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Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev Qırğızıstanın və

Malayziyanın Müstəqillik Günü
münasibətilə adıçəkilən öl kə -

lə rin rəhbərlərinə təbrik ünvan-
layıb. APA-nın xəbə rinə görə,
döv lətimizin başçısının Qır ğı -
zıstan Prezidenti Almazbek
Atam bayevə ünvanladığı təb -
rikdə deyilir: "Milli bayramınız -
Müstəqillik Günü münasibətilə
Sizi və bütün Qırğızıstan xal -
qını səmimi qəlbdən təbrik
edirəm. Əminəm ki, bizim bir -
gə səylərimiz bundan sonra da
Azərbaycan ilə Qırğızıstan
arasında ənənəvi dostluq və
əməkdaşlıq münasibətlərinin
daha da inkişaf etdirilməsinə

və möhkəmlənməsinə yönə lə -
cəkdir. Hörmətli Almazbek
Şar  şenoviç, Sizə möhkəm
can  sağlığı və uğurlar, qardaş
Qırğızıstan xalqına sülh və
firavanlıq arzulayıram". Prezi-
dent İlham Əliyevin Malayzi -
yanın XIV Ali Başçısı Əla həz -
rət Əl-Mutasimu Billahi Muhib-
buddin Tuanku əl-Hac Abdul
Halim Muadzam Şah ibni əl-
Mərhum Sultan Bad lişaha
ünvanladığı təbrik məktubun-
da isə deyilir:" Ölkənizin milli
bayramı - Müstəqillik günü

münasibətilə Sizi və Sizin si -
manızda bütün xalqınızı şəx -
sən öz adımdan və Azərbay-
can xalqı adından səmimi
qəlbdən təbrik edirəm. Ümid-
varam ki, Azərbaycan-Malay -
ziya münasibətləri xalqları mı -
zın mənafelərinə uyğun olaraq
bundan sonra da dostluq və
əməkdaşlıq ruhunda inkişaf
edəcəkdir. Bu əlamətdar gün -
də Sizə möh kəm cansağlığı,
işləri nizdə uğurlar, dost Ma lay -
ziya xalqına daim əmin-aman-
lıq və rifah arzulayıram".

Prezident İlham Əliyev Qırğızıstan və Malayziya 
rəhbərlərini Müstəqillik Günü Münasibətilə təbrik edib

"Təəssüf ki, beynəlxalq
qurumlar bizimlə konstruktiv
əməkdaşlıq etmir". "Bizə daxil
olan müraciətlər dərhal qeydə
alı nır və ictimailəşdirilir. Bey -
nəlxalq qurumların nümayən -
dələrini rəsmi dəvət edirik ki,
gəlin, bu proseslərin hamısın-
da iştirak edin". APA-nın
xəbərinə görə, bunu Mərkəzi
Seçki Komissiyasının (MSK)
sədri Məzahir Pənahov deyib.

"Ünvanlanan məktub itirilə
bilər. Amma KİV nüma -
yəndələri, telekanalların kam-
eraları qarşısında deyilən söz
geri götürülə bilməz. Mən də
KİV nümayəqdələri qarşısında

həmişə bunu xüsusi vurğul ya -
ıram. Mən hətta beynəlxalq
qurum ların hamısına Mərkəzi
Seçki Komissiyasında otaq
da ayırmağa hazıram ki,
burada daimi nümayəndələri
olsun. Biz bu standartla
işləyirik. Biz hər zaman
beynəlxalq təşkilatları dəvət
edərkən onlara hər cür şərait
yaradacağımızı bildirmişik.
Elə media nüma yəndələri də
sənədlərin, imzaların yoxla -
nılması proseslərində iştirak
edirlər. KİV nümayəndələri
beynəlxalq qurumların
nümayəndələrini də burada
görəndə prosesdə daha yaxşı

iştirak edəcək, müsahibələr
alacaqlar. O zaman beynəlx-
alq qurumların nümayəndələri
də bildirsinlər ki, hansı səhvlər
olur, hansı pozuntu var. Kon-
struktiv əmək daşlıq budur.
Təəssüf ki, onlar bu proses-
lərdə iştirak etmirlər. İştirak
etmədiyin yer də nələrin baş
verdliyi barədə nexcə danış-
maq, münasibət bildirmək
olar?" M.Pənahov bildirib ki,
MSK artıq 10 ildir ki, bu sis-
temlə çalışır: "Mən bunu yalnız
KİV qarışısnda deməklə

kifayətlənmir, eyni zaimanda
həmin beynəlxalq təşkilatlara
rəsmi məktub da göndərirəm,
dəvət edirəm. Dünyanın bütün
ölkə lərində keçirilən seçkilərdə
xoşagəlməz hallar baş verə
bilər. Bu cür hallar 10 il sonra
da keçirilən seçkilərdə baş
verəcək. Azərbaycan da istis-
na deyil. Ancaq bu cür
məsələlərə konstruktiv yanaş-
maq lazımdır. Seçki komis-
siyalarının işi ondan ibarətdir
ki, pozuntu hallarına dərhal
adekvat reaksiya versin".

Məzahir Pənahov: "Beynəlxalq qurumlara MSK-da otaq da
ayırmağa hazıram ki, burada daimi nümayəndələri olsun"

Avropa paytaxt polis rəislərinin 37-
ci konfransının iştirakçıları avqustun
29-da Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış
olublar. Bildirilib ki, Mərkəz Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin dövlətçilik irsinin öyrənilməsi
və tədqiqi, eyni zamanda, milli tarixi və
mədəniyyətimizin tanıdılması istiqa -
mətində fəaliyyət göstərir. Mərkəz ha -
zırda  həm binasının memarlıq xüsu siy -
yətləri, həm də geniş əhatəli beynəlx-
alq fəaliyyəti ilə dünyada tanınır.

Qonaqlar əvvəlcə Heydər Əliyev
Muzeyində olublar. Konfrans işti-
rakçıları ulu öndər Heydər Əliyevin
1969-cu ildən 2003-cü ilədək Azərbay-

cana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə onun
xidməti istifadəsində olan avtomobil-
lərə baxıblar. Məlumat verilib ki, Hey-
dər Əliyev Muzeyi yaradılarkən burada
Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin
müxtəlif dövrlərinin əksini tapmasına
xüsusi diqqət yetirilib. Bu gün muzey,
eyni zamanda, Heydər Əliyev irsinin
öyrənilməsi baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.

Sonra polis rəisləri Mərkəzdə
nümayiş etdirilən “Azərbaycan inciləri:
tarixin axarında” sərgisinə tamaşa edi-
blər. Məlumat verilib ki, Azərbaycan

tarixini və mədəniyyətini əks etdirən bu
sərgidə ölkəmizin tükənməz təbii
sərvətləri, çoxəsrlik tarixi və mədəni
irsinə dair nadir eksponatlar nümayiş
etdirilir. “Mini Azərbaycan” sərgisi ilə
tanışlıq zamanı diqqətə çatdırılıb ki,
ekspozisiyada Bakıdakı və Azərbay-
canın regionlarındakı tarix-memarlıq
abidələrinin və bəzi müasir binaların
maketləri nümayiş olunur. Sərgi Azər-
baycanla virtual tanışlıq imkanı yaradır.

Konfrans iştirakçıları Mərkəzin
xatirə kitabına ürək sözlərini yazıblar.
Qonaqlar ümummilli lider Heydər

Əliyevin xatirəsinə yaradılan Mərkəz
ilə tanışlıqdan məmnun olduqlarını
bildiriblər.

Fələstin dövlətinin Bakıdakı səfirliyi
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə
gələcəkdə Ermənistanda Fələstin səfir-
liyinin açılacağı barədə yayılan xəbərin
yalan olduğunu bildirən nota ilə
müraciət edilib. Bu barədə APA-ya Azər-
baycan XİN-in mətbuat xidmətinin rəh-
bəri Hikmət Hacıyev məlumat verilib.
Notada bildirilir ki, bu xəbər “Zhamanak
Daily” və ona istinadən Azərbaycanın
bəzi xəbər portallarında yayıldıqdan

sonra Fələstinin Bakıdakı səfirliyi
Fələstin Prezident Administrasiyası və
Xarici İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb və
hər iki qurum tərəfindən bu xəbərin
yalan olduğu və ümumiyyətlə, İrəvanda
Fələstin səfirliyinin açılması barədə
niyyətin olma dığı təsdiq edilib.
Ermənistan KİV-in Azərbaycanın xarici,
müdafiə və təhlükəsizlik siyasətinə xələl
gətirmək məqsədilə bir çox hallarda
qəsdən dezinformasiya və təxribat

xarakterli məlumatlar yaydıqlarını
nəzərə alaraq, Azərbaycan XİN
tərəfindən bəzi yerli kütləvi informasiya
vasitələrinə dəqiq ləşdirmə və yoxlama
aparmadan bu kimi xəbərlərin yayıl-
masından çəkinməsi tövsiyə olu nur.
Qeyd edək ki, Ermənistanın “Zha ma nak
Daily” xəbər agentliyi Fələstinin Böyük
Britani ya dakı erməni əsilli səfirinin “East
Magazine”ə (Vostok) verdiyi müsahibə -
sinə istinadən yaxın gələcəkdə İrəvan-
da Fələstin sə fir liyinin açılacağı barədə
xəbər yayıb.

Avropanın paytaxt polisləri Heydər Əliyev Mərkəzində

Fələstinin Azərbaycandakı səfirliyi: Ermənistanda Fələstin səfirliyi açılmayacaq

Azərbaycanın birinci xanım Mehrib-
an Əliyeva ad günü münasibətilə onu
təbrik edənlərə minnətdarlığını bildirib

Azərbaycanın birinci xanım Mehrib-
an Əliyeva ad günü münasibətilə onu
təbrik edənlərə minnətdarlığını bildirib.

APA-nın xəbərinə görə, M. Əliyeva
ad günü münasibətilə KİV-lər, sosial
şəbəkələr, Azərbaycanın müxtəlif
regionlarından və xarici ölkələrdən
məktublar və teleqramlar vasitəsilə
aldığı çoxsaylı təbriklər üçün hamıya
səmimi qəlbdən təşəkkürünü və min-
nətdarlığını bildirib.

“Mən sosial şəbəkələrin fəal ol ma -

yan istifadəçisiyəm. Amma mənə de -
yir lər ki, siz mənə nə qədər xeyirxah,
xoş və səmimi arzular ünvanlamısınız.
Hamınıza “Çox sağ olun” deyirəm!
Mən məktublarınızdan çox böyük müs-
bət enerji aldım. Öz məhəbbətlərini
belə sadə, gözəl və səmimi ifadə edən
uşaqların təbrikləri məni çox mütəəssir
etdi. Mən sizin diqqətinizi yüksək
qiymətləndirirəm və hər birinizə min-
nətdaram. Sizin arzularınızdan doğan
hərarətə, hər bir sözünüzdə hiss etdiy-
im səmimiyyətə görə minnətdaram.
Məhəbbətinizə və etimadınıza görə
sağ olun” deyə Birinci xanım qeyd

edib. M. Əliyeva artıq uzun illərdir ki,
həyatının ən müxtəlif məqamlarında bu
dəstəyi hiss etdiyini də vurğulayıb:
“Məhz siz və sizin mənə inamınız məni
ruhlandırır və əlavə qüvvə verir. Söz -
lərin və vədlərin müəyyən müddətdən
sonra unudulmaq xüsusiyyəti var.
Amma həyata keçirilən ideyaların
nəticələri heç vaxt yaddan çıxmır. Sizin
təbriklərinizi mənim fəaliyyətimə, mə -
nim zəhmətimə ehtiramın əlaməti kimi
dəyərləndirirəm”.

“Hər birinizə ayrılıqda cavab ver-
məyə fiziki imkanım olmadığı üçün bir
daha hamınıza xoş münasibətə görə

dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Hər
birinizə, ailələrinizə, doğmalarınıza və
yaxınlarınıza möhkəm cansağlığı və
xoşbəxtlik, aydınlıq və məhəbbət arzu
edirəm” deyə müraciətdə qeyd olunub.

Mehriban Əliyeva: “Məhəbbətinizə və etimadınıza görə sağ olun”
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Türkiyə Prezidenti Tayyib Ərdoğan Baş
nazir Əhməd Davudoğluna müvəqqəti
hökumət qurmağı həvalə edib. Axar.az xəbər
verir ki, Ə.Davudoğlu 5 gün ərzində hökumət

qurmalıdır. Ərdoğanla Davudoğlu arasında
davam edən saat yarımlıq görüşdən sonra bu
qərar qəbul olunub. Müvəqqəti hökumət par-
lamentdə səsvermə ilə təsdiqlənməyəcək.
CHP və MHP növbədənkənar seçkiyədək
mü  vəqqəti hökumətdə təmsil olunmaya-
caqlar. Müvəqqət hökumət AKP, HDP və bi -
tərəf millət vəkillərindən qurulacaq.

Kürdlər 10 kəndi İŞİD-dən aldı
Kürd birləşmələri avqustun 26-da ABŞ-ın

pilotsuz təyyarələrinin dəstəyi ilə İŞİD
nəzarətində olan 10 kəndi azad edib. Axar.az
Unian.net-ə istinadən xəbər verir ki, kürd bir-
ləşmələrinin hücumu sübh saatlarında Bağ-
daddan 175 kilometr şimalda yerləşən Kər -
kük əyalətinin Daquq şəhərindən start

götürüb. Axşama yaxın kürdlər 250 kvadrat
kilometr ərazini nəzarətə götürməyə müvəf-
fəq olublar. Qeyd edək ki, bu hadisə bir neçə
ay ərzində İraqın şimalında İŞİD və kürd cəb-
həsində əldə olunan yeganə irəliləyişdir.

2 7  k ü r d  d ö y ü ş ç ü  İ Ş İ D  
ə s i r l i y i n d ə n  q a ç d ı

İraqın Mosul şəhərində 27 məhbus İŞİD-
in nəzarətində olan həbsxanadan qaçıb.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə “Əş-Şərk əl-
Əusət” qəzeti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki,
qaçan məhbusların əksəriyyəti Şimali İraqda
terrorçulara qarşı döyüşən kürd hərbçiləridir.
Təşkilat baş verən hadisə ilə bağlı heç bir
açıqlama verməyib.

Hakkaridə barrikadalar quruldu: 
P K K  d ö y ü ş ə  h a z ı r l a ş ı r  

Türkiyədə Hakkari şəhərinin mərkəzində
terrorçular barrikadalar qurublar. Publika.az

Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki,
silahlı terrorçu qruplar döyüşə hazır vəziyyət-
də gözləməyə başlayıblar. Terrorçuların PKK-
nın şəhərlərdəki gənclik qanadı hesab olunan
Yurtsever İnqilabçı Gənclik Hərəkatının
(YDG-H) üzvləri olduğu deyilir.

Kürd təmayüllü HDP-nin iyun ayın-
da keçirilən seçkilərdə kifayət qədər
səs toplayaraq parlamentə ilk
dəfə girməsi prezident Rəcəp
Tayyip Ərdoğanın Ədalət və
İnkişaf Partiyasının səs çoxluğunu
itirməsinə səbəb olub və prezident
sisteminə keçidin qarşısı alınıb.

Müşahidəçilərin çoxu AKP-nin
parlamentdə səs çoxluğu qazan-
ması üçün noyabr ayında keçir-
iləcək seçkilərdə HDP partiyasının
səslərinin sayı 10 faizin altına
düşməlidir. Brüsseldə yerləşən
Karneqi Avropa təşkilatından Si -
nan Ülgen deyir ki, AKP partiyası
PKK ilə yenidən başlayan müba -
rizəni HDP-dən səsləri almaq üçün
davam etdirə bilər. Türkiyə prezidenti
Rəcəb Tayyb Ərdoğan konstitutsiyada
ona daha çox səlahiyyət verəcək dəy-
işikliklərə can atır. “AKP tərəfdə belə bir
ümid var ki, yaranan gərginlik davam
etdikcə HDP parlamentə girmək üçün
lazım olan 10 faiz səsi toplaya bilmə yə -
cək. Bu AKP-yə parlamentdə səs çoxlu -
ğunu təmin edəcək və Ərdoğana prezi-
dent sisteminə keçid üçün yeni konsti-
tutsiya tərtib etməyə icazə verəcək.”

Cənab Erdoğan HDP ilə PKK
arasında əlaqə olduğunu sübut etməyə

çalışır. O, HDP-ni terrorist partiyası
adlandırıb və millət vəkillərinin cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunmasını tələb
edir. HDP-yə qarşı müharibə başladılıb.
Əlbəttə ki, siz kimdə silah var, ona qarşı
vuruşacaqsız. İstanbul Kadir Has Uni-
versitetindən Soli Özel bildirir ki, PKK
ilə yenidən döyüşlərin başlaması AKP
partiyasının siyasətinin nəticəsidir:

“HDP-yə qarşı müharibə başladılıb.
Əlbəttə ki, siz kimdə silah var ona qarşı
vuruşacaqsız.” AKP-nin hədəfi müha -

fizəkar kürdlərin səslərini almaqla HDP-
ni parlamentdən uzaqlaşdırmaqdır.

İyun ayında keçirilən seçkilərə
qədər kürdlərin səsləri AKP və
kürdpərəst partiyalar arasında
yarı-yarıya bölünürdü.

Cümhuriyyət qəzetinin köşə
yazarı Semih İdiz deyir ki,
mümkündür ki, prezident Ərdo -
ğan səhv hesablama aparır: “AKP
əv vəllər Türkiyənin kürdlər yaşa -
yan ərazisindən dəstək alırdı.
Əgər Ərdoğanın müşavirləri kürd
seçicilərin hazırkı vəziyyətdən
qorxub AKP-yə geri dönəcəklərini
gözləyirlərsə, bu, səhv hesabla-
madır və əks-nəticə verəcək.

Yəni, HDP 10 faizlik yetərsayı ke çəcək
və parlamentə daxil olacaq, nəticədə
heç bir şey dəyişməyəcək.

HDP-nin lideri Səlahəddin Dəmirtas
PKK-nı dərhal silahları yerə qoymağa
çağırıb. Ancaq üsyançılar bunu qəbul
etməyərək bildiriblər ki, onlar birtərəfli
atəşkəsə tabe olmayacaqlar. Bütün hal-
larda müşahidəçilər Dəmirtaşın çağırı -
şını özünü mötədil və sülhə vasitəçi
olacaq qüvvə kimi göstərmək istəyən
partiya üçün uğurlu taktika sayırlar.

Kürd-yönümlü partiya Türkiyə seçkilərinin müqəddəratını həll edə bilər Ərdoğan kürdlərlə 
hökumət qurdu

PKK terror təşkilatının Türki yənin
cənubi-şərqində həyata keçirmək istə -
diyi xain planı ifşa olunub. Publika.az
“Akşam” qəze tinə istinadən xəbər verir
ki, PKK kəndlərdəki əhalini zorla evlə -
rindən çıxararaq həmin evlərə üzvlərini
yerləşdirir. Ölkənin cənubi-şərqindəki
vila yətlərdə silah-sursat anbarları yara -
dan PKK təhlükəsizlik gücləri ilə qarşı-
durmaya girərək “kürd kəndləri dövlətə

qarşı silahlı müqavimət göstərir” görün-
tüsü yaratmaq istəyir.

Kəndlərə külli miqdarda silh-sursat
toplayan terror təşkilatının kəndlərin
girişlərində xəndəklər qazaraq təhlükə-
sizlik gücləri ilə uzunmüddətli döyüşlərə
hazırlaşdığı bildirilir. Kənd sakinləri kimi
geyinən PKK terrorçularının təklükəsiz-
lik gücləri üçün əlavə çətinlik yarada-
cağı deyilir. Hakkari vilayətindən Yük-

sekova mahalında əhalinin bəzi his sə -
sinin uşaqları və əşyalarını götürüb
evlərini tərk etdiyi xəbər verilir.

PKK-dan yeni taktika: kəndlər boşaldılır

İsrail may ayından etibarən neft
tələbatının təxminən 77 faizini İraq

kürdlərinin satdığı neftin hesabına
ödəyir. Publika.az xəbər verir ki, bu

barədə İngiltərənin “Financial Times”
qəzeti yazıb. Qəzet qeyd edir ki, İsrailin

ödənişləri İŞİD ilə döyüşən Şimali
İraq kürd rəhbərliyi üçün əhə miyyətli
gəlir qaynağı təşkil edir. “Financial
Times”in mə lu matlara görə, İsrailin
neftayırma zavodları və neft şirkətləri
may ayının əvvə lindən 11 avqust tar-
ixinə kimi kürdlərdən 19 milyon bar-
reldən çox neft idxal edib. İsrailin neft
tələbatı isə gündəlik təxminən 240
min barreldir. “Financial Times”
Şimali İraq neftinin Ceyhan limanın-

dan ixrac edildiyi xatırladıb. Qəzetin
yazdığına görə, kürd muxtariyyəti ixrac

etdiyi neftin üçdə birindən çoxunu
İsrailə satır. “Financial Times” qeyd
edib ki, ekspertlər İsrailin kürd neftini
ucuz aldığını bildirirlər. Regional kürd
rəhbərliyinin səlahiy yətliləri isə bu iddi-
aları rədd edir. İsrailin kürdlərdən aldığı
neftin bir hissəsini başqa ölkələrə sat-
dığı və ya anbarlarda saxladığı təxmin
edilir. Bağdad və Ərbil (kürd mux-
tariyyətinin mərkəzi) arasında ötən il
əldə olunan razılaşmaya görə, İraq
büdcəsindən regional kürd rəhbərliyinə
17 faiz pay düşür. 

Bu isə illik 17 milyard dollar təşkil
edir. Ərbil isə Bağdadın razılaşmaya
əməl etmədiyini bildirərək çıxış yolunu
nefti müstəqil olaraq satmaqda görür.

“Financial Times”: “İsrail çarəni kürdlərdə gördü”

PKK terror qruplaşmasının üzvləri
Türkiyənin Mazgird bölgəsinin AKP
başqanını əsir alıb. Axar.az türk mətbu-
atına istinadən xəbər verir ki, Mazgird
yaxınlığında yolu kəsən terrorçular Maz-
gird AKP başqanı Süleyman Canpoladın

maşınını saxlayıblar.  PKK-çılar “Biz
sənə dəfələrlə xəbərdarlıq etdik, amma
məhəl qoymadın və başqanlığa davam
etdin” – deyərək Canpoladı əsir alıblar.
Lakin Canpoladın yanında olan digər
şəxsləri azad ediblər.

PKK-çılar AKP başqanını əsir aldı

Türkiyə terrorçularla mübarizə apar -
dığı bir vaxta ölkə daxilində olan PKK
qruplaşmasına mənsub olan silahlıların
sayı açıqlanıb. ANS PRESS-in məlu -
matına görə, hazırda Türkiyə ərazisində
təxminən 2 min olduğu bildirlir. Xaricdəki
üzvlərin sayı isə 9 mindən çoxdur. PKK

təşkilatı ilə əldə olunan razılaşmaya
əsasən qruplaşma üzvləri ölkəni tərk
etməli idi. Silahlıların ölkədən çıxışı bir
müddət davam etsə də, 2013-cü ilin
sentyabr ayından etibarən qruplaşma
üzvləri hissə- hissə Türkiyə ərazisinə
daxil olmağa başlayıblar. 

Avropa.info xəbər verir ki, Şimali İra -
qın  Qəndil dağındakı kamplarının bom-
balanmasından sonra, İran  qaçan Mu -
rad Karayılan  Cəmil Bayıkın rəhbərlik
etdiyi  PKK-nın bir qolu olan  KCK   İcra
Şurası Fırat Xəbər Agentliyinə (ANF)
yazılı bir açıqlama göndərib. Bir sıra
Qərb informasiya agentliklərində də
dərc olunan açıqlamada  terrorçular
Gəziçiləri üsyana çağırıb. "Bu təcavüz
qarşısında müqavimət  göstərilmədiyi

təqdirdə başda kürd xalqının azadlıq
mübarizəsi olmaqla bütün demokratik
qüvvələri əziləcək, beləliklə, AKP-nin
avtoritar rejim yaratmaq məqsədinin
qarşısında heç bir maneə qalmayacaq.
AKP-ni  durdurmaq  lazımdır . Bu baxım-
dan Türkiyə xalqlarının da Səfərdə
olduğu kimi hərəkətə keçməsi, kürd
xalqı ilə birlikdə AKP-nin oyunlarını poz-
ması lazımdır. Gəzi ruhunun ayağa qalx-
masının əsl zamanıdır."

