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 “Kurdan nûnerê xwe yên ras-

tîn li Meclisa Şêvra Îslamî a 

Îranê da tunînin”

Nûçeyên TISHK TV 
di “Digital media” 

de belav dibin

Ajansa Kurdpa: Seranên YE roja 
Înê di daxuyaniya xwe ya Brukselê 

de Îran û Rûsiye rexne kirin.

Li gora nûçegihaniyan di vê daxuyaniya 
YE de hatiye ku YE daxwazê ji rejîma 
Rûsiyê û hevalbendên wê dike, ku bilez 
êrîşên xwe yên li ser opozisyona Sûrî, 
ku dibe sedema jinavçûna dûredîmenên 
aştiyê, û di berjewendiya DAÎŞ’ê de ye, 
ragire.

YE Rûsiye tawanbar kiriye bi vê ku 
herêmên nêzî  Helebê ku tê de xelkê sivîl 
nîştecî ne, bombebaran dike.

Li gora vê daxuyaniyê Îran û Rûsiye gef 
in li ser aştiya li Sûriyê de, û her di vê der-
heqê de nûnerê Fransayê di NY jî zêde kir: 
Em di gel şêweyeke metirsîdar ji kiryarên 
leşkerî di Sûriyê de berbirû ne, ku bi hêsanî dikare ji konterol derkeve, û me bixe nava reşwke metirsîdar de.

Kurdistanmedia: Komîteya bilind 
a danûstandinên Sûriyê ragehand 

ku, em wî çaxî agirbestê qebûl dikin ku, 
sekinandina êrîşên esmanê ên rejîma Îranê 
û Rûsiyê, ji aliyê rêkxistina “NY” ve bê 
garantîkirin.

Li gorî raporên belavbûyî, roj Şemiyê 20 

Bêkarî çavkaniya dehan 
arîşeyên aborî û civakî di 

Kurdistanê de

Master Pilana nû û çare-
seriya pirsa Kurd li Tir-

kiyê
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YE: Rejîma Îranê li dijî aştiyê di Sûriyê de ye

Opozisyona Sûriyê: Agirbes girêdayî ye bi sekinandina 
êrîşên Rûsiyê 

Sekreterê Giştî ê 
PDKÎ Mistefa Hi-

crî di gotûbêja digel 
malpera DW beşa Frasî 
dibêje ku beşdariya di 
hilbijartinê de, ku Ko-
mara Îslamiya Îranê wê 
endazyarî dike, di rastî 
de dengdan e bi nûnerên 
rejîmê.

Sekreterê Giştî ê 
PDKÎ Mistefa Hicrî di 
vê gotûbêjê de li ser 
sedemên baykotkirina 
hilbijartinê bi vî awayî 
bersiv dide: “Em digel 
her cure hilbijartnekê ne, 
lê hilbijartineke azad di 
Komara Îslamiya Îranê 
de îmkana wê tuneye. 
Lewra beşdarîkirina di vê 

Mistefa Hicrî: Hilbijartina azad di Koma-
ra Îslamiya Îranê de nikare bi rê ve here

Silêman Keleşî:

hilbijartinê de dengdan e bi nûnerên 
rejîma Îranê”. Herwsa li gora go-
tina Xamineyî ew yek hêz û qavetê 
dide Komara Îslamiya Îranê. Lewra 
PDKÎ ku li dijî vê rejîmê xebatê 
dike, xwezayî ye ku di hilbijartinê 
de beşdar nebe”. 

Navbirî di bersiva vê pirsê de ku 
gelo hemwelatiyên Kurd ên Îranê 
vê pêşwaziyê ji bangewaza PDKÎ 
bikin, dibêje: “Partiyên Kurdî ji 
aliyê Komara Îslamiya Îranê ve 
neyasayî hatine ragehandin û çala-
kiyên wan û karê wan berdewam 
di bin çavdêriya hêzên ewlekariya 
rejîma Îranê de ne. Ji aliyekî din ve 
em nabêjin  ku tewahiya Kurdan 
girêdayî bi opozisyona Kurd in, lê 
her partiyekê li gora binkeya civakî, 
çalakiyên xwe û organîzekirina 
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Sibata 2016’an, “Rîaz Hicab” ê serokê Komîteya pêkhatî ji 
nûnerên girûp û aliyên dijberê rejîma Esed ragehand ku, agir-
best wê di demekê de bê qebûkirin, ku tev aliyek şer bidin 
sekinandin, dewleta Esed girtiyan serbest berde, dorpêça ser 
bajaran were rakirin, û herweha derfeta  şandina alîkariyên 
mirovî bê dayîn.

Herwiha berdevkê “Wilademîr Pûtîn” jî dibêje ku, Rûsiya 
siyasta piştevanîkirin ji hêzên çekdar ên Sûriyê, li hemberî 
terorîstan wê bidomînin, û hevdem Rûsiyê jî êrîşên esmanî  
ên ser dijberên Sûriyê, bi bersiva daxwaza fermî ya Demişqê 
ve da girê da.

Hêjayê gotinê ye ku Yekîtiya Ewropayê dawxaz ji hemû 
aliyên şer di Sûriyê de kiriye ku, topbarana xelkê sivîl bidin 
sekinandin. Li gor texmîna “NY” nîzî 500 hezar kesî di 15 
bajar û gundên Bakûra Sûriyê de dijîn, û bi gişt 4 heya 6 
milyon kes di Sûriyê de hene ku derfeta gihandina alîkariyên 
mirovahî bi wan re tuneye û, jiyana wan mir zehmet bûye.



2 Agirî20-02-2016 Siyasî

S e r g o t a r

Kerîm Perwîzî

Karesata 
Neteweyî

Du sal û nîv berî niha di havîna sala 
1392 (2013)’an, hewlên aliyên siyasî 
çirtir bibû, ji bo lidarxistina Kongireya 
Neteweyî, û çendîn civînên berfireh 
ên hêzên siyasî hatin lidarxistin, û 
serokatiya Herêma Kurdistanê jî bi 
başî serperestiya van civînan dikir, û 
sekretariyeta kongireyê hate avakirin, 
û lêjne pêk hatin, û hatin çalakkirin, 
ku kongireyeke neteweyî bê lidarxis-
tin, lê ew hemû hewlên wan serkevtî 
nebûn, û bi taybetî hejmonîxwaziya 
hinek aliyan, lidarxistina civîna bilind 
ji bo diyarîkirina stratejiya neteweyî! 
Paş xist.  

Niha û piştî êrîşa DAÎŞ’ê li ser Kur-
dan û xaka Kurdistanê, û guherînên 
zêde di herêmê û êrîşa hemû aliyane 
ya çendîn kirîzên siyasî li ser Kurdan 
di hemû beşên Kurdistanê de, li gora 
lojîka siyasî û berjewendiya neteweyî, 
dibe hewlên zêdetir û micidtir ji bo li-
darxistina “kongireya neteweyî” hebe, 
û Kurd wekî neteweyeke yek helwest, 
lê bi zorî parvekirî di kirîzan de xwe 
nîşan bide, û berbirûyê metirsiyan 
bibe, lê ya ku di vê navberê de ne 
diyar e, lojîka siyasî û neteweyî ye.

Hemû neteweyên cîhanê di dema 
gefên tund û metirsîdar de, yekdeng 
dibin, û kêşeyên navxweyî û cu-
dahiyên selîqeyî û berjewendiyên 
kurtheyam ên xwe dadinên aliyekî, û 
yekhelwest û wekî neteweyekî xwedî 

Dom R:4

Cejna 2’ê Rêbendanê Di Almanyayê de bi rê ve çû

Li gora nûçeya ku gihaye 
malpera Kurdistanmedia, roja 

14’ê Şibatê bi beşdariya Hesen 
Şerefî cihgirê sekreterê giştî ê PDKÎ 
Rêûresma 2'ê Rêbendanê di Alman-
yayê de bi rê ve çû.   

Destpêkê ew merasim bi xwendina 
sirûda Ey Reqîb û ragirtina deqeyekê 
bêdeng bo rêzgirtina ji riha pak ya 
şehîdên hizb û gel dest pê kir. 

Piştre Hesen Şerefî bi vê boneyê go-
tarek pêşkêş kir. Navbirî di vê gotara 
xwe de, di beşekê de bas ji sembol  
û behayên neteweyî  wekî ala û 
sirûda neteweyî ya Eey Reqîb û navê 
Pêşmerge wek deskevtên Komara 
Kurdistanê kir, û got:

“Ew tiştên ku em wekî sembolên 
neteweyî ên Kurdan şanaziyê pê 
dikin, bo mînak ew alaya ku îro rojê 
di çeperên berxwedana pêşmerge û 
qehremanî û xwîndana xortên Kurd di 
çeperan de pêlan dide, di vê kom-
arê de serî hildaye, û îro rojê raserî 
Kurdistanê hekî nebêjim li hemû 

Kurdistanê, li beşeke zêde ya Kurdistanê de wekî alayeke neteweyî a Kurd hatiye 
pênasekirin, û di vê beşê de jî ku me kiyaneke Kurdî heye, li Başûr  di parlemen-
toyê de bi awayekî fermî hatiye pejirandin.

Piştre peyama hevbeş ya Yekîtiya lawan, Xwendekaran û Jinan ji aliyê Kejal 
Neqşbendî ve hate xwendin. 

Di beşeke din ya rêûresmê de lewha rêzgirtinê ji aliyê Hesen Şerefî û endamên 
komîteya Almanyayê a PDKÎ ve bi têkoşerên kevnar ên PDKÎ Ebdullah Îzetpûr, 
Ebdulreza Kerîmî, Sedîq Babayî, Mihemed Emîn Rostemî, Dewleta Rostemî, û 
Re’na Qurabanî hate dayîn. Ew rêûresm di nav govend û dîlanê de bi dawî hat.  

Kurdistanemdia: Bona bidestx-
istina zanyarî û nûçeyan li ser 

Kurdistana Rojhilat rojane serdana 
rûpelên TISHK TV di “Digital me-
dia” de bikin.

