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Terrorçular Kobanidən də çıxarıldılar
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Azərbaycan  Heydər Əliyev Mərkə -
zində “Azərbaycan Respublikası region-
larının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisa-
di inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının
birinci ilinin yekunlarına həsr olunan kon-
frans keçirilib.

Prezident İlham Əliyev konfransda
iştirak edib.

Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbay-
can Respublikası regionlarının sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət proqramlarının
icrasına həsr olunmuş sərgidə 2004-
2014-cü illər üzrə ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafının əsas göstəriciləri, iqtisadiyy-
atın sənaye, kənd təsərrüfatı, sahibkar-
lığın inkişafının dəstəklənməsi, infra-
struktur, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət,
idman, informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları, sosial inkişaf, turizm və
ekologiya sferalarında əldə edilən
uğurlardan bəhs edilir.

Sərgidə Heydər Əliyev Fondunun
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər
sahələrdə həyata keçirdiyi layihələr
barədə də geniş məlumat verilir. Nümay-
iş olunan foto, cədvəl və diaqramlardan
aydın görünür ki, müvafiq dövrdə region-
ların sosial iqtisadi inkişafını nəzərdə
tutuan proqramların icrası nəticəsində
ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafı, o
cümlədən regionlarda irimiqyaslı layi-
hələrin həyata keçirilməsi uğurla təmin
edilib. 2004-2014-cü illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası da əsaslı inkişaf
yolu keçib. Son 10 ildə muxtar respub-
likada ÜDM-nin həcmi 10,3 dəfə, sənaye
məhsulunun ümumi həcmi 34,9 dəfə,
kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 4,6
dəfə, əsas kapitala investisiyalar 11,5
dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 13,2 dəfə
artıb. Bu dövrdə əhalinin gəlirləri 8,2
dəfə, orta aylıq əmək haqqı isə 5,8 dəfə
çoxalıb. Naxçıvanda təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət, infrastruktur və digər
sahələrdə də əsaslı dəyişikliklər baş
verib. Konfransda çıxış edən Prezident
İlham Əliyev dedi ki, regionların sosial-
iqtisadi inkişafına dair üçüncü dövlət pro-
qramının qəbulundan 1 il keçir. Ötən
dövrdə dünyada siyasi, iqtisadi və
maliyyə böhranının yeni mərhələsinin
başlanmasına baxmayaraq, Azərbay-
canda sabitliyin və inkişafın hökm
sürdüyünü deyən dövlət başçısı bu
amilin əsasında iqtidarla xalq arasında
olan birliyin dayandığını diqqətə çatdırdı.
Prezident İlham Əliyev əmin olduğunu
bildirdi ki, regionların sosial-iqtisadi
inkişafına dair üçüncü dövlət proqramı
da uğurla icra olunacaq və nəticədə
əvvəllər olduğu kimi, bütün ölkə üzrə
investisiya proqramlarının icrası,
sahibkarlara verilən dəstəyin, quruculuq-
abadlıq işlərinin davam etdirilməsi və
digər məsələlərin həlli müntəzəm xarak-

ter daşıyacaq.
Son 11 ildə regionların inkişafı ilə

bağlı əldə olunan nəticələrin kifayət
qədər ciddi dayaqlarının olduğunu deyən
Prezident İlham Əliyev bunu statistik
rəqəmlərlə əsaslandırdı. Prezident İlham
Əliyev dedi ki, son 11 ildə ölkədə 1 mily-
on 360 min yeni iş yeri açılıb, onlardan 1

milyonu daimidir. Həyata keçirilən tədbir-
lər nəticəsində işsizlik və yoxsulluq indi 5
faiz səviyyəsindədir. Bununla yanaşı,
dünyanın aparıcı reytinq agentlikləri
ölkəmizin reytinq göstəricilərini artırıb,
Davos İqtisadi Forumu Azərbaycanı
inkişaf göstəricilərinə görə dünya üzrə
38-ci yerdə qərarlaşdırıb. Dövlət başçısı
onu da vurğuladı ki, hazırda dünyanın
inkişaf etmiş ölkələrinin belə xarici
yardımlardan bəhrələndiyi bir vaxtda
Azərbaycan bütün uğurlara öz imkanları
hesabına, təkbaşına çatıb.

İqtisadi gücün siyasi səhnədə də öz
sözümüzü deməyə, milli maraqlarımızı
qorumağa imkan yaratdığını vurğulayan
Prezident İlham Əliyev Azərbaycandan
fərqli olaraq Ermənistanın aciz durumun-
dan danışdı. Kriminal rejimin rəhbərlik
etdiyi bu ölkənin öz çirkin və işğalçılıq
siyasətindən əl çəkmədiyi təqdirdə onun
müstəmləkə durumunun daha da dərin-
ləşəcəyini diqqətə çatdırdı. Ölkədə
sosial sahənin də inkişaf etdiyini qeyd
edən dövlət başçısı bildirdi ki, indi ölkədə
orta aylıq əmək haqqı 565 dollar, orta
pensiya 221 dollardır. Bu illərdə 2900
məktəb, 560 tibb ocağı tikilib və təmir
olunub. Regionlarda 41 olimpiya-idman,
o cümlədən 30 gənclər mərkəzi
yaradılıb. Son 11 ildə məcburi köçkünlər
üçün 84 qəsəbə salınıb, fərdi yaşayış
evləri tikilib, 210 min məcburi köçkün
yeni evlərə köçürülüb. Bu məqsədlər
üçün 2,6 milyard dollar vəsait xərclənib.

Ölkəmizdə tarixi, mədəni və dini
abidələrin bərpa olunduğunu deyən
Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, bir
xalq kimi biz öz tarixi köklərimizə hər
zaman bağlı olmalı və hər bir gənc bu
ruhda tərbiyə almalıdır. Bu illər ərzində
paytaxtda və bölgələrdə böyük infra-
struktur layihələrinin həyata keçirildiyini
deyən dövlət başçısı bildirdi ki, son 11
ildə ümumi gücü 2400 meqavat olan 23
elektrik stansiyası tikilib, ölkədə 64 min
müəssisə yaradılıb. İndi bütün şəhər-
lərdə qazlaşma 100 faiz səviyyəsindədir
və hazırda bu işlər kənd yerlərində
davam etdirilir. Ötən 11 ildə ölkədə 10
min kilometr yol çəkilib, 340 körpü-tunel
tikilib, bölgələrdə 4-ü beynəlxalq olmaqla
6 aeraport inşa olunub. Son illərdə
ölkədə içməli su layihələri də icra edilib,
nəhəng meliorasiya tədbirləri həyata
keçirilib. Prezident İlham Əliyev Bakı-
Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum,

Bakı-Tbilisi-Qars, TANAP kimi nəhəng
enerji və nəqliyyat layihələrinin ölkəmizin
gücünü daha da artırdığını bildirdi.

Sonra iqtisadiyyat və sənaye naziri
Şahin Mustafayev, kənd təsərrüfatı naziri
Heydər Əsədov, Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC-nin sədri Əhməd
Əhmədzadə, “Azərsu” ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov son bir il ərzində
görülən işlər barədə məruzə etdilər.

Yekun çıxışında Prezident İlham
Əliyev qarşıda duran bütün planların
həyata keçirilməsi üçün makro-iqtisadi
sabitliyin qorunub saxlanmasının zəruri
olduğunu diqqətə çatdırdı. Ötən il iqti-
sadiyyatın 3 faiz, qeyri-neft sektorunun 7
faiz artdığını deyən dövlət başçısı
görülən işlər zamanı israfçılığa yol ver-
ilməməsinin vacibliyini vurğuladı,
investisiya proqramına ancaq prioritet
məsələlərin salındığını qeyd etdi.

Dövlət başçısı bu il məktəblərin,
səhiyyə ocaqlarının, uşaq bağçalarının
tikintisinin, zəruri infrastruktur layi-
hələrinin icrasının davam etdiriləcəyini,
yeni iş yerlərinin yaradılması
istiqamətində tədbirlər görüləcəyini
diqqətə çatdırdı. Bununla yanaşı, Prezi-
dent İlham Əliyev vurğuladı ki, qeyri-neft
sektorunun inkişafı, sahibkarlığa dətəyin
göstərilməsi də prioritet sahələr sırasın-
dadır. Dövlət başçısı hər bir rayonda
sənaye zonalarının yaradılması, ölkədə
istehsal olunan məhsulların xaricə
çıxışının təmin edilməsi, dünyadakı
qabaqcıl təcrübələrin Azərbaycanda tət-

biqi, həmçinin, istifadəsiz torpaqlara
nəzarət mexanizminin gücləndirilməsi,
torpaqların elektron uçotunun aparılması
ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. Prezident
İlham Əliyev ekoloji vəziyyət və turizmin
inkişafından danışdı, korrupsiya və
rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə əldə
olunan uğurları qeyd etdi, vətəndaş-
məmur münasibətləri məsələsində də
Azərbaycanın nümunəvi ölkə olmasının
vacibliyinə diqqət çəkdi.

"Gələcək illərdə bölgədə 
gərginlik daha da artacaq"

Azərbaycan  "Dünyada çağırışların
sayının artmasına baxmayaraq, Azər-
baycanın inamlı, uğurlu inkişafı davam
edəcək. Yaxın Şərqdə siyasi və hərbi
böhran yaşanır, Avropada vəziyyət
gərginləşir, Ukraynadakı vəziyyət daha
da kəskinləşir, neftin qiyməti kəskin şək-
ildə aşağı düşmüşdür. Yəni, son bir il
ərzində bütün bu və digər amillər əslində
mənfi tərəfə gedən amillərdir. Yəni, mən
bu amillərin arasında bir dənə də müsbət
amil görmürəm. Amma buna baxma-
yaraq, Azərbaycan inkişaf edir, insan-
ların rifah halı yaxşılaşır. Regionlar
sürətlə inkişaf edir. Azərbaycan nəhəng
enerji və nəqliyyat layihələrini icra edir”.

ANS PRESS-in məlumatına görə,

bunu prezident İlham Əliyev Heydər
Əliyev Mərkəzində “Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2014-2018-ci
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Pro-
qramı”nın icrasının birinci ilinin yekun-
larına həsr olunan konfransda deyib.

İlham Əliyev bildirib ki, 2004-cü ildə
birinci proqramın qəbul edilməsi tarixi
hadisə idi: “Yadımdadır, 2003-cü ildə
prezident seçkiləri ərəfəsində bəyan
etmişdim ki, əgər xalq mənə etimad
göstərərsə, ilk növbədə, regionların
inkişafı ilə məşğul olacağam və proqram
qəbul ediləcəkdir. Belə də oldu, 2004-cü
ilin fevralında regionların sosial-iqtisadi
inkişafı birinci Dövlət Proqramı qəbul
olunmuşdur və 5 il ərzində uğurla icra
edilmişdir. O vaxt bəyan etmişdim ki, 600
min iş yeri yaradılacaqdır. Ancaq ondan
daha çox iş yeri yaradılmışdır. Baxma-
yaraq ki, o vaxt bizim böyük maliyyə
resurslarımız yox idi, valyuta ehtiyat-
larımız çox məhdud idi, iqtisadiyyat
çoxşaxəli deyildi və neftdən gələn gəlir-
lər hələ ki, qabaqda idi. Buna baxma-
yaraq, düşünülmüş siyasət nəticəsində
və xalqın böyük dəstəyi ilə biz birinci pro-
qramı uğurla başa vurduq və ikinci pro-
qram qəbul edildi. Əlbəttə ki, ikinci pro-
qramı qəbul edərkən artıq Azərbaycan
dəyişmişdi. 2009-cu ildə Azərbaycan
artıq ayaqda möhkəm dayanmışdı. Artıq
bizim gəlirlərimiz gəlməyə başlamışdı.
Ona görə hələ 2009-cu ildə ikinci pro-
qramın icrası ilə bağlı demişdim ki, mən
heç bir problem görmürəm. O proqram

da artıqlaması ilə icra edilmişdir.
Biz üçüncü proqramı da 2018-ci ilə

qədər uğurla icra etməliyik. Baxma-
yaraq, bir daha demək istəyirəm ki, ətraf-
da gedən xoşagəlməz proseslər
mənzərəni tam dəyişmişdir. İstisna
edilmir ki, gələcək illərdə bölgədə gərgin-
lik daha da artacaq. Çünki bu vaxta
qədər görmədiyimiz təhlükələr meydana
çıxır. İstisna olunmur ki, böhranla, iqtisa-
di, maliyyə böhranı ilə bağlı bizi qarşıda
daha da böyük sınaqlar gözləyə bilər.
Ancaq biz bütün bu çağırışlara hazır
olmalıyıq və hazırıq. Çünki vaxtında
bütün tədbirləri görmüşük, heç vaxt pop-
ulist bəyanatlarla çıxış etməmişik, heç
vaxt xaricdə yerləşən hansısa quruma
xoşa gəlmək üçün addımlar atmamışıq.
Ancaq praqmatik siyasət aparmışıq,
Azərbaycan xalqının maraqlarını qoru-
muşuq və ölkəmizi inamla idarə etmişik.
Ona görə əminəm ki, üçüncü proqramın
icrası ilə də bağlı heç bir problem olma-
malıdır. Proqramı icra etmək üçün bütün
cəmiyyət səfərbər olmalıdır və əminəm
ki, biz buna nail olacağıq”.

Sonda Prezident İlham Əliyev Azər-
baycanın bundan sonra da uğurla inkişaf
edəcəyinə əminliyini ifadə etdi.

anspress.com

İlham Əliyevdən sərt xəbərdarlıq: "Ermənistan öz 
çirkin və işğalçılıq siyasətindən əl çəkməsə..."
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Kürdlər isə ABŞ-la hərbi ittifaqın uğu-
rundan xüsusi həvəslə danışırlar  “The
Associated Press”in Beyrutdan verdiyi

xəbərə görə, İŞİD kürd döyüşçüləri
tərəfindən Suriyanın Kobani şəhərindən
çıxarılıb.  Bu barədə kürd fəalları bazar
günü bəyanat veriblər. Onlar qeyd edi-
blər ki, bu qələbə kürdlərlə ABŞ-ın rəh-
bərlik etdiyi hərbi ittifaqın birgə çalış-
masının nəyə qadir olmasının simvolu
hesab oluna bilər. 

Ancaq Briratiyanın nəzarətində olan

və Suriyada fəaliyyət göstərən
Müşahidə Qrupu məlumat yayıb ki,
Kobaninin Türkiyə sərhəddinə yaxın

şərq hissəsində hələ də
döyüşlər gedir.  Sentyabr
ayında İŞİD Kobani yaxın-
lığında 300 kürd kəndini
işğal etmişdi. Eyni zamanda
bütün şəhəri işğal edəcəyi
ilə hədələmişdi. Az sonra
İŞİD Kobaninin yarısını ələ
keçirdi. Nəticədə onminlərlə
kürd qaçqın Türkiyəyə
axışdı.  Oktyabra qədər
İŞİD Kobanidə o qədər
möhkəmləndi ki, öz

təbliğatında bu faktdan istifadə etməyə
başladı. Terrorçular girov götürdükləri
britaniyalı jurnalist Con Kantlienu öz
xeyirlərinə videomaterial hazırlamağa
məcbur etdilər. Təbliğatın məğzi ondan
ibarət  idi ki, ABŞ-ın hava zərbələrinə
baxmayaraq, İŞİD Kobanidə daha da
irəliləyir. Kobaninin işğalı İŞİD-ə Türkiyə
ilə birbaşa sərhəd xıtti əldə etməyə

imkan verə bilərdi. Sentyabrın 23-dən
Kobanidə İŞİD-ə qarşı hava hücumları-
na start verildi. İraq və Suriyada həyata
keçirilən hava zərbələrinin yarısı məhz
bu şəhərin payına düşürdü. Hava
hücumları bir qayda olaraq, ya
Kobaniyə, ya da şəhərin yaxınlığındakı
məntəqələrə endirilirdi. Qarşıduran
tərəflər Kobaninin strateji əhəmiyyətini
yaxşı bilirdilər. İş o yerə çatmışdı ki,
müxtəlif ölkələrdən olan kürd silahlılar, o
cümlədən də peşmərgələr ABŞ-ın təkidi
ilə Kobaniyə yeridildi. Ağ Ev şəhərin
yenidən kürdlə rin nəzarətinə keçməsi
üçün hər şeyə hazır görünürdü. Agentlik
bildirir ki, sentyabrdan indiyə kimi
Kobani uğrunda döyüşlərdə 1600 nəfər
öldürülüb. Onlardan 1075 nəfəri İŞİD-çı,
459 nəfər isə kürd  döyüşçüsüdür. 32
nəfərin mülki şəxs olduğu bildirilir.
Agentlik onu da qeyd edir ki, son
həftələrdə İŞİD Kobanidə 35 intiharçı
şəxs tərəfindən partlayış törətmişdi.
Buna baxmayaraq, İŞİD-in bu şəhəri öz
əlində saxlaması mümkün olmayıb.

Türkiyənin baş naziri Əhməd Davu-
doğlu dünən Diyarbəkirə səfər edib.
Avropa.info Türkiyə mətbuatına isti-
nadən xəbər verir ki, AKP-nin Diyarbəkir
vilayət qurultayında çıxış edən Davu-
doğlu iştirakçıları kürdcə salamlayıb.
Baş nazir kürd dilində  “Hebunave
hebunamaye" ("Varlığınız varlığımızdır")
ifadəsini işlədib.

Ə.Davudoğlu deyib ki, imkanı olsa,
kürd dilini öyrənəcək: "On illər boyunca
kürdcə danışdıqları üçün cəza alanlar
oldu. Kürdcə danışmaq qadağan edildi.
AKP olmasaydı, belə bir salonda baş
nazirə "Denge bıratiye serokwezir"
("Qardaşlığın səsi baş nazir") deyə,
yazılardımı?"

Diyarbəkirdə Davudoğlunu seçki
kampaniyası zamanı yazılmış musiqini
kürdcə oxuyaraq qarşılayıblar. 

İordaniya hakimiyyəti yapon jurnalist
və iordaniyalı pilotun azad edilməsi
qarşılığında İŞİD terror qruplaşmasının
tələb etdiyi iraqlı terrorçu qadın Sajida
əl-Rişavi ilə bağlı açıqlama verib.

Publika.az “Daily Mail” qəzetinə isti-
nadən xəbər verir ki, İordaniya İŞİD-ə
“Biz də Sajidanı asarıq” mesajı
göndərib. Qeyd edək ki, İŞİD internet
vasitəsilə yaydığı videoda terrorçu
qadının azad edilməyəcəyi halda ior-
daniyalı pilot Muat Safi əl-Kasiyeşbi və
yapon jurnalist Kenji Qotonu öldürəcək-
lərini açıqlayıb. Tərəflər arasında
adıçəkilən şəxslərin mübadiləsi ilə bağlı
razılıq əldə olunsa da, iki gün əvvəl

Suriya-Türkiyə sərhədində nəzərdə tutu-
lan mübadilə baş tutmayıb. Belə ki, İor-

daniya hakimiyyəti İŞİD terror qruplaş-
masının tələbini yerinə yetirməkdən son
anda imtina edib. İordaniya ötən il İŞİD-

ə girov düşən pilotunun sağ olduğuna
əmin olmadığı üçün belə bir addım
atdığını bildirib. Ölkə səlahiyyətlilər
İŞİD-dən pilotun həyatda olduğuna dair
dəlil gözlədiklərini söyləyib.

İngiltərənin “Daily Mail” qəzetinə
danışan iordaniyalı səlahiyyətlilər İŞİD-ə
“Pilotu öldürsəniz, Sajida və digər
cihadçı məhkumları edam edərik”
mesajı göndərib. Həmin qadın 2005-ci il
noyabr ayında İordaniyanın paytaxtı
Ammanda üzərində yerləşdirdiyi part-
layıcı qurğunu partlatmaq istəyərkən
yaxalanıb. O, “Radisson SAS“ hotelində
keçirilən toy məçlisində əri ilə birlikdə
partlayış törətməliydi. 

Suriyanın Kobani qəsəbəsini əks
etdirən şəkillər qəsəbənin viran
vəziyyətdə olduğunu göstərir. Kürd
döyüşçüləri ABŞ hava hücumlarının
dəstəyi ilə aylarla gedən döyüşlərdən
sonra Kobanidə nəzarəti ələ alıblar.

Şəhərin viran qalmasına baxma-
yaraq, yüzlərlə Kobani qaçqını Türkiyə

sərhədinə evlərinə geri dönmək üçün
toplaşıb. Kürd qüvvələri çərşənbə günü
qaçqınların qarşısını alaraq şəhər
ətrafında döyüşlərin hələ də davam
etdiyini bildirib. Kobaninin qubernatoru
Ənvər Moslem Amerikanın səsinə
bildirib ki, İslam Dövləti  döyüşçüləri hələ
də şəhər üçün təhlükə olaraq qalır.

Ötən gün İraqın Kərkük şəhərinə üç
istiqamətdən irimiqyaslı hücum edən
"İslam Dövləti" (İŞİD) terror təşkilatına
məxsus silahlıalr kürdlərin “Peşmərgə”
qüvvələrinin müqaviməti nəticəsində
onlarla itki verərək geri çəkliblər. Salam-
News-un "Al Jazeera"ya istinadla verdiyi
xəbərə görə, “Peşmərgə” qüvvələri
dünən səhər bundan əvvəl itirdikləri

Məryəm-Bik, Məktəb-Xalid və Təll-Vərd
ərazilərini əks-hücum həyata keçirməklə
geri alıb. 

Məlumata əsasən, ötən günün
döyüşlərində İraq ordusu, “Peşmərgə”
qüvvələri və İŞİD ümumilikdə 150-dən
çox itki verib. ABNA xəbər saytı
Kərkükdə öldürülən İŞİD terrorçularının
görüntülərini yayıb.

İŞİD silahlı terror qruplaşması
Suriyanın Türkiyə ilə həmsərhəd Kobani
şəhəri uğrunda döyüşlərdə məğlubiyyəti-
ni etiraf edib. Musavat.com BBC-yə isti-
nadla xəbər verir ki, bununla belə,
silahlılar şəhərə yeni hücuma hazır-
laşdıqlarını bəyan ediblər. 

Bu barədə terrorçulara yaxın olan

“Aamak” informasiya agentliyinin yaydığı
videoda deyilir. Silahlılar Amerika avi-
asiyasının hava zərbələri nəticəsində
şəhəri tərk etdiklərini bildiriblər. Qeyd
edək ki, Kobaniyə hücumdan əvvəl ter-
rorçular şəhərin ətrafındakı 300 kəndi ələ
keçirmişdilər. Kobaninin 10 minlərlə saki-
ni Türkiyədə sığınacaq tapıb.  

K ü r d l ə r  d i l ə  g ə l d i :  
“Rusiyanın təhlükəsizliyi
Q a f q a z d a n  b a ş l a m ı r ”

“Rusiyanın son zamanlarda kürdlərə
qarşı mövqeyi dəyişib. Çünki kürdlər böl-
gədəki bütün pros-
eslərin baş aktyor-
larından biridir”.
Axar.az xəbər verir
ki, bu açıqlama ilə
Demokratik Birlik
Partiyasının(PYD)
həmsədri Saleh
Müslim çıxış edib. O, kürdlərin Rusiyadan
gözlədiyi addımları açıqlayıb: “Son iki ildə
Rusiyanın təhlükəsizliyinin Qafqazda yox,
Yaxın Şərqdə baş ladığını dəfələrlə söylədik.
Rusiyanın Yaxın Şərqə böyük marağı var.
Bölgədəki kürdlərin hüquqları təmin
edilmədikcə, Yaxın Şərqdə sabitlik olmaya-
caq. Rusiyanın son zamanlarda kürdlərə
qarşı mövqeyi dəyişib. Çünki kürdlər böl-
gədəki bütün proseslərin baş aktyorlarından
biridir. Əgər Rusiya bizimlə strateji əlaqələr
qurarsa, nəticələrini tezliklə görəcək”.

Almaniya kürdlərə hərbi
yardımı qanuniləşdirdi

Alman Parlamentinin bugünkü iclasında
Kürdüstan bölgəsinə 100 əsgər və

mütəxəssisin göndərilməsi ilə bağlı qanun
layihəsi qəbul olunub. Axar.az xəbər verir ki,
parlamentin 590 üzvündən 457 nəfəri bu
qərarın qəbul olunmasına səs verib. İŞİD
hücumlarından sonra Qərb ölkələri ilə birgə
Kürdüstan bölgəsinə hərbi yardım etməyə
başlayan Almaniya bundan əvvəl də
Kürdüstan bölgəsinə təxminən 70 milyon
avro dəyərində yardım edib. Məlumat üçün
bildirək ki, yanvarın 7-də Kürdüstan böl-
gəsində minaya düşərək yaralanan 4
peşmərgə müalicə üçün Almaniyanın Ulm
şəhərində yerləşən hərbi xəstəxanaya
aparılmışdı. Xatırladaq ki, Alman hökuməti
17 dekabr 2014-cü ildə İraq Kürdüstanı böl-
gəsinə 100 əsgər və mütəxəssisin göndəril -
məsinə qərar vermişdi. Qərarın icrası üçün
parlamentdə səs vermə olacağı bildirilmişdi.

İraqdakı neft məntəqələri
İslam Dövlətindən geri alınıb

İraqdakı kürd qüvvələr bu gün İslam
Dövləti yaraqlılarının ələ keçirdiyi neft mən-
təqələrinə nəzarəti
geri alıb. Ancaq
obyektlərin işçilə -
rinin taleyi barədə
müxtəlif məlumatlar
daxil olmaqdadır. 

