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xalqı mübariz və qəhrəman xalqdırKÜRD Heydər Əliyev

Премьер-министр Барзани поблагодарил Макрона 
за посредничество между Эрбилем и Багдадом
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Zakir Fərəcov Latviya Respublikasının nümayəndə heyəti ilə görüşüb
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Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunmuş 100
yerlik Lerik şəhər 2 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının açılışında iştirak edib

Ñÿù. 2 Ñÿù. 17

Serok Barzanî di salvegera dastana 
P i r d ê  d e  p e y a m e k  b e l a v  k i r

KÜRD XALQININ DƏYƏRLİ OĞLU, AZƏRBAYCAN
NƏSRİNİN QARTALI SÜLEYMAN HÜSEYN OĞLU
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Mesrur Barzani: Kürdistan
halkı PDK’yi ödüllendirdi

Îsmaîl Beşikcî: Karesata Kerkûkê xiyaneteke
mezin bû û birîneke mezin e ji Kurdan re! 

Pîra; 4 wezaret
pişka kurda ye
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Sefîn Dizeyî: Bexdayê pêşneyara Hewlêrê qebûl
bikira dê naha 5 milyar dolar dahata wê heba!
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Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın
18-də İtaliya Respublikası Sen-
atının sədri xanım Maria Elisa-
betta Alberti Kasellatinin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
edib. Dövlətimizin başçısı Azər-
baycan ilə İtaliya arasında
ikitərəfli münasibətlərin uğurla
inkişaf etdiyini vurğulayaraq yük-
sək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin
həyata keçirilməsindən və bütöv -
lük də siyasi əlaqələrimizin çox
yüksək səviyyədə olmasından
məmnunluğunu bildirdi. “İqtisadi
sahə də İtaliya bizim üçün birinci
tica rət tərəfdaşıdır”, - deyən
dövlətimizin başçısı bir çox
İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda
müxtəlif layihələr icra etdiyini və
onlardan birinin bu il İtaliya və
Azərbaycan prezidentlərinin işti-
rakı ilə ölkəmizdə açıldığını
bildirdi. Prezident İlham Əliyev
ölkələrimizin energetika sahəsin -
də əməkdaşlıq etdiyini, mədəniy -
yət sahəsində əlaqələrimizin
gözəl nəticələr verdiyini dedi.
Dövlətimizin baş çısı münasi-
bətlərimizin hərtə rəf li inkişafı
üçün parlamentlərarası əlaqə lə -

rin böyük rol oynadığını vurğula-
yaraq bu əməkdaşlığın həm
ikitərəfli formatda, həm də
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsin -
də uğurla həyata keçirildiyini
bildirdi. Prezident İlham Əliyev
əlaqələrimizin möhkəmlənmə sin -

də ölkələrimiz tərəfindən qəbul
edilmiş strateji tərəfdaşlıq haq -
qın da Birgə Bəyannamənin rolu -
nu qeyd etdi. Dövlətimizin baş çı -
sı İtaliya Respublikası Senatının
səd ri xanım Maria Elisabetta
Alberti Kasellatinin başçılıq etdiyi

nümayəndə heyətinin Azərbay-
cana səfərinin strateji tərəfdaşlıq
əlaqələrimizin daha da inkişaf
etdirilməsi işinə öz töhfəsini
verəcəyinə əminliyini bildirdi.

Qonaqpərvərliyə və xoş
sözlərə görə minnətdarlığını

bildirən İtaliya Respublikası Sen-
atının sədri xanım Maria Elisa-
betta Alberti Kasellati dedi: “Biz
bilirik ki, Azərbaycan həm ənənə,
həm də mədəniyyət baxımından
çox zəngin ölkədir. Təbii ki,
mənim səfərim iki ölkə arasında
olan dostluq əlaqələrinin bir daha
təsdiqidir”.

İkitərəfli münasibətlərimizin
inkişafında ölkələrimiz arasında
həyata keçirilən yüksək səviyyəli
səfərlərin önəminə toxunan İta li -
ya Senatının sədri öz səfəri nin
də əlaqələrimizin inkişafına töhfə
verəcəyinə ümidvar olduğunu
bildirdi. Ölkələrimiz və xalq la rı -
mız arasında bir çox oxşarlığın
ol duğunu bildirən italiyalı qonaq
de di: “Azərbaycanda müxtəlif
mil lətlərin dinc birgə yaşaması
onu göstərir ki, İtaliya ilə Azər bay   -
can bu sahədə də uğurlu əmək -
daşlıq həyata keçirə bilərlər”.

Görüşdə sənaye, enerji, neft-
kimya, mədəniyyət, infrastruktur,
kənd təsərrüfatı, ekologiya
sahələrində əməkdaşlığın per-
spektivləri ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

Azərbaycan Respublika sı -
nın Prezidenti İlham Əliyev
Heydər Əliyev Fondunun tə şəb -
büsü ilə inşa olunmuş 100 yerlik
Lerik şəhər 2 saylı körpələr evi-
uşaq bağ çasının açı lı şında işti-
rak edib. Azərbaycan Preziden-
ti uşaq bağçasının rəmzi
açılışını bil dirən lenti kəsdi.

Uşaqların sosial müdafi əsi nin
gücləndirilməsi, onların sağlam
və xoşbəxt böyüməsi bu gün
dövlətimizin həyata keçirdiyi
siyasətdə mühüm yer tutur.
Respublikamızın bütün böl-
gələrində yeni körpələr evi-uşaq
bağ çalarının inşası, on la rın
müasir avadanlıqla təchiz
edilməsi bunun əyani təsdiqidir.
Yeni uşaq tərbiyə müəssi sə lə -
rinin inşasına, eləcə də mövcud
olanların ən müasir tələblər
səviyyəsində yenidən qurulması-
na dövlət tərəfindən böyük
dəstək verilir. Bu istiqamətdə
həyata keçirilən Dövlət proqram-
ları ilə yanaşı, Heydər Əliyev

Fondu da bu sahəyə xüsusi
töhfə verir. Fondun mək-
təbəqədər tərbiyə müəssisə lə -
rinin yenidən qurulması ilə bağlı
həyata keçirdiyi layihələri bu
baxımdan çox mühüm rol
oynayır. Heydər Əliyev Fon-
dunun “Məktəbəqədər təhsil
müəssisələrinin inkişafı” pro-
qramı uşaqların təlim-tər-
biyəsinin, onların bilikli və savadlı
yetişməsinin Fondun fəaliyyə-
tinin əsas istiqamə t lərindən birini
təşkil etdiyini bir daha sübut edir.

Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü ilə inşa edilmiş
bağçalardan biri də Lerik şəhər
2 saylı körpələr evi-uşaq bağ -
çasıdır. Bu cür gözəl və hər tə -
rəfli şəraiti olan körpələr evi-
uşaq bağçalarının istifadəyə
verilməsi bir daha sübut edir ki,
dövlətimizlə bərabər, Azərbay-
canın birinci xanımı Mehriban
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Hey-
dər Əliyev Fondu da gələcəy-
imiz olan uşaqlarla bağlı bütün

məsələlərə xüsusi həssaslıqla
yanaşır, onların sağlam və
xoşbəxt böyüməsi üçün əlindən

gələni əsirgəmir. Müasir görkə-
mi ilə seçilən belə müəssisələr
həm də yerləşdiyi ərazinin
gözəlliyini daha da artırır.

Bildirildi ki, bu uşaq müəs-
sisənin inşasına 2015-ci ilin
mayında başlanılıb. İnşaat
işləri 2018-ci ilin mayında
yekunlaşıb. İkimərtəbəli bina-
da qrup, yataq, yemək otaqları
və xidməti otaqlar var. Burada,
eyni zamanda, musiqi və gim-
nastika, həmçinin kompüter
otağı da balacaların ixtiyarına
verilib. Müxtəlif qrupların
fəaliyyət göstərəcəyi bağçada
uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə
yüksək səviyyədə məşğul
olmaq, onların istedadlarını
üzə çıxarmaq üçün hərtərəfli
şərait yaradılıb. Otaqların ha -
mı sı zəruri avadanlıq və əyani
vasitələrlə təchiz olunub. Kör-
pələr evi-uşaq bağçasının əra -

zi sində balacaların əylənməsi
üçün meydança yara dı lıb.

Müəssisədə 22 nəfərin
daimi işlə təmin edilməsi nə zər -
də tutulub.

Bütün bunlar bir daha da
göstərir ki, Heydər Əliyev Fon-
dunun təhsillə bağlı fəaliyyət
dairəsində məktəbəqədər təhsil
müəssisələrinin yenidən qurul-
masına, bu sahədə ciddi key-
fiyyət dəyişikliyinə nail olun-
masına geniş yer ayrılıb. Ümu-
milikdə, ölkədə son illərdə
uşaqların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi və onların
xoşbəxt böyümələri naminə
olduqca mühüm layihələr icra
edilib. Bunların arasında möv -
cud körpələr evi-uşaq bağ ça la -
rı nın əsaslı təmiri ilə yanaşı,
yeni-yeni bu cür müasir müəs-
sisələrin yaradılması vacib
əhəmiyyət kəsb edir.

Prezident İlham Əliyev İtaliya Senatı sədrinin 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunmuş 100
yerlik Lerik şəhər 2 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının açılışında iştirak edib
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Daşkəsən Rayon İcra Hakimiy -
yətinin Başçısı Əhəd Abıyev təsdiq
edilmiş qrafikə uyğun olaraq ray-
onun ucqar dağ ətəyində yerləşən
Qaratağlar kəndində oktyabrın 17-
də vətəndaşların növbəti səyyar
qəbulunu keçirib.

Səyyar qəbulda rayonun hüquq-
mühafizə orqanlarının, səhiyyə,
təhsil, mədəniyyət və  xidmət təşki-
latlarının rəhbərləri, ərazinin icra
nümayəndəsi, bələdiyyə sədri və
kənd sakinləri iştirak ediblər.

Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev giriş nitqində möhtərəm
Prezidentimiz  cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkəmizin hər bir
ərazisində olduğu kimi, Daşkəsən
rayonunda da bütün sahələrdə
inkişafın olduğunu və genişmiqyaslı
abadlıq-quruculuq işlərinin aparıl -
dığını qeyd edərək sakinlərin ri fa hı -
nın daha da yaxşılaşması isti qa mə -
tində məqsədyönlü tədbirlərin daim
həyata keçirildiyini bildirib.

Daha sonra Rayon İcra Haki -
miy yətinin Başçısı Əhəd Abıyev
sakinlərin müraciətlərini ayrı-
ayrılıqda dinləyib.

Hər bir sakinin probleminə

diqqətlə yanaşan Əhəd Abıyev və -
tən daşların müraciətlərinin araş dı -
rıl ması və qaldırılan məsələlərin
qa nunvericiliyin tələblərinə uyğun
olaraq həllinə dair aidiyyəti qurum-
ların rəhbərlərinə tapşırıqlar verib.

Səyyar qəbulda sakinlərin

müraciəti əsasən kənd ərazisində
olan su keçidinin təmir olunması,
istismara yararsız vəziyyətə
düşmüş elektrik dirəklərinin və
naqillərinin dəyişdirilməsi, kəndə
təbii qaz xəttinin çəkilməsi, kənd
ümumi orta məktəbinin
pəncərələrinə şüşələrin salınması,
işlə təmin olunma və digər

məsələlərlə bağlı olmuşdur. Sakin-
lər tərəfindən qaldırılan məsələlərin
əksəriyyəti Rayon İcra Hakimiyyə-
tinin Başçısı Əhəd Abıyevin
müvafiq göstərişi ilə  yerindəcə həll
edilib, bəzi müraciətlərlə bağlı isə
aidiyyəti qurumlara tezliklə qısa

müddət ərzində həll edilməsi
tapşırılıb.

Sakinlər onların müraciətlərinə
baxılması üçün yaradılan yüksək
şəraitdən razılıq edərək göstərdiyi
ali diqqət və qayğıya görə
möhtərəm Prezident cənab İlham
Əliyevə öz minnətdarlıqlarını bildiri-
blər.

Tərtər rayonunda tikinti-quruculuq
və abadlıq işləri 2018-ci ilin doqquz
ayında davam etdirilib. Bu dövrdə 24
milyon 966,6 min manatlıq tikinti-
quraşdırma işləri aparılıb, 2726,4 min
manat dəyərində əsas fondlar isti-
fadəyə verilib.

Bu barədə Tərtər rayonunda 2018-
ci ilin doqquz ayının yekunlarına həsr
olunan hesabat yığıncağında məlumat
verilib. Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Müstəqim Məmmədovun
məruzəsində bildirilib ki, ilin doqquz
ayında rayonun sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsi, iqtisadiyy-
atın daha da möhkəmləndirilməsi,
infrastrukturun inkişaf etdirilməsi,
sahibkarlığın dəstəklənməsi, əhalinin
sosial-iqtisadi problemlərinin həlli və
yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırıl-
ması sahəsində tədbirlər uğurla davam
etdirilib.

Hesabat dövründə dövlət
başçısının Sərəncamına uyğun olaraq
Tərtər şəhərində 20 ədəd çoxmənzilli
yaşayış binasının fasad hissələri və
giriş blokları əsaslı təmir olunub,
həyətlərinə 48 min kvadratmetr asfalt
örtüyü salınıb. Tərtər şəhərinin Nicat
İsgəndərov, Nəriman Nərimanov və
Mehdi Hüseynzadə küçələrində
abadlıq və yenidənqurma, Heydər
Əliyev parkında əsaslı təmir işləri
aparılıb. Şəhər 6 nömrəli tam orta mək-
təb və Qazyan kənd ümumi orta mək-
təblərinin binaları, Seydimli kənd tam
orta məktəbin bir korpusu, Qaradağlı
kənd tam orta məktəbin 5 sinif otağı
əsaslı təmir olunub, Bayandur və
Poladlı kəndlərində modul tipli mək-
təblər istifadəyə verilib. Uzunluğu 21,5
kilometr olan Buruc-Güləbatlı-Xoruzlu-
Kəb i r l i -Bayandu r l u -Qaradağ l ı
kəndlərarası avtomobil yolu yenidən
qurulub, Tərtər-Hindarx avtomobil yol-
unun Tərtər rayonunun ərazisindən
keçən 21 kilometrlik hissəsinin əsaslı
təmirinə başlanılıb. Hazırda Olimpiya
İdman Kompleksinin, Xalça İstehsalı
Emalatxanasının, Bayraq muzeyinin

və 100 yerlik körpələr evi-uşaq
bağçasının tikintisi davam etdirilir.

Diqqətə çatdırılıb ki, ilin doqquz
ayında rayonda ümumi məhsul
buraxılışının həcmi 132,1 milyon
manat olub. Bütün maliyyə mənbələri
hesabına əsas kapitala 26 milyon
568,5 min manat investisiya yönəldilib.
363-ü daimi olmaqla, 2877 yeni iş yeri
açılıb.

Yığıncaqda qeyd olunub ki, cəbhə
bölgəsində yerləşən Tərtər rayonunda
aqrar sahənin inkişafı diqqət
mərkəzindədir. İlin doqquz ayında
kənd təsərrüfatı məhsulunun ümumi
həcmi əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nis-
bətən 1,9 faiz artaraq 54 milyon 465,5
manat təşkil edib. Onun 31 milyon 899
min manatı bitkiçilik, 22 milyon 566,4
manatı heyvandarlıq sahəsinin payına
düşür.

Cari ilin məhsulu üçün 26 min
108,5 hektar sahədə kənd təsərrüfatı
bitkiləri, o cümlədən 11 min 725,9 hek-
tarda dənli və dənli paxlalı, 5 min 603,9
hektarda texniki, 1 min 514,6 hektarda
kartof, tərəvəz və bostan, 7 min 264,1
hektarda yem bitkiləri əkilib. Bu
günədək 44 min 175,2 ton ton taxıl, 23
min ton şəkər çuğunduru, 3655,8 ton
günəbaxan, 530,2 ton dən üçün qarğı-
dalı, 39,8 ton lobya, 70,9 ton noxud,

5,5 ton darı,  5 min 463,6 ton kartof, 12
min 230,8 ton tərəvəz, 3766,8 ton
meyvə istehsal edilib.

Dövlət başçısının tapşırığına
uyğun olaraq, rayonda pambıqçılıq və
baramaçılıq inkişaf etdirilir. Belə ki, bu il
rayonda ötən illə müqayisədə 2,2 dəfə
çox olmaqla, 10 min 228,3 kiloqram
barama tədarük edilib, 3300 hektar
sahədə pambıq becərilib. Bu günə kimi

5011 ton pambıq yığılaraq təhvil ver-
ilibdir. Hazırda rayonda kənd təsərrü-
fatı məhsulları istehsalı, o cümlədən
pambıq yığımı davam edir.

Yığıncaqda təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət sahələrində həyata keçir-
ilən tədbirlərdən, əhalinin elektrik ener-
jisi, təbii qaz, içməli və təsərrüfat suyu
ilə təminatı istiqamətində görülən
işlərdən, vətəndaşların müraciətlərinə
baxılması və onların qəbulunun təşk-
ilindən ətraflı bəhs edilib.

Məruzə ətrafında Tərtər Dövlət
Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru
Mehman Babayev, Telekommu-
nikasiya qovşağının rəis əvəzi Bəhmən
Sadıqov, fermer Mütalib Rzayev,
Canyataq kənd İƏD üzrə nümayəndə
Bəkir Ağayev çıxış etdilər.

