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Prezident İlham Əliyev və xanımı
Mehriban Əliyeva mayın 22-də

Böyükşor gölünün bərpası layihəsinin
birinci mərhələsi çərçivəsində görül müş
işlərlə tanış olublar. Dövlətimizin başçısı
və xanımı göl sahilində salınmış
Böyükşor bulvarının və parkının açılışın-
da iştirak ediblər. Azərbaycan Prezidenti
və xanımı əvvəlcə Böyük şor gölünün
bərpasının ilkin mərhələsi çərçivəsində
görül müş işlərə dair stendə baxdılar.
İqtisadiyyat və sə naye naziri Şahin
Mustafayev Bö yük şor gölü nün bər-
pasının birinci mərhə ləsi çərçivəsində
görülən işlər barədə dövlətimizin
başçısına ətraflı məlumat verdi. Sonra
Prezident İlham Əliyev Böyükşor bul-
varının və parkının rəmzi açılışını
bildirən lenti kəsdi. Prezident İlham
Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva elek-
tromobil və avtobusla Böyükşor bul-
varının və parkının ərazisini gəzdilər. Bu
layihə Prezident İlham Əliyevin 2014-cü
il 17 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2014-2016-cı illərdə Bakı
şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-
iqtisadi inkişafına dair Dövlət Pro-
qramı”na və “Böyükşor gölünün ekoloji
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mühafizə -
si və istifadəsi sahəsində əlavə tədbirlər
haqqında” 2013-cü il 26 dekabr tarixli
Fərmanına uyğun olaraq həyata keçirilir.
Layihə ilk növbədə, böyük sosial
əhəmiyyəti ilə diqqət çəkir. Vaxtilə
sürətlə inkişaf edən paytaxtın tələblərinə
uyğun gəlməyən, ekoloji tarazlığı pozan
bu ərazidə çox qısa zamanda bu cür
nəhəng infrastruktur layihəsinin real-
laşdırılması Prezident İlham Əliyevin
yürütdüyü sosial siyasətin uğurlarının
əyani təsdiqidir. Birinci Avropa Oyunları-
na daxil olan tədbirlərin böyük
əksəriyyətinin Böyükşor gölünün şərq
sahilində yerləşən Bakı Olimpiya Stadio-

nunda və digər infrastruktur komplek-
slərində keçirilməsi isə bu layihənin

əhəmiyyətini daha da artırır. Layihənin
birinci mərhələsi çərçivəsində həyata
keçirilən tikinti işləri zamanı gölün şərq
və cənub sahilində bulvar və park
salınıb. Ümumi abadlıq işlərinin sahəsi
15 hektardan çoxdur. Bu ərazidə neftlə
çirklənmiş torpaqlar təmizlənib.
Həmçinin çirklənmiş yeraltı suların gölə
daxil olmasının qarşısı tamamilə alınıb
və drenaj sistemi qurulub.

Bildirildi ki, sahilboyu gəzinti
zolağının uzunluğu 2,5 kilometr, bulvar
sahəsinin ümumi eni isə 94 metrdir.
Burada idman və uşaq oyun mey-
dançaları qurulub, ayrıca qaçış və
velosiped zolaqları salınıb, minlərlə
ağac və bəzək kolu əkilib. Gölün içində
quraşdırılmış fəvvarələr kompleksi
şəhərimizin qonaqlarının zöv qünü oxşa-
maqla yanaşı, həm də gölün suyunun
keyfiyyətinin yaxşı laşdırılması üçün onu
oksigenlə zən ginləşdirir. Gölün idarə
edilməsi, su keyfiyyətinin yaxşılaşdırıl-
ması və mo ni torinqi üçün günəş enerjisi
ilə qidalanan xüsusi qurğulardan istifadə
edilir. Bakı Olimpiya Stadionuna yaxın
olan Böyükşor gölünün sahilində həyata
keçirilən abadlıq-quruculuq tədbirləri
şəhərimizin daha da gözəlləşməsinə,
insanların rahatlığına xidmət edəcək və
paytaxtımızın sakinlərində və qon-
aqlarında xoş təəssüratlar, dərin məm-
nunluq hissi yaradacaq. Bir vaxtlar bura-
da mövcud olan ekoloji fəlakətin aradan
qaldırılması indi bu ərazini geniş yaşıllıq
zolaqlarının, təbii landşaftın olduğu
məkana çevirib. Burada iaşə və əyləncə
məkanlarının yaradılması isə onun pay-
taxtın arxitekturasına xüsusi yaraşıq
verəcəyini bir daha təsdiqləyir.

Qeyd edildi ki, beynəlxalq eks -
pertlərin qiymətləndirmələrinə əsasən,

Böyükşor gölü dünyada ən çox çirklən-
miş sututarlardan hesab olunurdu. Qısa
müddətdə görülmüş işlər nəticəsində
gölün ekoloji göstəricilərinin dinamikası
müsbətə doğru əhəmiyyətli dərəcədə
dəyişib. Uzun illər Böyükşor gölünə
axıdılan sənaye və məişət tullantı
sularının və neft qalıqlarının qarşısı artıq
böyük həcmdə alınıb. Belə ki, layihənin
icrasına başlamazdan əvvəl gölə 76
mənbədən sənaye və məişət tullantı
suları axıdılırdı. Layihə ərazisində bu
mənbələr tamamilə ləğv edilib, qalan
sahədə isə 20-yə endirilib və bu göstəri-
ci azalmaqdadır. Gölün dibinin təmizlən-
miş ərazilərində neftlə çirklənmənin
səviyyəsi 121 min mq/kiloqramdan 86-
ya enib ki, bu da gölün dibinin artıq
ekoloji normalar çərçivəsində olması
deməkdir. Layihə ərazisinin cənub sahili
boyunca kanalizasiya xətti çəkilib və bu
hissədə çirklənmə mənbələrinin qarşısı
tamamilə alınıb. Gölə axıdılan bütün
mənbələrin qarşısının alınması suyun

keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Neftlə çirklən-
miş əsas ərazi layihə ərazisinin Balaxanı
qəsəbəsi tərəfindədir. Gölün şimal
hissəsi sovet dövründə, əsasən də İkin-
ci Dünya müharibəsi zamanı xam neft
üçün açıq anbar ərazisi kimi istifadə
edilib və bu, gölü həddən artıq çirk-
ləndirib. Qədim Balaxanı neft yataqların-
dan gölün bu hissəsini çirkləndirən neft
tullantılarının qarşısının alınması üçün
1850 metr uzunluğunda xüsusi bənd
inşa edilib. Bu bənd Balaxanı qəsəbəsi
tərəfdən gölün tarixi məcrasının
sərhədləri boyunca tikilib. Eyni zaman-
da, yüz ildən artıq müddətdə göl dibinə
yığılmış çirkli çöküntülərin çıxarılması və
zərərsiz ləş dirilməsi işləri görülür.

Layihənin ilkin mərhələsində gölün
dibindən 2,8 milyon kubmetr həcmində

çöküntü çıxarılaraq gələcəkdə zərərsi-
zləşdirilməsi üçün müvəqqəti təcrid
edilmiş anbar ərazisinə toplanıb.
Gələcəkdə dib çöküntülərinin zərərsi-
zləşdirilməsi üçün 100 hektar ərazidə
müvəqqəti saxlanc anbarı inşa edilib.
Gölün mühafizə zonası da daxil
olmaqla, ciddi mühafizə işi təşkil edilib,
göl və sahil xətlərinin məişət və tikinti
tullantıları ilə çirklənməsinin qarşısı
tamamilə alınıb. Bundan əlavə, burada
su səviyyəsinin tənzimləyən üç su keçid
hidrotexniki qurğusu inşa edilib. Suyun
səviyyəsinin və keyfiyyətinin idarə
edilməsi üçün avtomatlaşdırılmış nəza -
rət-monitorinq sistemi quraşdırılıb.

Gölün Bakı Olimpiya Stadionu
tərəfində ümumi uzunluğu 7200 metr
olan 2 neft, 2 qaz və 2 su borusu yeraltı
dəhlizə köçürülüb. Gölün mühafizə
zonasında 11 mühafizə məntəqəsi
quraşdırılıb və bərk tullantıların atıl-
masının və əraziyə kənar müdaxilələrin
qarşısı tam alınıb. Birinci mərhələnin

icrası və layihə ərazisinin təcrid edilməsi
məqsədilə burada 1570 metr uzun-
luğunda bənd çəkilərək Böyükşor gölü
iki hissəyə ayrılıb. Gölün digər tərəfinin
təmizlənməsi işləri layihənin növbəti
mərhələsində həyata keçiriləcək. Bu
bənd gələcəkdə Ziya Bünyadov
prospekti ilə Balaxanı şosesini bir-
ləşdirəcək 8 zolaqlı magistral yolun
özülü olacaq. Buradan da görünür ki,
Böyükşor gölünün 300 hektara yaxın
hissəsində icra olunan birinci mərhələ
üzrə işlər uğurla həyata keçirilib.

Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və
tövsiyələrinə əsasən gölün tam bər-
pasını nəzərdə tutan növbəti mərhələdə
göl öz təbii tarixi məcrasına qaytarıla-
caq, su səviyyəsi tənzimlənəcək və eko-
sistem bərpa olunacaq.

Prezident İlham Əliyev Belarus
Respublikası Baş nazirinin müavini
Vladimir Semaşkonun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib. Baş
nazirin müavini Vladimir Semaşko
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşen -
ko nun salamlarını dövlətimizin başçısına
çatdırdı. O, ölkəmizə səfərindən ötən
qısa dövr ərzində Azərbaycanda gedən
sürətli inkişaf proseslərinin onda dərin
təəssürat yaratdığını dedi. Vladimir
Semaşko Azərbaycanın dünyada ilk dəfə
keçiriləcək birinci Avropa Oyunlarına
hazırlıq proseslərinin maraqla izlənildiyi-
ni vurğuladı. Dövlətimizin başçısı
ölkəmizdə birinci Avropa Oyunlarına
hazırlıq işlərinin qısa vaxt ərzində, cəmi
iki ilə başa çatdırıldığını qeyd edərək bu
Oyunların keçirilməsi üçün ən müasir

idman obyektlərinin və infrastrukturun
yaradıldığını bildirdi. Görüşdə XXI Azər-
baycan Beynəlxalq qida sənayesi və IX
Azərbaycan Beynəlxalq kənd təsərrüfatı
sərgi lərinin yüksək səviyyədə təşkil olun-
duğu vurğulandı, bu tədbirə marağın
ildən-ilə artdığı qeyd olundu. Söhbət
zamanı Azərbaycan ilə Belarus arasında
ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələr -
də uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, kənd
təsərrüfatı, sənaye, maşınqayırma və
digər sahələrdə əməkdaşlığımızın daha
da genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Dövlə-
timizin başçısı Prezident Aleksandr
Lukaşenkonun salamlarına görə minnət-
darlığını bildirdi, onun da salamlarını
Belarus dövlətinin başçısına çatdırmağı
xahiş etdi. president.az

İlham Əliyev Böyükşor bulvarının və parkının açılışında iştirak edib

İlham Əliyev Belarusun Baş nazirinin müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
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İraq kürdlərinin lideri:
İŞİD-ə qarşı mübarizə 
ideoloji mübarizədir

İraq kürdlərinin lideri Məsud Barzani
Amerikanın Səsinə müsahibədə deyib ki,
İslam Dövləti qrupuna qarşı mübarizədə
İraqda tam sabitlik və təhlükəsizliyin təmin
edilməsi əsas prioritetdir. O bu mübarizənin
təkcə İŞİD-ə qarşı yönəlmiş olmadığını,
eyni zamanda İslam Dövləti kimi yeni bir
qrupun  yaranmasına imkan verməmək
oduğunu deyib. Məsud Barzaninin
sözlərinə görə, onun hökuməti İraqın hər
yerində təhlükəsizliyin təmin olunması ilə
yanaşı ərəblər, kürdlər, türkmənlər və xris-
tianların öz yaşadığı yerlərə qayıda bilməs-
inə təminat yaratmağa çalışır.

O bildirib ki, İslam Dövlətinə qarşı
mübarizə bir neçə sınaq var, lakin kürd
Peşmərgə qüvvələri regionda gedən
əməliyyatların önündə getməyə nail olub.

Barzaninin bildirdiyinə görə, İŞİD-ə
qarşı mübarizə təkcə hərbi və iqtisadi
müharibə deyil, həm də ideoloji
müharibədir.  O deyib ki, regional hökumət
gənc insanların İslam Dövləti qrupuna
qoşulmaq kimi səhvə yol verməməsi üçün
bir sıra praktiki addımlar atır.

Məsud Barzani ABŞ-ın yüksək səviyyəli
rəsmilərilə danışıqlar aparmaq məqsədilə
Vaşinqtona səfər edib. Bu həfətinin əvvəli
o, İslam Dövləti qrupuna qarşı mübarizə və
İraq xalqının ehtiyaclarının təmin edilməsi
təşəbbüsləri də daxil olmaqla müxtəlif
məsələlər müzakirə etmək məqsədilə ABŞ
prezidenti Barak Obama və ABŞ-ın vitse-
prezidenti Co Baydenlə görüşüb.

Ağ Evin bildirdiyinə görə, prezident
Barak Obama və vitse-prezident Co Bay-
den ABŞ-ın İraqın Kürdüstan regionu və
kürd xalqına öhdəliklərinə sadiq qaldığını
bir daha təkrarlayıb. Birləşmiş Ştatlar
kürdlərin Peşmərgə qüvvələrinə təhlükəsiz-
liklə bağlı yardım göstərir.

İraq üzrə mütəxəssislər xəbərdarlıq
edir ki, Birləşmiş Ştatlar Sunni İraqlıların
İslam Dövləti qrupuna qaşı silahlandırıl-
ması məsələsi üzərində işləməyənə
qədər Vaşinqtonun münaqişəyə havadan
müdaxilə siyasəti heç bir nəticə ver-
məyəcək. Onların fikrincə, bu, yalnız
ölkənin məzhəb zəminində müharibəyə
sürüklənərək dağılması prosesini
yavaşıda bilər. Ramadi sakinləri hücum
altında şəhəri tərk edir. 18 may, 2015. 10
il əvvəl eyni situasiya ilə üzləşən ABŞ
hərbi qüvvələri İslam Dövləti qrupunun
sələfi olan İraqda Əl-Qaidə qrupuna
qarşı 90 min sünnini silahlandırmaq
qərar vermişdi. Nəticədə Əl-Qaidə geri
çəkilməyə məcbur olmuş və bir neçə il
ərzində İraq tədricən müharibədən çıx-
mağa başlamışdı.

ABŞ-ın İslam Dövləti qrupuna qarşı
hazırkı strateqiyası hələlik hava hücum-
larından və Xüsusi Qüvvələrin rey-
dlərindən ibarətdir. Keçən həftə Xüsusi
Təyinatlı Qüvvələrin Suriyada həyata
keçirdiyi hücum nəticəsində İslam
Dövləti qrupunun yüksək səviyyəli lideri
Əbu Sayyafı qətlə yetirilib. Əgər mərkəzi
hökumət İŞİD-ə qarşı vuruşmaq üçün
sünnilərdən ibarət qüvvə təşkil edə

bilməsə, onda sünnilərin məskunlaşdığı
qərbi Bağdada nəzarət itirlə bilər.

Massaçutes ştatının Northeastern
Universitetində siyasi elmlər üzrə profes-
sor Maks Abrahms Amerikanın Səsinə
bildirib ki, bu strateqiya İslam Dövləti

qrupunun ərazilərinin böyük hissəsinə
nəzarət etdiyi Suriya və İraqda baş
verənlərin qarşısını almaq üçün kifayət
deyil. 2005-2010-cu illərdə İraqda xidmət
göstərən sabiq ABŞ kəşfiyyat zabiti
Maykl Preqant deyib ki, Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələrin reydləri kimi əməliyyatlar
İslam Dövləti qrupunu zərərsi-
zləşdirməyə kömək edəcək məlumat-

ların əldə edilməsinə kömək edə bilər.
Əməliyyat haqda məlumat verən Suriya
televiziyası İslam Dövləti qrupunun yük-
sək rütbəli komandiri də daxil olmaqla bir
neçə üzvünün hökumət qüvvələri
tərəfindən öldürüldüyünü bildirib.

Maykl Preqent Ağ Evin sonradan
əməliyyat barədə məlumatın detallarını
açıqlamasını tənqid edib. Onun sözlərinə
görə, ictimaiyyət qarşısında qələbəni
nümayiş etdirmək arzusu uzaqgörən
siyasətdən xəbər vermir. Pregent də,
Abrahms da İslam Dövləti qrupunun həm
quruda, həm də havadan hücuma məruz
qaldığı zaman ciddi itkilər verdiyini

düşünür. Bu, ABŞ hava qüvvələri
Suriyanın Kobani qəsəbəsində Kürd
qüvvələrinə, ya da İraqda, Tikritdə şiə
yarı hərbi dəstələrinə dəstək olaraq
havadan hücumlar təşkil etdiyi zaman
baş vermişdi.  İraqın hökumət qüvvələri
İŞİD qarşısında acizdir. Ancaq belə koor-
dinasiya keçən həftə İslam Dövləti qrupu
tərəfindən ələ keçirililən əsas etibarilə
Sünnilərin yaşadığı Ramadi qəsəbəsin -
də baş tutmadı. Maykl Pregent bunu
böyük məğlubiyyət kimi qiymətləndirir.

O, şiə yarı hərbi dəstələri və
peşmergələrin Ramadiyə diqqət ver-
mədiyini, şiələrin Sünni ərazilərə getmək
və orada döyüşmək istəmədiyini deyir.
“İslam Dövləti qrupu bu yanaşmadan
xəbərdardır,” deyə o bildirir.

Maykl Pregent deyir ki, Vaşinqton Əl-
Qaidəni məğlub etməkdə rol oynayan
sabiq sünni qəbilə liderlərini bir araya
gətirməli və Bağdad hökumətinin sünni
ərazilərin İslam Dövləti qrupundan təmi-
zlənməsini istəyirsə onların İraq təhlükə-
sizlik qüvvələrinə cəlb etməsi, silahlan -
dırmalsı və təqaüd verməsinə nail ol -
malıdır. www.amerikaninsesi.org

Azərbaycan Kürdləri İctimai Birliyinin
sədri, Azərbaycanda azərbaycanca və
kürdcə çap edilən “Diplomat” qəzetinin
baş redaktoru Tahir Süleyman
Şimali İraq Kürd Adminis-
trasiyasının baş şəhəri olan
Ərbildə keçirilən dünya kür təşki-
latları konfransında iştirak edir. 