Reuters xəbər
agent liyi dövlətin
nəzarətində olan Şi -
mal Neft Şirkətinin iki rəsmisinə istinadən
İraqın şimalındakı Xabbaz neft yatağından
15 işçinin itkin düşdüyünü bildirsə də,
Fransa xəbər agentliyi (AFP) girov
götürülən 24 işçinin sərbəst buraxıldığını
yazır. Təhlükəsizlik rəsmiləri isə obyek-
tlərdə partlayıcı maddələrin yerləşdirildirilə
biləcəyinə dair xəbərdarlıq edib. Kürd hərbi
mənbəsi bildirib ki, döyüşlər zamanı
peşmərgə mayoru snayper gülləsi ilə
öldürülüb. Dünən isə İslam Dövləti qrupu-
nun yaraqlıları yüksək rütbəli kürd
komandiri və təxminən beş kürd
döyüşçüsünü öldürüb. Briqada generalı
Şirko Fatih və beş döyüşçü Kərkük şəhəri
yaxınlığında gedən döyüşlərdə həlak
olmuşdu. Fransa mətbuat agentliyi atışma
zamanı 46 nəfərin yaralandığını bildirib.   

İŞİD-in “qara günləri” başlayıb: Terrorçular Kobanidən də çıxarıldılar

Əhməd Davudoğlu kürdcə danışdı

İordaniyadan İŞİD-ə “Biz də Sajidanı asarıq” mesajı

Kobani qaçqınları evlərinə geri dönmək üçün Türkiyə sərhədinə toplaşıb

İŞİD Kərkükə hücum zamanı xeyli itki verərək geri çəkilib

İŞİD Kobanidəki məğlubiyyətini etiraf etdi
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29 yanvar 2015-ci il tarixində
Bakıxanov qəsəbəsində yer-
ləşən 252 nömrəli tam orta mək-
təbin akt zalında Sabunçu
Rayon İcra Hakimiyyəti
başçısının Bakıxanov qəsəbəsi
üzrə nümayəndəliyinin 2014-cü
ildəki fəaliyyətinə dair hesabat
yığıncağı  keçirildi. Hesabat
yığıncağında Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Adil
Vəliyev, Rayon İcra Hakimiyyəti
başçı sının müavinləri, Aparatın

şöbə müdirləri, məsul işçiləri,
hüquq mühafizə orqanlarının,
rayon icra strukturlarının rəhbər-
ləri və 160 nəfər qəsəbə  sakini
iştirak edirdi. Yığıncaqda Rayon
İcra Hakimiy yətinin başçısının
Bakıxanov qəsəbəsi üzrə
nümayəndəsi Vidadi Səlimov və
Bakıxanov Bələdiyyəsinin sədri
Nadir Əsədov hesabat məruzəsi
ilə çıxış etdilər. Məruzə ətrafın-
da qəsəbə sakinlərindən Şəfiqə
Həsənova, Əsmətxanım

Mirsəyidova, Lətafət Sadıxova
və başqaları çıxış edərək öz
münasibətlərini bildirdilər. Təd-
birin sonunda Sabunçu Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil
Vəliyev Prezident İlham Əliyev
tərəfindən Bakı şəhərinin
qəsəbələrinə göstərilən diqqət
və qayğıdan, sakinlərin həyat
şəraitinin müasir standartlara
cavab verə biləcək səviyyəyə
çatdırılması üçün görülməli olan
işlərdən danışıb. Bakıda keçir-

iləcək ilk Avropa Oyunlarına
hazırlıq haqqında da məlumat

verib. Hesabat yığıncağının
sonunda qərar layihəsi oxundu.

Daşkəsən RİH-i başçısının
Şəhər inzibati ərazi dairəsi  üzrə
nümayəndəsi  2014 –cü ildə
gördüyü işlərə dair hesabat ver-
mişdir Bu gün  Daşkəsən RİH-i
başçısının Şəhər inzibati ərazi
dairəsi  üzrə nümayəndəliyinin
2014 –cü ildə  gördüyü işlərə dair
hesabatı keçirilmişdir. Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyətinin inzi-
bati binasında Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı cənab
Əhəd Abıyevin rəhbərliyi ilə
keçirilən hesabatda rayonunun
bütün idarə, müəssisə və təşki-
latlarının rəhbərləri, İƏDÜ
nümayəndələr və rayon sakinləri
iştirak etmişlər.

Daşkəsən şəhər İnzibati
Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəsi
Nüsrət Vəliyev hesabat məruzəsi
ilə çıxış edərək bildirmişdir ki,
2014-cü il Azərbaycan üçün
uğurlu il olub. Prezident İlham
Əliyevin yürütdüyü siyasi kurs
sayəsində ötən il ölkəmizin icti-
mai – sosial – iqtisadi həyatında
bir sıra ciddi irəliləyişlərə nail
olunub. Dövlət başçısının Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi
Günü və Yeni İl münasibətilə
Azərbaycan xalqına təbrikində
qeyd etdiyi kimi keçən il dünyada
gərginlik içində keçsə də, Azər-
bəycan öz sürətli inkişaf tempini
saxlaya bilib. Ölkəmizin təhlükə-
sizliyi təmin edilib, iqtisadi və
sosial proqramlar icra olunub.
Qeyd edim ki, Ölkə Prezidentinin

yürütdüyü bu kursun əsas hədəfi
dayanıqlı iqtisadiyyata söykənən
milli sosial – iqtisadi modeldir. Bu

modelin əsas hədəfi isə dünya
iqtisadiyyatına inteyrasiya və
Azərbaycan vətəndaşlarının
rifahının yüksəldilməsidir. Azər-
baycanın dinamik inkişafı göz
önündədir. Bu siyasət nəticə -
sində Azərbaycan özünün ərzaq
və enerji təhlükəsizliyini təmin
etməklə siyasi və iqtisadi
müstəqilliyinə nail ola bilib. Bu
baxımdan, ötən il ölkəmizin
inkişafı üçün atılan uğurlu
addımlarla zəngin olub. 2014-cü
il Azərbaycan iqtisadiyyatının
diversifikasiyası istiqamətində
görülən işlərlə yadda qalıb.
Cənab Prezident öz çıxışlarında
daim bunu bir prioritet kimi
vurğulayır. Neft gəlirlərini qeyri –

neft sektoruna yönəltmək və
burada əhəmiyyətli nəticələr əldə
etmək əsas hədəf olaraq

götürülür. Ölkənin iqtisadi inki -
şafının ən böyük məq -
sədlərindən biri sənayenin inki -
şafına nail olmaqdır. Bu baxım-
dan, dövlət başçısı tərəfindən
2014-cü ilin «Sənaye ili» elan
edilməsi həm də iqtisadiyyatın
diversifikasiyası baxımından
əhəmiyyətli oldu. Rəsmi açıqla-
malara görə, keçən il Azərbay-
canda 230-dan çox sənaye
müəssisəsi yaradılıb.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi
ilə yanvarın 10-da Nazirlər Kabi-
netinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və 2015-
ci ildə qarşıda duran vəzifələrə
həsr olunmuş iclası keçirilmişdir.

Həmin iclasda 2014-cü ildə
görülmüş işlərə yekun vurularaq
2015-ci ildə görüləcək işlər
haqqında fikir mübadiləsi
aparıldı və Ölkə Prezidenti İlham
Əliyev tərəfindən 2015-ci il üçün
proqram xarakterli göstərişlər
verildi.Bu göstərişlər bizim
gündəlik fəaliyyətimizin aparıcı
sənədi olacaqdır. 17 oktyabr
2014-cü il tarixdə Daşkəsən
rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı hörmətli Əhəd Mikayıl
oğlu Abıyevin dəvəti ilə ölkə rəh-
bəri Cənab İlham Əliyev və onun
xanımı Heydər Əliyev Fondunun
Prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın rayonumuza səfəri
hamımızı hədsiz sevindirdi. Hör-
mətli Prezidentimiz cənab İlham
Əliyev və onun xanımı öz
gəlişləri ilə sanki Daşkəsənimizi
nura, işığa qərq etdilər. İsti-
fadəyə veriləcək obyektlərin
açılışını etdilər, rayonumuzun
gələcəkdə daha da inkişaf
etdirilməsi üçün öz tövsiyələrini
verdilər. Bu səfərə görə
Möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevə və ölkənin birinci
xanımı Mehriban xanım Əliye-
vaya Daşkəsən şəhər sakinləri
adından böyük minnətdarlığımızı
bildiririk. 2014-cü ildə Şəhər İnzi-

bati Ərazi Dairəsi üzrə
Nümayəndəliyinin ərazisində
abadlıq və quruculuq işləri də
geniş miqyas almışdır. Daşkəsən
şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə
Nümayəndəsi Nüsrət Vəliyev
çıxışına davam edərək hesabat
dövrü ərzində işlərində olan
nöqsanlardan da söz açmışdır.
Məruzənin sonunda yığıncaq
iştirakçılarını, hörmətli başçımız
cənab Ə.M.Abı yevi əmin etmək
istəyirəm ki, cari ildə fəaliyyə-
timizi yol verilmiş nöqsanların
aradan qaldırılması istiqamə -
tində səfərbərliyə almaqla icra
orqanları qarşısında qoyulmuş
vəzifələr səviyyəsində yerinə
yetirəcəyik.     Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin Başçısı
cənab Əhəd Abıyev şəhər ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəsinin
hesabat yığıncağında geniş və
məzmunlu nitq söyləmişdir.
Bildirmişdir ki, ölkəmizdə, rayon-
larımızda, regionlarımızda
gedən bütün bu yaxşı işlərin,
nailiyyətlərin ilham mənbəyi ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin uzun
illərə hesablanmış müdrik
siyasətinin nəticəsidir.Azərbay-
can xalqı bu mənada xoşbəxt
xalqdır ki, onun dünya şöhrətli
cənab İlham Əliyev kimi qurucu,
yaradıcı, beynəlxalq aləmdə öz
nüfuzu ilə seçilən Prezidenti
vardır. Azərbaycanı və eləcə də
ölkəmizin bütün regionlarını xoş
gələcək gözləyir.

2015-ci il yanvarın 29 da
Xəzər Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısı yanında  “2014-2016-cı
illərdə Bakı şəhərinin və onun
qəsəbələrinin sosial-iqtisadi
inkişafına dair “Dövlət Pro-
qramı”nda Xəzər rayonu üzrə
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
icrası barədə” Şura iclası keçiril-
di. “Dövlət Proqramı”nda Xəzər
rayonu üzrə nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin icrası barədə gündəlik
məsələnin geniş müzakirəsindən
əvvəl Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı cənab Gülağa İslamov
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında bütün ölkədə
həyata keçirilən geniş, irimiqyaslı
abadlıq-quruculuq işləri barədə,
o cümlədən, Bakı şəhərində,

xüsusən də, Xəzər  rayonu
ərazisində həyata keçirilən işlər
barəsində geniş məlumat verdi.
2014-2016-cı illərdə Bakı
şəhərinin və onun qəsəbələrinin
sosial-iqtisadi inkişafına dair
“Dövlət Proqramı”nda Xəzər ray-
onu üzrə nəzərdə tutulmuş təd-
birlərin icrası barədə Xəzər
Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı
Aparatının Sosial-iqtisadi
inkişafın təhlili və proqnozlaşdırıl-
ması şöbəsinin müdiri Əfsər
Mirzəliyev məruzə etdi. Məruzəçi
öz çıxışında 2014-2016-cı illərdə
Bakı şəhərinin və onun
qəsəbələrinin sosial-iqtisadi
inkişafına dair “Dövlət Pro-
qramı”nın yüksək əhəmiyyət kəs
etməsi, ötən bir il ərzində Xəzər
rayonunda Proqram

çərçivəsində görülmüş işlər
haqqında təhlil və araşdırmalar,

eləcə də monitorinqlər nəticə -
sində əldə olunan uğurlar istiqa -

mətində danışaraq qarşıda xeyli
vəzifələrin olduğunu xüsusilə
vurğuladı. Sonra Xəzər rayonun-
da Proqram çərçivə sində
görülmüş işlər haqqında Şura
üzvləri  çıxışlar etdilər. 

Rayon İcra Hakimiyyəti
başçısı bəzi problemlərin aradan
qaldı rıl ması məqsədilə müvafiq
tapşı rıqlar verdi və qeyd olunan
məsələlər şuranın müvafiq pro-
tokoluna daxil edildi. Şura ic la -
sının sonunda görülən işlər və
qarşıda duran həlli vacib olan
məsələlərin icrası ilə bağlı qərar
qəbul edildi.

24 yanvar 2015-ci il tarixdə
Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Akif Səlimovun təşəb-
büsü ilə laçınlı məcburi köçkün-
lərin müvəqqəti məskunlaşdıqları
Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü
ərazisində yerləşən, 10 dan çox
kəndin sakinlərinin  əzizlərinin
uyuduğu qəbiristanlıqda  təmizlik
məqsədilə iməcilik təşkil olun-

muşdur.  İməcilikdə dünyasını
dəyişənlərin yaxınları ilə yanaşı
bütün kənd sakinləri, rayonun
idarə, müəssisə işçiləri iştirak
etmiş və müxtəlif  texnikalar da
cəlb olunmuşdur.

Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Akif Səlimovun da iştirak
etdiyi iməcilikdə qəbirlərin ətrafı,
eyni zamanda qəbiristanlığın

bütün ərazisi kollu bitkilərdən
təmizlənmiş, texnikalarla
ərazidən uzaqlaşdırılmaqla yan -
dırılmışdır. Rayon İcra Haki miy -
yəti  başçısının  bu təşəbbüsü
bütün rayon sakinləri tərəfindən
razılıq hissi ilə qarşılanmışdır.
Belə iməciliklərin növbəti kənd
qəbiristanlıqlarında davam
etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Bakıxanov qəsəbəsi üzrə
nümayəndəliyin 2014-cü ilin yekunları ilə bağlı hesabat yığıncağı keçirildi

Xəzər rayonunda 2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin
sosial-iqtisadi inkişafına dair “Dövlət Proqramı”nda Xəzər rayonu üzrə
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasına dair Şura iclası keçirilmişdir

Daşkəsən RİH-i başçısının Şəhər inzibati 
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi 2014 –cü 
ildə gördüyü işlərə dair hesabat vermişdir

Rayonun tarixində ilk dəfə olaraq qəbiristanlıqda iməcilik təşkil olunduwww.a
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Mahal şimalda Basarkeçər yaylası,
şərqdə Zəngəzur silsiləsi, cənubda
Ələyəz dağları, qərbdə isə Səlim aşırımı
yerləşən hündür dağlarla əhatə olunmuş-
dur. Ümumi sahəsi 2304 kv.km-dir. Ən
qədim dövrlərdən azərbaycanlıların
məskunlaşdığı Dərələyəz-Ələyəz dərəsi
toponimi orta əsrlərdə inzibati-ərazi böl-
güsü mənasında işlənməklə, geniş ərazi-
ni əhatə emişdir. XVIII əsrin əvvəlində
Osmanlı dövlətinin idarəsi altında olmuş
Naxçıvan sancağının 14 nahiyəsindən
biri də Dərələyəz idi. Bu dövrdə
Dərələyəz nahiyəsi 102 kəndi əhatə edir-
di. Xalq bölgüsünə görə, 3 hissəyə
ayrılırdı: Şərqi Dərələyəz, Qərbi
Dərələyəz və Şərurun dağlıq hissəsi.

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

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

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

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

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

Görkəmli şəxsiyyətləri[redaktə]
Həsən Mirzəyev - filologiya elmləri

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

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

toru, dosent
İsa Alıyev - İqtisadiyyat İnstitutunun

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

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

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

Maşallah Abdullayev — Azərbay-
canın Milli Qəhrəmanı.

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

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

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

Huda-Par kimi tanınan Azad Səbəb
Partiyası zorakı kürd Hizbullah qrupunun
qoludur. Türkiyə höküməti ölkənin əsas
kürd separatçı partiyası olan Kürdüstan
Fəhlə Pariyası (PKK)  ilə sülh danışıqları-
na Kürd İslam partiyasını da daxil etmək
istəyir. Bu uzun zamandır davam edən
qəddar düşmənçiliyin canlanmasına
səbəb olacaq. Huda-Par kimi tanınan
Azad Səbəb Partiyası zorakı kürd Hizbul-
lah qrupunun qoludur. Huda-Par 1990-cı
illərdə PKK ilə hakimiyyət uğrunda
mübarizə aparıb və nəticədə Türkiyənin
cənubunda sui-qəsd və bomba hücum-
ları nəticəsində yüzlərlə insan həlak olub.
İdeoloji baxımdan iki partiya çox fərqlidir.
PKK dünyəvi və solçu, Huda-Par isə
islamçıdır. “Hökümət PKK ilə silahları
yerə qoymaq üçün danışıqlar aparıb
müsbət nəticə əldə edə bilər. Ancaq
hökümət kürd problemini tamamilə həll
etmək istəyirsə, onda kürd qruplarının
hər birisi danışıqlarda iştirak etməlidir,”-
deyə Huda-Parın sözçüsü Səid Şahin
bildirib. Türkiyə hökümət rəsmiləri və
mətbuatı bu dəlillə daha çox razılaşmağa
başlayıblar. Türkiyənin islamçı hökümə-
tinin baş nazirinin müavini Bülent Arınc
bu yaxınlarda Huda-Parın liderləri ilə
görüşüb. Onları “imanlı kürd dostları”
adlandırdıqdan sonra cənab Arınc
qrupun proqramını tərifləyib və bunun

çox vacib olduğunu bildirib. “Bu par-
tiyanın həm ölkədəki problemlər, həm də
kürd məsələsinin həllində deməyə çox
sözü var.”

“Bu partiyanın həm ölkədəki prob-
lemlər həm kürdlərin məskunlaşma
məsələsi barədə deməyə çox sözü
var”-Türkiyə baş nazirinin müavini
Bülent Arınc

“PKK rəsmiləri Huda-Par  partiyasını
danışıqlara cəlb etmək fikrini rədd edir və
Türkiyə əhalisinin 18 faizini təşkil edən
14 milyon kürdün yeganə nümayəndəsi
olduğuna təkid edirlər. Adını açıqlamaq
istəməyən Türkiyə rəsmisi "Huda-Parın
hər bir məsələdə söz haqqı var və biz o
haqqı necə təmin edəcəyimizi düşü -
nürük” deyib. PKK Türkiyə hökümətinin
onların rəqibi ilə danışıqlar aparmaq
haqda motivlərinə dərin şübhə bəsləyir.

1990-cı illərdə PPK və Türkiyə dövləti
arasında müharibə gedən zaman Livan-
dakı Hizbullah şiə hərəkatı ilə əlaqəsi
olmayan və yaradıldığı vaxt İran tərəfind-
ən yardım edilən Kürd Hizbullah qrupu-
nun Türkiyənin cənub-şərqində mühaki -
məsiz cinayətlər törətmək üçün Türkiyə
təhlükəsizlik qüvvələrindən təlimat aldığı-
na dair iddialar var idi. PKK döyüşçüləri
rəqiblərini Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin
Nikaraquada dəstəklədiyi üsyançılar kimi
“kontras” adlandırmağa başlayıb və

bildirib ki, Türkiyənin hərbi kəşfiyyat xid-
məti onlardan1984-cw ildə başlayan kürd
separatçı qiyamına qarşı diversant kimi
istifadə edib.

1992-ci ildə türkiyəli jurnalist Halit
Güngen kürd Hizbullahı və Tükiyə kəş-
fiyyatı arasında əlaqə olduğunu və

buraya hərbi təlimlərin daxil olduğunu
iddia etdiyi üçün öldürülüb. PPK lideri
Abdullah Ocalanın ələ keçirilməsindən və
Hizbullahın lideri Hüseyin Velioğlunun
2000-ci ildə İstanbulda polis reydi zamanı
öldürülməsindən sonra qrup bir sıra dəy-
işikliklər edərək Huda-Par siyasi par-
tiyasını yaradaraq siyasi meydana
qayıdıb. Ötən il bələdiyyə seçkiləri
zamanı partiya cənub-şərqdə yerləşən
Batman şəhərində səslərin 8, Diyarbakır-
da isə 4 faizini alıb. Bəzi təhlilçilər bildirir
ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın hakim par-
tiyası AKP-nin Huda-Par partiyasını təbliğ
etməsinin sülh danışıqları ilə əlaqəsi yox-
dur, əksinə bunun səbəbi iyunda keçir-
iləcək parlament seçkilərində PKK-nı

dəstəkləyən Xalqların Demokratik par-
tiyasının (HDP) səslərinin qarşısını
almaqdır. Parlamentdə çoxluğu qazanıb
ölkəni prezident sisteminə doğru aparan
konstitusiya islahatı tətbiq etmək istəyən
Ərdoğan üçün bu səsvermə çox vacibdir.
Belə bir hal isə yalnız HDP 10 faiz limitini

keçməsə baş verə bilər. Hökumət
nazirlərinin Huda-Par partiyasını
təbliğ etməsi rəqib kürdlər arasın-
da gərginliklərin artmasına səbəb
olub. Oktyabr ayında Huda-Par
partiyasının üzvləri Türkiyənin
cənub-şərqində hökümətə qarşı
etiraz askiyaları keçirən PKK
dəstəkçilərinə qarşı döyüşüblər.
Etirazlara səbəb hökumətin
Suriyanın Kobani şəhərinin islamçı
militanatlar tərəfindən mühasirəs-

inə son qoymaq üçün qoşun göndər-
məmək qərarı olub. Polisin verdiyi
məlumata görə, Diyarbakırda isə partiya
üzvləri PKK-nin dəstəkçilərini gül-
lələyərək iki nəfəri öldürüb Diyarbakırın
meri Gültan Kısanak bu hadisəni
“hökümətin B planı” adlandırıb və bildirib
ki, onların məqsədi PKK-nı cəzalandır-
maq olub. Lakin zorakılıqlar hər iki
tərəfdə mövcuddur. PKK-nin gənclərdən
ibarət qolu Tvitter hesabları vasitəsilə
tərəfdarlarını Huda-Para partiyasına
qarşı hücümlara çağırıb. Bununla yanaşı,
oktyabr ayında Bingöl şəhərində altı
nəfərin ölümünə səbab olan silahlı hücu-
mun arxasında da PKK fəallarının olduğu
güman edilir. amerikaninsesi.org

Mahmur Cəbhəsi Peşmerge
Komandiri Polkovnik Şeyx Vasani, ''

Gücü olmayan işidi təşkilatının Peşmer -
ge'yle birbaşa döyüşəcək cəsarəti qal-
madı. Artıq vur-neçə taktiğiyle Peşmer -
ge'ye zərər verməyə çalışır '' dedi.
Davamlı güc itirən işidi, son zamanlarda
birbaşa qarşıdurmalara girmək yerinə

gecə basqınları və vur-kaçlarla Peşmer -
ge və təhlükəsizlik güclərinə zərər ver-
məyə çalışır. Peşmerge idarəsindəki böl-
gələrə eynivaxtlı hücum işidi şəbəkə -
lərinin, Mosulun Mahmur mahalı, Guwer
nahiyəsi və Hazir bölgəsinə hücum etdi.
Təşkilatın qarşıdurmalarda ağır itki
verərək geri çəkildiyi bildirilir. Mahmur
Cəbhəsi Peşmerge Komandiri Polkovnik
Şeyx Vasani, işidi şəbəkələrinin gecə
saatlarında Karac nahiyəsinə hücum
etməsi üzərinə qarşıdurmaların çıxdığını
söylədi. Bir müddət nahiyə mərkəzində
küçə qarşıdurmaları yaşandığını köçürən
Vasani, mühasirəyə aldıqları IŞİD'i oturt-
mağı bacardıqlarını ifadə etdi.

4 işidi teröristinin öldürüldüyü
məlumatını paylaşan Vasani, gücü
olmayan işidi təşkilatının, artıq vur-neçə

taktiğiyle Peşmerge'ye zərər verməyə
çalışdığını sözlərinə əlavə etdi.

Erbildə 50 kilometr şimal-qərbində
olan Mosulun Hazır bölgəsində də şid-
dətli qarşıdurmaların yaşandığı öyrənildi.
Peşmerge Komandiri Tuğgeneral Mah-
mud Şərif, gecə saatlarında sis və yağışlı
havadan faydalanaraq sızan işidi
şəbəkələrin, Peşmerge'ye basqın təşkil
etdiyini ifadə etdi. Şərif, hücuma hazırlıqlı
olduqları üçün IŞİD'e ağır silahlarla
qarşılıq verdiklərini, qarşıdurmalarda 17
işidi teröristinin öldürüldüyünü qeyd etdi.

Kərkükün 12 kilometr cənubundakı
Məktəb Halit bölgəsində gecə başlayan
qarşıdurmaların isə hələ davam etdiyi
bildirildi. Kərkükdəki təhlükəsizlik çətinliyi
üzərinə bölgəyə hərbi vasitə və ağır
silahlar yoldaşlığında yeni Peşmergeler

sövq edildi. Kürdüstan Region Başçısı
Məsud Bərzaninin müavini Kosret Rəsul,
əmrindəki tugayla Kərkükə gəldi. ABŞ
liderliyindəki koalisiya gücləri də qarşı-
durmaların yaşandığı saatlarda, işidi
hədəflərini bombalayaraq Peşmerge'ye
dəstək verdi. Kobani mahalında üç ay
davam edən qarşıdurmalardan sonra
çəkilmək məcburiyyətində qalan IŞİD'in,
eynivaxtlı olaraq Peşmerge Güclərinin
hakimiyyətindəki bölgələrə hücum
diqqəti çəkdi. Koalisiya qüvvələrinin hava
hücumları, İraq ordu birlikləri və
Peşmerge'nin əməliyyatlarıyla davamlı
güc itirən işidi, son zamanlarda birbaşa
qarşıdurmalara girmək yerinə daha çox
gecə basqınları və vur-kaçlarla təhlükəsi-
zlik güclərinə zərər verməyə çalışır. 

AA / Basnews

İtirdiyimiz tarixi yurdlar: Dərələyəz mahalı

Türkiyə sülh danışıqlarına kürd islamçı 
q r u p u n u  d a x i l  e t m ə y i  d ü ş ü n ü r

Peşmerge Komandiri: IŞİD'in birbaşa döyüşəcək cəsarəti qalmadı!
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1880-úè èë äÿ áþéöê èí ãè ëà áè ùÿ -
ðà êà òà áà ø ëàé àí Øåéõ Óáåé äóë ëà
èí ãè ëà áû íûí éà òû ðûë ìà ñûí äàí ñî íðà
Èðàí Êöðäöñòà íûí äà, ÿøè ðÿò ðÿ è ñè âÿ
äÿ ðÿ áÿé ëÿ ðè íèí ðÿù áÿðë èé èí äÿ ñèé à -
ñè âÿ ìèë ëè ìÿã ñÿä ëÿð ëÿ áà ø ëàé àí
ùÿ ðÿ êàò äå ìÿê îëàð êè, ñî íà éåò äè.