Hemû rojê nûçeyên TISHK TV 
li ser “YouTube”, “Facebook” û 
“Telegram”ê belav dibin.

Bona zanyariyên zêdetir serdana 
van lînkên jêr bikin:

- YouTube TISHK News
- Facebook TISHK TV
-Kanala “Telegram”a PDKÎ

endamên xwe, hin endamê û 
alîgirên wê hene ku guh didin 
daxwazên PDKÎ û di hilbijartinê 
de beşdar nabin”. 

Mistefa Hicrî derheq bêhur-
metiya bi Kurdan jî got: “Ji bîra 
me neçûye ku demekê dixwastin 
parêzgarekî Kurd ji bo vê postê 
diyarî bikin, lê piştre ragehandin 
ku me kesekî kêrhatî di nav Kur-
dan de nedît û lewra me Kur-
dek diyarî nekir”. Bi baweriya 
me ew yek ne tenê cîbicîkirina 

sozên wan nebûye, belku bêhurmetiyeke eşkere jî bûye bi Kurdan”. 

Hicrî ragehand: “Rewşa hilbijartinê vê carê wê di Kurdistanê de ji 
salên berê sartir be, ji ber ku şêvra nobedar kêrhatiya (selahiyeta) 
gellek kesî ret kiriye, û bêhêvîtiya xelkê Kurd ji wan sozên ku bi 
wan hatibûn dayîn ew êşandine.  

Herwisa di vê hevpeyvînê de Ebdullah Muhtedî sekreterê giştî ê 
Komeleya Şoreşger a Zehmetkêşên  Kurdistana Îranê jî beşdar bû 
ku navbirî li ser sedemên baykotkirina hilbijartinê got: “Em alîgirê 
hilbijartineke azad û bi însaf li ser bingeha pîvanên navneteweyî ne. 
Biryarnameya konferansa “beyn El-mecalis” ku pîvanan û çawaniya 
pêvajoya hilbijartineke bi însaf û azad aniye holê, û di cîhanê de jî 
hatiye naskirin, dibe pîvana karê me be”. 
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Pirs: Gelo bi raya we hilbijartin di 
Îranê de demokrtaîk e? 

Bersiv: Ne, bi raya min eslen mirov 
nikare basa helbijartina demokratîk 
li Îranê da bike, Lewra sîstim û 

Mijara “Hilbijartinên Meclisa Şêvra Îslamî a Îranê”, di gotûbêja digel Silêman Keleşî 
çavdêrê siyasî

Silêman Keleşî:
 “Kurdan nûnerê xwe yên rastîn li Meclisa Şêvra Îslamî a Îranê da 

tunînin, heta bikarin xizmeta gel û welat û bajarên xwe bikin. 

rêveberên Îranê wî mafê azad û 
demokratîk li xelkê û berbijêran zeft 
dikin, û bi keyfa xwe di nav kesên 
berbijêr (kandîd) de, tenê kandîdayên 
ku bi xwe pê baş in diyarî dikin 
û piştre jî dibêjne xelkê ku kerem 
kin di nava lîstê me da nûnerê xwe 
helbijêrin. Lewra ne tenê hilbijartin, 
belkî çi tiştek di Îranê da bi awayê 
demokratîk bi rê ve naçe. Sîstima 
hakim li Îranê da sîstimeke dîktator 
û îdolojîkiye ku xeyrî bîr û hizrên 
xwe çi tiştekî din qebûl nake. Li wiha 
hikûmeteke teng û tarî da çi demekê 
hilbijartin nikarin bi awayekî azad û 
demokratîk bi rê ve biçin. Bo hemû 
cîhanê bi giştî, û bo xelkê Îranê bi 
xasmanî ron û eşkere ye ku cinaha 
hakim a rêberê komara îslamî a Îranê 
Ayetullah Xamineyî bi piştgîriya 
hêza Spahê Pasdaran ne tenê cud-
abîran tehmul nake, belkî heta hevkar 
û hevbîrê xwe ên ku dixwezin li 
çarçoveya sîstima wilayet Feqîh de bi 
hindek cudahiyên selîqeyî Îranê bi rê 
ve bibin tehemul nakin. Di demekê da 
mirov dikare basa helbijartina azad û 
demokratîk bike ku, berbijêr bi azadî 
di nava xelkê da xwe berbijêr bikin û 
herwisa xelkê dengdar jî bêtirs û lerz 
herne ser sinduqê dengdanê, û nûnerê 
dilxwezê xwe helbijerin. Ewa jî li 
felsefe û qanûnên komara îslamiya 
Îranê ya îro da mumkin niye.

Pirs: Gelo bi baweriya we baykot-
kirina hilbijartina meclisê siyasi-
yane û lojîkane (mentiqî) ye, yan jî 
berevajî beşdarîkirina di vê hilbi-
jartinê de? 

Bersiv: Bi hizra min ew helbijartina 
ku li bin sîbera sîstima dîktatoriya 
Wilayeta Feqîh da ku ev hemû bêjing 
û fîlter hatine danîn, ku xelk nekaribe 
nûnerê rasteqîne yê xwe helbijêrin, 
baykotkirin rêyeke herî mentiqî û 
lojîk e. Ew kes û aliyên ku bo mafê 
mirov, azadî û demokrasiyê xebatê 
dikin, nabe wan hemû bê edaletî 
û binpêkirina mafê mirovan qebûl 
bikin, û xwe bikine şirîk û hevparê 
hikûmetê û rewayiyê bidine wê 
helbijartina narewa, û di rastî de 

diyarîkirî. Lê rexn û gazinda ku li 
wan kes û hêzên Îranî bi giştî û kes û 
hezên rojhelata Kurdistanê bi xasmanî 
heye, eva ye ku tenê karê xwe hêsan 
dikin û qena’etê bi nivîsîna daxuy-
aniya baykotkirinê dikin, û gellek 
çalak nînin û hemû hêz û karîna xwe 
bo serkeftina baykotkirinê bi kar 
nahînin. Herwisa ev kes û aliyên ku 
hilbijartinê baykot dikin, yekgirtî 
û yekdeng nînin, ne li hemû Îranê 
de, ne jî li Kurdistanê da. Mixabin 
berevajî pirr pirş û bilav in, û lewra jî 
aliyên baykotê sernekevtî, û bi bandor 
nabe. Li dema ku helbijartin li Îranê 
da çêdibin, em bixwezin û nexwezin 
zirûf hindek tê guhartin û hindek derî 
û derfet bo dijberî hikûmetê û aliye 
baykotkirinê diafirin, mixabin em 
wan derfetan bi başî mifahê jê wer-
nagirin, û hem bo baykotkirinê, û hem 
jî bo pêşvebirina armanc û pirogi-
ramên xwe ên siyasî, belkî em zêdetir 
wek temaşevanekî pasîv temaşa dikin, 
ka encama helbijartinê yê bibe çî. Lê 
her wek dibînin rêjîm gellek zîrekane 
hemû îmkanat û hêza xwe bi kar tine, 
bo gerimkirina tendura helbijartinê û 
heta li hesta neteweyî, olî û herêmî . 
mifahê werdigre. 

Pirs: Gelo bi raya we, nûnerên 

Kurd heya niha di meclisê de, 
karîne heya çi qasî xizmeta xelkê 
xwe û bajarên xwe bikin? 

Bersiv: Dibe di bersiva wê pirsa te 
da bêjim ku, Kurdan nûnerê xwe yên 
rastîn li Meclisa Şêvra Îslamî a Îranê 
da tunînin, heta bikarin xizmeta gel 
û welat û bajarê xwe bikin. Her çava 
min bersiva pirseke dinê de jî amaje 
pê kir ku, di Îranê de xelk di nav wan 
kesan da nûnerê xwe hildibijêrin ku 
sîstim û rêjîmê bo wan diyarî kiriye. 
Eva jî pir rohn û eşkere ye ku sîstim û 
rêjîm yê çi kesekî bo wan diyarî bike. 
Yên bi nav nûnerê xelkê diçin Me-
clisa Şêvra Îslamî a Îranê, di esil da 
kesên wefadar bi sîstimê û hikûmetê 
ne, ew wisa kar dikin ku hikûmet û 
sîstim ji wan razî be, ne xelk. Kurt u 
kurmancî hilbijartina meclisê tenê bo 
hindê ye ku jêsteke demokratîk ji xwe 
nîşan bidin, û xelkê bixapînin û bêjin 
rêjîma me rêjîmeke demokratîk e, û di 
wê rêyê da rewayiyê bidine hikûmet û 
dîktatoriya rût û qût a Wilayeta Feqîh. 
Ne tenê ev nûnerên ku ji Kurdistanê 
ve diçine meclisê, nikarin tiştekî 
berçav bikin, belkî hemû Meclisa 
Şêvra Îslamî jî li hember rêberê olî 
û organên serveyî xwe nikarin 
guhertinekê bikin.

Hilbijartinên Meclisa 
Şêvra Îslamî a Îranê 
û Meclisa Xibrigan a 
Rêberî ji mijarên herî 
girîng yên rojeva Îranê 
ne, û retkirina selahiy-
eta (kêrhatîbûna) berbi-
jêran ji aliyê dezgehên 
pêwendîdar ve rêjeya 
beşdarîkirina hêz û ali-
yên siyasî ên navxwe ya 
Îranê diyarî dike, û par-
tiyên siyasî ên Kurdista-
na Rojhilat û yên Îranî 
jî helwestên cur bi cur 
li ser vê mijarê girtine, 
lewra me bona behs û 
gengeşekirina li ser ali-
yên cur bi cur ên vê mi-
jarê digel Silêman Keleşî 
çavdêrê siyasî gotûbêjek 
pêk aniye, ku eva jêr 
deqa vê hevpeyvînê ye, 
û boçûnên navbirî jî 
boçûnên wî ên şexsî ne, û 
Rojnameya Agirî di hem-
ber de berpirsyar nîne: 

H: Şehab Xalidî
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Bibandorbûna “cibhe motehede Kurd” girêdayî ye bi 
kar û xebat û fîdakariya wan, û herwisa ew rewş û sîs-
tima ku ev tê da dijîn. Ez bawer dikim çi gava “cibhê 
motehidê Kurd”, bi awayekî Kurdane û bo Kurdan 

xebatê bikin, xelkê Rojhelat çi ji Kurdên bakur kêm-
tir nine, û wê ji wan xwedî derkevin, eger bi kar û 
xebata xwe wek HDP’ê baweriyê bidne gelê xwe. 

