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Mihemedsalih Qadirî endamê 
Komîteya Nawendî a PDKÎ

Hêzên ewlekariyê ên rejîma Îranê di 
hemberî peyama newrozî ya PDKÎ 
de dijkiryarê ji xwe nîşan didin

Peyama newrozî ya sekreterê giştî ê 
PDKÎ tirs xistiye nava dilê kirêgirtiyên 
rejîmê di Kurdistanê de. 

Spaha Pasdaran li bajarê Seqizê de, bi 
danîna tîmên taybet ji kirêgirtiyên xwe 
di van navçeyan de, û şandina wan bo 
gundan, hewl dide ku xwe bihêz nîşan 
bide. 
Beşek ji berpirsyarên rejîmê jî hewl 
didin bi belavkirina ard, şekir, birinc û 
…hwd, di nava xelkê herêmê de, û bi 
dana soza pêkanîna reforman û zêdeki-
rina xizmetguzariyan û avedankirinê, 
bala xelkê bikêşin aliyê xwe, lê ew 
kiryara wan digel pêşwaziya sar û sir 
ya xelkê herêmê berbirû bûye. 
Her di vê çarçoveyê de, û li gora 
hinek nûçeyên bawerpêkirî, besîcî 
û caşên rejîmê di navçeya Banê di 
amadebaşiyê de ne, û piştî peyama 
newrozî ya sekreterê giştî ê PDKÎ 
binkeyên xwe ên leşkerî tejî ji serbaz 
kirine.
Hêjayî basê ye ku di hefteya borî de, 
Mihemed Pakpûr fermandarê hêza 
bejahiyê  a Spaha Pasdaran a rejîmê 
li konferanseke çapemeniyê di Zahi-
danê de tevî îşarekirina ne rasterast 
bi tirsa rejîmê ji berbirûbûna digel 
pêşmergeyên Kurdistanê ragehandibû: 
‘Hinek ji kiryarên xwe, yan jî hinek ji 
mijarên girêdayî bi Bakura Rojavaya 
Îranê em nikarin di ragehandinên giştî 
de bas bikin’. 
Her di vê derheqê de di van rojên 
dawiyê de bû ku ‘Nawenda Xwendin 
û Lêkolînên Siyasî’, a ser bi nawendên 
Îtila’atî ên rejîmê, pirtûkek li ser PDKÎ 
bi pênûsa Mehmûd Nadirî çap û belav 
kir.
Sekreterê giştî yê PDKÎ di peyama 
newrozî ya xwe de bas ji şandina hêza 
pêşmerge bo navxwe ya welat kiribû, û 
ragehandibû hekî dijmin bixwaze êrîşî 
ser pêşmergeyên me bike, emê bi tundî 
bersiva êrîşên wan bidin. 
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S e r g o t a r

Kerîm Perwîzî

Afirandina 
derfetê

Civaka Kurdistanê wekî hemû 
civakeke din, ne kêmtir û ne zêdetir, 
xwediyê mafê wekhev e, bona vê ku 
xwe wekî neteweyeke xwedî serwerî 
pênase bike, û hevterazê neteweyên 
din ên cîhanê biselimîne ku ne zê-
detir, û ne jî kêmtir ji wan, xwedî maf 
e, û bi xwe diyarî dike, ku çawa di 
piratîkê de jî kar bo vê yekê bike.
Di pêxema desteberbûn û selimandina 
“hebûn” û mafeke bi vî rengî her 
civakek û yek ji wan, Kurdistan dibe 
xebatê jê re bike, û nirxa vê xebat û 
daxwaz, û azadiyê jî bide.

Heya vir cihê pirsyarê nîne, û zelal 
dixûye, lê di nawerokê de kî dibe vê 
xebatê bixe ger, û di pêxema gihîştina 
bi hêviya mafê wekhevîbûna netew-
eyî de, rê diyarî bike, û rê nîşan bide, 
eva dibe cihê pirsyarê, ku renge 
bersivên curbicur ji bo vê pirsê hebin, 
lê di yek besivê de, tu xatircem î, 
ku bona rêxistina xebatê û enirjiya 
civaka Kurdistanê, bona selimandina 
maf û azadiyan, rêkxiraw û karê hizbî 
û rêkxistinî hewce ye. 
Hêz û enirjiya pengxwarî (pen-
davbûyî) ya di nava civakê de, renge 
di derfet û qonaxên cuda de xwe nîşan 
bidin, û şiyana xwe ya hêzê, di pratîkê 
de nîşan bidin, lê ew hêz demekê 
berdewam dikarin kar bikin, û keda 
wan xesar nabe, ku ji aliyê rêkxiraw 
û hizbekê ve, bêne organîzekirin, û 
hizba xebatkar hem ji derfetan mifahê 
bistîne, û hem jî enirjiya xwe bi kar 
bîne, û di encamê de rêberiya bizavê 
bike, da ku jihevbelavî û dubarekarî, 
civakê tûşî bêhêvîtiyê neke, û nirxên 
ku têne dayîn xesar neçin.
 Di vê pêxemê de ye ku di peyama 
newrozî ya PDKÎ de hatiye: “Em dix-
wazin ku îsal vê derfetê ji we re pêk 
bînin, da ku di sala nû de,tevlî refên 
pêşmergeyên Demokrat bin, bona 
destpêkirina jiyana serbilindane, û bi 
cih hêlana serşorî û paşvemayînê”.

Xala girîng ya vê hevokê eva ye ku rû li ciwanên welat dibêje ku “Em wekî PDKÎ vê derfetê ji we re pêk tînin, da ku tevlî xe-
batê bin, û di pêxema jiyana serbilindane de hêzên xwe komî ser hev bikin”. 
  
Di vir de pêdagirî li ser erka sereke û girîng ya partiyeke şoreşger û xebatkar hatiye kirin, ku ew rêkxiraw dibe derfetê biafirîne, 
da ku mirovên di nava civakê de, di pêxema avakirin, û bi cih gehandina xewn û xeyalên xwe de, pêngavên bi kiryar hilgirin, û 
ger partiyeke bi vî rengî tunebe, yan jî hekî ew partî erk û karên xwe bi başî encam nede, hem enirjiya civakê xisar dibe, û hem 
jî tovê bêhêvîtî û xemsariyê di nav welat de belav dibe.

Çar kes ji dost û endamên PDKÎ di bakura Kurdistanê de, di bûyerekê 
de canê xwe ji dest dan

Bi sedema hiloşîna avahiyekê, 
çar kes ji dost û alîgirên 

PDKÎ canê xwe ji dest dan.

Li gora nûçeya ku gihîştiye malpera 
Kurdistanmedia, li gundê “Hêrmî” 
ya ser bi bajarê Gewerê a parêzgeha 
Hekariyê li Bakura Kurdistanê, bi 
sedema hiloşîna xaniyekî, çar kes ji 
heval û endamên PDKÎ canê xwe ji 
dest dane.
Di vê bûyera tal de “Emîrxan” yek 
ji dostên nêzîk ên PDKÎ û ser bi 
malbateke şoreşger, Se’îd Mehmûd-
nijad kurê Mistefa endamê PDKÎ, û 
xelkê gundê “Gêçê” a ser bi herêma 
Somaya Urmiyê, canê xwe ji dest dan, 
ku Se’îd Mehmûdnijad her di destpê-

Şandeke PKK’ê serdana Deftera Nûnertiya PDKÎ li Hewlêrê kir

Kurdistanmedia: Şandeke beşa Pêwendiyan 
a PKK’ê serdana Deftera Nûnertiya PDKÎ 

li hewlêrê kir. 

Roja çarşemî 13’ê Nîsanê heyeteke beşa Pêwendiyan 
a Pkk’ê bi serperestiya Dr. Husên Ehmed, serdana 
ofîsa Nûnertiya PDKÎ li Hewlêrê kir, û ji aliyê Mi-
hemed Salih Qadirî berpirsê beşa Pêwendiyan a PDKÎ ve hate pêşwazîkirin. 
Di vê hevdîtinê de, rewşa herêmê hate gengeşekirin, û bas ji pîlanan û alîkariyên çend alî ên di navbera dagîrkarên Kurdis-
tanê li dijî tevgera Kurd, û hewla pêkanîna astengiyan li ser riya serkevtinên Kurdan di her yek ji beşên Kurdistanê de hate 
kirin.  Di dawiya vê hevdîtinê de, herdu aliyan li ser berdewamiya pêwendiyan, û hevahengiya zêdetir di navbera xwe de 
bona karên meydanî pêdagirî kirin. 

ka şoreşa Kurd li Rojhilat tevlî refên pêşmergeyên 
PDKÎ bibû. 

Navbirî kesekî dilsoj bû, û pileyên nizamî û 
pêşmergatiyê yel li pey yekê derbaz kirin, û di 
hemû erkên xwe yên serpelî, serdesteyî û serlikiyê 
de serkevtî bû. Se’îd Mehmûdnijad di sala 1367 
(1988)’an de, li gundê “Hêrmî” digel keçeke mal-
bata Emîrxan jiyana hevpar pêk anî, û her li wir jî 
bi cih bû, û heya dema koça dawiyê jî, yar û hevalê 
pêşmerge û PDKÎ bû, û bi vê riyê emegdar ma.
Hêjayî basê ye ku di kuştara bikom ya “Gêçê” de ku 
13 kes şehîd bûn, her hemû jî xizm û kes û karên Se’îd bûn, ku birayekî wî jî di 
vê kuştara bikom de ji aliyê hêzên rejîma Îranê ve hate kuştin.
Sîdar Mehmûdnijad kurê Se’îd temen 13 sal, û Es’d Bawî ji malbata Emîrxan di 
vê bûyerê de canê xwe ji dest dan.
Gundê Hêrmî cihê bêhnvedan û stargeha pêşmergeyên demokrat di demên dijwar 
de bûye. 
PDKÎ sersaxiyê dibêje malbat û xizm û kes û karên wan çend dost û endamên 
PDKÎ, û xwe şirîk û hevparê xem û kesera wan dizane.