Məruzə və çıxışlarda uğurlarla
yanaşı, problemlər də sadalanıb,
onların həlli üçün təkliflər irəli sürülüb.

Zakir Fərəcov Latviya Respublikasının 
n ü m a y ə n d ə  h e y ə t i  i l ə  g ö r ü ş ü b

Latviyanın Azərbaycandakı səfiri Yuris Maklakovs və
Latviya yerli idarəetmə orqanlarının rəhbərləri Sumqayı-
ta səfər edib. 

Səfər çərçivəsində qonaqlar Sumqayıt şəhər İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Zakir Fərəcovla görüşüblər.

Zakir Fərəcov qonaqlara Sumqayıtın tarixi, sosial-iqti-
sadi inkişafı, sənaye potensialı, şəhərdə son illərdə həy-
ata keçirilən layihələr haqqında ətraflı məlumat verib.

Şəhər rəhbəri bildirib ki, Sumqayıtla dünyanın müx-
təlif şəhərləri arasında qardaşlıq və tərəfdaşlıq münasi-
bətləri mövcuddur və bu əlaqələr getdikcə inkişaf edir.
Qardaşlaşmış şəhərlərlə birgə müxtəlif sahələrdə layi-
hələr həyata keçirilir.

Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını bildirən səfir
Latviyanın Azərbaycandakı səfiri Yuris Maklakovs bildirib
ki, görüşdə iştirak edən şəhər rəhbərləri Sumqayıt şəhəri
ilə qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın
qurulmasında maraqlıdırlar.

İki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdiyini vurğulayan
səfir qeyd edib ki, Latviyanın paytaxtı Riqada "Azərbay-
can Ticarət Evi" açılıb və ilin sonunda Azərbaycanda
Latviya Ticarət Evi fəaliyyətə başlayacaq. Bu istiqamətdə
atılan addımlar iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin
genişləndirilməsi işinə öz töhfəsini verəcək.

Latviya Yerli İcra Orqanları İttifaqının sədri Galts
Kamiskisin Latviyada merlərin və bələdiyyələrin fəaliyyəti
barədə ətraflı məlumat verib. G.Kamiskis şəhərlər
arasında qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasından və təcrübə
mübadiləsinin əhəmiyyətindən danışıb.

Görüşdə iştirak edən digər şəhər bələdiyyələrinin
sədrləri Sumqayıtda ilk dəfə olduqlarını və şəhəri çox
bəyəndiklərini bildiriblər.

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər
ətrafında da geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

G ə n c ə d ə  
sahibkarlarla görüş olub

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi
Bayramov şəhərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlarla
görüşüb. O bildirib ki, görüş Prezident İlham Əliyevin
göstəriş və tapşırıqlarına uyğun olaraq keçirilir. Məqsəd
sahibkarların problemlərini öyrənmək və onların həlli yol-
larını tapmaqdır. 50-ə yaxın sahibkarın iştirak etdiyi
görüşdə bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Gəncə
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov
bildirib ki, sahibkarlığın inkişafına mane olan bütün fak-

torlar, xüsusi ilə də qanunsuz müdaxilələr aradan
qaldırılmalıdır. Həmçinin o qeyd edib ki, Gəncəyə xarici
investorların cəlb edilməsi və yeni iş yerlərinin açılması
prioritet istiqamətlərdən biridir. Sahibkarlar ümumi
məsələlərlə yanaşı fərdi  problemlərini dilə gətirib, müx-
təlif təkliflərlə çıxış ediblər. Görüşdə Gəncə sakibkarların
cəmiyyətinin yaradılması barədə razılığa gəlinib. 

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyət inin 
Başçısı Əhəd Abıyev vətəndaşları qəbul edib

Tərtərdə ilin doqquz ayında 24 milyon 966,6
min manatlıq tikinti-quraşdırma işləri aparılıb
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Əvvəli ötən saylarımızda
QARABAĞ ƏHVALATI

(1324-cü ilin səfər ayı—
1906-cı ilin mart ayı)

Ermənilərin Qarabağda törətdikləri
cinayətlər və qırğınlar haqqında hər gün
rus dövlət orqanlarına xəbər çatdırılsa da,
heç bir tədbir görmürdülər. Nəhayət,
Qarabağa bir neçə yüz silahlı kazak
göndərildi. Əvvəlcə Ağdama gələn bu
silahlı kazaklar ermənilərin fitvası ilə bura-
da müsəlmanlara qarşı ədalətsiz
hərəkətlərə yol verdiklərinə görə, böyük
qarışıqlıq əmələ gəldi. Kazakların silahsız
əhaliyə qarşı açdıqları atəş nəticəsində üç
nəfər adam qətlə yetirildi. Həkim Mirzə
Məhəmmədin oğlu Mirzə Mehdini də məs-
cidin qabağında dəstamaz aldığı yerdə
güllə ilə vurub öldürdülər.

Ağdam əhalisi hadisə ilə əlaqədar
yuxarı dövlət orqanlarına şikayət etdikdən
sonra hərbi qubernatoru oraya
göndərdilər. Qubernatorun Ağdama gəl-
didiyini bilən kimi camaat meydana
toplaşdı. Qubernator camaata müraciət
edərək dedi ki, ey müsəlmanlar, bizim
padşahımız sizdən çox razıdır. Siz
padşahın sağ gözü, kazaklar isə sol

gözləridir. Kazakların bu xətalarını
bağışlayın. Qarışıqlıq düşdüyündən səhv
ediblər. Hərbi qubernator müsəlmanlara
təskinlik verdikdən sonra Ağdama
gəlmiş kazakların bir neçə dəstəsini
ermənilərə qulaqburması vermək
üçün Tağ, Tuğ, Güney və Quzey Çar-
taz kəndlərinə göndərdi. Kazaklar bu
dörd kəndi tüfəng və top atəşinə tut-
dular və bir çox evlərə od vurub—
yandırdılar. Ermənilərin övrət-uşağı
ağlaya-ağlaya, çığıra-çığıra kazak-
lara yalvarırdılar. Kazaklar onların
yalvarmalarına baxmayaraq, evlərə
girib, əllərinə keçən pulu, qızılı,
gümüşü, daş- qaşı və başqa zinət
şeylərini qarət edir, qadınların və
qızların üstündə olan zinətləri qoparıb
aparırdılar. Evlərdə olan sandıqları
sındırıb içində olan təzə və köhnə
palazların hamısını götürüb
aparırdılar. Bir para şeyləri isə çıxarıb
bir-birinin üstünə yığaraq od vururdu-
lar. Gözəl erməni qız və qadınlarını
zorlayaraq ismətlərinə təcavüz
edirdilər. Bu əhvalat haqqında
Qalaya xəbər çatdıqdan sonra
ermənilər pul toplayıb dövlətin böyük-
lərinə teleqraf vuraraq kazakların
yaramaz işlərindən şikayət etdilər.

ƏLAVƏ: Kazaklar yuxarıda
göstərilən erməni kəndlərini dağı-
darkən bir evdən xeyli gümüş pul
tapılmışdı. Onlar bu pulların bir hissəsini
divana vermiş, bir hissəsini isə camaata
satmışdılar. Camaat elə bilmişdi ki, rus
puludur. Amma sonra məlum oldu ki,
həmin gümüş pullar Yaponiyada hazır-
lanıbmış. Həmin pullardan biri də mənim
(M. M. Nəvvab) əlimə düşmüşdü.
ERMƏNİLƏRİN PAXILLIĞI VƏ HİYLƏSİ

Yuxarıda göstərildiyi kimi, kazakların
Qarabağda ermənilərin başına gətirdiyi
müsibətlər və müsəlmanlara qarşı isə hör-
mətlə yanaşmaları erməniləri çox narahat
edirdi. Odur ki, ermənilər paxıllıqdan rahat
ola bilmir, onların başlarına gətirilmiş müsi-
bətlərə müsəlmanların da düçar olması və
kazaklar yanında hörmətlərini itirməsi
üçün tədbirlər tökürdülər. Neçə-neçə
erməni qımdatları yığışıb bu fikir ətrafında
baş partladırdılar. Xankəndində ermənilər
iki rus kişisinə və övrətlərinə üç yüz manat
pul verərək onlardan xahiş etdilər ki,

müsəlmanların da dövlət yanında müqəs-
sir olmaları üçün bir tədbir görsünlər, bizim
kimi kazaklar onların da mal-dövlətini qarət
etsin və qadınlarının ismətlərinə toxunsun-
lar.

Ruslar bu təklifi qəbul edərək
ermənilərin məqsədini həyata keçirmək
üçün övrətləri ilə arabaya minib Ağdama
yola düşdülər. Onlar iki bağın arasından
keçən yola çatanda birdən dad-fəryad
çəkdilər:

— Ay gəlin, müsəlmanlar bizi soydular,
əynimizdə, əlimizdə hər nə var idi, aldılar!
Bizi lüt etdilər!

Bu qərarla Ağdam hakiminin yanına
gəldilər. O, rus idi. Hakim gördü ki, bu dörd
nəfəri elə soyublar ki, əyinlərində alt pal-
tardan başqa bir şey qalmayıb. Hamısı
soyuqdan tir-tir əsirlər. Hakim
qəzəblənərək əhvalatı dərhal generala
yazmaq və müsəlmanları tənbeh etmək
istədi. Bu zaman müsəlman olan yasavul
osetin hakimin yanına daxil olaraq rusların
gəldiyi arabada axtarış aparmaq üçün
icazə istədi. Osetin hakimdən razılıq əldə
etdikdən sonra gəlib arabanın içindəki otu
o tərəf-bu tərəfə çəkib yoxlayanda gördü
ki, ruslar və onların övrətlərinin bütün pal-

tarları və çəkmələri otun altındadır.
Əhvalatdan xəbərdar olan hakim qey-
zlənərək həmin rusların və arabaçının

döyülməsi haqqında əmr verdi. Övrətlərə
isə dedi ki, bu saat doğrusunu deyin
görüm bu nə işdir, yoxsa sizi həbsxanaya
göndərəcəyəm. Matuşkalar dedilər ki, bizi
nə döyün, nə də həbsxanaya göndərin,
əhvalat belədir: Qımdatlar bizə üç yüz
manat pul verərək bu hiyləyə təhrik etdilər
ki, biz müsəlmanları belə bir əməllə
günahlandıraq və bunun nəticəsində ruslar
onları cəzalandırsınlar. Biz də bunu edə
bilmədik. Hiyləmizin üstü açıldı.

Müsəlmanlar onlara qarşı yönəldilmiş
bu hiylənin üstünü açdığına görə xeyli pul
yığıb həmin osetinə verdilər və böyük
təşəkkürlərini bildirdilər. Beləliklə,
ermənilərin növbəti hiyləsi faş olub, rüsvay
oldular. Ona görə də atalar deyib ki,
başqasına quyu qazanın özü düşər.
Yaxud, hər nə əkərsən, onu da biçərsən.
QAÇAQ ƏSGƏR XANIN ƏHVALATI

1324-cü ilin rəbiüs-sani ayında (may

1906) dövlətin icazəsi ilə köçəri tərəkəmə
müsəlman tayfaları çox rahatlıqla öz mal-
qoyunları ilə birlikdə gəlib Qalanın ətrafın-

dakı boş yerlərdə dayandılar. Bir gecə-
gündüz istirahət etdikdən və lazımi ərza-

qları aldıqdan sonra Qalada erməni
məhəlləsindən yuxarıdakı qapıdan
çıxıb, hər kəs öz yaylaqlarında olan
yerlərinə getdilər. Beləliklə, tərəkəmə
tayfaları bir-birinin ardınca əmin-
amanlıqla gəlib-gedirdilər.
Ermənilərdən də bunlara toxunmağa
heç kəs cürət etmirdi. Tərəkəmə tay-
falarının gəlib-getdiyi bir neçə gün
ərzində çoxlu şənliklər və alış-veriş
oldu.

Bir gün müsəlmanlar doqquz kəl
arabası dolu ərzağı Qalaya gətirib
sahibinə verdikdən sonra geri qayı-
darkən Ballıca kəndi yaxınlığında yolla
gedərkən 30-40 nəfər erməni qulduru
qəflətən arabaların üzərinə hücum
edərək arabaçıları əsir aldılar, ara-
balardan isə kəlləri açıb qabaqlarına
qatıb apardılar. Ermənilər hücum
edərkən arabaçılardan iki nəfəri isə
girov götürdülər. Silah gəzdirmək
qadağan olunduğuna görə, müsəl-
manların heç birində müdafiə olunmaq
üçün tüfəng və tapança yox idi. Qalaya
xəbər çatdıqdan sonra iş bilənlər tele-
qram vuraraq əhvalatı böyüklərə xəbər
verdilər. Ermənilər tutduqları doqquz
nəfər müsəlmanı əzab-əziyyətlə
kəndlərinə gətirərək orada öldürmək
istəyəndə camaat mane oldu. Sonra

həmin quldurlar tutduqları doqquz nəfəri
meşəyə gətirərək zülm və əzabla
öldürdülər.

Qaladan bir neçə nəfər erməni və
müsəlman tutulmuş doqquz nəfəri azad
etmək üçün həmin kəndə getdilər. Yerli
ermənilər bəhanə ilə guya gedib bir qədər
axtardıqdan sonra gəlib qalalılara
bildirdilər ki, onlar öldürülüblər. Bu əhvalat
hamıya böyük təsir etdi. Xüsusən çöllərdə
dolanan qaçaqlar bu əhvalatdan çox
qəzəbləndilər. Qaçaq dəstələrindən birinin
başçısı Əsgər xan öz yoldaşlarına bildirdi
ki, bu günahsız adamların qanına əvəz
almasam, namərdəm. Müsəlmanlar
dövlətin nəzərində müqəssir olmasın deyə
belə əməllərə yol vermirdik. İndi ki onlar
müqəssirdirlər, onların əvəzini çıxmalıyıq.

Əsgər xanın dəstəsi atlanaraq, Yevlax
yoluna gəldilər. Uzaqdan gördülər ki, bir
neçə dilican arabası gedir. Onlar dilican

arabalarına yaxınlaşaraq dayanmasını
əmr etdilər. Qorxudan o dəqiqə arabaları
dayandırdılar. 

Arabaları mühasirəyə alıb yoxlayarkən
gördülər ki, orada bir qız, üç gənc gəlin, bir
qoca övrət, 10 nəfər erməni, bir rus və bir
neçə müsəlman vardır.

Müsəlmanlara toxunuayıb, rusdan sual
etdilər:

— Bəlkə, sən də ermənisən?
Müsəlmanlar şəhadət verdilər ki, bu,

polyak tayfasındandır. Müsəlmanlarla Qal-
ada müştərək davacat dükanı açır. İndi
həmin dükan üçün davacat aparır. Əsgər
xan polyakdan üzrxahlıq edib, o biri ara-
balarda əyləşmiş erməniləri və övrətləri
əşyaları ilə birlikdə arabadan düşürüb öz
mənzillərinə gətirdilər. Ermənilər və
övrətlər qorxudan əsirdilər.

Qaçaq Əsgər xan üzünü ermənilərə
tutaraq dedi:

— Sizin ermənilərin namərdliklə tutub
başına-gözünə vura-vura olmazın
işgəncəsi və zülmü ilə apardığı doqquz
nəfər müsəlman da sizin kimi canlı, ev və
külfət sahibi idi. Məgər sizin içinizdə Allah-
dan qorxan və insaflı bir adam yoxdurmu
ki, bundan sonra belə əzazilliyə, rəzilliyə,

cinayətə, nahaq qanların tökülməsinə bais
olmağı və xalqın rahatlığını əlindən almağı
sizin quldur, binamus və namərd qımdat-
lara nəsihət etsin? İndi siz əyləşin, yeyib-
için və rahatlanın. Əgər ermənilərin
apardıqları 9 nəfər müsəlman salamatdır-
sa, siz də sağ və salamat öz əşyalarınızla
çıxıb evlərinizə gedəcəksiniz. Yox əgər
onlar öldürülmüş olsalar, siz də onların
dalınca gedəcəksiniz.

Nəhayət, bir neçə gündən sonra
məlum oldu ki, ermənilərin apardığı 9 nəfər
öldürülüb. Qaçaqlar da 10 nəfər ermənini
öldürüb dəfn etdilər. Övrətləri isə
saxladılar.
Q A R Ğ A B A Z A R  Ə H V A L A T I

Mirzə Hüseyn Cavad oğlu qarğabazarlı
mənimlə (M. M. Nəvvabla) üzbəüz oturub
bu əhvalatı özü nəql etdi. O, mənə danışdı
ki, ermənilərin müsəlman kəndlərində
törətdikləri vəhşilikləri eşidərkən biz
hövsələdən çıxdıq və Qarğabazar,
Qoçuəhmədli, Pirəhmədli, Qaragüllü və
başqa kəndlərdən cavanları və igid
döyüşçüləri toplayıb ermənilərin bu vəhşi-
liklərinin qarşısını almaq qərarına gəldik.
Biz silahlanıb erməni kəndlərinin üstünə
gedərkən xəbər gətirdilər ki, ermənilər
ətraf kəndləri boşaldıb hamısı mövqeyi
baxımından möhkəm və yaxşı mühafizəsi
olan Xırmancıq kəndinə toplaşıblar. Bütün
ətraf kəndlərin kişiləri və övrət-uşaqları da
Xırmancıqda cəmləşmişdilər. Ətrafdan
gələn ermənilər özləri ilə mal-dövlətlərini
də bu kəndə gətirmişdilər. Erməni
kəndlərinin üzərinə getməyə hazırlaşan
müsəlman dəstəsi Xırmancıq kəndinə
gələrək onu iki tərəfdən mühasirəyə
aldılar. Vəziyyəti belə görən ermənilərin bir
qismi o biri tərəfdən qaçmağa başladılar.
Bir qismi isə məxfi yerlərdə gizləndilər.
Müsəlman dəstəsi gözə görünən
ermənilərlə atışa-atışa kəndə daxil oldular. 

