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Azərbaycan  Prezident İlham
Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabine-
tinin 2014-cü ilin doqquz ayının sosial-
iqtisadi inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş

iclası keçirilib. ANS PRESS-in
məlumatına görə, prezident İlham
Əliyev bildirib ki, bu ilin 9 ayının sosial-
iqtisadi inkişafı uğurlu olub. Ölkəmizin
inkişafı ilə bağlı inamlı addımlar atılıb.
Dünyada maliyyə böhranının davam
etdiyi bir vaxtda 9 ayda ümumi daxili
məhsul 2,5 faiz, qeyri-neft sektoru isə
6 faiz artıb. İnflyasiya 1,5 faiz təşkil
edib, əhalinin pul gəlirləri 5,4 faiz çox-
alıb. Bu il də büdcə xərclərinin kifayət
qədər böyük olduğunu deyən ölkə
başçısı vurğulayıb ki, ilin əvvəlindən
ölkəmizə 19 milyard dollar sərmayə
qoyulub. Bunun isə 11 milyard dolları

daxili investisiyalardır. İlin əvvəlindən
maliyyə resursları 3 milyard 600 mily-
on dollar artıb və Azərbaycanın valyu-
ta ehtiyatı 53 milyard dollara çatıb.

Dövlət başçısı bildirib ki, Dünya

İqtisadi Forumunun reytinq cədvəlində
Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət
qabiliyyətliliyinə görə artıq 38-ci yerdə
qərarlaşıb. Bu dövrdə regionların
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı
uğurla icra olunub, doqquz ayda 100
mindən çox yeni iş yeri yaradılıb,
bununla da son 10 ildə açılan iş yer-
lərinin sayı 1 milyon 300 minə çatıb.
Ötən doqquz ayda sosial layihələrin
icrası davam etdirilib və investisiya
portfelində bu layihələrə xərclənən
vəsait kifayət qədər böyük olub. Bakı
və ətraf qəsəbələrin inkişafına dair
Dövlət Proqramı da uğurla icra olunur.

Ölkədə infrastruktur layihələrinin
icrasına xüsusi diqqət yetirilir.

Prezident İlham Əliyev vurğulayıb
ki, artıq bir çox sahələrdə Azərbay-
canın müsbət təcrübəsi öyrənilir. Bunu
bu yaxınlarda Bakıda keçirilən
Beynəlxalq Humanitar Forumda BMT
İnkişaf Proqramının rəhbərinin səs-
ləndirdiyi fikirlər də təsdiqlədi.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həll olunma-
masından təəssüfləndiyini deyən
dövlətimizin başçısı qeyd edib ki,
mövcud status-kvonun yolverilməzliyi
ilə bağlı səslənən fikirlərə Ermənistan
məhəl qoymur, bu fikri səsləndirən
qüvvələr isə təsirli addımlar atmır.
Buna baxmayaraq, Azərbaycan bütün
sahələrdə uğurla inkişaf edir, ordu
quruculuğu yüksək səviyyədə həyata
keçirilir. Təsadüfi deyil ki, üçüncü
rübdə təmas xəttində baş verən hadis-
ələr zamanı Azərbaycan Ordusu
düşmənə layiqli cavabını verdi.

Prezident İlham Əliyev nitqində
keçən ay təməli qoyulan “Cənub” qaz
dəhlizi layihəsi ilə bağlı fikirlərini də
bölüşdü və bunu tarixi hadisə
adlandırıb. Sonra maliyyə naziri Samir
Şərifov, ekologiya və təbii sərvətlər
naziri Hüseynqulu Bağırov, gənclər və
idman naziri Azad Rəhimov bu ilin
doqquz ayının sosial-iqtisadi
inkişafının yekunları və qarşıda duran
vəzifələrlə bağlı məruzə ediblər.

İclasa yekun vuran prezident ilin
sonunadək dövlət investisiya pro-

qramının tam icra olunacağını, mək-
təblərin, uşaq bağçalarının və müasir
səhiyyə ocaqlarının tikintisinin davam
etdiriləcəyini deyib. Dövlət başçısı
gələn ilin büdcəsində də hərbi xərclərə
xüsusi diqqətin göstəriləcəyini qeyd
edib, texniki baxımdan Azərbaycan
Ordusunun dünyada güclü ordular
sırasında olduğunu bildirib. Prezident
İlham Əliyev bu ilin sonuna qədər
investisiya proqramının təsdiq edil -
məsinin vacibliyini vurğulayıb, müasir
emal müəssisələrinin yaradıldığını,
qeyri-neft sektorunun inkişafında xid-
mət və turizm sahələrinin xüsusi yer
tutduğunu bildirib. 

Dövlət başçısı yaxın iki ildə Yeni
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanının tam istifadəyə veriləcəyini
bildirib. Bununla da Xəzərdə ən iri
ticarət limanının yaradılacaq. Hava
nəqliyyatının inkişaf etdiyini, keçən
rübdə ilk dəfə olaraq Bakıdan Nyu-
Yorka uçuşların təşkil edildiyini vurğu-
layan prezident məcburi köçkünlərin
yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində tədbirlərin davam
etdiriləcəyini söyləyib, ekologiya
məsələlərinin həllinə diqqət
göstərilməsinin önəmini vurğulayıb. İlk
Avropa Oyunlarına hazırlıqla bağlı
bütün işlərin cədvəl üzrə uğurla get-
diyini, təhlükəsizlik məsələlərinin
diqqət mərkəzində olduğunu deyən
İlham Əliyev bu oyunların Yay
Olimpiya Oyunları səviyyəsində keçir-
iləcəyini bildirib.

Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində
MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti
iclası keçirilib. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev iclasda
iştirak edib. Belarus Prezidenti Aleksan-
dr Lukaşenko Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevi Müstəqillik Sarayında
qarşılayıb. Dövlət başçıları xatirə şəkli
çəkdiriblər. Sonra Prezident Aleksandr
Lukaşenko MDB Dövlət Başçıları
Şurasının iclasında iştirak etmək üçün
Belarusa gələn digər dövlət başçılarını
da qarşılayıb. Prezidentlər birgə foto
çəkdiriblər. Əvvəlcə MDB Dövlət
Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə
iclası keçirilib.

İclasın iştirakçılarını salamlayan
Belarus Prezidenti bu tədbirdə MDB
məkanında qarşılıqlı faydalı əmək-
daşlığın daha da dərinləşdirilməsi
məsələlərinin müzakirə ediləcəyini
deyib. Birlik daxilində ticari-iqtisadi
əlaqələrin yeni impuls aldığını bildirən
Aleksandr Lukaşenko vurğulayıb ki,

ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, humani-
tar və digər sahələrdə sıx əməkdaşlıq və
dialoq yaradılıb. Dövlətimizin başçısı
iclasda çıxış edib.

Tədbirdə dövlət başçıları 1941-1945-
ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində
Qələ bənin 70 illiyinin birgə qeyd olun-
ması istiqamətində işlərin davam
etdirildiyini, MDB çərçivəsində əmək-
daşlığın və dostluq əlaqələrinin
gücləndiril məsinin və bundan sonra
daha da inkişaf etdirilməsinin tərəfdarı
olduqlarını deyiblər. Bildirilib ki, çoxtərəfli
əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritet
istiqamətlərdəndir və iclasda müzakirə
olunan məsələlər Birlik ölkələri arasında
əlaqələrin möhkəmlənməsinə təkan
verə cək. Dövlət başçıları iclasda elm,
təhsil, turizm, təhlükəsizlik sahələrində
qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi,

Ukraynada vəziyyət və digər məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi apa rıblar.

Sonra MDB Dövlət Başçıları
Şurasının geniş tərkibdə iclası keçirilib.
İclasda bildirilib ki, dövlət başçıları 1941-
1945-ci illərdə Böyük Vətən
müharibəsində qələbənin 70 illiyi ilə

əlaqədar Birlik ölkələrinin xalqlarına və
dünya ictimaiyyətinə müraciət qəbul edi-
blər. Diqqətə çatdırılıb ki, iclas işti-
rakçıları MDB ölkələrinin elmi təşkilatları
arasında əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsi, 2016-cı ilin Birlik
çərçivəsində “Təhsil ili” elan olunması,
qanunsuz miqrasiya, insan alveri ilə
mübarizə sahələrində əməkdaşlıq
məsələlərinə dair razılığa gəliblər.

İclasda 2015-ci ildə MDB-yə sədrliyin
Qazaxıstana keçməsi və MDB Dövlət
Başçıları Şurasının növbəti iclasının
gələn il Astanada keçirilməsi qərara
alınıb. Sonra sənədlər imzalanıb.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Belarus Prezidenti Aleksandr Luka -
şenkonun adından MDB dövlət başçı -
larının şərəfinə verilən işçi səhər ye -
məyində iştirak edib. Bununla da MDB
Dövlət Başçıları Şurasının iclası işini
yekunlaşdırıb. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin Minskə səfəri həmin gün
başa çatıb.

Prezident İlham Əliyev “Formula-
1”in rəhbəri Bernard Ekklstounu qəbul

edib. Görüşdə ölkəmizdə idmanın
inkişafına dövlət səviyyəsində
göstərilən diqqətin önəmi qeyd olundu,
Azərbaycanın mötəbər beynəlxalq
idman tədbirlərinin keçirilməsi üçün
artıq yaxşı təcrübəyə malik olduğu

vurğulandı. Söhbət zamanı 2016-cı ildə
ölkə mizdə keçirilməsi nəzərdə tutulan

“Formula-1” yarışının da yüksək
səviyyədə təşkil olunacağına əminlik
ifadə edildi, bu tədbirin Azərbaycanın
idman sahəsində beynəlxalq əmək-
daşlığının daha da genişlən dirilməsi
işinə xidmət edəcəyi bildirildi.

Prezident İlham Əliyev Litva Respub-
likasının milli müdafiə naziri Yuozas Olekasın
başçılıq etdiyi nü ma yəndə
heyətini qəbul edib. Görüş -
də Azərbaycan Respub-
likası ilə Litva Respublikası
arasında iki tə rəfli mü -
nasibətlərin siya si, iqtisadi
və digər sahə lərdə inkişa -
fından məmnunluq ifadə
olundu, Mü dafiə nazirlikləri
arasında əməkdaşlığın bu
əlaqələrin geniş ləndiril -
məsindəki rolu qeyd edildi.
Söhbət zamanı yüksək səviy yəli gö rüş lərin
ikitərəfli münasibətlərimizin möh -
kəmləndirilməsi baxı mından önəmi vurğu-

landı, Litva Respublikasının milli müdafiə
naziri Yuozas Olekasın başçılıq etdiyi nü -

mayəndə heyətinin ölkəmizə səfərinin əla -
qələrimizin daha da inkişaf etdirilməsi işinə
xidmət edəcəyi bildirildi. president.az

İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin doqquz ayının sosial-
iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilib

İ lham Əliyev Minskdə MDB Dövlət 
Başçıları Şurasının iclasında iştirak edib

İlham Əliyev “Formula-1”in rəhbərini qəbul edib İlham Əliyev Litvanın milli müdafiə nazirinin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
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Kürdüstan Bölgəsinin Prezidenti
Məsud Bərzani: müstəqillik referandumu-

nun gündəmdən çıxmadığını ancaq indi-
ki prioriteti IŞİD-lə mübarizə olduğunu
ifadə etdi. Skynews ərəbcəyə danışan

Bərzani, müstəqillik referendumu və 140-
ncı maddə daxilində başda Kərkük olmaq

üzrə "problemli bölgələr"
də keçirilməsi nəzərdə
tutulan referendum möv -
zusunda belə dedi: "kür
xalqı heç bir zaman refer-
endumdan imtina etməyə -
cək. Bu mövzu, gündəmi -
mizdəki əhə miyyətli yerini
qoruyur. Ancaq indi bildi -
yiniz kimi IŞİD terörist -
ləriylə mü barizə edirik. İlk
hədəfimiz bu mübarizəni

bitirmək. "Başqa bir sual üzərinə, Roja-
vanın Kobani şəhərinin mühasirə altında
olduğunu vurğulayan Bərzani, bu

səbəblə kömək ulaştıramadıklarını dilə
gətirdi. Kobani xalqı və YPG döyüşçüləri
mövzusunda laqeyd olmadıqlarını söylə -
yən Kürdüstan Bölgəsi Başçısı, beynəlx-
alq cəmiyyətin imkan təmin etməsi halın-
da havadan kömək çatdırmağa hazır
olduqlarını bildirdi. 

Bərzani: IŞİD Erbilə yaxınlaşdığında,
Türki yədən daha çox dəstək gözlədikləri-
ni də ifadə etdi. Kerry ilə telefon
görüşməsində Məsud Bərzani, ayrıca,
dünən axşam ABŞ xarici işlər naziri John
Kerry ilə bir telefon görüşməsi etdi. 

Kürdüstan Bölgəsi Başçılığından edi -
lən şərhdə, telefon görüşməsində IŞİD
kuşatmasındaki Kobani qiymət ləndirildi.
Şərhə görə, ABŞ ilə Kürdüstan Böl-
gəsinin IŞİD-ə qarşı mübarizədə bundan
sonra nələr edəcəyi da ələ alındı.

Azərbaycan Kürd İctimai Birliyinin
sədri: “Bərzani ilə həm iqtisadi, həm siyasi
iş birliyi peşmərgənin bəzi mərhələlərdə
İŞİD-ə qarşı müqavimət göstərməsinə
problem yaradır”

Tahir Süleyman: “Peşmərgəni Türkiyə
ərazisindən Kobaniyə girməyə qoymurlar,
Şənqal kimi kütləvi qırğınlar olandan
sonra icazə veriləcək?”

“Diplomat” qəzetinin baş redaktoru,
Azərbaycan Kürd İctimai Birliyinin sədri
Tahir Süleyman Yaxın Şərqdə baş verən
proseslərlə bağlı suallarımızı cavabland-
ırıb. T.Süleyman Suriya, İraq və
Türkiyənin İŞİD siyasətini dəyərləndirib.

- Tahir müəllim, Bərzani ordusunun
İŞİD-ə qarşı müqaviməti hansı
səviyyədədir, bəziləri peşmərgənin
əvvəlki qədər güclü savaşmadığını
düşünür...

- Bu gün Yaxın Şərqdə “İraq və Şam
İslam Dövləti” adlı bəla Allahu-Əkbər
deyərək uşaq, qoca demədən kütləvi qətl-
lər törədir, xalqların canına vəlvələ salır.
Bu terror təşkilatını yaradanın kimliyi ilkin
olaraq məlum olmasa da, məqsəd məlum-
dur. Müsəlmanı müsəlmana qırdıraraq
İslamı zəiflədib, Yaxın Şərq ölkələrindəki
yeraltı sərvətlərə nail olaraq məqsədinə
çatmaqdır. Kürdüstan bölgəsində Mosul-
dan sonra Ərbil şəhərlərinin işğalı
gündəmdə olsa da, beynəlxalq icti-
maiyyətin dəstəyi ilə peşmərgə İŞİD-in
hücumlarını dəf etdi, bu işğala imkan ver-
mədi. Ona görə də terroristlər planlı şək-
ildə Şənqal bölgəsinə üz tutdular və işğal
etdilər ki, Kobani məsələsində Kürdüstan
bölgəsindən kömək gəlməsin. 

Bu gün Kobani işğal olunmaqdadır.
Görəsən, PKK, YPG olmasaydı bu xalqın
halı necə olacaqdı? Yenə xalqı kütləvi
qırğından PKK, YPG xilas etdi və bu saat-
larda da dirənməkdədir. Bu gün demək
olar ki, bir çox ölkələr peşmərgəni silah-
sursatla təmin edir, bir sıra hərbi hazır-
lıqlar keçirilir, Amerika Kürdüstanda hərbi
bazalarını tikməyi planlaşdırır.

Odur ki, peşmərgənin yaxşı müqav-
imət göstərmədiyi haqda deyilənlər
qəbuledilməzdir. Özünüz də bilirsiniz,
Kərkükü və ətraf türkmən əyalətlərini

peşmərgələr azad etdi. Ancaq Türkiyə
türkmənlərə biganə qalaraq heç bir yardım

etmədi. Bu dəqiqə əsas gərginlik və nara-
hatlıq Suriya sərhədində olan Kobani
üzərindədir. Peşmərgə Kobaniyə Türkiyə
üzərindən girməlidir. Məsud Bərzaninin
rəsmi müraciətinə baxmayaraq hələ
Türkiyə rəsmiləri bir cavab verməyiblər.
Görəsən, Şənqal kimi kütləvi qırğınlar
olandan sonra Türkiyə icazə verəcək? 

Hazırda ağır döyüşlər gedir və bir neçə
istiqamətdən İŞİD qüvvələri Kobaniyə
daxil olmağa çalışırlar. Lakin ABŞ-ın hava
hücumlarından başqa heç bir kömək yox-
dur. Türkiyədən köməyə gələn kürdlərin
qarşısını Türkiyə hərbçiləri tutaraq
Kobaniyə keçməyə qoymurlar. 

Peşmərgə isə Türkiyə ərazisindən
keçib Kobaniyə daxil olmaq üçün
Türkiyənin verəcəyi qərarı gözləyir. Amma
Türkiyə hökumətinin PKK-ya olan münasi-
bəti imkan vermir ki, peşmərgə Türkiyə
ərazisindən Kobaniyə girsin. Bərzaninin
rəsmi saytında bildirilir ki, Kürdüstan
Kobani uğrunda döyüşənlər üçün silah
yardımı göstərir. 

- Qeyd elədiniz ki, İŞİD-in yaradıl-
masının məqsədi aydındır, hansı
məqsədi nəzərdə tutursunuz?

- Türkiyə rəhbərliyinin siyasətindən,
yayılan xəbərlərdən aydın olur ki, İŞİD-in
aparıcı qüvvələri türk hərbçilərindən
yardım alır, yaralı İŞİD-çilər Türkiyə şəhər
xəstəxanalarında müalicə olunurlar.
Türkiyə parlamentində də belə fikir səs-
ləndirildi ki, bu ölkədən İŞİD üçün silah-
sursat gedir. Türkiyənin onlara dolayısı ilə

dəstək verməsi haqda həm Türkiyə, həm
dünya mediasında video, fotogörüntülər
yayımlanıb və yayımlanmaqdadır.

Sadəcə, Ərdoğanın Yaxın Şərqdə
siyasəti PKK-nı İŞİD-in əli ilə məhv
etməyə hesablanıb. Belə olmasaydı,
Türkiyə PKK-nın Suriya ərazisinə girməs-
inə imkan verməzdi, bu şəraitdə ordunu
Kobaniyə yeridərdi. Türkiyə, Avropa və
Amerika İŞİD terrorçularının cinayətləri
sayəsində İraqda yeraltı sərvətlərə sahi-
blənmək istəyirlər. 

- Elə o fikirlər də səslənir ki, PKK
Türkiyə ordusuna qarşı dağlarda
apardığı döyüşü İŞİD-ə qarşı nümayiş
etdirə bilmir, “İslam Dövləti”nə uduzur.
Siz necə düşünürsünüz? 

- Bunu tarix göstərəcək ki, PKK İŞİD-lə
mübarizədən necə çıxacaq. İndidən pro-
qnoz vermək çətindir. Ancaq unutmayaq
ki, Avropa parlamenti bu yaxınlarda PKK-
nı terror təşkilatı siyahısından çıxardı.
Fransa və digər Qərb dövlətləri də PKK-nı
dəstəkləyirlər, İŞİD-ə qarşı döyüşmək
üçün silah verirlər. Ərdoğanın PKK-nı
İŞİD-in əli ilə məhv etmək planını düzgün
hesab etmirəm. Çünki Ərdoğan söz verib
ki, seçkilərdən sonra məsələ kürd xalqının
haqqını verməklə bitəcək. Lakin seçk-
ilərdən sonra əksinə oldu və məsələlər
qabarıb bu həddə çatdı. 

Bərzani İraq Kürdüstanında referen-
dum keçirərək müstəqillik istəsə də, əsas
məqsəd İraqdan ayrılıb Türkiyəyə bir-
ləşmək olacaq. Belə bir plan gələcəkdə
Rojavada da baş verəcək. Eyni zamanda
Ərdoğanla Bərzani arasında həm iqtisadi,
həm siyasi işbirliyi var. O baxımdan
peşmərgənin bəzi mərhələlərdə İŞİD-ə
qarşı müqavimət göstərməsində problem
yaranır. Bu gün Bərzani ordusu Kobaniyə
girə bilmir. Ərdoğan Kobaniyə görə bu gün
Türkiyədə olacaq inqilabi mübarizəni
nəzərdə tutmamışdı, bu gedişlə Türkiyə
xaosa sürüklənə bilər. 

Bu da illərdir Türkiyənin dağılmasına
çalışan Avropa dövlətlərinə imkan verə
bilər. Türkiyə çalışmalıdır ki, dünyanın bu
dolaşıq durumunda ölkədəki kürd vətən-
daşlarının birliyini əldə etsin.  

Emil SALAMOĞLU, musavat.com

“Ərdoğan İŞİD-in əli ilə PKK-nı məhv etmək istəyir” - Bakı kürdünün iddiası

Kobanidə ölənlər Türkiyədə
kürdləri küçələrə tökdü 

Suriyanın Kobani vilayətində İŞİD ter-
rorçularının qanlı əməliyyatları Türkiyə
kürdlərini yenidən küçələrə töküb.  Axar.az-

ın İstanbuldakı əməkdaşının verdiyi xəbərə
görə, minlərlə insan hökuməti Kobaniyə
hərbi müdaxilə etməyə çağıran şüarlar səs-
ləndirib. İstanbulda yaşayan kürdlər İŞİD
tərəfindən öldürlən soydaşları üçün simvolik
kəfələnlərə də bürünüblər. İçərisində meyit
olmasını əks etdirən ağ parçalar Kobanidə
öldürlən kürdləri simvolizə edir.  Hər hansı
bir provakasiya olmasını önləmək üçün
polis aksiyanı nəzarətə götürüb. Dünən
gecə keçirilən aksiyalarda nümayişçilərin
üzərinə maşın sürülməsinə görə indi də
problem yaşanması istisna edilmir. Xatır-
ladaq ki, ötən gün nümayişçilərin üstünə
avtomobil sürülməsini rəsmilər təxribat kimi
qiymətləndirmişdi. Məsələ ilə bağlı yeni
məlumatları sizinlə paylaşacağıq. 

Bu kürd qadın 74 İŞİD-çini öldürdü
Kürd ordu birləşmələri (PYD) Kobanidə

bayram günlərində davam edən qarşıdur-
malar nəticəsində itk-
ilərini açıqlayıb. Axar. az
xəbər verir ki, Ko ba -
ninin cənub və şər -
qində 50 nöqtədə qar -
şı durmaların davam et -
di yini deyən ordu qüv -

və ləri son 20 gündə yüzlərlə terrorçunun
məhv edildiyini bildirib. Hesabatda ən diq qət
çəkən məqam isə kürd qadınlarının
göstərdiyi mərdlik olub. Belə ki, Mirka kodu
ilə İŞİD-ə qarşı döyüşən adı açıqlanmayan
bir qadın qarşıdurmalar başlanan gündən
bəri 74 terrorçunu məhv edib. Ordu qüvvə -
lərinin bildirdiyinə görə, İŞİD artıq bu qadının
başına böyük məbləğdə mükafat vəd edib.

Milliləşdirilmiş futbolçumuzdan
k ü r d l ə r ə  d ə s t ə k  

19 yaşlı qızlardan ibarət futbol yığ-
mamızın üzvü Melisa Sarıaltın Almaniyada
Kobaniyə dəstək
ak siyasına qatılıb.
Bizimyol.info Pub-
lika.az-a istinadən
xəbər verir ki,
İŞİD terror təşki-
latının Kobanidə
kürd ləri qırmasına
etiraz edən
milliləşdirilmiş fut-
bolçumuz şəkil-
lərini facebook profilində  paylaşıb. Əlində
"Kür düs  tan" bayrağı, əynində Kürdüstan
yazıl mış köynək olan futbolçumuz,
Almaniyanım qadınlardan ibarət "Bayer Lev-
erkuzen" klubunda forma geyinir. Melisa
Sarıaltın TürkiyəninTunceli vilayətinin Der-
sim səmtin də anadan olub.

Kürdlər çeçenləri Avropada döydü 
“Siz İraqda kürdləri öldürürsüz, biz də

burada sizləri öldürəcəyik”. Axar.az xəbər

verir ki, Almaniyada kürdlərlə çeçenlər arasın-
da kütləvi dava olub. 40-a yaxın yezidi kürdü
çeçenlərə hücum edib. Onlar gənc oğlanı və
bir neçə qadını döyüblər. Kürdlər davanı İraq
və Suriyada çeçenlərin kürdləri öldürməsini
əsas gətirərək törətdiklərini bildiriblər.

Bərzani: Əvvəl IŞİD, sonra referendum!