Musavat.coma-a istinadən
xəbər verilir ki, bir neçə gündür
Ərbildə olan olan Tahir Süleyman
dünya kürd təşkilatlarının liderləri
və təmsilçiləri qarşısında çıxışı
zamanı Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlarını işğal etməsi, Xocalıda
dinc Azərbaycan vətəndaşlarına
ermənilərin divan tutması, Ermənistan
ərazisindən yüz minlərlə azərbaycanlı
və kürd əhalinin tarixi dədə-baba tor-
paqlarından zorla deportasiya edilməsi,
bu deportasiya zamanı ermənilərin
azərbaycanlılarla yanaşı, kürdləri də
qətlə yetirməsi barədə faktlara
əsaslanan məlumatlar verib. Ərbilin
Səlahəddin Universitetində keçirilən
konfransda T.Süleyman ermənilərin
Türkiyənin Xanasor əyalətində törətdiyi
cinayətləri konfrans iştirakçılarının

diqqətinə çatdırıb. 
O, tarixi mənbələrə əsaslanaraq

bildirib ki, həmin əyalətdə 1897-ci ildə

40 min türk və kürd ermənilər tərəfindən
qətlə yetirilib. Tahir Süleyman verdiyi
xəbərə görə, konfrans dünya
erməniliyinin qondarma “erməni
soyqırımı” ilə bağlı hay-küy qopardığı
günlərə təsadüf etdiyindən, çıxışında və
keçirdiyi görüşlərdə tarixdə ermənilərə
qarşı soyqırım olmadığı olmadığını,
Türkiyədə hələ də on minlərlə erməni
mənşəli insanın sərbəst yaşadığını,
əslində ermənilərin 20-ci əsrin əvvl-
lərindən indiyə qədər dəfələrlə türklərə,

Azərbaycan türklərinə, kürdlərə qarşı
böyük miqyaslı qətliamlar həyata
keçirdiyini, terror təşkil etdiyini faktlar
sadalamaqla qeyd edib:

“Faktlara əsaslanaraq qeyd etdim ki,
ermənilər Azərbaycanın kürdlərin kom-
pakt yaşadıqları ərazilərini də işğal edib,
orada dinc əhaliyə qarşı qırğınlar törədi-
blər. Ermənilərin türklərlə yanaşı

kürdlərə də həmişə düşmən
kimi yanaşdığını təsdiq eləyən
çoxsaylı faktlar var. Ermənilər
20-ci əsrin əvvəllərində Os -
man lı ərazisində çoxlu sayda
kürd kəndlərinə hücumlar təşkil
edib, kəndlərdə kürd əhalini,
qadınları, qocaları, uşaqları
işgəncə ilə qətlə yetiriblər.
Bütün çıxışlarımda, görüşlərim -
də dünya kürdlərinə bəyan
edirəm ki, Azərbaycan kürdləri
ermənilərin iç üzünü, əsl sifəti-

ni, kürdlərə də düşmən kəsildiyini yaxşı
bilir, dünya kürdləri də ermənilərin bizə
düşmən kimi yanaşan müxənnət, məkrli
millət olduğunu bilməlidir, həmişə
ermənilərdən məsafə saxlamalıdır. Biz
erməni yalanlarına uymamalıyıq.
Ermənilər, dünyada ermənilərə dəstək
verən güclər Türkiyəni və Azərbaycanı
zəiflətmək və bu ölkələrdə yaşayan
bütün müsəlmanları köləyə çevirmək
məqsədi güdürlər. ”Erməni soyqırımı"
hay-küyü də bunun üçündür".

Kürdlər İraqın təklifini rədd etdi
Peşmərgə qüvvələri İraq Müdafiə naziri Xalid

Ubeydinin çağırışına rədd cavabı verib. Axar.az
xəbər verir ki, peşmərgə qüvvələrinin baş qərar-
gahından verilən məlumatda bildirilir ki, kürd
qüvvələri İraq ordusu ilə birgə Ənbar vilayətində-
ki əməliyyatlarda iştirak etməyəcək. Rudav-ın
məlumatına görə, kürd rəhbərliyi İŞİD-lə mü ba -
rizədə İraq ordusunun kifayət qədər güclü
olduğunu və heç bir dəstəyə ehtiyacı olmadığını
açıqlayıb. Xatırladaq ki, İraq Müdafiə naziri Xalid
Ubeydi bir müddət öncə İŞİD-in işğal altındakı
saxladığı Ramadini azad etmək üçün peşmərgə
qüvvələri ilə əməkdaşlıq etməyə hazır olduq -
larını bildirimişdi. 

Almaniya hökuməti Kürdüstan
bölgəsinə 2 yük təyyarəsində ümumi
çəkisi 138 ton ağırlığında silah-sur-
sat göndərib. Axar.az-ın xəbər verir
ki, Almaniya ordusunun rəsmi inter-
net səhifəsində yer alan məlumatda
yük təyyarələrinin 12 və 13 may tar-
ixlərində Leypsiq şəhərindən Bağda-
da, daha sonra Ərbilə
göndərildiyi bildirilib.

Verilən məlumata
görə, silah tədarükü
aşağıdakı kimidir:

- 300 “Milan” raket
mərmisi

- 120 min "Leucht-
spur" G3 mərmisi

- 1392 anti-tank
raketi "Panzerfaust 3"
mərmisi

- 5000 əl qumbarası
- 1,812,000 ədəd

“G36” tüfəng gülləsi

- 480,000 ədəd "Leuchtspur"
mərmisi

- 10,000 ədəd “G3” mərmisi
- 508,800 ədəd “MG3” mərmisi
- 908 ədəd "Panzerfaust 3" mər-

misi (Anti-tank raket üçün)
- 60 ədəd "illum" mərmisi (Anti-

tank raket "Panzerfaust" üçün)

ABŞ-ın İslam Dövləti strategiyası

“Azərbaycan Kürdləri” İctimai Birliyi 
erməniləri kürd düşməni elan etdi
Tahir Süleyman: “Təkcə 1897-ci ildə 40 min türk və kürd ermənilər 
tərəfindən Türkiyənin Xanasor əyalətində qətlə yetirilib”

Almaniyadan kürdlərə 140 ton silah 
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Azərbaycan tarixən çox mil-
lətli ölkə kimi tanınmışdır. Əlver-
işli coğrafi mövqeyə malik olan
Azərbaycanda müxtəlif etnik
mənşəyə malik olan xalqlar əsr-
lər boyu birlikdə yaşayaraq
müasir Azərbaycan xalqının for-
malaşmasında yaxından iştirak
etmişlər Antik Yunan Roma
müəllifləri-Miletli Hekatey, Lamp-
saklı Xaron, Lidiyalı Ksanf,
Herodot, Knidli Ktesi, Ksenofont,
Strabon, Tit Livi və s.  Azərbay-
canda yaşayan müxtəlif tayfalar-
dan bəhs etmişlər. Məşhur
yunan coğrafiyaçısı Strabon (e.
ə. 63-b. e. 23-cü illər) Albaniyada
(müasir Azərbaycan Respub-
likası) yaşayan 26 tayfanın adın
çəkir. Pəhləvi, qədim erməni,
ərəb, fars, Suriya mənbələri
Azərbaycanda yaşayan müxtəlif
dillərdə danışan xalqlar barədə
məlumat verir. Ərəb müəllifi İbn
Hövqəl Qabh(Qafqaz) dağların-
da 360 dildə danışıldığın
göstərir. Digər məşhur ərəb
səyyah-coğrafiyaşünası və tar-
ixçisi əl-Məsudinin yazdığına
görə Qafqazda hər birinin öz
hökmdarı və başqalarının anla-
madığı dili olan 72 xalq yaşayır. 

İrandilli xalq olan kürdlər
Azərbaycanın aborigen sakinləri
olub qədim dövrlərdən müasir
Azərbaycan və Ermənistan
ərazilərində yaşamışlar. Mən-
bələrdə kürdlər müxtəlif adlarla
yad edilmişdir. Məsələn,  qədim
erməni mənbələrində kürdlər
daha çox marlar(midiyalılar)
adlanır. Sasanilərin hakimiyyəti
dövründə (III-VII əsrlər) kürdlər
regionun əsas etnik ünsür-
lərindən biriydi. Təsadüfi deyil ki,
ərəb mənbələri Şirvan və həttda
Dərbənddə də kürd məskən-
lərinin olmasından bəhs edirlər.
Ərəb işğalı prosesində ərəblərlə
azərbaycanlılar arasında
bağlanan müqavilədə Balasakan
və Savalan kürdlərinin adlarının
çəkilməsi kürdlərin yadellilərə
qarşı mübarizəsini və əsas etnik
qüvvələrdən biri olmasını
göstərir. Təsadüfi deyil ki, Ərəb
xilafətinin parçalanması
nəticəsində yaranan feodal
dövlətlərinin əksəriyyətində
hakim sülalələr kürd mənşəli tay-
falar olmuşlar. Hətta türk mənşəli
Sacilər dövlətinin (889-941-ci
illər) sonuncu hokümdarı
Deysəm ibn İbrahim ibn Şadluyə
mənşəcə kürd olmuşdur. Belə
tanınmış kürd sülalələrindən biri
dəAzərbaycanın və bir sıra
qonşu ölkələrin hərbi siyasi tar-
ixində fəal rol oynamış Şəd-
dadilər sülaləsidir. Bu sülalə X
əsrin ortalarından XII əsrin
sonunadək Cənubi Qafqazın
Gəncə, Arran-Naxçıvan, Dvin və
Ani əmirliklərində hakimiyyət
başında olmuşlar. Görkəmli
Azərbaycan tarixçisi, t. e. d.  pro-
fessor M. X. Şərifli 1978-ci ildə
nəşr olunmuş “IX əsrin ikinci
yarısı- XI əsrlərdə Azərbaycan
feodal dövlətləri ” mono-
qrafiyasında Şəddadilər dövləti
haqqında qiymətli məlumatlar
verir. Üstündən xeyli vaxt
keçməsinə baxmayaraq ilkin
mənbələr əsasında yazılmış bu
əsər öz əhəmiyyətini ini də
saxlayıb. Bu sayımızdan başla-
yaraq bu əsərin Şəddadilər
dövlətindən bəhs edən hissəsini

bəzi dəyişiklik və əlavələrlə
diqqətinizə çatdıracağıq. 

Gəcə Şəddadilər dövləti X
əsrin II yarısında əmələ
gəlmişdir. Bu dövlətin ərazisi
əsas etibarilə şimalda Kür çayı,
cənubda Araz çayı, şərqdə
Beyləqan nahiyəsi, qərbdə
Xunan qalasına(Al-İstakhri. Kitab
Masalik al-Mamalik, ed. de
Goeje, BGA, t. I Lugd.  Batav,
1870, səh. 193) qədər uzanan
Arran torpaqlarını əhatə etmişdir.
Məlum olduğu kimi , Arran vilayə-
tinin ərazisi ayrı-ayrı dövrlərdə
öz sərhədlərini dəyişmişdir.
İstəxri Arran vilayətindən bəhs
edərkən göstərir ki, Arranın
sərhədi Dərbənddən Tiflisə və

Araz çayı yaxınlığında Naxçıvan
adlanan yerə qədər çatır(Yenə
orada, səh. 190). İbn Hövqəl
Bərdə haqqında bəhs etdiyi
zaman onu Ümmür-Ran , yəni
Arranın anası hesab edir. (İbn
Haukal. Liber imaginis terrae. ed.
J. H. Kramers. Lugd. Batav
1939, səh. 337)o göstərir ki,
Arranda Bərdə, əl-Bab(Dərbənd)
və Tiflisdən böyük şəhər yoxdur.
Beyləqan, Varsan, Bərdic,
Bərzənc, Şamaxiya, Şirvan,
Laican, Şabran, Qəbələ, Şəki,
Cənzə(Gəncə), Şəmkür vəXu-
nan isə kiçik vilayətlərdir;şəhər-
ləri gözəl, eyni böyüklükdə və
məhsuldardır, yararlı təsərrüfat
sahələrinə malikdir. (Yenə orada,
səh. 342). Müqəddəsi “Əhsən ət
–təkasim fi-mərifət əl-əkalim”
əsərində yazır ki, Arrana
gəldikdə o dəniz ilə Araz çayı
arasında yarımada şəklində olub
bütün vilayətin təqribən üçdə biri-
ni təşkil edir. Məlik çayı vilayəti
ortadan bölür, onun paytaxtı
Bərdədir. (Descriptio imperii
moslemici auctore, ed. M. J. de
Goeje, Lugd.  Batav, BGA, t. III,
1872. Səh. 373)

Arran ölkəsi və buradakı
şəhərlər haqqında Yaqut Həməvi
belə yazır:”Arran ərəb adı dey-
ildir , bu geniş ölkədir və çoxlu
şəhərləri vardır. Xalq dilində
Gəncə deyilən Cənzə, Bərdə,
Şəmkür və Beyləqan onun
şəhərlərindəndir”. 

Münəccimbaşının “Cami
əddüvəl” əsərinin “Şəddadilər ”
fəslindən göründüyü kimi, çox
məşhur olan Arran ölkəsi qərb-
dən. cənubdan və şərqdən Azər-
baycanla. şimaldan isə Qafqaz
dağları ilə həmsərhəddir. Naxçı-
van, Gəncə, Dərbənd, Beyləqan,
Şəmkür, Tiflis, hətta Şirvan da
Arran şəhərlərindən sayılmışdır.
(V. Minorski. Studies in Cau-
casian history, London, 1953.
(Bundan sonra V. Minorski. Şəd-
dadilər), səh. 6-8, 188)

Kəsrəvi Təbrizi arranlıları İran

dillərinin birində danışan iran-
lıların bir qismi kimi göstərməyə
çalışaraq onları VI əsrin axır-
larında buraya köçüb gəlmiş
Mehranilərlə əlaqələndirmişdir.
(Kəsrəvi Təbrizi. Şəhriyarani
–romnan, II cild, Tehran 1928,
səh. 3). Şəddadilərin hakimiyyəti
dövründə Arranın ən görkəmli
şəhəri Gəncə idi. Onların
hakimiyyəti Gəncədə təşəkkül
etmiş və beləliklə Gəncə şəhəri
Şəddadilər dövlətinin paytaxtı
olmuşdu. 

Şəddadilər ilk dəfə Dəbil
(Dvin) ətrafında yaşamış 340
(951)-ci ildən Şəddadi Məhəm-
məd Dəbildə rəsmi olaraq
hakimiyyət başına keçmişdir.

Onun övladları isə 356 (966/7)-cı
ildən sonra Gəncəyə gəlmişlər.
360 (970/1)-cı ildən burada
hakimiyyəti ələ alaraq Azərbay-
canda yeni bir feodal dövləti
yaratmağa müvəffəq olurlar.
(Səhayif əl -əxbar, səh. 507).
Şəddadilərin ilk dövlət başçısı
Dəbildə hakimiyyəti öz əlinə alan
Məhəmməd ibn Şəddadın
fəaliyyəti haqqında bəzi məlumat
verməyi faydalı hesab edirik.
Qeyd etmək lazımdır ki, Dəbildə
müvəqqəti də olsa hakimiyyəti öz
əlinə alan Mə həmməd ibn Şəd-
dadın mənşə etibariylə kürd
olduğunu istifadə etdiyimiz bütün
ilk mənbələr təsdiq edir. Münəc-
cimbaşı “Cami əd-düvəl” əsərinin
“Şəddadilər” fəslinin ilk sətir-
lərinə başladığı zaman onların
kürd olduğunu təsdiq
edir(Münəccimbaşı. Şəddadilər
fəsli, səh. 1). İbn əl-Əsir Şəddadi
Fəzlunun xəzərlər üzərinə
hücum etməsiylə əlaqədar onu
“Fəzlun əl-Kürdi” adlandırır(İbn
əl-Əsir. Tarix əl-Kamil, VII-XI.
Misir, hicri 1290. səh. 171). Yeri
gəlmişkən qeyd edək ki, İbn əl-
Əsir Vəhsudan və Məmlanın
mənsub olduğu rəvvadilər tay-
fasının da kürd oldu ğunu
göstərir. Kəsrəvi Təbrizi bu fikrin
düzgün olmadığını qeyd edərək
şəddadilərlə rəvvadilərin qohum
olmadığını, şəddadilərin yerli
olduğunu , lakin rəvvadilərin
mənşə etibariylə ərəb olduğunu
göstərir(Kəsrəvi Təbrizi. Gös-
rərilən əsəri III cild, səh. 7). Bunu
da qeyd etmək lazımdır ki, İbn
Xəlliqan Dvin şəhəri ətrafındakı
kürdləri rəvvadi adlandırır(İbn
Xəlliqan. Kitabe vəfiyatül əyan və
ənbaüz zəman. Təbriz, hicri
1257). Kəsrəvi isə bu rəvvadilər
sözünün təşdidsiz yazıldığını və
kürd şəddadilərin bunlardan
olduğunu göstərir( Kəsrəvi
Təbrizi Göstərilən əsəri, səh. 7). 

