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Mistefa Hicrî: 
“Ew hilbijartin jiber ku azad 

û dmokrtaîk nîne, tu pey-
amek ji bo PDKÎ tê de tun-

eye”.

Spasnameya komîsyona Teşkîlatê ya PDKÎ ji xelkê 
Kudistanê derheq baykotkirina hilbijartinan
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Yarsanî kelemê çavên faşîzma mesebî ne

PDKÎ: Bi berçavgirtina deskarî û çewtekariyên 
hertimî ên rejîmê di serjimêriyan de, ji me re 

eşkere dibe ku asta beşdariya xelkê di hilbijartinê 
de, bi awayekî gelemperî kêm bûye.
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Teqandina boriya patrola 
Herêma Kurdistanê û 

encamên wê »»» R:7

»»» R:2

Di doma pêvajoya zexta li ser bawermendên olên xeyrî hikûmetî di Îranê de, bajarê Îslamabada Rojava (Şah abad) şahidê pêleke 
nû ji bêhurmetiyan, û êrîşên kirêgirtiyên rejîmê li dijî bawermendên Yarsanî bû.

Li gora rapora Ajansa Nûçegihaniya Kurdpa, Roja 5’ê Adarê nêzî sed kes ji tundrevên mesebî bi dar û keviran êrîşî ser dawî 
cemxaneya bawermendên Yarsanî kirin, û xisareke zaf gehandin vê avahiyê.

Wan herwisa dest bi lêdana wan hevwelatiyên Yarsanî kirin ku ew êrîşa wan rexne kirin. Çend rojan berî vê bûyerê jî bona 
piştevanîkirina ji Yarsanan, meşeke nerazîbûnê di pêşberî bexşdariya “Gawarê”hate lidarxistin, ku tê de hevwelatiyên Kurd ên 
peyrewê olê Yarsan daxwaz ji berpirsyarên rejîmê kirin ku pêşiya bêhurmetiya bi bawermendên mesebên cur bi cur bigrin.

Di nava torên civakî de jî li her aliyekî Kurdistanê di hmberî vê bûyerê dijkiryar hatiye nîşandan, û kempeyna bi navê “Ez Kurd im, Ez Yarsanî me” hatiye rêxistin, û karberên torên civakî jî 
bona hevderdîkirina digel olê Yarsan û mehkûmkirina bêhurmetiyên bi Yarsanan, wêneyên profaylên xwe guherîne û kirine “Ez Yarsanî me”. 

Ayîna Yarsan ji ayînên kevn û esîl ên Kurdistanê bûye, û li ser bingeha texmînên nîve fermî, nêzîk bi 2 milyon hevwelatiyên Yarsanî di Îranê û bi taybetî di Kurdistanê de hene, lê olê wan 
di yasaya bingehîn a Komara Îslamî de bi fermî nehatiye nasîn, û bêhurmetiya bi wan ji riya lêdana simêlên wan, û herwisa bêhurmetiyên sîstematîk  û rojane li dijî peyrewên vê olê, bûye 
sedema nerazîbûna berfireh ya Yarsaniyan.

Di agirbesa Suriyê de kuştî zêdetir bûne

»»» R:6

Piştî ragihandina agirbesê di Sûriyê de,135 kes di vî welatî de bi sebeba şer û pevçûnan jiyana 
xwe ji dest dane.

Li gor raporên belavbûyî,Rêxistina Çavdêriya Mafê Mirovan ya Sûriyê li Londonê roja Şemiyê 5’ê Adarê 
2015’an, belav kiriye ku di hefteya yekem a agirbesê di Sûriyê de,135 kesî jiyana xwe ji dest daye.
Ev kuştiyene di navçeyekê de bûne ku biryara agirbesê tê de hatibû  cî bicî kirin,lê belê ev kesene bi se-
beba bombaranên Rûsyayê û rejîma Esed û hêzên milîşên ser bi wê rejîmê  jiyana xwe ji dest dane.
Opozosiyona Sûriyê ragihandiye ku; zêdeyî 100 carî şikandina agirbesê ji aliyê Rûsya û rejîma Esed ve 
hatiye pêkanîn, ku rêxistina Neteweyên yekgirtî û Amrîka ji wê yekê hatine agadarkirin.

Di vê pêywemniyê de, Jan Mark gotiye ku; êrîş kirine ser opozisyona nermrew a Esed û ji bona seliman-
dina vê îdiayê belge li destê me de hene.
sertîp Ese’ed El-ze’bî serokê heyeta danûstandina dijberiya Esed besa vê yekê jî kiribû ku agirbes pêşiya  
ku chî bi chî bibe,hatiye sekinandin, û êrîş birine ser dijberiya rêjîma Esed.
Roja Dûşemiyê 22’yê Şibata 2015’an her du welatên Amerîka û Rûsya li  ser ragihandina  agirbesê di roja 
27’ê Şibatê di Sûriyê de rêkevtine, û piştî rêkevtinê jî,agirbes her du girûpên terorîstî ên DAÎŞ û Cebhet 
El-Nusra  nagire, û hemû aliyan  li ser lêdana van her du girûpan berdewam dibin.

Şêlûtiya  
siyasetê
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Şêlûtiya  
siyasetê

Zêdetir ji 30 salên berdewam e 
ku em dibînin û dibihîsin ku 

xelkê Îranê tê rexnekirin, ku çima her 
hemû jî tûşî nexweşiya kurtbîniyê 
hatine, û ketine pey dîktatorekî û cel-
ladekî bi navê Xomeynî? Di zêdetir 
ji sê dehikan de, gellek ji lêkoler û 
siyasetvanan li ser vê mijarê lêkolîn 
kirin ku gelo çima ew xelkê ku di 
sala 1979’an de, nûra rizgariyê di 
rûçikê Xomêynî de didîtin, çima ew 
hemû kun û niçên tarî ên şikeftên pirr 
ji hovîtî a hizra Xomêynî nedîtin? 
Gellek caran axivtin û namîlkeyên 
(kitêbokên) Xomêynî kirine fakta 
paşvemayîn û dijî mirovbûn û dijî 
jinbûna Xomêynî, û jin û bi giştî hin 
kes, hatine rexnekirin ku çima li pey 
Xomêynî ketine?

Lê piştî derbazbûna 37 salan bi ser 
şanogeriya hilbijartinê de, xelkê Îranê 
beşek baykotê dikin, û beşek jî bi 
her sedemekê be, yan bi sedemeke 
şexsî be, beşdar dibin, lê beşeke din 
ji vî xelkî bi hêviyek zêde ve dengê 
xwe didin wan kesên wekî Refsen-
canî û Reyşehrî û Necefabadî û …
hwd, û dehan kesên cellad û terorîst 
û biryarderê îdam û îşkenceyê, bi vê 
hêviyê ku wan rizgar bikin!.

Di nav vî xelkî de ku bi vê şêwazê 
beşdar bûn, bi taybetî li bajarê Teh-
ranê û di nav kesên bi nav xwende-
war û çalakvan de, ew tişt gellek 

Dom R:4

Diya şehîdekî PDKÎ li bajarê de Pawe koça dawiyê kir

Diya şehîdekî PDKÎ bi navê “Pîroz Mo’minî”li 
bajarê Pawe de koça dawiyê kir

Li gora nûçeya gihîştî bi malpera Kurdistanmedia, 
roja 8’ê Reşemê Pîroze Mu’minî keça Ebdulhesen 
diya şehîd Rehman Weliyanî xelkê gundê “Nerwêy” 
ser bi Newsûda Pawe di temenê 65 saliyê de bi 
nexweşiyê koça dawiyê kir.

Termê navbirî di nav girseya xizm, û kes û kar û 
dostên wê de, di warê bav û kalên wê de, bi axê hate 
spartin.  
Pîroz Mu’minî jineke welatparêz, hizbdost û 
pêşmergeperwer bû. 

PDKÎ sersaxiyê dibêje xizm û kesûkarên Pîroze 
Mu’minî û xwe şirîk û hevparê xema wan wan di-
zane.

Bavê pêşmergeyekî PDKÎ koça dawiyê kir

Mîrza Heme’elî Husênî bavê kadrekî PDKÎ bi 
nexweşiya penceşêrê koça dawiyê kir

Roja 5’ê Adarê Mîrza Heme’elî Husênî bavê kadrekî PDKÎ 
bi navê Hemdî Husênî xelkê gundê “Giwaz” a ser bi navçeya 
Jaweroya Merîwanê bi sedema nexweşiya penceşêrê di 
nexweşxaneyeke Kirmaşanê de koça dawiyê kir.
 
Navbirî di sala 1930’î de li gundê Giwaz de ji dayîk bibû, û 
her ji zarokatiya xwe de dest bi xwendina olî kiribû, û bi riya 
dermankirina xwezayî gellek xizmeta xelkê herêmî jî kiribû.
Navbirî ji malbateke welatparêz û dilsoj û cihê baweriya xelkê 
bû. Di destpêka şoreşa gelên Îranê de jî kurekî wî şehîd bûye, 
û gellek caran navbirî kete girtîgehên îdareya îtila’atê de û hate 
îşkencekirin. 
PDKÎ sersaxiyê dibêje xizm û kes û karên navbirî, û xwe di 
xema malbat û xizmên wî de şirîk û hevxem dizane. 

Diya pêşmergeyekî PDKÎ koça dawiyê kir

Roja 27’ê Şibatê “Gulîzar Şefeq” 
keça Mamed xelkê Pîrancixê, û 

diya Behmen Dêhqan pêşmergê PDKÎ, 
di temenê 70 saliyê de koça dawiyê kir. 

Navbirî herwisa xûşka şehîd “Sebrî 
Şefeq” şehîdê PDKÎ ye, ku di sala 
1983’an de, li şerê li Pîrancixê de şehîd 
bû.

Termê meta “Gulîzar”ê, her heman rojê, 
li nav girseya xizm û kes û karên wê, di 
Pîrancixê de bi axê hate spartin. 

Meta Gulîzar jineke welatparêz û hiz-
bdost û pêşmergeperwer bû. 

