salên 
derbazbûyî de 2300 rojnamevan û 
nûçegehan dema çalakiyên nûçege-
hanî de canê xwe ji dest dane.

Li gor nûçeyan, kuştina rojnameva-
nan di cîhanê de kêm nebûye û hersal 
bi awayekî navincî 100 rojnamevan 
û çalakên beşa nûçegehaniyan di 
cîhanê de canê xwe ji dest didin.
Antonî Bîlangir, berpirsê  Fedira-

Îraq weke welatekî herî metirsîdar bo rojnamevanan hatiye naskirin
syona Navnetewî ya rojnamevanan 
got: “Dehsalên derbazbûyî, salên herî 
bitehlûke bo rojnamevanan bûye”.
Navbirî herwisa got: “Aloziyên de-
verên curbecur bitaybet li parzemîna 
Asiya bandor li ser zêdebûna kuştina 
rojnamevanan hebûye”.

 Antonî Bîlangir, berpirsê  Fedirasyo-
na Navnetewî ya rojnamevanan rage-
hand ku Îraq di nava lîsteya welatên 
bitehlûke bo rojnamevanan de ye, ku 
weke yekem welat hatiye naskirin û 
ragehandin ku ji sala 1990’î ve heya 

Ajansa Kurdpa:  Saziya Çavdêr a Mafê  Mirovan seba revandin 
û kuştina hevwelatiyên Îraqî yên Sunî meseb bi destê çekdarên  

Şî’î meseb yên ku ji aliyê Îranê ve tên piştevanîkirin bi tundî ev 
girûp rexine kirin.

li gor nûçeghaniyan, roja Yekşemiyê 31’ê Çileya Paşîn a 2016’an, 
Saziya Navneteweyî  a Çavdêriya Mafê Mirovan, di raporeke xwe de, 
belav kiriye ku di rojhilat Îraqê de hejmarek berfireh ji hevwelatiyên 
Sunî meseb ji aliyê çekdarên Şî’e ve ku hikûmeta Îranê piştevaniyê ji 
wan dike têne kuştin herwiha avahiyê wan ji tên wêrankirin.
Hêjayê gotinê ye ku Saziya Çavdêr a Mafê  Mirovan ragehandiye ku di 
hefteiya derbazbûyî de bajarê Meqdadiyê hejmarek ji xelkê Sunî meseb 
yên ku di wî bajarî de niştecî ne ji aliyê çekdarên Şî’e meseb ve hatine 
revandin û qetilkirin.

Herwiha li gora rapora vê saziyê avahî û dukan û mizgeftên Sunî mese-
ban yên di wî bajajrî de rastî êrîşa wan çekdarên şî’î meseb hatine.
Rêxistin Çavdêr a mafê mirov her du girûpên milîşa yên şî’e wekî Bedr 
û Esabê Ehlêheq, wekî girûpên girêdayî dewleta Îraqê binav kirine, ku 
digel DAÎŞ’ê şer dikin, û Îran jî piştgiriya wan dike, û ev piştgirîkirina 
Îranê ji wan girûpan wekî destêwerdana di nav kar û barên welatên 

Ajansa Kurdpa: “Leşkerên şerê nerim” yên ser bi Hikûmeta Îranê bi rêxistina kempêynan di fezaya pêşkevtî de, jinê wek hebûneke metirsîdar didine 
nasandin.

Li gor raporên ku hatine belavkirin, leşkerên şerê nerim yên Îranê bi rêxistina piroseyên Tiligiramê û torên civakî yên din, li pey dirustkirina wehşetê di nav wan kesan 
de ye, ku peyaman digehînin û herwiha reftarên Îslamî di vê navberê de piropagende dikin.

Kempêyna “Teqwa di dinyaya pêşkevtî de” bi 
waşandina kartonan ji bo bibikarhînerên kanalên 
civakî de hişyarî dide ku haya wan ji namehreman re 
di torên civakî de hebe.

Ev kempêyna nîgeranê evîndariya berfireh di torên 
civakî de ye, û bi waşandina kartonan hişdariyê dide 
jinan, û ji wan re wiha dibêje: Keça min; Li gor 
gotinên Qura’anê yek ji mînakên bê şermiyê xwe 
xemilandin ji bo nemehreman e. 

Spaha Pasdaran yekemîn organa Hikûmetê bû ku 
perwerdehiya “leşkerên şerê nerim” ji bo berevanî 
kirin ji Hikûmeta Îslamî wek hewce bas jê kiriye, û 
di heyama derbazbûyî de, leşkerên şerê nerim dest bi 
encama pirosyên çandî ji bo berevanî kirin ji reftarên 
Îslamî kirine.

