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Demirtaş: 40 yıllık emeğimizi 
Tayyip Bey'e feda etmeyiz

KƏLBƏCƏRİN İŞĞALINDAN 
22 İL ÖTDÜ

10 карт, которые объясняют 
Ближний Восток

Çend gotin di 13 saliya koçkirina
Seydayê Tîrêj de (1923 – 2002)‘Bağımsızlığa adım adım…’

Ñÿù. 12

Ucuzu kollarken 
pahalıya patladı

Ñÿù. 11

Ərdoğanın çıxışı kürdlərlə razılıq əldə 
ediləcəyinə dair gözləntiləri kölgə altına alıb

İŞİD işgalindeki Kürdistan'ın % 95'i kurtarıldı!
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1 Ji Meclîsa Aştiyê ya Tirkiyeyê 

'rapora pêvajoya çareseriyê'

Курдский политик Лейла Зана 
встретилась с президентом Барзани

Komandoyên pêşmerge derbeyeka
kujende l i  çekdarên Daişê da “Hər Laçınlı ailəsindən orduya bir zabit”Ñ
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Wezîrê Bergirî yê Fransa 
serdana Kurdistanê dike

KÜRD XALQININ 
QƏHRƏMAN OĞLU 
QAÇAQ NƏBİ
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Ñÿù. 14

İlham Əliyev Məkkədə 
ümrə ziyarətində olub

Barzanî: Bostek axa Kurdistanê 
di destên teroristan da nahêlîn

Премьер-министр 
Курдистана принял министра 
иностранных дел Люксембурга
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Prezident İlham Əliyev, xanımı
Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri İslam
dünyasının əsas müqəddəs şəhəri
Məkkədə ümrə ziyarətində olublar.

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və
ailə üzvləri xüsusi zəvvar libası gey-
inərək Əl-Həram məscidinə gəldilər.

Bir neçə mərtəbəli və doqquz
minarəli məscid öz gözəlliyi və əzəməti
ilə insanı heyran edir. Ziyarətgahın
yüksək səviyyəli din xadimləri dövlə-
timizin başçısını mehribanlıqla
qarşıladılar. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev və onu müşayiət edən
şəxslər Kəbənin ətrafına dolanıb təvaf
etdilər və məsciddə namaz qıldılar.
Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehrib-

an Əliyeva və ailə üzvləri Kəbəyə daxil
oldular, burada da namaz qıldılar. 

Bildiyimiz kimi, Kəbə evinin qapıları
müstəsna hallarda ali qonaqlar üçün
açılır. Bu dəfə Kəbənin qapıları Azər-
baycan Prezidenti İlham Əliyev və ailə
üzvləri üçün açıldı. Bu da Prezident
İlham Əliyevin şəxsiyyətinə və
fəaliyyətinə İslam dünyasında verilən
önəmin ifadəsidir. Bu, həm də
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı rəhbər-
liyinin dövlətimizin başçısına olan
böyük hörmətinin və dərin səmimi
münasibətinin təzahürüdür. 

Sonra Səfa və Mərvə təpələrinin
ziyarəti başlandı. Azərbaycan Prezi-
denti və ailə üzvləri bu iki təpə arasın-
dakı məsafəni İslam dininin ayinlərinə

uyğun olaraq yeddi dəfə qət etdilər.
Həzrəti Məhəmməd (s) bu torpaqda

doğulub, peyğəmbərliyə çatıb, İslam
dini Məkkədə yaranıb. Məkkədəki
Allah evi Kəbə həzrəti Məhəmməd
Peyğəmbərin (s) dövründən başla-
yaraq bütün dünya müsəlmanlarının
ən müqəddəs ziyarətgahına çevrilib.
Sonralar Kəbə və müqəddəs
“Zəmzəm” çeşməsi, Səfa və Mərvə
təpələri arasında əzəmətli məscid tik-
ilib. Hər il həcc ziyarəti zamanı
dünyanın müxtəlif guşələrindən gələn
milyonlarla müsəlman Kəbənin ətrafı-
na dolanır, müqəddəs Qara daşı öpür,
məsciddə namaz qılır. Ayə və hədis-
lərdən də bəlli olduğu kimi, Kəbə Yer
üzündə insanlar üçün məbəd olaraq

tikilən ilk evdir. Aləmlərə uğur, bərəkət
və hidayət qaynağı olaraq qurulan
Kəbə haqqında Allah-Təala “Qurani
Kərim”in “Al İmran” surəsində belə
buyurur: “Həqiqətən, insanlar üçün ilk
bina olunan ev Məkkədəki evdir ki, o,
şübhəsiz, bütün aləmlərdən ötrü bərə -
kət və doğru yol qaynağıdır. Orada
aydın nişanələr, İbrahimin məqamı
var”. Tarix boyu bir çox dəyişikliklərə
məruz qalan Kəbə müxtəlif dövrlərdə
qismən, ya da tamamilə yenidən inşa
olunub və bugünkü möhtəşəmliyinə
çatıb. Ümrə ziyarəti başa çatdıqdan
sonra dövlətimizin başçısı Əl-Həram
məscidini seyr etdi. Azərbaycan Prezi-
dentinə məscid haqqında ətraflı
məlumat verildi. 

Ciddədə Prezident İlham Əliyevin
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT)
baş katibi İyad bin Amin Mədəni ilə
görüşü olub. İslam Əməkdaşlıq Təşki-
latının baş katibi İyad bin Amin Mədəni
Prezident İlham Əliyevi salamladı.

Sonra baş katib İyad bin Amin
Mədəni və Prezident İlham Əliyev
birgə nahar etdilər. Naharda İƏT-in baş
katibi İyad bin Amin Mədəni və Prezi-
dent İlham Əliyev çıxış etdilər.

Daha sonra Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin və İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının baş katibi İyad bin Amin

Mədəninin görüşü oldu.
Görüşdə Azərbaycan ilə İƏT

arasında yüksək səviyyəli əmək-
daşlığın həyata keçirildiyi bildirildi. Bu
görüşün əlaqələrimizin daha da
genişlənməsi baxımından əhəmiyyəti
qeyd edildi. İslam Əməkdaşlıq Təşki-
latının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli
məsələsində tutduğu ədalətli mövqe
yüksək qiymətləndirildi. Söhbət
zamanı ikitərəfli əlaqələrin perspek-
tivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.

Ər-Riyadda Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının maliy yə
naziri İbrahim Əl Assaf ilə görüşüb.
Görüşdə ölkələrimiz arasında siyasi
əlaqələrin və beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində uğurlu əməkdaşlığın iqti-
sadiyyat, infrastruktur və digər sahələrdə
müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsinə

yaxşı imkan yaratdığı bildirildi. Hazırda
yol tikintisi, su təchizatı və digər sahə -
lərdə müxtəlif əməkdaşlıq layihələrinin
həyata keçirildiyi qeyd edildi. Bu istiqa -
mətlər də fəaliyyətin davamı olaraq sosial
sahədə, irriqasiya, kənd təsərrüfatı,
kanalizasiya və digər sahələrdə müxtəlif
layihələrin reallaşdırılması ilə bağlı
müzakirələr aparıldı. president.az

Prezident İlham Əliyev Ciddədə İslam
İnkişaf Bankı Qrupunun prezidenti
Əhməd Məhəmməd Əli ilə görüşüb.
Görüşdə Azərbaycan ilə İslam İnkişaf
Bankı arasında yüksək səviyyəli əmək-
daşlıqdan məmnunluq ifadə edildi. Son
on ildə Bank ilə ölkəmiz arasında
səmərəli əməkdaşlığın qurulduğu, uğurlu
layihələrin icra olunduğu bildirildi, Azər-
baycanda gedən sürətli inkişaf proses-

lərinin əlaqələrimizin genişlənməsinə
təkan verdiyi vurğulandı. Azərbaycan ilə
İslam İnkişaf Bankının neft-qaz, elektrik
enerjisi, su təchizatı, yol tikintisi, infra-
struktur layihələrinin icrası, kənd təsərrü-
fatı və sənaye, sərmayə qoyuluşu sahə -
lərində nümunəvi əməkdaşlıq etdiyi diq -
qətə çatdırıldı. Söhbət zamanı ikitərəfli
əməkdaşlığa digər tərəfdaşların da cəlb
olunması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.

İlham Əliyev Məkkədə ümrə ziyarətində olub

İlham Əliyevin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi ilə görüşü olub

İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığının maliyyə naziri ilə görüşüb

İlham Əliyev Ciddədə İslam İnkişaf 
Bankı Qrupunun prezidenti ilə görüşüb
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Tikrit İŞİD-dən azad edildi
İraqın Tikrit şəhəri İŞİD terrorçularından

tama milə azad edilib. Publika.az-ın məlu -
matına görə, bu barədə İraqın baş naziri
Heydər əl-Abadi bildirib. Onun sözlərinə
görə, artıq şəhər İraq hökumət qüvvələrinin
nəzarəti altındadır və ölkənin bayrağı Sə la -
həddin əyalətinin inzibati binasının üzərinə
san cılıb. Xatırladaq ki, İraqın hərbi qüvvə -
ləri martın 2-də İŞİD qruplaşmasının nə za -
rətində olan Tikrit şəhə rinin ələ keçirilməsi
uğrunda genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara
başlamışdı. Paytaxt Bağdaddan şi mal da
yerləşən və İraqın edam edilmiş lideri Səd-
dam Hüseynin vətəni olan Tikrit keçən ilin
iyun ayında İŞİD-in əlinə keçmişdi.

“Peşmərgə”nin və türkmən-
lərin birgə əməliyyatları

İraqda orduya tabe könüllü briqadalar və
kürdlərin “Peşmərgə” qüvvələrinin birgə

əməliyyatların-
dan sonra türk-
m ə n l ə r i n
yaşadığı Dakuk
qəzasının bəzi
kəndləri geri
alınıb. Bu barədə
S a l a m N e w s
" S u m a r i a "
agentliyinə isti-
nadla xəbər

verir. Məlumata əsasən, Tikritlə Kərkük
arasında yerləşən Nəhrəvan və Təll-Vərd
bölgələrinin geri alınmağından sonra Dakuka
nəzarət güclənib. İraq ordusunun hərbi
əməliyyatları Səlahəddin əyalətində də
davam edib. Ölkənin bəzi hərbi rəsmiləri
Tikritin silahlılardan "təmizlənməyində" müt-
təfiqlərin hava zərbələ ri nin də iştirakını vacib
hesab edir. Yeri gəlmişkən, Bosniya Müdafiə
Nazirliyi İraqa 550 min ton qədimi silah
verdiyini bəyan edib. Bosniya hökuməti
bunun İŞİD-ə qarşı mübarizə çərçivəsində
həyata keçirildiyini bildirib.

Dünyaya kürd dövləti çağırışı
İsrailin BMT-dəki daimi nümayəndəsi

Ron Prosor müstəqil Kürdüstan dövlətinin
qurulması üçün dünya ölkələrinə müraciət
edib. Tel-Əviv nümayəndəsi ABŞ, Çin,
Rusiya, İngiltərə və Fransanın da daxil
olduğu 61 ölkəyə səslənərək kürdlərin
müstəqil bir dövlət qurmağına dəstək ver-
mələrini istəyib: “İŞİD-ə qarşı cəsarətlə
vuruşan əsas qüvvə kürdlərdir. Onların
beynəlxalq cəmiyyətin dəstəyinə ehtiyacı
var və müstəqillik onların haqqıdır”.

İraqın BMT-dəki daimi nümayəndəsi
Sərhad Sərdar bu çağırışla bağlı Rudav-a
verdiyi açıqlamada 1991-ci ildən bəri Təh-
lükəsizlik Şurasının heç bir toplantısında
kürdlərin bu cür gündəmə gətirilmədiyini
bildirərək istehza ilə cavab verib: “Bu gün
BMT-də kürdlərin günüdür”. (axar.az)

İŞİD-in kürd lideri öldürüldü
“İslam Dövləti” (İŞİD) terror təşkilatının

“Mosul üzrə hərbi cavabdeh şəxsi” olan
kürd komandiri Ziyad Səlim Məhəmməd
Əli əl-Kurdi öldürülüb. Publika.az xarici
mediaya istinadən xəbər verir ki, kürd lider
ABŞ-ın liderlik etdiyi koalisiya güclərinə
aid döyüş təyyarələrinin hava zərbələri
nəticəsində ölüb. Mosulda doğulan əl-Kur-
dinin 2004-ci ildə “Əl-Qaidə” ilə əlaqə
yaratdığı, Zummar, Filfili, Tilkef, Bartille,
Güver və Mahmurda İŞİD-in komandiri
vəzifələrindən sonra İŞİD-in “Mosul üzrə
hərbi cavabdeh şəxsi” təyin olduğu
bildirilir. 

Federal Kürdüstan bölgə başçısı
Məsud Bərzani Vatikan nümayəndəsi
Kardinal Fernando Filoni'yi
qəbul etdi.

Vatikan nümayəndəsi Kar-
dinal Fernando Filoni'yi qəbul
edən Kürdüstan Region
Başçısı Məsud Bərzani,
"Peşmerge böyük bir müvəf-
fəqiyyətə imza ataraq işidi
əfsanəsini məğlub etdi və işğal
altında olan ərazilərin böyük
hissəsini xilas" dedi. Kürdüs-
tan Region Başçısı Məsud
Bərzani Səlahadinə Papanın
nümayəndəsi Kardinal Fernan-
do Filoni və bərabərindəki heyət ilə bir
yerə gəldi. Görüşdə, din və etnik ayrılıq
güdmədən Kürdüstana sığınan bütün
qaçqınlara köməkdə olduğu üçün
Kürdüstan xalqı və bölgə rəhbərliyinə
təşəkkür edən Kardinal Filoni, Kürdüs-
tan gəzintisi əsnasında xristian qaçqın-
ların Kürdüstan Bölgəsinə minnətdar
olduğuklarını ifadə etdiklərini ifadə etdi.

Papa və heyətin, IŞİD'e qarşı

döyüşən peşmergeyi salamlarını çat-
dıran Filoni, Peşmerge'nin bütün dünya-

da azadlıq, müqavimət və sülh içində
həyatı müdafiə simvolu olduğunu ifadə
edərək, "Başqaları üçün canını fəda
edən peşmergeyi salamlarımızı çatdır-
manızı istəyirik. Peşmerge'nin etdiyini
ancaq başqaları üçün canını fəda
etməyə hazır olanlar edə bilər. "Dedi.

Görüşdə Kürdüstan Region Başçısı
Bərzani də heyətin və salamlarını
peşmergeyi çatdıracağını qeyd edərək,

işidi hücumları dövründə Vatikan
nümayəndənin Kürdüstana ziyarətini

xatırlatdı. Bərzani, "Kürdüs-
tanın ziyaretiniz işidi hücum-
larının başlanğıcına tekabül
edirdi. O zaman da sizə, 'ya
hamımız birlikdə ölərik, ya da
hamımız birlikdə terroristləri
Yener, qaçqınlar evlərinə
dönəri. İndi görürük ki
Peşmerge böyük bir müvəf-
fəqiyyətə imza ataraq işidi
əfsanəsini məğlub etdi, işğal
edilən torpaqları böyük hissəsi-
ni qurtardı. Sizi əmin edirəm ki
terroristlərin bu torpaqlarda

heç bir gələcəyi yoxdur. "Dedi. Bərzani
heyət vasitəsilə Kürdistan'daki Xristian-
ların Kıyam bayramını qeyd edərək
evlərini, yer və yurdlarını terket-
memelerini istədi. Bərzani terrorun get-
dikcə zəiflədiyini, bütün etnik və dini
fərqlilikləri işıqlı bir gələcəyin gözlədiyini
də vurğuladı. Məsud Bərzani, "Kürdüs-
tan bütün fərqliliklər üçün dinclik dolu bir
evdir, elə qalacaq" dedi. Basnews

Türkiyədə hökumətin kürd sepa-
ratistləri ilə müzakirələrinin 30 ildir
davam edən qarşıdurmalara son qoya-

cağı barədə ümidlər var idi. Lakin prezi-
dent Rəcəb Tayyib Ərdoğanın kürd
probleminin mövcud olmadığını deməsi
ilə razılıq əldə ediləcəyinə dair gözlən-
tilər kölgə altına alınıb. Balıkesir
şəhərindəki çıxışı zamanı Ərdoğan
kürdlərin bərabər hüquqlara malik

olduğunu deyib. O əlavə edib ki,
Türkiyədə kürdlər prezident və baş nazir
vəzifələrində çalışıb. 2005-ci ildə
Ərdoğan kürd məsələsinin həll edildiyini
bildirib. O zaman ölkə rəsmisi kimi
Ərdoğan ilk dəfə kürd münaqişəsinin
mövcudluğunu etiraf etmişdi. O,
münaqişənin dinc müzakirələr yolu ilə
həllinə vəd vermişdi.

Prezidentin son çıxışı müxalifətin
kəskin tənqidləri ilə qarşılanıb. O, ölkədə
heç bir problemin mövcud olmadığı
görüntüsü yaratmaqda günahlandırılıb.

Ərdoğanın məsələ ilə bağlı şərhi
qarşıdan gələn parlament seçkilərində
onun hakim-Ədalət və İnkişaf Par-
tiyasının (AKP) qələbəsinin təmin
edilməsinə yönəlib.

Türkiyənin dövlət başçısı əksəriyyət
əldə etməklə konstitusiyaya dəyişikliklər
gətirmək niyyətindədir. Onun islahatları
hakimiyyətinin gücləndirilməsi üçün par-

lament sisteminin prezident sisteminə
keçirilməsini nəzərdə tutur. Hüquq
müdafiəçiləri Türkiyənin avtoritarizmə
doğru irəlilədiyini deyir. Prezidentin
çıxışını siyasi manevr kimi
qiymətləndirən müxalifət lideri Səlahəd-
din Demirtaş deyib ki, o, islamçı və mil-
lətçi tərəfdarlarına müracət edib.
Türkiyənin Xalq Demokrat Partiyasının
sədri “əgər kürd problemi yoxdursa, nə
üçün sülh prosesi davam etdirilir?”- deyə
sual qaldırıb. Demirtaş iyunun 7-nə təyin
edilən parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca
Ərdoğanın problemdən yayındırıcı
çıxışlarının artdığını deyib.

Təhlilçilərin fikrincə, AKP seçkilər
zamanı parlamentdə üçdə iki yeri əldə
etməsə, digər bir partiyanın dəstəyinə
ehtiyacı olacaq. Çox ehtimal ki, sülh
müzakirələrində iştirak edən Xalq
Demokrat Partiyası islahatların həyata
keçirilməsi üçün lazımi səsləri təmin
edəcək. 1984-cü ildə baş qaldıran
Türkiyə-kürd münaqişəsi 40 mindən
artıq insanın ölümünə səbəb olub.

Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Akif Səlimovun “Hər Laçınlı
ailəsindən orduya bir zabit” devizi ilə
əlaqədar aparılan işlərin tərkib hissəsi
olaraq, şagirdlərdə hərbi - vətən-
pərvərlik  tərbiyəsini yüksəltmək
məqsədi ilə Şəhid İslam Quliyev adına
Laçın rayon Fingə kənd tam orta mək-
təbin bir qrup müəllim və şagird kollek-
tivi cəbhə bölgəsində yerləşən “N” saylı
hərbi hissəyə ekskursiya etmişlər. Hərbi
hissə zabitləri şagirdləri isti münasibətlə
qarşıladılar. Ekskursiya iştirakçıları  ilk
növbədə hərbi hissənin həyətində
silahlara, döyüş sursatlarına baxış

keçirdilər. Şagirdlərin hər biri silahlarla
canlı tanış oldular. Hər bir silah və onun
döyüş funksiyası haqqında zabitlər
tərəfindən geniş məlumat verildi. Ən
əsası erməni helikopterini məhv etmiş
İlkin Muradovla görüş şagirdlərin marağı-

na və sevincinə səbəb oldu. Həm İlkin
Muradovun, həm də zabitlərin şagirdlərə

silahlarla davranış qay-
daları  haq qında təlimlər
yüksək səviy yədə  təşkil
olundu. Sonra xatirə şəkli
çəkildi. Ekskursiya işti-
rakçıları bir daha əmin
oldular ki, bu gün güclü,
qüdrətli, yüksək döyüş
ruhlu nizami ordumuz var

və onlar bir daha inanırlar ki, Azərbaycan
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyevin rəhbər-
liyi, güclü ordumuzun şücaəti ilə işğal
altında olan torpaqlarımız  tezliklə
düşmən tapdağından azad olunacaqdır.

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyev irsinin dərindən öyrənilməsi
məqsədilə Cəlilabad şəhərindəki Heydər
Əliyev Mərkəzində rayonun ümumtəhsil
məktəblərinin XI sinif şagirdlərinə
müəyyən olunmuş mövzular üzrə açıq
tarix dərslərinin keçirilməsi davam edir.
“Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azər-
baycanın memarı və qurucusudur”,
“Ümummilli lider Heydər Əliyevin
ideyaları müasir Azərbaycanın sosial-iqti-
sadi inkişafının təminatçısıdır” mövzuları-
na dair açıq dərslərdə indiyədək 1300-
dən artıq şagird iştirak etmişdir. Tədris
prosesinə yüksək peşəkarlığı, elmi-nəzəri
biliyi, metodiki hazırlığı ilə fərqlənən

qabaqcıl müəllimlər cəlb
edilmişlər. Dərslərdə ümum -
milli lider Heydər Əliyevin
nəsillərə nümunə olan
mənalı ömür yolundan geniş
bəhs olunur, dahi şəxsiy -
yətin xalqımız və dövlətçiliy-
imiz qarşısındakı əvəzsiz
tarixi xidmətləri ətraflı təhlil
olunur. Müəyyən olunmuş
tezislər əsasında keçirilən
dərslərdə Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin bərpa
edilməsi XX əsrdə xalqımızın ən böyük
nailiyyəti kimi qiymətləndirilir. Ulu Öndərin
Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə

gəlişindən sonra ölkəmizin
sürətli inkişaf yoluna
qədəm qoyduğu bildirilir,
daxili və xarici siyasətdə
əldə olunan uğurlar konkret
faktlarla diqqətə çatdırılır.
Dərs lərdə Ümummilli Lid-
erin əsasını qoyduğu
uğurlu sosial-iqtisadi xəttin
hazırda Prezident İlham
Əliyev tərəfindən məqsəd -
yönlü şəkildə davam
etdirildiyi, ölkəmizin bey -

nəl xalq nüfuzunun daha da artdığı, sosial-
iqtisadi sahədə böyük irəliləyişlərə nail
olunduğu xüsusi vurğulanır.