Êÿë áàüû, Úó à í ðóéè êè ìè ÿøè ðÿò ëÿ ðèí
àü ûð âå ðýè þäÿ ìÿ ëÿ ðè ñÿ áÿ áèí äÿí
çà ìàí-çà ìàí áàø ãàë äûð äûã ëà ðû
öñéàí ëàð ýåð ÷ÿê äÿ ìè ëëè ìÿã ñÿä -
ëÿð äÿí âÿ éóðä ñå âÿð áèð àí ëàé ûø äàí
áàø ãàë äûð ìûø äû. 

Ìó çàô ôÿ ðóä äèí øàù çà ìà íûí äà
Èðàí ùÿð áà õûì äàí àü ûð ÷ÿ òèí ëèê ëÿð -
ëÿ öç-öçÿ ãàë äû. Þë êÿ íèí ýÿ ëèð âÿ
çÿ íý èí ëèê ãàé íàã ëà ðû èô ëà ñà óü ðà äû.
Ùÿð ÿøè ðÿò ðÿ è ñè þçöíöí  áþ ë ýÿ ñè íÿ
ìöñòÿ ãèë ùþ êó ìÿò êè ìè áà õûð äû.
Èðàí Êöðäöñòà íûí äà Ñÿë ìàñ (Øà -
ïóð), Óð ìèéà (Ðçà èéÿ) âÿ ÿò ðà ôû íû í
ÿí áþéöê êöðä ÿøè ðÿ òè îëàí Øû êà êè -
ëÿð ùþ êó ìÿ òÿ òà áå îë ìóð äó. Ñûì -
êî, áöòöí Øû êà êè ÿøè ðÿ òè íèí ðÿ è ñè
îëóá, Àâ äîéó áîé ó íà ìÿí ñóá èäè.
Ñûì êî îë äóüó ÿðà çèéÿ ùÿð áà õûì -
äàí ñà ùèá îë ìóø, äþâ ëÿ òèí áó ðà äà -
êû ùþêìöíÿ ñîí âåð ìèø äè. 

1905-úè èë äÿ Ìó çàô ôÿð ðó äèí øà -
ùûí àâ ðî ïà ñÿé à ùÿ òè íÿ ÷ûõ äûüû áèð
âàõò Íè çàìöë-Ñÿë òÿ íÿ àä ëû áèð
ÿñèë çà äÿ Àçÿð áàéú à íà âà ëè îëà ðàã
ýþí äÿ ðèë äè. Íè çàìöë-Ñÿë òÿ íÿ, Øû -
êà êè ÿøè ðÿ òè íè äþâ ëÿ òÿ áîé óí ÿé -
äèð ìÿê èñ òÿé èð äè. Àì ìà áó íóí Øû -
êàê ÿøè ðÿò ðÿ è ñè Ìÿù ìÿò àü àéà
ìöùà ðè áÿ èëÿ ãà ëèá ýÿ ëÿú ÿé è íÿ
èíàí ìûð äû. Èêèöçëö ñöìöðý ÿúè
áöòöí äöøìÿí ëÿð êè ìè î äà ìöõòÿ -
ëèô ïëàí ëàð, ùèé ëÿ ëÿð ùà çûð ëà ìàüà
áà ø ëà äû. 

Þç ëÿ ðè íÿ ïèñ ëèê åò ìÿé ÿú ÿé è íè
âÿ èø áèð ëèéè ýþ ðÿú ÿé è íè ñþé ëÿé ÿ ðÿê
ðÿ ñ ìè áèð äÿ âÿò ëÿ Ìÿù ìÿä àü à íûí

îü ëó Úÿ ôÿð àü à íû Òÿ -
á ðè çÿ äÿ âÿò åò äè.
Éàõ øû íèéé ÿò ëè âÿ Ãó -
ðà íà èíà ìû îëàí Úÿ -

ôÿð àüà äàé û ñû Ìèð çÿ âÿ àë òû ãî ðóé -
óú ó ñó èëÿ áèð ëèê äÿ Òÿ á ðè çÿ ýå äèð
âÿ èëê þíúÿ éàõ øû ãàð øû ëà íûð. 

Î âàõò ëàð Ãàô ãàç ëàð äà åð ìÿ íè -
ëÿð ðóñ ùà âà äàð ëà ðû íûí êþ ìÿéè èëÿ
Òöðêèéÿ, Èðÿ âàí âÿ Àçÿð áàéú à íûí

ìöõòÿ ëèô áþ ëý ÿ ëÿ ðèí äÿ
âÿ åëÿúÿ äÿ Øà óìé à -
íûí âÿ Ìè êîé à íûí
ïëàí ëà ðû ÿñà ñûí äà Áà êû -
äà Àçÿ ð áàéú àí ëû ëà ðûí
ñîé ãû ðû ìûí à áà ø ëà ìûø -
äû ëàð. Îí ëà ðûí ïëàí ëà ðû -
íà ýþ ðÿ, áó ýöíêi èøü -
àë îëóí ìóø ÿðà çè ëÿð,
Çÿ íý ÿ çóð, Nàõ ÷û âàí,
Ýÿíúÿ, Ãà çàõ, Òî âóç,
áèð ñþç ëÿ, Êöðÿ ãÿ äÿð
îëàí ÿðà çè ëÿð, Áà êû âÿ
Áà êû ÿò ðà ôû ÿðà çè ëÿð
îí ëàð òÿ ðÿ ôèí äÿí ñîé -
ãû ðûì àïà ð û ëà ðàã èøü àë
î ëóí ìà ëûé äû. 

Í è  ç àìö ë - Ñ ÿ ë  ò ÿ  í ÿ
1915-úè èë äÿ Òöðêèé ÿ -
äÿ êöðäëÿð òÿ ðÿ ôèí äÿí
áó ðóí ëà ðû îâó ëà ðàã ýå ðè
ãàé û äàí åð ìÿ íè ëÿ ðèí
àñàé è øè ïîç ìà ëà ðû íûí
ãàð øû ñû íû àë ìàüà âÿ
õàë ãûí  ýö âÿí ëèé è íè
ñàõ ëà ìàã èøè íè Úÿ ôÿð
àü àéà ùÿ âà ëÿ åò ìÿê
èñ òÿ äèé è íè áèë äè ðèð. ßë
àë òûí äàí èñÿ îíó
þëäöðìÿé èí ïëà íû íû ùà -

çûð ëàé ûð ä û. Ìÿ ñÿ ëÿ èëÿ áàü ëû ïëà íû
ùÿé à òà êå ÷èð ìÿê äÿí þòðö áó ðà ýÿ -
ëè øè íèí åð òÿ ñè ýöíö Úÿ ôÿð àüà Íè -
çàìöë-Ñÿë òÿ íÿ èëÿ ýþðöøìÿ ê ìÿã -
ñÿ äè ëÿ âà ëèéÿ àèä îëàí ãî íàã åâè íÿ
ýþí äÿ ðè ëèð. Àíú àã îíóí þëäöðöëìÿ -
ñè ö÷öí ãî íàã åâè íèí ÷å â ðÿ ñè íÿ
òàï øû ðûã ëà ëà çû ìè ïóñ ãó ëàð ãó ðóë -
ìóø, ñè ëàù ëû àäàì ëàð óéü óí éåð ëÿð -
äÿ éåð ëÿø äè ðèë ìèø äè. 

Úÿ ôÿð àüà ùÿð øåé äÿí õÿ áÿð ñèç
ãî íàã åâè íÿ ýÿ ëèð âÿ Ãà ðàú à äàü ëû
Ìÿù ìÿä Ùöñåéí õàí Çÿð ùà ìè âÿ
àäàì ëà ðû òÿ ðÿ ôèí äÿí éàé ëûì àòÿ øè -
íÿ òó òó ëà ðàã þëäöðöëöð.  Úÿ ôÿð àü -
à íûí àäàì ëà ðû ñè ëàù ñÿ ñè íÿ ùà äè ñÿ
éå ðè íÿ ýÿ ëèð ëÿð. Úÿ ñÿ äèí àïà ðûë ìà -
ñû íûí ãåé ðè-ìöìêöí îë äóü ó íó
ýþðöá úàí ëà ðû íû ãóð òàð ìàã ö÷öí
âó ðó øóð ëàð âÿ èêè þëö âå ðÿ ðÿê Óðóü
êÿí äèí äÿ äöøìÿí ëÿ ãàð øû-ãàð øûéà
ýÿ ëèð ëÿð. Áó áåø êöðä ãÿ ù ðÿ ìà íû
÷ÿ òèí áèð äþéöø ñî íóí äà áèð íå ÷ÿ
ÿñý ÿð þëäöðÿ ðÿê îí ëà ðûí àò ëà ðû íà
ìè íèð âÿ Êöðäöñòàí à äþí ìÿéè áàú -
à ðûð ëàð. 

Úÿ ôÿð àü à íûí áó øÿ êèë äÿ òÿ ëÿéÿ
ñà ëû íûá þëäöðöëìÿ ñè  Ìÿù ìÿä àüà
âÿ îü ëó Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî íó äÿ -
 ðèí äÿí ùèä äÿò ëÿí äèð äè. Áó íóí ñî -
íóúó Èðàí äþâ ëÿ òè íÿ ãàð øû ìöáà ðè -
çÿ àïàð ìàã, Èðàí ùþ êó ìÿ òè íèí
Êöðäöñòà íûí áó áþ ëý ÿ ñèí äÿ êè ùþê -
ìðàí ëûü û íà ñîí âå ðèá þç èäà ðÿ ÷è ëèé -
è íÿ êå ÷èð ìÿ ê ãÿ ðà ðû íà ýÿ ëèð. 

Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî áàø ãà ñèé à -
ñÿò ÷è ëÿð êè ìè èñ òÿê âÿ àð çó ëà ðû íû

ýåð ÷ÿê ëÿø äèð ìÿê ö÷öí áèð-áèð ëÿ ðè -
íÿ äöøìÿí îëàí Òöðê âÿ Èðàí äþâ -
ëÿò ëÿ ðè àðà ñûí äà êû ìöíà ãè øÿ äÿí éà -
ðàð ëàí ìûø äûð. Î âàõò ëàð Îñ ìàí ëû-
Èðàí ñÿð ùÿä ëÿ ðè íè ìöÿéé ÿí ëÿø äèð -
ìÿê ö÷öí òÿé èí åäèë ìèø êî ìèñ ñèéà
ôÿ à ëèéé ÿò ýþ ñ òÿ ðèð äè. ÁÌÒ-íèí ãÿ -
ðà ðû íà ýþ ðÿ, Ãî òîë (Ãî ïóð) äÿ ðÿ ñè
âÿ ÿò ðà ôû Èðàí äà, Øû êàê ÿøè ðÿò ëÿ ðè -
íèí ùà êè ìèéé ÿ òè àë òûí äà îëàí ÿðà çè -
íè Îñ ìàí ëû äþâ ëÿ òè ãÿ áóë åò ìÿê
èñ òÿ ìèð äè. Ñûì êî áó àí ëà øûë ìà ìàç -
ëûã äàí éà ðàð ëà íà ðàã î ÿðà çè ëÿ ðÿ ÿë
ãîé óá þç ùþêìö àë òû íà àë äû âÿ
äþâ ëÿò åëàí åò äè. 

Èñ ìàé ûë àü à íû 
þëäöðìÿê ïëàí ëà ðû  

Ñûì êî Èðàí äþâ ëÿ òè ãàð øû ñûí äà êû
ìþâ ãåé è íè áè ë äèð äèê äÿí ñî íðà ñè ëàù -
ëû ãöââÿ òîï ëà ìàã ëà, áþ ëýÿ öçÿ ðèí -
äÿ êè ùþê ìðàí ëûü û íû ýþ ñ òÿð äè. 

Àçÿð áàéú àí âà ëè ñè Ìöêÿð ðÿìöë-
Ìÿ ëèê Ñûì êî èëÿ ìöùà ðè áÿ åò ìÿé -
èí ÷û õûø éî ëó îë ìà äûüû äöøöíúÿ ñèé -
ëÿ îíó õà èíú ÿ ñè íÿ þëäöðìÿ ïëàí ëà -
ðû íû ùà çûð ëà ìàüà áà ø ëà äû. Áèð áîì -
áà íû øèð íèé àò ãó òó ñó ùÿú ìèí äÿ ùà -
çûð ëàé à ðàã Õîé äàí õöñó ñè îëà ðà ã È -
ñ ìàé ûë àüà àäû íà ýþí äÿ ðèð. Ùà äè -
ñÿ íè Èñ ìàé ûë àüà áå ëÿ íÿãë åäèð:

"Ùÿé ÿò äÿ îòóð ìóø äóì. Óøàã ëàð
áèð øèð íè ãó òó ñó ýÿ òèð äè ëÿð. Íÿ íÿ ëÿ -
ðè íèí îí ëàð ö÷öí ýþí äÿ ðäèé è íè ýö -
ìàí åäÿ ðÿê ùÿ ìÿí è÷è íÿ áàõ ìàã
èñ òÿé èð ëÿð. Î àí äà Ùåé äÿð ßðîü ëó -
íà Íè çàìöë-Øóúà äàí áèð øèð íè ãó -
òó ñó ýþí äÿ ðèë äèé è íè âÿ à÷ äûã äà
ïàðò ëàé ûø äàí þëäöéöíö
åøèò ìèø äèì. Áèð øöáùÿ
äöøäö è÷è ìÿ. Óçàüà
ýþòöðöí äå äèì. Óçàã -
ëàø äû ðû ëàð êÿí áèð àé äûí -
ëûã ýþðöíäö ýþçöìÿ. Î
ñà àò îü ëó ìó ãóú àü û ìà
àëà ðàã þçöìö éå ðÿ àò -
äûì. Áîì áà ïàðò ëà äû.
Ìÿí ãóð òóë äóì, àíú àã
ãàð äà øûì ßëè âÿ áèð íå -
÷ÿ àäàì þëäö". 

Ìöêÿð ðÿìöë-Ìÿ ëè êèí
áó íà ìÿðä ëèé è íÿ ýþ ðÿ,
1919-úó èë äÿ Èñ ìàé ûë
àüà Ñûì êî ÷à ëûø ìà ëà ðû íû
äà ùà ýöú ëÿí äè ðÿ ðÿê  áþ -
ëý ÿ íè äþâ ëÿ òèí ÿëèí äÿí
àëûð âÿ þç ùþêìö àë òû íà
ñà ëà ðàã äà ùà äà ýöú ëÿí -
äèð äè. Òÿ á ðèç-Óð ìèéà
éî ëó íó òó òóá, ýå äèø-ýÿ -
ëè øè êÿ ñ äè. Ùþ êó ìÿò éàë -
íûç Óð ìèéà ýþëö öçÿ ðèí -
äÿí áþ ëýÿ èëÿ ÿëà ãÿ ñàõ -
ëàéà áè ëèð äè. 

Åð ìÿ íè-Àñ ñó ðè 
îð äó ñó íóí ðÿù áÿ ðè 

Ìàð Øÿ ìó íóí Ñûì êî 
òÿ ðÿ ôèí äÿí þëäöðöëìÿ ñè 

Û Äöíéà Ìöùà ðè áÿ ñè âÿ Òöðêèé -
ÿ äÿ åð ìÿ íè ëÿ ðèí Ðóñ-Èíý è ëèñ-Àë -
ìàí-Éó íàí ùà âà äàð ëà ðû òÿ ðÿ ôèí -
äÿí áèð åð ìÿ íè  äþâ ëÿ òè íèí ãó ðóë -
ìà ñû ïëà íû öçðÿ åð ìÿ íè ëÿð êöòëÿ âè
ãû ðü ûí ëàð òþ ðÿò äè ëÿð, áèð ìèëé îí äàí
àð òûã èí ñà íû ãÿò ëÿ  éå òèð äè ëÿð. Áóí -
äàí ñî íðà 25 ìèí ëèê ðóñ-åð ìÿ íè-

àñ ñó ðè îð äó ñó Èðàí ÿðà çè ñè íÿ êå ÷ÿ -
ðÿê Ñÿë ìàñ, Óð ìèéà âÿ Õîé ÿò ðà -
ôûí äà éåð ëÿø äè ëÿð. Áóí ëàð ðóñ-òöðê
ìöùà ðè áÿ ñè çà ìà íû ×àð Ðó ñèé à ñû
òÿ ðÿ ôèí äÿí ñè ëàù ëàí äû ðûë ìûø äû ëàð.
Àìå ðè êà ëû åð ìå íè ìèëé î íåð ëÿð äÿ
îí ëà ðà àð õà äó ðóð äó ëàð. Áàø ãà áèð
òÿ ðÿô äÿí îí ëà ðûí èíý è ëèñ ëÿð ëÿ äÿ
ÿëà ãÿ ëÿ ðè âàð äû. Áó äþâ ëÿò ëÿð Ñÿë -
ìàñ, Óð ìèéà âÿ Ùÿê êà ðè àðà ñûí äà
ãà ëàí ÿðà çè äÿ Åð ìÿ íè-Àñ ñó ðè äþâ -
ëÿ òè ãóð ìàã èñ òÿé èð äè ëÿð.  Ùÿò òà,
Ðó ñèéà âÿ  Èíý è ëòÿ ðÿ êè ìè èêè
áþéöê äþâ ëÿ òèí äÿ áó ïëàí äà áàð -
ìàã ëà ðû âàð äû. Ìÿã ñÿä ëÿ ðè Ñÿë -
ìàñ, Óð ìèéà áþ ëý ÿ ñè èëÿ Ùÿê êà ðè
ñÿð ùÿä äè àðà ñûí äà þç ëÿ ðè íÿ áàü ëû
âÿ Òöðêèé ÿéÿ ãàð øû áèð äþâ ëÿò
ãóð ìàã, ñî íðà èñÿ Âàí âÿ Ùÿê êà -
ðè íè äÿ áó ÿðà çèéÿ ãàò ìàã èñ òÿé èð -
äè ëÿð. Áó ùÿ äÿ ôÿ ÷àò ìàã ìÿã ñÿ -
äèé ëÿ éöêñÿê èíý è ëèñ íöìàé ÿí äÿ -
ñè, àñ ñó ðè, åð ìÿ íè âÿ êöðä õàë ã ëà -
ðû àðà ñûí äà áèð áèð ëèê éà ðàò ìàã èñ -
òÿé èð äè. Àíú àã êöðäëÿ ðè áå ëÿ áèð
ïëà íà ðà çû ñàë ìà äàí åð ìÿ íè-àñ ñó ðè
äþâ ëÿ òè ãóð ìàã èäåé à ñû íû ýåð ÷ÿê -
ëÿø äè ðÿ áèë ìÿé ÿú ÿê ëÿ ðè íè éàõ øû áè -
ëèð äè ëÿð.

Òöðêèé ÿ äÿí ãî âóë ìóø åð ìÿ íè -
ëÿð ëÿ àñ ñó ðè ëÿð Óð ìèéà âÿ Òÿ á ðè çÿ
òÿ ðÿô ãà÷ äûã ëà ðû çà ìàí ãû ðü û íà âÿ
òà ëà íà ýè ðèø äè ëÿð. Éåð ëè ÿùà ëè è íèí
ãû ðû ëà íû ãû ðûë äû, ãà ëà íû èñÿ úàí ëà ðû -
íû ãóð òà ðà ðàã è÷ÿ ðè ëÿ ðÿ êþ ÷ ìÿéÿ
áà ø ëà äû ëàð. Àñ ñó ðè ëÿ ðèí ðÿù áÿ ðè

Ìàð Øÿ ìóí, ãÿ ðà ðý à ùû íû Ñÿë ìàñ
éà õûí ëûü ûí äà êû Õî ñ ðîâ àüà ãÿ ñÿ -
áÿ ñèí äÿ ãóð äó âÿ 25 ìèí ëèê îð äó
èëÿ áþ ëý ÿ äÿ àü à ëûã åò ìÿê ôè ê ðè íÿ
äöøäö. 

Åð ìÿ íè ëÿ ðèí âÿ àñ ñó ðè ëÿ ðèí áó
áþ ëý ÿ äÿ éåð ëÿø ìÿ ñè Ñûì êî àü à íû
íà ðà ùàò åò ìÿéÿ áà ø ëà äû. Î, ÿë àë -
òûí äàí Àçÿð áàéú àí áÿé ëÿ ðèí äÿí,
àü à ëà ðûí äàí êþ ìÿê èñ òÿ äè.Ëà êèí
Ñûì êî àüà áþ ëý ÿ äÿ ìöñòÿ ãèë ëèê
ÿë äÿ åò äèé èí äÿí øàù Àçÿð áàéú àí -
äàí åù òèé àò åäÿ ðÿê áþéöê áèð ýöúö
Àçÿð áàéú àí äà ñàõ ëàé ûð äû. 
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Èðàí Ùþ êó ìÿ òè íèí õà èíú ÿ ñè íÿ þëäöðòäöéö 
Èñ ìàé ûë Àüà Ñûì êîíóí þëöìö äÿí 85 èë êå÷ äè.
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Øåéõ Óáåé äóë ëà, Èñ ìàé ûë àüà
ùÿ ðà êà òû øà ùûí ýþçöíö ãîð õóò ìóø -
äóð. Íå ÷ÿ èë ëÿ ðè äè êè, Êöðäöñòàí äà
àü à ëàð áàø ãàë äûð ìûø âÿ þç ëÿ ðè íè
ìöñòÿ ãèë åëàí åò ìèø äè ëÿð. Ëà êèí
ðóñ ëà ðûí, èíý è ëèñ ëÿ ðèí, åð ìÿ íè ëÿ ðèí
Àìå ðè êà äà êû ùà âà äàð ëà ðû âÿ Èðàí,
Òöðêèéÿ äþâ ëÿò ëÿ ðè èì êàí âåð ìèð äè -
ëÿð êè, äöíéà äþâ ëÿò ëÿ ðè Êöðäöñòà íû
òà íû ñûí ëàð.

Îíà ýþ ðÿ Èðàí øà ùû åð ìÿ íè âÿ àñ ñó -
ðè ëÿ ðèí ðóñ âÿ èíý è ëèñ ùà âà äàð ëà ðû íûí
Êöðäöñòàí âÿ Àçÿð áàéú àí äà éåð ëÿø ìÿ -
ñè í ÿ ýþç éó ìóð äó. Îíà ýþ ðÿ êè,
ÿñðëÿð äÿí áÿ ðè Êöðäöñòàí èí ãè ëàá ëàð
îú àüû îë ìóø äóð. Èñ òÿð Èðàí, èñ òÿð ñÿ äÿ
Òöðêèéÿ ïàð ÷à ëàí ìûø Êöðäöñòà íû í
ýöúöíö, áèð ëèé è íè äàü ûò ìàã ö÷öí ùÿ ìèí
ÿðà çè ëÿð äÿ åð ìÿ íè ëÿð ëÿ àñ ñó ðè ëÿ ðèí éåð ëÿø -
ìÿ ñè íÿ ýþç éó ìóð äó ëàð. Àíú àã îí ëàð
äöøöíìöðäöëÿð êè, áå ëÿ áèð äþâ ëÿ òèí ãó -
ðóë ìà ñû íûí àãè áÿ òè íåúÿ îëàú àã äûð.

À. Êÿ ñ ðÿ âè "Èðàí Ìÿ ø ðó òèéé ÿò Òà ðè õè"
àä ëû êè òà áûí äà áóí ëà ðû éà çûð:

"Åð ìÿ íè âÿ Àñ ñó ðè îð äó ñó Óð ìèéà
øÿ ùÿ ðè íè àñàíúà ÿëÿ êå ÷èð äè. Ìàð Øÿ -
ìóí áèð ãðóï àñ ñó ðè  âÿ åð ìÿ íè èëÿ áèð -
ëèê äÿ Ñÿë ìà ñà äîü ðó ùÿ ðÿ êÿò åò äè. Ìàð
Øÿ ìóí Èñ ìàé ûë àü à íû éà íûëò ìàã èñ òÿé -
èð äè. Èñ ìàé ûë àü àéà õÿ áÿð ýþí äÿ ðÿ ðÿê
îíóí ëà áèð éåð äÿ ýþðöøìÿ ëÿ ðè íè àð çó
åò äèé è íè áèë äèð äè. 1918-úè èëèí ôå â ðàë àé -
ûí äà Êî íÿ øàð äà ýþðöøìÿéè ãÿ ðà ðà àë äû -
ëàð. 

Ìàð Øÿ ìóí éà íû íà ñè ëàù ëû 140
ñöâà ðè âÿ ñå÷ êèí àäàì ëàð àëà ðàã áèð
ôàé òî íà ìè íèð âÿ øÿðò ëÿø äèê ëÿ ðè ýöíäÿ
ýþðöø éå ðè îëàí Êî íÿ øà ðà ýÿë äè".

