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Prezident İlham Əliyev Bakının
Qaradağ rayonunda “Mətanət-A” şirkə-
tinin Yeni Ağdağ gips zavodunun açılışın-
da iştirak edib.

Əvvəlcə iqtisadiyyat naziri Şahin
Mustafayev dövlətimizin başçısına İqti-
sadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondu tərəfindən Bakıətrafı qəsə -
bələr üzrə ödənilən güzəştli kreditlər
barədə məlumat verdi. Qeyd edildi ki,
indiyədək Fondun vasitəsilə Bakıətrafı
qəsəbələr üzrə 2220-dək sahibkara 430
milyon manat güzəştli kredit verilib. Bu
məbləğin 286 milyon manatı yeni
texnologiyalara əsaslanan 86 müəs-
sisənin yaradılmasına ayrılıb. Bu müəs-
sisələrin arasında transformator, elektro-
texniki avadanlıqlar, qida sənayesi, tikinti
materialları, neft-kimya sənayesi
avadanlıqları, çörək zavodları, tikiş fabri-
ki, logistik mərkəzlər və digər istehsal
sahələri var. Bakıətrafı qəsəbələr üzrə
verilmiş kreditlər hesabına 26 mindən
çox yeni iş yeri yaradılıb. Qaradağ ray-
onu üzrə isə 100 sahibkara 78 milyon
manat güzəştli kredit verilib və bu kred-
itlər hesabına 3700-dən çox yeni iş yeri
açılıb. “Mətanət-A” şirkətinin rəhbəri
Elxan Bəşirov şirkət barədə məlumat
verib. Bildirilib ki, bu şirkətin tərkibinə 5
zavod - quru inşaat qarışıqları zavodu
(illik istehsal gücü 100 min ton), boya
zavodu (5 min ton), beton qatqıları zavo-

du (5 min ton), gips hörgü bloku zavodu
(250 min kvadratmetr) və Ağdağ gips
zavodu (250 min ton) daxildir. Bu zavod-
larda 800-dən çox iş yeri yaradılıb və
orta aylıq əməkhaqqı 600 manatdır.

Prezident İlham Əliyevə şirkətin per-
spektiv layihələri barədə məlumat verilib.
Şirkət tərəfindən 4 zavodun - Qaradağda
illik istehsal gücü 8 milyon kvadratmetr
olan gips karton-alçipan və 35 min ton
olan mineral yun, Qazaxda 50 min ton
olan əhəng və Balaxanıda 300 min ton
zənginləşdirilmiş kvars qumu zavod-
larının tikilməsi nəzərdə tutulur. Bu
zavodların yaradılmasına ümumilikdə
105 milyon manat investisiya qoyulacaq

və dövlətin güzəştli kreditlərindən də isti-
fadə olunacaq. Zavodların yaradılması
nəticəsində 1500 daimi və 500 mövsümi
iş yeri açılacaq. Yeni zavodların işə
başlaması Lerik, Abşeron, Qaradağ,
Qobustan, Daşkəsən,
Goranboy və Qazax
rayonlarında yardımçı
istehsal sahələrinin də
yaradılmasına imkan
verəcək. Şirkətin 6-cı
müəssisəsi olan Yeni
Ağdağ gips zavodu 4,4
hektar sahədə yaradılıb.
Burada gips əsaslı tikin-
ti materialları istehsal
ediləcək. Müəssisədə
yüksək keyfiyyətli məh-
sul əldə etmək üçün
bütün şərait yaradılıb.
Zavodda müasir və
qabaqcıl texnolo -
giyaların tətbiqi məhsu-
lun maya dəyə rinin
aşağı düşməsinə, yüksək keyfiyyətin
əldə edilməsinə və idxalın əvəz olun-
masına imkan yaradır. Zavodun Goran-
boyda gips və Daşkəsəndə kalsid karx-
anaları var. Bu karxanalarda 100 nəfər
çalışır. Müəssisənin illik istehsal gücü
400 min ton təşkil edir. Bu zavodun
yaradılmasına İqtisadiyyat Nazirliyinin
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfind-

ən 1,5 milyon manat güzəştli kredit ver-
ilib. Ümumilikdə isə “Mətanət-A” şirkətinə
Fond tərəfindən 2,5 milyon manat
güzəştli kredit ayrılıb.

Dövlətimizin başçısı Yeni Ağdağ gips
zavodunda istehsal ediləcək məhsullara
baxdı. Bu məhsullar müasir standartlara
cavab verməklə yanaşı, həm də Azər-
baycan brendi kimi ölkəmizin iqtisadi
potensialını dünyaya nümayiş etdirəcək.
Müəssisədə quraşdırılan müasir avadan-
lıq hesabına məhsullar yüksək keyfiyyəti
ilə seçiləcək. Zavodda əsasən yerli
xammaldan istifadə olunacaq. Hazır-
lanan məhsulların daxili tələbatın
ödənilməsi ilə yanaşı, 50 faizinin Rusiya,

Qazaxıstan, Gürcüstan, Türkmənistan,
İran və Ukraynaya ixrac olunması
nəzərdə tutulur.

Prezident İlham Əliyev “Mətanət-A”
şirkətinin digər zavodlarında istehsal

edilən məhsullarla da tanış oldu. Bildirildi
ki, şirkətin zavodlarında 1000-dən artıq
çeşiddə məhsul buraxılır. Bu məhsullar
satışa 200-dən artıq ticarət markası ilə
çıxarılır. Şirkət bir neçə patentləşdirilmiş
ixtiranın müəllifidir. 2000-ci ildə yaradılan
bu şirkət fəaliyyətində “daha aşağı
qiymətə, daha keyfiyyətli məhsul əldə
etmək” devizini əsas meyar seçib. Şirkət
məhsullarını İran və MDB ölkələrinə ixrac
edir. Zavodlarda nano və smart
texnologiyalar tətbiq edilir ki, bu da məh-
sulun yüksək keyfiyyətli olmasında
mühüm rol oynayır. Ekoloji təmizliyi ilə də
seçilən məhsullar arasında dünyanın
əksər ölkələrində patentləşdirilmiş fasad-
da aqlay daşını yaradan quru qarışıq -
FASNATURAL məhsulu da var. Su hop-
mayan bu məhsulun özəlliyi fasadın
yükünü 11 dəfəyədək azaltması və şax-
taya tam davamlı olmasıdır.

Dövlətimizin başçısı Yeni Ağdağ gips
zavodunu işə saldı.

Sonra Prezident İlham Əliyev zavo-
dun kollektivinin üzvləri ilə görüşüb söh-
bət etdi. Prezident İlham Əliyev: Maaş da
yaxşı verirsiniz?

Elxan Bəşirov: Orta aylıq əməkhaqqı
600 manatdır.

Prezident İlham Əliyev: Siz necə,
razısınız?

İşçilər: Bəli, çox razıyıq.
Prezident İlham Əliyev: Bu gözəl

şəraitdə işləmək insanlara zövq verir.
Təbrik edirəm. Fəaliyyətinizi daha da
genişləndirin. Həm şirkət, həm ölkə iqti-
sadiyyatı, sənaye istehsalı inkişaf etsin.

Şirkətin vitse-prezidenti Fuad Bə şi -
rov: Sizin uğurlu siyasətinizə yeni na -
iliyyətlərimizlə dəstək veririk.

Prezident İlham Əliyev: Şadam ki,
2016-cı ildə də belə gözəl müəssisələr
açılır. İli yaxşı başlamışıq. “Mətanət-A”
şirkətinin rəhbəri regional konfransda da
çıxış etmiş, nailiyyətlər haqqında danış -

mışdı. Şadam ki, bu şirkət
ölkəmizin sənaye inkişafına çox
yaxşı töhfə verir. Dövlət də sizi
dəstəkləyir. İqtisadiyyat Nazirliyinə
göstəriş verilmişdir ki, bundan
sonra da lazımi dəstəyi versin.
Təki, siz daha da yaxşı işlə yə siniz,
insanlar daha da yaxşı maaş
alsınlar, xalqımız daha da yaxşı
yaşasın. Təbrik edirəm sizi.

İşçilər: Çox sağ olun, Allah sizi
qorusun.

Dövlətimizin başçısı zavodun
fəaliy yəti ilə tanış oldu. Məlumat
verildi ki, burada gips əsaslı
suvaq, astar və üzlük yaxı materi-
alları, inşaat və dekorativ məmu-
latların hazırlanması üçün gips,
aralıq doldurucuları, gips blok

yapış dırıcıları, gips hörgü blokları və
digər məhsullar istehsal olunacaq. Bura-
da 300 yeni iş yeri yaradılacaq. Müəs-
sisənin istehsal prosesində ekoloji təmiz
məhsul əldə etməyə və enerjiyə qənaətə
xüsusi diqqət yetirilir. Bu isə öz
növbəsində məhsulun maya dəyərini
aşağı salır. Nəticədə istehlakçılara daha
münasib qiymətlərlə onların tələbatına
uyğun yüksək keyfiyyətli gips əsaslı
məhsullar təqdim ediləcək. Bunun
sayəsində ölkəmizin ixrac potensialının
daha da artırılması mümkün olacaq.
Zavod dünyanın aparıcı şirkətlərinin
müasir avadanlıqları əsasında qurulub.

Dövlətimizin başçısının müəyyən et -
di yi sənayeləşmə siyasətinə uyğun ola -
raq, həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində
son illər yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoymuş ölkəmizin sənayesində ənənəvi
sahələr genişlənməklə yanaşı, digər yeni
sənaye sahələri yaradılıb. Hazırda
ölkədə fəaliyyət göstərən sənaye müəs-
sisələrində müxtəlif tikinti materialları
istehsal olunur və bu da Azərbaycanın
ixrac potensialını artırır. Prezident İlham
Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq,
güzəştli kreditlər hesabına tikinti materi-
allarının istehsalının ən müasir texno -
logiya və avadanlıqlar əsasında yaradıl-
ması məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyinin
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfind-
ən son illər ümumi dəyəri 208,5 milyon
manat olan 22 tikinti materialları istehsalı
müəssisəsinin yaradılmasına 73 milyon
manat güzəştli kredit ödənilib. Artıq 19
müasir müəssisə fəaliyyət göstərir.

Zavodla tanışlıqdan sonra Prezident
İlham Əliyev kollektivə uğurlar arzuladı.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

Prezident İlham Əliyev İqtisadi Əmək-
daşlıq Təşkilatının baş katibi Xəlil
İbrahim Akçanı qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın İqti-
sadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv
dövlətlərlə çox yaxşı ikitərəfli əlaqələ rinin,
o cümlədən siyasi və iqtisadi əmək-
daşlığının əhəmiyyətini vurğulayaraq
ölkəmizin bu əməkdaşlığı daha da
genişləndirmək niyyətində olduğunu dedi.
Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki-
latı ilə fəal əməkdaşlıq etdiyini bildirən
Prezident İlham Əliyev təşkilatın iki sam-
mitinin ölkəmizdə keçirilməsinin önəmini
qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı dünyada

iqtisadi çətinliklərin və böhranın hökm
sürdüyü bir vaxtda təşkilatın üzv dövlətləri

arasında iqtisadi əməkdaşlığın
əhəmiyyətli olduğunu dedi. Prezident

İlham Əliyev İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki-
latının baş katibi Xəlil İbrahim Akçanın
ölkəmizə səfərinin təşkilatın fəaliyyətinin
gələcək planları ilə bağlı müzakirələrin
aparılması üçün yaxşı imkan yaradacağı-
na ümidvar olduğunu bildirdi. Azərbay-
canın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
fəal üzvlərindən biri oldu ğu nu vurğulayan
baş katib Xəlil İbrahim Akça rəhbərlik
etdiyi təşkilatın ölkəmizdə keçirilən sonun-
cu sammitini məmnunluqla xatırladı.
Görüşdə Azərbaycan ilə İqtisadi Əmək-
daşlıq Təşkilatı arasında əməkdaşlığın
perspektivlərinə dair məsələlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparıldı. president.az

İlham Əliyev Yeni Ağdağ gips zavodunun açılışında iştirak edib

İlham Əliyev İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib
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İraq hökuməti kürdlərin Kürdüstan
regionunun İraqdan ayrılması və müstəqil
dövlət elan edilməsi üzrə referendumun
keçirilməsi ilə bağlı qərarını qeyri-qanuni
adlandırıb.

İraqın baş naziri Heydər əl-İbadinin
sözçüsü Səd əl-Hədisi "Bloomberg"
kanalı ilə müsahibədə kürdlərin İraq
Kürdüstanının müstəqilliyi ilə bağlı refer-
endumun keçirilməsi üzrə qərarına reak-
siya olaraq deyib: İstənilən partiya və ya
qrupun birtərəfli qaydada atacağı
istənilən addımı İraq Konstitusiyasının
pozulması sayılır və qeyri-qanunidir. İraq

Parlamentində Qanun Dövləti Koal-
isiyasının nümayəndəsi Firdovs Əl-Əvadi

də dünən deyib: İraq Kürdüstanı yerli
hakimiyyətinin başçısı Niçrəvan Barza -
ninin Avropa Birliyini kürdlərin İraqdan
ayrılması üçün referendum keçirmək
qərarına gəlmələri barədə məlumat-
landırması İraq dövləti və mərkəzi
hökuməti əleyhinə çevriliş sayılır. İraq
Kürdüstanı yerli hakimiyyətinin başçısı
Niçrəvan Barzani yaxın gələcəkdə bu
məntəqənin taleyinin təyin edilməsi
məqsədi ilə referendumun keçiriləcə -
yindən xəbər verib. İraq Kürdüstanı mən-
təqəsinin başçısı Məsud Barzani də belə
bir referendumun keçirilməsini istəyib.

İraq Kürd Regional Rəhbərliyinin par-
lament rəhbəri Yusif Məhəmmədin
baçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyə

Böyük Millət Məclisinə buraxılmayıb.
Axar.az xəbər verir ki Yusif Məhəmmədlə
yanaşı, kürd millət vəkili İvar İbrahim və
Kürd Yurdsevərlər Birliyinin üzvü Rezan
Mustafanın da parlamentə daxil olması-
na icazə verilməyib. Bildirilib ki, kürd nü -
mayəndə heyəti HDP nümayəndələri ilə
görüşməyi planlaşdırırdılar. Yusif
Məhəmmədin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti təxminən 1 saat parlament zalında
gözlədikdən sonra oradan geri qayı dıb -
lar. Qeyd edək ki, sözügedən millət vəkil-
ləri bu hadisəni özlərinə hörmətsizlik kimi
qələmə veriblər.

İraq hökuməti Kürdüstan muxtar vilayətinin
müstəqillik əldə etməsinə qarşı çıxmışlar

Kürdlər parlamentə 
buraxılmadı

Suriya Müvəqqəti Höku -
mətinin Səhiyyə naziri
Məhəmməd Vəcih Cuma
Rusiya və ABŞ-ın PYD-yə
silah verilməsi mövzusunda
razılığa gəldiyini iddia edib.
Axar.az Anadolu agentliyinə
istinadən xəbər verir ki, Cuma
PYD-nin Suriyada uğur
qazanmayacağını de yib: “Hər
iki tərəf PYD-ni gücləndirir.
Amma uğur qa zana

bilməyəcəklər. Çünki biz min ildən çoxdur
ki, Suriyadayıq. Heç kim türkmanları
Suriyadan təmizləyə bilməyəcək”. PYD-
nin Tel Abyad bölgəsindəki minlərlə türk-
manı köçürdüyünü de yən Cuma kürdlərin
ölkənin şimalında dövlət qurmaq istədiyini
bildirib: “İşin maraqlı tərəfi odur ki, Suriya-
da ərəblərdən sonra ikinci böyük xalq
bizik. Suriyada yaşayan 3,5 milyon türk-
man Cenevrə danışıqlarında təmsil olun-
mur. Burada kürdlərin sayı 1,5 milyondur.
Amma onların Cenevrədə iştirakı dəstək-
lənir. Buna baxmayaraq, mübarizəmizi
davam etdirəcəyik”. azeri.sahartv.ir

ABŞ və Rusiya razılaşdı: Suriya parçalanır

“Newsweek” dərgisi cari il
barədə bədbin proqnozlar ya yıb.
Amerikanın nüfuzlu “News week”
dərgisi cari ildə Yaxın Şərqdə
siyasi tarazlıqları dəyişdirəcək,
regionu yenidən formalaşdıra-
caq 9 proqnoz irəli sürüb. ANS
PRESS-in məlu ma tına görə,
Cek Mur (Jack Mo ore) imzası ilə
“2016-cı ildə Yaxın Şərqi for-
malaşdıracaq 9 hadisə” adlı
məqalədə bir-bi rindən maraqlı
iddialara yer verilib. 

1 – Mosul
ABŞ rəhbərliyindəki koal-

isiyanın verdiyi hava dəstəyi ilə
İraq qüvvələri və yerli sünni
əşirətləri 2015-ci ilin axırında
İŞİD-in işğal etdiyi Rəmadini öz
nəzarətinə keçirdi. Bundan
sonra rəsmi Vaşinqton və rəsmi
Bağdad üzünü, İŞİD-in 2014-cü
ilin iyulunda işğal etdiyi Mosula
çevirdi. Rəmadinin 3 qatı bö yük -
lükdə olan Mosulda İraq və kürd
qüvvələrini daha çətin bir
mübarizə gözləyir. Digər tərəf -
dən İraqın baş naziri Heydər
Abadi 2016-cı ildə İŞİD-ə ölüm-
cül zərbə vurulacağını açıqla yıb.
Bu proqnozlar hər an dəyişilə
bilər. Ehtimal edilən bir Mosul
hərəkatında 2016-cı ilin ən
böyük müharibəsi baş verəcək. 

2 – Suriyada sülh
Bu ilin mart ayında Suriyada

davam edən vətəndaş müha -
ribəsinin 6-cı ili tamam olacaq.
BMT Təhlükəsizlik Şurası
dekabrda Əsəd rejimi ilə müxal-
iflər arasında planlaşdırılan sülh
layihəsini səs çoxluğu ilə qəbul
etdi. Müxalifəti kimin təmsil etdiyi
hələlik bilinmir. Sülh layihəsi iki
tərəf arasındakı danışıqların
yanvarda başlamasını və iki il
davam edəcək keçid dövrü üçün
ittifaq hökuməti qurulmasını və
liderlik seçkisinin keçiriləcəyini
irəli sürür. 

BMT-nin layihəsində Əsədin
vəziyyəti barədə heç nə qeyd
edilməsə də, yerində qalması və
ya getməsi Qərb qüvvələri ilə
Dəməşqin müttəfiqləri Moskva

ilə Tehran arasında fikir ayrılığı
yarada bilər. Qarşıdakı il, daha
çox diplomatiyaya, daha çox
müzakirəyə və hərbi dalanda
olan ölkə barədə nəticə hasil
olması üçün daha çox təxirə
salmalara səhnə olacaq. 

3 – İŞİD-in Liviyaya meyl
etməsi 

ABŞ rəhbərliyindəki koalisiya
və Rusiya, İŞİD-in İraq və
Suriyadakı bazalarını bombardı-
man edərkən qruplaşma ilə
mübarizə Yaxın Şərqin
xaricində, Şimali Afrikada davam
edəcək.  İŞİD Sirtdə qüvvələrini
cəmləşdirərək Liviyada özünə
geri çəkilmək üçün yer yaradıb.
Bu ölkədə ittifaq hökumətinin
qurulması müzakirələrinin yarat-
dığı boşluq İŞİD-ə burda rahat
yerləşmək imkanı verdi. İŞİD
Şimali Afrikada böyüməyə
başlayarkən Liviyanın təbii
sərvətləri də risk qarşısında
qalır. Bu hal Avropanın təhlükə-
sizliyi üçün də risk yaradır. Çünki
İtalya Liviyaya Aralıq dənizi ilə
yarım günlük məsafədədir.
Fransa Liviyada kəşfiyyat
uçuşlarına başlayıb; ABŞ
noyabrda Liviyadakı İŞİD liderini
öldürdü. ABŞ-ın xüsusi qüvvələri
Liviya topaqlarında da görünüb.
Beynəlxalq qüvvələr 2016-cı ildə
hərbi hərəkata başlayır. 

4 – Səudiyyə Ərəbistanı ilə
İran arasındakı sünni-şiə
rəqabəti 

2015-ci ildə Səudiyyə Ərə -
bis tanı Yəməndə İranın dəstək
verdiyi husi qüvvələrinə qarşı
müttəfiqləri ilə hərbi hərəkat
başlatdı. Rəsmi Riyad Suriyada
İranın müttəfiqi olan Əsədə müx-
alif qüvvələri dəstəkləyir.
Səudiyyə Ərəbistanının bu həm-
lələri İranın bölgədəki şiə liderliy-
inə qarşı təsirini çoxaltmağa
istiqamətlənmiş bir səydir. Nüvə
danışıqlarından sonra İranın böl-
gədəki qərarlı mövqeyi rəsmi
Riyadın təşvişinə səbəb olacaq.
Sanksiyalarla dondurulmuş
investisiyalar, nüvə razılaş-

malarından sonra Ruhaninin
mötədil idarəsi altındakı ölkəyə
axacaq. İran ilə Qərbin münasi-
bətləri düzələrkən Tehran ilə
Riyad arasındakı gərginlik
davam edəcək. Məzhəb mü -
naqişəsi tarazlıq müharibə sinin
aparıldığı Suriyada və Yəməm-
ndə 2016-cı ildə də davam
edəcək. 

5 – Hizbullahla İsrailin
sərhəddən kənar insidentləri

Hizbullah komandiri Samir

Qantarın dekabrda Dəməşqdə
öldürülməsindən sonra Livan-
dakı şiə lider Həsən Nəsrallah
açıqca İsraili ittiham etdi. Maddi
və siyasi olaraq İran tərəfindən
dəstəklənən və Əsədlə müttəfiq
olan qrup intiqam alacağını
bildirmişdi. Bunun qarşılığında
İsrail ordusu cənubi Livanın
sərhəddində istehkam qurmuş,
baş qərargah rəisi intiqama cəhd
ediləcəyi təqdirdə ağır cavab
veriləcəyini bəyan etdi. Deyilən-
lər hər nə qədər sözdə qalsa da
2016-cı ildə gərginliyin çoxala-
cağını güman etmək olar. 

6 – Qəzza
Rəsmi Tel-Əvivə görə Qəzza,

2-ci intifadadan və 2000-ci ildəki
üsyandan sonra 2015-ci ildə ən
sakit ilini keçirib. Həmas 2014-
cü ildəki insidentdən sonra 50
günlük atəşkəsə sadiq qaldı.
İşğalçı israilli mütəxəssislərə
görə bu qrupun İranla münasi-
bətlərini dayandırmasından
sonra baş verən maddi sıxıntılar
və Qəzzada baş verən enerji və
yenidənqurma böhranı səbəbin -

dən qrup sağ qalmaq üçün İsrail
ilə yeni bir insidenti ən yaxşı
variant kimi görməkdədir. Bu da
2016-cı ildə yeni bir zorakılıq
dövrünə giriləcəyindən xəbər
verir. 