Ekoloji problemlərin ara dan qaldırılması,
yeni yaşıllıqların salınması məqsədilə
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Əhəd Abıyevin göstərişi və iştirakı
ilə növbəti ağacəkmə kampaniyası keçirilib.
Tədbirə rayon icra hakimiyyətinin işçiləri,
ziyalılar, yerli idarə və təşkilatların
nümayəndələri, həmçinin vətəndaşlar
qatılıb. Rayon ərazisində təmiz ekoloji
mühitin yaradılması və yeni yaşıllıqların
salınması məq sədilə magistral yolun
kənarında, xüsusi təyin olunan sahədə
ərazinin relyefi nəzərə alınaraq 400 ədəd
şam ağacı əkilmişdir. Kampaniya işti-
rakçıları xüsusi fəallıq göstəriblər. Ağacların

suvarılması üçün xüsusi su maşınları cəlb
olunub. Əkilən yeni ağaclara hər həftə qul-
luq edilməsi qərara alınıb. Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev
bildirib ki, bu ağacəkmə kampaniyasının
keçiril mə sində əsas məqsəd ərazidə yaşıl-
lıq zo lağını bərpa etmək, ərazinin ekoloji
tarazlığının bərpasına, ekoloji mühitin sağ -
lam laşdırılmasının sürətlənməsinə, bura -
dakı mövcud torpaq qatının münbit ləş -
dirilməsinə töhfə vermək, insanlar arasında
ekoloji mədəniyyəti, təbiətə qayğı hissini
təbliğ etməkdən ibarətdir. Daşkəsən ray-
onunda yaşıllıqların sayının artırılması
istiqamətində keçirilən belə ağacəkmə kam-
paniyaları gələcəkdə də davam
etdiriləcəkdir. dashkesen-ih.gov.az

Daşkəsəndə yeni yaşıllıqlar salınırwww.a
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Görünür, İlham Əliyev
Rəsulzadədən Nərimanovacan,
Bağırovdan ata Əliyevəcən

Azərbaycan rəhbərlərinin heç
birinin edə bilmədiyini gerçək-
ləşdirəcək. Bəli, söhbət kollektiv
dövlət idarəetməsi nümunəsi
tanımayan sovet və postsovet
dövlət başçılarından gedir.
Siyasi hakimiyyət bizim ölkədə
həmişə şəxsiləşdirilmiş xarakter
daşıyıb. Ancaq möv zu
hakimiyyətin necə yaranmasını
xarakteri haqda deyil. Söhbət
dağıdılmış iqtisadiyyatı, yoxsul,
siyasi xaosun hökm sürdüyü,
itirilmiş torpaqların qaytarıl-
masın heç bir ümidi olmayan
ölkəni miras alan 40 yaşlı gənc
insandan gedir. O, nəinki siyasi
labirintdən çıxmağı, iqtisadiyy-
atı dirçəltməyi, zümrüd şəhər
yaratmağı bacardı – işğal olun-
muş Qarabağı da qaytarır. Özü
də bir güllə atmadan.  

Bir neçə saat əvvəl
(dünən:red)  Qazaxıstan prezi-
denti Nursultan Nazarbayev
sensasiyalı bəyanat verdi.
Ermənistan Putinin Avrasiya İtti-
faqına Dağlıq Qarabağsız qəbul
edilib. Bu nə anlama gəlir? Bu o
deməkdir ki, Ermənistan və
işğal olunmuş Qarabağ arasın-
da gömrük postları qoyulacaq.

Çarəsizlikdən boğulan, sosial
partlayışla üz-üzə qalan, ağır
iqtisadi vəziyyətdə olan

Qarabağı qoyaq bir kənara. Bu
nəhəng geosiyasi uğurun tərk-
ibini təşkil edən iqtisadiyyata biz
hələ qayıdacağıq. Söhbət Azər-
baycanın ən böyük siyasi və
diplomatik uğurundan gedir.
Azərbaycan bir daha suveren
dövlət olduğunu təsdiq edərək,
izlədiyi neytrallıq siyasətinə
uyğun Putin ittifaqına daxil
olmadı. Ermənistan isə siyasi
və iqtisadi müstəqilliyinin
qalıqlarını tam itirərək, kolonial
asılılıq boyunduruğuna girdi.
Bununla bərabər Ermənistan
Qarabağ üzərində nəzarəti də
itirdi. Həm siyasi, həm iqtisadi
nəzarəti! Əsl paradoks!

Təsəvvür edin, Ermənistan-
dan kartof-soğan idxal edən ac
və yetim Qarabağ sakinləri bun-
dan sonra hələ bir Ermənistana
gömrük rüsumu ödəməyə
məcbur qalacaqlar. Pərişan
olmuş Sarkisyan Yerevan üçün
alçaldıcı müqaviləyə imza
atmamış, paytaxtı etirazlar
bürüdü. Sarkisyanı erməni
dövlət çiliyinin məhvində
günahlan dırırlar. Onun milli
maraqların satılmasında ittiham
ediləcəyi gün uzaqda deyil.

İndiki prezidentin sıralarında
olduğu Miatsum (Birləşmək)
hərəkatı nədən başlamışdı?
Qara bağın Azərbaycandan
ayrılıb Ermə nistana birləşdiril -
mə sindən. Kremlin dəstəyi və
bütün Azərbaycanı arxasınca
aparan elçibəyçi milli-vətən-
pərvərlərin dəliliyi nəticəsində
biz Qarabağı itirdik. Uzun illər
müddətinə. Bax, indi Qarabağı
Ermənistandan ayırdılar. Göm-
rük divarı ilə!

Beləliklə, İlham Əliyev par-
laq gediş etdi. O, Avrasiya
məkanına daxil olmadı,
ölkəsinin müstəqilliyini və suv-
erenliyini qoruyub saxladı. Ən
əsası Qarabağ Ermənistan iqti-
sadi məkanından çıxarıldı.
Siyasi məkana gəldikdə,
Qarabağ hüquqi və siyasi
baxımdan bu məkana daxil
deyil, olmayıb. Azərbaycan
Ukrayna, Moldova və Gürcüs-
tan edə bilmədiyini bacardı. O
ölkələr ki, ərazilərinin de-yure
ilhaqını təsdiq etməyə məcbur
oldular. Şübhəsiz, bu ciddi
siyasi uğur Kremlin Əliyevə

göstərdiyi dəstəklə şərtlənir.
Rusiyanın vassal asılılığını
qəbul etmiş Sarkisyandan fərqli
olaraq. Əliyev Kremllə rasional
və uğurlu qarşılıqlı əlaqələr sis-
temini qura bildi. Hərbi və siyasi
ittifaqlar çərçivəsində yox,
ikitərəfli əməkdaşlıq formatın-
da. Qərbin rəsmi Bakını bu
qarşıdurmaya itələməsinə bax-
mayaraq, Əliyev Azərbaycanı
Rusiya ilə qarşıdurmadan

çəkindirə bildi. 
Özü də, o, bunu uzun illərdir

etməyi bacarır. Qərbi Ukrayna
istisna olmaqla, Rusiyanın
postsovet regionunda artan
hegemon mövqeyi Orta Asiya
diktaturları, hətta Qərb tərəfind-
ən şübhəyə alınmır. İlham
Əliyev balanslaş dırılmış
siyasətə stavka etməklə doğru
qərar verdi. Obama rəsmi şək-
ildə bəyan etdi: "Rusiya –
aparıcı regional güc dür!”
Rusiya regionun gələcək taleyi-
ni öz üzərinə götürüb. 

İlham Əliyev qaydalara
uyğun oynadı. Həmçinin Putinin
qoyduğu oyun qaydaları ilə.
Qlobal layihələrdən tutmuş
meqa-energetik layihələrin real-
laşmasınadək. Əliyev Kremlin
maraqlarını nəzərə aldı.
Saakaşvili, Yuşenko, Timo-
şenko və faciəvi sonla yekun-
lşan Poroşenkodan fərqli olaraq
Qərbin qurduğu tələyə düşmə-
di. Nəticə özünü göstərir. Azər-
baycan üçün həlledici qərarın
qəbulu zamanı Putin Əliyevin
maraqlarını nəzərə aldı. Hətta

Putin yazılmamış qanunlarını
heç vaxt pozmur. Dünənki gün
vacib geosiyasi məqamı göstər-
di. Qarabağ probleminin həlli
tamamilə Kremlin əlindədir.
Qərb tamamilə cənubi Qafqaz-
dan sıxışdırılıb çıxarılıb. Onun
heç bir təsir rıçaqları qalmayıb.
Yalnız Xəzər dənizində neft
buruqları qalıb. Qərb şirkətləri
neft çıxarmağa davam edir, tez-
liklə qaz daşımağa başlaya-

caqlar. Bununla da Avropa və
amerikanların iştirakı yekun-
laşır. Ermənistanın Putin İtti-
faqına inteqrasiyasından son ra
Kreml Qarabağı onlardan
ayıraraq, Azərbaycana evin əsl
yiyəsinin kim olduğunu göstər-
di. Minsk qrupunun əhəmiyyət-
siz rolu haqda mülahizələri yal-
nız reallıqdan uzaq ekspert
şərh edə bilər. Azərbaycanın
qarşısında yeni, ən aktual, tək
sual dayanır. Rəsmi Bakı
Avrasiya İttifaqına daxil ola
bilərmi? Rusiya yaxşı bilir ki,
Azərbaycanın iştirakı olmadan
Cənubi Qafqaz üzərində tam
nəzarətn haqda danışmaqdan
dəyməz. Əliyev "Putin İttifaqı"
dövlətləri başçılarının Minsk
görüşündə iştirak etməsə də,
MDB dövlət başçılarının sam-
mitində hər kəsə aydın diplo-
matik tərzdə çıxış etdi.  

Başa düşdüyüm qədər,
Azərbaycan bu İttifaqa daxil ola
bilər. Ancaq işğal olunmuş tor-
paqların azad olunması şərti ilə.
Kreml Ermənistana təsir edə
bilərmi? Kim şübhə edir ki. Axı,

Yerevan rəsmi satellit statusuna
qədər enib. 

Nazarbayev bir an "ərazi
bütövlüyü sualı ətrafında
anlaşdıq” sözünü ağzından
qaçırtdı. Kim kiminlə razılaşdı?
Əliyev Sarkisyanla? Çətin ki.
Hamıya aydındır ki, Əliyev
Putinlə anlaşıb. Sarkisyan artıq
oyundan kənarda qalıb...

Eynulla Fətullayev,
Virtualaz.org

Bizim Şimali Azərbaycanda kürdlərə
məxsus “Dənge Kürd” qəzetinin təsis və
nəşr olunması xəbərini eşidəndə
ürəkdən sevindim. Ağlıma gələn birinci
fikir bu oldu ki, bu yeni qəzet öz dilini,
milli özünəxaslığını, adət və gələnəkləri-
ni keşməkeşli tarixin, min illərin sınağın-
dan sağ-salamat çıxarmış, öz milli var-
lığını qoruya bilmiş alnıaçıq, üzüağ bir
xalqın, cəsur, igid bir millətin fikir və
arzularının, azadlıq və istiqlal uğrunda
mübarizəsinin aynası olacaqdır,
olmalıdır! Yanılmıramsa, 1954-cü ildə
Universitetin böyük akt salonunda
mübarək görüşünə yığışdığımız böyük
şairimiz Əbdürrəhman Həjarın başı ağ
çalmalı peyğəmbər çöhrəsini, alovlu
nitqini, dadı damağında qalan ölməz
misralarını xatırladım:
Kül olsun gözünə bu satqınların,
Məgər asandırmı bir xalqı yemək?
Tarixlər bilir ki, min qəsbkarın
Dişini qırmışam, pəncələşərək.

Tikanlı tikəyəm, məni yeyənin
Gözündən gələrəm, açıq-aşkara.
Qanıma susayıb “Qan! Qan!” – deyənin
Bir gün eləyərəm gününü qara.

Başqa bir şeri sevimli şairimiz
Hüseyn Kürdoğlunun çevirməsində necə
əzəmətlə səslənirdi:
Məzarımda bir gül bitsin, bir tikan.
Gülü olsun dostlarıma ərmağan.
Yad gözünü kor eyləsin hər zaman
Əyilməyən bu tikanım, Kürdüstan.
Sənə qurban şirin canım, Kürdüstan.

Bu gün qırmızı imperiya, habelə
başda Amerika Birləşik Dövlətləri
olmaqla batı (qərb) dünyasının hakim
dairələri dəridən-qabıqdan çıxırlar ki,
oyanan Şərqi, Türk-Müsəlman aləmini
cilovlasınlar, özlərinə təslim vəziyyətinə
salsınlar, çiçəkləyən, yüksələn Türki -
yənin inkişafını dayandırsınlar, ayrı-ayrı
xalqların milli istiqlal, Azadlıq uğrunda
mübarizəsini heçə-puça çıxarsınlar, mil-
lətləri bir-birinə qarşı qoymaq, salışdır-

maq, vuruşdurmaq yolu ilə çoxdan yerit-
dikləri “Parçala, hökm et!” siyasətlərini
daha da dərinləşdirsinlər.
Biz ayıq olmalı, buna yol
verməməliyiz. Dünyada ən
mürtəce, rəzil, qaniçici, ter-
rorçu partiya olan “Daş-
naksütyun” partiyasının və
onun təsiri altında öz milli
əxlaqını itirmiş ermənilər
fitnə-fəsadlarının hansı
mənbədən, “Ağ ev”dən,
Kremldən gəldiyini açıq,
aydın görməli və
bəşəriyyətə car çəkməliyiz.

Kürd xalqı bəşəriyyətə
Əhməd Xani, Cəziri, Qoran,
Ciyərxun, Osman Səbri,
Əbdürrəhman Həjar kimi böyük klassik-
lər vermiş, Səlahəddin Əyyubi, Qazi
Məhəmməd, Molla Mustafa Barzani kimi
qəhrəmanlarının adı ilə insanlığın şərəf
kitabına düşmüş əzəmətli bir xalqdır,
millətdir, bizim Türkazər millətinin ən
yaxın dostlarındandır. Türk və Kürd mil-
lətlərinin bir qılıncın iki ağzı, bir badam

qabığı içində qoşa badam ləpəsi
adlandıranlar yanılmırlar. Biz bu

epitetlərin mənasına
layiq olmalıyıq. Əmi -
nəm ki, “Dənge Kürd”
qəzeti Kürd qəhrəman-
lığına, Kürd human-
izminə, Kürd ləyaqətinə
ayna tutan bir orqan
kimi mədəniyyət tarixi-
mizi zənginləşdirəcək-
lər. Planetin hər hansı
bir guşəsində azad
olmayan bircə millət,
bircə fərd qalıbsa mən
öz səadətimi tam saya
bilmərəm. Bəşəriyyətin
ayrılmaz və qüdrətli bir

qanadı olan qəhrəman Kürd millətinin öz
azadlığı, dili, adət və gələ nəklərini yaşat-
ması uğrunda müba rizə aparması ürəy-
imcədir. Bu məqsədi özü nə apmal
seçənlərə, o sırada “Kürdün Səsi”
(“Dənge Kürd”) qəzeti ya radı cılarına
uğur və uçuş qanadları dilərəm.

“Dengê Kurd”, №1, 1992

"İlham Əliyev işğal olunmuş Qarabağı qaytarır, özü də bir güllə atmadan"

Kürd ləyaqətinin aynası
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ABŞ Dövlət Katibi Con Kerri
Türkiyənin Kobaniyə ordu
yeridib-yeritməyəcəyi ilə bağlı
açıqlama verib. Axar.az xəbər
verir ki, Kerri kürdlərin Koban-
idə türk əsgərlərini istəmədiyini
qeyd edib. "Amerikanın səsi"
radiosuna danışan Kerri

müəyyən məsələlərə aydınlıq
gətirib: "Türkiyə koalisiyada
vəzifə alır və müəyyən
sahələrdə kömək edir. Ancaq
qəti olan bir şey varsa, araların-
da kürdlər, iraqlılar, suriyalılar
və digərlərinin olduğu fərqli qru-
plar, türk əsgərlərini Kobanidə

görmək istəmir. Buna görə də,
hər kəsin sakit olması, ehtiyatlı
addım atması lazımdır. Xüsusi
nümayəndə Con Allen Ankara-
da görüşlər keçirdi. Tam olaraq
harada olduğumuzu bu
danışıqların sonunda
dəqiqləşdirəcəyik".

Rusiya Strateji Araşdır-
malar İnstitutunun rəhbəri
Vladimir Yevseyev Vaşinqto-
nun əsas məqsədinin müstəqil
İraq-Kürd dövlətinin qurulması
olduğunu, bunun Türkiyə üçün
çox böyük təhdid meydana
gətirdiyini açıqlayıb.

Ria Novosti-yə müsahibə
verən Yavsayev ABŞ-ın
Kürdüstanın qurulması üçün
hər yola əl atdığını qeyd edib:
“Təəssüf ki, bunu söyləmək
məcburiyyətindəyəm ki, ABŞ
yalnız de-fakto deyil, de-yure
olaraq da İraq Kürdüstanının

qurulması üçün səylərini
artırıb. Bu Türkiyə üçün çox
ciddi nəticələrə gətirib çıxara-
caq”. Türkiyədə milyonlarla
kürdün yaşadığını xatırladan
rusiyalı mütəxəssis belə olan
təqdirdə Türkiyə kürdlərinin də
ayağa qalxacağını açıqlayıb: 

“Türkiyədə yaşayan kürdlər
də yeni qurulan dövlətə daxil
olmaq istəyəcək. Hazırda
Türkiyədə nə qədər ciddi kürd
etirazlarının yaşandığını
görürük”.  Rusiyalı mütəxəssis

keçirdiyi bir çox görüşlərdən
sonra Türkiyənin digər NATO

üzvü ölkələrlə bərabərhüquqlu
bir ölkə olmadığı qənaətinə
gəldiyini bildirib: 

“Səddam rejiminin

devrilməsində öz torpaqlarını
ABŞ-a verməməsi və Qara
dənizdə NATO gəmiləri ilə
əməkdaşlıqdan imtina etməsi
NATO daxilində Türkiyəni ikinci
dərəcəli ölkələr sırasına salıb”.

İŞİD-in Türkiyə torpaqlarına
hücum edəcəyi təqdirdə
NATO-nun bu ölkənin imdadı-
na çatacağından əmin
olmadığını deyən politoloq
Prezident Ərdoğanın da
bununla bağlı heç bir ölkədən
kömək istəməyəcəyini bildirib.

Kürdüstan Regional Rəhbərliyinin Baş
naziri Neçirvan Bərzani, Kobaniyə silah və
sursat köməyi etdiklərini söylədi. 

Kürdüstan Regional Rəhbərliyi
Baş naziri Neçirvan Bərzani,
Kobaniyə silah və sursat köməyi
etdiklərini, ancaq peşmərgə gücləri-
ni göndərmlərinin qeyri-mümkün
olduğunu açıqladı. İraq Kürdüstan
Demokrat Partiyası və Kürdüstan
Vətənpərvərlər Birliyi Polit büroları
arasında bu gün Süleymaniyədə bir
toplantı keçirildi. Yığıncaqda KDP

heyətinə Baş nazir Neçirvan Bərzani, KYB
heyətinə isə Polit büro məsulu Mela Bexti-
yar Başçılıq etdi. Yığıncaqda Kobani'deki

IŞİD hücumlarına bağlı sualları cav-
ablayan Baş nazir Neçirvan Bərzani belə
dedi: "IŞİD kuşatmasındaki Rojava'nın
Kobani bölgəsi mövzusunda laqeyd deyi-

lik. Kobani'nin silah və sursat yardımı
etdik. Coğrafi şərtlərdən ötəri
Kobaniyə Peşmərgə güclərini gönder-
məmiz qeyri-mümkündür. Kobaninin
IŞİD-e qarşı edilən hava hücumları
koalisiya gücləri ilə Kürdüstan rəhbər-
liyinin əlaqələndirilməsi ilə reallaşır .
Kürdüstan prezidenti Məsud Bərzani
də Kobani mövzusu ilə şəxsən
maraqlanaraq davamlı cəhdlər edir. "
(Erbil / DHA)

“ABŞ Kürdüstan yaradır: Türkiyə üçün problem olacaq”

ABŞ-dan sürpriz: "Kürdlər Kobanidə türk əsgəri istəmir"

Kobaniyə silah göndərdik

PKK İstanbul daxil olmaqla, bir çox
şəhərdə silahlı iğtişaşlar törədib; Davudoğlu
ilə Kılıçdaroğlu qarşılıqlı ittihamlar səs-
ləndirib. Türkiyədə bir neçə gündür davam
edən PKK mitinqləri sentyabrın 10-da
Qaziantepdə 4 nəfərin ölümünə səbəb olub.
Saat 21-də əllərindəki odlu silahla,
dəyənəklərlə, yandırıcı maddələrlə küçələrə
çıxan kürdlərlə türklər arasındakı qarşıdur-
ma şəhərin bir neçə məhəlləsinə yayılıb.
Polis və təhlükəsizlik qüvvələrinin müdax-
iləsinə baxmayaraq iğtişaşları gecə boyu
sakitləşdirmək mümkün olmayıb. 

Olaylarda 1 nəfəri polis olmaqla, 20
nəfər yaralanıb. PKK-lılar şəhərin Güzelva-
di, Vatan, Barak, Akdere, Aydınlar, Mevlana,
Göllüce məhəllələrində yanğınlar törədib,
barrikadalar quraraq polisin müdaxiləsini
əngəlləməyə çalışıb. Polis olayların təşki-
latçılarından 6 nəfəri həbs edib. Türkiyə
mediası yazır ki, PKK-lılar baş verənləri
İŞİD-in Suriyanın Kobani şəhərinə hücumu-
na etiraz kimi təqdim edir. Diyarbəkirdən
başlayan, saatlar sonra Gaziantep, Van,
Şanlıurfa, Hakkari, Siirt, Tunceli, Mardin,
Muş, Erzurum şəhərlərinə sıçrayan
iğtişaşlarda ölənlərin sayı son rəqəmlərə
görə 35 nəfərdir. Odlu silahlardan açılan
atəşlə, dəyənək zərbələri ilə yüzlərlə
insanın yaralandığı bildirilir. Bingöldə isə
PKK-lılar şəhərin əmniyyət müdiri Atalay
Ürkərə silahlı hücum təşkil edib. Hücum
zamanı Ürkərin müavini Atıf  Şahin, komis-
sar Hüseyin Hatipoğılu öldürülüb,
cangüdəni Uğur Atlı isə ağır yaralanıb. 

Mersində də ötən gecə Komabi
iğtişaşlarında bir nəfər öldürülüb. Oktyabrın
7-də öldürülən iki PKK-lının dəfnindən
gələn qrup şəhərdə yanğınlar törətməyə
başlayıb. Şəxsi avtomobilləri, iş yerlərini
yandıran qrupa polis müdaxilə edib. Jandar-
manın açdığı atəş zamanı 1 nəfər ölüb, 7
nəfər yaralanıb.

Oktyabrın 10-na keçən gecə İstanbulda
da gərgin keçib. Şəhərin mərkəzi məhəl-
lələrindən olan Okmeydanında İŞİD hücum-
larına etiraz edən PKK-lılar etiraz aksiyası
keçirib, sabitliyi təmin etmək istəyən təh-
lükəsizlik qüvvə lərinə odlu silah, yandırıcı

maddələr, daşlar, dəmir parçaları ilə hücum
edib. Təhlükəsizlik kameraları iğtişaş
törədənlər arasında bir nəfərin polis karto-
nuna tərəf atəş açdığını qeydə alıb. Həmin
şəxs yaxalanıb hə haqqında cinayət işi
açılıb. İstanbulun Atatürk Beynəlxalq Hava
Limanında isə PKK-lı qadınlar aksiya keçir-
məyə cəhd ediblər. Qarışıqlıq yaratmaq
istəyən qadınlar özlərini “Savaşa Qarşı
Qadın Təşəbbüsü” qrupunun üzvləri kimi
təqdim ediblər. Aksiya başlayan kimi polis

46 qadını saxlayaraq gərginliyin artmasının
qarşısını alıb. 

Bingöldə İŞİD protestoları zamanı silahlı
hücumla üzləşən əmniyyət müdiri Atalay
Ürkeri xəstəxanada ziyarət edən baş nazir
Əhməd Davudoğlu çıxışda media təm-
silçilərinə qısa açıqlama verib. Baş nazir
Davudoğlu deyib ki, ölkə içərisindəki
iğtişaşları yatırmaq üçün təhlükəsizlik
qüvvələrinə xüsusi təlimat verilib: “Bingöldə
şəhid olan polislərimizə Allahdan rəhmət,
yaralılara şəfa diləyirəm. Gecə boyu daxili
işlər nazirimizlə olayları bir daha müzakirə
etdik. Sabitliyin qorunması və vətən-
daşlarımızın təhlükəsizliyi üçün gərəkli təli-
matlar verilib. Bingöldə aksiyaların təşki-
latçıları olan terrorçular bir neçə saat
içərisində təsbit edilərək yaxalanıb”.