PDKÎ sersaxiyê dibêje malbat û kes û 
karê Gulîzara rehmetî, û xwe hevpar û 
şirîkê xem û kesera wan dizane.
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Gotûbêja  TISHK TV digel Mistefa Hicrî sekreterê giştî yê PDKÎ derheq hilbijartinên 
Meclisa Şêvra Îslamî û Meclisa Xibrigan

Her wek hûn agehdar in roja 
Înê 7’ê Reşemê a sala 1394’an 
şanogeriya hibijartinên Komara 
Îslamî a Îranê ji bo destnîşankirina 
nûnerên du meclisên Şêvra Îslamî û 
Meclisa Xibrigan a Rêberî li Îranê 
de, bi rê ve çû.

PDKÎ yek ji wan aliyan bû ku ew 
hilbijartin baykot kir û daxwaz 
ji xelkê Kurdistan û Îranê kir ku 
neçin ser sinduqên dengdanê, û ew 
kiryar wekî şêweyek ji rewayîdana 
bi Komara Îslamî û alîkarîkirina bi 
Komara Îslamî wekî derbazbûna ji 
vê kirîzê hesiband. Di vê derheqê 
de TISHK TV’ê gotûbêjek digel 
Mistefa Hicrî sekreterê giştî ê PDKÎ 
pêk anî, ku beşek ji wê gotûbêjê 
weha ye:

TISHK TV: Neyarên helwesta PDKÎ 
dibêjin ku baykot helwesteke ne di 
cihê xwe de, û nîşana pasîvbûnê ye, 
û tu qazancek heya niha tunebûye, û 
bûye sedema valakirina qadê ji baskê 
pawanxwaz ê rejîmê re, gelo boçûna 
we di vê derheqê de çiye?

Bersiv: Ew belgeanîn, yan belgeanîna 
vê beşê ji xelkê di demekê de ye, ku 
di Îranê de hilbijartineke azad hebe, û 
xelk bi dilê xwe bikare xwe berbijêr 
bike, bo her yek ji dem û dezgehan, 
ku bi hilbijartinê tê cîbicîkirin, yan jî 
xwe kandîdî neke, û bê beşdarî bike 
yan jî neke. Lêm em dibînin ku di 
Komara Îslamî a Îranê de, ne wisa 
ye, hilbijartineke azad tuneye, bi vî 
awayî nine ku hekî xelk hat û beşdarî 
kir, bikarin nûnerê xwe yê dilxwaz 
hilbijêrin, jiber ku ew nûner di rastî 
de ji dîtingeha dewletê ve, berî hemi-
yan nîgehban (nobedar)an hildibjêre. 

 Gotûbêj: Selam Îsma’îlpûr

Wate rejîma Komara Îslamî di qonaxa 
yekem de, wan wekî nûnerê xwe û 
kesên cihê baweriya xwe destnîşan 
dike, û piştre îznê dide ku xelk di 
navbera wan nûneran de ku di rastî de 
hilbijartiyê Komara Îslamî ya Îranê 
ne, kes yan kesaneka hilbijêrin ku di 
rastî de cudahiyeke wisa bo hikûmetê 
nîne, eva ji aliyekî ve, ji aliyekî din 
ve em dibînin ku beşdarîkirin yan 
beşdarînekirina xelkê bandoreke 
wisa nebûye. Hekî belge ew e ku ew 
şêweya helwestê helwesteke kevn û 
dubare ye, di rastî de qadê vekirî dike 
bo baskê binajoxwaz. Ew binajox-
waz bi bê hilbijartin hemû nawendên 
sereke ên deshilatê di ber dest de ne, 
û di rastî de hilbijartin yan eva ku nav 
danîne hilbijartin, zêdetir vexwan-
dina xelkê ye bona vê ku herin ser 
sinduqên dengdanê, û li ser sinduqên 
dengdanê rejîm ragehîne ku beşdarî 
kirine, ku xelkê bawerî pê heye, û 
rewayiyê bidin rejîmê, her wekî ki 
Xamineyî bi xwe jî di axivtina xwe 
de li derheqê beşdarîkirina xelkê ew 
pirsa bi awayekî eşkere ragehand ku 
beşdariya xelkê îtibarê dide Komara 
Îslamî, û Komara Îslamî berdewam 
dike li ser kiryarên wê, û hêz dide 
Komara Îslamî, lewra xelkê bang 
dike, bona vê ku nîşan bide ku xelkê 
beşdarî kiriye.

TISHK TV: Helwestek din jî heye ku 
dibêjin em ne beşdariyê dikin, û ne jî 
daxwaza baykotê ji xelkê dikin, bila 
xelk bi xwe biryarê bidin. Xala lawaz 
ya vê helwetsê di çi de dibînî?

Bersiv: Diyar e ku eva ku xelk bi xwe 
bi îradeya xwe û li gora hewcehiya 
xwe dibe deng bide, di vê yekê de tu 
gumanek nîne,jiber ku deng a take kes 
e, û tak çawa deng dide yanm nade di 
sîstemeke azad de bi xwe dizane, lê 
partiyeke siyasî ku hilgirê boçûneke 
siyasî ye, bername heye û helwesteke 
siyasî heye, nahê kirin ku di bûyerên 
siyasî ên girîng ku di welat de tê pêş, 
bê alî be. Çê nabe ku partiyek ku hest 
bi berpirsatiyê dike, di hemberî bûy-
erên navxwe ên welat, di nav civakê 
de çi baş yan xirab, di bûyereke wekî 
hilbijartinê de xemsar be, bêje xelk 

çi dike, bila bike, lewra bi baweriya 
min partiyeke siyasî dibe boçûna xwe 
bêje, û ji bo boçûna xwe belgeyan 
bîne, bona vê ku boçûna wî here pêş, 
îca niha ku xelk çiqas lim pey vê 
dengê dikeve, yan li pey wan axivti-
nan dikeve, û boçûna hizbê piştrast 
yan qebûl dike eva tiştekî din e, lê bi 
baweriya min partiyeke siyasî dibe 
di van bûyerên siyasî de, helwesteke 
gellek zelal hebe ji bo xelkê, heya bo 
alîgirê xwe jî, ku bizanin qedera wan 
dibe çi, û derheq van bûyeran dibe 
çawa baxive, yan helwestê bigre û 
çawan pêngavan bavêje. 

TISH TV: Beşdarîkırın yan baykota 
hilbijartinê ji aliyê xelkê ve, çi ban-
dorekê li ser rewayiya rejîmê li civaka 
cîhanî de, yan pêwendiyên wê digel 
cîhana derve de û bi taybetî Rojava 
dibe?

Bersiv: Min jêve ye ku hekî xelk 
kêmtir beşdariyê bike, bandora xwe 
heye, jiber ku niha welatên Rojava 
hest bi vê meselê dikin ku Komara 
Îslamî di hilbijartinan de, û di rage-
handina encama hilbijartinan  de ras-
tbêj nîne,  jiber ku hekî rastbêj bûya, 
û bixwasta ku biyaveke şer’î û ferm a 
navneteweyî bide vê hilbijartinê, wê ji 
çavdêrên siyasî ên derveyî welat dax-
waz kiriba, da ku bên û şahidiyê bidin 

ku ew hilbijartin bi awayê azad û 
demokratîk û di çarçoveya prensîpên 
hilbijartinê bi wê şêweyî ku di forma 
navnetewyeî de tê pênasekirin, bi rê 
ve diçe, lê jiber ku Komara Îslamî 
vê yekê dike, hilbijartin ji dîtingeha 
aliyên derve ve cihê baweriyê nîne, 
lewra siyaseta wan jî derheq Komara 
Îslamiya Îranê guhertineke bi ser de 
nahê, û ya ku di siyaseta derve de 
guhertin bi ser de bê, derheq siyas-
etekê ye ku di navxwe ya Îranê de bi 
rê ve diçe,   û ew siyaset di navxwe 
ya Îranê de di deshilata weliyê feqîh 
de ye, wekî vê ku em dibînin ku di 
meseleya bercamê de siyast diguhere, 
lê em hemû dizanin ku bercam en-
cama tekoşîna serkomar nebû, belkû 
siyaseta weliyê feqîh bû, ku diviya 
her bi vî renî bûya.
 
TISHK TV: Di her du haletên 
beşdarîkirin, yan tehrîma hilbijartinê 
ji aliyê xelkê ve di kurdistanê de, bi 
raya we peyama vê helwestê bo PDKÎ 
û bo tevgera Kurd di vê parçeya 
Kurdistanê de çi dibe?

Bersiv:  Di vê zirûfê de ku di Îranê 
de hilbijartineke azad û demokratîk 
nîne, me jêve ye ku encam her çi 
be, tu peyamekê nade PDKÎ. Diyar 
e ku hekî rewş bi vî awayî bûya ku 
xelkê bi awayekî azadane deng daba, 

