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Peyama sekreterê giştî 
ê PDKÎ, Mistefa Hi-

crî bo xelkê Rojhilata 
Kurdistanê

»»» R:5

Şehîdên Şinoyê bûne 
nîşanderê rêya şoreşeke 

nû li Kurdistanê

Roja Yekşemî berwarê 19’ê 
Hezîrana 2016’an a Zayînî 
(30.03.1395’an a Rojî) li 
Nawenda Sê ya Kurdistanê, 
rêûresma rêzgirtin ji şehîdên 
xebata nû ya Hizba De-
mokrat hate lidarxistin. 
Rêûresm bi amadebûna 
Sekreterê Giştî yê Hizba 
Demokrat, heyeta partiyên 
siyasî ên hemû beşên Kurd-
istanê, endamên rêberiya 
Hizbê, kadr û pêşmerge, 
endamên Hizbê û malbatên 
wan, bi sirûda netewî ya “Ey 
Reqîb” û ragirtina deqeyek 
bêdengiyê bona rêzgirtin ji 
yad û bîra şehîdan, dest bi 
karê xwe kir.

Di vê rêûresmê de sekreterê 
giştî yê PDKÎ çend gotinek 

Pêşmerge tenê dijminekî nas dike ew jî Komara Îslamî a Îranê ye

pêşkêş kirin, û tê de ragehand 
ku, “Rast e ku jidestdana wan 
şehîdan karesateke tal û bijan 
e, lê rêberiya Hizba De-
mokrat bi bizanebûn ji zulm 
û stema rejîmê, û haydarî 
ji têçûya (nirxa) xebatê, ev 
rêya nû ya xebatê hilbijartiye, 
û hewla bihevre girêdana 
xebata çiya û bajar dide”.

Sekreterê giştî yê Hizba 
Demokrat serbarê der-
birîna hevxemiya xwe tevî 
netewa Kurd û endamên 
Hizba Demokrat û malbatên 
şehîdan, mizgîniya vê da 
xelkê Kurdistanê ku, PDKÎ 
wê weke berê pêşengê xebata 
Kurd di pêxema bidestxistina 
jiyaneke bi serbilindî be.

Sekreterê Giştî yê PDKÎ, 
serbarê peyman nûkirin digel 
armanaca şehîdan û pêda-
giriya li ser wan sozên ku 
Hizba Demokrat daye gelê 

Kurd, hişdarî dan Komara 
Îslamî ku, bi Kuştar, tepe-
serkirin û wêrankirina malên 
xelkê, nikare gelê Kurd û 
xortên şoreşvan ên Kurd, ji 
xwastekên xwe paşgez bike.

Hewceyî basê ye ku roja 
Çarşemî berwarê 15’ê He-
zîranê (26.03.1394) desteyek 
ji pêşmergeyên Hizba 
Demokrat ku bo birêvebi-
rina erkên xwe yên hizbî li 
derdora bajarê Şinoyê bûn, li 
gundê “Qere Seqel” ê dikevin 
boseya hêzên ser bi rejîmê 
de, û piştî şerekî qehre-
manane û weşandina derbên 
giran û dijwar li hêzên re-
jîmê, mixabin 6 pêşmergeyên 
PDKÎ bi navên Kemal Xizrî, 
Mihemedxalid Pêyxamî, 
Luqman Şêxanî, Cemal 
Îsma’îlî, Selah Nadirî, Seyîd 
Omer Husêynî pêşmergeyê 
berê yê Hizba Demokrat, ku 
akinciyê welatê Swîdê bû, û 

bi merema serîlêdana xizm û kes û karên xwe tevî tîma pêşmergên PDKÎ ber 
bi bajarê Şinoyê çûbû, şehîd ketin, û tevlî karwanê nemiran bûn, û bi xwîna 
xwe careke din dara azadiyê av dan.

Teşkîlata PDKÎ li derveyî welat, bo 
piştevanîkirina ji PDKÎ dest bi komki-

rina alîkariya malî kiriye.

Teşkîlata derveyî welat, bo piştevanîkirina ji 
xebata nû ya PDKÎ, dest bi komkirina alîkari-
yên malî kiriye, û di vê derheqê de, jimare his-
abên bankî belav kirine, û di çend rojên pêşiya 
me de jî, bo komkirina yarmetiyê, wê agehdariyekê belav bike.

Hejmare hesaba piştgiriya ji “Rasan” (rabûn)ê

PDKI
DNB BANK
IBAN:NO2215032247463
BIC/SWIFT:DNBANOKKXXX
NORWAY

Bo zanyariyên zêdetir hûn dikarin têkiliyê bi vê E-mailê re bikin:

donate@pdki.org

Teşkîlata PDKÎ li derveyî welat 
alîkariya malî kom dike
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S e r g o t a r

Kerîm Perwîzî

Destanrês 

Bona vê ku mirov di nav dilê toz 
û bayê şerê jiyan û vejînê, û man 

û nemanê de, cihekî taybetî ji xwe û 
baweriyên xwe, û pênaseya xwe re 
bibîne, renge hewce be ku di kiryar 
û rollîstinê de, li pey rê û rêbazeke 
nû, û bîrjênekirî de bigere, da ku 
lehiya bûyeran, nekare wê li ser riya 
xwe rake, û bikare mohra xwe li ser 
karnameya jiyanê bide. 

Di nav civakê de, û di hemberî perga-
la stemkar û zalim de, mirov bona vê 
ku “berxwedan” di kar û kiryarên wan 
de reng vede, û bona vê ku bikarin, 
qedera pêvajoya jiyana xwe bi dest 
ve bigrin, dibe riya domandina jiyanê 
bigrin pêşiya xwe. 

Ew şêwe zindîbûn, tenê zindîbûnek 
e wekî jîndareke xwezayî, ku çawa 
nan û avê dixwe û vedixwe, û çawa 
nivşan çê dike, wisa jî jiyana mirove-
kî ku teslîmî “rewşa heyî” dibe, ji 
vê astê derbaz nabe, û tiştek bi navê 
îrade û hezkirin û afirandin, tu cihek 
di pênaseya hebûna wî de nîne. 
Renge wisa hizir bê kirin, ku jiber 
ku riya pêşberî wan riyekî gellek 
dijwar e, û astengî ew qas mezin in, 
ku mirov bi tenê tu tişt ji destên wan 
nahê, bi neçarî dibe serî di hemberî 
rewşa heyî de bitewîne. 

Lê rast di wan dema de, ku tovê 
bêhêvîtiyê tê çandin, û rewşa kedîkir-
inê (bêdengkirinê) tê zalkirin, kesên 
wisa derdikevin, ku bi destên betal, 
yan bi emrazekî herî kêm, ku renge 
bo hemû kesî dest bide, berdibin canê 
bahozên herî dijwar, û hêzên herî 
stemkar, û bi emrazên herî kêm, lê bi 
vîneke herî bilind ya mirovbûn, û afi-
randinê, “neketin” (kolnedan) û “ne” 
gotinê, dikin bi rêbaz, û heykelê rizî ê 
hêza zulm û stemê têk dişkînin. 
 Eva ew in, ku deshilata tarîperestan, 
û stûnên sist ên deshilata bêdadiyê, 
di kokê de dihejînin, lewra dema 
ku navên wan tê, ser û binê sîstemê 
dilerizînin. 

Ew mirovên ku bi êş û azara herî 
kêm, lê bi vîn û îradeyeke pirr û 
bi moraleke bilind, bi bilindahiya 
Zagrosê, bûyerekê diafirînin, ku 
nivş bi nivş tê gêran (baskirin) û bi 
hezaran keç û kurên welat pê têne 
perwerdekirin, û ew dibin têhniyê 
baskirina mêrxasiya wan, û ew jî her 

Di encama êrîşa hêzên hêzên 
Spaha Pasdaran ya rejîma Îranê 

li ser pêşmergeyên PDKÎ hejmareke 
zaf ji pasdarên rejîmê hatin kuştin û 
birîndarkirin. 

Li gora wan nûçeyên ku gihîştin malpera 
Kurdistanmedia, piştî vê ku roja 15’ê He-
zîranê, (26’ê Cozerdana 1395)’an, tîmeke 
pêşmergeyên PDKÎ di dema geriyan 
û birêvebirina karûbarên hizbî di nava 
xelkê de, ketin boseya hêzên rejîma Îranê 
de, û di encam de şerekî giran rû da. 

Rejîma Îranê piştre dest bi topba-
rana herêmê kir, û gellek zirar gihandin 
hevwelatiyan. Heya niha li gora dawî 
zanyariyan 11 pasdarên rejîmê haine kuştin û birîndarkirin, û sê caş jî di encama vî şerî de, hatine kuştin û birîndarkirin, û 
caş û kirêgirtiyên rejîmê di vê herêmê de, di amadebaşiyê de ne. 

Di vî şerî de, pasdarek hatiye kuştin ku pileya serhengî hebûye, û çar caş bi navên “Yusif Ehmedî, Mistefa Xalidî, Ubeyd 
Herkî, û Eskender Mamel”, xelkê “Balagîr”ê bûn. 

Herwisa cihgirê fermandê Spaha Pasdaran a rejîmê li Şinoyê sergurdê pasdar, “Hac Semed Bostanî” bi destê hêzên 
pêşmerge hate kuştin.
Nûçegihanê malpera Kurdistanmedia ragehand ku piştî şerekî giran pêşmerge bi sax û silametî derbaz bûne, lê hêên rejîmê 
çûne nav gundên “Qereseqel, Sergîz, û Hesen Nûran”ê, û hikûmet nizamî ragehandine, û li gundê Qereseqel mala “Kerîma 
Ecem” dane ber “RPG”yan, û du kurên navbirî jî girtine. Li gora zanyariyan, kirêgirtiyê bi navê “Serdar Ehmedî” ferman-
dariya vî şerî li dijî pêşmergeyan dike.

Êrîşa hêzên Spaha Pasdaran ya rejîma Îranê li ser pêşmergeyên PDKÎ 
hate têkbirin

Hêzeke pêşmergeyên PDKÎ li 
bajarê Şinoyê, di Kurdistana Ro-

jhilat de, hêzên rejîma Îslamiya Îranê 
têk şikandin.

