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Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Akademiyası binasının açılış
mərasimi olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev
mərasimdə iştirak etmişdir.

2005-ci ildə Prezident İlham
Əliyevin Sərəncamına uyğun
olaraq Azərbaycanda Fövqə ladə
Hallar Nazirliyinin yaradılması ilə
ölkədə mülki müdafiə, ərazilərin
təbii, həmçinin texnogen xarak-
terli fövqəladə hallardan qorun-
ması və əhalinin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi sahəsində kom-
pleks tədbirlərin həyata keçir-
ilməsinə başlandı. Dövlətimizin
başçısının diqqəti sayəsində
nazirliyin maddi-texniki bazası
gücləndirildi, kadr hazırlığının
təşkili, məlumat mübadiləsinin
aparılması və digər sahələrdə
nailiyyətlər əldə olundu. Ən
müasir texnika, xilasetmə ləvazi-
matları, xüsusi geyimlər, texniki
vasitələr, cihazlar alındı. Bu
illərdə nazirliyin strukturuna daxil
olan 9 regional mərkəz yaradıldı,
yeni inzibati binalar tikilərək isti-
fadəyə verildi. Bütün bunlar
2010-cu ildə baş verən Kür
daşqınlarının, 2012-ci ildə
respublikanın qərb bölgəsində
qeydə alınan zəlzələ nin
nəticələrinin uğurla aradan
qaldırılmasında mühüm rol
oynadı. Ötən dövrdə nazirliyin

kadr potensialının artırılması və
bu istiqamətdə mühüm tədbir-
lərin görülməsi də Prezident
İlham Əliyevin diqqət
mərkəzində oldu. Odur ki, dövlə-
timizin başçısının 2008-ci ildə
imzaladığı Sərəncama əsasən
yaradılan Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin Akademiyası da bu
baxımdan mühüm əhəmiyyətə
malikdir. 2009-cu ildən fəaliyyətə

başlayan və elə həmin il də ilk
qəbulu həyata keçirən

akademiya 2013-cü ildə ilk
məzunlarını burax mışdır. Heç
şübhəsiz ki, ölkəmizdə və onun
hüdudlarından kənarda baş
verən təbii fəlakətlərin
nəticələrinin ara dan qaldırıl-
masında əsl fəda kar lıq göstərən
nazirliyin qüvvələri bundan
sonra da vətəndaşlarımızın təh-
lükəsizliyinin keşiyində dayana -
caqlar.

Fövqəladə hallar naziri, gen-
eral-polkovnik Kəmaləddin Hey-
dərov Azərbaycan Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevə raport
verdi.

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə
xalqımızın ümummilli lideri Hey-
dər Əliyevin akademiyanın
həyətində ucaldılmış abidəsini
ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi
qoydu.

Prezident İlham Əliyev
akademiyanın binasının rəmzi
açılışını bildirən lenti kəsdi.

Bildirildi ki, akademiya
müasir tələblərə cavab verən

xüsusi ixtisaslı ali təhsilli kadr-
ların hazırlanmasını, Fövqə ladə

Hallar Nazirliyinin fəaliyyət
istiqamətləri üzrə əlavə təhsilin
həyata keçirilməsini və
fövqəladə hallar sahəsində fun-
damental və tətbiqi elmi tədqiqat
işlərinin aparılmasını təmin edən
xüsusi təyinatlı təhsil müəssisə-
sidir. Bu təhsil ocağının ixtisaslı
kadrlarla komplektləşdirilməsi,
tədris prosesinin normativ-
hüquqi aktlara və normativlərə
uyğun qurulması, fövqəladə hal-
lar sahəsində elmi tədqiqatların
aparılması və digər mühüm vəz-
ifələrin yerinə yetirilməsi üçün
son illərdə bir çox işlər
görülmüşdür. Hazırda akade -
miyada 502 kursant təhsil alır və
62 professor-müəllim heyəti
çalışır. 2013-cü ildə akade -
miyanı 100 nəfər bitirmişdir.
Onlar həyat fəaliyyətinin təhlükə-
sizliyi və yanğın təhlükəsizliyi
mühəndisliyi ixtisaslarına
yiyələnmişlər.

Məlumat verildi ki, aka -
demiyanın strukturuna həyat
fəaliyyətinin təhlükəsizliyi, yan -
ğın təhlükəsizliyi, əlavə təhsilin
təşkili, qiyabi təhsil fakültələri və
altı kafedra daxildir. Fəaliyyətə
başladığı ilk gündən akademiya-
da təhsilin məzmununun
Bolonya prosesinin prinsiplərinə,
tədrisin Avropa Kredit Köçürmə
Sisteminin tələb lərinə uyğun
keçirilməsi təmin edilmişdir.

Yüksək tədris prosesinin
hökm sürdüyü, fənn kabi-
netlərinin, auditoriyaların hər cür
zəruri avadanlıqla təchiz olun-
duğu akademiyanın peşə ixti-

sası və xüsusi hazırlıq kom-
pleksində yaradılan şəraitlə

tanış olan Prezident İlham
Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki,
burada xilasetmə, tibbi hazırlıq,
dalğıc və alpinist hazırlığı, siq-

nalizasiya və digər sahələr üzrə
xüsusi tədris kabinetləri mövcud-
dur. Bundan əlavə, zəruri
avadanlıqla təchiz edilən labora-
toriyalar da tədrisin yüksək
səviyyədə aparılmasına geniş
imkanlar açır.

Qeyd olundu ki, tədris pros-
esi, eləcə də imtahanların qəbu-
lu kompyuter və internet
texnologiyalarının tətbiqi ilə həy-
ata keçirilir. Akademiyada tədris
prosesi ilə yanaşı, gənclərin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəs-
inə xüsusi diqqət göstərilir.
İndiyədək müxtəlif ölkələrin
müvafiq tədris müəssisələri ilə
səmərəli əməkdaşlıq yaradıl -
mışdır. Akade miyanın əmək-
daşları və kursantları bir sıra
beynəlxalq konfranslarda və təd-
birlərdə iştirak etmişlər.

Akademiyanın həyətində
böyük stadion da inşa edilmiş,

kursantların idmanla məşğul
olmaları üçün hər cür şərait
yaradılmışdır.

Prezident İlham Əliyev son
vaxtlar alınaraq Fövqəladə Hal-
lar Nazirliyinin istifadəsinə ver-
ilən texnikalara baxdı.

Sonra dövlətimizin başçısı
akademiyada yaradılan Heydər
Əliyev Mərkəzində oldu. Bu
mərkəz Ulu Öndərin zəngin
həyat yolunun səhifələrini
vərəqləməyə, Azərbaycan tarix-
inin bütöv bir qərinəsinə nəzər
salmağa imkan verir. Ulu
Öndərin irsinin geniş əks olun-
duğu bu mərkəzdə yaradılan
şərait, geniş ekspozisiya və
fotoguşələr imkan verəcəkdir ki,
akademiyanın kursantları
ümummilli lider Heydər Əliyev
irsinə dərindən yiyələnsinlər.
Burada Ulu Öndərin zəngin
irsinin gələcək nəsillərə çatdırıl-

ması üçün virtual tədris sinfi,
kitabxana, Ümummilli Liderə aid
sənədlərin saxlandığı xüsusi
guşə fəaliyyət göstərir.

Prezident İlham Əliyev
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Akademiyasında yaradılan
muzeyə də baxdı. Burada
akademiyanın yaranma tarixi və
son beş ildə əldə olunan uğurlar
barədə geniş məlumatlar toplan-
mışdır. Akademiyanın bayrağı
da bu muzeydədir. Xatırladaq ki,
Prezident İlham Əliyev bu ilin
martında aka demiyanın
bayrağının əsas naməsi haqqın-
da Fərman imzalamışdır.

Daha sonra Prezident İlham
Əliyev akademiyanın kollektivi
ilə görüşdü.

Mərasim iştirakçılarını
salam layan Prezident İlham
ƏLİYEV çıxış etd. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

Prezident İlham Əliyev
Rusiya Federasiyası Dağıstan
Respublikasının Prezidenti
Ramazan Abdulatipovun baş -
çılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul etmişdir.

Dövlətimizin başçısı Azər-
baycan Respublikası ilə Rusiya
Federasiyası arasında ikitərəfli
münasibətlərin genişlən diril -
məsində ölkəmiz ilə Rusiya
Federasiyasının ayrı-ayrı sub-
yektləri, o cümlədən Dağıstan
Respublikası arasında əlaqə -
lərin mühüm əhəmiyyət daşı -
dığını qeyd etdi. Prezident
İlham Əliyev Dağıstan Respub-

likasının Prezidenti Ramazan
Abdulatipovun ölkəmizə səfə -
rinin Azərbaycan-Rusiya ikitə -
rəfli münasibətlərinin, eləcə də
Dağıstan Respublikası ilə tarixi
və mədəni köklərə əsaslanan
dostluq əlaqələrinin daha da
möhkəmləndirilməsi işinə xid-
mət edəcəyinə əminliyini bildir-
di. Prezident İlham Əliyev
səfərin iqtisadi sahədə əmək-
daşlığa dair məsələlərin müza-
kirəsi üçün də yaxşı fürsət
yaratdığını dedi.

Ramazan Abdulatipov Ru -
siya Federasiyasının Preziden-
ti Vladimir Putinin Dağıstan ilə

Azərbaycan arasında münasi-
bətlərin fəal şəkildə davam
etdirilməsinə önəm verdiyini
söylədi. Fəxri xiyabanda ulu
öndər Heydər Əliyevin və
görkəmli dövlət xadimi Əziz
Əliyevin xatirələrini ehtiramla
yad etdiklərini vurğulayan
Ramazan Abdulatipov Dər-
bənddə Heydər Əliyevin
xatirəsinə yeni xiyaban və
parkın salınması istiqamətində
də işlərin görüləcəyini dedi.

Dövlətimizin başçısı Dağıs-
tanda xalqımızın ümummilli lid-
eri Heydər Əliyevin xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi istiqamətində

görülən işlərin ölkəmizdə yük-
sək qiymətləndirildiyini vurğu-
layaraq bunun xalqımız
tərəfindən əlaqələrimizin daha
da gücləndirilməsi işində
böyük xidmətlər göstərmiş Ulu
Öndərə olan ehtiramın və
xalqlarımız arasında dostluq

və qardaşlıq əlaqələrinin
təcəssümü kimi dəyərlən -
dirildiyini dedi. Prezident İlham
Əliyev görkəmli dövlət xadimi
Əziz Əliyevin həyat və fəaliyyə-
tinin bir hissəsinin Dağıstanla
bağlı olmasını da məmnun-
luqla xatırladı.     president.az

İlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Akademiyasının açılışında iştirak etmişdir

İlham Əliyev Dağıstan Prezidenti Ramazan Abdulatipovun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir
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X a n k ə n d i n i n  
işğalından 22 il ötür

1991-ci il dekabrın 28-də Kərkicahan
qəsəbəsinin işğalı ilə Xankəndi və ətraf
ərazilərin işğalı başa çatdırılıb 

Bu gün Azərbaycanın Xankəndi şəhəri və
ətraf ərazilər üçün mühüm strateji əhə -
miyyətə malik ola Kərkicahan qəsə bəsinin
ermənilər tərəfindən işğalından 22 il ötür.
APA-nın məlumatına görə, 1991-ci il
dekabrın 28-də Kərkicahan qəsəbəsinin
işğalı ilə Xankəndi və ətraf ərazilərin işğalı
başa çatdırılıb. İşğal gününə qədər Xankəndi
ərazi vahidliyinin tərkib hissəsi olan Kərkica-
hanın müdafiəsi kənd sakinlərindən yerli
özünümüdafiə dəstələrindən, yeni yaranmış
olan polis və Milli Ordunun bir qrup əsgərləri
tərəfindən təşkil olunub. Xankəndi istiqa -
mətindən Kərkicahana doğru hücuma keçən
erməni silahlılarının istifadəsində olan hərbi
texnika və ağır silahların qarşısında bu cür
müdafiə dəstələri son nəticədə geri çək-
ilməyə məcbur olublar. Özünümüdafiə
dəstələrinin bir müddət erməni silahlılarının
hücumlarının qarşısını almaları nəticəsində
dinc əhali qəsəbədən çıxarılıb.

İşğaldan əvvəl əhali 350 ailə təsərrüfatı
nəzdində 1796 nəfər təşkil edib. İki orta mək-
təb, bir uşaq bağçası, bir kitabxana, bir klub,
bir ATS, on dükan, bir tibb ambulatoriyası,
müxtəlif istehsal sahələrinə aid olan beş sex
və digər məişət-iaşə obyektləri dağıdılıb.

Kərkicahan və ətraf ərazilər uğrunda
gedən döyüşlərdə 34 nəfər şəhid olub, 150
nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.
Şəhid olanlardan 3 nəfər qadın, 2 nəfər isə
azyaşlı uşaq olub.

Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin!

İrəvanda etiraz aksiyası:
“Gömrük İttifaqına yox!”

Dekabrın 28-də “Milli öz müqəddəratını
təyin etmə” birliyinin sədri Paruyr Ayrikyan və

onun tərəfdarları Ermənistanın Gömrük İtti-
faqına daxil olmasına qarşı etiraz aksiyası
keçiriblər. Yürüş İrəvanın Azadlıq meydanın-
dan başlayaraq paytaxtın mərkəzi küçələrini
əhatə edib. Aksiya iştirakçıları Gömrük İtti-
faqına qarşı  “Rusiya imperiyasına yox”,
“Gömrük İttifaqına yox! Yaşasın azad və
müstəqil Ermənistan !”, “Mən avropalıyam!”
və s. şüarlar səsləndiriblər. Paruyr Ayrikyanın
sözlərinə görə, vəziyyəti dəyişmək hələ ki
mümkündür. “Bu gün Ermənistanı
ermənilərdən təmizləmək, vətənə qarşı
ümidsizlik yaratmaq siyasəti aparılır. İndi
onlar Yeni ili qeyd edirlər, ancaq bir neçə
həftədən sonra dərin depressiya başlaya-
caq” -  deyə, P.Ayrikyan bildirib.

Türkiyə baş naziri əlində
silah olmayan insanlara terror
təşkilatı üzvü deməyə heç
kimin haqqı çatmadığını deyib. 

Siyasət  "Atamın oğlu,
övladım, kim olursa olsun biz
korrupsiya ilə mübarizədə geri
addım atmarıq. Korrupsiyaya
göz yummarıq". ANS PRESS-
in Türkiyə mətbuatına isti-
nadən verdiyi məlumata görə,
bu barədə Türkiyə baş naziri
Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.
O bildirib ki, insanları əvvəl-
cədən qaralamağın mənası
yoxdur: "Rüşvətə bulaşmamış

insanları, sanki korrup-
siyanın içindəymiş kimi
göstərənləri də bağışla-
marıq. Çünki o insanlar bu
ölkədə əməyini, səyini
ortaya qoyublar". 

R.T. Ərdoğan prokror-
ların iş prinsipinə də toxu-
naraq bu günə qədər onların
hamısını müdafiə etdiyini,
ancaq CHP zehniyyətinə
mənsub olan prokurorları başa
düşmədiyini deyib. "Əlində
silah olmayan insanlara terror

təşkilatı üzvü demək kimin
həddinədir? İndi ana müxal-
ifətin lideri qalxır eyni sayıqla-
maları danışır. Sübutla

danış,sübutla. Belə ləkə
atmaqla bir yerə çata
bilməz. Amma sənin xarak-
terin bunu tələb edir.
Bununla bir şey əldə
edəcəyini zənn edirsən.
Amma Sosial Təhlükəsizlik
Təşkilatı sədri olarkən
etdiklərin heç bir zaman
yaddaşlardan silinməyəcək.
Rahşan Xanıma dua et,

mərhum Ecevitə dua et .
Onların əfvi ilə canını qu -
tardın".

“Son zamanlar mətbuatda
Fətullah Gülənin “Camaatın
İmamı” adlandırılması ilə bağlı
yayılan xəbərlər reallığı əks
etdirmir”. Cihan agentliyi xəbər
verir ki, bu sözləri Fətullah
Gülənin vəkili Nurullah

Albayrak deyib. Müvəkkilinin
heç vaxt hüquqa zidd bir
hərəkət etmədiyini deyən
Albayrak dövlət içində dövlət
qurmaq iddialarının Fətullah
Gülənə qarşı səsləndirilməsinin
böhtan və günah olduğunu

bildirib. Daha sonra vəkil belə
deyib: “Bu cür böhtan xarakterli
ittihamların Gülənə qarşı səs-
ləndirilməsində məqsəd
Türkiyədə baş verən rüşvət
olaylarının ört-basdır edilmə-
sidir”. /Axar.az/

Türkiyədə 17 dekabr rüşvət
əməliyyatından sonra Lirə

qiyməti hər keçən gün bir az da
ucuzlaşır. Yəni 100 Azərbay-
can manatı ötən həftə 234 lirə
idisə, indi valyuta mən-
təqələrində 270 - lirəyə dəy-
işdirilir. Dollar və avroya görə
isə, lirə daha çox ucuzlaşıb.
Keçən həftə 100 dollar 206 , bu
həftə 218 lirəyə bərabərdir. 100
avro isə bu saatlarda 302 lirəyə
bərabərdir. Valyuta Dəyişmə
məntəqələri isə Türkiyə
Mərkəzi Dövlət Bankı lirənin
yenidən bahalaşmasını tənzim-
ləyəcəyini gözləyir. Əslində
Türkiyədə hazırda baş verən
hadisələr fonunda dolların

dəyer qazanması gözlənilən
idi. Amma dolların lirəyə nisbət-

də bu qədər artımı iqti-
sadiyyat üçün heç də yaxşı
əlamət deyil və nəticə də
artıq özünü göstərir.
Türkiyədəki Sürprizlərlə dolu
siyasi xaos, ölkəni iqtisadi
gərginliyə sürükləyir . Belə ki
, dollar və avronun hər
keçən gün məzənnəsinin
yüksəlməsi ölkədəki məh-

sulların bahalaşmasına səbəb
olur . Məsələn, keçən həftə 1
litr benzinin qiyməti 1 manat 89
qəpik idi , bu hefte isə artıq
2manata satılır. Gündəlik təla-
bat məhsulu çörək isə keçən
həftə 28 qəpik idi, bu hefte artıq
38 qəpikdən satılır. Hazırkı
vəziyyət hələki xaricdən gələn-
lərin də işinə yarayır. İqtisadi
Analitiklər də hesab edirlər ki ,
əgər hökumət təcili olaraq qəti
qərar qəbul etməsə , türk
lirəsinin 1981 -ci ildən bəri
müşahidə olunan ən aşağı
qiyməti olacaq və daha da ucu-
zlaşmaqda davam edəcək.

