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Prezident İlham Əliyev Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə paytaxtın

İstiqlaliyyət küçəsində ucaldılmış
abidəni Respublika Günü münasibətilə

ziyarət edib. Abidənin ətrafında fəxri
qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Dövlətimizin başçısı abidənin önünə
əklil qoydu. Azərbaycan Respub-
likasının dövlət himni səsləndirildi. 1918-
ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaradılması xalqımızın
tarixinə şanlı hadisə kimi daxil olub.
Müstəqil, azad, demokratik respublika
qurmağı qarşısına məqsəd qoyan Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 aylıq
fəaliyyəti dövründə xalqımızın milli mən-
lik şüurunu özünə qaytarıb, onun öz
müqəddəratını təyin etməyə qadir
olduğunu nümayiş etdirib. Doxsan yeddi
il əvvəl mayın 28-də Tiflisdə qəbul
edilmiş “İstiqlal Bəyannaməsi”ndən –
“Əqdnamə”dən də göründüyü kimi, bu
möhtəşəm tarix xalqımızın müstəqillik

amalını daha da gücləndirib. XX əsrin
sonunda yenidən müstəqilliyinə
qovuşan Azərbaycan öz suverenliyini
qoruyub saxlamağı baca rıb. Ümummilli
lider Heydər Əliyev Azərbaycan
dövlətçiliyinin qorunması üçün qətiyyətli
tədbirlər görüb, ölkədə davamlı ictimai-
siyasi sabitliyi bərqərar edib. Ulu öndər
Heydər Əliyevin şah əsə ri olan müasir
müstəqil Azərbaycan dövləti sürətli
inkişaf yoluna qədəm qoyub. Şərqdə ilk
demokratik respublika olan Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti XX əsrin sonunda
yenidən istiqlaliyyətinə qovu şan müs -
təqil Azərbaycanın şərəfli tari xin də
böyük mərhələnin başlanğıcını qoyub.
Xalqımız Azərbaycan Xalq Cüm hu -
riyyətinin yarandığı bu şərəfli tarixi - 28
Mayı Respublika Günü kimi qeyd edir.

Prezident İlham Əliyev və xanımı, bir-
inci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin
sədri Mehriban Əliyeva “Bakı-2015”
Əməliyyat Komitəsinin baş
ofisində yaradılan şəraitlə tanış
olublar.

Azərbaycanın gənclər və
idman naziri, “Bakı-2015” birinci
Avropa Oyunları Əməliyyat
Komitəsinin baş icraçı direktoru
Azad Rəhimov və əməliyyatlar
üzrə baş direktor Saymon Kleq
ofisdə yaradılan şərait barədə
dövlətimizin başçısına və xanımı-
na məlumat verdilər.

Bildirildi ki, Bakıda keçiriləcək
birinci Avropa Oyunlarına hazırlıq
üçün cəmi iki il yarım vaxt ayrıl-
masına baxmayaraq, Azərbay-
canın birinci xanımı Mehriban
Əliyevanın sədrlik etdiyi Təşkilat
Komi təsinin, eləcə də Əməliyyat
Komitəsinin səmərəli fəaliyyəti
nəticəsində yarışların yüksək səviyyədə
keçirilməsi üçün görülən işlər artıq başa
çatmaq üzrədir. Birinci Avropa Oyunları
ilə əlaqədar bütün nəqliyyat, qeydiyyat,
informasiya, təhlükəsizlik və digər
əməliyyatlar bu mərkəzdən idarə olu-
nacaq. Mərkəzdə yerli və xarici mütəxəs-
sislərin yüksək səviyyədə xidmət göstər-
mələri üçün hər cür şərait yaradılıb.
Ümumilikdə, Komitədə yerli və xarici
mütəxəssislərdən ibarət 1500-ə yaxın
işçi çalışır.

Atletlərə xidmət və idman şöbəsi ilə
tanışlıq zamanı bildirildi ki, Oyunlarda
iştirak edəcək bütün idmançıların,
məşqçilərin yerləşməsi və lazımi idman
avadanlığı ilə təmin edilməsi, həmçinin

onların təmsil olunduqları ölkələrin Milli
Olimpiya komitələrinin rəsmilərinin
qarşılanması və yerləşdirilməsi buradan

idarə ediləcək.
Texnoloji Əməliyyatlar Mərkəzi və

texnoloji dəstək şöbəsi də birinci Avropa
Oyunlarına tam hazırdır. Oyunların keçir-
iləcəyi bütün obyektlərdə istifadə
ediləcək texnoloji avadanlıq və Oyun-
ların yayımı da buradan idarə olunacaq.
Bütün bu işlər Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi ilə birgə aparılır.

Dövlətimizin başçısı və xanımı birinci
Avropa Oyunlarının keçiriləcəyi məkan-
lar və ümumi marşrutun əks olunduğu
xəritə ilə də tanış oldular. Oyunlar
zamanı təhlükəsizlik məsələləri də yük-
sək səviyyədə həyata keçiriləcək.

Birgə Təhlükəsizlik Əməliyyatları
Mərkəzi ilə tanışlıq zamanı məlumat ver-
ildi ki, ilk Avropa Oyunlarında qitə

ölkələrindən minlərlə idmançı bu təd-
birdə iştirak edəcək. Atletlərlə birgə
Oyunları izləməyə gələcək çoxlu sayda

tamaşaçı və turist axını da gözlənilir. Ən
əsası isə həmin idmançıların və
tamaşaçıların təhlükəsizliyinin təmin
edilməsidir. Ümumilikdə, həm yarışların
keçiləcəyi arenalarda, həm də Avropa
Oyunlarına daxil olan marşrutlar üzrə
2400 kamera quraşdırılıb. Bütün təhlükə-
sizlik tədbirləri də bu Mərkəzdən idarə
ediləcək. Burada hüquq mühafizə orqan-
larının hər birindən nümayəndələr ola-
caq. Bütün bunlar Avropa Oyunları ilə
bağlı ölkəmizə gələn qonaqların rahat -
lığını təmin etmək baxımından önəmlidir.
Prezident İlham Əliyev və xanımı
Mehriban Əliyeva Oyunlar Əməliyyatları-
na Dəstək Mərkəzi ilə tanış oldular. Bura-
da birinci Avropa Oyunları Əməliyyat
Komitəsinin bütün şöbələrinin rəhbərləri

fəaliyyət göstərəcəklər. Əməliyyatların
yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi
üçün mərkəz 24 saat işləyəcək. Artıq ilk

Avropa Oyunlarının açılışına az
vaxt qalıb. Çox qısa müddətdə
görülən işlər bir daha təsdiqləyir
ki, ilk Avropa Oyunlarının Bakıda
keçirilməsi ölkəmizdə yaşanan
Olimpiya hərəkatına verilən
dəyərin təzahürüdür. Bu
möhtəşəm hadisə həm də Azər-
baycanda idman sahəsində
yaşanan inkişaf proseslərinə
beynəlxalq miqyasda göstərilən
marağın nümunəsidir. Son
dərəcə maraqlı, qədim tarixi və
zəngin mədəni dəyərləri olan
Azərbaycanın Avropanın həy-
atında baş verəcək ilk belə
hadisəyə ev sahibliyi etməsi təbii
ki, həm də son illərdə ölkəmizin
idman sahəsində qazandığı

uğurlardan qaynaqlanır. Bu, bir daha təs-
diqləyir ki, dörd ildən bir keçiriləcək
Avropa Oyunlarının standartları məhz
Azərbaycanda müəyyən olunacaq.

İyunun 12-dən 28-dək keçiriləcək bir-
inci Avropa Oyunlarında 49 ölkədən
6000-dən artıq atlet idmanın 20 növü
üzrə mübarizə aparacaq. İlk Avropa
Oyunları Bakıda 21 məkanda keçir-
iləcək. Avropa Oyunları Əməliyyat Komi -
təsinin baş ofisində yaradılan şərait bu
idman tədbirinin yüksək səviyyədə keçir-
iləcəyinə bir daha təminat verir.

Prezident İlham Əliyevə və xanımı
Mehriban Əliyevaya Oyunlarda Azərbay-
can idmançılarının istifadə edəcəkləri
geyimlər barədə də məlumat verildi.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

Prezident İlham Əliyev Misir Ərəb
Respublikasının Cənubi Sinay əyalətinin
qubernatoru Xaled Foudanın başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı qubernator
Xaled Foudanın rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyətinin Azərbaycana
səfərinin uğurlu olacağına və ölkəmizlə
yaxından tanışlıq üçün yaxşı imkan
yaradacağına əminliyini bildirdi. Prezi-
dent İlham Əliyev ölkələrimiz arasında
həm ikitərəfli, həm çoxtərəfli və eləcə də
regionlararası əməkdaşlıq əlaqələrinin
yüksək səviyyəyə qaldırılmasının önəmi-
ni vurğuladı və bu əlaqələrin inkişaf
etdirilməsinin daim diqqət mərkəzində
saxlanılmasının zəruriliyini bildirdi.
Xalqlarımızın bir-birinə böyük rəğbət
bəslədiyini deyən dövlətimizin başçısı

əməkdaşlığımızın yeni istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsi baxımından da

səfərin əhəmiyyətini qeyd etdi.
Cənubi Sinay əyalətinin qubernatoru

Xaled Fouda Misir Ərəb Respublikasının
Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisinin salam-

larını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O,
28 May - Respublika Günü münasibətilə

dövlətimizin başçısını təbrik etdi. Xaled
Fouda Azərbaycana ilk dəfə səfər etməs-
inə baxmayaraq, artıq ölkəmizdə gedən
sürətli inkişaf proseslərinin onlarda dərin

təəssürat yaratdığını dedi. Misirli qonaq
Azərbaycanın regionda aparıcı ölkə
olduğunu qeyd edərək Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin dünyada
dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialo-
qun genişləndirilməsi, regionda sabitliyin
və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi
işində mühüm rol oynadığını vurğuladı.
Birinci Avropa Oyunlarının ilk dəfə olaraq
Azərbaycanda keçirilməsini yüksək
qiymətləndirən Xaled Fouda 2017-ci ildə
İslam Həmrəylik Oyunlarının ölkəmizdə
keçirilməsi ilə bağlı qəbul olunmuş
qərarın önəmini də vurğuladı.

Dövlətimizin başçısı Prezident
Əbdülfəttah əs-Sisinin salamlarına görə
minnətdarlığını bildirdi, onun da salam-
larını Misir dövlətinin başçısına çatdır-
mağı xahiş etdi. president.az

İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılmış abidəni ziyarət edib

İlham Əliyev birinci Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin baş ofisində yaradılan şəraitlə tanış olub

İlham Əliyev Misirin Cənubi Sinay əyalətinin qubernatorunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
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Peşmərgə qüvvələri İraq Müdafiə naziri
Xalid Ubeydinin çağırışına rədd cavabı verib.
Axar.az xəbər verir ki, peşmərgə qüvvələrinin
baş qərargahından verilən məlumatda

bildirilir ki, kürd qüvvələri İraq ordusu ilə birgə
Ənbar vilayətindəki əməliyyatlarda iştirak
etməyəcək. Rudav-ın məlumatına görə, kürd
rəhbərliyi İŞİD-lə mübarizədə İraq ordusunun
kifayət qədər güclü olduğunu və heç bir
dəstəyə ehtiyacı olmadığını açıqlayıb. Xatır-
ladaq ki, İraq Müdafiə naziri Xalid Ubeydi bir
müddət öncə İŞİD-in işğal altındakı saxladığı
Ramadini azad etmək üçün peşmərgə
qüvvələri ilə əməkdaşlıq etməyə hazır
olduqlarını bildirimişdi.

Qərb İraqı bölür: Kürdlər
üçün Ərbil nümayəndəliyi

Avropa Birliyi (AB) İraq Kürdüstan Mux-
tariyyətinin mərkəzi Ərbildə nümayəndəlik
açacaq. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə AB-
nin İraqdakı səfiri Yana Hybaskova Kürd

Regional Rəhbərliyinin sədri Məsud Bərzani
ilə görüşdə məlumat verib. O, AB-nin kürd
bölgəsi ilə sıx əlaqədə olmaq istədiyini
bildirib: “AB kürd bölgəsi ilə əlaqələrini inkişaf
etdirmək istəyir. Bunun üçün də ilk addım
olaraq, Ərbildə nüma yəndəlik açılacaq. İraq-
da insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırıl-
ması üçün əlimizdən gələni edəcəyik”.

K ü r d  m ü g ə n n i d ə n  
İ Ş İ D - ə  y e n i  b o m b a  

Kürd müğənni Helen Abdulla İŞİD terror
təşkilatına qarşı maraqlı bir klip çəkdirib.
Publika.az xarici mediaya istinadən xəbər
verir ki, “İnqilab” adını verdiyi yeni klip “kürd

torpaqları”nda İŞİD ilə aparılan döyüşdən
bəhs edilir. Klipdə tankın içindəki mərminin
üzərinə qırmızı rənglə ingilis dilində “İnqi-
lab” sözü yazan Helen Abdulla daha sonra
fişəngi İŞİD silahlılarının üzərinə atır. Hazır-
da 26 yaşında olan və İraqdan 18 yaşında
ikən ABŞ-a köçən Helen Abdulla həyatına
təhlükə olsa da geri dönüb. O, daha əvvəl
çəkdiyi erotik məzmunlu klipə görə İŞİD
tərəfindən ölümlə təhdid olunmuşdu.

PKK ilə kürd silahlı ları  
arasında qarşıdurma baş verib

İraqda Kürdüstan Demokrat Partiyası -
nın (KDP) silahlıları ilə PKK terror təşkilatı
üzvləri arasında qarşıdurma yaranıb. İddi-
aya görə, KDP silahlıları ilə PKK-çılar ara -
sında mayın 28-də gecə baş verən qarşı-
durma nəticəsində bir KDP silahlısı yara -
lanıb. Atışma İran sərhədinə yaxın Helgurt
dağında başlanıb. 

“Kürdüstan siyasi münaqişələrin həll
ediləcəyi bir meydan deyil. Hər kəs

bunu çox yaxşı bilmə-
lidir”. Axar.az xəbər verir
ki, bu açıqlama ilə İraq
Kürd Regional Rəhbər-
liyinin başçısı Məsud
Bərzani çıxış edib. O,
PKK ilə İran Kürdüstan
Demokratik Partiyası
(İKDP) arasındakı qarşı-
durmaları qına yıb: “Kür -
düstan siyasi münaqi -

şələrin həll edilə cəyi bir meydan deyil.
Hər kəs bunu çox yaxşı bilməlidir. Mən

tərəfləri məsə ləni böyütməməyə çağırı -
ram. Bu münaqişələr kürdlər üçün inti-
hardır və heç kim bundan bir şey qazan-
maz. Problemlər dialoq, müzakirə və
qarşılıqlı anlayışla həll olunmalıdır. Bu
cür qarşıdurmalar Kürdüstan xalqının
dincliyini pozur və gələcəyə dair
ümidlərini zəiflədir”. Qeyd edək ki, PKK
ötən gün İran Kürdüstan Demokrat Par-
tiyasının peş mər gələrinə hücum edib. 

Hadisə İran-İraq sərhədindəki Kele -
şin bölgəsində qeydə alınıb. Hücum
nəticəsində 2 peşmərgə ölüb.

“Əgər arxamda dayansanız, elə bu
gün müstəqillik elan etməyə hazıram”.

Axar.az xəbər verir ki, bu açıqlama
ilə İraq Kürd Regional Rəhbərliyinin
sədri Məsud Bərzani çıxış edib. Kürdüs-
tan parlamentinin sədri Yusuf Məhəm-
məd, vitse-spiker Rəsul Əli, baş nazirin
köməkçisi Kubat Talabani, siyasi partiya
rəhbərləri, türkmanlar, xristianlar və
digər azlıq nümayəndələri ilə görüşən

Bərzani onlardan
dəstək gözlədiyini
bildirib: “Əgər mənə
dəstək verib yanım-
da olsanız və aranız-
da olan problemləri
həll etsəniz, elə bu
gün müstəqillik elan
etməyə hazıram”.
Bərzani həmçi nin

ABŞ-ın kürdlərin müstəqilliyinə dəstək
verdiyini də xatırladıb. 

Türkiyədə gələn ay keçiriləcək parla-
ment seçkiləri öncəsi prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın təbliğat kampaniyası
zamanı əlində Quranla və dua mərasimi
zamanı ağlayan yerdə şəkilləri yayılıb.
Bu isə müasir Türkiyənin banisi
Mustafa Kamal Atatürkün dünyəvi
ənənələrinə zidd adlandırılaraq, müx-
alif siyasət çilərin kəskin tənqidi ilə
üzləşib. Türkiyə siyasətində din
həmişə rol oynayıb. İslamçılar və mil-
lətçilərin dindən əvvəllər də simvolizm
kimi istifadə etməsi ordunun çevriliş
etməsinə yol açmışdı. 1970-ci illərdə
Süleyman Dəmirəlin başçılıq etdiyi
Ədalət Partiyası hakim partiyanı
Quranın nüsxələrini partiya simvolu kimi
paylamasına kəskin reaksiya göstərib.

Ərdoğanın Ədalət və İnkişaf Par-
tiyası (AKP) isə müxalif siyasətçilərə
qeyri-müsalman damğası vurub.

Ərdoğan üçün parlament seçkilərinin
nəticəsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Belə ki, o, parlamentə əsaslanan höku -
mətin prezidentin hakimiyyətinə ver-
ilməsi üçün konstitusiyada dəyişiklik
etməyə çalışır. Bunun üçün ona parla-
mentdə əksəriyyət əldə edilməsi çox
vacibdir. Keçən həftə kürdlərin əksəriy -
yət təşkil etdiyi Batman və Siirt şəhər-

lərində keçirilən seçkiqabağı kam-
paniyaları zamanı Ərdoğan Quranın
kürd dilindəki nüsxəsini qaldırıb. Qura -
nın kürd dilinə tərcüqməsi 5 il vaxt

aparıb. Quranın kürd dilinə ilk rəsmi tər-
cüməsini kürdlərə təqdim edən prezi-
dent Türkiyənin cənub-şərq regionunda
hakim partiyaya seçkilərdə Xalq De -
mok rat Partiyasının böyük təhlükə təşk-
il etməsinin dinlə heç bir əlaqəsi
olmadığını deyib. HDP Ərdoğanın kon-
stitusiya islahatlarına ən böyük maneə
ola bilər. Partiya parlament seçkilərində
10 faiz səs qazansa, konstitusiyada
dəyişiklik planına qarşı çıxa bilər.

Ərdoğan Cümhuriyyət Xalq Par-
tiyasını dini etinasızlıqda günahlandırır.
Partiyanın lideri Kamal Kılıncdaroğlu
xalqın dini dəyərləri və milyonlarla

insanın müqəddəs kitabı olan Qurandan
istifadə etməsini tənqid edib.

Bu gün Adana və Mersində HDP-nin
qərargahlarında partlayışlar bir neçə

adamın yaralanmasına səbəb olub.
Partiya hökumətin hücumları qına-
masına baxmayaraq, Ərdoğan və
onun hakim partiyasının hücumların
məsuliyyətini daşıdığını bildirib.

Keçən həftə Türkiyə prezidenti və
birinci xanım Əminə Albaniya səfəri
zamanı məsciddə dini şeir oxunarkən
ağlamışdı. Bu yaxınlarda Ərdoğan
Çanaqqala zəfərinin 100-cü ildönü -
mündə də şeir oxuyub. Dövlətə məx-

sus televiziya kanalları onun şeir oxu-
masını dəfələrlə təkrar edib. Ərdoğanın
seçki ittihamlarından biri onun Qərbi
islamafobiyada günahlan dırmasıdır.

Bu yaxınlarda Türkiyənin dövlət
başçısı Qərbə qarşı hücumlarının
birində Avropa İttifaqını Misir prezidenti
Məhəmməd Mursinin ölüm hökmünə
lazımi reaksiya göstərməməkdə ittiham
edib. Prezidentin seçkiqabağı kam-
paniyalrının tənqidçiləri iyunun 7-də
keçiriləcək seçkilərdən sonra hakim par-
tiyanın daha artıq islamçılıq yolu ilə
ölkəni idarə edəcəyi barədə xəbərdar-
lıqla çıxış edir.

Amerikanın nüfuzlu nəşrlərindən
olan “Wall Street Journal” Osmanlı

imperiyasından sonra yaradılan süni
sərhədlərin dağılmaq üzrə olduğunu

yazıb. Publika.az xəbər verir ki, qəzet
məqaləsində müstəqil Kürdüstanın da
yaxın zamanlarda qurulacağını qeyd
edib. Məqalədə 4 hissəli Kürdüstanla
yanaşı, İraq və Suriyada məzhəb qarşı-
durmaları nəticəsində yarana biləcək
Ələvistan, Xəlifəlik və İraq şiə dövlətləri
kimi bir çox yeni güc mərkəzinin adı
çəkilib. Süni sərhədlərin ömrünün başa
çatdığını qeyd edən Amerika nəşri
Suriya və İraqa keçən əsrin əvvəllərində
verilən şəklin də saxlanılmasının
mümkün olmayacağını vurğulayıb.
Məqalədə bildirilir ki, İŞİD məhz bu süni

xəritələrin nəticəsi olaraq ortaya çıxıb.
“Wall Street Journal”ın yazdığına

görə, Osmanlı ilə imzalanan "Sevr"
anlaşması müstəqil Kürdüstan dövlətini
əhatə etsə də, razılaşmanının bu müd-
dəası yerinə yetirilməyib. Məqalədə
Orta Şərq üzrə analizləri ilə tanınan
Karim Sadjapourun “Qarşıdakı 20 il
ərzində Kür düs tan adlanan bir dövlət
yaranmazsa, çox böyük bir sürpriz olar”
sözlərinə yer verilib. Kürdlərin Türkiyə,
İraq, İran və Suriyada yaşadığını qeyd
edən yazar “kürdlər onsuz da İraq
hökumətinin çətiri altında  virtual
müstəqilliyini yaşayır. Hazırda da
Suriyada üç kanton qurub lar” yazıb.

Türkiyə Xalqların Demok -
ratik Partiyası (HDP)
hakimiyyəti yeni bir böhranla
hədələyib. Publika.az Türkiyə
mediasına istinadən xəbər
verir ki, HDP-li millət vəkili
Pervin Buldan partiyanın
seçki baryerini keçə bilmə -
yəcəyi halda yeni bir böhran
yaranacağını bildirib.

O, xüsusilə Hakkari,

Diyarbəkr və Şırnak vilayət -
lərində insanların bu vəziy -
yəti qəbul etməyəcəyini söy -
ləyib. “Seçki baryerini keçə
bilməyəcəyimiz yeni böhran
anlamına gələcək. Məsələn,
Hakkari 3 millət vəkili çıxarar.
Seçicilərin isə 90 faizi HDP-
yə səs verir. Seçki baryerini
keçməyəcəyimiz halda nami -
zədlərimizin əvəzinə AKP-nin

namizədləri parlamentə ge -
də  cək. Hakkari xalqı qəbul
etməz. Mən də qəbul etmə -
rəm. Eyni zamanda, Diyar -
bəkr və Şırnakdakı seçici də
bunu qəbul etməz. Bununla
da yeni böhran yaranar və
növbədənkənar seçkilərinə
gedə bilərik”, - İstanbulun 3-
cü bölgəsindən millət vəkilliy-
inə namizəd olan Pervin Bul-

dan deyib. Qeyd edək ki,
Türkiyədə seçki baryeri 10
faiz müəy yən edilib.