Bir neçə erməni öldürdükdən sonra
kənddə olan mal-dövlətdən qənimət kimi
götürüb özləri ilə geri qayıdanda me -
şələrdə gizlənmiş ermənilərlə atışmaları
oldu və müsəlmanların tamahkarlığı ucun-
dan bir neçə nəfər şəhid oldu. Mü səl -
manlar şəhidlərin meyidlərini özləri ilə
götürüb geri qayıtdılar.
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Ardı var
Сящифяни Щазырлады: Тащир Сцлейман

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman davasında kürd xalqının rolu
Mir Möhsün Nəvvab
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(Əvvəli ötən sayımızda)
Adana və Maraş bölgəsindən gətirilən

Türkmen göçer tayfaları Kürdüstan şəhər-
lərinə və ticarət əhəmiyyət kəsb edən yollar
üzərinə iskân etdirilər. Güclü Kethüdalığı
olan göçer Kürd tayfaları qərbdə Konya
Cihanbeyli, Ankara Polatlı, Haymana, Qulu
və Kırşehir bölgələrinə və cənubda
Rakka'ya zorla köçürülür. 

Xüsusilə Osmanlı Has bayrağı olan
şəhər və qəsəbələrdə mərkəzi rəhbərlik
güçlendirilir.1800'lerde alınan tədbirlər
Osmanlı Dövləti üçün kafi olmaz. İnzibati
nizamda yenilik hərəkət lərinə girişərlər. Bu
yeniliklərdə Qərbi Avropa dövlətlərinin
inkişafını model olaraq almağa çalışan
Osmanlı Dövləti, xüsusilə yüksələn və
güclənən dövlət olan Fransa Dövlət təşki-
latı nümunəsindən hərəkətlə mərkəzi inzi-
bati dövlət layihələrinə sarılır. Edilən yeni-
liklərin mərkəzdən uzaqda olan quberna-
torlar və idarəçilər tərəfindən də qəbul
edilməsi lazım olduğuna inanan II. Mah-
mud dövründə (1808-1839), Kürdistan'daki
Kürd Bəylik hökumətlərinə, Bayraqlarının
və Mirlik Aşiretleri təmizlik etmə cəhdlərinə
hərbi olaraq qərbdən şərqə doğru başlayır.
Osmanlı Dövləti hərbi hərəkətlər sonrası
Kürd muxtar idarələrin təmizliyi ilə birlikdə
yeni mərkəzi inzibati sistemləri Kürdüstan
da qüvvəyə qoymağa və yeni yerli idarələri
meydana gətirməyə çalışır. Bu qərarlar,
Kürdüstanda onlarla Kürd müqaviməti olan
döyüşlərə səbəb olur. * 7.Botan Beyliğinin
hərbi olaraq tasfiyesinden sonra Osmanlı
Dövləti 1847 də Diyarbakır mərkəzli
Kürdüstan Əyaləti qurar. Məqsəd dövlətin
yeni bir nizamını, bu status altında Kürdüs-
tanda örgütlemektir. Bu cəhd iyirmi il
davam edər. Sonra bu planlamada vəz
keçilər. Siyasi tərif olan "Kürdüstan" adı,
təkrar coğrafi bir ad olaraq istifadə edilər.
Daha sonrakı dövrlərdə bu ad yerinə böl-
gəyə "Şarki" tərifi getirildi.Hamidiye Alay-
ları, Yeni Mərkəzi İdarə və kürd Milliyetçil-
iğinin Doğuşu Kürd Bəylik Özerkliklerin
ilgası sonrası Osmanlı dövlətinin inkişaf
etdirdiyi müstəmləkəçi və ilhakçı tətbiqləri
deyilə bilər ki, yeni inzibati müstəmləkəçi
dövlət nizamın Kürdüstanda təmin edilməsi
üçün kafi olmaz.Özellikle Sultan II. Abdul-
həmid dövründə Kürdüstana yeni müdax-
ilələr təşkil edilir. 

Bunlardan biri Kürd sünni tayfaları
Hamidiye Alayları altında təşkil edilməsidir.
M.Ş. Lazarev, bu alayların quruluş səbəbini
belə açıqlayır: "Hamidiye Alayları ilə
Kürdləri Rusiya qarşısında güclü bir hərbi
sipər, İrana qarşı hücum vasitəsi vəziyyət-
inə gətirmə məqsədi yanında əhəmiyyətli
məqsədlərindən biri, Kürdləri Türk inzibati
mövqelərinin möhkəm nəzarəti altında
dayanmağa alıştırmaktı. Bununla birlikdə,
bu Hamidiye Alayları, xristian milli
azlıqların, xüsusilə də ermənilərin yüksələn
azadlıq hərəkətlərinə qarşı istifadə etmək
məqsədiylə qurulmuşdu. 

"* 8.Hamidiye Alayları sonrası izlənilən
inkişaflar, yeni Kürd milliyyətçisi olan aydın
qrupların oluşumuydu. Köhnə Kürd muxtar
quruluş verən Kürd hanedanlarının
uşaqları yeni Kürd milli aydınlarıydı. Onlar
bəy atalarının Osmanlı Dövlətinin müstəm-
ləkəçi siyasətlərinə və işğalçı cəhdlərinə
qarşı gəliş ları ilə böyümüş və gənclik-
lərində Orta-şərqdə inkişaf edən yeni mil-
liyyətçi fikirlər ilə tanışmışlardı. Bəylik və
xanədanlıq haqq mübarizəsi olaraq inkişaf
edən üsyanlar yeni milliyyətçi fikirlər ilə bir-
likdə 20 yüz ildə Kürdüstanda Kürd Prob-
leminin konkret olaraq ortaya çıxmasına
səbəb oldu. Bu tarixdən etibarən Kürdlərin
mərkəzi rəhbərliyə qarşı tələbləri və reak-
siyaları zamanla inkişaf edəcək olan Kürd
milli düşüncəsini meydana gətirdi. Bu per-
spektiv altında Kürd milli təşkilatları pros-
esin sonunda meydana gəlməyə başladı. 

Bu dövrdə yaranan Kürd Ziyalıların və
Bəylərinin liderliyində qurulan Kürdüstan
Teali Cəmiyyəti 30 dekabr 1918-ci ildə

İstanbulda qurulan və şərq ellərində
şöbələri açılan, avtonom bir Kürd dövləti
qurulmasını məqsəd qoyan önə çıxmış bir
cəmiyyətdə. Cəmiyyətin adı, "Kürdüstan
Yüksəlmə Dərnəyi" mənasını verməkdə idi.
Əslində 1. Dünya Döyüşündən məğlub
çıxan Osmanlı Dövləti, o sıra "Sevr müqav-
iləsi" (10 Avqust 1920) qərarlarını nəzərə
alaraq, meydana gələcək torpaq itkinlərini
güdərək, Kürd Milli Hərəkatına nəzarət

etmək üçün bu dərnəyin inkişafına əvvəllər
köməkçi olmuşdu. Təbii ki, bu vəziyyət kürd
aydınlarınca bilinmiyordu.Kürdistan Teali
Cəmiyyətinin qurucuları arasında diqqət ilə
araşdırılsa köhnə muxtar Kürd Bəylik
idarəçi ailələrin uşaqlarının olduğu görülər.
Dərnək qabaqcılları və üzvlərinin kimliksel
ailəvi xüsusiyyətləri, Kürd məsələsinin tar-
ihselliğine dəlalətdir. Kürdüstan Teali
Cəmiyyəti qurucu heyəti da belə bir ləqəbi
malikdir: Seyyid Abdulkadir Əfəndi, Hüseyn
Şükrü (Baban) Bəy, Dr. Məmməd Şükrü
(Səkbani) Bəy, Muhiddin Namik Bəy,
Babanzadə Hikmət bəy, Kâmran Ali
Bedirhan, Nəcməddin Hüseyn, Rəşid Ağa,
Kâdızade M. Şövqü, Arvasizâde Mehmet
Şefik, Mehmet Mihr, Emin Feyzi, Vanlı M.
Səlim Begi, Berzencizâde Abdülvahid, Dr .
Hamid Şakir, lav Rəşid, Dr. F. Berho,
Hakkarili Abdurrahim Rəhmi, Yemlekizâde
Əziz, Hetzanîzâde Kamal Fevzi.vs. Bu kəs-
lər köhnə Muxtar Kürd Bəylik idarələrinin
sahibləri olan ailələrdən gələn şəxslərdir. *
9.Osmanlı Dövləti və Türkiyə Dövləti ilə
Kürdlərin muxtariyyət Müzakereleri1.Dünya
Hərbindən məğlub ayrılan Osmanlı Dövləti,
avtonom rəhbərlik haqqında Sevr Andlaş-
masında ön görülən "Müstəqil Kürdüstan
Dövləti" meydana gəlməsinin qarşısını
almaq üçün son olaraq Kürdüstan Teali
Cəmiyyəti ilə əlaqələr qurur. 22.Aralık.1918
tarixində Hökumətdəki Azadlıq və İttifaq
Firqəsi və Kürdüstan Teali Cəmiyyəti
arasında anlaşma imzalanır. Bu müqaviləni
cəmiyyət adına Kürdüstan Teali Cəmiyyəti
Başçısı Seyyid Abdülkadir, üzvlərindən Sait
və Mehmet Ali, Osmanlı Dövləti Azadlıq və
İttifaq Təriqəti Hökuməti adından isə
Zeynel Abidin (Konya Mebusu), Vasif
(Qarasi mebusu) və Mustafa Səbri Əfəndi
imzalayır. Anlaşama lazımınca kürd əhal-
isinin daha sıx olduğu bölgələrdə İslam
xəlifəliyini və Osmanlı səltənətinə bağlı qal-
maları şərti Kurd avtonom bir rəhbərlik şəkli
tanınacaq. 

* 10. Lakin Osmanlı Dövləti adına ver-
ilən sözdə muxtariyyət andlaşması üçün bir
səy göstərilməyib, tabe ki.Benzer sözdə
muxtariyyət yanaşması, Kürdistan'daki
Kürd Teali Cəmiyyət şöbələrinin təmizliyi
üçün Osmanlı Dövlətinin gizlicə dəstəyi ilə
qurulan "Şərq-ı Müdafiə Hüquq Cəmiyyəti"
proqramında iştirak edər. Hətta M. Kamal
bu cəmiyyəti təşviq edər. Bu cəmiyyət
Kürdüstanda "Kurd muxtariyyət vəd edən
təbliğatları ilə Kürd bəylərinin və irəli gələn-
lərinin çoxunu M. Kamal onları aldadaraq

yanına çəkər. Osmanlı Dövlətini zamanla
xaricləyən və İstanbul Məclisinin daşınması
ilə yaradılan Ankara hökuməti, Osmanlı
Azadlıq və İttifaq Təriqəti kimi Kurd muxtar
rəhbərliklərdən yana olduğu yeni qəbul
etdiyi konstitusiya ilə qəbul edər. Bu mətnə   
görə Kurd; 

1. Məclisin qəbul etdiyi 20 Yanvar 1921
konstitusiyasının 10 və 11. maddələrində
iştirak edən qanunlara görə məhəlli

idarələrin muxtariyyət ön görülür. Necə M.
Kamal, İzmitdə 16-17 yanvar 1923-cü ildə
bu istiqamətdə düşüncələr ehtiva edən
bəyanat da tapılar. "Addım-addım bütün
məmləkətdə və geniş ölçüdə birbaşa xalq
təbəqələrinin əlaqədar və təsirli olduğu
'məhəlli idarələr' qurulması daxili və xarici
siyasətimizin gərəklərindəndir. Kürdlərin
oturduğu bölgələrdə isə, həm daxili siyasə-
timiz və həm də xarici siyasətimiz baxımın-
dan addım addım məhəlli bir idarə qurul-
masını zəruri bulmaktayız... 

Konstitusiya lazımınca onsuz da bir növ
yerli özerklikler meydana gələcək. O halda
hansı Livanın xalqı kürd isə, onlar öz özləri-
ni avtonom olaraq idarə edəcəklər
deməkdir... 

İndi TBMM həm kürdlərin həm də Türk-
lərin səlahiyyət sahibi vəkillərindən mey-
dana gəlmişdir və bu iki ünsür bütün
maraqlarını və müqəddəratını birleştir-
mişlerdir. Yəni onlar bilirlər ki, bu ortaq bir
şeydir. Ayrı bir sərhəd çəkməyə cəhd
etmək doğru ola bilməz. "Der. * 11.Nitekim
Ankara hökumətinin döyüş qalibi İttifaq
Dövlətləri ilə Lozanna müqaviləsi etməsi
nəticəsində Kurd muxtariyyət müzakirələri
da son tapar. Kürdüstan Lozanna müqav-
iləsi ilə artıq dörd parçaya bölünmüşdür.
Ankarada döyüş dövrünün təmsili olan 1.
Məclis paylanır. Yuxarıdan atamalı edilən
seçkilər nəticəsində yaradılan yeni məclis
ilə 1924 Konstitusiyası qəbul edilir. Bu kon-
stitusiyaya görə artıq Kürdüstan yoxdur,
Türkiyə vətəndaşı olan hər kəs Türkdür!
Yeni Türkiyə Dövləti, Kürdlərin Türkleşmesi
və bölgə idarəsinin hamısıyla mərkəzi
hökumətinin qənaət və rəhbərliyi üzərinə
formalaşmışdır. 

Açıqcası hər hansı bir status də yetir-
ilmədiyi üçün Kürdüstan və Kürdlər yox
sayılmıştır.22.02.2017 / Meleti-yenidən
düzenlendi.NOTLAR: 1-Ayşe Azad, "İdris-i
Bitlis: 'Mövlana' mı 'iblis' mi?" 30/09/2012 -
Radikal.2-Tac-üt Tevarih c.4.s.2503-Ayşe
Azad, "İdris-i Bitlis: 'Mövlana' mı 'iblis' mi?"
30/09/2012-Radikal.4- 1520-ci ildəki bir
Osmanlı sənədində, "Əyalət-i Diyarbekir"
başlığı altında 9 liva, bunların da altında 28
"Ekrad bayrağı" (Kürd bayrağı) sayılırdı.
1526-ci ilə aid bir sənəddə isə, "Diyarbekir
Vilayəti Livaları" başlığı altında əvvəl 10
Osmanlı bayrağı, sonra da Vilayət-i
Kürdüstan başlığı altında "Ekrad san-
caqları" deyilən 17 bayraq sayılmışdı.
Diyarbəkir əyaləti içindəki sancaqları 35 "i
keçdiyi; bunların 16 "sının Kadr hazırlığı

nizamına tabe klassik Osmanlı sancaqları
olduğu; qalanların isə "yurdluq-ocaklık" və
"hökumət" deyə də təsnif edilən muxtar
Kürd rəhbərliklə "Kürdüstan vilayəti livaları"
olduğu görülür. 1529 tarixinə görə isə
yuxarıdakı sancaklardan başqa Mosul,
Ane, Deyr-i Rahbe, Hasankeyf
bayraqlarının da Diyarbekir əyalətinə bağ-
landığını və beləcə Diyarbakırın Osmanlı
İmperatorluğunun ən böyük əyaləti halına
gəldiyini görmekteyiz.5- baxın. Kürd-
Osmanlı İttifaqının 500. Ildə əzbər Dokun-
mak- Şakir Epözdemir6- Kürdüstanda mux-
tar strukturlarda əvvəlki inzibati təmsil:
İDARƏETMƏ ƏDALƏT TƏHLÜKƏSİZLİK
YÖNETİCİHükümet Qazı-Yerli: Mir
tərəfindən təyin. Fərmanı Bəy-Mirémiran-
Sancak Qazı-Osmanlı Has bayraq tərəfind-
ən təyin. Fərmanı Sancakbeyi-
MirAşiretlerde və Böyük Kəndlərdə Naib-
Osmanlı Has bayraq tərəfindən təyin. Fər-
manı Kəthüda-Tayfa Reisi / Mir7- M.Ş.
Lazarev, "Kürdüstan və Kürd Problemi"
say. 151.8- Bu dövr sonrası Osmanlı
İmperatorluğun yeni siyasətinə reaksiya
olaraq zaman içində ortaya çıxan kürd
üsyanları tarixlərinə və yerlərinə görə belə
sıralana bilər: 1. Babanzadə Abdurrahman
Paşa üsyanı (1806-1808, Süleymaniyyə) 2.
Babanzadə Əhməd Paşa üsyanı (1812,
Süleymaniyyə) III. Zaza Aşiretleri Üsyanı
(1818-1820, Dersim) 1. Revanduz Yezidi
Üsyanı (1830-1833, Hakkari və ətrafı) 2.
Mir Məhəmməd Üsyanı (1832-1833,
Soran) 3. Kör Mehmet Paşa üsyanı (1830-
1833, Erbil, Mosul, Şirvan) VII. Garzan
Üsyanı (1839, Diyarbakır) VIII. Bedirhan
bəy Üsyanı (1843-1847, cızır-Botan,
Hakkari və ətrafı) VIII. Yəzdan İzzettin Şer
Üsyanı (1855, Bitlis) 1. Bedirhan Osman
Paşa üsyanı (1877-1878, Cizre və Midyat)
2. Şeyx Ubeydullah Üsyanı (1880, Hakkari
və Şəmdinli) XII. Emin Ali Bedirhan Üsyanı
(1889, Erzincan) 9- Şemdinan ailəsindən,
Şeyx Ubeydullah və ahfadı Seyyid
Abdulkadir (1851-1925), Qurucu prezident,
Şeyx Ubeydullahın oğlu; Seyyid Mehmet,
Şeyx Ubeydullahın oğlu; Seyyid Abdullah,
Şeyx Ubeydullahın nəvəsi; Seyyid Taha,
Şeyx Ubeydullahın torunu.Bedirhan Paşa
və ahfadı Mehmet Emin Əli (1851-1926),
Bedirhan Paşanın oğlu; Süreyya (1883-
1938), Mehmet Emin Əlinin oğlu; Cəladət
(1895-1951), Mehmet Emin Əlinin oğlu;
Kâmuran (1895-1978), Mehmet Emin Əlin-
in oğlu; Miqdad Mithad Əsvəd, Bedirhan
Paşanın oğlu; Bedirhanzade Mehmet Ali,
Bedirhan Paşanın oğlu; Bedirhanzade
Həsən Nuri, Bedirhan Paşanın oğlu; Abdur-
rahman, Bedirhan Paşanın oğlu; Bedirhan-
zade Murat Remzi, Bedirhan Paşanın oğlu,
Bələdiyyə köhnə Başmüfettişi; Halil Rami
Bəy, Bedirhan Paşanın oğlu, Malatya
Mutasarrıfı Xəlil; Asaf Bedirhan, Xəlil Rami
Beyin (Malatya mutasarrıfı Xəlil) oğlu;
Bedirhan Ali, Bedirhan Paşanın nəvəsi,
Homs köhnə Mutasarrıfı Mehmet Nəcib
Paşanın oğlu.Baban Aşiretinden; Baban-
zadə Şükrü (Şükrü Baban); Babanzadə
Mustafa Zehni Paşa, Hicaz köhnə quberna-
toru; Babanzadə Fuad Bəy; Babanzadə
Hikmət bəy; Babanzadə Əziz Bəy; Baban-
zadə Mahmud Bey.Aydın və Bürokratiya
zümrəsinə: 