7 – Abbas və İsrail-Fələstin
sülhü 

Fələstinin 80 yaşlı baş naziri
Mahmud Abbas 10 illik
hakimiyyətdən sonra 4 il daha
iqtidarda qalacaq. 2015-ci ildə
başlayan bıçaqlı hücumlar, avto-

mobillə hücum, İordan çayının
Qərb sahilində və Qüdsdəki insi-
dentlər, Fələstin xalqının yaşlı
liderinin İsrail ilə sülh müza-
kirələri nöqtəsində “diplomatik
intifada”nı bacara bilmədiyini
göstərir. Keçirilən son anketlərə
görə, fələstinlilərin ⅔ Abbasın
istefasını tələb edir. Bu səbəb-
dən mütəxəssislər Fələstin
siyasətində böhranın qapıda
olduğunu deyirlər. Bu cür böhran
İordan çayının Qərb sahili ilə
İsrail-Fələstin sülh prosesinə
mənfi təsir edəcək. 2015-ci ildə
Mahmud Abbasın istefa verə -
cəyinə dair söhbətlər yayılmışdı.
Əgər 2016-cı ildə bu baş verərsə
Fələstində 10 ildən sonra ilk
dəfə lider dəyişikliyi olacaq. 

8 – Türkiyədə vətəndaş
müharibəsi 

Hakim AKP-nin iyun seçk-
isindən sonra parlamentdəki
üstünlüyü itirməsindən sonra
PKK ilə razılaşdırılan 2 illik
atəşkəs başa çatdı. Bu hal
ölkənin Cənub-Şərqində təh-
lükəsizliyin burulğana düşməs-

inə səbəb oldu. Türkiyə Silahlı
Qüvvələri PKK-nın ölkənin təh-
lükəsizlik qüvvələrinə intensiv
hücumlarına qarşılıq olaraq bir
sıra əməliyyatlar keçirdi.
Zorakılıq hallarının çoxalması və
AKP-nin HDP-yə qarşı apardığı
mənfi kampaniya Əhməd Davu-
doğlunun noyabr seçkisində
üstünlük qazanmasına səbəb
oldu. Amma bu vəziyyət kürd
xalqı arasında gərginliyin çoxal-
masına səbəb oldu. Dekabrda
Türkiyənin Cənub-Şərqində bəzi
kürd qruplar HDP-nin tavanı
altında kürd bölgələri üçün mux-
tariyyət çağırışları etdilər. Kürd
hərə katının Ankaradan ayrıl-
masının gözləndiyi, türk rəhbər-
liyinin kürd terroru kimi gördük-
ləri hala şiddətli qarşılıq verildiyi
mühitdə nə prezident Ərdoğan,
nə də baş nazir Davudoğlu
kürdlərə ciddi bir status vəd
etmir. Atəşkəs çox uzaqda, insi-
dentlərin isə öz külündən
yenidən doğulacağı görün-
məkdədir. 

9 – ABŞ seçkiləri 
8 noyabr 2016-cı ildə ABŞ-da

keçiriləcək prezident seçkisi
Obama rəhbərliyindəki 8 illik
demokratların iqtidarına son
verəcək. Respublikaçıların
namizədi Donald Tramp ilə
Marko Rubio və onların qarşısın-
dakı demokratların namizədi
Hillari Klinton ilə Bernie Sanders
Yaxın Şərqin ən böyük
məsələlərinə müxtəlif baxışlar
və mövqelər nümayiş etdirəcək-
lər. Tramp müsəlmanların Ame -
rikaya girişinə məhdudiyyət qoy-
acağını deyir.  Respublikaçıların
90%-i ABŞ-ın İŞİD-ə qarşı
hərəkatının kifayət qədər fəal
olmadığı qənaətindədir. Res -
pub likaçı meylli amerikalı ların
96%-i İŞİD-lə mübarizə üçün
İraq və Suriyaya quru qoşunu
göndərməsinin tərəfdarıdır. Əgər
noyabrın 9-da Ağ ev qırmızıya
boyanarsa Yaxın Şərqə daha
çox müdaxilə edən bir ABŞ-la
qarşı-qarşıya olacağıq. 

2016-cı il barədə 9 fəlakət ssenarisi: "Türkiyədə vətəndaş müharibəsi..."
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Daşkəsən  Rayon  İcra  Haki miyyəti
Başçısının  şəhər, qəsəbə və  kənd   inzi-
bati  ərazi dairələri  üzrə  nümayəndəlik-
lərinin illik hesabat yığıncaqlarının keçir-
ilməsi davam edir. Hesabatlar Daşkəsən
Rayon  İcra  Hakimiyyəti  Baş çısı cənab
Əhəd Abıyevin, RİHB Aparatının məsul
işçi lə rinin, rayonda fəaliyyət gös tərən
idarə, müəssisə və təşkilat, hüquq-
mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin və
kənd sakinlərinin iştirakı ilə birgə keçirilir.
Belə hesabatlardan biri də bu gün
Daşkəsən şəhər inzibati  ərazi dairəsi  üzrə
nüma yən dəliyinin olmuşdur. Hesabat yığın-
cağında Daşkəsən şəhər İƏDÜ
Nümayəndəsi Nüsrət Vəliyevin hesabat
mərüzəsi dinlənilmişdir. O, 2015-ci il
ərzində nümayəndəliyin ərazisində görülən
işlərdən, cari ildə qarşıda duran vəz-

ifələrdən və onları narahat edən problem-
lərdən danışmışdır.

Daşkəsən RİHB-nın Şəhər İnzibati Ərazi
Dairəsi Üzrə   Nümayəndəliyinin  2015-ci
ildə  gördüyü işlərə dair hesabatında Nüsrət
Vəliyev bildirmişdir ki, yola saldığımız 2015-
ci il rayonumuzun ictimai-siyasi həyatında
da mühüm əlamətdar hadisələrlə yadda
qalmışdır. Daşkəsənlilər ölkəmizdə gedən
ictimai-siyasi proseslərdə fəal iştirak etmiş,
yüksək nailiyyətlər qazanmışlar. Belə ki,
2015-ci ilin may ayının 16-da Birinci Avropa
Oyunlarının məşəli Daşkəsən rayonuna
gətirilmişdir. Rayon əhalisinin böyük coşqu
ilə qatıldığı Birinci Avropa Oyunlarının
məşəlinin Qarşılanma və Estafet mərasim-
ləri Bakı Avropa oyunları Təşkilat Komitəsi
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və qərb
regionunda yeganə olaraq Daşkəsən ray-
onu Birinci Avropa Oyunlarının “Xatirə”
medalı ilə təltif edilmişdir. 2015-ci ildə Şəhər
İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayən -
dəliyinin ərazisində abadlıq və quruculuq
işləri geniş miqyas almışdır. Daşkəsən
rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyevin təşəbbüsü ilə “Daş kəsən şəhərinin
Su təchizatı və Kanalizasiya Sistemlərinin
tikintisi, çirkab Sutəmizləyici qurğunun layi-
hələndirilməsi və tikintisi layihəsi”nin icrası-
na başlanmışdır. İşlərin icrası iki mərhələyə
bölünmüşdür. İlkin mərhələdə mənbədən
şəhərə qədər olan magistral xətt, xəttin
üzərində olan qurğular və şəhər
şəbəkəsinin bir hissəsinin, sonrakı
mərhələdə çirkab sutəmizləyici qurğular
kompleksi və şəhər şəbəkəsinin qalan his -
səsinin tikilməsi planlaşdırılıb. 

Layihədə içməli su ehtiyatı şəhərdən 18-
20 km məsafədə yerləşən “Qarainək” və
“Gurbulaq” su qaynaqlarından götürə rək
magistral polietilen boru xətləri ilə şəhərə
çatdırılması nəzərdə tutulub. Su tikiləçək 4
su anbarı vasitəsi ilə şəhərə paylanacaq.
Magistral xətt üzrə işlərin 99,05%-dən çox
hissəsi artıq tamamlanmışdır. Kanalizasiya
şəbəkəsində 13500 metr xəttin tikintisi başa
çatdırılmışdır. Bu layihənin həyata keçir-
ilməsi nəticəsində Daş kəsən şəhərinin əhal-

isi fasiləsiz olaraq ekoloji cəhətdən təmiz su
ilə təmin olunacaqdır.

Daşkəsən şəhərində elektrik təc hizatı
yaxşılaşdırılmış,            şə  hə rin küçə və mey-
danlarının istinad divarları təmir edilmiş, o
cümlədən 300 m2 istinad divarları bəzək
daşları ilə üzlənmişdir. Həmin ərazilərə yeni
asfalt örtük salınmışdır.

Heydər Əliyev meydanında və Şəhidlər
Xiyabanında əsaslı təmir işləri aparılaraq
səliqə-səhman yaradılmışdır. Şəhərin küçə
və meydanlarına yeni işıqlandırma sistem-
ləri qurlaş dı raraq  tam müasirləşdirilmişdir.

2015-ci ildədə şəhər və qəsəbələrin dam
örtüklərinin metal lövhəli şiferlərlə dəy-
işdirilməsi işi davam etdiril mişdir. Şəhərin
Alunitdağ  və Mədənçilər qəsəbələrində bu
işlər başa çatdırılmışdır. Bütövlük də şəhər
və qəsə bələr üzrə 165 çox mərtəbəli

binaların dam örtük-
ləri dəyişdirilmiş, və
bu işlərin başa çat-
dırılması üçün lazımi
tədbirlər həyata keçir-
ilir. 12-14 noyabr
2015-ci il tarixlərdə
Daşkəsən şəhəri və
Alunitdağ qəsə -
bəsində güclü küləklə
müşaidə edilən
qasırğa baş vermişdir.
Həmin təbii fəlakət
nəticəsində şəhər və
qəsəbələrin bir çox
yaşayış və inzibati

binalarının dam örtüklərinə ciddi ziyan
dəymişdir. Nüsrət Vəliyev daha sonra vurğu-
lamışdır ki, təbii fəlakətin vurmuş olduğu
zərər qısa müddətdə aradan qaldırılmışdır.
O, Daşkəsən şəhər sakinləri adından bu
gərgin işlərin həyata keçirilməsinə görə
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı Əhəd Abıyevə minnətdarığını
bildirmişdir.

1 Noyabr 2015-ci il Azərbaycan Respub-
likasının Milli Məclisinə seçkilərində 100
saylı Şəmkir-Daşkəsən DSK-Daşkəsən
şəhər İƏDÜN-də 6 Məntəqə Seçki Komis-
siyası fəaliyyət göstərmiş və 4472 nəfər
seçici qeydə alınmışdır. Bütün seçkilərdə
olduğu kimi bu seçkidə də şəhər əhalisi çox
yüksək fəallıq göstərərək Yeni Azərbaycan
Partiyasının namizədi Kamran Fərhad oğlu
Bayramova 75,85 səs vermiş, onu Milli
Məclisə deputat seçmişlər. Nüsrət Vəliyev
şəhər ərazisində həll olunmasını gözləyən
problemlərə də diqqət çəkmiş, onların da
2016-cı ildə uğurla icra olunacağını
bildirmişdir. Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı cənab  Əhəd Abıyev
şəhər İƏDÜN-nin hesabat məruzə sindən
sonra ölkəmizdə və rayonumuzda aparılan
uğurlu islahatlardan, 2016-cı ildə rayonu-
muzda görüləcək işlərdən danışmış, rayon-
da fəaliyyət göstərən bütün idarə, müəssisə
və təşkilatlara bu istiqamətdə öz tapşırıq və
tövsiyələrini vermişdir. Hesabat yığıncağın-
da çıxış edən şəhər sakinləri də yüksək
səviyyədə həllini tapmış problemlərə,
aparılan möhtəşəm layihələrə görə
möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevə  öz dərin minnətdarlıqlarını və
razılıqlarını bildirərək bu qayğının onları
dünya şöhrətli Prezidentimizin ətrafında
daha sıx birləşməyə ruhlandırdığını ifadə
etmişlər. Şəhər sakinləri həmçinin onları
narahat edən digər problemlərlə bağlı tək-
liflərini, istək və arzularını Daşkəsən  Rayon
İcra  Hakimiyyəti  Başçısının  diqqətinə çat-
dırmışlar. Edilmiş təklif və müraciətlərin bir
neçəsi  yerindəcə  öz müsbət həllini tapmış,
bəzilərinin həlli üçün isə aidiyyəti qurumlar
qarşısında məsələ qaldırılacağı bildirilmişdir.

25.01.2016-cı il tarixdə  Bakı şəhəri
Suraxanı rayonu Yeni Günəşli
qəsəbəsindəki mərasim evində Laçın
şəhər  inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndəlik üzrə 2015-ci ildə görülən
işlərə və qarşıda duran vəzifələrə həsr
edilmiş hesabat yığıncağı keçirilmişdir.
Yığıncaqda Rayon icra hakimiyyətinin
başçısı Akif Səlimov, Milli Məclisin
deputatı Mahir Abbas zadə, ray-
onun idarə , müəssisə və təşkilat
rəhbərləri, Laçın şəhər  sakinləri,
ağsaqqallar və ziyalılar  iştirak
etmişlər. İclasda Laçın şəhəri üzrə
nümayəndə Oqtay Məmmədov
2015-ci ildə nümayəndəlikdə
görülən işlər və qarşıda duran vəz-
ifələrlə bağlı hesabat məruzəsi ilə
çıxış etmişdir. Məruzədə bildirilmiş -
dir ki, 1 yanvar 2016-cı il tarixə
nümayəndəlikdə 3587 ailə olmaqla
12347 nəfər sakini qeydiyyatındadır.
Hazırda nümayəndəlik üzrə 40 şəhid
ailəsi, 42 Qarabağ müharibəsi əlili var.
Nümayəndəliyin əhalisinin böyük
əksəriyyəti  Bakı, Sumqayıt şəhəri və
Abşeron rayonu ərazisində olmaqla
respublikanın 41 rayonunda  100-dən
çox yaşayış məntəqəsində müvəqqəti
məskunlaşmışdır.   Həmçinin, o, min-
nətdarlıq hissi ilə bildirmişdir ki, Ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin diqqət
və qayğısı sayəsində bu günə kimi
nümayəndəlik üzrə 200-dən çox
məcbu ri köçkün ailəsi yeni salınmış
qəsəbələrdə mənzillərlə təmin edilmiş,
şəhər sakinlərindən  10411 nəfərə hər
ay yemək xərci müavinəti ödənilir,
12200  nəfərdən çox Laçın şəhər saki-
ni isə kommunal xərclərdən azad olu-
naraq bu xərclər dövlətimiz tərəfindən
ödənilir. Məruzədə bildirilmişdir ki,
hesabat  ilində Rayon İcra Hakimiyyə-
tinin yaxından köməkliyi və   Məcburi
Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun
maliyyə dəstəyi ilə şəhər sakinlərinin
də  mü vəq qəti məskunlaşdıqları
Binəqədi rayonunda Bakı Slavyan Uni-
versitetinin 4 nömrəli yataqxanası,
Abşeron rayonunun Masazır qəsəbə -
sində Quşçuluq massivində tikintisi
yarımçıq qalmış binanın dam örtüyü,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universite-
tinin yataqxanası, Qaradağ rayonunun
Sahil qəsəbəsində 1, 12 və 16  nömrəli

yataqxanalar, habelə Xətai rayonunda
“Dənizçilik” məktəbi nin yataqxanası
təmir edilmişdir.  Bununla yanaşı il
ərzində  nüma yəndəliyin nəzdində
fəaliyyət göstərən 5 ümumtəhsil  mək-
təbinin  təmirinə, həmçinin həmin təhsil
müəssisələrinin lazımi inventar və
avadanlıqlarla təmin edilməsinə nail

olunmuşdur. Eyni zamanda
nümayəndəliyin nəzdində fəaliyyət
göstərən uşaq bağçasında   daxili
imkanlar hesabına təmir işləri
aparılmış,  2015-ci ildə bağçaya bərk
və yumşaq inventarın alınması üçün
maliyyə vəsaitinin ayrılmasına Rayon
İcra Hakimiyyəti tərəfindən köməkdar-
lıq olunmuş, bağçanın  soyutma və isti-
lik sistemi ilə  təchizatı
yaxşılaşdırılaraq, su və kanalizasiya
xətlərinin çəkilişi başa çatdırılmışdır.

Tədbirdə çıxış edənlər hazırda
ölkəmizdə və rayonda aparılan sosial-
iqtisadi inkişafın vüsətindən, xalqın
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi
istiqamətində möhtərəm Prezidentimiz
cənab lham Əliyev tərəfindən həyata
keçirilən tədbirlərdən razı qaldıqlarını
bildirmişlər. Yığıncaqda Laçın şəhər
sakinlərinin məskunlaşdıqları ərazilər -
də  mövcud olan problemlərin həlli
istiqamətində təkliflər irəli sürülmüşdür.
İclasda Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Akif Səlimov çıxış edərək 2015-
ci ildə, eləcədə son illərdə ölkədə Hey-
dər Əliyev siyasi kursunun uğurla
davam etdirilməsi nəticəsində sosial-
iqtisadi sahədə əldə edilən nailiyyət -
lərdən, bu nailiyyətlərin laçınlı məcburi
köçkünlərin məskunlaşdıqları ərazilər -
dəki  nəticələrindən, qarşıya qoyulan
vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqa -
mətində görüləcək işlərdən danışmış -
dır. Yığıncaq iştirakçıları tədbirdən yük-
sək əhval-ruhiyyə ilə ayrılmışlar.

Samux Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Alı Qocayev və Milli Məclisin

sədr müavini Valeh Ələsgərovun rayon
ictimaiyyəti ilə görüşü keçirildi. Görüşü
giriş nitqi ilə açan Samux Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı ölkədə həyata
keçirilən antiböhran tədbirləri, süni
qiymət artımına qarşı mübarizə və icti-
mai nəzarət mexanizminin müəyyən-
ləşdirilməsi məsələləri ətrafında geniş
fikir söylədi.

Daha sonra çıxış edən  Milli Məclisin
sədr müavini Valeh Ələsgərov qeyd etdi
ki, Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş
və uzaqgörən siyasəti nəticəsində
yaradılmış siyasi sabitlik, güclü iqtisadi
potensial, vaxtında aparılan islahatlar və

görülən qabaqlayıcı tədbirlər, iqtisadiyy-
atın diversifikasiyası, neft amilindən
asılılığın azaldılması, biznes mühitinin
təkmilləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişaf
etdirilməsi sayəsində ölkə iqtisadiyy-
atının mənfi təsirlərə qarşı dayanıqlığını
təmin etmək mümkün olub.Gəlirlərin
azalmasına baxmayaraq, dövlət
başçısının əsasını insan amili təşkil
edən siyasətinə uyğun olaraq, bütün
sosial proqramlar tam həcmdə yerinə
yetirilir. Əhalinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi tədbirləri həyata keçir-
ilib, bir sıra sahələrdə çalışan işçilərin
maaşları, sosial müavinətlər, əmək pen-
siyasının baza hissəsi artırılıb.

Özəl bölmənin inkişafı istiqamətində
görülən işlər, xüsusilə sahibkarlıq
sahəsində aparılan yoxlamaların
dayandırılması, lisenziyalaşdırma sis-
teminin təkmilləşdirilməsi, investisiya -
ların təşviqi və qeyri-neft məhsullarının
ixracının stimullaşdırılması sahəsində
dövlət başçısı tərəfindən qəbul edilmiş
qərarlar özəl bölmənin inkişafında
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 
ş ə h ə r  i n z i b a t i  ə r a z i  d a i r ə s i  ü z r ə
nümayəndəsinin hesabat yığıncağı keçirilmişdir

Laç ın  şəhər  inz ibat i  ə raz i  da i rəs i  
üzrə  nümayəndəl ikdə 2015-c i  i ldə  
görülən işlərə və qarşıda duran vəzifələrə
dair hesabat yığıncağı keçirilmişdir

Samux Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı və Milli Məclisin
sədr müavinin rayon ictimaiyyəti ilə görüşü keçirildi



D Î P L O M A T¹ 4 (339)5 1 - 7 Fevral, Şûbat, sal 2016

Kərkük federal bölgəsinin yaradılması ilə bağlı
İraqdakı siyasi güclər arasında razılıq var. Bu
barədə Gün.Az-a açıqlamasında İraq türkmən-
lərinin lideri, Türkməneli Partiyasının sədri Riyaz
Sarıkahya məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, İraq Konstitusiyasına
əsasən, ölkədəki hər bir vilayətin muxtariyyət, fed-
eral bölgə olmaq haqqı var: “Amma bunun üçün
referendum keçirilməldir. Əgər çoxluq “hə” desə,
həmin vilayət federal bölgə statusu alır. Kərkük də
hazırda mövcud olan Kürdüstan bölgəsi kimi bir
status qazanar və məhəlli hökumət qurular. Biz
türkmənlər Kərkükdə türkmən, kürd və ərəblər
tərəfindən ortaq idarə edilən bir federal bölgə
modelinin həyata keçirilməsini istəyirik. Yəni,
Kərkükdə üç qruplu bir idarəçiliyi gerçəkləşdirmək

niyyətimiz var. Kürd və ərəb siyasi qrupları bu tək-
lifimizə razılıq veriblər. Türkmənlərin hamısı təklifi
dəstəkləyir. Cəlal Talabaninin Kürdistan Vətən-
pərvərlər Partiyası da buna çox yaxşı baxır.

Bağdatda isə başda Maliki olmaqla, bunu
dəstəkləyirlər. Yəni təklifin əleyhinə çıxan yoxdur.
Ancaq İraq indi siyasi və idarəçilikdə bir xaos
yaşayır, işlər qaydasında getmir. Ona görə də
İraqın əsas məsələsi Kərkük deyil, İŞİD-dir.
Kərkük şəhər məclisi Bağdatda bununla bağlı
illərdir ki, bir tələb irəli sürüb. Lakin bu müraciət
Bağdad hökuməti tərəfindən hələ gündəmə gətir-
ilməyib”.

R.Sarıkahya hesab edir ki, muxtar bölgə
yaradılarsa idari sərhəddi Altun Körpüdən Dakuka
qədər əhatə edəcək. Bundan başqa, Kərkükün
federal bölgəyə çevrilməsi türkmən millətinin böl-
gədə təsirini artıra, bilər: “Biz İraq hakimiyyətində
yetərli qədər təsiri ola bilmirik. Ayrıca, Kərkük
gerçəyinə uyğun olan bir iadarəçilik yaranar,
şəhərdə isə sabitlik, barış hakim olar. Türkmən və
kürd ortaqlığına siyasi və hüquqi zəmin yaranar.
Bununla bərabər, Bağdadla Ərbil arasında illərdir
mövcud olan bu böhran həllini taparsa, barışa öz
töhfəsini verər”. Türkmənlərin lideri məsələ ilə
bağlı ərəblərin və kürdlərin aparıcı siyasi par-
tiyaları ilə görüşlər keçirdiklərini deyib: “Bundan
başqa, bölgədəki Amerika, Britaniya, Rusiya və
BMT təmsilçiləri ilə də görüşdük. Heç bir tərəfdən
etiraz görmədik. Buna lazımlı və gerçək bir model
kimi baxılır”.

R.Sarıkahya Kərkük muxtariyyətinin yaradıla-
cağı halda, idarəçilik modelinin necə olacağını da
açıqlayıb: “Kərkükdə bölgə rəhbərinin türkmən,
baş nazirin kürd, parlament sədrinin isə ərəb
olması nəzərdə tutulub. 13 nazirdən 4-ü türkmən,
4-ü kürd, 4-ü ərəb, biri isə qeyri-müsəlman ola-
caq”. O, Türkməneli federal bölgəsinini yaratmaq
planlarının da olduğunu, amma bunun hazırda
mümkün olmadığını sözlərinə əlavə edib:

“ Mosulun qərbində Təlafərdə Türkməneli fed-
eral bölgəsinin qurulmasını istəyirik. Amma indi
bu, mümkünsüzdür. Qədim türk şəhəri olan
Kərkükdə ciddi mənada demoqrafik dəyişiklik
oldu. 100 minlərlə ərəb və kürd Kərkükə yer-
ləşdirldi. Kərkük hər nə qədər əskidən bir türk
şəhəri olsa da, bu gün qarışıq bir şəhərdir. Onun
üçün ən doğru bir model Kərkük federal bölgəsidir.
Yəni bu qarışıqlığı göz önünə alsaq, bir ortaq
idarəçilik labüddür. Bu ortaq idarə isə ən gözəl
şəkildə Kərkük iqlimində mümkündür”.