“Kürdüstan siyasi münaqişələrin həll ediləcəyi bir meydan deyil”

Ərdoğanın seçkiqabağı kampaniyası tənqidlər hədəfində

“Wall Street Journal”: “Müstəqil Kürdüstana az qaldı”

Kürd partiyası Ankaranı yeni böhranla hədələdi

Bərzani kürd dövləti ilə bağlı son nöqtəni qoydu

Kürdlər İraqın təklifini rədd etdi
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(Əvvəli ötən sayımızda)
Məhəmməd Dəbilə qayıtdıqdan

sonra yeni bir hücuma məruz qalır. Bu
dəfə Ermənis tan çarı Aşot ibn Abbas
Dəbilə hücum edir.  Aşot Gürcüstan və
Ermənistanın digər hissəsində hökmran-
lıq edir və şahənşah titulu daşıyırdı. 951-
ci ildə atası Abbas öldükdən sonra o,
hakimiyyətə keçmişdi. (Brosset. Histoire
de l Armenie. 1847, p. 478-481). Aşot öz
hakimiyyətini Syuni vilayətinə də qəbul
etdirmək istəyirdi. (Vardan. Göstərilən
əsəri. səh. 114. Vardanın yazdığına görə
Aşot 978-ci ildə ölmüş, onun Sumbat,
Qağik və Qurgen adlı üç oğlu qalmışdı.
O, 985-ci ildə öləndən sonra hakimiyyətə
Qağik keçmişdi. Qağik Syuni çarı Saakın

qızı ilə evlənib, onunla qohum olmuşdu.
). O, Dəbili tutmaq arzusu ilə qoşun
toplayıb Məhəmmədin üstünə hücum
çəkmişdi. Aşotla Məhəmməd arasında
baş verən müharibədə Məhəmməd
qələbə çalır. Aşotun qoşunları qaçmağa
üz qoyur. Məhəmmədin süvariləri onları
təqib edərək böyük qənimətlə qayıdırlar.
bu qələbədən sonra Məhəmmədin
vəziyyəti yaxşılaşır. (V. Minorski. Şəd-
dadilər, səh. 4). o, Dəbilin mühafizəsinə
çox əhəmiyyət verirdi. Dəbili mühafizə
etmək üçün o deyləmlilərdən də istifadə
edirdi. Lakin bu deyləmlilər sonra ona
xəyanət etmişdilər. 342(953/4)-ci ildə
Salar Mərzuban həbsdən qaçaraq Ərdə-
bilə gəldikdə birinci olaraq Deysəm ibn
İbrahimin təhlükəsini yox edir və 343
(954/5)-cü ildə Dəbili tutmaq üçün
Məhəmmədin üstünə deyləmi süvar-
ilərindən ibarət qoşun göndərir.
Mərzuban tərəfindən göndərilən qoşun-
lar Dəbili mühasirə etdikləri zaman bura-
da olan deyləmilər Məhəmmədə xəyanət
edərək Mərzubanın qoşunlarına kömək
edirlər. Məhəmməd sərvətlərini götürüb,
yaxın adamları ilə Busfurrcan (Vaspu-
rakan) hakiminin yanına gedir və orada
özünə sığınacaq axtarır. Beləliklə, o
Dəbil hakimliyindən əl çəkir. Məhəmməd
Busfurrcan hakiminin razılığı ilə ailəsini,
uşaqlarını və şeylərini onun yanında
qoyub kömək almaq məqsədilə Rum
padşahının yanına gedir.  Lakin ondan
heç bir kömək ala bilməyən Məhəmməd
geri qayıdır və 344 (955/6)-cü ildə ölür.
(V.  Minorski .  Şəddadilər, səh. 6 ).
Məhəmməd ibn Şəddad öldükdən sonra
onun Ləşgəri Əbülhəsən Əli,  Mərzuban
və Fəzl adlı üç oğlu qalmışdı.  Onların
əlindən Dəbil şəhərinin çıxmasına bax-
mayaraq Ləşgəri 344 (955/6)-cü ildə öz

tayfalarının başçısı keçir və həmin ildə
Dirzur (Veyzur) hakiminin yanına
gedərək 354 (965)-cü ilə qədər onun
yanında qalır. Ləşgərinin kiçik qardaşı
Fəzl isə Diyarbəkirə Seyfəddövlə əl-
Həmdaninin qulamı Seyfinin yanına
gedir. 356 (966/7)-cı ildə Seyfi
Diyarbəkrdən öz ağası tərəfindən qovul-
duğu üçün Fəzl qardaşlarının yanına
qayıdır. Lakin o qardaşlarının yaında
uzun müddət qala bilməyib Azərbaycan
hakimi İbrahim ibn Mərzubanın yanına
gedir, oradan da öz xidmətçiləri və
adamları ilə bərabər Gəncəyə gəlir(Yenə
orada, səh. 7-8).  O zaman Gəncə
Salarilər dövlətinin tərkibində idi.
Gəncəni Salarilər dövlətinin hakimi Əli

ət-Tazi adlı bir nəfər idarə edirdi.  Ət-Tazi
Gəncəyə gələn Fəzli olduqca yaxşı
qəbul etmişdi. Hətta ət-Tazi Salar
İbrahimə yazaraq Fəzlə şəhərin
gəlirindən xüsusi maaş təyin etmək
istəyirdi. Fəzl öz adamları ilə şəhəri
mühafizə edirdi. Çünki bu zaman köçəri
və sair tayfalar Gəncəyə tez-tez basqın
edirdilər. V. Minorskinin yazdığı qeydə
görə siyavurdilər Şəmkür, Ağstafa və
Tovuz çayları yaxınlığında, Gəncədən
Tiflisə gedən yolun ətrafında yaşamış və
Gədəbəy tərəfdə mis çıxarmaq və s. ilə
məşğul olmuşlar. (V. Minorski. Qafqaz
tarixi haqqında etüdlər. səh. 26). V.
Minorskinin fikrincə, siyavurdilər əd-
Dudanilərin qalıqlarıdır. Onlar Şimali
Dağıstanda Alan keçidinə yaxın Andi
–Göysu yaxınlığında yaşayaraq həmişə
Alazan tərəfə basqın edirdilər. (Yenə
orada, səh. 75, 76). Bəlazuri yazır ki,
Ənuşirvan Arranda Şəkin, Kəmibran və
əl-Dudaniyə keçidini düzəltdi. Dudanilər
tayfası Dudin ibn Əsəd Xüzeymə əl-
Dərzuqiyə nəslindən əmələ gəlmişdir.
(Baladzori. Kitab futuh al-Buldan. Liber
expugnations regionum Ed. M. J. de
Goeje, Leiden 1870, səh. 194-195).
Məsudi yazır ki: “Dudanilər Qafqaz sıra
dağlarının şimal qismində ləkzlərlə
yanaşı yaşayırlar. Onlar bütpərəsdirlər.
Şirvana tabe deyildirlər. ” (Məsudi.
Mürüc əz-zəhəb.  Paris 1861, 1877, II
cild. səh. 56). Bəlazuri və Məsudinin bu
məlumatından aydın olur ki, dudanilər
Şimali Dağıstanda “Sahibi Sərir” (taxt-
tac sahibi) torpaqlarında yaşamış və
Qafqaz sıra dağlarında bunların adına
olan keçidi aşaraq hələ çox qədimdən
Azərbaycan basqın edirdilər. X əsrdə
bunların qalıqları , Münəccimbaşının
göstərdiyi kimi, ”siyavurdiyə” adı ilə

Şəmkür yaxınlığında məskən salmışdı.
400 süvaridən ibarət siyavurdilər Gəncə
darvazası qarşısına gələrək şəhərə
basqın etmək istəyirdilər. (V. Minorski.
Şəddadilər, səh. 7) Gəncə hakimi Əli ət-
Tazi belə bir təhlükəli dövrdə Fəzl ibn
Məhəmmədə müraciət edərək, düşmən-
ləri qovmaq üçün ondan kömək istədi.
Münəccimbaşı yazır ki, bu zaman Fəzl
öz adamları ilə basqınçıların üstə getdi,
onlarla şiddətli vuruşdu. basqınçıları
qaçmağa məcbur etdi və onları bir qədər
təqib edərək salamat geri qayıtdı. (Yenə
orada. ).  Şəhər əhalisi bu hadisədən
sonra Fəzlə arxalanaraq ona hörmət
etməyə başladı. Beləliklə Fəzl 359
(969/70) –cu ilə qədər Gəncədə yaşadı.
Lakin o, Gəncədən Ərdəbilə getmək
istədiyi zaman Gəncə hakimi onun qar-
daşlarının yanına getməsini və qar-
daşların birinin Gəncəyə sahiblənməsini
Fəzlə məsləhət gördü. Fəzl bu fikrə meyl
göstərdi. O, qardaşı Ləşgəriyə çapar
göndərərək, onu bu xəbərlə tanış edib,
Gəncəyə dəvət etdi. Lakin bu xəbər
Ləşgərini qəzəbləndirdi və qardaşını
təqsirləndirərək onun dəvətini qəbul
etmədi. Fəzl qardaşını Gəncəyə gətir-
mək üçün hiyləyə əl atdı. Öz xidmətçisi-
ni Ləşgərinin yanına göndərib bərk xəstə
olduğunu ona xəbər verdi və Gəncəyə
gəlməsini xahiş etdi. Qardaşının xəstə
olduğunu eşidən Ləşgəri öz xidmətçiləri
ilə bərabər təcili yola düşdü. . Lakin
Gəncəyə yaxın kəndlərin birində daya-
naraq, öz xidmətçilərindən birini Fəzlin
yanına göndərdi. Fəzl isə qardaşını
qarşılamağa getdi. Münəccimbaşının
“Cami əd-düvəl” əsərinin “Şəddadilər”
fəslində yazılır ki, qardaşlar görüşdülər
və ağlaşdılar. Ləşgəri Fəzldən soruşdu
ki, indi sən yaxşısan, ancaq de görək
bizim ürəyimizə belə bir yara vurmağa
səni hansı ağılsız vadar etmişdir. Fəzl
ona cavab verdi ki, şəhərin əhalisi öz
aralarında razılaşaraq öz xahişləri ilə
bizə tabe olurlar. (V. Minorski. Şəd-
dadilər, səh. 14).  “Şəddadilər” fəslində
iki qardaş arasında gedən söhbət dialoq
şəkilində qeyd olu nur. Burada göstərilir
ki, Ləşgəri qardaşının yuxarıda dediyi
sözlərə etiraz edərək deyir: “Ey mənim
qardaşım sən bilirsən ki, Dəbildə bizim
atamız necə etdi. Biz iyirmi ildir ki,
dünyanı dolanırıq, heç bir yerdə bizi
qəbul etmirlər, biz yeməkdən zövq
almırıq, əgər biz bu ölkəyə getsək onun
sahibi ilə birləşməliyik, o zamzn bizi
mühasirə edib kiçik bir dəstə olduğumuz
üçün məhv edə bilərlər. Bizi onun
əlindən kim qurtara bilər. Belə şəraitdə
bizə verilən bir çox vədlər də yalan ola
bilər. Biz, artıq bundan dərs almışıq,
onlar bizim üçün kifayətdir”.  Fəzl qar-
daşının cavabında deyir : “Adamın vəz-
ifəsi yüksək məqsədlərə çatmaq üçün
çalışmaqdır, əgər o öz məqsədinə
çatarsa arzularını həyata keçirər. Əgər
onun hərəkətləri məqsədə çata bilməzsə
bu onun üçün eyib deyildir”. (Yenə
orada, səh.  14-15). Ləşgəri qardaşının
fikirlərini bəyəndi və onun xahişini qəbil
etdi. Fəzl isə geri qayıdib Gəncə dar-
vazasına gəldi, şəhərin başçılarını topla-
yaraq onların andını təkrar etdirdi. Bu
zaman şəhər rəisi tacir Yusif əl-Qüzzaz
idi. (Yenə orada, səh. 15). Fəzl Yusif əl-
Qüzzaz və onun tərafdarları ilə saziş
bağladı. Onlar and içdilər ki, əgər Ləş -
gəri və Fəzl şəhərə girmək üçün hərəkət
etsələr, o zaman darvazanı onların
üzünə açacaq və Salarilərin şəhərdə
olan valisini həbs edərək onlara verəcək-
lər. Onların arasında şəhəri təslim etmək
üçün bağlanan saziş qurtardıqdan sonra
Yusif əl-Qüzzaz şəhərin igid gənclərini

çağırıb onları silahlandırdı və valinin
sarayına gedib orada valini həbs etdilər.
(V. Minorski. Şəddadilər, səh. 15). Bunlar

sonra şəhər darvazasını açdılar, Ləşgəri
ibn Məhəmməd şəhərə daxil olaraq öz
yerini və əmirlik taxt-tacını tutdu. (Yenə
orada). Beləliklə, Əbülhəsən Əli Ləşgəri
360 (970/1) –cı ildən Gəncədə müstəqil
hakimiyyətə başladı. (Yenə orada).
Münəccimbaşı vasitəsilə bizə çatan
əsərlərdə o zaman öldürülən Gəncə val-
isini adı çəkilmir. Lakin Vardan əsərinin
sonunda yazır ki: “Sonralar
onlar(Məhəmmədin oğulları-M. Ş. )
Gəncə əmiri Əl-Əzizlə qohum oldular,
onu öldürdülər, Gəncəni tutdular və ona
sahib oldular. Böyük oğlu
Parzuan(Məhəmmədin böyük oğlu
Ləşgəri idi, səhv olaraq burada ikinci
oğlunun adı Parzuan (Mərzuban)
yazılmış dır. ) tezliklə öldü, onun yerinə
Salardan Bərdəni və Şəmkürü alan
ortancıl qardaş Lelkari(Ləşgəri) keçdi”.
(Vardan. Göstərilən əsəri, səh. 125) Var-
danın bəzi səhvləri və dolaşıq halda
verdiyi məlumatından aydın olur ki,
Gəncədə öldürülən Salarilər dövlətinin
əmiri əl-Əziz adlı şəxs imiş, bundan
başqa aydın olur ki,  Ləşgəri Gəncədə
hakimiyyət başına keçdikdən sonra
Bərdə və Şəmkür şəhərlərini salarilərdən
almışdır.  Münəccimbaşı göstərir ki,

Ləşgərinin Gəncədə hakimiyyət başına
keçməsi Ərdəbildə İbrahim ibn mərzu -
bana yetişdikdə o, 361 (971/2)-ci ildə qo -
şunla hərəkət edib. 

Gəncəni mühasirə etdi, Ləşgəri ilə
vuruşdu, elə bir hadisə baş verdi ki, onu
uzun zaman danışmaq la zım gəldi.
İbrahim qələbə çala bilmə diyini gördük -
də Ləşgəri ilə saziş bağla yıb. Gəncə dar-
vazasından Ərdəbilə qayıtdı. 

ŞƏDDADİ KÜRD DÖVLƏTİ
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28 may 2015-ci il tarixdə saat 11-00-
da Daşkəsən rayonunda 28 May

Respublika günü münasibətilə keçirilən
ümumrayon tədbirinə daşkəsənlilər ciddi
hazırlıqla gəlmişdilər. Belə ki, rayon İcra
Hakimiyyəti Başçısının təsdiq etdiyi təd-
birlər planına uyğun olaraq, idarə, müəs-
sisə və təşkilatlarda, inzibati ərazi dairəsi
üzrə nümayəndəliklərdə, ümumtəhsil
məktəblərində, mədəni-maarif müəsis-
sələrində toplantılar, dəyirmi masalar,
bilik yarışları təşkil olunmuş, dinləmələr
aparılmışdır. Ümumrayon tədbirində
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
məsul işçiləri, YAP fəalları, rayonun
idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri və
rayon ictimaiyyəti iştirak edirdi.

Tədbiri giriş nitqi ilə açan Daşkəsən

Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı cənab
Əhəd Abıyev Azərbaycan Xalq

Cümhuriyyətinin yaranmasını tarixi
keçmişimizin şanlı səhifələrindən
biri kimi qiymətləndirdi. Qeyd etdi
ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
23 aylıq ömrü ərzində bir çox
sahələrdə həyata keçirdiyi islahat-
larla Azərbaycan tarixində mühüm
bir mərhələnin əsasını qoydu.
Demokratik dövlət quruculuğu,
eləcə də digər sahələrdə atdığı
əhəmiyyətli addımlarla qısa müd-
dətdə xalqımızın tarixində silinməz
iz buraxdı, milli dövlətçilik
ənənələrinin bərpası işində vacib
rol oynadı. Azərbaycan yenidən
müstəqillik əldə etdikdən, 1991-93-

cü illərdə mövcud olan xaos və anarxiya
nəticəsində müstəqilliyimizi itirmək təh-
lükəsi ilə baş-başa qaldığı dövrdə
Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlət
quruculuğu sahəsindəki misilsiz xid-
mətləri sayəsində müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin taleyini yaşamadı və
müstəqillik yolunda dönmədən, inamla
irəlilədi. Bu gün bu siyasət Ulu öndərin
layiqli davamçısı möhtərəm Preziden-
timiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında uğurla davam etdirilir. İndi
beynəlxalq aləm müstəqilliyinin bər-
pasından sonra tarixi baxımdan ötən
qısa müddət ərzində Azərbaycanın par-

laq inkişafını və əldə etdiyi nailiyyətləri
izləyir. Məhz dünya şöhrətli prezdentimiz
cənab İlham Əliyevin müdrik siyasəti
sayəsində Azərbaycan regionda mühim
güc və cazibə mərkəzinə çevrilibdir.

Daha sonra çıxış edən natiqlər də
milli istiqlal tariximizin şərəfli səhifəsi
olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaranma tarixindən, qısa vaxt ərzində
həyata keçirdiyi islahatlardan, ölkənin
demokratikləşməsi və insan hüquqları
sahəsində atılan addımlardan, dövlətçi -
liyimizin möhkəmləndirilməsindən, müs -

tə qil ölkəmizin uğurlarından söhbət
açdılar, həmçinin demokratik cümhuriy -
yətin süqutu səbəblərinə toxundular.
Bildirdilər ki, 28 may 1918-ci il Azərbay-
can xalqının müstəqillik uğrunda
apardığı mübarizənin ən şanlı səhifə-

sidir. Müstəqilliyimizin qazanılmasında
əməyi olan istiqlal mücahidləri ən böyük
hörmət və ehtirama layiqdirlər. İkinci dəfə
qazandığımız müstəqilliyin qorunub
saxlanılmasında, dövlətimizin möhkəm-
lənməsində və dünya miqyasında tanın-
masında ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin misilsiz xidmətləri vardır. Bu gün
iqtisadiyyatımızın dinamik inkişafı,
regionda və dünyada artan nüfuzumuz,
beynəlxalq və mötəbər tədbirlərin
ölkəmizdə keçirilməsi və təşkili təməli ulu
öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan

siyasətin Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyev cənablarının uğurla davam
etdirməsinin məntiqi nəticəsidir.

Ümumrayon tədbiri Daşkəsən rayon
mərkəzində konsert proqramı ilə davam
etdirilmişdir.

Laçın rayonunun Mişni kəndindən
olan Qarabağ müharibəsi döyüşçüləri
2015-ci il 24 may tarixdə Bakı şəhəri
Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbəsində
23 ildən sonra bir araya gəldilər. Sahil
qəsəbəsində “Dörd qardaş” sarayında
baş tutan bu tədbir Vətənə qayıdış ruhu
üzərində təşkil olunmuşdu.

Azərbaycan Respublikasının suv-
erenliyi, müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü
uğrunda şəhid olmuş soydaşlarımızın
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
olunduqdan sonra tədbir açıq elan edildi.

Qeyd olundu ki, Qarabağ müha ribə -
sində Laçın rayonunun Mişni kəndindən
84 nəfər olmaqla Laçın Rayon Polis
şöbəsinin və Milli Ordunun tərkibində
Laçın, Kəlbəcər, Ağdərə, Füzuli rayonları
ərazisində amansız döyüşlərdə iştirak
etmiş, onların da iştirakı ilə Laçının 80-
dən çox, Ağdərənin Qızılqaya kəndi,
Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsi və
digər kəndləri ermənilərdən azad
edilmiş, bu döyüşlərdə onların hər biri
xüsusi  qəhrəmanlıqlar göstərmişlər.

Həmin döyüşlərdə Mişni kənd sakin-
lərindən 3 nəfəri - Ərəstun Kərimov,
Habil Həsənov, Vüqar Aslanov şəhid
olmuş, 20-dən çoxu yaralanmışdır.

Tədbirdə çıxış edən şəhid övladı
Sahil Kərimov Milli Ordunun zabiti olmuş
atası Ərəstun Kərimovun Vətən uğrunda
şəhidlik zirvəsinə ucaldığını qeyd
edərək, onun qanının yerdə qalmaya-
cağına əminliyini bildirdi.

Laçın Rayon Polis şöbəsinin tərk-

ibində döyüşən Mişni kənd sakini Zöhrab
Alıyev Fizuli rayonu ərazisində gedən
döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə Ulu
öndər Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə
“Azərbaycan Bayrağı” Ordeni ilə təltif
edilmişdir. Ayrı-ayrı döyüşlərdə düşmənə

qan udduran Laçın Rayon Polis
şöbəsinin tağım komandiri Elşad
Qarayevin xidmətləri də misilsiz olmuş-
dur. Ağır döyüşlərdə dəfələrlə qəhrəman-
lıq göstərmiş Elşad Qarayev avtomobil
qəzasında faciəli şəkildə həlak olsada
onun şücaətindən bu gün də fəxarətlə

danışılır. Bildirildi ki, işğal altında olan
torpaqlarımızın azad olunması, ölkə -
mizin ərazi bütövlüyünün qorunmasının
təmin olunması hər Azərbaycan vətən-
daşının ümdə borcudur. Bu baxımdan
Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Akif Səlimovun “Hər laçınlı ailəsindən
orduya bir zabit” devizinin əhəmiyyətini
vurğulayan döyüşçülər bu məsələ
ətrafında öz fikir və mülahizələrini
bildirmiş, bu təşəbbüsü yüksək qiymət -
ləndirmişlər. Hamılıqla vurğulandı ki,
yeniyetmə və gənclərin ali hərbi mək-
təblərə və hərbi liseylərə istiqamət -
ləndirilməsi ilə bağlı  Laçın Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Akif Səlimovun
2013-cü ildə irəli sürdüyü təşəbbüsə də
laçınlılar bu gün öz töhfələrini verirlər.

Tədbirdə iştirak edən hər bir döyüşçü
döyüş xatirələrindən danışmış, hamı bir
nəfər kimi Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyevin lazım bildiyi istənilən anda
döyüş əmrinə hazır olduqlarını qətiliklə
vurğulayaraq müharibənin ön sıralarında
olacaqlarını, qələbə gününün çox da
uzaqda olmadığına bir daha  əminlikləri-
ni bildirdilər. Sonda  xatirə şəkli çəkdirildi.

2015-ci il may ayının 20-də Sabunçu
qəsəbəsində yerləşən 311 saylı orta
məktəbdə “Tarixi şəxsiyyətlərimizə sahib
çıxaq” layihəsi üzrə AMEA  A.A.Bakıx-
anov adına Tarix İnstitutunun və 311
saylı tam orta məktəbin birgə hazırladığı
“Ağa Məhəmməd şah Qacar” mövzusun-
da konfrans keçirilmişdir. Konfransı giriş
sözü ilə 311 saylı məktəbin direktoru
Esmira Muradova açaraq AMEA
A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun
bu xeyirxah təşəbbüsünü yüksək
qiymətləndirdi və “Tarixi şəxsiyyətlərim-
izə sahib çıxaq” layihəsinin əhəmiyyətin -
dən, yetişməkdə olan gənc nəslin tarixi
şəxsiyyətlərimizi daha dərindən tanı-
masında böyük rol oynadığını qeyd etdi.