Baş nazir ana müxalifət Cümhuriyyət
Xalq Partiyasının lideri (CHP) Kamal Kılıç-
daroğlunun ünvanına sərt ifadələr işlədib:
“Kılıçdaroğlunu anlamaq mümkün deyil. Bir
yandan sükunət edərək olayların
mahiyyətindən danışmır, digər yandan
hökumətimizi suçlayır. Onun hərəkətləri
məsuliyyətsizlikdir.  Bu hərəkət yaşadığımız

kritik dönəmdə tarixə keçəcək xəyanətdir.
Kimsə Türkiyənin İŞİD-ə yardım etdiyini
iddia edə bilməz. Əlində heç bir sənəd
olmadan bir dövləti ittiham altında saxlamaq
ana müxalifət partiyasına yaraşan
hərəkətlər deyil. Kılıçdaroğlunun ağlına
ehtiyacımız yoxdur. Sadəcə, sussun.
Qulağı eşitmir, ancaq mən ona bir daha
səslənirəm. Türkiyə İŞİD-ə də, Əsəd rejim-
inə də qarşıdır. Dövlət gərəkli nə varsa,
hamısını edəcək. İğtişaşlar zamanı vətən-
daşlara dəyən ziyan da ödəniləcək. Buna
heç kimin şübhəsi olmasın. Biz gecələr
Türkiyənin sabitliyi üçün çalışdığımız
zaman Kılıçdaroğlu şirin yuxuda olur”.

Yada salaq ki, oktyabrın 8-də mediaya
açıqlama verən CHP lideri Kamal Kılıç-
daroğlu Türkiyə Böyük Millət Məclisində
İŞİD terroru ilə bağlı qanun qəbul edilməsi-
ni təklif edib. Ana müxalifət lideri fikrini belə
əsaslandırıb ki, belə bir qanun vətən-
daşların İŞİD terrorundan müdafiəsi üçün
olduqca vacibdir: “Türkiyənin geniş
ərazilərini bürüyən bu iğtişaşlar iqtidarın
iddia etdiyi kimi xaos lobbisinin işi deyil.
Yaşananlara səbəb iqtidarın bəsirətsizliyi,
ölkəyə nəzarəti tam itirdiyinin göstəricisidir.
Hö ku mətin İŞİD-lə mücadilə yerinə hədəf-
sən yayınması, ölkəni böyük bir savaşa
sürükləmə niyyəti daşıması bu gün
Türkiyəni çıxılmaza gətirib. Bizim hökumətə
konkret təkliflərimiz var - gəlin, Kobaninin
azad edilməsi və İŞİD-in oradan uza-
qlaşdırılması məqsədilə quru əməliyyatına
başlayaq. Bu əməliyyatdan dərhal sonra
əsgərimiz geri çəkilsin. Eyni zamanda
TBMM-də ölkəmizə digər ölkə əsgərlərinin
gəlişinin yasaqlanması ilə bağlı xüsusi
qərar qəbul edək. Bunun yerinə hava
hərəkatında işbirliyinin mümkünlüyünü təs-
bit edək. Bununla da Türkiyə öz ərazilərinə
şəriksiz nəzarət və gərəkli anda gərəkli
hərəkət edə bilmə azadlığı qazansın”.
Türkiyə mediası onu da xəbər verir ki,
oktyabrın 10-da Silahlı Qüvvələrin Suriya
sərhədindəki bölmələrinə əlavə texnika və
canlı qüvvə göndərilib. Hurriyet.com Bolu-
dan Suriya sərhədi istiqamətinə hərəkət
edən 15 tankın və zirehli yük maşınlarının
görüntülərini yayıb.

Aygün MURADXANLI

Kürdlər İranda da anti-
T ü r k i y ə  a k s i y a l a r ı n a  
başladı; toqquşmalar oldu

PKK və Pjak kimi terror təşkilatlarının
dəstəkçiləri Türkiyənin Kobani siyasətini
bəhanə edərək İran və Güney Azərbaycanın
bir neçə şəhərində etiraz aksiyası keçirib.
Kürdlər çərşənbə axşamı Tehranda Türkiyə
səfirliyi qarşısında, çərşənbə günü isə
Sənəndəcdə - Azadi meydanında, Mahabadın

2-ci və 3-cü İslami meydanlarında, Sərdəştdə
Vəhdət meydanında, Bukanda Bimaristan
bulvarında və Mərivan şəhərində etirazlara
qalxıb. Mərivanda təhlükəsizlik qüvvələri
aksiyaya müdaxilə etməli olub və ən azı 10
nəfər polis tərəfindən yaxalanıb. Etirazçılar
əllərində plakat daşıyaraq İŞİD (İraq və Şam
İslam Dövləti) və Türkiyə əleyhinə şüarlar səs-
ləndiriblər. GünAz.TV xəbər yayıb ki, kürdlər
bundan öncə Urmiyə şəhərində də etiraz
keçirəcəklərini bildirmişdi, lakin Urmiyə əhalisi
və Azərbaycan Milli Hərəkatı fəallarının
önləyici tədbirləri sayəsində bu baş tutmayıb
və Urmiyənin təhlükəsizliyi təmin olunub. Ter-
ror yanlılarının qərarına görə çərşənbə günü
aksiya keçirilməli idi. Lakin Güney Azərbay-
can Milli Hərəkatının fəallarının sayıqlığı ı və
bu barədə etdikləri xəbərdarlıq çağırışları
nəticə verib. Bununla da dünən Urmiyə
şəhərinin təhlükəsizliyi pozmaq istəyənlər öz
niyyətlərinə nail ola bilməyib. Məlumatda
bildirilir ki, Türkiyə Konsulluğu ətrafında
çoxsaylı milli fəal radikal kürdlərin planını poz-
maq məqsədi ilə hazır vəziyyətdə olublar.
Türkiyənin Urmiyədəki Konsulluğunun ətrafın-
da hökumət qüvvələrinin sayı da artırılıb. 

Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün Konsulluq
ətrafında İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun
(SEPAH) məmurları və Polis qüvvələri yer-
ləşdirilib. Məlumata görə, Konsulluq ətrafında
Sepah və Polis qüvvələrinə aid bir neçə avto-
mobil və motosiklet müşahidə olunub. Həmin
məntəqədə onlarla sivil məmurun olduğu da
bildirilir. Bundan başqa Urmiyənin müxtəlif
məntəqələrində təhlükəsizlik qorumaq üçün
hökumət qüvvələri yerləşdirilib. 

Onlar əsasən Əyalət Meydanı, Danişkədə
dördyolu, İmam Xiyabanı və bu kimi yerlərdə
yerləşdirilib. Başqa bir məlumata görə, kürd
tələbələr Təbriz universitetində də etiraz
yığıncağı keçiriblər. Universitetin türk
tələbələri etiraz prosesini ciddi diqqətdə
saxlayıb və bunun təxribat vasitəsinə
çevrilməsinə imkan verilməyib. Qeyd edək ki,
son iki həftədə kürd terrorçularla güneylilər
arasında baş verən toqquşmalarda bir neçə
soydaşımız həlak olub. Cavid TURAN

K ü r d l ə r  b i r  g ü n d ə  
3 3  İ Ş İ D - ç i n i  ö l d ü r d ü

“İslam Dövləti” (İŞİD) terror qruplaşması
son bir sutka ərzində Suriyanın Kobani
vilayətinə 10 də -
fədən çox hücum
edib və ağır itki
v e r i b .
Virtualaz.org saytı
“Firat” agent liyinə
istinadən xəbər
verir ki, kürdlər bu
döyüşlər zamanı
İŞİD-in 33 üzvünü öldürüb. İŞİD-in əsgərləri
Kobani vilayətində yaşayan kürdlərə qarşı
şərq, qərb və cənub tərəfdən hücuma keçi-
blər. Ötən gecə boyu gedən qanlı döyüşlər
hal-hazırda davam etmək dədir. Terrorçuların
hücumlarını kürdlər tərəfindən özünümüdafiə
xalq qüvvələri dəf edir. Özünümüdafiə
qüvvələrinin tərkibində qadınlar da var. Kürd
qadınlarının dediyinə görə, onlar “cənnətə
getmək” istəyən İŞİD-çilərin arzularını puça
çıxarmaq üçün döyüşlərə qatılıblar.

Türkiyədə kürd-türk gərginliyi yüksəlir
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Di rojek mîna îro de
(11.10.2014), berî 21
salekê Osman Sebrî koça
dawî li Şamê kiriye, wek
wefadarî ji bîranîna wî re,
ez ve helbesta wî ku wek
bersiv ji Qedrî Can re
nivîsandiye û di kovara
Hawarê, hejmara 2an de

belav bûye, ji bo we dikim
diyarî. Gelo Apo Osman
Sebrî di van rojan de sax
baya wê çi bigota li dor
Kobanî ji tevgera Kurdî
re?:

Jiyîn xweşe bi xurtî
Li Kurdistan bi Kurdan
Bav û biran; çi bikim?

Hemû min tê bidirdan. 
Min diltu car ne nalî
Min zartu car ne kalî
Bidilhişkî, bi lalî
Sîngaxwe da berrimanî
Min îşevdîtxewnarast
Deng û gazîçixweş hat
DigotrabinKurdino!
Tevbiran û tevxwehan.

De rabin li me tuzanî
Rim nînegişnizanî
XopankirinKurdanî
Evteral û nezanan
Hawarê, xweş awakir
Dilê Kurdan pê şakir
Zar û ziman ava kir
Jîn û xweşî belav kir.
Osman Sebrî, Kaniya

Ereban, 18/5/1932
Konê Reş 

Apo Osman Sebrî piştî 21 salê

Hewlêr (Rûdaw) – Nûnerê
taybet ê NY li Iraqê Nîkolay
Mladînov di hevdîtina digel
Serokê Parlamentoya Kurdistanê
Yûsif Mihemed de got, civaka
navdewletî çawa karî Amirlî û Şin-
galê biparêze divê Kobanî jî
biparêze. Nûnerê Sekreterê Giştî
yê NY li Iraqê, Nîkolay Mladînov
îro li Hewlêrê serdana Parlamen-

toya Kurdistanê kir û bi Serokê
Parlamentoyê Yûsf Mihemed re
rûnişt. Piştî civînê, Mladînov û
Mihemed civîneke rojnamevaniyê
li dar xistin. Nîkolay Mladînov
diyar kir ku wî û Serokê Parla-
mentoya Kurdistanê li ser rewşa
Kobanî jî gotûbêj kirine û da
zanîn, li ser rewşa Kobanî du
raport dane wî ku raportek ji aliyê

şanda parlamentoya ya ku çend
roj berê serdana Kobanî kiribû
yan din jî ji aliyê Lêjneya Mafên
Mirov a parlamentoyê ve radestî
wî hatiye kirin. Nûnerê Ban Kî-
Moon her wiha got, şerê li dijî
DAIŞê tenê li Iraqê nîne lê divê
civaka navdewletî çawa karî
Amirlî û Şingalê biparêze Kobanî
jî biparêze.

Nûnerê Ban Kî-Moon: Divê civaka navdewletî Kobanî jî mîna Şingalê biparêze

Nêzîkê mehekiye xelkê
Kobanê di bin hêrişa keftarên
har yên DAİŞ’ê de ne.

Ji tirsa qetliamên DAİŞ’ê bi
sedan hezar kes dev ji gund û
cîh û warên xwe hiştine berê
xwe dane Kurdistana Bakûr…

Lê belê hin kesên wêrek,
xort û keçen dilêr li Kobanê di
bin alaya YPG’ê de destana
qehramaniyê dinivisînin! Geril-
layên YPG bi çekên sivik li hem-
ber tank, top û çekên giran yên
DAİŞ’ê bê tirs şer dikin, canê
xwe sîper dikin, rûpelekî zêrîn
di dîroka rizgariya neteweyî ya
Kurdistanê de dinivisînin! Serê
Kurdan, nav û dengê Kurdan
seranserê cîhanê de bilind
dikin… Iro li Kurdistana
Suriyeyê de gerilla û Kurdistana
Iraqê de pêşmerge li hember
dijmineke hov ku ji aliye
dijminên millete Kurd va hatiye
afirandin û xwedîkirin, şerê man
û nemanê dikin… Ne bi tenê
şerê man û neman herwuha li
hember wahşetê, hovitiyê şerê
mirovatiyê medeniyetê jî dikin!

DAİŞ, par li hin deverên Kur-

distana Suriyeyê de êriş anibûn
li ser YPG, lê şerekî, hicûmekî
berfireh weka aniha cara pêşî
çêdibe. Piştî ketina Musil û der-
dora wê destê DAİŞ’ê, li Kur-
distanê û Rojhilatanavîn gellek
tişt guherîn, kevir cîhên xwe
leqiyan! Bêguman têkçûn û
teslîmbûna arteşa Iraqê li hem-
ber DAİŞ’ê û valabûna deverên
Kurdistanî yên derveyê idara
hikumeta herema Kurdistanê
firsendeke zêrîn bû ji bo Kur-
distana Başûr.

Piştî ku hêzên pêşmergeyên
Kurdistanê kontrola deverên
madde 140 xistin bin kontrola
xwe, yani piştî ku Kerkuk, Şin-
gal, Xaneqîn ketin destê Kur-
dan, dijminên Kurdistanê
beicîn, dîn û har bûn!

Piştî êrişa berfireh ya
DAİŞ’ê li ser Şingal, Mexmur,
Kerkuk, Celewla hezimeta
hêzên peşmerge li Şingalê,
mihacirbûna bi sed hezaran
xelkê Şingalê, bû sedema lerzî-
na Kurdan û Hikumeta Herema

Kurdistanê! Hicûma DAİŞ’ê li
ser Mexmur û Hewlerê ji aliye

bombardimanên firokeyên şer
yên Amerika ve nehatiba sek-
inandin, belkî iro rewşa Kurdis-
tana Başur di xeterê de baya!

Baş bû ku Amerika zû gihişt
hawara Kurdan. Herweha piştî
şoka pêşî li hembere DAİŞ
hêzên pêşmerge bi awayeke
qehremanî kete qada şer de! Li
şingalê, Mexmurê hin cîhên din
hewkariya Pêşmerge û Gerilla
heviya millete Kurd geştir kir.

Trajediya Şingalê de hin
terefên Kurd, hindik mabûn ku li

ser tekçûna pêşmerge destê
xwe hinne kiribana, lê bi qehre-
maniya hêzên pêşmerge û
alikariya hêzên Amerika ew
etraf û eşxas ne gihiştin miraza
xwe! İro Kurdistana Başûr hin bi
temameti ji wan çeqalan
nehatiye paqijkirin…

Kurdistana Suriye jî DAİŞ
kontrola xwe zêde kiriye…

Ji bo doza Kurd û Kurdis-
tanê divê hin ders ji wan erîşên
DAİŞ’ê were derxistin!

Beriya her tiştî ev hêriş li dijî
prosesa serxwebûna Kurdis-
tana Başûr e! Herwuha ji bo têk-
birina statuyeke Kurdan li
Suriye ye!

Dersên din jî ev in, Yek jê,
xwediyê DAİŞ’ê dewlet û hêzên
dijminên millete Kurd in! Dido,
divê Kurd di nav xwe da ittafaq
û yekitiya xwe pêkbînin!

Sisê, divê Kurd dost û
dijminên xwe baş nas bikin!

Çar, divê Kurd dost û mütte-
fikên xwe yên mayinde, nekin
qurbana têkiliyên rojane!

Pênc, bila kes nebejê
wehşeta DAİŞ’ê islamê de nîne,
İslam boyax bike, sempatik
nîşan bide!

Ji ber ku nivîsa min li ser
berxwedana Kobanê ye, ez
naxwazim li vir rexne li PYD,
YPG û hêzên din yên Kurdis-
tana Suriye bigrim. Bila bimîne
rojên hîn firehtir!

Lê tiştekî pir ecêb heye divê
ez bejim, ew jî ev e, çawa hin
zikreş, Bekoyê Ewan û heqîr ji
têkçûna pêşmerge li Şingalê ra
kêyfa xwe dianîn, gellek
qeşmer û bêşeref jî li heviya
têkçûna berxwedana Gerillayên
YPG li Kobanê ne!...

Lê dilê milletê Kurd bi qehre-
manên Kobanê ra ye… Em
hevîdarin ku Kobanê nekeve
destê çeqalan…

Gerillayên YPG, xelkê
Kobanê bi berxwedanên xwe
yên qehremanî ketin dîroka
Kurdistanê û Cihanê jî…

Serê milletê Kurd bi we ser-
bilinde ey şhîdên bênav,
keçikên xama, xortên nûhatî!

Bijî Berxwedana Kobanê!

Roja Cejna Qurbanê (04/10-
14) ez çûbûm Êlihê
(Batman) serdana heka
xwe. Roja dinê, karsa -
zekî xizmê me, ez li
nava bajêr gerandim. Li
vegerê wî ez birim bal-
axaneyeka xwe ku di
navê de guhertineke nû
dihate kirin. Li tebeqa
sisiyan, gutleke mezin a
kelaşê hebû. 

Çavên min li
pirtûkekê ket ku di nava

toz û tebarê de ye. Dema min ew
hilda, min dît ku pirtûkeke kevn a
bi zimanê osmanî ye û navê wê
weha ye: ”Wîlayatê Şer qîyesî.”
(Parêz gehên Rojhilatê)

Orijinalê vê pirtûka fotokopî,
ne diyar e ka çend rûpel e, lê
belê eva ku hatiye dîtin, 58
rûpel in, diyar e ku rûpelên wê
jêketine. Pirtûk li ser biog -
rafiyaya parêzgehên Bakûrê
Kurdistanê di 1917an de hatiye

weşandin. Li ser ruyê pêşî ev
agahdarî heye: ”Xwe diyê ber -
hemê, defterdarê Helebê yê
berê û hîmdarê pirtûkxaneya
gel Elî Emîrî yê Di yar bekirî.
Çapxaneya Ewqafê Îs lamiyem,
Hicrî: 1337/1334/ 1917.” 

Naveroka pirtûkê pir girîng
e, xasma jî di vamn deman de
pir pêwîst e û tê de gelek
rûdanên ku xelk zêde pê nizane
têne dîtin. Mesela li parêzgehan
di wan salan de çend bisilman,
çend fileh û rewşa aborî ya

bajêr, bi gigiştî tarîx û xwezaya
parêzgehan, weke tixûbê her
parêzgehekê, kirîn û firotina
derva (eksport/import), senayî,
bazirganî, çandinî, cil û berg,
kan (me´den), çem, meywe û
zebze, daristan û wekî din bi
zelalî hatine nivîsandin. 

Bi hêviya lêkolîneke berfireh
li ser vê û berhemên û yên wisa,
her şad û bextewer bin…

Stembol 10/10/2014
Zeynelabidin Zinar

Nivîskar/lêkolîner

Hewlêr (Rûdaw) – Wezareta
Parastinê ya Îngîltere ragihand, di
çarçoveya şerê li dijî DAIŞê de hêzên
Pêşmerge fêrî bikaranîna çekên giran
dikin. Wezareta Parastinê ya Îngîltere
eşkere kir ku tîmeke 12 kesî ya
şêwirmendên leşkerî yên wî welatî
komek hêzên Pêşmerge fêrî bikaranîna

çekên giran û pêşketî kirine. 
Di daxuyaniyê de hat gotin ku ew yek

di çarçoveya şerê li dijî DAIŞê de hatiye
kirin û wiha hat ziman:

“Wezîrê Parastinê Michael Fallon
ferman da ku tîmeke pisporên leşkerî
herin Hewlêrê û li wir hêzên Pêşmerge
fêrî çekên giran ên ku meha borî ji aliyê

Îngîltere ve hatibûn şandin, bikin.”
Hikûmeta Îngîltere meha borî di
çarçoveya şerê li dijî DAIŞê de çekên
giran û cebilxane ji Herêma Kurdistanê
re şandibû. Ji aliyekî din, balafirên şer ên
Îngîltere li kêleka balafirên şer ên
Amerîkayê çeper û çekdarên DAIŞê yên
li Iraqê didin ber bombeyan.

Avahiya komîteya Yekîtiya Niştimanî
ya Kurdistanê (YNK) li navçeya Qerete-
pe ya ser bi Kerkûkê ve, bi 3 otombîlên
bombekirî hat armanckirin.

Îro, 12ê Cotmehê, danê sibehê 3
otombîlên bombekirî li pêş avahiya
komîteya YNKê li Qeretepe teqîn û di

encam de gelek ziyanên mirovî û aborî
ketin. Endamê encûmena nahiyeya
Qeretepe, Selah Baban di daxuyaniyekê
de ji BasNewsê re got: “Demjimêr 10ê
sibehê, bi dema Hewlêrê, 3 otombîlên
bombekirî li pêş avahiya komîteya YNK,
ku dikeve tenişt avahiya asayişê û rêve-

beriya nahiyeyê teqiyan û di encam de
30 kes şehîd bûn û hejmarek zêde jî
birîndar ketin, piraniya wan ji asayişê û
endamên encûmena nahiyeya Qeretepe
ne.” Selah Baban da zanîn jî ku, rêve-
berê nahiyeya Qeretepe jî di teqînê de
birîndar bû, hemû birîndar jî bo
nexweşxaneya Kelarê hatin veguh-
estin.(BasNews)

Berxwedana Kobanê û helwesta Kurdistanî

Abît 
Gurses

Belgeyek mêjûyî

Artêşa Îngîltere pêşmergeyan fêrî bikaranîna çekên giran dike

Di teqîna Qeretepe de 30 kes şehîd bûn
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Xwedî lê derketina Kobanê
û şerê li dijê DAÎŞê ji bo Kurdan
bûye erkek netewî. PKK/HDP bi
mebesta bala cîhanê bikşîne
ser rewşa Kobanê bangî xelkê
kir ku derkevin kolanan
xwepêşandanan bikin. Di
encam de xelk daketin qada
xwepêşandanan û pişgiriya xwe
ji bo Kobanê dan nîşandan.

Gelek bajar û bajarokên
Kurdistana Bakur xwepêşandan
bûn qada xirabkirin û talan kiri-
na cihên bazirganî. Gelek avahî
, dikan, cihên hukumî û sivîl
hatin şewitandin. Gelek cih
hatin talan kirin. Gelek kesan di
vê kaosê de jiyana xwe ji dest
da. Li hinek deveran ciwanan bi

daliqandina ala Kurdistanê
hukumeta Tirk protesto kirin.
Herkesekî bi awayek cuda piş-
giriya xwe ji bo Kobanê da
nîşandan. Lê mixabin xirabkirin,
şewat û kuştinên bûyîn bû rûyê
xwepêşandanan. Xwepêşan-
dan ber bi armancek din ve çû.
Gelek hêzên kûr derketin holê û
pravakasyonên  mezin kirin.
Huda-Par bû armanca êrîşan û
hinek endamên vê partiyê hatin
kuştin. Vê yekê tirsek peyda kir
ku cardin di navbera du aliyan
de şerek çekdarî derkeve.

Eger cardin av li Bakur şêlo
bibe û hêzên tarî bikevin rojeva

Kurdan de berpirsê vê ewin ku
yên banga van xwepêşandan
kirîn. Berpirsên HDPê piştî
xwepêşandana li kesên daketîn
kolanan xwedî derneketin. Dan
xuyakirin ku  xirabkirin, talan û
şewitandina cihan ne raste.
Heta Demirtaş da xuyakirin ku
ew kesên ala Tirkiye anîn xwar
û êrîşê heykelê Ataturk kirine,
çend serserine ku rûyê xwe gir-
tine. Demirtaş dibêje ev
pravakasyon e.

Başe eger ev pravakasyon
be berpirsê vê kiye? Başe  çewt
rast dema mirov helwestekî
daynê holê ji bo çi hunê pişta

xwe bidin xelkê?
Bûyerên bûyîn zerer da kur-

dan. Bajarên Kurdistanê bûn
qada şer. Kurdan jiyana xwe ji
dest da. Cih û malên kurdan

hatin şewitandin. Xwedî lê der-
ketina Kobanê û şerê li dijê
DAÎŞê ji bo Kurdan bûye erkek
netewî. Pêwîste her aliyek siyasî
her hêzêk Kurdistanî bê qeyd û
şert pişgiriya Kobanê bike. 

Lê bi çi awayî? Ev pirseke.
Dawiyê gelo ev bûyerên

dawî li Kurdistana Bakur
çêbûyîn çi zerer  yan jî çi feyde
da doza azadixwaz a Kurdis-
tanê. Bila ev yek bi awayek
rastekînî bê nirxandin. Dê hingê
rê li şelokirina avê li Bakur bête
girtin. Di vê pêvajoyê de mirov
berê hezek girsehî bide
armancên çewt, dê ne ji berjew-
endiyên Kurdan yên netewî be.

12.10.2014

Birêz Selahattîn Demirtaş,
xweş axifî û êş û azar xweş anî
ziman, lê gelo bala we tiştek
kişand?  Ya  herî giring hebû,
bala we kişand? Got, gelo ji ber
ku Kurd bê dewletin ev tê serê
wan?