Mistefa Hicrî: “Ew hilbijartin jiber ku azad û 
dmokrtaîk nîne, tu peyamek ji bo PDKÎ tê de 

tuneye”.
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Doma sergotarê

Doma R.4
wê demê me dikarî ku em qonaxekê 
binirxînin, ku xelkek ku bi helwetsa 
PDKÎ kirine, bi dengdan yan dengne-
dan, yan bi qiseya partiyeke din 
kirine, û em vê yekê bikin pîvanek bo 
peyama xelkê ji bo vê partiyê, lê niha 
em wekî peyam vê yekê wernagrin, 

em boçûna xwe bi xelkê xwe radige-
hînin, heta di helwesteke siyasî de, 
yan di serdemekê de ku xelkê hajê 
van hûrdekariyan nebû, ku partiyeke 
siyasî hajê dibe, lê di pêşerojê de 
dizane ku ew helwets çiqasî rast bûye, 
em di PDKÎ de, bo xwe li derheq vê 
ceribandinê de dewlemend in, bo 
mînak hekî di bîra we de be, wê demê 

ku referandom bo Komara Îslamî ya 
Îranê hate kirin, di destpêkê de PDKÎ  
yek yan yekemîn partî bû ku rage-
hand: “Jiber ku ew hikûmet tu yek ji 
xwestek û daxwaziyên xelkê .cîbicî 
nake, lewra PDKÎ di hilbijartinê de 
beşdariyê nake, û daxwazê ji xelkê 
dike, ku referandomê baykot bike, û 
diyare ku wê demê jî hinek ji xelkê 

tê de beşdarî kirin, lê piştre dîrokê 
selimand ku di dema xwe de PDKÎ 
helwesta wê dirust bû, merema min 
ew e ku partiyeke siyasî di serdemekê 
de helwestê bigre ku encama wê 
piştre eşkere bibe, rastî yan nerastiya 
wê piştre eşkere dibe, herçend ku ew 
hilbijartin bi boçûna min bo PDKÎ tu 
peyameke wê tuneye, jiber ku hilbi-

zeqtir xûya dike. Herçend her li bajarê 
Tehranê de jî, zêdetir ji nîva xelkê 
şanogeriya hilbijartinê baykot kirin, û 
rejîmê bi deskarîkirina serjimêriyan, 
bi zorê ew rêje gihande %50’î, lê ew 
hejmara ku di Tehranê de beşdar bû, 
bi vê hêviyê ku Refsencanî û Reyşehrî 
bibin rizgarîderê wan, deng dane vê 

lîsteya celladan, ku wekî lîsteya din 
ya Cenetî, her wekî yektir cellad û 
tawanbar in, û çavkaniya tawanbarî û 
talankariyê ne di Îranê de.
Dema ku tu li vê bûyerê di Îranê de 
dinêrî, ku di vê navberê de kesên wisa 
çûne dengdanê, ku bixwe niha jî di 
girtîgehê de ne, û bixwe bi destên wan 
celladan sivikatî bi wan hatiye kirin, 
û bi destê kesên di nav van lîsteyan 
de, ferq nake kîjan lîste be, hatine 

îdamkirin, lê çûne û deng dane, û hêvî 
bi wan hene, wê demê tu dubarebûna 
dîrokê dibînî.

Serdemekê bi propagendeya BBC’yê, 
Xomêynî li xelkê Îranê kirin aza-
dîxwaz, û wêneyên wî li heyvê dan! 
Niha jî her bi heman propagende û bi 
heman dezgehên propagendeyî, Ref-
sencanî û banda wî ya terorîst kirine 
kesê herî reformxwaz, û “hêvî”yên 

xwe li ser ava dikin!.
Pirseke girîng û bingehîn xwe di vê 
navberê de zeq dike: Rewşenbîr û 
aliyên siyasî ku hêcet bo hovîtî û bîra 
tarî ya Xomêynî anîn, niha jî heman 
kar û kiryaran derheq kesên din ji 
heman regezî ducarî dikin, hekî cara 
yekem hatibin xapandin, gelo vê carê 
jî hatine xapandin, yan jî bo xapand-
inê hatine? 

Nûnerê Weliyê Feqîh li bajarê 
Urmiyê û herwiha navendên 

din yên girêdayî rejîma Komara 
Îslamî, zext û givaşên ser Suniyan li 
Urmiyê zêde dikin.

Li gorî raporên belavbûyî, “Mela 
Qoreyşî”, nûnerê Weliyê Feqîh û 
serokê Navenda Mezin a Îslamî a 
parêzgeha Urmiyê, hewla çêkirina 
tevdanîkariyê di navbera Suniyên 
bajarê Urmiyê dide û zanayên olî 
ên Sunî meseb neçar bi birêvebirina 
biryar û fermanên Nawenda Mezin ya 
Îslamî li vi bajarî dike.

Li gorî gotina çavkaniyeke haydar 
di vê derbarê de, Deftera nûneratiya 
Weliyê Feqîh û Navenda Mezin a 

Meşa nerazîbûnê ya çalakên 
medenî ên Yarsan di pêşberî 

parêgariya Kirmaşanê, bi sedema 
nebûna mohleta yasayî ji aliyê 
nawendêt pêwendîdar ve hate asteng-
kirin.

Li gora rapora “HRANA” 
Siyaweş Heyatî berdevkê “Civata 
Şêvirmendiya çalakên medenî ên 
Yarsan”, tevî piştrastkirinavê nûçeyê 
got ku me bi sedema nedana mohleta 
yasayî û rewşa taybet ya parêzgeha 
Kirmaşanê meşa xwe paş xist, lê “Ci-
vata Şêvirmendiya çalakên medenî ên 
Yarsan pêdagir e li ser birêvebirina vê 
meşa nerazîbûnê, bona mehkûmkirina 
êrîşên hêzên rejîmê.

Berdevê “Civata Şêvirmendiya 
çalakên medenî ên Yarsan” reh û 

Îslamî, bi bizanebûn zext û givaşê 
dixin ser Suniyên bajarê Urmiyê.

Li gor raporên belavbûyî, ji ber zext û 
givaşên navendên girêdayî bi rejîma 
Komara Îslamî, heyanî niha çendîn  
Şarezayên olî (Mela) yên Sunî meseb 
jı karê xwe hatine dûrxistin.

Her di vê derbarê de, heyamek berî 
niha, bi sedema destêverdanên hinek 
kesên girêdayî bi rejîma Komara 
Îslamî ya Îranê, di karûbarê miz-
gevtên Suniyan li Îslamabad a ser 
bi Urmiyê de, “Mela Riza Ebdî” 
pêşnimêjê mizgefta Îslamabadê, ji 
aliyê “Qoreyşî” nûnerê Weliyê Feqîh 
li Urmiyê”, ji mizgeftê û ji karê xwe 
hate dûrxistin.

Lı gora zanyarıyan nûneratiya Weliyê Feqîh li Urmiyê, û herwiha Navenda 
Mezin a Îslamî ya vê parêzgehê, hewla çêkirina tevdanîkariyê di navbera Suni-
yên vê parêzgehê de didin. 

Nûneratiya “Weliyê Feqîh” dezgeha mezin a givaşa ser Suniyan e

Pêşiya meşa nerazîbûnê ya Yarsanan li Kirmaşanê de hate girtin
rîşeya van kêşe û aloziyan vedigerîne 
ser ferq û cudahiyan û eva ku di van 
salên dawiyê de, tu kes bi sedema 
bêhurmetiya bi baweriyên xelkê 
Yarsan nehatiye cezakirin, û yan jî 
di terîbonên fermî de li dijî êrîşkaran 
derneketine. 

Ayîna Yarsan ji ayînên kevn û esîl 
ên Kurdistanê bûye, û li ser bingeha 
texmînên nîve fermî, nêzîk bi 2 
milyon hevwelatiyên Yarsanî di Îranê 
û bi taybetî di Kurdistanê de hene, lê 
olê wan di yasaya bingehîn a Komara 
Îslamî de bi fermî nehatiye nasîn, û 
bêhurmetiya bi wan ji riya lêdana 
simêlên wan, û herwisa bêhurmetiyên 
sîstematîk  û rojane li dijî peyrewên 
vê olê, bûye sedema nerazîbûna ber-
fireh ya Yarsaniyan.
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Kurdistanmedia: Deftera Siyasî 
ya PDKÎ daxuyaniyek li der-

heq encamên hilbijartinên di Îranê 
de belav kiriye, ku deqa wê daxuy-
aniyê weha ye:

Daxuyaniya Deftera Siyasî 
Derheq encama hilbijartinên vê 
dawiyê ên di Îranê de

Hevwelatiyên rêzdar!

Xelkê azadîxwaz ê Kurdistanê!
Herwekî pêştir jî hatibû baskirin, 
û dihate çaverêkirin, rejîma Îranê 
şanoyeke din li jêr navê hilbijartinê 
bi rê ve bir ku di destpêka şanogeriyê 
heya perdeya dawiyê ya şanogeriyê 
pilan jê re darêtibû, û bi rêkxistina 
hinek gotegotan, û xwelîkirina li 
çavên xelkê de, wisa nîşan dida ku 
hilbijartina vê carê bi carên pêşîn re 
cuda ye, û hinek bandên nav rejîmê 
de jî wisa nîşand didin ku li ber 
nexweşiya rêberê rejîmê û herwisa 
teslîmbûna wan li hemberî Rojava 
û pirsa navikî de, hilbijartina vê 
carê bandoreke zêdetir dikare li ser 
siyasetên rejîm û cihgirê pêşerojê 
yê Xamineyî danê, lê hemû ew 
pîaln, tenê bona germkirina bazara 
şanogeriya hilbijartinê bûn, û rêberê 
rejîmê jî ku li reşewke nebaş ya 
rejîma xwe de daxwaz ji heta dijberên 
rejîmê jî kiribû ku di vê hilbijartinê 
de beşdar bin, û piştre ji tirsa vê ku 
nebe ew rewş ji dest wan derkeve, 
ragehandin ku gotine “dijberên rejîmê 
dikarin dengê xwe bidin, û negotine 
ku dikarin herin meclisê”!.
 
Bi vî awayî rejîmê hemû amadekari-
yek ji bo birêvebirina hilbijartineke 
bê nawerok û tejî ji çewtekariyan 
kiribû, û di qonaxên cuda cuda de 
bernameyên xwe birin pêş, û roja 7’ê 
Reşemê jî ku bona dengdanê diyarî 
kiribûn, hermû dezgehên teblîxî û 
besîckirina xelkê bi kar anî, da ku 
xelkê bikêşe ser sinduqan, û li ber 
çavê kamerayan, rêzên dûr û dirêj ên 
xelkê beşdar nîşan bidin. 

Di vê heyamê de ku PDKÎ wekî 
hêzeke azadîxwaz û realîst siyaseta 
baykota şanogeriya rejîmê û tûjkirina 
xelkê bo ser sinduqên dengdanê girte 
pêş, li ser bingeha şiroveyeke rast 
û dirust a siyasî û bi agehdarbûna 
ji hemû çewtekariyên vê rejîmê ew 
siyaset girte pêş, û hemû dirustiya 

PDKÎ: Bi berçavgirtina deskarî û çewtekariyên hertimî ên rejîmê di serjimêriyan de, 
ji me re eşkere dibe ku asta beşdariya xelkê di hilbijartinê de, bi awayekî gelemperî 

kêm bûye.

siyaseta wan derket, û hem jî endamên PDKÎ di vê heyamê de bo serkevtina vê 
siyasetê û çalakiyên xwe pêngavên bi kiryar ji bo pûçkirina siyaset û pilanên 
rejîmê hilgirtin. 