Diyarbakırlı Cəmil Paşa Ailəsindən;
Əhməd Cemilpaşa, Əkrəm Cemilpaşa,
Kadri Cemilpaşa.Diğer bəzi üzvlər; Mevlan-
zade Rıfat, Əhməd Həmdi Paşa, Arva-
sizade Mehmet Şefik, Səid Molla, Yusuf
Ziya Koçoğlu, Mehmet Şükrü Səkbani
(1881-1960), Təqaüdçü Ferik Fuat Paşa,
Təqaüdçü Ferik Əhməd Həmdi Paşa.10-
Turan, Şərafəddin. "Türk İnqilab Tarixi-2" (
"Əksəriyyətlə kürd tayfalarının oturduğu
məmləkətlərdə siyasət cəhətdən İslam
xəlifəliyini və Osmanlı səltənətinə bağlı qal-
maq şərtiylə, bütün xalqın çoxluğu ilə
seçilən bir rəhbərliyin başçılığı altında mux-
tar bir rəhbərliyə sahib olacaq.") 11- Bakz.
Mustafa Kamal, Eskişehir-İzmit Konuş-
maları, 1923, Kaynak Yayınları, 1999,
s.103.
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Süleyman Rəhimov 1900-
cü ilin oktyabrında Zəngəzur
mahalının Qubadlı rayonu -
nun Əyin kəndində anadan
olmuşdur. İbtidai təhsilini iki -
si nifli rus məktəbində al -
mışdır. İlk təhsilini kənddə al -
mış, sonralar texni kum və ali
məktəb bitirmişdir. 1921-ci
ildə Xanlıq kəndində yeni
açılmış məktəbdə müəllim
işləməyə başla mışdır. Şuşa-
da pedaqoji kursda oxuduq-
dan sonra uzun müddət
Zəngəzur mahalının müxtəlif
rayonlarında müəllimlik et -
mişdir. 1928-ci ilin payızında
dostu Əli Vəliyevlə Bakıya
gələrək ADU-nun tarix fakül -
təsində təhsil almış, eyni
zamanda Qara şəhərdə iki -
növ  bəli savad kursunda yaşlı
fəhlələrə dərs demişdir.

Ədəbi fəaliyyətə 1930-cu
ildən başlayan Süleyman
Rəhimovun ilk əsəri "Şamo" -
dur. Bununla belə o 50 il bu
əsərinin üzərində işləmiş və
ona əla vələr etmişdir.

Süleyman Rəhimov 1939-
1940, 1944-1946 və 1954-
1958-ci illərdə Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin sədri ol -
muşdur. Azərbaycanın Laçın,
Samux, Şahbuz və Noraşen
rayonlarında rəhbər partiya
işlərində çalışmışdır (1934-
19 37). Azərbaycan K(b)P
Bakı şəhər komitəsində təbli -
ğat üzrə katib (1940-1941),
Azərbaycan K(b)P MK-da
təbliğat və təşviqat şöbəsinin
müdir müavini (1941-1944),
Azərbaycan Nazirlər Soveti
yanında Mədəni-Maarif İşləri
Ko mitəsinin sədri (1945-19 -
58) vəzifələrində işləmişdir.

Azərbaycan Jurnalistlər İt -
tifaqının "Qızıl qələm" müka -
fa tına (1972) layiq görül -
müşdür. Üç dəfə Lenin orleni
(1946, 1970, 1975), "Qırmızı
Əmək Bayrağı" (1959), "Şə -
rəf nişanı" (1942) ordenləri
və medallarla təltif edilmişdir,
1960-cı ildə xalq yazıçısı,
1975-ci ildə Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı adları almışdır.

1983-cü il oktyabrın 11-də
vəfat etmişdir.

Rəhimov Süleyman Hü -
seyn oğlu - nasir, 1938-ci il -
dən AYB-nın üzvü, Azərbay-
canın xalq yazıçısı (1960),
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
(1975).

Süleyman Rəhimov 1900-
cü ilin oktyabrında Zəngəzur
mahalının Qubadlı ray-
onunun Əyin kəndində
anadan olmuşdur. İbtidai təh-
silini ikisinifli rus məktəbində

almışdır. 1921-ci ildə Xanlıq
kəndində yeni açılmış mək-
təbdə müəllim işləməyə
başlamışdır. Şuşada pedaqo-
ji kursda oxuduqdan sonra
uzun müddət Zəngəzur
mahalının müxtəlif rayon-
larında müəllimlik etmişdir.

1928-ci ilin payızında
dostu Əli Vəliyevlə Bakıya
gələrək ADU-nun tarix
fakültəsində təhsil almış, eyni
zamanda Qaraşəhərdə iki -
növ bəli savad kursunda yaşlı
fəhlələrə dərs demişdir.

Ədəbi fəaliyyətə 1930-cu
ildən başlayan Süleyman
Rəhimovun ilk əsəri "Şa -
mo"dur. Bununla belə o 50 il
bu əsərinin üzərində işləmiş
və ona əlavələr etmişdir.

Süleyman Rəhimov 1939-
1940, 1944-1946 və 1954-
1958-ci illərdə Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin sədri
olmuşdur. Azərbaycanın La -
çın, Samux, Şahbuz və
Noraşen rayonlarında rəhbər
partiya işlərində çalışmışdır
(1934-1937). Azərbaycan
K(b)P Bakı şəhər komi -
təsində təbliğat üzrə katib
(1940-1941), Azərbaycan
K(b)P MK-da təbliğat və
təşviqat şöbəsinin müdir
müavini (1941-1944), Azər-
baycan Nazirlər Soveti yanın-
da Mə dəni-Maarif İşləri
Komitəsinin sədri (1945-
1958) vəzifələrində işləmiş -
dir. Azərbaycan Jurnalistlər
İttifaqının "Qızıl qələm" mü -
kafatına (1972) layiq görül -
müşdür. Üç dəfə Lenin orleni
(1946, 1970, 1975), "Qırmızı
Əmək Bayrağı" (1959), "Şə -
rəf nişanı" (1942) ordenləri
və medallarla təltif edilmişdir,
1960-cı ildə xalq yazıçısı,
1975-ci ildə Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı adları almışdır.

1983-cü il oktyabrın 11-də
vəfat etmişdir.

Şamo (I,II c. 1931, 1940),
Saçlı (1944)
“Ata və oğul “(1949)
“Mehman” (1953)
“Ana və abidəsi” (1967)
“Mahtəvan” (1968)
“Seçilmiş əsərləri” (üç cild-

də, 1968-1981)
“Ağbulaq dağlarında”
“Medalyon”
“Ötən günlər dəftərindən”
“Qafqaz qartalı”
“Qoşqar qızı”
“Aynalı”
“Qardaş qəbri”
“Su pərisi”
“Uğundu”
“Şamo” - xalq yazıçı Sü -

ley man Rəhimovun ro manı.
Ədəbi fəaliyyətə 1930-cu

ildən başlayan Süleyman
Rəhimovun ilk əsəri "Şa -
mo"dur. O "Şamo" ki, bütün
ömrü boyu onun üzərində
işləyib. Doğrudur, arada yeni
əsərlər də yazıb: "Aynalı",
"Qardaş qəbri", "Su pərisi",
"Uğundu" və sairə. Lakin
ədibin özü üçün də ən əziz
əsər "Şamo" olub. Düz əlli ilə
yaxın onun üzərində işlə -
məkdən doymayıb. Maraq -
lıdır ki, elə ilk çap əsəri də
"Şamo" dur. Böyük ədib tənqi-
di məqa lələrinin birində ya -
zırdı: "Yazı çılıq - istedad,
zəhmət, bir də cəsarətdir. Bu
cür olmasa, yazı çı olmaz.
Yazıçılıq əsl qəhrəmanlıqdır.
Həyatda qorxaqdan kişi çıx-
mayan kimi, yazıçılıqda da
qorxaqdan kişi yazıçı çıxa
bilməz. Yazıçılıq xarüqəladə
cəsarətdir".

"Şamo"dan söz düşmüş -
kən, yazıçı bu əsərini hə -
qiqətən çox sevirdi. Yaratdığı
qəhrəmana o qədər dərindən
bağlanmışdı ki, hətta övlad-
larından birinin adını Şamo
qoymuşdu. İnkaredil məz fak-
tdır ki, Süleyman Rəhimov
geniş nəfəsli, çox sanballı
yazıçı idi. Xalq həyatının
incəliklərinə dərindən bələ -
dliyi yaratdığı epik lövhələrə
canlılıq gətirmişdi.

Azərbaycan nəsrində Sü -
ley man Rəhimov əslində ro -
man-epopeya yaratmışdı.
Amma bugünün prizmasın-
dan bu əsərlərə diqqət ye -
tirəndə böyük yazıçıların da
zamanın təzyiqindən kənara
çıxa bilməməsi diqqət çəkir.
Süleyman Rəhimov seçdiyi
ədəbi qəhrəmanlara təkcə
istedadının deyil, həm də
dövrün prinsipləri əsa sında
yanaşmaq məcburiy yətində

olub. Ermənilərə qan uddu-
ran, milli mənafe uğrunda
savaşa qalxan, bu gün də
haqqında nəinki təkcə Zən -
gəzurda, bütövlükdə Azərbay-

canda danışılan qeyrtəli vətən
oğlunun - Sultan bəyin "Şa -
mo"da mənfi obraza
çevrilməsi dövrün tələbi idi.
Sovet quruluşu yazıçıdan
məhz əsl bəylərin üstündən
qara xətt çəkib guya xalq
içindən çıxmış süni qəhrəman
yaratmağı tələb edirdi. Buna
görə də Sultan bəylər xalqa
çox eybəcər şəkildə təqdim
edilir, süni surətdə uydurul-
muş obrazlar zirvəyə
qaldırılırdı. Bu ziddiyyətlərin
qovuşuğunda Süley man Rə -
hi movun xalqa bağlılığı, və tən
sevgisi onun bu əsərdə yeni
müsbət obrazlar yaratmasına
imkan verirdi. Süjet xətlərini
genişləndirmək, oxucunun
rəğbətini qazanmaq, bəlkə də
daha çox ədəbiyyatda əbədi
qalmaq üçün Süleyman Rəhi-
mov əgər bir tə rəf dən Lenin
ideyalarını alqış la yır dısa,
digər tərəfdən də milli kökə,
adət-ənənəyə sadiq, qorx-
maz, na muslu, cənga vər, oriji-
nal qadın obrazlarını qələ mə
alırdı. Çünki belə anaların bət-
nindən ancaq igid və mərdlər
doğula bilər. Milli şüura başqa
cür xidmət etmək mümkün
deyildi. Sü ley man Rəhimov

ədə biy yatı mızda təkcə
maraqlı yazıçı deyildi. O, həm
də milli hisslərlə yaşayıb-
yaradan böyük insan idi.
Dövrün ab-havası, sosial

həyat tərzi, sovet quruluşunun
qanun və diktələri yazıçının
yaradı cılığından təsirsiz
keçməyə bilməzdi. Çünki ötən
əsrin 20-ci illərindən başlayan
repressiyalar qara cay-
naqlarını Azərbaycanın hər
yerinə ilişdirmişdi. Fikir verin,
Şamo adi çoban oğlundan
məşhur inqilabçıya qədər bir
ömür yolu keçir. Guya haqq-
ədalət uğrunda mübarizəyə
qoşulur. Amma söykənəcəyi
nə olur - bolşeviklərin
müraciətləri. Cəngavər bir
igidin inandığı yanlışlıq onun
nakam ölümü, həlak olması
ilə nəticələnir. Müəllif əslində
qəh rəmanını öldürməyə də
bilərdi. Bəlkə də böyük sənət -
karımızın uzaqgörənliyi idi ki,
bütün çarpışmaların, inqil-
abların sonu uçurumdur,
məğlubiyyətdir. Fikir verin,
müsbət qəhrəmanlar - parti-
zanlar, inqilabçılar müxtəlif
vaxtlarda həlak olurlar. "Mənfi"
surətlər, məsələn, elə Sultan
bəy xaricə qaçır. Bunlar rəmzi
məna daşıyır və elə mətləblər
pıçıldayır ki, istər-istəməz Sü -
ley man Rəhimovu yenidən
tanımaq istəyirsən.

Tahir Süleyman

KÜRD XALQININ DƏYƏRLİ OĞLU, AZƏRBAYCAN
NƏSRİNİN QARTALI SÜLEYMAN HÜSEYN OĞLU
RƏHİMOVUN VƏFATINDAN 35 İL ÖTDÜ
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Peşmerge: Kerkük’teki 
yabancı güçler çekilsin

Peşmerge: Kerkük’teki yabancı güçler çekilsin-
Peşmerge Güçleri, Kerkük’teki yabancı güçlerin çekilme-
si gerektiğini belirtti. K24’e konuşan Batı Kerkük Cephesi
Komutanı Nuri Heme Ali, “Peşmerge Kerkük’e barışçıl bir
şekilde birbirini kabullenerek dönmeyi istiyor. Çünkü Pird-
e’de bulunmaları, buranın sınır olduğu anlamına gelmiy-
or. 140’ıncı maddenin uygulanmasını ve görev bölgeler-
imize dönmeyi talep ediyoruz” dedi.

Nuri Heme Ali, “Peşmerge, Kerkük ve çevresini koru-
muştur. Bu yüzden sadece Kürtler değil, diğer kesimler de
Peşmerge’nin dönüşünü talep etmeli. Kerkük’teki yabancı
güçler de kentten çekilmeli” ifadelerini kullandı.

16 Ekim 2017’de Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri,
Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) içindeki bir grubun
işbirliğiyle, başta Kerkük olmak üzere Kürdistan idaresi
dışındaki Kürdistani bölgeleri işgal etti. İşgal nedeniyle
çok sayıda vatandaş şehit düştü, onbinlercesi evlerini terk
etti. 20 Ekim’de Peşmerge, Pirde beldesinde İran destek-
li Haşdi Şabi milisleri ile Irak ordusunu sert şekilde
püskürttü.

Peşmerge Güçleri’nin olmadığı bölgelerde asayiş
sorunları yaşanıyor. Özellikle DAİŞ’in uyuyan hücreleri,
güvenlik boşluğundan yararlanarak zaman zaman
saldırılarda bulunuyor.  rupelanu.com
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S&P'den Türkiye iç in kötü 
haber:  İ ran yaptır ımlarıyla 
TL'deki değer kaybı sürecek

S&P'den Türkiye için kötü haber: İran yaptırımlarıyla
TL'deki değer kaybı sürecekUzmanlara göre ABD’nin İran
yaptırımlarının devreye girmesinin yansımaları,
dolar/TL'nin kaderini tayin edecek. Liranın değer kaybı
sürecek.

ABDli rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasının
ardından ABD ile ilişkilerin iyileşeceğine yönelik piyasalar-
da esen iyimser hava ile dolar/TL 5.55’e kadar geriledi.
Ancak bu iyimser havanın kalıcılığı konusunda endişeler
var. Dolar dün yine 5.60’ı aşarak yeniden yükseleceği
sinyallerini verdi. 