“Tarixi şəxsiyyətlərimizə sahib çıxaq”
layihəsi üzrə təşkilat komitəsinin sədri
Araz Şamil və 311 saylı məktəbin tarix
müəllimi Nəcəfalı Cahangirli öz
çıxışlarında hazırki dövrdə xaricdən
xüsusi sifarişlə xalqımızın görkəmli tarixi

şəxsiyyətlərini gözdən salmaq üçün
kompaniyaların davam etdiyi bir dövrdə
Tarix İnstitutunun direktoru, AMEA-
nın müxbir üzvü Yaqub Mahmu-
dovun təşəbbüsü ilə belə bir layi-
hənin həyata keçirilməsinə başlanıl-
masının böyük əhəmiyyət daşıdığını
qeyd etdilər.

Konfransda A.A.Bakıxanov adına
Tarix İnstitutunun elmi işlər üzrə
direktor müavini, t.ü.f.d., dos. Tofiq
Nəcəfli “Qacarların Azərbaycanın
siyasi həyatında rolu” adlı məruzəsində
Qacarların mənşəyinə aydınlıq gətirdi və
XVI-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın siyasi
tarixində Qacarların mühüm rol
oynadığını qeyd etdi. O, bu tayfadan
görkəmli sərkər dələrin, diplomatların və
dövlət xadimlərinin çıxdığını xüsusi
olaraq vurğuladı.

Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
t.ü.f.d. Vidadi Umudlu “Görkəmli Azər-
baycan sərkərdəsi və dövlət xadimi Ağa

Məhəmməd şah Qacar” adlı məruzə -
sində Ağa Məhəmməd şah Qacarın

keçdiyi siyasi həyat yolundan, öz dövləti-
ni yaratmaq üçün apardığı əzmkar
mübarizə barədə ətraflı məlumat verdi.
O, qeyd etdi ki, Ağa Məhəmməd şah
Qacar xalqımızın XVIII əsrdə yetişdirdiyi
ən görkəmli dövlət xadimlərindən biridir.
O, nəinki Azərbaycanda, eləcə də dünya
tarixində öz yeri olan tarixi şəxsiyyət -
lərimizdən biridir. Tarix İnstitutunun şöbə
müdiri, t.ü.f.d. Hacı Həsənov “Azərbay-
canın görkəmli sərkərdəsi Abbas Mirzə

Qacar”adlı məruzəsində Abbas Mirzənin
keçdiyi həyat yolu, Qacar ordusunu

Avropa qaydasında təşkili və Rusiya-
Qacar müharibəsində dövrünün
tanınmış Azərbaycan sərkərdəsi kimi
göstərdiyi hərbi rəşadətlə bağlı kon-
frans iştirakçılarına məlumat verdi.

Təhsil Problemləri İnstitunun
şöbə müdiri, p.ü.e.d., prof. İntiqam
Cəbrayılov, t.ü.f.d. Dilavər Əzimli,
f.ü.f.d. Faiq Ələkbərov, kiçik elmi işçi
Nazim Xəlilov, tarix müəllimi Dövran

Abuzərov, Sabunçu Rayon İcra
Hakimiyyəti başçısı aparatının “İctimai-
siyasi və humanitar məsələlər” şöbəsinin
baş məsləhətçisi Səkinə Həsənova həy-
ata keçirilən layihənin əhəmiyyətindən
və konfransda qoyulan mövzunun çox
aktual olduğunu qeyd etdilər. Konfransda
edilən məruzə lər şagirdlər və konfrans
iştirakçıları tərəfindən rəğbətlə qarşılandı
və məruzəçilərə ünvanlanmış suallara
aydınlıq gətirildi.

Daşkəsəndə 28 May Respublika günü ilə bağlı bayram tədbiri keçirildi

Sabunçu rayonunda “Tarixi şəxsiyyətlərimizə sahib çıxaq” layihəsi çərçivəsində konfrans keçirildi

Qarabağ döyüşçülərinin görüşü keçirildi
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Naftalan — Azərbaycanın qərb böl-
gəsində Goranboy rayonunda turistik
əhəmiyyətli şəhər. 28 aprel 1967-ci ildən
respublika tabeli şəhərdir.

Naftalan barədə hələ XII əsrdə
yaşamış dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvi özünün yazdığı Xəmsə əsərində
yazmışdı. O, indiki Naftalanın yaxınlığın-
da yerləşən Səfi-Kürd adlanan ərazidən
neft çıxarıldığını və onun karvanlarla
başqa ölkələrə daşındığını bildirirdi. XIII
əsrdə yaşamış avropalı səyyah Marko
Polo da Azərbaycan ərazisindən keçərkən
Naftalan ərazisində müalicəvi yağın quyu-
lardan çıxarılaraq dəvələr vasitəsilə
başqa yerlərə daşındığını yazmışdı.
1783-cü ilə kimi burada Naftalan yağı əl
ilə qazılmış quyulardan çıxarılırdı. 1890-cı
ildə alman mühəndisi və iş adamı
E.İ.Yeger Naftalanda sənayə üsulu ilə
qazma qurğusu vasitəsilə 250 metr dərin-
liyə qədər quyu qazaraq orada neft çıxar-
mağa başladı. Lakin çıxan neftin key-
fiyyəti onu heyrətə gətirdi. Buradan çıxan
neftin tərkibində heç bir benzin fraksiyalı
yox idi və o yanmırdı. İflasa uğramaq
ərəfəsində olan alman mühəndis çoxlu
adamın diən iş adamı buradakı adamlar-
dan dərmanların hazırlanması təcrübəsini
öyərnərək bunun əsasında Naftalanda
dərman mazı istehsal edən fabrik tikir.
Onun istehsal etdiyi dərmanlar tezliklə bir
çox yerlərdə tanınmağa başlayır. Yeger
istehsal etdiyi dərmanların sirrini gizli
saxlayır və Naftalan nefti əsasında dər-
man istehsalını monopoliyaya alırdı. XIX

əsrin sonu, XX əsrin əvvəlində dünyanın
bir çox iri şəhərlərində, həmçinin London-
da, Hamburqda, Qahirədə, Tokioda Azər-
baycanda istehsal olunan, lakin alman
məhsulu kimi tanıdılan Naftalan dərmanı
geniş şəkildə satılırdı.  

Naftalan kurortu rəsmən 1935-ci ildən
fəaliyyət göstərir. 1957-ci ilədək kurort
mövsümi işləmişdir və 1957-ci ildən il
boyu fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.
Çarpayı sayı ildən ilə artan kurortda 1982-
ci ildə Naftalan sanatoriya-kurort birliyi
yaradılmışdır. 6 sanatoriya, kurort polik-
linikasından ibarət kurort birliyində 3200
çarpayı var idi. Kurort birliyi il ərzində
keçmiş sovetlər ittifaqının respublikaların-
dan 50-70 min xəstə qəbul edirdi. Kurort-
da sümük-əzələ, periferik sinir, periferik
damar xəstəlikləri, dəri xəstəlikləri,
ginekoloji xəstəliklər müvəffəqiyyətlə
müalicə olunurdu. 1992-ci ildən 2005-cı
ilədək yalnız "Çinar" sanatoriyası mövsü-
mi olaraq xəstə qəbulu ilə məşqul olurdu.
2005-ci ilin may ayında Naftalan kurortun-
da ilk özəl sanatoriya – Naftalan – açıldı.
Mərkəz 100 nəfərlik yataq korpusundan
müalicəxana və yeməkxanadan ibarətdir.
Mərkəzə müraciət edənlər ilk növbədə
hərtərəfli laborator və instrumental müay-
inədən keçirlər və xəstəliklərinə müvafiq
olaraq naftalan müalicəsi və müasir
fizioterapiya müalicə üsulları qəbul edirlər.
Mərkəzdə xəstələrin istirahəti, qidalan-
ması və uğurlu müalicəsi üçün lazım olan
hər bir şərait mövcuddur.

{Naftalan adının etimologiyası Nafta-
lan adının etimologiyası "süzülən" və ya

"axıb gedən" mənasını verən "nafta"
sözündəndir. Midiyalılar yağı bu cür
adlandırırdılar.

İlk öncə kurortun iqlimi, coğrafi
mövqeyi və s barədə danışaq. 

Naftalan kurortu Bakıdan 338 kilometr
qərbdə yerləşir.Naftalan kurortu Qafqaz
sıra dağlarının ətəyində, dəniz səviyyə -
sindən 220 – 250 metr yüksəklikdə qərar
tutmuşdur.Kurortun iqlimi mülayim –
tropikdir. Orta illik temperatur müsbət +14
dərəcə Selsidir.Yağıntılar az miqdarda
olub, ildə 100 – 250 millimetr təşkil edir.Az
küləklidir.Küləklər əsasən musson xarak-
terli şimal – qərb küləkləridir.Kurort insan
əli ilə salınmış, əsasən şam ağaclarından
ibarət meşə parkda yerləşmişdir. Bunun
nəticəsində kurortun havası təmizdir."Naf-
talan Sanatoriyası" – nın tərkibində 3050
yerlik sanatoriya kompleksi tikilsə də ,
bunun 2000 – dən çox yerində məcburi
küçkünlər yerləşmişdir

Şəfa mənbəyi kimi Naftalan nefti
Naftalan nefti respublikamızın ən

qiymətli təbii sərvətlərindən biridir.Ta
qədimdən indiyə kimi saysız-hesabsız
xəstə bu neftin şəfaverici keyfiyyətindən
bəhrələnmişdir.Müalicəvi xassələrə malik
olan Naftalan nefti sümük – oynaq, dəri,
qadın xəstəliklərindən və uroloji xəstəlik-
lər, əsəb, genikoloji, uroloji və dəri xəstə-
liklərinin, eləcə də qara ciyər xəstəlik-
lərinin,oynaqların və dayaq hərəkət
aparatına aid olan oynaqdan kənar
yumşaq toxumaların müalicəsi üçün
müstəsna vasitə kimi bütün dünyada

məşhurdur. Elə buna görə respub-
likamızın şəhər və rayonlarından hər il
çoxlu sayda xəstə bura pənah gətirir.
Həmçinin Naftalan nefti güclü iltihabəley-
hi,ağrıkəsici,allergiyaəleyhi və hormon-
abənzər. təsirlərə malikdir. Trofik və
mubadilə proseslərini stimulə edir,ovo-
genezi və spermatogenezi surətləndirir.
Bu mualicəvi xususiyyətlərinə gorə nafta-
lan nefti ilə 70-dən artıq xəstəliyin muvəf-
fəqiyyətli mualicəsi mumkundur. 

Təsadüfi deyildir ki, qədim rəvayətə
görə Medeya adlı cadügar qadın qədim
yunan eposunun qəhrəmanı arqonaft
Yasona qəribə bir məlhəm bağışlamışdır.
Bu məlhəm onu oddan və yanğından
qoruyur, bədəninə alov təklükəsi olma-
maq xassəsi bəxş etmişdir. Hələ qədim
zamanlardan Asiyanın müxtəlif güşə -
lərindən, eləcə də uzaq Hindistandan
Azərbaycana üz tutan minlərlə adam
müxtəlif xəstəliklərdən xilas olmaq üçün
buradan Naftalan nefti aparır, öz vətən-
lərində həmin neftin köməyi ilə müalicə
olunurdu.Neft tuluqları yüklənmiş dəvə
karvanları buradan Şərq ölkələrinə yol-
lanırdı. Naftalan nefti dünyada yeganə
neft olub öz müalicəvi əhəmiyyətinə görə
əfsanəvi xarakter daşımaqla fiziki-kimyəvi
xassəsinə görə başqa neftlərdən fərqlənir.
Bu neft üçün əsas xarakter yüksək xüsusi
çəkiyə (d420=0,9395 q) malik olması,
tərkibində yüngül fraksiyanın və bərk
parafin karbohidrogenlərin olmamasıdır.
Tərkibində kifayət miqdarda qətran (14% )
olması su ilə möhkəm emulsiya əmələ
gətirməsi naftalan neftini başqa neftlərdən

fərqləndirir.Müalicəvi xassəsinə görə
dünyada yeganə neft olan Naftalan nefti
Azərbaycan Respublikasında Gəncə
şəhərindən 50 km aralı Murov dağ sil-
siləsinin ətəyində yerləşir. 

Azərbaycan Elmi Tətqiqat Aşqarlar
Kimyası İnstitutunun direktoru, mərhum
akademik Ə.M.Quliyev, mərhum akade -
mik Yusif Məmməd Əliyevin Naftalan nefti
haqqında söylədiyi nəzəriyyəni əsas
götürərək bu ecazkar neftin kimyəvi tərk-
ibinin hər tərəfli tədqiq olunmasını qarşısı-
na məqsəd qoymuşdur. 

Bioloji tədqiqat və həkimlərin müxtəlif
xəstəlikləri müalicə etməklə müəy -
yən ləşdirdilər ki, Naftalan neftin dən
ayrılan naften karbohidrogen qrupu
bu neftin ən aktiv bioloji komponenti
olub müalicə üçün tətbiqində ilk müal-
icəvi təsir edən naften karbohidro-
genləridir.Naften karbohidrogen
qrupu orqanizmin bütün-fizoloji
funksiyasına müsbət təsir etməklə
toksiki xassə göstərmir.  Gəncə
şəhərində "Naftalan Sağlamlıq
Mərkəzində" (2006-cı ildən fəaliyyət
göstərir) dünya şöhrətli naftalan nefti
ilə eləcə də Naftalan neftindən otaq
temperaturunda ayrılmış bioaktiv
maddə olan müalicəvi naften yağı ilə

müxtəlif xəstəliklər o cümlədən:
Sümük əzələ sistemi xəstəlikləri –

revmatik, artrit, poliartritlər, osteoartrit,
osteoartrozlar, travmatik artritlər, spondily-
oz, spondiloartroz, osteoxondroz,
angiloziriyuşiy spondiloartrit, (bexterev
xəstəliyi) spondilit, miozit, tendovaginit,
epikondilit, sümük sınaqlarının fəsad-
larının müalicəsi, yanıqların fəsadlarında,
xroniki osteomielit, oynaqların kontrak-
turasında və dyupyuitren sindromunda,
trofiki yaralarda. 

Dəri xəstəlikləri – psoriaz, heyroder-
mit, dəmirov, ixtioz, keratodermiya, ekze-
ma, seboreya, allergik dermatitlər,

Qadın cinsiyyət organlarının xəstə-
likləri – xroniki salpingit, oforit (salpingo-
oforit), parametrit, çanaq organlarının
spaykasında, endometrit, infantilizim,
uşaglığın hipoplaziyasında, uşaqlığın
düzgün olmayan vəziyyətində, yumur-
talıgların funksional pozğunluğunda, men-
strual siklin pozulmasında, amenozeya,
qadın sonsuzluğu, uşaqlıq boynunun
eroziyası.  

Kişi cinsiyyət organlarının xəstəlik-
ləri – kişi sonsuzluğu, xroniki prostatit,
uretritlər, xroniki sistit. 

Mədə bağırsaq sistemi xəstəlikləri –
xroniki qəbzlik, metiorizm, həzmin pozul-
ması;

Damar xəstəlikləri – aşağı ətraf arte-
rial damarların aterosklrozu, obliti-
rasiyaedici endarterit gan dövranı poz -
ğun luğunun I-II dərəcəsi,aşağı ətraf vena
damarlarının varikoz genişlənməsi, flebiti,
tromboflebiti. 

Dayaq – hərəkət aparatının və sümük
əzələ sisteminin xəstəlikləri – Revmatik
artrit və poliartrit – Podaqra poliartriti –
Brusellyoz poliartriti -Posttravmatik poliar-
trit – Deformasiyaedici osteoartroz –

Onurğa sutununun osteoartrozu – Onurğa
sutununun spondillyozu -Bexterev xəstə -
liyi – Miozit və mialgiyalar – Bursit və ten-
dovaginitlər – Miofassitlər

Periferik sinirlərin xəstəlikləri –
Nevrit və nevralgiyalar -Radikulit və plek-
sitlər

Periferik damar xəstəlikləri. – Aşağı
ətrafların bliterasiyaedici endarteriti və
obliterasiyaedici aterosklerozu – Aşağı
ətrafların varikoz damar genişlənməsi -
Aşağı ətrafların səthi və dərin venalarının
tromboflebiti -Reyno xəstəliyi

Dəri xəstəlikləri – Psoriaz – Ekzema
– Neyrodermit – Allergik dermatitlər

Ginekoloji xəstəliklər – Qadın cinsi
sferasının iltihabi xəstəlikləri (adneksit,
salpinqooforit, parametrit, perimetrit,
metrit və s. ) – Yumurtalıqların dis-
funksiyası – Birincili və ikincili sonsuzluq –
Çanaq peritonial bitişmələr

Androloji xəstəliklər – Xroniki prosta-
titlər – Uretrit – Sonsuzluq

O cümlədən: Gəncə Naftalan Sağlam-
lıq Mərkəzində yuxarıda qeyd olunan
xəstəliklərin müalicəsi Naftalan vannaları,
işıq müalicəsi, Yod-bromvannaları, masaj
və s.proseduraların köməyilə yüksək
səviyyədə aparılır. 

Ağ naftalanla müalicə — müalicəvi
naften yağı ilə tromboflebitin, radikulitin,
qızıl yelin, burun – qulaq və boğaz xəstə-
liklərinin müalicəsi, ağız boşluğunda
əmələ gələn səpkilər və qızartıların müal-
icəsi, dişlərin dibinin iltihablaşmasında
müalicə aparılır.Ən maraqlı hadisələrdən
biridə Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən
naftalan sağlamlıq mərkəzində müalicəvi
naften yağı ilə zob və mədəaltı vəzilərin
funksiyası pozulduqda ona qarşı effektli
müalicələr aparılır. 

Bu bioaktiv maddə zədələnmiş sinirin
rengenerasiyasını tezləşdirir, sinir liflərinin
keçiricilik xassəsini bərpa edir, hərəkət
pozulmalarını aradan qaldırır, vegetativ
sinir sisteminin (parasimpatik şöbə) ağrı
hissiyyatı həddini və oyanma xassəsini
yük  səldir, liflərin regenerasiyasına kömək-
lik edir, bakteriostatik xassəyə malikdir.
Damarları geniləşdirməklə yaranın ətra -
fında qan dövranını yaxşılaşdırır. Mədə və
onikibarmaq bağırsaq yaraları olan xəstə -
lər 18-20 gün ərzində müalicəvi naften yağı
qəbul etdikdə yarası tam sağalır.Müalicəvi
naften yağı kimi yanıq xəstəliyini çox yük-
sək səviyyədə müalicə edir; 

Geniş naften karbohidrogen qrupunun
420-500, 500-5250 C temperatu-runda
qaynayan fraksiyalarında müəyyən
edilmiş bioloji aktiv və optiki xassəyə
malik olan birləşmələrdən birinin quru-
luşu.  az.wikipedia.org

NAFTALAN - MİN DƏRDİN DƏRMANI
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“Sehrli Naftalan” müalicə istirahət mərkəzinin müdriyyəti, həkim kollektivi, elecə də bütün əməkdaşları müalicə olunan
xəstələrə olduqca nəvazişcəsinə qayğıkeş və isti münasibət göstərirlər ki, bu, xəstələrə “naftalan” neftindən də daha faydalı
olur. İlk baxışdan “Sehrli Naftalan” müalicə istirahət mərkəzinin ətrafındakı yaşıllıqlar insanı özünə cəlb edir. Səliqə ilə düzül -
müş oturacaqlar, su hovuzu, yataq və müalicə otaqlarının və yeməkxanasının səliqəsi insanı valeh edir. Bir dəfə bura isti-

rahətə gələn və şəfa görən xəstələr çalışırlar ki, hər dəfə “Sehrli Naftalan” müalicə istirahət mərkəzində müalicəyə gəlsinlər. 

“SEHRLİ NAFTALAN” HEYƏTİNİN ŞƏFQƏTİ “NAFTALAN”DAN DA ŞƏFALIDIR! 

“SEHRLİ NAFTALAN” MÜALİCƏ İSTİRAHƏT MƏRKƏZİNDƏN GÖRÜNTÜLƏR



D Î P L O M A T¹ 18 (309)8 1-7 İyun, Hezîran, sal 2015

Silemanî (Rûdaw) – Tirkiye li bendeye ku
Bexda destûrê bide da ku li bajarê Silêmaniyê
konsolosa xwe veke. Komara Tirkiye, piştî ku
serekkonsoluya xwe li peytexta Herêmam Kur-
distanê Hewlêrê vekir, niha jî ji bo li bajarê Silê-
maniyê konsolose veke bo destûrê serlêdana
Hikûmeta Bexdayê kir. Li gorî pêzaninên

Rûdawê li Silêmaniyê avakirina konsolosa
Tirkiyeyê dest pê kiriye. Endamê Parlamen-
toya Kurdistanê yê tirkman Muna Kahvecî ji
Rûdawê re ragihand ku konsolosa Tirkiye dê ji
aliyê Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê Mevlut
Çavuşoglu ve bê vekirin. Serokê Navenda
Lêkolînan a Kurdistanê Ferid Eseserd jî
agahiyên derbarê konsolosê de ji Rûdawê re
pitrast kir û wiha got: “Tirkiye dixwaze li bajarê
Silêmaniyê konsolosa xwe veke. Lê niha li
benda pesendkirina Bexdayê ye. Heta niha
Bexdayî ti bersiv nedaye Tirkiyeyê.” Li Hewlêrê
konsolxaneyên 23 dewletan heye. Komara
Îslamî ya Îranê ji xeynî Hewlêrê li Silêmaniyê jî
konsoxane vekiriye. Şêwirmendên siyasî der-
barê vê yekê de dibêjin ji ber sedema ku
Komara Îsalamî ya Îranê li bajrê Silêmaniyê
konsolos vekeriye Tirkiye jî dixwaze veke.
Ferid Eseserd ev îdia red kir û anî ziman
Tirkiye ji bo berjewendiyên xwe dixwaze li Silê-
maniyê konsolose veke. Şirketin li Herêmaê
Kurdistanê ji sedî 60 ên Tirikyeyê ne. Herwiha
Serokê Odeya Bazirganiya Silêmaniyê Sîrvan
Mihemed jî jiRûdawê re ragihand konsolos ji
aliyê aborî ve him Herêma Kurdistanê him jî
Tirkiye dê jê sûde werbigire. 

S e r ê k a n i y ê :  Ş e r v a n a n
2  g u n d  r i z g a r  k i r i n

Şervanê YPG/YPJ’ê îro 30/5/2015 danê
sibehê gundên Ruba û Raco yên li başûrê
rojavayê Serêkaniyê a kantona cezîrê dikevin

ji çeteyên DAIŞ’ê
rizgar kirin. Li gorî
nûçeya ANHA`yê,
şervanên YPG/ -
YPJ’ê di çar çoveya
hemleya duyemîn a
(Fermandar Rûbar)
de îro  saet derdor
08. 05’an gundên

Raco û Rûba yên 35 kîlometrî başûr-rojavayê
Serêkaniyê dikevin ji destê terorîstên DAIŞ’ê
rizgarkirin. Di heman çar çoveyê de duh jî şer-
vanên YPG/YPJ’ê gundê Acla û 7 gundik û
girek li heman herêmê herêmê ji çeteyên
DAIŞ’ê paqijkirin. PUKmedia

Serokwezîrê Iraqê: Emê milîsên
ş îe  j î  b i ş în in  şe rê  Mûs i l ê

Bexda (Rûdaw) – Serokwezîrê Iraqê Hey-
der Ebadî ragihand, ji bo şer û operasyona
girtina bajarê
Mûsilê dê mi lî -
sên şîe jî bişînin
wir.  Heta niha
gellek caran ra -
ye darên sunnî
yên Iraqê bi tay-
bet parêzgarê
Mûsilê Esîl Nucêfî gotibûn, ew naxwazin
milîsên şîe beşdarî operasyona Mûsilê bibin
çimkî ev yek dê bibe sedema derketina
aloziyan.  Lê Serokwezîrê Iraqê Heyde Ebadî,
ji televîzyoneke iraqî re ragihand, ruxmî ner-
azîbûna hinek aliyan, milîsên şîe jî dê tevlî
operasyona Mûsilê bibin.  Ebadî da zanîn ku
Iraq di şerê DAIŞê de ji hemû welatan, Îran jî
di nav de, alîkariyê distîne. Bajarê Mûsilê roja
10ê Hezîrana par ket destê DAIŞê. Herêma
Neynewayê ku bajarê Mûsilê navendaê wê ye,
herêmek sunnî ye.