Berdevkê Şêvra Leşkerî a PDKÎ di 
vê derheqê de ragehand, ku tîmeke 
pêşmergeyên PDKÎ li bajarê şinoyê, 
ku di navbera gundên “Sergîz” û 
“Qereseqel”ê di nav xelkê xwe de bûn, 
û karûbarên hizbî bi rê ve dibirin, ketin 
boseya (kemîna) hêzên rejîma Îslamiya 
Îranê, û di encam de, şer û pevçûn di 
navbera pêşmerge û hêzên rejîmê de rû 
daye. 

Li gora vê raporê, rejîmê gellek kuştî 
dane, û bi ambolansan kuştî û birîndaran 
bo nexweşxaneya bajarê Şinoyê ve-
diguhêze, û çûn û hatin bo nexweşxanê 
qedexe ye.

Çexmaxeya “rasan” (rabûn) a PDKÎ li bajarê şinoyê hate lêxistin

ew mirovên asayî ên di himbêza gel de ne, ku baweriya wan ya bi îradeya şoreşgerî, wan zêdetir pal dide, bo têkbirina hêzên 
dijîmirovî, û bi kar û kiryarên pirr ji moral ên xwe, destanan diafirîn in (destanan dirêsin). 
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Deftera Siyasî ya PDKÎ derheq şerê li Şinoyê daxuyaniyek belav kir

Derheq êrîşa hêzên rejîma 
Îranê, li dijî pêşmergeyên 

PDKÎ li navçeya Şinoyê daxuyani-
yeke nivîskî weşand.

Deqa daxuyaniyê: 

Em bi agehdariya civatên xelkê 
Kurdistanê, û dilsojên neteweya Kurd 
radigehînin, ku di çarçoveya peyama 
newrozî û van bernameyên armancdar 
ên PDKÎ, ji bo berhevbûna kadr û 
pêşmergeyan, di nava xelkê Kurdis-
tanê, tîmek ji pêşmergeyên PDKÎ ku 
bi armanca encamdana erkên rêkx-
istinî û teblîxatî, li navçeya Şinoyê, 
û di gundê Qereseqelê de bûn, di 
dema nîvro ya roja Çarşemiyê 26’ê 
Cozerdanê (15’ê Hezîranê) ketin ber 
dorpêç, û êrîşa hêzeke zaf, û teyar bi 
hemû çekeke rejîmê. Pêşmergeyên 
PDKÎ di hemberî vê êrîş û hêza zaf 
ya rejîmê de dest bi berevanîkirina ji 
xwe kirin, û di şerekî qehremanane 
de, ku hêjayî pêşmergeyên Demokrat 
e, karîn hejmareke zaf û berçav ji 
fermandar û pasdarên payebilind ên 
rejîmê û kirêgirtiyên wan bikujin, û 
derbên giran li wan bidin, ku ji hemi-
yan zêdetir, rejîm bixwe, ji hejmara 
zaf ya kuştî û birîndarên xwe agehdar 
e. Bi vî halî jî dezgehên piropagen-
deyî ên rejîmê bi çewtekariyan û bi 
xapandinê, hewl dan ku vê derba 
giran ku ji destê pêşmerge xwarin 
veşêrin, û bona çavtirsandina xelkê, 
mala hevwelatiyên gundê Qereseqelê 
bi awayekî gellek hovane dane ber 
agirê top û xompareyan û şewitandin, 
û kavil kirin, ku ew yek jî nîşana tirs 
û xofa rejîmê ji pêwendiya bihêz ya 
di navbera xelk û pêşmerge de ye. 
Bergiriya qehremanane û destanrêsiya 
(hemase afirandina) pêşmergeyên 
Demokrat, di vî şer û pevçûnê de, 
rûpeleke din ya zêrîn, bi şehîdbûna 
desteyek ji pêşmergeyên Demokrat 
xiste ser tênûsa (deftera) tekoşîn 
û cangorîtiya xortên qehreman, ên 
Kurd, û tevgera Kurdistanê. 

Şehîdên vê berengarî û bergirîkirinê 
di gundê Qereseqelê de ew in:

1-Kemal Xizrî 2-Mihemed Xalid 
Pêyxamî 3-Luqman Şêxanî 4-Cemal 
Îsma’îlî 5-Selah Nadirî û Seyîd Umer 
Husênî, ku navbirî pêşmergê pêşîn ê 
PDKÎ bû, û nîşteciyê Swîdê bû, ku bi 
armanca serlêdana xizmên xwe digel 
wan pêşmergeyan çûbû Şinoyê. Cuda 
ji vê ku, renge gumana vê hebe, ku 
yek ji wan kesan bi birîndarî ketibe 

destên hêzên dijîgelî ên rejîmê de, ku parastina canê wî, dikeve stûyê rejîma Komara Îslamî ya Îranê de. 

Silav li riha pak ya van şehîdên me yên serbilind.

Xelkê xweragir ê Kurdistanê!

PDKÎ her wê demê ku biryara cîbicîkirina bernameya xwe ya armancdar di pêxema berhevbûna kadr û pêşmergeyan di nav 
xelkê Kurdistana Rojhilat de derkir, bîr ji hemû aliyên vê meselê û nirxa vê çalakiyê kiribû, û dizanî ku xebata micid (ciddî) 
ya PDKÎ li dijî Komara Îslamî ya Îranê, nirxhilgir e, û hewcehî bi fîdakariyeke bêqas ya xortên Demokrat heye. 

Lewra digel dilgiraniya ji şehîdbûna van pêşmergeyan, û vê xisara ku li tevgera Kurd û PDKÎ ketiye, em şanaziyê bi bergirî 
û berxwedan û destanrêsiya wan dikin, û xelkê Kurdistanê xatircem dikin, ku emê hemû hêz û şiyana xwe bi kar bînin, bona 
vê ku kadr û pêşmergeyên PDKÎ berdewam di nav wan de bin, û pişt û penayê wan bin. 

Her li derheq bergiriya qehremanane ya pêşmergeyên PDKÎ û şehîdbûna vê desteya pêşmergeyan, di heyama van sê 
rojên borî de, komek ji partî û aliyên siyasî û kesayetiyan, bi derkirina daxuyaniyan, û bi peyam û pêwendiyên telefonî 
piştevaniya xwe, bo berfirehtirkirina xebatê eşkere kirine, û xembariya xwe bo şehîdbûna van pêşmergeyan nîşan dane. 

Lewra em bi hewce dizanin, ku spasiya hemû aliyekî bikin, û rêz ji dilgiraniya van bo tevgera Kurd û hevxemiya wan digel 
PDKÎ bi taybetî xelkê Demokratperwer ê bajarê Şinoyê û derdorê bikin. 

Malbatên serbilind ên şehîdan!

Tevî vê ku em sersaxiyê ji we re dixwazin, û hevparê xemên we ne, di heman demê de, em vê rastiyê radixin ber çavan, ku 
rê û şopa şehîdên me ên leheng, rêbazeke pîroz, rewa û berheq e, û ji bo azadiyê û bidestveanîna mafê neteweyeke zulm-
lêkirî ye, û xortên neteweya Kurd û PDKÎ û partiya têkoşerên me ên şehîd, qedrê vê xweragirî, û nirxdana we dizanin, û 
xelata herî baş bo van şehîdên me jî, domandina riya wan e. 

Lewra em sebrê ji hemû aliyekî re dixwazin, û bidestveanîana hêviyên wan şehîdan, erk û wezîfeya li ser milên me hemiyan 
e.
Silav li riha pak ya van şehîdan, û hemû şehîdên riya rizgariya Kurdistanê

Berdewam be, xebata Kurd di pêxema azadî û rizgariyê de

Merg û neman bo rejîma dijî gelî û dijî azadî ya Komara Îslamî ya Îranê, û kirêgirtiyên wê

PDKÎ 
Deftera Siyasî 

29.03.1395
18.06.2016
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Rêûresma rêzgirtina ji şehîdên destanrêsiya Şinoyê bi rê ve çû

Di rêûresma rêzgirtina ji yad û 
bîr, û tekoşîna şehîdên nû ên 

xebata PDKÎ de, sekreterê giştî ê 
PDKÎ tevî peyman nûkirina digel 
armancên şehîdan, û pêdagirîkirina 
li ser peymana hizbê digel xelkê 
xwe, û neteweya xwe, hişdarî da 
Komara Îslamî, ku bi kuştin û ser-
kutkirin, û malwêrankirinê, nikare 
xelkê Kurd û xortên têkoşer ên xwe 
ji daxwazên wan ên rewa paşve 
vegerîne. 

Roja Yekşemiyê 30’ê Cozerdanê 
ya sala 1395’an (19’ê Hezîranê), 
Di Nawenda 3’ê ya Kurdistanê de, 
rêûresma rêzgirtina ji şehîdên nû ên 
xebata PDKÎ bi rê ve çû.

Vê rêûresmê, bi beşdariya sekreterê 
giştî ê PDKÎ û heyeta hizbê, û aliyên 
siyasî di hemû beşên Kurdistanê de, 
û endamên rêberî û kadr û pêşmerge 
û endamên hizbê, û malbatên wan, 
û malbatên şehîdên vê dawiyê ên 
xebata PDKÎ, û bi danîna sirûda “Ey 
Reqîb” û ragirtina deqeyekê bêdengî 
bona rêzgirtina ji riha pak ya şehîdan 
dest pê kir. 

Di destpêka vê rêûresmê de, Sidîq 
Derwêşî, endamê Komîteya Nawendî 
û berpirsê Nawenda 3 ya Kurdistanê, 
piştî bixêrhatinkirina hemiyan, û bi 
taybetî mêhvanan, baseke kurt li ser 
biryara nû ya PDKÎ bona destpêkirina 
qonaxa nû ya xebatê, û erk û karê 
wan pêşmergeyan, ku li Şinoyê, rastî 
êrîşa hêzên rejîmê hatin, kir, û bi kurtî 
qala çawaniya vê bûyerê û xisarên 
dijmin, û qehremanetiya pêşmergên 
PDKÎ kir. 