Hêvîme birêz Selahatîn
Demirtaş jî hemu rêxistin û partî

giringîya dewletbûnê bînin ber
çavên xwe û carek din bifikirin
dev ji demokratîkbuna biratîyê
berdin û daw u doza dewlet û
serxwebûnê bikin, heta ku em
nebin dewlet, xilasîya me tun-
eye, ev canê ku dikevin, binerd
dibin, ev pîrejin u zarokên li
kolanan, du bare nebin. Dijminê

bavan nabin dostê lawan!
Lewra çend mehe ku DAÎŞ

zilma li ser Kurdan dike em
nikarin êdî di demokratikbûnê
de rawestin divê ku em ser-
bixwe bin, divê ku em xwedî
Dewlet bin.  Lê belê birastî jî
Gerîla û PYD jî bi can  berxwe
didin û wekî şêra cenga xwe
dikin. Hefqase şehîd, zorî
,zehmetî dikşinin cuwanîya wan

di şer de derbas dibe ka ye
encama wê ? 

Kayê  Welatê wan? Li hem-
berî hovîtî u qatliama li ser Kur-
dan dinya bê deng maye! İro li
Kurdistana Bakur hovîtî li ser
Kurdan pêk tê, em cardî biponi-
jin û bifikirin ji xeynî Kurdan
dostê Kurda tuneye, her tişt li
ber çava ye û tê dijin.

Zînê Amedî, Dîyarbekir
Silêmanî (Rûdaw) - Niha

endamên polîtburoyên YNK û
PDKê li navenda Polîtburoya
YNKê li Silêmaniyê di civînê de
ne. Li gorî agahiyên Rûdawê,
mijara serekî ya civîna PDK û
YNKê alozî û arîşeyên her du
partiyan e ji ber ku ev demek e
nakokiyên navbera wan bûne
rojeva ragihandina her du
aliyan. Rayedarên her du par-
tiyan li dijî hev daxuyaniyan

didin û bi zimanekî tûj hev
tohmetbar dikin.

Herî zêde jî PDK YNKê
tohmetbar dike. Hinek
rayedarên YNKê jî dibêjin, PDK
dema karekî dike bi YNKê
naşêwire çimkî zimanê YNKê li
hember PDKê tûj bûye.

Li gor zaniyariyên Tora
Medyayî ya Rûdawê, şanda

PDKê bi serokatiya Nêçîrvan
Barzanî ye û ji Fazil Mîranî,
Mehmûd Mihemed pêk tê. Her-
wiha şanda YNKê bi serokatiya
Kosret Resûl Elî ye û ji Mela
Bextyar, Hakim Qadir û Omer
Fetah pêk tê.

PDKê û YNKê ku rêkeftina
wan ya stratejîk 7 sal di ser re
derbas bûne, niha tê gotin ku

têkiliyên wan sist bûne û herdu
alî hest dikin ku têkiliyên wan

qels bûne û beşek ji serkird-
eyên herdu patiyan gelek caran

dilgiraniya xwe li hember vê
yekê anîne ziman.

Sistbûna wan têkiliyan li wê
yekê vedigere ku helwesta
PDKê û YNKê derbarê bûyerên
li Başûr û Rojavayê Kurdistanê
û de cuda ye. Berî niha endamê
polîbtîroya YNKê Ednan Muftî
derbarê civîna îro de ji Rûdawê
re gotibû ku nakokî zêde bûne û
ew dixwazin derbarê pirs-
girêkan de gotûbêjan bikin.

Hewlêr (Rûdaw) - Cîgirê
Wezîrê Derve yê Îranê ji bo
karûbarên erebî û efrîqî Husên
Emîr Ebdullahiyan eşkere kir
ku Amerîka agahdar kirine ku
rûxandina rêjîma Sûriyê metirsî
ye li ser ewlehiya Îsraîlê.

Di civînekê de ku derbarê

Iraq û Hevpeymaniya
Navdewletî ya li dijî DAIŞê li
Tehranê hatibû lidarxistin,
Ebdullahiyan diyar kir ku eger di
dema şerê DAIŞê de
guhertineke siyasî ya bingehîn
li Sûriyê çêbibe dê bandora wê
yekê li ser ewlehiya Îsraîlê

hebe. Alîkarê Wezîrê Derve yê
Îranê da zanîn ku welatê wî ev
peyam bi awayekî zelal û
eşkere gihandiye rêveberiya
Amerîkayê. Ebdullahiyan diyar
kir ku derbarê şerê li dijî DAIŞê
de, name di navbera Tehran û
Washingtonê de hatine veguh-
estin û tekez kir ku welatê wî
hişyarî daye Amerîka û welatên

Rojava ku eger ew hewla
rûxandina rêjîma Sûriyê bidin
ev yek dê bibe metirsî li ser
ewlehiya Îsraîlê.

Di destpêka kirîza Sûriyê de
karsazê Sûrî Ramî Mexlûf ku
kurxalê serokê Sûriyê Beşar el-
Esed e, ji çapemeniyê re gotibû
ewlehiya Îsraîlê girêdayî ewle-
hiya Sûriyê ye. 

Kobanê û xwepêşandanên li Bakur

Demirtaş xweş axifî lê

PDK û YNK behsa arîşe û nakokiyên xwe dikin

Îranê gef xwar: Eger Amerîka li Sûriyê bide Îsraîlê zerer bike

Li Hewlêr a paytextê Kurdis-
tanê alîgirên PKKê ji bo Kobanê
xwepêşandanek kirin. Di
xwepêşandanê de hevalbendên
PKK êrîşê peyamnêrên Rudawê
kirin û du pêymnêrên Rudawê
birîndar kirin. Herweha di heman
xwepêşandanê de  berdevkê
polîsê Hewlêr jî hate birîndar
kirin. Di vê derbarê de Tora
medya rudawê daxuyaniyek
belav kir. Ev deqê daxuyaniya
Rudaw e: 
Êrîşa li peyamnêrên Rûdawê 

Beriya çend saetan tîmekî ya
Tora Medyayî ya Rûdawê ji aliyê
alîgirên PYDê ve hatin lêxistin.

Di 08.10.2014ê de li paytexta
Başûrê Kurdistanê Hewlêrê,

peyamnêrên me Mihemed
Izedîn û Hejar Ergoşî û kamera-

manê me ji aliyê komekî ve rastî
êrîşekî tund hatin û bi kêran gef

li wan xwarin. Ev êrîşa li
Rûdawê hatî kirin, ji derxistina

peyamnêrên me yên li Qamişlo
û Efrînê dest pê kiribû û hat heta

îro. Di demê borî de, dîsa bi
kêran êrîş li peyamnêrê Rûdawê
yê Ewrûpayê hatibû kirin.

Îro jî li Hewlêrê êrîş pêk
çêbû. Ev êrîşên li Rûdawê tên
kirin ne nû ne. Beriya heyvekê li
Hewlêrê peyamnêra me Rengîn
Şêro di wextê şopandina
xwepêşandanê de di weşana
zindî de rastî êrîşê hat.

Îro jî li Hewlêrê êrîşekî nerind
pêk hat. Gefxwarin û tacîzên li
dijî peyamnêrên me yên Enqere,
Stenbol û Amedê jî didomin.

Tora Medyayî ya Rûdawê;
Hikûmeta Herêma Kurdistanê,
Kantonên PYDê ve Hikûmeta

Tirkiyeyê ji silametî û ewlehiya
peyamnêrên be berpirsiyar
dibîne. Ji xeynî vê jî, em bangê li
azadîxwazên di nav PKKê de, li
rêxistinên navxweyî û derveyî
yên sivîl dikin ku li hemberî van
êrîşan bêdeng nemînin. Ji bo
parastina karmendên me, em
sipasiya welatiyan û hêzên
ewlehiyê dikin. Em baweriyê
didin temaşevan û xwende-
vanên xwe ku Rûdaw dê bi Kur-
distanîbûna xwe, ji hemû partî û
aliyên siyasi dûr xebatên xwe
bidomîne. Tu hêz û tundî nikare
Rûdawê asteng bike!

Tora Medyayî ya Rûdawê
Başûrê Kurdistanê / Hewlêr

08.10.2014

AVESTA KURD -
Karsazê Kurd Hamdi
Ulukaya ku xwediyê mastê
Çobanî ye li Emerîka
dimîne, 2 mîlyon
dolarên Emerîkî alîkarî
da koçberên Kobanî
yên ku koçberî Tirkiyê
bûne. Hamdi Ulukaya
got, ji her kesî tê
xwestin ku bêdeng
nemînin û her yek ji aliyê
xwe ve piştgiriya êşa
Kobanî bike. Hamdi

Ulukaya Kurdekî ji bakurê
Kurdistanê ye û yek ji
dewlemendên Emerîka ye,

ew bi şîreketa xwe Çobanî
tê naskirin, Çobanî ber -
hemên ji şîr pêşkêş dike.

Kerkûk (Rûdaw)- Parêzgarê
Kerkû kê Necmedîn Kerîm ji roj-
namevanên wî bajarî re ragihand ku,
rêxistina DAIŞê niha ne dewlete, lê
eger parêzgeha Kerkûkê xist destê
xwe wê demê wê bibe xwedî
dewletekî bihêz. Parêzgarê Kerkûkê
Necmedîn Kerîm ragihand: “Kerkûk
bibû armanca DAIŞê, ji ber ku ji aliyê
darayî ve pêgeha Kerkûkê pir girîng e.
Tevî ku niha jî metirsî li ser wî bajarî
heye, lê ji hemû bajarên din yên Iraqê
bêhtir di bin parastinê de ye, ji ber ku
çeperên wê bihêzin û pêşmerge cihên
xwe bi temamî kontrol kirine.”

Necmedîn Kerîm wiha domand:

“Nabe şikestina ti hêzeke Pêşmerge li
hinek navçeyan bikeve histê partiyeke
siyasî, ji ber ku şikestin û
serkeftina Hêzên Pêşmerge
yên me hemûyane û em
hemû wek hev berpirsê wê
yekê ne.” Derbarê helwesta
Tirkiyeyê ji rewşa Kurdistanê,
Parêzgarê kerkûkê wiha got:
“Tirkiyeyê ket şaşitiyekê
mezin de ku her komekê
dijayetiya Esed kiriba wî
welatî çek dida wan. Gerek ew kom ji
hev veqetandibana.” Kerîm wiha

domand: “Tirkiyeyê ji me re mezin e li
herêmê û em dixwazin ligel me be û

helwestê xwe bi zelalî diyar
bike.” Derbarê pirsa avaki-
rina Hêzên Pasewanên
Niştîmanî bo bajarên Iraqê,
Parêzgarê Kerkûkê
Necmedîn Kerîm ragihand:
“Em Hêza Pasewanên
Niştîmanî li bajarê Kerkûkê
qebûl nakin, ji ber ku
bajarê Kerkûkê xwedî

rewşeke taybet e û pêwîst e ew rewş
bê li ber çav girtin.”

PKKê polisek û du peyamnerên Rudawê birîndar kir

Dara 
Bilek

Bavê “Mastê Çobanî“ alîkariya Kobanî kir Necmedîn Kerîm: DAIŞ Kerkûkê bigire wê bibe dewleteke bihêzwww.a
rs

iva
ku

rd
.o

rg



D Î P L O M A T¹ 38 (282)8 13 - 19 Oktyabr, Cotmeh, sal 2014

Li Şingalê Pêşmergeyan der-
beyeke mezin li DAIŞ`ê xistin

BasNews(Navenda Nûçeyan): Liser Çiyayê
Şingalê Hêzên Pêşmerge û şervanên Kurdên

Êzdî, derbeyeke  mezin li DAIŞ`ê xistin. Çav ka -
ni yeke nêzîk ji Hêzên Pêşmerge ji Basnewsê re
got:` Îro, Şemiyê,  Hêzên Pêşmerge karîn di êrî -
şekê de 15 çekdarên DAIŞ`ê bikujin û hejmareke
din jî birîndar bikin`. Herwiha wê çavkaniyê
got:`Roj bi roj çekdarên DAIŞ`ê ji devera Şingalê
direvin û diçin Sûriyê`. Her ligor zanyariyên wê
çavkaniyê, vê sibê Hêzên Pêşmerge û şervanên
Kurdên Êzdî li nêzîkî Çiyayê Şingalê êrîş birin
ser çekdarên DAIŞ`ê û derbeyeke bihêz li wan
xistine. Wê çavkaniyê amaje kir ku, di wê êrîşê
de Hêzên Pêşmerge û şervanên Êzdî destê xwe
danîn liser hejmarek ji çekên giran ên DAIŞ`ê  û
çend otombîl jî şewitandine. Wek tê zanîn ji dest-
pêka meha Tebaxê ve çekdarên DAİŞ’ê êrîşî
navçeya  Şingalê kirin û ew xistin bin kontrola
xwe û ev yek bûye sedema ku bi  hezaran Kur-
dên Êzdî derbiderî Herêma Kurdistanê bûn û
hejmarek  jin û keçên Kurd ên Êzdî jî, ji aliyê
DAİŞ’ê ve hatin revandin û kuştin.

Sê teqînan Qeretepe hejandin
Berya niha bi kêlîkekê sê teqînên bihêz

bajarokê Qeretepe hejandin û hejmarek ji
welatiyan şehîd û
birîndar bûne. Di vê
derbarê de serokê
encûmena bajaroka
Qeretepe Rehîm
Ezîz ji PUKmedia`yê
re ragihand: Berya

niha bi kêlîkekê otombêleke barhilgir li pêşiya
avahiya her yek li asayîş û şaredarî , komîteya
Qeretepe a Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê ,
avahiya pêşmergeyên dêrîn , kêmendamên
senger û birêveberiya karebê ya qeretepe
teqiyaye, her weha li gel teqîna otombêlên
barhilgir de jî kesekî xwekuj xwe teqandiye. Ezîz
Rehîm got: Piştî wan teqînan û kombûna hej-
marek zor yê welatiyên navçeyê, kesekî xwekuj
jî xwe teqandiye û di encama her sê teqînan de
hejmarek zor li welatiyan şehîd û birîndar bûne
ku hejmarek jin û zarok jî di nav de hebûne.

PUKmedia/Saman Yareweys

J i  B i r î t a n y a  j i  b o  
p e r e w e r d e k i r i n a  
pêşmerge t îmeke teybat

Wezareta Berevaniya Birîtanya ragihand
ku tîmek teybet ji artêşa Birîtanya ji 12 leşker-
an pêk tê bi mebesta hêzên pêşmerge yên
şerekî dijwar li dijî rêxistina terorê DAIŞ birêve
dibe perwerde bike li Hewlêrê ye. Wezaretê da

xuya kirin ku tîma teybet hêzên pêşmerge li
ser bi karanîna çekên giran ên Birîtanya ji bo
hêzên pêşmerge rêkirine perwerde dike.
Hewalsazê BBC a karûbarên berevaniyê
Jonasan Bêl got; Çav li rê ye tîma teybet a ser-
bazî hefteyekê li Hewlêrê be û hêzên
pêşmerge li ser bi karanîna çekên giran ên
Birîtanya rêkirine perwerde bike, her wiha da
xuya kirin ku ev tîm beşdarî operesyonên leşk-
erî nabe. Birîtanya  bi mebetsa piştevnaiyê
bide hêzên pêşmerge di şerê li dijî rêxistina
teroê DAIŞ de, beriya bi demekê çek ji bo
hêzên pêşmerge rêkirin, wekî din balafirên
Birîtanya li Êraqê ji manga Îlonê ve baragehên
DAIŞ ên li Êraqê bombarduman dikin.

Barzanî got: ‘’Em dest ji referandû-
ma li Kerkûkê bernadin, wate veger jê
nîne, lê belê niha şerê DAÎŞ’ê li pêşiya
Herêma Kurdistanê ye, loma karê
serekî şerê DAÎŞ, jinavbirin û derxisti-
na wê ye ji navçeyê.’‘ Serokê Herêma
Kurdistanê Mesûd Barzanî teqez kir
ku her çi ji destê Herêma Kurdistanê
were dê ji bo rizgarkirina bajarê
Kobanê bike û got: ‘’Eger em bikaribin
bi rêya esmanî dê alîkariyê pêşkêşî
Kobanê bikin.

27 roj e li bajarê Kobanê yê
Rojavayê Kurdistanê şerekî dijwar di
navbera şervanên Kurd û çekdarên
DAÎŞ’ê de heye û DAÎŞ’ê ji sê aliyan
ve bajar dorpêç kiriye û heta niha ji
sedî 25’ê bajêr ji aliyê DAÎŞ’ê ve hatiye
dagîrkirin. Li bajarê Kobanê şerê
kolanan dest pê kiriye û niha bûye roje-
va medya cîhanî û navxweyî. Di vê der-
barê de Serokê Herêma Kurdistanê
Mesûd Barzanî di hevpeyvînekê de
ligel televizyona Sky News bal kişand
ser rewşa Kobanê û got: ‘’Dorpêçkirina
Kobanê ji aliyê DAÎŞ’ê ve bûye asteng
ku Herêma Kurdistanê alîkariyê bişîne
nav bajêr, lê belê Herêma Kurdistanê
her çi ji dest were bo wî bajarî dike û dê
bike jî.’‘ Di wê hevpeyvînê de Barzanî
qala çend mijaran dike wek rewşa

Kobanê, alîkariya welatên cîhanê bo
Herêma Kurdistanê di şerê dijî DAÎŞ’ê

de û meseleya referandûm û serxwe-
bûna Kurdistanê.

Barzanî da zanîn ku ji ber bajarê
Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê ji aliyê
DAÎŞ’ê ve hatiye dorpêçkirin alîkariya
Herêma Kurdistanê nagihe wî bajarî û
ew îdîa û gotegot jî red kirin ku qaşo
Herêma Kurdistanê li beramber bajarê
Kobanê xemsar bûbe û wiha axifî:
‘’Dorpêçkirin bûye asteng ku alîkariya
Herêma Kurdistanê bigihe wî bajarî.’‘

Serokê Herêma Kurdistanê wiha
dibêje: ‘’Di şerê DAÎŞ’ê de welatên
Rojava alîkariya Herêma Kurdistanê

kirine û her wê alîkariyê wiha kir ku
ewlekarî û asayîşa Herêma Kurdistanê
parastî be.’‘ Derbarê helwêsta Tirkiyê
de jî Barzanî got: ’‘Herêma Kurdistanê
li bendê bû ku Tirkiye zêdetir piştgiriyê
bike, bi taybetî dema DAÎŞ’ê berî du
mehan gef li Herêma Kurdistanê
dixwar.’‘ Bi baweriya piraniya pisporên
leşkerî, sedema zêdebûna gef û êrîşên
DAÎŞ’ê li İraqê, şikestina artêşa İraqê li
Mûsilê û dagîrkirina bajêr ji aliyê çek-
darên DAÎŞ’ê ve bû. Derbarê ketina
bajarê Mûsilê de jî Barzanî nerînên xwe
wiha tîne ziman: ‘’Berî kontrolkirina
bajêr ji aliyê DAÎŞ’ê ve, em ligel
serokwezîrê wê demê yê İraqê Nûrî
Malikî ketin têkiliyê û me jêre got ku
eger hun dixwazin Herêma Kurdistanê
alîkariya we bike divê hun bikevin
tevgerê, lê Malikî guh neda van gefan û
di demeke nêzîk de jî bajar ket û ji aliyê
DAÎŞ’ê ve hat dagîrkirin.’‘

Li ser meseleya referandûmê,
serxwebûna Herêma Kurdistanê û cud-
abûna wê ji Îraqê jî, Barzanî got: ‘’Em
dest ji vê pirsê û referandûma li
Kerkûkê bernadin, wate veger jê nîne,
lê belê niha şerê DAÎŞ’ê li pêşiya Herê-
ma Kurdistanê ye, loma karê serekî
şerê DAÎŞ, jinavbirin û derxistina wê ye
ji navçeyê.’‘(BasNûçe)

Nêçîrvan Barzanî serok -
wezîrê herêma Kurdistanê,
îro roja şemiyê 11.10.2014ê li
bajarê Hewlêrê, pêşwazî li
Poul Kokly berpirsê saziya
xizmetgozarî û dihewarçûnê
ya Katolîkan li Amerîkayê û
şandeya pê re kir.

Di civînekê de, şandeya
mêvan got ku, ew hatine
herêma Kurdistanê daku;  ji
nêzîk haydarî rewşa koçber-
an û çewaniya hevkarî û
alîkariya wan bibin û rastiya
rewşa heye û pêdawîstiyên
koçberan bi aliyên peywendî-
darên Amerîkayê, kongres-
man û sanatoran bigihîn in.  

Serokwezîrê Kurdistanê
di axaftina xwe de tekîd kir
ku, hikûmeta herêma Kurdis-
tanê û xelkê Kurdistanê bi
giştî bi yek çav li hemû
pêkhateyên neteweyî, olî û
mezhebî dinêrin û hikûmeta
herêma Kurdistanê li gor
îmkanên xwe êkonomî

alîkariya hemûyan dike, lê ji
ber hijmara zêdeya koçber û
penaberan û ji ber birîna bud-
ceya herêma Kurdistanê ji
aliyê hikûmeta Îraqê ve,

îmkanên êkonomî yên
hikûmeta herêma Kurdistanê
tixûbdar kirine û divê Îraq û
civaka navdewletî jî zêdetir
hevkariya koçber û penaber-
an bikin, bi taybetî ku dem-
sala zivistanê nêzîk e û rewş
dijwartir dibe.

Serokwezîr dilgiraniya
xwe nîşan da ku, hindek ji

mesîhîyên Kurdistan û Îraqê
dixwazin warê bav û kalên
xwe bi cî bihêlin û ber bi der-
veyî welêt biçin û got ku,
mesîhiyan dîrokeke bi

hezaran salan li vê deverê
heye û ew xelk û şêniyên
resen yên Kurdistan û deverê
ne, ji ber hindê divê
hevkariya wan bê kirin û bên
razî kirin ku, ber bi derveyê
welêt neçin. Pêwîstî bi piros-
eseke çêkirina bawerîyê di
navbera pêkhateyan de heye
û di vê hemû bi hev re kultura

heduqrbûlkirin, aşitiya civakî
û netundutîjiyê kûr bikin.

Li dor şerê li dijî DAÎŞê,
serokwezîrê herêma Kurdis-
tanê tekîd kir ku, herêma Kur-
distanê şanaziyê bi wê yekê
dike ku, li çeperên pêşîn yên
cenga dijî DAÎŞê de ye,
Barzanî ew yekî jî neveşart
ku, bi berdewamî pêwîstiya
herêma Kurdistanê bi
alîkariyên leşkerî heye daku,
bikaribe terorîstan bişkîne û
jinav bibe û geşbîniya xwe bi
serketin û nehêlana terorê
nîşna da. Serokwezîr got ku,
cenga dijî terorê çênabe her
bi tenê bi rêya leşkerî be, lê
divê di warê perwerde,
hizirûbîr û kulturî jî ve
rûbirûyê terorê bibin û ji bona
vê yekê divê welatên herêmî
zêdetir rola xwe bilzî in, çunkî
eger ev mesele bi cidî neyê
wergirtin û kar li ser neyê
kirin, teror li ser hemû aliyan
dibe metirsiyeke mezin.

Hevseroka PYD'ê Asya
Ebdûllah xwest "korîdoreke
alîkariyê" were vekirin ji bo ku
komkujiyek li herêma Kobanî
çênebe. Asya Ebdûllah diyar
kir ku çekdarên DAIŞ bi çekên
giran êrîşî Kobanê dikin û got
YPG û YPJ li dijî wan

berxwedaneke mezin nîşan
didin. Ebdûllah her wiha got
wê berxwedan berdewam
bike, lê alîkariya wan bi korî-
doreke alîkariyê heye û ji
hêzên kaolîsyonê xwest, ku
guh bidin vê daxwaza wan.
Asya Ebdûllah ragihand ku li

nava bajêr pevçûnên kolanan
dewam dikin, DAIŞ jî bi çekên
giran ên li derveyî bajêr bicih
kiriye re, cihên ku sivîl lê dijîn
bombebaran dike.  Hevseroka
PYD'ê Asya Ebdûllah got ku
DAIŞ ji Reqa, Minbic, Cer-
ablûs, Sirrîn, Tel Ebyad û Ayn

Issa  hêzên nû û çekên giran
tîne û pêwîstiya wan alîkariya
eskerî heye.

Rêveberê Asayîşa Gumri-
ka Îbrahîm Xelîl Ebdulwehab
Mihemed da zanîn ku 5 hezar
koçberên Kobanê bi awayê
yasayî û neyasayî hatine nav
axa Herêma Kurdistanê.

Piştî wêya Serokê Herêma
Kurdistanê Mesûd Barzanî bir-
yar da ku xelkê Kobanê
dikarin bi rêya Deriyê Sînor ê
Îbrahîm Xelîl bên nav axa
Herêma Kurdistanê, hej-
mareke zêde ya koçberên
Kobanê ku ji tirsa êrîşên
DAİŞ’ê çûbûn Tirkiyê, niha tên
Herêma Kurdistanê.