Onun sözlərinə görə, Təlafərdə qurmaq
istədikləri Türkmənelinin əhatəsindəki millətin
hamısı türkmən olduğu üçün bütün idarəçilik təbii
ki, türkmənlərdən ibarət olmalıdır: “Burada
toplumlararası ortaklığa ehtiyac yoxdu. Lakin
hazırda gündəmdə olan və real görünən Kərkük
federal bölgəsidir”.

Amerika işğalından sonra heç cür
özünə gələ bilməyən İraqın parçala -
nacağı iddiaları gündəmə gəlsə də,
yerli siyasətçilər, etnik və dini qruplar

buna bəzi səbəblərdən isti yanaşmır
İraqın gələcək taleyi ilə bağlı eks -

pertlərin üzərində dayandıqları ən
geniş yayılmış fikir bu ölkənin parça -
lanacağı ilə bağlıdır. Əslində belə
düşünmək üçün müəyyən əsaslar da
var. 2003-cü il Amerika müdaxiləsindən
sonra İraq necə deyərlər, özünə gələ
bilməyib, bitməyən terror savaşları bu
ölkədə sabitliyin hələ çox uzaqda
olduğunu deməyə əsas verir. 

1970-ci ildə formal olaraq mux-
tariyyət əldə edən Şimali İraq kürdləri
Amerika işğalından sonra faktiki olaraq
Bağdad mərkəzli hökumətə tabe
olmurlar. Kürdlərin sahibləndiyi
ərazilərdə neft və qaz ehtiyatlarının
bolluğu, üstəlik, Qərbin bölgədə güc
olaraq kürdlərə dəstəyi faktiki olaraq
Ərbili ayırıb. 2014-cü ildə İŞİD-in İraq-
da böyük əraziləri, o cümlədən Mosul
kimi ikinci böyük şəhəri işğalından
sonra kürdlər faktiki olaraq müstəqil
güc mərkəzi kimi çıxış edir və Bağdad-
la, yumşaq desək, hesablaşmır. İndi
isə artıq Ərbil mərkəzli kürd adminis-
trasiyası müstəqilliyə gedən yolun
daha bir əlaməti olaraq özlərinin
müəyyən etdiyi ərazilər ətrafında

xəndək qazır. Ərbildən müstəqillik
çağırışları da artır. 

Amma İraqın bölünməsi iddiaları
yalnız kürdlərlə əlaqəli deyil. Hələ bir

neçə il əvvəl mediaya İraqın 3 yerə
bölünəcəyi haqda məlumatlar
ötürülmüşdü. Kürd, sünni və şiə
dövlətləri bölgüsünü fərqli ölkələrin
mediası ortaya atıb. Son olaraq İŞİD-
in İraqda fəallaşmasından və ölkənin
yarıya qədərini işğal etməsindən
sonra özəlliklə Türkiyədə və Qərb
ölkələrində bu fikir yayılmağa
başlayıb ki, İraq kürd, sünni və şiə
dövlətlərinə ayrılacaq. Bunu
“əsaslandırmaq” üçünsə ölkədə ter-
ror və məzhəb gərginliyi əsas

göstərilir. Misal üçün, 2015-ci ildə 35
milyona yaxın əhalisi olan İraqda 11
min 118 insan terror hücumları zamanı
həyatını itirib, 18 min 419 nəfərsə
yaralanıb. Hər gün İraqda bir neçə ter-
ror aksiyası törədilir. Yeri gəlmişkən,
ötən il İraqda 30 jurnalist öldürülüb, 10
nəfər itkin düşüb, 235 nəfər isə
hücuma məruz qalıb, yaralanıb. Bir çox
ekspertə görə, gərginliyin bu şəkildə
inkişafı, üstəlik, xarici ölkələrin artan
təsirləri İraqın bölünməsi ilə bağlı iddi-
aların əsas arqumentidir. Amma doğru-
danmı, İraq əhalisi bölünməyə
hazırdır? Əslində İraqın bölünməsi fikri
bir çox ölkələr üçün cəlbedici bir vari-
antdır. Çünki Yaxın Şərqdə sərhədlərin
dəyişməsi, bölgəni dəyişəcək bir situ-
asiya ola bilər. Amma hər şeydən öncə
İraq əhalisi bu bölünməyə hazır deyil.
Məsələ ondadır ki, kürdlər (daha çox
Bərzani qrupu) istisna olmaqla İraqın
digər etnik və dini qrupları ölkənin
bölünməsində maraqlı deyil. Təbii ki, ilk
baxışda cəlbedici görünsə də, bölünmə
İraqın bütün qrupları üçün fəlakət ola
bilər. Məsələn, İraqın ən böyük  qrupu
olan şiələr (əhalinin 65 faizi) daha
böyük dini qrup olduqları və ölkənin

demək olar ki, bütün bölgələrinə
səpələndikləri üçün bölünmə onlara

böyük problemlər gətirəcək. Eyni prob-
lem sünni qrupları da (əhalinin 35 faizi
ətrafında) gözləyir. Üstəlik, daha çox
böyük şəhərlərdə və səhralıq
ərazilərdə məskunlaşan sünni tay-
faların əraziləri neft və qaz ehtiyatları
baxımından zəngin olmadığı üçün
sünni tayfa liderləri və siyasi xadimlər
bölünməyə isti yanaşmırlar. Üstəlik,
Bağdadın bölünmədə hansı qrupda
qalacağı məsələsi də böyük bir
münaqişənin xəbərçisidir.  Lakin bunun
əvəzində ciddi strateji mövqeyi olan
ərazidə yerləşmiş, böyük miqdarda
neft-qaz ehtiyatına sahib olan şimal-
dakı kürd tayfaları Bağdadla yolları
ayırmağa meyillidir. Bütöv İraqda yük-
sək vəzifə tutan (hazırda İraqın prezi-
denti, maliyyə naziri və daha bir sıra
mühüm postlarda kürd siyasətçilər
əyləşib – K.R.) kürd siyasi xadimlər isə
bölünməyə isti baxmırlar. Daha çox
Bərzani əşirəti və yanındakılar məlum
iqtisadi və siyasi dividentlər
səbəbindən ayrılmağa meyllidir. İraqın
kürdlər qədər sayı olan türkmən azlığın
da bölünməyə qarşı olduğu məlumdur.
Çünki türkmənlər hazırda İŞİD və kürd
silahlılarının arasında qalıb və hər
keçən gün İraqdakı mövqelərini, sahib
olduqları münbit, eyni zamanda neftlə
zəngin torpaqları itirirlər. Hətta
kürdlərin ayrılması belə türkmənlərə
böyük zərbə olacaq. Bu üzdən İraqın
bütünlüyünün ən böyük tərəfdarların-
dan biri də türkmənlərdir.  

Xalq isə onsuz da on illərdir böyük
oyunların qurbanı olduğu halda növbəti
böyük bəlanı istəmir. Onsuz da ağır
müharibələrdən, terrordan yorulmuş
xalqın ölkənin böyük böhrana daxil
olmasına razı olması inandırıcı deyil.
Bu mənada İraqın yaxın zamanda sabit
ölkəyə çevrilməsi gözlənilməsə də,
bölünüb parçalanacağı da inandırıcı
deyil.  musavat.com

Qamışlıda hərbi baza hədəf Türkiyə
və Azərbaycandır? Ötən həftə
Rusiyanın Suriya-Türkiyə sərhədində
yerləşən Qamışlıda hərbi baza yarat-
dığına dair xəbərlər yayılmışdı. Rusi -
yanın 100-ə yaxın hərbçisi və hərbi
mühəndisi ərazidə bazanın yaradıl-
ması şəraitini araşdırır. 

“Hüriyyet” qəzeti yazır ki, hədəf
PYD-yə hərbi və loqistik dəstək ver-
məkdir: “Rusiya Suriyanın şimalında,
Türkiyənin cənub sərhədlərində “mux-
tar kürd regionu” yaratmağa çalışacaq
və bunun vasitəsilə Türkiyədə terror
aktları törətməyə cəhdlər edəcək. Bun-
dan başqa, Rusiya bu ərazidə
Türkiyəyə qarşı təhlükə müstəvisi for-
malaşdıracaq. Əgər Türkiyə bu əraziyə
doğru atəş açarsa, bu, rus hərbçilərinə
hücum etmək kimi təqdim olunacaq.
Qamışlıda Rusiyanın hərbi dividentləri

budur. Moskva Şimali Suriyada Şimali
İraqa bənzəyən presedent yaratmaq

niyyətindədir. Türkiyədəki “İncirlik”
hərbi bazasının bənzərini də həmin
ərazidə yaradacaq”. 

Qəzet yazır ki, Rusiya Türkiyənin
cənub sərhədlərində PYD-ni dəstək-
ləməklə, Azərbaycana hücum edən
Ermənistana da kömək edir. “Rusiya
təyyarəsinin vurulmasından dərhal
sonra Moskvanın Ermənistanla Hava

Hücumundan Müdafiənin vahid sistem-
ini yaratması haqda bilirik. Bu, yalnız
belə deyil. Rusiya Türkiyənin Azərbay-
cana xüsusi münasibətini bilir. Ener-
getika dəhlizində Xəzər və Qara
dənizin əhəmiyyətini anlayır. Bu
məsələdə Ankara ilə Bakının əmək-
daşlığı da ona məlumdur. Belə görünür
ki, Qamışlıdakı hərbi baza dolayısı ilə
ümumi geosiyasi oyunları da hədəfə
alır”, - deyə məqalədə bildirilir. “Hüriy -
yet” qeyd edir ki, Rusiya Suriyanın
şimalında PYD-yə hərbi təlim keçəcək:
“ABŞ-ın buna reaksiyası maraqlı ola-
caq. Çünki ABŞ da Şimali İraqda
peşmərgəyə təlim keçir. Həmçinin,
İraqın gələcəyi haqda danışıqlara
peşmərgəni də dəvət etmişdi. İndi
Rusiya da PYD-yə dəstək verməklə
yanaşı, Suriyanın gələcəyi haqda
danışıqlara onları da dəvət edə bilər”.

Ən gözəl döyüşçüyə evlilik təklifləri
də gəlir. Kobanidə IŞİD ə qarşı qanlı
döyüşlərdə vuruşan 20 yaşlı Zozan
gözəlliyi ilə kişilərin ağlını başından
alıb. ZİA.Az ANS PRESS-ə istinadən
xəbər verir ki, İŞİD terror qruplaşması
35 gündür Kobanidə hücumlarını
davam etdirərkən, qadın döyüşçülər
dünya gündəminə gəlib. 

Dünyaca məşhur moda jurnalları,
qadın döyüşçülərə geniş yer verib.
Silahlı kürd qüvvələri tərəfində IŞİD ə
qarşı döyüşən gənc bir qız isə gözəlliyi
ilə diqqət çəkib. Kobaninin ən gözəl qızı
olaraq bildirilən 20 yaşlı Zozan Cudi

“Ölümdən qorxurmursan?” sualına
“Döyüşə girən insan ölümdən qorxmaz”

cavabını verib. Gənc qızın gözəlliyi isə
dildən dilə düşüb. Artıq Zozan Cudiyə
evlilik təklifləri yağır.

ABŞ Sur iyanın ş imal -
şərqində aviabaza yaradır

XəzərXəbər APA-ya istinadən xəbər
verir ki, bu barədə “Frans Press” Suriya
təhlükəsizlik orqanlarındakı mənbələrə
istinadən məlumat yayıb.  Məlumata
görə, bazanı Suriyanın Türkiyə və İraqla
həmsərhəd ərazisində, Əl Xasake əyalə-
tinin Ramilan şəhərindəki kənd təsərrü-
fatı aerodromunun əsasında tikmək
nəzərdə tutulub. Bazaya eniş edəcək
ABŞ helikopterləri və yük təyyarələri
kürd silahlı dəstələrini silah-sursat və
ləvazimatlarla təchiz edəcək. Ramilan
şəhərində yaradılacaq aviabaza ABŞ-ın
Suriya ərazisində ilk bazası olacaq. 

İraq bölünəcəkmi?

Qamışlıda hərbi baza: Hədəf Türkiyə və Azərbaycandır?

İŞİD-ə qarşı döyüşən Kobani gözəli

Riyaz Sarıkahya: “Kərkük
federal bölgəsinin

yaradılmasına razılıq var”
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Şevên zivistanê dirêjin, ez jî şevê din
wek Cihûyan li kaxetên xwe yên kevin
geriyam. Di nav wan de çav bi çend
çavpêketinên xwe yên ku berî 25 salan, li
ser dawxaza Prof Dr. Celîlê Celîl min bi
çend kelemêran re kiribû dîtin. Yek ji wan
kalemêran Hecî Hesen (Bozo), mixtarê
gundê Tûkê bû, yek kirîvê min Hesenkê
Bavfilleh bû û yek apê min Silêmanê Xelîl
(Silo) bû. Van hersê rehmetiyan çîroka
civîna Axayan li gundê Bilêqiyê, kêm zêde
wiha ji min re gotin:  Di bihara 1928an de,
li ser daxwaza mezinên Kurdan ji bo
kurtîtiyê û alîkariya kurdên çiyayê Araratê

bi Tirkan re (Di baweriya min de, ev mez-
inên kurdan /Komeleya Xoybûn/ bû û ser-
hildan ya Ceneral Îshan Nûrî Paşa bû),
Axayên Binxetê û Serxetê li gundê
Bilêqiyê, bi rêveberiya Ûsivê Qaso axayê
eşîra Bûbilana civiyan. (Hingî gundê
Bilêqiyê di bin destê axayê Bûbilana Ûsivê
Qaso de bû). Civîn li mala Simê Hesenkê
ku ew yek ji axayên eşîra Milan bû, pêk
hatibû. Ji Axayên ku di wê civînê de beş-
dar bibûn: Evdiyê Xelo Axayê Mêrsîna,
Îbrahîmê Mehmûd Axayê Temika, Şakirê
Mihê Axayê Koçeka, Ehmedê Silêman
Axayê Omeriya (Hingî ji ber Tirkan revya

bû, li gundê Niqare bû), Emînê Ehmedê
Perîxanê Axayê Rema (Hingî ew jî ji ber
Tirkan revya bû xwe li gundê Dugirê, mal-
bata Ebês girtibû û yek ji damezrênerê
komela Xoybûn bû), Hesenê Haco Axayê
Hevêrka (Bavê wî Haco jî, yek ji
damezrênerê komela Xoybûn bû), Silê-
manê Ebês Axayê Dorika, Silêmanê
Zerokê mixtarê gundê Hermê Şêxo.. û
çend navdarên eşîra Bûbilana wek; Xelefê
Gedo, Silê Neyo, Begendiyê mala Evdile,
Ehmedê Evdo û gelekên din..

Civîna wan li gor biryara Komela Xoy-
bûnê bû ku, herêma xwe ya ku di navbera
Nisêbîn û Darê ta bi Mêrdînê jî, ji destê
Tirkan rizgar bikin û xeta tirêna Almanî ya
ku çek û artêşa hikûmeta Tirkiyê di ser re
derbasî şerqê (Kurdistanê) dibû xera bikin
û herdû pirên tirênê li Çûva û Zorava
biherifînin, ku Tirk êdî nema karibin der-

basî şerqê bibin.. 
Û di encam de, şer ji ser şervanên

Araratê sivik bibe.. 
Lê sed mixabin civîn bê encam derket;

eşîrtiyê, dubendiyê û berberiyê rola xwe
lîst û negîhan ti encamên berketî bi hev re.
Dawî ji hev belav bûn, bi hêviya ku careke
din li hev bicivin.. Û careke din li hev
neciviyan.. û hûn zanin bê çi pey re çêbû.. 

Ezbenî! Çendî Îro Mîna Doh e.
Qamişlo, 19.01.2016

İqtisadi böhranla mübarizə
aparmaq İŞİD-ə qarşı döyüş -

məkdən daha çətindir. Axar.az
xəbər verir ki, bu sözləri İraq
Kürd Regional Rəhbərliyinin

Baş naziri Necirvan Bərzani
mətbuat konfransı zamanı

deyib. “İqtisadi böhrana
görə qənaət planı hazır-
lamışıq. Məmurların
maaşları azaldılacaq.
Maliyyə Nazirliyinin
rəyin dən sonra planı tət-
biq edə cəyik”, - Bərzani
vurğulayıb.

Bərzani onu da əlavə
edib ki, İŞİD yaxın
zamanda məğlub edilə -
cək: “İŞİD-i məhv

edəcəyik və müstəqil dövlə-
timizi yaradacağıq. Lakin
xalqımız səbirli olmalıdır”.

Türkiyə hüquq-mühafizə
orqanları İŞİD-in Qaziantep val-

isi olan Yılmaz Durmazın kom-
püterindən şok məlumatları ələ
keçirib. 2015-ci ilin 10 oktyabr
tarixində Ankarada keçirilən
sülh yürüşünə hücum edən
İŞİD-çilərin hücrə evlə rində
əməliyyat keçirən polis
əhəmiyyətli məlu matlar əldə
edib. Y. Durmaz əməliyyat
zamanı qaçmağı bacarsa da,
onun kompüteri ələ keçirilib.
Kompüterdəki məlu matlara
görə, İŞİD Antalyada keçirilən
G20 zirvəsində, həmçinin, 18
şəhərdəki 25 nöqtədə terror aktı

törətməyi planlaşdırırmış. İŞİD-
in "xaos planı" adlandırdığı

hücumlar Türkiyədə kürd-türk
müharibəsinin başlamasına,
həmçinin, məzhəb qarşıdur-
masına səbəb olacaq hadis-
ələrə hesablanıbmış. Hücum
siyahısında Cənub-Şərqi Ana -
doludakı AKP və HDP təm-
siçilərinin də adı olub. Bununla
yanaşı, İŞİD bölgədəki ələvi
türkman və ələvi kürdlərin ya şa -
dığı kəndlərə də hücum edə -
cək miş. 

Türkiyədəki bütün Su Elek -
trik Stansiyalarının partla -
dılması da planlar arasındadır.

Çex Respublikası İŞİD-lə
mübarizə aparan  Peşmərgə

silahlı dəstələrinə 6 min 500
ədəd silah göndərəcək.

Publika.az-ın xarici
mətbuata istinadən
verdiyi xəbərə görə, bu
təklif yanvarın 20-si
Çexiya Müdafiə naziri
Martin Stupnitski
tərəfindən höku mətə
təqdim edilib. Qeyd
edək ki, Çexiya Səd-
dam Hüseyn rejiminə
qarşı mübarizə aparan
kürdlərə də silah
yardımı etmişdir.

Rûpelekî Windayî ji Nelihevkirina 
Axayên Beriya Mêrdînê

(Çendî  Î ro Mîna Doh e)

Kürdlər İŞİD-dən də böyük təhlükə ilə üz-üzədir
Fedaiyên Mələ Mustafa

Bərzani adlı Facebook səhifəsin -
dəki Molla Mustafa Bərzani ilə

Mam Cəlal Talabani arasında
1960-ci ildə maraqlı bir dialoq
yaşanıb. Cəlal Talabani, Molla
Mustafa Bərzaninin yanına gəlir
və "İnqi lab çı Sosialist və
Demokrat Ərəb" qardaşları ilə
görüşü r. “Məni sizin yanınıza
göndərdilər. Hökuməti devirmək
üçün bizdən dəstək istəyirlər.
Xalq döyüşü başlayıb Abdulkəri-
mi noyabrda devirəcəyiklər”. 

-Molla Mustafa Bərzani "Ta -
mam," deyər və əlavə edər, "Ab -
dulkərim noyabrda devrilsə, nə
olacaq? Yerinə kim keçə cək?"

-Mam Cəlal, "Xalq İqtidara
gələcək." Deyə cavab verir".

Mustafa Bərzani, "Hansı
Xalq?" Deyə soruşduqda, Tala-

bani "İraqda yaşayan xalq." deyə
cavab verir.

Bərzani, cavab verir ki, "Bax

oğlum gözəl deyirsən. Yalnız,
Əbdülkərim noyabrda gedincə,
yerinə Baas iqtidar olacaq və
qorxuram biz kürdlər Abdulkəri-
mi noyabrda şamla axtarası ola-
cağıq. "Deyir və əlavə edir:" Ən
azından Əbdülkərim bizimlə
müzakirəyə oturub, razılaşmaq
istəyir. Onu devirmək yerinə,
onunla müqavilə bağlamağa
çalışmalıyıq. Kürdlər üçün bir
şeylər əldə etməyə çalışaq.
Burax onların öz aralarındakı
problemləri, bizə dərd olmasın.
Biz kürdlər üçün, öz xalqımız
üçün bir şeylər etməyə çalışaq.
Bizim dərdimiz İraqa kimin prezi-
dent olacağı deyil, bizim məqsə -
dimiz və dərdimiz kürdlərdir,

Kürdüstandır!
Mən, ərəblərin iqtidar döyüşü

üçün Kürd uşaqlarını fəda
etmərəm. Döyüşsəm yalnız Kürd
və Kürdüstan üçün döyüşərəm. "

Və Cəlal Talabani ayrılır.
Baas rejimi başda Cəlal Tala-

bani olmaqla bəzi kürd par-
tiyalarını yanına çəkməyi baca -
rır. Əbdülkərimə qarşı həmişə
birlikdə mübarizə etməyə başla -
yan kürd xalqı, bir il sonra
Əbdülkərim Noyabr inqilabında
devrilir. Yerinə Baas rejimi gəlir
və ilk işləri də Kürd xalqına
hücumu olur. Baas rejimi 1960-ci
ildə əldə edilən razılaşmaları da
tanımadığını bəyan edir. Beləcə
daha əvvəl kürdlərin əldə etdiyi
imtiyazları da, qanuni hüququnu
itirir. Sonra oxşar partiyada,
Səddam Hüseyn başa keçir və
onun iqtidarı boyunca yüz min-
lərlə kürd kütləvi qətl edilir. 

Cəlal Talabani illər sonra bu
hadisəni izah edərkən, bəlkə də
ilk dəfə açıq və dəqiq bir şəkildə
peşiman olduğunu söyləyərək,
"Tarix Seroku-Rəhbəri haqlı
çıxartdı" deyir. Kürdüstanın dörd
bir yanında Ərəblərin, Fars ların
və Türklərin iqtidar döyüş ləri
üçün kürd uşaqlarının fəda
edilməsi Molla Mustafa Bərza -
ninin sü mük  lərini sızıldadır... 

NerinaAzad

ABŞ-ın vitse-prezidenti Co
Bayden bəyan edib ki, ABŞ və
Türkiyə, siyasi danışıqların
təsirinin olmayacağı təqdirdə,
Suriyada məsələnin hərbi
yolla həllini axtarmağa
hazırlaşır.

Virtualaz.org BBC-yə
istinadən xəbər verir ki,
Baydenin sözlərinə görə,
siyasi sövdələşmə "daha
yaxşı olardı", amma "əgər
bu, mümkün deyilsə",
ABŞ alternativ yollar
axtaracaq. Bura İŞİD-in
ölkədən çıxarılması aid-
dir, rəsmi bildirib.