Òÿã äè ìàò ÷û âÿ òà ðèõ ÷è éà çàð ßëÿä -
äèí Ñåú à äè "Êöðä èí ãè ëàá ëà ðû(áàø ãàë äû -
ðû ëà ðûí äà)" êè òà áûí äà ýþ ñ òÿ ðèð êè, ÷àð
Ðó ñèé à ñû, áó þë êÿ äÿ áîë øå âèê ëÿ ðÿ ãàð øû
ÿíý ÿë ëÿð åò ìÿê èñ òÿé èð äè. Áó íóí ö÷öí
öñéàí ëàð þë êÿ ñè îëàí Êöðäöñòà íûí  áó
áþ ëý ÿ ñèí äÿ éà øàé àí êöðäëÿ ðèí,
ÿëÿëõöñóñ Èñ ìàé ûë àü à íûí ñÿ ñè íè
ñþíäöðìÿê ôè ê ðèí äÿé äè ëÿð. Ðóñ ëàð Ì àð
Øÿ ìóí ëà äà íû øûã ëàð àïà ðà ðàã áèð   àí -
ëàø ìà ÿë äÿ åò äè ëÿð: "Áó ìÿì ëÿ êÿò äÿ
Èñ ìàé ûë àüà âàð. Î, ùÿì ÷à ðûí, ùÿì äÿ
Ì àð Øÿ ìó íóí þíöíäÿ áèð ÿíý ÿë äèð äå -
äè ëÿð. Áà ø ëà íü ûú äà êöðäëÿð ëÿ åð ìÿ íè ëÿ -
ðèí áèð ëèê äÿ áèð ùþ êó ìÿò ãóð ìà ëà ðû íû
ÿë äÿ åò ìÿê ìÿã ñÿ äè ëÿ Ñû ìêî àüà èëÿ
ýþðöøìÿ ëÿð åò äè ëÿð. Àíú àã ùÿ ãè ãÿò äÿ
Ñûì êî íó âÿ êöðäëÿ ðè àðà äàí ÷û õà ðà ðàã
äîü ðó äàí äîü ðóéà áèð åð ìÿ íè âÿ àñ ñó -
ðè äþâ ëÿ òè ãóð ìàã èñ òÿé èð äè ëÿð".

Áó ùÿ ãè ãÿ òÿ ÷îõ áÿí çÿéèð äè.
×öíêè, éó õà ðû äà ãåéä åò äèé è ìèç êè ìè
Ìàð Øÿ ìó íóí òÿ ëèì ëè 25 ìèí ñè ëàù ëû ñû
âà ðè äè. Áóí ëàð ÿñý ÿ ðè îð äó íóí êî ìàí -
äà ñû àë òûí äà èäè. Àð õà ñûí äà èíý è ëèñ ëÿð âÿ
Ðóñ ÷à ðû íûí ùÿð úöð äÿ ñ òÿéè âàð äû. 

Û Äöíéà Ìöùà ðè áÿ ñè íèí  ñî íóí äà þë êÿ  äÿ
îëàí øÿ ðà èò âÿ äó ðóì

Èñ ìàé ûë àü à íûí ãöââÿ ëÿ ðè èñÿ íÿ î
äÿ ðÿú ÿ äÿ òÿ ëèì ëè, íÿ äÿ äèñ ñè ïëè íÿ ñà -
ùèá èäè. Òÿ ìÿë äÿ ÿøè ðÿò ãöââÿ ëÿ ðè áèð -
ëèéè èäè. Àé ðûúà, îíà àð õà ÷û õûá ñè ëàù âÿ
úÿá ùÿ õà íà áà õû ìûí äàí éàð äûì âå ðÿí
ùÿð ùàí ñû áèð äþâ ëÿò äÿ éîõ èäè. Áå ëÿ
îëóíúà Ñûì êî íóí îð òà äàí ãàë äû ðûë ìà ñû

åð ìÿ íè ëÿð ö÷öí áèð è÷èì ñó êè ìè àñàí
îëàú àã äû.

Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî éàõ øû áè ëèð äè êè,
åð ìÿ íè âÿ àññó ðè ëÿð Òöðêèé ÿ äÿ êöðä
áÿé âÿ àü à ëà ðû íû áèð éå ðÿ éûü à ðàã ýöéà
êöðä äþâ ëÿ òè ãóð ìàã ïëàí ëà ðû íû ùà çûð -
ëàé ûð ìû ø ëàð. Ëà êèí, ãÿ ôèë äÿí õà èí åð ìÿ -
íè ëÿð êöðä áÿé ëÿ ðè íè àòÿ øÿ òó òóá ùà ìû -
ñû íû ýöëëÿ ëÿé èð  ëÿð. Àíú àã îí ëàð äàí áè ðè
áàé ûð äà îë äóüó ö÷öí àòû íà ìè íèá õàë ãû
õÿ áÿð äàð åäèð. Áå ëÿ ëèê ëÿ êöðäëÿð
Òöðêèé ÿ äÿ åð ìÿ íè ëÿ ðèí êþêöíö êÿ ñèð.
ßñ ëèí äÿ èñÿ åð ìÿ íè ëÿð êöðä áÿé âÿ àü -
à ëà ðû íû þëäöðÿ ðÿê, îí ëà ðûí òöðêëÿð òÿ ðÿ -
ôèí äÿí ãÿòë åäèë äèé è íè éàé à ðàã, îí ñóç
äà àðà ëà ðûí äà îëàí ìöíà ãè øÿ íè ãû çûø äû -
ðà ðàã èêè ìöñÿë ìà íû áèð-áè ðè íÿ ãàð øû
ñàë äû ðà ðàã ãûð äûð ìàã èñ òÿé èð äè ëÿð.
Áó ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè éàõ øû áè ëÿí Èñ ìàé ûë
àüà Ñûì êî ùÿð àä äû ìû íû þë÷öá-áè -
÷èá, äöøöíöëìöø øÿ êèë äÿ àòûð äû.
Íåúÿ äåé ÿð ëÿð, ñóéó öôëÿéÿ-öôëÿéÿ
è÷èð äè.

Ùÿò òà, áèð äÿ ôÿ Ñûì êî íóí ñèé à -
ñÿ òèí äÿí áàø à÷à áèë ìÿé ÿí áèð êöðä
áÿéè Ñûì êîéà ãàð øû ÷û õûð. Îíó áà øà
äöøÿí Ñûì êî îíà äåé èð: "Ìÿí ñÿ íè
éàõ øû áà øà äöøöðÿì, íà ðà ùàò îë ìà.
Àòà-áà áà ëà ðû ìûçûí ãà íû èëÿ ñó âà ðûë -
ìûø áó ìöãÿä äÿñ òîð ïàã ëà ðûí
öñòöíäÿ íÿ èí êè åð ìÿ íè äþâ ëÿ òè íèí
ãó ðóë ìà ñû íû, ùå÷ îí ëà ðûí àé àã áà ñ -
ìà ëà ðû íû äà èñ òÿ ìè ðÿì. Ñÿáðëè îë,
íÿ òèú ÿ íè ýþ ðÿú ÿê ñÿí".

Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî èëÿ Ìàð Øÿ -
ìóí àðà ñûí äà êå ÷ÿí ýþðöøìÿ ëÿð
ùàã ãûí äà òà ðèõ ÷è âÿ òÿä ãè ãàò ÷û
ßëÿä äèí Ñÿú à äè áóí ëà ðû éà çûð:

"Èñ ìàé ûë àüà Ìàð Øÿ ìó íó ïàä -
øàù ëàð ö÷öí ùà çûð ëà íàí ðÿ ñ ìè ãàé äà
èëÿ ãàð øû ëàé ûð. Ìàð Øÿ ìóí äè íè ëè -
äåð ëÿ ðèí ýåé äèê ëÿ ðÿ àë ëû-øàë ëû ýåé èì ëÿð
è÷èí äÿ ýÿ ëÿú ÿê äÿ áèð õàë ãûí ðÿù áÿ ðè
îëàú àã àäàì êè ìè, ÷å â ðÿ  ìöùà ôè çÿ ëÿ -
ðè èëÿ çÿð ëè äþðä àò ëû áèð ôàé òî íà ìè íÿ -
ðÿê, äþðäö ðóñ îëàí âÿ ôàé òîí äà îòóð -
ìóø âÿ çèéé ÿò äÿ öçëÿ ðè ãàð øûéà âÿ éà íà
áà õàí àò ëû éöêñÿê ðöòáÿ ëè ÿñý ÿ ðèí èêè ñè
Ìàð Øÿ ìó íóí àð õà ñûí äà àé àã öñòÿ
ýþç ëÿé èð äè. Ãû ëûíú äÿ ñ òÿê ëÿ ðè íÿ çöìðöä
âÿ äÿé ÿð ëè ìöúÿâ ùÿð ëÿð ëÿ áÿ çÿ äèë ìèø
ãû ëûíú ëà ðû íû ãû íûí äàí ÷ÿ êèá ÿë ëÿ ðèí äÿ
òóò ìó øäó ëàð. Áó ýþð êÿì ïàä øàù ëà ðà
éà ðà øàí áèð ýþð êÿì èäè. Ýö íÿø øöà ëà ðû
äöøÿí äÿ  èí ñàí ùåé ðÿò è÷èí äÿ ãà ëûð äû .
Ìàð Øÿ ìóí áó áè ÷èì äÿ Òåé ìóð àü à -
íûí ãî íàã åâè íÿ åí äè".

Ìàð Øÿ ìó í ýþðöø éå ðè íÿ ÷à òàí âàõò
Èñ ìàé ûë Àüà àð õà ñûí äà áèð ñû ðà àäàì ëà
Êî íÿ øà ðà ýÿë äè ëÿð. Àíú àã Èñ ìàé ûë àüà
äà ùà ãà áàãú à äàí þç àäàì ëà ðû íû Òåé ìóð
àü à íûí èìà ðÿ òè íÿ ýþí äÿð ìèø âÿ åâèí ÿùà -
òÿ ñèí äÿ þç ëÿ ðè íÿ óéü óí ìþâ ãå òóò ìó ø ëàð.

Ìàð Øÿ ìóí îðàéà ÷à òûíúà þçö
îòàüà êå ÷èá îòó ðóð âÿ àò ëû ëà ðû òàì ùà çûð
áèð âÿ çèéé ÿò äÿ åøèê äÿ ýþç ëÿé èð äè ëÿð.
Êÿ ñ ðÿ âè áó ùàã äà áå ëÿ éà çûð:

"Áè çèì Ìàð Øÿ ìóí âÿ Ñûì êî
ýþðöøìÿ ñèí äÿí õÿ áÿ ðè ìèç éîõ èäè. Èñ -
ìàé ûë àü à íûí ùà äè ñÿ ùàã ãûí äà þçöíöí
ñþé ëÿ äèé è íÿ ýþ ðÿ, Ìàð Øÿ ìóí "Èí äè

Êöðäöñòàí äåéÿ àä ëàí äû ðû ëàí áó þë êÿ
áè çèì, áè çèì âÿ òÿ íè ìèç ìèø. Íÿ âàð êè,
äèí Àëÿ ìè ãàð øû-ãàð øûéà áè çè áþëìöø.
Èí äè áèð ëÿø ìÿ ìèç ýÿ ðÿê äèð. Þë êÿ ìè çè
ÿëÿ êå ÷è ðèá áèð ëèê äÿ éà øà ìà ëûé ûã. Îð äó -
ìó çó áèð ëÿø äèð ñÿê ñèç äÿ áè çèì ëÿ îëóð -
ñà íûç Òß Á ÐÈ ÇÈ îë ìàã áè çèì ö÷öí ÷îõ
àñàí îëàð". ×öíêè øè ìàë äà äà ðóñ ëà ðûí
êþ ìÿéè èëÿ Øà óìé àí âÿ Ìè êîé à íûí
ðÿù áÿð ëèéè àë òûí äà Õÿ çÿð äÿí Ãà ðà äÿ -
íè çÿ, Äèé à ðáÿ êèð äÿí Èðàí êþð ôÿ çè íÿ êè -
ìè áèð ôå äå ðà òèâ äþâ ëÿò éà ðà äàú àü ûã.

Ñûì êî Ìàð Øÿ ìó íóí ïëà íû íû þé -
ðÿí äèê äÿí ñî íðà ýöëöìñÿé ÿ ðÿê îíà
"äöøöíÿ ðÿì" - äå äè. Ìàð Øÿ ìó íó éî -
ëà ñàë ìàã ö÷öí îíóí ëà áèð ëèê äÿ áàé û ðà
÷û õûð. Ìàð Øÿ ìóí ôàé òî íà ìè íÿ í

çàìàí ñè ëàù ñÿ ñè åøè äè ëèð. Áó ñÿñ èñ òÿð
Êöðäöñòà íû, èñ òÿð ñÿ äÿ Àçÿð áàéú à íû
èíý è ëèñ ðóñ ùà âà äàð ëà ðû îëàí åð ìÿ íè âÿ
àñ ñó ðè ãû ðü ûí ëà ðûí äàí ãóð òà ðûð. Ìàð Øÿ -
ìóí éå ðÿ éû õû ëûð. Øû êàêè ñè ëàù ëû ýöú ëÿ ðè
äþðä áèð éàí äàí Òè ã ðà íûí âÿ Ìàð Øÿ -
ìó íóí àò ëû ñè ëàù ëûëà ðû íà àòÿø à÷ûð âÿ
100-ÿ ãÿ äÿð ñå ÷ ìÿ àäàì ëà ðû íû
þëäöðöðëÿð. Èñ ìàé ûë àüà ùÿ ìèí ýöí ×à -
ðèéÿ äþíöð. Åð òÿ ñè ýöí ñöáù òåç äÿí
àññóð âÿ åð ìÿ íè îð äó ëà ðû Èñ ìàé ûë àü àéà
ãàð øû ùöúó ìà êå ÷èð ëÿð. ßò ðàô êÿíä ëÿ ðèí
ÿùà ëè ñè íè ãÿòë åäÿ ðÿê ùå÷ êè ìÿ àìàí
âåð ìèð ëÿð. Èñ ìàé ûë àüà ÷ÿ òèí áèð ãàð øû -
äóð ìà äàí ñî íðà ×à ðèéà øÿ ùÿ ðèí äÿí
÷ûõ ìàã ìÿú áó ðèéé ÿ òèí äÿ ãà ëûð.

Ìàð Øÿ ìó íóí þëäöðöëìÿ ñèí äÿí ñî -
íðà õàëã, õöñó ñè ëÿ Ñÿë ìàñ âÿ Óð ìèéà
ÿò ðà ôûí äà êû ÿùà ëè åð ìÿ íè âÿ àñ ñó ðè ëÿ ðèí
ãàí ëû ãû ðü ûí ëà ðû íà ùÿ äÿô îë äó, ÷îõ ëó èí -
ñàí þëäöðöëäö. Ìàð Øÿ ìóí ëà äà íû øûã ëà -
ðà ýå äÿí çà ìàí Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî
Îñ ìàí ëû ëàð äàí âÿ Òÿ á ðèç äÿí éàð äûì
èñ òÿ ìèø äè. Âÿ î õÿ áÿð äàð åò ìèø äèð êè,
25000 íè çà ìè îð äóéà ãàð øû âó ðó øàð ëà -
êèí áó áèð ÷îõ ÿùà ëè íèí êöòëÿ âè ãû ðü û íû -
íà ñÿ áÿá îëà áè ëÿð. Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî -
äàí ýþçö ãîð õàí øàù èì êàí âåð ìèð äè
êè, Àçÿð áàéú àí äà áèð åð êÿê ãóø äà ó÷ -
ñóí. Îäóð êè, Àçÿð áàéú àí äàí ùå÷ áèð

éàð äûì ýÿë ìÿ äè. Áèð òÿ ðÿô äÿí èñÿ Èðàí
øà ùû î ÿðà çè ëÿð äÿ áèð åð ìÿ íè âÿ àñ ñó ðè
äþâ ëÿ òè íèí éà ðàí ìà ñû íûí òÿ ðÿôäôðû èäè.
Îíà ýþ ðÿ åð ìÿ íè âÿ àñ ñó ðè ëÿ ðÿ èíý è ëèñ -
ëÿ ðèí âà ñè òÿ ñè ëÿ éàð äûì åäèð äè.

Àì ìà Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî êöðäëÿð -
äÿí èáà ðÿò  ñèëàùëû äÿñòÿíèí Òöðêèé ÿ -
äÿí éàð äûì ýÿë ìÿé è íÿ èíà íûð äû.
Òöðêèéÿäÿí ýÿëÿí ÿøèðÿò ãöââÿëÿðè âÿ
åëÿúÿ äÿ Èðàã Êöðäöñòà íûí äàí Øåéõ
Ìàù ìóä Áÿð çÿí ÷è ãöââÿ ëÿ ðè ýåú äÿ
îë ñà êþ ìÿéÿ ýÿë äè, åð ìÿ íè âÿ àñ ñó ðè
îð äó ëà ðûíà àü ûð çÿð áÿ ëÿð âó ðà ðàã ìÿü -
ëó áèéé ÿ òÿ óü ðàò äû ëàð. Åð ìÿ íè ëÿð èíý è ëèñ
îð äó ñó íà ñûü ûí ìàã ö÷öí Ñàé ûí ãÿ ëàéà
÷ÿ êèë äè ëÿð. Ìóêðèé àíè êöðäëÿ ðè àðà ñûí äà
áó èë ×è ëî èëè îëà ðàã àä ëàí äû ðûë äè. Ìàð

Øÿìó íóí þëäöðöëìÿ ñèí äÿí ñî íðà
Ðçàé è äÿ éà øàé àí (Óð ìèéà) òà ðè õè
éà çû ÷û âÿ òÿä ãè ãàò ÷û  ßëè Äåù ãà íè íèí
äå äèé è íÿ ýþ ðÿ åð ìÿ íè ëÿð âÿ àñ ñóð -
èëÿð 109 ýöí Óðèìéà áî ëý ÿ ñèí äÿ
ãÿò ëèé àì ëàð åò äè ëÿð. Óøàã, ãà äûí, êè -
øè äå ìÿ äÿí 140 ìèí àäà ìû
þëäöðäöëÿð. Êÿíä âÿ ãÿ ñÿ áÿ ëÿ ðè òà -
ëàí åò äè ëÿð.

Éàõ øû, Ñûì êî ùå÷ áèð ñÿ áÿ -
áè îë ìà äàí íÿ ìÿã ñÿä ëÿ Ìàð Øÿ -
ìó íó þëäöðäö? Áó ùàã äà ìöõòÿ ëèô
ôè êèð ëÿð âàð. Áÿ çè òÿä ãè ãàò ÷û ëàð Ñûì -
êî íóí áó ùÿ ðÿ êÿ òè íè áþéöê ñÿùâ
îëà ðàã ãèé ìÿò ëÿí äèð äè ëÿð. Àíú àã áèð
ãèñì ñÿ íÿä ëÿ ðÿ ýþ ðÿ Ñûì êî Ðó ñèéà
âÿ Èíý èë òÿ ðÿ íèí äÿ ñ òÿéè èëÿ Ìàð Øÿ -
ìó íóí  áå ëÿ áþéöê áèð ãöââÿ è ëÿ
Êöðäöñòà íûí áó áþ ëý ÿ ñèí äÿ  äþâ ëÿò
ãó ðàú àü û íà èíàí ìûø äûð. Õöñó ñè ëÿ
Ì.Øÿ ìó íóí þëäöðöëìÿ ñèí äÿí ñî íðà
ëè äåð ëèéÿ ýÿ òè ðè ëÿí Ïå ò ðîñ, Ëî çàí
êîí ôðàí ñûí äà Êöðäöñòàí äà àñ ñó ðè ëÿð

ö÷öí áèð éå ðèí òÿé èí åäèë ìÿ ñè íè  èñ òÿé -
èð äè ëÿð.Òè ïèê Ôÿ ëÿ ñ òèí äÿ éÿ ùó äè ëÿ ðÿ éà -
ðà äûë äûüû Èñ ðà èë äþâ ëÿ òè êè ìè.

Èðà íûí àä ëû-ñàí ëû éà çà ðû âÿ øà è ðè Ìÿ -
ëèêöì-Øöàð ðàéè Áà ùàð "Ñèé à ñàë Ïàð òè ëÿ -
ðèí ãû ñà òà ðè õè" àä ëû êè òà áûí äà áå ëÿ éà -
çûð: "Ëî çàí" êîí ôðàí ñûí äà åð ìÿ íè Ïå ò ðîñ
Ëîí äî íóí äÿ ñ òÿéè èëÿ àñ ñóð âÿ êÿë äà íè ëÿ ðèí
ÿí êþù íÿ ìèë ëÿò ëÿ ðèí äÿí îë äóã ëà ðû, éóðä ëà ðû -
íûí èñÿ Ìî ñóë äàí Îñ ìàí ëû Êöðäöñòà íûíäàí
âÿ Èðàí Êöðäöñòà íûí äàí Óð ìèé àéà ãÿ äÿð
îëàí ÿðà çè íè îí ëà ðà âå ðèë ìÿ ñè íè, àé ðûúà þç ëÿ -
ðè ö÷öí áÿ ëèð ëè áèð ìÿð êÿç âÿ èãà ìÿ òý à ùûí
âå ðèë ìÿ ñè íè òÿ ëÿá åäèð äè ëÿð. Áó íóí ëà áèð ëèê äÿ
àñ ñóð ëà ðûí èíý èë òÿ ðÿ âÿ Ðó ñèéà ö÷öí ìöõòÿ -
ëèô õèä ìÿò ëÿð åò äèê ëÿ ðè íÿ âÿ åäÿú ÿê ëÿ ðè íÿ ñþç
âå ðèð äè ëÿð. Òöðêëÿ ðèí éöðöòäöêëÿ ðè ÷à áà ëà ðûí Ìàð
Øà ìó íóí þëäöðöëìÿ ñèí äÿ öçàã áèð ôè êèð éîõ -
äóð. Ùÿð íåúÿ  îëóð ñà-îë ñóí Ñûì êî íóí áó
ïëà íû èíý èë òÿ ðÿ âÿ Ðó ñèé à íûí Êöðäöñòàí äà
áèð àñ ñóð - åð ìÿ íè äþâ ëÿ òè ãóð ìàã ïëà íû íû
ïîç ìóø äóð. Úè ëî ìÿ ñÿ ëÿ ñè íèí éà òû ðûë ìà ñûí -
äàí ñî íðà 1919 -úó èëèí éà çûí äà Ñûì êî áþ -
ëý ÿ äÿ êè îòî ðè òå ñè íè àð òûð ìàã ìÿã ñÿ äè ëÿ ïëàí -
ëà ðû íû ùà çûð ëà äû. Òÿ á ðèç Óð ìèéà éî ëó íó þç
ùè ìàé ÿ ñè àë òû íà àë äû. 1919-úó èëèí ñîí ëà ðûí äà
Ñè ïà ùàí äà ðè Àçàì Àçÿð áàéú à íà âà ëè òÿé èí
åäèë äè. Ñè ïàù ñà ëàð Çèéà-óä Äåâ ëÿ àäûí äà áè -
ðè íè Óð ìèéà ùà êè ìè îëà ðàã ýþí äÿ ðèë ìèø äèð.
Î, Ñûì êîéà ãàð øû äè ðÿí ìÿéÿ âÿ þç
ìöäà ôè ÿ ñè íè ÿë äÿ åò ìÿéÿ ÷à ëûø äû.

Àð äû var
Aðàøäûðäû: Òà ùèð ÑÖËÅÉ ÌÀN
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Kerry:  Têkçûna DAIŞ 
l i  Kobanê diyardare

Wezîrê Karê derve yê EmerîkaJohn Kerry
da xuyakirin ku rizgarkirina bajarê Kobanê ji
aliyê hêzên Kurdî ve û derkirina çejdarê DAIŞ

ji bajêr bi hevkariya bi piştevaniya balafirên
hêzên hevpeymana navdewletî bûyerek
diyardar bû di şerê li dijî terora DAIŞ. Kerry di
kongireyek rojnamevanî de ligel wezîr karê
derve ya Maksîks Xosiyê Antonyo Mîdî û
wezîrê karê derve ya Kenada John Bêrd li
bajarê Boston a Emerîka got; Çekdarên tun-
drew naçar bûn li têkçûna xwe mûkir bên.

Kerry wiha berdewan kir: Hêşta gelek tişt
mane bêne kirin, DAIŞ her dem tekez dikir ku
Kobanê bû wê sembole û armanceke strate-
jîke. Û wiha pê de çû: Derkirina wan ji Kobanê
tê wateyê ku ev yek gelekî girîngeû divê kes
xwe di vê yekê şaş neke, emê her dem ji bo
rêxistinên radîkar û tundrew ên sînoran nas-
nakin rawestînin serî li heman mekanîzmeyan
bidin ta em desthilardariya zagonan bisepî-
nine. Ji aliyekî din ve General Jêms Têrî roja
şemiyê bi beyannameyekê ku ji aliyê Penta-
gon ve hate balav kirin got; Hêzên Kurdî û bi
piştevaniya hêzên me yên esmanî bajarê
Kobanê vegerandin, ev yek diçespîne ku
propaxandayên dibjên DAIŞ têk naçe valane.

Her wiha tekez kir ku: Hêzên hevpeymanê
dê berdewam bin di şerê li dijî DAIŞ de. Rêx-
istina terorê DAIŞ li bajarê Kobanê ya
Rojavayê Kurdistanê ji roja derketî ser qada
şer li Sûriyê ji 2013`an ve, rastî têçûna xwe ya
herî mezin hat, piştî 4 mehan ji şerê dijwar
hêzên YPG`ê, YPJ`e, Yekîneyên Şemis El-
Şîmal û Hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê bi
piştevaniya êrişên balafirên hêzên hevpey-
mana navdewletî DAIŞ ji bajarê Kobanê
derkirin. PUKmedia / Skynews

Kantona Cezîrê dema
hilbijartinan diyar kir

Hewlêr (Rûdaw)- Desteya Cîbicîkar a Kan-
tona Cezîrê pêşinyar kiriye ku roja 13ê Adara

2015an hilbijartinên şaredariyê li Kantona
Cezîrê bên kirin. Serokê Desteya Pêwendiyên
Derve ya Kantona Cezîrê Salih Geddo ji
Rûdawê re ragihand: “Desteya Cîbicîkar a
Kantona Cezîrê pêşinyar kiriye ku roja 13ê
Adara 2015an hilbijartinên şaredariyê li Kan-
tona Cezîrê bên kirin.” Geddo da zanîn ku, ev
pêşinyar di civata duhî ya Desteya Cîbicîkar
de hatiye kirin û diyar kir ku biryar e îro
yekşemê Encumena Yasadananê û Komsy-
ona Bilind a Hilbijartinan bicivin da ku vê pêşin-
yarê guftogo bikin û wê yekê pesend bikin.
Serokê Desteya Derve wiha got: 

“Hilbijartin wê li pêş hemû pêkhateyên
siyasî û civakî û netewî li Kantona Cezîrê
vekirî bin.” Geddo wiha domand: “Roja 5ê vê
mehê Lêvegera Siyasî wê bicive û em hêvî
dikin ku hemû aliyên lêvegerê beşdarî van
hilbijartinan bibin.” Salih Geddo aşkere kir ku,
“Wê hilbijartin li hemû deverên aram li Kantonê
û di nav de jî taxên bajarê Heseke yên di bin
kontrola hêzên Kurdî de, bên kirin.” Piştî ku
kantona Cezîrê di 22ê meha Çile ya sala borî
de hatibû ragihandin, biryar bû ku hilbijartin di
nava 3ê mehan de bên kirin.