Pirs: Bi baweriya we, ew axivtinên 
dij bi hev ên Rûhanî û Xamineyî li 
ser retkirina selahiyetan tê wateya 
hebûna nakokiyan, yan jî siyasetek 
e bo germkirina bazara hilbi-
jartinê?

Bersiv: Wan çi nakokiyên siyasî, 
bîr û hizrî digel hev nînin li ser eslê 
qanûn, sîstim û rêveberiya Îranê, lê 
eger nakokî û duberekî jî hebin, li 
ser mesela cinahî ye ku kî zêdetir 
hêz û korsiyan bi dest ve bîne, û 
rikeberê xwe lawaz bike. Lewra her 
yek ji wan dixwaze kesên ku li xwe 
û cinaha xwe nêzîk in bîne meydanê. 
Lê bêşeke dinê ji nakokî û retkirina 
selahiyetan, bi vê sedemê ye ku li 
hemû rê û rêbazan mifahê werdigrin 
ku tendura helbijartinan gerim û 
gerimtir bikin, û xelkê bixapînin û 
bi qewil û qerarên direwîn ê cinahî, 
xelkekî zêdetir bînîn ser sinduqê 
dengdanê, ku bo wan gellek girîng e. 
Lewra jî Xamineyî dibêje ev kesên 
ku bawerî bi sîstim û Komara Îslamî 
nînin jî, bila bên û deng bidin, û ji 
wan gotinan derdikeve ku kî deng 
bide bo wan girîng nine, tenê hatina 
ser sinduqan girîng e, Lewra ev baş 
dizanin ku qedera dengan û encama 
wê, di destê wan de ye. 

Pirs: Bi baweriya we, siyaseta herî 
berçav ya rejîmê vê carê çiye, bo 
anîna xelkê li ser sinduqan (cara 
pêşîn hilbijartina meclisa Şêvra 
Îslamî û ya Şêvrên gund û bajaran 
digel hev xistin). 

Bersiv: Her wek eyane, rêjîmê çi 
gotineke mentiqî û taze nîne ji bo 
pêşveçûn û xweşbextiya xelkê Îranê. 
Xêncî vê hindê ku basa lihevkirina 
digel grûpa 5+1 li ser mesala etomî ya 

Îranê bikin, ku heta niha xelkê Îranê 
baceke mezin dane. Her çend Komara 
Îslamî û siyaseta wê seranpê bûye 
sedema bêkarî, zilm û zor, kuştin 
û girtin, birsîtî, çarereşiya xelkê, lê 
dîsan jî Komara Îslami gellek baştir ji 
dijberên xwe ji xelkê mifahê werdi-
gre û bi hindek şanosaziyên xapînok 
û çêkirina bask (cinah)ên cur bi 
cur ji hesta olî, neteweyî û herêmî, 
xelkê tîne ser sinduqên dengdanê, lê 
mixabin opozisîyona pirş û bilav a 
Komara Îslamî nikare ji wan hemû 
kêmasiyên hikûmetê di warê mafê 
mirovan, Êkonomî, siyasî, rêberî û 
tepeserkirina xelk da mifaheke baş 
werbigrin û baykotê pirrengtir bikin. 

Pirs: Boçûna we li ser “cibhe mote-
hede Kurd” çi ye, gelo ew dikare 
wekî HDP rola xwe bilîze, û bibe 
hêzeke bi bandor di asta Rojhilata 
Kurdistanê de? 

Bersiv: Ne, ev nikarin wek HDP’ê 
rola xwe bilîzin. Bi çend hegeran. 
Yekem: Sîstima Tirkiyê bi tawahî 
cuda ye ji sîstima Îranê. 
Duyem: Li Tirkiyê nûnerê rasteqîne 
ên xelkê ji aliyê xelkê ve têne hilbi-
jartin. 
Sêyem: Ev demokrasî û derfetên ku 
Kudên Tirkiyê hene, ci demekê bo 
Kurdên Rojhelat nîne. Bi wan he-
geran û gellek hegerên din, “cibhêyê 
motehidê Kurd” nikare rola HDP’ê 
bilîze. HDP wek partiyeke legal û ya-
sayî li parlman û derveyî parlimanê bi 
hemû awayekî li çarçoveya qanûnaT-
irkiyê da, û çi jî li derveyî qanûna 
Tirkiyê da, gellek micid berevaniyê ji 
mafê gelê Kurd dikin. Herçend renge 
hindek ji wan Kurdan bi cilûbergên 
Kurdî herne meclisa Îran, lê ew kes bi 
mêjî û bi bîr û baweriyeke Kurdane 

naçin meclisê, ku xizmeta doza Kurdî 
bikin. Heta amade nînin carekê jî bo 
doz û mafê Kurd herne pêşberî dadge-
hê, lê HDP’yî amade ne pêşmergane 
û bi hemû awayekî xizmeta gelê xwe 
bikin, lewra ew nikarin bibin HDP’yî. 

Lê eva ku dikarin bibin hêzeke bi 
bandor li rojhelat, di rastî de çi hêzeke 
bibandor nine, û nabe. Lê bi bandor-
bûna wan girêdayî ye bi kar û xebat 
û fîdakariya wan, û herwisa ew rewş 
û sîstima ku ev tê da dijîn. Ez bawer 
dikim çi gava “cibhêyê motehidê 
Kurd”, bi awayekî Kurdane û bo 

Kurdan xebatê bikin, xelkê Rojhelat 
çi ji Kurdên bakur kêmtir nine, û wê 
ji wan xwedî derkevin, eger bi kar 
û xebata xwe wek HDP’ê baweriyê 
bidne gelê xwe. Ez hêvîdarim ku wisa 
lê bê.

Nabe hêzên siyasî ên Rojhelat her 
bizavekê ku di nav welat de tê mey-
danê, bi çavê dijmin, neyar û ser bi 
hikûmetê çav lê bike, berî vê ku kar 
û xebata wan bişopînin. Nabe em 
jî çavnihêrî hindê bin ku ew her di 
destpêkê da bibin HDP bo Rojhilata 
Kurdistanê.

Doma sergotarê

bawer, li dijî arîşeyên mezin disekinin, 
û bi ser de zal dibin, lê mixabin di nav 
neteweya Kurd de, bi taybetî ku bi ser 
çend welatan de hatiye parvekirin, di 
vê demê de ku dijminên reng bi reng 
gefan li hebûna vê neteweyê dixwen, 
ne tenê neteweya Kurd yekdest û yek 
helwest nebûye, belkû ji hev belav û 
şepirze bûye.

Wisa lê hatiye ku cuda ji vê ku em 
nikarin çavnihêrê yek helwestiya 
neteweyî nebin, em nikarin çavnihêrê 
piştevaniya girûp û beşên cuda cuda 
jî bibin, ji vê xirabtir jî em gihane 
rewşekê ku em hêvî dikin, berî di-
jminên neteweya me, beşeke Kurdan 
derbê li aliyekî din nedin! Û aliyekî 
siyasî pêş nekeve, û berî dijminan ew 
nebe gefek li ser aliyekî din! Birayekî 
me nebe mertal bo dijminan, û birayekî 

din ên me, me pal nede bo nav dolekê 
de. 

Mînaka van helwestên “na neteweyî” 
ku di van rojan de me dîtin, vekirina 
dezgeha “Rewşenbîriya Xomênî” li 
Kerkûkê bû ku parêzgarê Kerkûkê 
ku bi xwe serdemekê di rêkxiraweke 
bi navê “kongireya neteweyî” de kar 
dikir! Ew dezgeh vekir. 

Eva ku destepeyva “rewşenbîrî” û 
diyardeya kirêt ya “Xomêynî” heya çi 
qasî digel hevdu neteba ne, û li dijî hev 
in, kes haşayê lê nake, û hekî gumanek 
li vê derheqê de hebe, dibe pirs li rêz-
dar parêzgarê Kerkûkê bê kirin, da ku 
şik û gumanan verevîne. 

Ji vê yekê karesatbartir ew e ku 
Xomêynî hekî ji bo Fars û Îraniyan 
rewşenbîr be, û sembola rewşenbîriyê 
be, (ku wisa nîne û hemû xelkê Îranê 

wî wekî paremayî dihesibînin) lê ji bo 
Kurd û aliyê kêm ji bo Kurdistana Ro-
jhilat hovekî tawanbar bûye, ku biryara 
cîhadê li dijî Kurd derkiriye, û bi he-
zaran xortên Kurd bi biryara Xomênî 
hatine kuştin û dehan hezar kes jî 
birîndar û zindanî û bêser û şûn bûne, 
û bi dehan hezar kesî jî li bin êrîşa 
Spaha hov ya Xomênî de ji bo welatên 
din aware bûne. Her bi biryara xomênî 
zêdetir ji mehekê bajarê Sinê hate 
topbarankirin, û her bi biryara Xomênî 
Spaha Pasdaran û arteş  û besîc û caş 
û kirêgirtiyan êrîşî ser gund û bajarên 
Kurdistanê kirin û ya ku ji dest wan 
hat, derheq Kurdan encam dan.   