Bayden bu sözləri İstanbul-
da, Türkiyənin baş naziri Ahmet
Davutoğlu ilə görüşdən sonra
deyib. O, Suriyada siyasi nizam-
lanma əldə olunması ehtimalını
şərh edərkən bildirib: "Biz nə
nikbin, nə də ümidsizik. Biz
qərarlıyıq".

ABŞ-ın vitse-prezidenti deyib

ki, o və Davutoğlu ilə öz
ölkələrinin Suriya prezidenti
Bəşər Əsədə qarşı vuruşan
sünni ərəb qiyamçılarını daha da

dəstəkləməyi müzakirə ediblər.
Bayden həmçinin bildirib ki,

Vaşinqton Türkiyədə qadağan
olunmuş Kürd Fəhlə Partiyasının
(PKK) Ankaraya İŞİD qədər təh-
lükəli olduğunu qəbul edir.

"Bu, sadə və açıq terror
qrupudur və onların etdikləri
tamamilə rüsvayçıdır".

Vaşinqton və Avropa İttifaqı

tərəfindən terrorçu qrup kimi
göstərilən PKK, ötən ilin iyulun-
da barışıq razılaşmasının pozul-
masından sonra, Türkiyə təh-

lükəsizlik qüvvələrinə
ölümcül hücumlar edir.
Onilliklər boyu
Türkiyədə kürdlər üçün
muxtariyyət uğrunda
döyüşən qrup bildirib ki,
türk qoşunlarının hücu-
mu ilə üzləşəndən
sonra artıq barışığın
"heç bir mənası yox-
dur". Səfər zamanı
prezidenti Rəcəb Tayy-

ib Ərdoğanla görü şən Bayden
cümə günü Türkiyədə söz
azadlığına məhdudiyyətləri
qətiyyətlə tənqid edib. O deyib
ki, hökuməti tənqid edənlərin
dövlətə xəyanətdə ittiham
edilməsi, jurnalistlərin qorxudul-
ması və sosial medianın bağlan-
ması kimi hallar regiona pis
nümunədir. afn.az

Molla Mustafa Bərzani: "Mən, ərəblərin iqtidar
döyüşü üçün Kürd uşaqlarını fəda etmərəm"

Suriya problemi: nə nikbin, nə də ümidsiz

İŞİD-in "xaos planı": Türkiyənin 18 şəhəri hədəfdə

Çexiyadan kürdlərə sürpriz dəstək

Konê 
Reş
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Îro roja pênçşem 28.01.2016 li Sela-
hedîn birêz Mesûd Barzanî Serokê
Herêma Kurdistanê pêşwaziya Îbrahîm
Biro Serokê Encûmena Niştîmaniya
Kurd li Sûriye kir. Li hevdîtinê de di der-
barê rewşa siyasî û emnî û pêşhatên
meydaniyên dawî yên Sûriye de danus-
tandina bîr û ramanan kirin. Her wiha
tîşk xistin li ser çalakiyên siyasî û guftû-
go û danustandinên Encûmena Niştî-
maniya Sûriye li gel hêz û aliyên dinê wî
welatî kirin. Behskirina guhertinên
siyasiyên dawî û kongreya Cênêv û

paşaroja Sûriye çend mijareke dinê
kombûna di navbera Serok Barzanî û

Serokê Encûmena Niştîmaniya Kurd li
Sûriye bûn.

Serok Barzanî bi serokê ENKS Biro re civiya

MÊRDÎN (DÎHA) – Oldar û endamên
DÎK'ê yên tevlî çalakiya nobetê ya Meş-
vanên Botanê bûn zilma li Kurdîstanê tê
meşandin şibandin wek serdema Ker-
belayê û bang li hemû bawermendan
kirin ku li hemberî zilmê li ber xwe bidin. 

Oldarên kurd ên endamên Kongreya
Îslama Demokratîk (DÎK) di nav çalakiya
Meşa Botanê de cihê xwe girtin û tevlî
nobeta li Girêmîra ya Nisêbînê bûn.
Meleyan li ser berxwedan û êrîşên li ser
gelê kurd pêk tên nêrînên xwe anî
ziman û balkişandin ser zilmê. Meleyan
balkişand ser xendek û
barîkatên xwepa rastinê û
dan zanîn ku êrîş û dor-
pêçkirina li Kurdîstanê
dişibe Kerbelayê. 

‘Ji Îmamê Huseyîn ne
cûdatir in’

Endamê DÎK’ê û Mela
Abdulazîz Bîlgî diyar kir ku li
Kurdîstanê siyasetekî hov-
ane li ser gelê kurd tê
meşandin û ev êrîşên li ser
Kurdîstanê tên meşandin di
dema Seferên Haçliyan,
Mogolan, Tîmur û Cengîz -
han jî nehatiye meşan din û zilmek wiha
tune bûye. Bîlgî bibîrxist ku vê axê gelek
êş dîtine lê heta niha êşekî wiha
nehatiye dîtine û wiha got: “Şantajê li
ser miriyan dikin. Zarokan dikujin û dikin
terorîst. Ev zarok in ne terorîst in. Her
roj zarokên li Kurdîstanê tên qetilkirin, ji
Îmamê Huseyîn ne cûdatir in. Ev
zarokên tên qetilkirin jî ji umeta Hz.
Muhammed in. Neviyên Resûlê Ekrem
dikujin. Lê ya girîng jî ev e ku hêj gelek
misilman û kurdên me bi siyaseta wan
dixapin û zilma wan erênî dikin. Dema
zilmkar dest bi zilmê dikin li cîhanê û

erdnîgariyek xweşî namîne. Heqîqetê
qetil dikin û gelan tune dikin. Înkara
Xwedê jî dikin. Li tu deverên cîhanê yek
ziman, dewlet, ol û al nîne. Divê ku em
li hember vê zilmê serê xwe hildin û
yekîtiyê çêkin. Pêwîst e em bi gotina
van zaliman nexapin. Emelê van
êrîşkaran jî yê Deccal e.” 

‘Xendek kolandin li hember zilm
û êrîşan e’

Bîlgî balkişand ser xendek kolandinê
û wiha axivî: “Xendek kolandin amûra
herî pîroz a xweparastinê ye. Xendek

çêkirin pêşiya zilm û êrîşan girtin e. Divê
ku ne tenê gelê kurd li vê berxwedanê
xwedî derbikeve, pêwîste ku hemû
gelên Tirkiyê li xweparastinê û
berxwedanê derbikeve. Bila hemû kes
dengê xwe bilind bike da ku ev hovîtî ji
ser gelê kurd rabe. Bila tu kes neyê
qetilkirin. Bila li hember van dorpêçkiri-
nan serî rake û ji wahşetê re bêjin êdî
bes e. Jixwe berxwedana gel biser-
ketiye. Çawa ku her tim zalim têk çûne
dê vê demê de jî zalim têk biçin û gelê
mezlûm bi serkeve. Eger ku em li hem-
ber vê wahşetê şiyar nebin dê ev agir

me hemûyan bişewitî ne. Çawa ku
Fîrewin di nav derya sor de xeniqî dê ev
zalim jî di nav kîn û nefreta xwe bix-
eniqin biçin.”

‘Kesê li hemberî zilmê dernekeve
ew jî dibe zalim'

Endamê DÎK û Mele Şêxmûs Çelebî
jî bilêv kir ku ew wek meleyan ji bo li
hember zilmê derbikevin tevlî çalakiya
Meşa Botanê bûne û ji bo ew dorpêçkir-
inê bişkênin û xwedî li cenaze û birîn-
daran derbikevin di nav nobetê de cih
digirine. Çelebî da zanîn ku çalakiya

wan hem li hember zilmê
ye û hem jî piştgirtina ji
bo aşîtiyê ye û wiha got:
“Em bang li hemû gelê
kurd dikin ku li hember
zilmê serî hildin. Kesê li
hember zilmê dernekeve
ew jî dibin zalim. Dema
em li kêleka zaliman cih
bigirin em jî dibin wek
zaliman. Ji destê kî çi bê
divê ku li hember zali-
man li berxwe bidin. Me
doza tu tiştî li tu kesî
nekiriye, em doza

welatek azad dixwazin. Em dixwazin li
ser axa xwe rizgar bibin. Em şeref,
namûs û erda xwe diparêzin.” 

‘Êşa li Kurdîstanê û Kerbelayê
wek hev in’

Çelebî zilma li Kurdîstanê tê
meşandin şiband wek serdema Kerbe-
layê û wiha got: “Ev zilm û kerbala
dişûbe hev. Nahêlin mirov av vexwin. Di
kîjan mirovahî û olê de cenaze ne
veşartin heye. Çawa li Kerbelayê mirov
ji bêaviyê mirin, îro jî em li Kurdîstanê
tên qetilkirin. Em naxwazin tu mirov bên
qetilkirin.” (ekîp/ft/sy)

AMED (DÎHA) - Xwediyê Otela bi
navê Green Park a ku ji aliyê tîmên tay-
bet ji wir êrîşî li taxên Sûrê dikin Nedîm
Çîzmecî diyar kir ku otela wî ji aliyê
tîmên taybet ve hatiye dagirkirin û wiha
got: "Ji bo ku tîmên taybet ji otelê
derkevin me serî li Walîtiya Amedê da lê
tû bersiv ji me re nehat dayîn. Piştre me
serî li dozgeriyê da û em niha li benda
bersiva wan in."

Êrîşên dewletê yên li dijî navçeya
Surê ya Amedê di meha 2'yemîn de
berdewam dike. Hêzên dewletê yên ku
hemû rêbazan bikartînin jî nikarin
bikevin taxên Surê. Cihên ku hêzên
dewletê desteser dike ji bo êrîşan li
taxan bikin vediguherînin baregehên
leşkerî. Hêzên dewletê berê li navçeya
Surê berhemên dîrokî xirab dikirin û
dişewitandin. Li heman navçeyê gelek
kargeh û cihên din ên welatiyan jî
desteser kirin û ji xwe re kirin baregeh.
Yek ji wan cihan jî Otela Green Park
(Class) e. Otela ku li ser kolana Gazî ya

Sûrê ye, ligel ku qedexe li kolanê tuneye
jî ji aliyê polîsan ve hatiye destserkirin û
ji xwe re kirine baregeh û destûrê nadin
xebatkar û xwediyên otelê biçin otelê.
Otela ku tîmên taybet vegêrandiye
baregehê, tevlî hemû serlêdanên
xwediyê wê, tîmên taybet jê dernakevin
û bersiva serlêdanên xwediyê otelê jî
nayê dayîn. 

'Bêyî ku destûra me bigirin ketin
otelê'

Têkildarî mijarê xwedîyê otelê
Nedîm Çîzmecî ji ajansa me DÎHA'yê re
axîvî.Çîzmecî destnîşan kir ku her çiqas
wan serî li berpirsiyaran dabin jî heta
niha tû bersiv wan nehatiye dayîn û
wiha axivî: 

"Piştî ku qedexe hate îlankirin bê ku
destûrê ji me bigirin hatine otelê. Niha li
otelê tenê xebat karekî me heye û
destûrê nadin wî jî ji resepsiyonê
derkeve jor. Ji bo ku tîmên taybet ji otelê
derkevin me serî li Walîtiya Amedê da lê
tû bersiv ji me re nehat dayîn. Piştre me

serî li dozgeriyê da û em niha li benda
bersiva wan in."

'Zirarekî mezin dane otelê'
Çîzmecî anî ziman ku qatên jor ên

otelê ji aliyê tîmên taybet ve tên
bikaranîn. Çîzmecî da zanîn ku niha di
gelek deverên otelê de zirarekî mezin
pêk hatiye û wiha pê de çû: "Tiştê ku em
dizanin niha ji ber teqînan ji hundirê
otelê av diherike. Dema ku tîmên taybet
ewil ketin hundirê otelê, xebatkarên me
xwestine wan asteng bikin lê tiştên
nexweş bi wan dane jiyandin."

'Me serî li dozgeriyê daye'
Çîzmecî derbirî kir ku ew dê heta

dawi li pey mafê xwe bin û wiha axaftina
xwe bi dawî kir: "Dest danîne ser otelê û
otel hatiye dagirkirin. Parêzerên min di -
bêjin 'Tiştên ku tên jiyandin di fakul teyên
hiquqan de dê bibin mînakên dersan'
Me serî li her deverê daye. Heke pêwîst
be em ê serî li serokomartiyê, se -
rokwezîrtiyê jî bidin. Em dê li pey ma fê
xwe bin û pêvajoyê bişopînin." (ua/ft/sy)

Oldarên di nobeta berxwedanê de: Li hemberî zilma Kerbelayê berxwedan

Xwediyê Otela Green Parkê: Tîmên taybet otela min dagir kirine

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî, derheqê wan dengoyên ku dibêjin
“pere heye lê hikûmet nade” de got, bi rastî jî

pere tine! Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî, duh
piştî ku bi endamên Polîtburoya YNKê re li
Hewlêrê civiya, bersiva pirsên rojnamevanan
da.  Serokwezîr Barzanî derheqê kirîza aborî û
kêmkirina mûçe de got, bila her kes piştrast
bibe ku mûçe û mafên wan nayê xwarin û dê
were dayîn. Çi ji destê me were emê bikin ji bo
dabînkirina mûçeyê karmendan. 

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê anî ziman
ku vê gavê şerê DAIŞê û dabînkirina mûçeyê
hêzên Pêşmerge pêşiya her tiştî ye û got, bila
mamostayên birêz û hemû karmendên din ên
hikûmetê pişt rast bin ku mûçeyê wan wenda
nabe. Nêçîrvan Barzanî di bersiva pirsa
Peyamnêrê Rûdawê de ku “hinek kes dibêjin
pere heye lê hikûmet nade” jî got, bi rastî pere
tine. Eger pere hebe emê çawa nedin, ma ji vê
rewşê xirabtir heye!

Ramî Ebdurihman; Pêşketinên
leşkerî yê HSD berdewam e

Rêveberê Rewangeha Sûrî yê Mafên
Mirovan aşkire dike ku hêzên Sûriya De -

mokratîk bi riya Artêşa Şor5eşgeran ku beşeke
ji wê, dikarî serkeftinên mezin li ser ketîbeyên
Îslamî tomar bike ku ser bi Eniya Nusreyê ku
beşeke ji Rêxistina terorîstî yê Alqaîdeyê ye.
Serokê giştî yê Rewangeha Mafên Mirov yê
Sûrî Ramî Ebdurihman ji kenala BBC`ê re rag-
ihand ku ew pêşketinên ku di barê leşkerî de li
dijî hêzên çekdar yên ser bi komên Alqaîdeyê
li derdora navçeya Azazê ye û rola Tirkiyê jî di
piştivaniya Tirkman û komên çekdar yên
îslamîk de heye

Li Sûrê ya Amedê hatûçûn
li 5 taxin din qedexe bû 

Li navçeya Sûrê qedexe û dorpêça li 6
taxan berdewam dike, Qaymeqamiya Sûrê bi

daxuyaniyekî ragihand ku  li 5 taxên din jî der-
ketina kolanan hatiye qedexekirin. Li navçeya
Sûrê ya Amedê ev 57 roj in li 6 taxan qedexe,
êrîş û dorpêç berdewam dike. Qaymeqamiya
Sûrê bi daxuyaniyekî belavkirin ku qedexe li
taxên din jî hatiye ragihandin. PUKmedia.

Nêçîrvan Barzanî: Bi
rastî pere tune ne!
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NAVANDA NÛÇEYAN (DÎHA) - Piştî bajarê
Palermo yê Îtalyayê ji bajarê Napolî jî ji Rêberê
PKK'ê Abdullah Ocalan re hemwelatiyê rûmet

hat dayîn. Piştî bajarê Palermo yê Îtalyayê ji
bajarê Napolî jî ji Rêberê PKK'ê Abdullah
Ocalan re hemwelatiyê rûmetê hat dayîn. Bir-
yara hemwelatiyê rûmet a Ocalan li ser pêşni-
yara Şaredarê Napolî Luîgî de Magîstrîs duh ji
aliyê Meclîsa Şaredariyê ve hat girtin. Di dax-
uyaniya Meclîsa Şaredariyê de wiha hat gotin:
"Li ser navê bi gelê kurd re piştevaniya
wekhevî û azadiyê nîşan bidin" hat girtin. Di
biryarê de hat gotin, "Bajarê Napolî bi hurmet,
rêzdar û dostanî girêdayî gelê kurd e" û wiha
hat gotin: "Abdullah Ocalan rêberê gelê kurd ê
siyasî û manevî ye. Li hemberî zextên li dijî
gelê xwe pêk tên di salên dawî de ji bo
demokarsî û mafên mirovan pêk tên têkoşîn
kir."  Komeleya Kurd û Tura Kurdistanê ya
Napolî ya li Napoliyê jî daxuyandin ku dê di
15'ê sibatê de bi merasîmekê belgeya hemwe-
latiya rûmet a Ocalan bidin xwariziya Ocalan
Dîlek Ocalan. (ft)

Qedera Salih Mislim ji
b o  C i n ê v  d i y a r  b û

Hevsrerokê PYD Salih Muslim li ser dawet-
nekirina xwe ji bo Cinêvê got, Tirkiyê û welatên
ku aştiyê naxwazin, nehîştin ku ew beşdarî kon-
feransa Cinêv 3 bibe. Salih Mislim got, madem

ew beşdarî konferansê nebûn, ewê jî karê xwe
berdewam bikin. Mislim ji televîzyoneke nêzîkî
HDP re eşkere kir ku her konferanseke ku ji bo
Sûriyê were lidarxistin, û PYD têde beşdar
nebe,. ew konferans bi sernakeve.

Hevsrerokê PYD diyar kir ku dawetname bi
navê Encumena Sûriya Demokratîk nahetiye
şandin, lê bi navê şexsan hatiye şandin, ji ber
vê yekê hevserokê wê encumena ku PYD ava
kiribû, Heysem Menna gotibû eger beşdar nebe
ew naçe Konferansa Cinêv 3. Mislim her wiha
got, Cinêv 3 şansê herî dawîn yê Sûriyê ye,
eger wiha veşsartî amadekarî jêre were kirin,
êdî wê li Sûriyê aştî çênebe û Tirkiyê jî ji bo
Sûriyê aştiyê naxwaze.

Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd
Barzanî di civîna îro ya ligel alî û par-
tiyên siyasî yên Herêma Kurdistanê de
amadebûna xwe bo bicihhişti-
na kursiyê serokatiyê ragi-
hand û daxwaz ji amade-
bûyên civînê kir, kursiya
serokatiyê ji wî werbigrin û
erkê wî birêvebibin.

Îro Serokê Herêma Kur-
distanê Mesûd Barzanî li
bajarokê Pîrmam a girêdayî
Hewlêrê ligel alî û partiyên
siyasî yên Herêma Kurdis-
tanê civiya. 

Endamê Polîtboruya Eni -
ya Tirkikmanî Aydin Meirûf ku
di civîna îro ya Barzanî ligel aliyên
siyasî de amade bibû, ji Rûdawê re rag-
ihand, Serokê Herêma Kurdistanê
Mesûd Barzanî çend caran daxwaz ji
beşdarbûyên nav civînê kir, ku eger
kesek amade ye û li xwe re dibîne, kur-
siya Serokatiya Herêma Kurdistanê

werbigre. Ayidn Meirûf ku Parlamenterê
Fraksyona Eniya Tirkmanî di Parlamen-
toya Kurdistanê de jî ye, herwiha got:

“Civîneke erênî û zelal bû bo çareserki-
rina kirîzên siyasî û darayî yên li Herê-
ma Kurdistanê. 

Bo çalakkirina Parlamentoya Kurdis-
tanê komîteyek biçûk hatiye avakirin, ku
ji PDK, YNK û Yekgirtû pêkhatiye.”

Aydin Meirûf herwiha got: “Mesûd

Barzanî gelelk dilgiran bû li hember
rewşa siyasî û darayî ya Herêma Kur-
distanê û çend caran daxwaz ji hemû

beşdarbûyên civînê kir, ku eger
kesek amade ye kursiyê Serokê
Herêma Kurdistanê werbigre, ew
amade ye niha kursiyê radestî wî
bike.”

Meirûf tekez kir: “Barzanî
çend caran ev daxwaza xwe
dubare kir, ka kî ji yên di civînê
de amade bûne, amade ye kur-
siyê werbigre, bila kerem bike û
vî erkî bigre ser mile xwe û ez jî
dê piştgîriyê bidim wî.” Wî
endamê Polîtboruya Eniya Tirk-
manî  herwiha aşkere kir: “Ti kes

ji beşdarbûyên civînê bersiva daxwaza
Barzanî nedan.” Aydin Meirûf destnîşan
kir, di civînê de Barzanî herwiha bi tundî
rexne li civîna 23ê Hezîranê ya Parla-
mentoya Kurdistanê girt û got, ku wê
civînê bi giştî rewşa li Herêma Kurdis-
tanê tevlîhev kir. Rûdaw

Li Amedê 6 partî û dezgehên kurdî 6
û 7ê Sibatê de ji bo çareseriyek siyasî

konferansek lidar dixin. Ji bo rawes-
tandina şerê li Bakurê Kurdistanê û
zindîkirina pêvajoya çareseriyê ji bilî
Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) partî
û aliyên din ên Kurdistanê jî di nava
hewl û xebatan de ne.

Ev partî hewil didin ku bibin beşek ji
çareseriya meseleya kurdan û arambû-
na Bakurê Kurdistanê. Bi vê armancê
roja 6 û 7ê meha Sibatê bi beşdariya
gelek aliyan li Amedê konferansek dê
were lidarxistin. Serokê HEREKETA
AZA DÎ Sidqî Zîlan ji Rûdawê re derbarê
konferansa aliyên kurdî de wiha got:

“Me biryar da ku li Amadê di bin navê
konferansekê de bicivin. Em dê pê -
şengên li Bakurê Kurdistanê û
metropolan lihev bicivînin. Konferans dê
2 roj berdewam bike.” Biryar e di kon-
feransa Amedê de ku ji aliyê Hereketa
Îslamîya Kurdistanê (AZADÎ), Partiya
Azadiya Kurdistanê (PAK), Partiya Kur-
distanî (PAKURD), PDK-Bakur, Partiya
Azadiyê  û Sosyalîzmê (OSP) û Partiya
Soyalîsta Kurdistanê (PSK) tê lidarx-
istin, çend parlamenterên HDPê, nûn-
erên HUDAPARê û beşek rêxistinên
civaka medenî amade bin. 