Bərzani, "Kürdüstan HUZUR DOLU BİR evdir"

Ərdoğanın çıxışı kürdlərlə razılıq əldə 
ediləcəyinə dair gözləntiləri kölgə altına alıb

“Hər Laçınlı ailəsindən orduya bir zabit”

“Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusudur”
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Azərbaycan  Kəlbəcər ray-
onunun işğalından 22 il ötdü.
Kəlbəcər 1993-cü il aprel ayının
2-də Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal edilib. Dağlıq
Qarabağ ərazisindən kənarda
yerləşən, 1936 kv.km ərazisi, 58
min nəfər əhalisi olan Kəlbəcər
rayonunun Ermənistan tərəfind-
ən işğalı nəticəsində dinc əhaliyə
vəhşicəsinə divan tutulub, yerli
əhali min illər boyu yaşadığı ata-
baba torpağından qovularaq
didərgin salınıb. Kəlbəcərin

işğalından sonra 3205 saylı
iclasda BMT Təhlükəsizlik Şurası
822 saylı Qətnamə qəbul edib.
Qətnamədə bütün işğalçı
qüvvələrin Kəlbəcər və Azərbay-
canın digər işğal olunmuş rayon-
larından dərhal çıxarılması tələb
olunur. Lakin indi yədək həmin
qətnamədən irəli gələn hər hansı
öhdəlik yerinə yetirilməyib. Kəl-
bəcər rayonunun əhalisi Azər-
baycan Respublikasının 56
rayon və şəhərinin 707 yaşayış
məntəqəsində qaçqınlıq şərai -
tində yaşayır. Kəlbəcər rayonu
ərazisində qalmış 13.000-dək
fərdi mənzil, 37.852 ha meşə
sahəsi indi də talan olmaqdadır.
BMT-nin və ATƏT-in prinsiplərinə
zidd olaraq 1999-cu ildən Kəl-
bəcər rayonu ərazisində
ermənilərin məskunlaşdırılması-
na başlanılıb. Ermənistan
Respub likasının münaqişədə, o
cümlədən Kəlbəcər rayonunun
işğalında iştirakı qeyri-hökumət
təşkilatı olan “Human Rights
Watch/Helsinki” “Azərbaycan.
Dağlıq Qarabağda münaqişənin
7 ili” (Nyu-York, 994-cü il, səh.
67-73) məcmuəsində də təsdiq
olunub. Bundan əlavə, 1998-ci
ildə Ermənistanda keçirilən seçk-
ilər zamanı səyyar səsvermə
qutuları Kəlbəcər rayonunda yer-
ləşdirilən erməni əsgərlərinin
səsini toplamaq üçün Ermə -
nistan Respublikasının dövlət
sərhədindən keçirilib ki, bu da
ATƏT-in De mok ratik təsisatlar və
İnsan Haq ları Bürosunun
Ermənistanda 1998-ci il martın
16-sı və 30-da keçirilən prezi-
dent seçkilərinə dair 1998-ci il 10
aprel tarixli ye kun hesabatında
öz əksini tapıb.

Dağıdılmış mədəni abidələr
Kəlbəcər rayonunun Vəng

kəndi ərazisində Alban məbədi,
Çərəkdar kəndində Alban kilsəsi
(Həsən Camal kilsəsi), Qan-
lıkənd ərazisində Lök qalası,
Qaraçanlı kəndinə Uluxan
qalası, Tərtər çayının Bulanıq
çayı ilə qovşağında yerləşən
Alban kilsəsi, Qalaboynu

kəndində Qalaboynu qalası,
Comərd kəndində Comərd
qalası, Camışlı kəndində Keşikçi
qalası, Kəlbəcər şəhərində məs-
cid, Başlıbel kədində məscid,
Otaqlı kəndində məscid,
Soyuqbulaq kəndində Tərtər
çayı üzərindəki Tağlıdaş kör-
püsü, Kəlbəcər Tarix-diyarşü-
naslıq muzeyi, Aşıq Şəmşir
adına mədəniyyət evi, Söyüdlü
yaylağında Seyid Əsədullanın
ziyarətgahı işğal zonasında
qalaraq, Ermənistan silahlı

qüvvələri tərəfindən dağıdılıb.
İşğal zonasında ekoloji

vəziyyət
Ekologiya və Təbii Sərvətlər

Nazirliyinin məlumatına görə,
Kəlbəcər rayonu ərazisində
sənaye əhəmiyyətli ehtiyatları
112,5 ton olan və istismar olunan
Söyüdlü (Zod) və ehtiyatları 13
tondan çox olan Ağduzdağ və
Tutxun qızıl yataqları; sənaye
əhəmiyyətli ümumi ehtiyatları
850 ton olan 3 Ağyataq, Levçay,
Çorbulaq və ehtiyatları 200 ton-
dan çox olan Qamışlı və Ağqaya
civə yataqları; ehtiyatları 10941
min m3 olan və mişar daşı
istehsalına yararlı Kilsəli tuf
yatağı; ehtiyatları 1312 min m3
olan və kərpic istehsalına yararlı
Keşdək gil yatağı; ehtiyatları
4473 min m3 olan və yüngül
beton doldurucusu kimi istifadə
olunan Keçəldağ perlit yatağı;
ümumi ehtiyatları 2,2 mln. m3
olan 2 üzlük daşı yatağı, ehtiyat-
ları 2540 min m3 olan Çəpli qum-
çınqıl qarışığı yatağı; gözəl
dekorativliyə malik 4 mərmər
oniksi (ehtiyatları 1756 ton),
nefroid (ehtiyatları 801 ton)
yatağı; ehtiyatları 2337 ton olan
1 obsidian (dəvə gözü) yatağı,
ehtiyatları 1067 min m3 olan 1
listvenit yatağı qalıb.

Kəlbəcərə dünya şöhrəti
qazandırmış Yuxarı İstisu, Aşağı
İstisu, Keşdək, Qarasu, Tutxun,

Mozçay, Qoturlusu kimi çox
böyük müalicə-balneoloji təsirə
malik mineral su yataqları da
(ümumi istismar ehtiyatları 3093
m3/gün) işğal ərazisində yerləşir.

Murovdağ, Şahdağ, Varde-
nis, Mıxtökən, Qarabağ sil-
siləsinin və Qarabağ yaylasının
bir hissəsinin əhatəsində yer-
ləşən Kəlbəcər şəhərinin ən yük-
sək zirvələri Gamış dağı (3724
m) və Dəlidağdır (3616 m).
Ərazidə Yura, Təbaşir, Pale-
ogen, Neogen və Antropogenin

çökmə, vulkanogen-çökmə və
vulkanik suxurları yayılıb. Ən
böyük çayı Tərtər (yuxarı axını)
və onun qolları Lev çayı,

Tutqunçay və başqalarıdır.
Hazırda işğal altında olan

Sərsəng su anbarı da 1976-cı
ildə Tərtər çayı üzərində inşa
edilmişdir. Onun ümumi su tutu-
mu 560 milyon m3, bəndinin
hündürlüyü 125 metrdir. Tərtər
çayının yığıldığı bu nəhəng su
anbarının sağ və sol sahilindən
çıxan magistral kanallar
vasitəsilə Tərtər, Bərdə, Yevlax,
Ağcabədi, Ağdam və Goranboy
rayonlarının ümumilikdə 79000
hektar əkin sahəsi suvarılırdı.
Sərsəng su anbarı işğal altında
olandan bəri ermənilər illik su
sərfinin 85-90 faizini qəsdən, su
lazım olmayan vaxtlarda,
xüsusilə qış aylarında buraxırlar.

Lazım olan vaxtlarda isə illik su
normasının 10-15 faizini buraxır-
lar ki, bu da suyun səviyyəsinin
aşağı düşməsinə və suvarmanın
qeyri-mümkünlüyünə səbəb olur.
Əkin sahələrinə xeyli ziyan dəyir,
yaşıllıqlar susuzluqdan quru-
yaraq məhv olur, ciddi ekoloji
gərginlik yaranır. Qəza
vəziyyətində olan su anbarından
aşağıda yaşayan 400 min nəfər
əhali isə daim təhlükə altındadır.

Kəlbəcər rayonunun Ala göl-
lər, Zalxa gölü və s. kimi saf sulu

gölləri var. Əsasən çimli dağ-
çəmən və qonur dağ-meşə tor-
paqlarına malikdir. 1988-ci ildə
aparılmış son meşə quruluşu
işlərinə əsasən Kəlbəcər meşə
təsərrüfatının ərazisi 32774 hek-
tar təşkil edirdi. Bundan əlavə
rayonda 8676 hektara yaxın kolx-
oz və sovxoz meşələri, qiymətli
balıq növləri olan çayların ətrafın-
da yerləşmiş 13471 hektar qoruq
meşələri, 15531 hektar ətraf
mühitin mühafizəsi əhəmiyyətli
meşələr, 274 hektar yaşıllıqlar, 80
hektar meşə-park zonası var idi.

Meşələrdə bitən ağac və kol-
ların bir neçəsi Azərbaycan

Respublikasının “Qırmızı
kitab”ına daxil edilmişdir. Kəl-
bəcər rayonunda dəniz
səviyyəsindən 1500-2100 metr
hündürlükdə bitən Ayıfındığı və ya
ağacvarı fındıq bunlardan biridir.
Bəzi Ayıfındığı ağacının hündür-
lüyü 25 metrə, diametri 48-120
santimetrə çatırdı. Bu ağacın
oduncağı qiymətli mebel materialı
kimi ermənilər tərəfindən qırılaraq
Ermənistana aparılır. Kəlbəcər
rayonu ərazisində 4 mindən artıq
müxtəlif növ bitkilərdən 200-ə
qədəri dərman bitkiləridir. Ray-
onun mərkəzi və şimal hissəsində
enliyarpaqlı meşələr (palıd, fıstıq,
vələs), meşə-çöl bitkiləri, yüksək
və qismən orta dağlıqda alp və

subalp çəmənlikləri geniş yer
tutur. Dağ keçisi, qonur ayı, çöl
donuzu, daşlıq dələsi, ular, qartal
və s. bu yerlər üçün xarakterik
fauna növləridir.

İşğaldan əvvəl
Hələ 1990-cı ildə, iyul ayının

11-də erməni separatçıları
tərəfindən «Tərtər Kəlbəcər»
sərnişin avtobusu partladılıb,
dinc əhali olan maşın karvanına
qarşı terror aksiyası həyata
keçirilib və nəticədə 14 nəfər
qətlə yetirilib, 35 nəfər yaralanıb.

1993-cü il aprel ayının 1-də
Ermənistan silahlı birləş -
mələrinin Azərbaycanın Kəl-
bəcər rayonuna genişmiqyaslı
hücumu zamanı Ermənistanın
Vardenis rayonundakı qərargah
radiostansiyasından (“QSM-7”)
Kəlbəcər döyüş bölgəsindəki baş
radiostansiyaya (“Uraqan”) böl-
gədəki bütün səyyar radiostan-
siyalara çatdırmaq üçün təcili
əmr verilmişdi. 

Əmrdə əsir və girov
götürülmüş Azərbaycan vətən-
daşlarını, o cümlədən qocaları,
qadınları və uşaqları təcili məhv
edib basdırmaq tələb olunurdu.
Ermənilər azərbaycanlılar barə -
sində törətdikləri vəhşiliklərin
izlərini həmin vaxt döyüş bölgəs-
inə gələn beynəlxalq nümayəndə
heyətindən, o cümlədən jurnal-
istlərdən gizlətməyə nail olmuş-
dular. Erməni hərbi birləşmələri
komandirlərinin efirdəki bu radio-
danışığının mətni Azərbaycan
Respubilkasının Milli Təhlükəsiz-
lik Nazirliyinin radioəkskəşfiyyat
xidməti tərəfindən lentə alınıb.

1993-cü ilin qiymətlərinə görə
Kəlbəcərin xalq təsərrüfatına
703 milyard 528 milyon rubl
ziyan vurulub. İşğal nəticəsində
Kəlbəcərdən 53.340 nəfər qovu-
lub, 511 dinc sakin öldürülüb,
321 nəfər isə əsir götürülüb və
itkin düşüb. ANS PRESS 

OLDU
Bu ili də yola saldıq,
Yenə dərdlər sürən oldu.
Kimi öldü, heç görmədi,
Kimi qaldı görən oldu.

Ana vətən, doğma diyar,
Inanmayın bizi duyar.
Sevdiksə də olmadıq yar,
Vətən eşqi yalan oldu.

Yas bağlayıb oturmaqdan,
Hüzünlərə qatılmaqdan,
Dərd odunda çatılmaqdan,
Dərd yerində qalan oldu.

Vətən dərdi dərin yara,
Hələ yoxdu gələn kara.
Ağ bəxdimiz oldu qara,
Gündüzümüz toran oldu.

Anaların qəlbi qandı,
Ataların ruhu yandı.

Qeyrətimiz girov qaldı,
Düşmən bizə gülən oldu.

On doqquz il dərdlə bitdi,
Dərd üstünə dərdlər bitdi.
Yenə həsrət qəlbi diddi,
Dərd yerində duran oldu.

Puça döndü dürüst, düzlər,
Qara oldu bəyaz üzlər.
Igidiydik, axı bizlər,
Qürbət bizə ilan oldu...

Hanı sənin Dəli dağın, 
Xoşbəxt günün, xöşbəxdt çağın.
Güzarında şah sayağın,
Qürbətlərdə viran oldu.

Bu dərdlərə dözür ürəkə,

“Dözümlüyük” , dözək gərək.

Axı deyin, deyin görək,

Qeyrət niyə talan oldu?

Vətən oğlu qalx ayağa,

Vətən üçün dön dayağa.

Yaraşarmı mərdə qağa?

Vətən bizi silən oldu.

Yadlar bizə yanan deyil,

Heç kəs səni qanan deyil.

Qürbət sənin oban deyil,

Dağlar sənin vətən oldu.

Vətən bizə oğul deməz,
Ana haqqın halal etməz.
Oturmaqla bu dərd bitməz,
Səbir kasam dolan oldu.

Bəsdi yetər bu acılar,
Biz birləşsək dərd uçular.
Bizə necə deyər dağlar
Sizin kimi balam oldu?!
Cəlil, dərdin bir dəryadı,

Könül evin sal qayadı.
Kim görəcək bu fəryadı?
Ömrün tufan, boran oldu.

26.03.2012.

KƏLBƏCƏRİN İŞĞALINDAN 22 İL ÖTDÜ
İşğal nəticəsində 53 340 nəfər qovulub,
511 dinc sakin öldürülüb, 321 adam 
əsir götürülüb və itkin düşüb

TTaarriiyyeell  
CCәәlliill

www.a
rs

iva
ku

rd
.o

rg



D Î P L O M A T¹ 12 (303)5 6 - 12 Aprel, Nîsan, sal 2015

“115 il əvvəl – martın 12-də Azərbaycan
xalqının yetirdiyi ən məşhur qəhrəman-
lardan olan Qaçaq Nəbi xəyanətlə qətlə
yetirilib. Qaçaq Nəbi 46 illik ömrünün
tam 13 ilini əlində silah, vəfalı ömür-gün
yoldaşı Həcərlə birlikdə fasiləsiz olaraq
rus-erməni, fars zülmünə qarşı
mücadilə aparıb. Bu qoşa ad həm Azər-
baycanın qəhrəmanlıq salnaməsinə,
həm də dünya qaçaqçılıq hərəkatı tarix-
inə şərəflə yazılıb, ümumxalq
sevgisinin, qorxmazlıq, cəsarət, şücaət,
əyilməz iradənin simvoluna çevrilib”.
Zəngəzur Cə miy yətləri Birliyinin sədri
Hacı Nəri man oğlunun “Media forum”a
açıqlamasında deyib.

Hacı Nərimanoğlu Məhəmməd Əmin
Rəsulzadənin “Azərbaycan milli istiqlal
mücadiləsi” adlı əsərindən sitat gətirir:
“Zəngəzur və Naxçıvanda qorxmadan parti-
zan müharibəsi aparan Qaçaq Nəbi Gəncə
vilayəti, Zəngəzur qəzasının Aşağı Mollu
kəndində (indiki Qubadlı) anadan olmuşdu.
Yeddi nəfərdən ibarət ailəni atası çətinliklə
dolandırırdı. Günlərin birində 16 yaşlı
Nəbinin atasını bəy döyür. Bunu görən Nəbi
bəyin üzərinə atılaraq onunla savaşır. Bəyin
şikayətinə əsasən Nəbi həbs olunur. O, həb-
sdən qaçaraq həmfikirlərini ətrafına toplayır.
Rus çar rejiminə və onun Azərbaycandakı
əlaltıları olan bəylərə qarşı mübarizəyə
başlayır.

Nəbinin arvadı Həcər xanımla yanaşı
baldızı Mehri xanım da bu mübarizədə
yaxından iştirak edir. Nəbi həbsxanadan
qaçdıqdan sonra çar idarəsinin Azərbaycan-
dakı əlaltıları olan mülkiyyət sahibi xan və
bəylərin zülmündən cana gələn kəndlilərdən
əli silah tutan bir hissəsi onun ətrafına
toplanır. Nəbinin əsas düşmənləri çar rejimi,
xanlar və bəylər idi. O bu mübarizədə
kasıbları və onların hüquqlarını müdafiə
edirdi. Nəbinin mübarizə apardığı ərazi
Zəngəzur və Naxçıvan vilayətləri idi.
İstismarçı imperializmə və rus çar rejiminə
qarşı mübarizə aparan qaçaqlara xalq
yaxından köməklik edir, onlarla fəxr edirdi.
Xalq onları ərzaqla təmin edir, yeri gəldikdə
gizlədirdi”. Rəsulzadənin yazdığına görə,
1896-cı ilin mart ayında Nəbi Kərbaladan
dönərkən Türkiyə ilə İran sərhəddi arasında
olan Larni kəndində rus casuslarının əvvəl-
cədən hazırladığı pusqunun qurbanı olub.

Hacı Nərimanoğlu bildirib ki, Bəhlul
Bəhcətin “Qaçaq Nəbinin tarixi vəsiqə və
sənədlər üzrə” adlı tədqiqat əsəri 77 illik
arxiv qaranlığından sonra yaxın günlərdə
işıq üzünə çıxıb: “Qaçaq Nəbinin həmyerlisi,
müasiri, onu və dəstəsindəkilərin əksəriyyə-
tini şəxsən yaxından tanıyan, görüşüb söh-
bətləşən, ilahiyyatçı, tarixçi, folklorşünas
alim, Zəngəzurun sonuncu qazısı Bəhlul
Bəhcətin 1934-37-ci illərdə qələmə aldığı
290 səhifəlik “Qaçaq Nəbinin tarixi” vəsiqə
və sənədlər üzrə” adlı tədqiqat əsəri yaxın
günlərdə işıq üzü görəcək. Tədqiqat
əsərindəki ayrı-ayrı başlıq-bölümlər Qaçaq
Nəbinin düşmənlərinə, kimlərlə savaşması-
na, mübarizə yoluna güzgü tutur. Bəhlul
Bəhcət İrəvan və Tiflis arxivlərindən əldə
etdiyi məxfi yazışmalardan da nümunələr
gətirir, Nəbinin artıq 3 imperatorluğu rahatsız
etdiyini, başağrısına çevrildiyini faktlarla
göstərir”. Hacı Nərimanoğlu onu da qeyd
edib ki, kitabın müəllifi Bəhlul Bəhcət 1934-
38-ci illərdə “Azərnəşr”də və Az.RAİ-nin
ədəbiyyat bölməsində çalışıb, “Quran”ı,
“Şahnamə”ni ilk dəfə orijinaldan dilimizə tər-
cümə edib, Məhəmməd Peyğəmbərin və
ailəsinin tarixi və digər fundamental tədqiqat-
ları tamamlayıb, Hüseyn Cavid, Salman
Mümtaz, Əli Nəzmi, Əhməd Cavad kimi
müasirləri ilə sıx ünsiyyətdə olub. 15 mart
1938-ci ildə NKVD üçlüyünün qərarı ilə gül-
lələnib. Zəngəzur Cəmiyyətləri Birliyinin
sədri əlavə edib ki, Qaçaq Nəbi ilə Həcərin
Azərbaycanın heç yerində abidəsi yoxdur:
“Qubadlıda vardı, 18 ildir Qubadlı da yox-

dur”.
Qaçaq Nəbinin dostluq 

etdiyi nəsil - Rüstəmlilər
...Mahmudoba kəndi Şahbuz rayonunun

ən qədim-qayım kəndlərindən biri hesab
olunur. Bu kəndin salınma tarixi çox qədim-
lərə dayanır. Hələ 1973-cü ildə rus dilində
çıxan tarixi oçerklərin birində Naxçıvanın ən
qədim tarixi kökü olan kəndlərindən biri kimi
bu kəndin də adı çəkilir. çox təəssüflər olsun
ki, zəngin tarixi faktları özündə gizlədən bu
kənd haqqında hələ lazımı səviyyədə tarixi
araşdırmalar aparılmayıb. Hələ çox açıl-
mamış sirləri özündə gizlədən bu kənddən
gələcək tarixi həqiqətdən hələ də lazımınca
bəhrələnə bilməmişik. 

Lakin çox sevindiricidir ki, əslən Mahmu-
dobadan olan ayrı-ayrı ziyalıların, ağsaqqal-
ların müxtəlif dövrlərdə qələmə aldıqları fikir-
ləri həm Mahmudobalıların, həm də Mah-
mudobanın yaxın iki-üç əsrlik tarixinə güzgü
tutmaqdadır. Bu günlərdə əslən Mahmu-
dobalı olan nəsil-nəcabətli ziyalı dostum
Qadir Kərimov oxumaq üçün mənə bir
dəftər təqdim edib ¸Sənin üçün maraqlı ola-
caq, inşallah, gələcəkdə kitab halına
salarıq!,- dedi. Yazı Mahmudobanın
ağsaqqallarından hesab olunan, iman
sahibi, qeyrətli ziyalı Kərbəlayi Qasıma
məxsus idi. Yazını demək olar birnəfəsə
oxudum. İnsaf naminə demək lazımdır ki,
yazı mənə olduqca maraqlı gəldi.

Kərbəlayi Qasım bu yazını Mahmu-
dobanın oturuşmuş nəsillərindən olan
Rüstəmli tayfasının qocaman ağsaqqal-
larından olmuş, 1958-ci ildə 104 yaşında
dünyasını dəyişmiş Abbas kişinin nəvə,
nəticə və kötücələrinin dedikləri çox maraqlı
faktlar əsasında yazmışdır.

Onu da deyim ki, Kərbəlayinin yazıya
aldıqları Mahmudobada hamının bildiyi və
təsdiq etdiyi həqiqətlərdəndir. Gəlin əvvəlcə
Kərbəlayi Qasımın öz xatirəsində dedik-
lərinə nəzər salaq:

-Mənim babam Rüstəm kişi Mahmudoba
kəndinin xarabalığa çevrildiyi dövründən
sonra bu yerlərin ilk sakinlərindən biri olub.
Belə ki, babamın əsli Zəngəzur mahalının
Uz kəndindən olub. 1800-cü ildə çar
Rusiyasının Azərbaycanı işğalı zamanı gənc
Rüstəm baş götürüb indiki Mahmudoba
kəndinə gəlib. İlk baxışdan bu kənddə olan
münbit torpaqlar, meşələr, sular xoşuna
gəlir. özünə bir sığınacaq düzəldir. Rüstəmin
inamında ən çox rol oynayan o olub ki, o
haqqa bağlı olub.

Bu torpaqda köhnə məzar daşları, tarixi
abidələr və əvvəllər bu yerlərin yaşayış yeri
olması olmuşdur. Rüstəm qonşu Məzrə
kəndindən olan Ağabəy kişinin Nənəxanım
adlı abırlı-həyalı, ismətli qızı ilə ailə həyatı
qurur. Rüstəmin Kərim, Alkərim, Məmməd-
yar və İbrahim adlı dörd övladı dünyaya gəlir.
Rüstəm kişi övladlarını yaxşı təlim-tərbiyə
etdikdən sonra hər birini evləndirir. ömrünün
sonuna kimi onlara insan kimi yaxşı ad-san
çıxarmalarını, Tanrıya bağlı olmalarını
tövsiyyə və vəsiyyət edir. 