Hekî tu li her dereke cîhanê bigerî, tu 
yek kesê Cihû jî nabînî ku pesna Hîtler 
bike, Di cîhanê de girûp û rêkxiraw 
û saziyên Cihû hene ku îdeolojiya 
sehyonîzmê qebûl nînin hene, ku 
sosyalîst in, hene ku liberal in, hene ku 

mezhebiyê tundrev in, yan jî ne mesebî 
ne, lê tu nikarî yek kesê Cihû bibînî 
ku bêje Hîtler “rewşenbîr e”! ne wekî 
tak û ne jî wekî rêkxiatin tu bizavek 
nîne ku piştgiriya Hîtler û Nazîsmê 
bike, û hewla dapoşîna tawanên wan 
bide. Lewra Cihû wekî neteweyekê ku 
dikarin berbirûyê kirîzan bibin û Kurd 
jî wekî neteweyekê hatiye naskirin ku 
di dema kirîzan de zêdetir ji hev bela 
dibin.

Hewla dapoşîna tawan û cînayetên 
Xomênî û Komara Îslamiya Îranê, ne 
tenê di rastaya berjewendsiya neteweyî 
de nîne, û bi tu lojîkeke siyasî û netew-
eyî nahê peçavtin, belku rast nîşana 
karesata neteweyî ye.

Piştî du sal û nîv ji hewlên bo girtina 
kongireya neteweyî! niha em gihane 
xala afirandina karesata neteweyî ew jî 
bi detsên xwe.
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Bêkarî çavkaniya dehan arîşeyên aborî û civakî di Kurdistanê de

Îdrîs Stwet
Bêkarî yek ji wan diyardeyan e ku li 
Îranê bi giştî û bitaybetî li Kurdistanê 
tê xûyakirin ku gellek sedemên cur-
bicur hene, û bandor û encamên wê jî 
li ser  jiyanê reng vedaye. Em bo vê 
ku bikarin rewşa Kurdistanê wekî ku 
heye bînin ber bas û vekolînê, pêdvî 
ye ku em di berê de amaje bi hindik 
rastiyên siyasî û civakî di Îran û kurd-
istanê de bikin.

Ji tu kesî veşartî nine ku bêkarî di 
nava civaka Îranê de, beşeke berbiçav 
ya wê vedigere ser siyasetên nebaş 
nezanistiyane ya desthilatdarên Îranê.

Îran tevî vê ku îmkanatên mezin 
ên madî di dest de heye, û di warê 
çavkaniyên binerdî ve dewlemend e, 
weke pertol û şandina petrolê, lê bi 
sedema siyaseta nebaş û nezanisti-
yane ya desthilatdarên Îranê û nebûna 
bernameyek baş a aborî, civaka Îranê 
bi giştî û bitaybet herêmên bêpar ên 
neteweyên bindest bi dest bêkariyê de 
dinalînin.

Bêkarî bi giştî bandoreh herî xirab li 

ser civaka Îranê çêkiriye, û diyardeya 
Xemokî, Dizî, Qomarbazî, Gurçik 
firotin, Zarok firotin, karton xew, 
koçberî, telaq û leşfroşî û ...hewd, û 
çendîn diyardeyên din ku çavkaniya 
wan hemû diyardeyan jî vedigere 
ser bêkarî û hejariye. Di rastî de ev 
diyardane û çendîn diyardeyên din 
wek destbiserkirin, girtin, îşkence, 
gullebaran kirin û darvekirin, xelatên 
avakerê komara Îslamî û desthilat-
darên komara Îslamî ya Îranê bûn bo 
civaka Îranê.

Her li gor amarên komara Îslamî ya 
Îranê, herî zêde %40 heşîmeta Îranê 
di bin hêla hejariya “Motleq” jiyana 
xwe derbaz dikin û herî zêde %55 ji 
sedemên nexweşiyên derûnî pêwendî 
bi bêkariyê ve hene. Herî zêde 1 
mîlyon û 700 hezar zarokên kedkar 
di Îranê de heye ku li gor vekoleran 
%4.5 ji wan zarokan destfiroş û tûşî 
HÎV dibin. Di Îranê de dinavbera 5 
zewacan 1 zewac telaqê werdigire. 
Herî zêde 20 hezar karton xew di 
Îranê de heye ku %21 ji wan karton 
xewan jin in û hezar diyardeyên din 
wek gûcîlk firotin û zarokfirotin û 
arîşeyên di ku roj tevî rojê zêde dibin. 
Evajî di demekî deye ku heya niha 
tu yek ji nawendên hikumetî xwe ji 
hember wan diyardeyan bi berpirs 
nizane.

Di Kurdistanê de serbarê zalkirina 
siyaseta amancdar û tepeser kirin û 
girtin û kuştina azadîxwazan siyas-
eta mehkirina neteweya Kurd, hemî 

ev diyardeyên ku di Îranê de heye, 
civaka Kurdistanê pişka Şêr beketiye 
û her li gor amara komara Îslamî ya 
Îranê, parêzgeha Kimanşan di asta 
Îranê de di rêzbenda yekê ya bêkariyê 
de bi %47.4 mîdala qehremanî ya 
bîkariyê bides ve aniye û parêzgeha 
Îlamê jî bi %40 di rêzbenda duyem 
û parêzgeha Kurdistan jî %28 bêkar 
heye.

Bi gotina kesên şareza di vî warî de, 
nirxa bêkariyê di nava jinên Kurd di 
Kurdistanê de herî zêde sê beraberê 
nirxa bêkariya mêra ye û bêşik li 
gor wan amaran eşkere dibe ku di 
parêzgehên Kurdistanê de diyard-
eyên civakî pirir e. Di kurdistanê de 
bi sedema bêkarî û hejariyê ve qasa 
firotina Gurçikan, xwekuştin, nex-
wendina zarokan û şandina zarokan 
bo kar, tuşbûn bi nexweşiyên derûnî, 
Î’tiyad, koçberî û Telaq roj tevî rojê 
zêde dibe, û her li gor amarên rejîma 
komara Îslamî, li parêzgeha Îlamê di 
heyama 9 mehan de 386 telaq ku %32 
dike, hatiye tomar kirin. Bixasmanî 
diyardeya arîşeyên derûnî cihê tirsê 
ye ku zêdebûna têçûya derman û gira-
niya nirxa derman bûye sedema vê ku 
nexweş derman bikar nehîne. 

Di kurdistanê de niha jî beşek ji xelkê 
Kurdistanê dahata rojane ya xwe ji 
rêya kolberiyê ve bi dest ve tînin, û 
mixabin heroj dikevine ber gulleyên 
rejîma zalim û bi giştî siyaseta aborî 
ya wî welatî tu mifahek bo akinciyên 
xwe nebûye û nine. Ev amarên ku 

hatin bas kirin, amarên rejîma komara 
Îslamî ne û bîşik amar here zêde ji vê 
yekê ne lê dîsan jî amarên vê rejîmê 
tevî amarên salên berê û bixasmanî 
di wan du salên derbazbûyî de ku 
dewleta Tedbîr û Omîd bû, zêde bûye 
û kilîda Ruhanî jî tu doreyek nevekir.
Kesên Şareza sedemên bêkarî û 
diyardeyên ku me anîn berbas, vedi-
gerînin ser hewla bidestveanîna çeka 
navkî ji aliyê rejîmê ve, û dijberiya 
Îranê tevî cîhan û alîkariya bi mi-
lyonan Dolarî ya Îranê bo girûpên 
terorîstî ên Îslamî, û mifahwergirtina 
xirap ji aliyê desthilatdarên Îranê ji 
aboriya wî welatî. 

Ji bo hemiyan eşkere ye ku desthelata 
kevneperes û dîktator îdî nikare xelkê 
bixapîne û ev dîktatore nikare xwe 
li hember gelên Îranê ragire û dê di 
dawiyê de mehkûm bi nemanê bibe.
Em hîvî dixwazim ku diyardeya 
bêkarî û hejariyê heya qasekî bê 
binbirkirin û civaka Îranê û bixasmanî 
civaka Kurdistanê ji vê rewşa xirab 
rizgar bibin.

Kurdistanmedia: 30’ê Rêbendana sala 
1394’an a Rojî, 70 sal bi ser avabûna 
Yekîtiya Lawên Demokrat ên Kurdis-
tana Îranê re, weke yekemîn rêkxisti-
na taybet bi texa lawan di Kurdistanê 
de, derbaz dibe.

Roja Înê berwarê 30’ê Rêbendana sala 
1394’an a Rojî, rêûresma bîranîna 
70’mîn salvegera avabûna Yekitiya 
Lawên Demokrat ên Kurdistana Îranê 
bi pişikdariya endamên rêberî, kadir, 
pêşmerge û malbatên hizbî û beşek ji 

Rêûresma 70’mîn salvegere avabûna Yekîtiya Lawên Demokrat bi rê ve çû

endamên Yekitiya Lawan û mêhvan 
û nûnerên partî û rêkxistinên siyasî û 
medenî li herçar parên Kurdistanê, li 
binkeya sereke ya Yekitiya Lawan hate 
lidarxistin.

Rêûresmê bi sirûda netewî ya “Ey 
Reqîb” û deqeyek bêdengî bona rêz-
girtin ji canê paqij a şehîdên Kurdis-
tanê û bitaybet şehîdên lawan, dest bi 
karên xwe kir û piştre sirûda taybet bi 
lawan pêşkêşî pişikdaran hate kirin.
Paşan peyama Yekitiya Lawên De-

mokrat ên Kurdistana Îranê ji aliyê 
“Celal Rewangerd” sekreterê Yekitiya 
Lawan ve hate pêşkêşkirin.

Rewanger di peyama xwe de amaje bi 
vê yekî kir ku, yadigara Komara Kurd-
istanê niha jî bi wefadarî bi bîrûbawerî 
û pirensîpên netewî û nîştimanî, xebata 
xwe didomîne û, waneyên Komaraê 
dibêjin me ku, “Ey lawê Kurd, ogirê 
nîştimana xwe be, nirxa serbestî û aza-
diyê giran e, her weke rêberê rastîn yê 
rêya aşîtî û azadîxwazî yê Kurd dibêje, 
“Gelek azadiyê bixwaze, gerek nirxa 
vê azadiyê jî bide”.