Hewlêr (Rûdaw)- Serokê
Herêma Kurdistanê Mesûd
Barzanî bersiva peyama
cîgirê xwe Kosret Resûl a
mizgîniya serkeftina Hêzên
Pêşmerge li Kerkûkê, da.
Cîgirê Serokê Herêma Kur-
distanê, Kosret Resûl Elî duhî
di peyamekê de ji bo Serokê
Herêma Kurdistanê Mesûd
Barzanî û gelê Kurdistanê
ragihand, Hêzên Pêşmerge di
şerê Kerkûkê de serkeftin
bidest xistine û pêşve jî çûne.

Kosret Resûl Elî di peya-
ma xwe de mizginiya serkeft-
inê dabû û wiha gotiye: “Ez
hez dikim mizginiya serkeftina
Pêşmerge di şerê du rojên

borî yê li dijî terorîstên DAIŞê
de bidim we. Ev serkeftin bi

xwîna gellek fermande û
pêşmergeyên qehreman hat
tomarkirin.”

Barzanî îro peyamek
belav kir û tê de bersiva peya-

ma cîgirê xwe da û wiha got:
“Mizgîniya serkeftina Hêzên

Pêşmerge ya li eniya Kerkûkê
li ser terorîstên DAIŞê dilê
hemû kurdistaniyekî xweş
kiriye. Spas ji bo xwedayê
mezin, spas ji bo

pêşmergeyên me yên qehre-
man û destê hemû aliyekî
xweş be.” Serokê Herêma
Kurdistanê di peyama xwe de
wiha dijbêje: “Silav ji bo canê
pakê şehîdên me yên qehre-
man ku bi xwîna xwe
bergiriyê li ax û kerameta Kur-
distanê kirin. “ Barzanî wiha
domand: “Hêviya başbûnê ji
bo birîndarên şerên eniya
Kerkûk û hemû einiyên din ên
şerê li dijî terorîstan, dixwaz-
im.” Serok Barzanî di bersiva
xwe bo Kosret Resûl Elî dibê-
je: “Ji bo wê tevgera ku we kir
spas û pêzanînên min ji bo
cenabê we û hemû fermande
û pêşmergeyên wêrek heye,
ku we ew terorîst şikand in.
Destên we sax bin.”

Cîgirê serokê Herêma
Kurdistanê Kosret Resûl Elî
sebaret bi serkeftinên hêzên
Pêşmergeyên Kurdistanê  li
bereyên çeng û têkdana
terorîstên DAIŞ peyamek
aresteyî Serokê Herêma Kur-
distanê Mesûd Barzanî kir,
eve deqa peyamê: 

Bi Navê Xudayê Mezin û
Mihrîban

Birêz serokê Herêma Kur-
distanê-Kak Mesûd Barzanî

Cemawerên Kurdistanê
yên xweragir

Silavek gerim..
Bi min xwşe mûjdeya

serkeftina hêzên pêşmerge -
yên Kurdistanê di şerê du
rojên dawî de li dijî li terorîstên
DAIŞ de, me encam da bi we
rabighînim,  ku bi xwîna çen -

dîn Fermande û Pêşmer geyên
qehreman hate tomar kirin jê:

1- Lîwa Husên Mansur -
Fermandarê hêza 2 piştevanî

2- Emîd Şêrgo Fatîh - Fer-
mandarê lîwaa Kerkûkê

3- Eqîd Narîman Doşka -
Fermandarê fewc di lîwaa sê
ya teybet bi cîgirê serokê
Herêmê

4- Eqîd Şêrzad Zenge –
Cîgirê fermandarê lîwaa 134
a hêzên 70

Bi ew dîmenên mêrxasiyê
û bi beşdarbûn û tekoşîna
çendîn fermande û Pêşmer -
geyên qehreman ên giyana
xwe dan ser destê xwe, hemû
ew navçeyên ketibûn bin kon-
tirola terorîs tên DAIŞ de,
jinûve hatine azad kirin. Bi vê
helkeftê jidilve pîrozbahî li

xelkî Kurdistan, kesûkarên
şehîdên nemir û pêşmer -
geyên qehreman dikim, û
divê dujmin baş bizanibin ku

dema nêzî Kerkûkê bibin dê
bi agirê Baba Gurgur bisotin,
ji ber ku Kerkûk ne wer
pariyeke hesane, emê wan
bifetisînin, em parastina her
bostekê ji xaka pîroz a Kur-
distanê bi erkê xwe dizanin û

li Kurdistanê cih ji şevşevokan
û terorîstan re nîne.

Bijî Kurd û Kurdistan
Bo şehîdan nemirî û ser-

berzî
Rû reşî û neman bo

terorîstan
Kosret Resûl Elî
Cîgirê Serokê Herêma

Kurdistanê
PUKmedia / Pukpb

Kobanê di dîroka
berxwedana Kurdistanê de
destaneke mezin e. Her wiha
Kobanê di dîroka
parastina rûmeta
mirovahiyê de jî xwedî
cihekî gelekî bi qedr û
qîmet e. Kobanê çiqas
ji bo berxwedana kur-
dan û parastina
rûmeta mirovahiyê
destanek be ev qas jî
têkçûna siyaseta
kevneperest a dijmi-
nahiya azadiyê dike,
ye. Ji bîr naçe û gerek tu carî
neyê jibîrkirin ku çend caran
Serokomar Erdogan
mizgîniya reş a têkçûna
Kobanê da cîhanê.

Li hemberî hemû derfetên
hêzên hovane canfîdayên jin
û mêr bi qehremaniyeke
gelekî mezin di 134 roj
berxwedaneke dîrokî dan û
Kobana rengîn azad kirin.
Azadiya Kobanê bû mizgîniya
şahiya hemû kurdan û hemû
dostên mirovahiyê, ye. Bakur,
Başûr, Rojhilat û Rojava bûn
yekdil. Serxet û binxet bû yek

ax û yek axîn. Ji her çar
parçeyên Kurdistanê bi sedan
şehîd hatin dayîn û bi hezaran

birîndar çêbûn. Lê gelê kurd li
hemberî hovîtiyê serê xwe
netewand. Ji aliyekî ve welat
parastin û ji aliyekî ve jî
rûmeta mirovahiyê. Îro şahî
ye, şahiya azadiya Kobanê
ye. Lê siyaseta Enqereyê
cardin durûtiya xwe berde-
wam dike. Ji aliyekî ve
Serokwezîrê tirk Davutoglu
silav li Kobanê dike.

Lê ji aliyê din ve jî Seroko-
mar Erdogan dijminatiya xwe
didomîne. Îro Serokomar
Erdogan xemgîn e. Ji ber ku
hemû kurdistanî bi azadiya

Kobanê şad in. Mixabin Erdo-
gan careke din wehşeta
DAIŞ’ê diparêze û dibe
hevkarê xemgîniya dijminê
mirovahiyê. Êrîşa DAIŞ’ê li

ser Kobanê derfeteke
mezin da hemû
mirovahiyê ku di
berxwedana parastina
rûmeta mirovahiyê de
cihê xwe bigirin.
Enqere û bi taybetî jî
Erdogan ev fersenda
zêrîn bi kar neanîn û
bûn hevkarê DAIŞ’ê.
Ku Enqere ev fersenda
zêrîn bi kar baniya îro

ew jî dikaribû biba hevkarê
dîlana azadiyê û ev hevkarê
dîlana azadiyê jî wê biba
bingeha çareseriyê li bakurê
Kurdistanê. Lê azadiya
Kobanê careke din
fersendeke mezin e ji bo ku
Enqere siyaseta xwe ya li dijî
Rojava biguherîne û rûpeleke
nû di navbera Enqere û Roja-
va de vebe. Nîşana guhertina
siyaseta Enqereyê jî wê di
xebata avakirina Kobanê de
derkeve holê… Helbet kêf û
şahiya azadiya Kobanê mafê
kurdan e lê belê şehîd û

parastina hevpar jî divê tu
caran neyê jibîrkirin.

Azadiya Kobanê di xebatê
de rûpeleke nû vekiriye ji niha
û şûnde ev berpirsyarî dikeve
li ser milên hemû kurdan. Ev
xebat jî ji nû ve avakirina
Kobanê ye ji ber ku Kobana
rengîn mixabin di şer de
wêran bûye û ji bo wê jî divê
ku ji nû ve were avakirin. Ji
Bakur heta Başûr hemû Kur-
distanê bi hemû derfetên xwe
ji bo ku birîna Kobana rengîn
were dermankirin divê rabe
ser piyan. Ji aliyekî ve
Kobanê were avakirin û ji
aliyê din ve jî kesên ku pen-
aber bûne bikarin vegerin ser
axa xwe. Siyaseta Enqereyê
çi dibe bila bibe serkeftina
Kobanê da nîşankirin ku kurd
yekbin û partiyên kurdan bi
hev re di nava tifaqê de bin
azadiya hemû Rojava hêsan
e û gelek nêz e. Girîngiya herî
mezin berdewamiya tifaqa
kurdan e. Berdewamiya tifaqê
jî bi berdewamiya parastina
hevpar ve girêdaye. Spas ji
bo hemû hêz û tevgerên hev-
par ên parastina Kobanê.

PUKmedia 
Piştî ku Hêzên Pêşmerge li

eniya Şingalê serkeftinên
mezin bidest anîn û li wir çek-
darên DAIŞê bêhêz kirin, niha
fermanderekî Hêzên
Pêşmerge li wir dibêje ku,
Hêzên Pêşmerge di rewşa
amadebaşiyê de ne û tenê li
hêviya fermanê ne da ku êriş

bikin û tevahiya Şingalê rizgar
bikin. Qasim Şeşo Ferman-
darê Hêzên Pêşmerge li Şin-
galê ji malpera KDP.info re rag-
ihand: “Li bajarê Şingalê û der-
dora wê carna çekdarên
DAIŞê êriş dikin lê Hêzên

Pêşmerge hemû bilindahî û
cihên setratejîk xistine destê
xwe de û her zû bi tundî bersi-
va wan didin.” Şeşo wiha got:
“Her carekê ku çekdarên
DAIŞê êriş dikin rastî bersiva
me tên û duhî me 12 çekdarên

wan kuştin û 28 jî birîndar
kirin.” Wî fermandarê Pêşmer -
ge tekez kir ku, “Hêzên
Pêşmerge di rewşa amade-
başiyê de ne û tenê li hêviya
fermanê ne da ku êriş bikin û
tevahiya Şingalê rizgar bikin.”

Barzanî bersiva Kosret Resûl da

Kosret Resûl:Dujiminê nêzî Kekrûkê bibe wê bi agirê Baba Gugrgur bisote

"DÎLANA AZADİYÊ" -Kobanê

Pêşmerge ji bo êrîşek mezin hêviya fermanê ne
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P ê ş m e r g e  ê r î ş  d i k e  
gundên Kobanê rizgar dibin

Fermandarê Hêzên Pêşmerge li Kobanê
Emîd Muslih Zêbarî ragihand ku, heta niha 14
gundên Kobanê hatine rizgarkirin û niha 2
gundên din dorpêçkirîne. Herwiha tekez kir ku
Pêşmerge li Kobanê ji bilî ku piştevaniya şer-
vanên YPGê di rizgarkirina Kobanê bi çekên

xwe yên giran, niha ligel şervanan êriş dikin û
gundan rizgar dikin. Emîd Muslih Zêbarî  Fer-
mandarê Hêzên Pêşmerge li Kobanê ji malpera
KDP.info re ragihand: “Piştî ku bajarê Kobanê ji
aliyê hêzên kurdî ve hatin rizgarkirin niha me
dest bi azadkirina gundên herêma Kobanê
kirine û heta niha jî me 14 gund rizgar kirine.
Herwiha niha me 2 gund dorpêçkirine.” Wî fer-
mandarê Pêşmerge wiha domand: “Niha Hêzên
Pêşmerge di rewşa êrişkirinê de ne, û tenê
çeperên DAIŞê topbaran nakin, lê belê mil bi
milê şervanên YPGê êriş dikin û vê yekê hiştiye
ku destkeftên mezin bi dest werin.”

Muslih Zêbarî wiha got: “Me hinek navçeyên
setratejîk rizgar kirine ku êdî terrorist nema
Karin êriş bikin û berdewam direvin. Niha em û
şervan pêşve diçin da ku herdu gundên Tilhalib
û Kîkan azad bikin.”

Hevpeymanê li nêzî Tilafer
karwanek maşînên DAIŞ
b o m b a r d u m a n  k i r

Jêderekê ji nav parêzgeha Nînewa da xuya
kirin ku balafirên hêzên hevpeymana nav -
dewletî li nêzî qeza
Tilafer karwaneke
maşînên rêxistina
terorê DAIŞ bombar-
duman kir. Çav -
kaniya ku nexwest
navê ji eşkere bibe bi da xuyaniyekê ji PUKme-
dia yê re ragihand ku li nêzî qeza Tilafer bal-
afirên hêzên hevpeymanê karwanek ji
otombêlên DAIŞ pêk tê ku bêtirî 20 terorîst lê
siwar bûn bombarduman kir û rûxand. Her wiha
duh balafirên hevpeymanê li taxa Qadîsiye ya
Tilafer civîneke terorîstan armanc girt û di enca-
ma bombardumanê de çendîn terorîst kuştin.

J i  b o  z a r o k e k î  ş e w i t î  
bangewaziyek lezgîn...

Bangewazî bo dost û xêrxwazên hêja: Laşê
şewitî yê Givarayê Qamîşlo li benda alîkariya we

ye.... Gîvara ku
zarokekî 12 salî ye, di
encama agirgirtina
konê wan li kampa
Barîka ya Erbetê ya
ser bi parêzgeha Silê-
maniyê, beşekî mezin
ji laşê wî yê nazik

şewitiye. Niha Gîvara li xestexaneya awarte li Silê-
manî tê dermankirin. Gîvara berî ku bişewite
nexweşê Otîzmê ye û nikare biaxive û derdê xwe
bêje. Ez wekî endamê Borda Rêkixirawa
Fawendê Hana Bo Alîkariya Zarokên Kurdistan li
Herêma Kurdistanê, min serdana Gîvara kir li xes-
texanê û alîkariya Fawndê Hana Gihande wî û
malbata wî, lê ev zaroka pêwîstiya wî ya berde-
wam bi alîkariyê heye, ji ber ku dê demek dirêj di
xestexanê de bimîne. Lewma em bi navê Fawndê
Hana bo Alîkariya zarokên Kurdistan
http://www.kurdistan-cf.com/ û ARCO - Rêkxirawa
Harîkariya Zarokên Penaber hemî xêrxwazan
dawetî alîkariya Gîvara û malbata wî bikin.

Bo pêşkêşkirina her alîkariyekê pêwendî bi
numera min bikin:

07701496245
Her weha hûn dikrin bi riya vê kontoya

bankê ya Fawndê Hana alêkariya xwe bighînin:
Bank: Handelsbankenkhandan14
Bic-kod: HANDSESS
IBAN:SE7160000000000678556458
clearingNr: 6501
Kontonumber: 678556458
Adress: Västertorg 3, 752 43 Uppsala

Mesûd Barzanî Serokê
Kurdistanê pêşwaziya Fale
Feyaz Şêwirmendê Asayîşa

Nîştîmaniya Iraqê kir.
Di destpêka hevdîtinê de

Fale Feyaz Şêwirmendê

Asayîşa Nîştîmaniya Iraqê ji
bo wan serkeftinên hêzên
Pêşmergeyên Kurdistanê li
bereyên ceng de dijî rêxistina
terorîstiya Da'îş bi dest ve
aniye pîrozbahiyê li Serok
Barzanî kir û rola serkirdayetî
û amadebûna Serok Barzanî
ya li bereyên ceng de bilind
nirxand û bi sedemekî yeka -
lîkerê serkeftinên Pêşmerge
li dijî Da'îş da zanîn. Li
hevdêtinê de rewşa meydanî
ya bereyên rûbirûbûna
terorîstên Da'îş û her wiha
serkeftinên hêzên Pêşmer -
geyên Kurdistanê xistin ber

behs û di derbarê şikestên
rêxistina terorîstiya Da'îş li
parêzgeha Enbar û Diyala jî
guftûgo kirin.

Her li vê kombûnê da
tekez li ser azadkirina hemû
navçeyên jêr desthilata Da'îş
û yarmetîdana koçberan ya ji
bo vegerandina wan ya cihên
wan kirin. Li beşekî dinê vê
kombûnê da çawayiya
rûbirûbûna terorîstan li qon-
axên pêşde û peywendiyên
siyasî û hevkariyên emnî û
serbaziyên di navbera Herê-
ma Kurdistanê û Bexdayê de
hatin nirxandin.

Di hevdîtinekê de ligel
Serokwezîrê Kurdistanê
Nêçîrvan Barzanî de, Baly-
ozê Amerîkayê li Iraqê jibilî
diyarkirina dilxweşiya xwe,
pîrozbahiya serkefinan li
Hêzên Pêşmerge kir û
xemîgîniya xwe bo malbatên
şehîdan diyar kir. Herwiha
tekez kir ku, welatê wî li ser
piştevania Kurdistanê berde-
wam dibe

Balyozê Amerîkayê li
Iraqê Stîward Conz îro beriya
nîvro serdan Serokwezîrê
Hrêma Kudistanê Nêçîrvan
Barzanî kir.

Di wê hevdîtinê de,

pêwendiyên Herêma Kudis-
tanê û Amerîkayê, rêkeftina

dawî ya di navbera Hewlêr û
Bexdayê de, pêşhatên dawî
ên şerê li dijî DAIŞê,

alîkariya Amerîka û hevpey-
maniya navdewletî bo Herê-

ma Kurdistanê, qonaxên bên
ên şerê Mûsilê û azadkirina
wî bajêrî, hevkarî û heva-

hengiya di navbera hêzên
Iraqê û Hêzên Pêşmerge de,
herwiha çend pirsên din hatin
nirxandin. Balyozê Amerîka -
yê li Iraqê jibilî diyarkirina
dilxweşiya xwe, pîrozbahiya
serkefinan li Hêzên Pêşmer -
ge kir û xemîgîniya xwe bo
malbatên şehîdan diyar kir.
Herwiha tekez kir ku, welatê
wî li ser piştevania Kurdis-
tanê berdewam dibe. Herwi-
ha Serokwezîrê Kudistanê jî
spasiya Balyozê Amerîkayê li
Iraqê kir li ser wê serdanê û
pesnê Amerîka û hevpeyma-
nia navdewletî jî kir û daxwaz
jî kirk u zêdetir alîkariyê leşk-
erî û miovî pêşkêşî herêma
Kurdistanê bikin.

Li gora nûçeyaka kdp,info
radigihîne,Şêwirmendê Enc-
umena Asayîşa Herêma Kur-
distanê Mesrûr Barzanî dibê-
je ku, % 90ê şerê li dijî DAIŞê
Pêşmerge dike û tenê % 10ê
çekan gihiştiye me.

Malpera Bloombergview
di raportekê nivisandiye ku
ligel serkeftinên vê hefteyê
yên Hêzên Pêşmerge li ser
çekdarên DAIŞê, dibe ku
Amerîka û Iraq çek û pêdi-
viyên leşkerî ji Hêzên
Pêşmerge yên ku bi rastî ew
in ên ku şer dikin, lê li gorî
çavdêrên kurd, Hêzên
Pêşmerge ku şerê bejayî li
dijî DAIŞê dikin, lê kêmasiyên
wan ên çek û teqemeniyan
hene. Helbet serkeftinên
berdewam ên Hêzên
Pêşmerge wê yekê ji me re
diyar dikin ku pêwîst e Iraq û
Amerîka çekên bêtir û baştir ji
Hêzên Pêşmerge re bişîne, lê
heta niha ew pêngav bicîh
nehatine. Malpera Bloomber -
gview hevpeyvînek ligel
Şêwirmendê Encumena
Asayîşa Herêma Kurdistanê
Mesrûr Barzanî pêk aniye û
dibêje, di wê hevpeyvîna ku li

navenda operasyonên li
sînorê Iraq û Sûriyê de hatiye
pêk anîn û di wê hevpeyvînê
de Mesrûr Barzanî
ragihand ku, di çend
mehên borî de, tenê 4
caran keresteyên leşk-
erî ketine destê me de.
Niha kêmasî sereke ya
Hêzên Pêşmerge
kêmasiya çek û teqe-
meniyan e û tişa ku ji
me re hatiye şandin
negihîştiye asta pêwîst
û asta ku ji me re lazim
e. Wê malperê li ser
gotinên Mesrûr Barzanî dibê-
je gotinên Barzanî pir girîng
in, ji ber ku li gorî rêkeftina di
navbera Hewlêr û Bexdayê
de gerek Bexda 1 milyar
dolar ji Hêzên Pêşmerge re
şandiba, lê Mesrûr Barzanî ji
wan re gotiye ku heta niha
Bexda tiştek ji wan re
neşandiye. Herwiha wê
malperê amaje bi wê yekê
kiriye ku Mesrûr Barzanî kurê
Mesûd Barzanî Serokê Herê-
ma Kurdistanê ye û neviyê
rêberê rohî yê neteweya kurd

Mistefa Barzanî ye. Herwiha
Mesrûr Barzanî piraniya
dema xwe li eniya şer derbas

dike û li hêla pêşî ya şer e.
Malpera Bloombergview

bi rêya wê hevpeyvînê ji
cîhanê re dibêje ku bi rastî
tişta wan dîtiye, lib a kurdan
Pêşmerge pir girîng in ji ber
ku moralê kurdan bilind dikin
di şerê li dijî DAIŞê de, herwi-
ha çekên pêşketî yê amerîkî
ketiye destê çekdarên DAIŞê
de, ku bi rêya artêşa Iraqê ji
wan re maye û Hêzên
Pêşmerge çekên wan ên nû
kêm in. Mesrûr Barzanî ji wê
malperê re gotiye ku Amerîka

10 salan hêzên Iraqê perw-
erde kirine, lê tevî wan çekên
pêşketî tenê di nava 10

seatan de artêş şikest
û çek ketin destê
DAIŞê de.

Mesrûr Barzanî
dibêje: “Emê guman
bikin ku dibe ku ew
nedana çekan bo
Hêzên Pêşmerge, bir-
yareke siyasî be, ku
divê çi çek gerek
têkevin destê
Pêşmerge de, ji ber ku
ew ne pirseke teknîkî

ye. Helbet ew setratîjiyeta
Amerîkayê ye ku bi rêya Bex-
dayê alîkariyên leşkerî ji Kur-
distanê re dişîne. Ew biryara
Amerîka wek xwe ye û
nehatiye guherin ku divê
Bexda biryara şandina çekan
bo Kurdistanê bide.”

Şêwirmendê Encumena
Asayîşa Herêma Kurdistanê
Mesrûr Barzanî di wê
hevpeyvînê de ragihand ku,
% 90ê şerê li dijî DAIŞê
Pêşmerge dike û tenê % 10ê
çekan gihiştiye me.

Serokê Giştî yê PAKê
Navenda Giştî ya HAKPARê
Zîyaret Kir. Di vê derbarê de
Buroya Çapemenî û Rage-
handinê ya PAKê dax-
uyaniyek belavkir.
Îro(30.01.2015) li Enqerê
Serokê Giştî  yê Partîya
Azadîya Kurdistanê(PAK)
rêzdar Mustafa Özçelik li gel
Cîhgirê Serokê Giştî yê PAKê
rêzdar Kasım Ergün û
heyeteke PAKê, serîlêdana
navenda Giştî ya HAKPARê

kir. Di vê zîyaretê de, Serokê
Giştî  yê HAKPARê rêzdar
Fehmî  Demîr, û herdu Cîh-
girên Serokê Giştî yê HAK-
PARê rêzdaran Necatî
Bayram û Hasan Şeşeo -
gulları pêşewazîya heyeta
PAKê kirin. Serokê  Giştî  yê
PAKê rêzdar Özçelik, jiber
wazî feya   Serokayetîya  Giştî
ya  HAKPARê rêzdar Demîrî
pîroz kir. Herweha jibo pişt-
girîya HAKPARê di dema
damezrandina  PAKê de jî

spasiya xwe pêşkêş
kir. Rêzdar Özçelik,
di hevdu dîtinê de,
girîngîya dayin û
stendina di navbera
hêzên Kurd û Kurdis-
tanî  de anî zimanî û
got  ‘’Divê  naven-
deke xurt di vê derbarê de bê
hûna nindin’’. Serokê  Giştî  yê
HAKPARê  rêzdar  Fehmî
Demîr jî, spasî û pîrozbahîya
PAKê kir. Rêzdar  Demîrî  jî
got  ‘’Wek HAKPAR, ji da mez -
randina HAKPARê heta îro
em her amadeyî  tifaqên

hêzên Kurd û Kurdistanîyan
bûne.Û ji îro pê ve jî em
amade nin.’’ Hevdu dîtina
PAKê  û HAKPARê bi  atmos-
fereke  germ û dostane pêk
hat. 30.01.2015 Buroya
Çapemenî û Ragehandinê ya
PAKê

Divê hemû navçe ji DAÎŞê bêne pakij kirin

Divê Amerika arikariya zêdetir bike

Çekên pêwîst negihane pêşmerge

Ozçelik serdana HAK-PARê kirwww.a
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B e x d a y ê  d a x w a z ê n  
k u r d a n  q e b û l  k i r i n

Parlamentoya Îraqê di civîna xwe ya îro
(29.01.2015) de, pirojeqanûna budceya giştiya
sala 2015ê ya Îraqê pesind kir û hemû

daxwazên kurdan di wê qanûna budceyê de cî
digirin. Parlamentoya Îraqê pişka herêma Kur-
distanê ji budceya giştî 17%, budcdeya taybet
bo hêzên pêşmergeyê Kurdistanê, petrodolar
û destheqê kompaniyên neftê yên li herêma
Kurdistanê kar dikin di nav budceya giştiya
Îraqê de pesidn kirin. Weke tê zanîn ev cara
yekemîne parlamnetoya Îraqê van daxwazên
kurdan di qanûna budceya giştiya Îraqê de bi
awayekî zelal û vekirî pesind dike. Jiber
nakokiyên navbera aliyên siyasiyên îraqî û bi
taybetî nakokiyên navbera Hewlêr û Bexdayê
hikûmeta Îraqê sala 2014ê bê budcea derbas
kir û û serokwezîrê berê yê Îraqê Nurî Malikî
budceya herêma Kurdistanê û miaşê kar-
mendên Kurdistanê qut kirin.