Di hevdîtina HAK-Par û PDKÎ de, rewşa Kurdistanê hate gengeşekirin

Heyeteke HAK-Par’ê serdana Deftera Nûnertiya 
PDKÎ di bajarê Hewlêrê de kir.

Roja Duşemî 11’ê Nîsana 2016’an heyeteke Partiya “HAK-
Par”ê, bi serperestiya Letîf Epozdemir cihgirê serokê HAK-
Par’ê serdana Deftera Nûnertiya PDKÎ di bajarê Hewlêrê kir, 
û ji aliyê rêzdar Mistefa Hicrî sekreterê giştî ê PDKÎ ve hate 
pêşwazî kirin.

Di vê hevdîtinê de, Mistefa Hicrî bas ji vê kir ku di her cihekî de mecala xebata medenî û yasayî hebe, hewce bi xebata 
tundûtîj nake, û çê dibe ku bi xebata aştîxwazane û siyasî bona bidestxistina mafên gelê Kurd têkoşîn bê kirin. 
Hicrî herwisa pêdagirî li ser hewla nêzîkbûna hêz û aliyên siyasî ên welatparêz ên Bakura Kurdistanê kir bi armanca bandor-
danîna li ser pêvajoya ber bi pêşvebirina xebata gelê Kurd di Tirkiyê de. Sekreterê giştî ê PDKÎ herwisa qala pîlanên rejîma 
Îranê û neyaran bi armanca pêkanîna tevdanîkariyan di herêmê de, û pêkanîna nakokiyan di navbera hêz û aliyên siyasî de 
kir.

Heyeta Hak-Par’ê jî tevî bi girîng zanîna boçûn û dîtingehên PDKÎ, ronahî xiste ser dawî guherînkariyan û rewşa Bakura 
Kurdistanê, û pêdagirî li ser berdewamiya pêwendiyan û alîkariya di navbera wan, digel PDKÎ de kir. 
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Ragehandina peyama newrozî ya 
rêzdar sekreterê giştî ê PDKÎ 

ku digel pêşwaziya germ ya gellek 
ji çalakên siyasî û texên cur bi cur 
ên civatên xelkê Kurdistana Rojhilat 
berbirû bû, gengeşeyeke zêde jî di 
nav kom û civat û medyayên Îranî di 
navxwe û derveyî welat pêk anî, ku 
her yek ji wan  ji dîtingeha boçûn û 
şiroveya xwe ve bo xebata Kurd di vê 
beşê de û ji bo mafên wê yên rewa, 
ew peyam şirove kirine. 

      Beşek ji mîdyayên Farsîziman ku her 
wekî hertim nîgeranê parvebûna xaka 
Îranê ne, û her hawareke Kurdan û 
neteweyên din ên mafxwaz ên Îranê 
û her cure xebateke wan neteweyan 
nîgeraniyên wan bihêz dike, bi çavê 
şik û guman ve ew peyam nirxandin, 
ku me jî çavnihêriyeke dinê ji wan 
tunebû, jiber ku di tewahiya dîroka 
xebata Kurd bo gihîştina bi mafên 
zewtkirî ên xwe de, û bi taybetî 
xebata 70 salan a PDKÎ de, ji bilî vê 
bîrtengiya xwe, bîrkirineke din ya 
wan di biyavê mafê Kurdan, bi vî qasî 
ku ew ji xwe re bi rewa dizanin, û 
heya kêmtir jî me nedîtiye. 
  
Lê eva ku em anîne ser vê baweriyê 
ku derheq vê mijarê de em dengê 
xwe derxînin, eşkerekirina hinek ji 
bîrûboçûnan yan baştir e ku em bêjin 
hinek dijkiryar ji aliyê birêz Xalid 
Ezîzî ve bûn, (ku em hêvî dikin ew 
bîrûboçûn, ên partiya wî nebin, û yên 
şexsî bin). Herçend ku kak Xalid di 
bersiva pirseke kanala televîzyonî ya 
“Kurdistan24” de dibêje: “Ew qisên 
ku di civîna nûnertiya Hikûmeta 
Herêma Kurdistanê li Fransayê de 
kiriye, di bersiva gotinên kak Mistefa 

Rohnkirinek li ser gotinên vê dawiyê ên rêzdar Xalid Ezîzî

Hicrî de nebûye”. Lê kî ye ku peyama 
newrozî ya sekreterê giştî ê PDKÎ 
xwendibe, û guh lê bibe, û gotinên 
kak Xalid wekî bersiva vê peyamê 
nezane?
 
Xwe hekî kak Xalid berpirsatiya wî 
ya siyasî tunebaya, û wekî takekê 
boçûna xwe derheq vê peyamê (ew 
jî bi vî rengî) eşkere kiriba, cihê 
nîgeraniyê nebû, û hewcehiya wê bi 
bersivdayînê jî nebû, herwekî çawa 
ku hinek kesên din ew peyam erênî 
yan jî nerênî şirove kirine, û di boçûn 
û ramana xwe de azad in, û dadweriya 
(qezaweta) dawiyê ji xelkê re dimîne, 
lê kak Xalid wekî sekreterê aliyekî ku 
dijberê Komara Îslamî ye, û boçûnên 
wî wekî boçûnên partiya wî hesab li 
ser tê kirin, ew şêwe gotin bi dûr ji 
vê ku heya çi qasî rast yan nerast bin, 
herwekî ku bixwe dibêje li ser çend 
bingehên rastbînane hatina raçandin 
(ku eva jî di cihê xwe de cihê gengeşê 
ye) di naweroka xwe de hilgirê çendîn 
peyamên nerênî ne:   

1. Nakokiyên bi hev re di nawerokê 
de
Kak Xalid her bona vê ku dijkiryara 
xwe di hemberî peyama newrozî ya 
sekreterê giştî ê PDKÎ de nîşan bide, 
û bi xeyala xwe ji buhagiraniya vê 
peyamê kêm bike, bi bêy vê ku bi 
hûrbînî bala xwe dabe vê peyamê, ji 
xwe re wisa daniye ku di vê peyamê 
de PDKÎ radigehîne ku pêşmergeyan 
dişîne navxwe ya welat bona vê ku 
êrîşê bikin ser hêzên rejîmê û meselen 
gundekî azad bikin û … ketiye nav 
axivtinên neteba bi awayekî berfireh, 
bi armanca retkirina vê armanca 
wehmî, bi bê tu hewcehiyekê. 

Îca bona retkirina vê egera bi guman 
(îhtimala bi guman) hewl dide ku bel-
geyan bîne. Navbirî di gotûbîja digel 
“Kurdistan 24” de emir dike: “Xebata 
çekdarî ji dest me tê, û me tu carî ret 
nekiriye, û di hemû derfetekê de jî 
me bi kar aniye”. Herwisa dibêje ku: 
“Hêza pêşmergê Kurdistanê, berhema 
xebateke dûr û dirêj û mêjîn ya Parti-
ya Demokrat e, û hêza hêza pêşmerge 
dibe bimîne, û bihêztir jî be, jiber 
ku xebata Partiya Demokrat li dijî 
Komara Îslamiya Îranê, xebateke 
çend alî ye”, di beşeke din de dibêje: 
“Di çend salên borî de pêşmergeyên 
PDKÎ bi şahidiya xelkê Kurdistanê, di 
kûrahiya herêmên Rojhilata Kurdis-
tanê de bûn, û derbe li hêzên Komara 
Îslamiya Îranê dane, û me şehîd jî 
dane”. Xwe eva ku heya vir kak 
Xalid Ezîzî bas jê kiriye, ducarîkirina 
peyama newrozî ya sekreterê giştî  ê 
PDKÎ ye, lê bi zimanekî din. Hekî ew 
tişt bo kak Xalid û partiya wî rewa 
bin, çima bo partiyeke din wekî PDKÎ 
nerewa ye, û dibe bihê retkirin? Ew 
heqaniyet û ne heqaniyet ji kuderê ve 
çavkanî digre?

Hekî rexneyên kak Xalid li ser vê 
yekê ne ku Mistefa Hicrî bi peyama 
xw eya newrozî şerê çekdarî ji şaşeya 
televîzyonan ve ragehandiye, lê ew 
xebata çekdarî ji şaşeya televîzyonê 
ve ranagehînin, bes çima bixwe ji 
şaşeya televîzyonê ve bas ji pêşmerge, 
xebata çekdar di navxwe ya welat, 
derbelêdana li hêzên Komara Îslami-
ya Îranê, û …hwd dike, û pêştir ji ji 
televîzyona xwe ve (Kurd chanal)’ê 
ve, ew çalakiyên xwe bi mezinkirin û 
bi şanazî ve ragehandine?

Ji gotinên Kak Xalid re wisa dixûye 
ku PDKÎ di heyama nêzî 40 salên borî 
de ku di beşeke zêde ya wê heyamê 
de em yek hizb bûn, heya wê demê 
ku ew ji hizbê veqetiyan, ji vê yekê 
tênegihiştiye ku xebata çekdarî “hew-
cehiya wê bi amadekariya leşkerî 
heye”. Her di doma vê hevokê de jî 
dibêje ku: “Hewcehî bi hevahengiya 
di navbera aliyan de heye”.