Piştre hunermendê pêşm
erge “Xulam Fethî” sitranek pêşkêşî 
pişikdaran kir û bidû re, ji rêya “Slayd 
Şo” ve û di rêportajekî de çalakiyên 
Yekitiya Lawan di 6 heyvên derbaz-
bûyî de hatin belavkirin.

Piştre helbestek bi navê “70 sal 

tekoşîn” ji aliyê “Dêdevan Ye’qûb” ve 
hate pêşkêşkirin.

Herweha rapora birêveçûna kar û 
çalakiyên taybet bi 30’ê Rêbendanê li 
navxweyî Kurdistana Rojhilat û der-
veyî welat ve hate pêşkêşkirin.

Hewceyî  base ye ku 46 peyam ji aliyê 
rêkxistin û alî û kesatiyên netewî û si-
yasî liser asta herçar parên Kurdistanê, 
bo rêûresmê hatibûn şandin.

Di beşa din a rêûresmê de, sitranek 
ji aliyê “Kora Mûzîk”ê ve hate 
pêşkêşkirin û piştre, lewha pêzanînê 
pişkêşî wan organan hat kirin ku di 
birêvebirina rêûresmê de hevkarê 
Yekitiya Lawan bûn.

Paşan girûpa govend a “Kîjanî Ro-
jhelat” bi çend cur govend û dîlanên 
filkilor ên Kurdî, rêûresma 30’ê 
Rêbendanê zêdetir xemilandin. 
Rêûresmê bi govend û dîlana Kurdî 
dawî bi karên xwe anî.
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Arif  Vêlzî

Kuştina du polîsên Tirk li bajar-
ekî sînorî ya vî welatî, jinû ve 

despêbûna şerê di navber gerîlayên 
“PKK” û artêşa Tirkiyê bi dû xwe re 
anî û bi kiryar, hewl û mandîbûnên 
Sê salî ên herdu aliyan, derheq bi 
encama “Piroseya Aşîtiyê” di Tirkiyê 
de hate pûçkirin, û piroseya navbirî bi 
fermî şikest xwar. Bi vî awayî qonax-
ekî nû û pir ji jan a şer di Kurdistana 
Bakûr de derket holê ku, piştî derbaz-
bûna çend heyvan bi ser berdewamiya 
şer de, serbarê vê ku herdu alî zirar û 
xisarên zêde ên madî û canî  dibînin, 
lê goriyê sereke di wan şer û milmi-
lanêyan de, xelkê sivîlk û medenî ên 
Bakûrê Kurdistanê ne ku, heya niha 
bi dehan û sedan xort û jin û zarok 
li herêmên Şûra Amedê û Nisêbîn û 
Şirnax û Cizîra Botan û ....hwd bûne 
qurbanî û bi dehan hizar kesî jî mal 
û halên xwe bi cih hêlane û awareyî 
wan cihan bûne ku aram in û bajar û 
gundên wan di bin topraranên sipaha 
Tirkiyê de wêran bûne.

Piştî van şer û pevçûnên vê dawiyê ên 
di Tirkiyê de, bo cara sêhemîn di çend 
salên derbazbûyî de, serokwezîrê 
Tirkiyê “Ehmed Dawûdoxlû” di 
serdanekî de bo bajarê “Mêrdîn”ê 
ya ser bi Kurdistana Bakûr, paketek 
nû(Piroje) ya 10 xalî bi navê “Pilana 
bi kiryar li dijî tarorê” ku di medy-
ayên Tirkiyê de bi “Mastêr Pilan” 
reklam jê re hat kirin, pêşkêş kir.
Helbet Paketa nû ya serokwezîrê 
Tirkiyê hevdem bû digel birêveçûna 
konfiransek netewî ya Kurdên Bakûr, 

li jêr navê “Konfiransa bidawî anîna 
şer û pirspêktîvên çareseriyê” ku, li 
bajarê Amedê û bi merema pêkhatina 
yekitiya netewî û gotarek hevpar di 
navbera hemû pêkhate û qewareyên 
Kurd li Kurdistana Bakûr birêve çû, 
da ku ji îro pêve hemû partî û aliyên 
Kurd di Tirkiyê de, bi yek deng û yek 
helwêst li hemberî dewleta Tirkiyê, 
berevaniyê ji mafên gelê Kurd bike, 
her eva ku hertim dewleta Tirkiyê 
weke xaleke lewaz a Kurdan dide 

zanîn û manorê li ser dide û dibêje ku, 
Kurd di Tirkiyê de xwediyê daxwazek 
diyarîkirî nine.

Herçend serbarê vê ku tewahiya par-
tiyên Kurdistana Bakûr ku ji 8 partiyê 
sereke pêk tên, bo vê konfiransê 
hatibûne gzîkirin, lê mixabin careke 
din “PKK” û “HDP” siyasetek şaş 
girtin pêşiya xwe û konfiransa navbirî 
baykot kirin û tenanet bi awayek 
xirab jî bas jê kirin.

Niha merema min ev e ku li ser 
paketa nû ya Dawûdoxlû û herweha 
konfiransa partiyên Kurdî li Amedê 
bas bikim ku li hember hevdû sekinîn 
û bersiva hevdû dan.
Di paketa 10 xalî a hikûmetê de ku 
ji aliyê mediyayên ser bi hikûmetê 
ve bangeşeyek pozitîv û şiroveyên 
curbicur jê re hatin kirin, bi giştî çend 
xalkên cihê ramanê hene ku em di-
karin tekezê li ser bikin. Bo mînak di 
xalekê de hatiye ku, gerek di despêkê 
de hikûmet ewlehî û asayîşa bajaran 
bigire destê xwe û biparêze, piştre 
gavên demokratîk avêje. Di xaleke 
din de dibêje ku êdî ji niha şûnde 
bona çareseriya pirsa Kurd di Tirkiyê 
de, rûyê me(Moxateb) li Ocelan û 
Qendîlê nabe. Di xaleke din de bas ji 
guherînkariyan di yasaya bingehîn a 
parêzga û bajêrvaniyan dike. 

Di xaleke din de bas ji qerebûkirina 
wan kesan dike ku di pêvajûya şer de 
aware bûne û hevdem bas ji jinûve 
avakirina bajar û gundan dike piştî bi-

dawîhatina şer û, ji hemûyan girîngtir 
ev e ku, yek car ji basî ji Kurdistan 
û Pirsa Kurd di Tirkiyê de nehatiye 
kirin.
Lê “Konfiransa bidawîanîna şer û 
pirspêktîvên çareseriyê” serbarê 
vê ku ji aliyê “PKK” û “HDP” ve 
hatibû baykotkirin, bi yek gotar û 
yek helwêst bersiva paketa hikûmeta 
Tirkiyê dan û ragehandin ku, çê 
nabe rûyê hikûmetê bona çareseriya 
pirsa Kurd di Tirkiyê de, tenê ji vê 
konfiransê û partiyên pişikdar di vê 
konfiransê de be, jiber ku tu piroje 
û paketek bê “PKK” serkewtî nabe 
û gerek em vê yekê qebûl bikin ku, 
partiya herî sereke û bihêz a Kurdis-
tana Bakûr e û, hewce ye di pêvajûya 
danûstanên tevî dewleta Tirkiyê de, 
rola xwe bilîze.

Konfiransê herweha ragehand ku 
sekinandina şer yek alî nabe, lewra 
em daxwaza sekinandina şer ji her du 
aliyên “PKK” û artêşa Tirkiyê dikin 
da ku bi vî awayî, rê ji kuştara zêdetir 
a xelkê sivîl û bêberevan û herweha 
wêraniya zêdetir a Kurdistanê bê 
girtin.
Herweha çend şarezayên rewşa siyasî 
ya Kurdan di Tirkiyê de, ra û boçûnên 
curbicur di vê derheqê de hebûn 

ragehandin ku, ew xala ku bas ji paras-
tina ewlehî û asayîşa bajar û gundan 
dike, bi wateya domandina siyaseta 
tundutûj û koştina xelkê bêtawan li 
jêr navê parastina ewlehî û asayişê 
tê. Hinek jî li ser vê baweriyê ne ku, 
guherîna yasaya bingehîn a taybet bi 
deshilata parêzgeh û bajêrvaniyan, di 
rastî de bi merema zêdekirina deshi-
lata hikûmeta nawendê û hewdem 
bêdeshilatkirina parêzgeh û bajêrvani-
yên Kurdan tên encamdan.

Di dawiyê de em dikarin bêjin, 
serbarê vê ku partiya deshilatdar di 
Tirkiyê de wate “AKP”, bi merema 
çareseriya nisbî a pirsa Kurd di Tir-
kiyê de, “Pirojeya Aşîtî” ya sê sal berî 
niha xiste rojeva siyasî a Tirkiyê, û di 
dawiyê de bi hinek sedemên zelal û 
eşkere piroje digel şikestê berbirû bû, 
lê Paketa nû ya Dawûdoxlû ku li ba-
jarê Mêrdînê hat pêşkêşkirin, şerkewtî 
nabe, jiber ku Paket tenê berjewendi-
ya dewleta Tirkiyê diparêze û, tenanet 
tu basekî ji pirsa Kurd û Kurdistanê 
di welatê Tirkiyê de nake ku xwediyê 
nêzî bi 20 milyon kes heşîmet e, û 
herweha pitir ji sedsalane ku bona 
bidestxistina mafên xwe dixebite û 
di vê pêxemê de bi dehan û bigre bi 
sedan hizar xortên xwe gorî kirine. 

Jineralekî Amerîkayî: Dibe hêla sor ji Tir-
kiyê re bê danîn

Kurdistanmedia: Tirkiye berdewam e li ser topbarankirina binkeyên 
hêzên Kurdî, û jineralekî Amerîkî bi navê “Michael Barbero” jî 

ragihandiye, ku hewce ye Amerîka li hember Tirkiyê helwsteke tund ji xwe 
nîşan bide.
 