Piştre Mistefa Hicrî sekreterê giştî ê 
PDKÎ çend gotinek derheq vê bûy-
erê, û şehîdbûna van pêşmergeyan 
kir. Rêzdar Hicrî di axivtina xwe 
de tevî pêdagirîkirina li ser hovîtî û 
dijîgelîbûna Komara Îslamî, a amaje 
bi vê yekê jî kir ku ew zext û zor 
û hovîtiya rejîmê, nikare PDKÎ û 
neteweya Kurd û xortên xebatkar ên 
wê, ji xwestek û daxwaziyên wan 
paşve vegerîne, û Kurdistan bi zora 
rejîma Îslamî ya Îranê, nakeve çokan 
(qedeman). 

Mistefa Hicrî di beşeke din ya axiv-
tina xwe de, bas ji vê kir ku herçend 
bûyera jidestdayîna van pêşmergeyan 
tal û dilêş e, lê rêberiya PDKÎ, bi 
nirxandina hemû stemkariyên rejîmê, 
û bi nirxandina nirxên xebatê, û bi 
berhevdaneke hemû aliyane, biryara 
nûkirina xebatê daye, û pêdagir e li 

ser pêkvegirêdana xebata çiya û bajar, 
û berdewam e li ser hilbijartina riya 
pirr ji şanazî ya xebata nû. 

Sekreterê giştî ê PDKÎ di beşeke 
din ya axivtinên xwe de îşare bi vê 
kir ku beşdariya hizb û aliyên siyasî 
ên hemû beşên Kurdistanê, di vê 
rêûresmê de nîşan dide ku herçend 
ku cudahiya siyasî û bîrkirinê me 
heye, lê em hemû ser bi yek berjew-
endiya bilind û yek bîrkirinê ne, ku 
ew jî hevbendiya me li ser parastina 
nîştiman e. Dijminên me ji hemû 
aliyekî ve, çengên xwe xistine nav 
xwîna me de, û em jî, hewce ye ku 
yekrêz bin, bona vê ku berbirûyê ter-
orîstan û dijminan û neyarên Kurdan 
di hemû rûçikan de bibin. 

Sekreterê giştî ê PDKÎ di dawiya 

axivtina xwe de, tevî nîşandana hevx-
emiyê digel gelê Kurd, û endamên 
PDKÎ û malbatên şehîdên vê dawiyê 
ên xebata nû, soza pêdagirî li ser 
peymana PDKÎ digel şehîdan û digel 
xelkê nû kir, û mizgînî da xelkê, ku 
PDKÎ wekî hertim, pêşengê xebata 
neteweyî bo gihîştina bi jiyana serbil-
indane dibe. 

Di beşeke din ya vê rêûresmê de, 
Sidîq Derwêşî, bi kurtî jiyannameya 
her şeş şehîdan ji beşdaran re bas 
kir, û piştre îşare bi navê van hizb û 
aliyên siyasî kir, ku yan bi heyet di 
rêûresmê de beşdar bûn, yan jî pey-
amên sersaxî û hevxemiyê şandibû, 
ku weha bû: 

1-Partiya Demokrat a Kurdistanê
2-Yekîtiay Nîştimanî a Kurdistanê

3-Hevalên pêşîn
4-HDP
5-ENKS
6- Partiya Şiyû’î ya Kurdistanê
7-Partiya Sosyalîst a Kurdistana 
Bakur
8-Partiya Welatparêz a Kurdistanê
9-Bizûtneweya Demokratî a Gelê 
Kurdistanê
10-Partiya Demokrat a Kurdistanê-
Sûriye
11-Partiya Demokrat a Kurdistanê-
Bakûr
12-Partiya Yekîtiya Demokratîk a 
Kurd-Sûriye
13-Partiya Zehmetkêşan a Kurdistanê
14-Partiya Rizgariya Kurdistanê
15-Partiya Lîberal a Demokratî ya 
Kurdistanê
16-Peyama Yekîtiyln Lawan, Jinan, û 
Xwendekarên Kurdistana Îranê
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Pêşmerge tenê yek dijminî nas 
dike, ew jî rejîma Komara Îslamî 
ye, ku hemû mafên vî gelî, û berî 
wê jî, mafê wan Kurdan binpê 
kiriye, ku bi çekdarkirina wan, 

pîlana kuştina Kurd bi dest Kurd 
bi rê ve dibe,

Peyama sekreterê giştî yê PDKÎ ji bo civatên xelkê Kurdistanê

Sekreterê giştî yê PDKÎ, Mistefa 
Hicrî derheq qonaxa nû ya 

xebata rewa ya PDKÎ, peyamek rû 
li xelkê Kurdistanê belav kir.

Deqa peyamê: 

Xelkê azadîxwaz û xweragir ê Rojhi-
lata Kurdistanê!

Ciwanên xwedîhest û têhniyê azadî û 
rizgariyê!

Tex û qatên civaka Kurdistanê!

Xortên bicerg û xebatkar ên we, 
pêşmergeyên PDKÎ, ji sînorên Kurd-
istanê ve, heya kûrahiya xaka pîroz ya 
Kurdistanê, di nav kûrahiya nîştimana 
me ya dagîrkirî ji aliyê DAÎŞ’ê Şî’e 
ê Komara Îslamî ve, deste deste 
vedigerin himbêza pirr ji dilovanî 
û hezkirin ya we, û himbêza dayîka 
nîştiman. 

Ew kotrên aştiyê ne, ku peyama biratî 
û wekheviyê, ji bo hemû rûniştiyên 
Kurdistanê, hilgirtine. Ew, ew hêz 
û qavet in, ku hatine, da ku dest di 
nav destên we de, xebata çiya û bajar 
pêkve girê bidin, xebat ji bo miro-
vahiyê, û ji bo jiyana serbilindane 
ya serdemiyane, ku me di “peyama 
newrozî” ya îsal de ragehand. 

Em xatircem in, ku hûnê ne tenê 
wan xortên leheng û can li ser dest 
ên xwe bi dil û can biparêzin, belkû 
hûnê hêza xwe ya bêhempa jî, digel 
hêz û qaveta wan bikin yek, û bi vê 
hêza xwe ya çendqat, hûnê xebata 

xwe ji bo rizgariya ji bindestiyê ber bi 
pêşve bibin, ew hêz û şiyana ku tirs 
û xof xistiye nav dilê rejîma Komara 
Îslamiya Îranê de. 

Di vê rewşê de, em bi hewce dizanin 
ku rû bikin hemû wan kesên, ku bi 
her sedemekê be, çeka rejîmê hilg-
irtine, yan jî bi her şêweyekê be, li 
dijî hêza pêşmerge û xelkê xebatkar, 
xizmetê bi armancên pîs û gemar ên 
rejîmê dikin.

Peyama me bo wan kesan jî ew e ku: 

Pêşmerge tenê yek dijminî nas dike, 
ew jî rejîma Komara Îslamî ye, ku 
hemû mafên vî gelî, û berî wê jî, 
mafê wan Kurdan binpê kiriye, ku 
bi çekdarkirina wan, pîlana kuştina 
Kurd bi dest Kurd bi rê ve dibe, û li 
ber çavên xelkê Kurdistanê, wan sivik 
û rezîl dike, rejîmek ku rewşeke wisa 
ji bo Kurd pêk aniye, ku hejmarek ji 
wan di pêxema peydakirina nanekî ji 
bo xwe, û jib o zarokên xwe, amade 
dibin destê xwe bi xwîna pêşmerge û 
xortên xebatkar ên hevneteweya xwe 
sor bikin. 

Em daxwazê ji wan çekdaran û hemû 
wan Kurdan dikin, yên ku li dijî 
tevgera Kurd xizmetê bi rejîmê dikin, 
heya ku direng nebûye, dev ji çeka 
îxaneta bi gel û welat, û neteweya 
xwe berdin, û nifretê bikin ji vê nanê 
ku bi qîmeta (nirxa) rijandina xwîna 
xebatkarên Kurd bi dest ve tînin. 

Di destpêka Payîza sala 1388 

(2009)’an de jî, di vî warî de, me 
peyamek, da wan kesan, û me ew xat-
ircem kirin ku hekî ew çeka îxanetê 
bavêjin, û dev ji îxanetê li dijî netew-
eya xwe berdin, wê demê pêşmerge 
dijayetiya we nake, û niha jî em bi wê 
peyama xwe emegdar in, û daxwazê 
ji we dikin, ku vegerin nav rîza xelkê 
xwe de, da ku em hemû mil bi milê 
hevdu roj bi rojê zêdetir rejîmê rezîl û 
riswa bikin. 

Yan jî aliyê kêm, dest ji geriyana li 
pey (dû) pêşmergeyan, û çavsaxîki-
rina ji bo hêzên serkutkar ên rejîmê 
û êrîşkirina li ser pêşmerge berdin, û 
hekî wisa nekin, xatircem bin, hêza 

pêşmerge û xelkê têkoşer û şoreşger ê 
Kurdistanê, we nabexşin (naborin), û 
direng yan zû, hûnê berpirsyar bin di 
hemberî domandina van kiryarên xwe 
yên nemirovî. 

Bi hêviya yekrêzî û tebahiyê di nav 
gelê Kurd de, li dijî Komara Îslamî

Sekreterê Giştî
Mistefa Hicrî

29.03.1395
18.06.2016
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Malbata Simkoyê Şikak peyamana şoreşvaniyê tevî Hizba Demokrata Kurdistanê 
nû kir

Malbata Simkoyê Şikak di peyamekî de, şehîdketina hejmarek ji 
pêşmergên Hizba Demokrat bi destê hêzên rejîma Komara Îslamî 

bi xisar û keserek mezin dane zanîn û sersaxiya ji malbata wan şehîdan re 
xwastin.

Endamên teşkîlata nepenî a 
Hizba Demokrata Kurdistana 

Îranê li bajarên Bokan û Rebet û 
Nelasê, derheq bi şehîdketina polek 
ji pêşmergên Hizba Demokrata 
Kurdistana Îranê bi destê rejîma 
dijî gelî ya Komara Îslamî ya Îranê, 
peyama sersaxî û hevxemiyê ji 
Hizba Demokrat re şandin.