PKK 600-dən çox qadın hazırlayır

PKK-dan çağırış: "AKP-ni dayandırmaq üçün üsyan zamanıdır"
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25 avqust 2015-ci il tarixdə Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati bina sın -
da “Ənənəvi İslam dəyərləri və müa sir lik”
mövzusunda regional konfrans keçirildi.
Konfrans iştirakçıları əvvəlcə ümummilli
lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül-
çiçək düzüb, xatirəsini ehtiramla yad
etdilər. Daşkəsən rayon İH-nin başçısı
Əhəd Abıyev Azərbaycan Respublikası
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
və rayon İcra Hakimiyyətinin birgə
təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir haqqın-
da qısa məlumat verərək , konfransın
işinə uğurlar arzuladı. Əhəd Abıyev
xalqımızın əsrlər boyu formalaşmış
milli-mənəvi dəyərlərindən və onun
qorunmasından, ölkəmizdə hökm
sürən və bütün dünyaya nümunə olan
tolerantlıq mühitindən danışdı. Rayon
ərazisində bütün dinlərə olan eyni,
bərabər münasibət, yaradılan şərait
barədə Əhəd Abıyev ətraflı mə lumat
verdi. Qeyd olundu ki, Azərbaycan əsr-
lər boyu dinlərarası münasibətlərin
inkişafında öz rolunu oyna mışdır. Azər-
baycanda dini və milli dözümlülük, tol-
erantlıq çox yüksək səviyyədədir.

Əhəd Abıyev qeyd etmişdir ki, Azərbay-
can dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra ölkəmizdə din-dövlət mü -
nasibətlərinin yeni istiqaməti formalaşmış,
respublikamızda dini tolerantlığın  daha da
inkişaf etdirilməsində hüquqi baza yaran-
mışdır. Ulu öndər Heydər Əlyev başqa din-
lərə qarşı dözümlülük və tolerantlıq  müna-
sibətlərini həmişə qoruyub saxla mışdır. Ulu
öndər Azərbaycanda yaşa yan dini icmalara
həmişə  hörmət və ehtiram göstərmiş,
onların dini bayramlarını  təbrik etmiş,
adət-ənənələrinə  qayğı ilə yanaşmışdır.
Bu gün bu ənənəni  möh tərəm Preziden-
timiz cənab İlham Əliyev yüksək səviyyədə
davam etdirir.  İndi respublikamızın ayrı-
ayrı bölgələrində yeni məscidlərin inşa
edilməsi, kilsə və sinaqoqların  təmir
edilməsi, müxtəlif dinə mənsub
nümayəndələrin iştirakı ilə mövzuda
beynəlxalq konfransların keçirilməsi buna
əyani sübutdur.

Qeyd olunmuşdur ki, ölkəmizin hər
yerində olduğu kimi, Daşkəsən rayonunda
da dini durumun sabitliyi və dini etiqad
azadlığı sahəsində  Konstitusiya prinsi-
plərinin  qorunması təmin edilmişdir. Milli
və dini ayrı seçkiliyə, Azərbaycanda yad
olan təriqətlərə qarşı iş aparılmışdır.

Əhəd Abıyev daha sonra qeyd etmişdir
ki, Daşkəsən rayonunda bir məscid və
islam təmayüllü bir dini icma  fəaliyyət

göstərir. Eyni zamanda rayonda 12 pir və 4
ziyarətgah vardır.

Əhəd Abıyevin sözlərinə görə, rayon
ərazisində Azərbaycan Respublikasıının
Dini etiqad azadlığı haqqında Qanunun
tələblərinə zidd heç bir  hərəkətə yol ver-
ilməmiş, vəhabilik, nurçuluq və qeyri-
ənənəvi islam təriqətləri və cərəyanlarının
fəaliyyəti müşahidə olunmamışdır. Daşkə -
sən şəhər “Cümə”  məscidi 2006-cı ilin sen -

tyabr ayında Heydər Əliyev Fondunun
Prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə  tikilib.

Daşkəsən şəhər “Cümə” məscidinin
maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması
ilə yanaşı, məscidə ali dini təhsilli rəhbər-
liyin təyin olunması da təmin edilmişdir.
Daşkəsən rayon dindarlarının dini icması
19 may 2006-cı il tarixdə  Dini qurumlarla iş
üzrə  Dövlət Komi təsində qeydiyyatdan
keçərək fəaliyyətə başlamışdır. Əhəd
Abıyev vurğulamışdır ki, Daş kəsən ray-
onunda “Dini etiqad azadlığı haqqında”
Qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsinə
nəzarəti  gücləndir mək, dini  sahə ilə bağlı
aidiyyəti üzrə lazımi tədbirlərin  həyata
keçirilməsini  təmin etmək məqsədi ilə İcra
Hakimiyyəti başçısı yanında Dini məsələlər
üzrə komissiya yaradılmışdır.  Bu komis-
siya rayonda dini mərasimlərin  keçirilməs-
inə nəzarət funk siyasını təmin edir. Təd-
birdə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komi -
tə sinin sədri Mübariz Qurbanlı çıxış edərək
xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərindən,
əsası ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş azərbaycançılıq ide-
ologiyasından, ölkə mizdə ayrı-ayrı dinlər
və etiqadlar arasında qarşılıqlı hörmət və
etimada əsas lanan əməkdaşlıq münasi-
bətlərindən bəhs edib.

Azərbaycanın dinamik inkişaf yolunda
olduğunu vurğulayan Mübariz Qurbanlı

qeyd etmişdir ki, ölkəmiz sosial-iqtisadi,
siyasi sahədə ciddi uğurlara imza atıb.
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbər-
liyi ilə əldə etdiyimiz nailiyyətlər həm Azər-
baycan cəmiyyətində, həm də beynəlxalq
müstəvidə qəbul olunur və təqdir edilir.
Azərbaycan müsəlman ölkə si olaraq
dövlət-din münasibətləri baxı mından
nümunə olacaq bir ölkədir. Bu gün Azər-
baycan tolerantlıq məkanı kimi dünya

dövlətləri tərəfindən qəbul olunur.
Ölkəmizə gələn xarici qonaqlar Azərbay-
canın bu sahədə çox böyük nəticələr əldə
etdiyini qeyd edirlər. 

Bir məsələ də xüsusi vurğulanmışdır ki,
ölkəmizin sosial-iqtisadi sahədə əldə etdiyi
yüksək göstəricilər dövlətin digər
sahələrdəki uğurları ilə də səsləşməlidir:
“Biz çox sürətlə irəliyə getməkdəyik və əldə
olunan sosial-iqtisadi, diplomatik-siyasi
uğurlar milli-mənəvi dəyərlərimizə də öz
təsirini göstərməkdədir. Yəni cə miy yətin
sosial-siyasi həyatında baş verən dəyişik-
liklər istər-istəməz digər sahələrə də öz
təsirini göstərir. Biz iqtisadi sahədə keçid
dövrünü arxada qoymuşuq.

Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və
müstəqilliyinin dönməzliyini tam təmin edib.
Ancaq milli-mənəvi sahədə xalqı mız yeni
mərhələyə qədəm qoyur. Yəni biz
zamanında siyasi-iqtisadi sahədə sovet
totalitar sisteminin qalıqlarını ləğv etməklə
bərabər, həmin dövrdən milli-mənəvi
dəyərlərimizə hopmuş olan bir sıra zərərli
adətləri də aradan qaldırmalıyıq. Ona görə
də bu proseslər paralel getməlidir. Milli-
mənəvi dəyərlər sistemində müəy yən dəy-
işikliklərə zərurət yaranıb.” Mü bariz Qur-
banlı: “Dövlət-din münasibətləri dedikdə,
biz ilk növbədə Azərbaycanda dini dəyər-
lərə dövlətin diqqət və qayğısını göz önünə
gətiririk. Bu gün ölkədə 2050-dən çox məs-

cid fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, xrist-
ian kilsələri, yəhudi sinaqoqları, digər din-
lərin ibadət yerləri də açıq şəkildə fəaliyyət
göstərir. Bu gün Azərbaycanda dini
zəmində hər hansı qarşıdurma ehtimalı
yoxdur. Prezidentimiz cənab İlham Əliyev
çıxışlarında bu məsələni xüsusilə vurğu-
layıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlət-din
münasibətləri baxımından sözün həqiqi
mənasında nümunə olacaq ölkədir.”- deyə,

qeyd etmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin

əsasını qoyduğu uğurlu dövlət-din
siyasətinin bu gün yüksək səviyyədə
davam etdirildiyini diqqətə çatdıran
Mübariz Qurbanlı Azərbaycan
Respublika sı nın Prezidenti cənab
İlham Əliyevin ölkədə dini maarif lən -
dirmə və milli mənəvi dəyərlərin
təbliği işini daha da gücləndirmək
məqsədilə dini icmalara maliyyə
yardımı göstərmək üçün imzaladığı
müvafiq Sərəncamın önəmindən də
danışıb.

Komitə sədri bu gün dünyada din
pər dəsi adı altında aparılan
münaqişələrdən bəhs edərkən

bildirib ki, əgər orta əsrlərdə müxtəlif dinlər
arasında müha ri bələr aparılırdısa, bu gün
islam dini içərisində münaqişələr gedir.
İslam dininin genişlənməsindən narahat
olan qüvvələr onun bütövlüyünü pozmağa,
parçalamağa çalışırlar. Müxtəlif ölkələrdə
islamı parçalamaq üçün dini cərəyanlar,
radikal qruplar yaradılıb. İslam pərdəsi
altında fəaliyyət göstərən bu radikal qruplar
əslində islama qarşı yönəldilib.

Ölkəmizdə belə qüvvələrin heç za man
məqsədlərinə çata bilməyəcəklərini vurğu-
layan Mübariz Qurbanlı onların qarşısının
qətiyyətlə alındığını, dini radikalizmə qarşı
qanun çərçivəsində mübarizə aparıldığını
deyib. Bildirib ki, bu mübarizədə ən
səmərəli vasitə maarifləndirmə işidir. Bu
işdə hüquq mühafizə orqanları ilə yanaşı
din xadimləri, müəllimlər də fəal olmalıdır-
lar. İslam dini gənclərə olduğu kimi izah
edilməli, ənənəvi islami dəyərlər qorun-
malıdır. Konfransda MM-in deputatı
Rövşən Rzayev çıxış edərək ölkəmizdə
son vaxtlar dini maarifləndirmə sahəsində
mühüm tədbirlərin həyata keçirildiyini qeyd
etmiş, bu cür tədbirlərin böyük əhəmiyət
kəsb etdiyini nəzərə çatdırmışdır. İki gün
davam edəcək konfransda “Sosial media-
da dini təbliğat”, “Qeyri-ənənəvi dini
cərəyanların təbliğat metodları” və “Azər-
baycanda missionerlik  fəaliyyəti” möv -
zusun da məru zələr dinlənəcəkdir.

14 avqust 2015-ci il tarixdə Daşkəsən
rayonunda bu ilin payızında keçiriləcək
Parlament  seçkiləri ilə  bağlı YAP Mərkəzi
seçki qərargahının Daşkə -
sən rayon şöbə sinin mü -
şa virəsi keçirilmişdir. Mü -
şa virədə aidiyyəti üzrə
partiya fəalları və icti-
maiyyətin nü ma yəndələri
iştirak etmiş lər. Yığıncaq-
da Daşkəsən Ra yon İcra
Hakimiyyətinin Baş çısı
cənab Əhəd Abıyev iştirak
etmişdir.

YAP Daşkəsən rayon
təşkilatının sədri Mey-
danəli Yolçuyev seçki
qərargahının işi, görülmüş işlər və qarşıda
duran vəzifələr barədə geniş məlumat ver-
miş, Azərbaycanda seçki qanunveri-
ciliyinin demok ratik prinsiplərinin təmin
olunmasında böyük və geniş imkanları
qeyd etmişdir. Bildirmişdir ki, indi Azərbay-
can Respublikasının seçkilərlə bağlı
topladığı müsbət təcrübə həm daxildə,
həm də xarici ekspertlər tərəfindən yüksək
qiymət lən di rilir. Şəffaflığın, demokratik
şəraitin yara dılmasından, seçicilər arasın-

da aparılan məqsədyönlü maariflənmə
işlərindən danışan Meydanəli Yolçuyev
onu da qeyd etmişdir ki, Azərbaycan

demokratik, dünyəvi dövlətdir. Biz dövlə-
timizin qazandığı gözəl ənənələri, yüksək
seçki mədəniyyətini 5-ci çağırış Milli
Məclisə seçkilərdə də nümayiş
etdirməliyik. Sözün əsl mənasında biz bu
seçkilərdə var gücümüzlə təbliğat
aparmalı, düzgünlüyün, ədalətin, şəf-
faflığın qorunmasına çalışmalıyıq. Mən
hər bir Daşkəsən seçicisinə böyük hör-
mətlə yanaşıram və onlara inanıram. Tam
əminəm ki, bizdə həmişə olduğu kimi bu

seçki də yüksək səviyyədə baş tutacaq,
şəffaflıq, ədalət təmin olunacaqdır.

İndi Parlament seçkilərinin demokratik
standartlara uyğun keçir-
iləcəyini heç bir qüvvə
inkar edə bilməz. Ona
görə ki, ölkəmiz həm
regionda, həm də bey -
nəlxalq aləmdə sabitliyi,
yüksək templi inkişafı,
demokratikliyi və şəf-
faflığı ilə tanınır. Aydındır
ki, Azərbaycanın bu cür
beynəlxalq aləmdə ta -
nınması üçün möhtərəm
Prezidentimizin ətrafın-
da birləşən YAP fəal-

larının da böyük rolu vardır. YAP üzvləri
həmişə olduğu kimi bu siyasi kompaniya-
da da özlərinin fəallıqları və təşəbbüskar-
lıqları ilə seçilirlər.

Məlumat üçün bildirim ki, Daşkəsən
rayonu üzrə seçki qərargahı nəzərdə tutul-
muş qrafikə uyğun lazımi tədbirləri gündə-
lik fəaliyyətində yerinə yetirir. Rayon
ərazisində fəaliyyət göstərən bütün seçki
məntəqələrində hazırlıq işləri yaxın gün-
lərdə başa çatdırılacaqdır. Bu gün inamla

demək mümkündür ki, rayonumuz Parla-
ment seçkilərinə böyük coşqu və həvəslə
gedir. Rayonumuzda və eləcə də
ölkəmizdə YAP-ın üzvləri olaraq bizlərin
hər birinin bu seçkilərdə fəallığı, təşəb-
büskarlığı, müşahidələr , əhali arasında
mövcud olan ümumi razılıqlar onu
deməyə əsas verir ki, indi Azərbaycanda
demək olar ki, seçicilərin əksəriyyəti Yeni
Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə öz
hörmət və ehtiramlarını məhz seçki
günündə bir daha nümayiş etdirəcəklər.
YAP Daşkəsən rayon təşkilatında yara -
dılmış seçki qərargahında YAP Mərkəzi
Seçki Qərargahının tövsiyə və tapşırıqları-
na uyğun konkret fəaliyyət proqramları və
tədbirlər sizlərin iştirakı ilə hazırlanmış və
ardıcıl yerinə yetiriləcəkdir. Seçkilərin
uğurla, tam demokratik və şəffaflıq şə -
raitində həyata keçirilməsi bizim hər birim-
izin layiqli işimizdən, özümüzə qarşı
tələbkarlığımızdan çox asılı olacaqdır.

Rayon seçki qərargahının iclasında
seçki məntəqələrinin hazırlığı ilə bağlı par-
tiya fəalları arasında bölgü aparıldı. Sonra
müşavirədə seçkilərlə bağlı fikir
mübadiləsi oldu, aidiyyəti üzrə suallar cav-
ablandırıldı.

Daşkəsəndə “Ənənəvi İslam dəyərləri və müasirlik” mövzusunda regional konfrans keçirilib

Daşkəsən rayonunda Parlament seçkiləri ilə bağlı seçki qərargahının müşavirəsi keçirilmişdir
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2013-cü ildə Laçın Rayon İcra
Hakimiyyəti başçısı Akif Səlimovun irəli
sürdüyü “Hər ailədən orduya bir zabit”
təşəbbüsü artıq özünü doğrultmaqdadır.
Hər il ali hərbi məktəblərə və liseylərə
qəbul olan gənclərin sayının artması
buna əyani sübutdur. Laçınlı gənclərin ali
hərbi məktəblərə marağının artmasının
əsas səbəblərindən biri də rayonda
vətənpərvərlik ruhunda aparılangeniş
təbliğatın nəticəsidir.

2015-ci il də hərbi sahəsini seçən
laçınlı gənclər üçün uğurlu olmuşdur.
Belə ki, hərbi məktəblərə sənəd vermiş
məzunlardan 8 nəfəri müvafiq balları
toplayaraq müxtəlif ali hərbi məktəblərə
qəbul olmuşlar. 2015-ci il 27 avqust tar-
ixdə günün birinci yarısı Bakı şəhərinin
Yeni Günəşli qəsəbəsində yerləşən
mərasim evinin zalında Laçın Rayon İcra
Hakimiyyəti tərəfindən təşkil olunmuş
görüşdə laçınlı gənclərin ali hərbi mək-
təblərə və hərbi liseylərə qəbul olunması
istiqamətində görülən işlər və qarşıda
duran məsələlər geniş müzakirə olun-
muşdur. Tədbirdə Rayon İcra Hakimiyyə-
tinin başçısı Akif Səlimov, başçının
müavinləri, Rayon Təhsil şöbəsinin
müdiri, hərbi məktəblərə qəbul olan
gənc lər, onların valideynləri və rayon

ziyalıları iştirak etmişlər. Tədbiri açan
Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Akif Səlimov bildirmişdir ki, 2013-cü ildə
Laçın Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən
irəli sürülən respublika əhəmiyyətli “Hər

ailədən orduya bir zabit” təşəbbüsünün
nəticələri göz qabağındadır. Artıq
hamıya məlumdur ki, bu günkü Azərbay-
can ordusu 1992-ci ilin əvvəllərindəki
ordu deyildir. Bu hazırkı Azərbaycan
ordusu ən müasir silahlar və texnikalara
malik modern ordudur. Bu ordu işğal
olunmuş torpaqlarımızı hər an azad
etmək gücünə malikdir. Cənab Prezident
əlindən gələni edir ki, torpaqlarımız sülh
yolu ilə azad edilsin. Lakin işğal altında
olan torpaqlarımız sülh yolu ilə alınmasa,
biz torpaqlarımızı müharibə yolu ilə

almağa hazırıq. Mən sizləri inandırıram
ki, çox qısa vaxt ərzində ordumuz Ali Baş
Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbər-
liyi altında nəinki işğal olunmuş Dağlıq
Qarabağı, habelə Zəngəzuru, Vedibasarı
və digər əraziləri azad etməyə qadirdir
və tezliklə bunun real nəticələrinin şahidi
olacaqsınız. Natiq daha sonra vurğu-
lamışdır ki, müharibədə qələbə çalmağın
yolu təkcə müasir silahlarla bitmir,
qələbə əldə etmək üçün hər birimiz
dövlətimizin, cənab Prezidentimizin
ətrafında sıx birləşməli, evimizdə,

ailəmizdə vətənpərvərlik ruhunu təbliğ
etməliyik. Qeyd olundu ki, Laçın Rayon
İcra Hakimiyyəti, Rayon Təhsil şöbəsi
rayonda hərbi vətənpərvərlik ruhunun
artırılmasında mühüm işlər görür və bu
işlər sistemli olaraq davam etdiriləcəkdir.

Tədbirdə çıxış edənlər də Laçın
Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Akif
Səlimovun irəli sürdüyü “Hər ailədən
orduya bir zabit” təşəbbüsünə hamılıqla
qoşulduqlarını və bu təşəbbüsün reallaş-
ması üçün bütün imkanlardan istifadə
edəcəklərini bildirmişlər.

Ali hərbi məktəblərə və hərbi liseylərə qəbul olan Laçınlı gənclərlə görüş keçirildi

2015-ci il 27 avqust tarixdə günün
ikinci yarısı Bakı şəhərinin Yeni Günəşli
qəsəbəsində yerləşən mərasim evinin

zalında 165 nəfərin iştirakı ilə Laçın Ray-
onu İcra Hakimiyyəti başçısı Akif
Səlimovun Bakı şəhəri ərazisində

müvəqqəti məskunlaşmış Laçın ray-
onundan olan məcburi köçkünlərin bir
qrupu ilə görüşü-səyyar qəbulu keçir-
ilmişdir. Görüşdə dövlət başçısı tərəfind-
ən məcburi köçkünlərə daim yüksək
diqqət və qayğı göstərildiyini vurğulayan
Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Akif Səlimov  ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında  ölkədə
və rayonda aparılan geniş quruculuq və
abadlıq işlərindən, ayrı-ayrı sahələrdə
əldə edilmiş uğurlardan, məcburi
köçkünlərin problemlərinin həlli, mənzil-
məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində həyata keçirilən tədbir-
lərdən söz açmışdır.

Görüşdə çıxış edən məcburi köçkün-
lər  onlara göstərilən diqqət və qayğıya
görə, vətəndaşlarla yerlərdə mütəmadi

görüşlərin keçirilməsi ilə bağlı ölkə
başçısı cənab İlham Əliyevə öz minnət-
darlıqlarını bildirmiş, ölkə rəhbərliyinin
apardığı siyasət nəticəsində işğal altında
olan torpaqlarımızın tezliklə işğaldan
azad ediləcəyinə və tezliklə öz doğma
torpaqlarımıza qayıdacaqlarına qəti
əminliklərini bildirmişlər. Görüşdən sonra
keçirilmiş səyyar qəbulda 6 nəfər
məcburi köçkünün müraciəti dinlənilmiş,
həmin müraciətlərə baxılması üçün
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Akif
Səlimov  tərəfindən yerindəcə aidiyyəti
üzrə müvafiq tapşırıqlar verilmiş,
tapşırıqların icrası nəzarətə götürül -
müşdür. Səyyar qəbulda Laçın Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısının müavin-
ləri, Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı
aparatın əməkdaşları, idarə, müəssisə
və təşkilat rəhbərləri, aidiyyəti kənd inzi-
bati ərazi dairəsi üzrə nümayəndələr işti-
rak etmişlər.

Laçın Rayonu İcra Hakimiyyəti başçısının növbəti görüşü-səyyar 
qəbulu Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda keçirilmişdir

14 avqust 2015-ci il tarixdə  Şamaxı
rayonu  ərazisində müvəqqəti məskun-
laşmış Laçın rayon sakinləri ilə Şamaxı
rayonunun Mədrəsə qəsəbəsində Laçın
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Akif
Səlimov tərəfindən  görüş-səyyar qəbul
keçirilmişdir. Görüş-səyyar qəbulda 45
nəfər rayon sakini  iştirak etmişdir.

Görüşdə dövlətimizin başçısı cənab
İlham Əliyev tərəfindən məcburi köçkün-
lərə daim yüksək diqqət və qayğı göstə -
ril diyini vurğulayan Rayon İcra Ha -
kimiyyətinin başçısı Akif Səlimov  Ölkə
Prezidentinin rəhbərliyi altında  ölkədə
və rayonda aparılan geniş quruculuq və
abadlıq işlərindən, ayrı-ayrı sahələrdə
əldə edilmiş uğurlardan, xüsu silə cari
ildə rayon üzrə ali məktəblərə, o cüm-

lədən ali hərbi təhsil müəssislərinə ötən
ilə nisbətən daha çox gənclərimizin

qəbul olmasından fəxarətlə danışmış,
məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli,

mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırıl-
ması istiqamətində həyata keçirilən təd-

birlər barədə ətraflı məlumat vermişdir.
Görüşdə çıxış edən məcburi köçkün-

lər  onlara göstərilən diqqət və qayğıya
görə, vətəndaşlarla yerlərdə mütəmadi
görüşlərin keçirilməsi ilə bağlı Ölkə
başçısı cənab İlham Əliyevə öz minnət-
darlıqlarını bildirmiş, ölkə rəhbərliyinin
apardığı siyasət nəticəsində işğal altında
olan torpaqlarımızın işğaldan azad edilə -
cəyinə və tezliklə öz doğma torpaq -
larımıza qayıdacaqlarına qəti əminlikləri-
ni bildirmişlər. Görüşdən sonra keçirilmiş
səyyar qəbulda məcburi köçkünün mü ra -
ciəti dinlənilmiş, həmin müraciətlərə ba -
xılması üçün Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Akif Səlimov tərəfindən yerin -
dəcə aidiyyəti üzrə müvafiq tapşı rıq lar
verilmiş, tapşırıqların icrası nəza rətə
götürülmüşdür. Səyyar qəbulda Ra yon
İcra Hakimiyyətinin başçısı apa ratının
əməkdaşları, idarə, müəssisə rəhbərləri
və aidiyyəti kənd inzibati ərazi dairəsi
üzrə nümayəndələr iştirak etmişlər.