Gəncə Şəddadilər dövləti
Salarilərin Azərbaycanda
hakimiyyət sürdükləri dövrdə

əmələ gəlmişdir. Münəccim-
başının məlumatına görə Azər-
baycan Salarilər dövlətinin
başçısı Mərzuban 337(948/9)-ci
ildə Rey hakimi ilə müharibə
zamanı əsir düşərək Səmirəm
qalasında dörd ilə qədər. yəni
337-341 (948-953)-ci illərdə həb-
sdə saxlanılmışdı. Bu zaman
Azərbaycan dövlətində qayda
pozulmuş və hər bir vilayətdə
feodal hakimlər baş qaldır-
mışdı(V. Minorski. Şəddadilər,
səh3). Hətta Mərzubanın övlad-
ları onun həbs etdiyi sabiq Azər-
baycan hakimi Deysəm ibn
İbrahimi (Sacilər dövlətinin
sonun cu hökmdarı(932-941)
Deysəm ibn İbrahim ibn Şadluyə
əl Kürdi-N. H. ) həbsdən azad
etmişdilər. Deysəm Azərbaycan-
da gəzərək özünə tərəfdarlar
axtarırdı. Bu zaman müstəqil
olmağa çalışan feodallardan biri
də Məhəmməd ibn Şəddad ibn
Qurtaq idi (Yenə orada. ).
Məhəmməd ibn Şəddad fürsət-
dən istifadə edərək Salarilər
dövlətinə tabe olan Dəbil şəhəri-
ni tutaraq hakimiyyətini möhkəm-
lətməyə başlamışdı. Məhəmməd
Dəbil şəhərini və əhalisini
düşmənin hücum və basqınların-
dan mühafizə etməyi öz öhtəsinə
götürərək əhaliyə bir sıra bir sıra
vədlərdə vermişdi. (Yenə orada)
Erməni müəllifi Vardan (1271-ci
ildə ölmüşdür) şəddadilərin
mənşəyi və Gəncəyə gəlmələri
haqqında çox qəribə bir məlumat
verir. O yazır:”Həmin günlərdə
Parisos nahiyəsinə (Dağlıq
Qarabağ vilayətindədir) şanlı
knyaz Qriqorinin (Magistros)

yanına İrandan üç oğlu ilə
bərabər Mam adlı bir qadın gəldi.
Oğullar öz anasını knyaza girov
verdi, Şotk və Şamiram (Vaspu-
rakan vilayətində) qalalarını
aldılar ”. (Vardan. Vseobşaya
istoriya, Moskva 1861, səh. 125).
Vardan bununla 1044-cü il hadis-
ələri ilə əlaqədar olaraq şəd-
dadilərin Gəncəyə gəlməsi və
Fəzlun haqqında bəzi məlumat
vermişdir. Vardanın “Mam adlı bir
qadın üç oğlu ilə İrandan Qriqor
Magistrosun yanına Parisos
nahiyəsinə gəldi”-deyə yazdığı
bu qəribə məlumata başqa mən-
bələrdə təsadüf edilmir. Yuxarıda
qeyd edildiyi kimi Şəddadi

Məhəmməd öz oğulları ilə Dvin
ətrafına gəlmişdi. Bunu da qeyd
etmək lazımdır ki, o zaman Rəv-
vadi Məhəmmədin “Məmlan”
adlandığı məlumdur. Lakin Var-
dan Məhəmməd adlı kişinin nə
üçün “Mam” adlı qadınla qarışıq
saldığı aydın deyildir. Bütün bun-
larla bərabər Vardanın əsərində

adların, tarix və sairənin səhv
olmasına baxmayaraq onun şəd-
dadilər haqqındakı yazılarında
qiymətli tarixi məlunat vardır. 

Məhəmmədin Dəbildəki
hərəkətləri Azərbaycan hakimi
Mərzubanın oğlu İbrahimə yetiş-
di. Mərzuban Səmirəmdə həbs-
də olduğu zaman Azərbaycanı
oğlu İbrahim idarə edirdi.
Məhəmməd ibn Şəddadın Dəbili
tutduğunu eşidərək İbrahim
atasını vassalı Deyrmus
(Veyzur) hakiminə məktub
yazaraq Dəbili mühasirə edib
Məhəmmədi oradan qovmasını
tapşırdı. Deyrmus hakimi də
qoşun toplayaraq Məhəmməd
ibn Şəddadın üzərinə getdi.
Məhəmməd isə əhalinin qüvvəsi
ilə düşmənə şiddətli müqavimət
göstərdi. Araz çayı sahilində baş
verən vuruşmada Məhəmməd
qələbə çaldı, Deyrmus hakiminin
qoşunları qaçaraq yaxın
meşələrdə gizləndilər. Bu hadis-
ədən sonra Məhəmməd özünü
və ailəsini müdafiə etmək üçün
Təll həsli adlı qala tikdirdi.
Məhəmmədin qələbə çalması
xəbəri Ərdəbilə çatdıqda İbrahim
Dəbilə hücum etmək üçün qoşun
toplamağa başladı. O, kürd və
deyləmlilərdən böyük bir ordu
toplayaraq Məhəmmədin üstünə
göndərdi. İbrahimin piyada və
süvarilərdən ibarət olan qoşun-
ları Dəbil darvazalarına çatdıqda
Məhəmməd onları qarşıladı və
birinci hücumlarını dəf etdi. Lakin
bundan sonra döyüş dahada şid-
dətləndi. Dəbil əhalisi buna dözə
bilmədiyi üçün Məhəməddən
aralandı. Döyüş meydanında
yalnız öz adamları ilə qalan
Məhəmməd ibn Şəddad da
məcbur olaraq geri çəkilib öz
qalasına sığındı və sonrada
adamları ilə bərabər Ermə nis -
tana getdi. Bundan sonra Dəbil
əhalisiMəhəmmədin yanına hör-
mətli şəxslər göndərərək qayıt-
masını xahiş edərək, bir daha
ona xəyanət etməyəcəklərini vəd
etdilər. (V, Minorski. Şəddadilər,
səh. 9). Başqa bir fikirə görə
Məhəmməd Dəbil ətrafındakı dö -
yüş dən sonra Ərzuruma getmiş-
di. Lakin V. Minorskinin rəyinə
görə bu zaman Məhəmməd Vas -
purakandan uzaq getməmiş dir.
O eyləm lilərin təzyiqi nəticə sində
Araz çayını cənuba doğru keçə -
rək Vaspurakana getmişdi. (Yenə
orada, səh. 37). Məhəmməd də -
bil li lərin xahişini qəbul edərək
Dəbilə qayıtmış və burada haki -
miy yəti yenidən əlinə allmışdı.

(ardı var) 
Səhifəni hazırladı: Namiq Həsənov

ŞƏDDADİ KÜRD DÖVLƏTİ
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18 may 2015-ci il tarixdə
Laçın Rayon İcra strukturlarının
və idarə müəssissələrinin
müvəqqəti fəaliyyət göstərdiyi

Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü
qəsə bəsində Laçın rayonunun
Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğalının 23-cü
ildönümü bağlı 4 min nəfərin işti-
rakı ilə geniş ümumrayon tədbiri

keçirilmişdir. Tədbirdən əvvəl
rayon ictimaiyyətinin nümayən -
dələri, o cümlədən şəhid ailələri,
Qarabağ müharibəsi əlilləri, vet-

eranları tərəfindən qəsəbədəki
şəhid lərinin xatirəsinə ucaldılmış
Xatirə Kompleksi ziyarət olu-
naraq önünə gül dəstələri qoyul-
muşdur. Sonra tədbir Xatirə
Kompleksinin qarşısında davam

etdirilmişdir.  Rayon şəhidlərinin
xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla
yad olunmasından sonra, davam
edən tədbiri Rayon İcra Haki -
miyyətinin başçısı Akif Səlimov
giriş sözü ilə açaraq ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün qorunmasın-
da mühüm strateji əhəmiyyətə
malik olan Laçın rayonunun 23 il
əvvəl erməni silahlı qüvvələri
tərəfindən işğalı ilə bağlı ətraflı
məlumat vermiş, işğal nəticəsin -
də rayonun bir şəhəri, bir
qəsəbəsi, 125 kəndinin erməni
quldurları tərəfindən talan
edilərək yandırıldığını, 54 dünya,
200-dən çox yerli əhəmiyyətli tar-
ixi, mədəniyyət və dini abidələrin
erməni vandalizminə məruz
qaldığını, həmçinin 13745
yaşayış evinin , 48 sənaye, 63
kənd təsərrüfatı, 217 mədəniy -
yət, 101 təhsil, 142 səhiyyə, 462
ticarət, 96 məişət, 30 rabitə, 1

avtonəqliyyat və digər müəs-
sisələrin talan edil diyini, əhalinin
şəxsi təsərrüfatında olan 25 min
baş iri, 200 min başdan çox xırd-
abuynuzlu hey vanlar və minlərlə
arı ailə sinin qarət edildiyini
bildirmiş, ümumiyyətlə rayona
7.1 milyard ABŞ dolları ziyan
vurulduğunu bildirmişdir.O, da
xüsusilə qeyd olunmuşdur ki,
ata-baba yurdlarını müdafiə edən
laçınlılardan 300 nəfərdən çoxu
şəhid olmuş, 5 nəfəri isə Milli
Qəh rə man adına layiq görül -
müşdür. Sonra  tədbirdə  iştirak
edən rayon ziyalıları,  həmçinin
şəhid ailələri,  müha ribə işti-
rakçıları çıxış edərək, erməni
işğalının rayonumuza  vurduğu
ağır zərbələrdən danışmış,
erməni faşizminin xalqımıza
qarşı törətdiklərinin insanlığa sığ-
mayan vəhşilik olduğunu qeyd
etmiş, buna kəskin nifrətlərini

bildirmişdilər. Onlar eyni zaman-
da bu müharibə nəticəsində nə
qədər məhrumiyyətlərə məruz
qalsalar da ata-baba yurdlarını-
Laçını bir an belə unut-
madıqlarını, Ulu öndər Heydər
Əliyevin layiqli davamçısı, ölkə
Prezidenti, Ali Baş komandan
cənab İlham Əliyevin apardığı
müdrik və uzaqgörən siyasət
nəticəsində nikbin olduqlarını,
tezliklə yağı düşmən tapdağı
altında olan torpaqlarımızın azad
ediləcəyinə qəti əminliklərini
bildirmişlər. Tədbir Laçının işğa -
lının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar
məktəblilərin hazırladıqları ədə -
bi-bədii kompozisiya ilə başa çat-
mışdır. Tədbirdə Ağcabədi Ra -
yon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Şahin Məmmədov, Milli Məclisin
deputatları Nazim Fərəcov, Tahir
Rzayev də iştirak etmişdir.        

lachin-ih.gov.az

15 may 2015-ci il tarixdə
Azərbaycan Hökuməti ilə İslam
İnkişaf Bankı tərəfindən
maliyyələşən “Daşkəsən şəhəri -
nin su və kanalizasiya sistem-
lərinin yenidən qurulması”
işlərinə start verildi. Daşkəsən
şəhərində həmin layihə üzrə 2 x
500  kub metr su tutumu olan
yeni içməli su anbarının
təməlqoyma mərasimi keçirildi.

Daşkəsən rayon ictimaiyyə-
tinin və “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin rəhbərliyinin işti-
rak etdiyi təməlqoyma mərasi-
mini Daşkəsən  Rayon  İcra
Hakimiyyətinin  Başçısı  cənab
Əhəd  Abıyev açıq elan edərək
demişdir:

- Çox hörmətli Qorxmaz
müəllim, Daşkəsən rayonuna
xoş gəlmisiniz. Sizi bütün rayon
əhalisi adından salamlayır, bu
suyun çəkilməsinə, görüləcək
böyük xeyirxah işlərinizə görə
sağ olun deyirik.

Bu gün Daşkəsən şəhərində
“Milli Su Təchizatı və Kanaliza-
siya Xidmətləri üzrə ikinci layi-
hə” ilə Daşkəsən şəhərinin su
və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması üzrə tədbirin
həyata keçirilməsi işlərinin
təməlqoyma mərasiminə toplaş -
mışıq. Uzun müddət idi ki,
Daşkəsən rayonunun su təmi-
natı olduqca ciddi bir problem
idi. Möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyevin Daşkəsən
rayonuna çox böyük diqqət,
qayğısı və tapşırığı ilə bu layihə
Dövlət Proqramına daxil edildi.

Bu layihənin həyata keçir-
ilməsi Kiçik Qafqaz sıra
dağlarının yüksəkliklərdə yer-
ləşən su mənbələrindən, 20
kilometr məsafədən çəkilən su
kəmərləri ilə Daşkəsən ray-
onunun sakinlərinin fasiləsiz,
ekoloji cəhətdən təmiz su ilə
təmin olunmasına imkan
verəcəkdir. Eyni zamanda layi-
hə üzrə görüləcək işlər nəticə -
sində dağ çayı bir çox qonşu
rayonların əhalisinin də istifadə
etdikləri Qoşqar çayının çirkab
sularla çirkləndirilməsinin qarşı -
sı tamamilə alınacaqdır.

İki ilə yaxın müddətdə icra
olunacaq layihə ilə müasir
tələblərə cavab verən  su
kəmərlərindən  əlavə, Daşkə -
sən şəhərində 7 müxtəlif həcmli
su anbarının və çirkab suların
təmizləyici qurğusunun tikintisi
də həyata keçiriləcəkdir.

Bu layihənin həyata keçir-
ilməsi işsizlik problemi olan
Daşkəsən rayonunun 200
nəfərdən artıq əhalisinin də işlə
təmin olunmasına şərait
yaradacaqdır. Eyni zamanda
rayon sakinlərinin təmiz içməli
su ilə təmin olunması, məişət
şəraitlərinin yaxşılaşması ilə
yanaşı  əhalinin sağlamlıqla -
rının qorunmasına da olduqca
müsbət təsir göstərəcəkdir.

Daşkəsən şəhərinin su və
kanalizasiya  sistemlərinin
yenidən qurulması” layihəsinin
icrasına başlanılması ilə əlaqə-
dar təməlqoyma münasibətilə
şəxsən möhtərəm Preziden-

timiz cənab Ilham Əliyevə, Hey-
dər Əliyev Fondunun Prezidenti,
millət vəkil Mehriban xanım
Əliyevaya, Qorxmaz müəllim
Sizə və Sizin kollektivinizə
bütün Daşkəsən rayon əhalisi
adından və öz adımdan dərin
minnətdarlığımı bildirirəm.

Sonra çıxış edərək “Azərsu”

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
sədri Qorxmaz Hüseynov
əlamətdar gün münasibətilə
daşkəsənliləri təbrik etdi. O,
bildirdi ki, Daşkəsən şəhəri
məndə olduqca xoş təəssürat
yaratdı. Rayonunuzun çox
gözəl təbiəti, gözəl havası, saf
bulaqları vardır. Dağlar qoynun-
da yerləşən Daşkəsən bu gün
özünün sürətli inkişaf dövrünü
yaşayır. Daşkəsəni kiçik
İsveçvəyə bənzədənlər olduqca
haqlıdırlar. Müxtəlif sahələrdə
quruculuq, abadlıq və yenidən-
qurma işləri davam etdirilir.
Təməlqoyma mərasiminə top -
laş dığımız bu layihə çərçivə -
sində müasir tələblərə cavab

verən  yeni su  kəmərlərinin,
Daşkəsən şəhərində ümumi
tutumu 4500 m3 olan 7 su
anbarının, gündəlik gücü 3500
m3  olan 1 çirkab sutəmizləyici
və 1 xlorator qurğusunun, 3
nasos stansiyasının tikintisi də
həyata keçiriləcəkdir.

Layihədə əhalinin sayının

2035-ci ilədək artımı da nəzərə
alınmaqla 2 su mənbəyindən
(Qarainək, Gurbulaq) çəkilmək-
lə magistral su xəttinin uzunluğu
20 km, içməli su şəbəkəsinin
uzunluğu 18 300 p/m, kanaliza-
siya şəbəkəsinin uzunluğu isə
13 428 p/m təşkil edir.

Beləliklə, Daşkəsən
şəhərinin əhalisi bu layihə üzrə
görüləcək işlər nəticəsində
uzun illər boyu fasiləsiz içməli
su ilə təmin ediləcəkdir.

“Çakır Yapı” şirkətinin adın-
dan koordinator Zəfər Murtuzov
çıxış edərək dedi:

- Möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyevin verdiyi
göstərişə uyğun olaraq layi-

hənin icrası yüksək keyfiyyətlə
və vaxtında başa çatdırıla-
caqdır. Layihənin icrasını çox
böyük təcrübəsi olan Türkiyənin
öndə gedən şirkəti həyata
keçirəcək. İnanıram ki, layihə
uğurla həyata keçiriləcək, eyni
zamanda yerlərdə müəyyən
qədər yerli işsiz əhali işlə təmin
olunacaq, həyata keçirilən
işlərdə çalışanlar üçün hər cür
lazımi şərait yaradılacaqdır.

“Çakır Yapı” şirkətinin prezi-
denti Şükrü Çakır çıxış edərək
bildirdi ki, mən Daşkəsəndə
görüləcək bu işlərlə görə çox
sevinirəm, insanlarda mənə
qarşı çox mehriban, səmimi
münasibət görürəm.
Düşünürəm ki, işlərimiz uğurlu
və gözəl olacaqdır. Siz bizim
görəcəyimiz  işlərdən çox məm-
nun qalacaqsınız. Layihənin
həyata keçirilməsində diqqət və
qayğısına görə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
möhtərəm cənab İlham Əliyevə
minnətdarlığımı, ən xoş arzu-
larımı bildirirəm. “Azərsu” ASC-
nin sədri cənab Qorxmaz
Hüseynovu əmin edirəm ki,
Daşkəsən əhalisini içməli su ilə
təmin olunması və kanalizasiya
xidmətləri üzrə layihə yüksək
səviyyədə həyata keçiriləcəkdir.
Tədbirin sonunda layihənin
icrasına Daşkəsən  Rayon  İcra
Hakimiyyətinin  Başçısı  cənab
Əhəd  Abıyevin və “Azərsu”
ASC-nin sədri cənab Qorxmaz
Hüseynovun xeyir-duası ilə start
verildi.  dashkesen-ih.gov.az

Daşkəsəndə Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 92 illik yubileyi ilə
bağlı "Kitab bayramı" keçir-
ilmişdir.  19 may 2015-ci il tar-
ixdə Daşkəsən rayonunda
Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin anadan olmasının 92
illik yubileyi ilə bağlı "Kitab
bayramı" keçirilmişdir.
Daşkəsən şəhər mədəniyyət
evinin qarşındakı meydanda
təşkil olunmuş tədbirdə 250
nəfər iştirak etmişdir. Rayon

rəhbərliyinin, ziyalıların, icti-
maiyyət nümayəndələri və
kitabsevərlərin iştirak etdiyi təd-
birdə çıxış edənlər mədəniyyə-
timizin hamisi kimi tanınan
ümummilli lider Heydər Əliyevin
xalqımız qarşısındakı tarixi xid-
mətlərindən danışmış, bilik
mənbəyi olan kitabın daha
geniş təbliğ olunmasında belə
tədbirlərin əhəmiyyətini xüsusi
vurğulamış, kitabsevərləri
əlamətdar bayram münasibətilə
təbrik etmişlər.