Di vê derbarê de Rêveberê
Asayîşa Gumrika Îbrahîm Xelîl
Ebdulwehab Mihemed agahî
dan medyayê û got: ‘’Piştî bir-
yara Serokê Herêma Kurdis-
tanê Mesûd Barzanî ku gotibû
koçberên Kobanê dikarin bên
Kurdistanê, hejmareke zêde
ya koçberên Kobanê niha
hatine Herêma Kurdistanê.’‘

Derheqa hejmara wan
koçberan de jî Ebdulwehab
Mihemed wiha axifî: ‘’Heta
niha 5 hezar koçberên
Kobanê hatine nav axa Herê-
ma Kurdistanê. Ji wan 500 kes

bi awayekî neyasayî û 4 hezar
û 500 jî bi awayekî yasayî
gehiştine nav axa herêmê.
Herwiha hatina koçberên
Kobanê bo Herêma Kurdis-
tanê jî berdewam e.’‘ Ev nêzî-
ka mehekê ye ku çekdarên
DAİŞ’ê êrîşên xwe bo ser
bajarê Kobanê yê Rojavayê
Kurdistanê zêde kirine û ji tirsa
van êrîşan jî heta niha nêzîka

200 hezar Kurd ji
Kobanê û derdora wê
koçberî Tirkiye û
Bakurê Kurdistanê
bûne û hejmareke
zêde jî hatine Herê-
ma Kurdistanê. Ji

aliyekî din ve jî şerê di
navbera şervanên Kurd û çek-
darên DAİŞ’ê de li Kobanê
berdewam e. Li gor YPG’ê
heta niha hejmareke zêde ya
çekdarên DAİŞ’ê hatine kuştin
û birîndar kirin, lê çekdarên
DAİŞ’ê dixwazin ji çar aliyan
ve Kobanê dorpêç bikin û şer-
vanên Kurd jî rûbirûyê wan
dibin. BAS

Barzanî: Em dest ji serxwebûnê bernadin

NB: Kurdistan li çeperên pêşîn yên cenga dijî DAÎŞê ye

Asya Abdullah dixwaze rê ji wan re were vekirin

5000 koçberên Kobanî hatine Kurdistanê
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Silêmanî (Rûdaw) –
Serokwezîrê Herêma Kur-
distanê Nêçîrvan Barzanî
eşkere kir, êrişên hewayî
yên li dijî çekdarên DAIŞê
yên li Kobanî bi hema-
hengiya navbera Herêma
Kurdistanê û Hevpeymaniya
Navdewletî ya li dijî DAIŞê
tên kirin. Barzanî her wiha
ragihand, wan çek û cebilx-
ane ji Kobanî re şandine lê ji
ber şert û mercên cografî ew
nikarin hêz bişînin.

Îro li Silêmaniyê civîna
PDK û YNKê hat lidarxistin.
Piştî civînê ku taybet li ser
nakokî û pêwendiyên her du
partiyan hatibû lidarxistin,
Cîgirê Serokê PDKê û
Serokwezîrê Herêma Kur-
distanê Nêçîrvan Barzanî û
Berpirsê Polîtburoya YNKê

Mela Bextiyar li ser naveroka
civînê agahî dan roj-
namevanan. Serokwezîr
Nêçîrvan Barzanî li ser
rewşa Kobanî diyar kir ku
Herêma Kurdistanê li hem-
ber rewşa Kobanî xemsar
nebûye û da zanîn, Herêma
Kurdistanê çek û cebilxane ji
Kobanî re şandine lê ji ber
şert û mercên cografî nikarin
hêz bişînin. Nêçîrvan
Barzanî anî ziman ku êrişên
hewayî yên ku ji aliyê bal-
afirên şer ên Amerîka û
hêzên hevpeyman ve li dijî
çekdarên DAIŞê yên li
Kobanî tên kirin, bi hema-
hengiya navbera Herêma
Kurdistanê û hevpeymaniya
navdewletî tê pêkanîn. 

Serokwezîr Barzanî
eşkee kir ku Serokê Herêma

Kurdistanê Mesûd Barzanî
mijûlî wê yekê ye ku

alîkariya civaka navdewletî
bo Kobanî bidest bixe.  Li ser
pêwendiyên navbera YNK û
PDKê jî ku tê gotin pir aloz
bûye, Nêçîrvan Barzanî û
Mela Bextiyar anîn ziman ku
divê pêwendiyên her du par-
tiyan xurt û bihêz bibe û dan
zanîn, di civînê de biryar hat

dayîn lêjneyek were avakirin
ji bo ku pêwendiyên her du

partiyan li ber çavan re der-
bas bike. Hat gotin ku ji
PDKê Nêçîrvan Barzanî û ji
YNKê jî dê Mela Bextiyar
karên lêjneyê bidin me -
şandin.  Mela Bextiyar her
wiha got ku ew heta niha jî
girêdayî “rêkeftina stratejîk”
a navbera YNK û PDKê ne.

Biryare îro 12/10/2014 danê pêş
nîvro herdu polîtburoyên Yekîtiya Nişti-

manî ya Kurdistanê û Partiya Demokra-
ta Kurdistanê  li baregeha polîtburoya

YNK li bajarê Silêmaniyê dicivin.
Jêderekê nêzîk li polîtburoya YNK

ji PUKmedia`yê re ragihanmd: Îro
herdu polîtburoyên (Yekîtiya Nişti-
manî ya Kurdistanê û Partiya
Demokrata Kurdistanê)  dicivin. Wê
jêderê got jî: Civîn bi mebesta goftû-
gokirin û gotûbêjkirina rewşa Herêma
Kurdistanê û navçeyê bi giştî ye her

weha beşekî civînê taybete bi goftû-
gokirina pêwendiyên navbera herdu
aliyan de ye.

Li gor zanyariyên PUKmedia, şanda
Yekîtiya niştimanî ya Kurdistanê
pêkhatiye ji her yek li (Kosret Resul Elî,
Mela Bextiyar, Hakim Qadir, Se`dî
Ehmed Pîre û çend endamekî dine yê
polîtburoyê, her weha şanda Partiya
Demokrata Kurdistanê jî pêkhatiye li
(Nêçîrvan Barzanî, Fazil Mîranî, Hoş-
yar Zêbarî û Azad Berwarî û çend
endamekî polîtburoya PDK`ê.

Hewlêr (Rûdaw)- Îro çend kesên
tirk di pêşangeha pirtûkan de ya li
bajarê Frankfurtê êriş kirin ser beşa
kurdî ya pêşangehê bo qetandina
nexşeya Kurdistanê, lê ji aliyê
polîsan ve hatin girtin. Rojnamevan
Yûsif Mentik ji Almanyayê ji Rûdawê
re ragihand: “Îro 3 kes hatin dezgeha
Bedirxan ya li beşê kurdî
daxwazkirin ku em nexşeya Kurdis-
tanê bidin aliyekî û digotin daliqandina
nexşeya Kurdistanê qedexe ye.”

Yûsif Mentik wiha domand: “Min ji
wan re got, hûn karmendên fermî ne

yan hûn polîs in? Bersiva min dan û
gotin, em ne herdu ne. Min jî ji wan re
got ev yek ne ji mafê we ye û ez jî bê
deng nebûm. Piştre yekî ji wan êriş kir

ku nexşeya Kurdistanê biqetîne,
lê min yekser xwest ku ez
wêneyê wî bigrim.” Wî roj-
namevanî wiha got: “Di wê demê
de êriş kir ser min jî da ku
kamîreya min bibe, lê min nedayê
û piştre rahişt kursiyekî ku pê li
min bide, lê di wê demê de
polîsên pêşangehê gihîştin wir.”

Yûsif Mentik wiha domand:
“Polîsan ji me re got hûn dikarin li wan
kesan gilî bikin, lê ji ber ku tiştek ji me
nehatibû me gilî nekir. Piştre polîsan
ew kes li gel xwe birin.”

AVESTA KURD - Li Qamişlo, Dêrik,
Girkê Legê, Çilaxa û Amûdê, hêzên
asayîşa PYD daketine kolanan û dest
bi girtina ciwanan kirin. Ciwanên
temenê wan di navbera 18-30 salî de bi
zorê girtin, ew avêtine busan û xistine
kampan. Yek ji wan kampan dibistana
Xeznewî ya dînî bû, PYD û asayîşa
xwe ew dibistan kirin kampeke girtina

ciwanên Kurdan.
AVESTA KURD - Li Qamişlo, Dêrik,

Girkê Legê, Çilaxa û Amûdê, hêzên
asayîşa PYD daketine kolanan û dest
bi girtina ciwanan kirin. Ciwanên
temenê wan di navbera 18-30 salî de bi
zorê girtin, ew avêtine busan û xistine
kampan. Yek ji wan kampan dibistana
Xeznewî ya dînî bû, PYD û asayîşa

xwe ew dibistan kirin kampeke girtina
ciwanên Kurdan. 

Hewlêr hemû hewldanê dike  ji bo
yekitiyek di nava aliyên siyasî yê Kurdis-

tana Rojava de pêkwerê. Wek tê zanîn
berê hemû aliyên siyasî li Hewlêr berhev
bibûn û deklarasyona Hewlêr îmze
kirîbûn. Desteya bilin hatibû damezi-
randin. Lê tu cara PYD di partîkê de ev
yek qebûl nekir. Aliyên din yên siyasî li
Rojavayê Kurdistanê ji bo astengên
PYDê nekarîn rolê xwe bileyzin. Herwe-
ha bi vê helwesta PYDê ve girêdayî
nekarîn hêzek leşkerî hevbeş ava bikin.
Niha cardin hat xuyakirin ku pêwistiya

Rojavayê Kurdistanê bi yekitiyekî siyasî
û hêzek leşkerî hevbeş heye. Bûyera
Kobanê da xuyakirin ku di vê
berxwedanê de kemasiya herî mezin
tinebûna hêzek leşkerî hevbeş e. Bi
banga serokê Kurdistanê roja duşembê
13.10.2014ê berpirsên PYDê ji bo
hevdîtin û herweha avakirina hêzek
hevbeş li Rojavayê Kurdistanê serdana
Hewlêr dike. Li hewlêr pêkanîna hêzek
hevbeş a Kurdistanî bikeve pratîkê de li
Rojava gelek tişt di berjewendiya Kur-
dan de tê guhertin.

Bi amadebûna tevahiya çîn û
pêkhateyên qeza Dukanê û dewrûberê
wê îro 12/10/2014 xwepêşandaneke
cemawerî bo piştgîriya Kurdên Rojava û
bajarê Kobanê birêve çû. Çalakvanê
sivîl Serhed Şêx Hesen ji PUKmedia`yê
re ragihand: Em îro piştgîriya qeza
Dukanê bo xelkê Kobanê û Rojavayê

Kurdistanê nîşan didin û daxwaz ji
serokatiya  parlemanê û hikûmeta herê-
ma Kurdistanê û serokatiya Herêma
Kurdistanê bi kirdarî piştgîrî li Kobanê
bikin û alîkarî û hevkariyê pêşkêş bikin.
Çûnkî Kurdên Rojava û Şengalê û
Kerkûkê û Mehabadê û Amadê liba me
cuda nînin. pukmedia.com

Serokwezîr Barzanî: Me çek ji Kobanî re şandiye lê em nikarin hêz bişînin

PYD Dibistana Xeznewî kir kampa girtina ciwanan

Li ser nexşeya Kurdistanê pevçûn di pêşangeha pirtûkan a Frankfurtê derket

Yekîtî û Partî li Silêmaniyê dicivin

Li Rojava avakirina hêzek hevbeş pêwistiyek e

Bi wêne.. Welatiyên Dukan bo Kobanê meşiyan

Îbrahîm Tatlises eger Kobanê
bikeve mirovahî  d ikeve

Hunermendê bi nav û deng Îbrahîm Tarlis-
es derbarê rewşa Kobanê de li ser Twitterê
peyamek nivisî. Hunermend Tatlises da xuya
kirin ku ne bi
şikandin û xirakir-
inê, lê bi bêtir bi
aramî û hêdîka divê
teger bête kirin.
Tatlises ev got;
Eger Kobanê bike -
ve mirovahî dikeve,
û nakeve jî , înşalah hemû alema însanî  li ser
piya ye, lê ne bi şikandin û xirakirinê, bêtir bi
aramî û hêdîka. Û wiha pê de çû: Bi dujminê
xwe  re bikene, çekê herî mezin ew`e rûyek li
kene be. PUKmedia / Ajans 

Operasyonên azadkirina 
Ş i n g a l ê  d e s t p ê k i r i n

Çavkaniyek leşkerî amaje bi amadebaşiya
Pêşmergeyan bo azadkirina Şingal û Zumarê
dike û aşkere kir ku Pêşmergeyan derbeyek
dijwar li çekdarên DAIŞê daye. Çav kani ye kê ji
nava Hêzên Pêşmerge ji BasNewsê re ragi-
hand ku, êrîşeke berfereh li ser Şingalê hatiye
destpêkirin û dê ew bajarok ji çekdarên DAIŞê

were paqijkirin.
Çavkaniyê, ku
navê wê ji aliyê
BansNewsê ve
parastî ye, got:
“Eger pêwîste
be, dê bi rêyên
ezmanî û bejayî
d e z g e h ê n

istixbaratî têkevin xizmeta wê êrîşê.” Di vê
barê de nûnerê Zumatê di xula ber ya Par-
lementoya Iraqê de, Miheme Xelîl da zanîn ku,
Pêşmergeyan û xelkên navçeyê pilanek tay-
bet bi azadkirina wê deverê danane û di
demejê nêzîk de her du bajarokê Şingal û
Zumar ji dest DAIŞê bên azadkirin. Roj 3
Îlonê, çekdarên DAIŞê êrîş birin ser bajarokê
Şingalê û ew bajarok dagîrkirin.

Li Serêkaniyê 22 çeteyên
D A I Ş  h a t i n e  k u ş t i n

Yekîneyên Parastina Gel YPG`ê li herêma
Serkaniyê ya Rojavayê Kurdistanê li dijî
çeteyên DAIŞ operesyonek dest pê kirin û li gorî
agahiyên bi dest ketine heta niha yek jê mîr 22
çeteyên DAIŞ hatine
kuştin. Li  gorî
agahiyên ji herêma
Serêkaniyê ya
Rojavayê Kurdis-
tanê hatine, şer-
vanên YPG`ê ji duh
ji demjimêr 17:00 ve
li hemberî çeteyên DAIŞ yên baregehên wan di
navbera gundên El-Dehmaa û El-Rawiyê yên
dikevine başprê-rojavayê Serêkaniyê operey-
oneke serbazî dest pê kirin, hate ragihandin ku
di encamê şer û pevçûnên ku ta demjimêr 01:00
de berdewam kirin 22 çete hatine kuştin jê yek
mîrek ji mîrên rêxistina terorê DAIŞ`e û bi navê
Ebû Cemal`e. PUKmedia  / Ajans

Kerry: Kurd serbazên Tirk naxwezin
Wezîrê derve yê Emerîka ragihand ku li

Sûriyê yan Êraq ti aliyekî naxwazin bi hêzên
bejayî yên Tirk li ser
xaka xwe naxwezin
û Kurd naxwezin li
Kobanê serbazên
Tirk bibînin, her wiha
rexne li Tirkiyê girt û

da xuya kirin ku Tirkiyê gelekî xwemsar bû di
pêşkêkirina  alîkarîkirin ji dijberên DAIŞ re. John
Kerry di çavpêkeftinekê li gel Dengê Emerîka ya
Afganistanê de,  Tirkiyê rexne kir û got: Tirkiyê
di pêşkêşkiriyan ji dijberên DAIŞ re  gelekî
giranî kirî û xemsar bû , Tirkiyê beşdar dibê û di
çend rêyên dinê re alîkar dibe , ew jî eşkira ye
ku aliyên cuda, Kurd û Êraqî û Sûrî û aliyên dinê
jî naxwazin Tirkiyê artêşa xwe bişîne Kobanê.
Kerry wiha pê de çû û got: DAIŞ dev ji wêranki-
rina rojhilata navîn ber nade.
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BasNews Haber Merkezi -
Irak Dışişleri Bakanı İbrahim
Caferi, Türkiye’nin IŞİD’e karşı
uluslar arası ittifaka katılmaktan
başka bir seçeneğinin bulun-
madığını söyledi. Bir televizyon
kanalına demeç veren Irak Dışiş-
leri Bakanı İbrahim Caferi,
Türkiye’nin IŞİD’le ilgili poli-
tikasını değerlendirdi. İbrahim
Caferi, “Türkiye’nin IŞİD’le

mücadele konusunda kendine
göre bir anlayışı ve stratejisi
varsa da uluslar arası ittifaka
katılmaktan başka bir seçeneği
yok” dedi. Türkiye’nin IŞİD’le ilgili
ikircikli politikaya sahip olduğunu
söyleyen İbrahim Caferi sözlerini
söyle sürdürdü:

“Türkiye’nin, IŞİD’le ilgili
olarak her zaman ikircikli bir tutu-
mu oldu. Bu ülke önce IŞİD

karşıtı ittifaka katılmadı, sonra
işbirliği yapacağını açıkladı.
Türkiye başından beri IŞİD’in de
içinde olduğu Suriye’deki silahlı
grupları destekliyordu. Daha
sonra IŞİD, tüm dünyada bir
terör meselesi olarak gündeme
gelip ülkelerin tutumu netleşince
Türkiye’nin de önceki tutumunu
sürdürememesi doğaldı. Bu yüz-
den de Türkiyeli yetkililerde IŞİD

konusunda bir tutum değişikliği
gözlemlendi; ancak bu değişiklik

çok ciddi değildi.’’ Kobanê mese-
lesinde Türkiye’nin kentin IŞİD’in
eline geçmesine izin vermeye-
ceklerini söylediğini ancak şu an
buna izin verildiğini belirten
Caferi, ’’Önceleri biz meclis
izniyle asker de gönderebiliriz
diyen Türkiye’nin şu an IŞİD’in
Kobanê’ye girmemesi için somut
olarak hiçbir şey yapmadığını
görüyoruz. Bunlar Türkiye’nin
IŞİD’le ilgili politikalarındaki
çelişkilerdir.” dedi. (z.c)

Türkiye Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan, Türkiye

üzerinden Kobani’ye güvenlik
koridorunun açılmasının müm kün
olmadığını söyledi. CNN Türk'te
Akif Beki'nin proğramına katılan
Akdoğan, Demokratik Birlik Par-
tisi (PYD) ve Halkların
Demokratik Partisi’nin (HDP)
gündeme taşıdığı "Türkiye
üzerinden güvenli koridor" açıl-

ması talebine, "Bu talebin
karşılanması mümkün değildir"
yanıtını verdi. KCK ve HDP’yi sert
bir dille eleştiren Akdoğan,
“Güvenlik koridoru ya da silah
yardımı isteniyor. Bu talep
hukuken de mantıken de
mümkün değildir. Bir taraftan
Türkiye bizi kurtarsın diye bağırıy-

orsun bir taraftan bambaşka
şeyler yapıyorsun” şeklinde
konuştu. Sokaklardaki şiddetten
HDP'yi sorumlu tutan Akdoğan,
“Kobani meselesi bir kaldıraç gibi
kullanılmak istendi, belli ki farklı
amaçlar var. İmralı'dan gelen son
mesajın da bu durumu ortaya
koyduğunu görüyoruz. Öcalan,

olayların neye yol açacağını
doğru okuyor” ifadelerini kullandı.
PKK'ye silah yardımının  yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Akdo ğan,
“PKK’ya silah verin diye direkt bir
talep var. Bunu bazı temsilcileri
çok makul ve sıradan bir talepmiş
gibi dile getiriyor. Kobani düşerse
sanki kıyamet kopar diye bakılıy-
or. Her şeyi buna bağlamak doğru
değil” dedi.

Dün birinci bölümünü yayınladığımız
Kürdistanlı genç aydınların görüş ve
değerlendirmelerinin ikinci bölümünü
sunuyoruz. İç çatışma tehlikesine karşı
Kürdistanlı genç aydınlar net ve ortak bir
tavır ortaya koydu. Genç aydınlar kesin ve
kararlı bir şekilde; “Ma birakujî nêwazenê,
em birakujî naxwazin, kardeş kavgası

istemiyoruz.” dedi. Kürdistan’a yönelik
artan saldırılar ve özellikle son günlerde
beliren iç çatışma tehlikesine karşı; yürek-
leri özgürlük aşkı ile çarpan, ciğerleri
kardeş kavgası ile yanan Kürdistanlı genç
aydınlar, net ve ortak bir tavır ortaya
koydu. Görüşlerine başvurduğumuz genç
aydınlar kesin ve kararlı bir şekilde, Kurdî

(Zazakî-Kurmancî) ve Türkçe; “Ma birakujî
nêwazenê, em birakujî naxwazin, kardeş
kavgası istemiyoruz.” dedi. Genç aydınlar,
asıl yapılması gerekenin Kürdler ve
Kürdistan için özgürlük mücadelesi vermek
olduğunu belirtti. Allah’ın adı ile başlayan
gençler, konuşmalarını birlik ve özgürlüğe
dair dilek, umut ve dualarla noktaladı.

Irak: Türkiye’nin IŞİD politikası çelişkili

Kürdistanlı genç aydınlar: İç çatışma değil, özgürlük mücadelesi

Akdoğan: Güvenlik koridoru açılmayacak!

BasNews Haber Merkezi -
Türkiye’nin, Danimarkalı gazeteci
Lars Hedegaard’a suikast girişi-
minde bulunan IŞİD üyesini
serbest bıraktığına dair iddialar
Danimarka’yı karıştırdı. Türki ye’ nin,
İslam karşıtı söylemleri ile bilinen
Danimarkalı gazeteci Lars Hede-
gaard’a suikast girişiminde bulunan
IŞİD üyesini örgüte teslim ettiğine
dair iddialar Danimarka’da infiale
neden oldu. Danimarkalı poli-
tikacılar, Türkiye’yi kınayan açıkla-

malarda bulundu. Muhalefetteki
aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi
(DF) milletvekili Sören Espersen,
’Türkiye’nin Danimar kalı Gazeteci
Lars Hedegaard’a suikast girişi-
minde bulunan teröristi IŞİD’e tes-
lim ettiği ıspatlanırsa Türkiye NATO
üyeli ğinden çıkarılmalıdır.’ dedi.
İktidardaki Sosyal Demokrat Par-
ti’nin sözcüsü Trine Bramsen ise
söz konusu kişinin IŞİD ile takasda

kullanıldığının doğrulanması duru-
munda bunun sadece Dani-
marka’nın değil uluslararası toplu -
mun sorunu olacağını söyledi. İkti-
dar ortağı Radikal Parti’nin Dış
İşleri Sözcüsü Zenita Stampe ise
’Bir açıklama bekliyoruz; ortada
ciddi bir suç var.’ dedi ancak
Türkiye’nin NATO’dan çıkarıl-
masının aşırı bir adım olacağını
savundu. Sosyal Demokrat Parti

sözcüsü Trine Bramsen, ’Eğer bu
doğru ise çok geniş çaplı ve derin
bir sorunla karşı karşıyayız demek-
tir. Bu durum bende çok güçlü bir
öfkenin oluşmasına neden oluyor.
Suikast girişiminde bulunduğu için
Danimarka’ya iade edilmesi bekle-
nen bir kişi bu şekilde serbest
bırakılmamalı.’ dedi. Bramsen ayrı-
ca söz konusu kişinin IŞİD ile
takasta kullanıldığının ıspat edilme-

si halinde bunun sadece Dani-
marka’nın sorunu değil uluslararası

kamuoyunun sorunu haline gele-
ceğini sözlerine ekledi. (z.c)

Kobanê çevresindeki IŞİD
hedeflerine yönelik hava
operasyonları PYD ve Kürdis-
tan Bölge Genel Asayiş Meclisi
tarafından Erbil’deki Operasyon
Merkezi’nden belirleniyor. Bas-
News’in edindiği bilgilere göre,
Erbil’de Kürdistan Bölge Genel
Asayiş Meclisi ve ABD Hava

Kuvvetleri’nin ortak koordine odası,
IŞİD’in Irak’taki hedeflerinin

yanısıra Rojava ve Kobanê’deki
hedeflerine yönelik operasyonunu
da koordine ediyor. PYD’li yetkililer
de Kobanê’deki hedeflerin belirlen-
mesinde bu ortak çalışmaya dahil
ediliyor. Kürdistan Bölge Başkanı
Mesud Barzani’nin onayı ile Kürdis-

tan Bölge Genel Asayiş Müsteşarı
Mesrur Barzani’nin gözetimi altında
PYD ve Genel Asayiş Meclisi ortak
çalışmada sürekli temas halinde.

IŞİD’in hareketleri ve bölgedeki
mezvilerini tespit eden yetkililer,
kordinatları Genel Asayiş

Meclisi’ne aktarıyor ve Operasyon
Merkezi hava operasyonlarını
düzenliyor. Yaklaşık bir aydır
IŞİD’in kuşatması aldında bulunan
Kobanê’deki IŞİD mevzileri bir haf-
tadan bu yana ABD savaş uçaları
tarafından bombalanıyor.