Uzmanlar, gelecek dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin
ne yönde şekilleneceğinin ve yaptırımlarla ilgili
gelişmelerin belirleyici olacağını söylüyor. Uluslararası
kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s ise
(S&P), Türkiye’nin dış kredi koşullarında bozulmaya karşı
kırılgan olduğunu kaydetti.

ABD-Türkiye ilişkilerinde Brunson gerilimi geride
kalırken, gözler Donald Trump yönetiminin 4 Kasım’dan
sonra başlayacak İran yaptırımlarına ve bu yaptırımların
Türkiye’ye olası etkileri ile Ankara’nın alacağı tutuma çevril-
di. Uzmanlar ABD’nin yaptırım tehdidi ortadan kalkmadan
piyasalardaki çalkantının dinmeyeceğini ve gelecek
dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceğinin ve
yaptırımlara yönelik gelişmelerin yön belirleyici olacağına
işaret ediyor. Capital Economics’ten ekonomist Jason
Tuvey, “Önümüzdeki dönemde TL’nin düşüş eğilimine
devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.          rupelanu.com

BasNews – Kürdistan Bölgesi
Güvenlik Konseyi Müsteşarı ve
PDK Politbüro Üyesi Mesrur
Barzani, seçim sonuçlarının resmi
açıklanaması ardından yayımladığı
mesajında, Kürdistan halkını
PDK’yi vatansever ve prensiplerine
bağlı bir parti olduğu ödüllendirdiği
için tebrik etti.

30 Eylül’de Kürdistan Parlamen-
tosu seçimlere gitmiş, dün Kürdis-
tan Bağımsız Yüksek Seçim
Komisyonu resmi seçim sonuçlarını
açıklamıştı.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik
Konseyi Müsteşarı ve PDK Polit-
büro Üyesi Mesrur Barzani, resmi
seçim sonuçlarının açıklanması
ardından resmi Twitter hesabından
bir mesaj yayımladı.

Mesrur Barzani mesajında
“Kürdistan halkını seçim
sonuçlarından ötürü tebrik ediyo-
rum. Sesiniz duyuldu; vatansever
ve prensiplerine bağlı bir parti
olduğu için PDK’yi ödüllendirdiniz”
ifadelerini  kullandı.

Barzani ayrıca gece gündüz
yorulmadan çalışan PDK’li gönüllü
kampanya timine teşekkür ederek

“Tüm çabalar daha iyi bir gelecek
içindi” dedi.

Resmi sonuçlara göre partilerin
aldıkları oy ve sandalye sayısı
şöyle:

Kürdistan Demokrat Partisi
(PDK): 688070 oy ve 45 sandalye

Kürdistan Yurtseverler Birliği
(YNK): 319912 oy ve  21 sandalye

Goran Hareketi (Değişim):
186903 oy ve 12 sandalye

Yeni Nesil: 127115 oy ve 8 san-
dalye

Kürdistan İslami Toplum Partisi
(Komal): 109494 oy ve 7 sandalye

Islah Koalisyonu: 79434 oy ve 5
sandalye

Serdem Listesi: 15581 oy ve 1
sandalye

Azadi: 8063 oy ve 1 sandalye
Kürdistan’da halk, 30 Eylül’de

sandık başına gitti.
Komisyonun verilerine göre, 29

siyasi parti ve koalisyondan 773
aday, 111 sandalyeli parlamento
için yarıştı.

Mustafa Özçelik: HDP’yle gerçekleşecek seçim
içerikli bir toplantıdan haberimiz yok!PAK Genel
Başkanı Mustafa Özçelik, HDP Eş Genel Başkanı Per-
vin Buldan’ın bahsettiği ‘Kürdistani partilerle ayın
20’sinde, yerel seçimlere dair ittifak gündemiyle
gerçekleşecek olan toplantı’dan haberdar olmadık-
larını söyledi.

Bilindiği gibi iki gün önce (17 Ekim) HDP Eşgenel
Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimlerinde ittifak
yapamadıkları Kürdistani partilerle yerel seçimlere dair
ittifakın görüşüleceği bir toplantı gerçekleştireceklerini
dile getirmişti.

Konuyla ilgili Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK)
Genel Başkanı Mustafa Özçelik Rûpela Nû’nun yönelt-
tiği soruya cevaben; HDP ile Kürdistani partiler arasın-
da ‘yerel seçim ittifakı’nın görüşüleceği bir toplantıdan
haberdar olmadıklarını söyledi.

RûpelaNû’nun: HDP ve Kürdistani partiler arasında
Pervin Buldan’ın bahs ettiği şekilde yerel seçimlerde
ittifakın ele alınacağı bir toplantı yapılacak mı?
sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

‘Davetiye gönderildi fakat ‘yerel seçimlerde ittifak’
davetiyenin içeriğinde yok’

“HDP ve Kürdistani Partiler arasında yerel seçimler
konulu bir toplantının yapılacağından PAK olarak
haberimiz yok.

Ama, HDP Eşgenel Başkanları Pervin Buldan ve
Sezai Temelli imzasıyla 17 Ekim 2018 günü benim
adıma gönderilen bir davetiye var. Bu davetiyede şöyle
deniliyor. ‘Kürdistani partilerin genel başkan ve liderleri
ile, son gelişmeler konusunda görüş alış verişinde
bulunmak ve gelecekteki siyasi ilişkilerin
güçlendirilmesi konusunda karşılıklı danışmak istiy-
oruz. Bu amaçla düzenleyeceğimiz yemekli toplantıya
katılımınız bizlere güç katacak, mutlu edecektir’.

Bildiğim kadarıyla bu davetiye diğer Kürdistani par-

tilere de gönderilmiş.
Evet; bize gelen davetiyenin içeriği bu şekilde. Ama

Pervin Buldan’ın basın açıklamasında dile getirdiği
toplantının içeriğinin davetiyede belirtilen toplantının
içeriği ile hiçbir alakası yoktur. Pervin Buldan basın

açıklamasında yerel seçimlerde ittifakın görüşüleceği
bir toplantıdan söz ediyor. PAK olarak bizim bu içerikte
bir toplantıdan haberimiz yok. Aldığımız davetiye
böylesi bir toplantı için değildir.

Ayrıca, 2019 Yerel seçimlerine dair PAK, tutumunu
kamuoyuyla paylaşmıştı. PAK, 2019 yerel seçimlerine
HÜDAPAR ve HDP dışında, Kürdistani siyasi partiler,
STK’lar ve toplumsal karşılığı olan etnik, dini, mezhep-
sel, sosyal şahsiyetlerin oluşturacakları Yurtsever,
Demokrat Bağımsız Adaylar Platformu olarak bağım-
sız adaylarla katılalım diyor.

HDP Eşgenel Başkanları’nın davetiyesini gönder-
miş oldukları toplantıya katılım konusunda da PAK
henüz kararını vermiş değil. 24 Haziran seçimlerinde
ittifakı sabote eden taraf olarak HDP henüz bugüne
kadar da bize ve Kürdistan kamuoyuna bu tutumu
hakkında herhangi bir izahatta bulunmamışken,
Kürdistani partiler HDP ile son sürece dair neyi
konuşacaklar?”                                   rupelanu.com

Doğu Kürdistan’ın Urmiye Eyaleti kırsalında İran
güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir
kolber hayatını kaybetti. Kürdistan İnsan Hakları ve
Demokrasi Derneği’nden yapılan açıklamaya göre
Doğu Kürdistan’ın Urmiye Vilayeti’nin Kuzey Kürdis-
tan’a sınır Sîlvana kasabasının Mirgever bölgesinde
İran güvenlik güçlerinin kolberlere ateş açtığı bildirildi.
Açılan ateş sonucu Urmiye’nin Hilicê köyü nüfusuna
kayıtlı Zekeriya Bekirî isimli kolber ağır yaralandı.
Yaralı kolberin daha sonra yaşamını yitirdiği kaydedildi

Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri ateş açarak-
en kolberlere uyarı yapmadı ve öldürülen Zekeriya
Bekirî  isimli kolberin yükü bulunmuyordu.    BasNews

Mesrur Barzani: Kürdistan halkı PDK'yi ödüllendirdi

Mustafa Özçelik: HDP’yle gerçekleşecek 
seçim içerikli bir toplantıdan haberimiz yok!

Urmiye - Bir kolber öldürüldü
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Çikas diçe di derbarê Rojhilata Firatê de helwesta
Rusya li himber Amerikayê tund dibe. Rusya îdia dike ku
, dê Amerika li gel HSD dewletek ne yasayî li deverê ava
bike. Awayak din ev tê wateya ku Amerika dixwaze li
Suriye dewletekî ya kurda ava bike. Heta Rusya hêjî li
pêş îdiayên mezin dike û dibêje, Amerika dixwaze Kur-
distana Mezin ava bike.Li suriye siyaseta Amerika tê
zanin, Amerika ji bo li suriye bimîne û xwedî gotin be, li
gel HSD kar dike û arikariya wan dike. Rusya  li dijê vê
yekêye û naxwaze Amerika li deverê xwedî bandor be.
Rusya hewl dide ku, HSD li gel rejimê bibe yek û YPG
bibe beşek ji hêzên rejima Suriye. Ji xwe di vê derbarê
de hevdîtin hene.Ji aliyek din siyaseta Tirkiye di vê der-
barê de gelekî girînge. Taybetî piştî azadkirina Keşe
Brunson dikare pêwendiyên Tirkiye û Amerika ber bi
başiyêvekî ve herin û heta radeyekê ji bo Rojhilatê Firatê
li hev bikin. Dema Tirkiye û Amerika ji bo statûya Minbicê
li hev bikin YPG ji deverê derdikeve. Niha îşaretên ku
dixweyê dê li hevhatinek navbera Amerika û Tirkiye de
pêkwerê.Ya ji hemûyê girîngtir, YPG beşek e ji PKKê û li
gora siyaseta PKKê tevdigere. Tu daxwaziyek wan ku
dewletekî avabikin tuneye û li dijê fikra dewletbûnê
ne.Dema mirov van tiştan hemûya ber bi çav digre rewş
behtir tevlîhev dixweyê. Lê eger hat û YPG yan jî aliyê
wan yê siyasî, ji siyaseta PKKê dûr bikeve û li gora mer-
cên li Rojavayê Kurdistanê tevbigerin û siyasetek nû

biafirînin, dê hingê bikaribin sûdê ji helwesta Amerika li
herêmê bigrin.Eger PYD xwe ji siyaseta PKKê dûr bêxe
û li gora mercên Kurdistana Rojava tevbigere û li gel
aliyên din yê siyasî û leşkerî yên Kurdistana Rojava wek
ENKSê hevkariyê bike û eniyek niştimanî ava bike,
şansê ku Kurd li suriye bibin cureyek yê dewletê gelektir
dibe.Lê heta siyaseta PYD girêdayê PKKê be Amerika jî
nikare li gel wan gavên cidî siyasî bavêje û her dê wan ji
bo hinek armancên leşkerî wek qertekî bi kar
bîne.Rastiya Kurda li Rojavayê Kurdistanê ewe ku ji dev
siyaseta girêdana rejima Esad berdin, di nava xwe de
hevpeymaniyekî ava bikin û ji bo mafên xwe yên rewa
tevbigerin. Dê hinge hêviyên mezin derkevin holê.Lê bi
syaseta PKKê Kurdistan çênabe…       rojevakurd.com

Gelo kurd li Rojavayê Kurdistanê dikarin bibin dewlet!

Mustafa Özçelik: Amedspor'a 
yapı lan saldır ıyı  kınıyoruz

Mustafa Özçelik: Amedspor'a yapılan saldırıyı kınıy-
oruzKürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Sayın
Mustafa Özçelik yayımladığı bir mesajla Amedspor'a

Sakaryaspor maçı öncesi, sırası ve sonrasında yapılan ırkçı
saldırılara yönelik bir mesaj yayımladı.

Mustafa Özçelik yayımladığı mesajda şu ifadelere yer
verdi:

"Amedspor'a yapılan saldırıyı kınıyoruz
Amedspor'a Sakarya'da yapılan saldırı Türkiye'deki Kürt

karşıtlığının, ötekileştirme ve linç kültürünün hangi tehlikeli
boyutlara vardırıldığının somut bir göstergesidir.

Yapılan saldırıyı kınıyoruz.
Her türlü şiddete ve sporun şoven saldırılara alet edilme-

sine hayır diyoruz.
Mustafa Özçelik, PAK Genel Başkanı"   rupelanu.com

Ruhani: 'ABD'nin hedefi 
İran'da rejim değişikliği'

Ruhani: 'ABD'nin hedefi İran'da rejim değişikliği'İran
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesinde nihai
hedefinin "rejim değişikliği" olduğunu öne sürdü.

Tahran Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış töreninde
yaptığı konuşmada Ruhani, ABD'nin İran'a karşı ekonomik
ve psikolojik savaş yürüttüğünü ifade etti. Ruhani, "ABD'nin
İran üzerindeki nihai hedefi rejim değişikliğidir. Bu hedefine
ulaşmak için ekonomik ve psikolojik savaş başlattı. Bir son-
raki merhale ise meşruiyet tartışmaları başlatmak ve rejimi
işlevsiz hale getirmektir." dedi. ABD'deki Donald Trump
yönetiminin tarihte benzeri görülmemiş şekilde bir İran düş-
manlığı yürüttüğünü dile getiren Ruhani, "Daha önceki
dönemlerde biri düşman olursa diğeri orta yolu takip ederdi.

Şu an ABD'yi yönetenler tarihte benzeri görülmemiş şekilde
bir İran düşmanlığı konusunda birlik olmuş durumdalar."
ifadelerini kullandı.

Kasım ayında ikinci yaptırım paketinin uygulamaya gire-
cek olmasının halkı ümitsizliğe sürüklememesi gerektiğini
vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, "Yakın gelecekte durum
daha kötü olabilir. Ama uzak gelecekte her şey çok daha iyi
olacaktır." şeklinde konuştu. ABD yönetimi, Başkan Trump'ın
8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90
gün sonra 7 Ağustos'ta devreye giren ilk aşama yaptırımlar-
la, İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli madenlere erişimini
yasaklarken yine bu ülkenin çelik, kömür, alüminyum ticareti
ile otomotiv vesivil havacılık sektörlerini de hedef aldı. Wash-
ington yönetiminin, 5 Kasım'da ikinci yaptırım paketini devr-
eye sokmasıyla İran petrol şirketlerine uluslararası kısıtla-
malar getirilecek.  rupelanu.com

Kürdistan Parlamento seçiminin 
k e s i n  s o n u ç l a r ı  a ç ı k l a n d ı

Kürdistan Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum
Komisyonu, parlamento seçimlerinin nihai sonuçlarını açık-
ladı. Resmi sonuçlara göre partilerin aldıkları oy ve sandalye
sayısı şöyle: Kürdistan Demokrat Partisi (PDK): 688070 oy
ve 45 sandalye, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK): 319912
oy ve  21 sandalye, Goran Hareketi (Değişim): 186903 oy ve
12 sandalye, Yeni Nesil: 127115 oy ve 8 sandalye, Kürdistan
İslami Toplum Partisi (Komal): 109494 oy ve 7 sandalye,
Islah Koalisyonu: 79434 oy ve 5 sandalye, Serdem Listesi:
15581 oy ve 1 sandalye, Azadi: 8063 oy ve 1 sandalye,
Kürdistan’da halk, 30 Eylül’de sandık başına gitti. Komisy-
onun verilerine göre, 29 siyasi parti ve koalisyondan 773
aday, 111 sandalyeli parlamento için yarıştı.          BasNews

22-28 Oktyabr, Cotmeh sal 2018
¹ 33 (438)8 DÎPLOMAT

PDK Kerkük-Germiyan Meclisi
Başkanı Kemal Kerkukî,  Pirdê
direnişin Peşmerge Güçleri’nin
kahramanlığı sayesinde Kürdistan
kazanımlarını korudu

BasNews’e Pirdê destanı
hakkında konuşan Batı Kerkük
Cephesi Peşmerge Güçleri eski
komutanı ve   PDK Kerkük-Ger-
miyan Meclisi Başkanı Kemal
Kerkûkî, “Pirdê savavaşında kahra-
manca ve yiğitçe savaştı. Onların
kahramanlığı sayesinde Kürdis-
tan’ın kazanımları korundu”
ifadelerini kullandı.

Pirdê savaşında Peşmerge Güç-
leri’ne komutanlık yapan Kemal
Kerkûkî, 16 Ekim ihaneti ile birlikte
Kerkük, Xurmatû ve Xaneqîn’i işgal
eden Irak güçlerinin tüm Kürdis-
tan’ın mirasını yok etmek için diş
bilediklerini belirterek, “Ancak
Peşmerge ve Kürdistan halkının
iradesi düşmanın dişlerini kırdı.
PDK’nin çelik iradeli Peşmergeleri
düşmana karşı zafer kazandı” dedi.  

Pirdê’de elde edilen zafer
sayesinde Sihêla, Telsiqof ve Zum-

mar’da da düşmana büyük darbeler
vurulduğunu belirten PDK’li Kemal
Kerkûkî,  “Pirdê savaşındaki

başarısı büyük bir moral ve inanç
yarattı. Bizim elimizdeki silahlar
karşımızdaki güçlerin elindeki
silahlara göre çok basit kalıyordu.
Ancak bizim de güçlü inancımız ve
irademiz vardı ” ifadelerini kullandı.