Li gora nûçegihaniyan, jineralê Artêşa Amerîka “Michael Barbero” ku pêştir 
serperestê perwerdeya hêzên Îraqê bûye, daxwaz ji welatê xwe kir, ku helwestek 
tundtir li hember Tirkiyê, ji xwe nîşan bide.
  
Piştî ku di çend rojên borî de şervanên HSD’ê û YPG’ê bi piştgîriya balafirên şer 
ên Hêza Esmanî ya Rûsya, karîn balafirxaneya Minig, li bajarokê “Dêr Cemal”, 
û bajarê “Til Refet” û bajarokê “Marih” û çend gundan li bakura Helebê û der-
dora “E’zaz”ê kontrol bikin, Tirkiyê dest bi topbarankirina Rojavaya Kurdistanê 
û navendên YPG’ê û HSD’ê kir.

Li hember êrîşên Tirkiyê li dijî YPG’ê û HSD’ê, di asta navdewletî de Fransa, 
Amerîka, Rûsya, Îran, Almanya û Yekîtiya Ewropa daxwaz ji Tirkiyê kirin, 
êrîşên xwe rawestîne. Herwiha Konseya Ewlekariya NY jî, daxwaz ji Tirkiyê kir, 
topbarana ser YPG’ê bide sekinandin.

Master Pilana nû û çareseriya pirsa Kurd 
li Tirkiyê

 
Lê heya niha Tirkiye berdewam e li 
ser van êrîşên xwe, û di vê derheqê 
de, ne tenê bersiva erênî nedaye Kon-
seya Ewlekarya NY, belku 15 hezar 
leşkerên din jî, bi çek û cebilxaneyên 
herî pêşkevtî şandine ser sînorê 
Rojavaya Kurdistanê, ku ew kiryara 
wan ji aliyekî ve, dijayetiya Tirkiyê 
digel kêmtirîn mafî ji bo Kurdan di 
Rojavaya Kurdistanê de nîşan dide, û 
ji aliyekî din ve, wê herêmê zêdetir ji 
berê aloz bike. 
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Mêrkil: “Heya ku Îran, 
Îsra’îlê bi fermî nas neke, 

têkiliyan bi wan re na-
danên”.

Nerîna 
Lîderan

Demîrtaş: “Hekî dewleta 
DAÎŞ’ê ava bibe, Tirkiye 
dê dewleta DAÎŞ’ê qebûl 

bike”.

Mûşe Yel’ûn: “Rejîma 
Îranê bo şerê Niyabetî çek 

û teqemeniyan dikire”

Obama: “Tramp nikare 
bibe serkomar ”

Kurdistanmeda: Berpirsekî 
Erbistanê ragehandiye ku 

Erebistana Se’ûdî seba helwesta 
Lubananê êdî naxwaze ku alîkariya 
arteşa Lubnanê bike.

Li gora nûçegihaniyan, Erebistana 
Se’ûdî pêdeçûneke cidî li ser têkili-
yên xwe digel Lubnaê de kiirn, û di 
vêd erheqê de hinek biruarên li gora 
berjewendiyên Erebistanê dan.

Biryara yekem ew e  ku ewê alîkari-
yên xwe yên bo çekdarkirina arteşa 
Lubnanê ku bi qasî sê milyard Dolar 
pere hewce bû, wê bisekinînin.
Ya duyem ew e ku Erebistanê ew yek 
milyard Dolarê ku ku biryar bû bide 
hêzên navxweyî, niha şûnda nade 

Kurdistanmedia: Rikeberiya 
di navbera berbijêran di 

Amerîkayê de berdewam dike, 
û “Jeb Bush” dev ji rikeberiyan 
berda, û Tramp û Kilîntonê serkev-
tin bi dest xistin.

Li gora zanyariyan  Tramp berbijêrê 
pêşeng ê Komarîxwazan bo hilbi-
jartinên serkomariyê, di hilbijartinên 
destpêkê ên eyaleta Karolînaya Başûr 
de serkevtin bi dest xist. Herwisa 
Hêlarî Kilînton jî bi cudahiyeke kêm 
pêş “Birnî Sindirz” ket. 
Serkevtina vê carê ya “Donald 
Tramp” bexteke zêde dide wî, da 
ku di dawiyê de ew bibe berbijêrê 

Erebistanê alîkariyên xwe bo Lubanê ragirtin

“Jeb Bush” di rikeberiyan de serkevtin bi dest nexist

Kurdistanmedia: Serokomarê 
Tirkiyê Receb Tayîb Er-

doxan  da zanîn ku, eger Amerîka 
Yekîneyên Parastina Gel di Sûriyê 
de weke terorîst  nas neke, û bi 
berdewamî piştevaniya wan bike, 
dibe ku  Enqere binkeya hewayî 
a “Încirlikê” li ser wan dabixe, û 
herwiha Tirkiye Yekîneyên Prastina 
Gel berpirsê  êrîşa terorîstî a di 
Enqerê de  dizane.

Tê zanîn ku di vê  teqîna  terorîstî 
de, 28  kes hatine kuştin.Herwiha Er-
doxan di têkiliyeke telefonî bi seroko-
marê Amerîkayê Barak Obama re  ew 
hişyar kir ku piştevaniya Amerîkayê ji 
Yekîneyên Parastina Gel di Sûryê de 
wê bibe sebeb ku binkeya  Încirlîkê li 
ser leşkerên Amerîkayê were daxistin. 

Erdoxan: Hekî Amrîka ji YPG’ê piştevaniyê bike, emê binkeya 
Încîrlikê  dabixin

Li gor nûçeyên ku belav bûne 
Obama di berdewamiya vê têkili-
ya telefonî de gotiye ku eva heqê 
Tirkiyê ye, ku parastina xwe bike, 
û divê Yekîneyên Parastina Gel 
jî mifahê  ji bûyerên ku rû  didin 
wernegire û herêman nexînin bin 
kontirola xwe de.

Tirkiye dibêje ku pirsgirêka me 
tenê bi PKK’ê re ye, ji ber ku 
PKK tenê ji bona berjewendiyên 
xwe çek rakiriye, û pêwendiya 
wê bi Kurdan re nîne, û nikare 
nûneratiya kurdan bike, û li gorî 
Tirkiyê Yekîneyên Parastina Gel  
li Sûryê jî perçeyek ji PKK ê ye. 
Lê ev partiya dibêje ku Tirkiye  
bi hêceta vê teqînê dixweze ku 
Kurdên daxwaza serbixweyiyê 
dikin serkut bike.

wan. 

Piştî ku Erebistanê alîkariyên xwe yên bi 
Lubnanê re dan sekinandin, “Se’id Herîrî” yê 
serokwezîrê berê yê Lubnanê ragehand ku, ez 
ji biryara Erebistana Si’ûdî derheq bi sekinan-
dina alîkariyan, fam dikim.

Se’id Herîrî ku serokê rêkxistina “Mosteqbel” 
e, ragehand ku, bi wan siyasetên Ehmeqane 
ên ku hinek ji partî û alî û siyasetvanên Lub-
nanî, girtine pêşiy xwe, xincî zirargihandina ji 
berjewendiyên xelkê Lubnanê, tiştek din nahê 
çavnihêrîkirin.

Navbirî tekez kir ku, seba wan siyasetên ehmeqane ên derveyî sînorên Lubnanê, 
zirarmendê sereke, xelkê Lubnanê ye.
Herîrî careke din pêdagirî li ser vê gotina xwe kir ku, herkes li ser vê baweriyê 
be ku, Lubnan wê bibe herêmek ji herêmên Îranê, tûşî wehm û şaşîtiyê bûye.

Komarîxwazan 
bo posta serkom-
ariyê. Herçend 
ku hêşta riyeke 
dûr û dirêj bo 
serkevtina wî ya 
dawiyê maye, û 
navbirî bi tundî 
tê rexnekirin.
Komarîxwaz di 
23’ê Şibatê de 
wê herin herêma 
“Niwada” û piştre jî wê di Tekzasê de propagendeyan ji xwe re bikin. 

Di rikeberiya roja 20’ê Şibatê de Hêlarî karî bi bidestxistina %52 ji dengan, bi 
ser Sindirz de serkeve, ku %48 ji dengan bi dest xistibû.
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Şemam Fetahzade:

‘Çiqas birînek bi jan e dema mirov ji dîtina kes û karên xwe bêpar be’

çiqas bi jane dema kesekî mirov di 
bereberê mirnê de daxwaza dîtina 
xweşteviyeke xwe bike, lê dil reqên 
bi kerb û kîn rê nedin, berî mirin ku 
hêviya wî bi cih bê. Dema babê min 
pir kal û nesax bû û ji rojên dawiya 
jiyana xwe nêzî dibû, daxwaza min 
dikir, lê parêzer û leşkirên tarîtî û 
nezaniyê rê nedan min ku ez babê 
xwe bibînim û li hembêz bigirim û, 
bêjim babê min yê zehmetkêş oxir be. 
Birînek pir bi jane û heya roja mirina 
min jî wê hewal û hevrêya jiyana min 
be.

Şemam Fetahzade jî yek ji wan şêre 
jinên Kurde ku birîna weha bi jan û 
êş, her roj liser cesteyê xwe hest pê 
dike û jibîr nake.
Şemam Fetahzade keça Ferecullah 
sala 1960’î (13.07.1339) li gundê 
“Wesê” ya ser bi bajarê Sine hatiye 
dinê.