Bildirilmişdir ki, Ulu Öndərin
bütün həyatı kitabla bağlı
olmuşdur. O, dönə-dönə xatır-
ladırdı ki, kitab bəşəriyyətin
tərəqqisinin ən böyük vasitələ -
rindən biridir. Kitabxanaların
xalq, millət, cəmiyyət üçün
müqəddəs yer, mənəviyyat,
bilik, zəka mənbəyi olduğunu
bildirən ümummilli liderimiz
deyirdi ki, hər birimiz, ilk
növbədə, ancaq kitab vasitəsi
ilə təhsil almış, elmlərə yiyələn-
miş, həyatda yaşamağa, fəaliy -

yət göstərməyə hazırlaşmışıq,
ona görə də kitaba hər zaman

borcluyuq.   
Tədbirdə görkəmli dövlət

xadimi Heydər Əliyev haqqında
və vətənpərvərlik mövzusunda
şagirdlər tərəfindən şeirlər
söylənilmiş, körpə fidanların

ifasında milli rəqs
nümunələri ifa olunmuş və
rayonda keçirilən tədbir-
lərdə fərqlənmiş şagirdlər
mükafatlandırılmışlar. Keçir-
ilən ənənəvi kitab bayramın-
da  ulu öndər Heydər
Əliyevə  və görkəmli oftal-
moloq alim, akademik Zərifə
xanım Əliyevaya həsr olun-
muş ədəbiyyatlar  nümayiş
olunmuşdur.

Laçının işğal ilə bağlı ümumrayon tədbiri keçirilmişdir

Daşkəsən şəhərinin içməli su problemi yüksək səviyyədə tam həllini tapacaqdır

Daşkəsəndə Ümummill i  Lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 92 illik yubileyi ilə bağlı "Kitab bayramı" keçirilmişdir
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Êy mirovên vê dune.
Êy mirovên vê dunê,
Dest berdin ji kîn, şera,
Dur herin hun ji kîn ê,
Wekhev bijîn bi hevra.

Hevra bibin pişt, teyax,
Hevdu nekin belengaz,
Mafa nekin teng, yasax,
Bijîn kubar serfîraz.

Hevra bibin xûşk bira,
Dest bidin destê hevda,
Rê nedin hov kujera,
Hilşînin xwîna evda.

Cavê we qe nebîne,
Mirin kuştin û xwînê,

Xirav nekin vê dunê,
Unda nekin evînê.

Dunya mala hemûyan,
Bese hev bikin cuda,
Zulmê hingavt ev cîhan,
Hev nekin înkar, unda.

Ev çi top, tang û cekin,
Bese hevra şer nekin,
Ji zulm zorê vekişin,
Dijî hevdu nemeşin.

Nehêlin biqewmin şer.
Mirov nejîn derbeder,
Dunya me dikin par- par,
Nava hevda koledar.

***
Ey mirovên dunyayê,
Hevra nekin şin,wayê,
Sinora bese  rakin,
Hevra werên tim rayê.

Mirov hemû birane,
Zulm û zor çirane.
Bê aşîtî ev cîhan,
Tar û mare wêrane.

Rê nedin kujer, hovan,
Ku bukujin mirovan.
Bi wekhevî, biratî,
Hevra bidin silavan.

***
Yên mirovahîyê der,
Kesan dikin ji çi der.
Dunya kirin beş, sînor,
Yên  bê wîcdan û rêder.

Dunya mezin bê bin ser,
Kirin par-par yên xweser,
Wanra cîhan tim tenge,
Gela dikin penober.

Dunya rengn cindîye,
Kî nezane gundîye,
Qurne,dewran tên dicin,
Ew tim nûye zindîye.

Her kes tê wedelîye,
Ji derda ne xalîye,
Emrek  têra me nake,
Em çi dikin nivcîye.

Êy mirov deme rave,
Dunya me xirav dive,
Dijî pîsyê bisene,
Dunya bi te yê şênve.

Kî naha paşda mave,
Qismetê wî tim xave,
Ku tu herî demêra 
Ser te hertim yê tav ve.

WEKÎ WABE, WÊ ÇA BİBE HALÊ MİN ?  

13 meha Tebaxêye. Li peytextê dewleta Yew-
nanistanê bajarê Atînayê da meşa olîmpîyada
havînê tê derbaz kirinê. Spîkêr navê dewletên
ku bûne beşdarvanên olîmpîyadayê bi dengekî
gelekî zîz elam dike. Ez nav wan nava da rastî
navê gelê xwe û welatê xwe nayêm. Nav xemên
pir giran da, vê helbesta xwe dinivîsim.

Nav nava da çima tune navê me?
Nav ala da namilmile ala me?
Bû çem, kanî, kişya, kişya, xwîna me,
Dinya kere, ew nabihê dengê me.
Wekî wa be, wê ça bibe halê me?

Me mêrxas dan, nehat holê navê me,
Parek cihan xemilî bi ulmê me.
Koşk û sera bilind bûn bi keda me,
Sêfîl, sêwî dîsa mane lawên me.
Wekî wa be, wê ça bibe halê me?

Rebbê jorîn qebûl nake dîleka me,
Nişa rehmê nake dilê neyarêd me.

Zulma giran timê dike ew para me,
Berf, teyrokê dibarîne her gav ser me,
Wekî wabe, wê ça bibe halê me?

Kesên xêrxaz, werin rehmê hûn li me,
Kesek nema kole, bêzar, xêynî me.
Bêjin bila xwînrêj bidin heqê me.
Wekî medin, yasax bikin heya me,
Emê wana bixenqînin destê xwe,
Em nahêlin, wa bimîne halê me,
Em nahêlin, wa bimîne rewşa me.

BBAARRÎÎ TTEEYYFFÛÛRRÎÎ

BBaarrîîyyêê
BBaallaa

Çemêsor
" Jibocanêşehîdê 
azadiyêIdrîsReşo"
Zavayêxwînşêrîn, 
bi xemlekekurmanciyarengîn,
bi tihnaramûsanaevînê,
ristekewerdekênjînê 
li serqiraxagerdenatediçurisin…

Çiqassor î eykeder, rengêbirînê 
biherike … biherike…

Eycanêpak li berkelecanate
şitlênazadiyêşîndibin…
Kulîlkênala me 
Ji bin kevirênzordestiyê 
dibişkuvin…

Dîsa bi tîpênzêrîn,
qiraxaçemêsordipelînim…
Hêsirênrengareng bi keseraxwe
re diherikînim…

Bes e çemobes e…
Avdaratejixwîna me têrnabe?
Bes e dilvînêmîrgehê, 
zavayêcanbuhar 
li serpirdaqehremaniyate
dîrokê,
ewî bi karwanêfiriştan re
di rûpelênazadiyê de binivîsî ne…

Bicilênspî,
li serhespêspî
digel "DerwêşêŞerqî"

û "SiyamendêSilîvî"
bikoç û karwanekîhimhimî
me pakrewanêxweguhast…

Jiyanapîroznavêvîşêrîjî
li sersîngaxwebixemilîne…

17.03.2012 

EEzzîîzz
XXeemmcciivvîînn

İNDİ YALAN, YALAN KÜRDƏM
Babam Nəbi, nənəm Həcər,
Əsli bəlli ərən Kürdəm.
Namərdləri, şərəfsizi,
Mərd önünə sərən Kürdəm.

Göz açmışam at belində,
Qara sazın zil telində,
Dəlidağın Kürd elində,
Kürd bətnindən doğan Kürdəm.

Mərd anadan igid doğan,
Nəsilindən qeyrət yığan.

Dar qəfəsə geniş sığan,
Hər cür sınaq görən Kürdəm.

Zirvələrdən nərə çəkən,
Beqeyrətin qanın içən,
Yaxşısını pisdən seçən,
Haq yerını bilən kürdəm.

Qartal kimi qayalarda, 
Şahin kimi səmalarda,
Igid kimi davalarda,
Kürd izini, qoyan Kürdəm.

Sərt qayadan məğrur keçən,
Bal bulaqdan şərbət içən,
Dağ döşündən lalə biçən,
Saf çiçəyi dərən Kürdəm.

Düşməninə əyilməyən,
Ayaqlara geyilməyən,
Qiruruna yenilməyən,
Kəhər üstə, kürən Kürdəm.

Millətinə mərd yarıyan,
Haq yarasın hey sarıyan,
Şərəfini tək qotuyan,
Haqsızlığa dinən kürdəm.

Döyüşlərdə döyülməyən,
Qeyrətinə söyülməyən,
Polad kimi əyilməyən, 
Tən ortadan sınan Kürdəm.

Indi mərdi görünməyən,
Yağla-şoru bilinməyən,
Vətən dağı silinməyən,
Qürbət eldə viran kürdəm.

Pəran düşdü doğmam, yadım,
Küskün oldu ismim, adım,
Eşidilmir gurd fəryadım,
Əzəməti talan Kürdəm,
İndi yalan, yalan Kürdəm.

TTaarriiyyeell  
CCәәlliill

ME NEHÊLE AXÊ 
Me nehêle sêwî
em nebine rêwî
nemînin bê hêvî
dinya bo me hewî.

Me mede tu kesî
mede min tu pirsî 
kê qederek ha 
ji bo me nivîsî.

Me ciyê kê şihitand
mala kê şewitand
bona çi haqa xûn
wana hat û rijand.

Em petin ser sêlê
avêtne bin kêlê
lê tola me dîsa
gel wanra nahêle.

Hê kerim halekê
ça ku beqê kulekê
emê wan kewkîkin
heyfê hildin bi carekê.

Sebirke wê bê dem
bese tu bixwe xem
tuyê bikenî şabî
nîne fermana yekem.

07.09.2014

Teyyub Qurbana
Sədaqət rəmzisən ay Teyyub qağa,
Ömürdə yüz  nədi qoy dönsün dağa.
Ehtibar canında həmdə qanında,
Vüqarlı olmusan hər bir anında.

Böyük yaranmısan tədqiqin çətin,
Səni tanıyandan tanıdım mətin.
Haqqı axtarsaqda tapıla bilmir,
Dövran belə gəlib, gələnsə gəlmir.

Dostluğa ehtiram ümmandı səndə,
Dostlar arayansan dumanda, çəndə.
Vicdan borcu sandın dosta xidməti,
Hədiyyə eylədin hər cür zəhməti.

Ümid təvəkkülə deyib durmuşuq,
Xəyalən bir adil zaman qurmuşuq.
Haq tək adı olan, bir qalamız var,
Inşallah o, özü olacaqdır yar.

Xaylaza 
Reşîd

Hacı 
Paşa

Ağaoğlu

RÜBAİLƏRDƏN
BİR NEÇƏ PARÇA

Hər zahiri göyçək olammaz gözəl,
Batili də gözəl olmalı əzəl.
Zahiri gözəlin batili çirkin,
Olanda başına tez düşər xəzəl.

***
Sədaqətə xəyanət eyləmə heç an,
Vara xəyanətdən ağırdır inan.
Heç nəyə xəyanət etməyən insan,
Demək saf doğulub sağlam anadan

***
Dost odur ki eybi üzünə desin,
Onunla birlikdə saf çörək yesin.
Üzdə dost, daldada qeybət eyləsə,
Elə dostluq onun başına dəysin.

***
Mümkün olmayam heç arzu etmə,
Tanımadığın o yollara getmə.
Nakişi, nanəcib düzələn deyil,
Onlardan heç zaman yaxşılıq güdmə.

***
Həmişə ölməyi tez yadına sal,
Ölmüşlərdən daim gündə ibrət al.
Məzarstanlığın yanından keçsən,
Oranı fikirləş, tez xəyala dal.

***
Deyərsə eybini, dostuna inan,
Gizlətsə eybini, ilandır ilan.
Dostisə dostuna doğrunu desin,
Nə yalan danışma, nə də ki utan.

***

Zülümkar heç zaman cəzasız qalmaz,
Nə də ki xalqından mükafat almaz.
Xalqının dərdinə yan, onu eşit,
Kişilik eyləyən saralmaz-solmaz.

***
Gül dərsən tikandan çəkinmə heç an,
İlanı da yaradıbdır Yaradan.
Layiqli əllərə tikanlar batmaz,
Tikanı götürür Xudam aradan.

***
Qadına ən vacib həya, ismətdir,
Kimlərdə varsa da böyük sərvətdir.
Həyası, isməti olmayan kəsin,
Daimi üzünə gələn töhmətdir.

***
İnsanları sevə bilməyən insan,
Həqiqəti sevə biləmməz inan.
İnsanı sevməyən insan deyildir,
Tək fərqi ondadır danışan heyvan.

***
Söz var ki daimi kəsdirər başı,
Söz də var yerində kəsər savaşı.
Sözü də söz kimi demək yaxşıdır,
Söz var parçalayar qayanı-daşı.

***
Elə söz söyləmək gərəkdir ki sən,
Söyləyə biləsən onu yenidən.
Söylədiyin sözdən ziyan dəyməsin,
Ziyan dəysə başa düçar tezcə dən.

***
Hörmət eylə özün hörmətlə yaşa,
Vaxt gələndə ömür çatacaq başa.
Elə işlər gör ki xalq səni sevsin,
Nəin ki gedəndə tutsunlar daşa.

***
Lovğalığın sonu xəcalət olur,
Xəcalər olanlar saralır-solur.
Lovğalıq eyləmə, kişi tək yaşa,
Kişi kişi kimi daimi qalır.

NNәәrriimmaann
ӘӘyyyyuubb
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Navenda Nûçeyan – Serokê
Herêma Kurdistanê Mesûd
Barzanî li Urdinê li gel Serokê
Korbenda Aboriya Cîhanî ya
Behra Mirî Klaus Schwab civiya.
Li gorî daxuyaniya mal pera
Serokatiya Herêma Kurdistanê
Klaus Schwab di vê civînê de

sipasiya Mesûd Bar zanî kir ji bo
beşdarbûna Korbenda Aboriya
Cîhanî ya li Deryaya Mirî ya
Urdinê. Herwiha di civînê de
behsa rola Herêma Kurdistanê
ya di rûbirûbûna terorê de û
çareserkirina krîz û kêşeyên
navçeyê hat kirin. Li gorî dax-

uyaniyê  behsa rewşa koçberan
û herwiha kêşeyên aboriyên
Herêma Kurdistanê hat kirin û
Serokê Korbenda Aboriya
Cîhanî soz da ku bi rêya Kor-
benda Aboriya Cîhanî û wan
peywendiyên ku heye alîkariya
Herêma Kurdistanê bike.

15 Gulanê cejna zimanê kurdî
ye. Zimanê zikmakî; parçeyek
jiyan û çanda mîrov e. Parastin û
geşbûna ziman, di her qada
jiyanê de, bi taybetî jî di qada per-
werdeyê de bi bikaranîna ziman
pêkan e. 15 Gulanê cejna
zimanê Kurdî ye. Rewşenbîr,
zimanzan û siyasetmedar
Celaddet Alî Bedirxan piştî
şerê cihana 1 mîn rewşa
Kurdistana parçebûyî didît û
siyaseta serdestan a qirker û
tunekar nêz ve dişopand, di
vê çavdêriya xwe de
xetereya li ser dihatûya
zimanê kurdî dît lewre di 15
Gulana 1932’yan de ji bo
zimanê kurdî “Hewar”ek da
destpêkirin. 15 Gulanê di heman
demî de salvegera roja destpêka
pêngava dîrokî “Hewar”a Celad-
det Bedirxan e. Ji bo ku bange-
wazî an jî Hewara Celaddet bê
fêmkirin hewceye wate û girîngiya
ziman a ji bo kes û civakê bê
fêmkirin. Heke ev wate û girîngiya
ziman bê fêmkirin dê sedemên
dijwariyên polîtakayên serdes tan
yên di derbarê ziman û çanda
kurdan de jî bên fêmkirin. Her-
wuha em bi van pirsan dikarin
destpêbikin; Ziman çiye? Ji bo

kes û civakê wateya zimanê zik-
makî çiye? Zimanên ku li ser
bejayî ya cîhane hene her yek ji
bo ku ceribîn û kelepûrên netewa

xwe yên hezarsalan bigihînin
qirnê nû amûrên yekane û herî
girîngin. Amûrê ku xwediyê vê
rista girîng a dîrokiye zimanê zik-
makî bi xwe ye.Lewre, mirov
bêguman dikare bibêje ku
kesayetî, hebûn û domdariya
netewan bi girêdayiya xwedî der-
ketin û paraztina zimanê zikmakî
ye. Hebûna pir zimanan û
cûreyên zimanan dewlemendîya
xezîneyên ceribînên mîrovahî
yên hezar sala ne. Zimanê zik-
makî; ji bo geşbûn, zanebûn û jîr-
bûna mîrov gelek girînge.

Girîngiya zimanê zikmakî
Ziman, perçeyek jiyan û

çanda mîrove. Di serîde, ji dayik,
bav û ji xizmên nêz tê girtin.Dûre

jî yên ku li der û dor pêre
dikevin têkilîyê ji wan tê girtin û
bi mirov re hînbûnek dide afi-
randin. Bi afirandina vê hîn-
bûnê, bi mîrov re avabûna
bingeha çanda civakê jî dest
pê dike. Lewre, mirov dikare
bibêje ku geşbûn û xurtbûna
zimanê zikmakî di heman
demî de neynika xurtbûn û
pêşveçûna asta çanda mîrov û
civakê ye. Piştî ku girêdayiya

mirov a bi zimanê dayikê, girê-
dayiya ziman a bi çand, girê-
dayiya mirov a bi çanda zimanê
zikmakî hat fêmkirin, em dikarin
bibêjin ku ji bo herkesî zimanê
sereke û yê jêneger zimanê zik-
makî ye.

Raman û ziman
Zimanê me her çiqas bi sedan

selan dibin her cureyên zext, zor
û siyasetên qirker re rûbirû ma be
jî çavkaniya, hêza me, afirînêriya
me, berxwedê riya me, lêhengiya
me, xweşdîtin û edaleta me
zimanê me bi xwe ye.Bi kurtasi

şaristaniya ku me xwedî dike,
hêza xwe ji zimanê me yê qedîm
digre. Ziman şaristanî, şaristanî
ziman xwedî dike. Ev herdû di
avabûna kesayet û raman a
mirov/civak de xwediyê risteke
gelek girîngin. Raman û ziman tu
caran ji hevûdu cuda nabin û bêyî
hevûdu nayên fikirîn. Ziman
raman pêşve dibe, raman jî
ziman pêşve dibe. Ev rasteqîneke
zanistîye.Di xwezayê de destpê-
ka avabûna şaristanîya mîrovahî
ye bi têkilîya ziman û ramanê
dest pêkirîye. Yê ku ramana wî
tunebe zimanê wî, zimanê wî
tunebe ramana wî tuneye. Ev jî bi
me dide fêmkirin ku ji bo ku em bi
karibin ramana xwe, aso ya xwe
biparêzin û geşbikin, hewceye kû
em teqez zimanê xwe bi parêzin
û geşbikin. Civata ku zimanê wê
jê hatibe stendin, di heman demî
de, vîn, raman û asoya wê jî jê tê
stendin.
Hebûna ziman û perwerdehî

Parastin û geşbûna ziman, di
her qada jiyanê de, bi taybetî jî di
qada perwerdehiyê de bikaranîna
ziman pêkane. Zimanê ku di per-
werdehiyê de neyê bikaranîn ji
nûjeniyê û afîrênêriya peyvên nû
mehrûm dimîne û nikarê hebûna

xwe li hember ziman û çanda
serdest demek dirêj bi parêze.
Nikarê deme ke dirêj xwe ji helîn
û hundebûnê xelas bike. Lewre,
çewa ji bo hebûna civakê ziman
jêneger e, ji bo hebûna ziman jî
perwerdehi jênger e.