01 avqust 2015-ci il tarixdə Sabunçu
Rayon İcra Hakimiyyəti, Bakı Şəhər
Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin təşki-
latçılığı ilə "Azərbaycan Əlifbası və Azər-
baycan dili" günü münasibətilə Maştağa
qəsəbəsi Heydər Əliyev adına parkda təd-
bir keçirildi. Tədbir iştirakçıları ilk öncə
Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxana Sis-
teminin son zamanlar çap olunmuş bir sıra
lüğət, ensiklopediya, klassik əsərlərdən
ibarət kitab sərgisi ilə tanış oldular. Tədbiri
aparıcı açıq elan edərək qonaqları salam-

ladı. Bu günün önəmindən və dilimizin tar-
ixindən tədbir iştirakçılarına məlumat veril-
di. Bildirdi ki, 2001-ci il iyunun 18-də Ulu
Öndər Heydər Əliyev ölkədə 2001-ci il
avqustun 1-dən etibarən tamamilə latın
əlifbasına keçilməsi ilə bağlı fərman imza-
layıb.Elə həmin il avqustun 9-da imzal-
adığı digər fərmana görə isə avqustun 1-i
ölkədə Azərbaycan Əlifbası və Dili Günü

elan edilib. Dil millətin simasını səciyyələn -
dirən amillərdən biri, onun milli sərvətidir.
Millətin dilinin dövlət dili statusuna yük-
səlməsi isə tarixi hadisə, milli dövlətçilik
tarixinin qızıl səhifəsidir. 

H.A.Abbasov adına Mədəniyyət evinin
Xalq çalğı alətləri ansamblının ifasında
mahnılar, bədii qiraət dərnəyinin üzvlərinin
kompozisiyaları, "Karat" rəqs qrupunun

çıxışları, meyxana birliyinin çıxışları,
Kürdəxanı qəsəbə Mədəniyyət evinin
"Ümid" rəqs qrupunun çıxışları, Sabunçu
rayon MKS-nin fəal oxuclarının kom-
pozisiyaları tədbirdə iştirak edən qonaqlar
və qəsəbə sakinləri tərəfindən alqışlarla
qarşılandı. Sonda tədbir iştirakçıları
arasında viktorina təşkil olundu və qaliblər
mükafatlandırıldı.

Şamaxı rayonunda müvəqqəti məskunlaşmış Laçın rayonundan 
olan məcburi köçkünlərlə görüş-səyyar qəbul keçirilmişdir

Sabunçu rayonunda "1 avqust-Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan dili günü" qeyd edildi
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Mahal şimalda Basarkeçər yaylası,
şərqdə Zəngəzur silsiləsi, cənubda
Ələyəz dağları, qərbdə isə Səlim aşırımı
yerləşən hündür dağlarla əhatə olunmuş-
dur. Ümumi sahəsi 2304 kv.km-dir. Ən
qədim dövrlərdən azərbaycanlıların
məskunlaşdığı Dərələyəz-Ələyəz dərəsi
toponimi orta əsrlərdə inzibati-ərazi böl-
güsü mənasında işlənməklə, geniş ərazi-
ni əhatə emişdir. XVIII əsrin əvvəlində
Osmanlı dövlətinin idarəsi altında olmuş
Naxçıvan sancağının 14 nahiyəsindən
biri də Dərələyəz idi. Bu dövrdə
Dərələyəz nahiyəsi 102 kəndi əhatə edir-
di. Xalq bölgüsünə görə, 3 hissəyə
ayrılırdı: Şərqi Dərələyəz, Qərbi
Dərələyəz və Şərurun dağlıq hissəsi.

Türkmənçay müqaviləsindən (1828)
sonra Rusiyanın tərkibinə daxil edilən
Dərələyəz bölgəsi İran və Türkiyədən
buraya köçürülən ermənilərin hesabına
etnodemoqrafik dəyşikliklərə məruz
qalmışdır. Köçürmələrə qədər bölgədəki
ailələrin 94,1%-ni azərbaycanlılar, 5,8%-
ni ermənilər təşkil edirdisə, köçür-
mələrdən sonra erməni ailələri 25,8%-ə
çatmışdır. 1870-ci ildə Dərələyəz İrəvan

quberniyasının tərkibndə yaradılan
Şərur-Dərələyəz qəzasına daxil
edilmişdir. 1897-ci il məlumatına görə,

Dərələyəzin sahəsi 2972,3 kv.km, əhalisi
76551 nəfər idi. Əhalinin 70,5%-i azər-
baycanlı, 27,5%-i erməni olmuşdur.

1918-1920-ci illərdə Dərələyəzin azər-
baycanlı əhalisi dəhşətli soyqırıma
məruz qalmış, sağ qalanlar isə öz doğma
yerlərini tərk etməyə məcbur edilmişlər.
Sovet hakimiyyəti illərində Dərələyəz böl-
gəsi heç bir əsas olmadan, Azərbaycan-
dan qoparılıb Ermənistana verilmişdir.
Bütün 20 əsr boyu azərbaycanlılara qarşı
aparılan soyqırım siyasəti nəticəsində
onlar Qərbi Azərbaycandan (indki
Ermənistan), o cümlədən Dərələyəzdən
zorla deportasiya olunmuşlar.

Ermənistan SSR rayonlaşdırılan
zaman Dərələyəz mahalı Keşişkənd və
Soylan rayonlarına bölünmüşdür.
Dərələyəz (dəyişdirilmiş adı Ayotsdzor)
dağ silsiləsi Arpa çayı ilə Naxçıvan çayı
arasındadır.Şərqdə Zəngəzur zirvəsinə
qovuşur.Uzunluğu 70 km,ən hündür
zirvəsi Kükü dağıdır (h.3120 m).

Görkəmli şəxsiyyətləri[redaktə]
Həsən Mirzəyev - filologiya elmləri

doktoru, dilçi-türkoloq, Əməkdar elm
xadimi, professor.

Zəhmət Şahverdiyev - Naxçıvan
Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi
kafedrasının müdiri, Tarix elmləri dok-

toru, dosent
İsa Alıyev - İqtisadiyyat İnstitutunun

direktoru, İ.e.doktoru.
Tofiq Yusif - şair, publisist, Azərbay-

can Yazıçılar Birliyinin, Azərbaycan Jur-
nalistlər Birliyinin və Mətbuat Şurasının
üzvü,"Qızıl Qələm" və "Məmməd Araz"
müкafatları laurеatı.

Zakir Şəhriyaz - şair, Azərbaycan
Aşıqlar Birliyinin üzvü, "Qızıl Qələm" və
"Ustad sənətkar" mükafatları laureatı.

Maşallah Abdullayev — Azərbay-
canın Milli Qəhrəmanı.

Alim Dərələyəzli (d.18 may, 1953,
Gəncə) - şair.

Barat Rza oğlu Nuriyev - riyaziyyat
e.d.,professor,1985Ümumittifaq Lenin
Komsomolu Mükafatı laureatı.

(Vüqar Əsgərov)- Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Respublika
Xatirə Kitabı Redaksiyasının böyük
redaktoru, Qızıl Qələm mükafatı laure-
atı.( Əsərləri: Azərbaycanın Milli Qəhrə-
manları(2005, yenidən işlənmiş variant-
da 2010, Bir Ovuc Torpaqdır Yarama
Məlhəm 2011,Sinəmdə Yurd Dağı Var
2012)

İtirdiyimiz tarixi yurdlar: Dərələyəz mahalı

KUŞTIM
Zulm û zora sextekaran
êrîşên kedxaran
îxanetê,durîtîya xwefiroşan
mirovahîya hov
Ez-eztîya kurda 
ez kuştim... 
B.B.T.

em li ku bin jî 
welatekî me heye
dilê meda-KURDISTAN.
B.B.T.

***
BÊ DENG

EZ BÊ DENG NAMÎNIM
EZ DIKELIM, DIHERIKIM
RASTÎYÊ XUYA DIKIM
HEWARA PENABERAN
REWŞA HÊSÎRÊN KURDISTANÊ
ZAROKÊN BÊ XAYÎ MIN DÊŞÎNE
HELWESTA SEROKAN MIN DÊHŞÎNE
HEWAR, HEWAR, HEWAR
HETANÎ ESMANA HEWAR... 

31.08.2013

BBÊÊWWAARR
BBAARRÎÎ TTEEYYFFÛÛRRÎÎ

bewar@inbox.ru 

RÜBAİLƏR
"Yaşamaq yanmaqdır" deyib Bəxtiyar,
Vahabzadə daim könüllərdə var.
Səmimi yaşadı fani dünyada,
Neçə milyon sözü qaldı yadigar.

***
Qorxusuz yaşamaq istədikdə sən,
Heç kimə yamanlıq eyləmə həmən.
Yamanlıq eyləsən bil ki, o zaman
Sənə də yamanlıq edəcək düşmən.

***
Özün alimsənsə nadandan yayın,
Çünki o deyildi heç sənin tayın.
Haqq acı olsa da dinlə sən onu,
Mənalı keçəcək günlərin, ayın.

***
Ləyaqətsizləri saymayın diri,
Nə qədər olsa da yekəpər, iri.
İrilik insanın əqilindədir,
Əqilsiz gözəllər deyildi diri.

***
Buraxma tamahı özünə yaxın,
Allahın verdiyi ruziyə baxın.
Tamahı çox olan tezcə qocalır,
Günü çox pis olur elə axmağın.

***
Özünə bir koma qurmağa tələs,
O zaman əməyin üzərində əs.
Elə ki qalmağa evin düzəldi,
O çəkdiyin əmək deyildi əbəs.

***
Bu fani dünyada ölüm gerçəkdi,
Ölüm ölüm deyil, yer dəyişməkdi.
O dünya var, yoxsa hələ bilmirəm,
Ölüm bu dünyadan getmək deməkdi.

***
Nə yuxu, nə şəhvət, nə də ki yemək
Birinin də mənası olmasın gərək.

Öz adına layıq işlər gör ki sən,
Hər zaman yaşadar səni tək əmək.

***
O şey ki insana tam aşikardı,
Demək orda nəsə xəzinə vardı.
Xəzinəni tapmaq ağıllı işi,
Ağıllı olanlar çox bəxtiyardı.

***
Səbirli olanda qazanır insan,
Olan o səbirli olammaz peşman.
Səbirsiz heç zaman qazana bilməz,
Səbirsiz olanlar tez itirər can.

***
Divar tez yıxılar zəifsə təməl,
Təməli də gərək eyləsin düz əl.
Bacarıqsız bənna təməl qoyarsa,
Axırda binada olacaq əngəl..

***
Dövran bir günəşdir, ömür isə qar,
Qar günəş düşəndə olur tarimar.
Əzəldən belədir insanın ömrü,
Mənalı keçirtmək, nə qədər ki var

***
Düzlük sevən şair taleyi yazar,
Nə yolun itirməz, nədə ki azar.
Artıq zarafatlar olur qüsurlu,
Mənasız yaşayan qəbrini qazar.

***
Baş salamat olar, dili saxlasan,
Çox danışan rahat olammaz heç an.
Sözün də yeri var, yeri gələndə,
Söylə həqiqəti, nə gizlət, nə dan.

***
Təəssüflənmə malın, dövlətin getsə,
Varı özü verən alıbsa nəsə.
Görünür nanəcib çıxdığın üçün,
Əlindən alıbdır o verən, kəsə.

***
Gül içində olan alağı kəsin,
Gülü bəsləməyə üstündə əsin.
Güllərə bənzəyir bəzi gözəllər,
Görəndə çoxalır onda həvəsin.

***
Dostunun dostuyla sən də dostluq et,
Dostun düşməninin yanından tez öt.
İlanın üstünə qonan milçəkdi,
Zəhərlidir onun yanından tez get.

NNәәrriimmaann
ӘӘyyyyuubb

ВЯТЯНДАШ
Нечя мин илдирся халгымын йашы,
О гядяр заманын вятяндашыйам.
Эюй йайлаьым олду даьларын башы,
Ширванын, Муьанын вятяндашыйам.

Дяйя дя, мухру да, сарай да гурдум,
Азьын йаьыларын аьзындан вурдум.

Уъа даьларымла йанашы дурдум,
Йенилмяз мяканын вятяндашыйам.

Хан Аразын оьлу, шащ Кцрцн оьлу,
О Горгуд озаным, о гоч Короьлу.
Йерляря йарашыг, эюйляря баьлы,
Ня гядяр дастанын вятяндашыйам.

Савалан, Дялидаь, Ишыглы, Гырхгыз,
Чийниндян парлайыр эцняш, ай, улдуз.
Дянизим, чайым да йашамаз одсуз,
Мян Азяристанын вятяндашыйам.

Эяряк Низамийя дцнйа баш яйя,
Шер гцрурланды Фцзули дейя.

Бу йердя зякалар уъалды эюйя,
Мян елмин-црфанын вятяндашыйам.

Вятяндаш шющряти аьырдыр, аьыр,
Бу йола эцлля дя, мярми дя йаьыр.
Дцнйайа бир эцняш йурдумдан доьур,
Бцтцн бу дцнйанын вятяндашыйам.

Сяси щагг сясидир гоъаман тарын,
Каманым чаьлайыр щей нарын-нарын.
Ядалят сазыйла туфан гопарсын,
Бу сазын, каманын вятяндашыйам.

Бурда ачар эцлц мин бир диляйин,
Сиз дя Кцрдоьлудан шер диляйин.
Бу суйун, торпаьын, одун, кцляйин,
Бу эюй асиманын вятяндашыйам.

3.5.2000

HHüüsseeyynn
KKüürrddooğğlluu

BƏLKƏ BUNDAN SONRA
GÖRƏM BAHARI

Qalmışam kədərin, dərdin əlində,
Namərdin, nadanın fitnə-felində,
Batıram çağlayan hicran selində,
Üzürəm ümüdlə sabaha sarı,
Bəlkə bundan sonra görəm baharı.

Bu necə taledi, bu necə işdi,
Arzular, ümidlər qəlbimdə bişdi.
Çiçəyim açmadı, xəzana düşdü,
Yığmışam köksümə boranı, qarı,
Bəlkə bundan sonra görəm baharı.

Məni hicran əzib,bəndə neyləsin,
Kimsənin işini Tanrı əyməsin,
Heç kəsin taleyi daşa dəyməsin,
Mən yaxşı bilirəm zilləti, xarı,
Bəlkə bundan sonra görəm baharı.

Urək alovlandı ruhumu yaxdı
Qəlbimin atəşi gözümdən axdı.

İlahi yetişib zamanı, vaxtı,
Nə olar, xoş günü indi ver barı,
Bəlkə bundan sonra görəm baharı.

Cəliləm, bivəfa bilməzdim onu,
Gətirdi ömrümə qarı, qırovu.
Xoşluğa calansın bu işin sonu,
Çovğunda, boranda aradım yarı,
Bəlkə bundan sonra görəm baharı.

OLMUŞAM
Həsrət yastığında, dərd qucağında,
İnləyib-inləyib kaman olmuşam.
Gecələr ömrümü alıb əlimdən,
İşıqlı sabaha güman olmuşam.

Kövrəlmişəm, qəm üstümə yeriyir,
Sənsizlikdən cavan ömür çürüyür,
Od-alovun hər tərəfi bürüyür,
Həsrət alovuna yanan olmuşam.

Bilmirəm nə üçün sevmişəm səni,
Həsrətin seyrəlmir dumanı, çəni,
Yuxum ərşə çıxıb, dərd didir məni,
Gəcənin gözlərin yuman olmuşam.

Bu necə taledir, bu necə qismət,
Gecə də qaranlıq, ömür də zülmət,
Elə bil dərd mənə eyləyir hörmət,
Dərdin zirvəsində duman olmuşam.

İlahi bu kədər ,bu qüsə nədir?
Qaranlıq taleyim ömrümü yedi,
Eşqin bağçasının suyu gəlmədi,
Quruyub, saralıb saman olmuşam.

Cəliləm, dərdlərin mənəm zirvəsi,
Sevgi naləsinin oldum gur səsi,
Eşqimlə arxada qoydum hər kəsi,
Çevrilib dünyaya zaman olmuşam.

NƏ İSTƏYİRSƏN?
Getmiş bir qatarın arxasınca sən,
Niyə boylanırsan, nə istəyirsən?
Çoxdan gecikmisən, niyə bilmirsən,
Gecikmiş sərnişin, nə istəyirsən?

Qatar çoxdan gedib, yollar uzanıb,
Sən görən məhəbbət oda qalanıb,
O vaxtkı sevgimiz nifrət adlanıb,
Artıq yox olmusan, nə istəyirsən?

Nifrət istəyirsən?-Buyur bolhabol,
Mən dönən deyiləm, sənə yaxşı yol!
Nə sızla, nə də ki, göz yaşına dol,
Acı bir yalansan, nə istəyirsən?

Küskünəm, qəlbimə qəhər dolubdu,
O şirin duyğular zəhər olubdu,
Baxçam saralıbdı, gülüm solubdu,
Solmuş bir çiçəksən, nə istəyirsən?

Olmuşlar-olanlar
Rüşvətin adına deyildi hörmət,
Namusun adına bəhrəsiz zəhmət.
Xunsanın adına deyildi ərdi,
Həmsoylar içində o, sinə gərdi.

Zülümün adına deyildi nurdu,
Zülmkar bu nurdan xaniman qurdu.
Ədalət məvhumu çıxıbdı yoxa,
Gədalar yurdumda olubdu koxa.

Hakimlər saxtanı ediblər doğru,
Şan şöhrət sahibi nəsillik oğru.
Tülkülər şir olub çəkirlər nərə,
Çaqqalın hörməti artıb min kərə.

Haqqilə nahaqqın güləş səhnəsi,
Ordaca batıbdı o haqqın səsi.

Hər nə arzumuz var vədə cavabdı,
Dedilər dözümlü olmaq savabdı.

Qulaq bir eşidir ayrı görür göz,
Ümid ona qalıb ancaq döz və döz.
Göz görür gədadı ancaq sultandı,
Sən nə sanırsan san, dövran nə sandı.

Dəqiq ata kimdi deyildi gərək,
Sayılsın on beşi kimliyin bilək.
Çox dini liderlər kahin əməlli,
Çox uca qəsirlər qanla təməlli.
Oxuduq belədi gördük belədi,
Əzəldən bu halı məlun eylədi.

TTaarriiyyeell  
CCәәlliill

HHaaccıı
PPaaşşaa

AAğğaaooğğlluu
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STENBOL (DÎHA) - Bloka Aştiyê de bi
şîara "Li dijî şerê qesrê bi lezgîn aştî, bi
lezgîn demokrasî" di 1'ê Îlonê ji Egeyê heta
Deryareş, ji Marmarayê heta Deryaspî nêzî

30 bajaran ji bo aştiyê li kolanan bin.
Hevberdevka Bloka Aştiyê Nuray Sancar
diyar kir ku ew ê mîtînga fînalê li Bazara Gel
a Bakirkoya Stenbolê li dar bixin û xwest
hemû kes li bajarên xwe ji bo daxwazên xwe
yên aştî û demokrasiyê tevli çalakiyan bibin. 

Bloka Aştiyê ji bo ku li dijî şerê ku AKP'ê li
Kurdistanê daye destpêkirin daxwaza aştiyê
xurtir bike amadekariyan mîtîngan dike.
Bloka Aştiyê dê ji Egeyê heta Deryareş, ji
Marmarayê heta Akdenîzê nêzî 30 bajaran
mîtîngên aştiyê li dar bixe. Mîtîngên aştiyê dê
bi şîara "Li dijî şerê qesrê bi lezgîn aştî, bi
lezgîn demokrasî" bê lidarxistin û mîtînfe
fînalê jî di 6'ê Îlonê de li Bazara Gel a
Bakirkoya Stenbolê bê lidarxistin. Li Stenbolê
di 1'ê îlonê de li ber lîseya Galatasarayê dê
daxuyanî bê dayîn û li 39 navçeyan jî di nava
hefteyê de meş bên lidarxistin, daxuyanî bên
dayîn. Hevberdevka Bloka Aştiyê Nuray San-
car diyar kir ku ew ê dirûşma "Em ê bi te şer
nedin kirin" li qadan biqêrin û di 6'ê Îlonê de jî
li gelek bajarên Tirkiyeyê çalakiyan li dar
bixin. Sancar wiha axivî: "Ev çalakî dê heman
demê de ji bo mîtînga me ya 6'ê îlonê bibin
bangawazî. Mîtînga Bakirkoyê dê bibe mîtîn-
ga ku em stranên aştiyê bistrên." Sancar
xwest hemû kes li cihê xwe tevli çalakiyan
bibin û daxwazên xwe yên aştî û demok -
rasiyê bînin ziman. Sancar got ku ew
dixwazin pevçûn bi dawî bibin, mirinên li dijî
gelê kurd bi dawî bibin, li Kurdistanê gel ji bo
aştiyê têdikoşe, li Tirkiyeyê jî divê ev bê
belavkirin. Sancar xwest hemû kes beşdarî
mîtîna di 6'ê îlonê de bê lidarxistin bibin.  Di
1'ê Îlonê de bajarên ku bername bên lidar-
ixsitn ev in: Edene, Amasya, Enqere, Antalya,
Dîlok, Bodrum, Bursa, Denîzlî, Dêrisim,
Amed, Eskîşehîr, Hatay, Stenbol, Îzmîr,
Mereş, Karadenîz Ereglî, Kayserî, Kocaelî,
Luleburgaz, Meletî, Manîsa, Mêrdîn, Mêrsîn,
Rîze, Samsun, Sêwas, Riha, Zonguldak. (sa)

L i  h e m b e r î  w e s a y î t a  
p o l î s a n  ê r î ş a  ç e k d a r î

AMED (DÎHA) - Li Bulvara Seleheddîn
Eyyubî yê navçeya Peyasê li hemberî wesayî-

ta polîsan êrîşa çekên pêk hat û di encama
êrîşê de polîsê bi navê Ahmet Giliç jiyana xwe
ji dest da û polîsekî jî bi giranî giranî birîndare.
Li navçeya Peyasa Amedê wesayîta polîsan li
Bulvara Seleheddîn Eyyubî rastê êrîşa çekên
hat. Di dema êrîşê de pevçûn qewimî. Di
encama pevçûnê de 2 polîs bi giranî birindar
bûn. Ji polîsên birîndar ê bi navê Ahmet Giliç
li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest da û
tedawiya polîsê din didome. Piştî bûyerê
polîsan Bulvara Seleheddîn Eyyubî dorpeçkir
û lêkolînan kirin û li ser herema Peyasê
helîkopteran polîsan digere. (ozp-md/bd)

Malpera rojevakurd ligel Sekreterê
Giştî ya PSK Mesud Tek li ser şêr û
buyerên dawî hevpeyvin çêkir. Hev -
peyvina hanê li jêr e:

1. Gelo ev şerê li Bakur ji nûve dest -
pêkirî, şerê çîye û şerê kiye?

Li ser sedema şerê navborî gelek
tişt hat gotin û wê bê gotinê jî. Meriv
dikare pirsiyara “şerê hanê şerê kî ye” û
bi kêrî kî tê” gelek tişt bêje. Lê belê rastî
ev e, ku şerê hanê ne şerê Kurdan e.
Belê rast e, şerê navborî ji aliyê Kurdan
ve jî tê kirin, Kurd jî şer dike, dikuje û tê
kuştinê, lê belê şerê hanê herwekî jî
daxuyaniyên KCK û gotinên berpirsên
KCK diyar e ne ya Kurdan e û,
armancên şerê navborî ne armancên
netewî ne.

2. Miletê Kurd feydê yan zererê ji vî
şerî dibinê? çewe?

Bê guman gelê Kurd li Kurdistana
Bakur ne tenê ji vê şerê ji hemû şerên,
ku ji aliyê PKK ve hatıne kirinê, zer-
ermend bû û dibe. Ji ber ku li Bakurê
welatê me bi kar anina çek ji bona bi
dest xistina mafan, ne di berjewendiya
gelê Kurd da ye. Li ciyek an welatek da,
ku hel û merc ji bona şiweyên xebata
aşitayane musaîd be û meriv bikare
hemu daxwazên xwe bi reyên
demokratîk pêşkeş bike û bona van
armancan tebikoşe, pêgirî li ser xebata
çekdarî û şer, zirarê digihîne gelê bind-

est. Ji bona vê yekê şerê navborî, bi
kêrî gelê me nîne û bi kêrî şerxwazên
herdu alî, hêzên Tirk yên mîlîtarîst, diji
demokrasî û dijminên azadiya Kurdis-
tanê, hinek dewletên navçe wekî Îran û
Suriyê û dewletên derweyî tê.