“Azərbaycan Respub-
likasının Konstitusiyası və
qanunları əsasında Azərbay-
canda qanunun aliliyi,
məhkəmə ha -
kimiyyətinin müs -
təqilliyi və onun
işinə müdaxilənin
qəbuledilməzliyi və
bütün vətəndaş -
ların qanun qar -
şısında bəra bərliyi
tam şəkildə təmin
olunub”. Bunu
APA-ya Azərbay-
can XİN-in mətbu-
at xidmətinin rəhbəri Elman
Abdullayev Seçkilərin Moni-
torinqi və Demok ratiyanın
Tədrisi Mərkəzinin (SMDTM)
sədri Anar Məmmədlinin həbsi
ilə əlaqədar səsləndirilmiş
bəya natlara münasibət
bildirərkən deyib. “Məhkəmə
hakimiyyətinin işinə və istin-
taqın ge dişinə müdaxilə
xarakterli bəyanatların səs-
ləndirilməsi, cinayət işinin
mahiyyətinin siyasiləş dirilməsi
və siyasi fəaliyyətlə cinayət
tərkibli əməllərin eyniləş -
dirilməsi yö nümlü ad dımların
atılması və məhkəmə orqan-
ları tərəfindən fərqli qərarlar
qəbul edilməsinə dair çağı -
rışların edilməsi ilk növbədə
Azərbaycan Res pub likasının
suverenliyinə hörmətsizlik
əlaməti olaraq, tamamilə
qəbuledilməz və əsassız
hesab olunur və şantaj kimi
qiymətləndirilir”, - E. Abdul-
layev bildirib.

Azərbaycan XİN-in söz -
çüsü xatırladıb ki, hüquqi qey-

diyyatı olmayan SMDTM-in
həmtəsisçisi və sədri Anar
Məmmədli tərəfindən, Azər-
baycan Baş Prokurorluğunun

20 dekabr 2013-cü il tarixli
bəyanatında qeyd olunduğu
kimi, Cinayət Məcəlləsinin
192.2.2, 213.1 və 308.2-ci
maddələrində nəzərdə tutulan
əməllərin törədilməsində
əsaslı şübhələr olduğundan,
təqsirləndirilən şəxs qismində
cəlb edilərək barəsində
məhkəmənin qərarı ilə həbs-
qətimkan tədbiri seçilib: “Azər-
baycan Respublikasının cina -
yət-prosessual qanunveri-
ciliyinin tələblərinə uyğun
olaraq sözügedən cinayət
işinin məhkəmə-hüquq müs -
tə visində obyektiv məntiqi
sonluğa çatdırılması təmin
olunacaq”. E.Abdullayev ha -
mını istintaq işinin yekun-
laşdırılmasını və məhkəmə
qərarının nəticələrini göz -
ləməyə çağırıb.

Xatırladaq ki, ABŞ Dövlət
Departamenti Anar Məm-
mədlinin həbsi ilə bağlı bə -
yanatla çıxış edib və dərhal
azadlığa buraxılmasına ça -
ğırıb.

"Suriyada müharibə aparan
tərəflər təcili surətdə silahları
yerə qoymalı və sülh sazişi
imzalamalıdırlar”. Dünya  “Su -
riyada müharibə aparan tə -
rəflər təcili surətdə silahları
yerə qoymalı və sülh sazişi
imzalamalıdırlar”. ANS
PRESS-in Rusiya mətbuatına
istinadən verdiyi məlumata
görə, bu informasiyanı Roma
Papası Fransisk Yeni İl bayra-
mı münasibətilə xalqa etdiyi
müraciətində deyib.

Onun sözlərinə görə,
müharibə Suriyada çoxsaylı
insanların ölümünə səbəb

olub. Müharibənin dayandırıl-
masından sonra isə dünya

ölkələri burada əziyyət çəkən
insanlara humanitar yardım
göstərməlidirlər. Fransisk öz
çıxışında Fələstin - İsrail
münaqişəsinin həlli yolunda
müsbət nəticələr əldə edildiy-
inə gərə hər iki tərəfi alqışlayıb.

İraq hüquq-mühafizə or -
qanları hökumət əleyhinə

aksiyaları dəstəkləyən sünni
deputat Ahməd əl Alvani in
Ramadini həbs ediblər. APA-
nın “France Presse” agentliy-
inə istinadən verdiyi məlumata

görə, həbs zamanı deputatın
ətrafındakı şəxslər müqavimət

göstərib. Nəticədə onun
qardaşı və 5
mühafizəçisi öldürü lüb,
18 nəfər yaralanıb.
Yaralı lardan 10-u polis-
dir. Əməliyyat zamanı
avtomat silahlar və
qumbaraatanlardan is -

tifadə olunub. Qeyd edək ki,
İraqda son vaxtlar sünnilər və
hö kumətə nəzarət edən şiələr
arasında münaqişə kəskin-
ləşib. 

Mübariz Qurbanlı: "Zaur
Həsənovun ölüm xəbəri məni

cox kədərləndirdi. Ailəsinə
başsağlığı ve ri rəm. Allah rəh-
mət eləsin". Siyasət  Yeni
Azərbaycan Partiyası dünən
gecə 5 saylı şəhər Kli nik
Xəstəxanada vəfat esən Qa -

ra  bağ müha ribəsi iştirakçısı
Zaur Həsənovun ölü mü ilə
bağlı münasibətini açıqladı.
ANS PRESS-in verdiyi mə -
lumata görə, YAP-ın İcra kati-
binin müavini, millət vəkili
Mübariz Qurbanlı, özünün
Facebook səhifəsində bunun-
la bağlı status yazıb.  Millət
vəkili, Qa ra bag müharibəsi
əlili Zaur Həsənovun vəfatın-
dan kədərləndiyini bildirib:
"Z.Hə s ə no vun ölüm xəbəri
məni cox kədərləndirdi. Ailəs-
inə baş sağ lığı verirəm. Allah
rəhmət eləsin".

Fətullah Gülənin vəkili: "Böhtan və günahdır"

Rüşvət əməliyyatı türklərə sərf etmədi

XİN-dən Dövlət Departamentinə 
cavab: “Məhkəmə qərarını gözləyin”

İraqda qarşıdurma: 6 ölü

Ərdoğan: "Atamın oğlu olsa da...."

Roma Papası təcil i  surətdə Suriya 
müharibəsinin dayandırılması xahiş edir

YAP-dan Qarabağ qazisinin ölümü ilə bağlı açıqlama
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RÜBAİLƏR
İnsan gümrah olar gündə görsə iş,
İşlədikcə yaranar onda vərdiş.
Boş gəzən insanın hörməti olmur,
Fikirdən özünü eyləyir təftiş.

***
Duran öküz yatanları ayaqlar,
Yatan onda təsirlənib edər ar.
İnsan da elədir, yatdıqca gündə,
Ondan uzaqlaşır perik düşür var.

***
Varı olmayan kəs hörmətsiz olur,
Varlını gördükcə saralıb, solur.
Peşman olub özünü danlayanda,
Görür ki uduzub başını yolur.

***
Peşmançılığın da faydası yoxdur,
Gündə işləyənlər daimi toxdur.
Tənbəlin heç zaman varı olmayıb,
Təəssüf dünyamızda tənbəllər çoxdur.

***
Doğrudur tənbəl var daim qudurur,
Çünki havadarın yanında durur.
Ya atası məmur, ya da anası,
Ata kölgəsində bığların burur.

***
Əqili, kamalı olmasa belə,
Özünü göstərir ağıllı elə.
Bahalı maşınlar minib səirdir,
Bilmir öz hünəri deyildi hələ.

***
Əqidəsiz ata baxıb sevinir,
Nə fikir verməyir, nə də ki dinir.
Bir də görür oğlu narkoman olub,
Onda alovlanır yandıqca sönür.

***
Zəhmətsiz var ilə o quduranlar,
Varla cılızlaşır o ölücanlar.
Varı olanadək belə olacaq,
Varı gedən kimi özünü danlar.

***
Belədir əzizim, köks ötürməyin,
Çoxalıb dünyada nökərin, bəyin.
Nə qədər ki, bərabərlik görünmür,
Olacaq həm bəyin, həm də ki, səyin.

***
Namusla yaşamaq daha şərəfdi,
Alın təri ilə yığdığın nəfdi,
Xalqının malını oğrasan əgər,
Onda hörmətsizlik edən hədəfdi.

***
Yığ alın təriylə varı-dövləti,
Onda töhmətləri almazsan qəti.
Gözlər baxa-baxa zəhmətsiz yığsan,
Olacaqdır sənə xalqın töhməti.

***
Xalqın da nifrəti yaman bəd olur,
Onu başa düşən saralıb solur,
Elə ki nifrəti qazananda sən,
O nifrət daimi üstündə qalır.

***
Çalış xalq yanında qazan hörməti,
Xalq hörməti unutmayır heç qəti.
Hörmətsizlik qazandığın həmin an,
Onda itirirsən həm də şöhrəti.

***

Şöhrətli olmağı istəsən əgər,
Özün əziyyət çək, üzdən axsın tər.
Alın təri ilə qazandıqların
Halalın olacaq hər şeydən betər.

***
Zəhmətsiz qazanclar müvəqqətidi,
Müftə yeyib şişmək haram ətidi.
Tər töküb yaşayıb yaratsan əgər,
O da insanlığın bir şöhrətidi.

***
Şöhrətlə yaşayıb yaratdıqların,
Heç zaman eyləməz sizləri harın.
Harınlıq hər kəsin başına bəla,
Kişiyə yaraşmaz həm yekə qarın.

***
Yekəqarın kişi arvada bənzər,
O qarınla boğaz arvadlar gəzər.
Bu hal yaraşmayır heç bir kişiyə,
Kişi nəcib olar, oynayar, süzər.

***
Kişilər oynayar Süleymanini,
Bir də məhv eyləyər olan canini.
Yaramazlıq yaraşmayır insana,
Yaşayaq doğruca həm də qanuni.

***
Eşit sözlərimi, eşit ay insan,
Hamı pak doğulub əziz anadan.
Pak ol paklığını gözlə həmişə,,
Kişiliyi nə gizlətmə, nə də dan.

***
Bir yerə yığılsa bütün insanlar,
Onlar bir-birini yaxşıca anlar.
Hərə bir tərəfə yönün çevirsə,
Ağıllılar ağılsızları danlar.

***
Ağ vərəqtək doğulubdur hər insan,
Çox pak olub doğulanda anadan.
Həyat çirkləndirir bulayır onu,
Bəzi vicdanlıdır, bəzi bevicdan.

***
Şərabın nəşəsi çox uzun çəkmir,
Nanəciblər sağlam toxumu əkmir.
Səviyyəsiz insan şərablar içsə,
Rast gələn insanı düz yola çəkmir.

***
Çoxluca yükləmək olmaz ürəyi,
Çünki ürək daim insan gərəyi.
Onu çox incidib qəmlərə salsan,
Fikirləş ki incidirsən sən nəyi.

***
Ürəyi incitmək olmaz əbədi,
Bilməlisən canlı üçün o nədi.
Onu incidənin əqili olmaz,
Ya dəlidi, ya da qanmaz gədədi.

***
Ürək deməz qocalmışam heç zaman,
Onu işlək yaradıbdır Yaradan.
Yaradanın sərəncamı çıxanda,
Özü höküm edəcək, ay ürək dayan!

***
Sərəncam olmamış yaşa arxeyin,
Sərəncama əməl eyləyir beyin.
Hər şey Yaradanın öz əlindədir,
O sərəncam versə nə dillən, deyin.

***
Yoxdur bu dünyanın heç bir mənası,
Əzəldən belədir onun qaydası.
Elə ki, vaxt gəldi, vədə yetişdi,
Onda hər bir kəsin başlayır yası.
Çox ağlamağın da yoxdur faydası,

***
Gün keçdi ömürdən, getmək qaydası.
Dünya belə gəlib, belə gedəcək,
Qalır incə yaşamağın mənası.

(ardı var)

KAŞ MƏNƏ SEVMƏYİ 
ÖYRƏTMƏYƏYDİN

Bilmirdim eşq nədi, məhəbbət nədi,
Ilk dəfə sevməyi, gözlərin dedi.
O gündən, bu günə ömrümü yedi,
Kaş mənə sevməyi öyrətməyəydin.

De niyə öyrətdin, sən niyə axı?
Qəlbimi qanatdı hicranın oxu.
Həqiqət olmadı, oldu bir yuxu,
Kaş mənə sevməyi öyrətməyəydin.

Ürəyə həkk etdim eşqinin adın,
Çəkdim bu sevdanın acı fəryadın.
Itirdim könlümün doğmasın, yadın,
Kaş mənə sevməyi öyrətməyəydin.

Məhsum bir cocuqdum kədərsiz, qəmsiz,
Yaşardım dünyada gözləri nəmsiz.
Cəlili sən qoydun nəşəsiz, dəmsiz,
Kaş mənə sevməyi öyrətməyəydin.

QƏLBINƏ DƏRD YAZAR
HİCRANIN ƏLİ

Eşq külüngün, dərd daşıma çaxırsan,
Qığılcımı göynədəcək bil səni.
Hicran üstə kökləyirsən nəğməni,
Yandıracaq qəm zilində ney səni.
Yanacaqsan bəd talehin əlində,
Qurunun oduna, yaş yanan kimi.
Bahar olduğuna heçdə güvənmə,
Donarsan ömürdə, qış donan kimi.

Hərarət umma sən, donmuş ömürdən,
Qızındır qəlbini od olan yerdə.
Çılğın gəncliyinin sözünə baxıb,
Gəlib gül axtarma, gül solan yerdə.

Deşilib, döğranıb kəsik-kəsikdi,
Içimdə məhəbbət laxta bağlayıb.
Heç nə qızındırməz, isitməz qəlbi,
Sırsıra bağlayıb, şaxta bağlayıb.

Mən sənə qıymıram, qıymıram gözəl,
Açmamış solasn, təravət gedə.
Mənlə bükülərsən qış bələyinə,
Ömrün buza dönə, hərarət gedər.

Cəliləm, sən anla biraz dərindən,
Fikirləş mənimlə getdiyin yolu.
Sevincdən bir misqal düşməz payına,
Dərddən yara bağlar ürəyin solu,
Qəlbinə dərd yazar hicranın əli.

BƏXTİMİN KİTABI...
Bəxtimin kitabı keçsə əlimə,
Oxuyub adımı silərdim ordan.
Indiki bu ağıl olsaydı əgər,
Ilişib qalmazdım çıxardım tordan.

Çözərdim dolaşmış, dolaş kələfi,
Ilməyə, naxışa düzərdim ömrü.
Heç kəsə güvənib, yaxın durmazdım,
Alardım tək olan Allahdan əmri.

Haqqın ədalətin olduğu yerdə,
Məndə dayanardım başı tuxarı.
Özümlə sürüyüb aparmazdım heç,
Mənasız sürdüyüm yaşı yuxarı.

Yaşım çoxaldıqca günah bollaşır,
Nə lazım yüklənim daşıyım bunu.
Hər addım başında günah yığıram,
Uzanan illərin bəladı sonu.

Cəlil, az ömr sür, günah az olsun,
Yaşanan hər andan sual olacaq.
Dünyadan hər şeyi götürsəndə sən,
Təkcə yaxşılığın sənə qalacaq.

ÖZÜMÜ ÖZÜMDƏN 
QOPARAM GƏRƏK

Mən səni özümdən qoparmaq üçün,
Özümü özümdən qoparam gərək.
Tutam əzrailin cəllad əlindən,
Ruhumu onunla aparam gərək.

Başqa cür ayrıla bilmərik gülüm,
Özünü aldadıb, yorma boşuna.
O zaman tükənib bitər bu sevda,
Əlvida yazasan məzar daşıma.

Bəlkə ölüm belə ayırmaz bizi,
Ruhumuz qovuşar haq dərgahında.
Günahkar qullqrıq, bilirsən bunu,
Bəlkə də, yer verməz Allah yanında.

Nə bilim, bilmirəm bu sevda nədi,
Nə üçün alışıb, nədən yanıram.
Gecə də, gündüz də xəyalımdasan,
Hey səni düşünüb, səni anıram.

Cəliləm, ömrümün payız fəslinə,
Baharı gətirdin, yazı gətirdin.
Ruhuma bələnən kədəri, qəmi,
Eşqinlə ömürdən silib götürdün.

GÖTÜR ÜZƏRİMDƏN
HÖKÜMÜ DÜNYA

Dözümüm yox dərd üstünə dərd alam,
Qaldır sən üstümdən yükünü dünya.
Beş vermədin, istəmirəm dörd alam,
Yazginən alnıma ikini dünya.

İstəmirəm ortalarda sürünüm,
Dizə düşüm, yamaq kimi görünüm.
İstəyirəm bircə rəngə bürünüm,
Verginən rənglərin təkini dünya.

Taleimə bəyaz rəngi biçməsən,
Ya qara et, ya başqasın seçmə sən.
Bu ömrü bar ağacı etməsən,
Qazginən dibindən kökümü dünya.

Lazımsız bir ömür yaşatma mənə,
Şeytanın əliylə daş atma mənə,
Yalandan cütləyib şeş atma mənə,
Verginən doğrunun yekini dünya.

Payız istəmirəm, yay istəmirəm,
Qarışıq ömürdən pay istəmirəm,
Cəliləm, özümə tay istəmirəm,
Götür üzərimdən hökümü dünya.

Ezbenî! Em Li Hêviya
Heyamekî Nû Ne

Ezbenî! Min bîr ne dibir çima; 
Beriya Mêrdînê, deşta Sinceqê,
Deşta Sirûcê û çiyayê Kurmênc 
Di hewşa mala min de radizên?!
Qamişlo, Amûdê, Dêrikê, 
Efrînê û Kobanî..
Her êvar li min dibin mêvan?!
Erê, min bîr ne dibir çima; 
Darên Beriwa ji ser 
çiyayên min direvin û 
Darên Çinarê, ewên kevnar,
didin pey wan..?!

* * *
Ezbenî! Em bi hêviya heyamekî
nû ne; 
Heyamekî, ku em porê serê wî 
Bi çîrok û çîvanokên kevin û nû 
Şeh bikin û bihûnin..
Kirasê wî ji kul û derdan
daweşînin..
Erê pêwistiya me bi heyamekê
nû heye 
Heyamekî ku ji tirsê ne tirse û 
Bi cegerdarî karibe; 
Di ser agirê gurr re çemke û
bibeze pêş..
Erê, em bihêvîne ku careke din 
Kaniyên çemê Xabûr 
der bibin û vebin 
Av di best, cog û newalan de
biherike..

* * *
Ezbenî! Em bi hêviya bahozekê
ne ku
Zimanê me bihejîne û 
Bend û lelan bişkîne..
Bi hêviya ronahiyekê ne ku
Em canê xwe bispêrinê û rehet
paldin..
Bi hêviya çiyayekî ne ku
Pêve hilkişin, dinya û alemê
bibînin û

Kul, eş û birînên xwe nebînin..
* * *
Ezbenî! Ne hêsane ez dergehê
gotinê bigirim û
Bilivim pêş..
Ne tu radiweste ezbenî û
Ne rê bi dawî dibe..?