16 Ekim’de Kerkük, Xurmatû ve
Xaneqîn’ini işgal eden Irak güçleri
Erbil ve diğer Kürdistan Bölgesi

kentlerini işgal etmek üzere 20
Ekim’de Pirdê’ye harket etmişti.
Peşmerge Güçleri’nin direnişi
sayesinde Pirdê, Sihêla, Telsiqof ve
Zummar’da Irak güçleri
püskürtülmüştü.                BasNews

Eczacıbaşı: Türkiye kapanın içine girdiEczacıbaşı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı
Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

Eczacıbaşı Türkiye 'nin borç alarak büyümesini
sürdürmesinin mümkün olmadığını söyledi. Tecrübeli iş
insanı mali tabloyu değerlendirirken, " Türkiye bu kapanın
içine girdi. Bizim buradan çıkmamız lazım" diye konuştu.
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ecza-
cıbaşı CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’in sorularını
yanıtladı. Eczacıbaşı Türkiye ’nin borç alarak büyümesini
sürdürmesinin mümkün olmadığını söyledi. Tecrübeli iş
insanı mali tabloyu değerlendirirken, “ Türkiye bu kapanın
içine girdi. Bizim buradan çıkmamız lazım” diye konuştu.
İşte Eczacıbaşı’nın açıklamalarından satır başları:

Kurumsallık konusunda iyi ölçüde yol kat ettik ancak

tam anlamıyla yol kat ettik diyemiyorum. Aile bireyleri
yeteneklerine göre görev almalılar. Hataları kabul edip
paylaşmak çok önemli. Bir konu açıkça tartışılmazsa hata
kaçınılmazdır. Hep yanlış insanların göreve getirilmesi
yeterince denetlenmemesi ortaya çıkmış hatalardır. Yeter-
siz kişilerin göreve getirilmesi hata getirir.

Ekonomik ortamlardan etkileniyoruz ve en ince ayrın-
tısına kadar kontrol ediyoruz.

Türkiye bir Ortadoğu’nun bulanık bir sis perdesinin
arkasında görülmeye başlandı. Korkunç bir darbe girişimi
yaşadık. Türkiye’nin bir hikayesi var ama anlatılması lazım.
Dünyaya yeni bir hikaye sunmamız lazım.

Bu hikayenin mutlaka iletişimin iyi uygulanması lazım.
Geçmişteki başarıları kimse önemsemiyor. Teşvikler var
ama amaçları çok net olmuyor. Bence çok net bir sonuç
var ortada özel kesim kamu kesimi işbirliği sağlanmalıdır.
Hatalardan çabuk vazgeçilmelidir.

‘ENFLASYONDAN ÇOK KORKULMASI LAZIM’
Cari açık ekonomimizin kronik hastalığıdır.
Biz büyümemizi borç alarak sürdürmememiz mümkün

değildir. Türkiye bu kapanın içine girdi. Bizim buradan çık-
mamız lazım. Enflasyon çok korkulması lazım. Yüksek
enflasyonu on yıllarca yaşadık. Bu dönemlere kesinlikle
dönmememiz lazım. Bence hükümet tarafından doğru
kararlar alınıyor. Şirket indirimlerinin birlikte olması güzel
bir durum birliği gösteriyor. Bunların biraz daha uzun
vadeli, önlemler alınmalı…                             rupelanu.com

Kerkuki: Pirdê destanı sayesinde
Kürdistan'ın kazanımları korundu

Eczacıbaşı: Türkiye kapanın içine girdi
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Serok Barzanî di salvegera dastana 
P i r d ê  d e  p e y a m e k  b e l a v  k i r

Serok Barzanî di salvegera dastana Pirdê de
peyamek belav kir. Bi helkefta yekemîn salvegera

destana Pirdê, ku têda Pêşmergeyên qehremanên Kur-
distanê, şikest bi planekî mezina derekî û navxweyî anî û
Kurdistaniyan parast, Serok Barzanî, li peyamek da ku li
tora civakiya twiter ê hatiye belav kirin, ew salvegerê
bilind nirxand.

Eve jî naveroka wê peyamê ye: 20ê cotmehê, salveg-
era destana Pirdê bilind dinirxînîn.

Hezaran silav ji bo ruh û giyanê şehîdên wê destanê
û spas û pêzanîn ji bo wan qehremanên ku beşdarî
destana Pirdê bûn.  BasNews

Pêşmerge daxwaz dike hêzên 
Iraqî bi aştî ji Kerkûkê vekişin

Pêşmerge tekez dike, ew û pêkhateyên bajêr parêz-
vanên Kerkûkê ne û pêwîst e ew hêzên biyan ji Kerkûkê
vekişin. Berpirsê Eniya Rojavayê Kerkûkê Nûrî Heme Elî

ji K24ê re ragihand, Pêşmerge daxwaz dike bi aştî û
hevqebûlkirin vegere cihên xwe yên li Kerkûkê, ji ber
mana wan li Pirdê nayê wê wateyê ku ew sînor e, belkû
dixwazin madeya 140 a destûrê cibicî bikin.

Got jî, Pêşmerge berevaniyê li Kerkûk û derdora wê
dikir, pêwîst e ne ku tenê Kurd, pêkhateyên din jî
daxwaza vegera Pêşmege bikin û pêwîst e ew hêzên
biyanî ji bajêr vekişin. Piştî 16ê Cotmeha 2017an, Heşda
Şeibî bi hevkariya grûpeke ser bi aliyekî siyasî ve bajarê
kerkûkê û beşek ji navçeyên Kurdistanê dagîr kirin, ji ber
wê jî hejmarek ji welatiyan şehîd bû û hejmarek din jî
koçber bûn.  kurdistan24.net

Li Helebce dabeş kirina ava 
vexwarinê tê rawestandin

Rêveberiya Avê ya li Helebce ragehand ku, bi sedema
kêmbûna avê di cemê Sîrwan de dabeş kirina ava
vexwarinê li Helebce tê rawestandin. Rêveberiya Ava ya
Helebce îro 20.10.2018 li ser rûpela xwe ya fermî ya
Facebookê ragehand ku, , bi sedema kêmbûna avê di
cemê Sîrwan de dabeş kirina ava vexwarinê li Helebce tê
rawestandin. Rêveberiya Ava ya Helebce di daxuyaniya
xwe de da zanîn ku, kompaniya Sang Yong di dema
cîbecî kirina projeya xwe de wergerî hemîşeyî projekan
temam nekiribû, lê niha daku, temam bikin stafê xwe şan-
dine ser projeyê.

Amaje bi wê yekê kir ku, destpêkirina dabeşkirina ava
bendê li ser karê stafa Seng Yong û temam kirina karê
wane, lewma dabeş kirina avê tê rawestadin heta karê
wan bi dawî be.  BasNews

Serokwezîrê Herêma Kurdis-
tanê Nêçîrvan Barzanî di pey-
wendiyeke telefonî ligel Seroko-
marê Fransayê Emmanuel Macron
proseya siyasî ya Iraqê gotûbêj
kirin.

Malpera fermî ya hikûmeta
Herêma Kurdistanê belav kir ku, îro
Şemiyê 20.10.2018 herdu aliyan
behsa dawî pêşhate li ser proseya
siyasî ya Iraqê û pêkanîna kabineya
nû ya hikûmeta Iraqê kirin û serok
Macron tekezî li ser pêwîstiya beş-
dariya hemû aliyên Iraqî û bi taybet
jî aliyên Kurdistanî di proseya siyasî
û pêkanîna hikûmeta Iraqê de kir.

Ji aliyê xwe Nêçîrvan Barzanî jî
bo piştevaniya Fransayê li Herêma
Kurdistanê û Iraqê spasiya Macron
kir û herwiha bal kişand li ser wê
yekê ku aliyên siyasî yê Herêma
Kurdistanê dê beşdarê proseyasî û
hikûmeta nû ya Iraqê bibe û  hêvî kir
ku peywendiyên Fransa ligel Iraq û
Herêma Kurdistanê de di hemû

waran de berdewam bin.
Herwiha Nêçîrvan Barzanî

spasiya Serokomarê Fransayê kir
ku piştî bûyerên 16ê Cotmeha
2017ê roleke girîng û mezin bo

aramkirina û destpêkirina diyaloga
di navbera Hewlêr û Bexdayê de û
bo çareserkirina pirsgirêk û şikandi-
na dorpêçên li ser Herêma Kurdis-
tanê hebûye.                   BasNews

Li Bakurê Kurdistanê Partiyên
Kurdistanî û hevgirtiyên Partiya
Demokratîk a Gelan (HDP) biryar
dane ji bo ku Platforma Zimanê
Kurdî were avakirin xebateke
komîsyonê bimeşînin û di 29ê Cot-
mehê de jî dê di derbarê xebatên
dawî de dê daxuyaniyeke hevpar
bidin raya giştî.

Partiyên Kurdistanî yên Bakurê
Kurdistanê û hevgirtiyên Partiya
Demokratîk a Gelan (HDP) ji bo
pêşîlêgirtina pişaftinê û xedîlêder-
ketina zimanê Kurdî biryar dane ku
xebateke hevbeş di bin banê
kıomîsyonekê de bimeşînin.
Endamên komîsyonê balê dikêşin
ku zimanê kurdî li Bakurê Kurdis-
tanê di warê bikaranînê de di asteke
xeter de ye û ji bo ku di civakê de
hişmendiya bikaranîna zimanê
Kurdî pêş bikeve ew ê nexşerêyekê
deynin ber xwe. Yek ji beşdarên
komîsyonê Cîgirê Serokê Giştî Yê
Partiya Azadiya Kurdistan PAKê
Henîfî Tûran dibe êdî malbat tenê
navên bi Kurdî li zarokên xwe dikin
lê bi wan re bi kurdî naaxifin.

Cîgirê Serokê Giştî yê PAKê
Henîfî Tûran ji K24ê re got: "Malbat
navên bi Kurdî li zarokên xwe dikin

û heta 6 salî bi wan re bi Kurdî diax-
ifin. Lê piştî ku zarok diçin dibistanê
hînî tirkî dibin û di wê pêvajoyê de bi
dê û bavê xwe şerek biçuk dikin û

dê û bav teslîm dibin û êdî ew jî bi
tirkî diaxifin."

Beşdarên komîsyonê didin
zanîn yek ji armancên sereke ya
xebatên komisyona zimanê Kurdî
ew e ku zimanê Kurdî li Tirkiyeyê
bibe xwedî statu. Yek ji pêkhateyên
komîsyonê Partiya Demokratîk a
Gelan (HDP) ye û Parlementerê
HDPê yê Diyarbekir Îmam Taşçier
dibêje êdî divê li hember pişaftinê
helwesteke ciddî were nişandan.

Îmam Taşçier dibêje: "Li
Tirkiyeyê 25 milyon Kurd hene û
serokomar û serokwezîr jî hebûna
Kurdan qebûl dikin, dibêjin Kurd

birayên me ne. Lê dema were fer-
miyetê jî zimanê Kurdî qebûl nakin.
Divê zimanê Kurdî bikeve qada
fermî de ."

Biryar e ku Partiyên Kurdistanî
yên Bakurê Kurdistanê û Partiya
Demokratîk a Gelan (HDP) û hev-
girtiyên wê di 29ê Cotmehê de bi
daxuyaniyeke hevpar xebatên
komisyona zimanê Kurdî bigihînin
encamekê û Platforma Zimanê
Kurdî ava bikin.       kurdistan24.net

Îro bi minasebeta salvegera xiyaneta 16ê cotmehê, li
Hewlêr xwepêşandinek hate li darxistin. Di xwepêşan-
danê de dezgehên civaka sivîl amadebûn û li hember
xiyaneta 16ê cotmehê û dagir kirina Kerkûk û navçeyên
din ên Kurdistanê helwêstê xwe ragehandin û daxwaz
kirin, ku bi awayek bêalî lêkolîn û lêpirsîna bûyerê bê
kirin.Di xwepêşandanê de daxuyaniyek hat xwendin û hat
ragehand: ‘’Buyera 16ê cotmehê di demekê de ye ku
berevajî hemû yasayên kar pê tê kirin û yasayên
navnetewî bû. herwaha berevajî bû li gel destûra Iraqê ya
federal û tewaneke mezin bû. ji ber li gor destûrê nabe
artêş û hêzên çekdar di rikberiyên siyasî de beşdar bibin
û binpê kirinan bikin, lê mixabin di 16ê cotmehê de artêşa
Iraqê û milîsên heşdî şeibî tewan pêkanîn.’’Hewaha hat
gotin: ‘’Em di ji parlamentoya Iraqê daxwaz dikin ku binpê
kirinên ku berdewam dikin û herwaha hikûmeta Iraqê bi
awayên cuda helmetên ji kar dûrxistina berpirsên îdarî
yên li navçeyên cuda daye destpê kirin û li hemû wan
navçeyan jî proseya ereb kirinê dane destpê kirin û bi
hemû awayekî dijatiya gelê Kurdistanê tê kirin. Ji ber wê

jî wek erk û berpirsyariya xwe yên rêxistinên civakî sivîl
em daxwaz dikin;-Dawî li zulma li ser gele kurd bê anîn û
dawî bi helmeta dûrxistina kar a berpirsên îdarî bê anîn ku

piraniya wan jî kurd in.- Li gor destûrê Pêşmerge hêzeke
fermî û hatiye nasîn e. Em daxwaz dikin Pêşmerge veg-
ere Kerkûk, Şingal û hemû navçeyên din û bi awayek
hemû aliyan ve dever bên rêvebirin.- rakirina wan xalên
gumrikê yên ku ji aliyê hikûmeta Iraqê û milîsan ve hatine
danîn û bacê werdigrin û di navbera Hewlêr û Kerkûk û
hemû navçeyên din de hatine danîn.     rojevakurd.com

Nêçîrvan Barzanî û Macron
pêwendiyeke telefonî pêkanîn

Partiyên Kurdistanî û HDPê 
Platforma Zimanê Kurdî ava dikin

Li Hewlêr dijê dagirkirina Kerkûkê xwepêşandanek pêkhat
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Serokwezîr û serokê parlementoya 
I r a q ê  r e w ş a  d a w ê  d i n i r x î n i n

Di berdewamiya serdana xwe ya bo Bexdayê de,
Nêçîrvan Barzanî Serokwezîrê Herêma Kurdistanê,

roja 17.10.2018ê li bajarê Bexdayê, digel Mihemed
Helabusî serokê parlamentoya Îraqa federal civiya.Di
civînê de, xebatên ji bona pêkanîna kabîneya nû ya
hikûmeta Îraqê bi awayekî ku li gor hêvî û xwestekên
gelên Îraqê be, çareserkirina pirsgirêkan û xurtkirina
têkeliyên navbera Hewlêr û Bexdayê gotûbêj kirin.Her
du aliyan tekîd li ser giringiya beşdariya aliyên kurdis-
tanê bi awayekî çalak di rêvebirina dewlet û karnameya
hikûmeta nû ya Îraqê de kir ku pêwîste qonaxa bê li ser
bingeheke saxlem  ji bona bicîkirina hevbeşiya nişti-
manî be û hemû alî bi hevbeşî ji bona pêkanîna
hikûmeteke bihêz ku îstîqrara siyasî, xizmetgozarî û
parastina destkeftiyan be û bikaribe  berhingarî terorê
bibe.   rojevakurd.com

Ehmed Turk:  Emê dengê 
xwe bigihînin hemû cîhanê

Siyasetmedarê Kurd Ehmed Turk radigihîne, niha Kurd
di rewşeke aloz re derbas dibe, ji ber ku dewleta Tirkiyê
dixwaze dengê Kurd nemîne. Got jî, bandora zîndan û
qeyûman li ser Kurdan xirab e, lê bi paş ve venakişin.”

Ehmed Turk ji K24ê re got: “Di pêvajoyek gelekî
girîng, zehmet û alozî re derbas dibin. Îro dewleta Tirk
dixwaze dengê Kurd jinav bibe. Em jî dixwazin li hemberî
vê zulmê ji bo aştiyê, demokrasî û mafê gelê Kurd careke
din em dengê xwe bigihînin hemû dunyayê.” Got jî: “Heta
îro gelek berdêl hatin dan, lê em dixwazin siyaseteke
demokratîk ava bibe û li ser rexnê demokrastiyê siyasetê
bimeşînin, ew kêmasiyên ber hatine pêşiya me, em wan
di ber çav re derbas bikin û siyaseteke gelêrê bimeşînin,
armanca me ev e. Dizanin bandora zîndan û qeyûman li
ser Kurdan xirab e, lê gelê Kurd ji bo pêşeroja xwe bi paş
ve venakişin.” kurdistan24.net

Îro serê sibê seork Mesûd
Barzanî pêşwaziya nivîskar û
romanivîsê navdar yê Kurd Jan
Dost kir.

Di hevdîtinê de Jan Dost
xweşhaliya xwe bi hevdîtina Serok
Barzanî nîşan da û ragihand ku
niha hemû gel bi çavê hêviyê ve
temaşa Serok Barzanî dikin û ji bo
ewe hatiye guh li şîretên cenabê wî
bigre.

Jan Dost, destnivîseke dîwana
Melayê Cizîrî ku temenê wê 100
sale diyarî serok Barzanî kir.

Malpera fermî ya sero Barzanî
wiha nivîsand:

Serok Barzanî, destxweşî li Jan
Dost kir ji bo wê rola li warê çandî
da dîtiye û berhemên bihadar xis-
tiye rû.