Bêguman pêkanîna hevahengiyê di 
navbera hêzên Kurdî ên dijberî Ko-
mara Îslamî de karekî gellek baş e, lê: 
-Yekem pirsyar ku di vir de tê pêş, 
ew  e ku gelo aliyê kak Xalid ji wan 
çalakiyên ku pêştir îşare pê kirin, tu 
hevahengiyek digel aliyan kiriye? 
Hindî ku em bizanin aliyê kêm digel 
PDKÎ çi hevahengiyek nekirine, hekî 
digel aliyên din jî hevahengî kiribin, 
em nizanin, lê wisa naxûye ku heva-
hengiyek hatibe kirin. 

 -Ya duyem, Xeynî vê yekê gelo ew 
şêweya bîrkirinê ya kak Xalid tu 
riyekî bona hevahenngîkirina digel 
aliyên din dihêle?
Ji wan hemû qisên nakok, mirov 
dikare du peyaman wergire-ku em 
hêvîdar in merema kak Xalid ew yek 
nebûbe: 

A: Rejîma Komara Îslamî nîgeran 
nebe ji ber ku: “bi vê pirş û belawiya 
ku niha di nava hizbên Rojhilata 
Kurdistanê de heye, xebata çekdarî 
serkevtî nabe, û di vê rewşa niha de, 
hekî em bikarin gundekî jî rizgar 
bikin, gellek zehmet e ku em bikarin 
vî gundî di destên xwe de ragirin û 
bi rê ve bibin” bi vî awayî serbarê 
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Lê rastiyên di nava ci-
vaka Kurdistana Îranê, be-
revajiyê eva ku Kak Xalid jê 

têgihîştiye, pêk tê ji hêvîdari-
ya bi xebatê, xebata li dijî 

rejîmê, û retkirina siyasetên 
dijî gelî ên hikûmeta Komara 

Îslamî.

pesna pêşmerge xeteke tunekirinê jî 
bi ser de dikêşe, jiber ku bi baweriya 
navbirî ew xebat (xebata çekdarî) 
serkevtî nabe. 
 B- Peyamek jî bo xelkê Kurdistanê 
ye, bi vê wateyê ku jiber ku xebata 
çekdarî serkevtî nabe, û serê xwe ber-
din û guhdarî rejîma Komara Îslamiya 
Îranê û rênîşandanên rêberê Misil-
manên cîhanê (weliyê feqîh) bin, û ew 
qas xwe mandî nekin, aliyê kêm çav 
bibirin encama hewl û tekoşîna kar-
bidestên bajaran, û nûnerên meclisa 
rejîmê ku berevaniyê ji mafên netew-
eyî bikin, wekî van rênîşandanên 
ku kak Xalid li peyama newrozî ya 
xwe de bi vî rengî didan: “Herwisa 
erk li ser milên şêvra bajaran û ser 
nûnerên Kurd, û li ser nûnerên Kurd 
di parlementoya Îranê de ye, ku li 
wir nûnertiya nevçeya xwe dikin, 
bala xwe bidin navçeya xwe, ew li 
wir hene, ew di encama dengê xelkê 
herêma xwe li wir in, serbarê girê-
dayîbûna navçeyî,  girêdayîbûna milî 
jî hene, ku girêdayîbûna millî ew in 
ku ew berevaniyê ji mafên neteweyî 
ên xwe bikin”. 
 
“Herwisa erkê dixin ser milên Şêvra 
bajarn, li ser nûnerên Kurd li par-
lementoya Îranê, ku li wir nûnertiya 
herêmên xwe vekin, û avirekê li 
herêmên xwe bidin, hekî ew li wir 
hene, di encama dengê xelkê xwe de 
li wir in. Serbarê girêdayîbûna wan ya 
herêmî, girêdayîbûna wan ya netew-
eyî jî heye, ku dibe bergiriyê ji mafên 
xwe yên neteweyî bikin”.

Xwe hekî tu yek ji wana jî bibandor 
nebûn, “Xelkê Kurd di Kurdistana 
Îranê de heqê xwe ye, ku vî mafî ji 
xwe re bihêle, ku di çarçoveya qada 
navdewletî de jî, jiber ku hatiye qe-
bûlkirin, û tişteke mirovî û yasayî ye 
jî, hawara xwe bibe ber dengê xelkê 
xwe, û referandomê bike”. (Peyama 
îsal ya newrozî a Kak Xalid Ezîzî).
Eva jî soza deynekê ye ku bi xelkê 
tê dayîn, bêy vê ku dem û çawaniya 
birêvebirina wê diyar û xûya be, jiber 

ku dema 
xebat çekdarî 
serkevtî nabe, 
kak Xalid her 
bi hêza par-
lemantarên 
Kurd û civata 
bajaran, vê 
referandomê 
bi ser Ko-
mara Îslamî 
de disepîne? 
Yan riyekî 
din heye? 
Bi vî rengî 
em dibînin 
ku peyama 
newrozî ya 
birêz Kak 
Xalid Ezîzî 
û ew çend 
gotûbêjên 
piştre, 
ku hemû jî bona retkirina peyama 
sekreterê giştî ê PDKÎ bûne, tejî ne 
ji nakokî û dubendî, çandina tovê 
bêhêvîtiyê, û bêhêznîşandana xelkê 
Kurdistana Rojhilat, û ji aliyekî din 
ve moralbexşîna bi Komara Îslamiya 
Îranê, di hemberî zindîbûn, û xebat-
kariya vî xelkê de ku di heyama nêzîk 
bi çi salan stem û zordariya vê rejîma 
hov de, berxwe dane, û baca wê jî, 
dana bi hezaran şehîd û birîndar û 
girtin û derbiderî bûye.

Herwisa ew şêwe boçûna, û bênirxki-
rina xebat û tekoşîna bi hezaran 
pêşmergeyên refên xebata li dijî 
Komara Îslamiya Îranê ji destpêkê ve 
heya niha, digel wan pêşmergeyên 
ku di nav refên Partiya Kak Xalid de 
şehîd bûne, yan ên ku her ji niha ve di 
bin serkirdayetiya rêzdarî de xebatê 
dikin, û hejmareke berçav jî ji wan 
hemû temenê xwe yê ciwaniyê bi 
şanazî ve di vê riyê de gorî kirine. 
 Serbarê hemû vana jî, ew boçûna 
digel nawerok û cewherê pirograma 
siyasî ya partiya kak Xalid jî nateba 
ye, ku tenê çend mehan berî niha di 

kongireya wan de hatiye pejirandin, 
wekî: “Di rewşeke bi vî rengî de par-
tiay me li ser vê baweriyê bû ku dibe 
em bala xwe û xelkê xwe û aliyên 
din jî bo aliyê vê rastiyê rabikêşin ku 
hêz û şiyana siyasî û xebatkarane, ya 
Rojhilat berî her tiştî bona bihêzkirina 
vê para Kurdistanê bê danîn”…. “Em 
xweragirî û xebata çekdarî bi mafê 
xwe wekî neteweyeke xwedî mafê 
çarenûs dizanin, jiber ku ew rejîm 
bedela derfeta çareseriya siyasî bi 
awayên herî honvane me serkut dike. 
Lewra em vê xebatê bi mafê rewa û 
heya erka li ser milê xwe jî dizanin”. 

Lê rastiyên di nava civaka Kurdistana 
Îranê, berevajiyê eva ku Kak Xalid 
jê têgihîştiye, pêk tê ji hêvîdariya bi 
xebatê, xebata li dijî rejîmê, û retki-
rina siyasetên dijî gelî ên hikûmeta 
Komara Îslamî, ew rastiyên ku tîmên 
pêşmerge di navxwe ya welat ji moral 
û hezkirina xelkê bona domandina xe-
batê, bi çavên xwe dîtine, û bi dil hest 
pê kirine, û bê guman pêşmergeyên 
partiya wê, digel Kak Xalid jî bas jê 
kirine. 

Em ji vê yekê xatircem in, ku xelkê 
Kurdistanê gellek ji vê yekê hişyartir 
in, ku bi van cure axivtinan ji aliyê 
her kes û aliyekî ve be, morala xwe 
ji dest bidin, û ji rê û şopa rastîn ya 
xebat bona bidestxistina mafên xwe 
poşman bibin, lê bêguman çavnihêri-
ya wan jî ji partiyên siyasî ên dijberî 
Komara Îslamî û bi taybetî rêberiya 
wan ew e ku wan bi pêşerojê hêvîdar 
bikin, û moralê bidin wan, ne eva ku 
îrade û morala wan têk bişkînin, û 
wan ji derbazbûyiya pirr ji xebat û 
qurbanîdanê poşman bikin, û di vê 
derheqê de gellek qise bo gotinê hene, 
lê carê her ew qas bes e.

 Di dawiyê de cardin, em dibêjin ku 
em hêvî dikin ew boçûnane dûr bin ji 
boçûnên partiya Kak Xalid û navbirî 
cardin bîr ji encamên nîgatîv ên wan 
şêwe boçûnan û axivtinan bike. 