* * *
Erê ezbenî! 
Çendî spîbûn bi tirse?!
Bi tirse ku; 
Em sayebûna wê bi tariyê 
Bilewitînin..

* * *
Ezbenî! Dîroka me şilfîtazî 
li pêş me dimeşe
Bi dawîbûnan dagirtiye.
Kêm rûpel di tûrikê wê de parastîne
Kêm pênûsan li ser lat û zinarên wê 
Nivîsîne..
Dîroka me bi keser derbas dibe,
Bi girî rojên me di buhirîn e.. 
Zimanê me; toşî talanê dibe,
Ji devê me didizin.. Û
Wiha bê dergevan, 
Bê dost û yar em mabûn..
Bi tene çiya, çiya dost bû 
Heval û hogir bû û dost maye..

* * *
Ezbenî! Hawara Xelefê Şûvî
Ji mîr Bedirxanê Botanî re
Zindî ye: (Ez Xelef im, Xelef im
Ez Xelefê Şûvî me
Xwediyê şûrê sedef im 
Hawar e Mîr hawar e Mîr
Yezdan Şêr begê Botan e..!)
Nerazîbûna Xelefê Şûvî 
Bi mîrîtiya Yezdan Şêr 
Wefadarî û mêranî ye..
Pêdiviya me 
Bi kesên wek wî û hawara wî
hêjî heye..

* * * 

Erê ezbenî, bela heyv were!
Bela dem  were û çerx û dewran 
Bifitilin..
Bela heyv were û bi me re meyê 
Vexwe,
Xwe dûr neke û çiva nede xwe
Çendî ewir tarî be nikare heyvê
veşêre..

* * *
Were baranê were!
Tofan bi derengî ket
Kûpê çiyayê Cûdî hêjî 
spî xuya dike
Gundê Heştêyan, bajarê Şernex
û Cizîrê
Lavijên Botanî dixwazin..
Stranên me sarbûne..
Awazên me ziwa bûne..
Êdî nema Mihemed Arif Cizîrî 
Strana Eyşana Elî dibêje û ne
Gerabêtê Xaço Strana Lawikê
Metînî
Dinuhirîne.. 
Bibare baranê bibare
Şuristê vejîne,
Keskahiyê bi ser me de
bibarîne..
Bela careke din kevoka aşîtiyê 
Şaxekî darzeytûnê bi nikilkê xwe
Di asmanê welatê me de
bigerîne,
Destpêka dîrokek nû 
Di Rojhilata Navîn de biçîne û
Heyamekî nû bi ser me de
bişîne
Erê heyamekî nû..

EZ-EZ
Heya ku hebin xwefiroş,xaîn,
Heya ku dijî hev kurd dikin jîn,

Heya ku didome bê fehmî û kîn,
Emê jî bijîn bi keder, XEMGÎN.

HEYA KU EZ-EZ YEKSER NEBIN YEK,
EM RIZGAR NABIN JI ZULMA FELEK.... 

2013.

ÊN KU
Bimeşin bê mafno dijî nezanan,
Bese hemberî hev bûn cehş cerdevan.

Tev li meşêbin ya meye meydan,
Bi navekî paqij pêwîste jîyan.

Em ku radibin diderze bedkar,
Derfetê nedin ku we bikin hevkar.

Nexapin gotinên barbar,oldaran,
Rêya me azadî herin serhildan.

Heya kurd hevdura nekin muqatîyê,
Tu kes jî ji mera nake dostanîyê.

Heya kurd hevdura nekin biratîyê,
Nagêhjin,nabînin tu wext azadîyê... 
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Kürd satirik şeirinin ən parlaq
şəxsiyyətlərindən olan Şeyx Rza
Talibani həmçinin kürd ədəbiyy-
atında ən zidiyyətli şəxsiyyəti kimi
tədqiqatçıların daim diqqət
mərkəzində olub. Rəngarəng
yaşam dönəmləri və elə dəyişkin
və çoxdilli poezyası ilə şair bir ilkdir
deyə bilərik. Həyatı, yaradıçılığı
zidiyyətlərlə dolun səntkarın
haqqında aparılan tədqiqatlarda
fəriqli nəticələrə varmaqdadı.
Amma hər nə qədər fərqli nəticəyə
varılsada Rza poezyasını kölgəyə
sala biləcək bir şəkildə deyildir. 

Gəlinmiş nəticəyə görə Şeyx
Rza Talibani 1831-ci ildə Çemçe-
mala bağlı Qiriç kəndində (İrak
Kürdüstanı) doğulub. Ancaq  bu
tarixin də nə qədər doğru olduğunu
söyləyə bilmərik belə ki, Kürdşu-
nas Aladdin Secadi 1952 –ci ildə
Bağdatda nəşr etdirdiyi  “Mejuye
Edebi Kurdi” adlı əsərində  şairin
1835 ci ildə doğulduğunu və 1909
cu ildə vəfat etdiyini göstərir.
Tanınmış Kürdşunas alim Maruf
Xezandar  “Rodar” dərgisində
Şeyx Rza Talibanı  ilə bağlı yazdığı
elmi məqaləsində şairin 1937 ci
ildə doğulduğunu və 1910 cu ildə
vəfat etdiyini göstərir.  Avropalı
Kürdşunas C.J.Edmonsa Şairin
1840 cı ildə doğlduğunu yazır.
Mehmet Bayrak “Sözlü və yazılı
Kürd ədəbiyyatı” adlı məqa ləsində
şairin 1935 ci ildə doğlduğunu
göstərir. Kürdşunas  Selim Temo
ise  “Kürd Şeri Antologiyası” adlı
kitabında Şeyx Rza Talibaninin
1942 ci ildə doğulduğunu və 1910

cu ildə vəfat etdiyini göstərir.
Kürdşunas  Omid Kakereş  2005 ci
ildə nəşr etdirdiyi “Divani Şex Riza
Talibani” əsərində şairin 1831-
1910 cu illər arasında yaşadığını
qeyd edir və bu tarixləri sənətkarın
əsərlərindəki müxtəlif faktlarla
əsasləndırmışdır. Hesab edirik ki,
bu tarix daha doğrudur. 

Şeyx Rza Talibani  kifayət
qədər təminatlı bir ailədə doğul-
muşdur. Təhsilinə önəm verilən
Şeyx  Rza Talabani ilk təhsilini
atası  Abdulrahmanın yanında
Qiriç kəndində alır, daha sonra
Kərkükə  oradanda   Koyi yə gedən
Şeyx Rza Talibani   təhsilini inkişaf
etdirərək burda elmi fəlsəfi bilikləri-
ni dahada inkişaf etdirmişdir.
Bununla kifayətlənməyən Rza
bundan sonra Süleymaniyə gedir
burada “Mizgefti Gevere”
mədrəsəsində  təhsilini davam
etdirir. Təhsil aldığı dönəmdə ərəb
və tük dillərini mükəmməl şəkildə
öyrənən şair  1856 cı ildə İstanbu-
la gedir. (“Maruf Xaznedar, Şêx
Re za(1837-1910) Jiyan û Şîîrî le
Rûyî Ruxsar û Naverokewe”.
“Rodar” dərgisi) burada iki il
yaşayan şair yenidən Kərkükə
qayıdır. Şair İstanbula gələndə bir
sıra ziyalı və hökmət adamları ilə
tanış olur. Qaynaqlarda İstanbulda
Namik Kamalla yaxın münasi-
bətlərinin olduğu daha döğrusu
dostluq bağlarının olduğu
göstərilir. Emin  Zeki  “Kürd ve
Kürdisdan Tarixi’ adlı əsərində
Şeyx Rza  ile Namık Kemalınn
dostluğunu belə şərh edir:
“Məşhur Türk şair ve ədəbiyatçısı
Namık Kemal Bey ile bir araya
gəlir, Namık Kemal bu esnada
onun müdhiş zəkasına ve moderin
ədəbi bacarığına heyran olur”
(Emin Zeki 2010: 316). Onun
dönüşündə artıq ilk müəllimi olan
atası vəfat etmişdi. Atasının
ölmündən sonra onun yerini tutan
qardaşından narazı qalan şair
Koyiye gedib bir müdət dayısının
yanında yaşamağa məcbur olur.
Haqsılıqlara dözməyən şair
dayısının yanındada uzun müdət
qala bilmir təkrar Kerkukə qayıdır.
Çətin durumda yaşayan Şeyx Rza
yenidən İstanbula gedir və burad 8
il yaşayır və təkrar geri dönür.

Selahətdin Unverstetinin
Tədqiqatçı pedoqoqu Mehemed
Ahmed Saidin “Rodar” dərgisinin
53-cü nömrəsində yazdığı   “Şêx
Rezay Talabani , le Nêwan Stayîş
û Daşorî da „  adlı məqaləsində
Şeyx Raza Talibaninin Kerkuke
döndükdən sonra əkinçiliklə
məşğul olduğunu yazır. İncə ruhlu,
dərin petik və fəlsəfi fikirə malik
eləcədə o dövr üçün moderin bir
şair olan Şeyx Rzanın əkinçiliklə
məşğul olması onun çətin bir
şəraitdə yaşadığından xəbər verir.
Müəllif özüdə bir sıra əsərlərində
kasıblıqdan gileylənir.    

Şərqin bir sıra ölkələrini: Misiri,
suryanı, Türkiyəni, Yəməni və.s
gəzən  şair 1900-cu ildə Bağdad
gedir və 1910 –cu ildə burada
əbədiyyətə qovuşur.  

İlk şeirlərini  “Lamih” təxəllüsü
ilə yazan  Şeyx Rza Talabani  bir
qədər sonra öz adı ilə və ya Şeyx
Rza imzasıyla əsərlərini qələmə
alır. Şairin  əsərlərinin bir hisəsinin
toplandığı divanı 1935 ci ildə ilk
dəfə Bağdatda nəşr edilir. Bunun
ardınca 1946 –cı ildə dahada
təkimləşmiş formada divan çap
edilir. Tədqiqatçılar bu divanda
toplanan əsərlərin şairin əsər-
lərinin cüzi bir hissəsi olduğu
qənaətindədilər. Dövrünün ən par-
laq ziyalısı olan, Kürd, Türk, Ərəb
və Fars  dillərini mükəmməl bilən
və bu dillərdə ölməz əsərlər
yaradan sənətkar zamanında və
ondan sonrada uzun bir müdət
qəbul edilməmişdir. Hətda bəzi
dönəmlərdə Şairin divanının
yandırılması, kitabxanalrdan
çıxarılması təklifləri gündəmə
gəlmişdir. XX əsrin yetmişinci
illərində Suleymani Yazıçılar Bir-
liyində keçirilən konfransalrın
birində tanınmış kürd yazar Şakir
Fetah Şeyx Rza Talibanınin əsər-
lərinin tamamən kitabxanalardan
çıxarılması təklifini irəli sürmüşdür.
Aso Zaqrosi “Şeyx Rza Talibani”
adlı məqaləsəndə Şairin soyundan
olan   Elmlər Doktoru Mukarem
Talabaninin fikirlərinə istinad
edərək yazır: “2001 –ci ildə
Hewlêrdə Aras Yayınları tərəfindən
nəşr edilən  “ Şêx Riza Talabani,
Jiyani Perwerdey Bîrûbaweri û
Şîirî”adlı əsərində  ve 2009 –cu

ildə Rodar dərgisinin 53-cü nöm-
rəsində Şeyx Rza haqqında
yazdığı məqaləsində şairin əldə
etdiyi bütün şeirlərin çap etdirdiyi-
ni, Şairin şeirlərinin satirik şeir
olduğu üçün xoşluqla qarşılan-
masını xahiş edir və şairin hədəf
seçdiyin insanların övladlarından
üzür istəyir. Onuda bildirir ki, Şeyx
Rza qardaşı Şeyx Alinui, daysı
Şeyx Qafuru, qardaşı oğlu Şeyx
Muhammedi də həcflərlə tənqit
etmişdir.”

Şeyx Rza Talibani üçün mənfi
insanların doğması yadı yoxdur.
Onun tənqit etdiyi insanlar sırasın-
da doğma qardaşından tutmuş,
Osmanlı sarayında yaşayan
məmurlara kimi müxtəlif  təbəqə -
lərdən olan insanlar var. Madiyyatı
üstün tutanlar, xalqa acımayanlar,
təhsilə biganə olanlar Şeyx Rza
poezyasının hədəf seçdiyi əsas
obrazlardır.

Ayxan Geverinin “Şeyh Rıza
Talabanî ve Sultan Abdülhamid’e
Yazdığı Kasideleri” adlı əsərində
Şeyx Rza Talibani haqqında yazır:
“Son  bir neçə  əsrin  sosyal-siyasi
şərtləri içində, parçalanmış bir
coğrafiyada eyni ifadə tərzi ilə
şeirdə  əks etdirən Kürd ədəbiyy-
atının   nümayəndələri   özlərin dən
əvvəlki   edib   və   şairlərin
təcrübələrini günümüzə  qədər
daşıyarkən  bir  tərəfdən   də   Kürd
şeirində  yeni  tərzlər  meydana
gətirmişlər.

Kürd şeirinin geniş dairəsi
içində, öz səsini şeirlərində geniş
bir şəkildə eşitdirən  şairlərin
başında  Şeyx  Razılıq  Talabani
gəlməkdədir.  Türkiyə  və  Şimal
Kürdüstanda   özü  və  şeiri  ilə
əlaqədar  haradasa  heç bir  işin
edilmədiyi Talabani,  Kürd  həcv
və  tərif   şeirinin  təməl  daşların-
dandır.  Bu  məzmunda  Kürd ədə -
biy yat  və  şeirində  ictimai  tən-
qidin  ana  mətnlərindən  sayılan
Şeyx  Rza Talabaninin şeirinin
araşdırılması yalnız ədəbiyyat və
şeir  araşdırmaçılarının önünü işıq-
landırmaz, eyni zamanda Kürd tar-
ixinin də daha yaxşı başa
düşülməsinə zəmin yaradar...

Şeyx  Rza  Talabani    Kürt -
cənin  Sorani  ləhçəsiylə  yanaşı
Türkcə  və Farsca yazdığı əsərləri

ilə tanınmış olsa da, onu  digər
Kürd şairlərdən ayıran ən
əhəmiyyətli xüsusiyyət həcv və icti-
mai tənqiddə istifadə etdiyi üslub-
dur. Mübaliğə ustası olaraq həm
tərifdə  həm də tənqiddə  özünü
göstərir.  Nafi "Dünədən Bugünə
Kürdlər" adlı əsərində Şeyx Rza
Talibani Haqqında bunları yazır: 

Şeyx Rza  həcv şeirinin quru-
cusu olaraq Kürd ədəbiyyatında
xüsusi bir yer tutur. Şeirlərində və
parodilerinde yalnız özünü yoxsul
olmasına  səbəb olan qohumlarını
deyil,  hamçinin   öz  cibini
düşünən  Osmanlı  Hökumətinin
nümayəndələrini, paşaları,
məmurları,  Müsəlman din
adamlarının ikiüzlülüyünü tənqid
edər.

Temonun təbirincə desək, Tele-
baninin məqsədəuyğun daş -
lamaları, paradoksları, bir epiqram
olmuş, atalar sözü və deyim halına
gəlmişdir 

Şeyx Rzanın müasiri və özü
kimi dövrün əhəmiyyətli şair-
lərindən olan Şeyx Qadirê Koyi
(1815-1897) də "Divan"ında digər
böyük Kürd şairləriylə birlikdə Şeyx
Rzanı "Kürd bəlağətinin şehsüvarı"
adlandırır.

Şairin muasiri Emin Feyzi
onun haqqında yadığı xatirəsində
bunları qeyd edir: “Kürtcə  ilə
yanaşı Türk, Ərəb və Fars dil-
lərində gözəl şeir söyləyərdi.
Böyük bir natiq idi. Heç bir elmi
söhbətdə məğlub olmamışdır.
Təriqət mənsubu olmasına bax-
mayaraq, son dərəcə açıq gözlü
bir şəxsiyyətə sahib idi. Heç bir
şeyə əhəmiyyət vermizdi. Əsərləri-
ni heç vaxt yazmazdı. Onun
lətifələri və şeirləri İrana və Hindis-
tana qədər yayılmışdır. Hələ Mosul
və ətrafında ədəbiyyatsevər olub
onun şeirlərindən faydalanmayan
və əzbərdən bilməyən yoxdur.
Şeirlərini yeni dən yazmaq və poz-
maq kimi bir şey bilməzdi. Ümu-
miyyətlə bədahətən şeir söyləyər
və əgər orada tapılanlardan biri
yazsa şeir itməkdən xilas olardı.
Əks halda unudulub gedərdi. Buna
görə çox sayda əsəri itib getmişdir.
Türkcə və Farsca əsərləri çoxdur.
Filos, təsəvvüf və ustad sözləri də
olduqca çoxdur.