Rüstəm kişinin vəfatından sonra onun
övlatlarından çoxlu uşaqlar törəyir. Kərbəlayi
Kərim və Məmmədyar isə "Hacı" titulu
qazanır. Hacı Məmmədyarın iki oğlu və dörd
qızı, Alkərimin üç oğlu, iki qızı, İbrahimin iki
oğlu, iki qızı olur. O vaxt bu nəslə
¸Rüstəmlilər" deyirlər. Hazırda Mahmudoba
kəndinin böyük bir hissəsi Rüstəm kişinin
törəmələrindən ibarətdir. Eyni zamanda da
qonşu Külüs, Uzunoba, Şıxmahmudlu və
digər bir neçə kəndlərdə də Rüstəmli nəs-
lindən olanlar yaşayırlar. öz ata-babalarının
layiqli davamçıları hər şeyi halallıqda görür-
lər. Təsadüfi deyil ki, o vaxtlar çar
məmurlarının kəndlilərə qoyduğu ağır
vergilərə Alkərim öz etirazını bildirib onlara
qarşı çıxır. Bu hadisədən sonra onu ömürlük
həps edirlər. Alkərimin haqq-ədalət uğurun-
da mübarizliyi bu gün də hər kəsə misal kimi
göstərilməkdədir. Mahmudoba kəndinin

günbəgün çoxalan insanlarının haqqa,
ədalətə, dinə, hökumətə münasibəti də art-
mağa başlayır. Hər sözünü "Bissimillah"la
başlayan Mahmudobalılar heç vaxt
ibadətlərini kəsməyiblər. Keçən əsrin
doxsanıncı illərində Hacı Kərim və onun qar-
daşları öz vəsaitləri hesabına kənddə məs-
cid inşa etdiriblər. çar Rusiyasının siyasəti
nəticəsində İmam Zeynalabdinin adını
daşıyan bu məsciddən uzun müddət ambar

kimi istifadə olunub. Lakin Mahmudobalılar
buna bir an belə məhəl qoymayaraq öz
ibadətlərindən geri qalmayıblar.

Rüstəmli nəslinin nümayəndəsi Hacı
Məhəmməd Qaçaq 

Nəbini necə xilas edib?
Kərbəlayi Qasım hamı üçün maraqlı ola

biləcək bu hadisəni dünya görmüş el
ağsaqqalı, hadisənin canlı şahidi olmuş
Abbas kişinin söhbətləri əsasında onun
dilindən belə qələmə alıb:

- Evimiz kəndin girəcəyində, yol qırağın-
da yerləşirdi. Mən bir neçə nəfərlə oturub
söhbət edirdim. Elə bu vaxt yaşı 35-40
arasında olan, qara və kal buynuzu kimi
eşmə bığlı, başında quzu dərisindən alagül
papağı olan bir nəfər bizə yaxınlaşaraq
ədəblə salam verdi. Sonra soruşdu ki, bu yol
kənarındakı ev kimindir? Cavab verdim ki,
Hacı Məhəmmədindir, mən isə onun oğlu
Abbasam... Həmin adam məni bir kənara
çəkib dedi:

- Abbas, mən Qaçaq Nəbiyəm... Naxçı-
van qazamatından qaçmışam. Tez Hacı
Məhəmmədə deynən, mənə bir at versin ki,
təqib edən piristav və onun silahlı
dəstəsindən canımı qurtarım...

Sən demə, atam Nəbini tanıyırmış...
Atam Nəbi ilə mehriban görüşüb onu evə
dəvət etdi... Nəbi təşəkkür etdi. Mən isə
hazır vəziyyətdə olan köhlən atımızı irəli
çəkib üzəngisini basdım. Qaçaq Nəbi qızıl
quş kimi atın üstünə sıçradı. Ata bir qamçı
vurub yola düşəndə bir daha minnətdarlığını
bildirib, qayıtdı ki, Hacı, bilmirəm xəcalətin -
dən necə çıxacağam...

Arası 15 dəqiqə keçməmişdi ki, sayı 30-
dan çox bir dəstə atlı piristav kəndə doluşdu.
Əllərinə düşən ilk adam mən oldum. Onlar
Nəbini soruşdular. Mən isə bir saat əvvəl
Nəbinin buradan keçdiyini dedim...Əlacları
kəsilmiş dəstə rəhbəri Nəbi gedən tərəfə bir
qatar patron boşaldaraq geri qayıtdı...
Hacının Nəbiyə kömək etməsini bir sirr kimi
kənd camaatı özlərində saxladılar. Aradan
bir müddət keçəndən sonra Nəbi öz başının
dəstəsi ilə atam Hacı Məhəmmədin qonağı
oldu. Atam onların gəlişi münasibəti ilə iki
öyəc kəsdirdi. Yaxşı bir ziyafət verdi. Qaçaq
Nəbi qayıtdı ki, ay Hacı, sənin mənə verdiyin
at atışma zamanı öldü. Uşaqlar bunun
əvəzində sənə yaxşı bir Qarabağ atı gətirib...

Atam qayıtdı ki, ay Nəbi, mən atı sənin kimi
igidə bağışlamışam. Biz verdiyimiz bəxşeyişi
geri almırıq. Nəbi gülümsəyib dedi: "Mən
kişiyə mənsub hər nə qədər müsbət key-
fiyyət varsa, onu səndə gördüm. Səninlə
həmişə varam". Bu söz-söhbətdən sonra
kimsə içəri daxil olub dedi ki, çuğullar
Nəbinin yerini piristava deyib. Onlar da
bütün nə qədər heyyətləri varsa,
silahlandırıb kəndi nəzarətə alıblar. Atam
Hacı Məhəmməd dərhal gizli çıxış yolunu
Nəbiyə göstərdi... Bir azdan Nəbinin
dəstəsinin atdığı güllələrin səsi kazakları
qorxuya saldı. Onlar Nəbinin qorxusundan
kimsəyə bir söz demədən çıxıb getdilər.
Lakin Nəbinin dəstəsi kəndin kənarında
kazaklara xeyli itki verdirdi... Xeyli sayda
ölən və yaralananlar oldu. Nəbi yenidən
kəndə qayıdıb yığışan camaahata tapşırdı
ki, hər kim Rüstəmli nəslindən xəbərçilik
edərsə, onu öz əllərimlə gülləliyəcəyəm...

Nəbi getdi, başqa 
xatirələr qaldı

Abbas kişi deyir:
-Rüstəmlilərə mənsub olan olan Mah-

mudoba kəndindəki "Danzıl" adlanan 30
hektarlıq yararlı münbit torpağı ələ keçirmək
üçün Naxçıvan xanları çox çalışırlar. Lakin
ömrü boyu bu sahəni Rüstəmlilər nəsli əkib-
biçdiyindən hökumətə vergi də ödəyirmişlər.
Rüstəmlilərin hər vəchlə məhv edilməsi
barədə Naxçıvan xanları kəllə sındırırlar.
Dəfələrlə xalq qəhrəmanı Qaçaq Nəbiylə bu
nəslin dostluğunu əldə bayraq tutub
hökumətə şikayət edərək daimi onları
incidirmişlər. Artıq hər cür istədiklərinə çata

bilməyəcəklərini görən xanlar bu nəslin üzdə
olanlarını məhv etmək üçün plan cızırlar.
Bunun üçün ağır cinayətlər törədib Naxçıvan
həbsxanasında cəza çəkən, Keçili kənd
sakinləri- Teymur, Yunis və digərlərini həbsx-
anadan qaçırdırlar. Sonra isə onlara pul verib
tapşırırlar ki, Rüstəmli nəslində kim varsa,
böyükdən kiçiyə qədər güllələsinlər. Bu
muzdlu qatillər 19-cu əsrin sonlarında kəndə
gələrək Hacı Kərimin evinə basqın edirlər.
Onlar vəhşicəsinə Hacı Kərimi və 3 oğlunu,
qardaşı oğlu Rüstəm və onun nökərini qətlə
yetirirlər. Güllə səsini eşidən Kərbəlayi
Həmzə qardaşı Hacı Kərimin son nəfəsində
özünü ona çatdırır. Hacı Kərim qardaşına
deyir ki, siz gizlənin, bu qatillər sizi də
öldürəcəklər...Bunu deyib gözlərini əbədi
yumur...Kərbəlayi Həmzə yerdə qalan 3 qar-
daşının ailələrini bu qatillərdən gizlədib
ölümün pəncəsindən qoparır. Qatillər isə
yerdə qalanları tapa bilmədiklərinə təəssüf -
lənib atlarını minib geri qayıdırlar. çar
hökuməti bu qanlı cinayətə heç bir diqqət
yetirmir. Amma rəsmilər biganəliklə deyirlər
ki, hadisəni qazamatdan qaçanlar törət-
diyindən başqa bir ölkəyə (İrana) qaçıblar.
Onları isə tutmağa imkanımız yoxdur və s.
Bütün bu hadisələrdən xəbər tutan Qaçaq
Nəbi Mahmudobaya gələrək dostunun və
namərd gülləsiylə qətlə yetirilənlərin hüz -
nündə iştirak edir. Orada söz verir ki, bu müd-
hiş gecənin qatillərini tapıb güllələcək... Bun-
dan bir müddət sonra Nəbi dəstəsiylə Arazın
o tayına adlayır. O, çoxsaylı dostları nın
köməyi ilə qətli törədən qatilləri tapıb xalqın
gözü qarşısında güllələyir. Nəbinin İran da
qatilləri güllələməsi xəbəri bütün hər tərəfə
yayılır. Naxçıvan xanları, çar çinovlikləri qorx-
uya düşərək Rüstəmli nəslinin yerdə qalan-
larıyla mülayim davranmağa başla yırlar... 

*** 
...Rüstəmli nəsli və bu nəsilin

keşməkeşli, lakin şərəfli və maraqlı tarixi
haqqında daha geniş məlumatlarla Kər-
bəlayi Qasımın qələmə aldığı "Bir nəsilin tar-
ixindən" kitabında tanış ola biləcəksiniz...
Rüstəmlilər bu gün də öz nəsillərinin ad-
sanını uc tuturlar. Nəzərinizə çatdırmaq
istərdim ki, hal-hazırda Bakı Şəhər Baş Polis
İdarəsinin rəisi işləyən general Rafiq
Abbasov da Rüstəmlilər nəslinin nüma -
yəndə lərindəndir. Həmid Ormanlı
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Pirsa herî gerim di rojeva başûrê Kur-
distanê tê gotûbêjkirin û li ser tê axaftin
û nivîsandin pirsa seroaktiya herêma
Kurdistanê ye.  Di gelek gotûbêj
û nivîsan de ev pirsa seroaktiya
herêma Kurdistanê li gor berjew-
endiyên bertengên partîtî û
berjwendiyên kesatî, dûr ji
berjewendiyên balayên neteweyî
tênirxandin. Hema bêje piraniya
kesatî, rewşenbîr û berpirs û
aliyên siyasî yên ku bi çavê
berjewendiyên balayên neteweyî
li vê pirsê dinêrin di wê baweiyê
de ne ku, di rewşek weke rewşa
îro herêma Kurdisdtanê tê de
derbas dibe pêwîstî bi serokek

weke Mesûd Barzanî heye û
divê Barzanî li ser posta xwe
bimîne.

Her li ser vê pirsê duhî
seroaktiya parlamentoya Kur-
distanê; Yusif Mihemed serok û
Cafer Îbrahîm cîgirê serok û
Qadir fexredîn sekreterê parla-
mentoyê serdana Mesûd
Barzanî serokê Kurdistanê kirin
û ev pirs di civînekê gotûbêj kir.

Li gor çavkniyeke haydar ji
civînê ji Rojevakurd re got ku,
serok Mesûd Barzanî ji şandeya

serokatiya parlametoya Kurdistanê re
gotiye: Ez hemû dîroka xebat û tekoşîna
xwe ji bona kursî û posteya serokatiyê
naşewitînim, hûn weke parlamentoya
Kurdistanê bi rêyên qanûnî vê pirsê
çareser bikin û her biryareke li gor
qanûnê be ez jê re amade me. Milê min
li ber qanûnê ji mû ziravtire. Min ev kursî
zeft nekiriye û yekrêziya gelê Kurdistanê
di vê rewşa hesas de ji hemû pile û
postan giringtire.

Weke tê zanîn di meha tebaxa îsal de
dema seroaktiya Mesûd Barzanî serokê
herêma Kurdistanê bidawî tê.

Serokkomarê Tirkiye Tayib
Erdogan serdana Îranê kir û ji
aliyê serokkomarê Îranê Ruhani
ve bi germî û rewresmek fermî
hate pêşwazîkirin. Pirsa Suriye
û Yemenê du pirsên herî
nakokîdarin di navbera Îaran û
Tirkiyê de. Ji berî serdana Erdo-
gan ya Îranê hinek par-
lementerên Îranî ji bo dax-
uyaniyên Erdogan daxwaz kirin
ku ev serdan bête betal kirin. Lê
Ruhanê Erdogan vexwand
Tahranê û hevdîtin pêkhatin.

Erdogan bi şandek bilind ser-
dana Îranê kir. 6 wezîrên girîng
li gel Erdogan bûn.

Piştî hevdîtina Erdogan û
Ruhanî konferansek çape-
meniyê hate li darxistin.

Erdogan axavtina xwe de
got:

Me îro hevdîtinek girîng
pêkanî. Ji bo pirsgirêka li
Yemenê bê çareserkirin em
gelek bi biryarin. Rastî me
hevdîtinek girîng kir. Herêma
me di nava agir de ye. Me

firsenda gotubîjê dît. Divê pirs-
girêka Irak û Suriye bête çare-
serkirin. Pêwiste em bikaribin
aliyên şerê hev dikin bînin
bahevûdin. Di aliyê Ekonomik û
bazirganiyê de em berê xwe
berfirehtir bikin. Bila şûna Dolar
û Ewro pereyên Tirkiye û Îranê li
herdu welatan derbas bibe.

Serokkomarê Îranê Hasan
Ruhanî jî di derbarê pirsgirêka
yemenê de got: Bila herdu alî
agirbestekî pêkbînin. 

Em hewlbidin arikariyên

mirovatî bighin Yemenê û her
pirsgirêka heyî bi hevre çare-
serbikin. Piştî hevdîtinên herdu

serokkomaran hev dîtin di
navbera heyetên van welatan
de destpêkir.

Dihok (Rûdaw) – Rêve-
beriya Giştî ya Perwerdeya

Dihokê ragihand, dibistanên ku
li ser çiyayê Şingalê ji aliyê

PKKê ve hatine avakirin, ne
qanûnî ne. 

Çend roj berê li ser çiyayê
Şingalê 6 dibistan ji bo zarokan
ji aliyê  PKKê ve hatibû avakirin.
Rêveberê Giştî yê Perwerdeya
Dihokê Ebd Yûsif îro li bajarê
Dihokê di civîneke roj-
namevaniyê de li hember vekiri-
na wan dibistanan nerazîbûn
nîşan da û got, ji bilî Rêveberiya
Perwedeya Dihokê ti kes û

aliyek nikare li ser çiyayê Şin-
galê dibistanan veke. Ebd Yûsif
diyar kir ku yên li ser çiyayê Şin-
galê dibistan vekirine girêdayî
partiyeke siyasî ne û vê yekê jî
ji bo berjewendiyên siyasî yên
xwe bikar tînin ne ji bo xizmetki-
rina qutabiyên deverê. Yûsif
wiha axivî: “Ji ber wê jî em li dijî
vekirina her cure dibistanekî ne
ku li derveyî pîvanên Wezareta
Perwerde ya Başûrê Kurdistanê

be.” Rêveberê Perwerdeya
Dihokê da zanîn ku di encama
lêkolînan de derketiye ku 6
dibistan li derveyî qanûnên per-
werdeya Başûr li ser çiyayê Şin-
galê hatine vekirin û dibistan jî ti
bingeheke wan a hiqûqî û
zanistî tine. Ebd Yûsif destnîşan
kir ku devera Şingalê girêdayî
Herêma Kurdistanê û Parêzge-
ha Dihokê ye lewma her dibis-
tanek li wir were vekirin divê bi
fermana Perwerdeya Dihokê
be.

Tirkiyê: PKK û PYD li ser ewlekariya
me tehdîd in!

Desteya Giştî ya
Asayişa Neteweyî ya
Tirkiyê gefên li ser
asayişa neteweyî ya wî
welatî diyar dike, PKK û
PYD bi beşek ji wan
gefan binav dike.

Desteya Giştî ya
Asayişa Neteweyî ya
Tirkiyê di bin serokatiya
serokomarê wî welatî
Recep Tayyîp Erdogan
de, duh, 6ê Nîsanê,
civîna xwe pêka nî, di
civînê de belgeya
“siyaseta asayişa neteweyî” pesend kir.

Li gor wê belgeyê, 5 gef li ser asayişa neteweyî ya Trikiyê
hatine diyarkirin, ew jî bi vî awayî ne:

1- Hemû serhildan an xwepêşandanên derveyî yasayê, her-
wiha karûbarên sorkirina xelkê.

2- Karûbarên dewleta perelal (wek amahjeyek bo Tevgera
Gulen) û hemû rêxistinên neyasayî yên ku hêza xwe ji milet
nastînin.

3- Hemû çalakiyên li dijî azadiya ragihandinê.
4- Torên Medyaya civakî (social media)
5- Bi rêya zanist û teknolojiyayê dizîna nihêniyên dewletê, ji

bo drustkirina bandorekê li ser rêveberina hikûmetê.
Herwiha Desteya Giştî ya Asayişa Neteweyî ya Tikriyê çend

rêxistin binav kirine, ku van xalên li ser ji bo encamdana gefê li
ser Tirkiyeê bikar tînin, Ew rêxistinên jî evin:

1- Rêxistinên wek Dewleta Islamî ya radîkal (DAIŞ), ên ku olê
bikar tînin, rê ji pevçûnên mezhebî xweş dikin.

2- Rêxistinên wek Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) û Par-
tiya Yekêiya Demokartîk (PYD), li ser bingeha etnîkî çek bikar
tînin. Ji bilî van xalên ku hatine destnşîankirin, belavbûna bela û
nxewşiya, kêmbûna enerjiyê û pîsbûna av û xwarinê jî wek
gefekê li ser asayişa neteweyî ya Tirkiyê hatiye diyarkirin. BAS

REWŞA JINA  KURD
JINA KURD him dayik,him jî lehenga zemîne li

hember dagirkerîyê ,bê mafîyê radiweste 
JINA KURD

Ji bo parastina rûmet û şerefê
Ji bo parastina  mafên zarokên xwe
Ji bo parastina pêşeroja gelê Kurdistanê
Ji bo rawestandina hovîtîyê
A li ser axa welatê xwe
Ji bo sekinandina birakujîyê
Jo bo aşîtî û serxwebûnê
Bûye leheng
Lehenga  zemîn.

Jina kurd
Ji bo hînbûn û zelalbûna heyîna gelê xwe
Bûye dîrok
Ji bo ku eşkereke
Bengizê ramyarên durî
Bûye  diplomat

Ramyar
Ji bo ku nîşande biratîya derew
Hişyarke

Agahke
Mirovên razayî qenc
Rastîyê dîyar dike.
Bûye bombe diteqe
Li dijî şovînîzmê a  barbaran
Bûye gêrîlla û pêşmerge vekişyaye hêlanên çîyan
Ji bo ku vemirîne êrîşên dagirkeran
Hukumên virekan.

Jina kurd
Ji bo axaftina durust 
Pêşnîyara rast
Daxwazên pîroz
Destên wê dikevin qendelan
Bi nîfreta xwe
Hejê dixe dîwarên girtîgehan
Bi bawerîya xwe

Vîn û bangên xwe
Bi armancên qenc
Vediciniqîne ruh ê faşîzm ê
A hov û har
Bi vîna xwe  xofê dixe li nav împêrîalîzmê
Vedimirîne bingeha hovîtîyê
Koledarîyê.
Ji cîhanê
Ji mirovahîyê daxwaz dike
Mafê mirovan
Talib dike
HAF Û MAFÊ  KURDAN.

Jina kurd
Bûye agir duşuxule
BI agirê bedena xwe
Dimeşe li ser neheqîyê
Şemal dide dijî nerastîyê
Bi ramanên qencva
Dimeşe ser dunyayê
A durî
Bi hiş û hêza xwe va
Dirizîne mercên Kêmalîzmê.

Jina kurd 
Bi çalakîyên tewrebilind
Bûye meşel
Ji bo gelê xwe bûye vejîn
Û  wateya jîyanê
Bûye sembola
Serkeftinê

Serxwebûnê
Şervana  Kurdistanê.

Jina kurd
Hem jî dayike
Bi ruhê humanism ê ve
Perwerde dike
ZAROKÊN  KURDISTANÊ

3.03.1998. 

Dîroka xebat û tekoşîna xwe ji bona kursîyekê naşewitîne

BÊWAR BARÎ TEYFÛRÎ

Erdogan serdana Tahran kir

Perwerdeya Dihokê: Dibistanên li ser çiyayê Şingalê ne qanûnî ne
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STENBOL (DÎHA) - "Ber bi Çareseriyê
ve: Rapora Nirxadina Derbarê Pirsgirêk,
Merc û Îhtimalan de" (Çözüme Doğru:
Olasılıklar, İmkânlar ve Sorunlar Üzerine
Değerlendirme Raporu) ya ji aliyê Meclîsa
Aştiyê ya Tirkiyeyê, Doç. Dr. Ayşe Betul
Çelîk, Rojnameger Murat Çelîkkan, Doç.
Dr. Evren Balta, Alk. Doç. Dr Nîl Mutluer û
Doç. Dr. Levent Korkut hat amadekirin û
têkildarî geşendanên û kêmasiyên du
salan ên pêvajoya çareseriyê û ji bo ev
kêmasî ji holê bên rakirin pêşniyarên
çareseriyê cih digirin hate aşkerakirin.

"Ber bi Çareseriyê ve: Rapora Nirxad-
ina Derbarê Pirsgirêk, Merc û Îhtimalan
de" (Çözüme Doğru: Olasılıklar, İmkânlar
ve Sorunlar Üzerine Değerlendirme
Raporu)ya ji aliyê Meclîsa Aştiyê ya
Tirkiyeyê, Doç. Dr. Ayşe Betul Çelîk, Roj-
nameger Murat Çelîkkan, Doç. Dr. Evren
Balta, Alk. Doç. Dr Nîl Mutluer û Doç. Dr.
Levent Korkut hat amadekirin û têkildarî
geşendanên û kêmasiyên du salan ên
pêvajoya çareseriyê û ji bo ev kêmasî ji
holê bên rakirin pêşniyarên çareseriyê cih
digirin li Salona Cezayir a Beyogluyê bi
civînekî çapemeniyê hate aşkerakirin.
Berdevkê Meclîsa Aştiyê ya Tirkiyeyê
Hakan Tahmaz di destpêkê de axivî û
diyar kir ku di pêvajoya çareseriyê ya du

salin berdewam dike de rapor li ser
kêmasiyên tên jiyîn amade kir û ji bo çare-
seriya wan pêşniyar pêşkêş kirin. Tahmaz
anî ziman ku pirsgirêka kurd bi aştiya
herêmê re di nav hev de derbas dibe û
aştiya herêmê ji bo pêvajoya li Tirkiyeyê tê
meşandin gelek girîng e. Tahmaz da
zanîn ku nîqaşên di navbera hikûmet û
Serokomar Erdogan de pêktê pêvajoya
çareseriyê bi bandor dike. Tahmaz bilêv
kir ku divê di hilbijartinê hemû namzet li
hemberî pêvajoya çareseriyê baldar bin.

Ji 5 beşan pêk tê
Rojnameger Murt Çelîkkan diyar kir ku

rapor ji 5 beşan pêk tê. Çelîkkan anî
ziman ku di pêvajoya çareseriyê de
geşedanên hatin jiyîn û astan hatinê bi
dest girtin e. Çelîkkan, da zanîn ku di
destpêka raporê de pêvajoya Osloyê jî
dest girtin û wiha got: "Dîsa aliyê pêvajoyê
yê herî girîng ê civakbûnê me lêkolîn kir.
Dema me nivîsan em ji mînakên cîhanê
fêde girt û dê li Tirkiyeyê çawa bandor
bike derxistin holê."