BasNews Haber Merkezi -
Avrupa Birliği, IŞİD saldırıları
altındaki Kobanê’den kaçan mül-
tecilere 3,9 milyon euro yardımda
bulunacak. Avrupa Birliği Komisy-
onu, IŞİD saldırıları altındaki

Kobani’den kaçarak Kuzey
Kürdistan ve Türkiye’ye sığınan
mültecilere yardımda bulunma
kararı aldı. Komisyon’dan pazar
günü yapılan açıklamada, 3,9
milyon euroluk yardımın insani

yardım kuruluşlarına aktarılacağı
bildirildi. Gönderilen para, mülte-
cilerin barınak, içme suyu, gıda
malzemesi ve ilaç gibi
ihtiyaçlarının karşılanması için
kullanılacak. Mali desteğin
Suriye’deki iç savaş mağdurları
için ayrılan 150 milyon euroluk

kaynaktan akta rıldığı belirtiliyor.
Avrupa Birliği Komisyonu’nun
Uluslararası İşbirliği, İnsani
Yardım ve Krize Müdahaleden
Sorumlu Üyesi Kristalina
Georgieva Kobanê’deki çatış-
malardan kaçan mültecilerin
“çağımızın en büyük insani krizini’

daha da vahim hale getirdiğini
belirtti. (z.c)

Danimarkalı Milletvekili: Türkiye NATO’dan Çıkarılsın

AB’den Kobanêli mültecilere yardım

Kobanê’deki IŞİD hedeflerine hava operasyonu Erbil’den koordine diliyor

BasNews Haber
Merkezi - İngiltere Savun-
ma Bakanlığı, IŞİD ile
mücadele kapsamında 12
kişilik uzman bir ekibin
Peşmerge Güçleri’ne
eğitim verdiğini açıkladı.
Almanya’dan sonra
İngiltere Ordusu’da

Peşmerge Güçleri’ne askeri
eğitim veriyor. İngiltere Savunma
Bakanlığı’ndan yapılan açıkla-
mada, Yorkshire birliğinden 12
kişilik ’uzman ekibinin’ peş mer -
gelere İngiltere’nin sağladığı
makineli ağır silahları kullanmayı
öğrettiği bildirildi. Savunma

Bakanı Michael Fallon’un, eğitim
amacıyla Erbil’e gönderilen
küçük uzman bir ekibin konuş-
landırılmasını onayladığı belirtil-
erek, ekibin İngiltere tarafından
Peşmergeye verilen makineli
ağır silahların kullanımı ve
korunması gibi konularda eğitim

verdiği ifade edildi. İngiltere,
Peşmerge Güçleri’ne yardım
kapsamında Kür dis tan Bölge-
si’ne 40 makineli ağır silah ile
askeri mühimmat göndermişti.
Erbil’de bulunan uzman ekibin
peşmergelere bir haftalık eğitim
vermesi planlanıyor. (z.c)

YPG savunmadan çıktı, saldırıya geçti
Kobani Kantonu Dış İlişkiler Sorumlusu

İbrahim Kurdo, YPG güçlerinin son 24 saat
içinde IŞİD'in saldırısını durduklarını ve
savunmadan saldırı pozisyonuna geçtik-
lerini söyledi. Al Jazeera’ye konuşan
İbrahim Kurdo, koalisyon güçlerinin hava
saldırılarının ardından YPG'nin IŞİD'e
karşı savunmadan saldırı pozisyonuna
geçtiğini  belirtti.

Kobani’deki son durumu değerlendiren
Kurdo, "Son 24 saattir savunmadan çıktık,
saldırıya geçtik. Onların saldırısı durdu. Üç

taraftan Kobani'ye girme girişimler boşa
çıktı. Birçok savaşçıları öldü. Birçok
cepheleri patlatıldı. 24 saattir IŞİD'i kırılma
noktasına getirdik diyebiliriz" ifadelerini
kullandı. IŞİD'in bir taraftan psikolojik, bir
taraftan koalisyon güçlerinin hava
operasyonu, bir taraftan da kendi
saldırılarıyla durdurulduğunu belirten
Kurdo, insani yardım çağrısını yineledi.

Kurdo, "Bize Kürdistan Bölgesi'nden
gıda malzemeleri gönderiliyor. An itibariyle
ihtiyacımız olan tek şey ilaç ve tıbbi
malzemedir" dedi. Kürdistan Bölgesi

Başbakanı Neçirvan Barzani ise, Koban-
i'ye silah gönderdiklerini, ancak coğrafi
koşullar dolayısıyla peşmergenin Koban-
i'ye gönderilmesinin imkansız olduğunu

söylemişti. Kobani'de özellikle kentin doğu
ve güneydoğu bölgelerinde çatışmalar

dün gece belli aralıklarla devam etti.
Sabah saatlerinden itibaren kentin

doğusuna hava saldırıları düzenleyen
koalisyon uçakları,  IŞİD'i hedef alan en az
6 hava saldırısı düzenledi. IŞİD, 15 Eylül'-
den bu yana Kobani'yi kuşatmış durumda.

Kobani çevresindeki köyleri ele geçiren
IŞİD, kent merkezini ele geçirmek için
PYD'nin silahlı kanadı YPG güçleriyle
savaşıyor. ABD öncülüğündeki koalisyon
güçleri de Kobani'deki  IŞİD mevzilerine
yönelik hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Çatışmalar nedeniyle bölgeden kaçan
yaklaşık 200 bin kişi, Urfa'nın Suruç ilçe-
sine geçti.(Rudaw)

YPG savunmadan çıktı, saldırıya geçti

İngiltere Peşmerge’ye askeri eğitim verecek
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Kürdistan’daki bazı siyasi partilerim-
izin arasında buğz etmeye sürükleyen
gizli güçlerin oyunlarına fırsat ve imkân
vermemeliyiz.

KÜRDİSTAN’DAKİ SİYASİ PARTİ-
LERİN İHTİLAFI VE IŞİD’İN KOBANİ
SALDIRISI HAKKINDA

Bismillahirrahmanirrahim
İnsanlar kendilerine has özellik-

leriyle diğer bütün canlılardan ayrılır.
Örneğin; ilim, sanayi, ticaret ve siyaset
vs. alanlardaki faaliyetler sadece insan-
lara ait has özelliklerdir. Çünkü bu
faaliyetler, insanları diğer hayvanlardan
ayıran ve mahlûkatın en şereflisi kılan,
düşünme yeteneğinin bir sonucudur.

Bu özelliklerden bir başkası da
beraberliği ve dostluğa duyulan ve
ihtiyaçların gerektirmesinden dolayı bir
arada yerleşim veya bir mıntıkada toplu
olarak iskân olmak anlamına gelen
Toplumsal Yaşam’dır. Çünkü insanlar
hayatlarını devam etmeleri için yardım-
laşma ve dayanışmaya ihtiyaç duyan bir
yaratılıştadır. İnsan, doğası gereği sosyal
bir varlıktır. Bir arada, topluluk halinde ve
toplum içinde yaşamamız kaçınılmazdır.
Bu durumun terminolojide ifadesi mede-
niliktir. Eğer insanlar birbirleriyle yardım-
laşmasalar, ne hayatlarını devam ettirir-
ler, ne de kendilerini savunabilirler.

Kürdistan’da yaşayan değerli kardeş-
lerim ve halkımın güzide yöneticilerine bir
kardeşlik ve insanlık görevi ifa etmek için
Cenabı Hakk’ın emrine uyarak “Kum fe
enzir / Kalk ve uyar” emrince yani cesare-
tini topla azme sarıl ve insanlarını uyar,
iyi davranışlarda bulun, kötü şeylerden
halkını sakındırmak için gereken görevini
yap. Bu emir mucibince halkımıza eziyet
verenlere, insanca ve medenice yaşa-
malarına mani olanlara karşı yaşa-
malarını sağlamak için fitne ve fesada
hep beraber dur dememiz lazım.

Haksızlığa uğrayan insanlarda
intikam hisleri uyanabilir. Bu karanlık ve
sıcak hisler ilmin aydınlığını ve aklın
serinkanlılığını bastırabilir. Kavramlar
karıştırıldığı takdirde farkında bile
olmadan aşırılıklar yapılabilir. Allah’ın şid-
detle haram ettiği katl günahını işler ve
cehennemin elemli azabına müstahak
hale gelir. Bunun için şer güçleri insan-
larımızı bilgileri dışında yanlış işlere

düşürmek için, kavramları karıştırarak,
kaos meydana getirirler. Cenabı Hak

Bakara Suresi 2/42 ayetinde “Bile bile,
hakkı batıla karıştırıp, hakkı gizle-
meyiniz.” bu ilahi uyarıyı kayıtlama da
bulunmanın sebebi ise şudur; zararlı
olduğunu bile bile zararlı bir şeyi yapmak,
zararlı olduğunu bilmeden yapmaktan
daha kötüdür. Halkımız içine konulan bu
fitne ve fesadı bilen kimselerin bunu
ortaya koyması vaciptir, gizlemesi ise
haramdır. Kürdistan’da ki bazı siyasi par-
tilerimizin arasındaki buğz etmeye
sürükleyen gizli güçlerin oyunlarına fırsat
ve imkân vermemeliyiz.

Bazı insanlar dikkatleri kendi üzerler-
ine çekmek için ölçüsüzlüğe, huzur
ortamı bozmaya ve aşırılığa başvururlar.
Şiddet nehyedilmiş bir fiildir. Allah Resulü
(s.a.s.) fiil ve ameli sünneti de kolaylık ve
kolaylaştırma üzerine kurmuştur.

Birbirimizi sevmeli ve yumuşaklığa
davet etmeliyiz. Hz. Aişe (r.a.)’nın
rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyur-
du. “Yumuşaklık bir işte olursa onu
güzelleştirir, ondan çekilirse o işi çirkin-
leştirir.” Allah, rıfk ve merhamet sahibidir.
Onun için Kürt halkının temsilciliğine talip
olanlardan birbirlerine karşı; hilimle, rıfk-
la, şefkatle, birbirimize acımakla
davranırsak Cenabı Hak’ta bizleri zorluk-
tan ve zalimlerin şiddetinden muhafaza
eder. Hz. Peygamber (s.a.s.) hadisleri
buna işarettir. “Kolaylaştırınız, zorlaştır-
mayınız, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz.”
emretmiştir. Ezilmiş bir milletin temsilcileri
birbirlerine karşı müsamahalı davran-
malıdırlar. Yumuşak söz muhatapların
nefis ve davranışlarında daha fazla etki

yapar ve onları birbirlerini anlamaya ve
kabullenmeyi kolaylaştırır.

Taraflardan kusurlu ve hatalı
olanları tekfir etmek ve kovmak
değil, itiraf-ı kusur etmeye ve durum-
larını düzeltmeye davet etmek ve
düştükleri hatayı açıklayıp ondan
dönmenin lüzumuna onları inandır-
maya millet olarak çalışmalıyız.
Müsamahanın ve helalleşmenin din
ve millet için çok önemli bir vasıf
olduğu Kürt milletinin genetik özellik-
lerinde bulunmaktadır. Cenabı Hak
bizleri, mazlum milletimizi ve Kürdis-
tan siyasi temsilcilerini iki sapmadan

(ifrat ve tefritten) korunması için dua
etmemiz öğretilmiş ve bu duayı her
namazda birkaç kere tekrarlamamız
(süre-i Fatiha’da okumamız) istenmiştir.
“Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdik-
lerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınk-
ine ve sapıklarınkine değil.’’ Âmin. Çizilen
sınır Allah’ın koyduğu huduttur, lütfen
onları aşmayın, kim Allah’ın çizdiği sınırı
aşarsa onlar zalimlerin ta kendileridir.
İstikbalimiz ifratla tefrit arasındadır. O,
Kürdistan dağları arasında bir yeşil
vadidir. İki karanlık arasında bir ışık ve
çirkin şeyler arasındaki güzellik gibidir. O
iki delalet arasındaki hidayettir. Allah
Resulü (s.a.s) şöyle buyurmuştur; (Bizde
Kürtlerin temsilcileri için ikaz niyetiyle
tekrarlıyoruz.) “Aşırı gidenler helak oldu-
lar! Helak oldular! Helak oldular.” (Mus-
lim)
Gelelim Kürdistan’ı işgal etmeye yelte-
nen katiller ve zalimler güruhuna…

Bunlar Allah ve hesap gününe inan-
mayan beşeri ideolojilerine göre, hedefle-
nen neticeye varmak için her türlü vası-
tayı kullanmayı meşru sayarlar. Bu itibar-
la, her türlü ahlak ve din dışı hareketleri
ve her çeşit zulüm ve vahşetleri normal
işler gibi irtikâp ediyorlar. Nitekim insanlık
tarihi boyunca da bunlar hep irtikâpçı
olarak bilinmişlerdir. Beşeriyet bu yüzden
çok acılar, perişaniyetler çekmiştir.

Her ne sebeple olursa olsun İslam
adına yürütülen bu katlu kital faaliyeti
zulüm, haksızlık, ahlaksızlık gibi, adı ne
olursa olsun İslam dininin meşru
görmediği cinayetlerdir. İslami faaliyetler

daima hakkaniyet, adalet, dürüstlük, mer-
hamet gibi İslam’ın önem verdiği genel
değerleri korumakla kendilerini sorumlu
ve mükellef tutmuşlar.

Katil ve kâfirlerin zulmüne karşı Müs-
lümanlar her zaman adaletle davranmış
ve onların haksızlık yapmalarına karşı
haktan ayrılmamaya özen ve önem
göstermişler. Cenab-ı Hakk Nisa Suresi:
4/93 ayetinde “Kim bir mümini kasten
öldürürse cezası; içinde ebedi kalacağı
cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş,
lanet etmiş ve onun için büyük bir azap
hazırlamıştır.”

İslam davasını güdenlerin, hakikaten
davaları İslam davası ise bu ayetin
önünde titremelidirler. Allah’ın kelamın-
dan onun Resulünün sözlerine
döndüğümüz zaman bu büyük günah
konusunda Müslümanları uyaran ve
onları bu kanlı girdaptan uzak dur-
malarını isteyen çok hadis-i şerifler mev-
cuttur. Bunlardan birkaçı şöyledir.

Hz. Muhammed (s.a.s) “Kıyamet günü
insanlar arasında verilecek ilk hüküm,
kan davaları hakkında olacaktır.” (Buhari,
Muslim)

“Öldürülen kişi, yaralarında kan aktığı
halde katilinin yakasına yapışarak;
‘Allah’ım buna sor, beni hangi hakla
öldürdü.’ diyerek davacı olacaktır.”

‘’İnsanlar bir müminin kanına bulaşır-
larsa, Allah bu yüzden hepsini yüz üstü
sürükleyip cehenneme atacaktır.”

Cenab-ı Hakk Müslümanların beraber
yaşamalarını emretmiş, ihtilafa düşüp
dağılmalarını da nehyetmiştir. Ali İmran
Suresi: 2/103 “Hep birlikte Allah’ın ipine
(İslam’a) sımsıkı yapışın, dağılıp
parçalanmayın.” buyurmuştur.

Yine Lokman Suresi: 31/33’ün son
ayetinde “Sakın dünya hayatı sizi aldat-
masın. O aldatıcı şeytanda Allah hakkın-
da sizi aldatmasın.’’ buyurmaktadır.

Af edilmek ümidiyle isyana ve kötülük-
lere kalkışmayın, zira hesabı geniş tutan-
ların ekserisi zararlı çıkarlar. Her şeyde
ölçülü olmak en emin yoldur. Allah’tan
sevdiği ve hoşnut olduğu söz ve
davranışlarda bizi, Müslüman kardeşler-
imizi ve milletimizi başarılı kılmasını niyaz
ederim. Abdulillah FIRAT

Bingöl Emniyet Müdürü'ne saldırı
gerçekleştiren militanlardan birinin 15
yaşındaki Emin Ekinci olduğu iddia edildi.

Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'e
yönelik düzenlenen ve 2 polisin öldüğü
saldırıyı gerçekleştirdikten sonra
kaçarken polis tarafından çatışmada
öldürülen 4 PKK militanının kimlik bilgileri
açıklandı. Saldırganlardan Emin Ekin-
ci'nin 15 yaşında olduğu ve bu yılın Mart
ayında örgüte katıldığı belirtildi. Bingöl'de
PKK'nin düzenlediği Emniyet Müdür

Yardımcısı Atıf Şahin ile Başkomiser
Hüseyin Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği
İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve polis
memuru Uğur Atlı'nın yaralandığı saldırıyı
gerçekleştirdikten sonra kaçarken güven-
lik güçleriyle girdikleri çatışmada
yaşamını yitiren 4 kişinin cesetleri otopsi
yapılmak üzere Elazığ Fırat Üniversitesi
Hastanesi morguna getirilip otopsi yapıldı.
Bu kişilerin Bingöl'ün Karlıova İlçesi Milli
Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak
çalışan 46 yaşındaki Ali Bozan, Şanlıur-

fa'nın Viranşehir İlçesi nüfusuna kayıtlı 22
yaşındaki 'Bahoz' kod adlı Ramazan

Özmaskan ile Muş nüfusuna kayıtlı 15
yaşındaki 'Kendal' kod adlı Emin Ekinci ve

'Çiya' kod adlı Şahabettin Naş, olduğu
belirtildi. 15 yaşındaki Emin Ekinci'nin bu
yılın mart ayında örgüte katıldığı ileri
sürüldü. 15 yaşındaki bir çocuğun kendi
rızasıyla örgüte katılmasının hukuken
kabul edilmeyeceğini belirten hukukçular,
PKK'nin çocukları rızaen veya zorla ve
hile ile dağa götürmesi, hele savaşa
sürmesi, askeri operasyonlarda kullan-
masının savaş suçu ve kural ihlali olduğu
belirtildi. 15 yaşındaki Emin Ekinci'nin
operasyon esnasında infaza kurban gidip
gitmediği ise bilinmiyor.

www.haberdiyarbakir.com

Bingöl'de öldürülen Ali
Bozan'ın abisi: Kardeşim infaz
edildi. Bingöl'de yaşanan
silahlı saldırı sonrasında
Genç Köprüsü'nde taranan
araçta yaşamını yitirdiği belir-
tilen Ali Bozan'ın cenazesi
Karlıova'ya getirildi. Bozan'ın
vucüdundaki izler, infaz
edildiği kanısını
güçlendirirken, Bozan'ın
kardeşi Abdulbaki Bozan da
kardeşinin polisler tarafından
infaz edildiğini belirti.

Bingöl'de emniyet müdürü
ve polislere dönük silahlı
saldırı sonrası olayın faili
oldukları iddiasıyla "dur ihtarı-
na uymadıkları" ileri
sürülerek, taranan araçta
yaşamını yitiren Ali Bozan'ın

cenazesi doğduğu yer olan
Bingöl'ün Karlıova ilçesine
bağlı Ciligöl köyüne getirildi.

Cenazenin onlarca araçlık
konvoyla köye getirilmesinin
ardından aralarında HDP
Bingöl Milletvekili İdris
Baluken'in de bulunduğu bini
aşkın yurttaş, köy camisi
önünde toplandı. Burada dini

vecibeleri yerine getirilen
Bozan’ın cenazesi yarın
sabah defnedilecek.
Cenazenin teslim alınmasının
ardından aileye otopsi raporu
verilmezken, sadece defin
ruhsatı verilmesi dikkat çekti.
'Kurşun izleri infazın kanıtı'

Cenazeyi teslim alan
Bozan'ın ağabeyi Abdulbaki
Bozan DİHA'ya yaptığı açıkla-
mada, kardeşinin kesinlikle
infaz edildiğinin altını çizerek,
kardeşinin merkezde polise
dönük saldırıdan yarım saat
sonra evi arayıp eve geleceği-
ni, ancak gece eve gelmediği-
ni ve polislerce infaz edildiğini
sabah saatlerinde öğrendik-

lerini söyledi. Cenazedeki
kurşun izlerinin infazın kanıtı
olduğunu ifade eden ağabey
Bozan, kardeşinin kendi
halinde bir devlet memur
olduğunu ancak polislere
dönük saldırının ardından kur-
ban seçildiğini belirtti. Bozan,
kardeşinin vücuduna isabet
eden kurşunlardan iki
tanesinin diz kapaklarına bir
tanesinin de kafasına gelmiş
olması ve sağ gözünde mor-
luk bulunmasının infaz edildiği
kanısını güçlendirdiğini söyle-
di. Ağabey Bozan, olayın
peşini bırakmayacaklarını ve
hukuki bütün yollara başvura-
caklarını da aktardı. DİHA

Y N K  b i n a s ı n a  i n t i h a r  
s a l d ı r ı s ı :  3 0  ö l ü

BasNews Haber Merkezi - Irak’ın Diyala eyale-
tinin kuzeyindeki Kara Tepe kentinde bulunan Kürdis-
tan Yurtsever Partisi
(YNK) binasına ve em -
niyet merkezine üç ayrı
bombalı saldırı düzen-
lendi. Saldırılarda ilk
belirlemelere göre 30
kişi hayatını kaybetti. Bölgede bulunan BasNews
muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Irak hükümetinin
kontrolündeki bölgede Kürdistan Yurtsever Partisi
(YNK) binası ve emniyet merkezi hedef alındı.
Saldırılar bomba yüklü araçlarla gerçekleştirildi. Bas-
News muhabiri çok sayıda kişinin yaralandığı saldır-
larda yaralıların çoğunun sivil olduğunu ve has-
tanelere kadlırıldığı bildirdi. Dün akşam saatlerinde
de Irak’ın başkenti Bağdat’ın dört farklı noktasına
bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda en az 45 kişi
öldü, 100’den fazla kişi de yaralandı. (z.c) 

Şeyh Said'in torunundan itidal çağrısı

PKK, Bingöl'de Çocuk Savaşçı mı Kullandı?

Ali Bozan'ın abisi: Kardeşim infaz edildi
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BasNews Haber Merkezi -
Irak’ın batısındaki Anbar bölge-
sine saldıran IŞİD’in Bağdat
Havaalanı’na 13 km kadar yak-
laştığı ve Ambar’ı alması halinde
başkent Bağdat’a daha rahat
saldırabileceği bildiriliyor.

Anbar bölgesinin başkenti
Ramadi’ye saldıran IŞİD güçleri
bölgedeki ordu üslerini ele geçir-
di. AFP Haber Ajansına konuşan

ABD’li bir yetkili Anbar’daki duru-
mun ’hassas’ olduğunu söyledi.

Irak’ın ikinci büyük barajı
Haditha Barajı Anbar bölgesinde
bulunuyor. Anbar bölgesinin ele
geçirilmesi IŞİD’in bir ikmal hattı
kurması ve potansiyel olarak
başkent Bağdat’a saldırılar
düzenleme kabiliyeti kazanması-

na yol açabilir.
Irak’ta yayın yapan El Şarkiye

Televizyonu’nun haberine göre
Anbar Bölge Konseyi Irak
hükümetinden IŞİD’le mücadele
için ABD kara güçlerinden yardım
istenmesini talep etti. Irak
Başbakanı Haydar Abadi birçok
kez Irak’ta yabancı kara güçlerine

karşı çıkmıştı.
Enbar Emniyet Müdürü

bombalı saldırıda öldü
Öte yandan, Anbar Emniyet

Müdürü Ahmed Saddak ed-
Duleymi’nin bombalı saldırıda
öldürüldü. Anbar İl Meclisi
Başkanı Sabah Kerhut, Duley -
mi’nin Ramadi’nin kuzeyindeki El-
Burişe bölgesinde polisleri teftişi
sırasında, yol kenarına yerleştir-
ilen bombanın infilak ettiğini ve
olayda Duleymi’nin yanı sıra
güvenlik güçlerinden bazı kişilerin
öldüğünü söyledi. (z.c)

IŞİD Bağdat’a yöneliyor

Kürdistan Bölgesi Başkanı
Mesud Barzani, bağımsızlık
referandumunun gündemden
kalkmadığını ancak şimdiki

önceliğin IŞİD’le mücadele
olduğunu ifade etti Skynews
Arapça’ya konuşan Barzani,
bağımsızlık referandumu ve

140’ncı madde kapsamında
başta Kerkük olmak üzere
“sorunlu bölgeler”de yapılması
öngörülen referandum
konusunda şöyle dedi:   “Kürtler
hiçbir zaman referandumdan
vazgeçmeyecek. Bu konu, gün-
demimizdeki önemli yerini
koruyor. Ancak şimdi bildiğiniz
gibi IŞİD teröristleriyle
mücadele ediyoruz. Öncelikli
hedefimiz bu mücadeleyi son-
landırmak.”   Başka bir soru
üzerine, Rojava’nın Kobani

kentinin kuşatma altında
olduğunu vurgulayan Barzani,
bu nedenle yardım ulaştıra-
madıklarını dile getirdi.   Kobani
halkı ve YPG savaşçıları
konusunda duyarsız olmadık-
larını söyleyen Kürdistan Bölge-
si Başkanı, uluslararası
toplumun imkan sağlaması
halinde havadan yardım ulaştır-
maya hazır olduklarını bildirdi.
Barzani, IŞİD Erbil’e yak-
laştığında, Türkiye’den daha
fazla destek beklediklerini de

belirtti. Kerry ile telefon
görüşmesi   Mesud Barzani,
ayrıca, dün akşam ABD Dışiş-
leri Bakanı John Kerry ile bir
telefon görüşmesi yaptı.
Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’n-
dan yapılan açıklamada, telefon
görüşmesinde IŞİD kuşat-
masındaki Kobani değerlendiril-
di.   Açıklamaya göre, ABD ile
Kürdistan Bölgesi’nin IŞİD’e
karşı mücadelede bundan
sonra neler yapacağı da ele
alındı.