3. Di vî şerî de hun dikarin helwesta
dewletê û PKKê binirxînin?

Bersîva pirsa henê li jorê heye.
Dewleta Tirk û PKK guhê xwe nedane
daxwazên hezên demokrat, aşitî û
azadîxwazên Kurd û Tirk, bona cî be cî
kirina ajandayên xwe dest bi şer kirin û
dirêje bi şerê hanê yê bê wate didin.
Guman têda nine, herdu alî wê veg-
erine ser “pêvajoya çareserî”, ji ber ku ji
bona herdu alî û hemu kes eşkere
bûye, ku ne dewlet dikare bi çek zora
PKK bibe, ne jî PKK dikare... Ji bona vê
yekê girîng nîne, ku em  berpirs û

despêkerê şerê hanê destnişan bikin,
girîng ev e ku em çawa dikarin herçî
zutir pêşiya şerê hanê bigrin û ji bona
vê armancê divê çi bikin?

4. Rola HDP di van bûyeran de wek
partiyek ku 80 kursî destve anîne çîye?

Bi gor bîr û baweriya min di şerên
navborî da tu rola HDP nîne, ji ber ku
yên ku şer dike û biryara şer didin ne
HDP ye, dewlet û KCK ye. Meriv dikare
bêje, ku ji bona aşitî û pêşî lê girtina
şerê hanê, HDP dikari bû pirtir kar û
xebatê bike û helwesteka pêgirtir bigre.
Lê divê ji bira me neçe, ku gava
berpirsên HDP tiştek ku ne bi gor dilê
KCK gotine, berpirsên KCK berpêçe
gotina wan dan û pûç derxistin.

Meriv dikare rexne li helwesta HDP
li beramber KCK bigre û jê bixwaze ku
bi dengekê hîn bilindtir û tundtir ji KCK
bixwaze, ku şer neke, bê qeyd û şert
agirbest rabigîhine. Merîv dikare bêje
ku HDP dikare bi hezaran kes, bona
aşitî û rawestandina şer bîne ser
kolanan, ku wekî li Îspanya bûye. Lê
belê dive ji bîr nekin, ku çalakiyên mey-
danî ji bona aşitî û pêşî lêgirtina şer ne
tenê erkê HDP ye erkê me hemu ye,
erkê hemu hêzên aşitixwaz û welat-
parêz û demokrat e.

Kêmasiya aliyek, nişana evê nine ku
me erkê xwe bi tamami bi ci aniye.

www.rojavakurd.com

MÊRSÎN (DÎHA) - Karkerên Mêrsînê
diyar kirin ku ew ê zarokên xwe fedayî
şerê qesrê nekin, balkişandin li ser
hêza kedkaran û ji bo pevçûn bi dawî
bibe di serî greva giştî hemû karker
bibin yek û bikevin tevgerê. 

Karkerên Mêrsînê yên diyar kirin
ew ê zarokên fedayî şerê qesrê
nekin û ji bo pevçûn bi dawî bibe
banga grevê li karkeran kirin. Kark-
erê bi navê Kenan Bektaş ê li
Şaredariya Akdenîzê dixebite diyar
kir ku Serokomar Tayyîp Erdogan ji
ber ku nebûye serok welat xistiye
nava kaosê û ji bo înşakirina
aştiyeke mayîn de divê karker bi
awayeke aktîf rol bigirin, di hilbijartinên
pêwext de bêhtir piştgiriyê bidin HDP'ê.
Bektaş got ku heke karkerên Tirkiyeyê
bên cem hev dê helwestekî mezin li dijî
şer derkeve holê. 

Karkerê bi navê Alî Çagdaşoral jî
got ku bi destpêkirina şer ve her roj zem
tê û pirsa "ji bo îxtidara kesekî divê êdî
çend mirov bimirin" kir û anî ziman ku
yên ku dimirin hemû zarokên kadkaran
e. Çagdaşoglu destnîşan kir ku kedkar
dikarin şer bidin rawestandin ev hêza
wan heye û wiha got: "Yên ku şer bidin
rawestandin dîsa em kedkar in û cihê
ku em şer bidin rawestandin jî kolan in,

em bi derketina kolanan ve dikarin şer
bidin rawestandin."

Nûrenê karkeran a Şaredariya Ak -
de nîzê Îbrahîm Kurtdogmuş jî dest-
nîşan kir ku Serokomar Erdogan ji bo
sel tenata xwe welat avêt nava agir.
Kurtdogmuş bilêv kir ku butçeya şer ji
pe reyên kedkaran tê derxistin û ew lê -
çûnên şer qebûl nakin. Karkerê bi navê
Îbrahîm Ozer jî got ku di navbera gelê
kurd û tirk de şerek tuneye, şerê îxtidi-
ra AKP'ê heye û di pêvajoya 30 salan
de herdu gelan jî êşên giran jiyane. 

Li dijî şer karker dakevin kolanan
Ozer derbirî ku xeyala Erdogan a

serokatiyê dê careke din jî pêk neyê û
kedkar bi wan şer nedin kirin. Ozer got

ku li dijî şerê qesrê divê kedkar
çalakiyên wekî grev, karberdanê pêk
bînin û jiyanê bidin rawestandin ji bo vê
yekê jî gelek peywir dikeve li ser milê

sendîka û rêxistinên kedê. 
Divê dayik bên cem hev
Turkan Demîrkiran jî got ku tenê

zarokekî wî heye û ew ê neşîne leşk-
eriyê û ji bo vê yekê jî xwest hemû
dayik bên cem ehv û li dijî şer derkevin,
şer bidin rawestandin. 

Yên ku şer dixwazin bila biçin
Karkera bi navê Ozlem Demîr jî

diyar kir ku divê pêvajoya çareseriyê ya
ji aliyê Rêberê PKK'ê Abdullah Ocalan
ve hatiye destpêkirin bidome û ji bo îxti-
dara kesekî zarokên vî welatî dimirin.
Demîr got ku yên ku şer dixwazin bila
keremkin biçin şer bikin. (sa)

Mesud Tek: Armancên şerê heyî ne armancên netewî ne

Piştî wê yekê ku berî sibehiya roja
çarşema 26.08.2015 hêzên Pêş -

mergeyên Kurdistanê li operasyonekî
berfireh da li Mîhwera Başûrê Kerkûkê

êrîş kirin ser baregehên terorîstên
Da'îş rêzdar Kosret Resûl Elî Cîgirê
Serokê Herêma Kurdistanê û
Mihemedê Hacî Mehmûd Ser-
pereştyarê Mîhwerên Kerkûk û Mis-
tefa Seyîd Qadir Wezîrê Pêşmerge
û Ce'fer Şêx Mistefa Fermandeyê
Yekê Heftih bi cûda û li rêya tele-
fonê birêz Serokê Herêma Kurdis-
tanê ji serkeftinên Pêşmerge û
têkşikandina terorîstan û azadkirina
wan hemû cihên ku li plana helmeta
Hêzên Pêşmerge da hebû agahdar
kirin. Her li vê peywendiya tele-
foniyê da rêzdar Cîgirê Serokê

Herêma Kurdistanê û Serpereştyarê
Mîhwerên Kerkûk û Wezîrê Pêşmerge
û Fermandeyê Yekê Heftih bi helkefta
vê serkeftina Hêzên Pêşmergeyên Kur-
distanê pîroz bahiyê li Serok Barzanî û
gelê Kurdistanê kir. Li beranber da
Serok Barzanî destxweşiyê li Cîgirê
Serokê Herêma Kurdistanê û Ser-
pereştyarê Mîhwerên Kerkûk û Wezîrê
Pêşmerge û Fermandeyê Yekê Heftin û
wan hemû Pêşmerge û Fermande û
Hêzên asayî şê kir ku beşdarî wê
operasyone bûne û spasiya qehre-
maniya wan kir û hêviya serkeftinê ji bo
wan xwest. Her wiha serxweşiyê jî li
kesukarê şehîdan kir û hêviya başbûnê
jî ji bo birîndaran xwest.

Serok Barzanî destxweşiyê li Hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê kir

Li dijî şerê qesrê hêza hevpar a karkeran

Gel dê di 1'ê Îlonê de li dijî 
'şerê qesrê' li kolanan bin!
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Hewlêr (Rûdaw)- Karmendê berê yê Dezge-
ha Îstixbaratê ya Amerîkayê Edward Snowden
ragihand ku, Rêberê berê yê El Qaîdê Usama

Bin Ladin hêj sax e û nemiriye. Malpereke rûsî li
ser zimanê Edward Snowden ragihand: “Bin
Ladin zindî ye û li gorî agahiyên îstxbaratî niha
ew li girava (cezîreya) Bahamas li Etlantîk wek
şahekî dijî.” Snowden ku niha li Rûsya dijî wiha
got: “Çendîn belgeh hene ku diyar dikin, hêj CIA
mehane 100 hezar dolar dide Bin Ladin û ew
pere bi rêya bazirgan û rêxistinan dikeve ser
hesabê Bin Ladin de.” Wî karmendê berê yê
Dezgeha Îstixbaratê ya Amerîkayê wiha
domand: “Ez ji cihê niha yê Bin Ladin nepiştrast
im, lê sala 2013 ew û 5 hevjînên xwe û zarokên
xwe di avahiyekê de li girava Bahamas dijiyan.”
Herwiha Snowden ragihand: “CIA di dema ku
Bin Ladin dibir wî cihî, şanoyek li ser mirina wî
çêdikir û Bin Ladin demeke dirêj bi bandortirîn
endamê Dezgeha Îstixbaratê ya Amerîkayê bû û
ew şanoya han bi alîkariya Dezgeha Îstixbaratê
ya Pakistanê birêve çû.” Di sala 2011ê de hat
ragihandin ku, Usama Bin Ladin ji aliyê tîmeke
taybet ji efserên amerîkî li Pakistanê û di mala
xwe de hat kuştin û termê wî jî avêtin deryayê.

Y P G ê  b e r s i v a  t o p ê n  
C e b h e t  e l  N u s r a y ê  d a

Efrîn (Rûdaw) – Yekîneyên Parastina Gel
(YPG) ragihand ku wan bersiva êrişên rêxistina
Cebhet el Nusrayê li ser gundekî Efrînê dane û

13 çekdarên wê rêxistinê birîndar kirine. YPGê
di daxuyaniyekê de ragihand, piştî ku çekdarên
rêxistina Cebhet el Nusra (baskê El Qaîdê yê
Sûriyê) gundê Dêwa yê Efrînê dan ber topan,
wan jî bersiva wê êrişa Cebhet el Nusrayê dane.

Li gorî daxuyaniya YPGê, şervanên YPGê jî
çeper û baregehên Cebhet el Nusra dane ber
topan ku di encamê de 13 çekdarên wê rêxistinê
birîndar bûne. Çekdarên Cebhet el Nusra, pêr
danê êvarê gundê Dêwa yê navçeya Cindirêsê
ya Efrînê dabûn ber topan, di encamê de
gundiyek birîndar bibû. 

D A I Ş ê  m i z g e f t a  E b û  
B e k i r  S i d î q  t e q a n d

Dihok (Rûdaw)- Çekdarên rêxistina DAIŞê li
Mûsilê mizgeftek teqandin, herwiha dêreke
xirstiyanan têk dan. Berpirsê Şaxa 14 ya Partiya
Demokrat a Kurdistanê (PDK) li Mûsilê Îsmet

Receb ji Rûdawê re ragihand: “Çekdarên DAIŞê
mizgefta Ebû Bekir Sidîq li navçeya Şûre ya
başûrê Mûsilê teqandin ew jî bi hênceta ku gora
kesekî tê de bû û xelkê serdana wê dikir.” Îsmet
Receb wiha got: “Herwiha wan çekdaran nexşe
û nîgarên ser dêra Meryem El Ezra li Mûsilê têk
birin, da ku ew cih bo karekî din bikar bê.”

Ji aliyekî din ve, li gorî zanyariyên Rûdawê,
roja 28ê vê mehê 2 girûpên DAIŞê li navçeya
Beac a rojavayê Mûsilê pevçûn û nêzîkî 20 kes
ji hev kuştin. Beriya niha jî wan çekdaran li
mûzeya Mûsilê şûnwarên Nimrud û Hewez ên
kevnar têk birin, herwiha çendîn cih û mezarên
olî jî teqandin.

DIYARBEKIR, 18/8 2015 — Rola
rêberan di dîroka miletan de hewqasê
mezin e ko carinan hinek milet li xwe
heyirî dimînin û mecbûr dibin ko
ji welatekê dî rêberekî bo xwe
peyda bikin. Di destpêka sed-
sala 18-ê de miletê Swêdê jî li
xwe heyirî mabû û nedikarî
melikekî ji xwe re peyda bike.
Swêd ji bêçaretiyê mecbûr bû
ko ji Fransayê, Karl XIV Johan
bîne û bike melikê xwe. Karl XIV
Johan sala 1763-yê li Fransayê
hatibû dinyayê û di nêvbera sala
1818 û 1844-ê de tam 26 salan
hikimdariya Swêdê kir. Îro li
parçeya herî mezin ya Kurdis-
tanê li bakur miletê kurd li rêberekê
wekî Mesûd Barzanî digere da li ser
bingehê axa Kurdistanê û miletê kurd
rêberiya avakirina dewleteka niştimanî
ya kurdî bike. Gelek mixabin li bakur
miletê kurd tûşî rêberiya Ocalanekê
hevkar û xizmetkarê dewleta tirkan
bûye û kurd nizanin çi bikin û di destê
şidetperestên wekî Cemil Bayik û
"tirkiyeciyên" wekî HDP-ê de rêya xwe
şaş kirine û hertim dibin kartên lehîsto-
ka rêxistina îstixbaratê ya Tirkiyeyê yan
îstixbarata welatekê wekî Îranê û
Sûriyeyê. Li başûrê Kurdistanê fami-
lyeya barzaniyan ev zêdetirî sed salan
e xizmeta doza miletê kurd dike.

Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî bi
karîzmaya xwe, bi sebra xwe, bi dîroka
xwe, bi sedaqeta xwe ya digel miletê

kurd, bi hekîmiya xwe û bi rêberiya xwe
xizmeteka gelek mezin ji bo miletê kurd
li başûrê Kurdistanê dike û divêt em
aşkera bibêjin ko niho ti bedîlên wî
nînin. Gelek mixabin e ko hinek hêzên
siyasî yên başûrê Kurdistanê nemaze
ew hêzên ko cemawerê wan soran in li
ser esasê herêmperestiya xwe ya li
Silêmaniyê dijminahiya şexsê Mesûd
Barzanî û familyeya wî dikin û di vê rê
de amade ne ko başûrê Kurdistanê
parçe bikin yan jî ji qunaxa serxwebûnê
vegerînin. Derdê wan hêdî ne avakirina
Kurdistaneka serbixwe li başûrê Kur-
distanê lê belê parastina herêmoka
wan e. Ez bi xwe gelek caran difikirim

aya heger em kirmanc û kurdên bakur
familyeya barzaniyan ji soranan paşde
bistînin dê ne baştir be. Bi qenaeta min

heger familyeya barzaniyan û
nemaze serok Barzanî dest ji
rêbertiya soranan berde û rêbertiya
kurdên bakur bike dê zûtir bikare
Kurdistaneka serbixwe ava bike. Çi
dema ko bakurê Kurdistanê ser-
bixwe bibe kontrolkirina wîlayeta
Silêmaniyê jî dê gelek hêsanîtir
bibe. Heger Mesûd Barzanî rojekê
ji vê rikeberiya bêwate biweste û
dest ji serokatiya Kurdistanê berde
yên ko herî zêde bixusirin bêgu-
man berî hemî kesî soran in û ew
hêzên dijminên Barzanî ne. 

Partiyên siyasî yên ko bingeha wan
soran in û rêberên wan soran in ti
deman ne mimkin e ko bikarin hikim-
dariyê li Akrê jî bikin. Lê belê Barzanî bi
cemawerê xwe yê kurd û kirmanc yê li
başûr û bakur dikare rêberiya hemî
miletê kurd li hemî parçeyên Kurdistanê
bike. Wisa xuya dike ko divêt miletê
kurd û nemaze kurdên bakur wekî
Swêdê bikin û ji xwe re rêberekî ji
parçeyeka dî ya Kurdistanê bînin.
Şansa kurdan ji ya swêdiyan baştir e ji
ber kurd dê rêberekî ji parçeyeka dî ya
Kurdistanê bînin û ne ji welatek û
miletekê dî. Dem hatiye. Divêt Barzanî
rêberiya bakurê Kurdistanê bike.

Bakurê Kurdistanê li rêberekê wekî Mesûd Barzanî digere

Cara yekem di dîroka komara Tirkiyê
de, hikûmeteke demkî ya hilbijartinan tê
avakirin, piştî ku danûstandinên avakiri-
na hikûmeteke koalîsyonî di navbera
partiyan de bi ser neket.

Ajansa Cihan ya Tirkî roja şemiyê
diyar kir ku encûmena wezîran ya demkî
bi serokatiya Ehmed Dawûdoglu roja înê
hate damezrandin. Her wiha da
xuyakirin ku ev hikûmet dê karûbarên
dewletê bimeşîne heya ku hilbijartinên
pêşwext di 1ê mijdarê de tên lidarxistin.

Duh roja şemiyê serokwezîrê Tirkiyê
Ehmed Dawûdoglu yê ku ji aliyê
serokkomar Erdogan ve ji bo avakirina

hikûmeta demkî hatiye destnîşankirin,
lîsteya pergala wezaretan pêşkêş kir,

Erdogan jî ew lîste pesend kir. Bi wê
yekê ev yekem car e di dîroka komara

Tirkiyê de ku hikûmeteke demkî
tê avakirin. Di hikûmeta demkî
de 2 parlementerên HDP`ê cîh
digirin. Li gor vê yekê di hikû -
metê de yekem car 2 wezîrên
partiyeke Kurdî cîh digirin.

Parlementerê HDP Elî Hey-
der Konca weke wezîrê karû -
barên Yekîtiya Ewripayê hate
destnîşankirin, parlementerê
HDP`ê yê din jî bi navê Muslim
Dogan postê wezîrê geşepê-
danê wergirt. PUKmedia

Bin Ladin hêj sax e

ENQERE, 24/8 2015 —Serokkomarê
Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan vê
êvarê digel serokê Parlamentoya
Tirkiyeyê Ismet Yilmaz civiya û paşê
desthilata xwe ya li gor madeya 104 û
116-ê ya qanûna esasî bi kar anî û biryar
da ko hilbijartinên nû bên kirin. 

Heftê hezîranê li Tirkiyeyê hilbijartinên
parlamentoyê çêbûn û Ak Partiyê nekarî
bi serê xwe hikûmetê ava bike. Serokko-
mar Erdogan wezîfe da serokê Ak Partiyê
Ahmet Davutoglu da hikûmeta nû ya
koalîsyonê ava bike lê belê Davutoglu bi
ser neket. Erdogan dikarî wezîfeya avaki-
rina hikûmeta koalîsyonê bide serokê
CHP-ê Kemal Kiliçdaroglu û 45 rojan xwe
li wî jî bigire lê belê wisa nekir û desthila-
ta xwe ya li gor madeya 104 û 116-ê ya

qanûna esasî bi kar anî. Serokkomar
Erdogan dê sibe seet 11.00-ê digel
Ahmet Davutoglu bicive û jê bixwaze ko
hikûmeteka miweqet ya hilbijartinan ava
bike. Li gor qanûna esasî herçar partiyên
di parlamentoyê de dikarin li gor rêjeya
xwe bibin şirîkên hikûmetê. Heta niho
CHP-ê û MHP-ê diyar kirine ko beşdarî
vê hikûmeta miweqet nabin. Davutoglu
dê kesên serbixwe li şûna namzetên wan
herdu partiyan bibijêre. 

HDP amade ye ko li gor rêjeya xwe sê
kesan bike wezîr di hikûmeta nû de.
Komîyona Bilind ya Hilbijartinan dê bir-
yarê bide ka kîjan rojê hilbijartinên nû bên
kirin û behsa yekê meha çiriya-didoyê
(1/11 2015) heye.  Piştî hilbijartinên heftê
hezîranê qena ete ka gelek xurt li Tirkiyeyê

heye ko Erdogan û hikûmeta Ak Partiyê
bi zanîn şerê digel PKK-ê cardî da dest-

pê kirin da prestîja HDP-ê bişkênin û
nehêlin ko HDP di hilbijartinên bên de
barajê derbas bike. Lê belê kurd li hem-
berî siyaseta Erdogan û Qendîlê ya
şerxwaz cardî jî dixwazin dengên xwe
bidin HDP-ê û îhtimala ko HDP zêdetir
dengan jî wergire heye.

Erdogan biryara hilbijartinên pêşwext da – HDP ne li xusarê ye

Bi 2 wezîrên HDPyî, Yekem hikûmeta demkî li Tirkiyê hat avakirin

Ji tirsa êrişên hovane ya DAIŞê re,
bêhtir ji 120 malbatên kurd û ereb ji
Babê koçberî Efrînê bûn.

Li gorî jêderên Agahdar ji Efrînê ku di
heyama hefteyekê de, bêhtrir ji 120 mal-
batên Kurd û Ereb ji navçeya Babê ji ber
êrişên DAIŞê reviyane û berê xwe dane
kantona Efrînê ku îro buye ciheke pir
aram û wargeha penaberên cur bi cur
ên Sûrî ku ji tirsa rêjîm û DAIŞ û Eniya
Nusreyê re tên Efrînê.

Jêder ji PUKmedia`yê re ragihand ku
di heyama hefteyekê de, bêhtirî ji 120
malbatên navçeya Babê û Azazê berê
xwe dane kantona Efrînê û ji aliyê encû-

mena rêveberiya Babê şaxa Efrînê ve
hatine pêşwazîkirin û xwedî lê derketin
her weha YPG`ê û asayîşa giştî ya
Efrînê jî rêxweşkirin ji wan re kirine tako
bi aramî derbas bibin û cih û
pêdewîstiyên wan peyda bikin..

Encûmena rêveberiya Babê şaxa
Efrînê dikarîn di vê demê de, cih û
alîkarî ji malbatên ku ji Babê hatine
derxistin peyda bikin û hindek hindek
wê ji bo hemû mkoçberên wê navçeyê
wargehan ava bikin û jiyana wan birêk-
bixin. Hêjayî gotinê ye ku ev demeke
çekdarên DAIŞê dest bi dagîrkirina
gundên Babê û Azazê kiriye û bêhtir ji

150 gundên kurdean ketine bin metir-
siya komkujiyan ku gelek ji wan jî hatine
dagîrkirin û valakirin ji kurdan û bi wê
sedemê malbatên kurd û hinek yên ere-
bên ku ne bi DAIŞê re koçberî kantona
efrînê bçdibin. PUKmedia-Hozan Efrînî

Bêhtir ji 120 malbatên kurd û ereb ji Babê koçberî Efrînê bûn
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Sekreterê Polîtbîroya PDK’ê Fazil Mîranî
ragehand ku heger aliyên siyasî di mijara
pirsa hilbijartinÊn serokatiya herêmê de lihev
nekirin bila gel biryara dawî bide.

Sekreterê Polîtbîroya Partiya Demokrata
Kur distanê (PDK) Fazil Mîranî di hev -
peyvînekê de li gel televizyona Kurdistan TV
behsa rewşa siyasî ya Herêma Kurdistanê
kir. Mîranî derbarê nakokiya aliyan ya li ser
pirsa hilbijartina serokatiya herêmê jî got ku
giftûgo bi awayek aştiyane didomin û eve jî
nimûneya hebûna demokrasiyê ye. 