PDKÎ 
Komîsyona Ragehandinê

15.01.1395
03.02.2016
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Mihemedsalih Qadirî

Herwekî ku em agehdar in, roj nîne 
ku bi sedema siyasetên dijminkarane 
ên rejîma Komara Îslamî, gelê Kurd 
li Rojhilata Kurdistanê berbirûyê 
girtin, kuştin, bidarvekirin, ketina li 
ser mayînên çandî (mînên veşartî) 
ên rejîmê û maddeyên hişber, bêkarî, 
destengî, xemokî û destdirêjiya li ser 
kerameta keç û jinên Kurdistaniyan, û 
zext û givaşa dem û dezgehên ewlek-
arî û ajanên vê rejîmê nebin. Ew yek 
bûye sedema vê ku rûmeta jiyanê, û 
bîrkirina li pêşerojê, dîmeneke terajîk 
bi xwe ve bigre, bi awayekî ku tu der-
fetek ji jiyanê re nemîne. Di heman 
demê de hekî em bi hûrî li karnameya 
36 salên borî ên rejîmê binêrin, ne di 
felsefe û lojîka wilayeta Feqîh, û ne jî 
di yasa û stratejiya Komara Îslamiya 
Îranê de, cuda ji kuştar û serkutê, tu 
mafeke din ji bo neteweya Kurd, û 
pêkhateya neteweyî, û ayînên din 
nahê dîtin, lewra ew pirs tê pêş, ku 
gelo baştirîn bersiv bo vê rejîma ku bi 
eqliyeteke hovane bersiva daxwazên 
rewa ên gelê me dide, çiye?
 
Ji aliyekî din ve em dibînin ku ser-
barê hemû pîlan û astengiyên emnî, 
û metirsiyên vê rejîmê li ser canê 
wan, xelkê bêzarbûyî ê Kurdistanê, 
hişyartir û yekgirtîtir ji caran, û 
cesûrane û lehengane, ji derfetên cur 
bi cur mifahê distînin, û bi bilindki-
rina dengê nerazîbûnê û berevanîkirin 
ji mafên medenî û neteweyî, kabûsa 

Kurdistanmedia: “Luqman 
Rehmanî” endamê PDKÎ li 

bajarê Bokanê koça dawiyê kir.

Luqman Rehmanî endamê PDKÎ roja 
25’ê Xakelêweyê, li gundê Rehîmxan 
a ser bi bajarê Bokanê di temenê 
48 saliyê de bi sedema nexweşiya 
penceşêr koça dawiyê kir.

Çima “Rabûn” û qonaxa nû ya xebatê?

Endamekî PDKÎ li Bokanê koça 
dawiyê kir

tirs û bêdengiyê di hemberî rejîmê de 
dişkînin. Bi vî awayî em dibînin ku 
xelkê Kurdistanê bi xwedîderketina 
ji îrade û nasnameya neteweyî û 
nîştimanî ya xwe, biryar dane ku êdî 
di bin barê koletî, bedbextî û bênas-
nameyiyê de jiyanê nekin, û bona 
bidestxistina mafên xwe, bi xebata 
cemawerî û medenî, tirs û sama tarîtî 
û zexta vê rejîmê, di kok û binetarê de 
dakutin û biherifînin. 

Ew rastiya vê yekê dibêje me, ku zû 
yan direng, rejîma Îranê bi sedema 
kelekebûna zulm û zorî û bêdadiyê li 
ser hev, nêzî lêva kendalê jinavçûnê 
dibe, û hekî her bi vî awayî dirêjiyê 
bide siyasetên xwe, û ber bi qebûlki-
rina nasnameya neteweyî ya netew-
eyên Îranê û demokratîzekirina welat 
pêngavan hilnegire, dûr nîne ku di 
pêşerojê de wekî Îraq û Sûriyê ber 
bi perçe perçebûnê ve here. Rastiya 
vê boçûnê jî ji vir ve çavkanî digre, 
ku em dibînin neteweyên bindest roj 
bi rojê zêdetir girîngiyê didin nas-

nameya xwe, û rizgariyê dikin xudîka 
daxwazên xwe.
 
Di pêxema bersivdayîna bi vê hew-
cehiya dîrokî, civakî û neteweyî, em 
dibînin ku PDKÎ bona bilindragirtina 
îradeya serweriya gel û nîştiman, di 
peyama newrozî ya îsal de “Diruşma 
pêkvegirêdan axebata çiya û bajar” 
kiriye hêvinê xebata vê qonaxê. Di 
vî warî de em dibînin ku PDKÎ  bi 
şirovekirin û berhevdana jîrane ya 
vê rewşê, dixwaze ku riheke nû bide 
xebata di Rojhilata kurdistanê de, û 
îradeya gelê Kurd bona vegerandina 
serweriyê, bike xemeke rojane ya 
xwe, û bi xwedîderketina ji resaleta 
dîrokî ya xwe, bê qadê (dakeve 
meydanê), da ku bêje civaka Kurdî 
ku,ew di şerê li dijî dagîrkariyê de, ne 
bi tenê ne, û dixwaze ku vê peyamê 
jî bigehîne dagîrkaran ku em bona 
parêzgarî ji keramet û mafên mirovî 
ên gelê Kurd û hevwelatiyên Kurd-
istanê, piştqahîm in bi hêz û şiyana 
ciwanan, û civatên xelkê Kurdistanê 

dibin parêzvanê hemû beşên jiyana 
îro û pêşerojê ya gelê me. 
  
Bi vî awayî em dibînin ku PDKÎ 
navnîşaneke bawerpêkirî ji xelkê 
Kurdistanê re ye, û bi vê “Rabûn”a 
xwe, mizgîniya qonaxeke nû ji xebat 
û berxwedaniyê li dijî rejîma terorîst 
û dijî mirovî ya Îranê, dide xelkê 
welatparêz ê Kurdistanê, û malbatên 
serbilind ên şehîda. 

Lewra hewce ye ku jin, ciwan, û 
hemû tex û qat û pêkhateyên cuda, 
yên ku baweriya wan bi serwerî 
û kerameta mirovî û deshilata de-
mokratîk heye, û yên ku dixwazin bi 
berxwedan û xebata li dijî dagîrkariyê 
jiyaneke azad û bextewer û birûmet 
hebin, piştevaniyê ji PDKÎ bikin. 
PDKÎ wekî partiyekê ku dixwaze 
bi piştevaniya Kurdistaniyan vê 
“Rabûn”ê bike hêvinê qonaxeke nû 
ya xebata ji bo azadiya gelê me yê 
bindest. 

 Malbata Kak Luqman sê şehîd di 
PDKÎ de hene. Termê navbirî di nav 
girseya xelkê Rehîmxan û herêmê de 
bi axê hate spartin.

PDKÎ sersaxiyê dibêje malbat û 
xizm û kes û karên navbirî, û xwe bi 
hevparê xema wan dizane. 
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Kurdistana Rojava ber bi çi Aqarekî ve diçe

Evê ku di salên derbazbûyî de dihat 
gotin ku sedsala 21’an, sedsala Kur-
dan e, xeyal û xewn nebû, belkî hêdî 
hêdî dibe rastiyeke dîrokî. Bi sedan 
sal e ku netewa Kurd di pêxema 
bidestxistina mafên netewî û mafê 
qedera xwe xebatê dike, lê di salên 
borî de helkewteya cuxrafî ya Kurdis-
tanê karek wusa kir ku, Kurd negîje 
mafên xwe.

Piştî sala 1991’an, xewna Kurdên 
Kurdistana Başûr bûye rastî û niha 
ber bi qonaxek çarenivîssaztir ve diçe. 
Her parçeyek Kurdistanê bi sedema 
hebûna deshilateke ciyawaz ya siyasî, 
taybetmendiya xwe heye, lê hemû 
dagîrkerên Kurdistanê li ser çewsan-
din û binpêkirina mafên Kurdan, yek 
deng û yek helwêst bûn.

Piştî destpêbûna şoreşa azadîxwaziyê 
li sala 2011’an li dijî dîktatoriyeta 
rejîma “Be’is” ya Sûriyê, pêşeroja 
Kurdan di vê şoreşê de û di Sûriyê 
de, derket rojevê. Gereke Kurdan 
çawa rêkxistina xwe kiribana, da 
ku bikariban hebûna xwe ya netewî 
misoger bikin, ew jî di Sûriyeya pir 
ji şer û pevçûn de, ku bi destê şerê 
navxweyî ve dinale.

Bêguman waneya yekemîn û herî 
girîng ya dîroka Kurdistanê eva bû 
ku, hemû hêzên Kurdî bi yekdengî û 
bi hev re, bo diyarîkirina mafê qedera 
xwe li Kurdistana Rojava xwe berhev 
û amade bikin, lê di sedsala 21’an de 
jî, serbarê lihev civiyana aliyên Kurdî 
bona birêveberiya pêşeroja vê para 
Kurdisyanê, û hewcehiya yekdengî û 
yekgirtîbûna wan, careke din hewlên 
ku hatine dayîn tevî bê encambûnê 
berbirû bûn.

 Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) 
yek alî û bê pişikdarkirina hêz û ali-
yên din, ku beşeke berçav jî Rojavayê 
Kurdistanê pêk tînin, di despêkê de 
sîstema “Kantonan” damezirand, û 
di demsala Buhara îsal de jî, pergala 
“Federaliyê” bo Rojava û Bakûrê 

Sûriyê îlan kirin, lê vê carê jî bê 
pişikdarkirina hêz û aliyên din ên 
Kurdî.

Mixabin ew pêkhateya siyasî ku li 
Rojavayê Kurdistanê hatiye avakirin 
û birêveberiya Kurdistana Rojava 
dike, amade ye tevî hemû pêkhateyên 
din li Sûriyê û herêmê rêk bikeve û 
kar bike, xincî hêzên din ên Kurdî 
ku tewahiya xalên wan ên netewî û 
hevpar û bihev re ne. Eva jî xaleke 
lewaz e ku nebûna piloralîzma 
siyasî nîşan dide û herweha, peyrew 
nekirina demokrasiyê ye di despêka 
çûyîna ber bi pêkhateyek siyasî, di vê 
beşa Kurdistanê de.