Malpera Kurdistanmedyayê belav 
kir ku roja Înê 17 Hezîranê endamên 
teşkîlata nepenî ên Hizba Demokrat 
li Rebetê di peyamekî de serbarê der-
birîna sersaxî û hevxemiya xwe bona 
şehîdketina hejmarek ji pêşmergên 
Hizba Demokrat bi destên hêzên ser 
bi rejîma Komara Îslamî ya Îranê li 

Şaneyên nepenî ên Teşkîlata Hizba Demokrat peyama hevxemiyê ji hizbê re şandin

Şinoyê, ragehandin ku, “Em weke 
teşkîlata Rebetê sersaxiyê dibêjin 
hemû xelkê Kurdistanê û malbata 
serbilind yê wan şehîdan û hizba xwe 
ya xweştevî dikin û peymana xwe tevî 
rêbaza wan nû dikin û sozê didin ku, 
heya dilopa dawiyê ya xwîna xwe, wê 
dirêjederê rêbaza wan bin”.

Her di vê derheqê de teşkîlata herêma 
Aleşîn ya ser bi Bokanê jî, di pey-
amekî de bo endamên rêberî, kadr, 
pêşmerge, endam û alîgirên Hizba 
Demokrata Kurdistana Îranê, hevx-
emiya xwe nîşan dan û ragehandin 
ku, “Em sersaxiyê dibêjin we hemûy-
an, û sozê didin we hemûyan ku, bi 
domandina rêya wan şehîdan emê 

berevaniyê ji maf û azadiyên xelkê 
Kurdistanê bikin û sozê didin ku heya 
dilopa dawiyê ya xwîna xwe, weke 
şehîdên berê û niha, wê dirêjîderê riya 
wan bin.

Teşkîlata Nelasê jî bi boneya 
şehîdkirina polek ji pêşmergên Hizba 
Demokrat bi destê Komara dije gelî 
ya Îranê, payama hevxemiyê şandin 
û têde ragehandin ku, “Em weke 
teşkîlata nepenî ya Nelasê, bi bi-
hîstina nûçeya şehîdketina polek ji 
pêşmergên Hizba Demokrata Kurd-
istana Îranê li derdora bajarê Şinoyê, 
pir dilgiran bûn û bi vê boneyê ve, 
pirse û sersaxiyê dibêjin xelkê Kurd-
istanê, hizba xwe ya xweştevî û mala-

Eva deqa peyamê ye:

Digel silav û hurmetan bo ruha 
şehîdên rêya azadiyê ên Hizba De-
mokrata Kurdistana Îranê

Bihîstina nûçeya şehîdketina çend 
pêşmergên qehreman ên rêya azadiya 
Kurdistanê, di şerekî ne wekhev û 
necamêrî de li derdora bajarê Şinoyê, 
dilê hemû xelkê Kurdistanê giran 
û birîndar kir, lewra em sersaxiyê 
dibêjin malbata wan şehîdan û Hizba 
Demokrata Kurdistana Îranê.

Em wek xwe û bi pişka xwe, di vê 
roja pir ji dilgiranî de, û herweha di 
pêşerojê de jî, wê mil bi milê xûşk 
û birayên xwe û malbatên rêzdar ên 
şehîdan disekinîn.

Bi hêviya serkewtina edalet, azadî, 
wekhevî, biratî û berbirûbûna di-
jminên demokrasî û Kurd û Kurdis-
tanê, û bi hebûna berdewam ya xwe, 
û bi hebûna wan qehremanan, bibin 
çiqlê çavê dujminan û rejîma faşîst ya 
Îslamî ya Îranê.

Ew xortên egîd û ezîz, bi bicîhgehan-
dina erkên siyasî – leşkirî ya xwe, 
waneya exlaqê bilind ya civakî, dan 
hemo xort û xûşk û birayên me li 
Kurdistanê.

Silav li pêşmergên qehreman ên rêya 
azadiyê

Sebûrî bo malbata wan ezîzan û her-
weha bo PDKÎ

Rejîma Komara Îslamî ya 
Îranê ji tirsa hêza pêşmerge 

ya Hizba Demokrata Kurdistana 
Îranê, zozanên bajarê Serdeştê bi 
tundî bombebaran dike.

Malpera Kurdistanmedia yê rage-
hand ku, hêza topxaneya giran ya 
rejîma Îslamî li gewriya “Zimzîranê” 
herêmên Bokan, Mihabad û zozanên 
Serdeştê topbaran dike.

Hate ragehandin ku zozanên Piştî 
genman, Sêwe Sûrê, Şaxe Reş, 
Genman, Çiyayî Keprê, bilindahi-
yên Sêsîr û Meydan Çoxe, belmala 

Nîsanê û herweha zozanên Birahîm 
Lacanê bi tundî ji aliyê topxaneya gi-
ran ya rejîma Îslamî ya tehranê hatine 
topbarankirin.

Nûçegihanê Kurdistanmedia yê li 
herêmê ragehand ku, liv û tevgerên 
hêzên çekdar ên ser bi rejîmê li 
herêmên Serdeşt û Bokan û Mihanadê 
gellek zêde bûye û herweha hêzeke 
berfireh ya rejîmê ji Mihabad û Bo-
kanê ve ber bi bilindahiyên çiyayên 
Serdeştê ve hatine şandin.

Hêjayî basê ye ku liv û tevger û 
veguhaztina hêzên rejîma Îslamî 

bata wan şehîdên serbilind, û pey-
mana xwe jî nû dikin ku, heya dilopa 
dawiyê ya xwîna xwe, wê dirêjîderê 
rêya şehîdan bin û wê ji berê zêdetir 
liser rêbaza xwe sor bin”.

ya Tehranê ji Mihabad û Bokanê û 
herweha topbarankirina wan de-
veran, encama tirs û dilkutoka rejîma 
terorîst ya Îslamî ya Îranê ye ji hebûn 
û vegeriyana hêza pêşmergên Hizba 
Demokrata Kurdistana îranê.

Eva piştî vê tê ku berwarê 18’ê 
Hezîranê, polek din a pêşmergên 

Rajîma Îranê zozanên Serdeştê topba-
ran dike

Hizba Demokrat ku li derdora gundê 
Nistan a ser bi bajarê Serdeştê mijûlî 
encamdana erkê xwe yê hizbî bûn, 
ketin bosey zerbeta ser bi rejîm, û 
di encam de di navbera wan de şer û 
pevçûn derketin holê, û piştî şerekî 
giran, hêzên rejîmê şikiyan û neçar bi 
paşekişê hatin kirin, û hêza pêşmerge 
jî bê tu zirarek ev der bi cih hêlan.
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Deftera Siyasî ya PDKÎ li ser 
berevajînîşandana diruşm û 

xebata PDKÎ ji aliyê hinek aliyan 
ve, daxuyaniyeke nivîskî ji raya 
giştî re belav kir.

Deqa daxuyaniyê:

Hevwelatiyên rêzdar!

Xelkê xweragir û xebatkar ê Kurdis-
tanê!

Têkoşerên riya azadî û rê û şopa 
rêberên şehîd!

Komara Îslamiya Îranê, her di dest-
pêkê de, ku hate ser kar, digel dengê 
mafxwazane yê Kurd û daxwaziyên 
rewa ên xelkê Kurdistanê, bîhanî û 
neyar bûye, û têgehên mafên miro-
van, demokrasî û mafê neteweyî 
û wekheviyan jin û mêran, di nav 
civakê de, li dijî baweriyên dugm û 
paşvemayî ên xwe zaniye, û dijberiya 
wan kiriye, û hewla serkuta hilgirên 
vê têgeha (çemka) mirovî û serdemi-
yane daye, û ew îşkence û heya îdam 
jî kirine. 

Ew her bi vê yekê jî razî nebûne, û 
li dijî wan bîr û baweriyan, û partî 
û rêkxirawên hilgirê van têgehên 
mirovî, pîlanên curbicur û rengbireng 
darêtine, û ji riya dezgehên ragehand-
inê ên xwe ve, bona bênirxnîşandana 
van têgehan, tekoşîn kirine, û hewl 
dane da ku ji bilî ragehandin û 
pesnkerên xwe, ji riya hinek kes û 
aliyan ve jî, siyaset û baweriyên li 
dijî azadiyê di nav xelk û civaka 
Kurdistanê de belav bikin, bona vê ku 
bazineya alîgiriya ji rejîmê berfireh 
nîşan bidin, û rewşeke wisa bi ser 
civakê de zal bikin, ku xebata xelkê 
Kurdistanê, û qehremantiya xortên 
cangorî û partî û rêkxirawên Kurdî 
kêmreng bikin, û xweragirî û xebata 
wan bêbandor bidin nasandin, û bi 
giştî wisa bikin, ku derbazbûyiya pirr 
ji şanazî ya Kurd bi awayekî din û 
berevajî rastiya xwe nîşan bidin. Bi 
awayekî ku diruşma rûxana rejîmê bi 
dûr ji lojîk (eql û mentiq), û her-
wisa xebat û xweragirî û birêvebirina 
şêweyên xebata Kurd ji aliyê hinek 
aliyan ve jî, bi dasepandî bi ser Kurd 
de bihesibînin, û heykelê rejîmê ew 
qas bilind û bihêz nîşan bidin, ku 
dengbilindkirin û destbilindkirina 
di hemberî wê de, bê encam bidin 
nîşandan. 

Eva jî di demekê de ye, ku Kurd bi 
vîna xwe, û bi berhvdaneke jîrane, 

amade nebû di referandomekê de 
beşdar bibe, ku rewşê ji bo bidestveg-
irtina deshilatê ji aliyê Komara Îslamî 
ve xweş bike. 

Gelo wê demê ji bilî Kurdan, tu hêz 
û aliyekî din, bi rast û çep û ayînî ve, 
helwest girt, bona retkirina Komara 
Îslamî ya Îranê, heya ku bê gotin, 
ku wan îradeya xwe bi ser Kurd de 
sepandine?!. 

Asayî ye dema ku Kurd di bingeh de 
li dijî hatine serkar a rejîma Komara 
Îslamî be, bilinkirina dirûşma herifan-
dina rejîmê ji aliyê vê neteweya Kurd 
ve, gellek xwezayî ye. Piştre dema ku 
hêzên Kurdî dirûşma rûxana rejîmê bi 
fermî û eşkere ragehandin, di vê der-
heqê de, çi hêz û aliyek pêşî netewa 
Kurd ket, heya ku gumana vê yekê çê 
bikin ku, gelê Kurd bi çavlêkerî ji wan 
hêz û aliyan, dirûşma rûxana rejîmê 
hilgirtiye?