Fazil Mîranî diyar kir ku li hev nêzîknebû-
na nêrîna aliyan ti bandorekê li ser Pêşmerge
û hêzên ewlekariyê nekiriye û got: ”Ti metir-
siyek li ser piroseya siyasî ya Herêma Kur-
distanê nîne.” Sekreterê Polîtbiroya PDK’ê
dubarekir ku ew dixwazin serok ji aliyê gel ve
bê hilbijartin û got: ”Heger hat û aliyan di vê
mijarê de lihev nekir, em dixwazin gel bixwe
biryar bide ka serok ji aliyê parlamenê ve yan
ji aliyê xelkê ve bê hilbijartin.”  Mîranî balk-
işande ser wê yekê ku, nehezên gelê Kurd
çavdêriya rewşê dikin û dixwazin pirsgirêk û
metirsiyên mezin ji ezmûna Herêma Kurdus-
tanê re çêbikin. Fazil Mîranî diyar kir ku divê
nûnerên hemû aliyên parlemenê jî beşdarê
civînan bibin û amaje bi rêkeftina aliyên
siyasî li ser 13 xalan kir, ew rêkeftin jî bi
deriyek baş bo rêkeftina dawî da zanîn. BAS

Silopî – Sê xort ji aliyê
po l îs  ve  ha t in  kuş t in

Silopî (Rûdaw) – Li navçeya Silopî ya
Şirnexê, di şerê navbera hêzên Tirk û şer-
vanên alîgirên PKKê de 3 kesan jiyana xwe
dest dan. Li gorî agahiyan, ji şeva borî ve

heta niha li bajarokê Silopî yê Şirnexê, di
navbera hêzên Tirk û şervanên alîgirên PKKê
de şerekî giran derketiye. Li gorî medyaya
Tirkiyê, heta niha 3 xortên kurd di malekê de
ji aliyê hêzên polîs ve hatine kuştin. Hat gotin
ku piştî bûyerê, cenazeyên kuştiyan ji aliyê
polîs ve ber bi deriyê sînorî yê Xabûrê ve
hatine birin. Li gorî wêneyên ku hatine
belavkirin, mala ku ew xortên kurd tê de
hatine kuştin, wêran bûye û xwîna wan xortan
peşkiyaye derdorê. Parlamenterê HDPê Fer-
had Encû jî di rûpela xwe ya twîtterê de ragi-
hand, li Silopî heta niha jî şer didome. Ferhad
Encû wiha gotiye: “Piştî kuştina sê xortan di
malekê de, şer her ku diçe giran dibe. Welatî
ji tirsa dernakevin derve.” Li gorî agahiyên
Rûdawê, heta niha jî di nav bajarokê Silopî
de deng teqîn, fîşek û şer tê bihîstin. 

L i  d i j î  KOÇKIR INÊ des t  
bi  Mêtîngên Girseyî dike

AVESTA KURD - Emîndariya Giştî ya
ENKS roja şemiyê (29.08.2015) li bajarê
Qamişlo civîna xwe çêkir û têde hinek biryar
standin. Serokê ENKS Brahîm Biro piştî
civînê diyar kir ku ew li ser gelek pirsên
siyasî, xebat û projeyan rawestiyan û ew
bêhtir li ser diyardeya koçkirinê û sedemên
wê sekinîn. Biro diyar kir ku wan biryar
standin roja şemiya bê (05.09.2015) li hemû
bajarên rojavayê Kurdistanê mêtîngên giştî li
dijî Koçkirina ji rojavayê Kurdistanê derkevin.

ŞIRNEX (DÎHA) - Li Silopî cenaze -
yên Musa Ongun (Kamuran Cûdî) û
Gabar Tutuk (Botan Cûdî) ên HPG'î ku
di 26'ê texabê li Şirnexê jiyana xwe ji
dest dan ji aliyê hezaran welatiyan ve
hatin oxirkirin. Li navçeya Silopî ya
Şirnexê cena zeyên gerîlayên HPG'ê
Musa Ongun (Kamuran Cûdî) û Gabar
Tutuk (Botan Cûdî) ku di 26'ê texabê li
Şirnexê jiyana xwe ji dest dayîn ji aliyê
hezaran welatiyan ve hatin oxirkirin.
Piştî 4 rojan cenazeyên gerîlayên

HPG'ê Ongun û Tutuk ji aliyê malbatên
wan û endamên MEYA-DER'ê ve li
Şirnexê hatin wergirtin. Cenazeyên
Ongun û Tutuk di têketina bajêr de ji
aliyê sedan welatiyan ve hat pêşwa -
zîkirin û anîn Mizgefta Mekkeyê ya li
taxa Kobanê. Li vir bi hezaran welati -
yan cenazeyên her 2 gerîlayan bi diruş-
ma, "Şehîd namirin pêşwazî kir. Piştî li
mizgeftê wecîbeyên olî hatin pêkanîn
ciwanan cenazeyên her 2 gerîlayan
hildan ser milê xwe û li gel Par-

lementerên HDP'ê yên Şirnex Aycan
İrmez û Faysal Sariyildiz, hevşaredarên
Silopî, hevserok û rêveberên HDP/ -
DBP'ê yên herêma Şirnex û nûnerên
Saziyên Civaka Sizîl bi hezaran welatî
ber bi Goristana Şehîdan a li taxa
Kobanê ve meşiyan. Di meşê de
wêneyên Rêberê Gelê Kurd Abdullah
Ocalan, Fermandarê PKK'ê Mahsum
Korkmaz (Egîd) û gerîlayên HPG'ê
Ongun û Tutuk hatin hilgirtin. Di meşê
de bê navber diruşmên, "Şehîd

manirin" , "Bê Serok jiyan nabe" , "Ey
şehîd xwîna te li erdê namîne" û "Kujer 

Erdogan" hatin berzkirin.
Piştî ku bi hezaran welatî gihiştin

goristanê ji bo cangoriyên azadî û
demokrasiyê deqeyek rêzgirtin pêk
anîn û Hevserokê MEYA-DER'a Cizîrê
Mele Qasim Yigit sersaxî ji malbatan û
hemû gelê kurd re xwest.  Yigit diyar kir
azadî û aştiya gelên rojhilata navîn di
destê Rêberê Gelê Kurd Abdullah Oca -
lan de ye û axaftina xwe wiha berde-

wam kir; "Ji bo azadiya Rêber Apo ji her
demê pêtir hewceyî bi berxwedanê
heye. Ji ber ku temînata azadî û aştiya
rojhilata navîn encax bi destê 

Rêber Apo pêk were."
Parlamenterê HDP'ê Faysal Sariy-

ildiz di kesayeta gerîlayê HPG'ê Ongun
û Tutuk de hemû cangoriyên Kurdis-
tanê bi bîr anîn û wiha axivî; "Berx -
wedana li hember mêtîngeriya sed
salan îro bûye peywira zarokên gelê
kurd û em ji vê peywirê re amade ne.
Gelê kurd 40 sal in li ber xwe dide, şerê
herî rûmet jî meşand berdêlên herî
giran jî da. Îro ji bo ku aştiyek mayînde
ya ji bo hemû gelan amade ye. Divê
dagirker vê yekê baş fam bikin. Ji ber
ku gelê me him ji bo aştiyê him jî ji bo
berxwedana azadiyê amade ye."

Sariyildiz anî ziman ku êdî gelê kurd
desthilatdariya ku li ser tê meşandin
qebûl nake û wiha dirêjî da axaftina
xwe; "Gelê me ji bo jiyanek rûmet
amade ye lê hûn her roj zarokên me li
çiyan, li kolanan qetil bikin ev gel vê
yekê qebûl nake. Em êdî dagirkeriya
we ya li ser axa xwe qebûl nakin.
Dayîkên heftê salî heya zarokên heft
salî li kolanan li ber xwe didin êdî ev gel
zordariya we qebûl nake." Sariyildiz
herî dawî sersaxî ji malbatan re xwest û
got ku ew bi şehîdbûna zarokên kurd
ser bilind in. 

Bavê Tutuk, Sait Tutuk û bavê
Ongun, Huznu Ongun jî gotin ku zaro -
kên wan ne şehîdên malbatê ew
şehîdên hemû gelê kurd in." Piştî axafti-
nan cenazeyên gerîlayên HPG'ê On -
gun û Tutukbi diruşmeya, "Şehîd
namirin" hatin definkirin.  (no-sbk/sa)

Cenazeyên Ongun û Tutuk ên HPG'î ji aliyê hezaran ve hatin oxirkirin" W ê  d e m ê  b i l a  
gel serok hilbijêre"

EFRÎN (DÎHA) - Fermandarê YPG'ê
yê Nusayrî Çekdar Arap diyar kir ku
Şoreşa Rojava ji gelan re bû hêvî û
heke şoroş têk biçe dê hêviya gelan jî
têk biçe. Arap bersiva gotinên "paqijiya
nîjadî" dikin a li hemberî gelê ereb tê
gotin jî wiha da: "Heke tiştekî wisa heba
di serî de ez dê li hemberî vê yekê der-
ketibûm. Heke tiştekî wisa hebe min li
vir şer nedikir. Ereban li her derê di
nava YPG'ê de cih girt. Li her derê
komunên wan hene. Ev yek tê wateya
rastiyan belavajî bikin in. Dixwazin
yekîtiya me xirab bikin."

Gelên Rojava di pêvajoya şoreşê ya
di 19'ê tîrmeha 2012'an de dest pê kir bi
armanca jiyana wekhev, azad û
demokratîk rêxistin bikin di nava YPG û
YPJ'ê de cih digirin û an jî cuda rêx-
istinên xwe ava dikin û têkoşîna paratin
û pêşxistina şoreşê didin. Ji wan kesan
yek jî Fermandarên YPG'ê Çekdar Arap
ê ji elewiyên ereb ê Nusayriyê ye. Arap
diyar kir ku divê gelên erep û Nusayrî di
nava Şoreşa Rojava de cih bigirin.

Mala hem û şoreşgeran: Rojava
Arap anî ziman ku ji navçeya

Samandagi ya Hatayê ye û Şoreşa
Rojava weke duyemîn Şoreşa Ekîmê
ye. Arap da zanîn ku Şoreşa Rojava
hêviya hemû gelên bindest e û divê ev
şoreş her tim li ser piyan be û heke
şoreş têk biçe dê hêviya hemû gelan
têk biçe. Arap bilêv kir ku Şoreşa Roja-

va tenê ya kurdan nîn e ya hemû gelên
Rojhilata Navîn e û Rojava mala hemû
şoreşgeran e û wiha got: "Ji ber wê
yekê çi be bila bibe em dê wê biparêzin.
Em ji bo rûmeta gelê xwe dê her tiştî
bikin. Ez ereb im di heman demê de
elewî me û yanî nasnameya min a
Nusayrî heye."

'Ez şoreşgerê Kurdistanê me'
Arap destnîşan kir ku li erdnîgariya

Rojhilata Navîn gel di nava hev de
mezin bûn û pêşnaseya ji wî re tê gotin

a "şervanê enternasyonalîst" red kir û
wiha axivî: "Erdnîgariya Kurdistanê
heya Îskenderunê dirêj dibe. Wê têgehê
di wê wateyê de bikaranîn ez rast
nabînim. Em ji Ewropa û Asyayê
nehatin vir. Antakya li ber serê Kurdis-
tanê ye. Em gelên heman erdnîgariyê
ne. Ez şoreşgerek im û cih û warê
şoreşgerekî tuneye."

'Yên dînamîk kurd in'
Arap derbirî kir ku di utopyaya wan

de navê şoreşê Rojava ye û kêmasiyên
wan hene lê dê wan ji holê rabikin û dê
pergala ji Rojhilata Navîn re bibe model
pêk bînin. Arap diyar kir ku li Rojhilata
Navîn herî zêde kurd hatin tepisandin û
di heman demê de gelê herî dînamîk
gelê kurd bûn û li Rojhilata Navîn rolekî
gelek mezin dilîzîn.

'Erep li herderê YPG'î ne'
Arap anî ziman ku bi taybet divê

ciwanên Samandagi di nava Şoreşa
Rojava de cih bigirin û got ku heke
Şoreşa Rojava bikeve dê ewil elewiyan
qetil bikin. Arap da zanîn ku ji ber vê
yekê divê elewî vê şoreşê weke
destkeftiyên xwe bibînin û wiha bersiva
gotinên li hemberî ereban "paqiya
nîjadî" dikin da: "Heke tiştekî wisa heba
di serî de ez dê li hemberî vê yekê der-
ketibûm. Heke tiştekî wisa hebe min li
vir şer nedikir. Ereban li her derê di
nava YPG'ê de cih girt. Li her derê
komunên wan hene. Ev yek tê wateya
rastiyan belavajî bikin in. Dixwazin
yekîtiya me xirab bikin."
'Em ala Mahîran û Denîzan dihejînin'

Arap balkişand ser gotinên hêzên
çepgir ên Tirkiyeyê yên têkildarî Şoreşa
Rojava yên "Şoreş nîn e" ev gotin
rastiyê nîşan nadin û ew ala Mahîr û
Denîzan dihejîne û dê li her derê wê alê
bihejîne. (bd)

Êrişên firokeyên cengî yên hevpey-
manan gelek terorîstên DAIŞê kuştin. Li
gorî jêderên herêmî ku firokeyên
hevpeymanên navnetewî li navçeyên
cuda cuda yên Musilê gelek terorîst
kuştin û bingehên wan tev wêran kirin.

Di wê barê de, berpirsê ragihandina
Yekîtiya Nîştimanî a Kurdistanê di Mal-

benda rêstinên Neynewa a YNKê Xe -
yas Sûrçî ragihand ku firokeyên cengî
yên hêzên hevpeymanên navnetewî bi
serokatiya Emerîkayê duhî şevê li
gundê Şîqreyê da ye û di encamê de,
hejmareke mezin ji terorîastên DAIŞê
hatine kuştin û cih û wargehên wan yên
leşkerî tev hatine rûxandin.

Fermandarê YPG'ê yê Nusayrî: Şoreşa Rojava ji gelan re bû hêvî

Êrişên hevpeymanan gelek terorîst kuştin
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Hewlêr (Rûdaw) – Şeşemîn civîna
partiyên siyasî yên Başûrê Kurdistanê li
ser kirîza serokatiyê dest pê kir. Civîna
îro li ser desthilatên serokê Herêma Kur-
distanê bin. Îro saet 11:00 li Hola Sead
Ebdullah a Hewlêrê, partiyên şirîkên
hikûmeta Kurdistanê ji bo cara şeşemîn li
ser kirîza serokatiyê dest bi civîna xwe
kirin. Di civîna îro de ti partiyên ne şirîkên
hikûmetê beşdar nebûn. Ew partî ji
şêwaza lidarxistina civînan nerazî ne û
naxwazin tevlî civînê bibin. Yek ji wan
partiyan, Bizava Îslamî ya Kurdistanê ye. 

Li ser vê yekê, berdevkê Bizava
Îslamî Ebdullah Wertê ji Rûdawê re got, li
gorî me şêwaza lidarxistina wan civînan
bûye sedema derketina rewşa niha. Li
gorî me, em hatine piştguhxistin lewma
em dixwazin civînê boykot bikin. 

Partiya Komunîst a Kurdistanê jî mîna
Bizava Îslamî hizir dike û dibêje, eger em

tevlî civînan bibûna îhtimala lihevkirinê
bihêztir û bileztir dibû lê ji ber ku em

hatine piştguhxistin, em tevlî civîna îro
nabin. Lê endamê Polîtburoya YNKê
Seidî Ehmed Pîre ji helwesta wan par-
tiyan nerazî ye û dibêje, divê hemû tevlî
civînê bibin çimkî eger tevahiya partiyan
beşdarî civînê nebin lihevkirin zehmet

dibe. Li gorî agahiyên Rûdawê, di civîna
îro de partiyên siyasî dê li ser desthilatên
Serokê Herêma Kurdistanê gotûbêj bikin.

Di civîna beriya niha de partiyên
siyasî li ser 13 xalên desthilatên Serok li
hev kiribûn. Li gorî peyamnêrê Rûdawê
Hêvîdar Ehmed, tê çaverêkirin ku di civî-
na îro de ew 6 desthilatên din ên serokê
Herêma Kurdistanê gotûbêjê bikin, ku
heta niha li ser wan neaxivî ne û xalên
herî cihê nakokiyê ne.

Hêvîdar Ehmed wiha got: “Eger aliyên
siyasî li ser wan 6 desthilatan bigihên
rêkeftinekê, dê tenê pirsa çawaniya hilbi-
jartina serok (ji gel yan ji parlamentoyê)
bimîne bo civînên bê.”

PDKê dibêje, divê sîtema hilbijartina
serok wek niha bimîne û her car serok ji
aliyê xelkê ve were hilbijartin, lê (Goran,
YNK, Yekgirtû û Komela) dibêjin divê
sîstem were guhertin û serok ji aliyê par-
lamantoyê were diyarkirin, lê berpirsên
PDKê dibêjin eger derbarê vê yekê de

tifaqek çênebû, bila gel li ser vê yekê bir-
yarê bide. Li gorî agahiyên Rûdawê, yek
ji wan 6 desthilatên ku dê îro bên
gotûbêjkirin, Fermandehiya Giştî ya
Hêzên Çekdarî ye, ku PDKê tekez li ser
wê yekê dike ku ew desthilat di destê
serokê herêmê de bimîne û aliyên din jî
dibêjin bila ew desthilat bikeve destê
serokwezîrê Herêma Kurdistanê. Herwi-
ha desthilatê din ku nakokî li ser wê jî
heye, desthilata damezrandina dadweran
e, ew alî (Goran, YNK, Yekgirtû û Kome -
la) dibêjin ji ber ku desthilata dadweran
serbixwe ye, bila damezrandina dadwer-
an di destê dadweran de be, ne di destê
serokê Herêma Kurdistanê. Li gorî aga -
hiyên Rûdawê, herwiha di civîna îro de,
dê pêwendiyên derve yên Herêma Kur-
distanê werin gotûbêjkirin, ku ew (Goran,
YNK, Yekgirtû û Komela) dibêjin bila ne bi
tenê serok biryarê li ser pêwendiyên Kur-
distanê ligel welatan bide û ne bi tenê
şandên herêmê bo derve, pêk bîne.

Partiyên Başûr desthilatên serok gotûbêj dikin

Qamişlo (Rûdaw) - Banka çandinyê
ya ser bi hikumeta Sûriyê li bajarê
Serêkaniyê yê Rojavayê Kurdistanê ji
destpêka mûsimê çandiniyê (demsal) ve
û heta niha 2 milyar lireyên Sûriyê weke
nirxê genim û ceh pêşkêşî cotkaran kir.

Birêvebirê Banka Çandiniyê ya Hik-
mumeta Sûriyê li Serêkaniyê Mihemed
Yûsif Hecî Ehmed ji ajansa fermî ya
Sûriyê re ragihand, banka wan ji destpê-
ka mûsima çandiniyê û heta niha 7 beş ji
pereyên berhemên çandiniyê pêşkêşî
cotkaran kirine û ew li benda beşa 8emîn

in. Mihemed Yûsif Hecî Ehmed herwiha
got, niha fatorên bi nirxê 500 milyon
lîreyên Sûriyê hatina amade kirin û heger
pere ji Şamê werin, dê weke beşa 8emîn
bi ser cotkaran ve were parve kirin.

Herweha Birêvebirê Banka Navendî
ya Sûriyê li Hesekê Ilyas Murî ragihand,
ku 2 milyar û 200 milyon ji bo meaşên
karmendên dewletê û bankên çandiniyê ji
Şamê gihiştiye wan û dê bi ser karmend
û cotkaran ve were parvekirin.

Ilyas Murî ji ajansa fermî ya Sûriyê re
eşkere kir, ku dê di çend rojên bê de

beşekî din ji pereyan ji Şamê bighêje wan
û dê pêşkêşî hemû bankên çandiniyê yên
wê parêzgehê bikin. Îsal piraniya
cotkarên kurd berhemên xwe yên çan-

diniyê nefirotin hikumeta Sûriyê û dixwest
rasetrast fatorên xwe bistînin û baweriya
bi hikumetê ne dihat, lê niha hikumeta
Sûriyê dixwaze car din baweriya cotkaran
vegerîne. Heta niha li parêzgeha Hesekê
14 milyar û 871 milyon lîreyên Sûrî weke
nirxê berhemên çandiniyê yên cotkarên
kurd hatine pêşkêş kirin. Tevî ku PYDê
dibêje,  “Şoreşa 19ê Tîrmehê” lidarxistiye
û Xweseriya Demokratîk ragihandiye, lê
heta niha hikumeta Sûriyê tevî karmend û
dezgehên xwe yên fermî li bajarên di bin
destê PYD de karên xwe dikin û rênima û
biryarên hikumeta Sûriyê yên îdarî weke
berê têne bicî kirin.

Hikûmeta Sûriyeyê pereyên cotkarên Rojava pêşkêş dike

Helbestvanê rûsayî navdar Mîxayîl
Lêrmontov (1814-841) usan jî dîhare wek

wênekêşekî xweyşuret û zapitekî rûsayî
esilzade.

Ew di 27 salîya xwe da hate kuştinê.
Her kes dizane, ku ev helbestvanê xweyê
dilê nazik û merîfeta mezin çawa û ji bo çi
jîyana xwe zû dest daye: ew 15-ê tîrmehê
sala 1841-ê li bajarê Pyatîgorskê (bakûrê
Kavkazyayê) di dema gulleberîhevdanê
da ji hêla Nîkolay Martînov va hatîye
kuştinê. Mîxayîl Lêrmontov berî kuştina
xwe, hema li vî bajarî wênekî dikşîne, ku
heya niha jî bala her kesî radikşîne li ser

xwe: ya wênekêşan, ya pêşekzanan, ya
maşoqên mîrata wîye wêjeyî, xasma ya
pispor û zaneyên jîyannîgarîya wî.

Lêrmontov li bin vî wêneyî, bi destê
xwe bi firansî û bi hubra şîn nivîsye:
«Kurde» (yanê kurd). Li bin vî wêneyî li
ser milê çepê ewî îmze kirye: «Lêrmon-
tov». Di vî wêneyî da ewî Alêksandr
Stolîpîn bi cilên kurdan bi hubir û firçê
kişandîye. 

Kî ye Alêksandr Stolîpîn? 
Ew kurmamê bavê Mîxaîl Lêrmontov

û hevalê Lêrmontîvî nêzîk bû. Di nava
koma heval û hogirên Lêrmontov da Alêk-
sandr Stolîpîn ra digotin «Mongo». Li gorî
agahdarîyên lêkolîneran ev navê zêde
Lêrmontov bi xwe kurmamê bavê xwe
ango hevalê xwe kirîye.

Carekê Lêrmontov li ser textê nivîsarê
yê vî kurmamê bavê xweyî cîwanî bedew
pirtûka bi zimanê firansî ya «Rêwîtîya
Mongopark» dibîne û bi henek navê vê
berhema firansî (bi şêweyê kurt–Mongo)
li Alêksandr Stolîpîn dike. Hema ev
Stolîpîn-Mongo jî dû ra dibe şedekî kûşti-
na Lêrmontov…

Gelo ji bo çi helbestvanê navdar ev
wênyê hevalê xwe nav kirye «Kurd»? 

Dibek ev jî navekî Stolîpîn-Mongo yê
zêde yê duda bûye? 

Dibek ji ber wê yekê, ku Mongo di vî
cil û bergî da notla kurdane? 

Ev cil û bergên kurdan Lêrmontov ji ku
peyda kirye?

Bersiva van pirsan sedî-sed heya niha
kes nizane. Lê tiştek eşkere ye: Mîxayîl
Lêrmontov li ser kurdan baş zanibûye,
belkî hinek zapitên kurdan ra jî nas bûye.
Wek tê dizanin, di dema şerên rûsa-
farizan û rûsa-tirkan (yên salên 1827-28-
an û 1828-29-an) kurdan jî di nav refên
leşkerên rûsan da li dijî tirkan û farizan
şer kirine...

Sala 1993-an helbestvanê meyî
naskirî, doktorê wêjezanîyê Çerkezê Reş
(rehma Xwedê li hevalê me be) di hej-
mara 2-an ya kovara «Kurdistan rapor»
da bi rûsî li ser vî wêneyî gotareke biçûke
balkêş nivîsîye. Ew gotar sala 2009-an
usan jî di malpera kurdist.ru da hatîye
weşandin. Dêmek, Çerkezê Reş di gotara
xwe da dinvîse, wekî ev wêne heyanî
destpêka sedsala 20-î ne dîhar bûye. Ev
wêne li bal mirovên dûr yên Mîxayîl Lêr-
montov hatîye parstinê. Li ser vê yekê
do ta kurê kurapê Lêrmontov–Akîm Şan-
Gîrêy ya bi navê Yêvgênya Şan-Gîrêy di
nama xwe ya 20-ê îlonê sala 1916-an
dinvîse (ev name di mûzêxana Lêrmon-
tov da heye): «Ez dixwezim her eşîyakî

M. Lêrmontov bê parstinê. Ez we agah-
dar dikim, ku li bal birazyê min–Alêksêy
To karyêv, yê ku vê gavê li Pyatîgorskê di -
mî ne, albomek heye. Ew alboma pîrka wî
Na dêjda Şan-Gîrêy ye… Di wê labomê
da wêneyê bi destê M. Lêrmontov niqi -
şan dî heye. Ew wêneyê balkêş yê Mon -
go-Stolîpîne bi cil û bergên kurda ye»…

Lê dîsa pirsê em dine xwe: gelo ev cil
û bergên kurdan Lêrmontov ji ku peyda
kirye? Eşkere ye, ku li meha gulanê sala
1841-ê Mîxayîl Lêrmontov û Alêksndr
Stolîpîn-Mongo li Pyatîgorskê bûne. Û ew
wêne wê demê hatîye kişandinê. Ûsa jî
dîhare, ku Lêrmontov û Stolîpîn piştî 20-ê
gulanê sala 1841-ê (lê 15-ê tîrmeha wê
salê Lêrmontov tê kuştinê) di mala zapitê
leşkerê rûsan V. Çîlayêv mane. Wê demê
wana ew mal kirê kiribûn. Xwedîyê vê
malê V. Çîlayêv tevgelê şerên rusa-tirkan,
rûsa-farizan yê wê demê bûye. Tê xûya
hema di mala vî Çîlayêv da jî ew cil-
bergên kurdan hebûne, yên ku Çîlayêv
wextê wan şeran ji kurdan wergirtîye.