Mahşərəf xanım 1805 ci ildə
İran Kürdüstanının  Ərdə lan böl-
gəsində dövrünün tanınmış ziyalısı
və dövlət xadimi Əbülhəssən bəyin
ailəsində dünyaya gəlib.  əbül-
həssən bəy böyük intelektə və
biliyə malik bir şəxsiyyət idi və
övladlarının təhsilinidə önəmli sa -
yırdı. Digər övladlarıl ilə yanaşı qızı
Məsturənin təhsilinə önəm verən
Əbülhəssən bəy onun uğurlarınada
böyük sevgi ilə yanaşırdı. Bu
yanaşma  orta şərqdə Məsturənin
ilk qadin tarixçi kimi yetişməsinə
şərait yaratdı. ədəbiyyatda böyük
uğurları olan Məsturənin Tarix və
xədadlıq sahəsində də özünü
göstərməsi diqqət çəkən tərəf -
lərdəndir. Eləcədə güclü hərbiçi
olan babası Məhəmməd ağanında
həyat tərzi  və liderlik qabilyyəti
şübəhsiz Məsturə xanımın gələcək
həyatında mühüm rol oynamışdır.
20 yaşında Xosrov xanla ailə həyatı
quran Məstura çox erkən həyat
yoldaşını itirir. Xosrov xanın
ölümündən sonra hakimiyyət dəy-
işikliyi olma səbəbi Mahşərəf
xanımında həyatına təsirsiz ötüş -
mür. Basqılar, təziqlərlə üzləşən
xanım elə o dövürlərdə məşur tarixi
əsəri olan “Ardalan tarixi” əsrini
qələmə alır. Təxminən 630 cu
illərdən dövrünə qədər sistemli bir

tarixi əsər ortaya qoyur. Bu əsər
“Ardalan tarixi” ilə bağlı yazılan
əsərlər içərisində  tədqiqatcılar
tərəfin dən ən böyük və dəqiq əsər
hesab edilir. Həyatı keşməkeşlə
dolu bu xanım saray xatunuda oldu,
sürgündə edildi, eytiyac için dədə
yaşadı ancaq öz qürurunu və
qüdrətini itirmədi. İran şahının
tapşırığı ilə XIX əsrdə Ardalan
aşirəti Baban bölgəsinə sürgün
edilir. Avraman dağlarından
keçərək çətin bir yolçuluq edən
aşirət böyük itkilər verərək Babana
yerləşir. Həm sürgün yolçuluğunda
həmdə yerləşdikdən sonra xalqa
xidmətini əsirgəməyən Mahşərəf
xanım, artıq bir lider olaraq qəbul
edilirdi.  Belə bir  acı taley payı

yaşayan Mahşərəf xanım 1847 ci
ildə vətənindən, qələm dostlarından
uzaq  Seyvana yaxınlığında
dünyaya gözlərini əbədi olaraq
yumdu. Özündən sonra böyük
ədəbi irs buraxan müsəlman
şərqinin ilk qadın tarixcisi, çağ-
daşları tərəfindən şairlərin parlayan
ulduzu adla nan Mahşərəf xanım
haqqında dövrün təzgirəçisi  Mirzə
Əli Əkbər əl – Mülk “Hədiqeyi – Na -
siriyyə” əsərin də yazır:  “Masturə
Fəzilət və kamal sahibi, xətdadlıq,
şairlik və münüşlik  qabiliyyətinə
malik bir şəxs idi. Onun iyirmi min
beyt qəzəl, qəsidədən ibarət şeir
divanı vardır. Amma on ların böyük
əksəriyyəti itib batmışdır” 

Azərbaycanlı kürdşunas Züm-
rüd Rəhimova Mahşərəf xanım
Məsturə haqqında yazır: “Mahşərəf
xanım Məsturə özün də iki böyük
nəslin genetik xüsusiyyətlərini bir-
ləşdirmişdi. Ata tərəfi Ərdəlan
hakimlərinin sarayında mötəbər
vəzifələr tutmuş və onlara
sədaqətlə xidmət etmiş «Qadiri»
nəsli kimi tanınırdı. Mahşərəf xanı -
mın hərbi işlərə meyl göstərən
babası Məhəmməd ağa yarım
əsrdən artıq dörd Ərdəlan valisinin
dövründə xəzinədar olmuşdu.
Babasından fərqli olaraq intellektu-
al məşğuliy yətə maraq göstərən

atası Əbülhəsən bəy övladlarının
tərbiyə və təhsilinə böyük diqqət
vermişdi. Xüsusilə qızı Mahşərəfin
uğurları onu çox sevindi-rirdi. Məs-
turənin ata babadan vəzir olan ana
tərəf qohumları Ərdəlanda haki -
miyyət uğrunda mübarizədə böyük
rol oynamış, gah Bəni-Ərdəlan
valilərini fəal müdafiə etmiş, gah da
əllərində silah onlara qarşı
çıxmışdılar. Mahşərəfin marağı
təkcə oxuduğu kitablarla, klassik
divan şerlərilə məhdudlaşmırdı.
Çox bilmək, öyrənmək ehtiyacı
duyan şairə əfsanə və dastanlara
maraqla qulaq asır, xalqın tarixi
keçmişinə aid yerləri, qala və bür-
cləri seyr edir, bilmədiklərini
soruşub öyrənirdi. Xronika və tarixi
əsərlərlə tanışlıqdan sonra Məs-
turədə Ərdəlan Kürdüstanının tarix-
ini yazmaq arzusu möhkəmləndi.
«Öyrə nib qeydlər götürərək
anladım ki, Kürdüstan vilayəti
başçı larının vəziyyəti haqqında çox
yazılıb. Ancaq çox yazılsa da onlar-
dan qısa məlumatlar gəlib bizə
çatıb və  Kürdistanın tarixi xam mir-
vari kimi qalıb» (3.18). Məsturə tar-
ixçilərin yarımçıq əsərlərini tamam-
layaraq, mütə xəssislərin yüksək
qiymət ləndirdiyi «Ərdəlanın tarixi»
kitabını yazmışdı. Bu yarımçıq işləri
tamamlamaq zərurətini o, Xosrov

xana ərə getdikdən sonra dərk
etmişdi. Poeziyası klassik kürd və
fars ədəbiyyatlarının ən yaxşı
ənənələri əsasında formalaşmış
Məsturə lirik şair idi. O, poetik janr-
lardan ən çox qəzəli bəyənmiş və
özünü «dövrünün görkəmli qəzəl
şairi» adlandırmışdı... Məsturənin
əlyazmaları nə öz dövründə, nə də
sonralar toplanmışdır. Şairənin
farsca divanı 1926 cı  ildə kürd
maarifpərvəri Yəhya Mərifət tərə -
findən toplanıb, Tehranda çap olun-
muşdur. Bu, onun poetik irsinin ələ
gəlmiş az bir qismi idi. Əsərlərinin
qorani dialektində yazılmış böyük
bir hissəsinin taleyi haqqında isə
məlumata malik deyilik...”

Şeyx Rza Talibani

Mahşərəf Xanım 
Məsturə Kürdistani

Nofəl Ədalət

KÜRD ƏDİBLƏRİ HAQQINDA ARAŞDIRMALAR
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Bekîr Kaya Bû Namzedê
Ş a r e d a r i y a  W a n ê

Hevserokê Partiya Aştî û Demokrasiyê
(BDP)ê Selahattîn Demîrtaş, li Wanê
namzedên şaredariyê yên BDPê diyar kir.

Hevserokê BDPê Selahattîn Demîrtaş, li
Wanê namzedên şaredariyê yên BDPê diyar
kir. Demîrtaş, diyar kir ku Parlamenterê Mûşê
yê BDPê Sirri Sakik namzedê şaredariya
Agiriyê ye. Demîrtaş, Seferî Yilmazê ku di sala
2009an de li Şemzînanê dikana wî ya pirtûkan

hat bombekirin jî, wek namzedê şaredariya
Şemdînliyê da nasîn.

Demîrtaş, li Wanê Bekir Kaya, li Bedlisê
Huseyin Olan, li Colemêrgê Dîlek Hatîpoglû, li
Îdirê Mûrat Lîkît, li Qersê Yûsûf Yildirim û Gul-
dane Kiliç, li Erdehanê Yavûz Ûsanmaz wek
namzed nîşan da. BDPê ji bo navçeyên Hezro,
Erdîş û Dîhê (Eruh)ê, jinên sergirtî wek
namzed nîşan da. Namzeda şaredariya Dîhê
(Eruhê) Eda Kîlîs, namzeda şaredariya Hezro
Güler Doğu, namzeda şaredariya Erdîşê jî
Dîba Ermîş Keskîn e.

AKP ava serê 
parlamenterên xwe dikelîne

Sê parlementerên AK Partiyê Ertugrul
Gunay, Erdal Kalkan û Haluk Ozdalga bi
daxwaza îxracê sewqî disiplînê kirin.

AK Partiyê der barê parlementeran de dax-
uyaniyeke nivîskî weşand û wiha got: "Par-
lementerên me yên Îzmire birêz Ertugrul
Gunay, birêz Erdal Kalkan û parlementerê me
yê Ankarayê birêz Haluk Ozdalga, di demên
dawîn de bi daxuyaniyên xwe yên nivîskî û
devkî li dijî polîtîkayên partiya me, hêmanên
me yên bingehîn û îcraetên hikûmeta me tevdi-
gerin. Li ser vê Lîjneya Birêvebirina Navendî ya
partiya me der heqê sê parlementeran de bir-
yar da ku wan sewqî Lijneya Disiplinê ya
Mişterek bikin."  (AA)

Kîmyewiyê Sûriyê di  dema
destnîşankirî de nayê têkbirin

Hewlêr (Rûdaw)- Rêxistina Qedexekirina
Çekên Kîmyewî (OPCW) ragihand ku ew nikare

proseya têkbirina madeyên jehrî yên kujer li
Sûriyê di dema destnîşankirî en cam bide. Rêxisti-
na OPCW diyar kir ku bi sedema rewşa seqayê û
guhertina eniyên şerê navxwe, radestkirina hinek
alavên pêwîst ji bo veguhestina van madeyên
jehrî ji bo bendera Laziqiyê hat paşxistin. Li gorî
nexşeya têkbirina van madeyan herî tirsnak,
diviyabû heta 31ê berçile ji Sûriyê bêne derxistin
û têkbirin. Piştî bikaranîna çekên kîmyewî roja
21/8/2013 li navçeyên başûrê Şamê, li ser pêşni-
yara Rûsya, hikûmeta Sûriyê qebûl kir ku dest ji
çek û cebilxaneya xwe yên kîmawî berde. Herwi-
ha Sûriyê erê kir ku madeyên herî tirsnak, di nav
de 20 ton xaza xerdel ji bo Bendera Laziqiyê bêne
veguhestin daku li derve bêne têkbirin.

Peyvdara wezareta derve
ya Amerîkayê di dax-
uyaniyekê de got ku, Amerîka

pêşwaziyê li civîna navbera
Nurî Malikî serokwezîrê Îraqê
û Nêçîrvan Barzanî
serokwezîrê Kurdistanê dike
û daxwaz kir ku, Hewlêr û

Bexda li ser biverkarkirinê ji
bona xweşkirina jiyana
îraqiyan berdewam bin.

Wezareta derve ya
Amerîkayê dibêje ku,
Waşîngtom piştevaniya wan
xebat û tekoşînan dike yên ku
ji bona zêdekirina rêjeya

hinartina neftê bo dervey Îraq
dike û dixwaze dahatiniyê
neftê bi edalet bo hemû
îraqiyan be. Her li dor civîna
navbera serokwezîrê Îraqê û
serokwezîrê Kurdistanê ku,
roja 25ê vê mehê li Bexdayê
hat saz kirin wezîrê enerjiyê
yê hikûmeta Tirkiyeyê di dax-
uyaniyekê de dibêje ku,
Hewlêr û Bexda li ser wan
xalan li hev kir ku, ji bo hinarti-
na nefta herêma Kurdistanê
bo dervey Îraqê pêwîst bûn.

Taner Yeldiz wezîrê ener-
jiyê yê hikûmeta Tirkiyeyê
got:  ”Piştî mekanîzmeke
sêalî, birayên me li Îraqê got
yaku maye em dê di navbera
xwe de çarser bikin. Vê yekê

jî bi timamîê peywendî bi
xweşiya jiyana îraqiyan ve
heye. Hemû dahatiniyê nef û
gazê peywendî bi hemû
îraqiyan heye. Tirkiye dê
berdewam piştgiritya wan
bike. Em di hestiyariya
(hesasiya) hikûmetê Îraqê
digehin."

Weke tê zanîn roja 25ê bê
mehê Nêçîrvan Barzanî ser-
dana Bexdayê kir û digel Nurî
Mlaikî serokwezîrê Îraqê
civiya. di civînê de pirsa
hinartina nefta herêma Kur-
distanê bo Tirkiyeyê hat
minaqeşe kirin û hikûmeta
Tirkiyeyê hate rayê û li ser
şertên hikûmeta Kurdistanê
razî bû.

Hewlêr (Rûdaw)- Hevserokê Kon-
greya Civaka Demokratîk (KCD) Ahmet
Turk diyar kir ku sedem û armanca
nakokiyên cemaata Fethullah Gulen û
Hikûmeta Tirkiyê ne gendelî ye.  Turk
herwiha got “Berjewendiyên dewleta
parelel û hin hêzên din hinekî hat
lihevxistine”.

Ahmet Turk li komeleya akdîmiya
Kadim li Mêrdînê ji raya giştî re got “Ev
sedemên ku Tirkiyê cihê xwe di Rojhi-
lata Navîn Cîhanê de bi awayekî şaş
destnîşan kiriye, ka dixwaze berê xwe
bide rojava yan rojhilat, di vê mijarê de

dudil û bi gumane”.
Turk axaftina xwe wiha domand:

“Diyar dibe ku ev nakokiyên Cemaat û
AKPê tenê ne girêdayî Tirkiyê ye,
baskê xwe li Rûsya, Amerîka û welatên
herêmî û Ewropayê jî heye”.
Hevserokê KCDê da zanîn ku yên ev
operasyon destpêkirine di demeke
hesas de kirin û yek ji armancan hilbi-
jartine.

Di 17ê kanûnê de hêzên polîsê
Tirkiyê ku rola cemaatê di nav de gelek
xurte, operasiyonekî li dijî gendelî û
rişwetê destpêkirin û di encamp gelek

karsaz û kurdên çend wezîrên AKPê
girtin. Li hember vê yekê, Hikûmeta
Tirkiyê çend rêveberên ewlekarî û polîs
ji ser kar dûrxistin. Herî dawî jî, 3
wezîrên AKPê ji ber wê dosyeyê dest ji
kar vekişandin.

Serokwekîla Koma BDPê Perwîn
Buldan û parlementerê HDPê Sirri
Sureya Onder

Hewlêr (Rûdaw)- Şandeke Partiya
Aştî û Demokrasiyê (BDP) û Partiya
Gelan a Demokratîk (HDP) ji bo ku
hevdîtinê bi rayedarên Qendîlê re bikin
çûn Qendîlê.

Li gor nûçeya ajansa DÎHAyê,
şadna ku ji serokwekîla Koma BDPê
Perwîn Buldan û parlementerê HDPê

Sirri Sureya Onder pêktê ji bo hevdîtinê
bi rayedarên KCK’ê pêk bînin îro çûn

Qendilê.
Şanda BDPê û HDPê ya li Îmraliyê

li gel Serokê PKKê Abdullah Ocalan
hevdîtin pêk anî ji bo hevdîtinê bi
rayedarên KCKê re parve bike hatin
Başûrê Kurdistan. 

Şanda ku ji Serokwekîla BDPê Per-
wîn Buldan û parlementerê HDPê Sirri
Sureya Onder pêk tê îro sibê zû gihiştin
Başûrê Kurdistanê. 

Şanda BDPê û HDPê ji bo hevdîtinê
bi rayedarên Koma Civakên Kurdistanê
(KCK) re pêkbînên çûn Qendilê.

Hewlêr (Rûdaw)- Di
2yemîn salvegera Komkujiya
Roboskî de ku 34 hemwe-
latiyên sivîl di encama êrîşa
balafirên Artêşa Tirkiyê de
jiyana xwe ji dest dan, dayika
yek ji qurbaniyên êrîşê jiyana

xwe ji dest da. Dayika yek ji
qurbaniyên Komkujiya
Roboskî bi navê Nîran Încu
ya 42 salî, ji ber celteya dil
duh jiyana xwe ji dest da.
Şeva 28ê Kanûna 2011an,
balafirên şerî yên Tirkiyê

êrîşî komek gundiyên gundê
Robsokî yê Qilabana Şirnexê
kirin û di encamê de 34
gundî mirin. 2 sal di ser wê
bûyerê re derbas bûne, lê
heta niha berpirsyarên bûy-
erê nehatine cezakirin.

Maaşê fermanberên Kurdistanê
wê bi karta elektronîk bidin

Banka Bazirganiya Iraqê dabeşkirina muçeyê li
rêya karta elektronikê ve berfirehtir dike û çend

wezaret û ferman-
berekî dinê saziyên
hikûmiyan dixe çarçê -
weya vê sîstemê.
Banka Bazirganiya Ira -
qê dabeşkirina muçe -
yê li rêya karta elek-
tronikê ve berfirehtir
dike û çend wezaret û

fermanberekî dinê saziyên hikûmiyan dixe çarçêweya
vê sîstemê.

Li vî derbarî de Hemdiye Caf Birêvebera Banka
Bazirganiya Iraqê ragihandiye banka wan kar li ser
berfirehkirina awayê dabeşkirina muçeyan dike ku heta
hemû fermangeh û saziyên hikumiyan li xwe bigrê û li
qonaxa niha de karên çend saziyek ji bo vê mebestê
hatiye qedandin. Hemdiye Caf behsa ewe jî kiriye,
karta elektroniya fermanberên Wezareta Derve û
Desteya Bilind û Veberhênanê bi dawî hatiye, muçeya
yekem meha sala 2014 bi vî awayî bi rêya karta elek-
troniyê werdigrin, kar jî ji bo ewe dikin zêdetirîn fer-
manberên Hikumetê li sala 2014 an de, muçeyên xwe
li rêya karta elektroniyê ve werdigrin.

Hewlêr (Rûdaw)- Berdevkê
berê yê Hikûmeta Sûriyê Cîhad
Meqisî piştî salekê ji cudabûna wî

ji rejîma Beşar Esed, ragihand ku
dibe kongreya Cenêv2 rê li ber
çareseriyeke siyasî veke ku di
berjewendiya piraniya xelkê sûrî
be ku heta niha bêalî ye. Cîhad
Meqdisî ku bi xwe Xristayane,
berî salekê ligel malbata xwe ji
Sûriyê derket û wê demê di dax-
uyaniyekê de dest ji kar vekişand
û got ku wî “Ji ber tundiya ku cih ji
lîbraliyet û dîplomasiyetê re
nehêştiye” dest ji posta xwe
berda. Meqdisî ku niha li bajarê
Dubey li Îmarata Erebî dijî, ji “The
National” re got “Piraniya xelkê

Sûriyê yên bêdeng wê piştî
Cenêv2 zêdtir biaxifin. Em
dizanin ku ti encamên nimûneyî ji
wê kongreyê dernakevin, lê belê
her agirbestek dê rê li ber
siyasetê beke û ev yek bi xwe
destkefteke”. Cîhad Meqdisî her-
wiha got “Rejîmê bikarî doza
cewherî ya gelê Sûriyê û guhert-
inê çareser bike û opozîsyon jî
berê xwe dide Rojava ne gelê
Sûriyê”. Berdevkê berê yê
Hikûmeta Sûriyê bal kişand ku
opozîsyon ji bo hilweşandina
rejîmê kar dikir, lê belê gelê
Sûriyê guhertin dixwest û got “Ev
rewş wek lîstika boxing, opozîsy-
on dixwaze bi derbeya yekalîker
serbikeve, lê gelê Sûriyê dixwaze
bi cudahiya puanan serbikeve”.
Cîhad Meqdisî li dawî jî got “Dibe
piştî nêzîkî 3 salan ji rihandina
xwînê ev hisabat hatibine
guhertin û êdî ti bijareke jibilî
danûstandinên bi opozîsyonê re li
ber opozîsyonê nehiştibe”.