 

DAIŞ serê rojnamevanê
Japon Keyncî Goto birî

Rêxistina terorê DAIŞ bi girte vîdyoyekê
kuştina dîlê Japon ê di deste bû ragihand.
DAIŞ ji kuştina dîlê
Japon, ji ber ku tevlî
hevpeymana nav -
dew letî li dijî DAIŞ
bûye,  hikûmeta Ja -
pon berpirsyar diyar
kir. Ronamevanê
Japonî Keyncî Goto,
Mijdara bihurî ji aliyê
çeteyên DAIŞ ve
hate revandin û berya bi demkê DAIŞ
welatiyekî wî jî kuşt. Ji aliyê xwe ve wezîrê
Berevaniya Japon Jeyn Nakatanî da xuya kirin
ku vîdyoya ser birînda rojnamevan Goto weku
diyare raste. Her wiha serok Emerîka Obama
bi beyannameyekê ragihand ku Emerîka kuşti-
na rojnamevanê Japon Keycî Goto bi tundî
şermezar dikin û dê Emerîka bi hevkariya ligel
hevpeymanên xwe berewam di şerê li dijî
DAIŞ de ta jinavbirina wê. PUKmedia / Ajans 

Li  Musi lê  şer  g i ran  e
Şevîdin û vê sibehê ve DAÎŞ bi hemû hêza

xwe êrîşê çeperên Pêşmergeyan dike. Li Eniya
Kerkukê êrîşê hinek
gundan kirin û her-
weha 3 xwekuj keti-
na nava bajarê Ker -
kukê. Pêş mer ge yan
hersê xwekuj kuştin
û êrîşên DAÎŞê şki-
nadin. Wezereta

Pêşmerge ragihand ku rewş li Kerkukê derdora
Kerkukê aram e û di bin kontrola pêşmerge de
ye. Herweha şevîdin DAÎŞ xwest ji rewşa
hewayî îstifade bike û erîşê hinek gundên  li
eniya Mexmûr û Gwerê kir. Li gora agahiyan
pêşmergeyan bi tundî bersiva van dan û ew
şûnde şkênadin. 

DAÎŞê îro sibehî demjimêr nehê sibehî erîşê
çeperên pêşmergeyan li dora Musilê kirin hewl-
dan ew nikta stratejik ku ketî destê pêşmerge
de ji destê wan derêxin. Lê Pêşmergeyan bi
tundî bersiva wan dan û ew mecbur bûn şûnve
vekişiyan. Balefirên hêzên hevpeymana deverê
bombebaran dikin û li gora agahdariyan şer hêjî
berdewam e. Çavkaniyek ji hêzên pêşmerge
ragihand ku: Heta niha hejmareke zêde ji çek-
darên DAIŞê hatine kuştin, di nav wan de
emîrek bi navê Ebû Zehra, lê heta niha me hej-
mara kuştiyên wan nasnekiriye.”

Navenda Nûçeyan- We -
zîrê Derve yê Amerîkayê
John Kerry ragihand ku,
kontrolkirina Kobanî pir
girîng e di şerê li dijî
DAIŞê de. Herwiha tekez
kir ku welatê wî berde-
wam dibe li ser operasy-
onên xwe yên asmanî.

John Kerry di civîneke
rojnamevaniyê de li
bajarê Bostonê yê
Amerîkayê ragihand:
“Serkeftina hêzên kurdî

yên bejayî li Kobanî
pêşkeftineke girîng bû di şerê

li dijî DAIŞê de, ku ew
pêşkeftin bi piştevaniya

operasyonên asmanî
yên hevpeymaniya
navdewletî bûn.” Kerry
wiha got: “Çekdarên
DAIŞê bi xwe dan pê
dan, ku ew şerê Kobanî
de li hember hêzên kurdî
hatine şikestin.” Wezîrê
Derve yê Amerîkayê
wiha domand: “Hîna
gellek kar hene ku
pêwîst e di şerê li dijî

DAIŞê de werin pêkanîn, lê
hemû dema Kobanî ji DAIŞê
re girîng bû û wek armanceke
setratejîk danîbû.” John Kerry
wiha got: “Derxistina DAIŞê ji
Kobanî pir girîng bû û hevpey-
maniya navdewletî dê heman
rêyan bikar bîne da ku
navçeyên din jî ji destê wê
derxîne.” Li gorî amarên Pen-
tagonê ji destpêka operasy-
onên asmanî yên balafirên
hevpeymaniya nav dewletî
heta niha, 700 êriş li dijî çeper
û navendên DAIŞê li Iraq û
Sûriyê hatine pêkanîn.

Piştî hefteya bihurî bajarê
Kobanê bi giştî ji terorîtên
DAIŞ hate paqijkirin û hate
rizgarkirin, proseya jinûve
avakirina Kobanê dest pê kir.

Roja şemiyê 31 / 1 /
2015`e bi kongireyek roj-
namevî ku ji aliyê hikûmeta
Rêvebiriya Xweser a kantona
Kobanê ve hate saz kirin  û
ligel ku rê dan 67 roj-
namevanên biyanî bikevine
Kobanê û wêneyên bajarê
wêrankirî bigrin, sazkirina
"Desetya jinûve avakirina
Kobanê" hate ragihandin.

Serokê encumena
cîbicîkar a kantona Kobanê
Enwer Muslin di kongira roj-

namevanî da xuya kirin
ku ji % 90 ji bajarê
Kobanê ji bû niştecih-
bûnê ne guncewe, her
wiha bal kişand ser bi wê
yekê ku bi tenê devera
rojavayê bajêr di
rewşeke baş de ye û
dibe ku piştî bête paqij
kirin em rê bidin
welatiyan vegerin malên
xwe. Muslin bang li sazî
û rêxistinên navdewletî û NY
kir ku destê alîkariyê dirêj
bikin û beşdarî proseya jinûve
avakirina Kobanê bibin, ji ber
ku Kobanê di şerê li dijî terora
DAIŞ sembola cîhana Azad
bû û li gorî vê yekê divê hemû

aliyî û rêxisitnên navdewletî
beşdarî proseya jinûve avaki-
rina wê bibin.

Muslim da xuya kirin ku ev
desteya hatî sazkirin dê
ziyana gihîştî kobanê bi giştî
binirzîne û diyar bike û got;
Kerasat mezine, beriya êriş bi

ser Kobanê de bê nêzî 200-
300 kes li Kobanê û gunde-

warên wê jiyan
dikirin koçber bûn,
hêşta li derûberê
Kobanê şere bi tey-
bet li ew xalên
stratejîk ên ji Kobanê
ve nêzên. Mulsim
her wiha tekez kir ku
mrtirisya mezin niha
ew`e ku nexweşiyên
jihev vedidin

belavbibine, ji ber ku bi sedan
laşên çekdarên DAIŞ li
kolanan mane û got; Me bang
li rêxistinên tendirustiyê yên
navnetewî kirin ku bên û ji bo
wan laşan çareseriyekê pey
da bikine.
PUKmedia / Şerq El-Ewsat

Kerkûk (Rûdaw)- Hêzên
Pêşmerge dîsa ew cih û
çeperên xwe yên ku ketibûn
destê DAIŞê de sitandin
û niha di bin kontrola
Pêşmerge de ne. Rêve-
berê Polîsên derdora
Kerkûkê Emîd Serhed
Qadir ji Rûdawê re ragi-
hand: “Tevahiya wan  cih
û çeperên başûrê
Kerkûkê, ku ketibûn
destê DAIŞê de, niha
dîsa ketine destê Hêzên
Pêşmerge de.”

Emîd Serhed Qadir

wiha got: “Di şerê sitendina
wan cihan de gellek çekdarên
DAIŞê hatin kuştin û termê

wan li cihê şer mane.”
Herwiha derbarê ziyanên

ku gihîştine bîrên petrolê yên
wê deverê, Emîd
Serhed wiha got:
“Ew karmendên ku li
derdora wan bîran
hatibûn dorpêçkirin,
hatin rizgarkirin, lê ti
agahiyên min nînin
ku ziyan gihîştiye
bîran yan na.”

Şeva Pêncşemê
li eniya başûrê
Kerkûkê, çekdarên
DAIŞê êrişek

berfireh li dijî Hêzên
Pêşmerge pêk anîn ku di
encamê de hinek çeperên
Pêşmerge ketin destê wan
çekdaran, lê Hêzên
Pêşmerge zû dest bi vedigerî-
na wan cih û çeperan kirin.
Çekdarên DAIŞê di wê êrişê
de li eniya başûrê Kerkûkê
karîbûn deverên Tilwerd,
Mekteb Xalid, Mela Ebdullah
û Meryem Begê bigirin lê
hêzên Pêşmerge di demek
kurt de dîsa ew dever ji wan
standin û niha jî di bin kontro-
la Hêzên Pêşmerge de ne.

Behsa wê yekê tê kirin ku
Bexda bo girtina Şingalê û
wan nevçeyên ku dikivin ser
sînorê Sûriyê dixwaze
hêzeke leşkerî bişîne Şingalê.
Fermanderekî Hêzên
Pêşmerge jî dibêje em li dijî
wê yekê ne û tekez dike ku
eger şandina wê hêzê bi
razîbûna Serok Barzanî û
Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî
nebe, bi ti awayekî ew nahêlin
ku ew hêz bê Şingalê.

Qasim Şeşo, Fermandarê
Hêzên Pêşmerge li Şingalê ji
malpera KDP.info re ragi-
hand: “Behsa wê yekê tê kirin

ku Bexda bo girtina Şingalê û
wan nevçeyên ku dikivin ser
sînorê Sûriyê dixwaze
hêzeke leşkerî bişîne Şingalê,
lê em wek Hêzên Pêşmerge
û xelkê navçeyê em rê nadin
hêzên Iraqê. Herwiha em rê
nadin ti hêzekê ku nêzîkî Şin-
galê bibe. Herwiha Şingal
dikeve navçeyên madeya
140 û li gorî yasayê Bexda
nikare hêza xwe bişîne wan
navçeyan.”

Wî fermandarê Hêzên
Pêşmerge wiha domand:
“Piştî rizgarkirina Celewla û
Sediyeyê ji çekdarên DAIŞê,

niha hêzên Iraqî naxwazin
derkevin û vê yekê kêşe ji
kurdan re çê kiriye, lewma

eger hatin Şingalê dê heman
kêşe çê bibe û bi hêsanî ji
navçeyê dernakevin.” 

Navenda Nûçeyan-
Hevpeymaniya navdewletî ya li
dijî DAIŞê ragihand ku wan
roja şemiyê 27 êrişên asmanî li
dijî çekdarên DAIŞê li Iraq û
Sûriyê pêk anîne. Di dax-
uyaniyekê de hêzên hevpey-
manan belav kiriye ku balafirên
wan 17 êrişên asmanî li dijî
navendên DAIŞê li Iraqê pêk

anîne ku 10 ji wan li bajarê
Kerkûkê bûne. Herwiha hêzên
hevpeymanan li Sûriyê jî 10
êrişên asmanî li dijî navendên
DAIŞê pêk anîne ku 8 ji wan li
derdora bajarê Kobanî pêk
hatine. Ev jî di demekê de ye
ku Amerîka roja pêncşema
derbasbûyî ragihandibû ku
hêzên hevpeymanan 31 êrişên
asmanî li dijî navendên DAIŞê
li Iraq û Sûriyê pêk anîne.

Kerry: Kontrolkirina Kobanî pir girîng bû

Prosya jinûve avakirina Kobanê dest pê kir

Çeperên başûrê Kerkûkê hemû ketin destê Pêşmerge de

Şeşo:Em nahêlin Bexda ti hêzekê bişîne Şingalê
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Şehîd radizê 

Evîna min 
a netewî 

Pêşeroja gelê minra
têkûz vejîne.

Welatekî bê sînor ra
Miletekî bindest û kole ra

Vejîna sînorêye
Heyîna min.

Berxwedana azayê
Ronahîya rizgarîyê

Îsrara serxwebûnê
Hebûna min.

Jîyana min a bê dawî
Serbestî û hetevîya gelê min
Navê min bûye 

dîroka zindî
Ji bo welatê min.
Buhar, havîn, zivistan, payîz
Li ser sîngê minra 

diherikin
Mînanî xwîna damarê min 
Cem û kanîyên welatê min
Vedijînin zindîyên 

niştimana min. 
Jîyana min 

a bêdawî
Bûye nefesa axa welatê min.
Dar, daristan 

gul gulistan 
Ên li ser axa welatê min
Li ser laşê min 

li ser laşê min
hêşîn

dibin
Û bi altindarî vedijîn.
Kevirê li ser serê min
Hertim bilind û evraye
Tu dem netewîya 
Li ber xaîn, xedar û dujmina
Mînanî çîyayê welatê min.
Gevirê li ser tirba min bûye 
Sembola berxwedana dîroka 

netewa min
Li ser kevirê sere min 

nîvsare:
«Raweste 

Raweste ey keça kurd
Ey lawê kurd

Li vir hebûna Kurdistanê 
Zindîkar û vejînkarê niştimanê
Mêrxasê azayê
Rizgardarê sînorê niştimanê
Dîroka azaya Kurdistanê
Zindîvanê Kurdistanê
Şerefa niştimanê
Şehîd radizê
Şehîdê Kurdistanê
Serê xwe li vir bitewîne.
Şehîd radizê.
Nav nîşana Kurdistanê
Şehîd radizê

Şehîd radizê…»
03.08.2008.

Serokê Kurdistanê Mesud Barzanî ji bo
serkeftina Pêşmerge li eniya kerkûkê
destxweşî li Pêşmergeyên Kurdistanê kir. Bi
vê minasebetê nameyek ji Kosret resul re
rêkir. Nameya Serok ji bo Kosret Resul:
Birayê birêz Cîgirê Serokê Herêma Kurdis-
tanê kak Kosrest Resûl Elî. Mizgîniya

serkeftina Hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê li
eniya Kerkûkê li ser terorîstên DAIŞê hemû
kurdistaniyek kêfxweş kir. Spas ji Xudayê
mezin re, spas bo Pêşmergeyên qehreman
û des tê hemû aliyekî xweş bê. Slav bo canê
şehîdên me yên qehreman, ku bi xwîna xwe
bergiriyê li ax û rûmeta Kurdistanê kirin.

hêviya başbûnê ji bo birîndarên
şerên eniya Kerkûkê û hemû
eniyên şerê li dijî terorîstan
dixwazim. Spas û pêzanîna min
ji bo cenabê te û hemû ferman-
dar û Pêşmer ge yên dilêr heye, ji
bo wê şiyana ku kirin di şikandin
û paşvekişîna terorîstan. Destê
we xweş bê.

Mesûd Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê

Çar meh û nîv bajarê Kobanê di bin
êrîşên DAÎŞ de hat bombebaran kirin. Bal-
afirên ABD û hevpeymanan jî ji hawa ve bi
sedan bombe bi ser de barandin. Bajar Ji
milkî ve êrîşên DAÎŞ, Ji milkî ve Pêşmerge, Ji
milkî ve şervanên Kurd û ji milikî din ve jî ji
ezmande bombê balafirên hevpeymanan li
ser bajarê Kobanê hatin reşandin. Bi her
awayî bajar hate felişandin, kevir li ser kevir
nema.Koban bû kavil rê,rêbar,û bingeha
bajêr tev têk çû, wêran bû. bi sed hezaran
kes koçber bûn. Bi deh hezaran kesan
Giyana xwe ji dest dan bi dehan pêşmerge,
şervan şêhîd bûn. Dilovaniya xwedê li giyana
wan be. Kesên şêhid nema vegerin. lê
peneberên Kobanê dê vegerin ser mal û
warên xwe. Ji bo gelê Kobanê ji nûve bicîh
bibin û dest bi jiyana xwe bikin ji wana re
pêdivî bi hewandin û debara xwe
(xanî,mal,rê sikak,kenalîzyon,av,elektirîk)
heye.Van pêdiviyên jiyanê, dê kî çêbik ê, dê
bi çi awayî, çawa tekûz bibin û pêk werin.Li
Kobanê jiyan dê ji nûve çawa bikevê rêya
xwe. Dema meriv li van hemû pêdiviyan di
fikirê di bînê çendî zor, zahmete. Kobanê bi
kesayet û malbat û bi kantonan ava nabe.
Dema dijminek êrîşî xaka meriv bike û bi ser
de jî ew xaka meriv di bin bandora dagirkerkî
din de bê. Ew gel li dijberî êrîşkeran  de bi
mêrxasî li ber xwe bidê û şerê êrîşkar bikê,di
encamê de xaka xwe, welatê xwe ji êrîşker-
an rizgar bikê , dijmin jî têk biçê. Lê meriv

careke din dagirkeriya berê qabûl bikê, ev ne
helwesteke raste, ew lehengî, şoreşgerî û
berxwedan hemî bê wate dibê. Di
berxwedanê de kesên ko mirin, şêhîd ketin ji
kîsê xwe diçê. Halbikî ya rast ew bû dema
DAÎŞ têk çû û  Koban rizgar bû, divabû Kurda
serxwebûna Kobanê ragihandiba, ji bin ban-
dora dijminê dagirkerî jî azad bibûna. Lê sed
heyf û mixabin ev pêk nehat. Kobanê û bi
hemî der û dorên xwe ve ma di bin rejîma

kevinde. PYD-PKK xwe bi katonan têr dîtin.
Gelên Kobanê yên peneber ji hisreta

welatê xwe dê vegerine ser mal û milkên
xwe. Ji bona Kobanî jiyana xwe berdewam
bikê, avadan kirina bajarê Kobanê pêvîste.
Avakirina Kobanê karê dewletê ye. Ji vî karî
re hêzake dewletê lazime, ew hêz jî li
Kobanê nîne,statûyeke baweriyê bidê nîne.
Ji ber ko mihatabekî bi dewletan Û şîrketan
re peymanan çêbikê nîne.Avakirina bajarê

Kobanê ne karekî biçûke. Divê ewlekarî,
bûtçe,proje temînat hebe. divê ko saziyek
yan jî dewletek vê ewlekariyê bidê di her
xalan de peymanan bi yên ko avadaniyê dikê
re çê bikê, mîsogeri yê bidê. Ya na tû dewlet
û şîrket Kobanê ji Kurda re ava nakin. Kan-
tonên rojava jî vî karî nikarin bikin. Ji ber ko
kantonan xwe sipartiya rejîma Sûriyê,Sûrî jî
dixwazê kantonan bifelişênê. Dewleta
herêmê jî ji ber hebûna kantonan,rejîma Sûrî
û fikr û ramanên,û vê stratêji ya xelet ya
PYD-PKK ê, dest û piyê wan tê girêdan, bê
îrade dimînin.

Li gorî van analizan xuya dikê ko li ber
avakirina Kobanê asteng û zahmetî gelekî
hene.A herî baş ew bû di encama şerî de,
dema DAÎŞ têk çû, Kobanê rizgar bû, hêzên
Kurd ya serxwebûna rojavayê Başûrê Kur-
distanê ragihadibûna yan jî bi herêma kurdis-
tana federe re hevkarî bikira ev nekirin. Kan-
ton jî nikarê bajarê Kobanê ava bikê. Û ev
derfeta wana jî tine ye. Dewlet, şîrket jî bi vê
rewşa negatîf dê nakevine vî karî û bi kan-
tona baweriyê nayînin. Dê temînat, pro-
tokol,peyman, bûtçe û ewlekariyê bixwazin.
Ji vê re saziya dewletê pêvîste. 

Bêyî van xalan ti dewlet, şîrket Kobanê
dê ava nekin.kanton jî nikarin misogeriyê
bidin. Avadankirina bajarê Kobanê ji van
sedeman zor û zahmete.  Em hemî gelên
Kurd bi rizgarbûyina Bajarê Kobanê kêfxweş
û şad bûn. Jiber van xalên rêzkirî em bi
goman in ko dê çawa û kî bajarê Kobanê ava
bikê!.      30.01.2015  

Li Tirkiye û Bakurê Kurdis-
tanê meha Hezîrana 2015ê
hilbijartinên parlementoya
Tirkiye çêdibin. Di van hilbijarti-
nan de her partieyek siyasî li
gora xwe hesabekî dike û xwedî
projeyekiye. Li gora dixweyê
projeya herî zelal ya AK-Partiyê
û serokkomarê Tirkiye tayib
erdogan e. Erdogan dixwaze
AK-Partî vê carê kêmasî 330
parlementera derêxe da ku
destura Tirkiye ya bingehîn
biguhere û herweha sistema
niha li Tirkiye heyî ji holê rake û
sistema serokatiyê bîne Tirkiye.
Bê goman ev babet cihê
gotubêjê ye. Yanî ji bo kurdan li
Bakur sistema îro heyî baştire
yan sisetema serokatiyê. Ev yek
dê gelek bê gotubêj kirin. Di
hilbijartinan de armanca HDPê

çîye? Di rastiya xwe de ev yek
ne zelal e. Tiştên di medyayê de
têne gotin û beyanên  berpirsên
HDPê radigihînin ne bingehînin. 

HDP biryar daye ku bi navê
partiyê bikeve hilbijartinan.Ji bo
HDP bikeve parlementoyê de
pêwiste baraja % 10ê derbas
bike. Niha li vê derê pirsek tê
holê. HDP eger bi berendamên
serbixwe bikeve hilbijartinan
vekiriye ku wê 35- 45 par-
lementeran derêxe. Ev yek
garantiye. Lê eger bi navê par-
tiyê bikeve hilbijartinan , ne kifşe
ka gelo wê baraja % 10ê derbas
bike yan na. Dema HDP ji %10
derbas neke parlementerekî jî
nikare derêxe û dengên HDP
piranî diçin ji bo AK-Partiyê.

Hinge garantî AK-Partî 330 par-
lementerî dertêxe. Baş e rastî li

vê derê pirs çiye? Çima HDP vê
yekê dike? Yan HDP û AK-Par-
tiyê li hev kiriye. Yan jî garan-
tiyek HDPê heye ku radeya
dengê xwe ji %10 derbas bike.
Tişta ku dixweyê bi vê siyaseta
îro û tifaqên HDPê çêdike herî
zêde dikare ji % 8 deng bigre.

Lêpirsîn û lêkolînên heta niha
têne kirin vê encmê dertêxe
holê. Ji herkesekî behtir HDP
dizanê ku baraja % 10 derbas
nake. Başe dê vê yekê çewe ji
raya giştire bide zelal kirin? Dê
çewe îdiayên ku Ocalan û Erdo-
gan li ser vê yekê li hevkirîn ji
holê rake û zêdeyî 2 milyon
deng bavêje avê. gelo ji dil HDP
bawere ku barajê derbas bike?
belkê jî di rojeva HDPê de tiştên
hene ku dizanin dê barajê der-
bas bikin. Eger vê yekê ji raya
Giştî re bikaribin bêjin  belkî îdi-
ayên têne kirin pûç bibin. Wek
din bi zanebûn dengên xwe ji bo
AK-Partiyê tavêjin.

30.01.2015
Dara Bilek

Melayê zimanzan
û helbestvan..
Melayê ku di bin ban-
dora helbestên
hevalê xwe
Cegerxwîn de şiyar û
serwextî derd, jan û
nexweşiyên civata
xwe bû û li ber şêx
Elaeddînê Xiznewî
rabû.. Mele, Sofî û
mirîdên şêx Elaeddîn jî, şerê wî
kirin, ew bi dînbûn û kufrê
tewanbar kirin û di encam de pir
êşiya.. Jiyanek bi kul, êş û keder
derbas kir.. Wî jî, ji kerba navê
xwe kir Pirêşan.. Werin, em wî
bibîr bînin û silavekê li giyanê wî
bikin. Berî 4 salan di roja
(25.01.2011) an de, Mele Nûriyê

Hesarî (Pirêşan), yê ku nav-
darekî ziman û helbesta kurdî a
kilasîk bû di nav Kurdên Sûriyê
de, ji nav me barkir.. Bi
koçkirina wî re stêrek geş û
bêdeng ji asmanê wêjeya Kurdî
rijiya.. Lê navê wî, bi bilndî di
rêza helbestvanên Kurd de tê
rojevê.. Wî jî mîna Cegerxwîn,

Palo, Tîrêj,
Berazî, Keleş,
Rewî.. navê xwe
bi berzbûn di
qada rewşen-
bîriya Kurdî de
tomar kir.. Û bi
xortî rêzgirtina
xwe di nav gel
de çesipand..
Erê, ew mîna

mirîdekî Barzanî bû.. Xemxurekî
ziman û rewşenbîriya Kurdî bû..
Bi ked û westandinê; hezkirina
xwe di dilê welatiyên xwe de
çand û navê xwe zindî kir.. Erê,
ez jî ji Yezdanê mezin bi hêvî
me ku cihê melayê Pirêşan
buhişt be. Wî navê xwe kir
PIRÊŞAN, ji ber ku ew di jiyana

xwe de pirr êşiya.. Erê pir êş,
jan, kul û derd dîtin.. Werin em
bi hev re kurtiyekê ji jînenîgariya
wî bixwînin: Mele Nûriyê Hesarî,
di 1934 an de li Hesara
Kercewsê çêbûye. Di nav Kur-
dan de bi naznavê Seydayê
Pirêşan dihat naskirin. Navê
diya wî Xanim e, navê bavê wî
Mele Yûsivê kurê Emer e. Emer
ji gundê Hêştirekê ji malbata
Etmanka, ji şaxê Elikan, ji herê-
ma Hevêrkan bû. Erê, Mele
Nûriyê Hesarî berî 4 salan ji nav
me koçkiriye, em jî bejna xwe ji
bîranîna wî re ditewînin.. Mala
wî buhişta rengîn be… Wêne:
Nivîskar Zeynelabdin Zinar,
Mele Nûrî û ez, li mala mala wî,
li Qamişlo.