Azad Kurdî

Serbarê vê ku pir asayî ye ku ciyawa-
ziya bîr û boçûnên siyasî di navbera 
hêzên siyasî ên Kurd li Kurdistana 
Rojava de hebe, bona çavaniya 
birêvebirina Rojavayê Kurdisanê, lê 
heya ku mala Kurdan di Sûriyê de 
teba û yekgirtî nebin, tê texmînki-
rin ku di pêşeroja siyasî ya Sûriyê 
de, û di qonaxa piştî rejîma Be’is û 
guherînkariyên pêşberî me de, Kurd 
xwediyê deskewtên berçav nebe. Ev 
pirasa han di pêşerojê de wê bo hemû 
parên Kurdistanê ducarî bibe, û gerek 
ji aliyê hemû hêzêzn Kurdistanê ve 
girîngî pê bê dayîn.Tebayî û yek-
dengiya Kurdan li her beşeke Kurd-
istanê, bêguman qursayî û giraniyê 
dixe ser peyama Kurdan li ser asta 

navnetewî û herêmî de.

Serbarê vê ku rexneyên zêde li ser 
herdu aliyan heye li ser çavaniya 
berbirûbûna wan tevî pirsên siyasî û 
çarenivîssaz li Rojavayê Kurdistanê, 
lê çavedêrên siyasî nîgeranê kêşe û 
alozî û yekgirtînebûna di nava mala 
Kurdan de li Rojavayê Kurdistanê û 
wan guherînkariyan in ku, tên çavni-
hêrîkirin di vê para Kurdistanê de û di 
Sûriyê bi giştî de derkevin holê. Jiber 
ku niha hêvî û daxwaza civaka Kurdî 
li Kurdistana Rojava û parên din 
ên Kurdistanê, tebayî û yekdengiya 
Kurdan e, di pêxema dabînkirina 
pêşerojek geş bo gelê Kurd di vê para 
Kurdistanê de.



7Agirî 19-04-2016Rojev

Salih Muslim:
 “Neheqiyê li me dikin, ku 
me bo Jinêvê bang nakin”. Kurdistanmedia: AKP’ê reşnivîsa 

xwe ya derheq rakirina parêz-
bendiya li ser parlementaran, şande 

Nerîna 
Lîderan

“De Mistura”:  “Îranê 
destekî bilind di Sûriyê de 

heye”.

Misbah Yezdî: “Hinek ji 
berpirsyarên dewletî bac 

dane Amerîkayê”.

Kilîçdaroxlo: 
“Emê dengê erê bidin 

reşnûsa rakirina parêzbendi-
yê”. 

Nawenda Xwendin û Lêkolînên 
Siyasî a ser bi nawendên 

Îtila’atî ên rejîmê, pirtûkeke nû li 
dijî xebata neteweya Kurd li Kurdis-
tana Îranê û PDKÎ çap û belav kir. 

Piştî destpêkirina xebata nû a PDKÎ 
û herwisa belavkirina pirtûka “Eqlê 
siyasî ê Îranê, û nasnamexwaziya 
Kurdan” ji aliyê Nawenda Lêkolîna 
Stratejîk a PDKÎ ve, Nawenda 
Xwendin û Lêkolînên Siyasî ên ser bi 
nawendên Îtila’atî ên rejîmê pirtûkek 
nû li jêr navê “PDKÎ” çap û belav kir, 
ku naweroka wê pirtûkê li dijî xebata 
neteweya Kurd û PDKÎ ye. 
Ew pirtûk ji aliyê “Mehmûd Nadirî” 
ve hatiye nivîsandin, ku bi şiroveyên 
nerast, dîroka xebata PDKÎ berevajî 
nîşan daye. 
Di pêşgotina vê pirtûkê de, PDKÎ bi 
lîstikvanê sereke ê şerê Kurdistanê 

Sedema vexwandina balyozê 
Urdunê ji Îranê, hemşêvriya 

derbarê “destêwerdana Îranê di 
nava karûbarên welatên Erebî” de 
bûye. 
 
Di dirêjiya çend mehên borî de eva 
cara duyem e ku Urdun balyozê xwe 
ji Tehranê gazî dike. Wezîrê Para-
stinê yê Erebistanê û Melik Ebdul-
lahê duyem paşayê Urdunê kêmtir ji 
hefteyekê berî niha bi hev re hevdîtin 
pêk anîbûn. 
Li gora nûçegihaniyan her du 
berpirsyarên payebilind li der-
barê “destêwerdana Îranê di nava 
karûbarên Ereban” bi hev re gotûbêj 
kiribûn. 
Piştî vê, pêwendiya dîplomatîk ya di 
navbera Îran û Erebistanê di encama 
êrîşa li dijî balyozxaneya Erebistanê 
di Tehran û Meşhedê de têk çû, 

Piropagendeyên rejîma Îranê li dijî xebata neteweya Kurd  û 
PDKÎ pê danî nava qonaxeke nû de

Reşnûsa rakirina “parêzbendiya parlementaran” hate amadekirin

Urdunê balyozê xwe ji Tehranê vexwand

hatiye naskirin, û nivîsandiye: “Hêşta 
şerê çekdarî li Tehranê digel garda 
şahenşahî dawî pê nehatibû, ku li du 
rojên dawiya serkevtina şoreşa gelên 
Îranê, di 22.11.1357 (1979)’an de, şer 
di Kudristanê de dest pê kir. 
Ew nawenda ser bi nawendên Îtila’atî 
ên rejîmê, herwisa di vê pirtûkê de 
belav kiriye: “Lewra me navê Hizba 
Demokrat a Kurdistana Îranê” hilbi-
jart, jiber ku dîrokeke tal di dîroka si-
yasî ya Îranê de tomar kiriye, û digel 
êrîşa leşkerî  û dagîrkirina xaka Îranê 
hevdem bûye, wate destdirêjiya yekî-
tiya Soviyetê û dagîrkirina xaka Îranê, 
piştî meha Xermanana sala 1320 
(1941)’an û êrîşa rejîma Be’is di sala 
1980’î de”. Di vê pirtûkê de herwisa 
Komara Kurdistanê wekî komareke 

saxte hatiye hesibandin, û nivîsandiye 
ku piştî hiloşîna Komara Kurdistanê, 

navê PDKÎ di dîrokê de winda bû.  
Nawenda Xwendin û Lêkolînên Si-
yasî ên rejîmê sala 1988’an bi arman-
ca berevajînîşandana dîroka şoreşa 
neteweyên Îranê ji aliyê mohreyên 
ser bi nawendên Îtila’atî ên rejîma 
Îranê ve hatiye avakirin.  Ew pirtûk 
û ew belgeyên çewtekar di demekê 
de belav dibin, ku bi şahidiya dîroka 
rast û xebata xelkê Kurdistanê, rejîma 
Îslamî a Îranê, şoreşa gelên Îranê 
talan kir, û Xomêynî biryara cîhadê 
li dijî Kurdan derkir, û PDKÎ jî bona 

bergirî ji keramet û xaka Kurdistanê 
dest bi xebatê kir. 

Erebistanê dest bi hinek hevdîtinên 
dîplomatîk kir, bona vê ku welatên 
kendavê li dijî rejîma Îranê û kiryarên 
wê han bide. 
Piştî vê bûyerê bû ku Behrîn, So-
malî, Cîbotî, Sûdan, û hin welatên 
din, pêwendiyên xwe bi Îranê re qut 
kirin, û Îmaratên Hevgirtî ên Erebî jî, 
pêwendiyên xwe bi Îranê re anîn asta 
herî xwarê. 
Hejmarek ji welatên Erebî ên wekî 
Urdunê jî wê demê balyozên xwe 
bona hemşêvriyê ji Tehranê vex-
wandibûn. 
Hefteya borî jî di dema civîna seranên 
Saziya Hevkariya Îslamî li Stenbolê, 
kêşeyek di navbera Îran û Erebistanê 
de li ser daxuyaniya dawiyê ya civînê 
pêk hatibû.
Rejîma Îranê seba vê ku çar bend 
(xal) li dijî Îranê û xalek jî li dijî 
Hizbullahê di pêşnivîsa daxuyaniya 
navbirî de hatibûn, bi tundî Erebistan 

û hevalbendên wê rexne kirin, û rage-
handin ku ew kiryara wan xizmeta 
Îsraîlê dike.  
Hesen Rûhanî serkomarê rejîma Îranê 
û heyeta bi wî re, di civîna dawiyê ya 
vê rûniştinê de beşdarî nekirin. 
Çend rojê berî niha alîkarê Wezîrê 
Karê Derve yê rejîma Îranê, Ebas 
Îraqçî ragehandibû ku di dema 
gotûbêjên li ser pêşnivîsa vê daxuy-
aniyê de, ku ew civîna bi xanexwêy-
iya (mêhvandariya) Erebistanê bi rê 
ve çû, vîza nedabûne berpirsyarên 
Îranî, û Îran bi neçarî di vê civîn de 
beşdar nebibû.

serokatiya parlementoya Tirkiyê.
Li gora nûçegihaniyan, her di vê 
derheqê de,  Serokê Giştî yê CHP’ê 
Kemal Kilîçdaroxlu jî ragehand ku 
emê reşnûsa amadekirî ji aliyê AKP’ê 
ve bipejirînin, û bi vî awayî wanî jî 
HDP’ê bi tenê hêla. 
Hêjayî base ye ku piştî vê ku Se-
rokomarê Tirkiyê Erdoxan bang li 
parlamentoyê kir da ku parêzbendiya 
yasayî ya parlamenterên HDP’ê 
rake, dewletê dosiyeya parêzbendiya 
yasayî ya 21 parlamenterên HDP’ê, 

û du parlamenterên CHP’ê pêşkeşî 
Komîsyona Dad’ê ya Serokatiya Par-
lamentoyê kiribû. Dozgerê Giştî yê 
Amedê jî daxwaz ji Wezareta Dad’ê 
ya Tirkiyê kiribû, ku parêzbendiya li 
ser Selahedîn Demîrtaş rakin, ji bo 
ku ew bê dadgehîkirin. Dozgerê Giştî 
di nameya xwe de bas ji Kongreya 
Civaka Demokratîk (KCD) jî kiribû, 
ku di 26’ê kanûna sala borî de birêve 
çûbû, û tê de biryara xweseriyê hatibû 
dayîn, û wan kesan jî piştevaniya wê 
biryarê kiribûn.
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Behar Rostemî: “Di temenê 16 saliyê de min dest kir bi karê teşkîlatî (rêkxistinî)”.