Çelîkkan bilêv kir ku di raporê de ligel
pêşniyarên çareseriyê jî cih digirin û ji bo
pêvajo mayînde bibe li ser nokteyên qels
rawestan. Çelîkkan destnîşan kir ku herî
zêde jin di şer de mexdur bûn û tevlî
pêvajoya nebûne û pêvajoyên muzak-

ereyê mayînde nîn in û di cihanê de
mînakên vê yêkê hene.S

'Qrîzên bên jiyîn bi tevlîbûna der-
dorên cuda dikarin derbas bikin'

Hîndekara Zanîngeha Sabanci Doç.
Dr. Ayşe Betul Çelîk jî diyar kir ku piştî
pevçûnên bi saln astan hatinê girîng e û
pêvajoyên pevçûnan bi xwe re gelek pirs-
girêk anîn. Çelîk anî ziman ku ji bo çare-
seriya pirsgirêkan jî divêk mekanîzma û
aktorên siyasî li hemberî hev biaxivin.
Çelîk da zanîn ku aktorên pêvajoyê axivîn
girîng e lê hêj nêzîkahiyekî tevahî negir-
tine û ji bo ji bo aştiyekî mayînde divê der-

dorên cuda bikevin dewreyê.
Hîndekarê Zanîngeha Medîpol Doç.

Dr. Levent Korkut jî balkişand ser pirsgirê-
ka girtiyên nexweş û divê pirsgirêka gir-

tiyên nexweş derveyî pêvajoya çareseriyê
bêdestgirtin. Korkut, anî ziman ku li
Tirkiyeyê bi pirsgirêkan re rû bi rû hatin
hêj pirsgirêk tên jiyîn û wiha got: "Pirsgirê-
ka herî girîng a pêvajoyê sazîbûn pêk
nehatin e. Ji ber vê yêkê rîsk hêj hene."

Kêmsaî û pêşniyarên çareseriyê
Rapor ji 5 beşên "Riya ber bi pêvajoya

aştiyê ve diçe", "Pêvajoya Aştiyê: Muza-
kere û hiqûq", "Civakbûna pêvajoya
aştiyê", "Aştî û ewlehiya însanî" û "Bi
pêşerojê re rû bi rû bûn" pêk tê. (bd)

DIYARBEKIR, 28/3 2015 —
Serokê Partiya Azadiya Kurdis-
tanê Mustafa Ozçelik îro
nivîsareka xweser li ser ruhê
Mele Mistefa Barzaniyê nemir û
pêşewa Qazî Mihemed nivîsî û
rexne li "Ruhê Eşmeyê" yê
rêberê PKK-ê Abdullah Ocalan
û dewleta tirkan girt û got:
Heger îro ruhekî ko li ser axa
Kurdistanê bigere hebe, ew jî
ruhê wê alayê ye ko pêşewa
Qazî Mihemed teslîmî Mele
Mistefa Barzanîyê nemir kiriye. 

Mustafa Ozçelik di newroza
Partiya Azadiya Kurdistanê ya li
bajarê Wanê de ko 4 000 kurd
beşdar bûn rexne li "Ruhê
Eşmeyê" girt û got: 

— Heger îro ruhekî ko li ser
axa Kurdistanê bigere hebe, ew
jî ruhê wê alayê ye ko pêşewa
Qazî Mihemed teslîmî Mele
Mistefa Barzanîyê nemir kiribû,
ew ruhê alaya azadîyê ye. 

Mustafa Ozçelik di nivîsara
xwe ya îro de wê gotina xwe
berfireh dike û behsa ruhê

neteweyî yê miletê kurd û alaya
Kurdistanê dike. Nivîsara
Mustafa Ozçelik li jêrê ye: 

*** 
Di newroza Wanê ya Partiya

Azadiya Kurdistanê de di axafti-
na xwe de min behsa "ruhekê"
kir. Kurdîya wê weha bû: 

— Heger îro ruhekî ko li ser
axa Kurdistanê bigere hebe, ew
jî ruhê wê alayê ye ko pêşewa
Qazî Mihemed teslîmî Mele
Mistefa Barzanîyê nemir kiribû,
ew ruhê alaya azadîyê ye. 

Divêt bi çend gotinên din jî
naveroka vî "ruhî" tejî bikim. 

Belê. 
Îro heger ruhekî ko li ser axa

Kurdistanê bigere hebe, ew jî
ruhê wê alayê ye ko di destê
nevîyên Mele Mistefa
Barzanîyê nemir de ji Hewlêrê
heta Kobanê bi dilekî welatper-
werane wek lehîyekê herikî, ew
ruhê yekgirtina pêşmergeyên
Kurdistanê û şervanên YPG-ê
ye, ruhê yekîtîya neteweyî ye. 

Îro heger ruhekî ko li ser axa

Kurdistanê bigere hebe, ew jî
ruhê wê alayê ye ko her kurd û
kurdistanîyek, êşa her kurd û
kurdistanîyekî wekî êşa xwe,

destkevtin û serkeftina her kurd
û kurdistanîyekî jî ya xwe
dibîne. Îro heger ruhekî ko li ser
axa Kurdistanê bigere hebe, ew
jî ruhê wê alayê ye ko bi xwîn û
têkoşîna hemû şehîdên Kurdis-
tanê honandîyê; ruhê şehîdên
nemir, yên pêşmerge, gerîla û
hemû emekdarên doza Kurdis-
tanê ye. Îro heger ruhekî ko li
ser axa Kurdistanê bigere hebe,
ew jî ruhê wê alayê ye ko li ked
û emeka 200 salî ya têkoşîna

azadîyê xwedî derdikeve;
dîrokê ji xwe destpê neke, bi
xwe jî neqedîne. Ruhê wê alayê
ye ko her dilopeke ked û xebata
doza kurd û Kurdistanê, dilopa
ji ênîya xwe danisilî dihesibîne.
Îro heger ruhekî ko li ser axa
Kurdistanê bigere hebe, ew jî
ruhê wê alayê ye ko dibêje di
nava kurdan de bila kes xwe li
ser kesî ferz neke, fikir û
siyaset çiqas ji hevdu cuda bin
jî, bila tu kes tovên dijminatîyê
di nava kurdan de neçînin û av
nedin. Ruhê wê alayê ye ko

divê di destê me gişan de wek
alaya azadî, edalet, wekhevî,
demok rasî, sebir, hurmet û rêz-
girtinê li ba bibe. Îro heger
ruhekî ko li ser axa Kurdistanê
bigere hebe, ew jî ruhê wê
alayê ye ko îro li Kerkûkê, Şin-
galê, Kobanê, li Amedê, li
Wanê, li Mehabadê li herçar
alîyên cîhanê ji bo azadîya kurd
û Kurdistanê li ba dibe, ruhê
azadî û dewletbûnê ye, ruhê
amadebûna ji şirîkatiyeke li ser

bingehê wekhevî û azadîyê ava
dibe ye. 

Îro heger ruhekî ko li ser axa
Kurdistanê bigere hebe, ew jî
ruhê wê alayê ye ko xwe ji tevn
û kozika teng ya dewletên
herêmê rizgar kiriye, ruhê ko
destê dostanîyê dirêjî cîhanê
kirîye. Ruhê ko li ser navê tu
îdeolojî, dîn, mezheb, dewlet an
kes û grûpan, dijmanatîya
cîhanê neke û ew ruh e ko li
cîhanê dijminên me kêm,
dostên me zêde dike. Îro heger
ruhekî ko li ser axa Kurdistanê
bigere hebe, ew jî ruhê wê
alayê ye ko dibêje bila her kurd
û kurdistanîyek vê yekê ji xwe
re bike prensîba esasî: Heger
tifaq mimkin be tifaq, ew ne
mimkin be hevkarî, ew ne mim -
kin be dîyalog, ew ne mimkin be
merheba û silav, ew jî ne
mimkin be em çêr û dijûnan
nedin hev, şerê hevdu nekin. 

28/3 2015 
Mustafa Ozçelik 

Serokê giştî yê Pakê
Wek ku diyare, tev şîn û şadiyên kur-

dan di meha adarê de ne, ta bi koçkirina
seydayê Tîrêj jî, di 23 ê vê meha Adar de
bû. Ango ev 13 sal in ku seydayê Tîrêj ji
nav me barkiriye. Bi vê helkeftinê
kêfxweş dibim ku xwendevanan ser-
wextî bandora seydayê Tîrêj di nav
kurdên Binxetê de bikim.

Seydayê Tîrêj helbestvanekî Kurd e
ji nifşê Kevin, ew nifşê ku ji destpêkê
de pîş bi nivîsandina Kurdî Latînî
kiriye. Roja îro piraniya wî nifşî
koçkirine wek: Mîr Celadet Bedirxan,
Dr Kamîran Bedirxan, Qedrî Can,
Reşîdê Kurd, Osman Sebrî,
Cegerxwîn, M.Ehmed Botî, Melle
Ebdulhadî, Melle Ehmedê Namî…

Seydayê Tîrêj jî, heval û hogirê van
kesan bû û bi wan re ketiye kar û bare
xebat û berxwedanê de, di meydana
ziman, tore û rewşenbîrîya Kurdî de
xebitîye; bi teybetî nivîsandina bi zimanê
Kurdî, û ji wî heyamê dûr ve berhemên
xwe di kovarên Bedirxaniyan de
belavkirine, ew kovar û rojnameyên ku di
navbera salên(1932-1946) an de li
Şamê û Bêrûtê çap û belav dibûn, wek

Hawar û Ronahî li Şamê, di bin
berpirsyariya Mîr Celadet Bedirxan de,

(Roja Nû û Sitêr) li Bêrûtê di bin
pirsyariya Dr.Kamîran Bedirxan de.

Ango: ji wê hinge ve dan û sitandin û
têkiliyên Seydayê Tîrêj bi rewşenbîr,
welatparêz û kultura gelê Kurd ve heye û
di nav refên rewşenbîrên Kurdan de

xebat û bizav kiriye..Hêjayî gotinê ye ku
Seydayê Tîrêj di sala 1942 endamek bû

ji endamên partiya (Xoybûnê) li
bajarê Amûdê. Wiha ji hinge de
ta roja îro pênûsa Tîrêj ner-
awestiyaye û her û her wê
pênûsê, kul, xem û janên gelê
Kurd bi dewêta reş û şîn
nivîsandîye. Hem jî pesnê gelê
Kurd, şoreşa Barzanî. Newroz
û sersala Kurdan, çiya û
newalên Kurdistanê daye. Ji
roja ku seydayê Tîrêj, bîrewer
bûye, di rewşa gelê xwe de
ponijîye û xemên gelê Kurd
xwarine.

Em serwxtî navê Seydayê
Tîrêj û helbestên wî bûn. Û

wiha ta ku dîwana wî (Xelat) di sala 1984
an de çap û belav bû û di peyre Zozan û
Cûdî.. Hem jî em bi dengê Saîd Gabarî
û vê helbesta seydayê Tîrêj, eva ku cihê
xwe di dilê guhdaran de bi xurtî hiştiye û
bandora wê di civata kurdî de heye:

Ey bilbilê dilşadî wer bes bike fîxan
Derdê me girane bira, birîna me kure..

Wiha piştî ku helbestên SeydayêTîrêj
bi dengê Mihemed Şêxo, Saîd Gabarî û
gelek dengbêjên kurdan yên din hatin
gotin, ew kesên kurd yên ku evîndarên
peyva kurdî a resen bûn, dane ser şopa
seydayê Tîrêj û xwestin ku ew jî mîna wî
û seydayê Cegerxwîn, Yûsif Berazî,
Umerê Lalê bibin helbesvan..û wiha di
vê navê de bandora helbestên Tîrêj bez
û eşkere bû.. Di berzbûna navê seydayê
Tîrêj de û navên mîna wî yên li jor me
gotin, û bi çapkirina dîwanên wan re,
evîndarên zimanê kurdî û hezkerên
hunandina peyva kurdî peyda bûn û bi
belavbûna zimanê kurdî û toreyê re
gelekan dane ser şopa seydayê Tîrêj û
Cegerxwîn..Ta ku vê paşiyê, nifşekî nû bi
rengekî nûjen berhemên xwe yên
helbestî hunandin..  Bi vê helkeftina 13
salan ji koçkirina Seydayê Tîrêj, em
bihuşta rengîn wek mal jêre dixwazin.

Konê Reş, Qamişlo, 23.03.2015

Mustafa Ozçelik: Ruhê Qazî Mihemed û Barzaniyê nemir li Diyarbekirê heye

Çend gotin di 13 saliya koçkirina Seydayê Tîrêj de (1923 – 2002)

Ji Meclîsa Aştiyê ya Tirkiyeyê 'rapora pêvajoya çareseriyê'
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Heyeta PAKê(Partîya  Azadîya  Kurdistanê)
ku ji endamên Komîteya Bireveberîya Navendî
ya PAKê Evdirrehmanê Gundikî  û  Orhan Kaya
pêkhatibû, li Kerkûkê di cepheya şerî de bi

Endamê Mekteb Siyasî û Berpirsê Eleqatên
Herekeya Netwewî yê PDK(Partîya Demokrat
a Kurdistanê-Iraq)  û Berpirsê eniya rojavayê
Kerkûkê – Mihwer, rêzdar  Dr. Kemal Kerkûk re
hevdîdinek  pêk anî. Di hevdîtina heyeta PAKê
û Dr. Kemal  Kerkûkî, herdu aliyan di derbarê
rewşa Kurdistanê, Iraqê , Tirkîyê  û yekitiya
netewî de, di derbarê şerê li dijî DAIŞê de
ahagdarî dane hevdu, şîrove û nirxandinên
siyasî û gelemperî  hate kirin. Heyeta PAKê
bahsa, xebatên PAKê  yên li bakurê Kurdis-
tanê, Tirkîyê û Ewrûpayê kir  û piştgirîya xwe ya
jibo Dewleta  Federe ya  Başûrê Kurdistanê
bilêv kir. Rêzdar Dr. Kemal Kerkûkî  jîbo vê
seredanê spasiya heyeta PAKê kir û kêfxweşî
ya xwe bilêv kir. Herdu alî jî gîhaştin wê
qeneetê ku, divê peywendiyên herdu aliyan
pêşde biçe û germtir bibe. Hevdudîtina PAKê û
Dr. Kemal Kerkûkî   bi awayekî  germ, dostane
û berhemdar derbas bû. 06.03.2015 

Amed; Ozgur Gun TV dest
bi weşana neteweyî kir

Ozgur Gun Tv ku ji sala 2002’yan ve li
Amedê bi awayekî herêmî weşana xwe dido-
mand, dest bi weşana newetî kir. Bi munase-
beta destpêkirina weşana netewî şahiyek hate
lidarxistin. Ozgur Gun Tv ku di sala 2002’yan
de li Amedê dest bi weşana herêmî kir, duh
saet di 17.00’an de bi bernameyeke zindî dest
bi weşana li ser feykê ya neteweyî kir.

Têkildarî mijarê li Navenda Çanda Ciwanan
a Cegerxwîn jî resepsiyonek (şahiyek) hate
lidarxistin û ji wir jî weşana zindî hate kirin. Di
resepsiyonê de Hevşaredarên Amedê Gultan
Kişanak, Firat Anli, nivîskar Salih Sezgin, Roj-
nameger û nivîskar Huseyin Aykol, Hevserokê
Komeleya Rojnamegerên Azad, Serokê
Cemiyeta Rojnamegerên Guneydogu Veysi
Îpek, hunermend, dayikên aştiyê, hevşa -
redarên herêmê, endam û rêveberên HDP û
DBP’ê, endam û xebatkarên çapemeniya azad
û gelek kesên din jî amade bûn. Di bernameya
resepsiyonê de wêneyê xebatkarê çapemeniya
azad Metin Dursun ku di qezaya trafîkê de
birîndar bûbû û duh jiyana xwe ji dest da hat
daliqandin. Di weşana zindî de her wiha
nêrînên gel, nivîskar, rewşenbîr, siyasetmedar
û rojnamevanan ên li ser TV’yê jî hatin girtin.
Bernameya televîzyonê bi zimanê kurdî û tirkî,
dest pê kir, lê hate gotin ku dê bi zimanên din
ên herêmî jî weşan bê kirin. Her wiha gelek
bernameyên rengîn yên aborî, tenduristî, jin,
civak, çand û gelek mijarên dewlemend
weşana tv’yê dom bike. Frekansa Ozgur Gun
TV wiha ye: frekansa 11794’an, Orana Sinyal a
27500 û Palorizasyon. PUKmedia-DÎHA

Îro yekşem 05.04.2015 li Selahedîn
birêz Mesûd Barzanî Serokê Herêma
Kurdistanê li gel Dr Yusif Mihemed
Serokê Parlemena Kurdistanê û Cefer
Emînkî Cîgirê Serokê Parlemen û
Fexredîn Qadir Sekreterê Parlemen
civiya. Îro yekşem 05.04.2015 li Sela-
hedîn birêz Mesûd Barzanî Serokê
Herêma Kurdistanê li gel Dr Yusif
Mihemed Serokê Parlemena Kurdis-
tanê û Cefer Emînkî Cîgirê Serokê Par-
lemen û Fexredîn Qadir Sekreterê Par-
lemen civiya. Li vê kombûnê da rewşa
meydanî ya bereyên şerê dijî terorîstên
Da'îş hate nirxandin û behsa rola bilin-
da qurbanîdan û qehremaniya hêzên
Pêşmergeyên Kurdistanê ya li parasti-
na Kurdistan û şikestdana terorîstan
kirin. Her wiha di derbarê rewşa siyasî
û emnî ya Iraq û navçeyê û serkeftina
hêzên Iraqiyan li Tikrît jî guftûgoyê kirin.

Li beşekî dinê vê kombûnê da pirsa

destûr û babeta Serokayetiya Herêmê
xistin ber behs û guftûgoyan û ji bilî wê

balkişandin li ser wan tehdidên ku li ber
Herêma Kurdistanê da heye û tekez li
wê yekê kirin ku pêwîste li hemû
rewşek da yekrêziya nav mala Kurdis-
tanê bê parastin. Di civînê de wê yekê
jî dûpatkirin ku çareserkirina kêşeyan

pêwîste li rêya komdengiya nîştîmanî û
ber çav girtina bingehên yasa û berjew-

endiyên bilindên Herêma Kurdistanê
be.  Beşdarbûyên kombûnê ragihandin
ku li hewla berdewam da bin ji bo
gihîştina çareseriyekî nîştîmanî û ji bo
vê mebestê li şêwirîn û peywendiyên
berdewam da dibin. 

Wezîrê Bergirî yê Fransa serdana
Hewlêrê dike, Wezareta Pêşmerge jî

daxwaza çekên zêdetir ji wî welatî
kiriye. Fermandarê Fermandeya Artêşa
Zêrevanî, Ezîz Weysî di daxuyaniyekê

de îro, 5ê Nîsanê, ji BasNewsê re ragi-
hand ku, mersaîma pêşwazîkirinê li

şanda Wezareta
Pêşmerge li koçka
serokatiya Fransa
“Bûyereke dîrokî bû”.
Ezîz Weysî aşkere
kir ku “Me wek şanda
Wezareta Pêşmerge
daxwaza çekên
zêdetir ji Fransayê
kir, ji ber Pêşmerge li
şûna cîhanê şerê
DAIŞê dikin.” Der-
barê wê daxwaza
Wezareta Pêşemrge

de jî, navborî got: “Fransa soz daye ku
çekan ji Pêşmeryeyan re bişîne, biryare
ew soz jî di nêzîktirîn dem de cîbicî

bibin.” Weyîs da zanîn jî ku, wan
daxwaz ji Fransa kiriye ku
şêwirmendên xwe yên leşkerî li Herê-
ma Kurdistanê zêde bike “ew daxwaz jî
hat pesendkirin.”

Fermandarê Fermabndeya Artêşa
Zêrevanî aşkere kir jî ku “Birayre di
demeke nêzîk de Wezîrê Bergirî yê
Fransa serdana Herêma Kurdistan bike
û hajmreke şêwirmendên leşkerî jî ligel
xwe bîne Kurdistanê, me daxwaz kir jî
ku ew şêwirmend heyameke dirêj li
Herêma Kurdistanê bimînin.”

Roja 1ê Nîsanê şandeke pile bilind ji
Wezareta Pêşmerge serdana Fransayê
kir û ligel serokê wî welatî François Hol-
lande û raydarên leşkerî civiya bû, duh
Şemiyê jî ew şand vegeriya Herêma
Kurdistanê.(BasNûçe)

Hemza begê Miksî (Hemza Beg
kurê Hacî Bekir), ji bajarê Miksê bû, ew
qehermanekî pêşeng bû di nav tevgera
gelê kurd de. Di destpêka çerxa 20 an
de Hemza Beg yek ji pêşengên
rewşenîrê gelê kurdan bû li Stenbolê.
Wî jî wek hevalên xwe gelek kar û
xebat di avakirina komeleyên pêşîn de
li Stenbolê kir û wiha tev jiyana xwe bi
wefadar û dilsozî di rêka Kurd û Kurdis-
tanê de xerc kir.. Ciwaniya xwe di
mişextî û zîvariyan de derbas kir.. Dûrî
xizm, dost, heval û hogirên xwe buhi-
rand, ji bil ku çend salên giring ji
ciwaniya xwe di zindanên Kemalîstan
de  derbas kir..

Hemza Beg yek bû ji rojnamevanên
kurd yên sereke. Di destpêka sala 1918
an de yekemîn rojnameya kurd/tirkî bi
navê JÎN li Stenbolê  weşandiye, hem jî
dîbacak bi nirx û biha digel Mem û Zîna
Ehmedê Xanî çap û belav kiriye.. Ji bo
çapkirina vê pirtûkê hatiye girtin.. Di
sala 1928 an de ji zindanê hatiye der û
yekser berê xwe daye nav kurdên Binx-
etê û tevlî refêwelatparêzên kurdan
bûye..  û bûye endam di civata Xoy-
bûnê de..

Di sala 1930/1031ê de, piştî têkçû-
na şoreşa Agirî, li ser daxwaza
hikumeta tirkiyê, hikumeta Fransî ya ku
li suriyê desthilat bû, dest datîne ser
Hemza beg jî digel Mîr Celadet Bedirx-
an, Dr. Ehmed Nafiz, Memdûh Selîm,
Nûreddîn Zaza, Osman Sebrî, Qedrî
Can, Qedrî û Ekerm beg Cemîl paşa,
Haco axa, Mustefa û Bozan Şahîn...û
tev li Şamê xistine bin rûniştina zorê
de.. 

Di sala 1932 an de, Hemza beg ji
rex desthilatdarên fransizan ve dibis-

tanekê li Eyndîwerê, di binya bajarê
Cizîra Botan de vedike û zarokên kur-
dan fêrî ilm û zanînê dike û di nav kur-
dên Cizîrê de dibe wek gerînendayekî ji
kovara Hawarê re û propagende ji
zimanê Kurdî re dike.. Di sala 1940 an
de dibe edîtorê yekemîn dibistana fermî
ya herî bilind di bajarê Hesekê de li
parêzgeha Cizîrê.. Di sala 1943 an de
dibe berpisyarê dibistanan û zanînê di
tevî parêzgeha Cizîrê de..

Li dor jinenîgariya wî; jina wî tirk bû,
zarok jêre çênedibûn, bi gelek zimanan
dizanîbû. Bêtir bi van kesan re dida û
distand: Mîr Celadet Bedirxan, Dr.
Kamîran Bedirxan, Memdûh Selîm beg
Wanli, Dr. Ehmed Nafiz, Dr. Nûredîn
Zaza, Qedrî û Ekrem beg Cemîl paşa
bûn..û hin xiristyan û ermen hebûn..