Amerîka û Tirkiye pêşwaziyê li civîna Bexdayê dikin

Turk: Armanca cemaat û AKPê ne gendelî ye

Şanda BDPê û HDPê çû Qendîlê

Berdevkê berê yê Hikûmeta Sûriyê piştî salekê axifî

Dayika qurbaniyekî Roboskî jiyana xwe ji dest da
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Piştî çar rojan ji lihevkirina
her du şandeyên partiyên Encû-
mena Niştimanî ya Kurd û Par-
tiya Yekîtiya Demokratîk, PYDê li
ser sê xalanên cihê nakokiyê ku
yek ji wan xala serbestberdana
girtiyên siyasî bû, duh (27. -
12.2013), fermandeyê Giştî yê
HêzênAsayişa Rojavayê Kurdis-
tanê, ser bi PYDê ve, Ciwan
Ibrahîm ragihand ku ti girtiyên
siyasî di zîndanên Asayişa wan
de tine ne

Piştî çar rojan ji lihevkirina
her du şandeyên partiyên Encû-
mena Niştimanî ya Kurd û Par-
tiya Yekîtiya Demokratîk, PYDê li
ser sê xalanên cihê nakokiyê ku
yek ji wan xala serbestberdana
girtiyên siyasî bû, duh
(27.12.2013), fermandeyê Giştî

yê Hêzên Asayişa Rojavayê Kur-
distanê, ser bi PYDê ve, Ciwan

Ibrahîm ragihand ku ti girtiyên
siyasî di zîndanên Asayişa wan
de tine ne Ibrahîm ku di kon-
greyeke çapemeniyê de, amarên
sala 2013an derbarê girtî,
operasyonên asayişê, kiryarên

xwekujiyê û qurbaniyên asayişê
ragihandin, got girtiyên siyasî di

zîndanên asayişê de tune ne û
tekez kir ku Asayişa wan ti kes bi
sedema bîr û ra yanjî helwesta 

siyasî ne girtiye
Ibrahîm herwiha got ew

kesên di zîndanên wan de bi

sedema têkiliyên wan bi terorîs-
tan re yan jî bi sedema karên
nerewa hatine girtin û tekez kir
ku her kesê xêzên sor derbas
bike wê bê sizakirin

Lê her yek ji partiya De -
mokrata kurd (el-Partî) û Partiya
Azadiya Kurd, ku du partiyên
Encûmena Niştimanî û Yekîtiya
Siyasî ya kurd in, tekez dikin ku
çendîn kadro û endamên wan
hêj di zîndanên dezgehên
ewlekariyê yên PYDê de ne

Sekreterê partiya Azadî Mis-
tefa Cuma ji Tora Medyayî ya
Rûdawê re da zanîn ku 17
hevalên wan, di nav de
endamekî polîtbîroya siyasî û 5
hevalên (el-Partî), heta niha di
zîndanên hêzên Asayişa PYDê
de ne û herwiha got tohmetên ku
arasteyî wan hatine kirin û
dosyeyên wan ji bal asayişê ve

çêkirî ne û ew bi ti awayî van
tohmetan qebûl nakin

Cûma diyar kir ku li gorî
lihevkirina dawî li Hewlêrê div-
abû ku hevalên partiya wan û el-
Partî berya serê salê sebest
bihatan berdan, lê ev dax-
uyaniyên fermendeyê Asayişê
berûvajî lihevkirinê ne û bi gotina
wî ev yek xwevedizîn ji rêkeftinê
ye. Serbestberdana girtiyên
siyasî yek ji xalên lihevkirina
Hewlêrê bû û daxuyaniyên fer-
mandeyê Giştî yê Asayişê
gumanê dixe ser cîbicîkirina vê
xalê, herwiha deriyê Sêmalka ku
divabû di nava 48 saetan de piştî
rêkeftinê bihata vekirin, heta niha
ne hatiye vekirin, ji xwe jî beş-
darbûna li kongreya Cenêvê ku
xala sêyem a lihevkirinê bû, ji
aliyê opozisyonê ve hêj yekalî ne
bûye

Eksperên navnetewî careke din pirs-
girêka derxistina ma deyên kîmyewî yên ji

Sûriyeyê gotûbêj kirin. Hevdîtina nûnerên
Rûsya, DYA, Çîn, NY, Rêxistina Qedexiki-
rina Çekên Kîmyewî li gel şandeya
Sûriyeyê li Mos kowê bi rê ve çû. Civîn ji
çapemeniyê re girtî hat li darxistin, lê belê
aşkere bû ku Rûsya û Çînê dê ewlekariya
veguhastin û barkirina madeyên kîmyewî

dabîn bikin. Cîgirê wezîrê karên derve yê
Rûsyayê Sergey Ryabov ji Dengê
Rûsyayê re ragihand, ku Rûsya hem bi
teknîk, hem jî bi fînansî alîkariya vê pros-
eyê dide: "Di vê proseyê de Rûsya gelek
alîkarî dide. Me, di maweya sê rojan de 75
qamyonên taybet bi balafirên leşkerî veg-
uhastin Sûriyeyê û wan diyarî hukumetê
kirin. Ji bilî wê, ji bo tunekirina cebilx-
aneya kîmyewî ya Sûriyeyê me ji fona NY
re 2 mîlyon dolar terxan kirine. Em pê
bawerin ku pirsgirêk dê di maweya nîv
salê de çareser bibe". Di vê navberê de
serhildêrên Sûrî êrîşên xwe yên ser
embarên çekên kîmyewî zêdetir kirine.
Wan, agirbesta li kenarê Şamê xira kirin.
Ji Moskow hat ragihandin, ku tevgera han

gefxwarineke ne tenê li hember Şamê, lê
belkû li hember tevaya civata navnetewî
ye. Vê gavê êdî cih û dîroka lidarxistina
konferansa navne tewî ya çareseriya
Sûriyeyê diyar e. Ewê dê 22 Çileyê li
bajarê Swîsreyê Montroyê bi rêve biçe. Ji
aliya hukumeta Şamê ve dê wezîrê karên
derve Welîd Muellîm beşdarî lê bike. Lê
belê nûnertiya opozîsyona Sûrî hêj ne
zelal e. Eksperê Rûs Aleksandr Gûsyev di
vê mijarê de van şîroveyan dike: "Opzîsy-
ona Sûrî ev nîv sale ku beşdarîkirina di
konferansa Jenev-2 de geh qebûl dike,
qeh jî red dike. Vê gavê beşdariya wê di
konferansê de di bin pirsê de ye. Divê
DYA û Fransa îradeya xwe ya sîyasî
nîşan bidin û beşdariya opozîsyonê di

konferansa Jenev-2 de dabîn bikin. Ji ber
ku bêyî beşdariya wê, çareseriya proseya
sîyasî ya li Sûriyeyê ne mumkun e".
Rûsya jî li ser beşdarîkirina Îranê îsrar
dike. Di vê babetê de Sergey Lavrov wisa
axivî: "Îranî ji me re gotin ku eger ew ji bo
konferansa Jenevê bêne vexwendin, ewê
dê bêyî mercên pêşwext, vexwendina han
qebûl bikin. Ji xwe sekreterê giştî yê NY
Ban Kî Mûn jî terefdarê beşdariya Îranê
ye. Yên ku dijî beşdariya Îranê ne,
hincetên wan îdeolojîk in". Herê zêde
DYA, Qeter, Erebistana Seûdî û Îsrayîl dijî
beşdariya Îranê ne. Roja îro li ser beş-
dariya di konferansa Jenev-2 de
şandeyên 26 dewletan hatiye lihevkirin.
Peywîra wan ew e, ku şerê li Sûriyeyê
bidin rawestandin û pêşiya rijandina
xwînê bigrin.

Hewlêr (Rûdaw)- Di 20ê vê mehê de
hêzên opozîsyona Sûriyê û çekdarên
Cebhet el-Nusra nexweşxaneya el-Kindî li
bakurê bajarê Helebê kontrol kirin û ew
yek jî bi alîkariya 2 kesên Kurd bû.

Grûpa Cebhet el-Nusra ya girêdayî
rêxistina Qaîde di daxuyaniyekê de ragi-
hand ku her du xwekujên wê yên Kurd bi
navê Ebû Turab el-Kurdistanî û Ebû
wedah el-Kurdistanî 2 kemyonên
bomberkirî di nava avahiya nexweşx-

aneya el-Kindî de teqandin.
Berdevkê ragihandina Hêzên Komele

yên Kurd ku ser bi Artêşa Azzad ve, Ebû
Mihemed el-Kurdî ji Tora Medyayî ya
Rûdawê re tekez kir ku her du xwekuj
Kurd in û ji Başûrê Kurdistanê bûn.

Ebû Mihemed got “Diyardeya
cîhadiyên Kurd ên ku ji Başûrê Kurdistanê
tevlî grûpên radîkal li Sûriyê dibin berve

zêdebûnê ye”.
Ebû Mihemed diyar kir ku hinek aliyên

Ereb ji opozîsyona Sûriyê dixwazin ku van
“cîhadiyan” ji nav rêzên el-Nusra û DAÎŞê
rakişînin nav rêzên Eniya Îslamî ya Kurd û
got “Ev yek li gorî acendayeke siyasî tê
kirin da ku weke fişarekê li ser serkir-
dayetiya Herêma kurdistanê bê
bikaranîn”.

Di civaka Kurdan de tiştekî
nexweş ev e ku ew jî civakeke
bîrewer nehatîye holê. Mixabin,
di dîroka Kurdan de mirovên
gelek taybet di nav deman de
winda bûne. Helbet suc ne hew
li ser mirovan e, carna şert û
mercên jîyanê ne. Lewra gelê
kurd mixabin her tim di nav zor-
darîyê de jîyaye. Ji ber ku di bin
hikûmdarîya çar dewletên
bîyanî de jîyana xwe doman-
dine. Her tim bûne qolonîya
wan. Ji ber wîya jî erşîvê xwe ya
dîrokî  nikarî bûne biparêzin.
Gelek erşîvên nivîskî  bi destê
van dewletên bîyanî ve ji holê
hatine rakirin û hatine talankirin.
Ji ber vîya gelê kurd jî xwedî
hêjayîya xwe derneketine. Bi
rastî her kes jî dizane ku heger
paşeroja mirov nebe pêşeroja
mirov jî mixabin nabe. Ji dîrokê
vir de, gelê kurd ji bo azadbûna
xwe her dem gelek serhildan û
tekoşîn li ber dewletên bîyanî
dane.Di van deman de gelek
egîdên kurdan derketine holê.
Di gelek cîyan de navê wan
hatîye zikirkirin. Lê mixabin di
nav  tekoşînan de qet behsa
qehremanên jinan nehatîye
kirin an jî pir li ser nehatîye sek-
inandin. Sedema vîya çi bûye?

Bi rastî hîn jî sedem çi bûye
nakeve serê min. Bi rastî gelek

jinên egid di van tevgerîyan de
cih girtine. Wek; Hefse Xan
‘Edîlê Xan, Mahşeref Xan,
Zarîfe xan, Qedem Xer Xan û
hwd. Lê mixabin di derheqê van
kesan de agahîyên paqij û
durist nehatine bi dest xistin.
Gelek lekolînerên vê demê
xwestine ku di derheqê jîyana
wan de hinek tiştan binivîsînin
lê tu agahî nehatine bi dest
xistin. Ji van yek jî Qedem Xer
Xan e. Li gor hinek lekolîneran li
başûrê Kurdistanê li ser vê xan-
ima hêja hinek xebat tê kirin. Bi
rastî heger xebateke wisa hebe
ez wan kesan pîroz dikim.
Lewra lazim e ku mirov van
zanyaran bi gelê xwe re parve
bike ku bila haya milletê ji wan
kesên tekoşkeran bibe. Divê

mirov mafê wan bi gotinên ne bi
kurtî, bi gelek pelên ku gotinan
tije dike bide. Ew kî bûne û çi
kirine?

Li gor agahîyên kurt hinek
kes dibêjin ku Qedem Xer xan;
Li Rojhilata Kurdistanê birayê
wê li ber şaha Îranê tê kuştin.
Piştî mirina birayê  xwe di sala
1932’an de şûna birayê xwe
digre. Tekoşîna kurdan gelek
girîng dibîne. Ji ber wîya jî hinek
xebat dike. Li ser hinek leşkeran
wekî fermendarekê dixebite û
cih digre. Ji ber vîya jî gelek bi
ser dikeve. Lê belê ev serkefti-
na wê  pir nadome. Şaha Îranê
alîkarîya  Omer Şaqakê jî dis-
tîne û ji du alîyan êrîşê dibe ser
Qedem Xer Xan. Qedem Xer li
ber vê êrîşê gelek têkoşîn dide,
lê belê êdî bi wan nikare û êsîr
dikeve destê wan. 

Sê salan di zîndanê de
dimîne, lê piştî vîya nexweş
dikeve û wefat dike. Helbet di vê
derê de tişta herî girîng ev e,
gelo vê jinikê ji bo milletê xwe çi
kirîye. Lê belê em dibînin ku tu
agahîyekê li ser jîyana wê ya
taybet tune ye. Ji ber vîya divê
mirov paşeroja xwe bizanibe ku
li pêşîya xwe binêre.  Dîrok
mêjîya civakekê ye.

Elîtaş, “Ji bo ku mexduriyeta
mîrovan asteng bikin, ger hewce
bike em dikarin ji nû ve verastkirin
çêbikin.” Serokcigirê Koma AK
Partiyê Mustafa Elîtaş, “Ji bo ku
mexduriyeta mîrovan asteng bikin,
ger hewce bike em dikarin ji nû ve
verastkirin çêbikin.” Daxuyaniya
Serokcigirê Koma AK Partiyê
Mustafa Elîtaş wiha ye, “ Mijara ku
Hêzên Çekdar ên Tirk doh di dax-
uyaniya xwe de behs kir, derheqê
darizandinê de endîşe û bertekan

in. Me bi verastkirinan re pêşa
darizandinê vekirîbûn. Lê ev mijar

di dadgehên karbidest de ne. Ji bo
ku mexduriyetên mirovan asteng
bikin,  em verastkirinên nû çedikin
û  li rêya vî digerin.”

Li gundê Sedexê navçeya
Dihê(Eruh) ya bajarê Sêrtê bîreke
nû ya neftê hate dîtin ku li navbera

2371 û 2384 metran de nefteke bi
kalîteyeke gelek baş hatiye dîtin.

Li gundê Sedexê navçeya
Dihê(Eruh) ya bajarê Sêrtê bîreke
nû ya neftê hate dîtin ku li navbera

2371 û 2384 metran de nefteke bi
kalîteyeke gelek baş hatiye dîtin.

Li gor zanyariyan Ahmet Aydin
Parêzgerê Sêrtê di derbarê
xebatên lêgerîna neftê de dax-
uyaniyek daye û li vê daxuyaniyê
de eşkere kiriye ku ev nefta hatiye
dîtin gelek bi kalîteye.

Her wiha Parêzgerê Sêrtê
eşkere kiriye ku nefta nû ya li
bajarê Sêrtê hatiye dîtin li gor
nefta bajarê Batmanê gelek bi
kalîtetire. Nirxa nefta Batmanê 20
gravite û ya Sêrtê 42 gravite û
xebatên derxistina neftê ji Petrola
Tirkiyê û Kompanya Aladdin Mid-
dle East tê kirin. Encama rezerva
wê jî piştî sê mehan dê diyar bibe.

PYD dîsa li ser soza xwe nema û peymanê xerakir

Di dîroka kurdan de yek ji qehremanê jin Qedem Xer Xan Riya Darizandinê Tê Vekirin

Li Bakûrê Kurdistanê bîreke nû ya neftê hate dîtin

Xwekujên nexweşxaneya el-Kindî ya Helebê Kurd bûn

Sûriye: Riya dûr û dirêj ber bi aştiyê
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Onbinlerle Roboskî’ye
28 Aralık’ta 3’üncü yılına girecek katliamın hesabını sormak

için on binler Roboskî’ye akın edecek. Çoğunluğu çocuk 34 kişinin
Türk savaş uçaklarıyla
katledildiği Roboskî
Katliamı’nın yıldönümü
etkinlikleri için Robos -
kî‘de kitlesel anma
töreni yapılacak. BDP
genelge yayımlayarak,
katliamın yıldönümü
olan 28 Aralık’ta (yarın)
Roboskî’de olacaklarını
belirtti. Roboskî Katliamı’nın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen
faillerin halen mahkeme önüne çıkarılmadığı ve aileler ile Kürt
halkından özür dilenmediği kaydedildi genelgede, anmaya Amed,
Batman, Mardin, Urfa, Siirt, Bitlis, Muş, Van, Antep, Adıyaman,
Dersim, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri illerinde bulunan il, ilçe ve belde
başkanları ve yöneticileri, tüm belediye başkanları, il genel ve
belediye meclis üyeleri, adaylığı kesinleşen belediye başkan aday-
ları, belediye meclis ve il genel meclis aday adayları ile milletvekil-
lerinin katılacağı belirtildi. Şırnak il, ilçe ve beldelerinin ise kitlesel
olarak anmaya katılacağı kaydedildi. 28 Aralık’ta Cizre’den kon-
voyla Roboskî’ye geçecek kitle Bejuh (Gülyazı) kavşağında
Roboskîli aileler tarafından karşılanacak. 34 yurttaşın defnedildiği
mezarda anma töreni yapılacak. Katledilen 34 yurttaşa atfen 34
Roboskîli genç de vicdani retlerini açıklayacak. Gece boyunca
meşaleler eşliğinde tutulacak nöbetle adalet talebi yinelenecek. 
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Roboskî Katliamı’nın sorum-
lusunun AKP olduğunu belirten
KCK, “Bu katliamın üstünün
örtülemeyeceği dost düşman
herkese gösterilmelidir” dedi. 

KCK Yürütme Konseyi
Eşbaşkanlığı, Roboskî Katlia -
mı'nın hesabının sorulması için
mücadelenin yükseltilmesi çağrısı
yaptı: "Bu katliamın üstünün
örtülemeyeceği dost düşman
herkese gösterilmelidir.” 

KCK Yürütme Konseyi Eşbaş -
kanlığı, Roboskî Katlia mı'nın
yıldönümü nedeniyle yazılı bir
açıklama yaptı. KCK Yürütme
Konseyi Eşbaşkanlığı, Robos -
kî'nin tekil olmadığını; 1924'ten
itibaren Kürtlere karşı Dersim,
Şeyh Sait, Ağrı ve Zilan’da
yapılan katliam ve soykırımların
devamı olduğunu kaydetti.
Roboskî Katliamı'nın da kültürel
soykırımı sürdürmek ve tamamla-
mak için yapılmış bir katliam
olmakla birlikte Kürdistan tari-
hinde unutulmayacak katliamların
en trajiği olarak nitelendiren
Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı,
açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Dünyada bu kadar soğukkanlı
işlenen cinayet yoktur. Katli -
amdan sonra başta hükümet ve
yandaşları böyle bir katliam
olmamış gibi davranmışlardır.
Mitinglerde rutin olarak öldürdük-
leri çocuk ve gençler gibi terörle
mücadele zayiatı olarak gör-
müşlerdir. Bu katliamı, Türk
basını 24 saat boyunca

görmediği gibi, sonradan da
sıradanlaştırmaya çalışmıştır. Bu
katliama yaklaşım, Kürt halkına
nasıl yaklaşıldığını bir daha
göstermiştir. Hükümetin ailelere

biraz tazminat ödeyip bu
katliamın üstünü örtmek istemesi
insana ve Kürtlere nasıl yak-
laşıldığını da ortaya koymuştur.
Kapitalist modernite çağında her
şeyin para olduğu konusu çok
çirkince gözler önüne serilmiştir."