Hewlêr (Rûdaw)  - Komîteya
amadekirina destûra Başûrê Kurdis-
tanê dest bi karên xwe kir.
Li gor agahiyan, komîteya
han heftane 4 civînan pêk
tîne û her 10 rojan carekê
jî serokatiya komîteyê dê
were guherandin.

Endamê Parlamen-
toya Kurdistanê Firset
Sofî yê ser bi fraksiyona
PDKê ku endamê
komîteya amadekirina
destûra Başûrê Kurdis-
tanê ye, ji Rûdawê re rag-
ihand: “Bi mebesta
lezkirin di amadekirin û
nivîsandina destûra Herê-
ma Kurdistanê de û
amadekirina wê ji rapir-
siyê re, komîteyê biryar daye her
hefteyê çar civînan pêk bîne û civîna vê
heftiyê jî dê di duşema bê roja 1ê
Hezîranê de were encamdan. Li gor
rêkeftina aliyên siyasî yên endam di
komîteya amdekirina destûra Başûrê
Kurdistanê de jî, biryar e her 10 rojan
carekî serokatiya komîteyê were
guherandin. 

Li gor gotina Firset Sofî Parla-
menterê PDKê yê di Parlamentoya Kur-

distanê de jî, dê di 10 rojên ewil de
serokatiya komîteyê ji PDKê re be û
cîgirê wî jî kesekî tirkman e û biryarder
jî ji pêkhateya xirîstiyan e.

Komîteya amadekirina destrûa
Başûrê Kuridstanê ji 21 endaman pêk
tê. Her pênc aliyên sereke yên Başûrê
Kurdistanê yanî PDKê bi 7 kursiyan û
YNK 4 endam, Goran 4 endam, Yek-

girtûya Îslamî 2 endam û Komela
Îslamiya jî endamek di wê komîteyê de

hene. Herwiha
pêkhateya tirkman
endamek, pêkha teya
xirîstiyan endamek di
komîteyê de hene.
Kursiyek jî ji her 4 par-
tiyên Sosyalîst,
Komonîst, Aras teya
Sêyem û Tevgera
Îslmaî re hatiye
diyarkirin, lê wan her
çar aliyan red kirine ku
tenê bi endamekê
beşdarî di komîteya
ama dekirina destûra
Başûrê Kurdistanê de
bikin. Her yek ji wan
her çar partiyan di par-

lamentoya Kurdistanê de tenê yek par-
lamenter hene. Komîteya amadekirina
destûra Başûrê Kurdistanê heta niha
du civîn li dar xistiye  û di civîna dwaî ya
xwe de jî ku 28ê Gulanê pêk hat û têde
çend made û bendên reşnivîsa peyre-
wa (rêzname) navxwe ya xwe bi koma
dengan pesend kir û dê di civîna bê de
jî xwandin ji projeya destûrê re bê kirin.

Her dem jinan li nava Yekîtiya Nişti-
manî ya Kurdistanê rolên wan ên
karîger û bêwêne hebûye, hem li çiya û
hem jî li bajêr. Di hemu waran de beş-
dariyekî wan a aktîv hebûye ku beşekî
serekî ya wê rolê vedigere wê yekê ku
Serok Mam Celal hertim hewl daye
jinan jî mil bi milê zilaman bin û rol û
xizmeta wan a qehremanî hebê ji bo
xizmetkirina gel û niştimanî de heya di
warê serbazî de jî rola wan hebûye û
xwîna jinên Kurd ji bo azadiya kurdis-
tanê jî rijyaye. Di vê raportaja PUKme-
dia`yê de ku bi bona nêzîkbûna salveg-
era Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê
hatiye saz kirinê rola aktîv a jinan li
nava YNK`ê de li çiya û bajaran hatiye
destnîşan kirinê. Endama encûmena
navendî ya YNK`ê Şermen Mihemed
ku di dema borî de serdema çiyê rola
wê ya aktîv hebûye taybet ji PUKme-
dia`yê re got: Yekîtî her tim hewla
serxwebûna Kurdistanê di nava civakê
û xelkê Kurdistanê de daye, rêbazekî
xwe ya nû û aşkira hebûye û di dirê-
jahiya dîrokê jî ji bo diyarkirina
çarenivîsa gelê Kurd têkoşîna xwe
domandiye û ji bo wê jî bi hezaran
şehîd daye. Şermen Mihemed got: Di
hemû qonaxên şoreşê de jinên li nava
Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê rola
xwe ya berbiçav û bi aktîvî li çiya û
bajaran hebûye , lê mixabin hindek
caran jî hatine piştguh xistinê.

Ew endama encûmena navendî
ragihand jî: Di dema xwe de ez di salên
1983 ta dema raperînê li çiyan bûn û
min çend erkên min hebûn ji wan ez
yek ji wan bûm ku min name rêxistinan

û pêşmergeyan dibirin bajarê Kerkûkê
û bi berovajî.... rêjîma Basê di sala
1984`an de hemû gund
ruxandin ku wê demê
ez mamoste bûm piştre
jî ez li çiyê bûme
mamosteya çiya. Piştre
piştî raperîna mezin a
sala 1991`an ku
Yekîtiya Niştimanî ya
Kurdistanê  darêjerê
wê raperînê bû. Em
derbasî qonaxeke nû
bûn Kurd li ser lingên xwe sekinî û bû bi
xwediyê herêm û sînorê xwe, bû bi
xwedî parleman û hikûmeta xwe, eve jî
bûye sedem ku rola jinan zêdetir der-
bikeve pêş û li ser asta kurdistanê
bibête hejmar. Şermen Mihemed aşkira
kir jî û got: Ez di hemû kongireyên
Yekîtî de endam bûme û min hemû
pileyên xwe bi bê sansor derbas kiriye.

Li dawiya axaftina xwe de jî endama
encûmena navendî got jî: rêza min bo
şehîdên heer çar parçeyên Kurdistanê
û bo birîndaran heye, rêz û silavên min
bo serok Mam Celal heye, hêviya
baştirbûna tendirustiyê bo dixwazim
her weha hêviya girêdana kongireya
Yekîtî dixwazim û heya mirinê di
xizmetkirina Yekîtî de berdewam dibim
û ez hertim xwendekarê dibîstana Mam
Celal dibim. Her sebaret bi vê yekê jî
fermandara fewca jinan Nahîde Ehmed
ji PUKmedia`yê re ragihand: Weku fer-
mandara hêza jinan û weku endameka
Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê ez
pîrozbahiya salyada damezrandina
Yekîtî li hemû Yekîtiyan û Serok Mam

Celal û dibîstana wî dikim, ku em hemû
ji wê dibîstanê derketine û serê xwe jî li

hemberî hemû şehîdên Kurdistanê û
birîndaran ditewînim. Yekîtî hizba şehî-
dane. Fermandara fewca jinan amaje bi
wê yekê jî kir ku bi vê bonê ew
pîrozbahiyê li hemû jinên Kurdistanê û
hemû jinên pêşmerge kir û got: Yekîtî
take hizb bûye ku giringî daye jinan di
hemû waran de ji bo vê jî hêviya me
ewe ku em xizmeta Kuristan û bi taybet
bi Yekîtî bikin û xwîna şehîdan bibête
sembola asayîşê bo Kurdistanê .

Nahîde Ehmed got: Bi saya xwîna
şehîdan û xwîna şehîd Rengîn û xwîna
şehîdên her çar parçeyên Kurdistanê em
îro bi azadî dijîn hêvîdarim ew xwîn bibe
bîngeha yekrêzî û berve dewletbûn û kur-
distanekî azad. Li dawiya axaftina xwe de
fermandara fewca jinan got: Hêviya me
ya serekî baştirbûna tendirustiya serok
Mam Celal e, paşê yekrêziya nava Yekîtî
ye. Yekîtî binemaya pêşkeftina Kurdis-
tanê ye û pêşkeftina Yekîtiya Niştimanî ya
Kurdistanê pêşkeftina civakê ye, pêşkefti-
na civakê jî dibe sedema bervepêşçûna
Kurdistanê.

PUKmedia/werger: Xoşnav Hisên

Siyasetmedarêkê kurd dibêje ku,
divê di vê qonaxê de Partiya Karkerên
Kurdistanê (PKK) hemû alozî û
nakokiyan bide aliyekî û xwe ji bo hilbi-
jartinan mijûl û amade bike.

Siyasetmedarê kurd Mehmûd
Osman di daxuyaniyeke xwe de ji
malpera kdp.info behsa şerê navbera
Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) û
Partiya Demokrata Kurdistanê-Îran
(PDKÎ) dike û dibêje:

– Ew şerê navbera PKK û PDKÎ
qewimî karekî xerape û divê pirs-
girêkên xwe bi diyalog û danûstandi-

nan, ne bi şer û pevçûnan çareser
bikin. Wergirtina gumrikê ji aliyê PKKê
ve yek ji sedemên derketina şer in.

Li gor Mehmud Osman pirsgirêk bi
vî awayî ye; Eve çand sale PKK li wê
devra şerê lêqewimî heye û gumrigê
werdigire, hêzeke PDKÎ çûye wê dev-
erê û PKK qebûl nekir ew hêza PDKÎ li
wir bi cî bibe û alozî derketine holê.

Osman dibêje: Ew dever başûrê
Kurdistanê ye, ne devera PKKê û ne jî
ya PDKÎ yê ye. çêdibe wergirtina gum-
rikê ji aliyê PKKê ve yek ji sedemên
derketina şer û pevçûnan be di navbera
her du aliyan de. Ew siyasetmedarê
kurd dibêje ku, di vê rewş û qonaxê de
divê PKK hemû tiştan bi de aliyekî û
xwe ji bo hilbijartinan amade bike û
pirsgirêkan dernexe holê.

Destûra Başûrê Kurdistanê bilez ji rapirsiyê re tê amadekirin

"Şerê PKK û PDK-Î li ser gumrikê ye"

Jinên YNK`yî stûna serkeftina çiya û bajaran e

Li Silêmaniyê konsolosa
Tirkiye vedibe
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Hewlêr (Rûdaw) – Wezîrê Îtîlaata Îranê
Mehmûd Elewî ragihand, hêzên wan karîn e
yek li dûv yek rêxistinên DAIŞê li navxwe yê
Îranê diyar bikin û wan têkbibin. Wezîrê Îtîlaa-

ta  Îranê
Mehmûd Elewî
ragihand, rêx-
istinên DAIŞê li
Îranê hatine têk-
birin. Wî herwi-
ha got: "Rêxistin
û tîmên taybet
ên hêzên ewle-

hî yên Îranê yek bi yek rêxistinên DAIŞê li
nav Îranê destnîşan kirine û dest bi ser darayî
û kelûpelên wan de girtin e û derbekî mezin li
rêxistin û endamên wê dan." Elewî herwiha
got: "Zêdebarî wan hewlên ku dijminên me
didin da ku sînorê welatê me aloz û ne ewle
bikin, lê heta niha dijmin di hewlên xwe de
serkeftî nebûye û ew yek jî ne ji xwe ve
bûye." Wezîrê Îtîlaata Îranê ti pêzanîn û
hûrkariyên zêdetir derbarê çawaniya têkbiri-
na rêxisitinên DAIŞê li nav Îranê aşkere nekir.

Rêxistina DAIŞê niha bi awayekî berfireh
li Iraq û Sûriyê çalakiyên xwe birêve dibe û li
beşek ji axa Sûriyê û Iraqê Dewleta Xelafetê
ragihandiye.DAIŞ li çend welatên dinên
Îslamî jî rêxistinên xwe ava kiriye û hewl dide
li welatên din jî çalakiyan bike.

Aboriya Amerîka lawaz bûye
Hewlêr (Rûdaw) -  Hat ragihandin,

berovajî texmînên navendên lêkolînan û pis-
porên navdewletî, rêjeya geşbûna aboriya
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) di sê

heyvên ewil ên îsal de bi rêjeya %0.7 kêm
bûye. Nivîsîngeha Lêkolînên Aborî ya
Amerîkayê ragihand, wan di lêkolînên xwe
yên berê de texmîn kiribû, aboriya wî welatî
bi rêjeya %0.2 geş bibe û pêşkeftinê bi xwe
ve bibîne, lê ew texmîn şaş derket. Hat ragi-
handin, sedema wê yekê ku texmînên ji bo
geşe ya aboriya Amerîkayê rast dernektin,
ew bûye ku di texmînên wan ên berê de
bilindbûna asta hawride ya wî welatî nehtaibû
liberçavgirtin. Aborînas û pispor sedema
lawazbûna geşbûna aboriya Amerîkayê vedi-
gerînin ser zivistana sar a îsal ku ji ber wê
sektora xizmetguzariyê li Amerîkayê bi
awayekî berçav paşde çûye. Herwiha hat
gotin, asta bikarbirina welatiyên Amerîkayê
ku ji %70 ê aboriya wî welatî pêk tîne, bi
rêjeya ji %1.8 ber bi paşde çûye. Amerîkayê
mezintriîn aboriya cîhanê heye û her
arîşeyek di aboriya wî welatî de bi awayekî
rasterast û berçav bandorê li ser aboriya
navdewletî çêdike.

Balafiran li Tilefer û Başikê 
terorîst bombarduman kirin

Şeva borî û li gel serê sibeha îro
30/5/2015 balafirên şer ên hevpeymanan
baregehên terorîstên DAIŞ li bajaroka Başîk
û qeza Tileferê bombarduman kirin û çendîn
terorîst hatine kuştinê. Kargêrê melbenda
Musilê ya Yekîtiya Niştimanî ya kurdistanê
Xeyas Sûrçî ji PUKmedia`yê re ragihand.
Şeva borî û serê sibeha îro balafirên şer ên
hevpeymanan li bajaroka Başîk û qeza Tile-
ferê baregehên terorîstan bombarduman
kirin. Got jî: Di wan bombardumanan de 4
terorîst hatine kuştin û bi dehan terorîstên
DAIŞ jî birîndar bûne û her weha çendîn
otombêlên terorîstan hatine ruxandinê.

PUKmedia/Diyar Star

STENBOL (DÎHA) – Ji bo Mîtînga
Mirovahiyê ya Mezin a HDP’ê bi sed
hezaran kes diherikin Kazliçeşmeyê. Li
qada ku bi coşeke mezin govend tê
gerandin dirûşma “Em HDP, em biçin
Meclîsê” tê berzkirin û bi sed hezaran
kes bersivê didin banga jiyana nû ya
HDP’ê. Ji bo Mîtînga Mirovahiyê ya
Mezin a kul i Kazliçeşmeya Stenbolê
bi beşdariya Hevserokê Giştî yê
HDP’ê Selahattîn Demîrtaş û
namzetên HDP’ê ve tê lidarxistin bi
sed hezaran welatî jig elek deverên
Stenbolê diherikin Kazli çeş meyê.
Welatiyên ku ji Perava Yenî kapi û
îstasyona trenê ya kevn ve bi tîlîlî û
dirûşman piştê lêgerînê dikevin qadê bi
dirûşma “Em biçin Meclîsê, Em HDP” ve
banga jiyana nû ya HDP’ê silav dikin û
qada Kazliçeşmeyê bi rengên sor, mor,
kes û zer ên HDP’ê ve hate xemilandin.
Jin, zarok, ciwan, kal û pîr bi sed hezaran
kes diherikin qadê û welatiyên ku bi cilên
xwe yên neteweyî li xwe kirine ve
dîmenên rengîn derdixin holê. 

Li herdu aliyên qadê ji bo ku welatî
bikaribin mîtîngê bişopînin ekranên Led

hatine bicihkirin û pankarta “Mirovahiya
Mezin” hate daliqandin. Li qadê kesên ku
di berxwedana Geziyê de jiyana xwe ji
dest dan jî nehatin jibîrkirin û wêneyên
wan ên li ser “Em şehîdên Geziyê bi rêz-

darî bi bîr tînin” hate daliqandin. Ji bo ku
pirsgirêkên ku di warê tenduristiyê de bên
jiyîn bên çareserkirin jî 2 ambulans û
bijîşkên dildar hene. Hin welatî di destekî
xwe de ala HDP’ê di destên din de jî ala
Tirkiyeyê hilgirtine û dowîzên mîzahî jî
hatin hilgirtin. Dowîzên mîzahî yên “Ne
dîktator ne paşa dengê xwe bide Demîr-
taş” “Tu her tim bikene ji kena te ditirsin”
“Ji pisîkan hêviyê qût bike me hemû kirine
muşahîd” “Em dikenin ew dilerizin” “Fetha

esasî di 7’ê Hezîranê de ye” “Ji bo ku
faşotiya Miho axa û yawertiya Bîloyê
reben bi dawî bibe bi Kîbar Feyzo re gel
ber bi Meclîsê ve diçin” bal kişand.  Bi
muzîka ku ji platformê tê lêdan ve gel

govendê digerîne li qadê dayik jî
dowîzên “Dayik ne xelatê li benda
edaletê ne” hilgirtine. Li qadê
bênavber dirûşma “Bijî
berxwedana Kobanê” “Bijî Serok
Apo” “Em HDP, em biçin Meclîsê”
tên berzkirin û jinên ku pêşmalkên
li ser “Jin jiyan azadî nivîsandiye” li
xwe kirine balê dikêşin. Mîtîng
piştî ku girsê bikeve qadê dê saet
di 15.00’an de bi axaftina vekirinê

ve dest pê bike. Hevserokên HDP’ê yên
Stenbolê Cesîm Soylu û Ayşe Erdem jî dê
biaxivin. Di mîtîngê de Zelal Gokçe dê
derkeve ser dikê û namzetên Stenbolê dê
gel silav bikin. Piştî silavê namzetê HDP’ê
yê Amedê Altan tan, namzetê HDP’ê yê
Celal Dogan jî biaxivin. Piştre jî huner-
mend Aynur Dogan dê derkeve ser dikê û
piştî wê dê Demîrtaş xîtabî gel bike.
Mîtîng dê bi hunermend Hakan Vreskla
ve bi dawî bibe. (sa)

Kerkûk (Rûdaw) – Nêzîkî salekê ye
milîsên şîe yên Iraqê nikarin gundekî

Kerkûkê ji destê DAIŞê derxînin. Ew
daxwaza çekên giran dikin. Pêşmerge
jî dibêjin, eger em bixwazin em dikarin
bi hêsanî wê deverê rizgar bikin.

Salekê beriya niha gundê Beşîr li
başûrê Kerkûkê ket destê DAIŞê. Ji wê
demê ve heta niha milîsên şîe hewla
standina gund didin lê her cara ku
xwestine gund bigirin, derbên giran
xwarine. Milîsên şîe dibêjin, gundê
Beşîr yê şîeyan e û divê em wî gundî
bigirin. Lê li Pêşmerge jî gilî dikin û dib-

jin, Pêşmerge alîkariya me nakin. 
Milîsên şîe daxwaza çekên giran bi

taybet firoke û tank û topên giran dikin. 
Fermandeyekî Pêşmerge li Kerkûkê

ji Rûdawê re got, ez piştrast im ji wê
yekê ku Pêşmerge ne tenê dikarin
Beşîr rizgar bikin heta dikarin deverên
metirsîdartir ji Beşîr jî bigirin… Li
başûrê Kerkûkê, çeperên Pêşmerge li
pişt çeperên milîsên şîe ne. Pêşmerge
dibêjin, ji bo ku em bikaribin Kerkûkê
biparêzin divê em li piştan wan bin…

Kobanî (Rûdaw) – Hêzên Volkana
Feratê, ku ji şervanên YPG û hinek
hêzên neyarên rêjîma Sûriyê pêk
hatiye, dest bi operasyona girtina herê-
ma Til Ebyedê kirin.  Odeya operasy-
onên Volkana Feratê, duh li başûrê
herêma Kobanî ya Rojavayê Kurdis-
tanê bi fermî destpêkirina operasyona
girtina Til Ebyedê ragihand.

Ev cara duyemîn e ku hêzên Volka-
na Feratê li dijî çekdarên DAIŞê dest bi
operasyonê dikin. Volkana Feratê, cara
yekemîn çend rojan beriya êrişa DAIŞê
li ser bajarê Kobanî li dijî wê rêxistinê
operasyon pêk anîbû. Fermandeyên
operasyonê bang li sivîlên herêma Til
Ebyedê kirin ku ji bo ku zirar negihîje
wan divê tedbîrên xwe bigirin. Volkana

Feratê gundên Til Ebyedê wek herêma
şer ragihandin. Til Ebyed di navbera
Kobanî û Serêkaniyê de ye. 

Ji bo mîtînga HDP’ê bi sed hezaran kes diherikin Kazliçeşmeyê

Gundên herêma Til Ebyedê êdî herêma şer e

Milîsên şîe nêzîkî salekê ye nikarin wî gundê Kerkûkê rizgar bikin

Serokê Kurdistanê di hevpeyvînekê
de ragihandiye, amadekariyên pêwîst bo

azadkirina Musilê hatine kirin. Barzanî
daxwaz kir, Musil di demek zû de bê
azadkirin û tekez jî kir, DAIŞ dê li ser
destê hêzên pêşmerge jinav biçe.

Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî di
hevpeyvînekî de li gel kanala Franc24

yaku li Urdinê pêk aniye behsa pêşhatên
dawî yên Iraq û rewşa eniyên şerê dijî

terorîstên DAIŞê kir.
Serok Barzanî derbarê azad

kirina Mûsilê ji destê terorîstên
DAIŞê de got: “Amadekariyên
pêwîst bo azad kirina Mûsilê di
demeke nêz de hatine kirin.” Serok
Barzanî eşkere kir ku nehewceye
ku Mûsil ji vê zêdetir li benda azad
kirinê be. Derbarê dagîr kirina
bajarê Romadî de jî Serokê Kur-
distanê ecîbmayîbûna xwe ya li
hember ketina Romadî diyar kir û

eşkere kir ku lazime lêkolîn li ser
çawetiya ketin û sedemên ketina vê
bajarê were kirin. Serok Barzanî di
beşeke din ji axaftinên xwe de careke
din spasiya hevpeymanan kir ku
hevkariya hêzên pêşmerge û Kurdistanê

kirine û tekez li ser vê yekê kir ku DAIŞ
metirsiye bo ser tevahiya deverê û
terorîstên DIŞIê li Sûriya û Îraqê karîne
dest bi ser hijmareke gelek zêde çek û
cebelxaneyan de bigirin.