Kê dizane, dibek hema kurdan–
tevgelên wan şeran wê demê li Pyatî-
goriskê bûne û bi xwe ew cil wek dîyarî
dane Lêrmontov û hevalên wî? Ne
dîhare. Lê divê em dîroka wî wêneyê
dîrokî pirî-hindikî baş bizanibin…

Prîskê Mihoyî.
29.08.2015.

Hewlêr (Rûdaw)- Çend çekdarên nenaskirî
li bajarê Mûsilê êrişî baregeha radyoya DAIŞê
kirin û reviyan. Berpirsê Ragihandina
Şaxa 14 ya Partiya Demokrat a Kurdis-
tanê (PDK) li Mûsilê Saîd Memozînî ji
Rûdawê re ragihand: “Derengiya şeva
borî, 2 çekdarên nenas kirî baregeha
sereke ya radyoya DAIŞê li nava Mûsilê
dan ver guleyan û piştre reviyan.” Saîd
Memozînî wiha got: “Di wê êrişê de ti
ziyanên canî derneketin û ew herdu çek-
dar jî nehatin girtin, lê çekdarên DAIŞê
dest bi gerînê li wan kirin.” Tê zanîn ku
hin alî û girûp li nava Mûsilê hene ku li dijî
DAIŞê ne û carna li wir êrişî çekdarên
DAIŞê dikin.

Ji aliyekî din ve, li gorî zanyariyên Rûdawê,
roja 28ê vê mehê 2 girûpên DAIŞê li navçeya

Beac a rojavayê Mûsilê pevçûn û nêzîkî 20 kes
ji hev kuştin. Roja 10ê Hezîrana par, piştî ku

Artêşa Iraqê ji Mûsilê vekişiya, çekdarên
DAIŞê destê xwe danîn ser wî bajêrî û roja 22ê
Îlonê jî radyoyek bi navê Dewletî Îslamî vekirin.

Nivîseke Prîskê Mihoyî

Radyoya DAIŞê dan ber guleyan
Stenbol (Rûdaw)- Nûnerekî kurd

di Îtîlafa Niştimanî ya Dijbereya
Sûriyê ragihand ku, ewê pirsa kurd li
ser maseya Nûnerê taybet yê
Neteweyên Yekbûyî Staffan de Mis-
tura deynin û di dema gotûbêjkirina
pêşeroja Sûriyê de wê pirsê jî
gotûbêj bikin.

De Mistura di 29ê Tîrmehê de
pilanek ji bo çaresiriya pirsgirêkên
Sûriyê ragihandibû. Li gor wê pilanê
De Mistûra ji aliyên şer daxwaza
muzakereyan dike û dixwaze li nava
Sûriyê herêmên ku agirbest hatine
ragihandin bên ava kirin. 

Dijbereya Sûriyê ji ber ku ew
pilan cih dide mana Beşar Esad,
heta niha vê pilanê red dike.

Endamên Îtîlafê ji bo ku derbarê
pilanê de nêrînên xwe zelal bike, li
Stenbolê civiya. Endamê kurd di
Îtîlafê de, Fûad Elîko ji Rûdawê re
ragihand: “Yek ji van xalên ku dê
gotûbêj li ser çêbibe, avakirina
komîteyeke siyasî û destûrî ye, ku
şêweyê Sûriya bê zelal bike. Herwi-
ha pirsa kurd jî dê li ser maseyê be
û were gotûbêjkirin.”

Heta niha di serî de welatên
weke Amerîka û Rûsya piştgiriya
pilana De Mistûra dikin, lê Tirkiye û
Erebistana Siûdî û hin dewletên din
li hember vê pilanê nerazîbûnan
tînin ziman, ew jî ji ber mana Esed.
Tê çaverêkirin ku îro Îtîlaf derbarê
vê planê de helwesta xwe zelal bike.

Pirsa kurd li ser maseya De Mistura dibe
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"Edremit Belediyesi, Eş başkan Sevil
Rojbin Çetin’in tutuklanmasının ardından
belediyeye bağlı hizmet binalarına “İrademe

Dokunma “ pankartları astı. "
24 Ağustos tarihinde Edremit Belediyesi

Eş Başkanı Sevil Rojbin Çetin’in Terörle
Mücadele ekipleri tarafından Edremit Bele -
diyesi hizmet binasından gözaltına alınarak,
tutuklanmasının ardından; belediye tarafın-
dan belediye hizmet binalarına “İrademe
Dokunma” pankartları asıldı. Edremit Bele di -
yesi, Eş Başkanları Sevil Rojbin Çetin’in
tutuklanmasına tepki amaçlı Edremit Bele di -
yesi hizmet binalarına ‘İRA DEME DOKUN-
MA !’ sloganının yazılı olduğu veEş Başkan
Çe tin’in fotoğrafının bulunduğu büyük pan -
kartlar 2 hizmet binası ve garaj alanına asıldı.

Avrupa'ya çıkarma
yapan HDP Eş Başkanı
Demirtaş, dün Avustu-
rya'nın başkenti Viyana'-
daydı. Demirtaş'a üst
düzey ağırlama dikkat
çekti. Avusturya Cumhur-
başkanı Heinz Fischer'le
bir araya geldi. Fischer,
Hofburg Sarayı'nda kabul
etti. Viyana'daki görüşm-
eye HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı
Nazmi Gür, HDP Avrupa Temsilcisi
Eyyup Doru ve DBP Eş Genel Başkanı

Kamuran Yüksek de katıldı. Söz
konusu görüşme, basına kapalı olarak
gerçekleşti. (haber7.com)

Edremit Belediyesi'nden 'İrademe Dokunma' Mesajı Demirtaş Avusturya'da Saray'ın ağır misafiri

"Erdoğan'dan ölen askerin kızkar -
deşine: Ağabeyin de bu mesleği seçme-
seydi Askeri aracın patlatılması sonucu
hayatını kaybeden uzman çavuş Hakan
Aktürk’ün kayınvalidesi, Erdoğan'la
şehidin kız kardesi arasında telefonda
geçen diyaloğu anlattı."

Siirt’in Şirvan-Pervari karayolu üzer-
ine yerleştirilen el yapımı patlayıcının,
askeri aracın geçişi sırasında patlatılması
sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş
Hakan Aktürk’ün kayınvalidesi, Osma -
niye'de incelemelerde bulunan CHP
heyetine, Cumhurbaşkanı Erdo ğan'la
telefonda geçen diyaloğu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Senin
Bilal'in de böyle bayrağa sarılı gelirse bizi
anlarsın. Senin oyların azaldı diye bizim
çocuklarımızın, ağabeylerimizin bedel

ödemesi mi lazım" diyen Aktürk'ün kız
kardeşine, Erdoğan'ın yanıtının "Ağa -
beyin de bu mesleği seçmeseydi" olduğu
söylendi.

'AĞABEYİN DE BU MESLEĞİ
SEÇMESEYDİ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu'nun talimatıyla Osmaniye'ye
giden Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba ve Grup Başkan Vekili Özgür
Özel'in de aralarında bulunduğu CHP
heyetiyle görüşen Hakan Aktürk'ün kayın-
validesi Emine Küçüktamer, cenaze son-
rası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi-
lerini aradığını belirterek, şunları anlattı: 

Bir telefon çaldı. Kızım açmadı tele-
fonu, şehidin kız kardeşi telefonu açtı.
Arayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo -
ğan'dı. Şehidin kız kardeşi 'Kimsin sen?

Cumhurbaşkanı mısın Başbakan mısın?'
dedi. 'Cumhurbaşkanıyım' dedi. Şehidin
kız kardeşi ise 'Senin Bilal'in de böyle
bayrağa sarılı gelirse bizi anlarsın. Senin
oyların azaldı diye bizim çocuklarımızın,
ağabeylerimizin bedel ödemesi mi lazım'
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'Ağa -
beyin de bu mesleği seçmeseydi' dedi.
Değil cumhurbaşkanı, 60 yaşındaki bir
insanın söyleyeceği bir söz mü bu?
Şehidin kardeşi ise 'Meslek mi koydunuz

ki, herkes memleketini terke -
dip de gitmezdi.' diye konuş-
tu. Yaşanan bu olayların
ardından dama dı gibi uzman
çavuş olan kendi oğlunu da
istifa etmesi için bu sabah
görev yerine gönderdiğini
anlatan kayınvalide Küçük-
tamer, "Uzman Çavuş oğlum
görevinden ayrılacak, bugün

istifasını verecek. Şim diye vermiştir belki
de. İkinci bir acı daha yaşamak istemiyo-
rum. Oğlumun başına da bir iş gelirse
ikimizi beraber gömmeleri lazım. Savaş
ise hep beraber gidelim. 1. Dünya
Savaşı'nda, Çanakkale Savaşında nice
kadınlarımız gitti. 

Biz de gideriz. Ama savaş yok, bir şey
yok ortada, herkes koltuğunda rahat otu-
racak diye neden bizim çocuklarımız
ölsün?” dedi.

Erdoğan 'Ağabeyin de bu mesleği seçmeseydi'

" Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdo ğan çözüm süreci ile ilgili çok
konuşulacak bir açıklama yaptı."

Başbakan Yardımcısı ve ‘çözüm
süreci’nin en aktif isimlerinden olan
Yalçın Akdoğan, çözüm süreci ile
ilgili itifar gibi bir açıklama yaptı.
Akdoğan, TRT Haber ‘de katıldığı
tele vizyon programında bölge in -
sanın HDP’ye oy verdiği için çözüm
sürecinin bittiğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan HDP’nin aldığı oylar
nedeniyle AKP’nin tek başına iktidar
olamadığını ve bu nedenle Türki -
ye’de istikrar ve güvenin yittiğini ileri
süren Akdoğan, şöyle konuştu:

“HDP’ye dönük eleştiriler, Çözüm
Süreci için AKP’nin ne kadar gerekli
olduğu veya AKP’nin iktidar ola-
bilmesi için bir kaç puanın çok önem-
li olduğu ve rehavete kapılmamak
lazım gibi bir takım uyarılarda bulun-
dum. Seçimden sonra çoğunun
maalesef doğru çıktığını gördük.
AKP iyi bir oy almasına rağmen tek
başına iktidar olamadı. ‘Güven ve
istikrarın devamı AKP varsa, bu

varsa, AKP varsa Çözüm Süreci var’
derken bu bir tehdit değildi. AKP
güçlü bir şekilde iktidar olmadığı
zaman kim yapacak bunu? Bölgede

insanlar HDP’ye oy verdiler, Çözüm
Süreci için oy verdiler, ortada süreç
yok. HDP bunu yapabiliyor mu?
Yapamıyor. Kim yapabiliyor bunu?
Güçlü bir AKP iktidarı yapabiliyor.
Çünkü o başlattı, o sürdürüyor.”

HDP’ye, Cumhurbaşkanı Erdo -
ğan’ı ve “çözüm sürecinin aktörlerini”
hedef alan “paralel yapı”, “ulusalcı
kesimler” ve “statükocu blok” olarak
adlandırdığı çevreye kendini kul-
landırmak suçlaması yönelten

Akdoğan, “Buradan nasıl Çö züm
Süreci’nin hayrına bir sonuç bekliy-
orsun? Ben bunu eleştiriyordum.
Eleşti rirken de HDP barajı geçmiş
geçmemiş değil mesele. Bütün
eleştirilerim sürecin selameti içindi.
Süreç için bu kadar emek verdik.
Demokratik Açılım Süreci, Milli Birlik
Kardeşlik Süreci, Oslo’da yaşanan-
lar ve Çözüm Süreci. Kürt kardeşler-
imizi kucaklamak için, bölgenin
gelişimi için, demokratik iklimin ıslahı
için birçok çaba yap tık” ifadesini kul-
landı. HDP’nin PK K’ya yaptığı
eylemlere son verme çağrısı sorulan
Akdoğan, şöyle yanıt verdi:

“Hep şunu söyledim seçimden
önce silah yukarı gidecekse siyaset
aşağı gidecek. İkisi birden yükselirse
burada bir sorun var demektir.
HDP’nin barajı geçmesine ben ilke-
sel olarak eleştiri getirmedim. Sen
bir taraftan yükselirken diğeri de yük-
selirse, silah da etkisini sürdürmeye
çalışırsa burada bir problem olur.
Onlar maalesef bu tavrı ortaya koya-
madı. Artık silah tamamen devre dışı
kalmalı.”

İşte seçime girecek partiler
Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 1 Kasım’da

yapılacak olan seçime 29 partinin gireceğini duyurdu.
YSK, 26. dönem

genel seçimlerine ille -
rin en az yarısında oy
verme günü olan 1
Kasım’dan en az 6 ay
öncesi itibariyle teşkilat
kurmuş ve büyük kon-
grelerini yapmış olan
siyasi partilerin 29’u -
nun seçime gireceğini
kararlaştırdı. Yargıtay
Cumhuriyet Başsav -
cılığı’nın verilerine göre ise 13 Temmuz itibarı ile
Türkiye’de 97 faal siyasi parti bulunuyor.

Seçime girecek partiler şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Partisi, Bağım-

sız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk
Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Gelişim Partisi,
Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi,
Genç Parti, Hak ve Adalet Partisi, Hak ve Özgürlükler
Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkın Yükselişi Partisi,
Halkların Demokratik Partisi, İlk Parti, Komünist Parti,
Liberal Demokrat Parti, Merkez Parti, Millet Partisi, Millet
ve Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakâr
Yükseliş Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Saadet
Partisi, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi,
Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi.

Yalçın Akdoğan'dan çözüm süreci itirafı!

YSK'nın, 26. dönem milletvekili genel
seçimi için hazırlanan takvimine göre,
milletvekili aday listeleri 18 Eylül'de
YSK'ya verilecek, kesin aday listeleri 28
Eylül'de ilan edilecek. Yüksek Seçim
Kurulunca (YSK) 1 Kasım'da yapılacak
26. dönem milletvekili genel seçimi için
hazırlanan takvim kapsamında seçimin
başlangıcı 31 Ağustos olacak.

1 Kasım'da yapılacak milletvekili
genel seçimi için hazırlananseçim takvimi
YSK'nın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, siyasi partiler aday lis-
telerini 18 Eylül'de YSK'ya verecek, kesin
aday listeleri 28 Eylül'de ilan edilecek.
Yurtdışında ve gümrük kapılarında oy
verme işlemi ise 8 Ekim'de başlayacak.

Seçim takviminin bazı önemli aşa-
maları şöyle:

2 Eylül: Muhtarlık bölgesi askı listeleri
saat 08.00'de askıya çıkarılacak. Tutuklu
ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri
de güncelleştirilmek üzere askıya

çıkarılacak. Yurtdışı seçmen kütüğü
"www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek
ve itirazlar başlayacak. "www.ysk.gov.tr"

adresinden bina bazında seçmen kayıt-
larının sorgulanmasına başlanacak.

10 Eylül: Muhtarlık bölgesi askı lis-
teleriyle tutuklular ve taksirli suçlardan
hükümlülere ilişkin askı listelerinin askı-
dan indirilmesi ve yapılacak itirazların son
günü. Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün,

www. ysk.gov.tr adresinden yapılan ila -
nının sonlandırılarak bu durumun tutanak
altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen
Kütüğüne yapılacak itirazların son günü.

13 Eylül: Siyasi partilerin birleşik oy
pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle
ilgili kura çekimi.

18 Eylül: Siyasi partilerin genel
merkezlerinin, seçime katılacakları seçim
çevrelerine ait aday listelerini YSK
Başkanlığına alındı belgesi karşılığında
DVD ve kağıt ortamında en geç saat
17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

20 Eylül: Yurtiçi ve yurtdışı seçmen
kütükleri kesinleştirilecek. Yurtiçi seçmen-
lerin oy vereceği yer ve sandıklar belirle -
necek. Yurtdışı seçmenlerin oy kullana cak -
ları temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgileri
www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecek.

22 Eylül: Siyasi partilerin aday listeleri
ile bağımsız adayların başvuru evrakın-

daki eksiklikleri tamamlamalarının ve
bağımsız adayların adaylıktan vaz -
geçmelerinin son günü.

28 Eylül: Siyasi partilerin seçim çev -
releri itibarıyla milletvekili kesin aday lis-
teleri ile bağımsız adaylar radyo, televizy-
on, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

8 Ekim: Yurtdışı temsilciliklerde ve
gümrük kapılarında oy verme işlemine
başlanacak.

13 Ekim: Başvuran siyasi partilerin rad -
yo ve televizyonda yapacakları propagan-
da konuşmalarının yayın ve zaman
sıralarının belirlenmesi için kura çekilecek.

22 Ekim: Propaganda serbestliği ve
bir kısım seçim yasakları başlayacak.

25 Ekim: Yurtdışı temsilciliklerde oy ver -
me işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon
propaganda konuşmaları başlayacak.

31 Ekim: Seçim propagandası saat
18.00'de sona erecek. hurbakis.net

Milletvekili aday listeleri 18 Eylül'de YSK'ya verilecek
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New York Times gazetesinde bugün
ABD'nin eski Türkiye büyükelçisi Eric
Edelman imzalı bir yazı yayımlandı. Edel-
man ABD yönetiminin Türkiye ile yaptığı
son anlaşmayla Kürdleri gözden
çıkardığını belirtti.

BasNews/Haber Merkezi – New York
Times gazetesinde bugün ABD’nin eski
Türkiye büyükelçisi Eric Edelman imzalı
bir yazı yayımlandı. Edelman ABD yöne-
timinin Türkiye ile yaptığı son anlaşmayla
Kürdleri gözden çıkardığını belirtti.

ABD’nin Türkiye’yle tehlikeli pazar lığı”
başlığı taşıyan yazıda Eric Edelman,
İncirlik Üssü’nün Suriye ve Irak’a yönelik
hava saldırılarında Amerikan güçleri
tarafından kullanılmasına uzun müzak-
ereler sonucunda izin verilmesinin uzun
vadede ağır bedelleri olabileceğini ileri
sürüyor. Emekli Büyükelçi Edelman’a
göre bu anlaşma gerek ABD’nin IŞİD
karşıtı operasyonlarının başarısını,
gerekse Türkiye’nin istikrarını olumsuz
etkileyebilir. Eric Edelman, Türkiye’nin
tutumunu değiştirmesi ve ani bir adımla
İncirlik Üssü’nü ABD güçlerine açma
kararının, Ankara’nın Suriye stratejisinde
köklü bir değişiklikten değil de iç siyasi
kaygılardan kaynaklandığını savunuyor.
Obama yönetimi, Türkiye’nin üst düzey
toplantılara katılımını sınırlandırmalı, isti-
hbarat paylaşımını azaltmalı. 2003-2005
yılları arasında Ankara’da büyükelçilik
yapan, ardından Savunma Bakanlığı’nda
politikadan sorumlu bakan yardımcılığı

görevinde de bulunan Eric Edelman şöyle
yazıyor: “İncirlik Üssü’nün kullanımına
izin verilmesinden kısa süre sonra
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Kürd hedeflerine bir dizi hava saldırısı
başlattı. Çözüm yoluna girilmişken çatış-
malar yeniden alevlendi. Türkiye,
ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki en güve-
nilir müttefiki olan Suriyeli Kürdleri de sert
saldırılar düzenledi. Bu durum işleri daha
da karıştırdı.” ABD ve Türkiye’nin Suriye
politikalarında, Esad rejimi devrilirse
ülkenin nasıl bir hal alacağına dair farklı
vizyonların bulunduğunu belirten Eric
Edelman, “Washington’un politikası
tutarsız ve belirsizliklerle doluydu ama
daima çoğulcu, azınlık haklarının güvenc-
eye alındığı bir Suriye istedi. Türkiye ise
Esad’ın sert politikalarının ülkeyi radi -
kalleştireceğini erkenden fark etmekle
birlikte, Müslüman Kardeşler kökenli

kuvvetlerin yönettiği, Sünni ağırlıklı bir
Suriye arayışına girmesinin duruma fay-
dası olmadı” yorumunda da bulunuyor.

Yazı özetle şöyle devam ediyor:
“Türkiye’nin Sünni hakimiyeti yönün-

deki tercihi; Ankara’nın son dört yıldaki
esnek sınır politikalarını, radikal Sünni
grup El Nusra’ya verdiği örtülü desteği,
Musul düşene ve Batılı rehinelerin
kafaları kesilene dek IŞİD’i ciddiye alma-
masını da açıklıyor. “Erdoğan, partisinin
Haziran’daki genel seçimde parlamento
çoğunluğunu kaybetmesinden bu yana
ülkeyi erken seçimlere zorlamaya ve par-
lamentonun kontrolünü yeniden eline
geçirmeye odaklandı.

“Bunu yapmak için de Halkların
Demokratik Partisi’ni (HDP) terörist bir
cephe gibi göstererek karalamayı ve Mil-
liyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) oy çal-
mayı umuyor. Mevcut krizi paravan gibi
kullanarak Kürdistan Bölgesi’ndeki PKK
militanlarına hava saldırıları, Roja va’daki
PYD’ye topçu saldırıları düzenledi. Ayrıca
Türkiye’deki Kürdleri hedef alan yeni bir
baskı dalgası başladı ki bu da ülkeyi iç
savaşa götürme riski taşıyor.

“Bu strateji Erdoğan’a belki seçim
kazandırabilir. Ama IŞİD’e karşı yürütü len
savaşı ciddi şekilde baltalayacaktır. PKK
ile PYD arasındaki lojistiği ve iletişimi
engelleyerek Türkiye, IŞİD’le savaşan en
etkin kara gücü olan Kürdleri zayıflatmak-
tadır. “Uzun vadede Kürdleri gözden
çıkarmak, IŞİD’le mücadeleye büyük

zararlar verir. Çünkü Türkiye’nin, Kürd
güçlerin giremeyeceği bir bölge yarat-
masına izin verilmesi, ılımlı güçlerin
hakim olacağı bir bölge yaratmaz. Nusra
ve Ahrar-uş Şam gibi İslamcı örgütler için
güvenli bir sığınak yaratır.

“Eğer Türkiye, Kürdlere karşı savaşını
durdurmazsa, ABD’nin Türkiye ile anlaş-
ması bir tür Faust pazarlığı olacaktır.
Operasyonlarda kısa vadeli kolaylık
sağlanacak diye, uzun vadede Türkiye’yi
istikrarsızlaştırmaya ve militanlara karşı
verilen savaşta en ağır yükü taşıyan Kürd
güçlerin moralini bozmaya değmez.

‘ABD’nin elinde kozlar var’
“Şiddet ve isyanla boğuşan bir mütte-

fik, ABD’nin ihtiyaç duyduğu laik,
demokratik bir Türkiye’nin çalkantılı Orta
Doğu’da üstlenmesi gereken rolü üstlen-
emeyecektir. “Ama ABD’nin elinde kozlar
var. Türk yetkililer, umutsuzca Washing-
ton’un onayını istiyorlar. 

ABD bu onayı vermemelidir. “Obama
yönetimi, Türki ye’nin üst düzey toplan-
tılara katılımını sınırlandırmalı, istihbarat
paylaşımını azalt malı, Erdoğan’ın poli-
tikalarının bü yük olasılıkla yol açacağı bir
ekonomik krizin gerçekten yaşanması
durumunda da uluslararası finans kurum-
larında Türkiye’ye verilecek Amerikan
desteğini çekmelidir. “Türk liderlerin fikrini
değiştir mek son derece zor olacaktır.
Ama başarısız bir Suriye politikasından
ve Erdoğan’ın mutlak siyasi güç inadın-
dan kaynaklanan bir girdaba sürüklen-
memesi için Türkiye’ye baskı uygulamak
gerek mektedir.”