Şemam Fetahzade derheq bi 
nasyariya xwe tevî Hizba Demokrat 
dibêje:“Dema Hizba Demokrta 
Kurdistana Îranê xebata xwe ya 
eşkere ragehand û binke û barege-
hên xwe li seranserî Kurdistanê ava 
kirin, min bo cara yekemîn PDKÎ nas 
kir û bûm evîndarê pêşmerge, piştî 
heyamekî Yûsifê hevjînê min  bûye 
rêvîngê rêbaza Demokratê û bi wî 
awayî em hatina nava şoreşa rizgariya 
Kurdistanê û tevlî Hizba Demokrata 

Kurdistana Îranê bûn”.
Şemam Fetahzade herweha der-
heq jiyana xwe ya hevpar dibêje 
ku:“Temenê min 12 salî bû ku min, 
jiyana hevpar tevî “Yûsif Ken’anî” 
naskirî bi Mam Yusif ava kir û berhe-
ma jiyana me 3 kur û du keç in. Keça 
min ya mezin bi navê “Asiya” niha li 
welatê Norwêjî dimîne û zarokê min 
ê din “Welî” yê kurdê min e ku niha 

li welatê Amerîkayê akincî ye. 
Zaroka min yê din keça min  
“Sûsin” e ku niha li Hewlêra 
serbajarê Herêma Kurdistanê 
dimîne û du kurên min ên din 
bi navên “Wirya” û “Arya” hêj 
bal min in û li kempa Azadî ya 
Hizba Demokrata Kurdistanê 
dimînin”.

 Şemam Fetahzade piştî nêzî 
bi çar dehk jiyana pir ji jan û 
zehmetî û hevdem seranser ji 
şanazî ya di nava Hizba De-
mokrat de, çavnihêriya xwe ji Hizba Demokrat weha tîne ziman:“Take dawxaz 
û çavnihêriya min ji Hizba Demokrata Kurdistanê ku piraniya jiyana xwe min bi 
Şanazî ve di nava refên wê de derbaz kiriye ev e ku, Hizba Demokrat biser keve, 
vegere Kurdistanê, Kurdistanê îdare bike û em jî bi serbilindî careke din herin 
nava xizm û kes û karên xwe û ev emrê mayî di nava kesên xwe û axa xwe de 
derbaz bikin”.

Şemam Fetahzade roja herî xweş a jiyana xwe weha tîne ziman: “Yek ji bîrewer-
iyên herî xweş ên jiyana min, rojek bû ku Dr.Şerefkendî hat û serdana me kir, bo 
cara yekemîn bû ku min rêberê xwe ji nêzîk ve dît û ez pir dilşa û kêfxweş bûm, 
ew roja han tu carî ji bîra min naçe”.

Şemam Fetahzade herweha di hember de roja herî xweş a jiyana xwe weha tîne 
ziman: “Yek ji bîreweriyên neweş ên jiyana min, roja şehîdketna Dr.Qasimlo bû, 
dema nûçeya şehîdketina Qasimlo yê serkirde belav bû, az û Hizba Demokrat 
û Kurdistana Rojhilat û hemû ev kesên ku Qasimlo nas dikirin dilgiran bûn, 
birastî ez pir aciz bûm û niha jî ji bîra min naçe. Heyamek din jî di jiyana min de 
heye ku min têde pir êş û elem dîtin, ew jî dema nesaxiya babê min bû, jiber ku 
babê min di bereberê mirinê de bû û hem min hez dikir ku berî mirinê babê xwe 
bibînim û, hem jî babê min dixwest berî mirinê careke din min bibîne, lê mixabin 
pasdarên ser bi rejîma xumeynî rê nedan min ku ez herîm babê xwe bibînin. Ez 
wî çaxî pir aciz bûm û eva jî dewranek pir nexweş a jiyana min e”.

H. Arif  Vêlzî
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Ajansa Kurdpa: Di Îranê de Rojê 10 kes bi şewitînê canê xwe ji dest didin, ku piraniya wan ji malbatên desteng in. 

Mihemed Cewad fatimî berpirsê nawenda lêkolîna şewitînê di zankoya zanistên pizişkî de ragehand: Her roj 10 kes di Îranê de bi 
şewitînê canê xwe ji dest didin, û rêjeya şewitîna wan di navbera 10 -15 hemberî navgîna cîhanê ye. Navbirî şewitîna wan kesan di Îranê 
de girê da bi pirsa destengiyê û got ku piraniya wan hejar in.

Mihemed Cewad fatimî berpirsê nawenda lêkolîna şewitînê di zankoya zanistên pizişkî de di doma gotinên xwe de ragehand: Di heyama 
40 salan de tenê nexweşxaneye jib o şewitînan di Tehranê de hatiye avakirin, û heya niha jî tu nexweşxaneyeke din div î bajarî de bi 
şewitînan nehatiye avakirin, û ew nexweşxane jî kevn e û nehatiye nûjen kirin.

Rojê 10 kes di Îranê de bi şewitînê canê xwe ji dest didin 

Ajansa Kurdpa: Welatê Îranê li nav 50 welatên 
nûger (afirîner, nûawer) ên cîhanê ya sala 2015’an 

de, tu cihek tuneye. 

Li gora rapora “Bilombêrg” welatê Îranê di nava 50 welatên 
cîhanê de li warê afirandin û nûgeriyê de, tu pileyek tuneye, 
û sala borî jî di nav 50 welatan de, pileya dawiyê hebû.

Ew rîzbendî li gora 6 pîvanan hatiye encamdayîn, ku îsal 
navê Îranê tê d enîne, û welatên wekî “Kureya Başûr, Japon 
û Almanya” jî pileya yekem heya sêyem hene.

Ew şeş pîvan ew in: “Lêkolîn û geşekirin, Berhemhînan, 

Ajansa Kurdpa: Cihgirê Wezîrê Karê Derve ê Komara Îslamî ragehand: “Nabe em çaverêyê vegeşîna aboriya welat 
piştî “Bercamê” bin”. 

Rojnameya “Himayet” raporek li ser axivtinên “Ebas Îraqçî” cihgirê Wezîrê Karê Derve ê Hikûmeta Îslamî ya Îranê 
belav kir ku tê de hatiye: “Di rêûresma rêzgirtina ji Îraqçî de, navbirî bas ji hinek ji xweşxeyaliyên piştî became kiriye. 

Îraqçî ragehandiye: “ Nabe ku em çaverê bin ku piştî wajûkirina became aboriya me geşe bike, p hekî me jêve be ku piştî 
bercame hemû deriyên aboriyê li ser Îranê têne vekirin, em şaş in, berevajî hewce ye ku em demeke zêde danên, da ku li cem 
kompaniya û bankên mezin baweriyê ava bikin, û wê demê hewl bidin di Îranê de sermayê bixin ger. Ew gotin piştî vê yekê 
belav dibin ku piştî wajûkirina lihevkirina navkî ya Îranm û Rojava, Hesen Rûhanî di gotûbêjeke televîzyonî de mizgîniya vê da 
xelkê, ku xwe ji bo geşekirina aboriyê bi awayekî serkevtî amade bikin, û di vê rasteriyê de berdewam rojname û ragehandin ên 
ser bi baskên hikûmetî banga baştirkirina rewşa şipirz ya aboriya Îranê piştî became dikin. 

Rûhanî di beşeke din ji vê dîmaneya televîzyonî de ragehandiye ku: “Piştî wajûkirina became, hemû rojekê 10 heya 20 kom-
paniyayên mezin ji bo sermayedanînê rû li Îranê dikin!” û ew yek jî dibe sedema vejiyana aboriya welat.

Îran di rîzbenda 50 welatên nûger de nîne

Çavnihêrê vegeşîna aboriyê piştî “Bercamê” nebin

şîrketên teknolojî ya pêşkevtî, perw-
erde, lêkoler û afirandinan”. Welatê 
Îranê bi sedema girêdayîbûna bi petrolê, 
û bidestvegirtina hemû biyavên aboriyê 
di vî welatî de ji aliyê Spaha Pasdaran, 
biyavê nûgeriyê û berhemanînê gellek 
lawaz e. Herwisa nebûna birêvewberi-
yeke hejî di warê pîşe û berhemê di 
Îranê de, bi xwe zirareke cubrannekirî li 
aboriya wî welatî dide, û ew yek jî dibe 
sedema vê ku Îran di pilebendiyên aborî 
a cîhanî de, tu pêgeheke wê tunebe.

Kurdistanamedia: 
Hinek ji binajox-

wazên Meclisa Dehem, 
derheq bi hebûna “Gen-
delî” û “Pereyên Reş” di 
pêvajoya hilbijartinan 
de, hişdarî dan.

Di civîna şarezayên 
mijarên aborî ên taybet bi 
binajoxwazan li Tehranê, 
wate civîna “Bijîw û 
pêşkevtin”ê de, serbarê 
xistine berbas a hebûna 

Şerê bandên nava deshilata rejîma Îslamî a Îranê de berdewam e
950 hizar milyard Tûmen “Nexdînêgî” 
û duhember bûna vê diyardeyê di 
aboriya welat de di heyamê 2 salên 
derbazbûyî de, derheq bi hebûna 
“Gendelî” û “Pereyên Reş” di nava 
lîsteya pirûpagendeyan de, hişdarî 
hate dan. Lotfulla Firûzende cîgirê 
bernamerêjiya dewela dehem di vê 
civînê de eşkere kir ku, di pêva-
joya hilbijartinan de hinek kesên ku 
berjewendiyên wan bi tewahî tevî 
gendeliyê têkil in, piştevaniyê didin 
hinek lîsteyan û bi pereyên reş hewla 
ji rê derxistina pêvajoya hilbijartinan 

didin.
Navbirî di beşek din a gotinên xwe 
de ragehand ku, hinek kes bi mer-
emên siyasî di wan hilbijartinan de 
pişikdariyê dikin û rasterast û neras-
teras xizmetê bi dujminan dikin, jiber 
ku tu baweriyek bi “Îstikbara Cîhanî” 
nînin, û di hewla cîbicîkirina pilanên 
aborî ên Rojavayiyan de ne.
Şirovekarên siyasî gotinên han bi 
beşek ji şerê bandên nava deshilata 
Komara Îslamî didin zanîn ku di pêx-
ema gerimkirina bazara hilbijartinan 
têne encamdan.
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Gotinên 
Navdaran

Kinc di derheqa mirovekî de tu 
zanebûnê nade.
Yriarte

Li yên ku xwe pir dixemilînin bini-
hêrin, hemû jî dixwazin xwe veşêrin.
Aristo

Dibe ku rexne ne tiştekî spehî be, 
lê pêwîst e. Ew jî mîna êşê ye, 
nexweşiya giyanê mirov bi mirov 
dide zanîn.
Churchill

Ji berdêla ku wê ji helbesteke min 
ya nebaş re çepik lêbikevin, bila ji 
helbesta min ya baş re fîtik lê bikevin 
çêtir e.
Victor Hugo

Rexnegir ew kes in ku di hunermendî 
û edebiyatê de bi ser neketine.
Disraeli

Hînbûyina bêî fikir, windakirina demê 
ye.
Confucius

Bi tenê yên mirî û yên kêmaqil fikrên 
xwe naguherin.
Lowell

Fikrên ku di dilê nefsbiçûkan de dijîn, 
fikrên bilind in.
Montaigne

A: Firat Cewerî

Li Mehabadê festîvala xwarinên Kurdî hate lidarxistin

Rambo Oskara 2016-an boykot dike

Li bajarê Mehabdê, festîvala 
xwarinên Kurdî û herêmî hat 

lidarxistin. Di festîvalê de 110 cure 
xwarin hatin nîşandan.