Ew di roja (05/04/1958)an de, anku
berî 57 salan, li bajarê Hesekê koça
dawî kiriye û li ser dazwaxa wî, gelê

kurd, ew li gundê Dugirê, di nav goris-
tana welatparêzên kurdan de veşartin.

Gundê Dugirê li bareşî Qamişlo ye
bi dor 27 Km an, ji welarparêzên kur-
dan yên ku di vê goristnanê de hatine
veşartin: Hacî Mûsa begê Xuwêtlî, Dr.
Ehmed Nafiz beg Zaza, Arif beg Abbas,
Haco axa, Silêmanê Abbas Axa, Dr.
Qasim Miqdad Cemîl başa, Dr. Dara
Arif Beg Abbas, Ebdulrehman axa Eliyê
Ûnis, Hesen axa Haco...

Wê salê, anku sala 1958an, dema
ku Hemza Beg çûye ber rehmeta
Xwedê, helbestvanê nemir Hejarê
Mukiryanî yê ku yek ji helbestvanên
komara Mehabadê bû, piştî herifandina
komarê reviyabû, xwe li nav Kurdên
suriyê, li bajarê Tirbespiyê girtibû û lê
dijîya.. Hingê rehmetiyêHejarê
Mukiryanî ev nivîsandin li ser kêla ber
serê wî nivîsand:

Mamose Hemza beg
Rehberê fidakar !
Pir kes ji xew te kirine hişyar
Raze bi xoşî bes menale
Peyman elê me ew hewale
Rojî ku welat bijî bibînim
Ez mijde bi xo bo te bînim
15ê Remezana 1377 Koçî
05/04/1958 Zayînî

Konê Reş, Qamişlo, 01.04.2015

Barzanî digel serokayetiya parlamentoya Kurdistanê civiya

Wezîrê Bergirî yê Fransa serdana Kurdistanê dike

Hemza Begê Miksî ( ?  -  1958)
(Ji pêşengên rewşenbîrên gelê min bû)

H e y e t a  P A K ê  L i  
Kerkûkê Seredana 
Dr. Kemal Kerkûkî Kir
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DIHOK, 26/3 2015 — Hêzên komando yên
Kurdistanê îro êrişeke çekdarên Daişê ko
dixwestin derbasî nav devereke nêzîkî Mûsilê
bibin şikandin û di şerekê rûbirû de derbeyeka

kujende li Daişê da.  Serkaniyeka ji
pêşmergeyên komando yên girêdayî hêza
Zêrevanî ya Kurdistanê îro got li derdora saet
nehê sibehê komek çekdarên Daişê ko
dixwestin derbasî nêv nehiyeya Eyaze ya girê-
dayî qezaya Tilehferê ya wîlayeta Mûsilê bibin
li komandoyên Zêrevaniyê rast hatin.  Di
nêvbera komandoyên pêşmerge û çekdarên
Daişê de seetekê sax şerekê gelek germ
rûbirû çêbû. Pêşmerge û çekdarên Daişê wisa
nîzîkî hev şer dikirin ko tenê firset ji bikaranîna
sîlehên sivik yên wekî keleşnîkovê re hebû.  Di
wî şerî de komandoyên pêşmerge gelek çek-
darên Daişê kuştin û hinek jî birîndar kirin lê
belê tiştek bi pêşmergeyan nehat. Piştî ko şer
xilas bû balafirên şerî jî li çekdarên Daişê da.

Hukumet  d i  s iyaseta  
p e t r o l ê  d e  s e r  k e t

Endamekî di Komîteya Pîşesazî û Enerjî û
Çavkaniyên Xwe zayî di Parlamentoya Kurdis-

tanê de ragihand ku, Hikûmeta Herêma Kur-
distanê di siyaseta henardekirina petrolê de
serkeftinek mezin bidest anî, niha rojane 500
hezar bermîl petrol dişîne derve û heta dawiya
vê mehê dê bike 600 hezar bermîl. 

Beyar Doskî, Endamekî di Komîteya Pîşe-
sazî û Enerjî û Çavkaniyên Xwezayî di Parla-
mentoya Kurdistanê de ji malpera KDP.info re
ragihand: “Herêma Kurdistanê berdewam
pabendê rêkeftina xwe ya petrolê bûye. Niha
rojane 500 hezar bermîl petrol dişîne derve û
heta dawiya vê mehê dê bike 600 hezar bermîl
di rojekê de, ku ev yek destkeftekî pir mezin e.
Em dibînin çawa Herêma Kurdistanê pabendê
rêkeftinê ye, lewma divê Bexda jî wiha pabend
be û mûçe û budceya Herêma jê re bişîne.”
Doskî wiha domand: 

“Hikûmeta Herêma Kurdistanê di siyaseta
henardekirina petrolê de serkeftinek mezin
bidest aniye û bi awayekî yasayî û destûrî
mamele ligel Bexdayê petrolê dike.”

Li Cizîrê zarokek hat binçavkirin
ŞIRNEX (DÎHA) - Hate hînbûn ku li Cizîrê

zarokekî 15 salî li baxçeya mala xwe dar diçi-
nand ji aliyê polîsan ve hat binçavkirin.  Li taxa
Yafesê ya navçeya Cizîrê ya Şirnexê, zarokê bi
navê Mahmsûm Bîrlîk (15) dema li ber malê
dar diçandin ji aliyê polîsan ve hate binçavkirin.
Hat ragihandin ku polîsan sedema binçavkirinê
wek e bi zarokên din re kevir avêtine wesayîta
wan û ew birine Miduriyeta Polîsan a Navçeyê. 

Malbata Bîrlîk û hemwelatiyan bertek
nîşanê vê yekê dan, ragihandin ku dema
binçavkirinê de tu bûyerek kevir avêtine
tunebû û dema di bexçeyê de dixebitî polîsan
bangî wî kir û ew bi lez û bez avêtina wesayî-
ta zirxî û birine.  (cno/ea/bd)

Mesûd Barzanî Serokê Herêma
Kurdistanê li roja salvegera derçûna
rojnameya Xebat de peyameke
pîrozbahiyê belav kir ku eve jî naveroka
wê ye: Bi navê xwedayê mezin û dilo-
van Rêzdar Sernivîskar û Rojnamevan
û Karmendên Rojnameya Xebat

Silav û rêz...
Bi helkefta 56 saliya bi eşkere

derçûna rojnameya Xebat, germtirîn
pîrozbahiyê pêşkêşî we dikim.

Îsal di demek da salvegera
damezrandina Xebat dikin ku gel û
welatê me bi qonaxekî hestiyar da diçe
û terorîst şerekî dirindane li ser Kurdis-
tanê da sepandiye, lê belê li sayeya
xwîna şehîdan û Pêşmergeyên qehre-
man ve gelê Kurdistanê bi serbilindiyê li

ser dijmin da serketiye û tu bostek ji axa
Kurdistanê li bin destê terorîstan da
namînê. Rojnameya Xebat wekî ku

çawa herdem bi giyanekî Pêşmergane
ve dakokîkarekî mafê rewayên gelê me
bûye û roleke ber bi çav jî li belavkirina
hişyariya neteweyî û binyadnana
mirovê Kurd da dîtiye, li vê qonaxê jî da
erkê xwe ya bi rêdana giyanê bergirî û
nîştîmanperweriyê bi başî dîtiye û wekî
kanalekî ragihandinê berpirsiyarane û
dilsozane kar kiriye.

Hêvîdarim hemû kanalên ragihandi-
na Kurdistanê girêdayî bingehên
pîşeyiyên rojnamevanî û erkê nîştîmanî
û parastina yekrêziya gelê me bin.

Destxweşiyê li we dikim û ji bo we
hêviya serkeftinên zêdetir dixwazim.

Mesûd Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê

04/04/2015

COLEMÊRG (DÎHA) – Cenazeyê
Gerîlayê YJA-Starê Gurbet Çîftçî (Berî-
van Çarçela) a ku di 2’yê nîsanê de li
Şengalê di şerê li dijî çeteyên DAIŞ’ê

de jiyana xwe ji dest li Colemêrgê ji
aliyê zêdetirî deh hezar kesan ve hate
definkirin. Cenazeyê Gerîlayê YJA-
Starê Gurbet Çîftçî (Berîvan Çarçela) a
ku di 2’yê nîsanê de li Şengalê di şerê
li dijî çeteyên DAIŞ’ê de jiyana xwe ji
dest dan ji aliyê zêdetirî deh hezar
kesan li Colemêrgê hate definkirin.
Cenazeyê Çîfçî duh ji aliyê malbatê ve
hatibû wergirtin û ji bo otopsiyê biribûn
Amedê. Piştî karên otopsiyê yên li
Amedê serê sibê ber bi Colemêrgê ve
derxistibûn rê. Cenazeyê Çîftçî ji aliyê

konvoya ku ji dehan wesayîtan pêk
dihat li Qada Azadiyê ya li ser riya
Colemêrg-Wanê hat pêşwa zîkirin.
Cenazeyê Çîftçî li ber Nexweşxaneya

Dewletê ya Colemêrgê jî bi hezaran
kesan ve bi dirûşmên “Bijî Serok Apo”,
“Şehîd namirin” hate pêşwa zîkirin.
Dema cenazeyê Çîftçî anîn nexweşx-
aneyê esnafên Colemêrgê dikanên
xwe girtin û ber bi nexweşxaneyê ve
herikîn. Girseyê li ber nexweşxaneyê
alên YPG, KCK, YJA-Star, PKK û
posterên Rêberê PKK’ê Abdullah Oca -
lan vekirin. Dema cenaze ber bi Goris-
tana Şehîdgehê ya li Serê Solan hat
rêkirin xwendekarên dibistanê jî beş-
darî merasî bûn. Di cenazeyê de ligel

zêdetirî deh hezar welatiyan hev şa -
redarên Colemêrgê, hevserokên HDP û
DBP, endamên saziyên sivîl ên civakî û
endamên MEYA-DER’ê amade bûn. 
Jinan li ser milên xwe Çîftçî oxir kir

Girse her ku diçû zêdetir bû û jinan
di rê de cenaze bi qurnefîlan pêşwazî
kirin. Jinan cenazeyê Çîftçî nêzîkê
goristanê ji wesayîtê derxistin û heya
goristanê li ser milan birin. Li goristanê
cenazeyê Çîftîçî bi dirûşmeyan hate
definkirin. Piştî karên definkirinê bi dawî
bûn rêzgirtin pêk hat û sruda "Çerxa
Şoreşê" hate xwendin.

‘Berîvan li hember bêbextiyê serî
netewand’

Hevseroka Meclisa Bajêr Perihan
Karaman di merasîmê de axivî û diyar
kir ku Bêrîvan ji bo gelê kurd têkoşiya û
ew jî heya dawiyê dê li ser şopa têkoşî-
na Bêrîvanan bimeşin. 

Hevserokê HDP’ê yê Colemêrgê
Rahmî Temel jî diyar kir ku ji ber ew
xwedî pakrevanên weke Bêrîvanan in
serbilind in û wiha got: “Ew li hember
jiyana heyî û bêdadiyê têkoşiya û wê ev
jiyanê qebûl nekir. Bêrîvan jiyana
bêbext a li ser gelê kurd tê meşandin
qebûl nekir û li hember çeteyên hov ên
DAIŞ’ê yên jinan li bazara difiroşin
têkoşiyan.” Piştî xwendina duayan
girse bi dirûşman belav bû û ber bi
gundê Bayê ku taziyeya ji bo Berîvan
Çarçela hatiye vekirin ve çûn. (gka/bd)

MÊRDÎN (DÎHA) - Cenazeyê Şer-
vanê YPG'ê Ciwan Sayar (Fedakar
Dêrîk) ê ku di operasyona azadkirina Til
Temirê de jiyana xwe ji dest da li
navçeya Dêrîkê ya Mêrdînê bi girseyî
hate definkirin. Cenazeyê Şervanê
YPG'ê Ciwan Sayar (Fedakar Dêrîk) ê
ku di 8'ê adarê de li Herêma Til Temirê
di şerê li hemberî çeteyên DAIŞ'ê de
jiyana xwe ji dest da li navçeya Dêrîkê
ya Mêrdînê bi girseyî hate definkirin.
Cenazeyê Sayar piştî ji aliyê malbat û
rêveberên MEYA-DER'ê ve ji Deriyê
Sînor ê Xeborê re hatin wergirtin ji bo
otopsiyê birin Saziya Tipa Edlî a
Amedê.Piştî karên otopsiyê cenazeyê
Sayar bi konvoyekî qelebalik ber bi
Dêrîkê ve derxistin rê. 

Cenazeyê Sayar di ketina Dêrîkê de
ji aliyê sedan kesan ve hate
pêşwazîkirin. Cenazeyê Sayar bi
dirûşmeyên "Şehîd namirin" birin taxa
Bahçelîevler û pişt re birin Goristana
Şeyh Hesen. Li navçeyê esnafan jî
dikanên xwe girtin û bi hezaran kesan
ber bi goristanê ve meşiyan. Di meşê
de posterên Rêberê PKK'ê Abdullah
Ocalan û wêenyên Sayar hatin hilgirtin
û dirûşmeyên "Bijî berxwedana

YPG/YPJ'ê" û "Bijî serok Apo" hatin
berzkirin. Li goristanê piştî vecî beyên
olî cenazeyê Sayar hate definkirin. Piştî

karên definkirinê bi dawî bû rêzgirtin
pêk hat û sruda "Çerxa Şoreşê" hat
xwendin. Nûnerê MEYA-DER'ê yê
Mêrdînê Abdullatîf Tabar axivî û wiha
got: "Jiyana ji bo azadiya gelan fida
kirin. Em incax mîrateya wê bi têkoşîna
azadiyê bilind bikin dê bidin."

Navê Şervanê YPG'ê Sayar Cebraîl
Sayar jî spastiyên xwe li tevgera
azadiya kurd kir û wiha got: "Tevgera
kurd ji me re zarokên em pê serbilind
bin afirandin. Gelê kurd û ciwanên kurd

li hemberî êrîşên dagirker dê di her şert
de axa xwe biparêzin. Êdî tu hêz Kur-
distan û gelê kurd ji komkjiyan re der-

bas nake. Ji ber ku êdî gelê Rêberê
PKK'ê Abdullah Ocalan rêxistin kir
gihiştiye asta axa xwe rêvebibe."

Dayîka Sayar Fatîme Sayar jî diyar
kir ku ew bi kurê xwe serbilind e û wiha
got: "Min dizanî ciwanekî min heye lê
ez dibînim bi hezaran Ciwanên min
hene. Hinî Ciwan hebin Erdogan û
hevkarên wî nagihijin armanca xwe."

Piştî axaftina girse derbasî konê
sersaxiyê yê li taxa Tepebag hatî
vekirin. (bd)

Barzanî: Bostek axa Kurdistanê di destên teroristan da nahêlîn Komandoyên pêşmerge 
derbeyeka kujende 
li çekdarên Daişê da

Cenazeyê Gerîlaya YJA-Star Çîftçî bi girseyî hat oxirkirin

Cenazeyê Şervanê YPG'ê Sayar bi girseyî hate definkirin
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"HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş,
başkanlık sisteminden parti grubundaki,
"HDP'liler nefes aldıkça seni başkan yap-
tırmayacağız" konuşmasına ve partisinin
geçmişte yüzde 7 gibi bir oy oranında
çakılı kalmasına kadar farklı konular-
da açıklamalar yaptı." "Cumhur-
başkanı’nın sa vun duğu ile bizim
savunduğumuz sistemler iki ayrı
uçtadır. Dola yısıyla uzlaşmamız,
anlaşmamız mümkün değil. Başkan-
lığı desteklersek 40 yıllık
mücadelemizin, emeğimizin sonu-
cunu, bu partiyi nasıl getirir Tayyip
Er doğan’ın başkanlığına feda eder-
iz? Tarihi fırsatı partizanca kullanır-
sak büyük krediyi küçük bir eşya
almak için kullanmış oluruz" diyen
Selahattin Demirtaş, iddialı bir hedef
de koydu: “Bizde gönlümüzden
yüzde 50 geçiyor ama en az yüzde
40 kadar milletvekili hedefi var.
Göreceksiniz seçimden sonra, Cum -
huriyet tarihinin en fazla kadın olan parla-
mentosu olacak.” Hürriyet liderler buluş -
masının konuğu olan HDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş, Hürriyet
Ailesi’nden Yönetim Kurulu Başkanı Vus-
lat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönet-
meni Sedat Ergin, yazarlar Taha Akyol,
Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan ile
görüştü. Demirtaş’a ise İstanbul İl
Başkanı Ayşe Erdem ve Eş Genel Başkan
Yardımcısı Saruhan Oluç eşlik etti.

HDP BAŞKANLIĞA TAMAMEN
KARŞI

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi
Deniz Zeyrek'in haberine göre sohbetin
en sıcak konusu başkanlık sistemi oldu.
Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’a, “HDP’liler nefes aldıkça seni
başkan yaptırmayacağız” diye seslendiği
tek cümlelik grup toplantısının fikir
babasının Sırrı Süreyya Önder olduğunu
söyledi. Demirtaş, “Sadece Tayyip Bey’in
değil, Ahmet Bey’in de başkanlığına
karşıyız” diyerek, HDP’nin başkanlığa
tamamen karşı olduğunu ifade etti.

“Öcalan anlaştı. İstedikleri karşısında
Erdoğan’ın başkan olmasını sağlayacak”
eleştirilerine de yanıt veren Demirtaş,
Öcalan’ın şu anda Erdoğan’ın başkan-
lığını desteklemediğini söyleyerek şu

cümlelerle net tavır koydu: “Cumhur-
başkanı’nın savunduğu ile bizim savun-
duğumuz sistemler iki ayrı uçtadır. İkisinin
aynı anda olması mümkün değil.
Dolayısıyla uzlaşmamız, anlaşmamız
mümkün değil. Başkanlığı desteklersek
40 yıllık mücadelemizin sonucunu Tayyip
Bey’e hediye etmiş oluruz. Bu kadar
emekle bu hale getirdiğimiz bu partiyi
nasıl getirir Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı-
na feda ederiz? Tarihi fırsatı partizanca
kullanırsak büyük krediyi küçük bir eşya
almak için kullanmış oluruz.”

TÜRKİYE İÇİN TEHLİKELİ
Başkanlık sisteminin şu anda

Türkiye’de sağlıklı bir şekilde tartışıl-
madığını anlatan Demirtaş, Bunun en
önemli nedeninin de Tayyip Erdoğan’ın ve
Ak Parti’nin bir dikta modeli dayatması
olduğunu iddia etti ve “Türkiye bir model
arıyor olsaydı, AK Parti model önerseydi
tartışırdık. Ama bu tartışılan başkanlık sis-
temi Türkiye için tehlikedir ve kolayca
atlatılacak bir tehlike de değil” dedi.
Başkanlık ile ilgili AK Parti’ye açık ya da
kapalı hiçbir taahhütlerinin olmadığının

altını çizen Demirtaş, AK Parti’nin HDP’yi
sıkıştırıp başkanlığa ‘evet’ demesini
istemiş olabileceğine dikkat çekti. Demir-
taş’a göre, başkanlık konusu HDP için
pazarlık konusu bile değil.

ERKEKLER RAHATSIZ, HUZURSUZ
Demirtaş’ın karşılaştığı soruların

önemli bir bölümü kadın sorunuyla ilgili
oldu. “Bizim için kadın meselesi, ‘laf
olsun, kadınlar da görülsün’ meselesi
değil. Kozmetik aşamayı geçti” dedi
önce... Ardından da ‘kadın-erkek eşitliği’
meselesi konusunda şu ilginç tespitleri
yaptı: “Meseleyi çözersek, toplumdaki
bütün egemenlik ilişkilerini, devlet
mekanizmalarını pozitif etkiler. ‘Herkes
eşit’ değil, ‘Kadın-erkek eşittir’ demek
lazım. Tayyip Erdoğan egemenliği elinden
gidecek diye nasıl panik halindeyse,
erkekler de öyle. Kadınların öne çık-
masından rahatsız, huzursuz oluyorlar.
Bizim partide bile oluyor.”

‘EN FAZLA KADIN’ HEDEFİ
Başörtülü adaylar sorulunca Ayşe

Erdem, Muğla’dan başörtülü adaylarının
olduğunu anımsattı. Demirtaş da seçile-
cek yerlerden başörtülü adaylar gösterile-
ceğini anlattı. “O kadar erkek renk var ki
parlamentoda... Yarısı kadın olsa daha iyi
bir uzlaşma ortamı olur” diyen Demirtaş,
iddialı bir hedef de koydu: “Bizde gön-
lümüzden yüzde 50 geçiyor ama en az
yüzde 40 kadar milletvekili hedefi var.
Göreceksiniz seçimden sonra,
Cumhuriyet tarihinin en fazla kadın olan
parlamentosu olacak.” 

Laikliği uygulayan tek parti olduklarını
savunan Demirtaş, kanıt olarak da
HDP’nin kadına bakışını gösterdi.
Merkeze kadını alan laiklik yaklaşımı
sergilediklerini anlattı, Kobani’yi örnek
verdi: “Bir tarafta kadınları pazarda satan
bir anlayış var, karşıda bizim destek-
lediğimiz bu anlayışa karşı savaşan
kadınlar var. Bizim parti çevrelerimizde
kadına yönelik her türlü olumsuz eylem
utanç kaynağıdır.” “Peki 8 Haziran sabahı
neyle karşılaşacağız?” sorusuna da

ikiletmeden yanıt verdi Demirtaş: “İktidar
düşerse biz düşüreceğiz. HDP büyürse
AKP küçülsün, ben niye CHP ile
uğraşayım. 8 Haziran’da umut artacak.
Başkanlık ihtimali kalmayacağı için Tayyip
Erdoğan da rahatlayacak.”

'Provokasyon tutmasın'
Demirtaş, bir süredir provokasyon

uyarısı yapıyor. Nedeni sorulunca yanıtı
şu oldu: “Seçim öncesinde provokatif
şeyler olabilir. Ülkenin doğusunda,
batısında farklı mekanizmalar harekete
geçebilir. Provokasyonların önüne
geçmek bizim elimizde olmayabilir.
Siyaseten önüne geçmeye çalışıyorum.
Herkesi sağduyuya çağırarak provokasy-
on tutmasın diye uğraşıyorum. Ciddi
duyumlar da var. İnşallah gerçekleşmez.”
'Yanlışlar yaptık yüzde 7’ye çakıldık'

AKP’nin 2002’deki rüzgârını yakala-
mak için uğraştıklarını belirten Demirtaş,
Kürt siyaseti açısından tarihi denilebilecek
bir siyasi özeleştiri de yaptı. Önce
Türkiye’nin genel köklü demokrasi soru-
nunu tek başlarına çözemeyeceklerini
açıkça söyledi, ardından “AKP’den daha
iyi yaparız” iddiasını ortaya koydu.
Gerekçesini ise şöyle açıkladı: “Çünkü tek
‘Türkiye partisi’ projesiyiz. AKP, 2002’de
doğru bir politika ile baskılanan kimlikleri
özgürleştirmeyi vadetti. Ancak sadece
muhafazakâr kimliği özgürleştirmeye
çalıştı. Samimiyetini kaybetti. Biz bu
hataya düşmeyeceğiz. Ben solcuyum,
solculuk yapacağım demek lükstür.
Toplumda herkesin derdi var. ‘Gelip sizi
kurtaracağız’ ya da ‘Ben değiştim, bunu
size de aşılayacağım’ yalan. Biz de
geçmişte bu tarz siyaset yaptık. Bu
siyasetle 7’lerde çakılı kaldık. Bu tarz
siyaset yüzde 50 alsanız da sorunları
çözmez. HDP aynı zamanda Kürt siyase-
tine yanlışlar yaptı ve şu anda ‘Yan-
lışlarımızı düzeltmeliyiz’ diyoruz. HDP’yi
büyüterek bunu herkese göstermek istiy-
oruz. PKK’ye de göstermek istiyoruz.
Başarılı olsak yüzde 7’ye çakılı
kalmazdık.”