Derdê Barzanî ne kursî ye

PARTIYÊN KURDAN BO ÇARESERIYÊ KONFERANSEK PÊK TÎNIN

Ji Napoliyê ji Ocalan 
re hemwelatiya rûmetê

ŞIRNEX (DÎHA) - Li Cizîrê ji birîn-
darên ku ev 8 roj in li benda ambulansê
ne û îro dema ku dê ji avahiya ku lê ne
derketana rastî êrîşa hêzên dewletê
hatin, Sultan Irmak jî jiyana xwe ji dest
dan. Hewldanên ji bo wergirtina 16
birîndar û cenazeyên 6 welatiyên ku ji
ber nehatin dermankirin jiyana xwe ji
dest dan, car din hate astengkirin.
Dema ku dê birîndar û cenaze ji mal
bihata derxistin û rakirina ambulansên
ku 700 mt. dûrî malê li ser Sikaka Emîr
Tacdînê radiwestin, hêzên dewletê dest

bi êrîşê malê kir. 
Tevî ku parlamenterên HDP'ê bi

rayedarên Wezareta Karên Hundir re
hevdîtin kirin û bi riya telefonê bi birîn-
daran re hate axaftin jî êrîşê hêzên
dewletê ranewestiya û bi birîndaran re
têkilî qut bû. Piştî vê hevdîtinê car din
têkilî bi birîndaran re hate danîn û hate
zanîn ku yek ji birîndaran ku rewşa wê
giran bû Sultan Irmak jiyana xwe ji dest
daye. Tevî Sultan Irmak, hejmara kesên
ku di nav 8 rojan de di qata bodrumê de
jiyana xwe ji dest dan bû 7 kes. (sy)

Ji birîndaran Sultan Irmak jiyana xwe ji dest da

Rumadî (Rûdaw) – Li herêma
Secariyê ya li rojavayê Rûmadî bepirsê
darayî yê DAIŞê Mihemed Samir
Bedravî li 5 çekdarên din ên DAIŞê
hatine kuştin. Çavkaniyekî ji polîsên
Enbarê ji Rudawê re ragihand, îro
hêzên ewlekariya Iraqê li herêma
Secariyê ya li rojavayê Rumadî naven-
deke rêxistina DAIŞê kirin armanca
xwe. Heman çavkaniyê diyar kir bepirsê

darayî yê DAIŞê Mihemed Samir
Bedravî li 5 çekdarên din ên DAIŞê
hatine kuştin. Herwiha wê çavkaniyê da
zanîn balafirên şerî yên hêzên hevpey-
maniya navdewletî ya li dijî DAIŞê jî
piştevaniya wê operasyonê kiriye û
bênavber navendên leşkerî yên rêxis-
tine bombebaran kirine. Ji aliyê din ve li
gor agahiyên ji hêzên ewlekariyê hatine
standin di demekê nêzîk de hêzên Iraqê

dê li herêma Secariyê, Cibiye, Hesebe û
Xalidiyê dest bi operasyonêe bikin.

ŞIRNEX (DÎHA) - Hêzên
dewletê careke din ambulansên
şaredariyên yên ji birîndarên li
taxa Cudî ya Cizîrê di
bodrumekê de asê mayîn bigirin
di seatên êvarî de çûyîn asteng
kirin. Hate ragihandin ku mala
birîndar lê dimînin bi topên
hawanê hatiye topbarankirin û ji
ber toza pêk hatî di hûndir de
bêhn girtin zehmet bûye. Li
navçeya Cizîrê ya Şirnexê di
encama êrîşên dewletê yên li
hemberî taxa Cudî de 25 welatî
birîndar bûn û ji ber hêzên
dewletê destûrê nadin birîndaran
bibin nexweşxaneyê heya niha 6

welatiyên birîndar jiyana xwe ji
dest dane û di seatên êvarî de

mala birîndar û cenaze lê heyî
careke din rastî êrîşa hêzên

dewletê hat. Di seatên êvarî de 2
ambulansên ayîdî Şaredariya

Cizîrê hewildan biçin mala birîn-
dar lêdimînin lê hêzên dewletê

"qaşo pevçûn heye" ambulansên
şaredariyê asteng kirin û veg-
êrandin. Piştî ambulasn paşda
vegeriyan hêzên dewletê mal û
derdora malê bomberbaran kirin.
Ji birîndaran Endamê Meclîsa
DBP'ê Mehmet Yavuzer têkildarî
êrîşê de ji Parlementerê HDP'ê
Faysal Sariyildiz re peyam şand.
Di peyamê de wiha hat gotin: "7
topên hewanê li avahiyê dan û
em dengê hevalên xwe nagirin."
Agahiyên di encama topbaranê
de cihê birîndar lêdimînin di bin

tozê de maye û bi zorê bêhnê
digirin tên. Di bodruma 19 birîn-
dar û 6 cenaze lê heyî rewşa 5
birîndaran gelek giran e û 3 rojin
av xilasbûye. Tu derfetên
mudaxeleyê li birîndaran bikin
tuneye. Endamê Meclîsa DBP'ê
Mehmet Yavuzer têkildarî rewşa
dijîn de wiha peyam parve kir:
"Ez dê xwe bikujim êdî ez
naxwazim hewara avê bibihizîm.
Êdî bila tu kes li min negere ez
dê xwe bikujim. Ez dibêjim av
heval av, av..." (ft)

Beriya operasyonê derbeyek li DAIŞê dan

Li hemberî avahiya birîndaran êrîş zêdebûn



D Î P L O M A T¹ 4 (339)9 1 - 7 Fevral, Şûbat, sal 2016

Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî gihîşt
Bexdayê. Parlamenterekî kurd jî dibêje,
Nêçîrvan Barzanî dê bi rayedarên Bex-
dayê re destpêkê li ser bûdceya
Pêşmerge û derman gotûbêj bike paşê
mijarên din.

Peyamnêrê Rûdawê li Bexdayê Hêvî-
dar Ehmed ragihand, Serokwezîrê Herê-
ma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, gihîşt
Bexdayê. Li gorî agahiyên Peyamnêrê
Rûdawê, alîkarê Serokwezîr Qubad
Talebanî, Serokê Dîwana Serokatiya
Kurdistanê Fuad Husên, Berpirsê
Pêwendiyên Derve Felah Mistefa jî bi
Serokwezîr Barzanî re ne. 

Derheqê rojeva hevdîtina Serokwezîr
Barzanî bi rayedarên Bexdayê re, alîkarê
Serokê Fraksiyona PDKê li Parlamen-
toya Iraqê, Tariq Gerdî ji Rûdawê re got,
dê destpêkê li ser bûdceya Pêşmerge
were axaftin, çimkî Pêşmerge beşek ji

sîstema berevaniya Iraqê ye. Her wiha
dê li ser şandina pişka dermanê Kurdis-
tanê û pereyê genim ê cotkarên Kurdis-
tanê were axaftin. Ev mijar, girêdayî

nakokiyên navbera her du aliyan de nînin
û divê bên şandin.  

Tariq Gerdî eşkere kir ku Iraq dê îsal
5 milyar dolar ji banka navdewletî deyn

bistîne û divê %17ê wê jî bide Kurdistanê
û got, yek ji mijarên hevdîtina îro jî ev e.
Piştî van mijaran dê her du alî li ser
rêkeftina petrolê û nakokiyan jî gotûbêj

bikin.  Rûdaw
Wî parlamenterê kurd, di

bersiva vê pirsê de ku gelo şanda
Kurdistanî dê bi rayedarên Iraqê
re li ser şerê Mûsilê jî gotûbêj bike
yan na? got, ez bawer nakim li ser
vê mijarê were axaftin çimkî ti
amadekariyek nehatiye kirin ji bo
rizgarkirina Mûsilê. Ne çek ne jî
alîkariya leşkerî dane Pêşmerge,
hêzên iraqî jî ji bo şer amade
nînin çimkî heta niha nekarîne
bajarokê Bêcî û bajarê Rumadî

paqij bikin. Li aliyekî din, xetera şerê
mezhebî jî heye ji ber wê jî ez bawer
nakim di demek nêzîk de operasyona
Mûsilê dest pê bike.

NAVENDA NÛÇEYAN (DÎHA) - Kon-
greya Îslama Demokratîk li hemberî
komkujiyên hikumeta AKP'ê li Stenbol,
Amed û Wanê dest bi rojiya berxwe -
danê kir. Rojiya berxwedanê ya bi dirûş-
ma "Li hemberî zilmê rojiya berxwe -
danê" hatî destpêkirin dê heya ku dor-
pêç û komkujiyên li Kurdistanê bi dawî
bibe berdewam bike. 

STENBOL
Li Stenbolê di pêşengiya Kon-

greya Îslama Demokratîk de
(DÎK) li avahiya DIAYDER'ê rojiya
berxwedanê ya bêdem û dorveg-
er hate destpêkirin. Beriya
çalakiyê li ser navê DÎK'ê Ekrem
Baran axivî û balê kişand ser
komkujiyên li bajarên Kurdistanê
û bang li hemû kesên oldar û
saziyên Îslamî kir ku li hemberî
zilma dewletê rawestin.  Mehmet
Emîn Aslan ê ku li ser navê DIAY-
DER'ê axivî jî diyar kir ku li hemberî zilm
û mirinan wan dest bi rojiya berxwedanê
kiriye û ewê ji bo ku ev zilm bi dawî bibe
dia bikin. Aslan, di axaftina xwe de balê

kişand ser rewşa birîndarên li Cizîrê ku
bi rojan e li benda ambulansê ne û got
"Ev sûreta wehşeta li hemberî
mirovahiyê ye." Endama Meclîsa Jinan a
DÎKê Elîf Kubra Înal jî got ku heya dor-
pêça li bajarên Kurdistanê rabe, ewê di
serî de li Stenbol, Wan û amedê li hemû
bajarên Kurdistan û Tirkiyeyê çalakiyên
xwe berdewam bikin. Înal, bang li hemû
Misilmanan kir ku tevlî çalakiya rojiya

berxwedanê bibin. 
AMED

Li Amedê jî çalakî li avahiya DIAY-
DER'ê destpê kir. Berdevkê DÎK'ê

Dr.Fadil Bedîrhanoglu der barê çalakiyê
de axivî û got daxwaza wan a esasî ew
e ku dorpêç û êrîşên li Kurdistanê
demildest were bi dawî kirin. Bedîr -
hanoglu gotina Hz.Muhammed a "Yên li
hemberî neheqiyê bêdeng bimînin şey-
tanê bêziman in" bibîrxist û bang li
hemû gelan kir ku li hemberî zilmê tevlî
çalakiya rojiya berxwedanê bibin. 

WAN
Endamên DÎK'ê li Wanê jî li hem-

berî komkujiyên li Kurdistanê dest bi
rojiya berxwedanê kir. Rojiya
berxwedanê li avahiya VADAY-DER'ê
destpê kir û 12 endamên DÎK'ê tevlî
rojiya ku dê 3 rojan bidome bûn.
Berdevkê DÎK'ê ya Wanê Mugdat
Mîrekoglu diyar kir ku zilma li Kurdis-
tanê tê meşandin di tu olan de tune
ye û got "Ji bo xwîna li Rojhilata
Navîn û herêma me raweste emê
rojiyê bigirin û dia bikin." 

Endamê VADAY-DER'ê Yusuf Kilinç jî
bang li herkesî kir ku ji bo dawî li zilmê
were dayîn bikevin nav tevgerê û got
"Xwedê vê zilmê qebûl nake." (sy) 

ŞIRNEX (DÎHA) - Hate ragihandin ku
birîndarên li Cizîrê yên dema ji avahiyê
derdiketin rastî êrîşa hêzên dewletê
hatin ji ber dîwara ku hilweşiyaye nikarin
derkevin derve. Birîndar diyar kirin ku di
bin kavilan de mane û reya ku derkevin
nemaye. 

Li Taxa Cudî ya Cizîrê, hewldanên ji
bo wergirtina 16 birîndar û cenazeyên 7
welatiyên ku ji ber nehatin dermankirin
jiyana xwe ji dest dan, car din hate

astengkirin û ji giran birîndaran Sultan
Irmak jî jiyana xwe ji dest da. Dema ku
dê birîndar û cenaze ji mal bihatana
derxistin û rakirana ambulansên ku 700
mt. dûrî malê li ser Sikaka Emîr Tacdînê
radiwestin, hêzên dewletê dest bi êrîşê
malê kir.  Di êrîşê de dîwarê bodrumê ku
birîndar û cenaze tê de ne jî hilweşiya.
Birîndar diyar kirin ku ew êdî di bin kav-
ilan de mane û ji ber dîwar hilweşiyaye
reya ku derkevin ji derve jî nemaye.  (sy)

Nêçîrvan Barzanî gihişte Bexdayê

Ji bo Kurdistanê di rojiya berxwedanê de ne

Birîndar ji ber dîwara ku hilweşiya nikarin ji bodrumê derkevin

CHP Grup Başkan Vekili Levent
Gök, Meclis’te grubu bulunan siyasi par-
tilerin yöneticilerine, “Hep beraber
Cizre’ye gidelim, orada ne olup bittiğine
hep beraber karar verelim.” çağrısında
bulundu. TBMM Genel Kurulu’nda
konuşan Gök, Türkiye’nin son dönemde
çok kritik bir süreçten geçtiğini
belirterek, “Bu sürecin hepimize sorum-
luluk yüklediği konusunda hemfikiriz. Bu
konuda CHP olarak biz, başından beri
her zaman terörle aramıza mesafeyi
çok net şekilde koyduk, ama’sız bir şek-
ilde.” dedi. Hendek siyasetini de, barikat
siyasetini de kabul etmediklerini
söyleyen Grup Başkan Vekili Gök, söz-
lerine şöyle devam etti:

“Masum insanlara yönelik her
terörist hareketi yapanları da PKK
olsun, DHKP-C olsun, IŞİD olsun, kim

olursa olsun hepsini terörist olarak ilan
ediyoruz. Bu konuda CHP son derece

berraktır, son derece nettir. Herkesin de
aynı netlik içerisinde olması gerekir. Bir
yandan da iktidarın, 'çözüm süreci' diye
adlandırdığı süreci eline yüzüne bulaş -
tırması, veremeyeceği taahhütler içine
girmesi, Doğu'da ve Güneydoğu'da
silah depolanırken sessiz kalması

bugünkü olayların baş sorumlusudur.”
Levent Gök, HDP grup yönetici-

lerinin Cizre konusunda söylediklerini
ciddi bulduğunu, devletin ifade ettiği,
bakanların ya da AKP sözcülerinin
ifadelerini dikkate alarak Meclis'e,
“Yaralıları almaya giderken teröristler
tarafından silah atıldığı konusunda iddi-
alar var. Şimdi bunları çözmenin bir tek
yönü var, ben de o iddiamı ortaya
koyuyorum. Bütün insanların yaşamı
önemlidir. Devlet de herkesi, meşru
sınırlar içerisinde yaşamını devam
ettirmek suretiyle ancak tutuklayabilir,
gözaltına alabilir. Ben hazırım, eğer
AKP Grup Başkan Vekili hazırsa, diğer
partilerin grup başkan vekilleri hazırsa
hep beraber Cizre'ye gidelim, orada ne
olup bittiğine hep beraber karar vere-
lim.” çağrısında bulundu.

CHP'li Gök: Dört parti Cizre'ye birlikte gidip inceleyelim

Di bin serokatiya Erdogan da piştî civîneke
7 saetan Heyeta Ewlekariya Netewî bela-
vokek belav kir. HEN(yanî dewleta tirk) di
belavoka xwe da dibêje: ”Di avakirina Sûriyê
da dibê Esad, Daîş, PYD, YPG tunebin.”

Mêrikan xwe xwediyê Sûriyê dibînin. Dibê
pêşeroja Sûriyê çawa be ji nuha da dîkte
dikin. Tirkiyê çawa îdare dikin dixwazin Sûriye
jî wisa were îdarekirin. Yanî dibê li Sûriyê jî
kurd nebin xwedî maf, wek li Tirkiyê li wir jî
bindest bimînin. Esas tirk tu nemaye bibêjin
Sûriyê û Îraqê bi me ve girê bidin. Ji xwe di vî
warî da hin gav avêtine, qismekî Îraqê/Kurdis-
tanê û Sûriyê îşxal kirine.

Xeyala paşdeanîna Împaratoriya Osmanî
bi Erdogan û tirkan ra pir xurt e, mêrikan
Sûriyê û Îraqê tim wek beşekî Tirkiyê(Mîsaqî
Millî) dibînin. Lema jî pir ne dûr e Erdogan
sibe hemû Sûriyê û Îraqê bixwaze… 

Di vê belavokê da jî meriv dibîne ku Tirkiye
naxwaze li Sûriyê şer raweste û aştî çê bibe.

(ji Facebooka Zinarê Xamo)

Balafirên şer yên Tirk navçeya
Avaşîn bombebaran dikin 

Li gorî agahiyên ji herêmê hatine bidestx-
istin, balafirên şer yên Tirk duh bi şev saet di
navbera 21:00-23:00 de herêmên Çemçû û
Avaşîn yên li Herêmên Parastinê yên
Medyayê bombebaran kirine. Der barê
encamên bordûmanê de agahî bi dest
neketin. Balafirên şer ên Tirk duh danê sibehê
saet di 04:00 de jî herêmên Garê û Zapê yên
Herêmên Parastinê yên Medyayê bombe
kiribûn. PUKmedia

R û s y a :  E m ê  j i  b o  
k u r d a n  b i b i n  a l î k a r

Navenda Nûçeyan – Cîgirê Wezîrê Karên
Derve yê Rûsyayê Gennadiy Gatilov got, ji bo
ku PYD qonaxên pêştir beşdarî sêyemîn civî-
na Jenêvê ya bo çareserkirina aştiyane ya
kirîzê Sûriyê, bibin dê hewl bidin. Li gor
nûçeya Sputnikê Cîgirê Wezîrê Karên Derve
yê Rûsyayê Gennadiy Gatilov bibîr anî, ku
Nûnerê Taybet ê Netewên Yekbûyî yê bo
Karûbarên Sûriyê Staffan de Mistura, kurd
tenê ji bo niha venexwendiye hevdîtinên
Jenêvê, lê ji bo ku kurd beşdarî  qonaxên

pêştir ên hevdîtinan bibin tişta ji destê wan
were dê bikin. Gennadiy Gatilov wiha got:
“Emê beşdariya kurdan bişopînin. Em
dixwazin ew di demekê kurt de beşdarî
hevdîtinan bibin.” Nûnerê Rûsyayê yê
Netewên Yekbûyî li Ofîsa Jenêvê Aleksey
Borodavkin jî amaje kir ku mafê kurdên Sûriyê
jî heye beşdarî hevdîtinan bibin. Aleksey
Borodavkin derbarê kurdên li Sûriyê de wiha
got: “Kurdên sûrî, welatiyên Sûriyê ne. Mafê
wan jî heye ku beşdarî hevdîtinên diyarkirina
çarenivîsa welatên xwe bibin.”

Tirkiyê mesajek 
ji PYD re şand
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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)
Politbüro Sekreteri Fazil Mîranî, İdris
Barzani’nin 29. ölüm yıldönümü vesile-
siyle yaptığı açıklamada, “Kahraman-
lar ölmez, halkının vicdanında her
daim yaşar” dedi. Fazil Mîranî, İdris
Bar za ni’nin ölüm yıldönümünü KDP.in -
fo’ya değerlendirdi. 

“İdris Barzani’nin anılarını yaşata-
cağız, davamız başarıya ulaşana dek

yorulmadan ilerleyeceğimize söz veriy-
oruz” diyen Mîranî, İdris Barzani’nin,
Kürdistan ulusal mücadelesinin ender
şahsiyetlerden biri olduğunu vurguladı.

Kürt lider Mele Mustafa Barzani’nin
büyük oğlu olan İdris Barzani, 31 Ocak
1987 yılında Doğu Kürdistan’ın Urmiye
kentine bağlı Silîvana köyünde
yaşamını yitirdi. 

1979 yılında Mustafa Barzani’nin

yaşamını yitirmesinden sonra çeşitli
düzeylerde görev alan İdris Barzani
uzun süre Peşmergelik yaptı. İdris
Barzani, Doğu Kürdistan’ın Şino
kentinde Mele Mustafa Bar zani’nin
yanına defn edil mişti. 

1993 yılında baba ve oğulun
naaşları özel bir törenle Güney Kürdis-
tan’ın Barzan köyüne nakledildi. Kay-
nak: BasNews

ANKARA (DİHA) - Cizre'deki
vahşete karşı açlık grevini
sürdüren ve vahşetin son bul-
ması için girişimlerini sürdüren
HDP'li milletvekilleri, BM ve AB
heyetleriyle görüştü. Görüş mede
uluslar arası kurumların sorumlu-
luk alarak gerekli girişimleri ivedi-
likle yapmasını talep eden HDP'li
milletvekilleri, Cizre'ye gitmek
isteyen gönüllü sağlık ekinin keyfi
bir şekilde engellendiğini ifade
ederek, her geçen saatin yaşam
hakkı açısından son derece hay-
ati olduğunu aktardı. 

Cizre'de 9 gündür "vahşet
bodrumu"nda hastaneye kaldırıl-
mayı bekleyen aralarında yaralı
ve cenazelerin de bulunduğu
yurttaşların durumuna dikkat
çekmek için açlık grevinde bulu-
nan HDP'li vekiller, bu vahşetin
son bulması amacıyla gerçek-
leştirdikleri görüşme ve son duru-
ma ilişkin yazılı açıklama yaptı.
HDP'li vekiller, vahşetin son bul-
ması amacıyla bugün Birleşmiş
Milletler Türkiye Temsilciliği ile
acil bir görüşme gerçekleştirerek,
Cizre'de yaşanılanlara ilişkin BM
nezdinde acil çağrıların yapıl-
masını talep etti. Yazılı açıklama-
da, "Vahşet bodrumu"nda mah-
sur kalan yaralı yurttaşlara yöne-
lik saldırının ardından, kendi-
leriyle dün saat 14.00'dan
itibaren irtibatın tümden kesildiği
hatırlatıldı. 

Sağlık ekibi keyfi 
olarak engelleniyor 

Bir yaşam koridoru açılması
ve yaralılar ile cenazelerin has-
taneye nakledilmesi için hükümet
ve devlet yetkilileri nezdinde kimi
girişimlerde bulunulduğuna yer
verilen açıklamada, bu kapsamda
Cizre'ye hareket eden SES ve
TTB üyelerinden oluşan 14 kişilik

tam teçhizatlı sağlık ekibinin bölg-
eye ulaşması ile ilgili tüm girişim-
lere rağmen sağlık ekibinin
Cizre'ye ulaşmadan İdil'de keyfi
bir şekilde engellendiği kaydedil-
di. Açıklamada, yine İçişleri
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
yetkilileri ile Cizre'de hazır bulu-
nan belediyeye ve Sağlık Bakan-
lığı'na bağlı ambulans ile sağlık

ekiplerinin olay mahalline intikal
etmesi girişimlerinin de "Güven-
lik" gerekçesiyle reddedildiği bilgi-
sine yer verildi. 

'Anaların beyaz tülbendine
otoriter yasalar ile karşılık ver-

ilmiştir'
Açıklamanın devamla şu

ifadelere yer verildi: "Bilindiği
üzere, bodrumdaki vahşetin
başladığı ilk günden itibaren
evlatları olan yaralı ve cenazeleri
almaları için anaların olay
mahalline gitmesi teklifinde
bulunmuştuk. Bugün itibariyle
tüm girişimlerimizin sonuçsuz
kalması üzerine analar, ellerinde
beyaz bayraklarla vahşet bodru-
munda olan evlatlarını almak için
hareket etmişlerdir. Vahşet
bodrumuna yüz metre yaklaşan
analar özel harekât polisleri
tarafından engellenerek gözaltı-
na alınmıştır. Anaların beyaz tül-
bendine otoriter yasalar ile
karşılık verilmiştir."