Hevwelatên rêzdar!

Herwekî ku hûn agehdar in, rejîma Îslamî bona rakêşana xelkê ber bi aliyê sin-
duqan ji pîlanên cur bi cur û gotegotên nerast, û timayîbirina xelkê bi pere, û bi 
gefxwarin û çavsoriyan li xelkê, hewl da ku bi naçaerî beşek ji xelkê rapêçî ser 
sinduqan bike, û herwisa bi diyarîkirina berbijêrên destçêkirî ên xwe di nav girûp 
û pêkhate û tex û qatên cur bi cur ên civakê bi taybetî di Kurdistanê de hewl da 
ku hem bazargermiyeke ne rast, bo hilbijartina xwe bi dest bixe, û hem jî kêşe û 
rikeberiyên ne tendirust bixe nav civaka Kurdistanê de. Di roja bi nav dengdanê 
de jî hem hejmareke zêde ji dengên li berahiyê de amadekirî xistin nav sinduqan 
de, û hem jî xelk û dest û pêwendiyên xwe ji vir bo wir veguhastin, da ku hem 
saxtekariyan bike, û hem jî li ber çavên kamerayên xwe manoran bi wan bide 
dan. 

Wekî encama hilbijartinan jî, di asta sertaserî de, rejîmê ragehand ku beşdariyeke 
nêzîk bi %60’î hebûye, ku bi berçavgirtina destkarî û û çewtekariyên hertimî ên 
rejîmê, di serjimêriyan de, ji me re derdikeve ku asta beşdariya xelkê bi giştî li 
xwarê bûye.

Herwisa di herêmên cuda cuda ên Kurdistanê de, li gora hinek taybetmendiyan 
beşdariya xelkê cuda bûye. Li gora wan serjimêriyan ku ji aliyê rejîmê bi xwe ve 
belav bûne, asta beşdariya xelkê li parêzgeha Sine, li xwarê bûye, ku zanyarî bas 
ji beşdariya kêmtir ji %40 a xelkê di vê parêzgehê de dikin, û di parêzgehên din 
ên Kudistanê de jî asta beşdariya xelkê kêmtir ji asta giştî a Îranê de bûye, tenê 
li çend cihên wekî Îlam û parêzgeha Urmiyê nebe, ku li ber pêkhateya civakî 
ya wan herêman û taybetmendiyên wan, û herwisa hinek ji pîlanên rejîmê bona 

zeqkirina kêşeyên nav pêkhateyan, 
ji riya kandîdên destnîşankirî ve, 
mixabin rejîm ji rakêşana bala xelkê 
bo aliyê xwe, di van cihan de serkevtî 
bûye.
Ya ku di vê bi nav hilbijartinê de jî 
bo careke din hate nîşandan, ew bû 
ku rejîm li ew qasî tirs û lerzokiyê 
de, heya berbijêrên xwe jî ku berê ji 
wan xatircem bû, ji qadê derxistin, 
da ku tu cure rîskek bo pêşeroja xwe 
nekiribe, û armanca rejîmê tenê ew bû 
ku xelkekî bikêşe ser sinduqan, hekî 
ne, ne mecilsên rejîmê, deshilateke 
wisa hene, û ne jî bandên curbicur ên 
rejîmê jî, xema mafên xelkê dixwen, 
û tenê li ser berjewendiyên xwe bi 
hev re kêşe hene, û li ser zulmkirina li 
xelkê hevdeng in, û di demên hestiyar 
de  ji bo parastina nizama xwe hemû 
dijberiyên di navbera xwe de vêde 
didin.

Hewce ye ku di dawiyê de spasiya 
hemû wan kesan û wan tekoşerên 
Demokrat bikin, ku di pêxema serxis-
tina helwesta PDKÎ de tekoşîn kirin. 
Helwestek ku hevterîb û hevaheng bû 
digel piraniya herî zaf ya rêkxiraw û 
aliyên siyasî ên Kurdsitanê, ku hilbi-

jartin beykot kirin, û herwisa spasiya 
wî xelkê dikin ku sinduqên çewtek-
ariyên rejîmê baykot kirin, û herwisa 
em bi vê hejmara xelkê jî ku bi neçarî 
yan li rewşa aloz ya rejîmê de çûne 
ser sinduqan, dixwazin rabigehînin ku 
piştî roja dengdanê, wê zelal bibe ku 
hemû ew kesên ku bo meclisa rejîmê 
têne birin, dem û dezgehên rejîmê 
bi xwe ew diyarî kirin, yan jî diçin 
cihekî ku tu tiştek ji dest wan nahê bo 
piştevanî ji mafê gel, belkû ew tenê 
birêvebirê siyasetên dezgeha Wilateya 
Feqîh in, û tu tişteke din nînin.

Neman bo Komara Îslamî
Serkevtina bo azadî

PDKÎ
Deftera Siyasî

09.12.1394
28.02.2016
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Kurdistanmedia: Komîsyona 
Teşkîlatê ya PDKÎ derheq 

baykotkirina şanoya hilbijartinên 
Meclisa Rejîma Îslamiya Îranê ji 
aliyê xelkê Kurdistanê ve, spasna-
meyek ji xelkê Kurdistanê re şand

Deqa spasnameyê:

Hevwelatiyên rêzdar!
Endaman û alîgirên PDKÎ!

Dftera Sıyasi a PDKÎ di 20’ê Be-
franbara 1394 ‘an di daxuyaniyekê 
de, bi awayekî fermî hilbijartinên 
dewra 10 ya Meclisa Şêvra Îslamî 
û gera 5 a Miclisa Xibrigan a rêberî 
baykot kir, ku di vê daxuyaniyê de 
Komîteya Nawendî ya PDKÎ daxwaz 
ji hevwelatiyan kir ku beşdariyê di 
hilbijartinan de nekin, her di vê der-
heqê de bi armanca rêkxistin û ber bi 
pêşvebirina karûbar û çalakiyên tay-
bet bi tehrîma çalak ya hilbijartinan 
li ser daxwaza Komîteya Nawendî ya 
PDKÎ, Komîsyona Teşkîlatê ya PDKÎ  
wekî erka teşkîlata navxweyî, sercem 
endam û alîgirên xwe erkdar kirin, 
ku bi awayekî berfireh û bi awayekî 
pilandarêtî, hewl û şiyana xwe bixin 
ger da ku siyaseta tehrîma çalak bibin 
pêş. 

Kar û çalakiya teblîxî ya endam û 
alîgirên PDKÎ di demekê de bû ku 
rejîma Îranê wekî siyaseta hertimî 

Piştî vê ku hin kesan şanoya 
hilbijartinên Meclisa Rejîma 

Îranê li bajarê Seqizê de wekî sax-
tekarî dane zanîn, îdareya Îtila’ata 
rejîmê li bajarê Seqizê de gefan li 
hevwelatiyan dixwe.

Li gora nûçeya ku gihaye destên 
me, fermandariya bajarê Seqizê bi 
awayekî fermî encama şanoya hilbi-
jartinê li bajarê Seqizê ragehand ku 
Muhsin Bîglerî wekî nûnerê bajarê 
Seqizê û Banaê bo Meclisa Rejîma 
Îranê hate diyarî kirin.

Navbirî di gera pêşîn de jî, nûnerê 
meclisê bû. Rejîmê bi awayekî ber-
fireh alîgirî ji wî kesî kiriye, û her di 
destpêkê de jî, xûya bû ku navê wî 
ji sinduqan wê derkeve, û rejîmê bi 
awayekî taybetî binkeyên wî diparas-
tin.

Herçend ku berbijêrekeî din bi navê 

ya xwe, û li gora pîlana pêşwext 
rewşeke wisa pêk anîbû, ku ji aliyekî 
ve amadekariyeke tewaw kiribû ji bo 
hilbijartina “hilbijartiyan”, û ji aliyekî 
din ve her wekî ku di etlesa emniyetî 
ya taybet bi hilbijartinên sala 1394’an 
de hatibûn, rewşeke emnî û polîsî 
bi ser tewahiya bajarên Kurdistanê 
de zal bibû, ji vê biyavê ve alîgir, û 
dem û dezgehên ewlehiyê ên Komara 
Îslamî hewil didan, ku her cure çalakî 
û tekoşîna wan bixin bin çavdêriyê 
de. Di rewşeke bi vî rengî de endam 
û tekoşer û alîgirên PDKÎ di navxwe 
ya welat de bi belavkirina terakt û 
nivîsandina diruşman siyasetên rejîma 
Komara Îslmaî pûç dikirin. Xala cihê 
balkêşandinê ew bû ku pêwendî bi 
hinek berbijêran re hebû, ku bûne 
sedema vê ku ew kes ji şanogeriya 
hilbijartinan vekêşin. 

Di vê heyamê de bi taybetî di 
serûbendê bangewaz û kempeyna 
hilbijartina berbijêran, endam û 
alîgirên PDKÎ gellek çalakane rapora 
kar û çalakiyên xwe dişandin bo 
Komîsyona Teşkîlatê, û encama 
vê kar û tekoşîna endam û alîgirên 
PDKÎ di navxwe ya welat bû sedema 
vê ku siyaseta tehrîma çalak cihê 
xwe veke, û rengvedaneke baş li ser 
civaka Kurdistanê  hebe, heya vî cihî 
ku di çend gund û herêman de, rê bi 
berbijêran nehate dayîn ku nawendên 
teblîxî danên, û propagendeyê ji bo 

Spasnameya komîsyona Teşkîlatê ya PDKÎ ji xelkê Kudistanê derheq baykotkirina 
hilbijartinan

Îadareya Îtilaa’ta rejîma Îranê gefan li hevwelatiyan dixwe

bernameyên xwe bikin, ku ew yek jî helwesteke şoreşgerane bû. Li gora wan 
rapor û zanyariyên ku gihane komîsyona Teşkîlatê, li piraniya bajar û herêmên 
Kurdistana Rojhilat, rêjeya beşdarîkirina di vê bi nav hilbijartinê de asteke nizim 
hebûye, ku ew yek jî di hemberî siyaset û pilanên rejîma Komara Îslamî de 
serkevtineke mezin bû.