Bas ji bêbandoriya xebata micid û 
curên berbirûbûna tevî rejîmê tê kirin 
û hewla vê yekê tê dayîn ku, serîte-
wandin û xwe çemandin li hemberî re-
jîmê, cihê wê bigire, û tê gotin ku, wê 
bêtir û bibandortir be, li vir ev pirsyar 
derdikeve holê, gelo Kerûbî, Mûsewî, 
Xatemî, Montezrî, Benî Sedr û ...hwd, 
xebata tundûtûj li dijî rejîmê encam 
dabûn, ku digel vê qederê berbirû 
bûn? Bas ji danûstandinên tevî rejîmê 
tê kirin û tovê vê yekê tê belavkirin 

ku, di sîstema Komara Îslamî de 
derfeta diyalog û bidestxistina beşek ji 
mafên gelê Kurd û azadîxwazên Îranê 
heye!

Di vê derheqê de hewcehî bi amajê 
ye ku diyalog rêçareya guncav bona 
arîşeyên siyasî ye, xwezî li Îranê 
rejîmek li ser kar ba ku, kêşe û pirs-
girêkên xwe, tevî xelkê Îran û Kurd-
istanê, ji vê rêyê ve çareser kiriba, lê 
Komara Îslamî ya Îranê, ku daxwa-
zên demokratîk û mafên netewî ên 
gelê Kurd digel kakil û naveroka wê 
nateba ye, hekî bêje ezê danûstandinê 
bikim, li ser kîjan mijarê danûstandinê 
dike, ku bixwe bawerî pê hebe?! Xincî 
vê ceribandina ku Kurd û tevgera 
Kurdistanê nîşan daye ku, Komara 
Îslamî ya Îranê ji vê têgehê (Çemkê) 
weke pîlanek mifah standiye, ne weke 
rêçare.

Bi giştî eva ku di çend heyvên der-
bazbûyî de, li ser asta aliyên tevgera 
Kurd û maf û azadiyên Kurdan ji 
zimanê aliyeke diyarîkirî tê bihîstin, 
ku tê gotin dijberî Komara Îslamî ya 
Îranê ye, û hewlê dide bo aliyê ber-
jewendiyên Komara Îslamî ya Îranê 
û bi zirarên tevgera Kurd, û çandina 
tovê bêhêvîbûnê di nava xelkê Kurd 
de bade, tiştek e ku nabe û nahê kirin 
ku tu xorteke Kurd ê wefadar bi 
armancên netewa Kurd li Kurdistana 
Rojhilat, di hember de, bê helwêst û 
xemsar be, û eşkerekirina rûyê rastîn 

yê vê bi nav gotar û siyasetê, dikeve 
ser milê me hemûyan, jiber ku doma 
wan bas û mijaran ku me amaje pê kir, 
diçe xaneya berjewendiyên rejîmê û 
zirar û xisaran li xebata netewa Kurd 
dide, û valahiyê dixe nava refên xelk 
û partî û rêkxistinên siyasî ên Kurdis-
tanî de.

Di heman demê de, em hêvîdar in ku, 
kesên ku hilgirê vê nêrîn û bîrokeyê 
ne, û ji bo vê pîlanê hêcetan (pas-
awan) tînin, û vê bîrokê geş dikin, li 
rûyê nezanebûn, û lêkvedana nerast 
ve, ketibin nava vê telikê de, û careke 
din pêdeçûnê bi xwe de bikin, û rêya 
xwe ji rêbaza xebat û berjewendiyên 
Kurd, ji vê ku heye, zêdetir dûr nexin, 
û “La” nedin.

Biserkeve xebata rewa ya gelê Kurd, 
di pêxema bidestxistina maf û azadi-
yên xwe de

Qahîmtir be, îradeya xortên netewa 
Kurd li Kurdistana Rojhilat bona 
domandina xebat û berxwedanê

Biherife rejîma dijî Kurd û dijî azadî 
ya Komara Îslamî ya Îranê

PDKÎ
Deftera Siyasî

14’ê Hezîrana 2016’an a Zayînî
25’ê Cozerdana 1395’an a Rojî

Deftera Siyasî ya PDKÎ daxuyaniyeke nivîskî weşand

Siyasî
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N: Mistefa Hicrî

Di van dawiyan de, bas li derbarê 
Rûxandina Komara Îslamî ya Îranê, 
germ û gurr bûne. Ewên ku vê 
diruşmê dibin jêr pirsyarê, bi çend 
belgeyan, xwendineke dirust li ser 
vê diruşmê tunînin. Lê belê birina jêr 
pirsê ya vê diruşma sereke ya xebata 
me di vê qonaxa ku em tê de ne, 
digel vê ku şaş e, lê ew berjewendiya 
wê heye ku me han dide, da ku bi 
awayekî kûrtir vê diruşmê ji xelkê 
xwe re şirove bikin. Ezê hewl bidim 
ku belgeyên nerast bûna vê boçûnê bi 
awayekî zelal şirove bikim.
Belgeya yekem: Van kesan jêve ye, 
dema ku partiyeke siyasî, dema ku 
partiyek siyasî diruşma rûxandina 
sîstemekê hildibjêre, mebest ew e ku 
ew partî bi awayekî reha  û bi bêy 
pêwendîgirtina digel fakterên zaf ên 
din, sîstemê dirûxîne, û her bi xwe jî 
sîstemeke altirnatîv   di cihê wê de 
ava dike. Hewce ye ku em vê rastiyê 
rohn bikin, ku dema ku hizbeke siyasî 
diruşma rûxana sîstemekê hildibjêre, 
berî her tiştekê merem ew e ku ew 
ideal û piroje û piroje, û bernameyên 
vê hizbê li ber çavên wê ye, û ew 
modela vê hizbê bo deshilatdariyê 
bawerî pê heye. Di çarçoveya vê 
sîstemê de, ser nagre. Bi gotineke din 
wateya vê diruşmê ew e ku modela 
vê hizba siyasî bo deshilatdariyê, 
(Mani’I El cem’in. Wate heya vê 
demê ku ew sîstema deshilat di destên 
wê de be, di çarçoveya vê sîstemê 
de, modela siyasî ya dilxwazê hizba 
wî ser nagre, û her demekê jî modela 
dilxwaz ya hizba wî, dem û derfet 
jê re pêk hat, eva bêguman sîstema 
guherînê deshilata wê nemaye.   Vêca 
niha yln ku guman li ser rewabûna 
diruşma Rûxandina Komara Îslamî 
de hene, bila bersiva vê pirsê bidn ku 
gelo di demekê de ku Komara Îslamî 
deshilateke tewaw di Kurdistanê de 
hebe, çende egera vê heye ku Kurd 
bikare modeleke hikûmeteke feder-
alî a demokrat di Kurdistanê de ava 
bike?

Hinek berçavrohnî li derheq diruşma rûxandina Komara Îslamî

Belgeya duyem: her wekî ku me bas 
kir. Dema ku PDKÎ bas ji rûxana 
Komara Îslamî dike, mebest ew e ku 
îdealên siyasî ên vê hizbê bi nemana 
vê sîstemê derbaz dibin,  ne bi mana 
wê, ku wa bû, hizb di nav hevbendiya 
siyasî de nabe xwe di nav wan hêz 
û aliyan de bibîne, ku rasterast û ne 
rasterast kar bo mana Komara Îslamî 
dikin, û dixwazin ku bi awayên cur-
bicur pêpkên deshilatê ya vê deshilat-
dariyê cihgir bikin. 

Hekî hizbekê bawerî bi îdealbûn û 
mumkinbûna rûxandina sîstemekê 
hebe, Şêweya xebat û tekoşîna xwe 
û şêweya avakirina hevbendiyekê bi 
awayekî taybet rêk dixe,  û hekî baw-
erî bi îdealnebûn û mumkinnebûna 
rûxandina vê sîstemê jî hebe, kar û 
tekoşîna xwe bi awayekî din rêk dixe. 
Niha bila ew kes bersiva vê pirsê 
bidin ku gelo hizb dibe kar û tekoşîna 
xwe çawa organize bike?

Belgeya sêyem: Şaşiya boçûna van 
kesan di vir de ye ku renge neza-
nin diruşma ruxandina sîstemekê 
kêrehatî, felsefeyeke gellek kûrtir 
ji diruşmeke wekî “Don Kîşot” ya 
berçavkî li pişt e: dema ku partiyeke 
siyasî bas ji rûxana sîstemekê dike, 
mebest ew e ku ew sîstem kêrnehatî 
ye, û dijberiya digel rewta pêşkevtian 
serdemiyane, hem di warê hizrî û 
hem di warê şêweya deshilatdariyê 
ye, dema ku hizbek bas ji rûxadina 
sîstemekê dike, mebest ew e ku 
nakokiyên derûnî  ên vê sîstemê û 
nakokiyên vê sîstemê digel ew xelkê 
ku deshilatdariyê bi ser de dike, nahê 
kirin ku bi awayekî demokratîk werin 
çareserkirin,  belku ew sîstem bi 

derba nawendên emnî, û bi bi sedema 
tundûtîjiyê, û bikaranîna zexta nea-
sayî ew nakokî heya heyamekê têne 
veşartin. Dema ku hizbeke siyasî bas 
ji rûxana sîstemekê dike, yanî bawerî 
bi rewayiya berfireh û dirêjheyam 
ya vê sîstemê dike, wate bawerî bi 
rewayiya berfireh û dirêjheyam ya vê 
sîstemê, di nav xelkê de nîne. Dema 
ku hizbekê bas ji rûxandina sîste-
mekê dike, merem ew e ku hekî bê, 
û derfeta hilbijartineke azad û heya 
nîve azad jî bo xelkê pêk bê, pêpikên 
deshilata vê sîstemê şeq dikin. 
Bûyerên pêwendîdar bi hilbijar-
tina sala 1997 û 2009’an vê boçûnê 
piştstûr dikin. Em dizanin ku navê 
“hilbijartin”ê di Îranê de li ser vê 
proseyê tê danîn, piroseyeke gellek 
kontrolkirî û hikûmetî ye. Di van du 
dewreyan de, bi hinek sedeman kême-
kê ji vê kontrolkirinê hate kêmkirin, 
û pêpikên deshilatê kete lerzê. Eva di 
demekê de ye ku ew hilbijhartin, li 
gora pîvanên naskirî ên hilbijartinê, 
nedihate kirin ku wekî hilbijartineke 
nîve azad jî bê naskirin.  Gotina me 
ew e ku sîstemek ku nekare heya 
pêbendî encama hilbijartina kon-
trolkirî ya xwe jî be, nahê kirin ku 
mehkûm bi rûxanê nebe. 