AB ve BM'ye acil Cizre
çağrısı 

Heyetin bugün saat 14.30'da
Birleşmiş Milletler Türkiye Temsil-
ciliği ile acil bir görüşme gerçek-
leştirdiği bilgisine yer verilen
açıklamada, bu görüşmede
Cizre'deki vahşete ilişkin süreç,

hükümet ve devletin yaralıları
ölüme terk eden yaklaşımının
aktarıldığı ve bu konuda BM
nezdinde acil çağrıların yapıl-
ması talep edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bu temelde AKP
hükümeti ile sonuç alıcı
görüşmelerin yapılması, Cizre
başta olmak üzere ablukaların
uygulandığı yerlere heyetlerin

gönderilmesi yönündeki istekler-
imiz iletilmiştir. Kendileri de
konuyu yakından takip ettiklerini,
heyetimizin ilettiği bilgiler ışığın-
da acil bir raporu ilgili yerlere
göndereceklerini belirtmiştir. Ayrı-
ca heyetimiz saat 15.30'da Avru-

pa Birliği Türkiye Delegasyonu
Büyükelçisi ve beraberindeki
heyet ile görüşme yapmıştır. Bu
görüşmede de Cizre'de sivil yurt-
taşlara yönelik vahşetin AB'yi
doğrudan ilgilendirdiği, yaşam
hakkı ve sağlık hakkı ihlali ile ilgili
Türkiye'nin, taraf olduğu ulus-
lararası sözleşmeleri ve AİHM'in
tedbir kararlarını hiçe saydığı
vurgulanmıştır. Bu konuda Avru-

pa Parlamentosu ve Avrupa Kon-
seyi başta olmak üzere yetkili
tüm kurulların daha etkin açıkla-
malar ve girişimlerde bulunması
gerekliliği ifade edilmiştir.
Türkiye'deki bütün insan hakkı
ihlallerinde olduğu gibi Cizre'deki
durumun da AB'nin sorumluluğu
dâhilinde olduğu, 21. yüzyılda bir
devletin yüz elli metrelik bir

mesafede yaşam koridoru açma-
masının hiçbir gerekçesi olamay-
acağı tarafımızca dile getir-
ilmiştir. Görüştüğümüz heyet de
konuyu yakından takip ettiklerini,
ilgili üst kurumlarından talep
edilen bilgileri sürekli bir şekilde

rapor halinde aktardıklarını ve
heyetimizin verdiği bilgileri hızla
ilgili mercilere ileteceklerini kay-
detmişlerdir" denildi

Uluslararası kurumlara
sorumluğun gereklerinin yer-

ine getirilmesi talebi 
Açıklamada gün içerisinde

gerçekleşen iki görüşmede de
AB ve BM'ye "Vahşet
bodrumu"nda bulunan yaralıların

ve cenazelerin isim listesi
iletildiği ve olası yeni bir can kay-
bından AKP hükümetinin ve
Türkiye devletinin birinci derece-
den sorumlu olacağının
aktarıldığı kaydedildi. Açıklama-
da ayrıca, bu konuda uluslararası
kurumların sorumluluk altına
girme için de gerekli girişimlerin
ivedilikle yapılmasının talep

edildiğine yer verildi. 

'Her geçen saat yaşam
hakkı açısından son derece

hayati'

"Hükümetin ve devletin
sorumsuz, kayıtsız ve gayri
insani tavrı bodrum katında
bekleyen yaralıların infazı ile ilgili
var olan kaygılarımızı giderek
arttırmış bulunmaktadır" denilen
açıklamada, şöyle devam edildi:
"Her geçen saatin yaşam hakkı
açısından son derece hayati
olduğunu hatırlatarak, hükümeti
ve devleti bu kin güden yaklaşım-
dan vazgeçmeye, en temel
insani hak olan yaşam ve sağlığa
erişim hakkını herhangi bir
gerekçeye sığınmadan sağla-
maya davet ediyoruz.
Demokratik kamuoyuna acil
duyarlılık çağrısı yapıyor, insani
ve vicdani sorumluluğu olan
herkesi bir kez daha duyarlılığa
ve demokratik tepki vermeye
çağırıyoruz. 

Ölüm ve vahşet bodrumuna
karşı yaşamın kutsallığını en üst
perdeden savunmaya devam
edeceğimizi tüm Türkiye halkları-
na bir kez daha iletiyoruz."
(hd/pu)

Başta Almanya olmak üzere
Fransa, İngiltere, İsviçre, Avustu-
rya ve İtalya’da onlarca kentte
alanlara çıkan on binler, “Her yer
Cizre, her yer Sur” diyerek
öz yönetim direnişlerini
sahiplendi. 

Avrupa Demokratik
Toplum Kongresi (KCD-E)
ve Avrupa Kürt Kadın
Hareketi (TJK-E)’nin “Her
yer Sur, her yer Cizre, her
yer direniş” şiarıyla yaptığı
çağrı ardından hafta sonu
Avrupa genelinde sokaklara
çıkan Kürdistanlılar, Kürdis-
tan’daki direnişi selamladı.
Almanya genelindeki
yürüyüşlere kadın ve gençler
öncülük etti.  

Frankfurt‘ta YJK-E çağrısı
üzerine Giessen, Darmstadt,
Mannheim, Mainz, Saarbrücken,
Nürnberg, Hanau ve Offenbach
kentlerinde yaşayan Kürtler ve
dostları bir yürüyüş düzenledi. 2
bin kişinin katıldığı yürüyüş

Frankfurt Tren İstasyonu önünde
başladı yoğun yağmur altında 3

km boyunca devam eden yürüüş
Hauptwache’deki mitingle sona
erdi. Mitingte TJK-E adına
konuşan Yıldız Aktaş Avrupa
kamuoyuna seslenerek, “Sessi-
zliğiniz katliamları onaylama
anlamına geliyor. Acilen
harekete geçin” dedi. 

Berlin’de inanç grupları

yürüdü 
Berlin’de ise Mezopotam -

ya’nın kadim inançlarına
bağlı gruplar eylemdeydi.
Kürdistan İslam Toplumu
(CİK), Demokratik Alevi
Federasyonu (FEDA),
Êzîdî, Asuri-Süryani
toplumu ve bu kesimlerin
kanaat önderleri yan yana
yürüyerek Kürdistan’daki
katli amları kınadı. Pots-
damerplatz’da toplanan
eylemciler, Brandenburger
Tor’a yürüdü. Yürüyüş
ardından düzenlenen mit-

ingte inanç temsilcileri yürüyüş -
çüleri selamladı. CİK temsilcisi
Melle Said, Diyanet İşleri
Bakanı’na seslenerek. “Hangi
dinde cenazelere hakaret var?
Niye sessiz kalıyorsun? Sen
Allah’a değil, kula kul olmuşsun”
şeklinde tepki gösterdi. 

Hannover’de uzun yürüyüş 

Hannover kentinde ise Êzîdi
Federasyonu öncülüğünde bir
günlük uzun yürüyüş yapıldı.
Burgdof’tan başlayan ve Celle
çarşı merkezinde sona eren 25
kilometrelik yürüyüşe 500 kişi
katıldı. Yürüyüşe Kürt dostu
Almanlar da destek verdi.
Yürüyüş tertip komitesi yaptığı
açıklamada, Şengal ve Koba -
nê’de DAİŞ çetelerinin yenildiği
gibi Kuzey Kürdistan’da da AKP
çetelerinin yenileceğini belirtti. 

Almanya’da diğer eylemler 
Kassel‘de bin kişinin katıldığı

yürüyüşle Almanya’nın Türk
devletine silah satışı protesto
edilirken, Bonn‘da Kürt Demok -
ratik Toplum Merkezi tarafından
organize edilen yürüyüşe Alman
polisleri müdahale etti.  Man -
nheim‘de Kürt gençleri Parade
meydanından Aben-
dakademie’ye düzenledikleri
yürüyüşle öz yönetim direnişleri-

ni selamladı. Gençler, Düssel-
dorf ve Bonn-Köln Havaalanın-
larında ise oturma eylemi yaptı. 

Dortmund kentinde de YJK-E
ve NAVDEM’in çağrısıyla bir
araya gelen Kürtler ve dostları,
Türk devletinin Cizre’de bir
bodrumda kalan yaralılara dönük
katliam girişimi ile Kürdistan
genelindeki soykırımcı saldırıları
protesto etti. Reinoldkirche’de
toplanan eylemciler, ‘Öcalan’a
Özgürlük, Kürdistan’a Statü’,
‘AKP ve DAİŞ Faşizmine Geçit
Vermeyeceğiz’ pankartları taşıdı.

Duisburg kentinde Demok -
ratik Kürt Toplum Merkezi’nin
çağrısıyla yüzlerce Kürt, sosyal-
ist, Alevi ve Kürt dostu Alman,
Tren Garı önünde toplandı. Old-
enburg kentinde de yüzlerce kişi
Alman Başbakanı Angela Merkel
ile Erdoğan işbirliğine son ver-
ilmesini istedi. Eyleme Alman
basını da yoğun ilgi gösterdi. 

Y.ÖZGÜR POLİTİKA 
HABER EKİBİ

KDP’den ölüm yıldönümünde İdris Barzani mesajı: Kahramanlar ölmez

Grevdeki vekiller AB ve BM heyetleri ile görüştü

Direnişe Avrupa desteği
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, “özerklik adı altında devlet içinde
devlet kurmaya çalışanlar” olduğunu söyley-
erek, "Dünyayı başlarına yıkarız" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, “özerklik adı altında devlet içinde
devlet kurmaya çalışanlar” olduğunu söyley-

erek, "Dünyayı baş larına yıkarız" dedi.
Ankara'da Türkiye Anayasa Platformu
tarafından düzenlenen "Yeni Anayasa İçin
Hep Birlikte" temalı programda konuşan
Erdoğan, "Biz tek millet, tek vatan, tek
bayrak derken meseleyi parçalanma edebiy-
atıyla ele alanlar art niyetlidir, bölücünün
başta gidenidir" ifadelerini kullandı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, "Nasıl sözde 'cemaat' adı
altında devlette paralel yapı oluşturmak
isteyenlere dünyayı dar ediyorsak, 'özerklik,
öz yönetim' adı altında devlet içinde devlet
kurmaya çalışanların da dünyayı başlarına
yıkarız, bunun böyle bilinmesi lazım" şek-
linde konuştu.

TV’lerin  canlı yayımladığı konuşmada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de parla-
menter sistemin miadını doldurduğunu da
söyledi. Erdoğan, Türkiye'de artık başkanlık
sistemine geçilmesi ve yeni anaya sanın bu
anlayış doğrultusunda hazırlanması gerek-
tiğini belirtti. Baş kanlık sistemi tartışmaları
ile ilgili olarak, "Benim teklifim; kararın mil-

letimize bırakılmasıdır. Hem parlamento
bu noktada bir karar vermelidir, ama par-
lamentonun kararı arkasından da millete
gidilmelidir. Nihai kararı vekiller değil asil
olan millet vermelidir" diyen Erdoğan,
şunları kaydetti: "Mevcut sistemimiz bir
anormallik halidir. Hem seçilmiş
başbakan hem seçilmiş cumhur-
başkanıyla bu sistemin yürümesi
fevkalade güçtür. Hadi bugün biz aynı
siyasi gelenekten gelen, uzun yıllar
mesai arkadaşlığı yapmış Cumhur-
başkanı ve Başbakan olarak uyum
içerisinde çalışıyoruz. Ama aynı siyasi
gelenekten gelmemiş bir cumhur-

başkanıyla da ben çalıştım.”
"Başkanlık sistemi Tayyip Erdo ğan'ın

kişisel meselesi değildir" diyen Erdoğan, şu
ifadeleri kullandı: "Se çilmiş Cumhurbaşkanı
ve seçilmiş Başbakan ile bu işin yürümesi
fev kalade güçtür.Benim teklifim kararın mil-
letimize bırakılmasıdır. Parlamento bu nok-
tada karar vermeli, ardından da millete
gidilmeli. Bugüne kadarki anayasa ların
hepsi ithaldir, yerli değildir. Şimdi biz yerliye
ve milliye dönmeliyiz." Yeni anayasa çalış-
masının esasında ülke genelinde birlik
çağrısı olduğunu vurgulayan Erdo ğan,
bunun milletin meselesi oldu ğunu ve
herkesin milletin tale bine saygılı olması
gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kürdistan'da süren operasy-
onların ardından Tür kiye hükümeti
hemen kentsel dönüşüme başlamayı
hedefliyor. İlk olarak Silopi'den başlay-
acak, Sur
ilçesinde silüeti
bozan yapılar
t r a ş  l a n a c a k .
Kuzey Kürdis-
tan'da ope ras -
yonların ardın-
dan başla tılacak
kentsel dönüşü -
mün ayrıntıları
netleşiyor. Proj-
eye göre bölgede
bitişik nizam şehir uygulamasına son
verilecek. Ambulansların gire mediği 2-
3 metrelik sokak kültürünün yerini en
az 6 metrelik yeni sokaklar alacak.

Hürriyet gazetesinde yer alan
habere göre, İçişleri, Kültür ve Turizm,
Çevre ve Şehircilik ile TOKİ'nin üze rinde
durduğu çalışmaya gö re, operasyon-
ların tamamlanmasının ardından ilk
kentsel dönüşüm çalışmasının Silopi'de
başlatılması, daha sonra tüm ilçelere
yayılması planlanıyor. Hazırlanan mas-
ter plan çerçevesinde yürütülen çalış-
maya göre, Kuzey Kür distan'da kentsel
dönüşümün yapılacağı alanlarda bazı
kriterlere dikkat edilecek. Yapılan plan-
lamalara göre genellikle dar, 2-3 metre-
lik, bir aracın zor geçtiği sokak
kültürünün yerini minimum 6-7 metrelik
sokaklar alacak. Araçların ve özellikle
ambulansların zor geçtiği dar sokakların
yerine geniş sokaklar oluşturulacak.
Operas yonların yapıldığı yerler başta

olmak üzere bölgede bitişik nizam şehir
uygulamasından, geniş ve ferah sokak
uygulamasına geçilecek.

Suriçi Traşlanacak

Yeni şehirlerde sosyal alanlara
geniş yer ayrılacak. Bu çalışmalar
yapılırken tarihi dokuya azami dikkat
gösterilecek. Kentlerdeki sosyal
yaşamı yaşatacak, özgün mimariyi
koruyacak bir şe hirleşme modeli
yaratılacak. Çalışmalar sadece Kuzey
Kürdistan ilçeleri ile sınırlı kalmayacak,
kentsel dönü şüm çalışmalarıyla eş
zamanlı olarak gecekondulaşma
baskısı altındaki İzmir, Koca eli gibi
batıdaki şehir lerde de yeni bir yapılaş-
ma öngörülüyor. Diyarbakır'ın Sur
ilçesindeki cami, kilise ve han gibi 180
tarihi eserin res to ras yonla korunması
kararı alı nır ken, Suriçi'nin silüetini
bozan yapılar tıraşlanacak. Tarihi eser-
lerin çevresi tamamen temizlenecek.
Kentsel dönü şüm le yapılacak alanda
yapı lar 3 katı aşmayacak. Böl gede
operasyonlar ta mam lanır tamamlan-
maz kent sel dönüşümle ilgili ilk kaz ma
vurulacak. NerinaAzad

Erdoğan: Dünyayı başlarına yıkarız! Kuzey Kürdistan'ın yasaklı ilçelerine kentsel dönüşüm

PYD’nin davet edilmemesi
elbette çok ciddi bir sorun. Bir
şeyler doğru gitmiyor ve halka
gerçekler açıklanmıyor. Sela-
hattin Demirtaş: "Cenevre'de
yumurtasız omlet yapmaya
çalışıyorlar. Yapabiliyorlarsa
afiyet olsun, yesinler" diyor.
Böyle bir açıklama tarihi bir
toplantı için ciddi bir açıklama
olamaz. Cenevre görüşmele -
rinin daha başındayız. Bu
hamur daha çok su alacak.
Çünkü bu görüşmeler Suriye’nin
iç savaş sorunlarına bir çözüm
arayışı görüşmeleridir. Bu
toplantılara PYD öncelikle ve
özellikle davet edilmeyi hepsin-
den daha çok hak ediyor. Çünkü
en muhteşem direnen, çoğulcu-
luğu savunan, mazlum azınlık
halkları İŞİD canavarlarından
kurtaran ve koruyan Kürd güç-
leridir ve bu direnişleri sürüyor.

PYD’nin davet edilmemesi
elbette çok ciddi bir sorun. Bir
şeyler doğru gitmiyor ve halka
gerçekler açıklanmıyor. Sela-
hattin Demirtaş: "Cenevre'de
yumurtasız omlet yapmaya
çalışıyorlar. Yapabiliyorlarsa
afiyet olsun, yesinler" diyor.
Böyle bir açıklama tarihi bir
toplantı için ciddi bir açıklama
olamaz. Her şeyden önce davet
edilmeyişimizin somut politik
nedenleri var ve bu nedenler,
işimize gelmezse de halkımız-
dan gizlenmemeli. Yumurta-
omletle açıklanacak olgular
değil. Halkın bu somut nedenleri
sorması ve sorgulaması ve
öğrenmesi en doğal hakkıdır.

Hataların bizden önderlik
yapanlardan kaynaklandığını
yadsıyamayız. Örneğin, ağır
bedeller ve direnişlerle kur-

tardığımız topraklarımızın adını
ne koyduk? ROJAVA, yani
Kürtçede “BATI” demek. Bir-
leşmiş Milletler adı olmayan ya
da adını kullanamayan bir ya -
pıyı yasaları gereği kabul etmiy-
or. Peki neden Kürdistan diye -
medik? Kim, niçin bunu nasıl
engelledi? Onbinlerin dire nişi ve
döktükleri kanlar saye sinde kur-
tardığımız topraklara neden bu
halkı temsil eden bir bayrak

dikemedik? Kim niçin engelledi?
Bunun bir açıklaması var mı?
(Parti ve askeriyeyi temsil eden
flamalar bayrak değil dir.)

Birleşmiş Milletler’in üye
kabul etme şartlarından biri de;
Tritoryal egemenlik’tir. Yani ege-
men olduğun topraklarda senin
askeri-politik iktidarın ve

hukukun geçerli olacak ve gene
halkın ezici çoğunluğu senin
siyasal egemenliğini ve hukuk-
sal hükmünü kabul etmiş olmalı.
O toprakta (Vatan’da) yaşayan
halkın ortak kararı sonucu oraya
bir ad vermelisin. Adsız bir
insanın kimlik sahibi olamaması
gibi bir şey bu. Ve kimliksiz bir
insanın hiçbir kredi hakkı da
yoktur ve üstüne bir tapu da ala-
maz. Örneğin ad olarak, Roja-

va-Kurdistan’ı. Aslında tüm bu
şartları yakaladık fakat nedense
bayrağımızı dalgalandıramadık
ve adımızı Kürdistan koya-
madık. Acaba kim engelledi
başından beri? Açık söyleyeyim;
bir takım kanallarla Türkiye
engelledi ve bunda başarılı olan
Türkiye şimdi bize kendini tüm-

den “yok say” dayatmasında
bulunuyor. Çünkü adımızı kul-
landırmamanın tadına vardı.
Peki Türkiye nasıl engelledi?
İşte bu sorunun yanıtını biliyo-
rum ama kötüye kullanacakların
olduğunu bildiğim için şimdilik
kalsın. Aynı zihniyet HDP’li
vekillerde de var. Her fırsatta
“Bu ülkeyi böldürtmeyiz” diyor-
lar. Sen bunun için mi seçildin,
bunca vahşet sürerken? Halk
artık seçtiklerinden sorgula-
masını öğrenmeli. Aslında bun-
ları halkımızdan saklamamız
affedilecek bir hata değil. Bu
ciddi bir siyasal skandaldır. Bu
ağır bedelleri ödeyen bu diren-
gen halkımız bunları hiç hak
etmiyor. Birleşmiş Milletler şunu
söylüyor: Siz kimin adına katıl-
mak istiyorsunuz bu görüş -
melere? PYD muhtemelen
şöyle yanıt verebilir: ”PYD ya da
Rojeva olarak”. BM’den cevap:
“PYD Suriye’nin bir partisi ve
Baas yanlısı. Biz zaten Baas ile
görüşürken aynı platformda
Baas’ı destekleyen başka parti-
lerin olmasını istemiyoruz.
Çünkü tüm bu kanlı girdabın ve
vahşi örgütlerin ortaya çık-
masının başlıca müsebbibi Irak
ve Suriye’nin Baas’ları değil mi?
İŞİD Kanada’da niye yeşermedi
de bu topraklarda yeşerdi?
Hele, Baas’ı destekleyenlerin
mazlum halk Kürdlerin olmasını
hiç istemiyoruz. Çünkü İŞİD’e
karşı direnişte ABD ve PYD
müttefik oldular, şimdi çözüm
görüşmelerinde PYD müttefik-
leri karşısında mı yer alacak?
Rojeva olarak katılmak istiyor-

sanız, ROJEVA sadece bir YÖN
demek, bir halkı ve siyasal bir
egemenliği temsil etmiyor.”
Cevap bu. Okurlar ne düşünüy-
or merak ediyorum.

Çünkü direnen ve kimliğini
savunan halklara, hatta birey -
lere insanlık daima saygı duy-
muştur. Çünkü tarih, ancak
kendi adıyla tarih yaratanları
hatırlar, tanır ve yazar. Kendi
adına yoksan kendi adına hak
iddia edemezsin. Peki ne
yapılabilir? Geç değil. Rojeva
hükümetleri (Kantonları) bir
olağanüstü oturum gerçekleştir-
erek eritoryal egemenlik,
Siyasal egemenlik, ortak bir
anayasa, vatandaşlık hukuku ve
bu toprakların ulusal ve uluslar-
rası düzeyde geçerli bir isim. Bu
isim Rojeva-Kürdistan’ı olabilir.
Ardından uluslararası düzeyde
geçerli olabilecek bir statünün
önce kendileri tarafından belir-
lenmesi ve Birleşmiş Milletlere
Suriye’nin herhangi bir partisi
olarak değil bir halk, tüzel bir
kimlik ve iki milyon halkın özgür
topraklar adıyla başvurabilirsin.
Sanırım yalın bir dil ile anlattım.
Aksini savunun varsa, kız-
madan buyursun yazsın. Bu
dünyaya yeni kurallar getire-
meyiz, dünyanın ger çek leri ve

k u  r a l  l a r ı y l a
hare ket etme -
li yiz. Öz gür
halk  lar han gi
k a p ı  l a r   d a n
geç  miş ise
aynı kapılar-
dan geç mek
zo  runda yız. 

Aydın Dere

Cenevre Görüşmelerinin Arka Planı
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HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, Erdoğa -
n'ın görüşme öncesi "yemin şartı" koymasını
değerlendirmeye aldı. Habertürk'ün haberine
göre, HDP kaynaklarına göre, ilk değer-
lendirmelerden Cizre’de olumlu gelişmeler
yaşanması halinde Zana’nın yemininin gün-
deme gelebileceği kararı çıktı. Zana, yemin

kararı alırsa en erken 9 Şubat’ta yemin ede-
cek.  Zana’nın, İmralı’daki Abdullah Öcalan’ın
yeniden devreye girmesinin sağlanması
konusunu gündeme getirmiş olabileceğini dile
getiriliyor. NerinaAzad

A B D ’ d e n  P K K ’ y e :
Saldır ı lar  anlamsız

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass,
“PKK’ye anlamsız, saldırılarına son vermesi
konusunda yeniden çağrıda bulunuyoruz”
dedi. ABD Ankara Büyükelçisi John Bass,
“PKK’ye anlamsız, saldırılarına son vermesi

konusunda yeniden çağrıda bulunuyoruz”
dedi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass,
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde meydana gelen
saldırılarda ölen güvenlik güçleri için taziye
mesajı yayımladı. Bass, sorunların şiddetle
çözülemeyeceğinin altını çizerek, şu ifadelere
yer verdi: “Dün Sur’da yaşanan PKK
saldırısında hayatını kaybeden güvenlik güç-
lerinin aileleri ve yakınlarına en derin baş -
sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırı,
Güneydoğu’da süren çatışmaların bedelini
güvenlik güçleri ve sivillerin bir biçimde
ödediği gerçeğinin göstergelerinden yalnızca
biri.” “PKK’ye anlamsız saldırılarına son ver-
mesi konusunda yeniden çağrıda bulunduk-
larını” belirten Bass, “Birçok kişiyi etkileyen
travmanın asıl kaynağının PKK’nin saldırıları-
na geri dönmesi olduğunu hatırlatmak istiy-
oruz” vurgusunda bulundu.