H: Arif Vêlzî

Behar Rostemî: “Di temenê 16 saliyê 
de dest kir bi karê teşkîlatî”.
Xebata di nava xebatê de, wate 
du caran xebat bi hev re, her çiqas 
zehmet jî be, lê hêj şêrejin, keçên 
welatparêz û dayîkên dilsoz ên 
nîştiman Kurdan, hewlê jê re didin û 
dibêjin ku heya gehiştina bi her du ar-
mancên xwe, destan ji her du xebatan 
bernadin.
Xebata yekem xebata di pêxema 
azadiya Kurd û Kurdiatanê de ye, û 
xebata duhemîn jî xebata di pêx-
ema wekhevî û îdaleta civakî ya di 
navbera jin û mêran de, di civaka 
mêrsalar ya Kurdistana û Rojhilata 
Navîn bi giştî de ye.
 Behar Rostemî yek ji wan şêrejinên 
Kurd e ku, serbarê vê ku eva 24 sal 
e di pêxema azadiya gelê xwe de 

xebata siyasî di nava refên Hizba De-
mokrat de dimeşîne, lê di wan salan 
de berdewam di pêxema dabînkirina 
wekhevî û yeksaniya jin û mêran di 
civaka Kurdistanê de, nesekiniye û 
hewlên xwe di vê pêxemê de xistine 
kar.
Behar Rostemî keça “Wefa” sala 1972 
(1351) ’an li gundê Tewrîwer ya ser 
bi bajarê Sinê hatiye dinê.
 Behar Rostemî derheq bi nasyariya 
xwe tevî bizava rizgarîxwaziya gelê 
Kurd û Hizba Demokrat a Kurdistanê 
weha dibêje: “Di temenê zarokatiya 
min de, û bi sedema vê ku bi awayekî 
berdewam pêşmergên Hizba De-
mokrat serdana devera me dikirin û 
kar û çalakiyên teşkîlatî û çekdarî 
dimeşandin, min Hizba Demokrat 
nas kir, û di temenê 16 saliyê de dest 
kir bi karê teşkîlatî di refên teşkîlata 
nepenî ya Hizba Demokrat de. Ez li 
ser karê xwe yê navxwe berdewam 

bûm heya ku di sala 1992’an(1371) û 
di temenê 19 saliyê de eşkere bûm, û 
bi neçarî min axa bab û kalên xwe bi 
cih hêla, û tevlî refên hizbê bûm”.
Behar Rostemî derheq bi jiyana xwe 
ya hevpar dibêje: “Piştî ku hatim û 
tevlî refên Hizba Demokrat bûm, min 
jiyana hevpar tevî pêşmergê hizbê 
“Mêhdî Tewrîwerî” pêk anî û ber-
hema jiyana me jî, du kur û keçek in, 
bi navên Ejîn û Awyer û Arêz”.
Behar Rostemî piştî xebata bi salan di 
refên Hizba Demokrat de, çavnihêriya 
xwe ji Hizba xwe weha tîne ziman: 
“Ez weke jineke Kurd du caran hest 
bi zulm û zordariyê dikim. Ji aliyekê 
ve netewa min bindest e, û ji aliyê 
din ve civaka me ya mêrsalar zulm û 
zordariyê li ser jinê dimeşîne, û rêgir 
e li ser pêşkevtina asta rewşenbîriya 
jinê, û ez weke endameke Hizba 
Demokrat, hizba xwe bi pêşeng diza-
nim derheq bi çareserkirin û xebata 
dijî vê zordariyê, û herweha avaki-
rina civakek azad û pêşkevtî. Lewra 
çavnihêriya min ji hizba min ev e ku, 
xebata xwe li dijî dagîrkeran mukurtir 
bikim, û ez û hevjînê xwe jî, her weke 
berê wê pişikdariya vê xebatê bikin”.
Behar Rostemî derheq bi roja herî 
xweş ya jiyana xwe ya hevpar dibêje 
ku: “Ez dikarim bêjim ku her bîrewer-
iyeke xweş di cihê xwe de bîreweriya 
herî xweş e, û her bîreweriyên xweş 
in ku şiyana deronî ya mirovan bona 
pêşkevtinê bihêz dikin. Bîreweriyên 
min yên xweş wan çaxan çê dibûn 
ku pêşmerge di erk û emeliyatên xwe 
de bi ser diketin, û herweha dema 

zarokên min di xwendinê de bi ser diketin, pir xweş bû”.
Behar Rostemî herweha roja herî nexweş ya jiyana xwe weha tîne ziman: 
“Bîreweriyên min ên nexweş pir in, di rastî de tewahiya terorên ku li Kurdistana 
Başûr dihatin encamdan pir nexweş bûn, bi taybetî dema termê pêşmergeyên me 
yên şehîdên destê terorê, vedigerandin baregehên Hizbz Demokrat, tu carî ji bîra 
min naçin”.
Behar Rostemî di dawiya hevpeyvîna xwe de rû li jin û keçên Kurdistanê dike û 
dibêje ku: “Ez daxwazê ji we dikim ku asta rewşenbîriya xwe bilind bikin, û bi 
bizanebûn berevaniyê ji amf û azadiyên xwe bikin, û bona bidestxistina mafên 
xwe çav li dest nebin, û bi xebata xwe hewla bidestxistina civakek azad û dûr ji 
çewsandinê bidin”.
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Serokê nawenda serjimêri-
yan a Îranê, rêjeya bêkariya 

xwendekarên ku dersa xwe bi-
dawî anîne, ji sedî 18.5 ragehan-
din, û got: “Nêzî yek milyon kes 
ji xwendekarên serveyî “foqê 
dîplom”ê bêkar in. 

Li gora rapora nûçegihaniya Tes-
nîm Adilazer di gotûbêja xwe ya 
televîzyonî de, tevî îşarekirina bi 

nawenda amarê, rêjeya bêkariyê bo 
sala borî ji sedî 11 ragehand, lê zêde 
kir ku: “Nêzî 882 hezar kes bi kome-
leya çalakên aborî a me ve zêde bûne, 
ku ji vê hejmarê 688 kes xwedîkar 
in, û 214 hezar kes jî bi kesên bêkar 
ve zêde bûne, bi vê sedemê rêjeya 
bêkariyê ji sedî 10.6 ve gihîştiye ji 
sedî 11.

Navbirî tevî pêdagirîkirina li ser vê 
ku nawenda amara Îranê standardên 

Yek milyon xwendekarên zanîngehê bêkar in

Li Urmiyê cotkarekî bi derba gulleyên hêza Besîc canê xwe ji dest da

Ajansa Kurdpa: Cotkarekî Kurd yê xelkê bajarê selmasê bi navê “Bêhzad Kemalî”, dema ku li cot-
kariyê û li ser xewiyên xwe yên cotkariyê, vedigeriya mala xwe, bûye armanca gulleyên hêzên çekdar 

ên rejîmê û canê xwe ji dest da.

Li gorî nûçeyên belavbûyî, Bêhzad Kemalî yê 72 salî êvariya roja Pêncşemî berwarê 7’ê Nîsanê dema ku li karê 
cotkariyê ver bi mala xwe vedigeriya, bûye armanca gulleyên hêzên Besîc ên ser bi Komara Îslamî û dem û dest 
canê xwe ji dest da.

Tê gotin ku hêzên ewlekariyê û bi taybetî hêza Besîc li piraniya rêyên daketina nava bajarê Selmasê de, xalên pişkinînê danîne û bi vî awayî xelkê deverê aciz dikin û 
tirumbêlên Kurdan disekinînin.

Tê gotin ku girtin û kuştina hemwelatiyên Kurd, li bajar û gundên ser sînorên Kurdistanê ji aliyê hêza Întizamî û Sipah û Besîc ve, ber bi zêdebûnê ve çûye.

Eva di demekî de ye ku Hizba Demokrata Kurdistana Îranê Îsal di peyama Newroziya xwe de reagehand ku di sala nû de, bona têkiliya zêdetir tevî xelkê xwe , wê 
hêza pêşmerge bişînin kûrahiya axa Kurdistanê.

Keçek temen 14 salî li bajarê “Qurwê” bi sedemek nediyar dawî bi jiyana xwe anî.

Li gorî rapora gehiştî destê Ajansa Kurdpa yê, roja Yekşemî berwarê 10’ê Nîsanê, keçeke temen 14 salî yê 
xelkê gundê “Qela” ya ser bi bajarê Qurwê, xwe bidarve kir û dawî bi jiyana xwe anî.

Heya belavbûna vê nûçeyê, aliyên peywendîdar ên hikûmetî di vê derheqê de tu gotinek nekirine û her-
weha derheq bi sedema xwekûjiya vê keça 14 salî, tu zaniyariyek di dest de nine
Pispor û şarezayên derûnzaniyê liser vê baweriyê ne ku arîşeyên weke destengiya malbatî, kêşeyên mal-
batî, bêkarî, xemokî û ... hwd, bi sedemên sereke yên xwekujiyê tên hesibandin.

