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Agirî 
Xala  Hevbeş dijberiya  Kurdan e , 
dijberiya tevî  Kurdan    xala hevbeş
ya Turkiyê  û Îranê   " agirî" .  
Daxuyaniya Yekîktiya Xwendekarên  
Demokrat ya Kurdistana  Îranê  bi 
hinceta 16 ê Sermawezê , Roja 
Xwendekar " Y X D K .  Demokrasî , 
biha û piratîka wê , beşa 18 , Kurmac 
Hakî .  Wezîrên Karê Derve Yên 
Yekîtiya Ewroayê  , di daxuyaniyekê 
de nigeriyana xwe  ji rewşa nebaş ya 
mafên mirovan  li Îranê  dan 
xuyakirin " Radyo  Ferda" .   Civînên 
Kogreya Neteweyên  Îrana Federal , 
endamên  kongreyê : #- Eniya 
Hevgirtî ya Belûçistana Îranê  . #-  
Partiya Demokrat  ya Kurdistana  
Îranê  . #-Partiya Xelkê Belûçistanê . 
#-  Partiya  Hevpeywendiya 
Demokratîk ya Gelê Ereb yê 
Ehewaza Îranê. #- Rêxistina  
Şoreşvanên  Zehmetêş ya Kurdistana 
Îranê .   #- Komele  Rêxistina 
Berevankar ya Mafên  Neteweyî  ya 
Gelê Turkman   #- Navenda  Çandî  
ya Azerbaycanê .   
 16ê Sermawezê , Roja Xwendekar 
hate pîroz kirin, çend babetên 
dwelemend ji aliyê hin hevalên  
beşdar di rê  û resmê de hatin 
xwendin : #- Gotara birêz Cemîl  
Kulahî  , bi navê bizava  xewndekarî 
li Îranê û serhildan û qonaxên wê  û 
astengên ser rêya wê . #- Gotara birêz 
Şaho Ferazmend li ser bizava 
xwendekarî  a Kurd , Gelo tiştek bi 
navî hebûye ? Xalên lawaz û bihêz 
yên çalakiyên xewndekarên Kurd . #- 
Gotara birêz  Erfan Rehnimûn  li ser 
pêwîstiya avabûna Y X D K Î ,  
 

armanc û meremên wê ji bo pirsên 
siyasî û civakî . #- Çend gotin ji aliyê  
helbestvan û rewşenbîra Kurd  birêz 
Fatme Husên  Penahî  li ser erk û 
wezîfeyên  xwendekarên Kurd di 
rewşa îro de .   
 Me Sîstema Demokratîk Heye , 
Lê Kultura Me ya Demokratîk 
Tune . Li ser pênaseya civakê , rewşa
civaka Kurdî  ji aliyên cur be cur ve , 
jin di civaka Kurdî de û pirsgirêk  û 
astengên jiyana jinan li civaka Kurdî   
.. armanca hevpeyvînekê bû ,  ku  me 
bi birêz Rembod Lutfpûrî , 
rojnamevan û pispor , di ware 
civaknasiyê de pêk  anî .. Hevpeyvîn 
: Meryem  Hacîpûr .  
 Dema jina Kurd bi zanebûn bibe 
evinê  azadî û rizgariya xwe , ew 
azadiya welat jî bistînê, beşa 2 û
dawî  , ji  hevpeyvîna Azad Kurdî , bi 
helbestvana Kurdî : Evîn Çîçek re.  
Maf û Mirov gotara ADAR JIYAN , 
Peymannamey Cîhanî ya Mafên  
Zarokan , beşa(3) ya wergervan 
:Şehab Xalidî bû. Ferhengeke 
nenaskirî ya Kurdî  Serbest, Pirtûka: 
Gotar û Wergeran  bi Kurdî derket,  
ya wergêrê Kurd KOSAR FETAHÎ 
ye , Dr . Qsimlo banga aştî û azadiyê 
, birêz Şehab xalidî hebek ji pirtûka 
Dr Qasimlo Banga Aştî û Azadiyê 
diyarî pirtûxaneya Agirî kiriye.  
 Ehmedînejad : Divêt li Ewropa de 
cih bi dewletê  Îsraîl re bê dan.  
Bi kurtahî ev bûn , sernavên sereke 
yên xwîşka agirî , weşana 15 rojî ya 
parta bira "Partiya Demokrat  a 
Kurdistana Îranê ye , li  15ê 
berçileyê 2005 an e. 