Bass’ın mesajı şu ifadelerle son buldu:
“Çatışmalara geri dönülmesine dayanak

oluşturan sorunların çözümü şiddetle değil,
siyasi ve meşru kurumlarda yürütülecek diya-
log ve müzakerelerde yatmaktadır. Barış yan-
lısı olan herkesi gücünü bu yönde kullanmaya
teşvik ediyoruz.”

Kürdistan Bölgesi’nin bağımsızlık
açıklamasına bir destek de Kuveyt’ten
geldi. Kuveytli dünyaca ünlü İslam alimi
Dr. Tarıq El-Su waidan, ‘Kürdlerin de
diğer milletler gibi kendi kaderini tayin
etme hakkı vardır’ dedi. Kürdistan Böl-
gesi Başkanı Mesud Barzani’nin,
Bağımsız Kürdistan için başlattığı
referandum çalışmasına dünyanın bir -
çok ülkesinden destek gelmeye devam
ediyor. İslam dünyasının en etkin isim-
lerinden olan Kuveytli alim Dr. Tarıq El-
Suwaidan kendisine ait kişisel facebook
hesabından, Kürtdlerin ulusal hakları ve
bağımsız devlet sahibi olma çabalarına
dair önemli açıklamalarda bulundu.
Mesajında, herkesin Kürdlerin haklarını

desteklemesi gerektiğini, Kürdlerin de
diğer tüm milletler gibi kaderini tayin
etme hakkı olduğuna dikkat çeken Dr.

Tarıq El-Suwaidan, “Ben Kürd milletini

çok seviyorum çünkü Kürdler şanlı bir
tarihe, hakiki iman sahibidirler. Kürdler
yüce gönüllü bir millettir.” şeklinde

Kürtlere olan sev gisini dile getirdi.
Kürdleri mazlum bir halk ola rak
gördüğünü dile getiren İslam
alimi Suwaidan, “Ame rika’da eği -
tim alırken olsun, Arap dün ya -
sında olsun tanıdığım bütün
Kürdler, onlara olan sevgimi art-
tırmıştır. 

Kürdler mazlum bir halktır ve
herkesin onların haklarına destek
vermesi gere kir’’ ifadelerini kul-
landı. Tarık El- Suwaidan, açıkla-
masının sonunda “Benden

Kürdlere takdir ve dua” dedi. Basnewsa

Erdoğan, HDP Ağrı milletvekili Leyla
Zana’nın randevu talebi konusunda,

“Parlamentoda yemini yapmadıktan
sonra zaten böyle bir kabul sözkonusu
olmaz” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan, HDP Ağrı milletvekili Leyla
Zana’nın randevu talebi konusunda,

“Parlamentoda yemini yapmadıktan
sonra zaten böyle bir kabul sözkonusu
olmaz” dedi. Recep Tayyip Erdoğan,
bugün İstanbul’da, Cuma namazı çıkı -
şın da medyanın sorularını yanıtladı.

HDP'li milletvekillerinin açlık grevini
değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:
"Bu oyunlara asla gelmeyiz. Açlık grevi
yapabilirler, şunu da yapabilirler, bunu
da. Bunların yeri parlamentodur. Bunlar
şu anda terör örgütüne uşaklık yapıyor-
lar. Terör örgütünün şu anda bunlar
tamamıyla orada taşeronu gibi hareket
ediyorlar. İş tam tersine dönmüş vazi -
yette." Erdoğan, Cizre'de yaralılara
ambulans gönderilmediği iddiasına iliş -
kin ise, "Sevgili arkadaşlar, bunların hep -

si yalan. Bir kere orada sürekli olarak
ambulans var ve dün zaten bakanımız
da açıkladı. Açıkladığı andaki sayılar, 5-
6 ambulans orada bekletiliyor" ifadelerini
kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Leyla Zana ile görüşmesi konusunda
ise, şöyle konuştu: "Önce şunu söyle -
yeyim, burada birinci derecede bir defa
yeminini yapması lazım. Parlamentoda
yemini yapmadıktan sonra zaten böyle
bir kabul sözkonusu olmaz. Ancak
geçenlerde, yanındaki danışmanı ya da
özel kalemi bilemiyorum, özel kalemimi
arayarak söylediği bazı şeyler var, yani
eğer kendisi görüşmelerini bu başlıklar
altında düşünüyorsa zaten gelmesine de
gerek yok" diye konuştu. (Ajanslar)

Halkların Demokratik Par-
tisi'nden (HDP) üç milletvekili,
Şırnak'ın Cizre ilçesinde
yaşananları protesto etmek için
İçişleri Bakanlığı'nda açlık
grevine başladı. HDP Meclis
Grup Başkanvekili İdris
Baluken, Adana Milletvekili
Meral Danış Beştaş ve Şanlıur-
fa Milletvekili Osman Baydemir;
eylemlerine gerekçe olarak,
"Cizre'de beş gündür ateş altın-
da tutulan, beşi kan kaybından
yaşamını yitirmiş çoğu ağır
yaralı sivillerin hastaneye nakli
için" bugün bakanlık nezdinde
yürüttükleri girişimlerin sonuç
vermemesini gösterdi.

Üç HDP milletvekili, açlık

grevini, cenaze ve yaralıların
ateş altındaki binadan hastan-
eye nakilleri sağlanıncaya,
sağlık hakkı ve yaşam güven -
celeri ile ilgili koşullar yerine
getirilinceye kadar sürdürecek-
lerini duyurdu.

Milletvekillerinin kamuoyuna
yaptığı yazılı açıklamadan bazı
satırlar şöyle: "Bakanlık yetk-
ililerinin verdiği taahhütler ve bil-
giler, Cizre yerelinden bize
ulaşan bilgiler ile tamamen
çelişmektedir. Ambulansların
cenazeleri ve yaralıları almak
üzere gönderilmesi yerine,
yaralıların bulunduğu bina ve
civarı zırhlı araçlarla tekrar ateş
altına alınmıştır.

"Tüm çabalarımıza rağmen,
görüşmeler esnasında yaralı ve
hastaneye götürülemeyen yurt-
taşlardan Nusret Bayar da
yaşamını yitirmiştir. Her an yeni
ölümlerin gerçekleşmesi riski ile
karşı karşıyayız... 

"Hükümete, AİHM kararları
ve uluslararası sözleşmeler ile
iç hukuka riayet etmesi,
Cizre'de yeni ölümler yaşan-
madan gerekli insani girişimleri
bir an önce sonuca ulaştırması
çağrımızı yineliyoruz."

Bakan Yardımcısı ile
görüşmüşlerdi

HDP heyeti bugün Ankara'da
İçişleri Bakan Yardımcısı Seba-
hattin Öztürk ile görüşmüştü.

Heyet görüşme sonrası, Cizre
Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı'-
na ait ambulans ve sağlık ekip-
lerinin, Şırnak'a bağlı ilçede
bodrum katında beş cenaze ve
iki ağır yaralının da bulunduğu
eve gönderileceğini açıklamıştı.
Halen evde 23 kişi bulunuyor.
BBC Türkçe'ye konuşan bu kişil-
erden Demokratik Bölgeler Par-
tisi (DBP) Parti Meclisi üyesi
Mehmet Yavuzel, evdeki
yaralıların çoğunun kendisi gibi
DBP Parti Meclisi üyesi, parti
çalışanları ve aktivistleri olduğu -
nu söylemişti. Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (AİHM) de
Cizre'deki son durumla ilgili
olarak devlete sorumluluk yük -

leyen ve sokağa çıkma ya sa -
ğının kal dırıl ması talebini de
kapsayan bir başvuru ile ilgili
olarak Ana yasa Mahkemesi'ni
(AYM) göreve çağırmıştı. (BBC)

Kuveytli Ünlü İslam Alimi: Kürdlerin 
bağımsızlığını herkes desteklemeli

Erdoğan’dan Zana’ya: Gelmesine gerek yok

Üç HDP milletvekilinden Cizre için açlık grevi

Leyla Zana'dan Erdoğan'ın 
şartına olumlu sinyaller

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY)
Başkanı Mesud Barzani, Iraklı Kürtlerin
bağımsız bir devlete sahip olmalarının
hiç olmadığı kadar yakın olduğunu ve
Türkiye’nin buna karşı çıkacağını san-
madığını söyledi.

The Guardian’dan Martin Chulov’a
konuşan Barzani, 1916 yılında imza-
lanan ve Ortadoğu’daki sınırları
belirleyen Sykes-Picot anlaşmasının
hükmünü yitirdiğini, bölgede artık yeni
bir uluslararası anlaşmaya ihtiyaç
olduğunu belirtti. BBC Türkçe’nin çeviri-
sine göre Guardian yazarı Chulov’un
yazısından Barzani’nin açıklamaları öze-
tle şöyle: ”Uluslararası toplum Suriye’nin
yeniden birleştirilemeyeceğini kabul
etmeye başladı. Bölgede zorunlu
beraber yaşama fikrinin hatalı olduğu-
nun anlaşıldı. Irak ve Suriye’de toplum-
ları korumak için yeni bir anlaşmanın
gerekli. Bu yeni anlaşmanın türü,

mekanizması ve statüsünün ne olacağı
önemli. Ama 100 yıldır aynı yanlış

deneyi tekrar etmeyi sürdürmek çok
mantıksız. Bağımsızlık şimdi hiç olma -
dığı kadar yakın. Bağımsızlığa başta
karşı çıkan ülkeler Irak Kürdistan Bölge-
sel Yönetimi’nin sınırları dahilinde bir
egemenliğin belirginlik getireceği için

fikirlerini değiştirmeye başladı. Kürdistan
bölgesi hiçbir komşusu için tehdit değil.
15 yıllık tecrübemiz bir istikrar unsur
olduğumuzu kanıtlıyor.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile iyi
ilişkiler içinde olan Türkiye kendi sınırları
içinde Kürt militanlara karşı yoğun bir
askeri kampanya yürütüyor. Bunu kabul
edip etmeyeceklerini Türkiye ile konuş-
madık. Karşı çıkacaklarını sanmıyorum.
Bu bizim ulusal hakkımız. Kimseye
tehdit oluşturmuyoruz ve haklarımızı kul-
lanmak için izin istemiyoruz.  Size bir
örnek vereyim. Türkiye’de Kürdistan ve
Kürt ifadelerini kullanmak yasaktı, ama
bir ay önce Türkiye’ye gittiğimde, Kürdis-
tan bayrağı cumhurbaşkanlığı sarayında
dalgalanıyordu. Yaşadığımız tüm deney-
imlerimize ve zamana bakarak bunun
diğer zamanlardan çok daha yakın
olduğunu düşünüyorum. Bu ağır bir yük,
ama kutsal bir sorumluluk.”

Barzani: Bağımsızlık hiç olmadığı kadar yakın, 
Türkiye’nin karşı çıkacağını sanmıyorum
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Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud
Barzani, Sykes Picot Anlaşması’nın
artık miadının dolduğunu, ortadoğu-
da yeni bir antlaşma zamanının
geldiğini kaydetti. Kürdistan Bölgesi
Başkanı Mesud Barzani, Sykes
Picot Anlaşması’nın artık miadının
dolduğunu, ortadoğuda yeni bir ant-
laşma zamanının geldiğini kaydetti.

Başkan Mesud Barzani İngilte -
re’nin ünlü gazetesi Guardian’a
verdiği röportajda, bu yıl 100. yılını
dolduran Sykes Picot Anlaşması’nın
artık miadının dolduğunu ve orta-
doğuda yeni bir anlaşmanın
üzerinde çalışılma zamanının
geldiğini bildirdi.

Bugün yayımlanan röportajda Bar -
zani, özellikle Irak ve Suriye’de bundan

sonra birlikte yaşamanın imkanı
olmadığını, bu nedenle sözkonusu

ülkelerin harıtasının yeniden çizilmesi
gerektiğini vurguladı. Başkan Barzani

ayrıca, bağımsız Kürdistan’a hiç olmun-
madığı kadar yakınlaşıldığını, bu

gerçeğin artık uluslararası camiada
da kabul gördüğünü yeniledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud
Barzani, “Irak ve Suriye mezhep ve
milletler arasında zaten ayrışmıştır,
100 yıl boyunca denenmiş bir anlşma
üzerinde ısrarcı olmanın fayda
getirmeyeceği aşikardır” ifadesini
kullandı.

Kürdistan Bölgesi’ni Afrika
ülkelerine benzetilmemesi gerektiğini
söyleyen Barzani, “Biz Afrika’dan
önce bu tecrübeyi yaşadık, 2003
yılında bütün çabamızla Bağdat’a
bağlandık ancak gördük ki olmayınca

olmuyor, çünkü Irak’ta birlikte yaşama
kültürü sona ermiştir” dedi. 

PKK'ye yakınlığıyla bilinen Tevgera
Azadi, Kerkük’te yaptığı bir toplantı ile
öz yönetim projesinin gündemleştirilme-
si kararı aldığını açıkladı.

PKK'ye bağlı olarak Kürdistan Böl-
gesi’nde legal siyasi faaliyet yürüten
Kürdistan Özgür Toplum Hareketi
(Tevgera Azadi) 1.Kerkük bölge konfer-
ansını gerçekleştirdi. ANF’de yer alan
habere göre konferansa Teq Teq,
Dakok, Çemçemal, Pırde ve Xurmatu
ilçelerinin yanı sıra Kerkük merkezden
yaklaşık 150 delege ve 100 misafirin
katılımı ile salon Lübnan’da gerçekleşti.

Şehitlerin anısına bir dakikalık saygı
duruşuyla başlayan konferansın açılış
konuşmasını hazırlık komitesi üyesi
Nevzat Bekir yaparken, Tevgera Azadi
eş başkanları Mıhemed Abdullah ve
Şilan Şakır’da birer konuşma yaptılar

Konferans, Tevgera Azadi’nin kon-
ferans delegelerine sunduğu bir yıllık
faaliyet ve çalışma raporları okunmasın-
dan sonra, bölge ve Kürdistan’da
yaşanan gelişmeler üzerine yürütülen
tartışmalar, eleştiriler ve çözüm önerileri
temelinde devam etti. Konferansta 140.
Madde ile statüsü belli olmayan Kerkük
için öz yönetim projesinin gündemleştir-

ilmesi dile getirildi.
Kerkük meclisi üyeleri seçildi

Tartışmaların ardından konferans

delegeleri Kerkük bölgesi Tevgera Azadi
eş başkanlarını ve 25 kişiden oluşan
Kerkük meclis üyelerini seçti.  Nevzat
Bekir ve Rehan Hemid eş başkanlığa
seçilirken, seçilen 25 kişilik meclis
üyeleri arasında 3 kişilik disiplin kurulu
belirlendikten sonra, eş başkanlar ve
meclis üyeleri söz verdi. Mele Mustafa
Barzani’nin “Kerkük dilê Kurdistan e!”
şiarıyla önemini anlattığı ve Irak hükü -
metinin sunduğu anlaşmayı, “Yarın Kürt

gençleri mezarıma tükürürler” diyerek
uğruna kabul et mediği Kerkük şehri Irak
Anaya sası’nın 140. Maddesi’ne dahil

olan “Tartışmalı Bölgeler” kapsamında.
IŞİD saldırısı sonrası Peşmerge güçleri
tarafından kontrolü tamamen ele geçir-
ilen Kerkük, Kürdistan Bölgesi
Hükümeti’ne bağlı, başında YNK’li valin-
in bulunduğu özerk bir idare tarafından
yönetiliyor. Kerkük Ortadoğu’nun en
verimli petrol rezervlerini barındırması
nedeniyle Irak hükümeti tarafından
Kürdistan Bölgesi sınırlarının dışında
tutulmaya çalışıldı. NerinaAzad

Suriye Kürd İlerici Demokratik Partisi
(Partiya Demokrat a Pêşverû ya Kurd li
Sûriyê-PDPKS), Cenevre-3 toplan-

tısının tarihi bir fırsat olduğunu ve
toplantıya katılan Kürd temsilcilerini
desteklediklerini açıkladı. Yazılı bir açık-

lama yapan PDPKS, "Kürd sorunun
masada çözülmesi için Cenevre-3
toplantısında Kürdlerin temsil sayısının
artırılmasını gerektiğini açıklamıştık.
Ancak şimdi Kürdler için tarihi bir fırsat
doğmaktadır. Tüm Kürd taraflarının
desteklenmesi gerekir" dedi. Pêşverû
açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "
Suriye Kürd İlerici Demok ratik Partisi
olarak Cenevre-3 toplantısına katılan
Kürd temsilcilerini destekliyoruz. Top -
lantıya katılan Kürd temsilcilerin toplan-
tıda Kürdlere bir çözüm yolu bulana
kadar önemli rol üstleneceklerine
inanıyoruz. " Suriye’nin geleceğinin
tartışılacağı Cenevre-3 toplantısı dün
tartışmalı bir şekilde başladı. Toplantıya
PYD davet edilmezken, Suriye Kürdleri
Ulusal Konseyi (ENKS) ise Suriye mu -
halifleri içerisinde yer alıyor. BasNews

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı
Yamanlar semtinde halk Kürdistan’da
yaşanan katliamlara dur demek için
sokağa çıktı. Polisin kitleye TOMA ve
biber gazıyla saldırmasının üzerine
Yamanlar polis karakoluna giden yollar-

da barikatlar kurularak ateşe verildi.
10’dan fazla TOMA’yla saldıran polis
barikatları geçemedi.

Gençlerin kurduğu barikatları aşa-
mayan sivil polis araçları mahallede
rehin kalırken, çatışmalar devam ediyor. 

Barzani: Sykes Picot Anlaşması miadını doldurmuştur

Bağımsızlığa giden Kürdistan'ın kalbi Kerkük'te özyönetim toplantısı

Pêşverû: Cenevre’ye katılan Kürd temsilcilerini destekliyoruz

İzmir’de barikatlar kuruldu 
çat ışmalar  yaşanıyor!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy
Gatilov, PYD'nin Suriyeli taraflar arasındaki
görüşmelerinin sonraki aşamalarına katılması

için süreci takip edeceklerini açıkladı.
Sputnik'te yer alan habere göre, BM'nin

Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın
‘şimdilik' Kürtleri davet etmemeye karar verdiği-
ni hatırlatan Gatilov, Kürtlerin sonraki aşa-
malara katılmasını sağlamak için elinden geleni
yapacaklarını belirterek, "Bunu takip edeceğiz.
Onların bir an önce müzakere sürecine katıl-
masına ilgi duyuyoruz" dedi. Yüksek Müzakere
Komitesi'nin görüşmelere katılma kararını
olumlu karşıladıklarını söyleyen Gatilov, "De
Mistura her zaman görüşmeleri gerçekleştir -
meyi planladı, bunun için de sırayla Şam yöne-
timi ve muhalefetle görüşecek" diye konuştu.
Görüşmelere Ceyşul İslam ve Ahraruş Şam gibi
grupların katılma olasılığının olduğunu da
belirten Gatilov, terörist olarak gördükleri bu
grupların Cenevre görüşmelerine katılmalarına
kesinlikle karşı olduklarını kaydetti. Rusya'nın
BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Aleksey
Borodavkin da "Suriyeli Kürtler, Suriye vatan-
daşlarıdır. Ülkelerinin kaderini belirleme
sürecine katılma hakları var" dedi. NerinaAzad

'Yardım kampanyamız
mağduriyetler bitene
kadar devam edecek'

'Sur'daki Muhacirlere Ensar Olalım' adlı
yardım kampanyasını başlatan Diyarbakır İslami
STK'lar, kampanyalarının mağduriyetler bitene
kadar devam edeceğini belirttiler. Sokağa çıkma
yasağının devam ettiği Sur ilçesindeki mağdur
halk için ‘Sur'daki Muhacirlere Ensar Olalım' adlı
yardım kampanyasını başlatan Diyarbakır İslami
STK'ları, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan
Diyarbakır İslami STK'ları İcra Kurulu Başkanı
Yunus Memiş, yardımların, halkın mağduriyeti
giderilene kadar devam edeceğini vurguladı.
Diyarbakır'da 100'ün üzerindeki İslami Sivil
Toplum Kuruluşunun yaklaşık 10 yıldır birlik ve
beraberlik içerisinde hareket ederek sürekli
halkın yanında olduğunu belirten Memiş, “Bu
kampanyayı başlatmamızın asıl amacı, özellikle
barikat ve hendek siyasetinden dolayı mağdur
olan aileleri tespit ederek, bunların mağduriyet-
lerinin giderilmesiydi. Mağdur ailelerin ciddi
sıkıntılarının olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili
zaman zaman bürokrasiyi ziyaret ettik. Hükümet
yetkililerini ziyaret ettiğimizde Diyarbakır İslami
sivil toplum kuruluşları olarak bunların barınma
ihtiyaçlarının derhal karşılanması için taleplerim-
iz oldu.” dedi.

“Elimizde 5 binin üzerinde mağduriyet listesi
bulunmakta”

Yardım kampanyalarının mağduriyetler
bitene kadar devam edeceğini dile getiren
Memiş, şunları söyledi: “Bugüne kadar 9 bin
500'ün üzerinde gıda yardımı, 10 binin üzerinde
mama, 10 bin civarı battaniye, 3 binin üzerinde
giysi ve ayakkabı, bin 500'ün üzerinde temizlik
malzemesi elimize ulaştı. Dünkü sokağa çıkma
yasağı hariç 5 binin üzerinde mağdur listesi
elimizde bulunmaktadır. Diğer sivil toplum kuru-
luşlarının göndermiş oldukları bu yardımları kriz
masamızla tespit edip ulaştırdık. Çalış-
malarımız Diyarbakır halkının mağduriyeti
bitene kadar devam edecektir.” Sur esnafının
yanında çalışan 60 bin civarı işçinin mağ-
duriyetinin giderilmesi için yetkililerle görüşe-
ceklerini kaydeden Memiş, yardım kampanyası
için herkesten destek beklediklerini sözlerine
ekledi.  (Hamza Adiyaman- İLKHA)

Rusya: PYD'nin Cenevre'ye 
katı l ımını sağlayacağız
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В настоящее время в
Северном Курдистане сложи-
лось тяжелое положение,
царит хаос, вооруженные
столкновения стали причиной
убийств десятков людей и
разрушений, появились поки-
нувшие свои дома беженцы, а
в некоторых местах и городах
введен  комендантский час,
запрещающий людям выхо-
дить на улицу. Тем временем,
ответственные лица Демокра-
тической партии народов
(ДПН) яростно призывают
народ к сопротивлению, одна-
ко на сегодня на протестные
акции  не вышло даже и деся-
ти тысяч человек, тогда как
раньше на поддержку ДПН
выходили сотни тысяч, а
порой и до миллиона человек.

Возникает вопрос: почему
народ Северного Курдистана
безмолвен? Ответ заключает-
ся в следующем: народ не
активен из-за  политических
игр ДПН и РПК.

В течении последних
месяцев  в политике ДПН
наблюдается некая неразбе-
риха. Называясь прокурдской
партией, ДПН в действитель-
ности является одной из
турецких левых партий, кото-
рая ведет деструктивную
разъединяющую работу. 