Xwekujiya kesên ku temenê wan di bin 18 saliyê de ye, li Îran û Kurdistanê de bûye diyarde û roj bi roj 
ber bi zêdebûnê ve diçe. Di despêka Newroza Îsal de 6 haletên xwekujiyê ji aliyê Ajansa Kurdpa yê ve 
hatine tomarkirin.

Bi dehan çalakên medenî di Kurdistanê de dest bi gireva birçîbûnê kirin

Berdevkê Saziya Berevanî ji Mafên 
Mirovan a Kurdistanê bona 

bergirî ji kerameta civaka medenî 
bo heyama sê rojan dest bi gireva 
birçîbûnê kir.

Li gora rapora ku gihaye Ajansa Nûçegi-
haniay kurdpa, Îclal Qewamî berdevkê 
Saziya Berevanî ji Mafên Mirovan a 
Kurdistanê bona berevanî ji kerameta 
civaka medenî û wekî rexnekirina zext û 
givaş, û bêhurmetiya ku ji aliyê bandekê 
ve di Kurdis

tanê de bi civaka medenî tê kirin, dest bi gireva birçîbûnê kiriye. Berdevkê Sazi-
ya Berevanî ji Mafên Mirovan a Kurdistanê di nameyekê de rû li vîjdanên hişyar 
ragehand ku: “Niha bandek dixwaze civaka medenî di Kurdistanê de bifetisîne, 
ku jêve ne bi stratejiya tirs û xofê, dikarin rexnegiran bêdeng bikin. Ew band her-
çend ku bas ji demokrasîxwazî û mafên neteweyan dikin, lê di karnameya wan 
de, tu heta xetekê jî nabînî, ku tê de berevanî ji mafên neteweyan kiribin.

Îclal Qewamî berdevkê Saziya Berevanî ji Mafên Mirovan a Kurdistanê di 
dawiya vê nameyê de dinivîse: “Ez wekî endamekî biçûk ji civaka medenî, wekî 
rexnekirina gefxwarinan, û zextên vê dawiyê ên banda mesmûm, sê rojan dest bi 
gireva birçîbûnê dikim”. Piştî vê ki navbirî ew biryar da, bi dehan çalakên din jî 
tevlî vê girevbê dibin.

navneteweyî berçav digre, got ku: 
“Bingeha belavkirina rêjeya bêkariyê, 
yek demjimêr kar, yan jî 8 demjimêr 
kar e, ku ew amara niha ya bêkariyê 
li ser vê bingehê hatiye ragehandin. 

Navbirî herwisa ragehand ku ew amar 
rêjeya bêkariyê di nav bêkarên temen 
15-64 saliyê de, bi xwe ve digire, lê 
xelk zêdetir giringiyê didin bêkariya 
ciwanan.

Di heyama 23 rojan de li Kurdistana Rojhilat 6 kesan dawî bi jiyana xwe anî
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Gotinên 
Navdaran

Gelî dostan, li dinyayê dost tune ne.
Aristoteles

Heta ku lingên min li reşayê bin, ez ji 
deryayê hez dikim.
Dougias Jerrold

Ji deryayê hez bike, lê li peravê 
raweste.
George Herbert

Çiya baranê dixwaze, wê derya çi 
bike ji baranê?
Antonio Fogazzaro

Baş e ku em weke dewlet hînî fiki-
randinê bûn.
Roosevelt

Ji berdêla bûyîna serekdewlet, ez 
bûyîna li ser heqiyê tercîh dikim.
Henry Clay

Mirovên biaqil hemû hêkên xwe 
naxin selikekê.
Cervantes

Masiyên biçûk divê li nêzîkî peravê 
rawestin.
Franklin

Ji rûyê bizmarekî nalek, ji rûyê nalekî 
hespek, ji rûyê hespekî jî siwarek 
diçe.

Franklin

A: Firat Cewerî

Îsal di pêşangeha pirtûkan a Hewlêrê de pirtûkên Kurmancî 
tunebûn!

Îsal di pêşangeha navdewletî ya 
pirtûkan a Hewlêrê de pirtûkên 

Kurmancî nehatine nîşandan! Xwed-
iyê çapxaneyeke pirtûkên Kurmancî 
jî dibêje, ti kesî em venexwendine 
pêşangehê!

Yazdehemîn pêşangeha navdewletî ya 
pirtûkan a Hewlêrê, roja 5’ê Nîsana îsal 
ji aliyê Serok Barzanî ve bi fermî hate 
vekirin. 
Di pêşangeha Îsal de, bi sed hezaran 
pirtûk ji 24 welatên cîhanê hatine 
nîşandan, lê pirtûkên Kurmancî xuya 
nakin!
Derheqê vê yekê de, rayedarekî 
pêşangehê bi navê Newzad Sabir ji 
Rûdawê re got, me Weşanên Avesta 
(pirtûkên Kurmancî çap dike) vex-
wendibû pêşangehê, lê bersiva me 
nedan.
Xwedanê Avestayê, Abdullah Keskîn jî 
ji Rûdawê re got, tiştekî wisa tine û ti 

kesî em venexwendine pêşangehê. Ne 
telefon kirin, ne jî Email şandin. 
Abdullah Keskîn wiha domand, “Me 
5-6 sal berê jî xwest tevlî pêşangehê 
bibin, lê qebûl nekirin. Par min bi rêya 
Rûdaw TV behsa vê yekê kir, paşê 
em vexwendin. Lê îsal em venexwen-
din…”.

Xwedanê Weşanên Avesta herwiha da 
zanîn ku hevalekî wî ji Weşanên Aras 
(navenda wê li Hewlêrê ye) ew agah-
dar kiriye û gotiye, “Min ji rayedarên 
pêşangehê re pêşniyar kiriye ku 
Avestayê vexwînin pêşangehê” lê dîsa 
jî ti kesî gazî me nekir. Pirtûkên tirkî 
jî di pêşangehê de nayên dîtin!Yek ji 
weşanxaneyên ku her sal li pêşangeha 
Hewlêrê de ‘stand’ vedike, Weşanên 
Semerkand e. ‘Semerkend’ îsal jî 
tevlî pêşangehê bûye, lê vê carê li şûna 
pirtûkên Tirkî, pirtûkên Kurdî (soranî) 
yên olî û ayînî aniye. 

Berpirsê ‘standa Semerkand’ê, Bayram 
Turhan li ser vê yekê ji Rûdawê re got, 
em her sal tevlî pêşangehê dibin, lê îsal 
ji ber kirîza ku li vir heye, pirtûkên me 
nehatine firotin. 

Bayram Turhan di bersiva vê pirsê de 
ku çima îsal pirtûkên Kurmancî û Tirkî 
di pêşangehê de nayên dîtin got, me 
salên berê pirtûkên Kurmancî û Tirk 
anîbûn, lê nehatin firotin. Li vir ti kes 
pirtûkên Kumancî û Tirkî naxwaze, ji 
ber wê jî me îsal neanî. 
Yazdehemîn pêşangeha navdewletî ya 
pirtûkan a Hewlêrê 15’ê Nîsanê hate 
hilgirtin.

Pirtûk û weşangeha Kurdî di rewşeke nebaş de ye

Çalakên belavkirina pirtûkan di 
bajarê Sine de, di hevdîtina di-

gel cihgirê berpirsê karûbarên çandî 
ên ser bi Wezareta Çandê de, kêşe û 
astengiyên çapkirina pirtûkên Kurdî 
xistin berbas.
Li gora nûçeya ku gihaye Ajansa 
Nûçegihaniya Kurdpa, zêdetir ji du sal 

e ku berpirsyarên hikûmetî di Urmiyê 
de, îzna beşdariya di weşangehên 
Kurdî ên parêzgeha Kurdistanê di vî 
bajarî de nadin.
Berpirsê weşangeha Aras, bi xistine 
ber bas a wan rêgiriyên berpirsan 
di Urmiyê de, ew kar wekî karê 
“selîqeyî” û “berevajiyê yasayê” hes-
iband, û ragehand: “Birêveçûna salane 
ya pêşangeha pirtûkan di Sine de, 
wekî hemû parêzgehên Îranê daxwaza 
weşangehan e”.
Li gora gotina Se’dî Secadî, me di 
destpêka Gelawêja çar salan berî 
niha ve, daxwaza moleta çapkirina 
30 navnîşanên pirtûkan kir, lê hêla 
jî bersiva me nedane. Bicihkirina 
hevoka “taybet bi Suniyan” li ser 
pirtûkên Kurdistanê, rexneyeke din ya 
weşangehan e, ku bûye sedema bi tenê 

mana pirtûkan û xwîneran.
Herwisa di dema serdana cihgirê 
berpirsê karûbarên çandî a ser bi 
Wezareta Çandê bo pasaja Îzetî li Sine, 
birêvebirê weşangeha “Wata” bas ji 
çapnekirina pirtûkan di vê dezgehê de, 
di du salên borî de kir, û kêşeya malî bi 
sedema sereke da zanîn. 
Bilindbûna berdewam ya bacê li ser 
pirtûkan, çapxane û weşangeh ber-
birûyê kirîzan kirine, bi awayekî ku 
tenê bo çapxaneyekê, 25 milyon Tû-
men baca salane diyarî kiriye. 
Nebûna bîmeya civakî bo kargehên 
serveyî 5 kesî, berçavnegirtina yasaya 
xwedîtiya edebî û herwisa paremayiya 
alavên çapkirina pirtûkan beşeke din ji 
kêşe û astengiyên weşangehên Kurdis-
tanê tê hesibandin.