Em li zimanê xwe xwedî
derkevin

Di rojhilata navîn de, ji
zimanên herî kevnar û dewlemen-
dan yek jî zimanê me yê qedîm û
kevnar kurdî ye. Ji ber ku geşbûn
û pêşketina ramana me bi zimanê
me ve girêdayi ye, hewceye ku
em bi her awayî dewlemendiya
zimanê xwe derêxin holê, zimanê
xwe bi dewlemendiya wê bikar-
bînin û geşbikin.Bi girîngiya
wateya cejna zimanê kurdî, em li
zimanê xwe xwedî derkevin. Em
jibîrnekin ku heke zimanê me tune
be, fikir û ramana me, aso ya me,
çanda me, nasnameya me, tune
ye. Heke zimanê me tune be
wateya hebûna me tune ye.
Lewre pêwira me ya herî pîroz
hînbûn û hînkirina zimanê kurdî
ye. 15 Gulanê cejna zimanê kurdî
li we pîrozbe!

PUKmedia/MEHMET 
ŞAHÎN- Azadiya Welat

Babeta peywendîdar

Hewlêr (Rûdaw)- Polîsê fed-
eralî yê Amerîka (FBI) 2 ciwanên
amerîkî bi tometa ku hewl dane
tevkî DAIŞê bibin û alîkariyeke
madî bidin wê, girtin. Herwiha li
Fransa û Brîtanyayê jî kesên ku
dixwazin tevlî DAIŞê bibin tên
girtin. Wezareta Dadê ya
Amerîkayê di daxuyaniyekê de
got ku, ew 2 kesên ku temanê
wan 24 sal e bi navê Muhened
Bedewî û Nadir Hezîl e û li
navçeya Enhayim li wîlayeta Kalî-
fornya dijîn. Li gor wê dax-
uyaniyê, ew herdu kes roja
pêncşemê ji aliyê FBI ve hatin

girtin. Eger ew tohmet li ser wan
bên saxkirin wê her yekî ji wan 15
salan di zindanê de bimîne.
Wezareta Dadê ya Amerîka
eşkere kir ku Muhened û Nadir bi
rêya malperên civakî re bi hev re
axivî ne û behsa wê yekê kirine
ku ew hêvî dikin şehîd bikevin û
çawa ewê Nadir bişînin ji bo ku
tevlî DAIŞê bibe. Nadir Hezîl li
balafirgeha Los Anglesê dema ku
dixwest di balafireke ku berê wê li
Til Evîvê bû, biçe Setnbolê û ji wir
derbasî Sûriyê bibe ji bo ku tevlî
DAIŞê bibe. Ji aliyekî din ve,
Hikûmeta Swîsrayê xortê ku 14ê

meha Gulanê li ser daxwaza
welatê Fransayê girtibû, radestî
wî welatî kir. Wî xortê fransî

dixwest biçe Sûriyê û tevlî DAIŞê
bibe, lê li Stenbolê hat girtin û
Tirkiye ew bo Swîsrayê vegerand.

Duhî jî Polîsê Brîtanyayê
xwendeka reke 16 salî binçavkir
ku dixwest biçe Sûriyê û li wir tevlî
rêkxistina DAIŞê bibe. Çûna wê
xwendekara ku xuşka wê ya
mezin tevlî çekdarên DAIŞê li
Sûriyê bibû, bi rêya lêkolîneke
rojnamevanî ya nihênî ve hat aşk-
erekirin. Li gor polîsê Brîtanya,
rojnameya Daily Mail ew agehdar
kirine ku keçeke 16 salî li
rojavayê Londonê pilan dike ku
biçe Sûriyê. Berpirsên polîs jî bal
kişandin ku ew niha ligel keçikê û
malbata wê kar dikin ji bo ku ew
keç neçe Sûriyê. Rojnameyê
belav kiriye ku keça 16 salî
dixwest heftiya bê piştî qedandi-

na ezmûnên dibistanê bi rêya
Swîsra biçe Tirkiyeyê û ji wir der-
basî Sûriyê bibe ji bo ku bi çek-
darekî DAIŞê re bizewice.

Rojnameyê diyar kir ku roj-
namevanekî wê bi rêya înternêtê
re têkilî bi xuşka mezin ya wê
keçikê re daniye û jê re gotiye ku
ew keçeke 16 salî ye, xuşkê jî
xwestiye keçikê qayil bike ku ligel
xuşika wê ya biçûk berê xwe bidin
Sûriyê. Heftiya borî polîsê Brî-
tanya aşkere kiribû ku zêdetirî
700 brîtanî çûne Sûriyê û nîvê
wan vegeriyan. Herwiha diyar kir
ku rêjeyeke mezin ya wan brî-
tanyan xwestine tevlî DAIŞê
bibin.

Hewlêr (Rûdaw) – PKKê ji pêşmergeyên
Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê (PDKÎ)
xwestibûn ji cihê diwazin baregeheke ava
bikin vekişin. Lê PDKÎyê ew daxwaza PKKê
red kir. Gerîlayên PKKê li ser sînorê Başûr û
Rojhilatê Kurdistanê li devera Keleşînê ji
roja 21ê vê mehê hêzeke PDKÎyê dorpêç
kirine. Ew hêza PDKÎyê zêdetirî 15 rojan e li
devera sînorî ya Keleşînê bicî bûye û heta
niha çend caran di navbera wan û gerîlayên
PKKê yên li wir de nakokî derketiye û PKKê
ji wan xwestiye wê deverê vala bikin. 

Li gorî agahiyên Rûdawê derbarê vê
mijarê de îro PDKÎyê civînek pêk anî û di
civînê de biryar da ewê wê herêmê vala
nekin lê ji bo çareserkirina kêşeyan hewl
bidin. Hat zanîn PKKê biryara xwe ne guher-
tiye û derbarê helwesta xwe de name ji bo
partiyên kurdî yen li 4 parçeyên Kurdistanê
şandiye.

PDKÎ: PKK di rewşek êriş ker de ye
Cîgirê Sekreterê Giştî yê PDKÎyê Hesen

Şerefî ji  Rûdawê re diyar kir wan xwestin
nakokiyan bi rêya gotûbêjan çareser bikin lê
PKK ew daxwaza wan red kir. Hesen Şerefî
wiha got: “Me wek PDKÎyê bi rêyên cuda
hewl da ku em li gel PKKê diyalogê pêk

bînin, lê PKKê bi zimanek êrişker bersiv da
û got heta em wê herêmê vala nekin ew ligel
me narûnin.” Şerefî da zanîn wan piştî bersi-
va tundî ya PKKê name yek ji bo wan şandin
û wiha gotin: “Armanca we heger astengkiri-
na têkoşîna li Rojhilatê Kurdistanê û taybetî
jî ya PDKÎyê be, PDKÎ ti caran wê yekê
qebûl nake.” Şerefî eşkere kir herêma ku
PDKÎ bicih bûye ne di bin desthilatiya PKKê
de ye û ji sala 1979an ve çend partiyên kur-
dan li wê herêmê bicih bûne lê ti caran di
navbera wan de kêşe dernekitiye.

Partiyên Rojhilatê Kurdistanê
bertekên xwe nîşan dan

Ji ber vê helwesta PKKê partiyên Rojhi-
latê Kurdistanê jî berteken xwe nîşan dan.
PDK ya din a li Îranê jî diyar kir heger ew
rewş bidome ewê helwesta xwe biguherin li
hemeberî PKKê. Komeleya Şoreşger a girê-
dayî PDKÎyê ragihand ew ji bo PKK ji par-
tiyên Rojhilatê Kurdistanê re astengiyan
derde xin acz in û mafê PDKÎyê heye li her
devera Kurdistanê baregeha xwe ava bike.

Komeleya Zehmetkêşên Kur distanê
diyar kir divê ew kêşeyên di navbera PKK û
PDKÎyê de nebe sedema ku dijmin jê sûde
werbigire.

Her ku ez diçim
Hewlêrê, berî her tiştî
diçim serdana Mîrzade
Sînemxan Bedirxan,
silavekê lê dikim û ji nêzîk
ve serwextî rewşa wê
dibim.. Di vê serdana min
a dawî de, ji 21 ta 25
nîsana 2015an, digel
mamoste Mesud Tek çûm
mala wê.. Piştî sihbeteke
xweş, wê çend pirtûkên
bavê xwe Mîr Celadet û
mamê xwe Mîr Dr.
Kamîran Bedirxan, dane
min. Ewên ku nû, di
weşanxaneya Avesta de,
li Stenbolê hatine çap-
kirin. Ewjî ev bûn: Gazin-
da Xencera Min, Xwednd-
ina Kurdî, çîrokbêj-
çîrokên kurdmancî,
Elfabe ya Min, Elfabêya
Kurdî, Hevind û Dersên
Şerîetê. Ez jî, ji dil û can
spasiya Mîrzade Sînemx-
an Bedirxan dikim, Xwedê

temenekî dirêj di xweşiyê
de bike ji para wê. Her
wiha spasiya mamoste
Abdullah Keskîn, xwediyê
weşanxaneya Avesta jî
dikim ku wiha bi berde-
wamî daye ser şopa
Bedirxaniyan û berhemên
wan ji nû ve çap dike. A
din, berî pêlekê, Hingur
xanim, keça Apo Osman
Sebrî ji min xwest ku jêre
bibejim; ev helbesta bavê
wê a li dor Ala Kurdî, di
kîjan kovar an rojnameya
Bedirxaniyan de
belavbûye: 
Min divê tu her bilind bî
Ala rengîn kesk û zer..
Dûr nêzîk ezê te hildim
Tu î xemla banê min
Ger bivê, derman mirin bî
Bo te gorî canê min..

Hingî, çendî ez li
Hawar, Ronahî, Roja Nû û
Stêrê geriyam, min nedît..
Piştî ku Mîrzade Sînemx-

an, ev pirtûk dane min, û
ez zîvirîm Qamişlo, û li
malê min li wan mêzekir,
min dît ku ew helbesta
Apo Osman Sebrî, di
pirtûka Mîr Dr. Kamîran
Bedirxan a bi navê
(Xwendina kurdî) de
hatiye belvkirin. Ewa ku
yekemîn car di sala
1938an de, ji rex Kitêbx-
aneya Hawarê ve li Şamê
hatiye çapkirin. Va di nav
van gotinan re ez dengê
xwe digihînim Hingur
xanim û wê serwext
dikim.

07.05.2015  

Ji korbenda aboriya cîhanî piştgirî bo Barzanî

Amerîka û Ewropa di nava welatê xwe de şerê DAIŞê dikin

Tîrêjek Ronahî ji Serdana Min a HewlêrêPDKÎ paşve venakişe

15’ê Gulanê û wateya ziman

Konê 
Reş
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Çekdarên PKK roja 21 meha Gulanê li ser
sinorê Kurdistana Rojhilat û Başûr, dora
komek pêşmergeyên PDKÎ girtine. Heta niha jî
ev dorpêçkirin berdewam e. Ev yek bo sedemê
krîzekî di navbera PKKê û PDKî de. PKK bi
mebesta pêşmergeyên PDKÎ guh nedana wan

ew dorpêç kirine. Berpirsên PDKÎ dixwazin bi
rêya pêwendiyan vê problemê çareser bikin.

Armanca pêşmergeyên Partiya Demokrat a
Kurdistana Îranê ewe ku li ser sinorê Kurdis-
tana Rojhilat cîh bibin , da ku li Kurdistana
Rojhilat baştir bikaribin çalakiyan bikin. Lê
PKK rê nadê vê yekê û naxwaze ew li ser sinor
baregehên xwe ava bikin û naxwazin ew
çalakiyên çekdarî di nava Kurdistana Rojhilat
de li dijê rejima Îranê bikin. Gelek caran PKK
dibe asteng di rêya pêşmergeyên Kurdistana
Îranê û nahilê ew li Rojhilatê Kurdistanê
çalakiyên çekdarî pêkbînin. PKK ji bo ku rejima
Îranê biparêze rê li Pêşmergeyan digire.

HDPê rê neda peşengeha
Ş e h î d ê n  K u r d i s t a n ê

Tevgera Ciwanên Kurdistanê piştî
Diyarbekirê li Qoserê jî xwestin pêşengeha

weneyên şehîdên şerê DAÎŞê vekin. Kome-
leya Tevgera Ciwana ji bo cih serî li bajar-
vaniya Qoserê dan. Lê bajarvaniya HDPê
destûr neda ku pêşengeha weneyan bê
vekirin. Piştî helwesta bajarvaniyê, ciwana serî
li Qeymeqamiyê da.Qeymeqamî destûr da ku
pêşenge bête vekirin.

Belgeya şeredariya Qoserê
Xelkê deverê gelek eleqederiyek mezin

nîşan da û pêşengeh ji aliyê xelkê ve hate
ziyaret kirin. Piştî ku dîtin xelkê gelek bala xwe
dan pêşengehê, zabitayên bajarvaniya HDPê
û polisan hatin daxwaz kirin alayê Kurdistanê
rakin. Lê ciwanan rê neda piştre bi rêya dadge-
hê biryara rakirina pêşengehê girtin. Di vê der-
barê de berpirsê Tevgerê Serhat Mêrdînî da
xuyakirin ku: Piştî helwesta şeredariyê helwes-
ta dadgehê jî balkêşe. Herweha zabitayên
şeredariyê û polisan bi hevre xwestin alayên
Kurdistanê rakin.

Elî  Bapîr:  Li  4 perçeyan
d e w l e t  m a f ê  k u r d a n  e

Serokê Komela Îslamî ya Kurdistanê Elî
Bapîr dibêje mafê kurdan heye dewleta xwe ava
bikin. Elî Bapîr di civîna
ji aliyê rêxistina Hewlêrê
ya Komelê ve ji bo
xelatkirina endamên
par tiyê hatî lidarxistin de
wiha got: “Li 4 perçeyên
Kurdistanê mafê kurdan
heye dewleta xwe ava
bikin û biryara çarenivîsa xwe bidin.” Bapîr wiha
domand: “Xweda di çend ayetên Quranê de
behsa wekheviye kiriye. Em jî weke alîyek
îslamî bawer dikin ku mafê kurdan weke
dewletên cîhanî heye ku dewleta xwe ava bikin.
Dewletek serbixwe mafê kurdan ê herî xwezayî
ye.” Serokê Komela Îslamî herwiha diyar kir
dewlet li ser hinek bingehên esasî tên avakirin û
divê aliyên siyasî bihevre tevbigerin û ji bo
dewletê aboriyek baş û aramî pêwîst e. Elî
Bapîr got, heger em wan mercan pêk bînin  em
dikarin dewletê ava bikin. (Rûdaw)

Mesûd Barzanî beşdarî Korbenda
Aboriya Cîhanî ya li Deryaya Mirî ya
welatê Urdinê kir. Di çarçêweya vê Kor-
benda Cîhanî da Serok Barzanî
li gel Abdulfetah Sîsî Serok
Komarê Misir û şanda li gel
civiya. Li vê kombûnê da behsa
rewşa siyasî û emniya navçeyê
û her wiha hereşeya terorîstan
ya li ser asayîşa cîhanî û
navçeyê kir. Li vê hevdîtinê de
Serok Barzanî tîşk xiste li ser
rewşa siyasî û emniya Iraqê û
rûdawên parêzgeha Enbar û
her wiha rewşa meydaniya
bereyên şer û serkeftinên hêzên
Pêşmerge li beranber terorîstan
xisterû. Her li vê kombûnê da
Serokê Misir destxweşiyê li
Serok Barzanî û gelê Kurdistanê û
hêzên Pêşmerge kir û li dijî terorîstan
hêviya serkeftinê ji bo hêzên Pêşmerge
xwest.Li vê hevdîtinê de tekez li ser
pêşxistina peywendiyên dostaneya di
navbera gelê Misir û gelê Kurdistanê
kirin. Her li çarçêweya vê korbendê de
roja înê Serok Barzanî li gel Mehmûd
Ebas Serokê Filistîn û şanda li gel
civiya. Li vê kombûnê da Serok Ebas
ronahî xiste li ser hewl û serkeftinên
navdewletî û dîplomasiyên Filistînê li
asta cîhanî da ji bo berev pêşve birina

doza gelê Filistînê û behsa rewşa
siyasî ya navxweya Filistînê kir. Li vê
hevdîtinê de Serok Barzanî behsa

pêşhatên siyasî û emniyên dawî ya
Iraqê û şerê dijî terorîstên Da’îş û her
wiha serkeftinên hêzên Pêşmergeyên
Kurdistanê kir. Li vê kombûnê da her dû
alî tekez li ser berdewambûn û kûrkiri-
na peywendiyên di navbera Herêma
Kurdistan û Filistînê kirin.

Her heman rojê û li Korbenda
Aboriya Cîhanî li Urdin Serok Barzanî û
Selîm Cibûrî Serokê Encûmena Nûn-
erên Iraqê civiyan. Li vê hevdîtinê de
Serokê Encûmena Nûnerên Iraqê
behsa ajandaya wê serdanê kir ku bi

niyaze li paşarojeke nêzîk da ya Amerî-
ka encam bide. Li beşekî dinê vê
hevdîtinê de rewşa siyasî û emniya

Iraqê bi giştî û rewşa Enbar û
hereşeya terorîstên Da’îş
hate nirxandin.

Li dirêjahiya hevdîtin û
kombûnên li çarçêweya Kor-
benda Aboriya Cîhanî de
Serok Barzanî û Beha Erecî
Cîgirê Serok Wezîrê Iraqê
kombûn. Li vê kombûnê da
Cîgirê Serok Wezîrê Iraqê
behsa rewşa siyasiya Iraqê û
peywendiyên Herêma Kur-
distanê û navendê kirin û
tekez li wê yekê kirin ku
pêwîste peywendiya di
navbera Hewlêr û Bexda tûşî

giriftan nebin û ew peywendî berev
pêşve biçin û eve jî xisterû ku li Bexda
gelek kes û alî hewla ewe dane ku ew
peywendî parastî bê û ziyanê ber
nekevê. Li beranber da Serok Barzanî
spasiya helwesta Cîgirê Serok Wezîrê
Iraqê kir û hêviya serkeftinê ji bo wî
xwest. Hêjayî gotinêye roja înê
22.05.2015 li yekem roja Korbenda
Aboriya Cîhanî û li çarçêweya vê kor-
bendê de, kombûnekî li navbera Serok
Barzanî û Şah Abdullahê Paşayê Şah-
nişîna Urdinê birêveçû.