Li hemberî rêjeya xwarê ya beşdarîkirina di hilbijartinan de, Komara Îslamî û 
binyatên pêwendîdar, wekî siyaseta hertimî ya xwe wisa nîşan didin, ku hej-
mara beşdararan zaf, û li ser dilê rejîmê bûye. Di vir de em pêdagiriyê li ser vê 
dikin ku ew çewtekarî û amarsaziyên rejîmê wekî hertimî dûr ji rastiyê ne, bi 
vê sedemê radigehînin, ku şanogeriya bi nav hilbijartinan heta bi vê şêweya ku 
karbidestên Komara Îslmaî çavnihêr dikirin, serkevtî nebû.

Her ji vir ve me spasî û pêzanîn heye bo hemî endam û alîgirên PDKÎ li navxwe, 
û li derveyî welat ku gellek bi bername, û yekgirtî, karîn ku xeta teşkîlatî û 
siyaseta baykota çalak di hemberî şanogeriyên rejîma Tehranê berçav bigrin, 
û bi vî awayî di hemberî siyasetên rejîmê de bisekinin, û siyasetên wan pûç 
bikin, û hevdem em spasiya wan berbijêran dikin ku li ser daxwaz û rênîşandana 
Teşkîlata PDKÎ, ji şanoya bi nav hilbijartinê vekişiyan. 
 
Serkevtin bo tevgera neteweyî demokratîk a Kurdistana Îranê
Serkevtin bo îradeya şoreşgerane û yekîtiya di navbera xelkê Kurdistanê de

PDKÎ 
Komîsyona Teşkîlat

10.12.1394
29.02.2016

Mihemed Selîm Zehrabî di nava 10 
berbijêrên Seqizê û Banê de dengê 
çarem bi dest xisiye, lê zêdetirîn ner-
azîbûn li ser vê hilbijartinê hebûye, û 
ragehandiye ku saxtekariyeke yekcar 
zêde di van hilbijartinan de hatiye 
kirin.

Rejîmê ji koma dengên Seqiz û Banê 
147 hezar û 654 deng ragehandine 
û beşa dengên Bîglerî 58.673 deng 
bûne.

Li gora zanyariyan û li gora go-
tina şarezayên herêmê, saxtekarî bi 
awayekî berfireh hatiye kirin. Jiber ku 
xelkê Seqizê gellek kêm di dengdanê 
de beşdarî kirine.

Herwisa Îdareya Îtila’ata rejîmê li 
hola civîna fermandariyê gellek bi 
tundî û bi eşkere gef li Mihemed 
Selîm Zehrabî kiriye, ku êdî bas ji 
saxtekariyan neke. Niha rewşa bajar 

bi tewahî aloz e, û li çendîn cihên bajar alîgirên Bîglerî û Zeharabî digel hev tûşî 
kêşeyan bûne.

Dı van rojan de, rewşa bajar bi tewahî aloz e, û wekî binkeyeke leşkerî lê hatiye, 
û li her cihî hêzên rejîmê têne dîtin,  û civîna zêdetir ji sê kesî qedexe ye, û hemû 
ew riyên ku digihîjin  fermandariya Seqizê, û gellek cihên din yên nav bajar bi 
kamerayên veşartî, têne çavdêrîkirin.
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Arif  Vêlzî

Rêdûr Xelîl: “Bi piştgiriya 
Tirkiyê, DAÎŞ’ê êrîşî ser 

Girê Spî kir”.

Nerîna 
Lîderan

Selahattin Demirtaş: 
“Wezîrê Navxwe yê Tirki-
yê Efkan Ala ! Tiliya xwe 
dirêj neke, û sînorê xwe 

bizane”.

Elî Esxer Cehangîrî: “Me di 
girtîgehên xwe de, tu girti-

yên siyasî nînin”.

Anthony Blinken : “YPG! 
Ji PKKê dûr bikeve”.

Teqandina boriya patrola Herêma Kurdistanê û encamên wê

Di çend rojên derbazbûyî de boriya 
petrola Herêma Kurdistanê, di nava 
axa Kurdistana Bakûr de hate teqan-
din û heyama çand rojan hinardeki-
rina petrola Herêma Kurdistanê bo 
bazarên cîhanê, hate sekinandin û, bi 
vî rengî di rojê de nêzî bi 15 milyon 
Dolar zirar li aboriya lewaz û ne cih-

gîr ya herêma Kurdistanê diket.

Piştî herdu teqînan, dewleta Turkiyê 
rasterast berpirstiya teqandina wan 
boriyan xist stûyê Partiya Kedkarên 
Kurdistan (PKK)ê, û di hember de jî, 
piştî teqîna yekem, Konseya Sero-
katiya PKK’ê berpirsatiya teqînê 
kêşa stûyê xwe, û ragehand ku boriya 
patrola Herêma Kurdistanê ji aliyê me 
ve hatiye teqandin, da ku bikarin ji 
vê rêyê ve derbekê li berjewendiyên 
dewleta “AKP”ê bixin, lê piştî teqîna 
duhemîn “PKK”ê ragehand ku teqîna 
vê carê ya boriya petrola Herêma 
Kurdistanê, ne karê me ye.
Di vir de xincî vê ku encamderê 
vê teqînê çi kes an çi aliyek bûye, 
pirsyarek derdikeve holê, ew jî ev 
e ku, gelo teqandina boriya petrola 
Herêma Kurdistanê, di berjewendiya 

çi kesekî de ye û herweha bi zirara çi 
aliyekî ye?
Di rastî de di dema niha de û 
bawayekî demkî, zirar û xisarên 
sereke ber Herêma Kurdistanê û 
akinciyên vê para Kurdistanê dikeve 
ku, nêzî bi 2 salane bûdce û mûçeya 
wê ji aliyê hikûmeta federalî ve hatiye 
qutkirin, û bi giştî aboriya 

Herêma Kurdistanê nuqustan bûye.
Lê di dirêj mideh de xistina derbeyê 
li boriya petrola Herêma Kurdistanê, 
xistina derbê ye li pirsên netewî û ber-
jewendiyên bilind ên gelê Kurd li her 
çar parên Kurdistanê bi Kurdistana 
Bakûr ve. Jiber ku seranserî Kurd-
istanê bi herçar paran ve, xwediyê 
milyonan û bigre milyaran bermîlên 
petrol û gaza xwezayî ye, ku di 
pêşerojê de yan ji rêya Îranê ve û yan 
jî ji rêya Turkiyê ve, wê bo bazarên 

cîhanî bê şandin. Lewra niha ku xîm 
û bingeha vê boriya sitratejî hatiye 
danîn, hewce û bêtir e ku, em hemû bi 
hev re hewla parastina wê bidin û te-
qandin û jikarxistina vê boriyê ji aliyê 
her kes û aliyekê ve, pirotesto bikin.
Jiber ku teqandina boriya petrola 
Herêma Kurdistanê di rastî de li ber-
jewendiya Enqerê de ye, û Turkiyê 
pê xweş e, jiber ku bi hêsanî dibe 
kartekî gîvaşê di destê Enqerê de, ku 
ji aliyekê rûçika parek ji axa Kurd-
istanê wate Kurdistana Bakûr rû bi 
cîhana derve qirêj û kirêt bike, û ji 
aliyekî din ve heman karta givaşê di 
rewşa aloz ya niha û kirîza darayî de, 
bo Herêma Kurdistanê bi kar bîne, da 
ku ji wê rêyê ve bikare pitir hikûmeta 
Herêma Kurdistanê biçewsîne, û 
poanên pitir jê bisitîne, û eva bi xwe 
jî derbek e li pêşeroja Kurdistanê.

Piştî ku nûnerê binajûxwaz yê Meclisa Komara 
Îslamî li bajarê Urmiyê ragehand ku, Meclisa 

Îranê ne cihê (Korê Olax) Keran û jinan e, ner-
azîbûnên berfireh di nava xelkê Urmiyê de çêbûn.

Di çend rojên derbazbûyî de fîlmeke Nadir Qazîpûr 
ê nûnerê bajarê Urmiyê di Meclisa Komara Îslamî de 
hate belavkirin ku têde, navbirî bêhurmetî û sivikatiyê 
bi hinek kesatiyên siyasî û jinan û neteweyên Îranê 
dike, eva jî bûye sedem ku xelkê bajarê Urmiyê di torên 
civakî de bertekên tund ji xwe nîşan bide.

Nadir Qazîbûr serbarê vê ku sivikatiyê bi nûnerê bajarê 
Qezwînê dike, radigehîne ku Meclis ne cihê jinan e, 
belkî cihê mêran e, jiber ku hekî jin dakeve Meclisê û 
serê xwe bilind bike, abrûyê wê diçe.
 gotinên Nadir Qazîpûr bûne sedema vê yekê ku gellek 

kesatî û akinciyên bajarê Urmiyê û bajarên din ên seranserî 
Îranê daxwazê ji Şêvra Nobedar bikin ku kêrhatîbûna Nadir 
Qazîpûr ret bike, û herweha daxwaz ji nûnerên din ên Meclisê 
kirine ku, dengê “Na” bidin hutbarnameya navbirî di Meclisê 
de. 

nerazîbûnên curbicur li hemberî gotinên Nadir Qazîpûr çêbûn
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Soreya Mistefayî:

“Gellek caran min tîmên teşkîlatî ên pêşmerge xwedî dikirin û şanazî bi kar û xebata xwe dikir”

Bi salan e ku reşmal û kon û havînew 
arên Kurdistanê, û stargeha xebat-
karên Demokrat bûye, zozan û kûstan 
û çiyayên Kurdistanê, hertim pira 
têkiliyên di navbera pêşmergên xebat-
kar ên tevgera Kurdistana Rojhilatê 
û xelkê xwe bûye, ev têkiliyên ku di 
encam de bûne sedema çêbûna evînek 
rijd û paqij di navbera gel û pêşmerge 
û şoreşê de.