Stêrka Kurd “Helly Luv” li “San Francisco”yê  tê xelatkirin

Stêrka Kurd “Helly Luv” dê 
xelata taybet a Festîvala Fîlmên 

Navneteweyî ya “San Francisco” 
bistîne.

Li gor nûçeyan, “Hellyl Luv” jiber 
ku “hunermedekî serkeftî ye, û di nav 
hunermendan de kesayetek bi bandor 
e” wê bê xelatkirin. Di festîvalê de 
hunermenda navdar Hayfa Wehbî jî dê 
bê xelatkirin.

Festîvala Fîlmên 
Navneteweyî ya “San 
Francisco” cara 
Yekem di sala 1957’ê 
de dest pê kiribû.
Hersal festîvala “San 
Francisco”yê tê 
lidarxistin, û dê îsal 
jî 15 rojan bidome û 
ji zêdetirî 50 welatan 
derdora 200 fîlman dê 
bên pêşandan. 
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Têdîtin: Amadekar destkariya 
devoka metelokan nekiriye

Xwendevanên hêja! 
Hûn dikarin bersiva 

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

me re bişînin

Tiştonek

A: Mahir Berwarî
1. Teyare
- Ne li erd e, ne li esman e, 
hêlîna begrewan
e.
- Gayê kejo, li hewa dajo.
- Agir û asin, kelê mezin, vêkra 
dibezin.

2. Piyale
- Tiştekî min heye tiştanî, ne 
pê heye ne panî,
her roj diçe kanî. (* pitir bo 
mesîn, cer … jî dibe)

3. Pêlav
- Qasî kewekî, digerîne barê 
kerekî.
- Lat û lat, min pê tev da evqas 
welat.
- Tiştek heye ku girêdidim diçe, 
vedikim naçe.
- Ez siwar bûm ne zîn e. girê-
didim bi rêve diçe, vedikim 
disekine.
- Min hulek havête dolekê, dol 
dirya hul ne. .

4. Neynik/Eynik
- Ew di hundirê malê de, mal 
di hundirê wê de.
- Şewqa wê da newqa min .
- Bi şevê nabiriqe, bi rojê di-
biriqe.

5. Pir
- Pisê pisê nêrgizê, li ser avê 
dihezê, ne gur dixwe ne dizê.

6.Hevîr/girkên hevîrî
- Le hawîn û le zistan, lê deden 
be kolemistan. (* ji Zagroz tv)
- Heru deyka te komeka hêkên 
qaza dikit.
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Yekîtiya Ewropayê 
tehrîmên xwe yên seba 

binpêkirina mafê mirovan 
di Îranê de, liser 82 kesatî û 
binyateke Komara îslamî, 
bo heyamê saleke din dirêj 
kirin.

Welatê Yekîtiya Ewrûpayê 
roja Duşemî berwarê 11’ê 
Nîsanê ragehandin ku, teh-
rîmên yekîtiya wan, ên li 
ser 82 berpirsyarên Komara 
Îslamî û binyateke fermî ya vê 
hikûmetê, ku bi binpêkirina 
mafê mirovan tawanbar in, 
wê bo saleke din berdewam di 
cihê xwe de bimînin.

Ev tehrîm karbidestên weke 

Pênc hevwelatiyên Tirkiyê 
bi tometa bêhurmetiya 

bi serkomarê Tirkiyê hatin 
girtin.

Li gora nûçegihaniya “Doxan” 
ya Tirkiyê, roja borî pênc 
hevwelatiyên Tirkiyê di 
parêzgeha “Urfa”yê de, bi 
tometa vê ku li torên civakî 
de, sivikatî bi ErdoXan kirine, 
hatin destbiserkirin. 

Wezîrê “Dad”ê yê Tirkiyê di 
meha Adarê de ragehandibû, 

Kesên li dijî Erdoxan mijaran dinivîsin têne girtin

ku piştî meha Ut a sala 
2014’an heya niha aliyê kêm 2 
hezar kes bi tometa bêhurmeti-
ya bi serkomarê Tirkiyê Teyib 
Erdoxan hatine binçavkirin. 

Ew pêla girtin û şopandinên 
yasayî, bûye sedema vê ku Tir-
kiye di biyavê serkuta azadiya 
ramanê û serkuta nawendên 
xeyrî dewletî de bi tundî bê 
rexnekirin, 

Baraka Obama serkomarê 
Amerîkayê jî roja 1’ê Nîsanê 

tevî rexnekirina Erdoxan seba 
serkuta azadiya çapemeniyê di vî 
welatî de, daxwaz ji navbirî kiribû 
ku dev ji êrîşa li dijî çapemeniya 
azad berde.

Erdoxan jî tevî retkirina serkuta 
azadiya çapemeniyê di Tirkiyê 
de ragehandibû ku rexnekirina 
Obama di vî warî de ez gellek 
nerehet kirim. Erdoxan di demekê 
de ew rexneyên li derheq azadiya 
çapemeniyê ret dike, ku heya niha çendîn kanalên televîzyonî cuda ji rojnameyan, ji aliyê hikûmeta 
Tirkiyê ve hatine daxistin, ku ya herî dawî jî kanala televîzyoniya DUNYA TV, ya cema’eta Fethul-
lah Gulen û kanala pirr bîner ya nûçeyan ya bi navê “IMC” bû. 

Sinduqa Navneteweyî ya Dirav: ‘Nirxa bêkariyê di Îranê de wê zêdetir be

Sinduqa Navneteweyî ya Dirav di rapora herî nû ya xwe de 
ragehanadiye ku nirxa bêkariyê di Îranê de, wê zêde be û 

bigihîje ji sedî 11.6.

Li gora nûçegihaniyan, vê nawenda navneteweyî di vê rapora 
xwe de, ragehandiye ku nirxa bêkariyê di Îranê de, di sala 
2015’an ji sedî 10.8 bûye, û niha 11.3 ye, û di sala bê de, wê 

Sadiq Larîcanî serokê dezgeha 
dadwerî, Xulamhusên Muh-
sêniyê Êjêyî cîgirê yekem 
yê Dezgeha Dadwerî, Hesen 
Fîrûzabadî serokê Nawenda 
Hêzên Çekdar, Mihemed Elî 
Ce’ferî fermandarê Spaha 
Pasdaran, Elî Se’îdî Nûnerê 
Weliyê Feqîh di Spahê de, 
Husên Ta’ib serokê saziya 
Îtila’ata Spaha Pasdaran, 
Mihemedriza Neqdî ferman-
darê Besîc, û herweha Se’îd 
Murtezewî, beşek ji wan kesan 
in, ku di rîzbenda tehrîmên 
Yekîtiya Ewropayê de ne.

Li gorî nûçeyên belavbûyî, 
seba tehrîmên han, darayiyên 
tewahiya wan 82 kesan di 

Yekîtiya Ewropayê tehrîmên li ser 82 karbidestên Îranî dirêj kir
welatên endam di Yekîtiya 
Ewrûpayê de, wê dest bi ser 
de bê girtin, û herweh qedexe-
bûna seferkirina wan bo 28 
welatên Yekîtiya Ewropayê, 
wê her di cihê xwe de berde-
wam be.

Yekîtiya Ewropayê ragehand 
ku ew karbidestên Komara 
Îslamî sedemên sereke yên 
binpêkirina mafê mirov di 
Îranê de ne.

Ev tehrîm di demekê de ne ku, 
biryar e roja 16’ê Nîsanê, di 
pêxema bêtirkirina têkiliyên 
di navbera xwe de, bi taybetî 
piştî “Bercam”ê, şandeke paye 
bilind ya Yekîtiya Ewropayê 

bigihîje 11.6. Vê sinduqa 
navneteweyî derheq rewşa 
aboriya cîhanê jî ragehandiye 
ku vegeşîna aboriya cîhanê îsal 
ji sedî wê 3.2 be. 

Serokê Sinduqa Navneteweyî 
ya Dirav sala borî ragehandibû 
ku sala 2016’an ji bo aboriya 
cîhanê saleke nexweş û sala 
bêhêvîtiyê ye. 
Şerê navxweyî di Sûriyê de, û 
kirîza penaberan bandora xwe 
li ser rewşa aboriya cîhanê jî 
kiriye. 

Sinduqa Navneteweyî ya 

Dirav herwisa nîgeraniya xwe 
ji encamên nîgatîv ên egra 
derketina Brîtanyayê ji YE 
neveşartiye.

Biryar e ku hevwelatiyên 
Birîtanyayê roja 23’ê Hezîranê 
di rapirsiyekê de beşdariyê 
bikin, ku pêwendiya wê bi 
berdewamî yan jî bi cih hêlana 
endametiya Birîtanyayê di YE 
de heye. 

Serokê beşa aborî ya Sin-
duqa Navneteweyî ya Dirav 
ragehandiye ku ji wê demê 
şûnda ku dema birêvebirina 

referandomê hatiye diyarîki-
rin, sermayedar tûşî şik û 
gumanan bûne, û nevêrin wekî 
caran sermayeguzariyê bikin. 
Ew pêvajo dikare ku rewta 
vegeşîna aboriya Ewropayê 
û hewzeya Euroyê berbirûyê 
kêşeyan bike. 

Karnasên vê nawenda 
navneteweyî texmîn dikin, ku 
vegeşîna aborî ya Almanyayê û 
welatên di çarçoveya “Euro”yê 
de jî kêm bûye, û tê payîn ku 
di sala bê de, dakeve ji sedî 
1.6’ê.

tevî “Fidrîka Mogrînî” berpirsê siyasetên derve yên vê yekîtiyê 
serdana Komara Îslamî bikin.