Konê Reş, Qamişlo,
25.01.2015

Serok spasiya pêşmerge kir

Mele Nûriyê Hesarî (Pirêşan) 1934 – 2011

Kobanê hat rizgarkirin,lê dê kî ava bike

HDP ji bo çi wek partî dikeve hilbijartinê

Bêwar Barî Teyfûrî
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HDP Eş Genel Başkanı De -
mirtaş, AB üyesi 27 ülkenin
Büyükelçilik temsilcileriyle bir
araya geldi. HDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş,
Avrupa Birliği (AB) Dönem
Başkanı Letonya'nın Ankara
Büyükelçiliği ev sahipliğinde, AB
üyesi 27 ülkenin Büyükelçilik

temsilcileriyle bugün öğle yeme -
ğinde bir araya geldi. Yemeğe 19
ülke Büyükelçi, 8 ülke de Büyük -
elçi Vekili düzeyinde katıl dı.

ÇÖZÜM SÜRECİ VE
KOBANÊ DE GÜNDEMDEYDİ

İki saati aşkın süren ve HDP
Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürk -
çü'nün de eşlik ettiği toplantıda;

Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci,
demokratikleşme, seçimler, çö -
züm süreci, Suriye ve Kobanê
özelinde yaşanan böl ge sel ge -
lişmeler ele alındı. Top lantıda
Avrupa'da yükselen ırkçılık, İsla-
mafobi tehlikesi ve DAİŞ gibi
katliamcı örgütlerin yarattığı teh -
ditlerin de konuşulduğu öğrenildi.

Amerika Birleşik Devleti
(ABD) Dışişleri Bakanı John
Kerry, IŞİD’e karşı savaşta
Kobani’nin yeniden kontrol
edilmesinin bir “dönüm noktası”
olduğunu söyledi. John Kerry,
ABD’nin Boston vilayetinde,
Kanada ve Meksika Dışişleri
Bakanları’yla düzenlediği basın

toplantısında, IŞİD örgütünün
Kobani’de uğradığı hezimetinin
önemli olduğunu vurguladı.

IŞİD’e karşı yapılacak daha
çok iş var diyen Kerry, “Koban-
i’nin IŞİD’ten temizlenmesi
önemliydi. 

Orada kullanılan benzeri
aracılarla, diğer bölgelerde de

IŞİD’i püskürteceğiz” dedi.
Pentagon’un açıkladığı resmi

verilere göre, 2014’ün Ağustos
ayından şu ana kadar IŞİD
mevzilerine 700’den fazla hava
saldırısı düzenlendi. Kürt güç-
leri, 26 Ocak günü Kobani’yi
IŞİD’ten temizleyerek kentte
kontrolü ele geçirmişti. Rudaw

Ortadoğu’da yeni ve genç bir aktör de
sahneye çıktı: Kürdistan. Kürdlerin bu den-
klemdeki rollerinin niteliğini belirlemede
tabii ki uluslar arası güçlerin etkisi olacak-
tır fakat asıl belirleyici Kürdlerin kendisi
olacaktır.

Türkiye'nin hırsı ve izlediği irrasyonel
Ortadoğu politikası, bugün Ortadoğu'da
akan kanın hiç şüphesiz en büyük nedeni-
dir. Sömürülecek bir Sünni Arap
coğrafyasını yaratmak için Suriye, Mısır ve
Irak'ta hesapsız kitapsız birtakım
angajmanlara giren Türkiye’nin yeni
iktidarı Arap sokaklarının sempatisi-
ni kazanmak için Filistin Meselesini
alelade bir popülist ve İslamcı dille
her gün, bulduğu her fırsatta işledi.
Geç kalmış emperyalist hedefleri
için anti- emperyalist bir jargon kul-
lanarak Batı karşıtı öfkenin
taşıyıcılığına soyundu. Protestan
ahlaklı yeni yetme yeşil sermayeye
Ortadoğu ve Afrika’yı Batının elin-
den tekrar alıp sömürülecek
coğrafya olarak hedef gösteriyordu.
Doğrusu bu, Türkiye dış politikasın-
da yeni bir paradigmaydı. Geleneksel
Kemalist dış politika ürkek, suya sabuna
dokunmayan, Batının kendileri için çizdiği
sınırlara riayette kusur etmeyen ve ismini
de yurtta sulh cihanda sulh olarak isim-
lendiren Türk dış politikası, artık meydan
okuyan, dikleşmeyeceğiz ama dik dura-
cağız sloganlarıyla tam bir paradigma
değişimine uğruyordu. Bu paradigma
değişiminin en tecessüm hali cumhur-
başkanlığına seçilen Erdoğan’ın Çankaya

Köşküne gitmeyip yeni bir saray yap-
masıdır ve bu saraya da bu paradigmaya
uygun verdiği isimdir: Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi. Yani yeni paradigmanın ismi Kül-
liye Paradigması'dır diyebiliriz artık.
Türkiye’nin Arap baharından istifade
ederek Ortadoğu’ya bu müdahalesi ilk
etapta Batı tarafından pek anlaşılmadı.
Batı, Türkiye’nin yine kendilerinin çizdiği

sınırlar çerçevesinde hareket edeceğini,
farklı bir ajandasının olamayacağını
düşünüyordu. Bu nedenle ilk etapta
Türkiye’yi sadece desteklemediler aynı
zamanda teşvik de ettiler. Fakat daha
sonra Batı durumun farkına vardı ve frene
bastı. Aslında sadece Batı rahatsız
olmamıştı. Suudi Arabistan da ciddi anlam-
da rahatsız olmuştu. Türkiye’nin Arap
dünyasının önderliğine soyunması
geleneksel Arap milliyetçilerin kabul ede-

bileceği bir şey değildi. Batı ve Suudi Ara-
bistan Türkiye’nin bu müdahalesini boşa
çıkarmak için önce Mısır’da sonra da
Suriye ve Irak’ta karşı müdahalede bulun-
dular. Böylece beklenmedik yeni bir blok
ortaya çıktı. Batı ve Arap milliyetçileri
bloğu. Türkiye bir anda Ortadoğu’da çıban
başına döndü. Batı sadece Türkiye ’nin bu
emperyalist müdahalesinden rahatsız

olmamıştı; bundan çok daha önemli bir
rahatsızlık nedeni vardı: Türkiye’nin
eksen kaymasına izin vermek istemiyor-
du. Çünkü Türkiye’nin Sünni bir bloğa
önderlik etmesi Türkiye’nin laik
yapısının son bulması demekti.
Türkiye’nin bu yeni duruma göre şekil-
lenmesi demekti. İşte bu yüzden Batı
Türkiye’yi Ortadoğu bataklığında terk
etti ve onu El Nusra Ve IŞİD ile baş başa
bıraktı. Tabii bir de işin Rusya, İran ve
Şia boyutu da var. Rusya geleneksel
olarak her zaman ekmeğini Batı
karşısında oynadığı denge rolüyle
çıkaran bir ülkedir. Cemal Abdülnasır

döneminde Ortadoğu’yu Sovyet silah
deposu haline getiren Rusya, nasyonal
sosyalizmin Ortadoğu temsilcisi olan
Baasçı müttefiklerini kaybetti. Baasçıları
kaybeden Rusya Ortadoğu’da yeni mütte-
fik olarak Şia aleminin ağabeyi İran’ı
keşfetti. Artık Ortadoğu’daki çıkarlarını
İran’ın dostu ve Şia’nın koruyucusu olarak
koruyacak.

Tarihi Türk- Fars rekabetinde her ne
kadar Türkiye ile olan büyük bir ticaret

hacmine sahipse de Rusya, Ortadoğu’da
stratejik müttefik olarak İran’ı seçmiştir
artık. İran bu durumdan son derece mem-
nundur tabii. Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, özel temsilcisi Mihail Bog-
danov aracılığıyla Hizbullah Genel
Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’a gön-
derdiği mesajında tüm silah fabrikalarımız
ve gelişmiş silahlarımız Direniş’in
hizmetindedir derken Ortadoğu’da Rus ve
Şia Bloğu isminde yeni bir hat da ortaya
çıkmış oldu. Tüm bunlar olurken Orta-
doğu’da yeni ve genç bir aktör de yavaş
yavaş sahneye çıktı: Kürd ve Kürdistan
gerçeği Doğrusu Ortadoğu denklemine
giren Kürd gerçeğinin henüz nasıl bir rol
üstleneceği belli değil. Kürdlerin bu den-
klemdeki rollerinin niteliğini belirlemede
tabii ki uluslar arası güçlerin etkisi olacak-
tır fakat asıl belirleyici Kürdlerin kendisi
olacaktır. Mevcut durumda bu rolün
niteliğinin Kürdlerin beklentilerini karşılayıp
karşılamamasının sorumluluğu PKK ve
PDK’nin omuzundadır. Tarihsel olarak
gerçekleşecek bir başarı da bir başarısızlık
da bu iki yapının eseri olacaktır. Bu gerçek
karşısında PKK ve PDK’nin nasıl bir yol
haritası çizeceklerini kendileri bilir elbette
ama Ortadoğu’nun bu yeni kamplaşmasın-
da veya düzeninde aynı blokta birlikte mi
hareket edecekler yoksa farklı bloklarda
ayrı ayrı yer alıp farklı mı hareket edecek-
lerini iyi düşünüp tartmaları gerekir. Tarih-
sel idamları da tarihsel şahlanışları da
kendilerinin elindedir.

HDP Kürt olmayan seçmeni
de etkileyebilecek adaylar çıkarır
ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri
öncesinde olduğu gibi sakin,
samimi, çözüme odaklı bir propa-
ganda sürdürürse ciddi bir oy pat-
laması bile yaşayabilir.

HDP seçimlere neden parti
olarak girmek istiyor?

Bu sorunun iç içe geçmiş
birçok cevabı var:

Bağımsız adaylarla seçime
girmeleri halinde parti olarak ülke
çapında siyasi propaganda
yapamıyorlar.

Birçok seçim bölgesinde hak
ettiklerinin çok altında milletvekili
kazanabiliyorlar.

Parti olarak girmeleri halinde
gerçek güçlerini ölçme şansına
ulaşacaklar.

Barajı aşabilmeleri halinde
ülkenin en güçlü siyasi hareket-
lerinden biri oldukları tescillenmiş
olacak.

Bu sefer barajı geçmeye çok
yakın olduklarını düşünüyorlar,
hatta eminler.

HDP’liler barajı aşacakların-

dan neden bu kadar eminler?
Öncelikle Cumhurbaşkanlığı

seçimlerinde Selahattin Demir-
taş’ın yüzde 9.7 oya ulaşmış
olmasından cesaret alıyorlar. Bu
oranı koruyup üstüne ekleyebile-
ceklerine inanıyorlar.

Kobani başta olmak üzere
Irak ve Suriye’de Kürtler ile (IŞ)İD
arasında yaşananların Kürt seç-
men üzerine etkilerinden hareke-
tle, özellikle AKP’den ciddi oy
kayması bekliyorlar.

CHP ve MHP’nin etkisiz
muhalefetinin önlerini açtığını
düşünüyorlar. CHP’nin yine sağa
açılması halinde sol seçmenin bir
bölümünün HDP’ye yönelmesini
umuyorlar.

HDP barajı aşarsa ne olur?
Dün Metropoll Araştırma’dan

Prof. Özer Sencar, Radikal’den
Ezgi Başaran’a, barajı aşması
halinde HDP’nin yaklaşık 20 fazla
milletvekiliyle Meclis’te muhteme-
len 55 kişilik bir grup kurabile-
ceğini söylemiş. (http://www. -
r a d i k a l .  c o m . t r / y a z a r l a r /
ezgi_basaran/hdpnin_baraji_ve_

cemaatin_ oy_orani-1282799)
Semih Sakallı ile birlikte son Köşk
seçimlerini baz alarak yaptığımız
simülasyonda biz de aynı rakama
ulaştık. Prof. Sencar’ın da vurgu-
ladığı gibi bu milletvekillerinin
çoğu AKP’den (bizim hesapları -
mıza göre 17’si iktidar partisi, 3’ü
İstanbul ve İzmir’den CHP’den)
geleceğe benziyor.

HDP’liler tam da bu nedenle,
son günlerde siyasi iktidarın, par-
tilerinin barajı geçmesinin imkân-
sız olduğu yolundaki söylentileri
dolaşıma soktuğunu ileri sürüyor-
lar. 

HDP barajı aşamazsa ne
olur?

HDP bir önceki seçimlere
bağımsız giren 35 adayı Meclis’e
taşımıştı. Barajı geçmesi halinde
bunlara en az 20 milletvekili daha
ekleneceğine kesin gözüyle bak-
abiliriz. Ancak yüzde 10’un altın-
da kalması halinde bunların ezici
bir çoğunluğunun, örneğin
Tunceli dışında Doğu ve Güney-
doğu’da HDP’nin hak ettiği san-
dalyelerin tümünün AKP’ye geçe-

ceği kesin. Zaten bu nedenle
HDP’nin barajı geçemeyeceğini
bile bile, sırf CumhurbaşkanıEr-
doğan’ın eli başkanlık sistemine
geçişte güçlensin diye se çim lere
parti olarak katılma
kararı aldığı yolunda
s p e k ü  l a s y o n l a r
yapılıyor.

HDP barajı geçer
mi?

Şahsen HDP’nin
barajı geçme ihtima-
linin geçmemesinden
çok daha güçlü
olduğunu düşünüyo-
rum. Eğer seçime
kadar devlet ile PKK
arasında gerginlikler,
çatışmalar olmazsa,
HDP Kürt olmayan seçmeni de
etkileyebilecek adaylar çıkarır ve
Cumhurbaşkanlığı seçimleri
öncesinde olduğu gibi sakin,
samimi, çözüme odaklı bir propa-
ganda sürdürürse ciddi bir oy pat-
laması bile yaşayabilir.

HDP barajı geçemezse
çözüm süreci ne olur?

Süreç bitmez ama kesinlikle
olumsuz olarak etkilenir.

Erdoğan’ın “istikrar” adına yüzde
10 barajı gibi bir aleni adaletsiz-
likte ısrar etmesi, Kürt siyasi
hareketi (KSH) ve onun tabanın-
da, kendisine ve iktidarına yönelik

zaten çok çok az olan güveni
iyice ortadan kaldırabilir.

HDP barajı geçerse çözüm
süreci ne olur?

Süreç tam anlamıyla ivme
kazanır ve KSH’nin önem ve rolü
iyice artar. CHP başta olmak
üzere sürece mesafeli yaklaşan
odaklar yanlışlarının farkına varıp
bir şekilde sürece dahil olmanın
yollarını ararlar.(haberturk.com)

Demirtaş, AB Büyükelçileri ile görüştü

Külliye Paradigması ve Yeni Ortadoğu'da Kürdistan

ABD: Kobani’nin zaferi dönüm noktasıdır

HDP ve genel seçimler üzerine 7 soru
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Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud
Barzani, yardımcısı Kosret Rasul’un
kendisine hitaben yayımladığı mesajına
yanıt vererek, “Bu zafer müjdesi bütün
Kürdistan halkını sevindirdi” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı
Kosret Resul, dün Kürdistan Bölgesi
Başkanı Mesud Barzani ve Kürdistan
halkına hitaben yayımladığı mesajında,
Kerkük’teki çatışmalarda peşmergenin

IŞİD karşısında zafer kazandığını ifade
etmişti. Başkan Barzani’nin  bugün
yayımladığı mesajında şu ifadeler yer
aldı: “Değerli kardeşim Kosret Rasul Ali
Bey, Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin
Kerkük cephesindeki zafer müjdesi
verdi. Yüce Allah’a şükürler olsun. Kan-
larıyla Kürdistan toprağını ve şerefini
koruyan tüm kahraman şehit peşmer -
gelerin ruhu şad olsun. Teröristlere karşı

savaşta yaralanan peşmergelerin ise, en
kısa zamanda iyileşmesini temenni ediy-
orum.” IŞİD örgütü, önceki akşam
Kerkük çevresindeki Tılwerd, Mekteb
Halid, Mele Abdullah ve Meryembeg böl-
gelerini bir süreliğine ele geçirmişti.

2 gün süren çatışmalarda, üst düzey
komutanlar dahil bazı peşmergeler
yaşamını yitirirken, çok sayıda
peşmerge yaralanmıştı. (rudaw)

Kürdistan Peşmerge Güçleri Kerkük
sınırlarında üç cep heden IŞİD örgütü
mevzilerine yönelik saldırı başlattı.
Rûdaw’a konuşan Kerkük İlçe ve
Nahiyeler Polis Müdürü Tuğgeneral Ser-
had Kadir, Peş merge Güçleri’nin Mele
Abdullah dahil bazı köylerde kontrolü
sağladığını belirtti. Tuğgeneral Serhad

Kadir, anti – terör güçleri ve
peşmergelerin ilerlemeye devam ettiği
ve IŞİD örgütünün püskürtüldüğünü
ifade etti. Peşmerge Güçleri sabah saat-
lerinde Kerkük’ün güne yinde üç
cepheden sal dırıya geçmişti. Operasy-
onla Mele Abdullah’ın yanısıra Habaza
ve Fathe köylerinin denetimi amaçlanıy-

or. Sözkonusu köyler, önceki gün
600 kişiyle sisli havadan faydala-
narak saldıran IŞİD’in eline geçmişti.
Yaşanan şiddetli çatışmalar so nucu
Tuğgeneral Şerko Fatih’in de
aralarında bulunduğu 29 peş merge
şehid olmuş, yaklaşık 200 peşmerge
de yaralanmıştı. 

IŞİD bir video yayınlayarak,
Kobani'den çekildiğini doğruladı.
Amerikan Ordusu, Rojava’nın
Kobani kentinin IŞİD’den geri
alındığını resmen duyurdu. IŞİD
mensupları da bir açıklama yaparak,
Kobani'den geri çekildiklerini doğru-
ladı. Kobani ile ilgili açıklama IŞİD'e
karşı hava operasyonlarını yürüten

ABD'li komutan Korgeneral James Ter-
ry'den geldi.

Terry, "Havadan destek sağladığımız
Kürt güçleri, Kobani kentini geri almayı
başarmıştır" dedi.

ABD'li komutan James Terry, IŞİD'in
Kobani'den çekilmesinin en önemli

nedeninin koalisyon güçlerinin hava
saldırıları olduğunu vurguladı.

Bu arada, IŞİD örgütü de, bir video
yayınlayarak, Kobani'den çekildiğini
doğruladı. IŞİD mensupları, videoda,
kente yeniden saldıracaklarını söyley-
erek, tehditler savurdu.

Peşmerge Güçleri, Ker -
kük'ün güneyindeki IŞİD'e
ekonomik kazanç sağlayan
Habbaze Petrol Kuyularını ele
geçirerek örgüte ağır bir darbe
vurmayı başardı.  BasNews/ -
HaberMerkezi –Peş mer ge Güç-
leri, Kerkük’ün güneyindeki
IŞİD’e ekonomik kazanç
sağlayan Habbaze Petrol Kuyu-
larını ele geçirerek örgüte ağır
bir darbe vurmayı başardı. 

Kürdistan Bölgesi Peşmerge
Güçleri’nin, Kerkük’ün güneyin-
deki Habbaze Petrol Kuyularını

ve diğer kaybedilen bölgeleri,
IŞİD’den geri aldığı bildiriliyor.
Peşmerge IŞİD’e savaşta eko -
nomik kazanç sağlayan  petrol
yataklarından birini alarak
örgüte ekonomik alanda da ağır
bir darbe vurmayı başardı. 

Operasyonda görev alan
General Hiva Abdullah, AA
muhabirine yaptığı açıklamada
Irak için büyük öneme sahip
olan Habbaze Petrol Kuyuları
ile Mektep Halit ve Meryembeg

köylerinin kurtarıldığını belirtti. 
Abdullah, Erbil’den ve diğer

bölgelerden ağır silahlar eşli -
ğinde gelen takviye güçlerle
sabah gerçekleştirilen geniş
çaplı operasyonlar sonucu
IŞİD’in, Kerkük’ün güneyinde
püskürtüldüğünü ifade etti.
IŞİD örgütünün 15 cesedi
geride bırakarak kaçtığını
aktaran Abdullah, koalisyon
güçlerine ait savaş uçak-
larının hava saldırısıyla

Peşmergeye ciddi bir destekte
bulunduğunu kaydetti. Abdul-

lah, savaş uçaklarının, IŞİD’in
elindeki çok sayıda zırhlı aracı
etkisiz hale getirdiğini
bildirdi.(d.z) 

Peşmerge güçleri Kerkük-
Selahaddin yolunda 120
IŞİD’linin cesedine rastladı.
IŞİD’in Kerkük saldırısında
yediği darbenin büyüklüğü her
geçen gün daha fazla açığa
çıkıyor. En son Kerkük saldı -
rısının püskürtülmesi ardından
bölgede arama-tarama operas -
yonu başlatan Peşmerge Güç-
leri Kerkük-Selahaddin yolunda

120 IŞİD savaşçısının cesedine
rastladı. BasNews’e konuşan
Kerkük Eminiyet  Güçleri’nde
görevli Muhammed Xelil,
Kerkük – Selahaddin yolunda
Peşmerge Güçleri’nin 120
IŞİD’linin cesedini bulduğunu
söyledi. Muhammed Xelil,
cenazelerin kente girmek
isterken Peşmer ge ile girdikleri
çatışmada öldürülen IŞİD’lilere
ait olduğunu aktardı. Xelil, “Üç
gün önce saldırıda çok şiddetli

çatışmalar yaşanmış bir çok
IŞİD üyesi öldürülmüştü” dedi.

IŞİD 30 Ocak’ta Kerkük
merkez ve çevre köylerine geniş
çapta bir saldırı düzenlemiş,
bazı köyleri ele geçirmişti.
Peşmerge güçlerinin karşı
operasyon başlattığı bölgede
şiddetli çatışmaların ardından
kent merkezi ve köyler tekrar
IŞİD’den geri alınmıştı. Örgüt
ağır kayıplar vererek kentten
geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Japon Başbakan IŞİD’den İntikam
Almaya Yemin Etti

Japonya Başbakanı Shinzo
Abe, IŞİD’in alıkoyduğu ikinci
Japon rehine Kenji Goto’nun
öldürüldüğünü açıklamasının
ardından bir açıklama yaptı.
Gözyaşları içinde açıklama yapan
Abe, IŞİD’den intikam almaya
yemin etti. Japonya ‘nın bir süredir
kurtarmak için çalıştığı rehin
gazeteci Kenji Goto’nun dün IŞİD
tarafından öldürüldüğü açıklandı. IŞİD yolladığı kafa kesme
videosuyla Japon Başbakan Şinzo Abe’ye mesaj gönderdi.
Videonun dünya basınında yankı bulmasının ardından
Japonya Başbakan’ı Şinzo Abe bir açıklama yaptı. Açıklama
sırasında ağlayan ve bir hayli üzgün olduğu görülen Şinzo Abe
çok sert konuştu. Başbakan Abe, “Bu barbarca yapılan adi
terör saldırısına karşı çok güçlü bir öfke hissediyorum. Kesin-
likle kabul edilemeyecek bu şiddeti en güçlü şekilde kınıyorum.
Bu teröristleri asla affetmeyeceğiz. Uluslararası topluluk ile bir-
likte IŞİD’e yaptıklarının bedelini ödetmek için çalışacağız”
dedi.“ÇOK SERT BİR ÖFKE HİSSEDİYORUM”. IŞİD bir haf-
tadır süren müzakerelere rağmen Japon gazeteci Goto’yu
öldürdüğünü paylaştığı bir video aracılığıyla duyurmuştu.

Kürdistan Bölge Parlamentosu
ve Peşmerge Bakanlığı, savaşta
yaşamını yitiren her bir
Peşmergenin ailesine
''taziye ve ilk el yardımı''
kapsamında 7 milyon dinar
ödeyecek. BasNews/ -
Haber Merkezi - Kürdistan
Bölge Parlamentosu ve
Peşmerge Bakanlığı,
savaşta yaşamını yitiren
her bir Peşmergenin aile-
sine ”taziye ve ilk el
yardımı” kapsamında 7
milyon dinar ödeyecek.  Bas-
News’e konuşan Kürdistan Parla-
mentosu Peşmerge İşleri Komiy-
onu Üyesi Bahar Abdurrahman,
parlamentonun ve Peşmerge
Bakanlığı’nın yaşa mını yitiren
ailelere ek yardım paketini karara
bağladıklarını söyledi. 