Bi amadebûna şandeka Yekîtiya
Niştimanî ya Kurdistanê konferansa
navdewletî ya hevpeymaniya pêşvero
roja 22/5/2015 li bajarê Rotrdamê ya
Holandayê destpê kir. Di konferansê de
ji bilî şanda YNK ku li ser asta Êraq û
Herêma Kurdistanê take rêxistina
siyasî beşdar bûye ku ji her yek li
endamê parlemana Kurdistanê Dr. Îzet
Sabir û nûnerê YNK li Holanda Bextiyar
Bekir amade bibûn, eve ji bilî ku nûn-
erên 35 partiyên siyasî û rêxistinên çep
û sosyal demokrat û 15 partiyên nav -
dewletî ji 35 welatan beşdarî kiribûn.

Konferans ji aliyê hevpeymaniya
pêşvero ji bo partiyên çep û sosyal
demokrat hatiye saz kirinê û ji aliyê
grupa sosyal demokratên Ewropa
(PES) û partiya karê Holanda ve hatiye
serperştî kirinê. Parlemanterê YNK`ê,
Dr. Îzet Sabir ji PUKmedia`yê re ragi-

hand: Me gotarek ku peyama netewî
têde bû pêşkêş kir û me teqez li ser
yekrêziya hêzên siyasî
ên Kurdî ên beşdarî
kirine kir. Her weha me
amaje bi rola jinên Kurd
li ser asta her çar
parçeyên kurdistanê û
nimûneya qehremanî û
rola berbiçav ya jinên
Kurd li Kobanê jî hate
kirin.

Dr. Îzet Sabir diyar
kir û got: Di gotara xwe de me amaje bi
êş û azarên jinên Kurdên Êzîdî jî kir ku
divê bi hûrî û bi berpirsyaranetir be û
cîhan bi hawara wan ve biçe û
hevkariya wan bike. Derbarê berxwe -
dana hêzên pêş merge li dijî DAIŞ`ê jî ,
Dr. Îzet Sabir got: Me daxwaz kir ku
divê piştevaniya civaka navdewletî ji bo

xelkê Kurdistanê ber ferhtir bêt. Ji
aliyekî dinê ve îro şeme danê êvarê li

bajarê Emistirdamê , revenda Kurdî di
semînereke rûbirû de bi rêya rêxistina
mîdyeya holanda, mêvan dariya Dr. Îzet
Sabir dike û navborî li ser qeyrana
darayî ya herêma kurdistanê û niha û
pêşeroja aborî ya welêt dê babetekê
pêşkêş bike.

PUKmedia/Taybet
Wezîrê Vejen û Çavkaniyên Siruştî,

Taner Yildiz diyar kir ku sala par di meha
adarê de ji Herêma Kurdistanê rojane
nêzî 2 hezar û 300 bermîl nefta xam hat
Tirkiyeyê lê niha ew derket 650 hezar
bermîlan. Taner Yildiz ji ajansa got:
"Tirkiyeyê gotibû ku 'Iraq çiqas bikaribe
nefta xam û xaza siruştî, dewrî bazarên
derve bike, wê ew qas zûtir normal bibe'.
Yildiz ew yek jî aşkira kir û got: Par di
meha adarê da ji Iraqa Bakur nêzî 2 hezar
û 300 bermîl nefta xam dihat Tirkiyeyê.

Niha jî derket 650 hezar bermîlan. Ev rêje
qismekî mezin ê tevahiya îxracata Iraqê
ye ku rojane îxracat 2,7 milyon bermîl
dike. Hedefa me ew e ku em ji milyonek
bermîlî derbas bibin."  Yildiz wiha dewam
kir û got: "Ji Iraqê ji du boriyên ku mezi-
nahiya wan 40 û 46 înç e re neft tê. hem
nefta Bexdyê tê, hem ya Hewlêrê. Ji ber
vê çendê ji hev ne cuda ne. Hemû dahat
ya tevahiya  gelê Iraqê ye. PUKmedia

Hewlêr (Rûdaw) – Serokê Parla-
mentoya Iraqê, Selîm Cibûrî ku ji bo
beşdarîkirin di Korbenda Aborî ya
Cîhanî de serdana Urdinê kiriye, ragi-
hand ku, ketina Enbarê ne tiştek sur-
prîz bû. Herwiha da zanîn ku, Hêza
Îranê li Iraqê heye. Selîm Cibûrî di
hevpeyvîneke rojnamevanî de ragi-
hand: "Tişta ku li Enbarê qewimî, cihê
mixabiniyê ye, lê surprîz nebû, ji ber wê
jî pêwîst dike artêşa Iraqê dubare bê
rêxistin." Cibûrî red kir ku Hikûmeta
Iraqê birayrek derbarê beşdarîkirina
Heşdul Şeibî di şerê kontrolkirina
Enbarê de dabe û got: “Ew tiştên ku
niha hene, danûstandinên di navbera
hikûmetê û Heşda Şeibî de ye û herwi-

ha li çend navçeyên welat jî artêş û
Heşdul Şeibî bi hev re li dijî çekdarên
DAIŞê şer dikin.”

Derbarê şikestina artêşa Iraqê li
hember çekdarên DAIŞê de,
Serokê Parlamentoya Iraqê wiha
domand: “Hejmara çekdarên
DAIŞê gellekî ji hejmara leşk-
erên artêşa Iraqê kêmtir e, lê
pirsgirêk pêwendî bi aliyê
manewî heye, ku dibe sedema
wê yekê tabûrek leşkerî xwe li be
êrişên DAIŞê negire û bêyî ti fer-
maneke serbazî bi tevayî paşde
vekişe.” Selîm Cibûrî ew yek jî da zanîn
ku, hêzên biyanî li ser axa Iraqê hene û
wiha got: “Hêza Îranê li ser axa Iraqê

heye. Ez nikarim bêjim destwerdan di
karûbarên navxwe yê Iraqê de û bi
navên cur bi cur nîne, ji ber ku ew
(hêzên biyanî) bûne parçeyek ji asay-
işa Iraqê.”

Cibûrî herwiha da zanîn ku, Îran bi

xwe jî red nake ku hêza wê li ser axa
Iraqê heye, herwiha bi çek û teqe-
meniyan jî alîkariya Bexdayê dike.

Barzani û serokkomarê Misrê civiyan

“Hêza Îranê li Iraqê heye”

Rola Jinên şervanên Kobanê li konferansa navdewletî li Holanda

Yildiz: Herêm rojane 650 hezar bermîl neft hinarde dike

PKK rê li Pêşmergeyên 
Kurdistana Rojhilat digire
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Kamuoyu araştırma şirketi KONDA’nın
genel müdürü Bekir Ağırdır’ın HDP’nin yüzde
51 ihtimalle barajı geçeceğini açıklamasının
ardından KONDA’nın son anketi ‘sızdı‘. Busi-
nessHT’den Kerim Karakaya’nın elde ettiği
KONDA anket sonuçlarına göre AKP yüzde
40,5, CHP yüzde 28,7, MHP yüzde 14,4 ve
HDP yüzde 11,5 oy aldı. Bekir Ağırdır, raporu
sadece müşterileri için hazırladıklarını,

kamuoyuyla paylaştıkları bir anket çalış-
malarının olmadığını kaydetti. Ağırdır, “Müş-
terilerimizle yaptığımız anlaşma gereği böyle
bir raporun olduğunu ya da olmadığını
söyleyemem”dedi. Bu seçim anketinin piya -
sa lara ‘sızması‘nın ardından doların gün
içinde 2,56 seviyesinden 2,59 seviyesine
kadar çıkarak liranın dolar karşısında son üç
haftanın en sert düşüşünü yaşadığı vurgu-
landı.(diken.com.tr)

İsmin Kürtçe’yse devlet
d e ğ i ş t i r i l m e s i n i  i s t e r

Welat adının ‘W’ harfinin Türkçe alfabede
olmadığını gerekçe gösteren mahkeme, ismin
değiştirilmesini istedi. İsmi değiştir me -
yeceklerini söyleyen Sever ailesi, gerekirse
başka bir ülkeye vatandaşlık talebinde bulu-

nacaklarını söyledi. Welat adının ‘W’ harfinin
Türkçe alfabede olmadığını gerekçe gösteren
mahkeme, ismin değiştirilmesini istedi. İsmi
değiştirmeyeceklerini söyleyen Sever ailesi,
Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne başvuracaklarını gerekirse
başka bir ülkeye vatandaşlık talebinde bulu-
nacaklarını söyledi. Mahkeme, Erzurum’un
Tekman İlçesi’nde ikamet eden Mehmet Sev-
er’den, 8 Aralık 2014’de doğan çocuklarına
verdikleri Welat ismin, değiştirilmesini istedi.
Sever ailesi, oğluna 1994 yılında faili meçhul
cinayete kurban giden dedesi İsmail Sever’in
‘Welat’ olarak anılan adını verdi. Yakutiye İlçe
Nüfus Müdürlüğü’nde yazılan ismi, Erzurum 3.
Asliye Ceza mahkemesi beğenmedi. Erzurum
Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Asliye
Hukuk Mahkemesi’ne 7 Mayıs’ta gönderdiği bir
yazı ile ismin içinde Türkçe alfabede olmayan
‘W’ harfi olduğu için düzeltilmesini istedi. Talep,
Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesine
dayandırıldı. Savcılığın talebini kabul eden
mahkeme de Sever ailesine dava açtı.
Davanın ilk duruşması 30 Haziran’da Erzurum
3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.
Sever ailesinin Avukatı Mehmet Bayraktar,
yaşananın hukuki ve adil olmadı ğını belirtti.
Davayı Anayasa Mahke mesi’ne (AYM)
gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
(AİHM) taşıyacaklarını söyledi.Bayraktar,
Türkiye’de hukuki bir çözüm bulunmaması
durumunda ailenin başka bir ülkeye vatan-
daşlık talebinde bulunacağını ifade etti.

Erdoğan ne demişti?
30 Eylül 2013 tarihinde dönemin baş ba -

kanı Recep Tayip Erdoğan, De mokra tikleşme
Paketi’ni açıklamış, klavyelere özgürlük
müjdesi vererek, Q, W, X gibi harflerin kul-
lanımında düzenlemeye gidildiğini belirtmişti.
Erdoğan, “TCK’da belirli harfle rin kullanıl-
masından dolayı var olan cezai müeyyideyi
kaldırıyoruz” demişti. (imctv. com.tr)

Karakuş Kilisesi Keşesi Necip Mikayil,
Musul ve Karakuş'ta topladıkları yaklaşık
800 el yazması tarihi kitabı, IŞİD'den sak-
layarak katırların sırtında Kürdistan Bölge-
si'ne ulaştırdıklarını söyledi.

BasNews/Haber Merkezi - Karakuş
Kilisesi Keşesi Necip Mikayil, Musul ve
Karakuş’ta topladıkları yaklaşık 800 el yaz-
ması tarihi kitabı, IŞİD’den saklayarak
katırların sırtında Kürdistan Bölgesi’ne
ulaştırdıklarını söyledi. IŞİD’in Irak ve
Suriye’de tarihi eserleri yağmaladığı bir
süreçte, bölge tarihine ilişkin önemli birer
belge niteliği taşıyan 800 kitap bir Süryani
Keşe tarafından kurtarılarak Erbil’e
ulaştırıldı. Keşe Necip Mikayil, son bir kaç
yıldan bu yana, bu tarihi belgeleri en iyi
şekilde CD’lere kopyalayarak yok
olmalarını engellemenin başka yollarını
denemiş. Ancak IŞİD’in Haziran 2014’te
Musul kentini işgal etmesi, olayların
yüzünü de değiştirmiş. BasNews’in ulaştığı
Karakuş Süryani Kilisesi Keşesi Necip
Mikayil, olayları ve yaşananları şöyle
anlatıyor; ”Teröristlerin Musul kentini ele
geçirdiği ilk günlerde, kentteki Dominikan
Kütüphanesi’nde bulunan el yazması tarih
kitapları aklıma geldi. Bu orjinal el yazması
kitaplar, bölge haklarının geçmiş tarihini,
felsefesini, kültür ve sanatını Aramice,
Ermenice, Sürye nice ve Arapça anlatan
kitaplardı. Bir çoğu 13’üncü, 14’üncü ve
sonrasına ait olan bu kitapları Musul’dan
Karakuş’a gizlice aktardık.” Mezo -

potamya’da sayıları gittikçe azalan
Hriztiyanların geçmişininin zarif harflerle
işlendiği bu kitapları Karakuş’a getirmekle
yok edilmekten kurtaramayacaklarını
bildiğini anlatan Keşe Necip Mikayil, ”Kara
bayraklıları Karakuş’tan da görüyorduk.
Yakındaydılar. Peşmergeler bölgemizi

kontrol ediyordu ancak her an saldırı ve
savaş tehikesi vardı. Uygarlıklar arasında-
ki köprüleri, ilişkileri ve halkımızın tarihini
en güzel şekilde anlatan bu metinleri kur-
tarmamız gerekiyordu.” diyor. 

Mikayil şöyle devam ediyor; 
”2014 yılı Temmuz sıcağında bu kita-

pları 70 km uzaklıktaki Erbil’e ulaştırmamız
gerekiyordu. Ancak yollar güvenli değildi
ve sivil araçların Erbil’e gitmesine izin ver-
ilmiyordu. Dominikan Kütüphanesi’nde
çalışan Wask Kassab ile kitapları katır
sırtında Erbil’e ulaştırmaya karar verdik.” 7
Ağustos 2014’te IŞİD kapsamlı bir saldırı
gerçekleştirerek Musul’da Hristiyanların
yoğunlukta yaşadığı Karakuş ilçesini işgal
etti. bundan sadece bir hafta-10 gün önce

Karakuş’tan kitapları çıkarmayı başaran
Keşe Necip Mikayil’in arkadaşı Wask
Kassab ise olayı şöyle anlatıyor: ”Kitapları
sandıklara yerleştirdik ve katırlara yük-
ledik. Her yükte 6 sandık vardı. Yükler çok
ağırdı, yol ise uzun. IŞİD’liler sürekli ilçeye
ve halka ateş açıyordu. Yola çıktığımızda
bize de ateş ettiler. Kurşunlar üzerimizden
uçuşuyordu ve öleceğimizi sandım. O an
dönüp Keşe’ye ‘bu arşivin bizim ölüm
nedenimiz olacak’ dedim. 

Neyseki alanda Peşmergeler de vardı
ve onların varlığı IŞİD’in saldırmasını,
kurşunlarının bize isabet etmesini engelliy-
ordu. Br süre yürüdükten sonra Peşmer -
ge’nin denetimindeki güvenli alanlarda
yürüdük.” Keşe Necib ve Wask uzun bir
süre katırlarla yürüdükten son ra, Erbil ken-
tine yakın bir yerde araçla birlikte Erbil’e
geçiyor. Keşe Necib Mi kayil, bölge tarihini
anlatan eserlerin bi rer birer yok olmasını,
Nimrud ve Had ra’ nın yok edilme sini büyük
bir kayıp olarak gördüğünü, yüzünde acı
bir ifade belirerek anlatıyor. 90’lı yıllarda
Musul’da el yazması tarih kitaplarının 8
binden faz la olduğunu ancak artık bunların
büyük bölümünün kayıp olduğunu söy -
lüyor. Keşe Necib Mikayil, bölgedeki Hris-
tiyan din adam larının sade ce tarihi kitapları
kurtarabildiğini, bu olayların ya şandığı
dönemde, Ezdi inancının anla tıldığı ”Kara
Kitap ve Rüya Tabirleri” ki tap  la rının orjinal
nushalarının da kurta rı la rak Ezdilere gön-
derildiğini belirtiyor.  (z.c) 

Haber: Cesim İlhan İstanbul (Rûdaw)
– Türkiye’nin İstanbul kentinde yaşayan
Kürtler, Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud
Barzani’nin, “Eğer arkamda durursanız
hemen bugün bağımsızlığı ilan ederim”
sözlerine destek olmak amacıyla biraraya
geliyor Fatih Saraçhane Parkı’nda Pazar

günü saat 17.00’de düzenlenecek etkin-
liğe çok sayıda kişinin katılması bekleni -
yor.  Rûdaw’a konuşan "Bağımsızlık İlanı-
na Destek Çağrısı” düzenleyicilerinden
Abdulhakim Günaydın, “Sayın Mesud
Barzani'nin son ABD ziyaretinde verdiği
bağımsızlık mesajı, zamanlama ve siyasi
açıdan isabetlidir. Kürdistan'ın devlet
olarak ilan edilmesi gerekiyor artık” dedi.