  Dema ku partiya me diruşma rûxana 
Komara Îslamî pesend dike, merem 
ew e ku xwe xwezaya vê rejîmê her di 
bingeh de û serbarê hinek cudahiyên 
berçav, heman xwezaya rejîma Stalînî 
ye, di Yekîtiya Sovyetê de, û heman 
xwezaya hikûmeta Sedam e li Îraqê, û 
heman xwezaya hikûmeta Qezafî ye li 
lîbiyê. Ew hikûmet  dema ku neteba-
hiyên wan gihîşte asta hiloşînê, çende 
karîn ku xwe di hemberî rûxanê de 

bigrin, Komara Îslamî jî di dema xwe 
de her ew qas karî, ku  xwe rabigrin, 
û xwe biparêze. 

Belgeya çarem: Em derheq xwe, û 
rûxandina Komara Îslamî de, ne dibe 
xwe ji eva ku heyî zêdetir bizanin, 
û ne jî kêmtir. Ew xwendin her du jî 
şaş in. Kurtiya gotina me ew e ku: 
Ew roja ku Komara Îslamî diherife, 
tevgera Kurd jî, bandora xwe dibe. 
Ew kesên ku dibêjin Komara Îslamî 
bi me naherife, nabe ji bîra wan here 
ku hiloşîna Komara Îslamî, di dema 
herifînê de, Kurd û hêza Kurd jî rola 
xwe tê de heye. Dema ku em diruşma 
herifîna Komara Îslamî bilind dikin, 
mebest ew e ku hizba me û tevgera 

Demokratîk û rizgarîxwazane ya 
Kurd jî beşek in, ji van hêzan ku di 
dawiyê de, komara Îslamî ber bi heri-
fînê ve dibin. Baweriya me ew e ku 
ne tenê her hizba me, belku her hizb 
û aliyek xebata demokearsîxwazane, 
bi awayekî cidî bi rê ve bibe, beşek 
e ji vê hêza ku Komara Îslamî ber 
bi herifînê ve dibe. Di bîra me neçe 
ku hêza Kurd li Îraqê rejîma Be’s bi 
tenê neherifand, belku beşeke berçav 
bû ji van hêzên ku rejîma Be’s ber bi 
ruxanê ve birin.  Ew gotina bi tenê 
Kurd û PDKÎ û her deshilata Komara 
Îslamî bi xwe ve nagre. Bila em bas 
ji rewşa heyî ya siyasî bi awayekî 
berfirehtir bikin, û xwendineke giştgîr 
bidin dest xwendevanan. Boçûna 
me ew e ku: Di her sîstemeke ne 
demokreatîk û ne serdemiyane de, 
her hizb û aliyekî demokrat, beşek e 
ji van hêzên ku sîstemê ber bi heri-
fînê ve dibin. Ew gotin, ne tenê her 
li derbarê hizba me de, û di Îranê de, 

Siyasî
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Li Pîranşarê hinek ji caşên rejîmê, çekên xwe danîn

belku li derheq her welatekî din de jî, 
û di her welatekî din ê cîhanê de rast 
derdikeve. 

Belgeya Pêncem: Hêzeke demokrat 
û pêşkevtinxwaz çawa dikare bibe 
beşek ji pirojeya herifandina ber-
çav an hizrî ya sîstemeke lawaz û 
kêrnehatî û parvemayî? Mîkanîzma 
vê pişikdariyê çawa ye? Emê hewlê 
bidin di vê beşê de tekezê li ser vê 
mikanîzmê bikin.

Her sîstemekî kêrnrhatî û nede-
mokratîk di encama 3 nakokiyên ser-
eke de, valahî dikeve nava sîstemê de, 
û pêngav bi pêngav ber bi jinavçûn 
û hiloşandinê ve diçe, û ev nakokî 
evana ne: 

Nakokî di nava aliyên deshilatê bi 
xwe de: Her sîstemeke nedemokratîk, 
li gorî xwezaya nedemokratbûna 
xwe, ji şefafiyetê dûr dikeve, wî çaxî 
dibe jîngeheke guncaw û baş bona 
geşekirina hêz û aliyên nesax û şêwe 
mafiyayî û bê rikeber. Ev aliyên nav 
hikûmetê di pileya yekem de jiber vê 
ku gellek nesax in, û di pileya duyem 
de li ber vê ku di nava rewşeke ne 
zelal de ne, heya diçe mezintir û 
nesaxtir dibin û heya ku diçe hêza 
madî ya wan zêdetir dibe, û di pileya 
sêyem de bi tund tevî hevdu rike-
beriyê dikin û berjewendiyên wan roj 
bi roj zêdetir berbirûyî hevdu dibin, 
lewra pêngav bi pêngav zêdetir ber 
bi rewşa ji hevdu sorbûn û aloziyê ve 
diçin.

Nakokiya deshilatê digel xelkê xwe: 
Sîstemên ne demokrat têçûya (nirxa) 
herî zêde bona kontrolkirina xelkê 
xwe terxan dikin. Ev sîstemên han bi 
sedema vê ku tu bersivek bona dax-
waziyên xelkê xwe tunîne, xwastek 
û daxwazên xelkê roj bi roj li ser 
hevdu kom dibin, lewra valahiya di 
navbera xelkê û deshilatê roj bi roj 
ber bi zêdebûnê ve diçe. Ev sîstemên 
han hinek caran bi sedema bikaranîna 
givaş û tundûtîjiya herî zêde ya 
dezgehên ewlekariyê bo ser xelkê, 
rûçikek ewleh ji wê civakê nîşan 
didin ku, hikûmetdariyê bi ser de 
dikin, lê ev ewlehiya wusa, tenê rûçik 
e û kêşe û nakokiyên di navbera xelk 
û deshilatê de, di rastî de, nehatine 
çareserkirin, belkî bo çînên veşartî û 
texên kûr ên civakê hatine dûrxistin, û 
di rastî de wê kêşe û nakokî di rewşek 
nebaş û aloz de wekî şewatekê xwe 
derbixin.

Nakokiya di navbera deshilat û 
xwezaya têkiliyên cîhanî: Di sîstema 
ne demokratîk de, sîstemê ne tenê 
kêşe tevî xelkê xwe heye, belkî kêşe 
digel cîhana derve jî heye. Sîstema 
ne demokratîk di bingeh de sîstemên 
neheviyayî ne. Him tevî xelkê 
xwe neheviyayî ne, û hem jî digel 
dewletên bîhanî û korr û komelên 
navnetewî.  Sîstema han berdewam 
tevî tehrîman berbirû dibe. Jiber ku 
bi dehan tawanên curbicur encam 
dide, lewra tevî tehrîman berbirû 
dibe. Sîstemên han ji tehrîmekî ve 

ber bi tehrîmeke din ve diçin, û bona 
nehêlana wan tehrîman danûstan-
din li dû danûstandin û gotûbêj tevî 
gotûbêjê dikin. Helbet ev danûstandin 
tenê di rûçik de danûstandin in, û di 
rastî de lahîkirineke veşartî û poandan 
(Îmtiyazdan) e di çarçoveya sîstema 
mafên navnetewî de. Ev tehrîm û 
poandanên berdewam, hêdî hêdî hem 
sîstemê lawaz dikin û him jî kerb û 
kîna xelkê zêde dikin. Ji aliyekî din 
ve sîstema nedemokratîk berdewam 
ji şerekî ve dikeve nava şerekî din, û 
bona her şerekî jî navekî pîroz peyda 
dike. Şerek dibe berxwedana pîroz, û 
şerek dibe berevanîkirin ji “Heremên 
pîroz” û ... hwd. Şerên han hêdî, 
bingeha aboriya welat hildiweşînin û 
xelkê pitir nerazî dikin.

Lê hêzên demokrat di her sê xalên 
berê de, nakokiyan bi rê ve dibin, 
wate wan dikin hêza berbirûbûna tevî 
sîstema serkutker. Ji aliyekî xelkê 
xwe û korr û komelên navnetewî û 
bîhanî ji wan nakokiyan haydar dikin, 
û ji aliyekî din ve wan nakokiyan 
ji çînên veşartî ên civakê derdixin 
nava civakê û dikin daynemo û hêza 
tevgera xelkê. Sîstem dixwaze ku 
hebûna wan nakokiyan bi rewşeke 
asayî û xwezayî nîşan bide, lê hêzên 
demokrat hewlê didin ku herî zêde 
nexwezayîbûn û karesatbarbûna vê 
rewşê eşkere bikin. Ev hewlên han 
hemû pêngavên hûr in ku ber bi 
herifandina rejîmê ve diçin û hemû 
hêzên demokrat di wan hewlan de 
berdewam in.

Bo mînak bandora Hizba Demokrata 
Kurdistana Îranê, rêveberiya xebata 
netewî ya gelê Kurde li Îranê.

Sîstema hakim dixwaze ku rewşa ne 
wekhev ya êtnîkî di Îranê de û şêweya 
deshilatdariyê nawendxwaz di welat 
de, weke rewşek xwezayî û bê altir-
natîv nîşan bide, lê Hizba Demokrat 
hewlê dide ku, him nexwezayîbûn û 
zordarîbûna vê deshilatê nîşan bide, 
û him jî altirnatîva serdemyane bona 

Kurdistanmedia: Li Pîranşarê, 
hinek ji wan kesên çek bo 

xizameta rejîma hilgirtibûn, çekên 
xwe danîn.

Li gora nûçeya ku gihîştiye malpera 
Kurdistanmedia, piştî peyama rêzdar 
sekreterê giştî ê PDKÎ, hinek ji caşên 
Pîranşarê çekên xwe danîn, û rage-
handin ku ew amade nînin, xizmetê bi 
rejîmê bikin. 