İnsanlık suçu işleniyor
Emir veren, uygulayan bilin-

mesine rağmen yargılanma-
masının da insanlık suçu olduğu
vurgulanan KCK Yürütme Kon-
seyi Eşbaşkanlığı, açıkça ‘Biz
Kürtleri istediğimiz gibi öldürürüz,
hiç kimseye de hesap vermeyiz’
denildiğinin altını çizdi.
Cumhuriyet tarihi boyunca kul-
lanılan bu sindirme yönteminin
Roboskî’de de çok pervasızca
yapıldığı kaydedilen açıklamada,
şunlar belirtildi: "Her an sorgusuz

sualsiz öldürülmek duygusu
kadar yıldırıcı bir saldırı yoktur.
Katliam sonrası AKP Hükü -
meti'nin tavrı Kürtler üzerinde
yürütülen kirli savaşın ne kadar

çirkin gerçekleştirildiğini gözler
önüne sermiştir. Roboskî
Katliamı, Kürtler üzerinde
yürütülen kirli savaşın ne olduğu-
nun özeti gibidir.”

Katliamın sorumlusu
AKP'dir

Roboskî Katliamı’nın bilinçli
olarak aydınlatılmadığına dikkat
çeken KCK Yürütme Konseyi
Eşbaşkanlığı, “AKP ile AKP'nin
kirli savaşının vurucu güçlerinden
olan cemaat merkezli paralel
devlet, Kürtler bir travma yaşasın
diye bu katliamı aydınlat-
mamışlardır. AKP ittifak içinde
olduğu cemaatle birlikte Kürt
Özgürlük Hareketi'ni tasfiye
etmek istemiştir. Fethullahçı polis
ve yargı, AKP Hükümeti tarafın-
dan planlı ve bilinçli bir biçimde

Kürt Özgürlük Hareketi üzerine
sürülmüştür. Paralel devlet, AKP
politikası ve bilgisi dahilinde Kürt
halkına karşı yürütülen kirli
savaşın en öndeki vurucu güç-
lerinden olmuştur. AKP Hükümeti,
herkesi Kürt Özgürlük Hareketi'ne
karşı kullandığı gibi, polis ve
yargıda etkili olan Fethullahçıları
da kullanmıştır. Nasıl ki dışarıda
önceleri İran’ı, Suriye’yi ve başka
güçleri, sonralar ilişki geliştirdiği
Mısır ve El Kaide gibi çeteci güç-
leri ve her türlü gücü Kürt Özgür-
lük Hareketi'ne karşı kullanmışsa,
içerideki birçok gücü de kullan-
mıştır. Bu açıdan Kürt halkına ve
Türkiye halkına karşı yürütülen
tüm baskı ve zulüm bu yönlü kirli
ittifaklar halinde yapılmıştır.
Kuşkusuz bu baskı ve zulmün
siyasi sorumlusu da AKP’dir. Bu
nedenle Roboskî Katliamı'nın
sorumlusu da AKP Hükümeti'dir”
dedi.

Katliamlarla yüzleşilmeden
temizlenmez

AKP Hükümeti zamanında
sadece Roboskî’nin değil, tüm
cinayetlerin ve kirli saldırıların
failinin bulunmadığı hatırlatılan
açıklamada, “Bu gerçeklik,
cemaatin merkezinde olduğu
paralel devletle bir kirli işler ortak-
lığının yapıldığını kanıtlamak-
tadır. Türkiye'de Roboskî Katliamı
ortaya çıkarılmadan kimse temiz
olduğunu söyleyemez. Bugün
ortaya saçılan yolsuzluk ve kirli
işler bu tür katliamların ortaya
çıkarılmadığı ülkelerde gerçek-
leşmektedir. Katliamların gerçek-

leştiği ve sorumlularının bulun-
madığı Türkiye'de yolsuzluklar
da, kirli işler de, meşru olmayan
örgütlenmeler de devam edecek-
tir" denildi.

Özgürleşme mücadelesinin
parçası

Roboskî’nin katillerini açığa
çıkarmanın, demokratikleşme ve
özgürleşme mücadelesi olduğu-
nun altı çizilen KCK Yürütme
Konseyi Eşbaşkanlığı açıkla-
masında, zaten demokratikleşme
gerçekleşmediği müddetçe bu
katliamların da önünün alınamay-
acağı hatırlatıldı. Gever’de üç
yurtseverin katledilmesinin bunun
en yakın kanıtı olduğuna işaret
edilen açıklamada, "Bu nedenle
28 Aralık’ta tüm demokrasi güç-
leri Roboskî Katliamı'nın faillerini
bulma mücadelesini yükselt-
melidir. Protestolarını en yüksek
düzeye çıkarmalıdırlar.
Roboskî’ye gidiş çok kitlesel
olmalıdır. Bu katliamın üstünün
örtülemeyeceği dost düşman
herkese gösterilmelidir. Roboskî
Katliamı'nın sorumluları bulunup
yasa önüne çıkarılmadan Kürt
halkı da Türk halkı da travma
yaşayacak ve psikolojik olarak
rahat olmayacaktır. Bu açıdan
Roboskî şehitlerine sahip çıkmak
tüm Kürt halkı ve Türkiye halk-
larının görevidir. Bu vesileyle
Roboskî şehitlerimizi minnetle ve
saygıyla anıyor, onların bizlere
yüklediği sorumluluğu özgür
Kürdistan'ı gerçekleştirerek yer-
ine getireceğimizin sözünü bir
daha veriyoruz” denildi.  

Roboskî Katliamı'nın 2. yıldönümünde
yapılan protesto eylemlerinde, "Unutursak
kalbimiz kurusun", "Katil devlet hesap
verecek" denildi. Roboskî Katliamı'nın
bugün 2. yıldönümü. 28 Aralık 2011'de
çoğu çocuk 34 kişi Türk savaş uçakların-
dan atılan bombalarla katledildi. İki yıldır
failleri ortaya çıkarılmayan, soruşturması
dahi tamamlanamayan katliamı protesto
için bugün onbinlerce kişi Roboskî'de ola-
cak. Protesto eylemleri ise günler öncesin-
den başladı. Van'da aralarında BDP Van
Milletvekili Özdal Üçer, Van Belediye
Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu bin-
lerce kişi Feqiyê Teyran Parkı'na yürüdü.
Katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları,
kırmızı güllerin yer aldığı siyah çarşaflara
sarılı 34 tabut taşındı. Ayrıca "İnsanlık
ayıbı olan Roboskî katliamını kınıyoruz",
"Canı cehenneme rahat uyuyanın, kapısını
örtenin, perdesini çekenin, duvarları ancak
çarpınca görenin, canı cehenneme
başkasının yangınıyla evini ısıtıp yemeğini
pişirenin" , "Roboskiyi unutma unutturma"
yazılı dövizler dikkat çekti. Yapılan konuş-
malar ardından oturma eylemi yapıldı. 

Hakkari'de yapılan yürüyüş ardından
katliamda yaşamını yitirenler için saygı
duruşunda bulunuldu. Öte yandan Gürpı-
nar, Bahçesaray, Şemdinli ve Nusaybin
ilçelerinde de katliam eylemlerle kınandı. 

Yaşıtları eylemdeydi
Önceki gün birçok ilde gösteri yapan

üniversite öğrencileri dün de
eylemdeydi. Amed, Siirt, İzmir,
Antalya, Kocaeli, Muğla ve Adıyaman'-
da öğrenciler katli amı kınadı. Eylem-
lerde, katliamda yaşamını yitirenleri
temsilen tabutlar omuzlarda taşınır -
ken, mezar taşlarını simgeleyen isim-
lerin başında ağıtlar yakıldı. Amed'in
Bağlar ilçesinde Kiptaş Endüstri ve
Meslek Lisesi öğrencileri okul
bahçesinde basın açıklaması yapar -
ken "Roboski'yi unutmadık, unutmaya-
cağız, Roboski 729. gününde"
pankartı açtı. Okulu ablukaya alan
polis öğrencileri zorla okul içine soktu.
Eylemlerine okul içinde de devam eden
öğrenciler sıralara vurup, ıslık çalarak,
"Katil devlet hesap verecek" sloganı attı. 

Antalya Akdeniz Üniversitesi öğrenci-
leri Edebiyat Fakültesi önünde bir araya
geldi. Robos kî'de katledilen 34 yurttaşı
temsilen üzerinde karanfiller bulunan siyah
bezler açan öğrenciler "Geziden Gever'e,
Gever'den Maraş'a, Maraş'tan Roboskî'ye
devlet katliamı" pankartı ve "Katil devlet
Roboskî'nin hesabını verecek" yazılı dövi-
zle polis engeline rağmen rektörlük binası-

na yürüdü. Siirt Üniversitesi merkez kam-
püsünde toplanan öğrenciler de adalet

talebinde bulundu. BDP ve İHD'nin de
destek verdiği eylemde, "Unutursak
kalbimiz kurusun, Roboskî için adalet istiy-
oruz" pankartı taşıdı. "Herkese kutudan
para çıkar, bize de bombalar" yazılı döviz
dikkat çekti. İzmir Dokuz Eylül Üniversite-
si'nde yürüyüş yapan yüzlerce öğrenci
"Kıbleleri dolara endekslileri, kaçak deyip
katlettiler, Maraş'tan Roboskî'ye unutma
unutturma" pankartı ile Robos kî'de
katledilenlerin isimlerinin yazılı olduğu
döviz ve katliama ilişkin fotoğrafları taşıdı.

Ege Üniversitesi öğrencileri de beyaz
kefenler içinde yürüyüş yaptı. "Diroka
komkujiya Kurda li salnemeya naye hil-
hatin Roboskî" ile "Roboskî için adalet"

pankartları taşıyan öğrenciler
"Dersim, Zilan, Roboskî unutala-
maz hiçbiri", "Kürdistan faşizme
mezar olacak" sloganları attı. HDK
Kocaeli Gençlik Meclisi ve Kocaeli
Üniversitesi öğrencileri Roboskî
Katliamını kınamak için omuzların-
da tabutlarla Koca eli Üniversitesi
Rektörlüğü'nden Sosyal Tesislere
yürüdü. Mezar taşlarını
simgeleyen isimlerin başında ağıt-
lar yakıldı. Adıyaman Üniversite-
si'nde yüzlerce öğrenci katliamı
kınadı. Bombardımanda yaşamını
yiti ren lerin isimleri tek tek oku -

nurken, kitle  "burada" diye yanıt verdi.
Kredi Yurtlar Kurumu'na yürüyen öğrencil-
er sık sık "Semsûr isyandır, Roboski'ye
selamdır", "Kürdistan faşizme mezar ola-
cak" sloganı attı.

Görüşe çıkmadılar
Roboskî Katliamı'nın yıldö nümü

nedeniyle Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Ceza-
evi'nde siyasi kadın tutsaklar, üzerinden iki yıl
geçen katliamın faillerin ortaya çıkarılıp
yargılanmamasını pro testo etmek için açık
görüşe çıkmadı.  HABER MERKEZİ

Van, Kars ve Siirt'te BDP'lilere
yönelik operasyonlarda 23 kişi
gözaltına alındı. 

Üç kentte dün BDP'lilere
yönelik operasyon yapıldı. Van'da
9, Kars'ta 7, Siirt'te 7 kişi gözaltı-
na alındı. Van'ın Özalp ve Saray
ilçelerine bağlı köylere dün sabah
saatlerinde özel harekat timleri ve
askerler tarafından baskın düzen-
lendi. Saray'ın Yamanyurt
köyünde yapılan ev baskınlarında
Ahmet Çalışkan ve Zafer
Çalışkan, Örenburç köyünde
yapılan baskında ise Atakan
Kaplan isimli yurttaş gözaltına
alındı. Gözaltına alınanların

Saray'a götürüldüğü öğrenildi. 
Özalp ilçesine bağlı Molla-

hasan köyünde Ayhan Kılıç, Altın-
boğa köyünde Turan Sarıgül,
Çubuklu köyünde BDP yöneticisi
Mahmut Bedir, Eğribelen
köyünde Cengiz Yılmaz, Sey-
dibey köyünde Halim Sağdıç ve
Van'da ikamet eden Özalp
Belediye Meclis üyesi Seyithan
Şahin gözaltına alındı. "Örgüte
yardım etmek" suçlamasıyla
gözaltına alınanlar Özalp Jandar-
ma Komutanlığı'na götürüldü.
Operasyonun duyulması üzerine
yüzlerce yurttaş Özalp Adliye
Sarayı önünde toplandı. 

Kars'ta öğrenciler hedef
Kars'ta ise dün sabah Kafkas

Üniversitesi'nde okuyan öğrenci-
lerin evlerine ve Kars Hasan
Harakani KYK Yurdu'na baskın
yapıldı. Gözaltına alınan 6 öğren-
ci Kars Emniyet Müdürlüğü TEM
Şube'ye götürüldü. Öğrencilerin,
Gever'de 3 kişinin katledilmesini
protesto eylemine katıldıkları için
gözaltına alındıkları öğrenildi.
Ramazan Özer, Özgün Yemez,
Ramazan Altın, Mesut Yurtsever,
Abdurrahman Dağ, Osman Kaya
isimli öğrencilerin yanısıra ev
baskınında Remzi Erol isimli yurt-
taş da gözaltına alındı. Kars'ta
daha önce de aynı gerekçe ile
yapılan operasyonda gözaltına

alınan 35 öğrenciden 11'i tutuk-
lanmıştı. 

Siirt'te eşzamanlı baskın
Siirt'in Kurtalan ilçesinde İl ve

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı
çok sayıda polis, özel harekat timi
tarafından Yayıkdere, Sümer ve

Bahçelievler mahallelerinde
eşzamanlı ev baskınları gerçek-
leştirildi. Bahçelievler mahalle-
si'nden Doğan Günbey, Zahit
Karakuş, Halil İbrahim Yılmaz,
Halit Çiçek, Abdulkadir Çiçek ve
Ömer Tukran isimli yurttaşlar
2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanununa muhalefet"
ve "örgüte üye olmak" iddiasıyla
gözaltına alındı. Aynı soruşturma
kapsamında Manisa'daki evine
düzenlenen baskında Onur
Çelik'in de gözaltına alındığı
bildirildi.  Manisa'da gözaltına
alının Çelik ile Kurtalan'da
gözaltına alınan 6 yurttaş Siirt İl
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA 

Hesabı mutlaka sorulacak

Unutursak kalbimiz kurusun

3 ilde 23 gözaltı
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Güney Kürdistan’da partiler arasın-
da anlaşma sağlanamaması üzerine
hükümet kurma çalışmaları yılbaşın-
dan sonraya ertelendi. 21 Eylül'de
yapılan parlamento seçimleri
üzerinden üç ay geçmesine rağmen
hükümet kurma çalışmalarında bir
uzlaşma sağlanamadı.

Bölge Başbakanı Neçirvan
Barzani’nin başkanlığındaki ikinci tur
görüşmeleri ertelendi.  Siyasi partiler,
sorunun bakanlıkların dağılımının pay-
laşılmasıyla ilgili olduğunu belirtiyor.

BasNews’e değerlendirmelerde
bulunan adının açıklanmasını iste-
meyen Goran hareketinden bir mil-
letvekili,  Kürdistan hükümeti sekizinci
hükümet kabinesinin oluşturulmasına
yönelik siyasi taraflarla yapılan

görüşmeler yılbaşından sonraya erte-
lendiğini söyledi.

Parlamenter, bu ertelemenin siyasi

tarafların hükümetteki makam pay-
laşımı konusunda bir uzlaşmaya var-
mamalarından kaynaklandığını belirtti.

Milletvekili sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yılbaşından sonra Kürdistan Parla-
mentosu’nun resmi tatile girecek

olmasına rağmen tarafların anlaşmaya
varması durumunda Parlamento ilk
oturumunu yapacak. Öte yandan
başkanlık ve bakanlık görevlerinin
paylaşımı meselesi henüz çözüme
kavuşmuş değil.”

Bölgedeki bazı kaynaklar yeni
hükümetin kurulmasının önündeki en
büyük engelin Kürdistan Parlamento
başkanlığı ve Başbakan yardımcılığı
makamlarının paylaşımı konusunda
Goran Hareketi ile Kürdistan Yurtsev-
erler Birliği (YNK) arasındaki anlaşma-
zlık olduğunu savunuyor.  Her iki parti
de başbakan yardımcılığını istiyor.
YNK'nin daha önce, başbakanın iki
yardımcısının olması yönündeki öner-
isi KDP tarafından kabul edilmemişti
(ANF)

BDP Amed Milletvekili Nursel
Aydoğan, Amed İl Özel İdaresi'ne ait
olan "2012 yılı denetim Raporu”nda yer
alan iddiaların incelenerek ihale

kanununa ilişkin bir an önce yasal
düzenlemeler yapılmasını istedi. BDP
Amed Milletvekili Nursel Aydoğan,
Amed İl Özel İdaresi'ne ait olan "2012
yılı denetim Raporu”nda yer alan iddi-
aların incelenerek ihale kanununa
ilişkin bir an önce yasal düzenlemeler
yapılmasını istedi. Aydoğan, bu amaçla
bir meclis komisyonu kurulmasını talep
etti. BDP Amed Milletvekili Nursel
Aydoğan tarafından sunulan önergede,
17 Aralık'ta başlayan İstanbul merkezli
yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile
Amed İl Özel İdaresi'ne ait olan "2012
yılı denetim raporu" idareye ait hizmet
alımı ve ihalelerinin büyük bir kısmında
yaşanan usulsüzlüklere dikkat çekildi.
Önergenin gerekçesinde şunlar belirtil-
di:  "17 Aralık 2013 Tarihinde İstanbul
merkezli başlatılan yolsuzluk ve rüşvet
operasyonu ile çok sayıda kişi gözaltına
alınmış ve aralarında iki bakan çocuğu-
nun da dahil olduğu toplam 24 kişi
tutuklanmıştı. Genel olarak yolsuzluk
iddialarının sadece devletin üst düzey
bürokratları arasında olmadığına
kamuoyu her zaman tanık olmuştur.
Bunun yanı sıra yerel idarecilerin de her
ne kadar milyon dolarla ifade edilmese
de birçok yerde ve kurumda usulsüz
ihalelere karıştıkları ve genelde kimi

siyasi yapılar tarafından korunduğu bili-
nen bir durum olmuştur. Gerçekleşen
usulsüzlükler büyük medya patron-
larının kitle iletişim araçlarına yansı-
masa da her zaman yerel basına yan-
sıyan ancak kolluk kuvvetleri dâhil
olmak üzere adli mekanizmaların da
çoğunlukla gözünden kaçmıştır. 23
Aralık 2013 tarihinde Dicle Haber Ajan-
sı’nın internet sitesinde yer alan iddi-
alara göre, Diyarbakır İl Özel İdaresi'ne
ait olan "2012 yılı denetim raporu" idar-
eye ait hizmet alımı ve ihalelerinin
büyük bir kısmında yaşanan usulsü-
zlükleri içermektedir. Söz konusu rapor-
da ihale mevzuatına aykırı onlarca ihale
yapıldığı belirtilirken; kimi hizmet ve mal
alımlarında, ihale kanunlarına aykırı bir
şekilde davranıldığına dair somut bul-
gular yer almaktadır. 