BasNews Haber Merkezi -
İran Kürdistan Demokrat Partisi
(KDP-İ) Genel Sekreteri Mustafa
Hicri, Tahran yönetiminin bilgisi
dahilinde camilerde IŞİD propa-
gandası yapıldığını ve örgüte
yardım toplandığını iddia etti.

BasNews Soranca Haftalık
Gazetesi’ne konuşan İran
Kürdistan Demokrat Partisi
(KDP-İ) Genel Sekreteri Mustafa
Hicri,  “İran devleti, IŞİD’in

yönünü Bağdat’tan Kürdistan
Bölgesi’ne çevirdi” dedi. Hicri,
“İslam Cumhuriyeti yönetici-
lerinin bilgisi dahilinde Doğu
Kürdistan’daki camilerde IŞİD’e
yardım toplandı” iddiasında
bulundu. IŞİD’in İran tarafından
kurulmadığını ancak IŞİD’e
sızarak örgütün Irak ve Suriye
yönelik eylem ve kararlarında
etkili olduğunu belirten İran
Kürdistan Demokrat Partisi

(KDP-İ) Genel Sekreteri Hicri,
konuşmasının devamında şöyle
dedi; “Musul’un işgalinden sonra
IŞİD’in hedefinde Bağdat’a
yönelmek vardı. Fakat, İran
İslam Cumhuriyeti’nin IŞİD’e
yazılı emir verdi ve bağımsızlık-
tan bahseden Kürdistan Bölge-
si’nin cezalandırılmasını istedi.”

Bu iddiasına gerekçe olarak
İran Dışişler Bakanı Yardımcısı
Emir Abdullah’ın yaptığı açıkla-

mayı gösteren Hicri, Emir Abdul-
lah’ın, IŞİD Kürdistan’a yönelme-
den önce, “Kürdistan Bölgesi
yürüttüğü politikadan vaz
geçmeli ve bu politika nedeniyle

pişman edilmeli” dediğini aktardı.
Bağımsız bir politika güttük-

lerini, insan hakları ve özgürlük-
lerden yana olduklarını dile
getiren Hicri, İran, Rusya ve
Hizbullah’ın politikalarına uzak
olduklarını da söyledi.

İran Kürdistan Demokrat Par-
tisi (KDP-İ) Genel Sekreteri
Mustafa Hicri ile yapılan
söyleşinin ayrıntıları haftalık
BasNews Soranca Gazetesi’nin
bu haftaki sayısında yayım-
lanacak. (z.c) 

ABD ordusu, Suriye ve Irak'ta
IŞİD hedeflerine yönelik 9 yeni
hava saldırısı düzenlendiğini
açıkladı. WASHINGTON-ABD
Merkez Kuvvetler Komutanlığı
(CENTCOM), Amerikan güç-
lerinin Suriye ve Irak'ta terör
örgütü IŞİD hedeflerine 9 yeni
hava saldırısı daha düzenlediğini
açıkladı. CENTCOM tarafından
yapılan açıklamada ABD ordusu-
nun dün ve bugün IŞİD'in
Suriye'deki hedeflerine saldırı,

bombardıman, savaş uçakları ve
insansız hava araçlarıyla 6, yine
dün ve bugün Irak'taki hedeflere
de diğer koalisyon güçleriyle bir-

likte 3 saldırı düzenlediği belirtil-
di. Suriye'de Kobani (Ayn el-
Arap) kentinin kuzeyinde muhal-
iflerle savaşan IŞİD'e karşı dört
hava saldırısı düzenlendiği,
IŞİD'in kumanda ve kontrol tesi-
sine zarar verildiği, depo
binasının yok edildiği ve iki
küçük ünitesinin vurulduğu
bildirildi. Kobani'nin güneyindeki
iki hava saldırısında da IŞİD'e ait

3 aracın ortadan kaldırıldığı
kaydedildi.

Irak'ta da Telafer kentinin
kuzeyinde IŞİD'e ait küçük bir
ünitenin vurulduğu ve IŞİD'in
silahlı aracının yok edildiği, Hit'in
kuzeybatısında da 2 hava
saldırısı yapıldığı açıklandı.

Açıklamada, bunlara
ilaveten, Irak hükümetinin talebi
üzerine, ABD askeri güçlerinin,

dün ve bugün, Irak'ta Beyci
çevresine, bölgede operasyon
yapan Irak güvenlik güçlerine
ikmalde bulunmak için havadan
bir çok yardım bıraktığı ifade
edildi. Bu kapsamda, içinde 7 bin
328 helal gıda, 7 bin 815 litre su,
7 bin 257 kilogram mühimmat
olmak üzere 36 konteynerin
havadan bırakıldığı ifadesine yer
verildi. AA

Kuzey Kürdistan'daki siyasi
ve içtimai hayat yeni bir safhaya
girmiş bulunmaktadır. Kuzey
Kürdistan'da Yeni Dönem. 

Kobani ve onunla bağlantılı
olarak gelişen üzücü hadiseler
ve PKK/HDP'den kaynaklı
kardeş kavgasını çıkartma
gayretlerinden sonra; Kuzey
Kürdistan'daki siyasi ve içtimai
hayat yeni bir safhaya girmiş
bulunmaktadır. Ortalık sakin-
leştikten sonra, halkımız ve
PKK'nin kışkırtmasına kapılmış
gençler "nerede hata yaptık"
diye düşüneceklerdir, diye
düşünüyorum. Çünkü; Kobani
tüm Kürdistan halkının fer-
yadıdır ve Kobani'nin şehadeti
de tıpkı Dersim, Geliyê Zîlan,
Halepçe gibi tarihte yerini ala-
cak ve Kürdistan'ın bağımsızlığı
ve özgürlüğü yolunda bir
meşale olacaktır.Ancak; PKK
ve HDP ve dolayısıyla PYD ve
YPG'nin başarısızlığını örtmek
için ve "Türkiye, Esad, ABD ve
Barzani'ye rağmen Rojava'da
devrim yapıldığı yalanı"nı izah
etmede zorlanacaklardır.

Çünkü; artık PKK ile ABD,
Ortadoğu'ya şekil vermek için
inşa edilen İŞİD'e karşı mütte-

fiktirler. Rojava devrimi de
ABD'nin himayesinde olmak
durumundadır. Bu netice zorun-
lu olsa da PKK'nin marksist,
soyalist, antiemperyalist veya
antiamerikancı tezi ve söylemi
çökmüş olacaktır. İŞİD'leştirme
ile bir süre işi götürecek olan
PKK ve HDP, sonrasında doğru
dürüst bir söylem bulmakta zor-
lanacaktır. Çünkü, Kuzey
Kürdistan'da Hüda-Par ve
çarşaflı-sakallı vatandaşlar
üzerinden İŞİD'leştirme yalanı,
talanının foyası çıktı, çıkacaktır.

Hele bir de yağma, talan ve
sivillere saldırılar var ki, bunlar
YDG-H tarafından organizeli bir
şekilde yapıldı ve tehdit devam
ediyor; halkımız tarafından
sorgulanıyor, sorgulanacaktır.
Sanık ayağa kalk, denildiğinde
PKK cenahında mahcubiyet ve
derin bir hezimet olacaktır.

Çünkü; Kuzey Kürdistan
gençliği okuyor, sorguluyor.
Başta Hüda-Par olmak üzere
siyasi muhalefet de medya,
kadro, maddi imkana ve sağlam
bir programa, hedefe sahiptir.
PKK'nin demode, şiddetten

medet uman, tehditle, haraçla,
dağa adam kaldırmakla
yürütülen siyaseti de yürümeye-
cektir ve deşifre olacaktır.

PKK'lilerin iç infazlarda
gerekçe olarak kullandığı

"objektif ajanlık" yaftası, bugün-
lerde herkesten ziyade
PKK'lilere, HDP'lilere tıpa tıp
uymaktadır. Zira; kardeş kav-
gasına sebep olan onlar, yalan
beyanda bulunan onlar, Kürdis-
tani birliği engelleyen onlar,
Kürdistan'da yakın tarihlerdeki
katliamlarda parmağı olanların
çocuklarını ve torunlarını bizim
kurumların başına getiren onlar,
bu tip gazetecileri akıl hocası ve
baştacı eden hep onlar. Zazakî
ve Kurmancî bilmeyenleri
(velev ki Kürt olup Komünizm
davası için bedel ödemiş olsalar

da) DBP'nin başına getirenler
onlar, keza Kurmancî ve Zazakî
bilmeyen ve kırk yıllık Apocu
olan birini zorla ve hileyle
Kuzey Kürdistan'ın Başkenti
Diyarbekir'e Belediye Başkanı
yapan onlar. Velev ki Diyarbekir
Zindanında köpek kulübesinde
zaman geçirse de, bu hıncını
zavallı Hüda-Par'lılardan çıkar-
maya çalışan ve kışkırtıcılık
yapanlar ortada.

Kıyaslama yaparsak; Hüda-
Par sapına kadar Kürt ve
Kürdistani, PKK ise ismindeki
Kürdistan kelimesiyle uyuş-
mayan fiiliyatıyla Kürdistan
davasını kriminal bir davaya
dönüştüren, doksanlı yıllarda
kardeş kavgasını körükleyerek
Kürdistan'ı insansızlaştıran,
sermayenin kaçmasını sağla -
yan, Kuzey Kore modelini elan
bile yürüten bir örgüt, hareket.
Hedefinde; Rojava'da, Koban-
i'de, yarın başka bir mekanda;
Hüda-Par'lı kardeşiyle omuz
omuza Kürdistan'ın işgalcisi
ordularla savaşmayı, Kürdis-
tan'ı bağımsızlaştırmayı düşle-
meyen bir PKK'li nasıl hakiki

anlamda Kürdistani olabilir?
Kemalist kaçkınları, qûnekleri
kendine müttefik ve kardeşi
bilen, Müslüman Kürt çoğun-
luğun oylarıyla bu kaçkınlara
makam ve mevki sağlayan,
onları bize amir yapan PKK
nasıl bir mekanizmadır?

Şİddete hayır ama eleştiri
olacak ve HDP'liler buna hazır-
lıklı olmalıdır. Kürdistan'ı
Kobani'ye çevirmek PKK ve
HDP'nin mi, yok sa İŞİD'in mi
hedefi olmalıdır?

Asıl İŞİD pratiği, PKK ve
HDP'nin bu günlerde bize
yaşattığıdır. Evet PKK, İŞİD'in
ikiz kardeşidir, bunu bir Kürt
olarak; aklı başında, emeği ve
çabası olan, vatanına ve mil-
letine bağlı, insanlarını ve mil-
letini ve PKK'lileri de seven, akıl
ile hareket eden bir Kürt olarak
söylüyorum. Yağma, talan,
evlere saldırı, İŞİD'leştirme pro-
jesi Kürdistani maslahat değil,
Kürdistan'ın işgalcisi rejimin
projesidir. Ve PKK bidayetinden
beri bu projeyi gönüllü olarak
yürütmektedir: PKK, Kuzey
Kürdistan'da Kemalist Dönü -
şüm Projesidir. 

haberdiyarbakir.com

Barzani: Önce IŞİD, sonra referandum!

PKK-Hüda Par Rekabeti ve Kürdistan'da Yeni Dönem

Koalisyon güçleri IŞİD'e karşı 9 saldırı düzenledi

’IŞİD’i Kürdistan’a yönlendiren İran’dır’
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В результате беспорядков, охватив-
ших города в более чем 20 провинциях
Турции, погибли более 22 человек. Как
сообщает телеканал "Хабер-
Тюрк", управления безопасности
шести провинций с 8 октября
ввели комендантский час, о сро-
ках отмены которого пока не
сообщается. Ограничения на пре-
бывание на улице после опреде-
ленного часа введены в провин-
циях Диярбакыр, Мардин, Сиирт,
Муш, Ван, Батман. В этих регио-
нах протесты и беспорядки при-
обрели наиболее опасную форму.
Из-за угрозы безопасности в двух
провинциях отменены школьные
занятия. Группы молодых людей гро-
мят магазины и муниципальную собст-
венность, забрасывают полицейских,
здания и автомобили камнями и
бутылками с зажигательной смесью.
Некоторые районы в крупных городах
буквально превратились в зоны бое-

вых действий. В протестах участвуют
преимущественно турецкие курды,
сторонники прокурдских партий и сепа-

ратистской Рабочей партии Курдиста-
на. Причиной манифестаций называют
происходящее в сирийском городе
Кобани, где идут ожесточенные бои
между группировкой "Исламское госу-
дарство" (ИГ) и курдскими ополченца-
ми. Манифестанты выступают против

бездействия Анкары, которая укрепи-
ла защиту границы, но занимает выжи-
дательную позицию и не вмешивается

в конфликт в Кобани, который
может пасть под натиском ислами-
стов.

Столкновения среди курдов
Столкновения происходят не

только между протестующими и
полицией, но и между сторонника-
ми различных курдских организа-
ций. Все погибшие в беспорядках
были либо застрелены вооружен-
ными людьми из толпы, либо
зарезаны или забиты в столкнове-
ниях. Десятки человек находятся в
больницах, многие из них в тяже-

лом состоянии.
МВД проявляет жесткость
МВД республики заявило, что

полиция не будет проявлять толерант-
ности к вандалам и провокаторам,
которые нагнетают обстановку среди
курдов, распространяя слухи о про-

исходящем в Кобани. Управления без-
опасности ряда провинций, в том
числе Стамбула и Анкары, срочно рас-
порядились прекратить отдых своих
сотрудников по случаю пятидневного
празднования Курбан-байрама и пре-
рвать плановые отпуска. Полиция при-
меняет для разгона толпы слезоточи-
вый газ, водометы, а в отдельных слу-
чаях и резиновые пули. Анкара пока
не предпринимает активных действий
в рамках борьбы с ИГ в Сирии и в
Кобани, в частности. Премьер-
министр Ахмет Давутоглу не исклю-
чил, что турецкая армия может прове-
сти наземную операцию в Сирии, но с
условием, что дальнейшие действия
США будут нацелены на свержение
режима президента САР Башара
Асада. Кроме того, Турция считает
обязательными усилиями междуна-
родной коалиции создание создание
бесполетной и буферных зон на грани-
це с Сирией.

Маля Бахтияр, глава
Политбюро Патриотического
союза Курдистана, в среду, 8
октября 2014 года, заявил о
героическом сопротивлении в
Западном Курдистане, под-
черкнув, что Патриотический
союз Курдистана не пожалеет
усилий для поддержки города
Кобани. Это заявление он
сделал во время встречи чле-

нов политбюро Патриотиче-
ского союза Курдистана с
делегацией Национального
совета Курдистана, в офисе
политбюро Патриотического
союза Курдистана в городе
Сулеймания. Маля Бахтияр:
"Героическое сопротивление
террористической организа-
ции идет в городе Кобани,
повстанческие силы Курди-

стана добились новых побед
в борьбе с террористами
«Daash», вдоль линии фрон-
та 1200 км, так что это уже
остановит террористические
банды от масштабных атак".
Со своей стороны, Хамид
Дарвиш из делегации Нацио-
нального совета Курдистана,
сказал, что курдский город
Кобани под контролем кур-

дов, а террористическая орга-
низация «Daash» отступила

из города Кобани после тяже-
лых потерь. ПСКмедиа

Власти Турции эвакуируют
жителей трех приграничных с
Сирией деревень в провин-
ции Шанлыурфа из-за угрозы
безопасности. В воскресенье
минометный снаряд попал в
жилой дом в турецком
городе Суруч, располо-
женном недалеко от
сирийской границы. По
меньшей мере пять чело-
век получили ранения
разной степени тяжести.
Среди них пятилетний
ребенок. Турецкие СМИ
сообщают, что снаряд

был выпущен с сирийской
территории в ходе столкнове-
ний курдских ополченцев с
боевиками группировки
"Исламское государство” в
районе города Кобани. Вот

уже две недели город нахо-
дится в осаде. За контроль
над Кобани идут ожесточен-
ные бои. В воскресенье джи-
хадитсты продолжили
обстреливать этот населен-

ный пункт из тяжелой
артиллерии. Боеви-
кам также удалось
захватить часть стра-
тегических высот к
югу от города. С нача-
ла боев за Кобани
более 160 тысяч кур-
дов бежали в сосед-
нюю Турцию.

Иран обсуждает с Турцией ситуацию в Кобани
Иран ведет переговоры по спасению приграничного с Тур-

цией сирийского города Кобани, находящегося в окружении
боевиков из террористической организации «Исламское госу-
дарство». Как передает SalamNews со ссылкой на аль-Алям, об
этом сообщил замминистра иностранных дел Ирана Амир
Абдуллахиян. Иранский представитель во время выступления
на проходящем в Тегеране форуме «Ирак и союзники против
ИГ» сообщил, что рассмотрен вопрос оказания военной под-
держки Кобани посредством
правительства Сирии. По его
словам, Турция играет основную
роль в спасении жителей Кобани
и освобождении этого города.
Отметим, что сирийские источ-
ники заявляют о том, что третья
часть города Кобани находится
под контролем ИГ.Salamnews 

В Турции в результате беспорядков погибли более 22 человек

По сообщению, МИА "Рос-
сия сегодня" Салих Муслим
заявил, что курды, которых он
представляет против наземной
операции Турции в Сирии, но
нуждаются в вооружениях,
чтобы противостоять ИГ само-
стоятельно. Это означает, что
переговоры в Анкаре, которые
проходили между С. Муслимом
и представителями силовых
структур Турции в конце неде-
ли не привели к соглашению.
Если суммировать позицию С.
Муслима, то, по сути, "Партия
демократического союза"
добивается признания ее в
качестве стороны конфликта,
подобно Иракскому Курдиста-
ну, который сейчас выступает
самостоятельно, наряду, а не
под руководством Багдада в
войне против Исламского госу-
дарства, получая напрямую
помощь от западных госу-
дарств для этих целей. Это –
безусловно, смелый, но риско-
ванный шаг, потому что бои
идут в самом городке Кобани,
где, по некоторым данным,
остается до 50 тысяч человек.

Этот город стал последней
сражающейся крепостью в
этом курдском кантоне, захва-
ченном силами ИГ. Курды
надеялись и все еще надеют-
ся, что Кобани удастся превра-
тить в "Кобаниград" по анало-
гии со Сталинградом, но судь-
ба, похоже, готовит ему роль
Брестской крепости, от герои-
ческой обороны которой до
победы над фашизмом было
долгих четыре года. Безуслов-
но, еще рано ставить точку в
обороне Кобани, в городе пре-
имущество боевиков ИГ будет
значительно меньше, не смот-
ря на то, что они захватили гос-
подствующие высоты вокруг
города и могут обстреливать
его с удобных позиций. Дом
Павлова в Сталинграде про-
держался и не пал больше
двух месяцев. В самой Турции
и в Европе начались и будут
нарастать бурные протесты
курдов, требующих предотвра-
тить падение города, оказать

курдам Сирии реальную под-
держку в борьбе с ИГ.

Кобани уже стал пробле-

мой для президента Эрдогана,
который стал президентом
благодаря и курдским голо-
сам, а в дальнейшем, если
все-таки приемлемое реше-
ние не будет найдено, он
может дать старт курдской
интифаде. Поведение Эрдога-
на сейчас напоминает манеру
"бульдозериста" Шарона. Ре -
шительность и напористость -

хорошие качества, но иногда
быть гибким полезнее. Тем
более, что без курдов ни в

Сирии, ни в Ираке ничего не
решить. В любом случае, с
ними Эрдогану и западной
коалиции придется договари-
ваться и признавать их закон-
ные требования и интересы, а
главный интерес курдов –  не
выжить, чтобы жить на коле-
нях, а быть хозяевами на
своей земле.  Безусловно,
"народные отряды обороны"

буквально стоят на смерть и
сегодня их может спасти толь-
ко чудо, потому что силы
слишком не равны. Черная
волна ИГИЛ может захлест-
нуть этот островок курдской
свободы. Но в любом случае
курдское сопротивление ис -
ламскому фанатизму вписы-
вает красно-золотые страни-
цы в историю формирования
современной курдской нации,
нации без героев не рождают-
ся. Курдская нация, все еще
для многих в мире мифиче-
ская, сегодня, погибая в Коба-
ни, она возрождается как
птица Феникс. Сегодня, высту-
пая единой по всему миру, она
определяет границы своего
бу дущего государства. Нет
пределов курдскому самопо-
жертвованию, поэтому курд-
ское государство обязательно
появится, и каждый день борь-
бы в Кобани, в Диарбакыре и
других городах Сирии, Турции
и Ирана укрепляет кровью его
основание. Курды объединя -
ют ся, объединившись, они бу -
дут необоримы. kurdistan.ru

Кобани - это будет или курдский Сталинград, или курдская
Брестская крепость, но курды все равно победят!

Патриотический союз Курдистана поддерживает город Кобани

Турция: власти эвакуируют деревни на границе с Сирией
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"Мы не откажемся от мысли прове-
сти референдум по вопросу независи-
мости Курдистана и мухафазы Кирку-
ка". Как передает SalamNews со ссыл-
кой на "SkyNews”, об этом заявил
лидер Курдской автономии Масуд Бар-
зани. Масуд Барзани отметил, что в

настоящее время борьба с ИГ является
приоритетным вопросом. "Однако
будет обязательно проведен референ-
дум по независимости Курдистана", -
заявил Масуд Барзани. Он отметил, что
сейчас Автономия сотрудничает с пра-
вительством Багдада и администраци-

ей Хейдара аль-Абади. Отметим, что
после нападений ИГ на север Ирака
Масуд Барзани призвал к независимо-
сти автономии и дал соответствующие
распоряжения. Но его призывы были
встречены недовольством прави-
тельств Анкары, Багдада, Тегерана.

Расул Али, заместитель генераль-
ного секретаря Патриотического со -
юза Курдистана, посетил силы Пеш -
марга Курдистана на боевых фронтах
и поздравил их в первый день Ид аль-
Адха, и подчеркнул высокий мораль-
ный дух войск Пешмарга в борьбе с
«Дааш» по защите своей земли, свое-
го Курдистана. Во время своего визи-
та, который проходил в сопровожде-
нии Кадыра Хама Жана, члена полит-
бюро Патриотического союза Курди-
стана, Косрат Расул поздравил силы
Пешмарга по случаю Ид аль-Адха на

фронтах в селе Абауд. 
И в связи с праздником, Расул Али

и члены Пешмарга пообедали за
общим столом. Расул Али подчеркнул
во время своего посещения фронтов
сил Пешмарга, что в то время, как
народ Курдистана и Ирака и все
мусульмане во всем мире празднуют
Ид аль-Адха, силы Пешмарга  прово-
дят свой праздник в окопах, борятся за
защиту земли и граждан Курдистана.
Косрат Расул, во время визита на

фронтах сил Пешмарга встретился с
Джафаром Шейхом Мустафой, коман-
дующим 70 войсками и Джалалем
Шейх Каримом, и в своем выступле-
нии подчеркнул, что у сил Пешмарга,
борющихся с террористами «Дааш»
отличное настроение и они готовы
защищать землю и народ Курдистана.
Добавив, что страны мира восхищают-
ся победами сил Пешмарга в войне
против террористов «Дааш». Перевод:
Антонова Евгения.  ПСКмедиа

Центральный совет ПСК
принял у себя заместителя
премьер-министра Регио-
нального Правительства Кур-
дистана Кубада Талабани на
внеочередной сессии, состо-
явшейся в среду, 1 октября
2014 года, в офисе  политбю-
ро в провинции Сулеймания.