Serok Barzanî bi kurtî dîroka li
ser xebat û qurbanîdana gelê me û
referandûm û 16 cotmehê û
destanên Pirdê û Sihêlayê behs kir
û ragihand: Dijminan bi dirêjahiya
dîrokê hemû şiyanên serbazî ji bo
têkşikandin û ji navbirina gelê me
terxan kirin û şikest anîn, niha kar li
ser şikandina îrade û nehiştina
bawer bi xwebûna cem take kesên
gelê me dikin û dixwazin wiha lê
bikin em xwe bi hêjayî azadiyê

nezanîn, mixabin li vir da jî hinek bi
navê rewşenbîr û aliyên siyasî,
bûne beşek ji wê planê û xizmeta
armancên dijminan dikin.

Serok Barzanî ronahî jî kir: Her

piştî zeftkirina ax û azadiya gelê
me, dehan sale rewşenbîrên nişti-
manperwer û azadîxwaz, rê
nedane kultur û çand û zimanê
Kurdî û hestê azadîxwaziyê ji nav
biçê, niha jî rola we yên nivîskar û
rewşenbîran ku li dûv rêbaza wan
bin û nehêlin dijmin li wê planê da
serkeftî bin.

Serok Barzanî her wiha ragi-
hand: Referandûm serkeftina

îradeya gelê Kurdistanê bû û sedî
93 yê gelê Kurdistanê piştevan bûn
û yekxistina îradeya azadîxwaziya
Kurdistanê bû li seranserê cîhanê.
Destanên Pirdê û Sihêla jî li 20 û

26ê cotmehê, werçerxaneke dîrokî
bûn û serkeftina azadîxwazî bû li
ser dagîrkarî û plangeriya derekî û
navxweyî da.

Serok Barzanî tekez jî kir ku
pêwîste hûn rewşenbîr vê peyamê
bi xort û lawên Kurdistanê bigihînin
ku pêwîste armancên wan yê
mezin hebê û baweriya wan jî wan
bi xwe hebê û paşaroja gelê xwe
hebê.                  avestakurd.net

Partiya Azadiya Kurdistanê
(PAK) bi boneya salek biser
berxwedana Pirdê ya Hêzên
Pêşmergeyên Kurdistanê
daxûyaniyek arasteyî raya giştî kir,
ku kopyeyek jê gihand K24.

Ev naveroka daxûyaniya PAKê

ye. Berxwedana Pirdê nîşana
îradeya xwedî lêderketina
destkeftîyên federe yên Herêma
Kurdistanê bû

Piştî di 16yê cotmeha 2017an
de Kerkûk careke din hate dagir
kirin, di roja 20ê cotmehê de Heşdî
Şahbî êrîş bir ser Pirdê û xwest

here Hewlêrê dagir bike, xwest
dawî li Sîstema Fderealî bîne. Lê
fermandar û pêşmergeyên qehre-
man bi berxwedaneke bir rûmet, ev
êrîş şikand. Berxwedana Pirdê,
xwedî lê derketina destkeftîên
federe yên li Başûrê Kurdistanê bû,

xedî lê derketina  pêşroja gelê Kur-
distanê  û îradeya referandûma
serxwebûnê bû.

Berxwedana Pirdê hemû plan û
startejîyên xêrnexwazên Kurdis-
tanê têk birine.

Piştî  Berxwedana Pirdê, du
kilîdên mezin ketiye destê gelê me

yê Başûrê Kurdistanê.
Kiliîda yekemin  ji %93yê ‘’belê’’

ya refernadûma serxwebûnê ye.
Kilîda  duyemîn jî ew e ku , êdî

ji dewletên cîhanê re ji xeynî
parastina destûra federalî ya Iraqê
û ji xeynî parastina destkeftiyên
Herêma Kurdistanê yên federalî tu
rêyeke din nemaye. Dewletên
cîhanê bêyî şik divê bibin garantorê
vê destûra federalî. Ev jî kilîdeke
xurt dixe destê gelê me yê Başûrê
Kurdistanê.

Di yekemîn salvegera
Berxwedana Pirdê de , em  hemû
fermandar û pêşmergeyên qehre-
man yên  ji Başûr û Rojhilatê Kur-
distanê , yên k udi  wê berxwedanê
de cîh girtine  careke din pîroz
dikin. Şehîdên xwe jî em bi giramî
bibîr tînin.

Em di yekemîn salvegera
Berxwedana Pirdê de, bangî hemû
partîyên Başûrê Kurdistanê dikin
da ku li ser bingehê hişmendîyeke
netewî û niştimanî, li  destkeftîyên
federalî yên Herêma Kurdistanê û li
îradeya referandûma serxwebûnê
xwedî derkevin.     kurdistan24.net

Ajansa nûçeyan a Sputnik a Rûsî di nûçeyek ya
xwe de dide xûyakirin ku, gelek ji çekdarên PKKê dev
ji PKKê berdidin û dikevin di nava  çekdarên Heşda
Şeibî de.

Li gora nûçeyê tê gotin ku, li Herêma Kurdistanê li
devera Şingalê hêjmarek zêde  çekdarên PKKê yên
êzidî tevlî hêza Heşda Şeibî ya bi navê Elnusrel Mubin
dibin. Piraniya van çekdaran jî jinin.

Fermandarê hêza Elnusrel Mubîn Seîd Hisên ji
Sputnîk re ragihandiye ku, ku tenê li wan heyamên
dawîn 100 endamên PKKê ku bi ser ‘Hêzên
Berxwedana Şingalê’ ve ne û piraniya wan endamên
jin in, derbasî nav wê hêza Heşda Şeibî bûne. Hêza
Elnusrel Mubîn, piranî ji endamên PKKê yên ezidî
pêktê û heta niha 330 endamên PKKê li xwe girtine.

Hukumeta Iraqê du rê dane pêşiya çekdarên PKKê
yên Şingalê, yan dê tevlî Artêşa Iraqê bibin yan jî dê
tevlî Heşda Şeibê bibin. Çekdarên PKKê xwestina tevlî
Heşda Şeibî bibin.

Piştî xiyaneta 16ê Cotmehê ya baskekî YNKê li
Kerkûkê ku beşeke mezin a Kurdistanê di encama wê
xiyanetê de hat dagirkirin, endamên PKKê yên li Şin-

galê jî ligel Heşda Şeibî tevgeriyan û ligel wan li dev-
era Şingalê bicih bûn.                       rojevakurd.com

Serok Barzanî pêşwaziya Jan Dost kir

PAK: Pirdê nîşana xwedîderketina Kurdistanê bû

Çekdarên PKKê tevlî Heşda Şeibî dibin

Malbata Bozan li Kobanî dixwaze 
YPG keça wan ya 16 salî vegerîne 

Malbata Bozan li Kobanî daxuyaniyek da û ragihand
ku keça wan ya 16 salî Uwêş, ji bo eskeriyê birine nava
YPJ.

Daxuyaniya bi navê Malbata Bozan li Kobanî birina
keça xwe dixe stûyê PYD û radigihîne ku Uwêş
Mihemed Bozan, sala 2002 ji dayîk bûye û ji gundê
Xerebîsana Rojhilat e.

Malbat di daxuyaniya xwe de bang li hemû rêx-
istinên mafên zarokan dike ku rê li ber çekdarkirina
zarokan bigirin û ji bo vegerandina keça wan ya 16 salî
bibin alîkar.  avestakurd.net
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Sefîn Dizeyî: Bexdayê pêşneyara 
Hewlêrê qebûl bikira dê naha 5 
mi lyar  dolar  dahata  wê heba!

Berdevkê fermî yê hikûmeta herêma Kurdistanê aşk-
era kir, ku heta naha hikûmeta Iraqê ya federal bersiva
pêşneyareke herêma Kurdistanê ya ji bo henardekirina
nefta Kerkûkê ya bi rêya boriya Kurdistanê ve nedaye û
ji ber wê jî 5 milyar dolar ji dest daye.

Berdevkê fermî yê hikûmeta herêma Kurdistanê
Sefîn Dizeyî ji BasNewsê re ragehand, li gel kabîneya
nû ya hikûmeta Iraqê, babeta henarde kirina nefta
Kerkûkê bi rêya boriyên Kurdistanê û gelek babetên din
jî dê guftûgo li ser bên kirin.   Herwaha got, berî naha di
kongreya aborî ya Davosê ya li Swîsrê de, serokwezîrê
herêma Kurdistanê pêşneyara henarde kirina nefta
Kerkûkê bi rêya boriya Kurdistanê ve, ji serokwezîrê
Iraqê Heyder Ebadî re kiribû, lê herçend pêşwazî li
pêşneyarê hate kirin jî, bi kiryarî bicîh nehat û eger
pêşneyar hatiba qebûl kirin wê demê heta naha Iraqê dê
5 milyar dolar dahat bidest xistiba.                  BasNews

HDP banga hevpeymaniyê 
li partiyên Kurdistanî dike

Pervîn Buldan li bajarê Diyabekirê axivî ji bo hilbijart-
inên şaredariyên herêmî daxwaza hevkariyê ji partiyên
Kurdistanî kir. Li gor Hevseroka HDPê êrîşên li dijî
şaredariyan û bicihkirina qeyûman, li dijî hemû Kurdan

êrîş e. Divê partiyên Kurdî li dijî zext û zordestiya
hikûmeta Tirkiyê bibin yek û bi hev re beşdarê hilbijarti-
nan bibin. Pervîn Buldan wiha axivî: “Êrîşên dijî
şaredariyan di heman demê de li dijî  hemû kurdan êrîş
e. Armanca qeyûman tenê bidestxistina şaredariyan nîn
e. Ew dixwazin dest deynin ser viyana Kurdan jî. Ji ber
vê yekê divê hemî partiyên Kurdî bibin yek û em bi hev
re beşdarê hilbijartinan bibin. Divê em hêzên xwe bikin
yek û bi hev re serbikevin. Gelê Kurd jî hêviya yekîtiyê ji
me dike. Divê em bizanin qeyûm ji bo tinekirin û redkiri-
na Kurdan hatin bicihkirin. Ji ber vê yekê ez banga
hevpeymaniyê li partiyên Kurdistanî yên li Diyarbekirê
dikim.”  kurdistan24.net

Li Kerkêk ê 3` DAÎŞ hatin kuştin

Serkirdeyetiya Hêzên Polîsa Federal ragihand li piştî
şerî di navbera Polîs û çeteyan de,3`DAÎŞ li Kerkûk ê
hatin kuştin. Polîsan aşkire kirin ku hersê çete bi kem-
berên bombekirî bû û wan dikarî 2`ji wan bigirtana û yê
sê jî xwe teqand.Her weha jêdereke ku ne xwast navê
xwe aşkire bike ragihand ku yek ji çeteyên ku hatine
kuştin di Rêxistin ê de bû û di nav kom ê ku hewêdane
ku zabiteke Kerkûk ê bikujin de beşdar bû.  PUKmedia

Duhok-KDP.info- Dostê gelê Kurd, ronakbîr û
dîroknivîsê Tirk Îsmaîl Beşikcî di salvegera xiyaneta
16ê Cotmeha 2017ê de dibêje, xiyaneta Kerkûkê
xiyaneteke mezin bû û birîneke mezin bû ji Kurdan re.

Îsmaîl Beşikcî di hevpeyvînekê de ligel malpera
KDP.info ragihand: “Di 16ê Cotmeha par de xiyanet
hat kirin, ku di encamê de çend navçe ji destê Kurdis-
tanê derketin û ji ber wê yekê Kurd birîndar in.”

Derbarê referanduma beriya 16ê Cotmehê jî Îsmaîl
Beşikcî wiha got: “Mafê giştpirsî û referandumê
mafekî rewa yê miletan e. Naskirin û vegera bo nêrîna
gelan yek ji bingehên sereke yên demokrasiyê,
referanduma Herêma Kurdistanê jî wisa rewa bû.
Pêwîst e gel û milet nêrîna xwe bi azadî bidin û nabe
rêgirî li nêrîna wan kirin. Encama referanduma Herê-
ma Kurdistanê pir erênî bû, ku piraniya xelkê Kurdis-
tanê daxwaza serxwebûnê kirin. Ew encam pir girîng
e û rola Serok Barzanî jî di wê proseyê de pir mezin
bû û cihê rêzê bû.”

Derbarê karesata 16ê Cotmehê wek xiyanet binav
dike û divêje, di wê rojê de Kurd û Kurdistan rastî
xiyaneteke pir mezin bûn û Kurd ji ber wê xiyanetê
rastî birîneke mezin bûne.

Wî nivîskarê mezin ê Tirk amaje bi wê yekê dike,
tevî ku Kurdan rûbereke berfiref ji axa xwe jidest dan
û niha di qonaxeke zehmet de ne, lê roja referanduma
25ê Îlona 2017 Kurd û xwediyê Kurdistanê diyar bûn.

Îsmaîl Beşikcî dibêje: “Pirsa Kurd û Kurdistanê
pirseke 100 salî ye, gerek zûtir ev pirs hatiba çare-
serkirin û beriya 100 salî dewleta Kurdan heba.”

Beşikçî wiha domand: “DAIŞ hevkêşeya siyasî li

Iraqê guhert û heta niha ew welat di rewşeke tije alozî
de derbas dibe. Lê DAIŞ û Heşda Şeibî 2 bela û derdê
serê Kurdan e. Ji bo ku metirsiya DAIŞ û Heşda Şeibî
li ser Kurdan nemîne divê hizrek di serê mirovê Kurd
de çêbibe ku zêdetir xwe rêxistî bike û bi awayekî

baştir kar ji bo pirsên xwe yên çarenivîsaz bike.”
Derbarê welatên derdorê jî Beşikçî dibêje: “Îran û

Tirkiye û Iraq û Sûriyê herdem dikarin li dijî Kurdan
destê xwe bidin hev, lê pêwîst e Kurd li dijî wan yek-
girtî û yekhelwêst bin.” Derbarê hilbijartinên Parla-
mentoya Kurdistanê jî ku PDK rêjeyeke mezin ji den-
gan tê de bidestve aniye, Îsmaîl Beşikçî dibêje, ew
dengê mezin ên PDKê nîşan e ku ew partî li ser rêya
rast diçe. portal.netewe.com

Greva birçîbûnê ya ji bo Efrînê li
pêş Konsolxaneya Tirkiyê li Kolnê
îro di roja pênçemîn de bidawî dibe
û biryar çalakvan ligel pêlîsa
Almanî nameya kamîpînê bigihînin
konsolê Tirkiyê. Çalakvanên Efrînê
û yên deverên din ên Rojavayê
Kurdistanê li dijî kiryarên revandin,
dizî û talanê yên ji aliyê grûpên
çekdar ên ser bi artêşa Tirkiyê ve li
Efrînê tên kirin, ji roja 16ê vê mehê
ve kampîneke greva birçîbûnê ya
bi navê “Em dimirin bo Efrîn bijî” li
pêş konsolxaneya Tirkiyê ya li
bajarê Koln a Almanyayê birê xis-
tine, biryar e îro jî demjimêr 16:00
bidaw bibe. Çalakvan Almas Xelîl
ku yek ji kesên ji 5 rojan ve di greva
birîçîbûnê de ye ji K24ê re ragi-
hand, ew di roja pêncemîn de bi
moraleke bilind çalakiya berdewam
dikin û bi dehan kesayetî û rêx-
istinên civaka sivîl û hin partiyên
Kurdistanî û Almanî jî ji bo pişte-
vanîkirinê serdana wan kirine.

Almas Xelîl da zanîn, ev 5 roj in
console Tirkiyê red dike nameya
kampîna greva birçîbûnê werbi-
gire, lê biryar e îro ew ligel polîsa

Almanî derbasî nava konsolxaneyê
bibin û nameya xwe radestî kon-
solxaneyê bikin.

Kampîna “Em dimirin bo Efrîn
bijî” ku ji roja 16ê Cotmehê ve li

bajarê Kolnê dest pê kiriye,
nameyekê ji bo konsolxanya
Tirkiyê amade kirine, tê de hatiye,
“Efrîn bûye qurbaniya lihevkirina
hêzên navdewletî û herêmî û
hevrêziya di navbera Tirkiye û rêjî-
ma Sûriyê û Îranê de. Li ser
hesabê milyonek welatiyên sivîl,
Tirkiyê dest bi operasyona “Şaxa

Zeytûnê” kir, di encamê de bi
sedan welatî şehîd û birîndar, bi
sed hezaran welatî derbider bûn û
bi hezaran jî welatî hatin girtin û
dibistan, cihên dîrokî, mizgeft û

jêrxaneya bajêr hatin rûxandin.
Herwiha di nameyê de hat,

“Hêzên Tirkiyê li Efrînê hemû
nirxên azadî, perensîpên dadw-
eriyê, parastina ewlehî û aramiyê û
mafên mirovan binpê dikin û ev
binpêkirin ji hemû cîhanê ve têne
xuyakirin û li pêş di çavên civaka
navdewlet dibin.”  kurdistan24.net

Fermandeyekî Pêşmerge yê Gorranê dibêje, eger
pêşmergeyan li Pirdê şer nekiriban dê Hewlêr ji aliyê
artêşa Iraqê ve hatiba girtin, eger li cihên din jî mîna
Pirdê şer hatiba kirin, Kerkûk nediket.