Hizmet alım bedelinin ihale kanun-
ları ölçütlerinin altında kalacak şekilde
parçalandığı ve bu şekilde şirketlere
hizmet alımlarının rekabet ortamı
olmaksızın ihalesiz bir şekilde verildiği
belirtilmektedir. İl Genel Meclisi'ndeki 5
üyenin imzasını taşıyan ve bu üyeler-
den oluşan denetim komisyonu tarafın-
dan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'-
nun 37'inci Maddesi'ne göre hazırlanan
rapor, 2012 yılı muhasebeleştirme bel-
geleri ve ihale dosyaları esas alınarak
hazırlanmış ve  "Denetim amacı" ve
"kapsam" başlığıyla başlayan raporun
devamında komisyon tarafından
yapılan incelemeler sonucu usulsüzlük
ve yolsuzluklara ilişkin tespitler yer
aldığı iddialar arasındadır. 

Yine raporda,  ilk olarak banka
hesapları üzerinde yapılan inceleme de
Özel İdare'ye ait kaynakların etkin ve
verimli kullanılmadığı ifadesine yer ver-
ilerek, idareye ait 36 banka hesabın
bulunduğu ve bu hesapların mizan
dökümünde ayrıntılı olarak göster-
ilmediği, hesap numaralarının belir-
tilmediği ifadeleri yer alıyor. İdarenin

vadeli olarak Ziraat Bankası ve Halk
Bankası'nda hesap açtığı ve Halk
Bankası'nın faiz oranlarının daha yük-
sek olmasına rağmen paraların 32 gün
için yüzde 6 oranında faizle Ziraat
Bankası'na yatırıldığı; ancak 32 ve 38
günlük periyotlar için yüzde 7 ve 9.85'lik
oranla Halk Bankası'na yatırılmadığı
ortaya çıktı. Bu tespitle yola çıkan
komisyonun kaynakların etkin ve verim-
li kullanılmadığı sonucuna ulaştığı belir-
tilmiştir. Bununla birlikte yurtiçi görev
yolluklarında görülen mevzuata
aykırılıklar" başlığı altındaki bir diğer
usulsüzlük ise idare tarafından
görevlendirilen kimi personellere kon-
aklama ücreti olarak fazlasıyla öde-
menin yapılmasıdır. 

İdarenin İnsan Kaynakları Eğitim
Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürü
M.Ş.B ve İnsan Kaynakları Eğitim Daire
Başkanlığı'nda görevli personele
H.B'ye 30 Nisan-4 Mayıs 2012 tarih-
lerinde Antalya'da düzenlenen bir
eğitim programına katıldığı sırada kon-
aklama ücreti olarak fazla ödemenin
yapıldığı ortaya çıkmış, yapılan fazla
ödemenin ise söz konusu personeller-
den tahsil edilmesi gerek mesine rağ-
men tahsil edilmediği belirtilmiştir. Yıl-
lardır sistematik bir şekilde devam ettir-
ilmeye çalışılan ve Kürt Sorunu’nun
çözümsüzlüğüne paralel bir şekilde
devam eden KCK operasyonları başta
olmak üzere, birçok gözaltı ve tutukla-
ma yine birçok toplumsal gösteride
gözaltına alınan ve hemen ertesinde
onlarca yıl ile yargılanan öğrenciler anti-
demokratik bir sorun olmaya devam
etmiştir. Tüm bunlara rağmen devlet
ihalelerinde gerçekleşen birçok usulsü-
zlük ile ilişkisi olan derin bürokratik
yapıların çözülerek kamuoyuna açık-
lanması ve ihale kanununa ilişkin bir an
önce yasal düzenlemelerin gerçek-
leşmesi amacıyla bir meclis komisyonu
kurulmasını talep ediyoruz." (ANF)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Hüseyin Yılmaz, "Kürt kökenli vatan-
daş denilmesini bir hakaret olarak görüyo-
rum." diye konuştu.

Haber 10 sitesinden Aslan Değirmen-
ci'ye özel açıklamalarda bulunan Hüseyin
Yılmaz, “Çözüm sürecine başından beri
destek veriyoruz. Süreçte yaklaşım
tarzımız; örgüt ile yapılan görüşmeler
ayrıdır, Kürt haklarının noktasında yapılan
görüşmeler ayrıdır” dedi.

PKK’nin kendi varlığını korumak için bir
takım argümanları kullandığını vurgulayan
Yılmaz, “PKK’nin elindeki argümanlar alı-
narak, Kürt sorununu kullanmasının önüne
geçilir. Böylece PKK’nin kendine açtığı
alanlar yok olur” diye konuştu.

ETNİK AYRIMLAR SON BULSUN
Çözüm sürecinin halklar ara sındaki

eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçladığını
vurgulayan Yılmaz, “Biz bu ülkenin eşit
vatandaş haklarına sahip olma sını istiy-

oruz. Etnik ayrımlar olmadan insan hakları
ve özgürlüklere sahip çıkan bir ülke
olmasını istiyoruz. Kürt kökenli vatandaş
denilmesini bir hakaret olarak görüyorum.
Türk kökenli denmediğine göre Kürt
kökenli denilmesi yanlış. Biri asil olup
diğeri oluyormuş gibi bir algı oluşuyor.
Etnik vurgu anaya sadan çıkarılmalı. Tabi
anadilde eğitim hakkı var. Diğer ülkelerde
birçok anadil tanınırken, bizim ülkemizde
bu yok. Aynı şey dinler içinde geçerli.
Bütün dil ve dinler devletin koruması altına
alınmalı” dedi. Gelinen noktada atılması
gereken adımların olduğunu dile getiren
Yılmaz, “Binlerce yıl Kürtler bu coğrafyada
yaşıyor. Dolayısıyla bu insanların ötek-
ileştirmesi doğru değildir. İnsanlara eşit ve
adil bir tanımlama yapılması gerekiyor. Bu
noktada ideolojik devlet yapısı terk edilme-
lidir. Müslüman Kürtlerin talepleri dikkate
alınmalı, talepler doğrultusunda adımlar

atılmalı, biz bu yönde bir beklenti
içerisindeyiz. Eşit ve adil bir temsiliyet
hakkı tanınmalı, aksi takdirde huzur ve
mutluluk beklenemez” diye konuştu.

DERİN DEVLET İŞ BAŞINDA
İslami STK’lara yönelik yapılan

saldırıların bölgede aydınlatılmadığının

altını çizen Yılmaz, “Anlaşılan saldırıları
yapanlar bulunmak istenmiyor.
Maskelerinden de belli. Hiçbir saldırı nasıl
olur da aydınlatılamaz? Hem derneklerim-
ize saldırı oluyor, ardından illegal hiçbir işi
olmayan üyelerimiz tutuklanıyor. Bir garip-
lik yok mu? Bugün sıkça gündeme getirilen
derin devlet bölgede de iş başında. Huzur
ortamını hazmedemeyen çevreler, seçim-
ler yaklaştıkça, oluşturulan provokatif
eylemleri fırsat bilerek kaos ortamı oluştur-
ma gayretleri içerisindeler.. Emper -
yalistlerin, Kürdistan coğrafyası ve halkımı-
zla alakalı oyunları devam ediyor. Bölge
halkı oyunun farkında” dedi.

ARTIK YETER
Silahların susmasından yana olduk-

larını ifade eden Yılmaz, “Artık ne olursa
olsun, ölümler yaşanmasın. Biz üzerimize
düşen görevi yerine getirmeye hazırız”
şeklinde konuştu. (Haber10.com) 

Hüda Par adayı Yılmaz: `Kürt Kökenli` Denilmesi Hakarettir

Öcalan'ın yeni fotoğrafları yayınlandı
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı adasında BDP

heyeti ile yaptığı görüşme sırasında çekilmiş beş yeni

fotoğrafı daha yayınlandı. Öcalan'ın fotoğraflarının
sosyal medyada paylaşılması ardından DİHA,  BDP Eş
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Grup Başkan
Vekili Pervin Buldan'ın İmralı Adası'nda Öcalan'la yaptığı
görüşmede çekilen fotoğrafların orijinallerini yayınladı.

Demirtaş tarafından DİHA'ya verilen bu fotoğraf
kareleri sosyal medyada servis edilen fotoların aksine
net görünüyor.  Fotoğraflarda Öcalan'ın gülümsediği ve
toplantıda konuşulanları dinlediği görülüyor. Fotoğraflar
Öcalan'ın 14 yıllık tecrit koşullarına rağmen oldukça dinç
olduğunu gösteriyor.(ANF)

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
T.C. Başbakanı Erdo ğan, Cumhurbaşkanı Abdullah

Gül ile gerçekleştirdiği görüşmenin ar dın dan Başbakan-
lık Mer kez Bina'da basın
açıklaması yaptı. Kabi -
nede 10 değişiklik ya -
pıldı. Erdo ğan, Ankara
Milletvekili Emrullah İş -
ler' in Bekir Bozdağ'dan
boşalan Başbakan Yar -
dımcılığı görevine getir-
ildiğini açıkladı. 

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığına AK
Parti Karaman Milletvekili Lütfü Elvan getirildi.
Adalet Bakanlığına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ayşenur İslam,
Avrupa Birliği Bakanlığına Mevlüt Çavuşoğlu getirildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Fikri Işık,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına İdris Güllüce getirildi.
Ekonomi Bakanlığına Nihat Zeybekçi,
Gençlik ve Spor Bakanlığına Akif Çağatay Kılıç,
İçişleri Bakanlığına Efkan Ala getirildi.(AA)

Osman Baydemir Urfa'dan aday iddiası
Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in

yerel seçimlerde Şanlıurfa’dan belediye başkan adayı
olduğu iddia edildi. Barış
ve Demokrasi Partisi
(BDP) Seçim Komisyonu,
büyükşehir statüsüne ka -
vuşan Şanlıurfa'da baş -
kan adayı olarak Di -
yarbakır Büyükşehir Be -
lediye Başkanı Osman
Baydemir'i gösterme ka -

rarı aldı. AK Parti'nin Vali Celalettin Güvenç'i aday
göstermesinden sonra parti tabanında oluşan kısmi
rahatsızlığı göz önünde bulunduran BDP, AKP'nin
karşısına popülaritesi olan güçlü bir aday çıkarmak için
parti organlarında nabız yoklamaya başladı. Yapılan
değerlendirmeler sonunda Osman Baydemir'in aday
olmasına karar verildi.(hurbakis.net)

Güney Kürdistan’da hükümet kurma çalışmaları ertelendi

BDP yolsuzluğa karşı yasal düzenleme istedi
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Ахмад Аси аль-Джарба,
глава "Сирийской националь-
ной коалиции" (SNC), который
побывал в Эрбиле на прошлой
неделе для встречи с прези-
дентом Курдистана, Масудом
Барзани, дал интервью агент-
ству "Rudaw". Отвечая на
вопрос о статусе курдов в
Сирии и его обсуждении в ходе

"Женевы-2", он пообещал: "На
совещании каждый вопрос
будет открыт для обсуждения.
Ни один аспект не будет про-
игнорирован".

"Rudaw”: Какими были
основные темы вашей встречи
с президентом Курдистана,
Масудом Барзани, прошедшей
на этой неделе?

Ахмад Аси аль-Джарба: Мы
посетили Эрбиль по приглаше-
нию президента Барзани. Учи-
тывая сегодняшнюю сложную
ситуацию в Сирии, вполне
естественно встретиться с
нашими братьями в Эрбиле, и
с президентом Барзани в част-
ности. То, что происходит в
Сирии, также связано с Ира-

ком. У нас есть общее мнение
в отношении политических,
гражданских и всех других тем
в Сирии. Я сделал тщательный
анализ ситуации в Сирии, и
выслушал то, что он хотел ска-
зать. Я считаю, что, как и все
наши встречи с президентом
Барзани, это была очень поло-
жительная и честная встреча.
Барзани, несомненно, являет-
ся большим сторонником
сирийского народа и его рево-
люции, и в этом нет ничего
нового. С начала революции
он ясно показал свою позицию.
Кроме того, в настоящее
время в Курдистане находится
огромное количество сирий-
ских беженцев, и курдское пра-
вительство оказывает им
помощь. Мы поблагодарили
его за это, и мы посетили неко-
торые из лагерей в Курдиста-
не. "Rudaw”: Решила ли
Сирийская Национальная Коа-
лиция принять участие в сове-
щании "Женева-2"? И каким вы
видите курдское участие в
нем? Будет ли курдский вопрос
обсуждаться на встрече?

Ахмад Аси аль-Джарба: Мы
намерены принять участие в
"Женеве-2", но мы также
настаиваем на том, что идем
туда не только ради участия,
но, чтобы убедиться, что
встреча будет успешной. Успех
означает свободу Сирии.
Встреча не должна быть
инструментом пропаганды или
материала для средств массо-
вой информации. Это послед-
ний шанс, и он не должен быть
упущен. Для того, чтобы
"Женева-2" добилась успеха,

"Женева-1" должна стать ее
конституцией. ... Что касается
участия курдских братьев, вся
встреча пройдет между двумя
основными делега-
циями: делегацией
режима и делегацией
SNC. Курдский нацио-
нальный совет (KNC)
уже является частью
SNC, и он будут при-
сутствовать на
"Женеве-2". Каждый
вопрос будет открыт
для обсуждения на
совещании. Ни
аспект один не будет
проигнорирован.

"Rudaw”: Говорят,
что сирийские курд-
ские группы, особенно "Партия
Демократического Союза"
(PYD) и KNC, проводят свои
собственные переговоры.
Будет ли SNC попытаться
встретиться с PYD, а что вы
думаете о PYD?

Ахмад Аси аль-Джарба:
Целью моего визита в Эрбиль
была только встреча с прези-
дентом Барзани. Ничего друго-
го в моей повестке дня не
было. Но мы рады перегово-
рам между PYD и KNC. Мы
встречались с PYD более
одного раза. Я встречался с г-
ном Салихом Муслимом. Наши
встречи продолжаются, и не
могут закончиться в одно-
часье. Надеюсь, в конце кон-
цов, все сложится хорошо, и
мы все будем иметь одно и то
же четкое мнение по отноше-
нию к режиму в Дамаске.

"Rudaw”: Каково ваше
настоящее мнение о посто-

янной автономной админист-
рации PYD, которая уже рабо-
тает в настоящий момент?

Ахмад Аси аль-Джарба: Мы

не поддерживаем автономных
органов управления, потому
что, как у Национальной коа-
лиции, у нас есть временное
правительство, которое уже
определено в освобожденных
районах. У нас даже есть курд
- министр финансов в этом
правительстве. Все освобож-
денные земли нуждаются
только в этом, чтобы это пра-
вительство помогало людям. В
противном случае, будет пута-
ница. Я считаю, что диалог
может решить все. Так что, я
надеюсь, что наше Временное
правительство придет в эти
(курдские) области, и мы все
будем работать в нем вместе,
в противном случае задача не
будет выполнена.

"Rudaw”: Несколько дней
назад самолет с первой парти-
ей помощи ООН вылетел из
аэропорта Эрбиль в Камышлы,
и мы все знаем, что аэропорт

Камышлы по-прежнему нахо-
дится под контролем режима.
Как вы думаете, помощь дой-
дет до людей, которые нуж-

даются в этом больше
всего?

Ахмад Аси аль-Джарба:
Мы считаем, что отгрузка
помощи проводится под
наблюдением ООН, и наш
народ в Сирии живет в
таком тяжелом положении,
что не имеет значения, кто
контролирует аэропорт.
Важно то, чтобы помощь
пришла к людям, которые
голодают и замерзают в
эту суровую зиму. ООН
делает эту работу, и они
должны убедиться, что

помощь дошла до этих людей.
Некоторые люди живут под
контролем режима, но они все
еще наш народ, а не пришель-
цы с другой планеты. Мы обра-
тились в ООН с просьбой при-
сутствовать при доставке,
чтобы проконтролировать
отсутствие коррупции в рас-
пределении. "Rudaw”: Вы ска-
зали, что посетили лагеря
беженцев в Курдистане, и что
вы привезли с собой какую-то
помощь. Ахмад Аси аль-Джар-
ба: Да, мы привезли помощь и
раздали ее в лагерях. Я также
говорил с президентом Барза-
ни и другими представителями
курдских властей об открытии
координационного офиса SNC
в Эрбиле, чтобы помочь
нашим перемещенным лицам
в Курдистане. В ближайшие
дни откроется офис, и мы
скоро начнем помогать нашим
беженцам.

В списке кандидатов турецкой про-
курдской "Партии мира и демократии"
(BDP) на  муниципальные выборы,
которые пройдут в марте следующего
года, названы мэр Диярбакыра,
Осман Байдемир, и бывший соруково-
дитель BDP и кандидат от Мардина,
Ахмет Тюрк. В списке также 32 жен-
ских кандидатуры. Об этом пишет
"Rudaw".

Лидер BDP, Селахаттин Демирташ,
заявил, что его партия предлагает
альтернативу для всех других полити-
ческих и религиозных групп Турции.
"Мы выступим против клерикальной

армии, против армии Мустафы Кема-
ля и против воров",  пообещал он.
Когда BDP впервые выступила на
муниципальных выборах 2009 года,
ей удалось победить в 99 малых горо-
дах и городских муниципалитетах по
всей стране.

Родившийся в Диярбакыре в 1971
году, и получивший юридическое
образование, Байдемир является
одним из самых популярных курдских
политиков и успешных мэров в Тур-
ции. Он сумел найти баланс между
Анкарой, "Рабочей партией Курдиста-
на" (РПК) и BDP. Байдемир также под-

держивает тесные отношения с авто-
номным Иракским Курдистаном и
выступил в качестве посредника
между сирийскими курдскими группа-
ми, которые на прошлой неделе
собрались в Эрбиле. BDP, получив-
шая 36 мест в парламенте Турции в

2011 году, должна будет бороться с
правящей "Партией справедливости и
развития" (AKP), не только в парла-
менте, но и в курдских районах. AKP -
умеренная исламистская партия -
имеет немало последователей среди
традиционно более религиозных кур-
дов. Но такие люди, как Байдемиром
и Тюрк имеют много сильных и лояль-
ных последователей в курдских горо-
дах Турции.

Байдемиру удалось выторговать у
Анкары для своей провинции многие
про-курдские уступки и культурные
права. В течение последних четырех
лет он боролся за права курдов, их
СМИ и свободу выражения курдской
идентичности.