Soreya Mistefayî yek ji wan xebat-
karan e ku, destpêka têkilî û nasyariya 
xwe tevî Hizba Demokrat û bi giştî 
tevgera rizgarîxwaziya Demokratê, 
vedigerîne bû ciya û zozan û reşmalên 
Kurdistanê.

Soreya Mistefayî keça Selîm û 
Helîm, demsala Havîna sala 1969’an 
(1348) li zozanên Çiyayê Şehîdan 
ya ser bi devera Tirgewer a Urmiyê 
tê dinê, û piştre devrana zarokatiya 
xwe li gundê “Çereş” a ser bi devera 
Berandêzê û li qontara çiyayê “Sîrê” 
derbaz kiriye.

Soreya Mistfayî nasyariya xwe tevî 
pêşmerge û PDKÎ weha tîne ziman: 
“Bi sedema vê ku li devera me û 
gundê me, berdewam hêza pêşmerge 
di hatin û çûyînê de bûn û bitaybetî 
piranî di mala me de diman, min 
pêşmerge û Hizba Demokrat ji nêzîk 
ve dîtin. Pêşmergên Hizba Demokrat 

hertim basê şoreşa Kurdan û azadî 
û serbestî û rizgariya welat û Kurd 
û Kurdistanê dikirin, eva bû despêk 
ku ez jî weke piraniya ciwanên 
Kurdistana Rojhilat, baweriyê bi rê û 
rêbaza Demokratê binim û di mêjiyê 
xwe de bibim azadîxwazek demokrat 
û ligorî şiyana xwe û bi hera wayekî 
her tiştek jidestê min hatibe, bo 
pêşmerge û Hizba Demokrat min 
kêmasî nekiriye, bi vî awayî ez bûm 
cihê baweriya pêşmergên Hizba 

Demokrat û bitaybetî fermandarên vê 
partiyê li devera Şomala Kurdistana 
Rojhilatê, bi awayekî ku fermandar û 
berpirsyarên vê partiyê piraniya belge 
û alavên xwe libal min bicih dihêlan 
û min vedişartin û dema careke din 
vedigeriyan, radestî wan dikir.

Gellek caran min tîmên teşkîlatî ên 
pêşmerge xwedî dikirin û şanazî bi 
kar û xebata xwe dikir”,

Soreya Mistefayî herweha derheq bi 
jiyana xwe ya hevpar dibêje: “Min 
sala 1993’an (1372)jiyana hevpar tevî 
Rostem Cehangîrî ava kir û berhema 
jiyana me jî du kur û keçek in. Kurê 
me yê mezin bi navê Hetem sala 
1994’an(1373) li “Basirmê” hatiye 
dinê û niha li welatê Danmarkê ye, 

zarokê me ya duhemîn keça me Kanî ye ku sala 1996’an (1375) li Nawenda Sê 
ya Kurdistanê wate “Cêjnekanê” hatiye dinê û niha li welatê Danmarkê dimîne, 
û kurê me yê biçûk bi navê Diyako, sala 2005’an (1384) li kempa Azadî li  Koyê 
hatiye dinê û mijûlî xwendina xwe ye”.

Soreya piştî bi salan jiyana pir ji zehmetî tevî pêşmerge û jiyana pêşmergatiyê, 
çavnihêriya xwe ji hevjînê xwe weha tîne ziman: “Take daxwaza min ji hevjînê 
min ev e ku, weke berê liser xebata xwe berdewam bimîne di pêxema azadiya 
Kurd û Kurdistanê de, hêvî dikim tu carî ji kiryar û rêbaza xwe poşman nebe û 
xema min û zaroka nexwe ka gelo emê çava bijîn, jiber ku biher awayekî be emê 
jiyana xwe bidomînin, lê xebat û tekoşîna di pêxema netewa me yê belengaz û 
hejar de, berî her tiştî ye û pir girîng e”.

Soreya Mistefayî roja herî xweş a jiyana xwe wehat ji Agiriyê re tîne ziman: 
“Rojên herî xweş ên jiyana min ew roj in ku ez tevî Hizba Demokrata Kurdistana 
Îranê têkil bûm û min xwe û netewa xwe nas kir û hest bi vê yekê kir ku netewa 
min ji aliyê dujminan ve tê tepeserkirin, lewra niha derûn û wîjdana min asûd-
eye û ez wûsa hizr û raman dikim ku bi aliyê kêm ve min kariye ku ez karekî û 
xizmetekî ji Hizb û netewa xwe re bikim”.

Soreya herweha roja herî nexweş a jiyana xwe weha tîne ziman: “Rojên nexweş 
di jiyana nava şoreşê de zaf in, di rastî de şekîdketina her pêşmergeyekî û 
bitaybetî şehîdketina rêberên me, rojên pir bi jan û bi êş bûn ji min re. Lê roja 
ku Komara Îslamî êrîş anî ser binke û baragehên Hizba Demokrat li bajarê Koyê 
di sala 1996’an (1375) de jî, rojek pir nexweş bû, jiber ku wî rojî min hest bi vê 
yekê kir ku birastî em pir bêkes in, lê piştre ji min re eşkere bû ku di jiyana siyasî 
û xebata netewî de, ketin heye û cardin rabûn jî heye, talî heye lê gellek caran 
jî xweşî heye, lewra kesê xebatkar gerek wan ketin û rabûn û ewraz û nişîvan 
liber çav bigire, her weke ev peyva binav û deng ê rêberê me Şehîd Dr. Qasimlo 
dibêje, “Gelek azadiyê bixwaze, gerek nirx û buhaya vê azadiyê jî bide”, lewra 
ez dibêjim ku herdem berhev û amade me ku vê nirx û buhayê bidim”.

Soreya Mistefayî rû li jin û keç û dayîkên Kurdistanê dike û bi vê gotinê daviyê 
bi hevpeyvîna xwe tevî rojnameya Agirî tîne: “Ez daxwazê ji jin û keç û dayîkên 
Kurd dikim ku teslîmî xwastekên dujminan nebin, bê hêvî nebin, hertim di hizra 
xebatê de bin, jiber ku heke em wusa nekin gelê me jidest diçe, lewra ne gelê me 
vê yekê ji me qebûl dike û ne jî di varê olî de tê qebûlkirin.
Dema li vê dinê kesek serbest û azad û xwedî welat nebe, di rastî de bê xwedî û 
bê welat û nasnameye.

Lewra daxwaz û tikaya min ev e ku, bi her awayekî ku dikarin, piştevaniyê ji 
tevgera Kurd li Kurdistana Rojhilat bi pêşengiya Hizba demokrata Kurdistana 
Îranê bin û xatircem bin emê biser kevin”.

H. Arif  Vêlzî
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Rapora herî dawiyê ya Wezareta 
Kar a Komara Îslamî ya Îranê 

eşkere dike ku, berevajî amarên 
fermî ên rejîmê, aliyê kêm 6 milyon 
kes di Îranê de bêkar in, û nirxa 
bêkariya wan kesan ku xwendina 
zanîngehê bi dawî anîne, gehiştiye 
%230’î.

Wezareta Kar û xweşbijîviya civakî, 
di rapora xwe ya herî nû de eşkere 
dike ku, di heyama 10 salan de, rêjeya 
bêkariya di Îranê de gellek zêde bûye, 

Ji her 10 xortên Kurd, 6 xort bêkar in

Jinên ku li Lîberya  rastî şîdet û destdirêjî hatine, ji bona serpêhatiya jiyana xwe ji mirovan re rabighînin, “Radyoya 
Jinên Demokratîk a Liberya” ava kirin.

Li gora nûçegihaniyan, Radyoya Jinên Demokratîk a Lîberya ku dest bi weşanê kiriye, armanca wê ew e, ku rastiya şîdet û 
destdirêjiya li ser jinan eşkere bike.

Hemû jinên ku di vê radyoyê de dixebitin, ew jin in, ku rastî şîdet û destdirêjiyê hatine. Yek ji wan Jinên ku di radyoya Lîberya 
de dixebite wiha dibêje; “Wek jinek ku rastî destdirêjiyê hatime, min nedikarî  wê bûyera ku hatiye serê min, ji kesekî re 
bibêjim, lê belê min dît ku eger ez vê firsendê bi kar bînim, û serpêhatiya xwe ragehînim, ezê bikaribim rastiyê ji jinan re 
bibêjim, û zext û şîdeta ku niha jin pêre rûbirû ye,  ji bona hemû jinan bidime fêmkirin.

Seroka Medyaya Jinên Lîberya, û avakera radyoyê, “Estella  Nelson” wiha got: “Ji bona ku em rastiyan bînin ziman, me pêwîstî 
bi radyoyeke wiha bihêz hebû. Eva bi salan e ku desthilatdarî û zêhniyeta dogm (hişk) a mêr,  a li vî welatî, li ser jinê tê meşandin, û em jî ji bona ku dengê xwe ji 
cîhanê re rabigihînin, me pêdivî bi tişteke wiha hebû. Herwiha navbirî raghand ku di radyoyê de perwerde ji jin û zarokan re tê dayîn.   

Li Lîberyayê jinan ji xwe re radyoyek ava kirine

Piştî ku mijara êrîşa 
rizgarkirina Mûsilê 

derketiye rojeva siyasî 
ya Îraqê de, rêkxistina 
DAÎŞ’ê ew jin û keçên 
Êzidî ên ku bi dîl girtine, 
ji rêya Mûsil û Reqa û 
Dêrezûrê ve, bo Çiçini-
stan û Efxanistan û Paki-
stanê vediguhêze.

Her di vê derheqê de 
raydarekî Kurdên Êzidî 
ragehand ku, hejmarek 

Rêkxistina DAÎŞ’ê keçên Êzidî vediguhêze bo Çiçinistan û Efxanistan û Pakistanê

pir kêm ji jin û keçên Êzidî li Mûsil û Tileferê mane, û piraniya wan bo Reqa û 
Dêrezûrê hatine şandin.