Li gorî malpera Haje.ir, ku nûçeyên 
devera Mukriyanê ya Rojhilatê Kurd-
istanê belav dike, çend roj berê li 
Mehabadê nehemîn festîvala xwarinên 
kurdî hat lidarxistin. 

Li gorî malperê, di wê festîvalê de ku 
ji aliyê Şaredarî û Encumena Bajêr a 
Mehabadê ve hatibû organîzekirin, 110 
cure xwarin hatin nîşandan û di dawiyê 
de jî xwarina herî baş hat xelatkirin. 

Piştî ku festîval xilas bû, koma hunerî 
ya Sablaxê, govend û dîlana kurdî 
pêşkêş kir. Rûdaw

Aktorê sînemayê yê navdarê 
cîhanê Sylvester Stallone ku 

wek John Rambo tê naskirin, ragi-
hand, ku ew hizir ji boykotkirina 
merasîma Oskar a 2016ê dike.
 
Sylvester Stallone yan jî Rambo ragi-
handiye, ew renge beşdar di merasîma 
pêşkêşkirina xelatan a Oskar 2016ê de 
neke.
 
Rambo sedema wê yekî jî wiha daye 
xuyakirin, ji ber ku ew hest bi re-
gezperestî û nijadperestiyê di nav 
namzedên Oskar a 2016ê de dike, wî 

Heşt derhînerên fîlma “Jiyan li sere sînor” negihîştin festîvala Berlînê

Ajansa Kurdpa: Heşt derhînerên fîlma “jiyan li ser sînor” nikarin ku 
beşdariyê di fetsîvala Berlînê de bikin. 

Li gora nûçeya gihîştî Ajansa Nûçegihaniya Kurdpa, fîlma demomentarî ya “Jiyan 
li ser sînor” ji derhînan heşt zarokan li bajarên Şingal û Kobanê û ji berhemanîna 
Behmen Qubadî roja 18’ê Şibatê li beşa “Şanoya taybetî ya mafûrê Sûçor” li 
66.mîn gera festival navdewletî ya fîlma Berlînê li Almanyayê diçe ser perdeya 
sînemayan û konferanseke rojnamevanî a navdewletî derheq vê fîlmê ji aliyê festi-
val Berlînê vet ê organîzekirin. 
Bi vê boneyê ve ew zarok hatine gazîkirin da ku amade bin di dema nîşandana 

fîlma wan de, lê bi sedema nebûna 
pasportê nekarî herin festival.

Jiber ku ew film wêneyên jiyan û 
rewşa zarokan nîşan dide, lewra ji 
aliyê NY ve di festîvalên navdewletî 
de û di nawendên hunerî û kom û 
kombûnên diplomatic ên cîhanê de tê 
piştevanîkirin. 

ew berhema sînemayî ji heşt beşan 
pêk hatiye, û heşt zarokên awarebûyî 
ên şerê Kobanê û Şingalê tê de rol 
dilîzin, û bas ji çîroka çekdarên DAÎŞ 
û çawaniya akincîbûna wan di kempan 
de dikin. 

Hezkirina Şingalê, geriyan li pey 
heqîqetê, nan û mast, fîlma me ya baş 
e, çavên bavê min, Esman û Derman, 
di pêvajoya nîştiman de, û geriyana li 
çiyastanan, navê wê heft beşên fîlma 
“jiyan li ser sînor” e.

hizir li baykotkirina merasîmê kiriye.
 
Rambo bo wergirtina baştirîn xelatê 
aktorê alîkar namzedê Oskar a îsal e.
 
Ew daxuyaniya Rambo piştî wê yekê 
tê, ku hejmarek aktorên cîhanî bi 
taybetî jî kesên reşpîst biryar dane 
merasîma Oskar a îsal boykot bikin. 
Aktorên reşpîst sedema biryara xwe bo 
baykotkirina Oskar 2016ê bow ê yekê 
vegerandine, ku di wan du salên dawiyê 
de ti sînemakarekî reşîpîst bo xelatên 
sereke yên Oskarê nehatine namzedki-
rin.

 

Merasîma dabeşkirina xelatên Oskar a 
2016ê dê 2i 28ê vê mehê de li bajarê 
Los Angelos a Amerîkayê birêve biçe.
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Tiştonek

A: Mahir Berwarî

Têdîtin: Amadekar destkariya 
devoka metelokan nekiriye

1. Lempe/Çira-Momik-Fanos-
Lox
- 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, teyrek 
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.

2. Bivir/ Das
- 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. Kil û kildan
- Bîr ji çermî, dolik ji darî, av ji 
berî.

4. Pare
- 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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Beşdarî di hilbijartinên Meclisa Şêvra 
Îslamiya Îranê de, dengdan e bi ser-

kut, hovîtî, û îdama hevwelatiyan, lewra 
dengnedan erkeke neteweyî û exlaqî ye
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Ji bo terora Selman Roşdî dîsan xelat hate di-
yarîkirin

Kurdistanmedia: 
Pêşangeha ragehand-

inên dîcîtalî ya “Şoreşa 
Îslamî” bo terora Selman 
Roşdî xelateke 600 hezar 
Dolarî diyarî kir.

Li gora nûçegihaniyan 43 nawend û ragehand-
inên giştî ku di vê pêşangehê de beşdar bûn, 
û bûdceya wan jî ji aliyê Spaha Pasdaran û 
Besîc û nawendên din ên hikûmetî ve tê berhev 
(dabîn) kirin, biryar dane ku xelatê bidin wî 
kesî, ku Selman Roşdî teror bike.
Di nav ragehnadinên giştî de, Nûçegihaniya 
Fars, Nûçegihaniya Besîc, û Nûçegihaniya 
Besîc Pors, biryar dane ku 230 miyon tûmenî 
bikêşin stûyê xwe. 
Ew xelat bi boneya salroja derkirina hukmê 
kuştina Selman Roşdî ji aliyê Xomênî ve hatiye 
diyarîkirin.  
Di  sala 2012’an de jî, nûnerê Xamineyî di 
nawenda (binyata) 15’ê Xurdadê de, xelata 
kuştina Selman Roşdî zêde kiribû, û ew xelat bi 
vî awayî bibû 8 milyard Tûmen.
Selman Roşdî di sala 1989’an de, seba nivîsan-
dina pirtûka “Ayatê Şiytanî”, fetwaya kuştina wî 
ji aliyê Xomênî ve hate derkirin, û Xamineyî jî 
piştre ragehand ku ew fetwa nahê guhertin.

Obama wê serdana Kûbayê bike

Kurdistanmedia: Piştî 
88 salan wê serkomarê 

Amerîkayê serdana Kûbayê 
bike, û çend kesayetiyên Ko-
marîxwaz li dijî vê serdanê 
ne.

Li gora nûçegihaniyan, Obama 
serkomarê Amerîkayê biryar 
daye ku vê tilisma 88 salan ya 
neçûna serkomarên Amerîkayê 
bo Kûbayê bişkîne, û bi 
rayedarên Kûbayê re pêwendi-
yan danê.
Amerîkayê piştî şoreşa sosy-
alîstî ya li Kûbayê bi rêberiya 
Fîdel Kastro di destpêka dehka 
60’î a Zayînî şûnda, pêwendi-
yên xwe yên aborî û bazer-
gandî bi wî welatî re qut kirin, 
û tehrîmên giran bi ser kûbayê 
de sepandin.
Pêwendiyên di navbera wan 
her du welatan di dirêjahiya 
wan çend salan de gellek aloz 
bûn, lê di sala 2014’an de, 
serkomarê Amerîkayê û Ra’ul 
Kastro biryar dan ku bi hev re 
pêwendiyan danên.

Cara dawiyê ku yek ji serkom-
arên Amerîkayê serdana 
Kûbayê kiribû, di sala 1928’an 

de bû. Di sala 2011’an de jî Cîmî Karter 
serdana Kûbayê kir, lê Cîmî Karter serkomarê 
berê yê Amerîkayê bû. 

Di meha Gulana sala 2015’an de Amerîkayê 
navê Kûbayê ji rîzbenda welatên terorîstî 
derkir, û piştre balyozxaneyên Amerîkayê û 
Kûbayê di bajarên Hawana û Waşingtonê de 
dest bi kar bûn, û bi vî rengî pêwendiyên dîplo-
matîk di navbera wan de dest pê kirin. 

Bi vî halî jî hinek ji Komarîxwazan di 
Amerîkayê de, seba rakirina hinek ji tehrîman 
ew kiryara obama rexne kirin. Di Amerîkayê de 
rakirina tehrîman li ser Kûbayê, bi tewahî  di 
deshilata şexsê serkomar de nîne, û ew biryar 
dibe di kongrêsê de bê pejirandin.

Niha piraniya kongrêsê di destên Komrîxwazan 
de ye, lewra zehmet e ku di sala 2016’an de jî 
tehrîm bi tewahî li ser Kûbayê bêne rakirin. 