Derbarê pirçek kirina hêzên
pêşmerge de jî Serok Barzanî got: “Em
dixwazin bi awayekî rasterast çek ji bo
hêzên pêşmerge werin şandin û di vê
derbarê de jî Amerîka gerentî daye me
daku bilez çekên pêwîst ji bo hêzên
pêşmerge bişîne.” Serok Barzanî tekez li
ser vê yekê kir ku êrîşên asmanî yên
hevpeymanan piştgîriyake başin bo me
û ez emînim ku li gel derbasbûna demê
de vê li ser destê hêzên pêşmerge
terorîstên DIŞIê bi temamî werin
jinavbirin û goman di vê yekê de jî tun-
eye ku rewşa Îraq û Sûriyayê jî weke
berê namîne. pna

Partiyên Rojavayê Kurdistanê şerê
PKK û PDKÎ şermezar dikin. Herwiha
dibînin ku pêwîst e di zûtirên dem de ev
şer raweste. Şerê ku sibeha Yekşema 24ê
Gulana 2015an, di navbera PKK û PDKÎ
de pêk hat, ji aliyê partiyên Rojavayê Kur-
distanê ve, ne cihê razîbûn û dilxweşiyê
ye, lewma ew eşkere nerînên protestkirinê
derbarê vî şerî radigihînin û hêvî dikin ku
ev şer raweste. Nûner û serkirdeyên par-

tiyên Rojavayê Kurdistanê dibînin ku çi şer
û nakokiyên di navbera aliyên kurdî de ji
berjewendiya dijminê Kurdan e, di heman
demê de jî Kurd ti sûdê jê wernagirin, lê
belê ziyan digihêje doza wan: Rêxistin û
partiyên kurdî, li Rojavayê Kurdistanê
doza wê yekê dikin ku pêwîste pirsgirêkên
di navbera Kurdan de bi danûstandina
aştiyane werin çareserkirin, lê ne bi şer û
pevçûnan. Nerînên têvel û cuda derbarê

vê rewşa di navbera PKK û PDKI de,
peyda dibin. Lê dengên doza çaresekirina
aştiyane her bilind dibin, ku nabe Kurd
şerê navxweyî dirust bikin, bi wateya ku ev
rewş lawaziyê digihîne hemû aliyên kurdî
û doza neteweyê Kurd jî têk dibe.(Rûdaw)

Serok Barzanî: Pêwîst e Musil zû were azadkirin Îran : Me rêxistinên DAIŞê têkbirin

Partiyên Rojavayê Kurdistanê Şerê PKK û PDKÎ şermezar dikin
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JI HEREKETA ÎSLAMÎYA KURDIS-
TANÊ LI SER GEN GEŞIYA DI
NAVBERA HDP'Ê Û HUDA-PARÊ DE
DAXUYANIYA ÇAPEMENIYÊ

Ji bo Çapemenî û Raya Giştî yê Kur-
distanê re

Bi Navê Xwedayê Rehman û Rehîm
Li Gundê Xanikê yê navçeya

Hezexê yê bajarê Şirnexê aliyên HDP'ê
ji bo kampanyaya hilbijartinê ku çûbûn
gund bi aliyên HUDA-PAR'ê re şer
qewimî û di wî şerê kambax de du
endamên HUDA-PAR'ê jiyana xwe ji
dest dan. Hevgirtiyên Tifaqa Hilbijartinê
yên Kurdistanê di pêvajoya hilbijartinê
de tundî ji kî, ji kîjan aliyî bê bila bê; şer-
mezarkirin, qebûlnekirin, pêşîgirtina
bûyerê û ger ku qewimî be jî ji bo ku
bûyer mezin nebe, ev hemû hevgirtî, li
ser vê bingehê Metna Lihevkirina Tifaqa
Hilbijartinê ya Kurdistanê destnîşan
kirine. Ti gengeşî, gelemşe û ti mebest
vê hovîtiyê wekî mafekî nikare nîşan
bide û nikare vê bûye rê bi aweyekî
biçûk binir xîne. Lewra bûyerên wiha
metirsiya birakûjiyê jî bi xwe re tîne û di
vê serdemê de metirsiya herî mezin jî
şerê navxweyî ye. Ji bo vê yekê divê
kujer û kesên berpirsiyar li hember raya
giştî ya Kurdistanê bête eşkere kirin.

Di rewşeke wiha de pêwîst e ku
medyaya Kurdistanê jî bi hiş û mêjiyekî
bi besîret tevbigere ku agahiyên rast
bigihîne welatiyan û him jî ev tevgeran-
dina medyayê barekî exlaqî, mîllî û
berpirsiyareke dînî ye.

Şer û pevçûnên PKK û Hîz bullahê
yên salên 90î bi ti şiklî di vê heyamê de
êdî nayê do man din, HUDA-PAR û HDP
jî hewceye ku xwe ji vî şerê qirêj yê berê

dûr bidin. Ji lewra ti hiş û aqil wî şerê
berê niha nikare dubare bike. Birakûjî
qedexe ye, birakûjî heram e divê her dû
aliyên siyasî jî vê yekê ji bîr nekin. Ti
hêcet, ti armanc û berjewendiyên par-
tiyan şerê birakûjiyê mafdar nake.

Em wekî Hereketa Îslamî ya Kurdis-
tanê / Hereketa AZADÎ vê bûyera kam-
bax bi tundî şermezar dikin, her dû
aliyan bi bal aşîtî û aramiyê ve gazî
dikin û ew hêza ku di destê medyayê de
ye jî bila teqez fitnê belav nekin da ku
şerê birakûjiyê li welatê me belav nebe.
Yên ku di vê êrîşa kambax de jiyana
xwe ji dest dan Xwedayê Teala rehma
xwe li wan bike, ji malbata wan û
camîya HUDA-PAR'ê re jî dîsa Xweda
sebrê bişîne.

Qehr li birakujiyê be!
Bijî biratiya gelê Kurdistanê!
Ji bo Maf Dad û Azadî Hereketa

Îslamî ya Kurdistanê / Hereketa AZADÎ
30.05.2015, Diyarbekir

Partiya Demokrata Kur-
distana Îranê (PDKÎ) dibêje,
hêzên Îranê teqe li 3
welatiyên kurd ên bajarê
Şinoya Rojhilatê Kurdistanê
kirin û kesek kuştin. Li gor
malpera fermî ya PDKÎyê,
demjimêr 02:00 ê duh şev li
navçeya Nalos a ser bi
Şinoya Rojhilatê Kurdistanê
ve di navbera hêzên Îranê û
çend kesan de şer û pevçûn
çêbûye.

Hat ragihandin, di wê
bûyerê de hêzên Îranê teqe

li 3 kesan kirine ku welatiyên
bajarê Şinoyê bûne û di
encama teqeya hêzên Îranê

de kesek hat kuştin. Li gor
pêzanînan, hêzên Îranê
karîn e kesek din desteser

bikin û kesê 3yem jî kariye
xwe rizgar bike û ji dest
hêzên Îranê filîtiye. Herwiha
hat ragihandin, di pevçûnan
de 2 kes ji hêzên polîsê
Îranê jî birîndar bûne. Ra ye -
darên PDKÎ û PDK ên Rojhi-
latê Kurdistanê ji Rûdawê re
ragihandin, derbarê wê bûy-
erê de ti pêzanînên hûr û
piştrastkirî di ber destê wan
de nîne û ti pêzanîn ji wan re
nehatiye ku nîşan bide
pêşmergeyên wan bi hêzên
Îranê re şer kiribin.

Şervanên YPG’ê
operasyona paqijkirina herê-
ma Serêkaniyê didomînin û
ji duh heya niha 13 gundên
herêma Serêkaniyê ji
terorîstên DAIŞ rizgar kirin û
148 terorîst jî kuştine.
Navenda ragihandina YPG
bi daxuyaniykê ragihandiye
ku şervanên YPG/YPJ şeva
borî 11 gundên ser bi bajaro-
ka Mebrûka ji çeteyên
DAIŞ`ê paqijkirine û îro ji
serê sibehê ve jî 2 gundên
dinê rizgar kirine.

Li gor daxuyaniya YPG di
van 3 rojên dawî de 148 çete
hatine kuştin û 53 termê
çeteyan jî ketiye destê

hêzên YPG`ê.
Her weha ji bilî tangek, 2

panzer, 1 hawana 82 mm, 1

hawana 60 mm, 2 doçka
23,5 mm, 3 doçka 14,5 mm,
2 doçka 12,5 mm, 30 kleş, 5
BKC, 5 roketavêja B7, gelek
cebxane ketine destê şer-
vanan û operasyon hîna
berdewame.

Ji aliyekî dinê ve di pên-

gava rizgarkirina gundên
Kobanê ji çeteyên DAIŞ’ê
de, şervanên YPG/YPJ’ê

piştî eniyên rojava û başûrê
Kobanê li eniya rojhilat jî di
milekê de gihîştin sînorên
beriya êrîşên çeteyan ên
15’ê îlona 2014’an. Lê ji ber
ku eniya rojhilat nêzî 45
kîlometreyan fireh e, operas -
yon hîn didomin. PUKmedia

AZADÎ: Metirsiya herî mezin şerê navxweyî ye Pevçûn li Şinoya Rojhilatê Kurdistanê

Li Cezîrê şervanan 13 gund rizgar kirinê

Di rewşeka aloz ya Rojhilata Navîn û
cûdahiya riyên çarenivîsiyê navbera
demokrat û dijminên demokrasiyê de, 7
Hizêran 2015 komar û gelên Tirkiyê bi
cûdahiya netewe û olên xwe parlemana
Tirkiyê hildibijêrin bi awakî azadane,
hemû aliyên siyasî û nûnerên gelan jî
rikaberî di wan hilbijartinan de dikin, di
destpêkê de pîrozbahî ya hilbijartinan li
hemû alî û gelên Tirkiyê û dengderan
dikim, bi nerîna min serkeftina
demokrasiyê û aştiyê li navçeyê bi
stratîjiya xwe dizanim lewma û bi erkê
xwe dizanim ku nerîna xwe û ya Yekîtiya
Niştîmanî ya Kurdistanê YNK li ser
çarenivîsa Tirkiyê eşkere bikim.
Yekemîn: Sarkirina lûleyên tivingan

YNK û cenabê Mam Celal ji sala
1993 an ve hemû şiyana xwe xistina kar
heta ku lûleyên tivingan sar bikin û dawî
bi bexşîna şehîdan û qurbaniyan û xwîn
rijandinê li Tirkiyê ya cîrana me bînin, ji
bo wê yekê jî cenabê Mam Celal û
serkirdeyên YNK bê sekin û hedan û
xweşbext, di wan salan de siyaseta ne
şer û ne aştî bala dest bû û herî kêm ew
siyaset ne hişt bi hezaran kesên din li
Bakûrê Kurdistanê û Tirkiyê bibin qur-
baniya siyaseta ne dabîn kirina mafên
demokrasiyê li Bakûrê Kurdistanê û heta
niha jî hiştî ye agirê şer gur nebe, lewma
derfeta kar û xebata demokrasî li Tirkiyê
ber firehtir bûye, hêvî xwazin jî ev jînge-
ha siyasî ya aştiyane berdewam bike
heta kêşeya demokrasiyê ya gelê me li
Bakûrê Kurdistanê were çareserkirin.

Duwemîn: Êrşa li ser 
aştiya komelayetî

Bi sedema dirêj kirina danûstanan
navbera hikûmeta AK Partî û cenabê
Ocalan rêberê PKK û Bakûrê Kurdis-
tanê, car bi car metirsiya sepandina şer
li dijî gerîlayên PKK li Bakûr hebû, hev-
dem, gef li ser aştiya komelayetiyê li
Bakûr û li Tirkiyê jî hebû, bi taybet paş-
mayînên şovînîzim yên Tirkiyê ku di nav
artêş û aliyên siyasî û beşeka kome-
layetî ya Tirkiyê de hene, ku di dirêjiya
dîrokê de berjewandiya wan di fitnê û

perçekirinê de hebû. Ji bo rêgirî kirinji wê
metirsiyê, HDP nakokî navbera gelên
Tirkiyê de kêm kir û bi taybet navbera
Tirk û Kurdan de kêm kirîye, herweha
canê aştiyanê ku di destê deshilata
Tirkiyê de bû guherî bo têkeve destê
hemê gelên Tirkiyê de û hemû gelên
Tirkiyê bi erkên xwe cane aştiyane dan
zanîn, ku pêştir gelên ne Tirk mafên wan
tune bû û bes erk li ser wan dihat sepa-
ndin û mafên wan yên siyasî jî nebû, lê
di piroseya demokrasiyê de hemû gelên
Tirkiyê bûn xwedî erk û maf û ew yek
siyaseteka guncaw û demokrasî ye di vê
serdemê de.

Sêyemîn: Kêmtirîn deskeft 
û 22 sal danûstandin

Bi nerîna me, eger kêşeya
demokrasiyê li Bakûrê Kurdistanê zûtir
hatiba çareserkirin, dê rewşa siyasî li
nav Tirkiyê ber bi baş bûnê ve çûbaya û
bi hevkariya gelan û aliyên siyasî  jî dê
piroseya demokrasiyê baştir bi pêşve
diket, wata: demokrasî bo hemû gel û ol
û pêkhateyên Tirkiyê dihat çespandin, lê
mixabin 22 salan danûstandin dirêjî
kirîye û kêmtirîn deskeft bi xwere anîye,
li ser dema rojgarî û azadiyê, heta niha
Zimanê Kurdî li Tirkiyê bi fermî nehatîye
naskirin! danûstanên siysî hene, lê
rêberê Kurd di zindanê deye bo dirêjîpê-
dan bi paşvexistina çareseriya siyasî!! û
qorxkirina deshilata siyasî. Paşvexistina
çareseriya siyasî û yasa li Tirkiyê mix-
abin hiştîye bawerî navbera aliyên siyasî
lawaz kirîye û kargêrî ya xerab jî li ser
abûrî û jiyana xelkê çêkirîye, belkî
siyaseta Tirkiyê kargêrî ya xerab li ser
navçeyê jî dirust kiribe.

HDP beramber panorameka siyasî
ku paşeroja wê nediyare, stratîjiya xebat
nav gelên Tirkiyê pesend kir û bi rastî kar
kir bo cî bi cî kirina wê yekê û astê xeba-
ta hevbeş navbera Kurd, Tirk, Ermen,
Çerkes, Siryanî, Kildanî û Elewî bilind
kir, ev biryara HDP eşkere kir ku AK
Partî heta niha nikare siyasetên xwe
biguhere, herweha nikare xebatê bike bo
pêşxistina danûstanan û bi wê yekê

nikare  piroseya demokrasiyê li Bakûrê
Kurdistanê piştî niha çareser bike, Di
rewşeka wisa de sebaret bi HDP neçar
ma biryarên nû bistîne bo piroseya
demokrasiyê ji qonaxa tarîk bûnê
derxîne, çunkî bi dirêjaya dîrokê
piroseya demokrasiyê hebû û berde-
wame  û her dimîne.

Çaremîn: Çareseriya xwe 
bi xwe ya demokrasiyê

Eger hêzên deshilatdar nikaribin

piroseya demokrasiyê çareser bikin, bê
guman piroseya demokrasiyê li ser
milên deshilatdaran namîne û dîrok belkî
riyên din yên çareseriya xwe bi xwe
bibîne. Di vê rewşa aloz ya Tirkiyê de
biryara HDP dibe erk li ser gel û hêzên
demokrat li nav Tirkiyê de û him dibe
erkeka yek alî li ser HDP ku ew jî kêşeya
Kurde ya ku bi piroseya demokrasî ya
Tirkiyê ve girêdayî ye, raste rewşa
Tirkiyê girêdayî û di destê gelê Tirk deye,
wê ev zevîn xweşkiriye bo demokrasiya
gelên Tirkiyê. Tirkiyê, ji sereta sedê
pêncemîn, navenda deshilatê Tirke, ji wê
demê Êlên Osmaniyan serketin û pay-
texta rojhilat P/zenta ji Roma stendin
herweha Xîlafetê Islamiyan jî ji destê
Ereban derxistin, heta ku Osmaniyan
deshilata xwe bo dema 500 salan sepa-
nd, piştre Kemaliyan siyaseta Tetrîkê
meşand, ku em naxwazin niha tawanên
250 salên deshilatdariya Kemaliyan bi
hejmêrin, çunkî AK Partî û cenabê Erdo-
gan wan tawanên ku li dijî Kurd , Ermen

, Çerkes , Elewî û Xiristiyanan hatine
encamdan baş dizanin.

Pêncemîn: Rizgarkirina 
Tirkiyê ji Volkan

Di çar salên bihurî de Tirkiyê ji
xwenîşandanên mezin filitî bû ku li Rojhi-
lata Navîn û Bakûrê Efrîka Volkanên
siyasî di teqîyan, niha jî li ber deriyê
çareseriya siyasî û abûrî û komelayetî ya
nû deye. Yan guhertina piroseya siyasî ji
deshilatdariya stûnî ya di destê Tirkan bi
tenê de bo deshilatdariya asoyî ku di
destê hemû gelên Tirkiyê debe, bi wê
yekê jî Tirkiyê pêngaveka dîrokî davêje
bo qonaxeka nû û eger li ser wê yekê
berdewam be dê di paşerojê de bibe
Ispaniya ya Rojhilata Navîn. Yan jî
deshilat û yasa  dê bimîne di destê
Tirkan de bi tenê, di rewşeka wisa de,
Gelan û Çep û demokratî xwazên Tirkiyê
bi dehan salên din çav li rê nakin wekî
sed salên bihurî ku çi guhertin nehtîye
encamdan yan jî Kodetayeka din (Xwe -
dê neke) çêbibe, nexêr div ê serdem û
guhertin û şoreşên lezgîn de, bê guman
kêşeyên abûrî , siyasî , komelayetî û
kultûrî yên Tirkiyê dê zû bi teqin, diyare
di rewşeka wisa de Tirkiyê û heta ne te -
weya Kurd jî bi şêwazekî din wekî Misra
Erebî lê bê. Em wekî neteweya Kurd,
pêşwaziya hemû guhertinên (Siya sî, Olî
, Netewe) dikin ku biguherin bo de mok -
rasiya asoyî ya gelan û hemû pêk -
 hateyan û piştevaniya wê yekê jî dikin,
berovaj, hemû alî dê zerermend bibin.
Dîrokê daye xuyakirin, heta de mok  rasî
di destê deshilatê tenê debe, kêşe û
pirsgirêk nayên çareserkirin û car bi car
dê werin teqandin, berovaj, her çend
demokrasî ber fireh tir bibe û des hi lata
gel bala dest be, kêşe û pirsgirê kên nav
neteweyan dê werin çareser kirin, herwe-
ha netewe û pêkhateyên din jî dê bibin
heval û xizmetkirina zêdetir jî bo Niştî-
manekî hevbeş dê bikin, nek ku Niş -
tîman nasnameya neteweyekê ferz bi ke
û nasnameya gelên din qedexe bike.

PUKmedia/PUKpb- 
Wergêr/ Siwar Amûdê

Mela Bextiyar: Tirkiyê yan Ispaniya ya Rojhilat yan jî Misra Ereb
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Hevserokê konseya birêve-
bir a KCK`ê, Cemîl Bayîk ragi-
hand ku, bi hîleyên hilbijartinê
hiştina HDP’ê ya di bin bendê
de tê wateya îlankirina şer li dijî
gelê kurd û hêzên demokrasiyê.

Di gotara xwe de ku îro di
rojnameya Azadiya Welat de
hatiye belav kirinê Cemîl Bayîk
balê dikşîne ser lîstikên hilbijart-
inê û radighîne ku: AKP
polîtîkayeke gelekî xeter dime -
şîne. Divê hemû hêzên demok -
rasiyê û gelê kurd bizanibe ku
bêbandorkirina îradeya hêzên
demokrasiyê û bilêvkirinên ku
HDP dê nebe muxetab tê

wateya ku piştî hilbijartinê hem ji
hundir ve hem jî li der ve dê şer

bimeşînin.
Bayik got: Em hikûmeta

AKP’ê careke din hişyar dikin; bi
hîleyên hilbijartinê hiştina
HDP’ê ya di bin bendê de tê

wateya îlankirina şer li dijî gelê
kurd û hêzên demokrasiyê. Ev

tê wateya destpêkirina
şerekî piştî hilbijartinê. Cemîl
Bayîk cext li wê yekê jî kir û
got: HDP tê wateya, îfadeya
îradeya siyasî û civaka
demokratîk a hêzên
demokrasiyê yên Tirkiyeyê û
bi têkoşîna azadiya kurd
hatiye afirandin. Heke
demokrasî pêş bikeve û pirs-

girêka kurd çareser bibe, ev yek
dê bi ferzkirina gavavêtinê ya
civaka demokratîk û îradeya
siyasî ya hatiye afirandin pêk
were. xendan

Bi serpereştiya Wezîrê Karê
Navxweyiyê Herêma Kurdistanê
Kerîm Sincarî li bajarê Hewlêr
paytexta Herêma Kurdistan`ê
civîna ku, di navbera Partiya
Karkerên Kurdistanê (PKK’ê) û
Partiya Demokrat ya Kurdistan
ya-Îran`ê PDK-Î’ê ya li ser
aloziya li Kelaşîn`ê bi berdewam
kirina 5 demjimêran bi dawî bû.
Sincarî di civîneke roj-
namevaniyê de bo raya giştî
diyar kirin ku, di civînê de herdu
alî li ser vê yekê hevraman bûn
ku pirsgirêkên di navbera xwe de
bi rêya diyalogê çareser bikin.
Cîgorê Sekerterê Partiya
Demokrat ya Kurdistan ya-Îran`ê
(PDK-Î’ê) Hesen Şerefî û
Endamê Kongireya Netewî ya
Kurdistan`ê KNK Mihmed Emîn

Pênciwînî ku nêzî Partiya Kark-
erên Kurdistan`ê (PKK`ê) ye jî
tevlî civînê bûne. Eve di deme kê
de ye ku,roja Yekşem ya bûrî
dema ku Partiya Demok rat ya
Kurdistan ya-Îran`ê (PDK-Î’ê)
dixwest bargehek xwe li devera
Kêlaşîn`ê ava bike lê di encam
de navbera gerîlayên PKK û

pêşmergeyên wê partiyê de
alozî û şer derket ku di encam de
pêşmergeyekî Partiya De mok rat
ya Kurdistan ya-Îran`ê (PDK-Î’ê)
jiyana xwe ji dest da û 3
Pêşmergeyên din jî birîndar
bibûn ku li Nexweşxaneya
Soran`ê hatin derman kirin. 

Xendan – Hemze Ferzende

NAVENDA NÛÇEYAN (DÎ -
HA) - Namzetên HDP'ê xebatên
xwe yên hilbijartinê bênavber
berdewam dikin. Namzetê
HDP'ê yê Amedê Îdrîs Baluken
diyar kir ku Serokomar Erdogan
ji ber panîka jiyî dest bi kam-
payaya hilbijartinê bû û wiha
got: "Em hemû bi hev re dê qes-
raya Tayyîp Erdgoan têk bibin."

MELETÎ 
Rêxistina HDP'ê ya Meletî di

çarçoveya xebatên hilbijartinê
de bi tevlî Hevşaredara Bajarê
Mezin a Amedê Gultan Kişanak
li gund û taxan geriyan û ziyaret
pêk anîn. Namzetên HDP'ê yên
Meletî Aydin Erdogan, Betul
Kurnaz, Perîhan Yucekaya jî bi
Kişanak re geriyan. Kişanak û
heyeta pêre ewil li gundên
navçeya Arguvanê geriyan û bi
welatiyan re hatin cem hev.
Heyet pişt re gundê Hrant Dînk
lê mezin bû civîna li dar xistin.
Pişt re li navçeya Doganşehîr
ziyaret pêk anîn.

MÊRSÎN 
Namzeta HDP'ê ya Mêrsînê

Çîlem Oz Komeleya Karasuver-
lîler a Sêwasê ya li navçeya
Yenîşehîrê ziyaret kir. Namzetê
din Mehmet Taşçi jî li bazara
Balik û Amerîkan esnaf ziyaret
kirin. 