Karara göre yaşamını yitiren
her Peşmergenin ailesine ”taziye
giderlerine yardım” kapsamında 5

milyon, acil ihtiyaçların karşılan-
ması için de 2 milyon dinar öden-

mesinin kararlaştırıl dığını ifade
eden Abdurrahman, ”Şunu da biliy-
oruz ki; hiç bir ücret veya ödenek,
kahraman şehitlerimizin kanları ile
yoğurdukları emekten ve canların-
dan daha değerli değildir” Behar
‘ebdulrehman, endamî lîjney
karubarî pêşmerge leperlemanî
kurdistan be(basnîwz) î rageyand,
wezaretî pêşmergew perlemanî
kurdistan birryarryandawe “pênc

milyon dînar bexanewadey
pêşmerge şehîdeke bbexşêt bo

dananî pirsekanyan”. Aşk -
raşîkrid “perlemanî kurdis-
tanîş brrî dûmilyon dînar
weku hawkarî debexşêt
bewxanewadey şehîdekan,
herçende hawkarîyekî
keme least şehîdbunî
pêşmergekeda nîye û rohî
şehîdekan be hîç pareyek
pêwane nakrêt”.  Bahar
Abdurrahman, parlamento
bün ye sinde önümüzdeki

dönemde yaşamını yitiren
Peşmergelerin ailelerine yönelik
farklı yardım pakelerinin de
görüşmeyi planladıklarını sözlerine
ekledi.  Kürdistan Bölge Yö ne timi,
savaşta yaşamını yitiren Peş -
mergelerin ailelerine ”Emekli şehit,
çocuklarının tüm okul masraflarının
karşılanması, ev ve iş sahibi
olmalarını sağlama” şeklinde bir
çok yardımda bulunuyor. (z.c)

Barzani: Kürdistan’ı Kanlarıyla Korudular

Peşmerge üç cepheden saldırıya geçti

IŞİD Kobani’den çekildiğini duyurdu

Peşmerge, Kerkük’te IŞİD’in petrol kuyularını ele geçirdi

Kerkük yolunda 120 IŞİD’linin cesedi bulundu

‘Yaşamını yitiren Peşmergelerin ailelerine ek yardım yapılacak’
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Турецкий премьер-ми -
нистр Ахмет Давутоглу зая -
вил в воскресенье в Диярба-
кыре, что он хотел бы
научиться говорить на курд-
ском языке так, как он говорит
на турецком. "Несмотря на то,
что петь и говорить на курд-
ском языке в тюрьмах было
запрещено, я сегодня нахо-
жусь здесь, чтобы изменить
все эти правила. Я хочу
научиться говорить на курд-
ском языке так же, как я гово-
рю на турецком", сказал он во
время своего выступления,
которое он начал на курдском
языке. Обращаясь к 15 мил-
лионам курдов на съезде
своей партии, в городе, кото-
рый считается сердцем
Турецкого Курдистана, он ска-
зал: "Ваше существование -

это наше существование".
Премьер признался, что

существует много препят-
ствий для мирного процесса,
начатого между правитель-
ством Турции и запрещенной
"Рабочей партией Курдиста-
на" (РПК) почти год назад, но
добавил: "Мы все должны
бороться, чтобы устранить
эти препятствия".

"Мирный процесс идет для
поддержания братства между
курдами и турками в стране",
сказал он. "Сегодня мы долж-
ны соединить наши два языка
вместе". Курды Турции обви-
няют правящую "Партию
справедливости и развития"
(ПСР) в лукавстве: мирный
процесс в значительной сте-
пени отстает из-за проволо-
чек со стороны турецких

лидеров. Курдский язык в Тур-
ции был запрещен до 1991
года, и значительное мень-
шинство страны - курды  - по-
прежнему жалуются на пре-
следования. Давутоглу зая -
вил, что одной из целей мир-
ного процесса было "устано-
вить равные права граждан-
ства в Турции", по сути при-
знав, что курды не имеют рав-
ноправия в стране.

Премьер-министр также
подверг критике демонстра-
ции, прошедшие во многих
курдских городах Турции в
октябре прошлого года в под-
держку города Кобани (Си -
рийский Курдистан).

"Те, кто принимал участие
в демонстрациях,  не имели
искрених намерений, и
демонстрации не проводи-

лись ради Кобани", сказал он.
"Я преклоняюсь перед наро-
дом Кобани и шлю ему свои
приветствия", добавил он.

"Наш приоритет заключа-

ется в создании нового Ближ-
него Востока, что противоре-
чит зверствам сирийского
правительства и жестокости
ИГ ("Исламского государст-
ва")", заявил он, добавив, что
"курды, арабы и турки должны

выступать рука об руку про-
тив их общего врага".

Несмотря на замечания
Давутоглу, Турция сталкива-
ется с обвинениями междуна-

родного сообщества в том,
что ее власти закрывают
глаза на то, что ИГ и другие
экстремистские группировки
используют ее территорию,
чтобы идти на "джихад" в
Сирию и Ирак.

Соединенные Штаты обя-
зались продолжать военную и
гуманитарную помощь курд-
скому сирийскому городу
Кобани после того, как на
днях курдским военным
силам удалось победить бое-
виков "Исламского государст-
ва" (ИГ), осаждавших город в
течении 4 месяцев. "Мы
поздравляем его храбрых
защитников", сказала пресс-
секретарь департамента США
Дженнифер Псаки на бри-
финге для журналистов. "Мы
будем продолжать поддержи-
вать их в ближайшие недели.
Это важный шаг на первом
этапе долгосрочной кампа-
нии, целью которой является
ослабить и в конечном итоге
победить ИГ", сказала она. 

"Поскольку там есть гума-
нитарные потребности, будь
то в Кобани или в других
местах, я ожидаю, что мы
будем способствовать их
удовлетворению", добавила
она. Вашингтон помогал курд-
ским силам пешмерга из Кур-

дистана и "Отрядам народной
самообороны" (YPG) из

Сирии оружием и боеприпа-
сами. Он также продолжал
воздушные бомбардировки,
которые помогли курдам
выгнать ИГ из города.

Но президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган раскрити-
ковал и результаты бомбар-
дировок коалиции США, и то,

что курды празднуют победу
над ИГ. "Теперь они (курды)

танцуют. Что случилось? ИГ
прогнали. Хорошо. Но кто
будет ремонтировать разру-
шенные бомбардировками
места?  Кто будет ремонтиро-
вать эти разрушенные места?
Никто не думает о будущем.
Смогут 200 000, которые
стали беженцами, вернуться

назад?", цитирует Эрдогана
газета "Today"s Zaman".

Президент Турции также
повторил свои прежние жало-
бы на то, что Запад не обра-
щает внимания на сирийский
город Алеппо. …"Когда речь
идет о Кобани, весь мир вста-
ет и сотрудничает. Те, кто
бежал из Кобани, пришли к
нам – 200 000 человек. Мы
говорим об Алеппо, и никто
не слушает; но там живут 1,2
миллиона человек. (Там)
существует экономика, исто-
рия и культура. Почему это
вас не интересует?"задает  он
риторический вопрос. Между
тем, Пентагон зая вил, что
авиаудары против ИГ в Коба-
ни были эффективными, и
подчеркнул, что "надежный
партнер" на земле стал
ключевым фактором успеха в
борьбе с исламистами. "Я не
думаю, что там была одна

точ ка опоры. Я думаю, что
авиаудары помогли. Они по -
могли, поскольку – и мы гово-
рили об этом – у нас был
надежный партнер на земле,
который помог нам точно
настроить эти удары. Это
было, конечно, важным мо -
ментом", сказал пресс-секре-
тарь Пентагона контр-адми-
рал Джон Кирби. "Кобани
свидетельствует о том, что вы
должны иметь надежных
парт неров на местах", доба-
вил он.

Кирби также заявил, что
авиаудары по ИГ будут про-
должаться: "Мы будем про-
должать бить  этих ребят, и
они не смогут угадать когда и
где". В эти дни миллионы кур-
дов на всем Ближнем Восто-
ке, в крупных городах и посел-
ках празднуют освобождение
Кобани танцами и пением.

На фото AP: Дым поднима-
ется над курдским городом
Кобани после американских
авиаударов по базам ИГ,
ноябрь 2014. kurdistan.ru

В интернете появилось
видео, на котором двое испан-
цев объясняют причины свое-
го участия в войне с джихади-
стами. После испанцев со
своими обращениями высту-
пают еще несколько человек
(в том числе одна женщина) -
на немецком и турецком язы-
ках. Испанские, немецкие и
турецкие добровольцы нахо-
дятся на территории Западно-
го Курдистана в Сирии, где
они оказывают помощь кур-
дам в борьбе с радикалами
"Исламского государства",
следует из видео с их обраще-
нием. В интернете появилось
видео, на котором двое испан-
цев объясняют причины свое-
го участия в войне с джихади-
стами. Оба одеты в камуфляж,
лица у них закрыты, на заднем
плане видны два флага —
Испанской республики (1931-
1936) и СССР. Они представ-
ляются последователями
"идеологии марксизма-лени-

низма" и утверждают, что
ведут "борьбу с фашизмом",
оказывая помощь сирийским
курдам, и призывают других
присоединиться к ним. "Этот
конфликт касается не только
этой страны, он затрагивает
не только курдов, это между-
народный конфликт", — гово-
рит один из мужчин.

После испанцев со своими
обращениями выступают еще
несколько человек (в том
числе одна женщина) — на
немецком и турецком языках.

Видео было записано на
территории сирийского Курди-
стана. Иностранцы заявили,
что присоединились к отрядам
народной самообороны —
вооруженного крыла Высшего
курдского совета (временное
правительство Сирийского
Курдистана в условиях граж-
данской войны в Сирии).

Запись был обнаружена
испанскими спецслужбами,
сообщает publico.es. Прави-

тельство Испании еще осенью
начало рассматривать вопрос
о внесении поправок в уголов-
ный кодекс, согласно которым
участие граждан страны в
вооруженных конфликтах за
пределами Испании будет
приравнено к терроризму.
Однако после терактов в
Париже в середине января
были представлены новые
поправки, которые касаются
непосредственно принад-
лежности к террористиче-
ским организациям и уча-
стия в боевых действиях на
стороне террористов. Как
предполагается, таким
людям будет грозить
заключение сроком от года
до восьми лет. Пока не ясно,
попадают ли испанцы, воюю-
щие на стороны курдов, под
какое-либо испанское законо-
дательство. До сих пор было
известно примерно о 70
испанцах, воюющих на сторо-
ны "Исламского Государства",

однако ничего не было извест-
но о гражданах этой страны,
воюющих на стороне курдов.

Широкая экспансия ИГ,
захватившего значительную

территорию Ирака и Сирии,
стала одной из главных миро-
вых проблем 2014 года. Груп-
пировка, насчитывающая, по
данным ЦРУ, около 30 тысяч
боевиков, провозгласила на
здесь халифат. Единого фрон-
та борьбы с ИГ нет: с группи-

ровкой сражаются правитель-
ственные войска Сирии и
Ирака, международная коали-
ция во главе с США (пока
ограничивается ударами с

воздуха), а также иракские и
сирийские курды. В результате
боевых действий несколько
тысяч мирных жителей погиб-
ли, сотни тысяч стали бежен-
цами и еще несколько тысяч
находятся в заложниках у ИГ. 

ПСКмедиа

Премьер-министр Турции: Я хочу говорить
на курдском так же, как я говорю на турецком

США поздравляют курдов с победой в Кобани, 
а Эрдоган советует меньше радоваться

Добровольцы: испанцы, немцы и турки воюют на стороне курдов против ИГ
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После освобождения
сирийского курдского города
Кобани премьер-министр Кур-
дистана Нечирван Барзани
поздравил сирийских курд-
ских бойцов, пешмерга и
всех защитников свободы
по всему миру. Он также
выразил благодарность
Турции и другим союзникам
за их поддержку и участие.

Ниже приводится текст
его сообщения:

По случаю освобожде-
ния города Кобани мы пере-
даем наши искренние
поздравления сирийским
курдским бойцам, нашим
пешмерга, жителям Кобани и
всем людям Курдистана и тем,
кто поддерживает свободу во

всем мире. Мы особенно
поздравляем президента Кур-
дистана, Масуда Барзани,

который беспокоился о Коба-
ни так же, как о Синджаре и
других частях Курдистана. Он

неустанно работал, чтобы
гарантировать, что наши
союзники окажут необ -

ходимую помощь и
безопасный доступ
для наших сил пеш-
мерга. Я передаю мою
благодарность прези-
денту Турции Реджепу
Тайипу Эрдогану и
п р е м ь е р - м и н и с т ру
Турции Ахмету Даву-
тоглу, которые были
ключом к тому, что
наши пешмерга без-
опасно достигли Коба-
ни. Важнейшее значе-
ние для освобождения

Кобани имела помощь со сто-
роны Соединенных Штатов и
их союзников в виде поддерж-

ки с воздуха и поставок ору-
жия и боеприпасов. И я пред-
лагаю глубокую признатель-
ность правительству Турции
за прием и помощь тысячам
беженцев из Кобани.

Кобани стал ярким симво-
лом сопротивления и непови-
новения террористической
организации "Исламское госу-
дарство". Все жители Курди-
стана, в том числе политиче-
ские партии, были объедине-
ны в один голос, чтобы помочь
Кобани. Сегодня по случаю
его освобождения силами
молодых сирийских курдских
мужчин и женщин, а также
нашими пешмерга, я поздрав-
ляю все политические партии
в этой части Курдистана и каж-

дого курда. Я надеюсь, что
очень скоро все деревни и
города района Кобани также
будут освобождены вместе со
всеми курдскими землями,
занятыми террористами ИГ.

Эта победа была достигну-
та за счет неустрашимых уси-
лий и жертв сирийских курд-
ских бойцов и  наших пешмер-
га. Мы никогда не должны
забывать о многих мучениках
в Кобани и в других частях
Курдистана. Региональное
пра вительство Курдистана
делает все возможное для
оказания помощи беженцам
из Кобани и будет продолжать
оказывать любую помощь, в
которой нуждается этот стой-
кий город.

На этой неделе премь-
ер-министр Ахмет Даву-
тоглу выступил на много-
тысячном митинге в  про-
винции Дияр бакыр - курд-
ском сердце Турции - "Я
хотел бы знать наш пре-
красный курдский язык так
же, как наш прекрасный
турецком язык, если я
могу найти время," сказал
премьер-министр, доба-
вив, что он купил книгу по
(курдской) грамматике
для себя, чтобы учиться.
Он является лишь одним
из тысяч людей в Турции,
выражающих повышен-
ный интерес к курдскому -
вопросу, который оказал-
ся чувствительным в про-
шлом.

***
"Интерес к изучению

курдского увеличивается с

каждым днем в Турции",
сказал один курдский
менеджер Некоторые
обучаются курдскому
языку, чтобы быть в
состоянии понять своих
друзей и нуждаются в

языке по коммерческим
причинам. Другие учить-
ся, потому что они хотят

знать свою культуру и
историю лучше. Все эти
причины приводят к тому
что сотни людей соби-
раются в одном месте - в
курдских классах.Ю.Н 

ПСКмедиа

Силы Пешмарга заявили, в суббо-
ту, 31 января 2015 года, что в провин-
ции Киркук было уничтожено более
чем 100 членов «Исламского госу-
дарства», которых убили члены сил
Пешмарга во время отражения атак,
направленных на них в регионе, в
пятницу. Источники информации
сообщили, что 107 террористов были
убиты в боях вблизи Киркука, и 140
получили ранения, отметив, что силы
Пешмарга сохранили тела 50 боеви-
ков. Силы Пешмарга также понесли
потери, погибли 7 членов Пешмарга,
в том числе бригадный командир
Ширко Катх, командира первой брига-
ды, он погиб в ходе столкновений,
которые начались внезапно на рас-
свете. Чиновники министерства Пеш-
марга подтвердил, что почти 600 чле-
нов «Исламского государства» регу-

лирования» участвовали в нападе-
нии, которое было нацелено на укры-
тия сил Пешмарга к югу от города
Киркук, вдоль фронта, протяжен-
ностью в тысячу километров. После
того, как силам Пешмарга удалось
отразить первую атаку, террористы
пытались запустить контратаку на
высотах Тель Алуард, к югу от Кирку-
ка, в пятницу вечером, 30 января
2015 года, но воздушные удары
заставили их отступить. Перевод:
Антонова Евгения. ПСКмедиа

Турецкое государственное
агентство "AFAD" открыло
свой самый большой лагерь
для беженцев вместимостью
на 35000 человек для тех, кто
был вынужден бежать от
нападения "Исламского госу-
дарства" (ИГ)  на сирийский
город Кобани. Информацион-
ное агентство "Reuters" цити-
рует пресс-секретаря "AFAD"
Догана Эскината, который
заявил, что новый палаточ-
ный город, открывшийся в
минувшее воскресенье, рас-
положен в юго-восточной гра-
нице города Суруч и оснащен
двумя больницами, семью
клиниками и школами для 10

000 детей. Турция заявляет,
что приняла  200 000 бежен-
цев из Кобани, и готова
построить еще большее коли-
чество объектов в случае
необходимости. Всего в Тур-
ции есть уже 24 лагеря. По
словам турецких чиновников,
еще один новый лагерь будет
открыт в Мардине в следую-
щем месяце.

"Большинство из 1,7 мил-
лиона беженцев в Турции
живут за пределами лагерей,
иногда на улицах и в трущо-
бах, в результате чего растет
напряженность в их отноше-

ниях с местным населением.
Власти начали переправлять
тех, кто живет на улицах горо-

да в лагеря", сказал Доган
Эскинат "Reuters". Более 200
000 человек были убиты за

испекший период сирий-
ской войны, миллионы пе -
ре мещенных лиц хлынули
в основном в Ирак и Тур-
цию. Премьер-министр Тур -
 ции Ахмет Давутоглу
заявил в Диярбакыре в вос-
кресенье, что границы его
страны остаются открыты-
ми для всех беженцев. "Мы
уже открыли свои границы
для более 200 000 человек
из Кобани. Кто бы ни при-
шел в нашу страну, мы
тепло приветствуем их и

строим для них лагеря бежен-
цев", сказал он. kurdistan.ru

Нечирван Барзани поздравил курдов с освобождением Кобани

Все больше турков желают 
изучить курдский язык

Более 100 убитых террористов 
в  б и т в е  в б л и з и  К и р к у к а

Турция открыла большой лагерь для беженцев из Кобани

В Киркуке под командова-
нием  Косрада Расула Али
заместителя верховного глав-
нокомандующего войсками
Курдистана идёт успешная
войсковая спецоперация по
зачистке курдских территории
вблизи Киркука от террори-
стов ИГИЛ.Курдским силам
удалось освободить обшир-
ные территории от террори-
стов. … Джабар Явар – Мы не
будем оглашать число погиб-
ших в Киркуке пешмарга, так
как бои еще продолжаются. Те
цифры, которые озвучиваются
в СМИ далеки от правды.
Когда столкновения закончат-
ся – мы объявим о потерях. …
Курдские пешмерга зчищают

южные районы провинции
Киркук После интенсивных
столкновений между курдски-
ми силами Пешмерга и боеви-
ками ис ламского государства
(IS), пешмерга освободили
деревню Мулла Абдулла. На
пле боя остались трупы 15
боевиков. Один из команди-
ров сил  Пешмерга на западе
провинции Киркук сказал
Басньюс  в субботу, "В субботу
утром, Пешмерга войска нача-
ли серию атак на Мулло
Абдулло и другие области на
юго-западе Киркука. После
нескольких часов, Пешмерга
взяли под свой контроль

деревни и вышла к мосту,
который отделял две стороны
в течение нескольких месяцев
". Он продолжил: "Все обла-
сти, которые были захвачены
боевиками IS вчера, были воз-
вращены сегодня." ..Пешмар-
га Офи  циально: Нет никакого
договора о размещении ирак-
ских войск в Киркуке

ERBIL, Курдистан – курд-
ское Министерство Пешмерга
опровергло сообщения о
договоренности между Эрби-
лем и Багдадом о разверты-
вании иракских войск, чтобы
вернуть районы потерянные в
провинции Киркук Это заяв -

ление было сделано после
того как иракский депутат
Джасим Мохаммад Джафар
сказал журналистам в пятни-
цу. "(Иракское) Министерство
обороны и пешмарга Мини-

стерство в Эрбиле достигли
соглашения о размещении
5000 сотрудников служб без-
опасности в Киркуке, чтобы
отбить области юго-западу от
города,"Ю.Н  ПСКмедиа

Обзор событии на линии фронта в Киркуке
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Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барза-
ни 25 января принял участие в траурной церемонии, посвя-
щенной памяти по кой -
ного короля Аб даллы
ибн Абдель Азиза аль-
Сауда в королевском
дворце в Эр-Рияде наря-
ду с многими мировыми
лидерами, чтобы
почтить память умер -
шего в пятницу короля
Саудовской Аравии. От
имени президента Кур-
дистана, Масуда Барза-
ни, Регионального пра-
вительства Курдистана и народа Курдистана, премьер-
министр Барзани выразил соболезнования наследному прин-
цу и членам королевской семьи. Премьер-министра Барзани,
прибывшего в сопровождении делегации КРГ, в аэропорту
встречал принц Турки бин Абдулла бин Абдул Азиз.

В о й н а  п р о т и в  И Г  с т о и л а  
К у р д и с т а н у  $  1 0 0  м л н

Более чем шесть месяцев борьбы с боевиками "Ислам-
ского государства" (ИГ) обошлись Региональному правитель-

ству Курдистана (КРГ) в
более чем $ 100 млн. Об
этом со ссылкой на курд-
ских чиновников пишет
агентство "BasNews". Как
заявил Иззет Сабир, член
парламента Курдистана,
"по нашим документам, $
70 млн. было выделено из
доходов от продажи

нефти на удовлетворение потребностей и вооружение пеш-
мерга, а еще $ 30 млн. было выделено для сил пешмерга
министерством финансов". Курдский депутат предсказал, что
для ведения войны с ИГ потребуются еще большие суммы.
"Помимо $ 100 млн., которые КРГ потратило на бои с терро-
ристами, война стоила Курдистану еще миллиарды в связи с
падением уровня добычи нефти и торговой деятельности",
сказал он. Между тем, заместитель министра пешмерга
Анвар Хаджи Осман сказал "BasNews", что как только страна
столкнулась с войной, был создан бюджет для военных и
армейских расходов, чтобы обеспечить потребности курдской
армии. "Суммы, которые были потрачены, очень малы по
сравнению с размером войны и положением в ней пешмерга",
отметил Осман, добавив, что, хотя коалиционные силы
пожертвовали помощь для пешмерга, но этого не достаточно.

Пешмерга уничтожили 70 боевиков
на линии фронта в Махмуре

Как сообщил курдским СМИ командир пешмерга Мустафа
Деранайи, боевики "Исламского государства" (ИГ) предприняли
несколько атак в 9 часов вечера в субботу на Махмурском фрон-
те  на севере Ирака. "Боевики ИГ атаковали без транспортных
средств. В ходе тяжелых столкновений пешмерга убили боль-
шое количество боевиков ИГ", сказал Деранайи, отметив, что
большинство убитых были иракцами, и казалось, что они были
вынуждены участвовать в атаке. "По нашей информации, были
убиты около 70 боевиков", сказал он. kurdistan.ru

Премьер-министр Курдистана побывал с 
официальным визитом в Саудовской Аравии29 января прошло совеща-

ние между главой Региональ-
ного правительства Курдиста-

на (КРГ) Нечирваном Барзани
и послом США в Ираке,
Стюартом Джонсом. Основной

темой совещания были пот -
ребности пешмерга в их борь-
бе против террористической
организации "Исламское госу-
дарство" (ИГ). 

Стороны также обсудили
двусторонние отношения меж -
ду Курдистаном и США, и
недавнее соглашение, достиг-
нутое между Эрбилем и Баг-
дадом касательно экспорта
нефти и бюджетных вопросов.

Посол США подтвердил
приверженность его страны
продолжению поставок помо-
щи Курдистану и пешмерга.

Генеральный секретарь
министерства пешмерга Джа-
бар Явар сообщил "BasNews",
что у Курдистана нет договора
с правительством Ирака, его
министерством обороны или
министерством внутренних
дел касательно развертыва-
ния иракских сил в Киркуке,
его защите или об освобожде-
нии Хавиджи, расположенной
в южной части провинции.

Заявление курдского
чиновника стало ответом на
сообщение иракского шиит-
ского депутата о том, что Баг-
дад и Эрбиль договорились об

отправке иракской армии в
Киркук. Иракский депутат и
глава коалиции "Правовое

государство" Мухаммад Джа-
фар сделал это заявление,
подчеркнув, что тысячи ирак-

ских солдат в скором времени
будут направлены в спорный
город. "Существует соглаше-
ние между министерством
обороны, министерством
внутренних дел Ирака и пеш-
марга о развертывании в Кир-
куке 5000 сотрудников службы
безопасности, чтобы вернуть
области к юго-востоку от горо-
да", добавил Джабар Явар.

Боевики "Исламского госу-
дарства" продолжают атако-
вать области на юго-востоке
Киркук, но силы пешмарга
удерживают отвоеванные
позиции.

Министерство пешмерга
Регионального правительства
Курдистана (КРГ) приступило
к формированию специальных
отрядов, состоящих их сил
курдов-шабаков, вызвавшихся
участвовать в защите своих
сел и городов от боевиков
"Исламского государства"
(ИГ). Об этом в интервью
"BasNews" сообщил курдский
депутат в Багдаде Мулла Са -
лим Шабак.  Он отметил, что
отряды шабаков начнут обуче-

ние на военной базе "Соран" в
провинции Эрбиль 1 февраля.
Ранее министерством пеш-

мерга были сформированы
специальные отряды пешмер-
га езидов и ассирийцев.

Силы Пешмарга Курдиста-
на освободили всех заложни-
ков, захваченных вчера вече-
ром террористами «Исламско-
го государства» в нефтяного
месторождения Хабаз, к юго-
западу от Киркука. Военный

источник информации сооб -
щил ПСКмедиа, что силы
Пешмарга взяли полный конт-
роль над месторождением
аль - Хабаз на юго-западе от
Киркука, подчеркнув, что опе-
рация была полностью успеш-

ной. Он добавил, что 20
сотрудников, взятых террори-
стами в заложники, были
освобождены, и никто из них
не пострадал. 

Перевод: Антонова Евге-
ния. ПСКмедиа

Глава КРГ провел встречу с послом США

КРГ: между Эрбилем и Багдадом нет соглашений 
о дислокации частей иракской армии в Киркуке

Министерство пешмерга формирует спецотряды шабаков

Войска Пешмарга освободили всех заложников, 
захваченных ИГ на юго-западе от Киркука
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