Saziya Çavdêr a Mafê  Mirovan ji qetilkirina Sunî meseban bi destê çekdarên Şî’e nerazî ye

Kempêynên polîsên Îranê di torên civakî û çandî de, tirsa li ser jinê berfireh nîşan didin

niha 309 rojnamevan û nûçegehan 
di wî welatî de hatine kuştin û piştî 
Îraqê, welatê Fîlîpîn146 rojnamevan 
hatine kuştin, ku weke duyem welat 
hatiye naskirin, û Mêkzîk weke 
sêhem welat e ku 120 rojnamevan di 
wî welatî de hatine kuştin.

Nawenda han ragehand ku qatilên 
wan rojnamevanan bê vê ku tu 
cezayek bo wan bê diyarkirin, yan 
vekolîn li ser wan bê kirin, niha jî her 
dirêjiyê bi karê xwe didin.
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Gotinên 
Navdaran

Destek destê din, herdu dest jî rûyekî 
dişon.
John Florio

Xwedê ne li destên tijî, lê li destên 
paqij dinêre.
Syrus

Ger destên te li hemberî herkesî bin, 
wê destên
herkesî jî li hemberî te bin.
Încîl

Ger pozê Kleopetrayê hebekî din jî 
kin bûya, wê
hemû rûyê dinyayê bihata guhertin.
Pascal

Birûmetî diyariya bext e.
Cicero

Xewa bêhnfirehan xweş e.
Addison

Her dîk li ser sergoyê xwe bang dide.
Seneca

Zewaca bêî evîn, evîn bêî zewaca tîne 
meydanê.
Benjamin Frankiin

Egoist hertim zerarê dide yê ku ew 
herî pirr jê hez
dike, yanî zerarê dide xwe.
B. Peers

Kêf çavên êqil kor dike.
Cicero

Ji berdêla ku tu ê li neynikê binihêrî, 
li kincên li xwe
binihêre.
Baraccio

A: Firat Cewerî

Mahsûn Kirmizgul li Davûtoglu hêrs bû: Tu çawa evqas zalim bûyî!

Li ‘Cambrige’ Ansiklopediya Kurdan hat çapkirin

Samî Yûsif bi kurdî jî stran got!

Hunermend û derhênerê navdarê 
kurd ê Tirkiyê, Mahsûn Kirmi-

zigul, derheqê şer û aloziyên Bakurê 
Kurdistanê de bi tundî rexne li 
Serokwezîrê Tirkiyê Ahmet Davûto-
glu kir û got, ey Serokwezîr! Tu çawa 
evqasî zalim bûyî!?

Şer û pevçûn li gellek deverên Bakurê 
Kurdistanê didome û rojane mirovên 
sivîl di encama şer de tên kuştin, birîn-
dar dibin û xanî û malên wan wêran 
dibin. 
Hunermend û derhênerê kurd Mah-
sûn Kirmizgul, ku li navçeya Sûrê ya 
Amedê ji dayîk bûye, duh li ser rûpela 
xwe ya twîtterê, li hember şer û alozi-

Zanîngeha Cambrige derbarê kurdan de serdhildan, şer, tixûb û nasyo-
nalîzma kurdan ansiklopediyek çapkir.

Zanîngeha Cambrige a Brîtanyayê ansiklopediyek ku ji 13 cîldan û 9 hezar rûpelan 
pêk tê û têde behsa bûyerên salên 1831ê heta sala 1979ê dike ya bi navê Ansik-
lopediya Kurdan weşand.

Di pêşgotina Ansiklopediya Kurdan de wiha hatiye nivîsandin: “Ev pirtûk behsa 
têkoşîna kurdan a bo azadî û serxwebûnê û krîzên 150 sal in dûbare dibin dike.” 

Belgeyên di Ansiklopediya Kurdan de bi wî teherî salixên reh û rîşeyên hestên 

yên li Bakurê Kurdistanê nerazîbûna xwe 
anî ziman.

Mahsûn Kirmizigul, bang li Serokwezîrê 
Tirkiyê Ahmet Davûtoglu kir û got, “Ma 
gunehê zarokên birîndar çiye? Ma ne 
guneh in? Ka wîjdan û merhemeta we?..”