Piştî ew şerê ku li Şinoyê di navbera 

Siyasî

nehêlana vê newekheviyê, bi xelkê 
bide nasandin û, him jî nerazîbûna 
xelkê ji stema netewayetî bike bi, 
daynemoya xebat li dijî sîstema 
serkutker û bi vî awayî, birêveberiya 
parek ji nakokiyên deste du dike, ji 
aliyekî din ve xebata xelkê Kurd li 
dijî sîstemê û geşekirina vê xebatê û 
derbazbûna vê ji mijareke navxweyî 
bo mijareke herêmî û derekî, nako-
kiya di navbera deshilata navxwe û 
cîhana derve jî jê dikeve, wate hizb 
dikare di birêveberiya nakokiyên 
desteya Sêyemîn de rolê bilîze.

Bi kurtî her hizb û aliyekî siyasî 
dikare birêveberiya parek ji van 
nakokiyan bigire stûyê xwe û bi vî 
awayî bibe beşek ji pirojeya berfireh 
ya herifandina sîstema hakim.

Dirûşma herifandina sîstema ser-
kutker di gellek waran de bo hêzên 
demokrat bi nirx û girîng e. Ji aliyekî 
ve şefeqa pêşerojek îde’al û dilxwaz 
nîşan dide, û ji aliyekî din ve xwezaya 
ne demokrat ya deshilatê eşkere 
dike, û aliyê sêyemîn jî dibe piren-
sîpek bo rêkxistina şêweya xebata 
hêza demokrat û parastina şûnasa 
şoreşgêrbûn a vê hêza demokrat.
Ev yasaya han tenê me li xwe nagire; 
Hertim her wûsa bûye ku hekî xebata 
rizgarîxwazî dirêjmideh be û qonaxên 
zêde derbaz bike, gefa herî mezin 
liser wan xebatkaran e, jidestdana 
şunasa soreşgêrbûnê ye. Dabezîna 
hesta şoreşvaniyê di despêkê de dibe 
sedema veheliyaneke metirsydar e, 
ku me mînaka vê veheliyanê di vê 
pêvajuyê de ku xwe bi alîgirê kon-
gireya 4 pênase dikir, bi eşker dêt. 
Hizba Demokrata Kurdistana Îranê 
li dijî vê veheliyana metirsîdar e û di 
pêxema bilindkirina ruha şoreşvaniyê 
û bi giştî di pêxema parastina piren-
sîpa şoreşvanbûnî û xebata berdewam 
û tev alî kar dike û, xebata han bi 
pirensîpeke negor ya kar û xebata 
xwe dizane.

Bi vî awayî gereke em bêjîn biherife 
hemû sîstemeke serkutker

pêşmergeyên PDKÎ û hêzên rejîmê 
de rû da, û gellek caş û pasdar tê de 
hatin kuştin, sekreterê giştî ê PDKÎ 
bi belavkirina peyamekê, rû li xelkê 
Kurdistanê ragehand ku, ew pêşmerge 
kotrên aştiyê ne, û bona bergirî ji 
nîştimana xwe, û neteweya xwe, rû li 
Rojhilata Kurdistanê kirine, û hewce 
ye ku hûn ji wan re bibin alîkar.

Ji aliyekî din ve jî daxwaz ji caşên 
herêmê kir, ku dev ji xizmeta bi 
rejîmê berdin, û hekî hûn dev ji 

îxaneta bi neteweya xwe hilgirin, eva 
pêşmerge dê we biborin (bibexşin), 
hekî hûn li ser kar û kiryarên xwe 
berdewam bin jî, eva hûn bixwe di 
hemberî vê karê xwe de berpirsyar 
dibin. 

Hêjayî basê ye ku Mistefa Hicrî di 
sala 2009’an de jî, daxwazekî bi vî 
rengî ji caşên herêmê kiribû, û daxwa-
za vê carê jî, nîşana dilsojiya bêqas ya 
PDKÎ û li serveyî wê jî, sekreterê giştî 
ê PDKÎ ye, ji bo gel û welatê xwe, ku 

mixabin rejîm, Kurd di hemberî Kurd 
de bi kar tîne û dide kuştin, da ku bi 
hêsanî pîlanên xwe yên dijîgelî di 
Kurdistanê de peya bike. 
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Teymûr Mistefayî

Îro 25’ê Cozerdanê 36 sal bi ser 
veqetiyana taqima 7 kesî ji Hizba 
Demokrata Kurdistana Îranê derbaz 
dibe. Gotin û basên vê dawiyê ên 
birêz Xalid Ezîzî derheq bi helwêsta 
wan di rewşa niha de û çewaşekirina 
dîroka Hizba Demokrat û birine jêr 
pirsyar a helwêsta cesûrane û berxwe-
dana Hizbê, ez anîme ser vê baweriyê 
ku weke kesekî ku para herî zêde ya 
temenê xwe di refên xebatkarên vê 
hizbê de derbaz kiriye, nêrîn û boçûna 
xwe derheq bi wan çewaşekariyan di 
dîroka Hizbê de, herçend bi kurtî jî be 
nîşan bidim.

Min hêvî dikir ku helwêsta vî birêzî 
di cihê pêdagirî li ser vê siyasetê, 
pêdagirî li ser yekgirtin tevî Hizba 
Demokrata Kurdistana Îranê ba, ku 
helwêsta duyem helwêsteke guncaw 
e, û wê biba cihê rêzgirtinê ji aliyê 
civatên xelkê Kurdistanê ve.
Bila em di despêkê de bas ji yekrengi-
ya di navbera gotin û helwêstên birêz 
Xalid Ezîzî, û helwêstên taqima 7 
kesî bikim, ku 36 salan berî niha û 
rast di vê rojê de, daxûyaniya veqeti-
yana xwe ji Hizba Demokrata Kurd-
istana Îranê ragehand, û piştî 10 salan 
û di daxûyaniyeke din de hiloşandina 
xwe, bi vî navî ku ji Hizba Demokrat 
veqetiyabûn, ragehandin û daxwaza 
lêborînê ji xelkê Kurdistanê kir. Di 
vê daxuyaniyê de ku di roja 10’ê 
Xakelêwe ya sala 1369 (1990)’an de 
hate weşandin hatiye ku: “Çi bi giştî 
û çi bi tak, pişka xwe, xwe bi hevbeş 
û berpirsyar di şaşitiyên Hizbê li ser 
şoreşa Îranê û bi taybetî mijara Kurd 
dizanin”.

Di kakila hevpeyvîna şeva Înê 
berwarê 21 Cozerdanê ya Kak Xalid 
Ezîzî de hatiye ku, herifandina rejîmê 
ne karê rêkxistinên Kurd e, û bi çend 
sed pêşmergan em nikarin berbirûyê 
hêzên rejîmê bibin, helwêsta me ya 
berê şaş bûye û gerek pêdeçûnê bi 
xwe de bikin. Eva bi vê wateyê tê ku 
çavê me li kerema rejîma dagîrker 

Gotinên 
Navdaran

Divê gul xweş bêhn bidin, jin jî biaqil 
bin.
Victor Hugo

Yên ku ji zarokan hez dikin, ji jiyanê 
jî hez dikin.
Dostoyevskî

Riya herî baş ya başkirina zarokan, 
anîna kêfa wan e.
Oscar Wilde

Bavê ku zarokên xwe nas dike, 
bavekî biaqil e.
Shakespeare

Peyayên hem mezin, hem jî baş kêm 
in.
Thomas Fuller

Li dinyayê tu kîn û nefret weke kîn û 
nefreta nezanan ya li dijî ilim tuneye.
G. Galilei

Buhuşt, bi Xwedê re yekbûn e.
Konfuçyus

Cesaret di ser hemû çekan re ye.
Ovidius

Xwedê alîkarê mêrxasan e.
Schiller

Heta ku mirov nekeve talûkeyan, 
mirov bi mêrxasiya xwe nizane.
La Rochefoucauld

Pîvana cesaretê ne mirin e, jiyan e.
Alfleri

A: Firat Cewerî

Yekrengiya du helwestan, û derswernegirtina ji dîrokê

û kevneperest ya Komara Îslamî 
be, û bi xwe teslîmkirinê dadikevin 
danûstan û ...hwd.

Di helwêsta daxûyaniya Taqima 7 
kesî de jî hatibû ku: Hizba Demokrata 
Kurdistana Îranê gerek bikeve 
xizmeta xebata li dijî Empiryalîstê 
de, û bikeve xeta Îmam de, û bi mafê 
“Xodgerdaniyê” razî be, û dev ji şerê 
tevî rejîmê berde, û heya wî qasî jî 

çûne pêş ku Hizba Demokrat bi dijî 
şoreş û dardestê bîhaniyan bi nav 
kirin, û navê “Banda Qasimlû” li ser 
Hizba Demokrata Kurdistana Îranê 
danî, wate heman hizba ku ji Makûyê 
ve heya Îlamê berbirûyê rejîmê bibû.
Xwînerên hêja hekî bi hûrî li wan 
peyv û risteyên televîzyonî binêrin,ku 
di hevpeyvîna şeva Înê berwarê 21 
Cozerdana 1395’an de hate dîtin, û 
herweha digel daxûyaniya Taqima 7 
kesî vê bidin berhev, yekrengiyeke 
zêde di navbera wan de heye, gelo 
eva ducarîbûna dîroka şikestxwarî 
nine?!

Xincî wan du yekrengiyan ku di her 
du daxuyaniyan de heye, xaleke din 
ya ku nehatiye ragehandin jî, di van 
helwêstan de heye, ev jî eva ye ku 
piştî helwêsta Taqima 7 Kesî, destê 
rênîşander yê Hizba Tûde hebû, hiz-
bek ku bi xwe jî bû bi qurbaniyê vê 
siyaset şaş. Li pişt helwêsta daxûyani-
ya birêz Xalid Ezîzî jî de ku şeva Înê  
li Rûdawê belav bû, bi eşkere destê 
tqima “Çaksazîxwazên hikûmetî” tê 
dîtin.