В ходе встречи, по случаю
100 дневной работы прави-
тельства после формирова-
ния, они обсудили последние
вопросы: экономические,

административные, и вопро-
сы в области безопасности.
Адель Мурад, секретарь
Центрального совета Патрио-
тического союза Курдистана
поприветствовал вице-
премьера от имени членов
Центрального Совета и рас-
сказал ему о разработках
самых важных политических
вопросов и вопросов без-
опасности. Он также доба-
вил, что работа Правитель-
ства региона будет непростой

в условиях нынешнего эконо-
мического кризиса и ситуа-

ции с безопасностью, она
будет требовать значитель-

ных усилий и сотрудничества
со всеми сторонами в регио-
не для быстрого завершения
этого сложного этапа. Заме-
ститель премьер-министра
отметил, что он имеет полно-
мочия в сотрудничестве с
министрами правительства и
премьером Регионального
Курдистана, для обеспечения
новыми программами ны -
нешнее правительство, кото-
рая нуждается в поддержке
всех партий и помощь от всех
сторон региона. Перевод: Ан -
тонова Евгения. ПСКмедиа

“Мы обязательно проведем референдум о независимости Курдистана”

Центральный совет ПСК встретился с заместителя премьер-министра КРГ

Косрат Расул: Сила духа Пешмарга высока для защиты земли Курдистана

Во вторник, 07 октября 2014 года,
Франция обсуждала с Турцией воз-
можные способы остановки  наступ-
ление «исламского государства» на
севере Сирии в пограничном городе
Кобани, заявив, что это является жиз-
ненно важным вопросом.

"Много поставлено на карту в
Кобани и необходимо все сделано
так, чтобы остановить деятельность
террористической группировки
«Дааш». Трагедия разворачивается, и
мы все должны реагировать», - сказал
член парламента Франции, министр
иностранных дел Лоран Фабиус.

Президент Турции Тайип Эрдоган
сказал, что город Кобани был готов
упасть, после продолжительного трех-
недельного наступления «исламского

государства», в юго-западной части
осажденного города. По сообщениям,

наступление стоило 400 жизней.
Фабиус сказал, что он разговари-

вал со своим турецким коллегой Мев-
лют Чавушоглу и что президент Фран-
суа Олланд будет говорить с Эрдога-

ном позже,  для того, чтобы обсудить
как реагировать в условиях неотлож-
ной ситуации.

Он не сообщил подробностей о
том, чем фактически может помочь
Франция. Также французские чинов-
ники отказались комментировать спе-
цифику оказания помощи.

Ответвление «исламского госу-
дарства», именуемое  «Аль-Каида»
взяло под контроль крупные части
соседней Сирии и Ирака. Также оно
увеличило свое наступление в
последние дни, в основном на курд-
ской пограничный город. Притом, что
военные операции, направленные на
прекращение разрастания наступле-

ния, под руководством США не оста-
навливались. Франция была первой
страной после США, которая нанесла
удар по повстанцам в Ираке. Это до
сих пор осуществляется двойными
воздушными ударами и курдскими
силами пешмарга. Фабиус, который
должен встретиться с Чавушоглу в
Париже в пятницу, повторил, что
Франция увеличит свою поддержку в
сторону полуразвалившейся Свобод-
ной сирийской армии.

«Мы также укрепляем наше
сотрудничество с силами, которые
ведут борьбу против «исламского
государства», - сказал он. Перевела:
Каролина Мазур. ПСКмедиа

Манифестанты, преимущественно,
курды приняли участие в массовых
протестах в Диярбакыре и других горо-

дах Турции. Они обвиняют правитель-
ство в бездействии в то время, когда
сирийский город Кобани по другую сто-
рону границы остается уже который
день эпицентром ожесточенных боев
курдских отрядов самообороны "пеш-
мерга” и джихадистов группировки ИГ
(ИГИЛ). Сообщается, что при разгоне
демонстраций погиб один человек,
многие пострадали.

В Анкаре и Стамбуле полиция при-
менила водометы и слезоточивый газ.
Манифестанты требуют от властей
сменить выжидательную позицию на

более активную и не только укреплять
границу, но и действенными мерами
помочь курдским отрядам дать отпор
исламистам. Лидер Рабочей партии
Курдистана Абдуллах Оджелан
заявил, что в случае падения Кобани и
бездействия Анкары мирный процесс
между турецкими курдами и прави-
тельством закончится. "Авиаудары не
остановят террористов ИГ в Ираке,
пока не будет сотрудничества с воюю-
щими на этой территории группами.
Сирийский город Кобани – на самой
границе с Турцией – был в осаде джи-

хадистов в течение трех недель, а
теперь почти пал”, – заявил президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посе-
щая лагерь сирийских беженцев в про-
винции Газиантеп. Он указал на
необходимость создания на границах
беспилотных и буферных зон, а также
обучения и оснащения умеренной
оппозиции в Сирии и Ираке. Турецкая
армия получила мандат на трансгра-
ничные операции в Сирии и Ираке, но
пока не вмешивалась в ситуацию.
Кроме укрепления границы, Турция
приняла множество беженцев из
Сирии и Ирака, а также лечит бойцов
"пешмерга” в местных госпиталях.

Лидер экстремистской группировки
"Исламское государство" (IS), Абу Бакр
аль-Багдади, заявил, что его организа-
ция хочет завоевать Иракский Курди-
стан. Абу Усама Сомали, канадский
сомалийский представитель "Ислам-
ского Государства" в провинции Мосул
на своей странице в "Твиттере"
сообщил об этом заявлении Багдади,

сделанном на их совместной встрече.
"Халиф Ибрагим ибн Аувад [настоя-
щее имя Багдади] недавно заявил на
встрече: "Мы победим Курдистан,
даже если это будет означать, что 100
самолетов пролетят над моджахеда-
ми"", написал Сомали. В более раннем
интервью Сомали предупредил о
запланированном нападении исла-

мистских боевиков на Нью-Йорк. 
Другой представитель IS, Шейх Абу

Мухаммед аль-Аднани аш-Шами,
заявил, что его группировка не выступа-
ет против курдов-мусульман, только
против атеистов и курдов, исповедую-
щих другие религии. В последнее время
курдским силам пешмерга удалось про-
двинуться вперед на трех фронтах про- тивостояния силам IS. kurdistan.ru

Франция обсуждает с турками действия в городе Кобани

Лидер "Исламского государства" по-прежнему намерен захватить Курдистан

Турецкие курды обвиняют Анкару в бездействии при осаде Кобани
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Шейх Сарбаст Али скончался  40
дней назад во время освободитель-
ной операции в области Янгджа,
после получения травмы.  10
октября 2014 года прошла тради-
ционная панихида 40-ого дня по
погибшему, в Сулеймании «Culture
Hal». На панихиде присутствова-
ли: начальник исполнительного
органа Политбюро ПСК, Маля Бах-
тияр, некоторые члены руковод-
ства Политбюро ПСК, государст-
венные и партийные чиновники,
ряд коллег, товарищей, члены его
семьи и близкие.

Начальник исполнительного орга-
на Политбюро ПСК, Маля Бахтияр

выступил с речью, в которой он выра-
зил соболезнования жене, родителям

и родственникам погибшего и вспом-
нил свою давнюю борьбу за освобож-

дение Курдистана, когда он был моло-
дым. "Я от имени Политбюро ПСК

должен поблагодарить всех вас за
вашу поддержку. Мы, члены ПСК
скорбим о гибели одного из наших
товарищей и командиров, который
был готов принести в жертву свою
душу для курдов и Курдистана.
Ваша поддержка и скорбь по
погибшему свидетельствует о
существовании национального
духа и дает новый импульс к борь-
бе курдов за свободу и демокра-
тию", сказал Маля Бахтияр во
время своего выступления.

Он также сказал: "Наш народ
успешно вышел из сложной ситуации,

в которой он столкнулся с врагов в
лице федерального правительства.
Тем не менее, на этот раз враг курд-
ского народа в очередной раз вернул-
ся в новой форме и в новых обстоя-
тельствах, которые поставили под
угрозу демократический строй Регио-
нального Курдистана. Погибший Sar-
bast осознавал опасность и жесто-
кость этого нового врага, и именно
поэтому, он напал на вражеские пози-
ции в Якинджа. Он защищал наш
народ, так как защищали его в 1991
году от нападения на Киркук или при
борьбе с радикальными исламистами
из группы «Джинд Ислам» в Халабд-
же, в которой погибло 40 членов сил
Пешмарга". Перевод: Антонова Евге-
ния. ПСКмедиа

Маля Бахтияр принял участие в панихиде Шейха Сарбаста Али

10 октября 2014 года у
здания Ассамблеи Народов
Кыргызстана в г.Бишкек  был
проведен  митинг  в поддерж-
ку мирных жителей-курдов
провинции Кобани в Запад-
ном Курдистане (Сирии),
которые подвергаются жесто-
кому геноциду и уничтожению
со стороны боевиков ИГИЛ.
Митинг был проведен по ини-
циативе Общественного Объ-
единения Курдов Кыргызста-
на "Мидия" во главе с его пре-
зидентом Сеидовым Рамаза-
ном Сеидовичем, с целью
привлечь внимание обще-
ственности к катастрофиче-
скому положению курдских
мирных жителей истребляе-
мых боевиками-исламистами.

Многочисленные пикетчи-
ки выдвигали требования к
мировому сообществу о при-
нятии экстренных мер для

прекращения геноцида про-
тив мирных жителей и прове-
дении наземной операции
Коалиционными силами, во
главе с США, против террори-
стической организации ИГИЛ
и ее боевиков.

За последний месяц в про-
винции Кобани были жестоко
убиты более 1500 мирных
жителей-курдов, среди кото-
рых большинство – это жен-
щины, дети, старики.
Захвачено террористами 350
курдских населенных пунктов.
Более 400 000 человек были
вынуждены покинуть свои
дома в поисках спасения от
зверств исламистов.

Курдская диаспора Кыр-
гызстана, а это более 30 000
тысяч человек, поддерживает

сопротивление жителей Коба-
ни и призывает мировое

сообщество незамедлитель-
но принять  меры и остано-
вить геноцид, а также  физи-
ческое истребление мирного
курдского населения. Прини-
мать меры нужно незамедли-

тельно, иначе завтра будет
поздно…

Пресс-секретарь курдской
ассоциации в КР Гажар Аске-
ров сообщил ИА "24.kg": "Мы
рады, что коалиционные
силы во главе с США в
последние дни начали бом-

бить позиции террористов. Но
считаем, что этого мало.
Надо прекращать геноцид.
Для этого все мировое
сообщество должно выпол-
нить гуманитарный долг и
вмешаться. Требуем от миро-
вых держав, чтобы они нача-
ли сухопутную атаку против
исламского государства, -
отметил он. - Бомбардировка-
ми их остановить невозмож-
но, потому что региональные
государства усиленно под-
держивают исламских терро-
ристов, хотя этого и не при-
знают". "Сегодня 30-тысячная
курдская диаспора КР реши-
ла довести трагедию до миро-
вого сообщества. Мы пригото-
вили письма, которые пере-
дадим посольствам США,
России, Англии, Германии,
Турции и других государств", -
добавил Гажар Аскеров.

7 октября депутат парла-
мента Ирака, езидка Виан
Дахиль, получила премию
имени Анны Политковской,
присуждаемую женщинам-
правозащитницам. Таким
образом международная
неправительственная органи-
зация "RAW in War" отметила
мужество г-жи Дахиль, прово-
дящей компанию по защите
иракских езидов, пострадав-
ших от террора "Исламского
государства" (ИГ).  

Виан Дахиль - единствен-
ная этническая езидка в ирак-
ском парламенте. Она актив-
но поддерживает своих

соплеменников и, несмотря
на ранение во время круше-
ния вертолета в Синджаре
(Шангале), продолжает моби-
лизовать усилия международ-
ного сообщества. 

"Мне очень приятно быть
среди тех, кто удостоен
награды, но сейчас редко
можно увидеть езидов, кото-
рые чувствуют себя счастли-
выми в глубине сердца, в
связи с тем, что наши девуш-
ки, женщины и дети находят-
ся в плену в качестве залож-
ников одной из самых опас-
ных организаций в мире. Я не
делаю секрета из того, что я

горжусь тем, что удостоена
вашей уважаемой премии, но
реальный способ почтить
кого-то – это защитить его
свободу и права", заявила
Дахиль во время своего
выступления на получении
награды.  Лорд Фрэнк Джадд,
член комитета премии 2014
года, вручая премию Дахиль,
сказал:  "Нельзя слишком
высоко оценить мужество и
целостность многих женщин,
подобных Виан Дахиль, кото-
рые прочно стоят на своей
позиции и отказываются быть
запуганными зловещей, жес -
токой и бесчеловечной угро-

зой со стороны "Исламского
государства". Виан Дахиль, с
ее позицией, занятой в ирак-

ском парламенте, является
прекрасным примером и
гигантской задачей для нас
всех, кто работает в относи-
тельно комфортных демокра-
тиях".  По сообщениям СМИ,
среди заложников "Исламско-
го государства" находятся

более 5000 езидов, 3000 из
них женщины и девочки. Те,
кому удалось бе жать из
плена, рассказывают о наси-
лии, унижениях  и принужде-
нии к принятию ислама.

Получив премию Анны По -
литковской, Виан Дахиль при-
соединилась к группе замеча-
тельных женщин-правоза щит -
ниц, получивших эту премию
ранее, в числе которых Мала-
ла Юсафзай (2013), Мэри
Колвин (2012), Разан Зайто-
нех (2011), Халима Ба шир
(2010), Лейла Аликарами от
имени кампании "Один мил-
лион подписей за равенство в
Иране" (2009), Малалай Джоя
(2008) и Наталья Эстемирова
(2007). kurdistan.ru

Голландский министр
внешней торговли, развития и
сотрудничества, г-жа Лилиан
Плоумен, 5 октября посетила
Эрбиль. Министр и ее делега-
ция встретились с министром
Фалахом Мустафой, главой
департамента внешних свя-
зей Регионального правитель-
ства Курдистана (КРГ), д-ром
Фуадом Хусейном, начальни-
ком президентского штаба
Курдистана, и губернатором
Эрбиля, Навзадом Хади.
Министр Голландии выразила
свое восхищение исключи-
тельной ролью народа и пра-
вительства Курдистана в
борьбе с террористами и пре-
доставлении приюта для
сотен тысяч перемещенных
лиц, особенно представите-

лей этнических и религиозных
меньшинств. Она также при-
ветствовала формирование
международной коалиции в
борьбе с террористами "Ис -
ламского государства" (IS),
добавив, что Нидерланды
готовы поддержать и принять
участие в битве коалицион-
ных сил против боевиков IS. 

"Правительство Нидерлан-
дов приняло решение предло-
жить военную помощь Регио-
нальному правительству Кур-
дистана и силами пешмерга.
Мы также полны решимости
продолжать оказывать гума-
нитарную помощь переме-
щенным лицам и беженцам в
Курдистане". 

От имени КРГ, министр
Мустафа поблагодарил гол-

ландское правительство за
поддержку  и проинформиро-
вал министра Плоумен о
последних событиях в сфере
безопасности. Он заявил, что

КРГ предприняло значитель-
ные усилия по уходу за бежен-

цами, но дальнейшая под-
держка со стороны междуна-
родного сообщества яв ляется
крайне необходимой. Министр
Мустафа также проинформи-

ровал министра Плоумен о
последних военных достиже-
ниях сил пешмерга. 

Он подтвердил привержен-
ность Курдистана борьбе с
террористами, призвав к
дальнейшей военной помощи
со стороны международного
сообщества в целях продол-
жения уничтожения террори-
стической организации IS.
Наконец, министр Мустафа
призвал к поддержке Нидер-
ландов стремления КРГ на
международном уровне при-
знать преступления, совер-
шенные против религиозных и
этнических меньшинств в
Ираке и Иракском Курдистане
актами геноцида. kurdistan.ru

Митинг в поддержку жителей Кобани 
против террористов прошел в Бишкеке

Езидская девушка получила международную 
п р е м и ю  з а  з а щ и т у  п р а в  ч е л о в е к а

Нидерланды предлагают пешмерга военную поддержку

www.a
rs

iva
ku

rd
.o

rg



ÄÈÏËÎÌÀÒ
№ 38 (282) 13-19 Октября 2014 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

TƏSİSÇİ VƏ BAŞ REDAKTOR:
TAHİR SÜLEYMAN

ÎMTÎYAZ Û SERNIVÎSAR:
TAHÎR SİLÊMAN

УЧРЕДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

ТАХИР СУЛЕЙМАН
Tel: +994 50 352-33-18

Xüsusi müxbir:
Ramiz Qərib
Müxbirlər:

Pərviz Laçınlı
Региональный корреспондент: 

Усуб Тейфур

Müəlliflərin mövqeyi ilə redaksiyanın
mövqeyi üst-üstə düşməyə bilər.

Ünvan: Bakı şəhəri 40, küçə 
S.Mehmandarov ev 25, mənzil 17

Navnîsan: Bakû 40, soqaq 
S.Mêhmandarov xani 25, mal-17

Адрес: Баку 40, улица 
С.Мехмандаров дом 25, кв.-17

Qəzet “Diplomat” qəzetinin bilgisayar
mərkəzində yığılıb səhifələnib və

“Mətbuat” mətbəəsində çap olunmuşdur.
e-mail: hewler@mail.ru

Şəhadətnamə: NFŞ 005004966

BUSB-un Sabunçu rayon filialı

VÖEN 1800061582
H/h 438010000

Sifariş: 1500

Глава Азиатско курдско демократического союза Кобани,
Азия Абдулла, сказала в телефонном интервью газете «Ближ-
ний Восток»: "Мы будем продолжать сопротивляться до конца,
мы не позволим падение нашего города ". Абдулла отметила,
что "Дааш" контролирует две полосы на восточной стороне
Кобани, в то время как ожесточенные столкновения происходят

на всех других фрон тах. Абдулла
сказал: "Дес ятки детей в возрасте
до 16 лет похищены террористиче-
ской организацией «Дааш» в этих
регионах и их родители ничего о них
не знаю". Азия Абдулла, одна из
ряда должностных лиц, которые
остались на поле, чтобы быть в
курсе ситуации и всех операций,
чтобы проводить регулярные встре-

чи с комитетами, работающими в Кобани, и ежедневно общать-
ся с курдами, которые остались в городе для обеспечения их
всем необходимым. Перевод: Антонова Евгения. ПСКмедиа

ООН: Тысячи людей погибнут,
е с л и  « И Г »  з а й м е т  К о б а н и

Тысячи людей, скорее всего, будут убиты, если Кобани попадет
под контроль террористической организации «Исламское госу-
дарство», об этом заявил посланник ООН в пятницу, 10 октября
2014 года. Боевики «Исламского госу-
дарства» засели в осажденном сирий-
ском курдском городе на виду у турец-
ких танков, которые не сделали ниче-
го, чтобы вмешаться. Посланник ООН
Стаффан де Мис тура, сказал, что
Кобани может постичь та же участь,
что и боснийский город Сребреница, где 8000 мусульман были
убиты сербами в 1995 году, Кобани  может стать страшным зверст-
вом в Европе со времен Второй мировой войны, в то время как
миротворцы ООН не в состоянии защитить их. "Если это случится,
то 700 человек в самом городе и еще 12000 человек, находящихся
рядом с городом, кроме бойцов, будут, скорее всего, убиты",
заявил Мистура. Организация Объединенных Наций считает, что
700 человек города Кобани, в основном пожилые люди, которые
оказались в ловушке в самом городе и 12 000 покинули центр, но
не смогли пройти через границу в Турцию. "Вы помните, Сребре-
ницу? Мы помним. Мы никогда не забывали и, вероятно, мы нико-
гда не простим себя это", сказал де Мистура, посланник мира ООН
по Сирии. "Когда есть реальная угроза для гражданского населе-
ния, мы не можем, мы не должны, сидеть молча". Перевод: Анто-
нова Евгения. ПСКмедиа

Увеличение рейсов в Курдистан 
д л я  п е р е м е щ е н н ы х  с т у д е н т о в

Министр образования Мохаммад Икбал предлагает открыть
дополнительные рейсы из Багдада в Курдистан для того, чтобы
разрешить кризис перемещенных студентов. Икбал сказал в

заявлении для ПСКмедиа: "Мы
договорились с министром
транспорта Баян Джабером о
запуске дополнительных рейсов
в Курдистан, чтобы разместить
вынужденных студентов, кото-
рые заинтересованы продолжать

свои работы". Министр отметил: "В соглашении говорится о том,
чтобы расширить рейсы в Эрбиль и Сулейманию, в пятницу и суб-
боту". Десятки студентов из провинции Анбар, обратились к мини-
стру транспорта с просьбой облегчить перелеты в Курдистан,
чтобы у них была возможность проводить свои научные работы
без каких либо проблем. Перевод: Антонова Евгения. ПСКмедиа

Азия Абд улла:  Мы не  
позволим падение КобаниПрезидент Иракского Курди-

стан Масуд Барзани попросил
Соединенные Штаты открыть
коридор для осажденного курд-
ского города Кобани.  Как
сообщает Президентский совет
Курдистана, Барзани также при-
звал Вашингтон передать ору-
жие и военную помощь защитни-
кам города Кобани в Сирийском
Курдистане.  В пятницу прези-
дент Курдистана провел теле-
фонный разговор с госсекрета-
рем США Джоном Керри, во
время которого они обсудили
последние события в регионе и
авиаудары США на севере
Ирака и Сирии, направленные
против "Исламского государст-
ва" (ИГ).  Во время разговора
Керри пообещал Барзани, что
Вашингтон будет продолжать
военную поддержку курдов и сил

пешмерга в их борьбе против
экстремистской мусульманской

группировки. Как сообщают
курдские СМИ, во время этого
разговора Барзани попросил
Керри о создании "воздушного
коридора" для беженцев Кобани
и курдских бойцов, отражающих
атаки ИГ последние три недели.
В пятницу Барзани приказал
курдским властям открыть глав-
ный пограничный переход

между Иракским Курдистаном и
Турцией – "Ибрагим Халиль", -
по которому смогут пройти
беженцы Кобани, находящиеся в
Турции. По данным курдских
чиновников с пятницы в курдский
регион Ирака со стороны Турции
прибыли около 5000 беженцев.
Президент Курдистана также
распорядился передать часть
оружия, имеющегося в распоря-
жении курдских сил пешмерга,
курдским сирийским "Отрядам
народной самообороны" (YPG).
Уже несколько дней министерст-
во пешмерга Регионального пра-
вительства Курдистана (КРГ)
ведет успешную координацию
совместных усилий ВВС США и
YPG. США координируют свои
авиаудары по позициям ИГ в
Кобани через  министерство
Иракского Курдистана.

Официальный сайт Белого
дома, организовывает рефе-
рендум по Курдскому Блоку
Народной Защиты в их войне
против так называемого «Ис -
ламского государства» в Ираке
и Леванта (ИГИЛ). Сайт опубли-
ковал кампанию по сбору под-
писей, по Курдскому Блоку
Народной Защиты. 

Темы, опубликованные

Белым домом в этой кампании
должны собрать более 100
тысяч подписей. После набран-
ного количества этот список
будет включен в расписание
дел Барака Обамы. 

Белый дом провел две кам-
пании, одну - по вопросу неза-
висимости Курдистана, а вто-
рую - по удаление Рабочей
Партии Курдистана из списка

терроризма в США. Вы можете
голосовать по ссылке ниже ...

Со-президент Общества
системы Курдистана Паик Джа-
мел высоко оценил солидар-
ность Патриотического союза

Курдистана (ПСК) с народом
Крбани, призывая к единству
позиции курдского народа,
чтобы справиться с террори-
стическими атаками.  Паик
Джамел, в заявлении для
"Курдсат ньюс" подчеркнул, что
Турция была вовлечена в напа-
дениях террористов из "Ислам-
ского государства" на город
Кобани. Добавив, что если Тур-

ция не изменит свою позицию,
ситуация в Северном Курдиста-
не будет напряженной. Также
Паик Джамел призвал курдскую
общину продолжать демон-
стрировать ситуацию в Кобани,
для того, чтобы информиро-
вать мир о том как люди под-
вергаются атакам террористи-
ческие группы в "Исламском
государстве". ПСКмедиа

Министр обороны Испании
Педро Моринес, в пятницу, 10
октября 2014 года сказал, что
его страна планирует отпра-
вить 300 военнослужащих в
Ирак. Эта помощь запланиро-
вана в дополнение к тому, что
Испания предоставила возмож-
ность использования двух
военных баз на своей террито-
рии для международных коали-
ционных операций против бое-
виков террористической орга-
низации «Дааш». В заявлении
Министерства обороны Испа-
нии для ПСКмедиа: «Мадрид

планирует направить 300 воен-
нослужащих, которые обучат
иракскую армию вести боевые
действия против террористиче-

ской организации «Исламское
государство». Восьминедель-
ная операция ставит целью

сдерживание наступления тер-
рористической организации,
путем подготовки иракских
войск к работе с взрывчатыми
веществами, разминированию
и ведению спецопераций. 

Воевать они не будут, одна-
ко возможны различные вари-
анты развития событий». Ми -
нистр обороны Испании не ука-
зал никакой личной информа-
ции об испанских солдатах,
которые будут отправлены, а
также даты их направления в
Ирак. Перевела: Каролина
Мазур. ПСКмедиа

Барзани распорядился передать оружие сирийским курдам

Белый дом организовывает референдум по Курдскому Блоку Народной Защиты

Испания планирует направить 300 военнослужащих в Ирак

Паик Джамел высоко оценил солидарность ПСК с народом Кобани
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