HDP milletvekilleri, polis tarafından
dün taranan ve biri çocuk 3 kişinin yara-
landığı Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi’nde
incelemelerde bulundu. Van’da dün gece
polisin taradığı ve aralarında 9 yaşındaki
Jiyan Kaplan’ın da bulunduğu 3 kişinin
yaralandığı Hacıbekir (Xaçort) Mahalle-
si’ndeki Sürmeli 2. Sokak’ta HDP mil-
letvekilleri tarafından inceleme yapıldı.
HDP Van milletvekilleri Lezgin Botan,
Tuğba Hezer, Selami Özyaşar, Remzi
Özgökçe, Yurdusev Özsökmenler’in yanı
sıra HDP, DBP ve İHD yöneticilerinin de
aralarında bulunduğu heyet, halka
görüşerek, saldırıya ilişkin bilgi aldı. Bura-
da konuşan HDP Van Milletvekili Lezgin
Botan, emniyet mensuplarının Van’da
huzursuzluğun nedeni haline geldiğine
dikkat çekti. İki gün önce Şehit Fırat

Mahallesi’nde yaşananların Sürmeli
Sokak’ta devam ettiğini kaydeden Botan,
polisin Van’da gece saatlerinde “terör”
estirdiğini ifade etti.

’90’lara değil 80’e döndük’
HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer de

devletin anayasal olarak halkın can ve
mal güvenliğini korumakla yükümlü
olduğunu, ancak burada yaşananların
tam tersi bir durum olduğunu söyledi.
Mahallede can güvenliğinin tehdit altında
olduğunu kaydeden Hezer, “Türkiye,
1990’lara değil, 12 Eylül 1980’e geri dön-
müştür” vurgusu yaptı.

‘Mahallelere savaş ilan edildi’
Burada konuşan mahalle sakini Hasan

Yokuş, sokaklarında olay yaşanmadığı

halde polisin “güvenlik” adı altında evleri
taradığını ve gaz bombası yağdırdığını

söyledi. Yokuş, yaşadıklarını yargıya
taşıyacağını ve sorumlular hakkında suç

duyurusunda bulunacağını ifade etti. İHD
Van Şube Başkanı Murat Melet de
devletin adeta Xaçort, Karşıyaka ve
Şehit Fırat mahallelerine karşı savaş ilan
ettiğini ifade etti. Melet, “Bu konuyu
defalarca Vali ile görüştük. Ancak Van
Valisi bize ‘Va tandaş mağdur edilmişse
yargıya baş vur sun’ dedi. Mahallelerde
evler tara nıyor, can güvenliği tehdit altın-
da. Po lis ler her gün akşam saat 7-8’de
baş layarak sabaha kadar mahalleye gaz
bombası yağdırıyor. Her gün artarak
gelişen yoğun bir saldırı var. Ailelere
hakaretler ediliyor. Devlet vatandaşın
can ve mal güvenliğinden sorumludur.

Eğer devlet bunu yapa mıyorsa meşru-
luğunu yitirir” dedi. DİHA

Eski ABD büyükelçisi Edelman: Türkiye’yle tehlikeli pazarlık

Hacıbekir Mahallesi’nde Taranan Sokakta İncelemeler Yapıldı

Gönüllü peşmerge Bestun Kelurani Süley-
maniye (Rû daw) – Gönüllü peşmerge Bes tun
Kelurani, Kerkük’te çatışmada
yaralı olarak ele geçirilen IŞİD'li için,
ölümü pahasına olsa da yaralanan
örgüt üyesinin tedavi edilmesi için
elinden geleni yapmak istediğini
söyledi. Peşmerge Güçleri’nin,
IŞİD’e karşı 26 Ağustos’ta Kerkük’te
düzenledikleri geniş kapsamlı
operasyon sırasında yarala nan
Lübnanlı IŞİD üyesi bir süre sonra ölmüştü.

Rûdaw’a konuşan Bestun Kelu rani,
sözkonusu örgüt mensubunun çatışma
sırasında öldü ğünü zannettiğini ve üzerinde el
bombası ve silahlar olduğunu, an cak yanına
yaklaştığında yaşa dığını farkettiğini söyledi.
Kelurani, “Benden su istedi. Suyu uzattım ve
gölgelik bir alana götürdüm. Ancak ne yazık ki
bir süre sonra öldü” dedi. Gönüllü peşmerge,
ölümü pahasına da olsa yaralı kişinin tedavi
edilmesi için elinden gelenini yapmak istediği-
ni ancak, yaralı örgüt mensubunu hastaneye
ulaş tıracak yolun kapatıldığını söyledi. Yaralı
IŞİD’li susuzluğunu giderdikten sonra Kelu-
rani’nin eline öpmek istemiş ancak peşmerge
buna izin vermemişti. Bestun Kelurani, Kürdis-
tan Bölgesi Engelli Peşmerge Derneği
“Şarezuri”nin yöneticilerinden. IŞİD’le savaş-
ta, sadece Süleymanye’nin Seydi Sadık İlçe-
sine bağlı Şarezur kasabasından 13 peşmer-
genin şehit olduğunu, 35’inin ise yaralandığı

ifade eden Kelurani, 25 yıllık peşmergelik hay-
atında en az 10 defa ölümden kurtulduğunu

söyledi. Seydi Sadık
İlçesinde bin dolayın-
da peş merge IŞİD’le
savaşıyor. 1992 yılın-
da Baas rejimiyle gir-
ilen savaşta 1 gözünü
kaybeden Kelurani,
yarbay olarak peş -
mer gelikten emekli

oldu. An cak buna rağmen IŞİD’le savaşta
gönüllü peşmergelik yapmaya devam etti.
Kelurani, ”kimseyi öldür mek istemiyorum.
Savaş felakettir. Savaşa lanet olsun. Video
görüntülerinde arka daş larımın şehit olduğu
görünce çok üzülüyorum” dedi. Peşmerge
Güçleri 26 Ağustos’ta, IŞİD’e karşı Kerkük’ün
Dakuk ilçesinde geniş kapsamlı bir operasyon
düzenlemişti. Rûdaw'a konu şan Peş merge
Güçleri 70'inci Birlikler Komutanı Cafer Şeyh
Mustafa, Peşmerge Güçleri'nin IŞİD'e düzen-
lediği ope ras yonda 260 - 300 kilometrekarelik
bir alanın kurtarı la rak, Hurmatu – Tikrit ile Ker -
kük – Bağdat arasındaki yolların büyük bir
tehditten arın dırıldığını belirtmişti. Kerkük
İlçeler ve Nahiyeler Polis Müdürü Tuğgeneral
Serhad Kadir ise, operasyonda 11 köyün
Peşmerge Güçleri'nin kontrolüne geçtiğini
söyle miş ti. Serhad Kadir, ope rasyonda 5
peşmergenin şehit düştü ğünü, 22 peşmer-
genin de yaralandığını ifade etmişti.

HDP Heyeti Şemdinli Raporunu Açıkladı
"16-20 Ağustos tarihleri arasında Hakkâri ilinin Şemdinli ilçesinde

yaşananları yerinde gözlemlemek için oluşturulan HDP heyeti Şemdinli ile
ilgili raporu açıkladı. "

Heyetin bölgede 7
Haziran seçimlerinden
sonra başlatılan savaş ve
hukuksuzluğa dikkat çek-
tiği raporun ayrıntıları…

***Top atışlarının yer-
leşim yerlerine özellikle
atıldığı ve bunun sonu-
cunda çok sayıda ev ve
ahırın yıkıldığı belir-
tilirken, top atışlarından
kaynaklı Şemdinli’de
orman yangınlarının da yaşandığına dikkat çekildi.

***Askerin korku ve tehdit amaçlı rastgele ateş açtığı, açılan ateş sonu-
cunda 4 kişinin yaralandığı yaralıların hastanede tedavi edildiği belirtilirken,
yaralıların hastanede ziyaret edildiği ve yaralılardan saldırılara ilişkin bilgi
alındığı belirtildi.

***Esnafın saldırıların başladığı tarihten itibaren kepenk açmamasına rağ-
men pek çok işyerinin saldırıların hedefi olduğu, işyerlerinin kurşunlandığı
gözlemlenmiştir.

***Şemdinli’de görevli olan mülki amirlerinin görevlerini yapmadıkları,
yapılan görüşmelerde ise mülki amirlerinin saldırıların Ankara merkezli olduğu
heyete bildirilmiştir. Raporun sonuç bölümünde ise; ‘’Şemdinli ilçesinde
yapılan saldırılar Cizre, Silopi, Varto, Diyadin, Silvan ve daha birçok merkezde
uygulanmaktadır. Saldırıların bu denli yoğun olduğu bölgelerde Ankara
merkezli alınan savaş kararı doğrultusunda irade kırılması yaratılmak isten-
mektedir’’ denildiği raporda son olarak ise savaşın derhal son bulması vurgu-
lanırken kalıcı bir barışın tesisi için Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırıl-
ması gerektiği belirtildi. 

Peşmergeden İnsanlık Dersi
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Peşmerge Güçleri’nin Kerkük bölgesinde
düzenlediği operasyonda 11 köy IŞİD’den
alındı. Operasyonda 5 peşmerge şehit düştü,
22 peşmerge yaralandı. Rûdaw’a konuşan
Kerkük İlçeler ve Nahiyeler Polis Müdürü Tuğ-
general Serhad Kadir, Kerkük’ün güne yin de

düzenlenen operasyonda 11  köyün kontrol
edildiğini belirtti. Önceden yola döşenmiş bir
bombanın patlaması sonucu ise 5 peşmerge
şehit düştü, 22 peşmerge yaralandı. Tuğgen-
eral Serhad Kadir, Dakuk ilçesi sınırında 4
IŞİD’linin ölü olarak ele geçirildiğini belirtirken,
Hurmatu sınırındaki Peşmerge Güçleri Birliği
Komutanı Abdullah Bor, 18 IŞİD’linin öldürül -
düğünü, 6’sının da yaralandığını ifade etti. Öte
yandan Beşir köyüne saldıran IŞİD’liler, Şii mil-
isi grubu Heşdi Şabi’den 5 kişiyi öldürdü.
Rûdaw’a konuşan 6. Piyade Tugayı’ndan
Yarbay Bekir Rezgeyi, bir bomba imha ekibinin
bölgeye gelip tarama faaliyetlerine başladığını
söyledi. Bir yıldan fazla süredir örgüt mensu-
plarının işgal altında olan sözkonusu köylere
ilk defa operasyon yapılıyor.

Cizre’de ölü sayısı arttı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün yaşanan

çatışmada hayatını kaybeden sivil sayısı 5’e

çıktı. Garnizon Komutanlığı'na dün PKK’liler
tarafından yapılan saldırının ardından şehirde
başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden
sivillerin sayısı 5’e yükseldi. TEDAŞ çalışanı
Mesut Sanlı (28), Baran Çağlı (7), Eyüp Ergün
(27), Emin Yanaş’ın (10) ardından 16 yaşında-
ki Adem İrtegün de, nereden geldiği belli
olmayan 2 kurşunla hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Cizre’deki ölümleri
protesto amacıyla dün gece yaşanan yürüyüş
sırasında göstericilerle güvenlik güçleri arasın-
da çatışma çıktı. Yeşil Yurt Mahallesi'nde otu-
ran Adem İrtegün, nereden geldiği belli
olmayan iki kurşunla yaralandı. Şırnak Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan İrtegün, yapılan tüm
müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hay-
atını kaybetti.(Rudaw)

Yüksekova'da Çatışmalar Şiddetlendi
Hakkari Valiliği’nin Yüksekova ilçesinde

saat 23.30'dan ikinci bir duyuruya kadar
sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından
Yüksekova’da silah ve patlama sesleri yük-
seliyor. Yüksekova gerçekleşen saldırıda bir
eve havan topunun isabet etmesiyle, İbrahim
Akdoğan isimli kişi ağır yaralandı. 

HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Mil-
letvekili Pervin Buldan ise konu hakkında attığı
tweet'te "Geverle görüştüm.

Top  sesleri ile tencere,tava sesleri birbirine
karışmış" dedi. Twitter'da Yüksekova'dan
yazan @se_inan camiden yapılan "sokağa
çıkmayın" uyarısının ardından "Bizi merak
edin" diyerek ilçedeki çatışmaların ciddiyetini
duyurdu. Aynı hesap, evlerdeki halkın
saldırılara tencere tava çalarak ve sloganlar
atarak karşılık verdiğini ifade etti. Yüksekova’-
da yaşananları sosyal medyadan duyurulan-
ların yazdıklarına bakılınca anlaşılıyor ki
durum sanıldığından daha ağır. 

Tutuklanan Silvan Belediye Eş
Başkanı Yüksel Bodakçi ve Sur Bele -
diye Eş Başkanı Seyid Narin görevden
uzaklaştırıldı. Diyarbakır'ın Silvan ve
Sur ilçelerinde 19 Ağustos'ta yapılan
gözaltı operasyonları kapsamında
gözaltına alınarak 23 Ağustos'ta tutuk-
lanan Silvan Belediye Eş Başkanı Yük-
sel Bodakçi ve Sur Belediye Eş
Başkanı Seyid Narin, İçişleri Bakanlığı
tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Karar, Diyarbakır Valiliği 
tarafından belediyelere gönderildi 
Silvan Belediyesi'ne gönderilen

kararda şöyle denildi: "Diyarbakır Cum -
hu riyet Başsavcılığı'ndan alınan 24

Ağustos 2015 tarihli ve 12915-1 sayılı
yazısında, ilimiz Silvan ilçesi belediye
başkanı Yüksel Bodakçi'nin, Türk Ceza
Kanunu'nun 302'nci maddesi kap-
samında Diyarbakır 5. Sulh Ceza
Hâkimliği'nin 2015/184 sorgu numaralı
kararıyla tutuklandığı ve 24.08.2015
tarihli bakanlık onayı ile görevden uza-
klaştırıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle,
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45.
maddesin göre belediye meclis üyeleri
arasından gizli oyla belediye başkan
vekilini seç mek üzere, Silvan Belediye-
si Meclisi'nin, 31 Ağustos 2015
Pazartesi günü saat 10.00'da belediye
meclis salonunda toplanması uygun

görülmüştür. Belirtilen gün ve saatte
meclis toplantısına katılmanız hususun-
da gereğini rica ederim." Aynı kararın
Sur Belediye Eş Başkanı Seyid Narin
için de tebliğ edildiği belirtildi. 

yuksekovahaber.com

Tutuklanan eş başkanlar görevden uzaklaştırıldı

HDP Eşbaşkanı Demirtaş, Türki -
ye’de başkanlık sistemine geçilmesi
durumunda, federatif devlet sisteminin
konuşulması gerektiğini söyledi. Avru-
pa’da temaslarda bulunan Selahattin
Demirtaş, İsveç ve Avusturya’da bazı
görüşmeler gerçekleştirdi. Demirtaş’ın
daha sonra Belçika’ya geçmesi bek-
leniyor. Avusturya’da yayımlanan Die
Presse gazetesine konuşan Demirtaş,
“Türkiye’de -Avusturya’daki gibi olacak-
sa- yönetim seçilmişlerin elinde olursa
ülke rahat bir nefes alabilir. Mevcut
durumda valiler, seçilmişlerin üstünde.
Bu demokrasiye uygun değil” ifadele -

rinde bulundu. HDP Eşbaşkanı, böylesi
bir düzenlemeden Kürtler’in de
yaralanacağını belirterek, “Şöyle
düşünüyoruz; Erdoğan başkanlık sis-
temini uygularsa o vakit bizim de feder-
al bir devlet sistemini tartışmaya
hakkımız olur” dedi. HDP’nin baraj
korkusunun olmadığını söyleyen
Demirtaş, her geçen gün partisinin
güçlendiğini ifade etti. 4 Nisan’dan bu
yana PKK lideri Abdullah Öcalan’la
görüşme yapılmadığını belirten HDP
Eşbaşkanı, durumdan hükümeti sorum-
lu tuttu. Selahattin Demirtaş, hükümete
katılmaya hazır olduklarını ancak olası
bir koalisyonla ilgili şimdiden bir şey
söyleyemeyeceğini belirtti.(Rûdaw)

Demirtaş’tan ‘federasyon’ çıkışı

Türkiye Başbakanı Ahmet Davu-
toğlu'nun kabinede yer alması için tek-

lifte bulunduğu isimler cevap vermeye
başladı. Halkların Demokratik Partisi
(HDP) İzmir Milletvekili Müslüm Doğan,
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kura-
cağı seçim hükümetinde bakan olarak
görev almalarıyla ilgili teklife yanıt verdi.
HDP'li Müslüm Doğan, CNN Televizy-
onu'ndaki programa telefonla bağla-

narak şunları söyledi: “Kısa süreli bir
seçim kabinesinde yer almak partimizin
alacağı bir karardır. Hayırlı olsun diyo-
rum ben. Beklenmedik bir tercih. Esas
mesele şu. Ülkemiz kötü bir süreçten
geçiyor. Bu kanın durdurulması lazım.
Acil bir barışın tesis edilmesi lazım. Bu
anlamda partimizin görev alması
anayasal bir gerek ve ihtiyaç olarak
değerlendiriyorum." Başbakan Ahmet
Davutoğlu'nun, seçim hükume tinde
bakan olarak yer almasını istediği isimler
arasında HDP Kocaeli Milletvekili Ali
Haydar Konca da bulunuyor.

HDP Kocaeli Milletvekili Ali Haydar
Konca, yaptığı açıklamada, bakanlık için
davet mektubu aldığını belirterek, "Ben
böyle bir şeyi hiç beklemiyordum" dedi.
Konca, "Doğru bugün davet mektubu
geldi. Takdire ve değerlendirmeye teşek -
kür ediyorum. Ancak biz sonuçta Halk-
ların Demokratik Partisi'nin üyesi ve mil-

letvekiliyiz. Partimizin yetkili organlarıyla
bir değerlendirme yapaca ğız. Şuanda
netleşmiş bir kararımız yok” ifadelerini
kullandı. Bakanlık telifi giden bir diğer
isim HDP İstanbul milletvekili Levent
Tüzel  ise, İnternethaber’e yaptığı açıkla-
mada şunları söyledi: “Grup olarak par-
timizin tutumu bu anayasal düzenlemede
hükümeti seçim güvenliği açısından boş
bırakmamaktı. Halkın bize verdiği oyların
temsiliyeti önemli bu açıdan tabii ki kabul
edeceğiz. Her ne olursa olsun bu görevi
yerine getireceğiz.”  Bakanlık teklifi giden
isimler ara sın da eski Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Antalya
Millet ve kili Deniz Baykal yer alıyor.
Radikal gazetesine konuşan Baykal,
"Parti ahla kın a göre hareket edeceğim.
Kapsamlı bir mektupla yanıt vereceğim"
dedi. İs tan bul Milletvekili Erdoğan Top rak
da tek  lifi reddedeceğini açıkladı. CHP ve
MHP seçim hükümetinde yer almayacak-
larını açıklamışlardı. HDP ise hükü me te
katılacaklarını duyurmuştu. (Rudaw)

"Van Kent Konseyi Engelliler Meclisi
Başkan Yardımcısı Hanifi Baykara,
yaşanan çatışmalı sürecin bitmesi için
herkesin elini taşın altına koyması gerek-
tiğini..." Van Kent Konseyi Engelliler Mec -
lisi Başkan Yardımcısı Hanifi Baykara,
yaşanan çatışmalı sürecin bitmesi için
herkesin elini taşın altına koyması gerek-
tiğini belirterek, "Barış ve kardeşlik adına
engelsiz yarınlar için savaşa hayır diy-
oruz" dedi. Van Kent Konseyi'ne üye
STK'lar, barış çağrısı yaptı. Konseyin
toplantı salonunda gerçekleştirilen basın
metnini grup adına Van Kent Konseyi
Engelliler Meclisi Başkan Yardımcısı Han-
ifi Baykara okudu. Yaşanan olumsuzluk-
ların bir an önce bitmesi konusunda çağrı-
da bulunan Baykara, barış için atılmış en
ufak bir adımın olmamasının herkesi
üzdüğü gibi engelli camiasını daha da
fazla üzdüğünü belirtti. Baykara, "Savaş
ortamında hayatını kaybeden her bir birey
belki acı çekmeden hayata gözlerini
yumuyor ama geriye kalanların yürekleri
paramparça oluyor. Bu ölen bireylerin
anne, baba, kardeş, evlatlarının acıları ne
anlatılır ne de tarif edilir. Bunun psikolojik
sorunları aylarca hata yıllarca devam ede-
cektir. Bunun yanı sıra çıkan savaşlarda

çatışmalarda bombalı patlamalarda ölen-
ler dışında bir de vücudunun herhangi bir
uzvunu kaybedip engelli olarak bundan
sonraki yaşamlarına de vam eden insan-
larda bu acılarda paylarını alan ve son-
rasında en çok mağdur olan bireyler

olarak hayatlarını sürdürmek zorunda
kalıyorlar, tabi buna da yaşamak denilirse.
Sağlam bir insanin iş bulup çalışmakta
zorluk yaşadığı bu hayata engelli olanlar iş
sıkıntısı yaşıyorlar çocuklarına bakamıy-
orlar birçoğu bundan sonraki hayatında
sosyal ve psikolojik olarak büyük trav-
malar yaşamak zorunda kalıyorlar,
birçoğunun yuvası yıkılıyor, çocukları veya
aile bireyleri bu duruma alışana kadar
yaşayacakları sıkıntılar bir ömür boyu sırt-
larında bir kambur olarak kalacaktır. Aslın-
da bu konular üzerinde birden çok sorun

ve örnekler verebiliriz ama biz bunların
olmasını ve bu sorunların yaşanmamasını
istiyoruz. Biz Van'da faaliyet gösteren
engelli STK'ları olarak bir an önce bu
savaş ortamının durması için herkesin
elinden geleni yapmasını ve bir an önce
barışın hakim olduğu, kardeşliğin hakim
olduğu bir ülkede el ele, omuz omuza,
kardeş kardeşe yaşamanın adımlarının
atılması için 2013'ten başlatılan barış
müzakerelerine tekrar başvurulmasının en
doğru yol alacağını belirtmek istiyoruz. Bu
konuda gerek hükümet gerekse 2013'teki
muhataplarla bir an önce bu kanın dur-
ması ve huzurlu yarınlar için müzakere
masasına tekrar oturmaları en doğru karar
olduğu bilinmelidir. Biz engelli STK'lar
olarak hiçbir şekilde bir siyasi görüş adına
bu açıklamayı yapmadığımızın bilinmesini
istiyoruz. Bizim amacımız engelsiz yarın-
lar için ille de barış ille de kardeşlik adına
bir araya geldik ve bunun en doğru karar
olacağına inandığımız için bu açıklamayı
yapmayı uygun gördük engelsiz yarınlar
için savaşa hayır diyoruz" dedi. Açıklama-
da, Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü
Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, Van
Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği,
Van Zihinsel Engelliler ve Yeşeren Umut-
lar Derneği ve Van Beden sel Engelliler
Derneği temsilcileri de hazır bulundu.

HDP’li bakan adayları şaşkın

Van Kent Konseyi’nden ’Barış’ Çağrısı

KERKÜK – 5 şehid, 22 yaralı
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Премьер-министр Нечирван Барза-
ни заявил в воскресенье, что открытие
нового офиса Европейского Союза в
Курдистане стало  "монументаль-
ным шагом" к более тесному
сотрудничеству ЕС и Эрбиля. В
своем выступлении на церемонии
открытия, прошедшей 23 августа,
он также призвал ЕС помочь в
достижении международного при-
знания геноцида, совершенного
"Исламским государством” (ИГ) про-
тив курдов-езидов, и в оказании
большей военной и гражданской
помощи курдам. "Увеличение числа
консульств и представительств ино-
странных государств в Курдистане
является положительным отраже-
нием политики региона”, сказал
Барзани. "Страны ЕС работают на
реализацию прав человека даже за
пределами их собственных стран. Кур-
дистан может воспользоваться этим
опытом в признании роли женщин в

обществе, в достижении прав человека,
демократии консолидации и в укрепле-
ния аспектов верховенства права”.