Di bersiva wan helwêstan de hewce 
ye ku weke şahidekî dîroka hizba 
xwe, vê yekê eşkere bikim ku, her 
di rojên despêkî ên hatina ser kar a 
Komara Îslamî ya Îranê de, hizba me 
hewlên zêde dan da ku mafên gelê 
Kurd ji rêya danûstanan ve bêne ça-
reserkirin, û bo vê meremê jî çendîn 

hey’etên Hizbê serdana Tehranê kirin 
û tevî Xumêynî û karbidestên din ên 
rejîmê ketin danûstanan, lê eva ku 
karbidestên rejîma kevneperest ya 
Îranê tenanet bîr jî jê nekirin, dabînki-
rina mafê gelê Kurd bû, û tenanet 
berevajî dest avêtin pîlangêriyê û, di 
yekemîn roja Newroza azadiyê de, 
Sine de di xwînê de winda kirin, û di 
31 Xakelêwe ya sala 1358 (1979)’an 
de, şerê Nexedê bi ser gelê Kurd 

de sepandin, û di her du şeran de jî 
Hizba Demokrat hewla vê yekê da ku 
şer dirêj nebin. Hizba Demokrat heta 
di vê derheqê de daxwaz ji Xumêynî 
kir ku nûnerê xwe bişîne Kurdistanê 
û tawanbarên xweşkirina agirê şer bi 
xelkê bide nasîn.

Lewra Xumeynî bi nûneratiya xwe 
kesek şande Kurdistanê û navbirî di 
rapora xwe de ya bo Xumeynî dibêje 
ku, aliyê ku agirê vî şerî xweş kiriye, 
aliyê li hemberî Hizba Demokrat e, 
lê Xumeynî ne tenê guhê xwe neda 
wê raporê, belkî di pîlaneke din de 
li bajarê Pawe agirê şer xweş kir, û 
di encam de “Fetwaya Cîhad”ê li 
dijî gelê Kurd û Hizba Demokrat da. 
Hizba Demokrat  wî çaxî neçar bû ku 
di navbera du rêyan de yekê hilbi-
jêre: “Teslîmbûn û ketine ber xezeba 
jînosayda rejîmê, yan berbirûbûna 
êrîşên hêzên dagîrker û serkutker û 
cînayetkar ên rejîmê, ku bi xweşî ve 
Hizba Demokrat rêya berbirûbûnê hil-
bijart, û niha jî şanaziyê bi helwêsta 
xwe dike.

Di hevpeyvîna şeva Înê ya kak Xalid 
de hate gotin ku diruşma hiloşandina 
rejîmê, hêzên çep û Îranî bi ser PDKÎ 
de sepandine, ku ew boçûna yan 
nîşanderê neşarezabûn li ser dîroka 
PDKÎ ye, yan jî armanceke din li 
piştê ye, hekî ne, ew dizane ku di 
yekemîn referandoma diyarîkirina 
sîstema rejîmê de, ku li 10.01.1358 

Siyasî
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A: Mahir Berwarî

1. Ne li erdî, ne li esmanî, dixut 
guştê xodanî.

2.Qîz û vîz, çu bajêrê Eb-
dulezîz.
- Kaxez e çîzavîz, çû bajarê 
Ebdilezîz, tîne kêfa
xort û qîz.

3. Her hemam, hemam he-
mam, siyarê urtê temam, bav
mele, qîz îmam.

4. Mamê memo, bi lingekî, çu 
şerê gundekî.

5. Du dest in, du pê ne, qalib e 
ruh tê ne.

6. Diya te heru, Erebê kîr reş 
dihavête ser xu.

7. Diya te heru, hinde rapêç 
dikit. 

8. Min hilkir bi bêrê, te hêla bi 
pozî kêrê.

9. Pisik nine bivêje pişt û Kuçik 
nine bivêje oşt.
- Ne deriyê wî deye, neyi pacê 
wî heye, tê û diçe.
10. Binî qul e, serî qul e, di nav 
de av û agir e.

11. Ez çume newalekê, jê tê 
dengê birîndarekê.

12. Or or dike, bor bor dike, 
qesta bajaran dike.

13. Vekirî kon e, girtî gopal e.

(1979)’an de, bi rê ve çû, û di roja 
12.01.1358’an de, encama wê hate 
ragehandin, dikarim bêjim ku PDKÎ 
yekem hêz û heya tenê hêz jî bû, ku 
ew referandom baykot kir, jiber ku 
naweroka pirsa diyarîkirî bo referan-
domê pêk dihate ji: “Komara Îslmaî, 
belê yan na?”. 

Ku ew şêweya pirskirinê nade-
mokratîk bû,jiber ku tenê vebijêrkek 
ku di ber destê dengder de hebû, 
dengdan bi Komara Îslamiya Îranê 
bû, û tu şêwe rejîmeke din, di pirsê 
de tunebû, da ku dengder mafê 
hilbijartinê hebe, û ji aliyekî din ve, 
Komara Îslamî ji bo xelkê rejîmeke 
naskirî û ceribandî bû, lewra PDKÎ 
di vê helwesta xwe ya cesûrane de 
daxwaz kir ku xelk dengê xwe nedin 
rejîmekê ku naweroka wê zelal nîne. 
Piştî çendîn salên din, hêzên din ên 
rejîmê ew helwesta bilind nirxandin, 
û wekî helwesteke rast hesibandin. 
 
Derheq diruşma “rûxandinê” jî 
dibe em bêjin ku PDKÎ diruşma 
hiloşandinarejîmê wê demê bilind 
kir ku ji çareseriya mafên xwe bi 
awayekî aştîxwazane bêhêvî bû, û di 
diyarîkirina vê diruşmê de jî, ne tenê 
nekete pey rêkxirawên çep û Îranî, 
belkû bixwe pêşeng bû, û eva rêkxi-
rawên din bûn, ku piştre gihîştin vê 
encamê ku diruşmeke wekî me bilind 
bikin.

Ew rêkxirawên çep û Îranî ku wî rêz-
darî îşare pê kiriye, ku gotina diruşma 
hiloşandina rejmê bi ser PDKÎ de 
sepandine, ne tenê her diruşma 
hiloşandina rejîmê bilind nekirine, 
belku ketin xizmeta rejîma serkutker 
(wekî Partiya Tûde, û baskê piranî 

ê Çirîkên Fedayî û …hwd). Heya 
rêkxiraweke wekî Mucahidînê jî, ku 
niha xwe wekî dijberê rejêmê jî nîşan 
dide, heya roja 30.03.1360 (1981)’an, 
ku ketin ber pêla êrîşa rejîmê, tu 
kêşeyek digel esla hebûna rejîmê de 
nebû, û heya di edebiyata Mucahidînê 
de, rejîm heya vê rêkevtê jî, wekî 
rejîmeke xwedî rewayî dihate nasîn, û 
tenê piştî reviyan û avakirina “Şêvra 
Bergiriya Nîştimanî” bû ku di yekem 
civîna xwe de , di meha Rêbendan û 
Reşemeya sala 1360 (1981)’an, ew 
diruşm pejirand, lê PDKÎ diruşma 
rûxana rejîmê di kongireya pêncem ya 
xwe de, ku li 15.09.1360 (1981)’an, 
de bi rê ve çû, pejirandibû, û nêzî 
salekî berî vê rêkevtê jî, diruşma 
rûxanê hatibû nava edebiyata PDKÎ 
de, û ew kesên ku dixwazin vê rastiyê 
bizanin, bila çav li rûpelên rojnameya 
“Kurdistan” di wê serdemê de bikin. 

Di vê hevpeyvînê de hate gotin ku 
rêkxirawên Kurdî altirnatîv nînin. 
Gelo ew gotin, ji bilî serîtewandina bi 
Komara Îslamî û her rejîmeke din ku 
di pêşeroja Îranê de bê ser kar, çi wa-
tayeke din dibexşe? Xalid Ezîzî di vê 
hevokê de dixwaze ku wisa li guhdarê 
Kurd bike, û bêjê ku dibe tu kole bî, û 
nabe di diyarîkirina siyaset û îdareya 
welat de beşdariyê bikî, û dibe çavên 
te ji destên dilovanî û kerema vê 
rejîmê be, ku welat bi rê ve dibe. 
 
Berevajiyê vê boçûnê, rêkxirawên 
Kurdî dibe hewl bidin, ku di egera 
(îhtimala) her guhertinekê de, beşdarê 
sereke û çalak di birêvebirina welat 
de bin, bona vê ku bikarin mafên kurd 
desteber bikin, û hekî rewşeke baş û 
hejî bête pêş, bona vê ku bikarin ji 
dava dapîrojka Îrançîtiyê rizgar bin, 

û bigihîjin mafê qedera gelê me, nabe 
heya kêliyekê jî rawestin. 
 
Gotinên derheq vê hevpeyvînê de 
gellek in, lê ez zêde ser naçim, û 
dixwazim bêjim ku gelo ma nabe em 
ders û ceribandinan wergirin? Gelo 
ma mesela danûstandinên di navbera 
Dr. Qasimlo li Viyenê digel rejîmê ji 
bîra wan çûye? Gelo kuştin û birîn û 
qirkirina bi dehan hezra kes ji xelkê 
Kurdistanê û girtin û îdama bikom 
ya ciwanên Kurd tenê li ser xwesta 
mafxwaziya wan, ji bîra wan çûye? 
Gelo ma dawî mînaka belengaziya 
xebatkarê Kurd Mihemed Sidîq 
Kebûdwend li pêş çavên me nîne,  ku 
tenê bi tawana vê ku di rêkxiraweke 
mafên mirovan de tekoşîn hebûye, 
bi vî awayî hovane di îşkencegehên 
rejîmê de, serederî pê re tê kirin?  

Bila ji vê yekê jî zêdetir bêjim ku gelo 
ma qedera hevalên Xomêynî wekî 
Kerobî û Mûsewî û..hwd li ber çavên 
me nîne?

Ku wisa bû, çima nabe em vê hemû 
stem û serkutkariyan nebînin, û bi 
peyama nûnerekî ast nizim yê rejîma 
kevneperest ya Komara Îslamî ya 
Îranê, em semayê bikin, û em hemû 
şanaziyên xwe yên berê bibin jêr 
pirsyar, û bikin hêvinê danûstan-
dineke bê wata, û bê nawerok digel 
rejîmê de. 

Dawî gotina min rû li wan hevalên 
pêşîn e, û dixwazim ku ji wan pirs 
bikim ka gelo we temeneke dûr û 
dirêj yê xwe di pêxema vê siyasetê de 
derbaz kir, hekî wisa niye, bes çima 
bêdeng in?

Siyasî