EDENE 
Namzetên HDP'ê yên Ede -

ne jî li taxa, kolan û malan
geriyan û xebatên xwe berde-
wam kirin. Namzeta HDP'ê
Hatîce Kavran li taxên navçeya
Yuregîrê geriya û welatî ziyaret
kirin. Namzeta din Hatîce
Kavram, Ferîde Peynircî û Hidir
Koluman jî li kolanan Kenan
Evren û Barajyolu esnaf ziyaret
kirin.

AMED 

Namzetê HDP'ê yê Amedê
Îdrîs Baluken li kolana Goçmen-
ler a Rezan esnaf ziyaret kir.
Baluken bi dawol û zirnayan
hate pêşwazîkirin. Di gerê de
welatiyan dirûşmeya "Bijî serok
Apo" berz kirin. Di dema gerê
de wesayîtên zirxî û TOMA
geriyan û li ser vê yêkê
welatiyan bertek nîşan dan. Pişt
re Baluken derbasî buroya hilbi-
jartinê ya taxa Fatîhê bû.
Baluken li vir ji welatiyan re
axivî û hevdîtina bi rayedarên
KCK'ê re kirin bibîrxist û wiha
got: "Gerîlayên ciwan ên
Qendîlê hatin cem me hewayê
Amedê pirsîn. Em jî heycan û
coşa ji wan re got. Hevalên me
yên Qendîlê gotin em dê li çar
aliyê Qendîlê fîşekên hewayî bi
cih bikin. Dema Amedê fîşeka
serkeftinê teqand em jî dê li
Qendîlê fîşekan biteqînîn."

Baluken anî ziman ku
Serokomar Recep Tayyîp Erdo-
gan dît ku kampanya baş naçe
mudaxele kir û derket qadan û
wiha axivî: "Em hemû bi hev re
dê qesra Erdogan têk bibin."

Namzeta HDP'ê Çaglar
Demîrel û Sîbel Yîgîtalp jî li
navçeya Surê xebatên xwe
berdewam kirin.

MÊRDÎN
Namzetên HDP’ê Mehmet

Alî Aslan, Erol Dora û Gulser
Yildirim li navçeya Midyadê bi
welatiyan re meşa hilbijartinê
pêk anîn. Meşa kul i ber buroya
hilbijartinê dest pê kir li taxên
kurd, milehmî, ereb û suryanan
berdewam kir. Welatiyan ele-
qeyeke mezin nîşanê HDP’iyan
dan û di meşê de dirûşm hatin
berzkirin. Her wiha belavokên

têkîldarî mîtînga ku sibehê li
daqa Newrozê saet di 13.30’an
de bê lidarxistin hatin belavkirin.
Meş li Qada Mîdyadê bi dawî bû
û li vir goven hate gerandin. 

ÎZMÎR
Namzetên HDP’ê Ertugrul

Kurkçu û Pinar Aydinlar li

navçeya Gazîemîrê çûn ser-
dana esnafan. Namzetên
HDP’ê Muslum Dogan jî li
Bucayê çû serdana Komeleya
Xinisiyan. Dogan piştre jî tevli
merasîma vekirinê ya Cemx-
aneyê ya girêdayî Komeleyên
Çandê yê Elewiyan. 

SEMSÛR
Hevşaredara Bajarê Mezin ê

Amedê Gultan Kişanak a ji
Meletiyê derbasî Semsûrê bû bi
namzetên HDP’ê Ayten Yilmaz
û Bîrsen Tunç û Şaredarê
Komurê Huseyîn Yuka de çû
serdana Weqfa Çanda Anatolya
ya Haci Bektaşî Velî, Harhar û
buroyên hilbijartinê yên Komurê
û li vir bi welatiyan re hatin cem
hev. Kişanak li wepfê axivî û
wiha got: “Em dizanin ku em ê ji
bo pêşroja xwe biryarê bidin. Ji

ber vê yekê jî her dengê ku em
bavêjin sandoqê ne kaxiz e. Em
pirsgirêka partî girtinê jî nîne.
Bûyereke derveyî wê ye. Riya
ku em diçin ber bi kû derê ve ye
bi vê yekê re têkîliya wî heye.
Divê mirovên me bi zanebûn
dengên xwe bi kar bînin.”

Kişanak diyar kir ku ew
weke elewiyeke li Amed a ku ji
sedî 80 sunî ye bûye şaredar û
ev yek kevneşopiya HDP ya ku
şoreşa zîhniyetê pêk aniye ye û
ev şoreş dê li her qadê jiyanê
mezin bibe û bidome. 

GURGUM
Namzetên HDP’ê xebatên

xwe bênavber didomînin. Ji
namzetan Azîz Tunç, Nuran
Îmîr û Mehmet Çat li navenda
bajar çûn Nexweşxaneya Bajar
a Necîp Fazil û nexweş û ked-
karên tenduristiyê ziyaret kirin.
Ji namzetên HDP’ê Ayşenur
Vaîzoglu, Emre Genç, Azîz
Tunç û Mehmet Çat li navçeya
Çaglayancerîtê buroya hilbijart-
inê vekirin. Tunç li vir axivî û got
ku ew ê têkoşîna xwe ya ku
heta niha dane dê bi aştî û

serkeftinê ve tacîdar bikin. Bi
sedan welatiyan di vekirina
buroyê de govend gerandin. 

RIHA
Namzetê HDP’ê yê Rihayê

Rasîm Çakmak li navçeya
Hewagê û gundan bi gel re hate
cem hev. Çakmak ji welatiyan
xwest ewlehiya sandoqan pêk
bînin û got ku divê hemû kes
xwedî li dengên xwe derkevin.
Çakmak bal kişand li ser pro-
vokasyonên li dijî HDP’ê jî û
xwest welatî li dijî van pro-
vokasyonan bihistiyar bin. Çak-
mak got ku di vê hilbijartinê de jî
wekî her carê AKP ji bo gel bixa -
pîne karkeran digire kar û ev tişt
anî ziman: “Piştî ku karên wan
diqede, kesên ku girtine kar piştî
hilbijartinan careke din dê ji kar
bavêjin, demên bor ême gelek
mînakên bi vî rengî dîtiye.”

AYDIN
HDP’ê li Sultanhîsarê şahî li

dar xist. Namzetê HDP’ê yê
Aydinê Dervîş Peker, hevse -
rokên HDP’ê yên Aydinê Nîhat
Bektaş û Pinar Akpinar û bi
sedan welatî beşdarî şahiyê
bûn. Dervîş Peker li vir axivî û
wiha got: “Dîktarorê bûye bela
serê gel li qadan digere û 400
parlamenteran dixwaze. Van
400 parlamenteran jî ji bo zêde-
tir karkerên madenan, ciwanên
kurd bikuje, alîgirên xwe bêhtir
dewlemend bike û ji bo parçeki-
rina Tirkiyeyê dixwaze. Dixwa -
zin ewqas dewlemend bin ku
pereyên ji xezîneyê idgirin têrê
nake hemû derfêtên dewletê jî
bi kar tînin.” Piştî axaftinan
welatiyan bi stranên huner-
mendên herêmî ve govend
gerandin.

K e ç a  X w e d ê h e z
Mirov hene cîhana meda bi

taybetmendîyê xweva bi taybet di
cîvakê de têne xuya kirin. Rabûn,
rûniştandin, helwest, xwarin,
jîyana wan rojane, xesîyetên wan
bala mirovan dikşîne. 

Gellekî saf, zelal, paqij û
delalin, bê temene mirovan ra
xizmetê dikin. Ji bo tendurustîya
mirovan, pêşeroja mirovan emrê
xwe têgêhîştî û hêja xerc dikin.
Mirovên weha Xweda ra girê-
dayîne. Ji kesaye tên weha yek jî
keça Kurd Gewa Teyfûr e, kîjan
ku di nava cîvakêda bi navê
“Mirova Xweda”, “Qîza Xweda”
hatîye naskirin û nirxandinê. 

Gewê miroveke çawa şefadar,
xwedênas, mirovhes bala her
mirovî dikişand. Heya niha bi
hezaran mirovan ji ocaxa wê şefa
dîtine. Mirovên ku bijîşka nikari -
bûn qenc bikin berê xwe didan
ocaxa wê û qenc dibûn. Bi taybet
ewê mirovên tirs pêketî qenc dikir

û pêşerojê da çi yê biqewimîya
ewê vedigot. Gotinên wê hemû
rast derdiketin. Gellekan ewa
xewna xweda ditîtin û dihatin
ocaxa wê....

Gewa Teyfûr 29/12/1961
salê li Ermenîstanê li gundê
Nêcilîya Jorîn (Nîzamî) li
nehîya Masîsê ji malbeteke
welatparêz û xwedênas da
hatîye dunyayê. Ji 18 salîya
xweda xizmeta mirovanda bû.
Gellek cara rojnamevana  hewl

didan ku dereqa wêda derbare
emir jîyana wêda belgefîlma
amade kin û pirtûka binîvsin lê wê
destûr nedida, digot ez Xwedayê
dilovan û delal ra xizmetê dikim.
Keça Kurd a şefedar hertim digot
bila Kurd ruh nekevin Kurdistanê
ese ava bibe û Kurdê gellekî bi
hêz bin. Pêşeroj ya kurdane...

3 roj pêj da ewê mirina xwe
dît û got. 17 gulanê 2015 salê
berbanga sibê seet 7.30 li gundê
Bêloyê Komara Adigêyê li
Rusyayê ji dunya me koç kir. Ewê
digot bîna xwînê ji dunya me tê ez
ê ji vê dunya qirêj herim. Ji wê
gellek gotinên baş bi wete, qenc
navekî cindî ji mera ma... 

Ewaya xuşka 4 bira a mezin
bû. Ji vê dunya veşartî bê par çû.
Lê ewê bîranînada hertim zindî û
çawa şefedar, Qîza Xweda, Hurî
Melek weha yê bijî. Ewa xûşka
min bû, 54 sal emir kir. Rehma
Xwedê lê be..! 

Bêwar Barî Teyfûrî.

Baluken: Em hemû bi hev re dê qesra Erdogan têk bibin

Bayik: Hiştina HDP di bin bendê de îlankirina şer e

Civîna navbera PKK û PDK-Î li Hewlêrê bi dawî bû

REHMA XWEDÊ LÊBE
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HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş,
“Hiç kimse asla bizim düşmanımız değil,
asla olmayacak da” derken, Hüda – Par
Genel Başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz,
“Bu kabusların bitmesini istediklerini”
söyledi. HDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş, bugün Şırnak’ın İdil ilçesinde
meydana gelen olay konusun-
da, “Hiç kimse asla bizim düş-
manımız değil, asla olmayacak
da” derken, Hüda – Par Genel
Başkanı Mehmet Hüseyin Yıl-
maz, “Bu kabusların bitmesini
istediklerini” söyledi. Demirtaş,
bugün Bursa’da düzenledigi
mitingde, Şırnak'ta bir köyde
seçimler sebebiyle HDP'liler ile
HÜDAPAR'lılar arasında
yaşanan ve 2 kişinin öldüğü
kavgaya atıfta bulunarak, şun-
ları söyledi:  “Orada yaşamlarını yitiren-
lere Allah’tan rahmet diliyorum, geride
kalanlara sabır diliyorum. Bu konuda
herkesi dikkatli olmaya çağırıyorum.
Koltuklar, makamlar insan canından
önemli değil. Sakın hiçbir yerde bir-
birinizi üzmeyin, kırmayın. Hangi parti
olursa olsun, Hüda - Par olur başka parti
olur, dikkatli olmamız lazım. Tahrikler
yapmak için uğraşanlar olur.” Siyasi rek-
abetin parti yöneticileri arasında
olduğunu ifade eden HDP Eşbaşkanı,
“Bırakın bizler rekabet ederiz ama siz
sokakta el ele kol kola seçim çalışması
yürütün. Hiç kimse asla bizim düş-
manımız değil, asla olmayacak da” dedi.

Diyarbakır’da basın toplantısı
Hüda – Par Genel Başkanı Mehmet

Hüseyin Yılmaz ise, bu akşam Diyar -
bakır’da konuyla ilgili bir basın toplantısı
düzenledi. Yılmaz, “Karşı taraftan da bu
saldırıları durduracak bir girişim ile çaba
yok. Her katliam ve saldırı sonrası cılız

bir şekilde işi provokatörlere ve pro-
vokasyona havale edip zeytin yağı gibi
üste çıkma, soğutma yoluna gidip kalıcı
bir çözüm için çaba gösterilmiyor” dedi.

İdil'in Kozluca köyünde daha önce

PKK ve KCK'den cezaevine girip tutuk-
lanan aynı zamanda tahliye edilen bir
şahıs olduğunu dile getiren Yılmaz, şun-
ları söyledi: “İdil'in Kozluca köyünde de
çalışma yapacaklar. Her partinin ülkenin
her yerinde siyasi parti çalışması yap-
maya hakkı vardır. Daha önce 1990'lı
yıllarda dahi örgütün silahla dahi
giremediği Kozluca köyünde seçim
çalışması adı altında gidip orada örgüt
propagandası ve halkı tehdit etme gibi
girişimlerde bulunan parti çalışması yap-
mamıştır. Örgüt marşlarıyla o köylüleri
ve insanları tahrik etmek parti çalışması
sayılmaz.” Bu olayların bir daha yaşan-
maması için onların neler yapılması
gerektiği konusunda da Yılmaz, “Çok iyi
biliyorlar. Özel görüşmelerde kendilerine
bunları bildirdik. Nasıl bir tavır halinde
bulunmaları gerektiği bilgisi kendilerine
ulaşmıştır. Onu yapmaları lazımdır. Biz
bu kabusların bitmesini istiyoruz”
ifadelerini kullandı.

Kozluca’da neler yaşandı?
Şırnak'ın İdil ilçesinin Kozluca (Xani -

kê) köyünde Hür – Dava Partisi (Hüda –
Par) üyeleriyle Halkların Demokratik
Partisi (HDP) üyeleri arasında çıkan

çatışmada 2 kişi hayatını kay-
betti.

Rûdaw’ın edindiği bilgiye
göre, HDP konvoyu bugün saat
16.20 sıralarında, seçim çalış-
maları kapsamında Kozluca
köyüne gitti. HDP'li grup, bura-
da parti ve milletvekili aday-
larının bayraklarını asmak
isterken, köylüler buna karşı
çıktı. Köydeki Hüda - Par
üyeleriyle tartı şan HDP'li grup-
tan bir kişinin silahla ateş açtığı

öğrenildi. Olayda ağır yaralanan Mu -
hammed Şerif Şimşek (35) ile Abdulcelil
Talayhan (38) kaldırıldıkları Nusaybin
Devlet Hastanesi’nde hayatlarını kay-
betti. Rudaw konuşan Hüda – Par Genel
Başkan yardımcısı Abdurrahman Cens,
taraflar arasında herhangi bir çatış-
manın yaşanmadığını, kendilerine
saldırıda bulunulduğunu söyledi.

Rûdaw'a konuşan HDP Şırnak mil-
letvekilli adayı Ferhat Encü, “Partimizin
bugün İdil ilçesine bağlı köylerde seçim
konvoyu vardı. Kozluca köyünde seçim
konvoyumuz geçerken Hüda –
Par’lıların saldırısına uğramış. Saldırıya
uğrayınca partililerimiz de cevap vermiş.
Bu olayların yaşanması üzücüdür" dedi.

Askerler köyü ablukaya alırken, giriş
– çıkışlara izin verilmiyor. Kobani'ye
destek için geçen 6-7 Ekim'de eylem
yapan HDP'liler ile HÜDA-PAR'lılar yine
çatışmıştı. Üç gün süren olaylarda 40’ın
üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

Kürdistan Bölgesi Parlamentosu Baş -
kanı Dr. Yusuf Muhammed, yeni ana -
yasada Kerkük’ün Kürdistan Bölgesi’nin
bir parçası kabul edildiğini söyledi. Ker kük

İl Meclisi Türkmen Bloku Temsilcileri,
bugün öğle saatlerinde başkent Erbil’de
Dr. Yusuf Muhammed’i ziyaret etti.

KÜRDİSTANDAKİ TÜM IRKLAR,
DİLLER VE DİNLER RESMEN GÜVEN -
CEYE ALINDI.

Parlamento Başkanlığı’ndan yapılan
yazılı açıklamada, tartışmalı bölgelerin
Kürdistan Bölgesi’ne bağlanması duru-
munda bütün ırkların haklarının anayasa
altına alınarak korunacağı belirtildi. Yusuf
Muhammed, Kerkük’ün yeni anayasada
Kürdistan Bölgesi’nin bir parçası olarak

sayıldığı söyleyerek, şunları kaydetti:
“Yeni anayasada Kerkük ve diğer

tartışmalı bölgeler Kürdistan Bölgesi’nin
bir parçası olarak ifade edilmektedir.

Baskıyla Kerkük üzerine hiçbir karar
uygulanmayacaktır çünkü o bölgel-
erde Kürtler dışında başka millet ve
oluşumlar da bulunmakta.”

Peşmerge Güçleri’nin Kerkük’teki
bütün oluşumları ayrımcılık yap-
madan savunduğunu vurgulayan
Yusuf Muhammed, “Peşmergeler
olmasaydı teröristler  Kerkük’ü  kan
gölüne dönüştürmüştü” dedi.
Kerkük Valisi Özüne Döndü
Gaflet uykusundan uyanan , bugün

Rudaw'a konuşan Kerkük Valisi Necmed-
din Kerim-i, yegane amacının, Kerkük’ün
Kürdistan Bölgesi’ne bağlanması
olduğunu dile getirdi.  Necmeddin Kerimi,
başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
olmak üzere bölgedeki bazı ülkelerin,
Kerkük’ün özerk bir bölge yapılarak
sorunların çözülmesini düşündüğünü
belirtti. Kerkük Valisi, kendisinin hiçbir
zaman kentin özerkleşmesi yönünde bir
gündemi olmadığını belirterek, “Benim

amacım Kerkük’ün Kürdistan Bölgesi’ne
bağlanmasıdır” dedi. Aynı zamanda
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Polit-
büro üyesi olan Necmeddin Kerimi,
Merkezi Irak Hükümeti’nin politikasını
eleştirerek, 2013’ten beri petro-dolar
parasını alamadıklarını ve Haydar Abadi
kabinesinin vilayete hiçbir şekilde yardım
etmediğini kaydetti.

Rûdaw TV’nin Kerkük Valisi’yle yap-
tığı röportaj bu akşam 21:05’te yayım-
lanacak. Bilindiği gibi, Vali Necmeddin
Kerimi’nin, Nisan ayı sonlarında kamu
yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Merkezi
Irak Hükümeti’ni sert bir şekilde eleştir-
erek, yetkileri arttırılmadığı takdirde
Kerkük’te özerklik ilan edeceğini ifade
ettiği belirtilmişti.

Necmedin Kerimi, Bağdat’a çağrıda
bulunarak, 8 bakanlığın yetkisini isterken,
merkezi sistemin kaldırılması gerektiğini
bildirmişti. Sn. Kerimi, bu tutumundan
dolayı başta partisi KYB olmak üzere
siyasi partiler tarafından eleştirilmişti.
Çünkü genel kanı  Kerkük’ü, Kürdistan’ın
bir parçası olarak kabul ediyordu.

Bu durumda Sn.  Necmeddin Kerim-
i'ye ne diyelim...  hadi hep birlikte özüne
Hoş Döndün!, diyelim...

Reuters'a konuşan Amerikalı bir yetkili,
Suriyeli muhaliflere yönelik eğit-donat pro-
gramının Ürdün'den sonra Türkiye'de de
başladığını açıkladı. Adının açıklanmasını
istemeyen bir kaynak, Reuters'a yaptığı
açıklamada haftalar önce Ürdün'de
başlayan eğit-donat programının Türkiye -
'ye genişletildiğini söyledi. Yetkili, eğitilen

Suriyeli muhaliflerin kim olduğu ya da
sayıları konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.
Pentagon da konuyla iligli yorum yapmayı
reddetti.  Eğit-donat programının başladı -
ğını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da
duyurmuştu.  ABD Merkez Kuvvetler
Komutanlığı (CENTCOM), 8 Mayıs’ta,
Suriyeli muhaliflere yönelik eğit-donat pro-
gramının ilk bölümünün Ürdün'de başladı -
ğını duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı
Ash Carter, Şu an eğitim gören grubun 90
kişiden oluştuğunu belirtmiş, ikinci grubun
da yakında eğitime alınacağını açıklamıştı.
ABD ile Türkiye arasındaki 'eğit-donat'
anlaşması geçen Şubat ayında arasında
imzalanmış, ancak eğitimin fiilen başladığı-
na dair resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Kırşehir'deki Şehit Bahtiyar Aydın Kışlası
da eğitimlerin sürdürüleceği tesis olarak
hazırlanmıştı. Üç yıl sürmesi düşünülen
program kapsamında yılda 5 bin olmak
üzere toplamda 15 bin civarında Suriyelin-
in eğitilmesi planlanıyor. 

Bunlardan 1500-2000 kada rının Türki -
ye'de eğitim göreceği geri kalanlarının ise
Ürdün ve Suudi Arabistan'da eğitileceği
açıklanmıştı. Washington yönetimi pro-
gramda eğitim görenlerin sadece IŞİD'le
mücadele değerlendirileceğini vurguluyor.
Türkiye ve Suriyeli muhalifler ise Şam
rejimine karşı savaşmaları konusunda
ısrarcı olmuştu. Ancak anlaşma metninde
eğitilen milislerin kime karşı savaşacağı
açıkça belirtilmiyor. Reuters

HDP ve HÜDA-PAR başkanları konuştu

Kerkük Kürdistan'a Bağlandı

ABD: Eğit-donat başladı

Hukuki ve siyasi gerçekler karşısında
self-determinasyon ilkesi, uluslararası
hukukun genel bir ilkesi olarak kabul
edilmektedir. Kürtlerin bağımsız devletlerini
kurmak istemeleri de son derece meşrudur.
Devleti olmayan nüfusu kalabalık olan halk-
lardan biriside Ortadoğu’nun en büyük

dördüncü etnik grubu
olan Kürtlerdir. Bugün
si ya sî olarak özerk,
federal bir bölge
olarak uluslararası
resmî tanınmaya sa -
hip olan tek bölge
Irak'ın Kürdistan
Bölgesel Yöne timi'dir.
Dolay sıyla değerli
Başkan Mesut Bar -
zani yönetimindeki
KÜRDİS HÜKÜMETİ

bütün diplomatik ve hukuki yolları devreye
sokarak, Kürt halkının arzusu yolunda
Bağımsızlık ilan etmelidir. Çünkü self-deter-
minasyon hakkı, insanların ülkelerinin
kaderini belirlemeleri içindir.

Günümüzde her ne kadar bazı devletler,
kendi çıkarlarını esas alarak self-determi-
nasyon ilkesinde farklı politikalar izlemekte-
dirler. Geçmişte de sömürgeci güçler bu ilk-
eye mesafeli yaklaşmışlardı, çünkü BM
Şartı’nda belirtilmeyen pek çok vazifenin
kendilerine yükleneceğini düşünmüşlerdi,
günümüzde ise durum tam tersidir,
emperyalist güçler bugün, ulusal sınırların
yeniden belirlenmesine ilişkin bütün mese-
leleri gündemlerinde tutmaktadırlar. Örneğin
Birleşmiş Milletler Adalet Divanı’nın Namibya
ile ilgili 1970’te, Batı Sahara ile ilgili olarak
1975’te ve Doğu Timor ile ilgili olarak da
1995’te vermiş olduğu kararlarında, self-
determinasyon hakkının bir uluslararası
hukuk ve gelenek kuralı olduğu anlatılmıştır. 