Bu misyonun taşıyıcısı olan Barza -
ni'ye 4 parçada ve Sovyetler Birliği’nin
kalıntısı ülkelerde yaşayan Kızıl Kürdistan
Kürtleri’nin de destek vermesi gerektiğini

belirten Günaydın, şunları söyledi:
Kürdistan'ın önü açıktır. Petrolü, doğal-
gazı ve diğer yeraltı kaynaklarıyla Kürdis-
tan kısa sürede Ortadoğu'da en zengin
ülkelerden biri olur. Kürdistan demokrasisi
ve refah seviyesiyle bir model haline
gelebilir.” Günaydın, “Biz, İstanbul'da
yaşayan Kürtler olarak, Kür dis tan'ın
bağımsızlığının geldiğine inanıyor ve
Sayın Barzani'nin bunun için yü rüt tüğü
yoğun diplomasi trafiğini an lamlı buluy-
oruz. İstanbul'da yaşayan Kürtler’in ses
vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

"Mayıs ayı itibarıyla Van, büyük bir
organizasyona daha ev sahipliği yapıyor.
" Türkiye barolar birliği, mali olağan kon-
gresini Van’da yapacak. Van barosunun
takdire şayan girişimiyle, kente gelecek
olan bin kişiye yakın avukat ve yakınları
için Van’daki 12 otel %95 kapa-
siteyle kapatıldı. Van’da iki gün
boyunca kalacak olan ‘Türkiye
savunması’ için, kentte tüm hazırlık-
lar tamamlandı. ‘Van Kabuğunu
Kırıyor’ demiştik ya, Mart ayından
bu yana Van’da yapılan dev organi-
zasyonlara bir yenisi daha ekleniy-
or. Van Barosunun gayretleri son-
rası, Türkiye barolar birliğinin
olağan Mali kongresinin Van’da
yapılmasına karar verildi. Bu dev
organizasyon dâhilinde, binden fazla
avukat ve avukat yakınları 15-17 Mayıs
2015 tarihleri arasında Van’da olacak.
Gelen konukların ağırlanması için Van’da-
ki 12 otel %95 kapasiteyle, Türkiye baro-
lar Birliği üyeleri için rezerve edildi ve kap-
atıldı. Van’da büyük heyecan yaratan söz
konusu etkinlik için Van baro başkanı Av.
Murat Timur Gündemx’e özel açıkla-
malarda bulundu. Türkiye Barolar Birliği
mali genel Kurulu’nun her iki yılda bir fark-
lı bir kente yapıldığını söyleyerek, “2013
yılında Ankara’da yapılan seçimli genel
kurulda Türkiye baroları birliği mali genel
kurulunun hangi kentte yapılacağına
ilişkin bir tartışma yürütüldü. Bizlerde
başka barolarla birlikte aday olduk. Bu
adaylık sürecinde yürüttüğümüz
faaliyetler sonucu mali genel kurulu Van’-
da yapılması yönünde delegelerin büyük
çoğunluğunun görüşleriyle birlikte bir
karar alındı. Bu kararla birlikte 15-17

Mayıs tarihleri arasında, 550 delege, eş
ve çocuklarıyla birlikte yaklaşık 1000
kişiyi misafir edeceğiz.” Dedi. İki günlük
programın nasıl şekilleneceğine dair ise,
Baro başkanı Timur şunları söyledi. 

“İki bölüm şeklinde gerçekleşecek bir

program. Delegelerin Türkiye barolar bir-
liğinin mali yapısını, durumunu, tartıştığı
bir program, Cumartesi – Pazar günü
Rescate Otelde gerçekleşecek, bunun
dışında bir de gelen konuk delegeler ve
delegelerin eş ve çocukları için sosyal
program düzenlendi. Sosyal programın ilk
günü Van ve Çevresinde Tarihi yerler
gezilecek, (Van Kalesi, Akdamar, Hoşap
kalesi, Selçuklu Mezarlığı )gezilecek. İkin-
ci bir gezi ise Pazar günü konuklarımız
Muradiye şelalesi ve İshak paşa sarayı
götürmeyi planlıyoruz.”

81 İLDEN 79 BARO’YA BAĞLI
AVUKATLAR VAN’I TANIYACAK

İki günlük programdan sonra,gelen
konukların Van’dan ayrılacağını söyleyen
Van baro başkanı Av. Murat Timur, kimi
konukların ise programlarını uzatabile-
ceklerini belirtti. Timur sözlerine devam-
la,”Pazar akşamı ve Pazartesi günü
dönüşlerini bekliyoruz. Bu misafirlik

sırasında birçok misafirimiz hazır
gelmişken bundan sonraki zamanlarının
olmayacağı gerekçesiyle birkaç gün
kalmak isteyende olacaktır.

81 ilden misafir gelecek 79 Baronun
baro başkanlarını ve delegeleri ağırlaya-
cağız. Çarşamba gününden itibaren mis-
afirlerimiz Havaalanında kuracağız stant-

ta misafirlerimiz karşılayacağız.
Cuma günü Hoş geldin Kokteyli ver-
meyi planlıyoruz. 12 Otelin % 90-
95’inde misafirlerimiz konaklayacak,
cumartesi günü Ankara’dan getire-
ceğimiz bir orkestra ile gala gecesi
yapmayı planlıyoruz.” Van’ın tarihi,
turistik ve kültürel değerlerine de
dikkat çeken Timur, bu kongrenin
,Van’ın tanıtımı konusunda çok
anlamlı olduğunu ve bu konuda
gayret göstereceklerini söyledi. Timur
yapılacak organizasyonla ilgili Gun-

demx’e yaptığı açıklamayı şu sözlerle
sonlandırdı. “Van Turizm açı sından
gelişen bir kent bu programın Van için
tanıtımı açısından çok önemli olduğunu
düşünüyoruz. Van’daki tüm kurumların bu
organizasyonda ev sahipliğini güzel yap-
masını hep birlikte bu organizasyona ev
sahipliği yapmamız bu kent açısından
ciddi katkısı nın olacağının düşünüyoruz.
Bu açıdan bütün kurumların sorumluluk
duygusuyla hareket etmesini bu organiza-
syona ev sahipliği yapmasını bekliyo ruz.
Türkiye barolar birliği bu organizasyon
için ciddi bir hazırlık içerisinde bu kap-
samda Türkiye barolar birliği genel
sekreteri beraberindeki heyetle birlikte
Cuma günü son hazırlıklar için kente bir
dizi çalışma yaptılar. Bu kapsamda Van
Büyükşehir Belediyesi Eş başkanları,
Ticaret ve Sanayi odası, ve diğer birkaç
kurumlar görüşmeler gerçekleştirdiler. “

‘El yazması tarihi kitapları Peşmerge’nin yardımıyla kurtardık’

Türkiye Savunması Van'da Toplanıyor!

İstanbul ‘Bağımsız Kürdistan’ diyecek

KONDA’nın seçim anketi: HDP 
yüzde 11.5’le barajı geçiyor
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Halk Savunma Merkezi
Karargah Komutanı Murat
Karayılan, "Çevremize 'Bu par-
tiye oy vermelisiniz' diyebiliriz,
bu hakkımızdır. Ama kalkıp da
tehdit etme, 'sizi böyle ederiz,
şöyle ederiz' gibi bir şey yoktur"
dedi. PKK’nin as keri kanadı
Halk Savunma Merkezi Ka rar -
gah Komutanı Murat Kara yılan,
HDP' ye oy verilmesi için tüm bir-
imlere telsizle talimat verdiğini
söyledi. Aynı zamanda Kür -

distan Topluluklar Birliği’nin
(KCK) Başkanlık Konseyi üyesi
olan Karayılan, Med Nûçe
kanalına konuştu. Karayılan,
Kürt ille rinde halkı HDP'ye oy
vermeleri yönünde tehdit ettik-
lerine dair iddiaları yalanlayarak,
“Telsizle, herkesin din -
leyebileceği şekilde tüm güçlere
açıkça talimat verdim, zaten ve
inanın ki bizim öz yaklaşımımız
budur” dedi. HPG olarak HDP'yi
benimsediklerini ve destekledik-

lerini ancak HDP ile aynı olma -
dıklarını dile getiren Karayılan,
"Çevremize 'Bu partiye oy ver-
melisiniz' diyebiliriz, bu hak -
kımızdır. Ama kalkıp da tehdit
etme, 'sizi böyle ederiz şöyle
ederiz' gibi bir şey yoktur" dedi.
Karayılan, HDP' nin barajın
altında kalma ihtimali olduğu ve
bu nedenle PKK’nin eylem
düzenlediği yönünde iddialar
da olduğunu belirtti. Karayılan
bu iddialara şöyle yanıt verdi:
"Ne alakası var? Bir kere
HDP’nin barajı aşacağına dair

bir sürü veri var, anketler var.
Yani tarihte ilk kez, Kürt halkı,
Türkiye demokrasi güçleri, barış
yanlısı güçler, sistemden
dışlanan tüm kesimler inanç

grupları, çevre leri birleşmiş, bir
güç olmuş yüzde 11, yüzde
12’leri zorlayan bir duruma
gelmiş. Biz kalkıp silah kul-
lanacakmışız. Olacak şey midir

bu?" Murat Karayılan, bazı
sınır birliklerinde "kontrollü bir
şekilde çatışma çıkarma eğili-
mi" oldu ğunu da iddia ederek,
“Özellikle seçim sonuna kadar
hiçbir biçimde herhangi bir şid-
det durumuna yönelme duru-
mumuzun olmayacağını açık-
lıkla belirtiyorum” dedi
(Rûdaw)

Türkiye Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız,
Kürdistan Bölgesi’nden Türki -
ye'ye geçen yılın mart ayında
yaklaşık 2 bin 300 varil ham
petrol geldiğini hatırlatarak, "
Şimdi ise 650 bin varillere kadar
çıktı. Hedefimiz 1 milyon varilin
üzerine çıkmak. Yıldız, Kayseri
Terzi ve Konfeksiyoncular Oda -
sı’nın “Terzi Köy Projesi” tanıtım
toplantısı öncesinde basın men-
suplarının sorularını yanıtladı. 

Şahısların, şirketlerin ve
ülkelerin öngörülerindeki isabet

oranı doğrultusunda başarı
yakalayabildiklerini vurgulayan
Yıldız, şöyle devam etti: 

“Türkiye Irak’la alakalı bir

teşhis koymuştu. ‘Ne kadar ham
petrol ve doğalgazı ülke kay-
naklarına, dış pazarlara aktara-
biliyorsa, Irak o kadar hızlı nor-
malleşebilecektir’ demiştik. Biz
bu öngörüde isabet ettiğimizi,
yalnızca bölge değil, aynı
zamanda ABD, bir kısım tered-
dütlerine rağmen, şu anda teyit
etmek durumunda kaldı. Çünkü
biz doğruyu yapmıştık. Kürdis-
tan Bölgesi’nden Türkiye’ye
geçen yılın mart ayında yaklaşık

2 bin 300 varil ham petrol geliy-
ordu. Şimdi ise 650 bin varillere
kadar çıktı. Bu oran, Irak’ın gün-
lük 2,7 milyon varil olan toplam
ihracatının çok önemli bir kısmı.
Hedefimiz 1 milyon varilin üzer-
ine çıkmaktır.” 

Türkiye’nin gerek kendi
ihtiyaçlarını gerekse Avrupa Bir-
liği üyesi ülkelerin ihtiyaçlarını
karşılama noktasında pozitif
tutumunu sürdürmeye devam
edeceğinin altını çizen Yıldız,

“Irak’tan hem 40 hem de 46 inç-
lik iki borudan da ham petrol
akmaktadır. Biliyorsunuz hem
Bağdat’ın hem de Erbil’in petrol-
leri akıyor. O açıdan onun ayrısı
gayrısı yok. Bütün gelir Irak
halkının tamamına aittir ve
Türkiye bu manada Irak’ın siyasi
bütünlüğüne de her zaman
olduğu gibi sadece saygı göster-
mekle kalmayıp aynı zamanda
nezaket de göstermektedir”
ifadelerini kullandı.(BasNews)

(IŞİD) örgütünün ülkenin
yarısından çoğunu ele geçirdiği
açıklandı. Muhaliflerin kurduğu
Londra merkezli Suriye İnsan
Hakları Gözlemevi, son olarak
antik kent Palmyra'yı (diğer adıy-
la Tedmur) alan Irak Şam İslam
Devleti (IŞİD) örgütünün ülkenin
yarısından çoğunu ele geçirdiğini
açıkladı. Örgütten yapılan açıkla-
maya göre dün geceki çatış-
malarda 100'den fazla Suriye
askeri öldü. IŞİD militanlarının
BM Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü'nün (UNESCO) Dünya
Kültür Mirası listesinde yer alan
Palmyra kentinde, tarihi kalın-
tıların bulunduğu bölgeye girdiği
bildiriliyor. Militanların Palmyra'yı
tahrip etmelerinden kaygı duyu-
luyor.Suriye İnsan Hakları Gözle-

mevi yetkilileri ise henüz tarihi
eserlerin tahrip edildiğine dair bir
bilgi almadıklarını açıkladı.

Gözlemevi'nden yapılan açık-
lamaya göre, IŞİD kent yakının-
daki havaalanını, cezaevini ve
istihbarat merkezini de ele geçir-
di. Suriye ordusu da kentteki
askerlerini çekti. IŞİD militanları
Irak’ta daha önce ele geçirdikleri
Hatra ve Nimrud gibi antik
kentlerde İslam öncesinden
kalma tarihi kalıntıları yıkmıştı.

'Tedmur'un nüfusu arttı'
BBC'nin Beyrut'taki muhabiri

Jim Muir, Palymra"da 70 bin
civarında olan nüfusun, diğer
çatışma bölgelerinden kaçan-
ların akınıyla arttığını bildirdi.

Jim Muir, Suriye ordusunun
çekilmesinin ardından IŞİD mili-

tanlarının tarihi kalıntıların bulun-
duğu alana girmesini engelleye-
cek hiçbir şeyin kalmadığını
aktardı. Palmyra'daki yüzlerce
heykel daha önce güvenli böl-
gelere taşınmış, fakat antik kalın-

tılar için herhangi bir şey yapıla-
mamıştı. Suriye Eski Eserler
Müdürü Mamun Abdülkerim, "Bu
bütün dünyanın savaşıdır" diy-
erek ABD öncülüğündeki askeri
koalisyona, IŞİD'in antik kenti yık-
masını engelleme çağrısı yaptı.

Antik eserler tahrip ediliyor
Birinci ve ikinci yüzyılda

Roma İmparatorluğu döne-
minden kalma sütunlu yolları ve
tapınaklarıyla tanınan Palmyra,
antik çağın en önemli kültür
merkezleri arasında yer alıyor.

IŞİD militanları, daha önce
Irak'ta aralarında Hatra ve Nim-
rud’un da bulunduğu antik kent-
leri yağmalayarak yıkmıştı.
UNESCO Başkanı Irina Bokova

da gelişmeleri kaygıyla izledik-
lerini söyledi. Bokova, "Savaş
Orta Doğu'nun en önemli kent-
lerinden birini ve sivil nüfu sunu
tehdit ediyor" dedi. Palmyra,
Suriye'nin doğu sun daki Der-ez-
Zor kentiyle başkent Şam arasın-
da stratejik bir noktada yer alıyor.
Palmyra, zengin gaz yataklarının
bulunduğu bölgeye de yakın.

ABD Irak’a füze gönderiyor
Öte yandan, ABD Irak'ın

Ramadi kentinin de IŞİD'in eline
geçmesinin ardından Bağdat
yönetimine 1000 tanksavar füze-
si gönderdiğini açıkladı. ABD
Dış işleri Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamada, Ramadi'nin düş me -
sinin Washington'u, militanlara
karşı stratejisini "itinayla gözden
geçirmeye" iteceği belirtildi.

Doğu ve Güney Kürdistan
sınırı üzerinde PKK gerillaları ve
PKD-İ peşmergeleri arasında
yaşanan gerginliğin ardından
İran rejiminin Şino kentine
asker yığdığı ve eski karakol-
larını doldurduğu belirtiliyor.
BasNews/HaberMerkezi - Doğu
ve Güney Kürdistan sınırı
üzerinde PKK gerillaları ve
PKD-İ peş mergeleri arasında
yaşanan gerginliğin ardından
İran rejiminin Şino kentine
asker yığdığı ve eski karakol-
larını doldurduğu belirtiliyor. Bir
grup İran Kürdistan De mok rat
Partisi (PDK-İ) peşmergesinin,
Doğu ve Güney Kürdistan sınırı
üzerindeki Kelaşin bölgesinde
yerleşmek istemesine PKK’nin

karşı çıkması üzerine yaşanan
gerginliğin sona ermesi için

taraflar arasında görüşmeler sür-
erken, İran devlet güçlerinin
sınırın öte yanındaki Şino ilçe-
sine güç yığdığı öğrenildi. Bas-
News’in Şino’daki yerel kay-
naklardan aldığı bilgiye göre, İran
rejimi ilçeye çok sayıda asker

takviye etti. Kaynaklar ilçeye
getirilen askerlerin eski karakol-
ların tümüne yerleştirildiğini ve
alarm durumunda bekletildiğini

de aktardı. Öte yandan
BasNews’in KDP-İ kay-
naklarından aldığı bilgiye
göre, her iki örgüt arasında
Erbil üzerinden görüşmeler
yapılarak soruna çözüm
bulunmaya çalışılıyor.
PDK-İ parti meclisinin,
sorunun büyümeden
çözülmesi talebiyle PKK
yönetimine bir mektup gön-
derdiği belirtiliyor. Konu

hakkında BasNews’e konuşan
KCK Dışilişkiler Sözcüsü Demhat
Egid de gerginliğin büyümesin-
den yana olmadıklarını, sorunun
çözülmesi için PDK-İ yetkilileri ile
görüştüklerini söylemişti. (z.c)

Van’ın Çaldıran İlçe -
sinde 7 Haziran’da ya pı -
lacak genel seçimler
nedeniyle çalışmalar de -
vam ediyor. ÇAL DIRAN –
7 Haziran’da yapılacak
genel seçimler nedeniyle
çalışmalar de vam ediyor.
Van HDP Milletvekili Adayı
Remzi Özgökçe, DBP Eski
il başkanı Musa İtah, HDP Van İl
Yöneticisi Şükran Şen, HDP İlçe
Eş Başkanı Derya Gönül, DBP
İlçe Eş Başkanları Şirvan Şahin,
M. Nasır Ürgen, Çaldıran Beledi -
yesi Eş Başkanı Faruk Demir,
HDP, DBP yöneticileri ve
belediye meclis üyeleri katıldı.
Seçim çalışmaları kapsamında
HDP heyeti, Direkli, Yukarı Kuyu-

cak (Sarica Joré), Aşağı Kuyucak
(Sarica Jérı) mahallelerinde halk
toplantıları yaparak 7 Haziran
seçimleri için destek istedi.
Akşam saatlerinde Yaşkütük
(Pıra érdı) Mahal lesindeki taziye
ziyareti ardından HDP Van Mil-
letvekili Adayı Remzi Özgökçe ve
berabe rindekiler ilçeden ayrıl -
dılar. Haber:Ayhan Demir

Karayılan: Tehdit yok

Türkiye, Güney Kürdistan'dan bir milyon varil petrol almayı hedefliyor

PKK-PDK-İ gerginliği İran’ı alarma geçirdi Çaldıran’da HDP’nin Seçim Çalışmaları Devam Ediyor

'Suriye'nin yarıdan çoğu IŞİD'in kontrolünde'

Partisinin İzmir mitinginde
konuşan Demirtaş, "Partinin
baraj altında kalması umudun
bitmesi, geleceğe dair karam-
sarlığın kalıcı hale gelmesi
demektir.” dedi.