Partiler, günlerdir sürdürdüğü
aday belirleme çalışmalarını tamam-
lamak üzere. Türkiye’de 7 Haziran’da
yapılacak milletvekili seçimleri
öncesinde en kritik gün yarın. Partiler,
günlerdir sürdürdüğü aday belirleme
çalışmalarını tamamlamak üzere.

Milletvekili listeleri en geç yarın
saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim
Kurulu’na (YSK) verilmek zorunda.
YSK’nın incelemesinin ardından 24
Nisan’da milletvekili kesin aday lis-
teleri ile bağımsız adaylar ilan edile-
cek. Bu tarihten sonra listelerde
değişiklik yapılamayacak.

Listelerin verilmesine 24 saat kala
partiler dış dünyaya kapılarını kapattı.
AK Parti’de kim damga vuracak?

AK Parti’de son gün mesaisi genel
merkezde sürüyor. Başbakan Ahmet
Davutoğlu listelere son şeklini verm-
eye çalışıyor. AK Parti’de en merak
edilen konu listede Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun mu, yoksa Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mı
etkisinin hissedileceği. Rûdaw’ın
edindiği bilgiye göre, Başbakan
Davutoğlu, danışmanları Ali
Sarıkaya'yı İstanbul, Ertan Aydın'ı
Ankara, Taha Özhan'ı Malatya, Vedat
Bilgin ise Ankara veya İstanbul'dan
aday göstermeye hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danış-
manı Aydın Ünal da Ankara'dan list-
ede yer alacak.

Bakanların ve genel başkan
yardımcılarının da yerlerinin büyük
oranda belli olduğu belirtiliyor.

Buna göre Eski Ulaştırma Bakanı

Lütfi Elvan Mersin'den, AB Bakanı
Volkan Bozkır Antalya’dan, Milli
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz
Sivas’tan Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanı Ayşenur İslam Sakarya,
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
Denizli, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala
Erzurum, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık Kocaeli, Çevre ve
Şehircilik Bakanı İdris Güllüce İstan-
bul'dan aday gösterilecek. Sağlık
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun
İstanbul, Edirne veya Bursa’dan;
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın
ise Diyarbakır, Bingöl ya da Van’dan
aday olması bekleniyor. Afyon Mil-
letvekili olan Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu’nun ise İzmir’e
kaydırılacağı konuşuluyor.

CHP’den Alevi ayarı
Cumhuriyet Halk Partisi’nde

(CHP) adayların büyük kısmı ön
seçimle belirlenmişti. Gözler konten-
jan ve merkez yoklamasıyla belir-
lenecek adaylara çevrildi. CHP’de
461 kontenjan adayı bulunuyor.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu
adaylar içinden 37’sini listelere yer-
leştirecek. CHP örgütünden

gelmeyen Merkez Yürütme Kurulu
üyelerinden Mehmet Bekaroğlu, Enis
Berberoğlu, Selin Sayek Böke ve
Murat Özçelik’in yanı sıra Genel
Sekreter Gürsel Tekin, Genel Başkan
Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu, Faik
Öztrak ve Bülent Tezcan’ın listede yer
almasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kılıçdaroğlu’nun ayrıca Alevi oylarının
HDP’ye kaymaması için Alevi örgüt-
lerinden bir yöneticiyi de listeye koy-
ması bekleniyor. CHP Parti
Meclisi’nin aldığı karara göre İstan-
bul, Ankara ve İzmir’de birinci sıra
adayları kadın olacak.

SP – BBP ittifakla girecek
AK Parti dışındaki sağ partilerde

ise farklı bir heyecan var. Saadet Par-
tisi ile Büyük Birlik Partisi (BBP)
arasındaki ittifak görüşmeleri sürüyor.
İki partinin seçimlere ortak girmesine
kesin gözüyle bakılırken, Milliyetçi
Hareket Partisi’nin (MHP) de bu itti-
fakı katılması için parti yönetimine
baskı yapıldığı ancak yönetimin bu
ittifaka soğuk baktığı konuşuluyor.
MHP’de Genel Başkan Devlet
Bahçeli’nin parti yönetimine de
taşıdığı A takımını büyük ölçüde koru-
ması ve listede küçük çaplı revizyon
yapması bekleniyor.

HDP’de hergün değişiyor
Seçimlerin en merak edilen partisi

ise Halkların Demokratik Partisi.
HDP’de ise listeler hemen her gün
değişiyor. Aday olması beklenen Den-
gir Mir Mehmet Fırat’ın Adana’ya kay-
dırıldığı, Adana’dan aday olması bek-
lenen Eşbaşkan Figen Yüksekdağ’ın
ise Kürt illerinden birinden aday gös-
terilebileceği konuşuluyor. 

IŞİD, Hewlêr-Dihok yolunu ele
geçirmek istedi

Ne ISID' mis be! Güney
Kürdistanli yetlkililer, Kürdis-
tan'in % 95 kurtarildi diyor,
fakat ISID Erbil Duhok yol-
unu ele gecirmeye calisiyor.
Valla artik kime inanaca -
gimizi bizde bilmiyoruz ! Peki
bu tehdit hep devam mi ede-
cek? Erbil Duhok arasi kac
km dir bilmiyorum ama yakin olsa gerek!!! Ta Musula
kadar kurtardik denilen topraklarin ortasinda hala ISID
varligini sürdürüyor. Demek bu tehdit hep devam ede-
cege benziyor. Peşmerge güçlerine bağlı 5. Muhafız
Birliği komutanı Serbest Mentik konu ile ilgili bir açıkla-
ma yaptı. Edinilen bilgilere göre Hewlêr-Dihok yolunu
ele geçirmek amacıyla IŞİD tarafından dün gece
Xazir’a bağlı Werdek köyündeki Peşmerge güçleri
mevzilerine yönelik saldırı gerçekleştirildiği, ancak
saldırıya sert bir şekilde karşılık verildiği bildirildi.
Peşmerge güçlerine bağlı 5. Muhafız Birliği komutanı
Serbest Mentik konu ile ilgili yaptığı açıklamada dün
gece saat 01:00 sularında IŞİD’in büyük bir güç ile
Musul’un doğusundaki Werdek köyüne saldırı gerçek-
leştirdiği belirterek, peşmerge güçlerinin saldırıya anın-
da karşılık verdiğini ve koalisyon güçlerine bağlı savaş
uçaklarının da IŞİD mevzilerini bombaladığını dile getir-
di.  IŞİD’in büyük çapta zaiyat verdiğini ifade eden
Serbest Mentik, 5 IŞİDlinin cesedinin peşmerge güç-
lerinin eline geçtiğini söyleyerek; “IŞİD, Peşmerge güç-
lerinin mevzilerini oluşturan hendekleri ele geçirmek
amacıyla 2 greyder beraberinde getirmişti. Ancak 40
dakikalık çatışmaların ardından savaş uçaklarının bölg-
eye gelmesi ile birlikte IŞİD mevzileri bombalanmaya
başlaması ile birlikte geri çekildiler” dedi. Serbest Men-
tik’e göre, IŞİD’in dün geceki saldırının amacı, Hewlêr
ve Dihok'u birbirine bağlayan ana kara yolunu ele
geçirmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Demirtaş: 40 yıllık emeğimizi Tayyip Bey'e feda etmeyiz

AK Parti ve CHP’de son rötuşlar
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Vatikan temsilcisi Kardinal Fernando
Filoni'yi kabul eden Kürdistan Bölge
Başkanı Mesud Barzani, ”Kürdistan tüm
farklılıklar için huzur dolu bir evdir, öyle
kalacaktır” dedi. Vatikan temsilcisi Kardi-
nal Fernando Filoni’yi kabul eden Kürdis-
tan Bölge Başkanı Mesud Barzani,
”Peşmerge büyük bir başarıya imza
atarak IŞİD efsanesini yendi ve işgal
altında olan bölgelerin büyük bölümünü
kurtardı” dedi.  Kürdistan Bölge Başkanı
Mesud Barzani bugün Selahaddin’de
Papa’nın temsilcisi Kardinal Fernando
Filoni ve beraberindeki heyet ile biraraya
geldi. Görüşmede, din ve etnik ayrılık
gözetmeden Kürdistan’a sığınan tüm
mültecilere yardımda bulunduğu için
Kürdistan halkı ve bölge yönetimine
teşekkür eden Kardinal Filoni, Kürdistan
gezisi esnasında Hıristiyan mültecilerin
Kürdistan Bölgesi’ne minnettar olduğuk-

larını ifade ettiklerini belirtti. 
Papa ve heyetin, IŞİD’e karşı savaşan

Peşmergelere selamlarını ileten Filoni,

Peşmerge’nin tüm dünyada özgürlük,
direniş ve barış içinde yaşamı savunma
sembolü olduğunu belirterek, ”Başkaları

için canını feda eden Peşmergelere
selamlarımızı iletmenizi istiyoruz.
Peşmerge’nin yaptığını ancak başkaları

için canını feda etmeye hazır olanlar
yapabilir.” dedi.  Görüşmede Kürdistan
Bölge Başkanı Barzani de heyetin ve

selamlarını Peşmergelere ulaştıracağını
kaydederek, IŞİD saldırıları döneminde
Vatikan temsilcinin Kürdistan’a ziyaretini
hatırlattı. Barzani, ”Kürdistan’ı ziyaretiniz
IŞİD saldırılarının başlangıcına tekabül
ediyordu. O zaman da size, ‘ya hepimiz
birlikte ölürüz, yada hepimiz birlikte
teröristleri yeneriz, mülteciler evlerine
döneri. Şimdi görüyoruz ki Peşmerge
büyük bir başarıya imza atarak IŞİD
efsanesini yendi, işgal edilen toprakları
büyük bölümünü kurtardı. Sizi temin eder-
im ki teröristlerin bu topraklarda hiç bir
geleceği yok.” dedi. 

Barzani heyet vasıtasıyla Kürdistan’-
daki Hıristiyanların Kıyam bayramını kut-
layarak evlerini, yer ve yurtlarını terket-
memelerini istedi. Barzani terörün gittikçe
zayıfladığını, tüm etnik ve dini farklılıkları
aydınlık bir geleceğin beklediğini de vur-
guladı. Mesud Barzani, ”Kürdistan tüm
farklılıklar için huzur dolu bir evdir, öyle
kalacaktır” dedi. (BasNews)

" Büyük elektrik kesintisinin faturası
TEİAŞ Genel Müdürü’ne çıktı."

Bakan Yıldız tarafından istifası açık-
lanan Kemal Yıldır, sadece sanayiye 1.1

milyar liraya mal olan kesintide, devletin
ucuz elektrik alma çabasının etkili
olduğunu söyledi. Buna göre, ucuz elek-
trik alınan doğudaki santraller devredışı
kalınca müfettiş korkusuyla batıdan elek-
trik almak yerine ‘düzelir’ diye yarım saat
beklenmiş…

Türkiye’yi 31 Mart’ta karanlıkta
bırakan kesintinin faturası Türkiye Elektrik
İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürü Kemal
Yıldır’a kesildi. Yıldır’ın istifasını açık-
layan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız; iyileştirmeler, yenilemeler,
kapasite artırımı ve yeni devreye girecek
santrallerin bağlantı hatları çalışmaları
sebebiyle Türkiye’nin doğusunu batısına
bağlayan eksende 5 iletim hattının devre

dışı kaldığını, bu nedenle doğudan batıya
giden hatların aşırı yüklendiğini ve
oluşan salınımlar nedeniyle bağlan-
tının koptuğunu söyledi. İstifası
açıklanan Yıldır ise Türkiye’ye
sadece sanayi açısından günde 1.1
milyar liraya mal olan kesintide,
devletin “ucuz elektrik” alma
çabasının etkili olduğunu söyledi.
Yıldır, devredışı kalan doğudaki
santrallerden alınan elektriğin batı-
dan alınan elektrikten daha ucuz
olduğunu, bu nedenle doğudan alı-

namadığında batıdan alınmak yerine bek-
lendiğini ifade etti.

İstifa telkin mi?
Yıldır Milliyet’e yaptığı açıklamada

doğudaki yükü batıya taşımak zorunda
olan görevlilerin, bunu yapmayarak aşırı
risk aldığını söyledi. Doğudaki hidroelek-
trik santrallerden 4500 – 5 bin megavatın
batıya taşındığını belirten Yıldır, doğudaki
santrallerden alınan elektriğin batıdan alı-
nan elektrikten ucuz olduğunu ifade
ederek, “Müfettiş korkusu da etkili olmuş.
Çünkü ‘neden yüksek fiyatlıyı aldınız’ diye
sorarlar. Onlar da ‘nasılsa sorun düzelir’
diye yarım saat beklemişler. Halbuki batı-
dakinin devreye girmesi lazımdı. Şimdi
takır takır devreye alıyorlar. Doğudan

batıya gönderilmesiyle aşırı risk alınmış.
Hidrolik kökenli santraller doğuda. Kimin
santrali ucuz teklif verirse onu alıyor-
sunuz” dedi. Elektrik altyapısında sorun
görmediklerini belirten Yıldır, “Bütün siste-
mi etkileyen bir salınım olunca beşik gibi
sallanır” diye konuştu. Yıldır, “İstifa kendi
tasarrufunuz mu yoksa telkin geldi mi”
sorusunu, “İkisini de söyleyebiliriz” diye
yanıtladı.

Ne kadar fiyat farkı var?
Müfettişlerin, “elektrik alımında HES’-

leri (hidroelektrik santralleri) tercih edin”
telkininin ardında önemli fiyat farkları
yatıyor. Yüzde 55’i kamuda olan HES’ler,
diğer tür santrallerden çok ucuza elektrik
üretiyor. Üretim kaynaklarına göre ortala-
ma satış fiyatları şöyle:

* HES – 1.49 kuruş/KWs
* Kömürlü santral – 13.12 kuruş/KWs
* Doğalgazlı santral – 15.12

kuruş/Kws
Olumsuzluklar birbirini izledi
Enerji Bakanı Taner Yıldız, yaz döne-

mi girmeden gerek iyileştirmeler,
yenilemeler, kapasite arttırımı ve yeni
devreye girecek santrallerin bağlantı hat-
ları çalışmaları sebebiyle Türkiye’nin
doğusunu batısına bağlayan bütün bu
eksende 5 iletim hattının devre dışı

kaldığını belirterek, pek çok olumsu-
zluğun kısa sürede üst üste gelmesiyle
kesinti yaşadığını söyledi. Yıldız, şunları
kaydetti:

“Saniyeler mertebesinde, hatta mikro
saniyeler mertebesindeki hatlardaki
salınımların böyle bir konuya yol açtığını
gördük. Doğudan batıya gelen hat-
larımızın yükü, bu devre dışı kalan hatlar-
dan sonra kalan hatlarımızın üzerinde
çok daha fazla yoğunlaştı. Dolayısıyla
doğu ile batının bağlantısı bir yönde kop-
muş oluyor. Doğu bölgesindeki üretim
fazlalığına bağlı yüksek frekans, batı böl-
gesinde de tüketim fazlalığına bağlı
düşük frekans nedeniyle gerek üretim
santralleri, gerekse iletimdeki hatlar
toplam 12 saniye içerisinde birbirini
tetikleyerek en son bulunduğumuz nok-
taya ulaşıyor.”

Dış müdahaleye bakılıyor
Sisteme dışarıdan bir müdahale olup

olmadığını da araştırdıklarını belirten
Yıldız, TEİAŞ ve diğer kurumlarla ilgili
“işletim hatası” ve “aşırı risk alındığı”
tespitlerinde bulunduklarını söyledi.
Yıldız, “Kendisini bu işte sorumlu gören
TEİAŞ Genel Müdürümüz Sayın Kemal
Yıldır da görevinden istifa etmiş bulunuy-
or. Diğer yük tevzi daire başkanlığı ve
bilgi işlem daire başkanlığıyla alakalı da
arkadaşlarımız açığa alınmışlardır” dedi.

HDK'nin düzenlediği "Alevilik: Tarih,
Sorun, Tahayyül" konferansı ikinci
gününde de sürdü. HDK'nin düzenlediği
"Alevilik: Tarih, Sorun, Tahayyül" konfer-
ansı ikinci gününde de sürdü. Halkların
Demokratik Kongresi'nin (HDK),
Alevilerin sorunları ve taleplerini tartış-
mak üzere LegacyOttoman Otel'de
düzenlediği "Alevilik: Tarih, Sorun,
Tahayyül" adlı konferans bugün de
devam ediyor. Konferansının bugünkü
oturumuna HDK Eş Sözcüsü Sebahat
Tuncel'in yanı sıra çeşitli Alevi örgütü
temsilcileri, siyasetçi, yazar ve
akademisyenler katıldı. 

Konferansta ilk olarak araştırmacı-
yazar Erdoğan Aydın, "Tarihsel hafıza ve
dünden bugüne kadar Aleviler" adlı atö-
lye çalışmasının sonuçlarını aktardı.
Osmanlı’dan beri Alevilerin asimile
edilmeye çalışıldığına dikkat çeken
Aydın, Türkiye'de Alevilere karşı uygu-
lanan asimilasyon politikalarının tarihini
anlattı. Türk-Sünni kimlikle şekillenen
yeni kamusal alanda Kürtlük gibi
Alevilere de yer olmayacağını ve bunun
da Kemalist iktidarca kullanılan tercih-
lerin sonucu olduğunu söyleyen Aydın,
bu politikaların sonuçlarından birinin de
Dersim Katliamı olduğunu ifade etti.
Aydın, "Bu tarihsel gerçeklik tıpkı Erme-
nilerin, Rumların, Süryanilerin bu toprak-

lar üzerindeki izlerinin silinmesi gibi
Kürtlüğün ve Aleviliğin de izlerinin yok
edilmesini hedeflendiğini göstermektedir.

Bütün bu süreçler boyunca Alevilik
bağlamında tarihsel hafızanın kadın
boyutu özellikle yaralar almış, katliamlar
kadar asimilasyon politikaları da kadının
toplumsal konumunu zayıflatmış ve
geriye düşürmüştür" dedi. 

'ALEVİLER ÇÖZÜM SÜRECİNDE
YER ALMALI'

Yazar Nuray Sancar da, "Sorunlar ve
çözümler" adlı atölye çalışmasının
sonuçlarını aktardı. Sancar, Aleviliğin
tıpkı Sünni inancın dışında kalan diğer
inanç grupları gibi tanınmamış ve sürekli
olarak baskılara maruz kaldığını ifade
ederek, hazırlanacak yeni anayasada
Aleviler ve ötekileştirilen bütün diğer
inanç gruplarının eşit yurttaşlık haklarının
güvence altına alınmasının önemini vur-
guladı. Sancar'ın ardından, "Demokratik-
leşme ve müzakere süreci" adlı atölye

çalışmasının sonuç bildirgesini ise Alevi
aktivist Nurgül Sabancılar okudu. Özerk-
lik ve yerinden yönetim konularına dikkat
çeken Sabancılar, Alevilerin de tarihte
özerk yönetimler oluşturduğunu söyledi.
Ortadoğu'da yaşanan savaşların ve IŞİD
vahşetinin savunmasız halklar üzerinde
yürütülen katliamlar dikkat alındığında
Alevi toplumunun güçlü bir şekilde
örgütlenmesinin zorunlu olduğunu
belirten Sabancılar, yine Alevilerin çözüm
sürecinde yer almaları gerektiğini söyledi. 

'EŞİT YURTTAŞLIK TEMELİNDE
DEMOKRATİK BİR ANAYASA'

Son olarak HDP Eş Genel Başkan
Yardımcısı Günay Kubilay da, "Aleviler
nasıl bir Türkiye tahayyül ediyor?" adlı
atölye çalışmasının sonuç bildirgesini
açıkladı. Kubilay, Alevilerin, tekçi,
yasakçı, cinsiyetçi, merkeziyetçi, otoriter
ve antidemokratik devlet yapılanmasına
karşı olduğunun altını çizerek,
Türkiye'deki tüm halkların, inançların,
kültürlerin, dillerin farklılıklarıyla bir arda
yaşayabileceği ve eşit yurttaşlık
temelinde ekolojik, cinsiyet özgürlükçü,
laik ve demokratik bir anayasayla bunun
mümkün olacağını vurguladı. 

Sonuç bildirgelerinin okunmasının
ardından konferansa gelen katılımcılar,
atölye sonuçlarını değerlendirdi. Tüm
atölye sonuçları üzerinden yapılacak
tartışmalar sonucunda konferans sonuç
bildirgesi hazırlanıp açıklanacak.(ANF)

Kürdistan Bölgesi’nin IŞİD’in işgali altında
olan toprağının sadece %5 olduğu açıklandı.
Bugün Kürdistan
Bölgesi Hükümeti
Bakanlar Kurulu,
Başbakan Neçir-
van Barzani baş -
kanlığında top-
landı. Toplantı son-
rası ise yazılı bir
açıklama yapıldı.
Açıklamada Peş merge Bakanı Mus tafa Seyid
Kadir’in, “IŞİD’in işgal ettiği toprakların %95’ini
geri aldık. Örgütün saldırı gücü kırıldı” dediği
bildirildi. Toplantıda Peşmerge Bakanı Mustafa
Seyid Kadir, cephelerdeki son durum ve
gerçekleştirdikleri Paris ziyaretiyle ilgili
hükümeti bilgilendirdi. Bakan, Fransa Cumhur-
başkanı François Hollande’ın yeni yardımlar
konusunda söz verdiğini söyledi. Mustafa
Seyid Kadir, IŞİD’le yaşanan çatışmalarla ilgili
de “IŞİD’in işgal ettiği toprakların %95’ini geri
aldık. Örgütün saldırı gücü kırıldı. IŞİD’le
savaşta 16 ülkeden silah ve cephane yardımı
aldık. 10 ülke de askeri danışmanlık yardımın-
da bulundu” bilgisini verdi. Peşmerge Bakanı
ayrıca, peşmergelerin maaşlarının gecik-
memesi için de talepte bulundu.

‘Kürdistan tüm farklılıklar için huzur dolu bir evdir’

Ucuzu kollarken pahalıya patladı

Aleviler nasıl bir Türkiye tahayyül ediyor? İŞİD işgalindeki 
K ü r d i s t a n ' ı n  
% 95'i kurtarıldı!
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"2015 genel seçimleri en son
anketi İstanbul'da yapıldı; son
ankete göre İstanbul'da en çok
HDP'nin oyu arttı." Gezici Araştır-
ma Şirketi’nin 2015 genel seçim-
leri son anketinde çarpıcı
sonuçlar yer aldı. Gezici Araştır-

ma Şirketi’nin 2015 genel seçim-
lere 2 ay kala İstanbul geneline
ilişkin yaptığı ankete göre,
AKP’nin oyu yüzde 10 civarında
düşerek yüzde 39.7’ye geriledi.

Ankette HDP ülke barajını
aşarak yüzde 13.2 oy oranına
ulaştı. CHP ve MHP’nin oy
oranında küçük de olsa yukarı
çıkış olduğu görüldü. Gezici

Araştırma Şirketi Genel Müdürü
Murat Gezici, AKP’nin en çok oy
kaybını İstanbul’da yaşayacağını
dile getirerek, Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan'ın, “Kobani düştü

düşecek” sözlerinin bu düşüşte
etkili olduğunu savundu.