Bu durumda halklar kendi yönetim biçim-
lerini serbestçe tayin edebilirler Dış müda-
haleden bağımsız olarak yaşadıkları ülkede
kendi egemenliklerini sürdürebilirler. Temsili
demokratik hükümetler kurabilirler. Eğer
mevcut devlet ülkesindeki halkın bütününü
temsil eden bir yönetime sahip değilse,
halkın bir kısmı dinsel, dilsel, ırksal nedenler-
le kendilerini yönetimde temsil edemiyorsa
bu grupların Güney Afrika’da olduğu gibi self-
determinasyon hakkı vardır. İşte bu hakkı
garantiye almak için ulusların kendi kader-
lerini tayin etme özgürlüğünü savunanların
düşünceleri hukuki ve siyasi acıdan doğru bir
yaklaşımdır.

Halklar arası hukuk ve gelenek kuralının
direktif verici olup olmadığı konusu, öğretide
ağırlıklı olarak bir Ius Cogens kuralı olarak
kabul edilmektedir. Bu bağlamda self-deter-
minasyon, pragmatik bir ilke değil, saygı gös-
terilmesi gereken bir haktır. Self-determi-
nasyon hakkına aykırı bir anlaşma Irak’da
yapılsa bile bu anlaşma Adalet Divanı karar-
larına göre geçersiz sayılacaktır. Kimse bu
hukuki realiteyi unutmamalıdır, Kürt halkı
olarak büyük fırsatların doğduğu bir dönem-
den geçiyoruz, Kürdistan’ın bağımsızlığı
siyasi nedenlerle günümüzde ertelenebilir,
ancak bundan değerli Başkan Mesut Barzani
yönetimi vazgeç memelidir.

Türkiye coğrafyasında yaşayan Kürtlerde
ise sorun değiş bir siyasi yapılanmayla
çözülebilir, sürecin siyasal boyutu
“demokratik özerklik” üzerine odaklanmış
durumdadır. Demokratik Konfederalizm, dört
parçaya bölünmüş ve dünyanın her tarafına
yayılmış olan Kürt halkının demokratik bir-
liğinin ifadesidir. Kürt ulusunun kendi içindeki
sorunlarının çözümünde demokratik birlik
ilkesini esas almaktadır.” Demokratik özerk-
lik, onu ortaya atan taraflarca sıklıkla gün-
deme taşınırken ve hatta pratikleştirilirken,
henüz “mecliste detaylı olarak tartışıl-
mamıştır. 7. Haziran 2015 seçimlerinden
sonra bu durum mecliste tartışılarak sorunun
çözümünde belirleyici olacaktır,
düşüncesindeyim. Yüksekova Haber

Kürtlerin Kaderi

Prof. Dr. Ümit
Yazıcıoğlu
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Selahaddin Demirtaş, "Kız kardeşim
de başörtülü. Çok mücadele ettim ama
bunu seçimlerde kullanmadım.
Türkiye'de laiklik din karşıtı bir noktaya
getirildi. Kürd'üm, Müslüman'ım, sol-
cuyum." dedi. HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş CNN Türk’te Ahmet
Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge pro-
gramında açıklamalarda bulundu.

İşte konuşmadan önemli satır-
başları: "Taksim Kabe'mizdir" sözünü
söylediğimi ispatlasınlar istifa ederim.

Ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başba -
kanı alenen yalan kampanyası
yürütüyor.

Kürtçe Kur'an'ı seçim meydanında
meydan meydan dolaştırması herkesi
rahatsız etti. On bin adet basıldı.
Dağıtımı yapılmadan bir adet alınıp
Cumhurbaşkanına yetiştiriliyor.

Bizim gibi düşünmeyen inanmayan
başka insanlara yapılan ayrıma haksı-
zlığa neden sessiz kalıyoruz. Peygam-
berimiz Hz. Muhammed Medine'de tüm
inançlar yönetime katılsın diye bir hukuk

düzenledi. Ama sen meydanlarda insan-
ları yuhalatıyorsun.

Domuz eti yemedim. Alıntı yaptıkları
Alman gazetesinde öyle bir şey yazmıy-
or.  Bana yapılan her hakaret temsil

ettiğim siyasi görüşe de yapılmıştır.
''KIZ KARDEŞİM DE BAŞÖRTÜLÜ''
Bunlar iki yalanla HDP'yi karaladılar

diye gruplar halinde AKP'ye geçecekleri

yok insanların. Kız kardeşim de
başörtülü. Çok mücadele ettim ama bunu
seçimlerde kullanmadım. Türkiye'de laik-
lik din karşıtı bir noktaya getirildi.

Kürt'üm, Müslüman'ım, solcuyum.
'KOALİSYON NİYETİMİZ

YOK''
Türkiye hükümetsiz kalmaz

merak etmeyin. CHP üst düzey
yöneticileri AKP ile koalisyon
yapabileceğini açıkladılar. Bizim
AKP ile koalisyon kurmak dışarı-
dan destek vermek niyetimiz yok.
Güçlü bir muhalefet yapmak istiy-
oruz.

Abdullah Öcalan'ı tanımıyor-
lar. Partiye talimat veren bir tarzı
yoktur. HDP'nin kurucusu yöneti-
cisi başkanı değil. Kendisi de her-

alde bizden farklı düşünmez. Biz bir
iradesi olan partiyiz. AKP şu anda Saray'-
dan habersiz hükümeti toplayabiliyor
mu?

Selahaddin Eyyübi bugün yaşasaydı
haralde HDP'li olurdu.

Hakkari'ye havalimanı yapıl dığı için
herkese teşekkür ettim. Havalimanı
inşaatı için biz elimizden gelen gayreti
gösterdik. Bizim rahatsız olduğumuz şey
biz havalimanı yaptık, yol yaptık artık biz-
den bir şey istemeyin anlayışıdır. Havali-
manı yol yaparsın insanlar oy vermek
zorunda değildir. Ben HDP'nin 81 ilde bir-
inci olmasını istemem. Bunlar her yerde
biz olacağız diyorlar. Ben hizmet verdim
bana oy vereceksiniz demenin siyasette
yeri olabilir mi? Hizmet yaptın diye senin
partine oy vermek zorunda mı insanlar?

''İSTİFA EDERİM DİYORUM
ÇÜNKÜ...''

Barajı aşamazsak istifa ederim diyo-
rum çünkü, eğer yüzde 10 alamamışsak,
bu program normalde iktidarda olmalı,
başarısız olursak 7  Haziran akşamı
tereddütsüz olarak görevimden istifa
ederim diyorum.(yuksekovahaber.com)

Türkiye Başbakanı Davutoğlu, "Eğer
güzel bir şey söyleniyorsa Arapça da

güzeldir, Türkçe de güzeldir,
Kürtçe de güzeldir” dedi.
Ahmet Davutoğlu, dün
akşam Mardin’de, Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nca düzen-
lenen programda Kürtçe ve
Türkçe okunan Mevlid-i Şerif
dinledi. Programda Kur'an-ı

Kerim okundu, dua edildi. Mevlithanlar,
Kürtçe beyitler okudu.

Programa katılan cemaate teşekkür
eden Davutoğlu, "Ne kadar güzel bir
meclis ki Ezan-ı Muhammedi ve Kur'an-ı
Kerim'in güzel Arapçası ile güzel Türkçe
ve Kürtçemizle Mevlid-i Şerif’leri burada
birlikte ihya ettik” dedi. Davutoğlu, şöyle

devam etti: “Eğer güzel bir şey söyleniy-
orsa Arapça da güzeldir, Türkçe de
güzeldir, Kürtçe de güzeldir. Eğer çirkin
bir şey söyleniyorsa, eğer nefret üretilen
bir şey söyleniyorsa, şiddete yönelten bir
şey söyleniyorsa, Türkçe söylense de
kötüdür, Kürtçe söylense de Arapça
söylense de.” Ahmet Davutoğlu bugün
ise Siirt, Malatya ve Dersim’de seçim
çalışmalarını sürdürecek. (Rûdaw)

Suriye’de Esed rejimine karşı
savaşan muhalif silahlı gruplar, İdlib'in
batı kırsalında bulunan ve Esed’in kon-
trolünde bulunan son ilçe olan Eriha ve
çevresini ele geçirdiğini duyurdu. Bu,
rejimin Halep-Lazkiye bağlantısını kay-
betmesi anlamına geliyor. Suriye'de
muhalif Fetih Ordusu'nun saha komutan-
larından Hamza Fethullah, "Fetih
Ordusu, Eriha ilçesi ile Cebel Arbain'in
kontrolünü sağladı" dedi. Anadolu Ajan-

sı’na konuşan Fethullah, muhaliflerin ilçe
çevresindeki Kafrenci ile Maatrim köy-
lerinin de denetimini sağladığını savun-
du. Al Jazeera'nin görüştüğü bölge kay-
nakları da Eriha ve Cebel Arbin böl-
gelerinin muhaliflerin eline geçmesiyle
birlikte İdlib’ın batı kırsalındaki Esed var-
lığının bittiğini söylüyor. Bölgenin muhal-
iflerin eline geçmesi, Esed rejiminin
Halep ve Lazkiye arasındaki bağlantı
yolu nu da kaybetmesi anlamına geliyor.

Muhalif birliklerle Esed güçleri arasında
şiddetli çatışmalar yaşandığını söyleyen

Fethullah, muhaliflerin rejim güçlerine ait
askeri kontrol noktalarına havan toplarıy-

la, bölgedeki Esed güçlerine de tank,
doçka ve hafif silahlarla saldırdık-
larını söyledi. Ahraru Şam, Cundul
Aksa (Aksa Askerleri), Ceyşu Sunne
(Sunnet Ordusu), Feyleku Şam,
Livaul Hak (Hak Tugayı) ve Nusra
Cephesi gibi grupların, Fetih Ordusu
(Ceyşul Fetih) adı altında Nisan ayın-
da İdlib'e ortak saldırı düzenlemesi
sonucu kent merkezi tamamen
muhaliflerin kontrolüne geçmişti.

Selahaddin Demirtaş: Kürd'üm, Müslüman'ım..

Davutoğlu Mardin’de Kürtçe dinledi

Esad Rejimi Halep-Lazkiye bağlantısını kaybetti

İlk gençliğimin bir döneminde
düzenli olarak Nakşibendi, Kadiri
ve Rufaî tarikatlarının zikirlerine
katılırdım. Akıl ile ruh arasındaki
boşluğa düşmek pahasına her
seferinde yeniden KAYBET-
TIĞIM ALLAH’I çoğu zamana o
zikir halkalarının içinde tekrar
BULDUM. Allah’ı buldukça,
cehenneme gitme kaygısı
korkuya, cennette girme arzusu
ise hazza dayanan bir dindar-
lığın bizi kurtaramayacağına
inandım ve uzun bir yolculuğun
ardından şunu anladım:
yeryüzündeki insanlar adedince
rabbe giden yol vardır ve
ENINDE SONUNDA SAHIP
OLDU ĞUMUZ YEGÂNE ŞEY
ÖLÜMDÜR

O zikirlerden en çok aklımda
kalan ritim, Kadirî şeyhi MAH-
MUD BER ZENCI HAFID’e
yazılmış bir Kürtçe neşidenin
müziğidir. Tekkeye gelen
dervişlerden biri, el define yavaş
yavaş vurarak söylerdi: 

Li dûrî te şêt û şeyda me / 
Hefîd im ji janê peyda me. 
Hızlanıyor ve uzayıp gidiyor-

du o ses: 
Şêxê mino Şahê Berzencî / 
Çi şêrîno letîf û qencî…
O zaman pek bilmezdik ama

Berzenci ki, Nakşi olan Nehrili
Şeyh Ubeydullah, Şeyh Said,
Şeyh Abdulselam; Ehli Hak olan
Seyit Muhammed Kelardeştî ve
Alevi olan Seyid Rıza gibi hem
ruhanî hem de siyasi liderlerimiz

arasında Bağımsız Kürdistan
hedefine en çok yaklaşmış
olanıydı. Hatırlayalım.

Büyük bir antiemperyalist
kahraman olan Şeyh Mahmud
Berzenci (1878), Ünlü Kadiri
mutasavvıf Hec Kak Ehmed’in
oğluydu. Fıkıh bilgisinin yanında
Arap ve Fars edebiyatı konusun-
da uzmanlaşmıştı. İyi derecede
birkaç dil bilen Berzenci, henüz
çocuk yaşında neredeyse bütün
İslam ülkelerine seyahat etmişti.
Din ve tasavvuf konusundaki
otoritesinin yanında karizmatik
kişiliği ve politik kimliğiyle tanın-
mış, Kerkük'ün İngilizler tarafın-
dan işgali sonrası bir Kürt dele-
gasyonu oluşturarak Bri-
tanya’ya, 7 Nisan 1918′de birçok
Kürt liderinin imzaladığı ve Kürt
bağımsızlığını vurgulayan bir
muhtıra sunmuştur. 

Girişimlerinin neticesinde 1
Kasım 1918′de Britanya
Hükümeti adına Binbaşı Noel,
imparatorluğun kararıyla, Kürt-
lerin, Kürdistan Hükümdarı
olarak ilan ettiği Berzencî'yi
tanıdıklarını resmen deklare etti.
Ne var ki gizli anlaşmalarla
Kerkük, tümüyle İngilizlere
bırakılınca, oluşturduğu küçük
ordusuyla onları şehirden kov-
maya çalıştı. 21 Nisan 1919’da
Süleymaniye’yi İngilizlerden aldı
ve 23 Mayıs 1919’da İngilizlere
karşı büyük bir savaş başlattı.

Üç büyük savaşı da üstünlükle
kazanan Berzenci, İngiliz işgalci-
leri Derbendî Bazyan’a kadar
püskürttü. İngilizlerin hava
kuvvetlerini devreye sokması
sonucu ordusu büyük kayıplar
verdi ve Şeyh, 9 Haziran
1919’da yaralı bir şekilde esir
alındı. Revanduz ve benzeri
şehirlerde bombardımana
uğramış Kürt köylülerin ce set  leri
aylarca yerlerde kalacak kadar
çoktu. Berzenci’nin 25 Temmuz
1919’da yapılan yargılaması
idam kararıyla sonuçlanır ama
İngiliz idaresi onu idam edemez.
Çünkü, dönemin İngiliz komu-
tanlarının günlüklerine ve rapor-
larına göre sokaklar, onun adıyla
zikreden dervişlerle dolmuştur.
İngiliz kumandanı Micreason ve
Searcin Braouwn’a göre bu
dervişler, çoğunlukla şeyhin
ikamet ettiği Serşekam’da
toplanıyor ve keramet gösteri-
lerinde bulunuyorlardı. Kendiler-
ine kılıç batırıyor, mermi yutuyor,
yerden kaldırdıkları kocaman
taşları ellerinde eritiyor ve bazen
de yiyorlardı. Tepki çekmek iste-
meyen İngilizler, Berzenci’yi
Hindistan’a sürgün gönderirler
fakat dervişlerin gösterileri bir
türlü durmaz.

Bu arada şeyhin 300 kişiden
oluşan ailesi dağıtılır. Bir kısmı,
Hawraman’a gönderilir ve
Dezlî’ye yerleştirilir ama burada

çoğu zehirlenerek öldürülür.
Şeyhin eşi ve çocukları önce
Bane’ye, ardından Sakız’a ve
oradan da Bûkan’a kaçmak
zorunda kalırlar. Bûkan’da da
kendilerine rahat verilmeyince
Van’a giderler ama Türk devleti
onları kabul etmez ve Van’dan
kovar. Aile neticede Doğu
Kürdistan’a gider ve Simko’ya
sığınır. Fakat dervişler her gün
öldürülmelerine rağmen gösteri-
lerini sürdürürler. Yasaklanması-
na rağmen Süleymaniye sokak-
larından zikir sesleriyle Kürdis-
tan bayrakları eksik olmaz. 

İngilizler, tepkilerin dinmeme-
si üzerine 1922 yılının başında
Berzenci’yi Hindistan’dan Bağ-
dat’a getirtirler. Kürdistan’daki
durumun daha da vahim hale
gelmesi üzerine 10 ay sonra
şeyhe Süleymaniye’ye gitme izni
çıkar. Geri dönen Berzenci’nin
ilk işi burada bir Kürdistan
Devleti ilan etmek olur ama
İngilizlerle sorunu büyüyerek
devam eder. Kısa bir süre sonra
da çatışmalar tekrar başlar ve bu
savaş 1933 yılına kadar devam
eder. Son savaşlardan birinde
Şeyh tekrar esir alınır ve Bağ-
dat’a sürülür.

9 Eylül 1956’da Şeyh Mah-
mud, sürgünde bir hastanede
ölür. Cenazesi Büyük Kürdistan
Cemiyeti tarafından alınarak
Süleymaniye’ye getirilir. Şeyhin

cenazesi büyük bir kalabalık
tarafından karşılanır ve halk ile
Irak Devleti’nin askerleri arasın-
da çatışma çıkar. Polis, halkın
dağılması için silah kullanır ve
cenazenin bulunduğu alanı
tarar. Bu arada kalabalığın
arasından fırlayan bir kadın ken-
disini şeyhin tabutunun üzerine
kapatarak onu kurşunlardan
korumaya çalışır. Kadın, Süley-
maniyeli ünlü şarkıcı Reşûl
Abdullah’ın Ahter adlı gencecik
eşidir. Tavakkoli’nin o gün ile ilgili
yazdıkları can acıtır: Gösterilerin
dinmesinden sonra Şeyh Mah-
mud’un mermilerden delik deşik
olmuş cenazesi, Süleymaniye
Camii’nde babası Kâk Ehmed’in
me zarının yanında toprağa veril-
di. Böylece halkı için yaşamı bo -
yun ca savaş veren bir adam
yitirilmiş oldu. O kahraman, ölü -
mün den sonra dahi düşman
mer milerinden nasibini almıştı.
Şey hin cenazesi defnedildikten
sonra Ahter, Berzenci’nin tabutu-
na konuldu ve şehit liğine istina -
den kefenlenmeden defnedildi.

Dervişler ve Berzenci’nin Tabutundaki Kadın

İbrahim
Halil

Baran
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В военной истории России есть
удивительные факты, которые исто-
рики обходят стороной. И не потому,
что они бросают тень на храбрых рус-
ских солдат и казаков, вынужден-
ных сражаться с такими же храбры-
ми иранскими и курдскими воина-
ми, просто ученые разводят рука-
ми, мол, ну что тут скажешь, коль
повздорили братья. И действитель-
но, военные столкновения, полу-
чившие название "русско-персид-
ских войн", при всем своем драма-
тизме, приводили к невероятным
ситуациям, когда из победоносной
русской армии почему-то дезерти-
ровали бойцы, причем в немалом
количестве. Такого не было ни в Поль-
ше, ни в Венгрии, и даже во Франции
с ее соблазнами русские воины из
армии не дезертировали. А вот в
Иране это случалось часто.    

В чем же дело? А в том, что рус-
ские воины, даже несмотря на разли-
чия в вере, словно попадали в отчий

дом, где старики-иранцы и курды
напоминали им собственных родите-
лей, а парни и девушки чужими и
вовсе не казались. И оставались рус-

ские люди на чужбине. Были среди
них, конечно, и авантюристы, и бегле-
цы от правосудия, но встречались и
обычные "работяги войны", наемники,
готовые служить иранским владыкам.   

О таких людях уже создано немало
книг. Не буду пересказывать истории,
как "русская гвардия" служила иран-

ским шахам во времена Каджаров и
Пехлеви. Не буду идеализировать и
самих русских, поскольку их сабли и
нагайки крепко запомнились тамош-
нему люду. И, конечно, мне как исто-
рику и писателю горько вспоминать
про мятежных казаков атамана Игна-
тия Некрасова, упорно сражавшихся
на Дону с царскими карателями, а
потом ушедших на чужбину, где при-
сягнули турецкому султану и… тоже
превратились в карателей, но уже
против бунтующих курдов, своих
братьев.  Да, было и такое. Но не эти
печальные эпизоды в истории наших
народов, а доброе и светлое – вот, что
следует помнить. И сейчас, когда на
древней земле Курдистана решается
судьба родственного нам государства,
уверен, что многие русские, украинцы,
сербы и вообще порядочные люди
мысленно там, а кто-то и реально
помогает братьям-курдам, солидарен
с вами. В предыдущей своей публика-
ции "Мечты о земле предков", недав-
но появившейся на сайте "Курди-
стан.Ру", я немного упомянул о своей

книге "Судьба оружейников", где гово-
рится о давних дружеских связях Рос-
сии с Ираном и Курдистаном, допол-
нив это стихотворением "Забытое
наследие". Как мне сообщили адми-
нистраторы сайта, уже есть добрые
отклики на эту публикацию, за что я
искренне благодарен читателям. А
сейчас хотел бы предложить моим
курдским друзьям, читателям этого
сайта, свое стихотворение "Музы
войны", ранее опубликованное в жур-
нале "Дальний Восток" и такое созвуч-
ное нынешней ситуации в Курдиста-
не. Пусть оно станет знаком солидар-
ности в поддержку курдов, особенно
женщин, героически сражающихся за
свою Отчизну. Стихотворение было
опубликовано в сокращенном виде,
поскольку кому-то не понравилась
фраза "погибшими забитые овраги",
но сейчас хотелось бы предложить
его полностью, ибо речь идет о
настоящей и суровой войне, а не о
древних и благостных мифах.

Ваш друг
Владимир Иванов-Ардашев.  

Европейские власти не предприни-
мают достаточных усилий для задер-
жания выдворенных из Турции пред-
полагаемых боевиков "Исламского
государства", заявил глава МИД Тур-
ции Мевлют Чавушоглу в Анталье.

"На сегодняшний день мы депорти-
ровали 1,3 тысячи боевиков, направ-
лявшихся в Сирию на помощь ИГ.
Однако некоторые из этих лиц снова
возвращаются в Турцию. Как такое
может происходить? Мы их задержи-
ваем, отправляем в их страны, уве-
домляя об этом власти этих стран, а
через два месяца они снова
появляются у нас. Или их там не могут
контролировать, или хотят, чтобы они
всё-таки снова уехали", — сказал
министр. По его словам, возможно,
власти европейских стран хотят таким
образом избавиться от подобных
нежелательных элементов.

"Сорок миллионов туристов еже-
годно посещают Турцию. Мы не
можем проверять каждого на причаст-
ность к ИГ. Почему их не останавли-
вают в своих странах? Потому что там
демократия и свобода передвижения?
Хорошо, не остановили. Может, даже
надеетесь, что они от вас уедут и
погибнут в боях. А если не погибнут и
вернутся назад, то что будет?" —
задается вопросом Чавушоглу.

Глава турецкого внешнеполитиче-
ского ведомства подчеркнул, что без
глобального сотрудничества с развед-
ками европейских стран, откуда в Тур-
цию прибывают желающие присоеди-
ниться к ИГ, проблему их перемеще-
ния Турция сама решить не может.

В Сирии с марта 2011 года продол-
жается вооруженный конфликт, в
результате которого, по данным ООН,
погибли более 200 тысяч человек.

Правительственным войскам проти-
востоят отряды боевиков, принадле-
жащие к различным вооруженным

формированиям. Наиболее активны-
ми являются боевики ИГ, объявившие
о создании "халифата" на подконт-
рольных им территориях Ирака и
Сирии. Граждане более чем 90 стран

активно пополняют ряды ИГ в Сирии и
Ираке. Многие из них проникли в
Сирию и Ирак через Турцию.