Li gorî amarên belavbûyî di encama êrîşa roja 3’ê Tebaxa sala 2014’an de, ku 
têde rêkxistina DAÎŞ’ê dest bi ser Mûsil û Şingal û Zumar û gelek herêmên din 
ên Îraqê de girt, pitir ji 6 hizar keç û jinên Êzidî ên Şingalê, weke dîl ketin destê 
DAÎŞ’ê û heya niha jî, nêzîk bi 4 hizar kes ji wan di destê vê rêkxistinê de mane.
Eva di demekî de ye ku hejmarek zêde ji, jin û keç û pîr û kalên din jî hêj bêser û 
şûn in, û nehatiye zanîn ka gelo di jiyan de mane an ne.

Hewceyî basê ye ku DAÎŞ bona serbest berdana her jin û keçek Êzidî, daxwaza 10 
hizar Dolarê Amerîkî ji malbata wan dike, lê piraniya malbatên wan dîlan rage-
handine ku, şiyana berhevkirina wî pereyî tu ninin.

bi awayekî ku ji 33 mlyon û 469 hizar 
kesî di sala 2005’an de, gehiştiye 40 
milyon û 198 hizar kesî di sala 2015’an 
de.
Rapor di beşek din de bas ji nifûsa wan 
kesan dike ku xwendina zanîngehê 
bi dawî anîne, û di heyama 10 salên 
derbazbûyî de, ji 2 milyon û 644 hizar 
kesî ve, zede bûye bo 6 mlyon û 473 
hizar kesî.
Di nava hemû parêzgehên Îranê de, 
nirxa herî zêde ya bêkariyê vedigere bo 
parêzgakanî Kirmaşan, Îlam, Lorstan, 

Çarmehala Bextyarî, û Sine, bi awayekî 
ku ji her 10 xortên Kurd, 6 xort bêkar 
in.
Ev serhejmêrî di demekî de belav dibin 
ku, Hesen Rûhanî serkomarê rejîma 
Îranê soza vê yekê dabû ku, nirxa 
bêkariyê di sala dahatî de bigihîne kêm-
tir ji %10’ê, lê serokê Komîsyona Aborî 
ya meclisê ragehand ku, bicihgehandina 
sozeke weha, hewceyî bi geşeya aborî 
ya %8’ê heye, lewra ez dibêjim ku ev 
soza han cîbicî nabe, û ne rast e.

Serokê Saziya Xwebexşên ser bi 
Hevya Sor a Îranê zanyariyên 

nû derbarê bi kirêdan û firotina 
zarokan di bajarê Tehranê de belav 
kirine.

Li gor raporên belavbûyî, roja 29’ê 
Sibata 2016’an Ferehnaz Rafê’î ji 
nûçegihaniya “Tesnîm”ê re ragehandi-
ye ku; Hîn jinên ku li ser kartonana 
radizên, zarokên sava yên xwe bo 

Di bajarê Tehranê de zarokan rojane 15 hezar  Tûmenî kirê didin
dabînkirina xwerina rojane a xwe 
bi kirê didin yan jî wan difiroşin, û 
kirêya wan rojane 15 hezar Tûmen e, 
û firotna wan jî 2 milyon Tûmenî ye.
Herwiha Seroka Saziya Xwebexşên 
ser bi Hevya Sor a Îranê ragehandiye 
ku derdora “Bihişta Zehra” cihê bi 
kirêdan yan firotina wan zarokan e.
Fatimê Danêşver Seroka Komîsyona 
Civakî ya Şêvra Bajar, sedemên 
berfirehbûna amarên kirîn û firotin û 

bikirêdan zarokên ser rêyan, “kelek-
bûna pirsgirêkan, di çend salên derba-
zbûyî de” daye zanîn.
Hêjayê gotinê ku, ev zarokên ku ji bo 
kirê, yan jî bo firotên têne bikaranîn, 
bi sedemên tûşbûna dayîkên wan bi 
madeyên hişber e, û bi sedema ne 
saxlembûn û pêranegihîştinan bi wan 
zarokan gellek ji wan di temenê gellek 
kêm de dimirin.
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Gotinên 
Navdaran

Tiştek heye ku ez dizanim namire, ew 
jî raman e.
Meredoth

Mirov nikane fikrên xwe yên ku 
tênakoşe biguhere.
Thomas Mann

Herkes di fikrên xwe de dikanin 
şaşiyan bikin, lê kêmaqil ji fikrên xwe 
nagerin.
Cicero

Ramana ku şiyar bibe, careke din 
ranazê.
Carlyle

Tîştê ku mirov mezin dike raman e.
Pascal

Edebiyat cumhûriyeteke ku ji nivîsan 
pêkhatiye.
Moliere

Mirovê ku li ser xwe û li ser dema 
xwe binivîsîne, mîna ku ew li ser her 
kesî û her demê dinivîsîne.
Bernard Shaw

Ji bo ku mirov bikanibe romaneke 
mezin binivîsîne, divê mirov hebekî 
dînik be.
John Gardner

Maleke bêyî pirtûk, mîna xaniyekî 
bêyî pencere ye.
Moa Martinsson

Tirsa mirinê her kesî dajo ser duakir-
inê.
Senece

A: Firat Cewerî

ziman û çand, û ziman û exlaq, girêdayî hev in 

Şeyda straneke nû li ser Kurdistanê derxist

Bê guman destpêka civakê, û jiyana 
hevpar û  zimanê despêkê ji “mirovê 
aqil “ango “homo sapiyenis”dest pê 
kiriye ku hinek  zarava pir nêzîkî  zi-
manên niha ne, em nikarin bibêjin ku 
ziman herwisa hêsan çêbûye, mirovê 
destpêkê bi qîrkirin û heta îşarekirina 
tiştan ku mirov dikare bibêje, nesil 
derbaz kirine, û nêzî 5  hezar sal belkî 
jî zêdetirî texmîna mebe, jiyan kiriye, 
heyanî ku kariye dengekê derxîne û 
qise bike. Nêrîna me tenê li ser dîroka 
zimanekê nine, em dixwezin di çar-
çoveyeke dîrokî de, girêdana ziman û 
neteweyan di çarçoveyeke erdnîgarî de, 
li ser biponijin.

Ango dema mirov li serpêhatiya çend 
hezar salan berî niha binêre, dibîne ku 
her zimanekî koka xwe heye, û ev kok 
sedema hebûna wê neteweyê, yan jî wê 
nijadê ye. Di destpêkê de hemû mirov 
li Afrîqayê  çêbûne, ango ji hûcreya 
biçûk çêbûne, ji ber vê yekê jî mirov 
dikare behsa hebûnê bike. 

Helbet di cîhanê de pirr zimanî, ango 
dewlemendiyeke mezin heye, çawa ku 
mirovan dest bi koçbertiyê kiriye, da 
ku bikaribin jiyana xwe dabîn bikin, 
heman demî de her ku mirov koç 
kiriye ewqas jî çand û ziman bi xwe re 
dewlemend kiriye, ji ber vê ku li her 
deverekê de, ku lê sekiniye, tiştek nû 
ava kiriye.

Di vir de mirov dikare bi vê yekê îşare 
bike ku piştî  derbazbûyîna çend sedsa-
lan piştre tîpên wan zarava û zimanên 
ku hene ji bona xwe çêkirine, û di ras-
tiyê de hemû ziman destpêkê bi Aramî 

Hunermendê kurd Şeyda sitraneke 
nû ya bı navê “Gula Kurdistanê” 
derxist.

Hunermend Şeyda ku ji Amûdê ya 
Rojavaya Kurdistanê ye, straneke nû bi 
navê Gula Kurdistanê derxist, helbest ji 
aliyê Ferhadê Eçmo ve hatiye nivîsand-
in û awaza wê jî Şeyda bi xwe çêkiriye.

Sara Mukerem

bûne, lê piştre bûne zimanên din, ew 
yeka jî di sedsala  çaremîn de çêbûye. 

Peyva ziman û çand, û ziman û exlaq, 
gellek girêdayî hev in, ji ber ev pey-
vane rê û resma civakê ava dikin. Ji 
ber ku her peyvek her gotinek bi xwe 
re tişteke nû ava dike,  û herwiha dema 
gellek ziman têne gel hev, bi xwe re 
pirr çandiyê tîne. Herwiha mirov dikere 
li ser zêde bike ku hebûna çandê bê 
nivîs nabe, jiber ku eva di dîrokê de bi 
cih dimîne, çand û nivîs e. 

Xeta nivîskî bi şaristaniya mirovahî 
û di herêma hîlala zêrîn,Misr û piştre 
Anatolî, Yunan û Îtaliya da dest pê 
kiriye. Mirov dikare hebûna ziman di 
vê demê de weke şoreşekê bibîne, jiber 
ku tişteke nû ye, û civak bi vê hîn baştir 
dikare bi hev re jiyan bike. 

Zimanên din piştî sedsalan karîne di 
nav civakê de werne qisekirin, ango 
Tirkî yan jî zimanê Ermenî û herwiha 
bi vê ve girêdayî pirr zimanên ku niha 
em pê qise dikin, ku niha mixabin ev 
zimanane weke desthilatdariyekê xwe 
li ser civakê disepînin, û li derveyî 
zimanê xwe tu tiştek din napejirîne, û 
heta di astekê de ye ku vê netewê qebûl 

nakin, û hebûna vê tune dikin. Di hemû 
zimanan de bandora desthilatdariyê 
heye, û ev yek jî di roja me ya îro de, 
ber bi çav e.

Zimanê kurdî ji çiqa zimanên Îranî û 
malbata  zimanên Hind û Ewropî ye, 
ku piraniya kurdên li Rojhilata Navîn 
bi vî zimanî qise dikin, û di eslê xwe 
de zimanê kurdî çend zaravayên wê 
hene, lê belê îro kurd ji ber perçebûyîna 
erdnîgariya xwe di nav dorpêç, qedexe 
û sînorê zimanan de jiyan dikin.