EN ÇOK HDP'NİN OYU
ARTTI

Gezici Araştırma Şirketi
tarafından geçtiğimiz 28-29 Mart
tarihlerinde İstanbul’da yaşayan
yurttaşların sosyal, ekenomik,
politik ve kültürel konular ile ilgili
seçmen algısını belirlemek
üzere 39 ilçe, 128 mahalle ve
köyde 4 bin 868 kişiyle yüz yüze
görüşme yapıldı. Anketin
sonuçlarına göre, bu seçimlerde
en çok oy oranını HDP’nin
artırdığı görüldü. 2011 yılındaki
milletvekilliği genel seçimlerinde
İstanbul’da AK Parti’nin yüzde
49.7 olan oy oranı yüzde
39.7’ye geriledi. Geçen seçim-
lerde BDP adı altında seçime
giren HDP’nin yüzde 6.5’luk oy
oranı, bu seçimlerde yüzde
13.2’ye çıkıyor. İstanbul’da
yüzde 25.9 oy alan CHP oyunu

yüzde 26.7’ye çıkarırken,
MHP’nin oy oranı ise yüzde
1.5’lu artışla yüzde 14.6 olarak
görülüyor.

HDP'NİN OYU EN ÇOK
İKİNCİ BÖLGEDE ARTTI

Anket sonuçlarına göre AKP,
en büyük oy kaybını İstanbul’da
2. bölgede yaşayacak. HDP bu
bölgede oyunu yüzde 5.4’den
yüzde 13’e çıkarırken, gelen
oyların yüzde 84’ü AKP’den
geliyor. Yine ankete göre, 2.
bölgeden Dengir Mir Mehmet
Fırat’ın aday gösterilmesi ile lib-
eral, demokrat, işçi sınıfı ve
muhafazakar seçmenden ala-
cağı oylarla AKP’nin bölgedeki
yüzde 51 olan oyu yüzde 40’a
kadar düşüyor. Ankette Selahat-
tin Demirtaş’ın 1. bölgeden aday
olması ile oylarda ciddi oranda
artış olduğu gözlenirken, aday-
ların doğru yerlerden göster-
ilmemesi durumunda ‘HDP’nin

hüsran yaşayabileceği uyarısı’
dikkat çekiyor.

EN ÇOK KÜRT SEÇMEN
İSTANBUL'DA

Türkiye’nin en büyük Kürt
şehrinin İstanbul olduğuna
dikkat çeken Gezici, yine dindar-
ların ve muhafazakarların
yaşadığı en büyük şehrin de
İstanbul olduğunun altını çizdi.
Murat Gezici ankete ilişkin
değerlendirmesinde özetle şun-
ları söyledi: “İstanbul’da Kürt
seçmenlerin oranı yüzde
18.9’dur. Neredeyse her 5 seç-
menden biri Kürt. Bu durum
HDP’nin işini kolaylaştıracak.
Kürt seçmenlerin yüzde 75’i
2011’de AK Parti’ye oy verdi.
Şimdi ise bu seçmenlerin yüzde
22’si kesinlikle AK Parti’ye oy
vermeyeceğim diyor. Çözüm
sürecinin uzaması AK Parti’ye
destek veren Kürt seçmenleri
olumsuz etkiledi."

Diyarbakır Belediyesi’nden
Kürdçe Sesli Kütüphane 2014
Kasım ayından itibaren hizmet
veren Kürdçe Sesli Kütüpha -
ne'de için şu ana kadar 20 çocuk
hikayesi, 2 bilimsel yayın ve 5
dengbêjin seslendirdiği şarkılar
kayıt altına alındı BasNews/ -
Haber Merkezi – Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi Engelli
Şube Müdürlüğü, görme
engellilere yönelik sesli
kütüphane oluşturdu.

DİHA’nın haberine göre, yak-
laşık 6 ay süren çalışmayla
teknik altyapısı oluşturulan sesli
kütüphane, birinci sınıf kayıt
stüdyosu şeklinde dizayn edildi. 

2014 Kasım ayından itibaren
hizmet veren Kürdçe Sesli
Kütüphane’de için şu ana kadar

20 çocuk hikayesi, 2 bilimsel
yayın ve 5 dengbêjin
seslendirdiği şarkılar kayıt altına
alındı.  Sesli kütüphanenin
görme engellilere yönelik
açıldığını söyleyen Kütüphane
Sorumlusu Mustafa Demir,
“Görme engellilerin hem eğitim
yaşamlarına katkı sunmak hem
de diğer roman ve benzeri yayın-
larda ihtiyaçlarını karşılamak için
kayıt almaya başladık” dedi.
Daha sonra bu çalışmayı
anadilin gelişimine katkı sunmak
amacıyla  Kürdçe ağırlıklı olarak
sürdürdüklerini belirten Demir,
şunları söyledi: “Özellikle Kürdçe
anadilin konuşulmadığı
şehirlerde isteyen herkes
aldığımız kayıtlara ulaşabilecek.
Hatta arabada yolculuk yaparken

bile alınan kayıtları dinleme
olanağı yakalayacak.” Bu çalış-
mayla anadilin daha fazla
gelişmesini sağlamaya çalıştık-
larını bildiren Demir, hedeflerinin
çocuklar, görme engelliler, kadın-

lar ve yaşlılar olduğunu sözlerine
ekledi. 

Dengbêj seslendirmeleri
gelecek kuşaklara aktarılacak 

Dengbêjlere yönelik çalış-
maları hakkında bilgi veren
Demir, “Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi’ne bağlı Mala Deng-
bêjan ile ortak çalışmamız
devam ediyor. Onların kayıtlarını

sözlü tarih çalışması adı altında
toplamayı sürdürüyoruz. Kayıt-
larda herhangi bir efekt ya da
müzik kullanmıyoruz. Dengbêj-

lerin ses kayıtları orijinal şekilde
alınıyor. Böylelikle orijinal olarak
alınan sesleri gelecek kuşaklara
aktarmayı hedefliyoruz. Ayrıca
dengbêjlerin bildiği hikaye ve
edebiyat özelliği taşıyan anlatım-
larını da kayıt altına alıyoruz”
dedi. Kütüphanenin Kürdçe
eğitim veren okul ve kreşlere
yönelik de hizmet verebileceğini
kaydeden Demir, alınan kayıtları
Büyükşehir bünyesinde faaliyet
yürüten Zarokistanlar’la paylaşa-
caklarını ve böylelikle çocukların
anadillerini hikâyeler üzerinden
öğrenebileceğini belirtti. 

Kaynağa ihtiyaç var 
Kitapların belirli bir telif hakkı

üzerinden satın alınıp kayıt altına
alınabildiğini vurgulayan Demir,
belediyenin bu hizmeti ücretsiz
vermesi nedeniyle yazarlara da
bir çağrıda bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı
Yüksekdağ Van'dan Aday

"HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ
ve Selahattin Demirtaş'ın aday olacakları seçim
bölgeleri netleşti. "
Halkların Demokratik
Partisi (HDP) Eş
Genel Başkanları
Figen Yüksekdağ ve
Selahattin Demirtaş'ın
aday olacakları seçim
bölgeleri netleşti.
ETHA'nın ulaştığı bil-
gilere göre; HDP Eş Genel Başkanı Figen Yük-
sekdağ'ın seçim bölgesi Van olarak belirlendi.
Yüksekdağ 1. sıradan milletvekili adayı olacak.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın
seçim bölgesi ise İstanbul olacak. Demirtaş, İstan-
bul 1. Bölge (Anadolu Yakası) 1. sıra milletvekili
olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim
takvimine göre milletvekili adayları için son başvu-
ru günü bugün. Siyasi partiler aday listelerini
bugün saat 17:00'ye kadar YSK'ya iletmek zorun-
da. seçimvan.com

Dicle Üniversitesi daha önce
kendileri ile bir konferansta bir araya

gelen İranlı bilim adamları ile anlaşma
yapıldığını duyurdu. Mayıs 2014’te
Dicle Üniversitesi’nde gerçekleştirilen
uluslararası katılımlı 4’üncü kristalo-
grafi kongresine katılan İranlı bilim
insanları,  DÜBTAM’ı ziyaretleri sıra -
sın da çok etkilendiklerini ve beğen -
diklerini dile getirerek, DÜBTAM ile

işbirliği anlaşması yapmak için anlaş-
ma imzaladılar. Yapılan ikili anlaşma

çerçevesinde DÜBTAM ekibi, Iranian
Research Organization for Science
and Technology'yi (IROST) ziyaret
etti. Yapılan ziyarette DÜBTAM
Müdürü Profesör Doktor Hamdi
Temel, İranlı bilim insanlarına Diyar -
bakır, Dicle Üniversitesi ve DÜBTAM
hakkında sunum yaparak çalışmalar

hakkında bilgi verdi. Yapılan ziyaret
çerçevesinde Ekim 2015’te ulus-

lararası düzeyde kristalografi, ye ni -
lenebilir enerji ve farmasötik teknolo-
ji konularından 3 farklı çalıştay
düzenlenmesine karar verildi.
Yapılan görüşmelerde yeni nesil
güneş pilleri nin geliştirilmesi, anti
kanser ilaçların sentezi ve karakteri-
zasyonu ile çevresel uygulamalar
için nano katalizör konularında ulus-
lararası projelerin yapılması, bu
konularda genç nesillerin yetiştir-
ilmesi için mutabakat sağlandı.
DÜBTAM yetkilileri, ayrıca Center of

Excellence for Color Science and
Technology (ISST) ziyaret etti. DÜB-
TAM müdürü Profesör Doktor Hamdi
Temel araştırma merke zinde  DÜB-
TAM ile ilgili bir sunum yap tı. Yapılan
ziyaretlerde ISST ile ortak çalışmalar
düzenlemek üzere işbirliği yapılması-
na karar verildi. (İLKHA)

Gezici'den son anket: HDP'nin oyu İstanbul'da 13.2'ye ulaştı!

Kürdçe Sesli Kütüphane

Dicle Üniversitesi İranlı bilim adamlarıyla anlaştı

Haber Merkezi – Kürdis-
tan Bölgesi’nin ABD Temsil-
cisi Beyan Sami Abdulrah-
man, Kürt milletinin temel
hedefinin bağımsızlık
olduğunu söyledi.

Rus haber ajansı Sput-
nik’e konuşan Abdulrah-
man, her geçen gün bağım-
sızlığa doğru yaklaştıklarını
ancak bugün için IŞİD’le

mücadelenin başta geldiğini
belirtti. Beyan Sami Abdülrah-
man, “Bağımsızlık şu an için
acil değil. Evde yangın var.
Önce bu yangının söndürülmesi
gerekiyor” dedi. Başkan Mesud
Bar zani’nin Temmuz 2014’de
bağımsızlık için referandum
yapılacağı yönündeki açıkla-

masını hatırlatan Abdulrahman,
“Bu referandum birgün yapıla-
cak ve halkın büyük çoğunluğu
bağımsızlık yönünde oy kul-
lanacak” ifadelerini kullandı.

IŞİD’le mücadelede askeri
desteğin Bağdat üzerinden
değil, doğrudan yapılmasını
talep eden Kürdistan Bölgesi

ABD Temsilcisi, şunları söyledi:
“ABD Kongresi’nde Erbil’e

doğrudan askeri yardım yapıl-
ması ile ilgili tasarı var. ABD
öncülük yaparsa, İtalya,
Fransa, Almanya ve diğer ülkel-
er de bu yönde karar alabilir. Bu
bir realite.”  Peşmerge güçleri,
IŞİD’in Ağustos 2014’de işgal
ettiği Kürt topraklarının yüzde
95’ini kurtardı. Rûdaw.

‘Bağımsızlığa adım adım…’
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Во вторник президент
Иракского Курдистана Масуд
Барзани принял делегацию

турецкой курдской "Народно-
демократической партии"
(HDP), доставившей ему пись-

мо от осужденного лидера
"Рабочей партии Курдистана"
(РПК), Абдуллы Оджалана. В
состав с делегации, прибыв-
шей в Эрбиль, вошли депута-
ты Лейла Зана и Сирри Сюра-
йя Ондер. Лейла Зана переда-
ла Барзани сообщение Оджа-
лана, в котором он призывает
к проведению съезда курдских
партий. "Оджалан признает
огромную ответственность,
возложенную на Барзани, но

уверен, что он может спра-
виться с этим и решать про-
блемы и угрозы, стоящие
перед Курдистаном", сказала
Зана. Делегаты говорили о
важности курдского единства
в текущей ситуации, и необхо-
димости созыва Националь-
ного конгресса Курдистана,
который откладывается в
последние несколько лет. Бар-
зани подтвердил свою под-
держку мирному процессу,

начатому между Турцией и
РПК. Он также заявил, что
Курдистан не намерен вмеши-
ваться в сектантские конфлик-
ты, назревающие в регионе.
Президент Курдистана под-
черкнул подвиг курдов регио-
на в войне с "Исламским госу-
дарством". "Мы можем гор-
диться тем, что курды от Коба-
ни до Ханакина противостоят
террористической группиров-
ке", заявил Барзани.

Один из лидеров основной
про-курдской партии Турции
предупредил о поддержке
армией правящей партии на
предстоящих всеобщих выбо-
рах, выразив обеспокоен-
ность по поводу судьбы мир-
ного процесса с курдскими
повстанцами "Рабочей партии
Курдистана". В пятницу парла-
мент Турции одобрил спорный
законопроект по безопасно-
сти, который расширяет пол-
номочия полиции в расследо-

ваниях, арестах и в использо-
вании огнестрельного оружия.

Законопроект избавит от
ответственности за полицей-
ские облавы на курдов, кото-
рые вышли на улицы в октяб-
ре требовать от правитель-
ства Турции большей под-
держки для курдских бежен-
цев из пограничного города
Кобани. Тогда, по крайней

мере, 34 человека были
убиты и 360 ранены, в том
числе полицейские.

"Вы одобрил законо-
проект по безопасности,
который является боль-
шим шагом к отказу от
мирного процесса", сказал
лидер "Народно-демокра-
тической партии" (HDP)
Селахаттин Демирташ,

обращаясь к правящей "Пар-
тии справедливости и разви-
тия" (AKP). Демирташ отме-
тил, что совершенный в чет-
верг визит высшего военного
командира Турции к могиле
Сулеймана-паши является
"актом в поддержку партии
AKP". На прошлой неделе
турецкая армия начала опе-
рации в нескольких курдских
районах Турции, где находят-
ся базы "Рабочей партии Кур-
дистана" (РПК).

Курдский политик Лейла Зана 
встретилась с президентом Барзани

Про-курдский депутат предупреждает о 
поддержке армией правящей партии Турции

Министр иностранных дел
Франции Лоран Фабиус
использовал председатель-
ство своей страны в Совете
Безопасности Организа-
ции Объединенных
Наций (СБ ООН) для
решения вопроса о пре-
следовании меньшинств
в Ираке и Сирии. На
встрече, где присутство-
вали генеральный секре-
тарь ООН Пан Ги Мун,
халдейский  Патриарх
Багдада Луи Рафаэль
Сако и езидский депутат в
парламенте Ирака Виан
Дахиль, шла речь о ситуации,
с которой сталкиваются мень-
шинства на контролируемых

"Исламским государством"
(ИГ) территориях. Особую

озабоченность вызывает
судьба христианских и езид-
ских общин. Как отметил
Лоран Фабиус, из 1,4 млн.
христиан Ирака, проживавших

там в 1987 году, на сегодняш-
ний день в стране остаются
только 400 000. "Опасность
заключается в том, что мень-
шинства исчезнут пол-
ностью", сказал Фа биус.
"Международное со об щество
не должно допустить этого."
Он призвал Совет Безопасно-
сти обратиться в Междуна-
родный уголовный суд. Это
требование повторил и Вер-
ховный комиссар по правам
человека Зейд Раад Зейд аль-
Хусейн, который принял уча-
стие во встрече в режиме
видео-конференции из Жене-
вы.  "Тонкая мозаика в настоя-

щее время разрушена, и
Совет Безопасности должен
единодушно и решительно
принять меры, чтобы прекра-
тить конфликты в Ираке и
Сирии", сказал Хусейн. Высту-
пившая далее Виан Дахиль,
просила Совет Безопасности
принять резолюцию об офи-
циальном признании совер-
шения насилия в отношении
езидов актом геноцида. По ее
словам, 420 000 человек из
600 000 общины езидов Ирака
были вынуждены покинуть
свои дома и сейчас живут в
лагерях. "Более 2000 езидов
были хладнокровно убиты ИГ

без какой-либо причины, про-
сто за то, что мы езиды и мы
исповедуем религию, которая
отличается от ИГ", сказала
Дахиль. "Наших женщин наси-
луют. Наших девушек про-
дают. Наших детей забирают,
мы не знаем, для чего". "Мы
являемся свидетелями
настоящего геноцида. Группи-
ровка "Исламское государст-
во", в частности, убивает,
порабощает или изгоняет
людей, которые не думают,
как они. Не достаточно просто
рассказать об этом, - мы
должны принять конкретные
решения по защите этих
уязвимых групп населения",
поддержал ее Лоран Фабиус.

Езидский командир сил
пешмерга Касым Шешу
заявил, что те, кто пытается
создать кантоны в Синджаре,
имеют поддержку иностран-
ных держав. Он также счита-
ет, что езидский город может
быть освобожден в течение
48 часов при условии между-
народной поддержки.

Как сообщает агентство
"BasNews", Касим Шешу так
прокомментировал попытки
формирования кантона по
образцу Сирийского Курди-

стана в езидском районе
Синджар (Шангал) Иракского
Курдистана: "Вы не можете
говорить о кантонах в пеще-
рах и палатках. Те, кто верят в
это, хотят вызвать проблемы
среди братьев. Мы знаем, что
те, кто продвигает идею кан-
тонов, имеют поддержку
извне". Эти слова известного
командира прозвучали в
интервью "Анатолийскому
агентству". Он заявил также,
что количество пешмерга в
районе Синджар составляет

20 000 человек, и что район
может быть осво-
божден в 48 часов,
если это поддер-
жат союзники Кур-
дистана. "Если мы
будем полностью
контролировать
реги он Синджар,
"Исламское госу-
дарство" (ИГ) не
будет иметь ника-
кой связи между Синджаром
и Сирией. Кроме того, в Синд-
жаре не нужны шиитские бое-

вики. Пешмерга и езиды
защитят святую землю",
добавил Касим Шешу. 3 авгу-
ста 2014 года езидский город
Синджар подвергся нападе-

нию сил ИГ. Тысячи езидов
бежал в горы Синджара, где
они оставались без пищи и

воды в течение недели.
Позже партизаны "Рабочей
партии Курдистана" (РПК) и
пешмерга открыли коридор,
обеспечивающий безопасный

проход для тех, кто
хотел покинуть гору.

14 декабря 2014 года
представители РПК и
езидов, которые поддер-
живают РПК, провели
встречу на горе Синд-
жар, в ходе которой
было провозглашено
образование "Кантона
Синджар".

Президиум и Региональ-
ное правительство Курдиста-
на отклонили это заявление.

Саманта Пауэр, посол
США в Организации Объ-
единенных Наций, во втор-
ник заявила, что ее страна
намерена пожертвовать
почти 508 миллионов дол-
ларов в качестве финанси-
рования гуманитарных про-
ектов по всему миру в 2015
году. В качестве признания
роли Курдистана в предо-
ставлении приюта для
сирийских беженцев и внут-
ренне перемещенных лиц

Ирака, $ 17 миллионов из
этого фонда было обещано
Региональному правитель-
ству Курдистана (КРГ).
Деньги пойдут на проекты,
реализуемые несколькими

НПО и международными
организациями, в том числе
Верховным комиссариатом
Организации Объединен-
ных Наций по делам бежен-
цев (УВКБ ООН), Всемир-
ной продовольственной
прог раммой ООН (ВПП) и
Детским фондом ООН
(ЮНИСЕФ). Помощь будет
использоваться для меди-
цинских, продуктовых и
образовательных проектов,
а также программ, направ-
ленных на поддержку жен-
щин и девочек, обучение и
профессиональную подго-
товку беженцев.

Как сообщает агентство "Bas-
News", Папа Римский Франциск
обещал посетить
Иракский Курдистан.

Представитель
Франциска, карди-
нал Фернандо Фило-
ни, прибыл в Эрбиль
31 марта и был при-
нят министром Кур-
дистана по делам
религий, Камалем
Муслимом, и главой департамента
по делам христиан. Как заявил
журналистам курдский министр,

"кардинал Филони находится в
Курдистане, чтобы засвидетель-

ствовать положение
перемещенных лиц
и беженцев". Как
сообщается, еще во
время пребывания
президента Курди-
стана, Ма суда Бар-
зани, в Ватикане в
мае прошлого года,
Папа Франциск обе-

щал Барзани посетить Курдистан.
Дата прибытия Папы пока не
сообщается. kurdistan.ru

Курдский езидский депутат обратилась к СБ ООН

Езидский командир:  Вы не можете 
говорить о кантонах в пещерах и палатках

Соединенные Штаты обещают выделить
беженцам в Курдистане $ 17 миллионов

Папа Франциск посетит Курдистан
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Иракский суннитский политик
заявил, что арабы-сунниты Ирака пла-
нируют создать свою собственную авто-
номную область по завершении кон-
фликта  с "Исламским государством"
(ИГ). Член Ниневийского провинциаль-
ного Совета Абдулрахман Ваиз утвер-
ждает, что иракский вице-президент

Усама Нуджаифи разрабатывает план
формирования суннитского региона в
Ираке. Он также утверждает, что США
полностью поддерживает эту идею, и
президенту Курдистана Масуду Барза-
ни будет предложено поддержать  про-
ект. Похоже, что арабы-сунниты готовы
вести переговоры с курдами по поводу

некоторых городов провинции Ниневия,
таких как Синджар, Махмур и другие.
Арабские сунниты Ирака считают, что
они подвергаются дискриминации со
стороны шиитского большинства стра-
ны. ООН уже предупредила Багдад о
дальнейших сектантских столкновениях
между шиитами и суннитами.

Как сообщает агентство
"Rudaw",  рано утром в суббо-
ту курдские силы отразили
внезапное нападение боеви-
ков "Исламского государства"
(ИГ) на фронте у населенного
пункта Хазир, расположенно-
го к юго-востоку от Мосула.
"ИГ начали массированную
атаку против сил пешмерга в
деревне Вардак на Хазирском

фронте, и мы вели сражение
в течение нескольких часов.
Позже прибыли
коалиционные во -
ен ные самолеты,
и мы отразили на -
падение",  говорит
Сарбаст Мантик,
руководитель 5-го
отделения спец-
наза "зеревани".

"Несколько боевиков
ИГ были убиты, на
поле боя остались
пять тел". По словам
Мантика, боевики ис -
пользовали брониро-
ванные бульдозеры,
чтобы засыпать тран-
шеи, вырытые пеш-

мерга. После прибытия коа-
лиционных военных самоле-
тов, ИГ были вынуждены
оставить их. Курдский коман-
дир утверждает, что ИГ ата-
куют Хазир, поскольку здесь
находится стратегическая до -
ро га  между городами Эрбиль
и Дохук.

Барзани призывают поддержать иракских суннитов

Пешмерга отбили атаку ИГ у Хазира

Ближний Восток известен своей
древней историей, а также как регион,
где появились иудаизм, христианство,
ислам и зороастризм. Сейчас регион
привлекает к себе внимание как
самый неспокойный. Именно с ним
связано большинство новостей в
настоящий момент. На территории
Ближнего Востока существовали
древнейшие государства на планете,
но особенный интерес представляет
нынешнее состояние региона. Про-
исходящее в Йемене, соглашение по
ядерной программе Ирана, действия
Саудовской Аравии на рынке нефти –
все это формирует новостной поток и
сильно влияет на мировую экономику.