Как США намерены воевать с
"Исламским государством"

Военная кампания США по уничто-
жению группировки "Исламское госу-
дарство" будет состоять из трех ста-
дий, сообщает газета New York Times.
Первая стадия заключается в нанесе-
нии авиаударов по силам террори-
стов. Вторая стадия будет направлена
на тренировку и снабжение обмунди-
рованием иракских и курдских воору-
женных сил, а также, возможно, пред-
ставителей суннитских племен. 

Трет ья стадия предполагает уни-
чтожение армии боевиков в их убежи-
ще в Си рии; с большой долей веро-
ятности она будет реализовываться
уже следующей администрацией пос -
ле ухода Обамы.

Иракский экспорт нефти за
апрель 2015 г вырос на 3,02%,
составив около 3,07 млн барр. Об
этом говорится в сообщении ирак-
ской государственной компании

State Oil Marketing Organization
(SOMO) от 25 мая 2015 г. Стоит
напомнить, что Ирак является 2й в
мире страной по добыче нефти в
составе Организации стран-экс-
портеров нефти (ОПЕК).  Объем
поставок нефти из Ирака в марте
2015 г составил 2,98 млн
барр/сутки.

В общей сложности за апрель
2015 г Ирак экспортировал 92,3
млн барр, в марте 2015 г - 92,4 млн
барр, что на 0,1% меньше чем в
феврале 2015 г. Апрельский экс-
порт с месторождения Басра
составил 78,8 млн барр, с место-
рождения Киркук - 13,5 млн барр.

Доходы Ирака от экспорта нефти в
апреле 2015 г оказались на уровне
4,791 млрд долл США при средней
цене в 51,9 долл США/барр. В
марте 2015 г доходы составили
4,447 млрд долл США. 

В Турцию нефть из курдской
автономии Ирака поступает через
нефтяные терминалы Басра, Хор
Аламие в Персидском заливе и
терминал Джейхан, загружается на
танкеры в порту Джейхан на Сре-
диземном море и автомобильным
транспортом поступает в Иорда-
нию. В настоящее время Ирак,
который занимает 5е место в мире
по величине запасов нефти, вос-
станавливает свою энергетику
после более чем 12-летнего перио-
да войн и различных экономиче-
ских санкций.  Стоит отметить, что,
по данным иракского Миннефти,
экспорт нефти из страны в апреле
2015 г достиг рекордных 3,08 млн
барр/ сутки. Может статься, что
ведомст во несколько преувеличи-
ло объемы добычи в стране. Ведь
еще летом 2014 г Ирак заявлял о
возможности достигнуть уровня
добычи нефти в 3,5 млн барр/ -
сутки. Однако длительные воен-
ные конфликты в Ираке сделали
свое дело, стране еще некоторое
время придется восстанавливать
нефтедобычу.   kurdistan.ru

19 турецких партий будут включены в
бюллетени для голосования на парламент-
ских выборах, которые пройдут в этой стра-
не 7 июня. Среди них – коммунисты, либе-
ралы, исламисты, бывшие правящие партии
и другие. Еще 11 партий не примут участия
в выборах, которые опре-
делят депутатов парла-
мента на будущие 4 года.
С ноября 2002 года пра-
вящей в Турции является
“Партия справедливости
и развития”. Это самый
продолжительный период
правления в современ-
ной истории страны, в
ходе которого 2 представителя ПСР занима-
ли пост президента и 3 – премьер-министра.
Действующая политическая сис тема не поз-
воляет небольшим партиям пройти в парла-
мент – для этого необходимо преодолеть 10-
процентный барьер. Одним из основных
соперников ПСР, как ожидается, станет “Рес-
публиканская народная партия” во главе с
Кемалем Кылычдароглу, стоящая на лево-
центристских позициях. Это – главная оппо-
зиционная партия. По итогам прошлых
выборов, состоявшихся в 2011 году, РНП
набрала почти 26% голосов и получила 135
из 550 мест в парламенте, став второй пар-
тией страны по количеству депутатов.

Третье по размерам представительство в
парламенте сейчас имеет ультраправая
“Партия националистического движения”,
которая 4 года назад получила поддержку

13% избирателей и завоевала 53 депутат-
ских мандата. Ее возглавляет Девлет Бахче-
ли. За националистов в Турции голосуют,
преимущественно, молодые мужчины со
средним образованием. “Правящая “Партия
справедливости и развития” – крупнейший

альянс в турецкой
политике, – напо-
минает наш кор-
респондент в Тур-
ции Бора Байрак-
тар. – Она объеди-
няет консервато-
ров и правоцент-
ристов. “Республи-
канская народная

партия” и “Партия националистического дви-
жения” имеют давние политические тради-
ции. Важным действующим лицом на этих
выборах станет и “Демократическая партия
народов”, которую поддерживают курды и
сторонники левых взглядов”. ДПН была
образована в 2012 году на фундаменте
нескольких запрещенных курдских партий. В
прошлых выборах курдские политики уча-
ствовали в качестве независимых кандида-
тов, многие – успешно. Если ДПН удастся
преодолеть 10-процентный барьер, это
будет означать автоматическое снижение
доли ПСР в парламенте с 326 до 270 ман-
датов или ниже. То есть, даже в случае
своей победы, “Партия справедливости и
развития” не получит абсолютного большин-
ства и не сможет самостоятельно сформи-
ровать правительство. ПСКмедиа

МИД Турции: Европа попустительствует перемещению лиц, причастных к ИГ

В апреле 2015 г Ирак экспортировал 92,3 
млн барр нефти на 4,791 млрд долл США

К урд ы  с во и м и  голос а м и  мо г у т  н а  
выборах сместить правительство Турции

Скромные музы войны
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Курдский губернатор этнически сме-
шанной провинции Киркук заявил, что
США и региональные державы неодно-
кратно выражали свою поддержку незави-
симости Киркука как автономной провин-
ции Ирака и в качестве решения многове-
кового конфликта по поводу судьбы и ста-
туса его богатой нефтью земли.

"США и соседние страны говорят, что
решение проблем Киркука - это объявле-
ние его в качестве самостоятельной обла-
сти", сказал губернатор Наджмалдин
Карим в интервью "Rudaw". "Но я все еще
думаю, что Киркук будет в лучших руках,
если он вернется в Курдистан, и это то,
над чем мы работаем".

Киркук в настоящее время производит
30 процентов нефти Ирака, что делает его
существенным источником дохода для
страны. Северные заводы Киркука в
настоящее время экспортируют 350 000
баррелей в день по трубопроводам Курди-
стана в турецкий  порт Джейхан через
иракскую государственную компанию
"SOMO" . Остальные трубопроводы были
захвачены и уничтожены боевиками
"Исламского государства". Вообще Киркук
имеет производственный потенциал
более 1 миллиона баррелей в сутки.

Курды обвиняют Саддама Хусейна в
последовательном насильственном пере-
селении киркукских курдов и замещении
их арабскими семьями, что существенно
изменило национальный баланс в про-
винции. По данным ООН, около 21 про-
цента населения Киркука представляют
этнические туркмены, 28 процентов
составляют арабы, остальные – курды и
незначительный процент других мень-
шинств. Курдские силы безопасности
контролируют Киркук и его нефтяные
месторождения с момента отступления
иракской армии под натиском "Исламско-
го государства". Арабские фракции Кирку-
ка и главная туркменская фракция –
"Туркменский Фронт", выступают за неза-
висимость провинции. В прошлом они
обвиняли курдов в дискриминации.

Между тем, комитет, представляющий
все курдские политические партии Кирку-
ка, сформированный на этой неделе,
намерен провести переговоры с не-курд-
скими группами провинции по поводу воз-
можного возвращения в юрисдикцию
администрации Курдистана. В понедель-
ник комитет выразил надежду, что араб-
ские и туркменские фракции поддержат
эту идею, так как вводимые поправки к
региональной конституции Курдистана
будут гарантировать "их полные нацио-
нальные права". "Вносимые изменения
конституции должны убедить, что все
национальные права других групп гаран-
тированы, чтобы они чувствовали себя
защищенными в Курдистане", заявил в
интервью "Rudaw" представитель комите-
та Сайд Маджид. Референдум о том, ста-
нет ли Киркук частью Курдистана, запла-
нирован конституцией Ирака на 2007, но
был отложен на неопределенный срок
правительством Ирака.        kurdistan.ru

Президент Регионального Курди-
стана Масуд Барзани высказал свое

сомнение о том, что прошлое не вер-
нуть и что ситуация в Ираке и Сирии
уже не будет такой как раньше, и
предсказал, что курдский регион
добьется своей независимости в
течение 5 лет.

Барзани дал интервью француз-
скому каналу «Франция 24 ТВ» в
Иордании, где он принял участие в
работе Всемирного экономического
форума. Он говорил о террористиче-
ской организации Дааш, независимо-
сти региона от Ирака и связи между
Эрбилем и Багдадом. Полное интер-
вью приведено ниже:

* Неделю назад состоялись пере-
говоры по освобождению города
Мосул, но террористическая органи-
зация Дааш взяла также под свой
контроль Рамади. Какой вы можете
сделать вывод?

- Мы считаем, что Дааш потеряет
свои подконтрольные курдские рай-
оны. То, что произошло в Рамади и
Анбаре действительно потрясло
меня. Но мы готовы вернуть конт-
роль над Мосулом очень быстро.
Мосул, уже в течение долгого време-
ни ждет своего освобождения, но мы
должны ускорить подготовку по осво-
бождению Мосула.

* То, что произошло в Рамади
напомнило события в Мосуле, где
были иракские силы? Какой ваш ана-
лиз по этому поводу? Вы принимали
участие во многих войнах. Можете ли
вы объяснить, что произошло в
Рамади?

- Это событие очень меня удиви-
ло. Дааш не должны контролировать
Рамади и находиться рядом с Багда-
дом, причина, конечно, в иракской
армии.

* Находится ли Курдистан под тер-
рористической угрозой, которая уве-
личивается. Будет ли ситуация с угро-
зой терроризма ухудшаться в КРГ?

- Дааш, несомненно, являются
угрозой для нас, но мы, в последнее
время выиграли много боев с Дааш.
Но я уверен, что они потерпят пора-

жения в войне против Пешмарга.
* Вы сказали, что Дааш получает

свое оружие из Ирака и
Сирии. Получает ли он
оружие из других госу-
дарств?

- Да. Дааш получили
большое количество ору-
жия от армии Ирака и
Сирии, и это становится
оружием из других госу-
дарств?

* Кто вооружает Дааш
из-за рубежа?

- Я не знаю.
* Вы ездили в США и попросили

прямые поставки оружия. И теперь
вы говорите, что были уверены, что
иракское правительство будет
отправлять вам оружие. Раньше вы
говорили, что центральное прави-
тельство Ирака не отправят вам ору-
жие. Почему ваше мнение измени-
лось?

- Да, мне бы хотелось, чтобы ору-
жие было отправлено силам Пеш-
марга напрямую. Важно, чтобы они
получали оружие быстро. Мы обсуж-
дали этот вопрос с США, и они гаран-
тировали то, что мы получим оружие,
как только возможно.

* Вы были разочарованы в том,
что не получаете оружие с запада,
вы все еще разочарованы?

- Я ценю коалицию за авиа удары.
Эта поддержка очень эффективна в
некоторых боях. Тем не менее, мы не
получаем оружие и оружие, которое
может защитить жизнь сил Пешмарга
и помочь в победе в войне против
Дааш.

* Курдистан и Багдад подписали
контракт в сентябре, по которому
Багдад должен передавать 17 про-
центов национального бюджета
Эрбилю в обмен на получение 550
баррелей нефти в день. Эта сделка
еще эффективна?

- Да было сделано соглашение.
Но соглашение не было приведено в
действие, но у нас есть другие вари-
анты.

* Один из вариантов – экспорт
нефти из региона?

- Есть варианты, и это тоже.
* Если центральное правитель-

ство не отправить вам деньги, как вы
можете быть уверены, что оно будет
посылать вам оружие?

- Посмотрим. Американцы гаран-
тируют, что Багдад будет поставлять
нам оружие. Но споры между цент-
ральным правительством и регио-
нальным правительством Курдиста-

на не заканчиваются, и мы должны
посмотреть, что произойдет.

* Как вы думаете, Ирак и Сирия
уже не вернутся к своей прежней
ситуации после нападения Дааш на
эти страны?

- Да, я считаю, что ситуация в
Ираке и Сирии никогда не вернется в
старое русло.

* Означает ли это, что независи-
мость Курдистана не за горами? Вы
пропагандируете, в последние годы,
что независимость Курдистана
состоится в ближайшие 5 лет?

- Да, это возможно.
* Вы все еще ставите акцент на

независимость Курдистана? Или для
вас в приоритет поражение Дааш?

- Новые события могут отложить
независимость. Но наша главная
цель война с Дааш.

* Вы обеспокоены тем, что стра-
тегия США и Ирак против Дааш
неправильна и может привести к
тому, что Дааш будет существовать в
течение длительного времени?

- США  заявили, что не собирают-
ся участвовать в наземных опера-
циях. Воздушные операции являются
эффективными, но  только местные
силы должны бороться с Дааш. США
и Европа помогают нам, но они не
могут бороться в Ираке и Сирии.

* Вы хотите, чтобы  региональные
державы направили свои войска в
Ирак, чтобы помочь иракским силам
победить Дааш?

- У нас нет проблемы с этим. Это
вопрос должен стоять между США и
Багдадом.

* Как вы думаете, есть ли возмож-
ность победить Дааш через вмеша-
тельства арабских государств в
Ирак, как и ситуация в Йемене?

- Каждое государство должно
решать свои проблемы само. Пеш-
марга доказали, что Дааш не очень
мощная сила. Дааш исчезнут  очень
быстро, если Ирак преодолеет свои
внутренние проблемы.

* Многие считают, что Иран нико-
гда не имел влияния и военного при-
сутствия в Ираке, каким он пользу-
ется в настоящее время. Вы не бес-
покоитесь?

- Да, Иран имеет большое влия-
ние в Ираке, больше, чем любой дру-
гой стране.

* Вы не волновался по этому
вопросу?

- Нет, мы не принимаем другие
силы и их влияние в нашем регионе.
Перевод: Антонова Евгения.

ПСКмедиа

Барзани: ситуация в Ираке и Сирии уже не будет такой как раньше

Должностные лица Регионального
правительства Курдистана (КРГ) объ-
явили, что в настоящее время в курд-
ском регионе Ирака находятся 2 мил-
лиона беженцев и перемещенных
гражданских лиц, включая прибыв-
ших из восточной провинции Ирака –
Анбар, которые бежали от боевиков
"Исламского государства" (ИГ).

Директор по коммуникациям про-
винции Эрбиль, Хамза Хамид,
сообщил, что в течение последнего
месяца в Эрбиль прибыли более
14000 беженцев и вынужденных
переселенцев. "В основном они
живут в арендованных домах, так как
у нас нет возможности построить
лагеря беженцев из Анбара", сказал
он. Глава правительственного отдела
по делам беженцев Диндар Зибари

говорит, что  КРГ, переживающее эко-
номический кризис, уже не в состоя-

нии управлять огромной волной
перемещенных лиц.

"К настоящему моменту КРГ при-
няло около 2 миллионов беженцев и
перемещенных лиц", заявил он.  "КРГ
будет не в силах финансово обеспе-

чить потребности беженцев, если
иракское федеральное правитель-

ство продолжит удержи-
вать бюджет Эрбиля. ООН
не удалось убедить ирак-
ское центральное прави-
тельство решить вопросы,
стоящие между Эрбилем и
Багдадом". На прошлой
неделе иракское прави-
тельство объявило, что
любой гражданин из про-
винции Анбар, который
захочет переехать в Курди-

стан, будет доставлен непосред-
ственно в Эрбиль бесплатно. Таким
образом, за счет курдов федераль-
ное правительство попыталось
решить вопрос наплыв иракских
беженцев в провинцию Багдад.

В Курдистане 2 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев

Губернатор Киркука: США 
и региональные державы 
поддерживают Киркук как 
самостоятельную область
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Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани 25 мая
выступил с осуждением стычки между партизанами "Рабочей
партией Курдистана" (РПК) и "Демократической партии Курди-
стана Ирана" (ДПКИ).

Президент призвал обе стороны решить свои споры мирным
путем и избегать действий, способных разжечь напряженность.
Он заявил, что подобные столк-
новения являются "самоубий-
ственными", и что ни одна курд-
ская партия не может извлечь
выгоду из того, что прольется
курдская кровь. "Каждая курд-
ская сторона должна нести свою
национальную ответственность,
и избегать любых действий,
которые могли бы повредить
репутации курдов", говорится в
заявлении президента. Барзани
также предупредил РПК и ДПКИ, что они не должны использо-
вать Иракский Курдистан как место для их насильственного кон-
фликта.  "Региональное правительство Курдистана должно при-
нять незамедлительные меры, чтобы остановить столкновения
и урегулировать спор", добавил президент. Напряженность в
отношениях между курдскими партиями Турции и Ирана выли-
лась в столкновения 24 мая, произошедшими на границе Ирак-
ского и Иранского Курдистана. Убиты трое членов ДПКИ.

К у р д с к и е  с и л ы  о с в о б о д и л и  
х рист иан ские  д еревн и  в  Сирии

Курдские силы освободили от боевиков "Исламского госу-
дарства” (ИГ) более десятка ассирийских деревень в северо-
восточной Сирии. "После
10-дневного наступления в
начале этой недели курд-
ские бойцы взяли под свой
контроль 14 ассирийских
деревень, которые контро-
лировались ИГ с февра-
ля", сообщил Рами Абдель
Рахман, глава сирийской
организации по правам
человека. Ассирийские христиане, одна из древнейших христи-
анских общин мира, находятся под все возрастающей угрозой,
поскольку ИГ захватили большую часть Сирии. В феврале,
после серии похищений христиан боевиками ИГ, которые и сей-
час удерживают в заложниках 210 ассирийцев, тысячи предста-
вителей этой общины бежали от джихадистов в северо-восточ-
ной провинции Хасака. Большинство из 30000 ассирийцев
(среди 1,2 млн. христиан Сирии) живут в 35 деревнях провин-
ции Хасака. В настоящее время все эти деревни контролируют-
ся силами президента Башара Асада или курдами.

"DNO” увеличивает инвестиции в Курдистане
Норвежская энергетическая компания "DNO” заявила в чет-

верг, что планирует увеличить свои инвестиции в Иракском Кур-
дистане. "Мы наращиваем производство, экспорт и местные про-
дажи после  недавнего завершения расширения мощностей в
"Тавке”", говорится в заявлении исполнительного директора ком-
пании Биджана Моссавар-Рахмани. "Мы увеличим инвестицион-
ные планы, так как наш поток доходов продолжает расти." За пер-
вый квартал 2015 года добыча компании на месторождении
"Тавке” в провинции Дохук составила 104 925 баррелей в сутки,
из которых около 8% было продано на местном курдском рынке.
В текущем квартале на сегодняшний день компания заявила о
производстве в среднем 146 309 баррелей в сутки, из которых
примерно 18% были проданы на местном рынке.     kurdistan.ru

Президент Курдистана осудил 
столкновения между РПК и ДПКИ

В интервью CNBC, данном
на Всемирном экономическом

форуме в Иордании, прези-
дент Курдистана Масуд Бар-
зани предупредил, что если
Багдад не сможет решить
бюджетные проблемы, КРГ
начнет самостоятельные про-
дажи нефти.

"Либо Ирак будет соблю-
дать имеющееся соглашение,
и будет платить Курдистану,
или, в другом случае, если
они не сделают этого и не
будут в состоянии платить
Курдистану, то мы будем про-
давать нашу собственную
нефть и собирать наши собст-
венные доходы", сказал он,
обозначив крайний срок для
сотрудничества как "один или

два месяца".
Отсутствие бюджета, паде-

ние цен на нефть, огромный
приток беженцев и вынужден-
ных переселенцев, наконец,
война против "Исламского
государства" (ИГ) повергли
Региональное правительство
Курдистана" (КРГ) в финансо-
вый кризис. В Интервью Бар-
зани также вновь обратился к
проблеме отсутствия тяжело-
го оружия у курдских сил пеш-
мерга, противостоящих "Ис -
ламскому государству" (ИГ).

"К сожалению, в плане ору-
жия, мы на самом деле не
получил того вида вооруже-
ний, который нам требуется,
чтобы бороться и уничтожить
ИГ. Я поднимал этот вопрос в

беседах с администрацией и
другими государственными
должностными лицами [США],
и мы надеемся, что они
отреагируют положительно, и
в этом отношении произойдут
какие-то изменения".

Недавнее падение ирак-
ского города Рамади, которое
было описано как капитуля-
ция некоторыми американски-
ми чиновниками, - это резуль-
тат политики, проводимой
бывшим премьер-министром
Ирака, Нури аль-Малики,
заявил Барзани.

"Проблема в том, что, на
самом деле, предыдущий
режим в Ираке предоставил
среду для формирования
проблем, которые мы видим
теперь в иракских военных
силах". По мнению президен-
та Курдистана, национальная
армия Ирака была превраще-
на в сектантскую, "и у тех
людей, которые должны были
бороться за страну, действи-
тельно нет причин бороться",
и это было главной причиной
того, что иракская армия не в
состоянии добиться успеха.

Во вторник Белый дом
заявил, что Ирак нуждается в
курдских и суннитских военных
силах, чтобы успешно противо-
стоять боевикам "Ис ламского
государства" (ИГ).

"Мы не можем просто рас-
сматривать борьбу шиитских
иракских сил безопасности в
шиитских частях страны, но,
скорее, что мы должны рас-
сматривать несколько сектант-
ских сил, которые будут развер-
тываться в каждом районе этой
страны, чтобы защитить ее и
противостоять угрозе ИГИЛ
(ИГ)", сказал пресс-секретарь
Белого дома Джош Эрнест на
своей пресс-конференции.
Ирак требует от центрального
правительства приверженности
управлению страной в инклю-

зивном сти ле, сказал он. "Мы
видели, что премьер-министр
Ирака выполнял эти обязатель-
ства в течение первых
девяти месяцев или
около того, что он рабо-
тал, что он стремился
объединить эту страну,
чтобы управлять в
м ульти -сек тантск ом
стиле".  "Нужно начать с
политического руковод-
ства в Ираке", сказал
он, напомнив о негативных
последствиях политики преды-
дущего прем ьер-министра
Ирака, Нури аль-Малики, кото-
рый игнорировал суннитский
элемент населения, пренебре-
гал интересами курдов, и не
выделял государственные
средства и инвестиции в курд-

ские и суннитские районы стра-
ны. Он заявил, что США созда-
ли для борьбы с ИГ коалицию

из более чем 60 стран, "и мы
по-прежнему находимся в регу-
лярном контакте с нашими
партнерами касательно ша гов,
которые они могут предпри-
нять, чтобы поддержать нашу
текущую стратегию по противо-
стоянию и, в конечном счете,
уничтожению ИГИЛ".

После столкновений, произо-
шедших между "Рабочей партией
Курдистана" (РПК) и "Демократи-
ческой партией Курдистана
Ирана" (ДПКИ), в среду, 27 мая,
две курдские партии начали пере-

говоры. Как сообщается, встреча
их представителей была органи-
зована Региональным правитель-
ством Курдистана (КРГ). На ней
должны обсуждаться вопросы
мест дислокации военных сил

обеих организаций в районах,
близких к границам КРГ. Напря-
женность в отношениях между
РПК и ДПКИ возникла после
вооруженного столкновения 24
мая, во время которого погибли
трое солдат ДПКИ, ранения
получили члены обеих сторон. 

Президент Барзани: Курдистан может начать само-
стоятельные продажи нефти в течение двух месяцев

Белый дом: иракская армия нуждается в силах пешмерга 
и суннитов, чтобы победить "Исламское государство"

РПК и ДПКИ начали переговоры