Kirmizigul di beşek din a peyama xwe de 
wiha bang li Davûtoglu kir:

“Zarok û mirovên pîr ên birîndar teslîmî 
mirinê kirine, ma ev di kîjan ayînê de 
heye! Tu çawa evqasî zalim û bê rehm 
bûyî ey Serokwezîr?!...”

Wî hunermendê kurd bang li tevahiya 

Tirkiyê jî kir ku nerazîbûna xwe li 
hember bûyerên han nîşan bidin û xwe 
bidin aliyê aştiyê.  
Rûdaw

neteweyî yên kurdan yên sedsala 19an 
di çarçoveya serhildanên cuda radixe 
ber çavan û di wan şopan de digihîne 
tevgerên hevgirtî û ciyawaz yên netew-
eyî ku piştî Şerê Cîhanî yê Yekem de 
derketin meydanê.

Herwiha beşek a ansiklopediyê bo 
name û wêneyên Bedirxaniyan, Şêx 
Mehmûdê Nemir, kurdên Dêrsimê û 
Şêx Emed Barzanî hatiye cudakirin.

Ansiklopediya Kurdan ji aliyê Za-
nîngeha Cambrige ve hatiye çapkirin, 
lê hêj nehatiye belavkirin.

Ansiklopediya 13 cîld, dê bi çap û dîjî-
tal online jî berdest be, ku ji neh hezar 
rûpelan û 20 nexşeyan pêk tê.

Hunermendê navdarê îranî-birîtanî Samî Yûsif, strana xwe ya nû bi çar 
zimanan gotiye, di nav wan zimanan de kurdî jî heye.

Samî Yûsif di alboma xwe ya bi navê “Barakah” (bereket) de stranek li ser Hz. 
Mihemed gotiye. Navê Stranê “Ya Rasul Allah” e û bi 4 zimanan hatiye gotin.

Yek ji wan zimanên ku Samî Yûsif pê strana han gotiye, kurdî ye. Pişka ku ji bo 
kurdî hatiye veqetandin, ji her sê zimanên din zêdetir e.

Gotina vê stranê ji aliyê Samî Yûsif ve, bûye sedema kêfxweşiya kurdan. Komek 
kurd li ser facebookê spasiya wî kirine. 

Kurdekî ji Samî Yûsif re wiha nivîsiye: Ez ji mêj ve li bendê bûm tu bi kurdî jî 
bistirê. Axirîkê te got û te pir jî xweş got…

Navê wî yê rastîn, Siyamek Bêrencan e. Sala 1980ê li bajarê Tehranê yê Îranê ji 
dayîk bûye lê dema pir biçûk bûye, malbata wî çûye Birîtanya. Bavê Samî Yûsif 
jî hunermend û mûzîsyen bû. Samî bi eslê xwe azerî ye û herî zêde stranên ayînî û 
îslamî dibêje û wek hunermendekî înternasyonal tê nasîn. 
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Tiştonek

A: Mahir Berwarî

Têdîtin: Amadekar destkariya 
devoka metelokan nekiriye

1- Tilya tirî, xanî tijî/run kirî.
- Tiştekî min heye biçuk e, lê 
tijî odekê ye.
- Tiştekê min heye li ser refikê, 
dide defikê.
- Tijî çengekî, tijî xaniyekî.
- Xanima ser kursî, dixwe nanê 
bi tursî.
- Ser zêr e, aqil ker e.
- Behrek av, marek li nav, tey-
rek li hindav.
- Temet tiblekî, pir dikit odekî.
- Ez çume bi rê da, birkeka di 
rê da, marekê tê da, çûçkeka
di devî da, ew mar bi wê avê 
dijit, ew çûçik bi marî dijit
- Heke kaniyê mar têda bit dê 
zêt, heke derket nazêt.
- Tiştekî mino tişt e, av e ne av 
e, marê mirî li nav e, teyrê
zêrî li hindav e.
- Av e ne av e, mar ê reşê li tav 
e, taca zêrî li hindav e.

2- Temerê /Emerê leng, li çiyay 
kire deng.
Melayê leng, li çiyay kire deng.
- Xalê min a xal a, dojminê 
kendal a.
- Qeşê bi lingekî, çu şerê 
gundekî.
- Qasimê qunxwar, çû şerê dar, 
dar anî xwar.

3- Bîr ji çermî, dolik ji darî, av 
ji berî.

4- Ji berî reqtire, ji şekirê 
şirîntir e.
Ji berî reqtire, ji ruha mirov 
şirîntir e.

Zimanê Kurdî

Xwendevanên hêja! 
Hûn dikarin bersiva 

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

me re bişînin
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