Halkların Demokratik Partisi
Eş Genel Başkanı Demirtaş,
“Bizler kendimize istemiyoruz.
Türkiye'nin geleceğine oy verin”
dedi. Partisinin İzmir mitinginde
konuşan Demirtaş, "Partinin
baraj altında kalması umudun

bitmesi, geleceğe dair
karamsarlığın kalıcı hale
gelmesi demektir. Bizler
kendimize is temiyoruz.
Türkiye'nin geleceğine oy
verin. Türkiye be -
davacılarını sandığa gö -
mün” ifadelerinde bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı,
7 Haziran seçimlerinin
cumhu riyet tarihinin görüp göre-
bileceği en kritik, so nuçları
itibarıyla da en bü yük kırılmayı

yaratacak seçim olacağını
söyledi. Bu kırılmanın HDP'nin
tarafına gerçekleşeceğini savu-

nan Demirtaş, diktatörlüğe,
tek adamlığa izin vermeye-
ceklerini belirtti. Seçmen-
lerden sandıklara sa hip çık-
malarını isteyen Demirtaş,
"Sizin bu konu daki
duyarlılığınız, dikkatiniz ve
disiplininiz seçim gecesine
kadar, oy sayım resmi
işlemler bitene kadar

devam ederse, emin olun barajı
aşmış olacağız, emin olun 7
Haziran akşamı Türkiye'de

düğün olacak, bayram olacak"
dedi. HDP'nin İzmir mitingine
Yunanistan'da iktidarda bulu-
nan Radikal Sol İttifak (Syriza)
da destek verdi. HDP'nin dav-
etlisi olarak mitinge katılan
Syriza Merkez Komite Üyesi ve
Dış İlişkiler Genel Başkan
Yardımcısı Yiannis Bournous,
yaptığı konuşmada, ülkesinde
uygulanan kemer sıkma poli-
tikalarının sosyal fe lakete yol
açtığını, Yunan hal kının buna
son vermek için mücadele
ettiğini söyledi. (Rûdaw)

Demirtaş İzmir'de konuştu: Diktatörlüğe izin vermeyeceğiz
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Рано утром во вторник 19 мая боевики "Исламского
государства" (ИГ) напали на деревню Маскалат, распо-

ложенную недалеко от плотины Мосула, но атака была
немедленно отбита курдскими силами пешмерга. Как
сообщают источники "BasNews", столкновения продол-
жаются, и из-за близости противоборствующих сторон
авиация международной коалиции не имеет возможно-
сти бомбить боевиков. 

Мосульская плотина, охраняемая силами пешмерга,
и районы вокруг нее, постоянно подвергаются атакам
боевиков, к счастью, - безуспешным.

Пешмерга отбили новую атаку "Исламского 
государства" у мосульской плотины
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Палата представителей США в пятницу
приняла законопроект, позволяющий пря-
мое вооружение курдских сил пешмерга и
суннитских племен в Ираке. В субботу
парламент Курдистана высоко оценил этот

шаг, назвав его важным решением в деле
искоренения "Исламского государства"
(ИГ) в Ираке и Курдистане. "Мы [парла-
мент Курдистана] считаем, что утвержде-
ние этого законопроекта будет иметь пря-
мое влияние на искоренение террористи-
ческой угрозы для безопасности и ста-
бильности в Курдистане, а также в Ираке и
в мире в целом", говорится в заявлении
курдского парламента.  Парламент также
поблагодарил Палату представителей за
поддержку курдов и сил пешмерга.

Принятый законопроект определяет
американскую военную стратегию на 2016
год. Она включает утверждение просьбы
президента Барака Обамы о выделении $
611 900 000 000 для "военных дискрецион-
ных расходов". Она также разрешает
адми нистрации выделить $ 715 млн. в
помощь иракским силам безопасности при
условии, что 25 % этих средств перейдут
непосредственно к пешмерга и суннитским
ополченцам. Остальные 75 % не будут
выделены, пока наблюдатели не при-
знают, что иракское правительство выпол-
няет свои обязательства по политическо-
му примирению. "Если они будут не в
состоянии сделать эту оценку, курдам и
суннитам будут выделены 60 % оставших-
ся средств", гласит законопроект.

Иман Дараби – еще одна
курдская звезда спорта

Еще одна курдянка стала звездой бое-
вых искусств в Европе. Иман Дараби –
курдянка из Ирана, ныне гражданка Шве-

ции, прославилась как новая звезда евро-
пейского бокса. В профессиональном
боксе 23-летняя спортсменка с 2013 года и
сейчас за плечами у нее несколько круп-
ных побед.  В 9-летнем возрасте девушка
начала обучение боевым искусствам, и
принимала участие в чемпионате Европы
по бразильскому джиу-джитсу. 

23 мая состоится ее бой с Симоной
Соукуповой, которая представляет Анг-
лию. Комментируя предстоящую встречу,
Иман говорит: "Это крепкий орешек. Если
я не смогу побить ее, я не получу никаких
основных наград. А моя цель – добиться
большой награды в США и стать лучшей в
мире". "Я практически сформировавшийся
боец, который любит контролировать и
быть агрессивным.  Будет чертовски весе-
ло принять бой на родной земле. IRFA
является хорошей платформой для нас и
всех желающих", добавила Дараби.

Президент Иракского Курдистана
Масуд Барзани вылетает в Иорда-

нию, чтобы принять участие в работе
Всемирного экономического форума

по Ближнему Востоку и Северной
Африке, который пройдет с 21 по 23

мая. Имад Фахури, иор-
данский министр плани-
рования и международ-
ного сотрудничества,
сообщил, что Барзани
присоединится к миро-
вым лидерам, которые
соберутся, чтобы обсу-
дить угрозу "Исламского
государства” на Ближнем
Востоке, а также эконо-

мические вопросы.
В следующем месяце Барзани

посетит Россию для участия в Петер-
бургском международном экономи-
ческом форуме, который пройдет  в
период с 18 по 20 июня. Ранее на
этой неделе, глава президентского
офиса Фуад Хусейн сообщил, что
Барзани был официально приглашен
на Петербургский форум чиновника-
ми российского правительства. В
начале этого месяца Барзани совер-
шил поездку в США, где он встретил-
ся с президентом Обамой и другими
высокопоставленными должностны-
ми лицами. После этого Барзани
посетил Чехию и Венгрию.

Президент Иракского Курдистана
Масуд Барзани в четверг в Аммане
встретился с королем Иор-
дании Абдаллой II. Нужно
отметить, что Иордания –
первая арабская  страна,
регулярно помещающая
курдский флаг рядом со
своим и иракским флагом во
время встреч с представите-
лями Курдистана. Президен
Барзани во главе правитель-
ственной делегации прибыл
в столицу Иордании, чтобы встретит-
ся с иорданским королем, и принять
участие во Всемирном экономиче-

ском форуме (ВЭФ), который старто-
вал в четверг на Мертвом море.

Король и президент обсудили отно-
шения между Иорданией и Курдиста-
ном в различных областях, а также

последние события в регионе, осо-
бенно связанные с международными
усилиями по борьбе с терроризмом и
экстремистской идеологией. Король

подтвердил поддержку
Иордании безопасности и
стабильности Курдистана.
Со своей стороны, Барзани
выразил заинтересован-
ность Курдистана в укреп-
лении сотрудничества с
Иорданией в различных
сферах.

Стороны также рас-
смотрели варианты сот -

рудничества между Иорданией и
Курдистаном в инвестиционных и
туристических областях.

18 мая в Эрбиле прошла встреча
президента Курдистана Масуда Бар-
зани и российской делегацией во
главе с посланником президента РФ
на Ближнем Востоке, Михаилом Бог-
дановым. Во время встречи г-н Бог-
данов высоко оценил роль Регио-
нального правительства Курдистана
(КРГ) и его сил пешмерга в борьбе
против боевиков "Исламского госу-
дарства" (ИГ). Он также представил
президенту книгу о культуре и этно-
графии курдов "Земля Легенд: Курд-
ская культура глазами российских
исследователей". Издание представ-
ляет собой академической взгляд на
историю курдов, оно подготовлено

известными российскими историка-
ми и профинансировано компанией
"Газпром нефть". 

Российская де -
ле гация подтверди-
ла готовность
своей страны под-
держать Курдистан
в экономической,
культурной и обра-
зовательной сфе-
рах. Президент
Барзани поблаго-
дарил российское правительство и
ученых за  публикацию истории кур-
дов в России, и подтвердил намере-
ние курдского правительства укреп-

лять связи между курдским и россий-
ским народами. Стороны также обсу-

дили политические вопросы, кризис
безопасности на Ближнем Востоке, а
также продолжающуюся войну про-
тив ИГ.

Президент Барзани посетит Иорданию и Россию

Барзани заручился поддержкой Иордании

Россия предлагает поддержку Курдистану и пешмерга

Согласно информации, получен-
ной "BasNews", в течение последних
восьми месяцев боевики "Исламского
государства" (ИГ) предприняли более

500 нападений на позиции пешмерга
в районах вокруг провинции Ниневия,
в том числе, в езидском Синджаре
(Шангале). Во время отражения этих

атак пешмерга уничтожили более
2000 джихадистов. По словам бри-
гадного генерала сил пешмерга Изза-
дина Синди, "ИГ становятся все сла-

бее день ото дня. За последние
12 дней, например, они прове-
ли только одну атаку, которая
была немедленно отбита наши-
ми пешмерга".

"По нашей просьбе истреби-
тели коалиции бомбят их пози-
ции на ежедневной основе, опи-
раясь на разведывательную
информацию, которую мы пре-

доставляем. В последние 12 дней
более 40 джихадисты были убиты во
время наших контратак и бомбарди-
ровок". Махма Халиль, командир

езидского отряда пешмерга, говорит,
что "Синджар является стратегически
важным для ИГ, экономически и гео-
графически. Он лежит на границе с
Сирией. Таким образом, они делают
все возможное, чтобы держать его
под своим контролем".

"В отличие от прошлого года,
нападения совершают не большое
количество боевиков. Их осталось
немного, остальные были либо уби -
ты, либо бежали с фронтов.

ИГ становится каждый день все
слабее и слабее. Сейчас для нас
проще всего войти в город. Если мы
получим приказ , нам потребуется не
более трех часов, чтобы достигнуть
центра города".

Иракские войска были разверну-
ты в приграничных районах провин-
ции Бабиль (Вавилон), расположен-
ной к востоку от провинции Анбар. 

Об этом в среду сообщило агент-
ство "Rudaw". Согласно заявлению
иракских сил безопасности, это сде-
лано с целью "защиты стабильности
и безопасности в городах и населен-
ных пунктах провинции Бабиль", и в
связи с захватом соседней провин-
ции Анбар боевиками "Исламского

государства" (ИГ). 
Иракские власти опасаются, что

исламистские боевики предпримут
попытки атаковать Ба биль, Кербелу и
Багдад. ИГ взяли кон троль над сто-
лицей провинции Анбар, Рамади, 17
мая, после того как  иракская армия
покинула город, несмотря на под-
держку авиаударов возглавляемой
США коалиции. Ши итская провинция
Бабиль является центральной про-
винцией Ирака. Ее столица – город
Хилла - находится рядом с древним
городом Вавилон. kurdistan.ru

За 8 месяцев в Синджаре уничтожены более 2000 боевиков ИГ

На границе провинции Анбар развернуты иракские войска

Парламент Курдистана 
приветствует решение 
США поддержать курдов
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Во время визита в Курдистан министр обороны Нидерлан-
дов подтвердила планы своей страны продолжать оказывать
гуманитарную и военную поддержку Курдистану. 

В четверг 14 мая делегация голландского министерства во
главе с министром Жанин Хеннис провела встречу с премьер-
министром Регионального правительства Курдистана (КРГ)

Нечирваном Барзани. На встрече голландский министр призна-
ла успехи сил пешмерга в войне с исламистскими боевиками и
в тренировках, которые проводят базирующиеся в Курдистане
голландские офицеры.  Министр также высоко оценила жертвы,
принесенные пешмерга в защите Курдистана. По словам мини-
стра, "Исламское государство" (ИГ) является угрозой не только
КРГ, но и всему миру, поэтому Нидерланды будут продолжать
поставлять дополнительную военную и гуманитарную помощь
КРГ. Глава делегации также признала усилия КРГ в обеспече-
нии приюта для огромного количества беженцев.  В свою оче-
редь, премьер КРГ поблагодарил народ и правительство
Нидерландов за их поддержку Курдистану и силам пешмерга, и
заявил, что курды способны изгнать боевиков ИГ за границы
Иракского Курдистана, но их угроза после этого не исчезнет.
"Пешмерга выполнили свои задачи по борьбе с террористами
должным образом, и будут продолжать делать это, чтобы защи-
тить права человека, свободу и демократию в регионе. Мы в
значительной степени остановили зверства ИГ, но реальная
угроза все еще существует, поэтому военная и гуманитарная
помощь все еще важна для КРГ, чтобы искоренить террори-
стов", сказал Барзани.

На этой неделе курды примут
решение относительно своего 
участия в освобождении Мосула

Региональное правительство Курдистана (КРГ), как ожида-
ется, на этой неделе примет окончательное решение о том, сле-
дует ли курдским войскам участвовать в
операции по освобождению северной
иракской провинции Мосул. Хамид
Эфенди, командир курдских сил пешмер-
га в Синджаре, расположенном западнее
мосульской линии фронта, заявил в
интервью "BasNews", что президент Кур-
дистана Масуд Барзани вскоре встретит-
ся с командирами пешмерга и объявит
решение об участии или не участии курдских сил в освобожде-
нии Мосула от боевиков "Исламского государства" (ИГ). "Ситуа-
ция в Мосуле критическая, особенно потому, что в настоящее
время ИГ терпят поражение от пешмерга на всех фронтах
вокруг провинции Мосул," сказал Эфенди. Ранее в этом месяце
президент Барзани посетил США, где он обсудил вопрос осво-
бождения Мосула с президентом и чиновниками США. Второй
по величине город Ирака находится под контролем "Исламско-
го государства" с июня 2014 года. ИГ назвали Мосул иракской
столицей своего халифата. kurdistan.ru

Н и д е рл а н д ы  о б е щ а ют  
продолжать поддержку КРГ

Президент Курдистана
принял участие в работе Все-

мирного экономического фо -
рума (ВЭФ) по Ближнему Вос-
току и Северной Африке, и
встретился с рядом ближне-
восточных лидеров, чтобы
обсудить си туа цию в регионе.
Согласно заявлению, распро-
страненному офисом прези-
дента Курдистана, 22 мая
президент Барзани встретил-

ся с президентом Египта
Абдель Фатахом ас-Сиси,

чтобы обсудить пос ледние
события в войне с "Ислам-
ским Государством” (ИГ). Под-
черкнув роль руководства
Курдистана, сил пешмерга и
курдсого народа,  ас-Сиси
подтвердил готовность своей
страны укреплять связи с Кур-
дистаном. Барзани провел
также отдельную встречу с

президентом Палестинской
ав тономии Махмудом Абба-
сом. Он рассказал о послед-
них событиях в политике Ира -
ка, а президент Аббас объ-

яснил суть международных
дипломатических усилий
Па  лестины, и выразил же -
ла ние установить более
тесную связь с Курдиста-
ном. Президент Барзани
встретился так же со спике-
ром парламента Ирака
Салимом аль-Джубури и
вице-премьер-министром
Бахой аль-Араджи. Аль-

Джубури осветил по вестку
дня своей предстоящей пое -
здки в США, а аль-Араджи
призвал Эрбиль и Багдад
работать над улучшением
ситуации между двумя прави-
тельствами. "Бол ь шин ство
пар тий в Багдаде поддержи-
вают улучшение от но шений с
Эрбилем”, сказал он.

18 мая президент Курдиста-
на Масуд Барзани встретился с
руководителями и
представителями поли-
тических партий Курди-
стана, чтобы про-
информировать их о
результатах своего
официального визита в
США. В заявлении пра-
вительства Курдиста-
на, опубликованном
после встречи, сказа-
но, что, "в ходе встреч с прези-
дентом и вице-президентом
США, президенту Барзани и
сопровождающей его делега-
ции была обещана поддержка
для курдского народа и пони-
мание политики самоопределе-
ния, проводимой курдским
народом. Хотя победа над ИГ
является приоритетом, народ

Курдистана имеет право искать
возможность для самоопреде-

ления. На встрече этот визит
был описан в качестве наибо-
лее успешного официального
визита президента Курдиста-
на". Совещание также было
посвящено вопросу экспорта
нефти и нефтяного соглашения
Эрбиля и Багдада. Участники
встречи выразили надежду, что
иракское правительство решит

эту проблему как можно ско-
рее. Они также заявили о под-

держке усилий
Регионального пра-
вительства Курди-
стана в поисках
решения для теку-
щих экономических
проблем, стоящих
перед людьми в
регионе, и заявили о
необходимости улуч -
шить ма териальное

положение солдат и офицеров
пешмерга и их семей. Прези-
дент Барзани также рассказал
о своих визитах в Будапешт и
Прагу, где он встречался с пре-
зидентами и премьер-мини-
страми обеих стран, и обсудил
сотрудничество и поддержку
курдских сил в борьбе против
"Исламского государства".

Правительство Ирака пыта-
ется придумать план по осво-
бождению Рамади (провинция
Анбар) и обещает контрнаступ-
ление при поддержке иранских
шиитских добровольцев. Тыся-
чам мирных жителей, бежав-
шим из Рамади и прожившим
под открытым небом в течение
нескольких дней, в настоящее
время власти страны, наконец,
разрешили пересечь мост
через реку Евфрат и войти в
провинцию Багдад. Ранее во
вторник, по словам анбарских

чиновников, пятеро из  переме-
щенных жителей умерли от
истощения в районе Бзебиз,
где беженцы из Рамади  были
вынуждены оставаться, пока их
не пускали в Багдад. По дан-
ным Международной организа-
ции по миграции, более 40000
человек были перемещены из
провинции Анбар с пятницы,
когда Рамади был занят боеви-
ками ИГ. Между тем, жители,
оставшиеся в Рамади, сооб -
щают по телефону, что исла-
мистские боевики призывают

их через громкоговорители не
бояться и оставаться в городе,
где уже сейчас наблюдается
острая нехватка продоволь-
ствия и медикаментов.  Когда
состоится операция по осво-
бождению Рамади и других
городов, не известно.Багдад-
ские чиновники и лидеры шиит-
ского ополчения, которые сра-
жаются на стороне иракских
сил безопасности, уже неодно-
кратно говорили, что им нужно
время для наращивания воен-
ной мощи. 

Президент Курдистана встретился 
с мировыми лидерами в Амане

Беженцам из Рамади позволили пройти в провинцию Багдад

Президент Барзани подвел итоги своего визита в Вашингтон