Lê serbarê hemû zext û givaşên li ser 
vî zimanî, ew ziman yek ji zimanên 
herî dewlemend ên herêm û cîhanê ye, 
û di serdema pêşkevtina teknolojiyê 
û zêdebûna torên civakî de, bê guman 
êdî ne tenê zexta deshilatdarên şovenîst 
û hewlên wan yên asîmîlekirinê tu 
serkevtinê bi dest naxin, belku roj bi 
rojê ew ziman zêdetir pêş dikeve.

Em xatircem in ku rojekê perçeyên din 
yên Kurdistanê jî wê ji destê dîktatoran 
rizgar bibin, û zimanê Kurdî wê bibe 
zimanê fermî yê hemû wan perçeyên ku 
niha tê de deshilatdarên dîktator hewla 
asîmîlekirin û bişavtina wê didin. 

Hunermend Şeyda piranî stranên 
xwe li ser rewşa welat û êş û 
derdên xelkê Kurdistanê dibêje

Şeyda di strana xwe de jî ew 
behsa Qamişlo, Hewlêr, Amed û 
Mehabadê dike û dibêje Kurd-
istan yek parçe ye û ew bajar jî 
weke gulên Kurdistanê ne.
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Tiştonek

A: Mahir Berwarî

Têdîtin: Amadekar destkariya 
devoka metelokan nekiriye

1- Dunya hemî diçitê, kefeka 
pûşî naçitê.
- Li berî bidey çi lê nahêt, li avê 
bidey dişikêt.

2- Serî gupal e, nîvekê bêder e, 
binî tîruk e.
- Tiştê mino, direqisit, ne dixot 
ne vedixot.
- Serstûrê bin zirav.

3- Çav tune lê dimeşe, lig tune 
lê şop dihêle.
- Ser kunê bin tîj.
- Şervan dixemlîne, hemû ji wî 
dirazîne, lê bi
xwe rût û tazîn e.
- Dêlka harî, çu koneka tarî, îna 
derî hestiyê binê pê marî.

4- Ker bi bar ve çu di şkeftê de.
- Ew diçe hundir, gewde 
dimîne li derve li dûr.
- Deve bi bar çû zinar?

5- Pênc bira qesrekê avadiken.
- Sêheb birayên hevin, her roj 
çavên hevdû derdixînin?
(* şîşkên gura)

6- Herru sipêdê dayka te 
teşteka hêka dikit.

7- Cot dike ne ga ye, xwarinê 
dixwe, birçî nabe.

8- Ne li erd e, ne li esman e, 
hêlîna begrewan
e.
- Gayê kejo, li hewa dajo.
- Agir û asin, kelê mezin, vêkra 
dibezin.
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Xwendevanên hêja! 
Hûn dikarin bersiva 

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

me re bişînin
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Hikûmeta Herêma Kurdistanê piştgiriyê dide 
bîrokeya federalîzmê bo Sûriyê 

Piştî ragehandina agirbesê 
di Sûriyê de, niha bas ji 

avakirina sîstemeke federal 
di Sûriyê de tê kirin.

Li gora nûçegihaniyan 
Hikûmeta Herêma Kurdistanê 
li derheq cihgirkirina aştî û 
aramiyê di Sûriyê de daxuy-
aniyeke nivîskî weşand, û tê de 
piştgirî da bîrokeya avakirina 
pergaleke federal bo Sûriyê, û 
ew yek di berjewendiya hemû 
pêkhateyên Sûriyê de  da 
zanîn.
Herwisa daxwaz ji Kurdên Ro-
javaya Kurdistanê kiriye ku bi 
hev re pêdagiriyê li ser sîstema 
federalîzmê bikin.
Berî çend rojan Rûsiyê jî 
piştgirî dabû sîstema feder-
alîzmê di Sûriyê de, û ew 

sîstem bi sîstema herî baş bo cihgirkirina ewle-
hiyê di Sûriyê de bi nav kiribû.
Encumena Nîştimanî ya Kurd (ENKS) jî 
ragehand ku me her di destpêkê de kar ji bo vê 
sîstemê kiriye û niha jî bi baweriya me, sîstema 
herî baş bo deshilatdariyê di Sûriyê de, ew 
sîstem e. 

Komîteya Pêwendi-
yên Derve a Meclisa 

Nûneran a Amerîkayê biry-
anameyek pejirand, û tê de 
Beşar Esed û piştevanên wî, 
bi cinayetên şer tawanbar 
kirin.

Li gora nûçegihaniyan  Komî-
teya Pêwendiyên Derve a 
Meclisa Nûneran a Amerîkayê 
daxwaz ji dewleta Amerîkayê 
kiriye ku dadgeheke 
navneteweyî di vê derheqê de 
pêk bîne. 

Ew biryarname zêdetir bas 
ji Beşar Esed dike, lê beşeke 
girîng ya vê biryarnamê jî, bas 
li ser Rûsiyê û êrîşên esmanî 
yên Rûsiyê dike, ku kariye 

bibe sedema pêşveçûna hêzên Beşar Esed.

Di vê biryarnamê de hatiye ku  piraniya xelkê 
sivîl ku di Sûriyê de hatine kuştin, bi destên 
dewleta Sûriyê û hevalbendên wê, bi taybet 
Rûsiye, rejîma Îran, û hizbullahê hatine kuştin.
Ew biryarname di demekê de derdikeve, ku 
Amerîka û Rûsiye digel hinek welatên din dix-
wazin aştî û aramiyê vegerînin Sûriyê.

Di vê biryarnamê de hatiye ku Rûsiye bi balafi-
ran, êrîşî ser sivîlan,û li ser nexweşxaneyan, 
xwendingehan, û bazaran dike, ku ew yek bin-
pêkirina yasayên navneteweyî ye.

Rûsiyê ragehandiye ku me li ser dawaza dewleta 
rewa ya Sûriyê di şerê li dijî girûpên terorîstî de 
beşdarî kiriye.

Îran, Sûriye û Rûsiye bi cinayetên şer hatin 
tawanbar kirin

Piştî vê ku Hizbul-
laha Lubnanê ji 

aliyê Şêvra alîkariyên 
Kendavê ve wekî terorîst 
hate nasîn, rejîma Îranê 
dijkiryar ji xwe nîşan da

Li gora nûçegihaniyan li 
dijkiryara bi helwesta Şêvra 
alîkariya Kendavê, alîkarê 
Wezareta Karê Derve a 
Îranê ragehand: “Kesên ku 
Hizbullahê wekî terorîst bi 
nav dikin, ew bixwazin yan 
nexwazin, ew kes yekîtî û 
ewlehiya Lubnanê dixin 
metirsiyê de”.

Alîkarê Wezareta Karê 
Derve a Îranê  Emîr Ebdul-
lahiyan li dijkiryara bi vê 
helwestê got ku çavpoşî ji 
cînayetên Îsraîlê şaşitiyeke 
nû ye ku nikare di berjew-
endiya ewlehiya herêmê 
de be. 

Şeş welatên derdora 
Kendavê, roja çarşemiyê 
Hizbulaha Lubnanê ku ji 
aliyê rejîma Îranê ve tê 

Îran ji terorîst hesibandina Hizbullahê aciz bû

piştevanîkirin, wekî saziyeke terorîstî bi nav kirin. 
 Ebdulletîf  Ziyanî sekreterê giştî ê Şêvra Alîkariyên 
Kendavê jî ragehandibû ku Hizbullah gefek e li ser 
ewlehiya welatên Erebî. 
Lê alîkarê Wezareta Karê Derve a rejîma Îranê gotiye 
ku “Em şanaziyê bi Hizbullaha Lubnanê dikin, ku di 
çepera herî pêş ya berxwedanê de ne, û li dijî ter-
orîzmê xebatê dikin”.  

Çekdarên Hizbullaha Lubnanê li rex Spaha Pasdaran 
çend sal e ku şerê neyarên Beşar Esed dikin. 
Ji bilî welatên Ereb ên Şêvra Alîkariya Kendavê, 
Amerîka, Kanada, Fransa, Ostiralya, Holend û Îsraîlê, 
Hizbullah wekî girûpeke terorîstî hesibandine.   
Yekîtiya Ewropa, Birîtanya û Niyozîlend jî çiqa 
leşkerî ya Hizbullahê xistine nav rîzbenda terorîstî 
de.

Sînemakarê Kurd Bulent 
Gunduz ku belgefîmek bi 
navê “Kurdistan Kurd-
istan” çêkiribû, karî ku 
xelata fîlma herî baş ya 
belgefîlman bi dest bixe.

Li gora nûçegihaniyan, 
Piştî vê ku di festîvala 
navneteweyî ya Fîlmên 
sînemagerên cîhanî di 
Londonê de derhînerê 
Kurd Bulent Gunduz karî 
ku xelata belgefîlma herî 
baş bi dest bixe, ragehand 
ku ji ber vê ku Ewropî di 
pirsa Kurd de durû ne, ez 
vê xelatê wernagrim. 

Navbirî ragehand ku 
herçend ez bi vê helwesta 
xwe nikarim boçûna 
Ewropiyan li ser pirsa 
Kurd biguherim, lê dîsna 
jî bi boçûna min ew biryar 
biryarekî baş û di cihê xwe 
de bû, jiber ku di welatên 
Ewropî de, hunermend 

Sînemakarê Kurd Bulent Gunduz xelata  Ewro-
paiyan wernegirt

dikarin ku bandorê li ser fikra siyasetvanan û birêve-
birêbên welatan danên, û di vê festîvalê de jî gellek 
sînemagerên Ewropî beşdar bûn, lewra wernegirtina vê 
xelatê dikare bandora xwe li ser beşdaran danê, û ew jî 
vê mijarê dikarin bi siyasetmedarên xwe re bas bikin. 

Navbirî herwisa got pêştir jî min ew xelatên ku wer-
girtibûn, min pêşkêşî wan zarokan kirine, ku ku yan 
penaber bûne, yan jî li ser riyan jiyana xwe ji dest dane, 
yan jî şehîd bûne. 