Ведущий египетский журна-
лист, Мохамед Хассанейн Хейкал,
утверждает, что независимость
Иракского Курдистана не за гора-
ми.  Во время интервью с египет-
ским спутниковым каналом "CBC-
2", Хейкал заявил: "Политика
премьер-министра Турции Редже-
па Тайипа Эрдогана, имеет
нереалистичную тенденцию.
Более 18 миллионов курдов и 20
миллионов алавитов живут в Тур-
ции, и то, что делает премьер-
министр, скорее всего, разорвет
Турцию на несколько независи-
мых государств". Что касается
Ира на, он отметил, что "арабские
страны должны вести себя с Ира-
ном очень мудро, и улучшать их

отношения с Тегераном, который
будет рассматриваться как их

союзник в регионе".
Мохамед Хассанейн Хейкал

был главным редактором каир-
ской газеты "Al-Ahram" в течение
17 лет, он также является автори-
тетным комментатором по вопро-
сам арабской политики в течение
более 50 лет. kurdistan.ru

Представитель "Альянса
Курдистана" в парламенте
Ира ка заявляет, что осведом-
ленность курдских сил без-
опасности в значительной
мере поддерживается жителя-
ми региона, что способствует
защите от террора в Курдиста-
не. 

"Ужесточения мер безопас-
ности, введенных силами
пешмарга в Курдистане, а
также информирования обще-
ственности и граждан, и их
отчетности о террористиче-
ских элементах достаточно,
чтобы помешать террористам,
которые могут попытаться
дестабилизировать безопас-

ность в Курдистане", заявил
заместитель председателя
Альянса, Мохсен аль-Саадун,

в интервью "Shafaq News”.
Депутат также прокоммен-

тировал ситуацию с многочис-
ленными молодыми курдами,
которые отправились в Сирию

для  участия в боевых дей-
ствиях на стороне вооружен-
ных джихадистских организа-
ций против режима Асада. Он
сказал, что происходящее в
Сирии имеет большое отрица-
тельное влияние на Ирак и на
головы некоторых молодых
курдов. Он отметил, что моло-
дежь отправляется в Сирию
под влиянием некоторых "тер-
рористических" партий, доба-
вив, что за этим теперь следит
Региональное правительство
Курдистана. Саадун призвал
все политические силы под-
держать правительство в
борьбе с этими организация-
ми.

Руководитель сирийской оппозиции: Барзани является 
большим сторонником революции народа Сирии

Мэр Диярбакыра в топ-списке кандидатов
BDP на турецкие муниципальные выборы

Известный египетский  журналист :  
Независимость Курдистана не за горамиКурдистан рассчитывает на своих граждан
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Глава Департамента внеш -
них связей Регионального
правительства Курдистана
(КРГ), министр Фалах Муста-
фа, 22 декабря встретился с
послом Венгрии в Ираке, док-
тором Тибором Сжатмари, и г-
жой Мартой Папаи, замести-
телем начальника отдела
международного развития
венгерского министерства
иностранных дел. На встрече
обсуждались вопросы пот реб -
ностей сирийских беженцев в
Курдистане, а также способы

дальнейшего развития взаи-
моотношений двух прави-
тельств. 

В ходе встречи, на которой
также присутствовала помощ-
ник министра, г-жа Сихам
Джабаль, посол Сжатмари
заявил, что "Венгрия высоко
ценит свои отношения с Кур-
дистаном, и мы планируем
открытие дипломатического
представительства здесь в
ближайшее время". 

Основная цель визита вен-
герской делегации состояла в

том, чтобы обеспечить сирий-
ских беженцев в Курдистане
гуманитарной помощью и про-
демонстрировать желание
Венгрии  облегчить страдания
сирийского народа. Для пере-
дачи гуманитарной помощи
венгерская делегация посети-
ла эрбильский лагерь бежен-
цев "Darashakran". 

Министр Мустафа поблаго-
дарил венгерский народ и
правительство за этот шаг и
вновь подчеркнул важность
открытия Генерального кон-
сульства Венгрии в регионе,
как способ дальнейшего раз-
вития сотрудничества между

обеими сторонами в различ-
ных секторах. Помощь, кото-
рая была предоставлена пра-
вительством Венгрии, стала
результатом призывов КРГ к
незамедлительным дей-

ствиям. Правительство Курди-
стана продолжает апеллиро-
вать к международному сооб -
ществу, призывая сделать
больше, чтобы помочь сирий-
ским беженцам в регионе.

Известный британский журналист
Патрик Кокберн назвал курдского пре-
зидента Масуда Барзани одним из
самых влиятельных и успешных лиде-
ров Ближнего Востока 2013 года.

В своей колонке в британской газе-
те "The Independent", Коберн описал
Барзани как успешного лидера, кото-
рый постоянно следует идее курдско-
го самоопределения и играет актив-
ную роль в укреплении автономии
Курдистана на севере Ирака.

"КРГ (Региональное правительство
Курдистана) в настоящее время

является одним из немногих мест на
земле, которое переживает подлин-
ный экономический бум благодаря
открытию нефти и газа. Г-н Барзани
балансирует между США, Ираном,
Турцией и иракским центральным
правительством в Багдаде, не стано-
вясь пешкой или жертвой кого-нибудь
из них", пишет британский журналист.

Коберн также указывает на то, что
Барзани помог уменьшить враждеб-
ность между  правительством Турции
и ее курдским населением, несмотря
на десятилетия конфликтов и вражды

между ними. Недавний визит Барзани
в Турцию описывается как знамена-
тельный день, когда президент Барза-
ни стоял в своих курдских одеждах с
премьер-министром Реджепом Тайи-
пом Эрдоганом, и обсуждал курдско-
турецкое братство в населенном кур-
дами турецком городе Диярбакыр.

"В отличие от других успешных
лидеров, г-н Барзани имеет опреде-
ленную скромность и реализм, кото-
рый сдерживает его от переигрывания
до хороших времен", пишет Коберн.

Три других названных "The Inde-

pendent" лидеров: премьер-министр
Турции Эрдоган, премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху и пре-
зидент Ирана Хасан Роухани.

Две фотографии заклю-
ченного лидера "Рабочей
партии Курдистана",
Абдуллы Оджалана,
вызвали проблемы между
Анкарой и турецкой про-
курдской "Партией мира и
демократии" (BDP). Об
этом пишет "BasNews".
Фотографии, опублико-
ванные в минувшую пят-
ницу турецкими СМИ,
вызвали напряженность
между Анкарой и BDP в связи
с запретом властей на публи-
кацию каких-либо изображе-
ний Оджалана во время визи-

тов делегатов BDP в тюрьму
на острове Имрали.  Фотогра-

фии были сделаны в тюрьме
17 августа, и изображают
Оджалана, беседующего с
депутатом BDP, Первин Бул-

дан, и сопредседателем BDP,
Селахаттином Демирташем.

Булдан подтвердила,
что снимки настоящие,
но отрицает, что их рас-
пространение – дело рук
членов BDP.  "Фотогра-
фии реальны, но это не
фотографии, сделанные
нами. Мы не распро-
страняли их", заявила
Булдан турецким СМИ.
Фотографии Оджалана

не обнародовались на протя-
жении 14 лет заключения в
связи с высокими мерами
безопасности, принятыми в

отношении визитов членов
его семьи и делегаций BDP.
Некоторые турецкие офици-
альные лица считают, что
публикация этих снимков
повлияет на последующие
посещения BDP. 

Оджалан является одним
из членов-учредителей "Ра -
бочей партии Курдистана"
(РПК), основанной в 1978
году в Турции. Он был аресто-
ван в 1999 году турецкими
силами безопасности в Най-
роби, и доставлен в Турцию,
где был приговорен к рас-
стрелу. Позже приговор был
заменен на пожизненное
заключение.

"Курдистан, 1847 год"
Агентство "Rudaw" опубли-

ковало снимок старинной

монеты Османской империи,
на которой значится: "Курди-
стан, 1847 год". Что является
еще одним свидетельством
признания Курдистана со сто-
роны турецких властей тех
времен.

Как сообщает "Shafaq
News”, во вторник в Эрбиль
прибыла переговорная коман-
да "Патриотического союза
Курдистана" (ПСК), и провела
встречу с делегацией "Демо-
кратической партии Курдиста-
на" (ДПК), чтобы договориться
о формировании  следующего
кабинета Регионального пра-
вительства Курдистана (КРГ).

Делегация ПСК включает
заместителя Генерального
секретаря, Бархама Салиха, а
также Имада Ахмеда, Хакима
Кадира, Наджмалдина Кари-

ма и Аднана Муфти. В состав
делегации ДПК вошли вице-
президент партии Нечирван

Барзани, а также Рож Нури
Шавейс, Хошияр Зибари,
Азад Барвари, Махмуд Моха-

мед, Дильшад Шехаб и Таха
Барвари. Ранее, 18 ноября
делегация ДПК посетила
Сулейманию и встретилась с
делегацией ПСК в ее штаб-
квартире, где стороны прове-
ли политические переговоры
по формированию следующе-
го правительства во главе с
кандидатом ДПК, Нечирваном
Барзани. По окончании пере-
говоров стороны должны про-
вести совместную пресс-кон-
ференцию. Парламентские

выборы Курдистана, которые
состоялись в сентябре этого
года подтвердили первенство
ДПК, выигравшей  38 мест.
Оппозиционная партия "Дви-
жение за перемены" (Горан)
стала второй, получив 24
места, ПСК получил 18 мест, а
"Исламский Союз Курдистана"
(ИСК) - 10. Парламент Курди-
стана состоит из 111 мест; 100
из них носят общий характер,
а 11 предоставлены, в соот-
ветствии с системой квот,
национальным и религиозным
компонентам региона.

Министерство юстиции
Регионального правительства
Курдистана (КРГ) сформиро-
вало новый комитет, который
будет занят проблемой при-
знания курдского геноцида со
стороны мирового сообще-
ства. Комитет будет собирать
доказательства и документа-
цию  Центрального уголовно-
го суда Ирака, чтобы предста-
вить их в международный суд.

"Комитет был создан,

чтобы во всем мире был при-
знан геноцид курдов, и с
целью пролить свет на уго-
ловные дела и нарушения
прав человека, и чтобы жерт-
вы получили компенсации",
говорится в сообщении пресс-
секретаря министерства,
Наримана Талиба. По его
словам, новый комитет не
призван заменить прежние
комитеты, а будет работать с
ними совместно для большей

эффективности. Несмотря на
многие попытки министерства
КРГ по делам мучеников и
Анфаля продвинуть призна-
ние геноцида в парламентах и
международных центрах, он
до сих пор не признан на меж-
дународном уровне. Только
Ирак, Швеция, Норвегия и
Великобритания официально
признали кампанию "Анфаль"
как акт геноцида. 

Курдский геноцид прово-
дился баасистским режимом
Саддама Хусейна. Это были
систематические нападения

на курдские поселения на
севере Ирака в период с 1986
по 1989 год с кульминацией в

1988 году. Кампания привела
к убийству около 100 тысяч
курдов. kurdistan.ru

ПСК и ДПК провели решающую встречу в Эрбиле

"The Independent": Барзани - один из самых влиятельных лидеров 2013 года

Снимки Оджалана вызвали напряженность между Анкарой и BDP

КРГ предпринимает новые усилия 
по признанию геноцида курдов

Венгрия оказывает гуманитарную 
помощь сирийским беженцам
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Визит премьер-министра Региона Курдистан Нечирвана Бар-
зани в Багдад и его переговоры с премьер-министром Ирака
Нури эль-Малики и вице-премьером Хусейном Шахристани про-
шли успешно. На определенных условиях федеральный центр
склонен признать правомерность изменений, которые произош-
ли на севере Ирака, ставшем де факто прямым экспортером
своей нефти, и отказаться от бесперспективной политики блока-
ды курдских действий в нефтегазовой сфере.

Автономный Курдистан демонстрирует дипломатическое
искусство, постепенно продвигаясь к своей экономической
состоятельности.  После достижения договоренностей о транзи-
те нефти с Турцией, наступил черед Багдада, которому не оста-
ется ничего другого, как принять возникший феномен курдской
нефтяной самостоятельности на условиях сохранения схемы
расчетов за нефть, по которой вся выручка поступает в феде-
ральную казну, а затем распределяется пропорционально чис-
ленности населения регионов (=провинций). Федеральное пра-
вительство ожидает, что Эрбиль будет соблюдать соглашения,
которые Ирак подписал с Советом Безопасности ООН, пред-
усматривающие, что "доходы от продажи нефти будут направ-
ляться в Ирак через фонд "Фонд развития Ирака" в Нью-Йорке"
(Шахристани). Кроме того, не должно быть демпинга со стороны
Эрбиля, т.е. нефть должна продаваться на тех же условиях, что
и остальная нефть Ирака. 

Скорее всего, Багдад будет настаивать на ужесточении усло-
вий заключения соглашений с нефтяными компаниями. Иракский
Курдистан в принципе устраивает схема распределения бюдже-
та, правда, при условии, что она будет осуществляться не менее
прозрачно и четко, чем расчеты за нефть. Это вполне соответ-
ствует целям курдской политики нынешнего этапа, состоящим в
максимальном развитии своего производственного потенциала,
что вряд ли удалось бы сделать в тех масштабах, что сейчас, по
решению Багдада. Если политические условия Курдистана улуч-
шатся после признания его прав федеральным правительством,
то это само по себе даст основания несколько сдвинуть черту
раздела прибыли в сторону правительства Курдистана, посколь-
ку уменьшатся политические риски.

Можно предположить, что позиция федерального правитель-
ства будет становиться более рациональной по мере приближе-
ния выборов в парламент Ирака, проведение которых предпола-
гает достижение консенсуса (=согласия) по ряду принципиаль-
ных политических вопросов, что невозможно, как минимум, без
согласия курдов, сохраняющих единую позицию при обсуждении
вопросов на федеральном уровне.

Но вопрос о курдской нефти явно должен быть решен еще до
этого того, как стороны перейдут накануне выборов к согласова-
нию позиций по принципиальным соглашениям относительно
периода 2014-2018 гг., поскольку нефтяная проблема относится к
тем вопросам, которые должны были быть решены в истекаю-
щий период. Несомненно, важно и то, что США фактически под-
держивают ускоренное экономическое развитие Иракского Кур-
дистана при условии, что это не будет подрывать территориаль-
ную целостность Ирака, а автономия и федеральный центр
(пусть и не без внешней помощи) будут находить компромиссы
по неизбежным спорным вопросам. kurdistan.ru

По случаю приближения Рож-
дества президент Курдистана
Масуд Барзани направил свои
наилучшие пожелания христиа-
нам Курдистана, Ирака и мира.
"Теперь, когда Ирак переживает
фазу восстановления, одной из
обязанностей является защита
сосуществования между различ-
ными религиозными и этнически-
ми общинами в стране, и эта тра-

диция не должна быть нарушена",
говорится в послании президента.
"К сожалению, в последние
несколько лет, христиане в Ираке
стали жертвами насилия, но мы
должны гордиться тем, что Курди-
стан всегда был убежищем и
домом для всех разнообразных
общин, и это ответственность каж-
дого из нас - сохранить это сотруд-
ничество и существование".

23 декабря итальянский кон-
сул в Эрбиле, г-н Кармело Фикар-
ра, встретился с главой Департа-

мента внешних связей Регио-
нального правительства Курди-
стана (КРГ), министром Фалахом
Мустафой, чтобы обсудить ряд
вопросов, в том числе пожертво-
вания, предоставленные прави-

тельством Италии для сирийских
беженцев в Курдистане. В каче-
стве гуманитарной помощи

беженцам Италия
выделила 300 000
евро. Эта сумма
была потрачена на
палатки, одеяла, обо-
греватели, посуду и
генераторы. Как зая -
вил г-н Фикарра, "это
первый взнос помо-
щи Италии бе -
женцам, и мы будем
и впредь оказывать

помощь, в том числе на Новый
год". Министр Мустафа выразил
благодарность итальянскому
народу и правительству за их
щедрый вклад в поддержку си -
рийских беженцев. Он выразил

надежду, что и другие страны
последуют их примеру, учитывая
наступление холодных зимних
условий и острую потребность в
такой помощи. Кроме того ми -
нистр Мустафа поблагодарил
итальянское консульство и
итальянское правительство за
постоянную поддержку, которую
они оказывают представитель-
ству КРГ в Италии. Министр
также поблагодарил их за
помощь в организации продук-
тивной программы визита деле-
гации его департамента, недавно
посетившей Италию и встретив-
шейся с высокопоставленными
должностными лицами из госу-
дарственного и частного секто-
ров. Стороны обсудили пути и
возможности создания совмест-
ных программ, касающихся даль-
нейшего сотрудничества и обме-
на визитами в наступающем году.

Окончательный раунд пере-
говоров по формированию ново-
го правительства Курдистана
был задержан разногласиями
внутри "Патриотического союза
Курдистана" (ПСК), кото-
рый не может решить
вопрос распределения
министерских должно-
стей. Об этом пишет
агентство "Rudaw".
Политические партии,
которые участвовали в
сентябрьских выборах в
парламент Курдистана,
на этой неделе проводят
свой третий и последний раунд
переговоров по формированию
нового кабинета министров. Но
внутренние разногласия внутри
ПСК задерживают этот процесс.
На выборах наибольшее число
голосов предсказуемо доста-
лось "Демократической партии
Курдистана" (ДПК). ПСК - правя-
щий партнер ДПК в Региональ-
ном правительстве Курдистана
(КРГ) потерял свое место в
пользу второго по величине
голосов участника выборов –
партии "Движение за перемены"

(Горан), которая находилась в
оппозиции, но теперь заявила о
своем намерении стать частью
следующего коалиционного пра-
вительства. На субботней встре-

че политбюро ПСК, лидерам
партии не удалось достичь
соглашения о разделе мини-
стерских постов. "Большинство
членов ПСК считают, что долж-
ность вице-премьера в следую-
щем кабинете следует предо-
ставить нашей партии", говорит
лидер ПСК и нынешний заме-
ститель премьер-министра,
Имад Ахмед. Но это требование
противоречит предварительно-
му соглашению между ДПК и
"Горан", согласно которому
последнему был обещан пост

заместителя премьер-министра.
ДПК отверг предыдущий запрос
ПСК по поводу создания двух
постов для замов премьер-
министра в КРГ. "ПСК принял

свое окончательное реше-
ние участвовать в следую-
щем правительстве, и
наше участие будет осно-
вываться на стратегиче-
ском соглашении", сказал
Ахмед. "Наши члены
ценят пост спикера курд-
ского парламента, но они
считают, что должность
вице-премьера КРГ более

важная", добавил он. Аднан
Муфти, член политбюро ПСК,
объяснил процесс переговоров
следующим образом: "Эти
встречи, вероятно, возобновят-
ся в ближайшие дни, и может
быть достигнуто соглашение о
ключевых постах: выборе спике-
ра парламента, а позже - премь-
ер-министра и его заместителя",
сказал он. "К 27 января форми-
рование следующего кабинета
КРГ, скорее всего, будет пред-
ставлено в парламент", добавил
Муфти.

Рождественское поздравление президента Барзани

ПСК хочет более весомых постов в правительстве

Экономика Иракского Курдистана становится на обе ноги

Италия передала беженцам в Курдистане 
товары первой необходимости на 300 000 евро