Страны Ближнего Востока
Сейчас Ближний Восток включает

в себя Азербайджан, Армению, Бах-
рейн, Грузию, Египет, Израиль, Иорда-
нию, Кипр, Ливан, Палестинскую
национальную администрацию,
Сирию, Турцию, Ирак, Иран,
Йемен, Катар, Кувейт, ОАЭ,
Оман и Саудовскую Аравию. С
политической точки зрения
Ближний Восток редко когда
был устойчив, но сейчас неста-
бильность крайне высока.

Арабские диалекты на
Ближнем Востоке

Эта карта показывает огром-
ный масштаб распространения
различных диалектов арабского
язык и большое языковое разно-
образие. Такая ситуация возвра-
щает нас к халифатам VI и VII
вв., которые распространили
арабский язык с Аравийского
полуострова по Африке и Ближнему
Востоку. Но за последние 1300 лет
отдельные диалекты оказались очень
далеки друг от друга. И там, где рас-
пространение диалекта не совпадает
с государственными границами, то
есть с границами проживания общин,
могут возникать различные проблемы.

Шииты и сунниты
История разделения ислама

между суннитами и шиитами нача-
лась со смертью пророка Мухаммеда
в 632 г. Некоторые мусульмане утвер-
ждали, что власть должна перейти к
Али, который был зятем Мухаммеда.
В результате борьба за власть была
проиграна сторонниками Али в граж-
данской войне, которые как раз назы-
вались шиитами. Тем не менее появи-
лась отдельная ветвь ислама, к кото-
рой относятся сейчас около 10-15%
мусульман во всем мире. При этом
только в Иране и Ираке они состав-
ляют большинство. Сегодня религиоз-

ное противостояние превратилось в
политическое. За влияние в регионе
борются шиитские политические силы
во главе с Ираном и суннитские, воз-
главляемые Саудовской Аравией.

Это поход на холодную войну в
рамках региона, но часто она пере-
растает в настоящие военные столк-
новения.

Этнические группы Ближнего
Востока

Наиболее важный цвет на карте
ближневосточных этнических групп –
желтый: арабы, которые составляют
большинство почти во всех ближне-
восточных странах, включая страны
Северной Африки. Исключением
являются Израиль, где преобладают
евреи (розовый цвет), Иран, где насе-
ление относится к персам (оранже-
вый), Турция (зеленый) и Афганистан,
где этническое разнообразие вообще
велико.Еще одним важным цветом на

этой карте является красный. Этниче-
ские курды не имеют собственной
страны, но сильно представлены в
Иране, Ираке, Сирии и Турции.

Нефть и газ на Ближнем Востоке
На Ближнем Востоке добывается

около трети нефти на планете и
порядка 10% газа. На регион прихо-
дится около трети всех запасов при-
родного газа, но его сложнее транс-
портировать.

Большая часть добытых энергоре-
сурсов экспортируется. Экономика
стран региона сильно зависит от
поставок нефти, и это богатство также
привело ко множеству конфликтов в
последние несколько десятилетий.

На карте указаны основные запасы
углеводородов и маршруты транспор-
тировки. Энергетические ресурсы в
значительной степени сосредоточены
в трех странах, которые исторически
конкурировали друг с другом: в Иране,
Ираке и Саудовской Аравии.

Самое интересное, что противо-
стояние активно поддерживается
США еще со времен ирано-иракской
войны 1980-х гг.

Важность Суэцкого канала для
мировой торговли

Объект, навсегда изменивший
мировую торговлю, располагается
именно на Ближнем Востоке.

После того как Египет открыл
канал в 1868 г. после 10 лет работы,
100-мильный искусственный путь
прочно соединил Европу и Азию.
Значение канала для мира было
настолько очевидно и велико, что
после того как англичане завоевали
Египет в 1880 г., ведущие мировые
державы подписали договор, который
действует по сей день, заявив, что
канал будет вечно открыт для торго-
вых и военных кораблей любой стра-
ны. Сегодня около 8% всех мировых
торговых потоков приходится на

Суэцкий канал.
Нефть, торговля и

военные в Ормузском
проливе

Мировая экономика
также во многом зависит от
узкого пролива между Ира-
ном и Аравийским полу-
островом. В 1980 г. прези-
дент США Джимми Картер
издал "доктрину Картера",
которая предполагала, что
США будут использовать
военную силу для защиты
своего доступа к нефти
Персидского залива.
После этого Ормузский

пролив стал наиболее военизирован-
ным участком вод на всей планете.

США стянули большие военно-
морские силы, чтобы защитить экс-
портные поставки во время войны
ирано-иракской войны, а затем во
время войны в Персидском заливе.
Теперь же силы остаются там для
предотвращения перекрытия канала
со стороны Ирана. Судя по всему,
пока мир будет зависим от нефти и на
Ближнем Востоке будет неспокойно,
вооруженные силы останутся в
Ормузском проливе.

Ядерная программа Ирана и воз-
можный план атаки со стороны
Израиля

Ядерная программа Ирана вызва-
ла множество вопросов со стороны
других государств, но реакция Израи-
ля была одной из самых сильных,
поскольку эти страны связывают
далеко не дружеские отношения.

Власти Ирана пытаются убедить

весь мир, что программа носит исклю-
чительно мирный характер. Тем не
менее санкции ООН привели к тому,
что экономика Ирана столкнулась с
большими сложностями, так как экс-
портировать нефть было невозможно.

При этом Израиль опасается, что
Иран может создать ядерное оружие
и использовать против него, а Иран
может быть обеспокоен тем, что все-
гда будет находиться под угрозой
израильского удара, если не будет
обладать оружием.
Угроза "Исламского государства"

Угроза "Исламского государства"
все еще остается сильной. Ситуация в
Ливии стремительно ухудшается,
несмотря на бомбардировку Египтом
позиций боевиков террористической
организации "Исламское государст-
во". С каждым днем им удается рас-
ширять сферы своего влияния в стра-
не. Ливия уже в скором времени
может оказаться полностью под конт-
ролем боевиков ИГ. Угроза есть для
Саудовской Аравии, поскольку лиде-
ры ИГ уже заявляли, что это часть
"священного халифата", которую
нужно освободить от "нечестивых".

Есть серьезная вероятность пре-
кращения поставок из Ливии вообще,
а также проблемы с транспортиров-
кой. В начале февраля президент
США Барак Обама направил в Кон-
гресс США обращение с просьбой
разрешить применение военной силы
против ИГ сроком на три года.

Йемен – новая точка риска
Повстанцы шииты-зейдиты, чье

военизированное крыло хуситов
(хоуситов) в феврале 2015 г. захвати-
ло Сану, столицу Йемена, вынудив
лояльного Саудовской Аравии прези-
дента Йемена Абд Раббу Мансура
Хади бежать, начинают расширять
свои сферы влияния. Их успех может
подтолкнуть шиитов из Саудовской
Аравии к началу вооруженной борьбы
с властями страны. Гражданская
война, в которую скатывается Йемен,
может стать новым эпизодом противо-
стояния между шиитским Ираном и
суннитской Саудовской Аравией,
которая является самой богатой стра-
ной региона, к тому же обладающей
крупнейшими нефтяными запасами в
мире. При этом большая часть разве-
данных запасов королевства находит-
ся в южных районах страны, населен-
ных преимущественно шиитами и рас-
положенных в непосредственной бли-
зости от границы с Йеменом, общая
протяженность которой составляет
около 1,8 тыс. км. kurdistan.ru

10 карт, которые объясняют Ближний Восток
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1 апреля президент Курди-
стана принял делегацию Кон-
гресса США, которая включа-
ла лидера сенатского боль-
шинства Митча Макконнелла
и сенаторов Шелли Мура
Капито, Кори Гарднера, Стива
Дайнеса, Дэвида Пердью,
Тома Тиллиса и Бена Сесса.

Американские сенаторы
высоко оценили победы сил
пешмерга в борьбе против

террористов "Исламского
государства" (ИГ) и подтвер-
дили приверженность своих
стран поддержке Курдистана.
Они заявили, что находятся в
Курдистане, чтобы узнать
мнение президента Барзани о
политических проблемах и
проблемах безопасности,
стоящих перед регионом.

Президент Барзани побла-
годарил правительство Сое -

диненных Штатов за под-
держку Регионального прави-
тельства Курдистана и отме-
тил, что при поддержке дру-
зей и стран коалиции, пеш-
мерга могут противостоять
терроризму и опровергают
миф о  непобедимости ИГ. Он
также высоко оценил послед-
ние успехи иракских сил без-
опасности в Тикрите. Каса-
тельно отношений между Баг-

дадом и Эрбилем, Президент
Барзани заявил сенаторам

США, что он надеется, что все
вопросы будут решены.

Президент Барзани принял делегацию Конгресса США

Отставной генерал Джон
Аллен из Корпуса морской
пехоты США рассказал аме-

риканскому комитету по ино-
странным делам Конгресса
США на слушаниях, посвя-
щенных ближневосточной

стратегии Обамы, о том во
время одного из своих визи-
тов в Анкару в течение

последних четырех месяцев
ему пришлось убеждать
турецкое руководство пустить
курдские силы пешмерга

через территорию Турции на
помощь защитникам курдско-
го сирийского города Кобани.

"Поздно вечером у меня
был прямой разговор с руко-
водством Турции, в результате
которого было принято турец-
кое решение разрешить пеш-
мерга усилить защитников
Кобани путем перемещения
через территорию Турции",
сказал он. Ранее президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган
утверждал, что президент
США Барак Обама холодно
отреагировал на его, Эрдога-
на, предложение пропустить
пешмерга через Турцию в
Сирийский Курдистан.

Турция играет странную
роль в борьбе против "Ислам-
ского государства" (ИГ). Ее
неоднократно обвиняли в том,
что ее границы с Сирией
слишком открыты для проник-
новения исламистских боеви-
ков. Эрдоган делал несколько
высказываний относительно
автономной зоны курдов на
севере Сирии в 2012 году,
советуя им вместо автономии
присоединиться к повстанцам,
выступающим  против режима
президента Сирии Башара
аль-Асада. Отношения Тур-
ции с сирийскими курдами
также напряжены из-за тес-
ных связей между курдской

сирийской "Партией Демокра-
тического Союза" (PYD) и
турецкой "Рабочей партией
Курдистана" (РПК).

Правительство Анкары не
стремится к какой-либо откры-
той конфронтации против ИГ,
настаивая лишь на удалении
Асада. В течение часового
разговора по телефону, состо-
явшегося в четверг вечером,
Эрдоган и Обама договори-
лись укреплять сотрудниче-
ство в предотвращении про-
никновения иностранных бое-
виков через Турцию в Сирию и
Ирак, и рассмотрели програм-
мы обучения и оснащения
членов сирийской оппозиции.

Глава МИД Казахстана
Ерлан Идрисов заявил в ходе
заседания Совета министров
иностранных дел ОДКБ в
Душанбе, что Астана обеспо-
коена скоплением боевиков на
южных рубежах стран, входя-
щих в организацию, пишет CA-
News. "Необходимо отметить
качественное изменение
ситуации в Афганистане,
вызванное появлением на его
территории представителей
так называемого "Исламского
государства", — заявил Идри-
сов. — Мы договорились в
рамках ОДКБ конкретно
заняться этой ситуацией, про-
вести ее тщательный анализ и

выработать алгоритм дей-
ствий по предотвращению
новых возникающих угроз
безопасности нашему
региону в этой связи".

Глава МИД Казахастана
отметил рост нестабильно-
сти в мире. В ходе дискус-
сий в узком формате, под-
черкнул Идрисов, особое
внимание было уделено
ситуации в Афганистане и
на Украине. Он еще раз
подчеркнул, что деятель-
ность ОДКБ носит исключи-
тельно мирный характер, ее
членов выступают за решение

всех возникающих проблем
конструктивными, мирными и

политическими средствами.
По итогам заседания были

утверждены перечень тем
совместных заявлений в 2015

году и План консультаций
представителей государств-
членов ОДКБ по вопросам
внешней политики, без-
опасности и обороны на
второе полугодие 2015 года
— первое полугодие 2016
года. Также было принято
заявление министров ино-
странных дел государств-
членов ОДКБ в связи с 70-
летием Победы в Великой
Отечественной войне. Сле-

дующее заседание Совета
Министров иностранных дел

решено провести ранней осе-
нью 2015 года в городе Душан-
бе накануне сессии Совета
коллективной безопасности
ОДКБ. Напомним, в середине
января 2015 года министр
внутренних дел Таджикистана
Рамазон Рахимзода подтвер-
дил информацию о скоплении
боевиков на приграничной с
Таджикистаном территории
Афганистана. По его словам,
Таджикистан в этой связи уси-
ливает охрану своей границы с
Афганистаном, протяженность
которой составляет около 1,4
тыс. километров.

Согласно данным агентства
"Rudaw", 40 человек погибли от взры-
вов мин в течение двух
последних месяцев в
сирийском курдском
городе Кобани.  По сло-
вам Насана Ахмеда,
министра здравоохране-
ния кантона Кобани,
необходима  немедлен-
ная помощь междуна-
родного сообщества,
поскольку сами курды
не в силах обезвредить
бесчисленное количе-
ство мин-ловушек, заложенных бое-
виками "Исламского государства" при
отступлении из этого района. Мины
оставлены повсюду: на дорогах, в
заброшенных школах и домах, в тру-
пах боевиков.

Большая часть Кобани была пре-
вращена в руины с тех пор, как город
подвергся первым атакам в сентябре
прошлого года. Жители бежали в
основном в Турцию и Курдистан, а
курдские ополченцы встали на защи-

ту города от террористов. При под-
держке воздушных ударов сил коали-

ции и артиллерии пешмерга, город
был освобожден 26 января.

Власти просили жителей не воз-
вращаться, пока город не будет очи-
щен от мин, но многие жители про-
игнорировали этот совет. Курды при-
лагают усилия по восстановлению
Кобани, в котором до войны прожива-
ли  200000 жителей.  Город стал сим-
волом курдского сопротивления и
объединения сил "Отрядов народной
обороны" (YPG) и войск пешмерга.

Организация Объединенных Наций
(ООН) попытается решить финансовые
вопросы, стоящие между Региональ-
ным правительством Курдистана (КРГ)
и федеральным правительством Ирака.
Чиновники ООН попросили министерст-
во финансов КРГ предоставить им
информацию о масштабах финансовых
проблем КРГ. В среду экономический
советник ООН и специальный предста-
витель Генерального секретаря ООН по
Ираку Ашраф Абдуаал посетил Эрбиль,
столицу Курдистана. В ходе визита он
встретился с министром финансов и
экономики Курдистана, Ребазом Хамла-
ном,  чтобы получить представление о
размерах задач, стоящих перед Курди-

станом, и обсудить влияние дефицита
на регион.

Согласно заявлению курдского
министерства, представитель ООН
заявил, что его организация попытается
решить финансовый спор между Эрби-
лем и Багдадом. Абдуаал сказал, что в
ближайшие дни ООН обсудит ситуацию
с чиновниками из Всемирного банка и
Международного валютного фонда
(МВФ), и изложит финансовые потреб-
ности Курдистана. Уже более года Кур-
дистан переживает финансовые труд-
ности, потому что правительство в Баг-
даде не выплачивает его долю в феде-
ральном бюджете и зарплаты сотрудни-
ков КРГ.

Иракское министерство нефти заявило, что нынешний финансовый кризис являет-
ся причиной значительной задолженности Ирака перед иностранными нефтяными
компаниями, работающими в стране. Заместитель министра по газоперерабатываю-
щим заводам министерства нефти, Фаяз Хасан, заявил журналистам, что "Ирак дол-
жен почти $ 20 млрд. иностранным нефтяным компаниям, работающим в стране", и что
правительство прилагает все усилия, чтобы рассчитаться со всеми сторонами. "Мини-
стерство нефти Ирака встречалось с министерством финансов и Центральным бан-
ком, чтобы изыскать $ 12 млрд., и в течение месяца передать их зарубежным нефтя-
ным компаниям", сказал Хасан. Финансовый кризис и падение цен на нефть чиновник
привел в качестве причин, которые вызвали задержку в выплате долгов. kurdistan.ru

Заявления США и Турции касательно 
Кобани противоречат друг другу

40 из вернувшиеся жителей 
Кобани погибли от мин

Казахстан обеспокоен скоплением боевиков на южных рубежах ОДКБ

ООН попытается решить финансовый 
спор между Эрбилем и Багдадом

Ирак задолжал международным нефтяным компаниям $ 20 млрд.www.a
rs
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30 марта премьер-министр Курдистана Нечирван Барзани
принял г-на Жана Ассельборна, министра иностранных и евро-
пейских дел Люксембурга, и сопровождающую его делегацию.

Собеседники обсудили ситуацию с сирийскими и иракскими
беженцами, нашедшими приют в Курдистане после наступления
террористической организации "Исламское государство" (ИГ), а

также бремя, которое было возложено с их прибытием на Регио-
нальное правительство Курдистана в то время, когда Курдистан
переживает финансовый кризис, отсутствие бюджета и войну с
ИГ. Согласно недавнему совместному докладу Организации
Объединенных Наций и министерства планирования КРГ, пере-
мещенные лица и беженцы в Курдистане составляют уже 28
процентов местного населения. Несмотря на трудности, Курди-
стан оказывает пострадавшим всю необходимую помощь. Деле-
гаты пообещали призвать международное сообщество, в част-
ности европейские страны, обеспечить дополнительную помощь
вынужденным переселенцам в Курдистане. Делегация также
подчеркнула, что поднимет этот вопрос на конференции стран-
доноров, которая состоится в Кувейте на следующей неделе.

Как подчеркнул премьер-министр Барзани, Курдистан прини-
мает всех перемещенных лиц, независимо от их этнической при-
надлежности, религии или секты. Стороны также обсудили теку-
щую политическую ситуацию в Ираке, войну с ИГ, и победы сил
пешмерга в борьбе с терроризмом. Делегаты выразила готов-
ность своего правительства оказать необходимую помощь для
лечения раненых курдских солдат. Как заявил премьер-министр
Барзани, силы пешмерга борются против террористов ИГ, чтобы
отстаивать и защищать принципы прав человека, которые Кур-
дистан разделяет со всеми сторонниками свободы и мира.

Ирак увеличил экспорт нефти на 15%
Экспорт нефти Ирака вырос на 15%в марте по сравнению с

предыдущим месяцем до самого высокого уровня за 35 лет,
заявил в среду представитель
министерства нефти страны
Асим Джихад агентству Bloom -
berg. По словам Джихада, Ирак
наращивает экспорт, чтобы ком-
пенсировать сокращение поста-
вок в начале года в связи с пло-
хой погодой. Ирак, занимающий второе место по объемам добы-
чи нефти среди участников Организации стран-экспортеров
нефти (ОПЕК), в марте поставил на мировые рынки 92,4 млн
баррелей топлива, или 2,98 млн баррелей в сутки (б/с). "Мини-
стерство предприняло исключительные усилия для увеличения
экспорта нефти, чтобы компенсировать задержки в загрузке тан-
керов из-за плохой погоды" в январе и феврале, сказал Джихад.
Ирак зафиксировал экспортную выручку от продажи нефти в
прошлом месяце на уровне $4,46 млрд. В мае 2014 г. - пиковый
месяц продаж за рубеж в прошлом году - Ирак заработал на
нефти $8,08 млрд. В прошлом году Ирак добывал в среднем 3,3
млн б/с нефти, по подсчетам Bloomberg. Правительство страны
намерено довести этот показатель до 6 млн б/с в 2018 г. По запа-
сам нефти Ирак занимает пятое место в мире.  kurdistan.ru

Премьер-министр Курдистана принял
министра иностранных дел Люксембурга

О создании комитета для
наблюдения за ролью сил

пешмерга в будущей кампа-
нии по освобождению Мосула
заявил президент Курдистана
Масуд Барзани после встречи
с иракскими премьер-мини-
стром Хай даром аль-Абади. 

"Мы пришли к консенсусу
по вопросу сотрудничества в
освобождении страны от тер-

рора", сказал Барзани. 
Со своей стороны, Абади

также заявил, что на прошед-
шей между ним и президентом
Барзани встрече обсуждалась
совместная кампания по осво-
бождению провинции Мосул.
По его словам, они также гово-
рили о политических, эконо-
мических и социальных про-
блемах в Ираке и, в частности,

о бюджете Регионального пра-
вительства Курдистана. 

"Курдистан и все другие
провинции жалуются, что не
получают своей доли бюдже-
та, [но] правительство пережи-
вает финансовый кризис", ска-
зал Абади в ответ на вопрос
репортера "Rudaw".  В поне-
дельник после встречи с пре-
зидентом Курдистана делега-
ция Абади провела совеща-
ния с премьер-министром
Нечирваном Барзани, а также
с большинством министров и
государственных чиновников.
Во время совместной пресс-
конференции Барзани назвал
это событие "знаменательной
встречей в непростое время".
Этот визит стал первым офи-
циальным визитом Абади в
Курдистан после его вступле-
ния в должность.

5 апреля глава Совета Без-
опасности Курдистана встре-
тился с губернатором Мосула
Атилем аль-Нуджаифи, чтобы
обсудить операцию по осво-
бождению северного иракского
города. По словам Нуджаифи,
жертвы, принесенные силами
пешмерга в борьбе с "Ислам-
ским государством" (ИГ) и их
рыцарское поведение завоева-
ли сердца и умы мосульцев,
которые ждут освобождения
своего города. 

Комментируя актуальность
освобождения города, Масрур
Барзани подчеркнул, что жите-
ли Мосула должны сыграть
главную роль в операции по

освобождению города.
"Мы должны иметь план для

ситуации после освобождения

Мосула, в первую очередь, для
защиты невинных гражданских
лиц", добавил он.

После освобождения Тикри-
та в провинции Салахаддин
силами иракской армии и шиит-
ских ополченцев, состоявшим-
ся на прошлой неделе, власти
Ирака готовятся к  освобожде-

нию Мосула, который попал
под контроль ИГ еще в июне
прошлого года.

Министерство пешмерга
Регионального правительства
Курдистана (КРГ) заявило, что
пока не было принято никакого
решения о возможности уча-
стия сил пешмерга в наступле-
нии на Мосул. Анвар Хаджи
Осман, заместитель министра
пешмерга, сообщил "BasNews"
в субботу, что курды еще не
приняли решения о своем уча-
стии в операции в Мосуле, и
окончательное решение нахо-
дится в руках президента Кур-
дистана, Масуда Барзани.

"Силы пешмерга в настоя-

щее время заняты очисткой
курдских районов, которые по-
прежнему остаются под контро-
лем Исламского государства",
сказал Осман. "Участие пеш-
мерга в освобождении Мосула
– это политический вопрос, и
поэтому его решение зависит
от Барзани. До сих пор это
решение не было принято".

Он отметил также, что это
решение потребует курдского
единства, и все курдские поли-
тические организации должны
договориться о вкладе пеш-
мерга в дело освобождения

Мосула. Ранее в прошлом
месяце США заявили, что,

согласно их ожиданиям, нас -
туп ление на Мосул начнется в
первых числах апреля. Однако
иракские военные чиновники
до сих пор не имеют на руках
плана освобождения города.

Президент Курдистана и иракский премьер 
обсудили сотрудничество в борьбе за Мосуле

Губернатор Мосула встретился с 
главой безопасности Курдистана

КРГ: Вопрос участия сил пешмерга в освобождении 
Мосула зависит от решения Барзани
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