"Между Курдистаном и ЕС был достиг-
нут политический и экономический про-
гресс”, сказал Барзани, повторив свою

просьбу о военной поддержке в борьбе
с ИГ. "Эта война была навязана курд-
ской нации… ЕС должен продолжить

помогать нам в борьбе с терро-
ризмом, потому что Курдистан
более года борется на своих гра-
ницах с наиболее варварский
террористической группой в
мире”.  "Пешмерга борются от
имени мира и для свободного
мира… Пешмерга защищают
всех людей в Курдистане, незави-
симо от их этнического происхож-
дения”, сказал премьер-министр,
еще раз призвав ЕС работать над
признанием геноцида езидов,
совершенного ИГ в августе про-
шлого года. "До сих пор многие
братские могилы еще не обнару-
жены. Только 13 августа на траур-
ной церемонии, в которой я при-

нимал участие, были захоронены 67
тел. До сих пор обнаружены 12 массо-
выех захоронений, но мы ожидаем, что

будет найдено еще больше”. Премьер-
министр заявил, что Курдистан распо-
лагает документальными свидетель-
ствами зверств, совершенных ИГ про-
тив езидов. Он призвал Верховного
комиссара ЕС подать документы в
Международный суд в Гааге касательно
вынесения вердиктов против ви новных
в геноциде в езидском Шангале. Ранее
в воскресенье Департамент внешних
связей Регионального правительства
Курдистана (КРГ) объявил, что откры-
тие офиса ЕС в в Эрбиле будет основ-
ным преимуществом для ведения
внешней политики региона, и особенно
важно в настоящий критический момент
в истории Курдистана. Открытие офиса
ЕС, на ко нец, свершилось после дли-
тельного процесса переговоров и подго-
товки документации Министерством
иностранных дел центрального прави-
тельства Ирака. В Курдистане находят-
ся представительства 33 стран мира, в
том числе, пяти постоянных членов
Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций (СБ ООН).

ЕС открыл свое представительство в Эрбиле

Организация ООН по вопросам
образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) решительно осудила разру-
шение боевиками террористической
группировки "Исламское государство"
(ИГ) храма Баалшамина в античной
Пальмире. Об этом говорится в заявле-
нии генерального директора ЮНЕСКО
Ирины Боковой, распространенном из
парижской штаб-квартиры организации.
"Искусство и архитектура Пальмиры,
города, возникшего на перекрестке
нескольких цивилизаций, является сим-
волом многогранности и богатства
сирийской идентичности и истории. Экс-
тремисты стремятся уничтожить это
разнообразие и богатство. Поэтому я
призываю международное сообщество
выступить единым фронтом против
такой преднамеренной культурной
чистки", - говорится в заявлении. В нем
особо подчеркивается, что "подобные
действия являются военными преступ-
лениями и лица, их совершившие,
должны понести ответственность за
них". "Это огромная потеря для всего
человечества", - заявила Ирина Бокова.
"Боевики "Исламского государства" уби-
вают людей и уничтожают ценные объ-
екты, однако им не удастся заставить
замолчать историю. В конечном счете
они потерпят неудачу в своих попытках

стереть эту великую культуру из памяти
человечества", - говорится в заявлении
главы ЮНЕСКО. Ирина Бокова особо
подчеркивает, что возглавляемая ею
организация "всецело поддерживает
сирийский народ в его усилиях защи-
тить свое культурное наследие, являю-
щееся также и наследием всего челове-
чества". В воскресенье появились сним-
ки взорванного вандалами храма Баал-
шамина (131 г. н.э.) в древ ней Пальми-
ре. Эта культовая постройка в честь
"владыки небес", по словам директора
департамента древ ностей и музеев
Сирии Маамуна Абдель Керима, сохра-
нилась даже лучше, чем соседнее с ним
святилище верховному семитскому
божеству Бэлу. Судя по всему, как раз
это и послужило толчком для ревните-
лей "истинного ислама", которые безжа-
лостно разрушили монументальное
сооружение. Храм Баалшамина был
открыт в 129 году к приезду в Пальмиру
римского императора Адриана и освя-
щен в 131 году, о чем свидетельствует
надпись на одной из колонн у его входа
на арамейском языке. Он сочетал в
себе черты античной архитектуры и тра-
диции местного сирийского зодчества.
Позднее на месте языческого капища
появились в У веке византийская цер-
ковь и две часовни у западного и южно-

го входа. Пальмира была одним из бога-
тейших городов древности. "Жемчужи-
на" Сирийской пустыни располагалась в
оазисе на пересечении караванных
дорог в 240 км от Дамаска. 

Через нее от Евфрата проходил
великий шелковый путь. Экстремисты
взорвали храм Баалшамину спустя

неделю после расправы над сирийским
археологом Халедом аль-Асаадом. 82-
летний ученый, посвятивший всю свою
жизнь изучению реликвий античной
Пальмиры, отказался показать боеви-
кам тайники с артефактами. По словам
Абдель Керима, в момент нападения на
город банд ИГ аль-Асаад и его сыновья
помогли укрыть свыше 400 ценнейших
предметов из сокровищницы краеведче-

ского музея.
20 августа боевики ИГ, захватившие

христианский город Эль-Карьятейн на
шоссе Пальмира-Дамаск, сравняли с
землей древний сиро-яковитский мона-
стырь Святого пророка Илии (V век).
Они использовали бульдозеры, чтобы
разрушить старинные стены этого уни-

кального памятника раннего христиан-
ства и каменные надгробья на приле-
гающем к нему кладбище. Несколько
десятков семей христиан, которые пря-
тались в древней обители, были угнаны
исламистами в Ракку. Эль-Карьятейн
как оазис в Сирийской пустыни был
известен с Римской эпохи. Там прожи-
вали племена гассанидов - арабов, пер-
выми принявших христианство.

Стипендиаты "Газпром нефти" из
Курдского автономного района Ирака
(далее – КАР) с 1 сентября 2015 года

начнут обучение в Горном университе-
те Санкт-Петербурга по направлениям
"Геология нефти и газа" и "Эксплуата-
ция объектов добычи нефти". Будущие
студенты за 7 месяцев выполнили
учебную программу подготовительного
факультета Горного университета и
успешно сдали вступительные экзаме-
ны. Образовательный проект Gazprom
Neft Middle East Scholarship Program
проводит дочернее общество "Газпром
нефти" — Gazprom Neft Middle East,
реализующее геологоразведочные

проекты на трех блоках в КАР. Моло-
дым курдским специалистам, успешно
прошедшим обучение, будет предло-
жена работа на предприятиях "Газпром
нефти" в КАР. Стратегическая цель
компании — в перспективе 5-7 лет
существенно увеличить количество
местных профессиональных кадров.
Летом 2015 года делегация Мини-
стерства природных ресурсов КАР
посетила Санкт-Петербург. В ходе
визита члены делегации встретились с
руководством "Газпром нефти" и курд-
скими студентами. В августе 2015 года
"Газпром нефть" совместно с Горным
университетом Санкт-Петербурга пла-
нирует провести второй тур конкурсно-
го отбора участников стипендиальной
программы. Еще восемь наиболее
талантливых молодых людей из КАР
получат возможность обучаться в
одном из самых престижных техниче-
ских университетов России.

Михаил Холодов, генеральный
директор Gazprom Neft Middle East
отметил: "Одним из приоритетных
направлений социальных инициатив

компании в КАР являются образова-
тельные проекты. Начавшийся в 2014
году стипендиальный проект Gazprom
Neft Middle East Scholarship Program
успешен, его участники стабильно
демонстрируют отличные результаты.
Через несколько лет мы рассчитываем
получить в свои ряды молодых специа-
листов-нефтяников, знающих специ-
фику работы на Ближнем Востоке. Мы
также рады отметить, что данный про-
ект получил высокую оценку жителей
КАР, Министерства природных ресур-
сов и руководства Иракского Курдиста-
на. Это, безусловно, оказывает поло-
жительное влияние на репутацию меж-
дународных проектов компании".

СПРАВКА: В Республике Ирак "Газ-
пром нефть" участвует в реализации
четырех проектов, три из которых нахо-
дятся на территории Курдcкого авто-
номного района Ирака.Gazprom Neft
Middle East владеет долями в блоках
Halabja, Shakal и Garmian. Доля "Газ-
пром нефти" в блоках Halabja и Shakal
составляет 80% (оставшаяся часть — у
регионального правительства КАР).

Доля "Газпром нефти" в блоке Garmi-
an составляет 40%, в 2015 году компа-
ния должна стать оператором проекта.
На блоке продолжается доразведка
открытого месторождения и подготовка
к его полномасштабному освоению.Чет-
вертый проект "Газпром нефти" в Ираке
— разработка месторождения Бадра,
расположенного на территории провин-
ции Вассит на востоке Ирака. По пред-
варительным оценкам, геологические
запасы Бадры составляют 3 млрд бар-
релей нефти. 

"Газпром нефть" является операто-
ром проекта и владеет долей в 30%.
Коммерческая добыча сырья на Бадре
началась в августе 2014 года. "Газпром
нефть" во всех регионах своего присут-
ствия осуществляет программы соци-
альных инвестиций и реализует проек -
ты, направленные на повышение каче-
ства жизни местного населения. В част -
ности, Gazprom Neft Middle East в рамках
Gazprom Neft Middle East Scholarship
Program с 2014 года организует обу -
чение специалистов в ведущих высших
учебных заведениях России. Всего в
проекте планируется участие до 32 курд-
ских студентов, которые будут выбраны
на конкурсной основе.      kurdistan.ru

ЮНЕСКО расценивает разрушение боевиками ИГ храма в Пальмире как "военное преступление"

Стипендиаты "Газпром нефти" из Курдcкого автономного района 
Ирака поступили в Санкт-Петербургский Горный университет
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган поручил премьер-министру Ахмету
Довутоглу сформировать временное пра-
вительство, с которым страна пойдет на

досрочные выборы, назначенные на 1
ноября. Ранее Довутоглу не смог догово-
риться с оппозицией о создании коали-
ционного правительства. И теперь он
сталкивается с теми же проблемами.

"Я должен в течение пяти дней сфор-
мировать правительство. Все политиче-
ские партии должны быть представлены в
нем в соответствии с результатами выбо-
ров. После того как лидеры оппозицион-
ных партий отвергли мои предложения,
мой долг – обратиться с предложением
напрямую к депутатам от оппозиции”, –
заявил Ахмет Довутоглу. Пока во времен-
ное правительство, наряду с Партией
справедливости и развития, согласилась
войти прокурдская Партия демократии
народов. Но ее лидер Селахаттин Демир-
таш не уверен, что это возможно: 

"Мы не должны удивляться, если они
нарушат конституцию и попытаются сфор-
мировать правительство без участия Пар-
тии демократии народов. Был ли хотя бы
один день, когда они не нарушали консти-
туцию?” Если депутаты от прокурдской
партии войдут в состав, пусть даже вре-
менного, правительства, это станет такой
же премьерой в истории Турции, как и
досрочные выборы, вызванные тем, что
парламентским партиям не удалось дого-
вориться о формировании коалиционного
правительства.

РПК заявила о  гибели 
4 0 0  т у р е ц к и х  с о л д а т

"Народные силы обороны" (НСО),
военное крыло "Рабочей партии Курдиста-
на" (РПК), опубликовало данные о жертвах

своих столкновений с турецкой армией за
прошедший месяц, минувший с даты воз-
обновления конфликта. Согласно НСО,
только 42 партизана РПК были убиты в
ходе боев, а с турецкой стороны убиты
394 солдата, 16 полицейских и 61 офицер
сил безопасности Турции. Заявлено также,
что РПК провела 391 нападение на турец-
кие силы безопасности и их институты. На
этой неделе турецкие власти опубликова-
ли цифры потерь, согласно которым с 22
июля были убиты 814 боевиков РПК, в
основном в результате турецких авиауда-
ров по базам РПК в горных районах Ирак-
ского Курдистана. Турецкое правительство
также утверждало, что за 28 дней насилия
в курдском регионе Турции погибли 57 ту -
рецких солдат и полицейских. kurdistan.ru

Сопредседатель "Союза сооб -
ществ Курдистана" (КСК) и старший
лидер "Рабочей партии Курдистана"
(РПК) Джамиль Байик отверг предло-
жение про-курдской турецкой "На -
родно-демократической партии"
(НДП) о том, что РПК должна сло-
жить оружие в одностороннем поряд-
ке, чтобы положить конец конфликту
с правительством Турции.

23 августа сопредседатель НДП
Селахаттин Демирташ предположил,
что единственный способ прекратить
насилие между РПК и правитель-
ством Турции – это одностороннее
прекращение огня со стороны РПК.

На следующий день в интервью
немецкой газете "Welt am Sonntag"

Байик заявил, что не доверяет турец-
кому правительству. "Он [Демирташ]

не единственный, кто призывает
[сложить оружие]. Мы также считаем

это разумным. С нашей точки
зрения, ни Турция, ни мы не
можем решить эту проблему
оружием. Но мы призывали к
одностороннему прекращению
огня в восемь раз". "Во время
последнего, мы даже начали
выводить свои силы. Турция
первой все откладывала, а
затем все отрицала. Так что
больше не будет односторон-
них призывов сложить оружие".
На прошлой неделе Байик при-
звал США стать посредником
между РПК и Анкарой в своем
интервью "The Daily Telegraph".

Глава РПК отвергает призыв к одностороннему прекращению огня

Политические партии Иракского
Курдистана продолжают переговоры
в попытке достичь соглашения по
истекшему президентскому сроку
Масуда Барзани. На пресс-конфе-
ренции, прошедшей в воскресенье
23 августа, начальник президент-
сткого штаба Фуад Хусейн заявил,
что стороны обменялись мнениями
по поводу закона о президентстве, и
должны принять окончательное
решение на следующем заседании.

Пять основных курдских полити-
ческих партий встретились в Сулей-

мании и обсудили законопроекты,
представленные сторонами. Законо-
проекты предлагают поправки к зако-
ну о президенте Курдистана. За
исключением "Демократической пар-
тии Курдистана” (ДПК), все стороны
согласны, что следующего президен-
та Курдистана должен избирать пар-
ламент, а не всенародное голосова-
ние. По словам Хусейна, нынешний
политический кризис больше не
может продолжаться, и стороны
должны найти приемлемое решение
этого вопроса в ближайшее время.

Фуад Хусейн: курдские стороны вскоре достигнут соглашения

Террористическая группировка
"Исламское государство" (ИГ) про-

должает рекрутировать джихадистов
со всего мира, чтобы укрепить свою
линию фронта в Ираке и Сирии. Про-
должают появляться сообщения о
похищении несовершеннолетних
детей, которые подвергаются ради-
кализации посредством преподава-
ния религиозной философии ИГ и
через террористическую подготовку.

По словам чиновника "Демокра-
тической партии Курдистана" (ДПК),

Саида Мамузини, на сего-
дняшний день в руках ИГ в
Мосуле находятся по
меньшей мере 154 похи-
щенных или  арестован-
ных детей. Всех их при-
нуждают слушать ради-
кальные религиозные лек-
ции и проходить террори-
стическую подготовку на

базах ИГ в Саламии и Таль Афаре.
Других детей используют в качестве
шпионов, проверяющих гражданских
лиц на предмет лояльности ИГ.
Мамузини утверждает, что несколько
детей погибли во время обучения
изготовлению бомб и взрывчатки.
Курдские СМИ сообщили, что нес -
коль ко детей, бежавших из плена

джи хадистов, были повторно зах -
вачены и казнены. Согласно иссле-
дованиям ООН, подобное обу чение
детей началось еще в 2003 году,
когда будущими боевиками ИГ были
созданы секретные базы в Сирии и
Ираке. Сирийская организации по
правам человека ранее заявила, что
800 детей были принуждены к уча-
стию в терроре. Как сообщает "Bas-
News", с мая 2014 года 153 несовер-
шеннолетних курда были обучены
радикализму в Халабе, на севере
Сирии. Правозащитники считают, что
боевики "промывают мозги" детям в
мечетях, или похищают их. Отмеча-
лись случаи, когда семьи с финансо-
выми проблемами продавали  своих
детей в джихадистские группы. Наря-
ду с обучением стрельбе, детей учат
обезглавить заключенных. 

Более 150 курдских детей проходят обучение на базах ИГ

Рано утром в среду 26 августа
курдские силы пешмерга при под-
держке истребителей международной
коалиции начали военную операцию
по на юге провинции Киркук.  Соглас-
но информации, полученной агент-
ством "BasNews", пешмерга продви-
нулись примерно на 10 км, окружив

около 20 деревень в районах Дакук и
Хурмату. Сообщается о гибели боль-
шого количества боевиков "Исламско-
го государства" (ИГ). Южный Киркук и
город Хавиджа считаются сильнейши-
ми базами боевиков ИГ в Ираке за
пределами города Мосул – иракской
"столицы" исламистских боевиков ИГ.

Пешмерга начали операцию в Южном Киркуке

Иранский министр внутренних дел
Абдулреза Рахмани Фазли опублико-
вал ряд своих фотографий, иллю-
стрирующих его визит в район гор
Кандиль Иракского Курдистана, конт-
ролируемый "Рабочей партией Курди-
стана" (РПК). Согласно сообщению
турецкого агентства "Доган", Фазли и
несколько иранских чиновников посе-

тили Кандиль на прошлой неделе.
Фото министр опубликовал на своем
аккаунте в "Instagram", одном из ряда
социальных медиа, которые регуляр-
но блокируются в Иране.

Под одной из фотографий Фазли
написал: "Эта фотография была

снята на горе Кандиль, на трех тыся-
чах метрах над уровнем моря". На
другой фотографии министр стоит в
окружении двух мужчин, одетых в
униформу РПК. Фазли также написал,
что цель Ирана - защитить свою гео-
графию и границы.

Министр внутренних дел Ирана посетил Кандиль

Жители района Юксекова турец-
кой юго-восточной провинции Хакка-
ри были вынуждены покинуть свои
дома из-за активизации столкновений
между "Рабочей партией Курдистана"
(РПК) и турецкой армией. В понедель-
ник 24-го августа партизаны РПК

напали на военный конвой. 
В бой вступили турецкие танки,

чтобы выдавить партизан из этого
района.  В другом месте, в Семдинли,
от взрыва самодельной бомбы погиб-
ли два турецких солдата, еще трое
были ранены. 

Местные жителей вынуждены
покидать свои дома и переезжать в
более безопасные  районы. 

После столкновений между поли -
цией и молодыми сторонниками РПК
районе Сильван  города Диярбакыр
власти объявили комендантский час.

В курдских районах Турции продолжаются столкновения между армией и РПК

Турция:  Довутоглу 
формирует временное
правительство. В него
впервые могут войти
п р е д с т а в и т е л и  
прокурдской партии
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Верховный комиссар Организации Объединенных Нации
по делам беженцев (УВКБ ООН) обязался поощрить мировое
сообщество пожертвовать больше помощи Региональному
правительству Курдистана (КРГ), продолжающему поддержи-
вать около двух миллионов беженцев и внутренне переме-
щенных лиц. В среду 26 августа на встрече с премьер-мини-
стром Курдистана, Нечирваном Барзани, глава УВКБ в Ираке
Антонио Гутеррес поблагодарил КРГ за предоставление убе-
жища для такого большого количества беженцев и вынужден-

ных переселенцев. Гутеррес также высоко оценил сотрудни-
чество КРГ с ООН и предоставление достоверных статисти-
ческих данных о вынужденных переселенцах, которые, по его
словам, помогают  его организации организовывать необхо-
димую поддержку. Премьер Барзани поблагодарил УВКБ
ООН за реакцию на кризис беженцев, и подчеркнул, что народ
Курдистана сочувствует горю людей, вынужденных покинуть
свои дома. "Однако приема беженцев требует больше
средств, а КРГ находится под большим давлением, поскольку
регион уже переживает экономический кризис," сказал курд-
ский премьер-министр.

Курдские религиозные меньшинства
получат свои представительства в
министерстве по делам религий КРГ

Министерство по делам религий Регионального прави-
тельства Курдистана (КРГ) объявило, что евреи, зороастрий-
цы, бахаи и какеи
получат свои пред-
ставительства в
министерстве, как и
другие религиоз-
ные меньшинства
Иракского Курди-
стана. Пресс-секре-
тарь министерства
Мариван Накшбан-
ди заявил, что, в
соответствии с кон-
ституцией, люди
имеют право выбирать и свободно исповедовать свою рели-
гию, и также они могут иметь своих представителей в мини-
стерстве. "Целый ряд религиозных меньшинств региона Кур-
дистан, в том числе евреи, зороастрийцы, бахаи и какеи будут
представители в министерстве, чтобы управлять их религиоз-
ной деятельностью в будущем", сказал он. По его словам, у
министерства нет точной статистики количества евреев в Кур-
дистане.Во время 1950-х годов евреи были вынуждены поки-
нуть Ирак и мигрировать в Израиль. Накшбанди подтвердил,
что, в соответствии с иракским законодательством, те, кто
оставил здесь недвижимость, могут вернуться и претендо-
вать на право собственности, если они смогут представить
соответствующие документы.

У В К Б  о б е щ а е т  д а л ь н е й ш у ю  
гуманитарную помощь Курдистану

Президент Курдистана
Масуд Барзани пообещал в
понедельник, что внутренние
политические проблемы в Кур-
дистане, где партии находятся
в тупиковой ситуации по
вопросу продления его полно-
мочий, не будут иметь никако-
го влияния на противостояние
Курдистана боевикам "Ислам-
ского государства" (ИГ). "Неза-
висимо от результата полити-
ческого процесса в Курдиста-
не, он не повлияет на борьбу
сил пешмерга против террори-
стической группы ИГ и на ста-
бильность Курдистана", ска-
зал Барзани на встрече с нор-
вежской делегацией во главе с
министрами иностранных дел
и обороны. Президент сказал,
что внутренние политические
вопросы между курдскими
группами являются производ-
ными демократии и демокра-
тической системы, пообещав,
что политические вопросы не
будут иметь никакого влияния
на моральный дух и силу пеш-
мерга в войне против ИГ.

Его комментарии прозвуча-
ли в дни, когда политические
партии Курдистана пытаются
договориться о расширении
срока Барзани на президент-
ском посту. "Демократическая
партия Курдистана" (ДПК),
которую возглавляет Барзани,
считает, что смена лидеров в

разгар войны с ИГ ослабит
Курдистан. Кроме того, ДПК
против решения этого вопроса
в парламенте, требуя все-
общего голосования, которое
практически гарантирует по -
беду Барзани из-за его по -
пулярности, в том числе у
национальных и религиозных
меньшинств. Решения вопро-
са о президентском посте в
парламенте требуют "Патрио-
тический союз Курдистана"
(ПСК) и "Движение за переме-
ны" ("Горран"), надеющиеся,
что таким образом удастся
передать пост президента
кому-то из их представителей.

В общей сложности Масуд
Барзани служит президентом
Иракского Курдистана с 2005
года, когда он был избран на
этот пост парламентом. В
2009 (по 2013) он был избран

еще раз, но уже всеобщим
народным голосованием, ког -
да он получил почти 70 про-
центов голосов на первых пря-
мых президентских выборах в
регионе, а в 2013 году его пол-
номочия были продлены на 2
года (до 2015) парламентом
региона. В воскресенье основ-
ные курдские политические
партии встретились в городе
Сулеймания, чтобы найти
пути решения этого вопроса.
Как заявил после встречи
глава президентского офиса,
Фуад Хусейн, стороны обме-
нялись мнениями по поводу
закона о президентстве, и
должны принять окончатель-
ное решение на следующем
заседании. На фото: министр
иностранных дел Норвегии
Борге Бренде и президент
Курдистана Масуд Барзани

Президент Курдистана обещает, что проблемы во 
внутренней политике не повлияют на войну с ИГ

24 августа глава Совета
Безопасности Курдистана
Мас  рур Барзани принял курд-
ского члена парламента Вели-
кобритании, Надима Захави,
чтобы обсудить текущую
политическую ситуацию в
курдском регионе Ирака. 

Они говорили о междуна-
родной поддержке Региональ-
ного пра  вительства Курдиста-
на (КРГ) и, в частности, при-
знали важность британского
помощи в борьбе против тер-
рористов "Исламского госу-
дарства" (ИГ). Говоря о
последних по литических собы-
тиях в регионе, Барзани под-
черкнул, что компромисс
является единственным спосо-
бом урегулировать споры.

"Курдские политические пар-
тии должны прийти к консенсу-
су, чтобы сохранить безопас-

ность и стабильность в регио-
не", сказал он. Депутат Захави
сообщил о своем намерении
встретиться с представителя-

ми курдских партий и по -
ощрить их сохранять единство
и принять решение, которое

удовлетворяет все стороны.
"Единство является ключом к
успеху Курдистана", сказал
Захави. kurdistan.ru

Масрур Барзани: Компромисс - 
единственный путь к урегулированию споров