Она открыто, без обиня-
ков, выказывает свое отрица-

тельное отношение к созда-
нию независимого Курдиста-
на не только в   Северной
части, но и в остальных
частях Курдистана. По разу-
мению этой партии создание
независимого курдского госу-
дарства - "это  признак отста-
лости и пережиток прошлого,
и постановка этого вопроса
должна быть выброшена на
мусорную свалку". Именно
поэтому ДПН  проявляет
враждебность к лицам, сим-
патизирующим национальной
идее, именно поэтому таких
людей как Лейла Зана, Ахмед
Турк, Осман Байдемир и
Алтан Тан  руководство этой
партии отодвинула в сторон-
ку, в тень. Успех на прошед-
ших в июне выборах в парла-
мент опьянил руководство и
членов ДПН, которые потеря-
ли всякий контроль над
собой, полагая, что если
турки уже отдали свои голоса
ДПН   потому, что верят в
демократию и борьбу за
права человека, а не в пусто-
порожнюю секуляризованную
оппозицию, вставшей  против
системы Партии Справедли-
вости и Развития  (АКП), то на
этом цель выполнена.

Основная часть избирате-
лей-сторонников ДПН, пред-
ставляющая собой консерва-
тивное и религиозное сооб -

щество, находилась в Север-
ном Курдистане, однако ДПН
в своей предвыборной про-
грамме ни в какой форме не
отразила и не выделила важ-
нейший  вопрос о националь-
ных правах курдов, но зато
сделала  огромные шаги  в
защиту сексуальных мень-

шинств.  И это первый случай
в истории  Турции,  когда кто-
то геев и гомосексуалистов
зачислил в состав своего
электората.

Зачастую некоторые писа-
тели, ярые противники ДПК
Южного Курдистана (те, кто с
особым рвением  поддержи-
вают РПК и ДПН) не упускают
возможность напомнить ДПК,
что во время проведенных в
1992 году в Южном Курдиста-

не выборов  за ДПК проголо-
совало 51 %, а  на последних
выборах 2013 года за  ДПК
отдали голоса 38% избирате-
лей, однако эти лица почему-
то не говорят, что  ДПК  поте-
ряла 13% голосов в течении
21 года, в то  время как ДПН
за 4 неполных месяца потеря-
ла 20 мест в меджлисе. И
неплохо было бы, чтобы эти
сторонники ДПН спросили у

руководства этой партии,
почему ДПН потеряла такое
количество мест в меджлисе.

Одна из главных проблем
ДПН заключается в том, что
принятие того или иного
решения, а также его одно-
стороннего озвучивания,
находится в Кандиле (кон-
кретно в руках Джемиля Байи-
ка). Во многих случаях Кан-
диль и ДПН в унисон делают
определенные шаги, каковые

приходятся по нраву ПСР, а
также и Эрдогану, и вольно
или невольно оказывают
неоценимую услугу партии
власти, а именно ПСР. 

Если это не так, то какую
пользу кроме вреда принесло
курдам Северного Курдистана
в настоящее время раздува-
ние огня войны  и убийства
нескольких полицейских и
военнослужащих, которые к
большому несчастью,  также
курды?  Самое большое коли-
чество голосов ДПН получила
в  Суре Амеде, Джезире и
Силопе, где очень мало сто-
ронников ПСР и где в данное
время идут вооруженные
столкновения, ставшие при-
чиной разрушений, гибели
людей и появлению бежен-
цев. Эти города и местности
итак находились под контро-
лем ДПН, руководство и
управление этими террито-
риями осуществлялись чле-
нами этой партии, и будучи
единственной властью  в этих
местах, руководство и члены
ДПН вдруг почему- то стали
требовать и настаивать на
самоуправлении на этих тер-
риториях. Разве ради получе-
ния в конечном итоге войны и
разрухи  людям надо поки-
дать свои дома, превращать-
ся в беженцев и лишаться
жизни? Да и в чем заключает-
ся курдский вопрос в Север-
ном Курдистане?

Перевел  Афан Авдали

В субботу военные Курди-
стана заявили о расследова-
нии сообщения о продаже
поставляемого Германией
оружия, о чем на прошлой
неделе сообщили немецкие
СМИ. "Мы собираемся внима-

тельно изучить вопрос, и если
будут обнаружены нарушите-
ли, они понесут серьезное
наказание", сказал Джабар
Явар, начальник штаба мини-
стерства пешмерга Регио-
нального правительства Кур-
дистана (КРГ) в интервью
"Rudaw". Явар добавил, что
если кто-нибудь будет признан
виновным в использовании
оружия для любой другой
цели, кроме борьбы против
"Исламского государства”
(ИГ), он будет предан военно-
му суду. В докладе немецких
СМИ говорится о продаже на
рынках штурмовых винтовок и
пистолетов, пожертвованных
Германией пешмерга.

В заявлении министерства
пешмерга сказано, что резуль-

таты расследования будут
немедленно обнародованы. В
субботу кореспонденты
"Rudaw" попытались прове-
рить сообщения о продаже на
рынке Эрбиля, но были оста-
новлены представителями

курдских сил безопасности,
которые охраняли ворота
рынка. Последние сообщили,
что на рынке проводится спец-
операция,  не раскрыв подроб-
ностей.

Между тем лейтенант
Салар Джаббари, начальник
отдела боеприпасов мини-
стерства пешмерга, сообщил
агентству, что ему известно о
пяти случаях пропажи оружия,
и по ним уже ведется след-
ствие. Но он отметил, что эти
дела могут быть не связаны с
немецкими поставками. "Мы
придерживаемся строгих пра-
вил и норм по контролю над
вооружением. Наш комитет
направлен на линию фронта,
чтобы расследовать эти обви-
нения", сказал он. С начала

войны с "Исламским госу-
дарством” Германия постави-
ла курдским силам штурмо-
вые винтовки "G-3” и "G-36”, а
также противотанковые раке-
ты "Mi lan”. По данным чинов-
ника министерства пешмерга,
в ходе боев были три случая
повреждения "G-36”, но "даже
в этих случаях мы просили
батальон отправить нам сло-
манное оружие, чтобы не
допустить его продажи”.

Лейтенант Салар Джабба-
ри утверждает, что подобные
продажи невозможны, так как
существует строгое пред-
упреждение министерства
пешмерга.

Статья, опубликованная в
немецкой газете "DW”, не
цитируя непосредственно, но
ссылается на губернатора
Киркука, Наджмальддина
Карима, который, якобы, под-
твердил, что такие продажи
имели место из-за экономиче-
ских трудностей и невыпла-
ченных зарплат пешмерга. В
интервью "Rudaw", однако,
губернатор категорически
отверг это. Лейтенант Джабба-
ри говорит, что министерство
пешмерга дало Германии
письменные гарантии, что
немецкое оружие не попадет в
чужие руки. "Даже если мы
узнаем, что бывший пешмерга
продал пистолет и покинул
страну, мы будем действовать
по линии Интерпола, чтобы
найти нарушителя", сказал он.

Представитель Региональ-
ного правительства Курдиста-
на (КРГ) в ЕС Длавар Аджгейи
(на фото) сообщил, что пар-
ламент Европейского Союза в
ближайшее время обсудит
возможность прямого финан-
сирования курдских сил пеш-
мерга. Как заявил Аджгейи в

интервью "BasNews", с нача-
ла войны против "Исламского
государства" (ИГ) ЕС сыграл
положительную роль в  пре-
доставлении КРГ военной и
гуманитарной помощи. Он
пояснил, что война с террори-
стами и финансовый кризис
вынудили КРГ попросить у ЕС
финансовой поддержки.

"Этот запрос будет обсуж-
даться в Италии на следую-
щей неделе", сказал курдский
представитель. Пешмерга
борются с ИГ от имени всего
мира, и защищают в том
числе и страны ЕС, "таким
образом, ЕС должен поддер-
живать и финансировать
курдские силы, поскольку они

не получают свои зарплаты в
течение нескольких месяцев",
сказал курдский представи-
тель. 

"Курдистан явля ется час -
тью международной анти-
исламистской коалиции, так
что другие ее члены должны
поддерживать Эр биль, чтобы

он мог справиться с трудно-
стями." Между тем, делегация
ЕС посетила Курдистан в
понедельник, чтобы обсудить
текущую ситуацию в сфере
политики, экономики и без-
опасности с премьер-мини-
стром КРГ, Нечирваном Бар-
зани. По данным официально-
го сайта КРГ, Барзани назвал
основные проблемы, с кото-
рыми столкнулось его прави-
тельство, и проинформировал
делегацию ЕС о плане ре -
форм, недавно предложенном
его кабинетом. Гости высоко
оценили роль КРГ в войне
против ИГ и пообещали  про-
должить оказывать поддержку
Эрбилю. kurdistan.ru

Чего хочет ДПН?

Курдское правительство расследует сообщения
о предполагаемой продаже немецкого оружия

Е С  о б с у д и т  п р я м о е  
финансирование пешмерга
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Президент Курдистана Масуд
Барзани встретился с губернато-

ром Киркука Наджмаддином Кари-
мом, чтобы обсудить текущую
обстановку в сферах политики,
экономики и безопасности в Курди-

стане и Ираке.  Карим рассказал о
последних событиях на киркукском

фронте боев против "Исламского
государства” (ИГ), и проинформи-
ровал Барзани о политической и
экономической ситуации в районе. 

Богатая нефтью провинция
Киркук рассматривается в каче-
стве одного из важнейших страте-
гических районов Ирака. Ее стали
полностью контролировать курд-
ские силы пешмерга после того,
как иракская армия отступила
перед силами ИГ в середине 2014
года.  Столица провинции, город
Киркук, известен своим этниче-
ским разнообразием, в нем прожи-
вают курды, арабы, туркмены и
другие меньшинства. С начала
нападения ИГ на Ирак, джихадист-
ская группировка неоднократно
проводила военные наступления
на пешмерга в Киркуке, но курд-
ские силы, поддерживаемые авиа-
ударами международной коали-
ции, отодвинули боевиков на гра-
ницы провинции.

В воскресенье в Эрбиле глава
Совета Безопасности Иракского
Курдистана Масрур Барзани
встретился с послом США в
Ираке, Стюартом Джонсом,
чтобы обсудить последние
события в войне против
"Исламского государства”
(ИГ) на севере Ирака. Под-
черкивая успех сотрудниче-
ства между курдскими сила-
ми пешмерга и международ-
ной коалицией, Барзани
выразил надежду, что это

сотрудничество будет расширять-
ся и дальше, чтобы помочь в осво-

бождении Мосула.
Он заявил, что коалиционным

силам, пешмерга и иракской
армии нужен четкий и эффектив-
ный план действий, который учтет

вопросы безопасности жите-
лей Мосула. Со своей сторо-
ны, посол США заявил, что
его страна понимает
тяжесть нынешнего эконо-
мического кризиса, с кото-
рым столкнулось Региональ-
ное правительство Курди-
стана (КРГ), и подтвердил,
что Вашингтон продолжит
оказывать поддержку КРГ и
силам пешмерга.

На переговоры в Женеву прибыла группа
сирийской оппозиции. Представители Высшего
комитета по переговорам обсудят гуманитарные
вопросы. Делегация главного в Сирии оппози-
ционного объединения - Высший комитет по пере-
говорам (ВКП) - вечером в субботу, 30 января,
прибыла в Женеву, чтобы присоединиться к пере-
говорам по межсирийскому урегулированию. По
словам представителя ВКП, уже 31 января деле-
гация, по всей видимости, встретится с предста-
вителями ООН. В состав делегации входят 17
представителей для участия в межсирийских
переговорах и еще 25 делегатов - для участия в
других встречах под эгидой ООН. Альянс воору-

женных и гражданских противников президента
Сирии Башара Асада, пользующийся поддержкой
Саудовской Аравии, согласился на участие в
женевских переговорах лишь накануне вечером
после долгих колебаний. Ранее он всегда выдви-
гал в качестве предварительного условия прекра-
щение воздушных налетов на гражданское насе-
ление и осады сирийских городов. Глава делега-
ции ВКП Асад ас-Соаби вечером 29 января
сообщил в интервью телеканалу Sky News, что
оппозиция получила от США и Саудовской Аравии
гарантии, касающиеся оказания гуманитарной
помощи. В тот же день делегация ВКП провела
предварительную встречу со спецпредставителем
ООН по Сирии Стаффано де Мистурой. Прямые
переговоры между представителями правитель-
ства и оппозиции Сирии пока не планируются. В
ВКП подчеркнули, что прежде чем приступать к
мирным переговорам, оппозиция желает обсудить
гуманитарные вопросы.

Турция возвращает в Курдистан
тела  у тонув ших  б еженцев

Во вторник представитель турецкого МИДа
Таню Билгич сообщил, что тела 13 курдских миг-
рантов, утонувших на прошлой неделе, когда их
лодка перевернулась в Эгейском море, будут воз-
вращены в Иракский Курдистан. "Мы работаем над
тем, чтобы по просьбе КРГ (Регионального прави-
тельства Курдистана) быстро передать тела. Про-
цесс перевозки близок к завершению. Кроме того,
мы как можно скорее, вышлем в КРГ спасенных
мигрантов, если они того пожелают. В этом отно-
шении мы делаем для КРГ все от нас зависящее”,

говорится в заявлении чиновника. Лодка с 49 миг-
рантами перевернулась у берега в районе города
Фоча 21 января. На помощь тонущим приплыли
рыбаки и турецкая береговая охрана. 

Двадцать пять беженцев были спасены, а 13
мигрантов, пять из которых -  дети, погибли. 11 чело-
век считаются пропавшими без вести. Международ-
ная организация по миграции (МОМ) заявила, что
число мигрантов и беженцев, погибших в Среди-
земном море, уже сделало  январь 2016 самым
смертельным месяцем. Общее количество бежен-
цев, прибывших в Европу морским путем, выросло
в этом месяце до 37 000, что в шесть раз выше
показателей того же месяца в 2014 и 2015 годах
вместе взятых. Январь, как правило, считается
мало судоходным из-за плохой погоды. kurdistan.ru

Делегация сирийской оппозиции 
прибыла на переговоры в Женеву

Президент Курдистана и губернатор 
Киркука обсудили вопросы безопасности

Масрур Барзани и посол США обсудили 
операцию по освобождению Мосула

Курдский член иракского парла-
мента Тарик Гарди  уверен, что,
если политическая ситуация в
Ираке не улучшится, курды не смо-
гут участвовать в следующих пар-
ламентских выборах в Багдаде,
вместо этого они будут добиваться
независимости. В интервью "Bas-
News" Гарди заявил, что в течение
последнего столетия курды пред-
принимали усилия для поддержа-
ния своих прав в рамках единого
Ирака. После падения режима
Саддама Хусейна в 2003 году
курды приняли участие в разра-
ботке новой конституции в надеж-
де на восстановление демократии
в стране. Тем не менее, за послед-
них 12 лет курды убедились, что
независимо от того, шииты или
сунниты правят страной, они все-
гда выступают друг против друга, и
"курды не могут приносить себя в
жертву в шиито-суннитских сек-
тантских конфликтах". Курдский
депутат утверждает, что, посколь-

ку иракское центральное прави-
тельство сократило долю Курди-

стана в федеральном бюджете, и
не добилось никакого прогресса в
отношении демократии, "курды
могут не стесняясь отказаться от
иракского политического процесса
в будущем".  Гарди повторил
недавнее высказывание президен-
та Курдистана, Масуда Барзани, о
том, что соглашение Сайкса-Пико,
по сути, не удалось, и заявил, что
президент Барзани имеет возмож-

ность объединить курдские поли-
тические партии Иракского Курди-

стана и начать работу над созда-
нием независимого государства
Курдистан. Ранее на этой неделе,
Барзани сказал в интервью
"Guardian", что независимость,
которая была центром курдских
амбиций на протяжении десятиле-
тий, но которой яростно противо-
стояли соседи Курдистана по
региону, является "теперь ближе,
чем в когда-либо раньше".

Джихадистская группировка
"Исламское государство” (ИГ),
обвиняемая во многих бесчело-
вечных действиях против граждан-
ского населения на оккупирован-
ных ею  территориях, продает
человеческие органы похищеных и
удерживаемых в Мосуле  граждан.

Об этом сообщил член иракско-
го парламентского комитета по
правам человека, Ашвак Джафф.
Согласно предоставленной им
информации, джихадисты практи-
куют эту экзекуцию в отношении
жителей, арестованных по подо-

зрению в сотрудничестве с ирак-
скими силами безопасности, или
за отказ от борьбы на стороне ИГ.

Человеческие органы или пере-
правляются контрабандой на меж-
дународные черные
рынки для финансирова-
ния ИГ, или пересажи-
ваются раненым боеви-
кам. Ранее в 2015 году,
посол Ирака в ООН при-
звал организацию прове-
сти расследование тор-
говли человеческими
орга нами со стороны ИГ.

Еще тогда он заявил об обнаруже-
нии  в массовых захоронениях
большого количества трупов граж-
данских лиц с отсутствующими
частями тела.

Курды могут выйти из политического процесса в Ираке

ИГ торгуют человеческими органами в Мосуле
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Сегодня 26 января в Эрбиле, столице Иракского Курдистана
состоялось собрание высших представителей курдских полити-
ческих партий. На встрече, собранной по призыву президента
Курдистана, Масуда Барзани, присутствовали лидеры ведущих
курдских партий, в том числе Нечирван Барзани, Кубад Талаба-
ни, Косрат Расул и другие. От участия во встрече, на которой

были приняты несколько исторически важных решений, отказа-
лись  оппозиционные партии "Горран” ("Движение за перемены”)
и "Исламская группа Курдистана” (ИГК).  В ходе собрания было
принято три решения, касающихся будущего Иракского Курди-
стана и курдского народа в целом.

Первое: Провести референдум о независимости Курдистана
до августа 2016 года, - до проведения президентских выборов в
США, назначенных на 8 августа.

Второе: Поручить "Демократической партии Курдистана”
(ДПК), "Патриотическому союзу Курдистана” (ПСК) и "Исламско-
му союзу Курдистана” (ИСК) создать комитет для  возобновле-
ния работы парламентской группы по референдуму о независи-
мости. Третьим решением стало объявление президента Масу-
да Барзани о его готовности подать в отставку в пользу выбран-
ного партиями кандидата.  Поскольку срок полномочий прези-
дента Барзани истек в августе прошлого года, и политические
стороны в Курдистане не смогли решить спор о продлении или
прекращении полномочий президента, это решение Барзани
должно положить конец политическим противоречиям, и помочь
подготовиться к выборам нового президента Курдистана. Канди-
дат, выбранный решением партий Курдистана, станет испол-
няющим обязанности президента на этот период.  Барзани
заявил о своем решении уступить пост президента любому кан-
дидату и оказать ему всяческую поддержку и помощь, в том
числе, на фронте борьбы против "Исламского государства” как
новому главнокомандующему.  Президент также заявил, что
готов после этого временно оставить Курдистан, чтобы не стать
интструментом влияния на решение избирателей на следующих
президентстких выборах в Курдистане.

Салех Муслим: PYD не пригласили
н а  Ж е н е в с к и е  п е р е г о в о р ы

Салих Муслим, лидер курдской сирийской "Партии Демо-
кратического Союза” (PYD), не получил приглашение на орга-
низованные ООН мирные  переговоры по Серии, и не в курсе
того, кто из курдских представителей был приглашен на
"Женеву-3”. Об этом Муслим заявил во вторник.

"Конечно, мы искренне хотели бы присоединиться, а также
считаем, что если мы не присоединимся, то "Женева-3” не
удастся, как это случилось на "Женеве-2”, где были исключе-
ны некоторые стороны," сказал Муслим в интервью "Reuters”.
"Конечно, мы представляем большое количество людей на
земле ... и наше исключение не пойдет на пользу политиче-
скому решению”, сказал он. kurdistan.ru

Посол Швейцарии в Ираке
пообещал расширить гумани-

тарную поддержку своей стра-
ны для Курдистана.

Новоназначенный посол
Швейцарии Ханс-Петер Ленц
встретился с президентом
Курдистана Масудом Барзани
в Эрбиле в четверг, 28 января.

Обсуждая последние собы-
тия в войне против "Исламско-
го государства" (ИГ), Ленц

высоко оценил усилия Регио-
нального правительства Кур-

дистана (КРГ) в предоставле-
нии убежища для огромного
количества беженцев и внут-
ренне перемещенных лиц во
время тяжелого экономиче-
ского кризиса.

Швейцарский посол под-
твердил, что его страна готова
предоставить дополнитель-
ную гуманитарную помощь

для беженцев и вынужденных
переселенцев в Курдистане; и
помощь эта будет предостав-
лена через международные
организации и двустороннее
взаимодействие между КРГ и
правительством Швейцарии.

Он пообещал, что Швейца-
рия будет поддерживать Кур-
дистан, пока он не преодолеет
все кризисы. Барзани заявил,
что предоставление убежище
для людей, бежавших от
жестокости ИГ, является дей-
ствием, направленным на
благо всего человечества; но
международное сообщество
пока не предоставило доста-
точной поддержки для этих
отчаявшихся лю дей. Стороны
также обсудили политиче-
скую, военную и экономиче-
скую обстановку в регионе, а
также споры между Эрбилем и
Багдадом.

Президент федеративной
республики Ирака  Фуад
Mассум, во Дворце мира в
Багдаде принял  в воскре-
сенье делегацию  Региональ-
ного правительства Курдиста-
на  во главе с  Нечирван Бар-
зани, где он подчеркнул о
необходимости  укрепления
связи и активации визитами
между Багдадом и Эрбилем  в
целях преодоления проблем и
нерешенных вопросов, и
решения на основе  общих
пониманий по  существующим
проблемам принесет пользу
обеим сторонам. Президент
Массум   подтвердил свою
поддержку для всех усилии,
предпринимаемые для реше-
ния разногласий между двумя
сторонами. Со своей стороны,
премьер регионального пра-
вительства Курдистана, Бар-
зани рассказал о  результатах

переговоров делегации с
премьер-министром Ирака ,
описывая его как положитель-

ное. Барзани сказал что деле-
гация обсудила  различные
вопросы и отношения Эрбиля
с федеральным правитель-
ством, подчеркнув важность
продолжения этих встреч,
чтобы сузить разногласия и
расширить сотрудничество и
координацию по всем вопро-

сам между двумя сторонами.
Нечирван Барзани отметил

что необходимо принять во

внимание, что Курдистан
охватывает огромное количе-
ство перемещенных лиц и
беженцев что  создаёт  эконо-
мические и финансовые про-
блемы, поэтому  федерально-
го правительства должна
взять на себя ответственность
в этом кризисе. ПСКмедиа

Курдские отряды народной
защиты YPG, предупреждают
турецкое правительство пре-
кратить "провокации" на гра-
нице с Сирией, подчеркнув,
что они не будут этот терпеть.

Представитель YPG в
своем заявлении, копию кото-
рого получил ПСКмедиа,

сообщил: «Блоки защиты
курдского народа не будет
молчать перед лицом агрес-
сии эскалации армии и турец-
ких провокаций, мы хотим,
чтобы стало ясно, мы пред-
упреждаем турецкое руковод-
ство и его армию, если они
продолжат проникать на нашу

территорию, последует от -
вет». "Мы будем защищать
нашу землю и наш народ, и в
таком случае, мы считаем, что
турецкое правительство несет
полную ответственность за
любые возможные послед-
ствия". Перевод: Антонова
Евгения. ПСКмедиа

Швейцария увеличит гуманитарную помощь для КРГ

Президент принял делегацию КРГ

Силы YPG предупреждают Анкару

В Курдистане принято решение провести 
референдум о независимости