Berpirsê yekitiya pêşmergeyên qedîm ya Gorranê
şêx Kamil Nûrî ji BasNewsê re got, hêzên Pêşmerge
sê salan şerê DAIŞê kirin lê kesî nezanîn çawa di nav
du saetan de beşek mezin ji xaka Kurdistanê ji dest
dan. Yan jî kesî nezanî çawa li ser firotina Kerkûk û
deverên din rêkeftin hatiye kirin.

Şêx Kamil Nûrî her wiha got, hêzên Iraqî dixwastin
Hewlêrê jî bigirin lê hêzên Pêşmerge li Pirdê şerekî
mezin kirin û ew pilana wan pûç kirin. Berxwedana
Pirdê pêşveçûna hêzên Iraqî da sekinandin.

Wî pêşmergeyê Gorranê anî ziman ku ew çekên
ku di destê Pêşmerge de bûn li ba artêşa Iraqê jî

hebûn û got, lê tiştekî gelekî sosret e ku li Kerkûkê şer
nehat kirin. Eger li Kerkûkê jî mîna Pirdê şer hatiba
kirin Kerkûk nedihat girtin. Berovajî, eger Pêşmerge li
Pirdê şer nekiriba artêşa Iraqê bi hêsanî diçû nav
Hewlêrê.                                                    BasNews
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Îsmaîl Beşikcî: Karesata Kerkûkê xiyaneteke
mezin bû û birîneke mezin e ji Kurdan re! 

“Polîsa Almanî nameya çalakvanên
Efrînê digihîne konsolxaneya Tikiyê”

Pêşmergeyekî Gorran: Eger li Kerkûkê jî
mîna Pirdê şer hatiba kirin, Kerkûk nediket
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Gundê me mezin bû, xelkên têde
col bûn. Erê gundê eşîra Bûbilana
bû lê ji gelek eşîr û bavikên din jî,
dijiya xwe têde derbas dikirin wek:
Omeriya, Mihelmiya, Seyida, Bav-
filleha û Mehcira.. Evên dawî
(Mehcir), ji kû hatibûn, çi kes bûn,
me nizanîbû.. Digotin Mehcirên
welatê jorî ne; Hesena û heydera
ne, ji Bedlîsê, Wanê, Başqela, Mûşê
û Titwanê ne.. Kurdên resen bûn,
xizan û belengaz bûn, jiyana xwe di
hejarî û rebeniyê de derbas dikirin.. 

Ew malên Mehciran xwe bi xwe li

hev dibaniyan, pirsa halê hev dikirin,
ji hev re behsa welatê xwe dikirin,
pirsa mirovên xwe yên windayî ji hev
dikirin.. Dema ku dibihîstin yekî
mehcir li gundekî heye, xwe pêve
digîhandin; pirsa welatê wî, eşîra wî,
gundê wî û mehciriya wî dikirin.. Di
nav re jî, pirsa mirovên xwe yên ku
bi rê de ji wan veqetiyane û winda
bûne, ji wan dikirin.. Lê ew mehcirên
ku li koka xwe napirsin, ez ne bawer
im ku ew kurd in, ew ermeniyên ku di
nav mehcirên kurdan hatine Cizîrê û
bûne misilman..

Çima Mehcir bûn:
Wek ku diyar e cenga cîhanî a

yekemîn di sala 1914'an de destpê
kir ta sala 1918'an. Di vê cengê de
Osmanî bûn hevalên Almanan û
şerê Rûsa kirin.. Di sala 1914'an de
Osmaniyan an Ittîhadçiyan (Talaat,
Enwer, Cemal), bi navê (Cihada
Pîroz سدقملا داهجلا/), berê şêx û
oldarên kurdan dane şerê Rûsan û
gotina (Seferberlikê/ كلرب رفس), ji
wê salê ve hat meydanê.. 

Di roja 24'ê nîsana 1915'an de
Ittîhadçiyan frmana qirkirina
Ermeniyan deranîn, bi behana ku
doza Ermenistanê dikin. Wê fer-
manê ta dawiya cenga cîhanî ya
yekemîn 1918'an dirêj kir..  

Di havîna û payîza 1915'an de
artêşa Osmaniya bi serkêşiya Talaat
Paşa derbasî Bedlîs, Mûş û Wanê
bû û komkujiyên mezin anîn serê
ermeniyan.. Di encamê wan komku-
jiyan de melyon û nîvek ermenî
hatîn kuştin, yên mayî di çar
kenarên dinyayê de belav bûn. Sed
mixabin ku destên hin kurdên xeşîm,
nezan û çavgirtî di vê qirkirinê de
hebû. Ji rexekî din ve kurdan; çi kur-
manc û çi axa, beg û keyên Kurdan
gelek Ermenî di mal û gundên xwe
veşartin û ew ji qirkirina tirkan
parastin û nimûne pirin..

Sala Mehciran Sala 1916 ye. Di
bihara 1916'an de dema ku artêşa
Rûsî derbasî Bedlîsê, Başqela,
Mûşê û Wanê bû, ermeniyên ku
libexer didan û doza azadiya xwe
dikirin, alîkarî bi artêşa Rûsî re kirin
û di encam de bi hezaran ji kurdên

Wan, Mûşê, Bedlîsê, Başqela, Tit-
wanê, Başqela û Bazîdê hatin kuştin
û bi deh hezaran ji ber kuştinê, ji
warê bav û kalên xwe celî bûn û ber
bi başûr ve reviyan.. Tev mal û
milkên xwe li şûn xwe hiştin, berê
xwe dan oxirê û pişta xwe dan
felekî.. Nexasim ku çend mezintirîn
êlên kurdan di başûrî Kurdistanî de,
wek êla (Heyderan) bi serketiya Kor
Hisên Paşa û Emîn Axayê Heyderî,
êla (Hesenan) bi serketiya Hisên
Axayê Takorî û êla (Motkan) bi
serkêşiya Hacî Mûsa Begê, ser û

binî hev bûn, berê wan ket mişextî û
mehciriyê de.. Hêjaye gotinê ku her
êlek ji wan ji çend eşîran pêk dihat.. 

Di wê rev û mişextiya mirinê de,
gelek zarok, kalemêr û pîrejinên
wan ji birçîbûn, serme û nexweşiyan
mirin, gelek di ava geliyê Bedlîsê de
fetisîn û yên ku (Kevirê Biqul) der-
bas kirin, ew bi halekî perîşanî filitîn..
Ewên ku filitîn, di nav roj, meh û
salan re xwe bi Mîrdînê û Nisêbînê û
gelek herêmên kurdan yên din ve
gîhandin û dawî gelek ji wan li bajarê
Amûdê yê ku tekane bahar bû di
Beriya Mêrdînê de rawestiyan..
Paşê di nav gundên kurdên Rojava
de cîwar bûn.. Kurdên Rojava jî ji
wan re gotin: Mehcir. Gotina mehcir
bi tenê ji mişextiyên sala 1916'an re
tê gotin, yên di pey wan re hatin,
anku yên di pey serhildana Şêx
Seîd/1925'an, Araratê/1930'î, Der-
sim/1937'an de hatin, navê mehci-
ran li wan neyê kirin.. Mehcir an
Mihacir; gotinek Erebî ye, ji wan
kesên ku bi darê zorê ji warê bav û
kalên xwe hatine bidûr xistin tê
gotin. Ev gotin di rêka misilmantiyê
de derbasî ziman û ferhenga Kurdî
bûye û cih girtiye.

Ez zarok bûm carekê yekî mehcir
hat mala me, şekirê Ereba ji me re
anî bû. Ji bavê min re behsa
mehciriya xwe dikir û ji bavê min
xwest ku mala xwe bîne gund.. Piştî
ku mala xwe anî, her êvar dihat
odeyê, çîrok û stran digotin, xweş
zanîbû çîroka Memê Alan bi stranî
bibêje..  Ta roja îro malên mehciran
di piraniya gund û bajarên Cizîrê de
hene, ji Serê Kaniyê ta bi Eyndîw-
erê.. Ji sifir destpê kirin.. Gelek zor û
setem ji xwediyên gundan dîtin.. Di
encamê wê mehciriya bê xwedî û
Xwedan de, karîbûn cihê xwe bi
xurtî di nav civaka eşîrên Cizîrê de
ava bikin û çend gundên ku bi navê
gundên mehciran têne naskirin ava
bikin, wek gundê Xerab Esker, Tifle
û Selamûelêk.. Hem jî pişka wan di
gelek gundan de heye.. Di gelek
waran de li pêşiya xelkên cî xistine.
Wek nimûne; Dr. Ferhadê Eliyê
Mehcir yekemîn kompaniya çûn û

hatinê di navbera Qamişlo, Heleb,
Şam û Beyrûtê de bi navê (Dicle
Travel & Tourism) vekir.. Eliyê
Saadûnê Mehcir jî wek Dr. Ferhad
saziya (Zana Travel & Tourism)
damezirand.. Di warê bazirganiyê de
jî, gelek ji wan mehciran biser
ketine, wek Abdulrehmanê
Hemzeyê Mihacir.. Hina jî gazxane
vekirine, wek Ismetê Mihacir ku bi
payebûn û serbilindî navê gazx-
aneya xwe kiriye (Gazxaneya
Mihacir).. Zarokên gelekan ji wan
mehciran bûne bijîşk, parêzer,
endezyar û rolek baş di civaka kur-
dên Cizîrê de lîstine; çi di ware
civakî de û çi di warê siyasî de û dûrî
netewa xwe ya kurdî neketine..

Hejmara wan biqasî hejmara
mezintirîn eşîra Kurdî di Cizîrê de
heye. Tevî ku va 102 sal di ser
meciriya wan re derbas dibe, hêjî
li hev bi pirsin û wek eşîrekê ji
eşîrên herêmê li hev miqate ne; di
xêr û şerê hev de ne, alîkariya
hev dikin.. Piştî ku Hecî Erebê
Mihacir û Hecî Mihemedê Xeş-
man çûn ber dilovaniya Xwedê,
yên ku bi kar û barê tev mecirên
Cizîrê radibûn, Enwerê Hecî
Mihemedê Xeşman ketiye şûna
wan de. Enwer xortekî nûhatiye,
kezebşewitiyê mihacirên xwe ye.
Gelek navdarên mihaciran li gund
û bajarên Cizîrê hene, ne gereke
ez navê wan bînim ziman.

Belê bi min xweş e ku ez vê çîro-
ka hevdîtina du birayên mehcir yên
ku hev winda kiribûn, bi kurtî ji we re
bînim ziman: (Qasim, Kamil û
Helîme xwîşk û birayên hev bûn. Di
reva meciriyê de, dê û bavê wan li
Kevrê Biqul ji ber çavên wan winda
bûn. Di nav kerwanê mehciran re bi
halekî xerab xwe gîhandin bajrê
Nisêbînê.. Li Nisêbînê wan jî hev
winda kir, her yek ji wan di cihekî re
derket..   Û bîst sal derbas bûn.. Di
wan bîst salan de, her yek ji wan bi
hisreta saloxdanên yê din bû..
Birayê biçûk Kamil dibihîze ku yekî
mehcir bi navê Qasim li gundê Til
Erbîd e, nêzîkî Qamişlo.. Di rojek
biharî de xwe li gendê Til Erbîd
digire.. Dibîne komek zilamên gund
li ser bênderan rûniştî ne, xwe li wan
digire.. -Ew kesî ji wan nas nake û
ne ew wî nas dikin- Piştî silavê, pirsa
mala Qasimê Mehcir dike.. Qasimê
Mehcir jî di nav wan de ye.. Zilam jê
dipirsin; Ma tu Qasim nas dike? Li
wan vedigerîne; Na ez wî nas
nakim.. Qasim radibe ser xwe û jê re
dibêje; Ez Qasimê Mehcir im, kerem
bike, daxwaza xwe bêje.. Kamil ziq
lê mêze dike û jê re dibêje; Ez birayê
te Kamil im..! Dema wilo dibêje
Qasim di cihê xwe de dicemide..
Piştî kêlîkekê pirsa navê xwîşka xwe
jê dike.. Ew dibêje navê Xwîşka me
Helîme bû.. Qasim pirsek din jê dike
û jê re dibêje; Qava em biçûk bûn, te
bi çi navî bang li min dikir? Kamil lê
vegerand; Min digot Kaka.. Bi vê
gotina dawî re Qasim xwe zerkirê,
ew hembêz kir û bi ser halê hev de
giriyan.. Gundiyên li dor wan, ji kêfa
hevdîtina wan re tiving berdan..) Di
wî heyamê dagirkirina Cizîrê ji rex
Fransîzan ve, hilgirtina tivingê nor-
mal bû. Wêne: Ez û Mûsayê Hecî
Qasim in, yê ku bav û apê wî hev
winda kiribûn û hev naskirin, temenê
wî 82 sal in.

Konê Reş/ Qamişlo 17/10/2018

HDP:Di demeke nêzîk 
de Demîrtaş dê azad be

Partiya HDP ragihand ku hevserok ê HDP yê ber ê
Selah Dîn Demîrtaş dê di demeke nêzîk de bê serbest-
berdan. Parlamentoyê HDP Eyhan Bîlgan ji Çepe-

meniyên Kurdî re ragihand; Sizeya Dadgeha Mafên
Mirovan ya Ewropayê ji bo berdana hevserokê berê yê
HDPê Selahedîn Demîrtaş wê biryar bide, ji ber vê yekê
jî, berî ku Dadgeha Ewropî biryar bide, Hikûmeta Tirk dê
wî serbest berde.

Hêjay bîrxistinê ye ku Hevserokê HDPê Selahedîn
Demîrtaş bi hinceta têkiliya wî ligel PKK ji 2`salan ve di
girtîgehê de ye. PUKmedia

Pîra; 4 wezaret pişka kurda ye
Peyvdarê YNKê Sedî Ehmedî Pîra ragiahnd; 4

wezaret pişka kurda ye. Îro roja şemiyê 20-10-2018`an
de, di kongireyeke rojnamevaniyê de, peyvdarê femî yê
Yekîtiya Nîştimanî ya Kuridstanê Sedî Ehmedî Pîra ragi-
hand; pişka YNKê di hikûmeta nû ya Êraqê de, 2 wezîr in.

Îro roja şemiyê, peyvdarê fermî ya Yekîtiya Nîştimanî
ya Kuridstanê Sedî Ehmedî Pîra di kongireyeke rojnam-
vaniyê de, di derbarê pişka kurd li Bexdadê di hikûmeta
nû û ya YNKê de got; YNKê wê 1 wezîrî bi dest bixe eger
3 wezaret ya kurda be, lê dema ku pişka kurdan 4
weazaret bin, wê demê pişka YNKê dibin bi 2 wezaret. 

Hêjayî gotinê ye ku serok wezîrê nû ya Êraqê ku ji bo
pêkanîna hikûmeta nû ya Êraqê ji aliyê serokkomar Dr.
Berhem Salih ve hatiye bi erkkirin, ragiahndina
wezaretên xwe ji bo roja çarşemê paşvexistibû, ji ber ku
hinek aliyên siyasî nerazîbûn ku li gor xwe ew wezaretan
destnîşan bike.                                              PUKmedia

Biryara girtina 43 sendîke û 
rêxistinên Kerkûkê hat dayîn

Bi sedema
bibîranîna bûy-
erên 16ê Cot-
mehê, parêz-
garê bo
Kerkûkê hatiye
sepandin, bir-
yara girtina 43
sendîke û rêx-
istinan li Kerkûkê dide. Peymanêrê K24ê li Kerkûkê da
zanîn, bi sedema ku çalakvanên Kerkûkê bi niyar bûn îro
bi salvegera bûyerên 16ê Cotmehê man bigirin, parêz-
garê bo Kerkûkê hatiye sepandin Rakan Seîd ji bilî
rêgirtin li çalakiyan, biryar da hemû ew sendîke û rêx-
istinên Kurdî ku hejmara wan 43 sendîka û rêxistin in
bigire û dest jî dane ser baregehên wan û wan bike
baregehên leşkerî. Ji aliyekî din ve, malpera fermî ya
PDKê li ser zarê Peyvdarê Encûmena Serkirdatiya PDKê
li Kerkûk – Germiyan Ednan Kerkûkî nivîsî: “Ji bilî
baregehên Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK)
baregeha tevahiya rêxistin û sendîkeyên aliyê din hatine
girtin.” Ednan Kerkûkî amaje bi wê jî da, hêzên Iraqî çûne
baregeha Yekîtiya Mamosteyên Kurdistanê û daxwaz ji
wan kirine ji sendîkeyê derkevin û radestî Yekîtiya
Mamosteyên Iraqê bikin.                        rojevakurd.com

Mehcir Kî Ne û Çima Mehcir Bûne?
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Hevpeymaniya Bîna bo BasNewsê: 
Wezareta Darayî bo PDKê tê dayîn

Hevpeymaniya Bîna bi serokatiya Hadî Amirî û Nûrî
Malikî ew aliyê di hikûmeta Adil Ebdulmehdî wezareta
darayî werbigre aşkere kir. Perlementarê hevpeymaniya
Bîna Hamid Mûsewî ji BasNewsê re ragehand ku, li gor

zanyariyan wezareta darayî ji PDKê re tê dayîn, herwiha
hevpeymaniya Bîna piştgiriya hemû wan wezîran dike ku,
ji aliyê Adil Ebdulmehdî de têne destnîşan kirin.

Perlementarê hevpeymaniya Bîna Hamid Mûsewî da
zanîn ku, kutleyên siyasî di nava Parlamentoyê d navê
wezîrên xwe destnîşan kirin li benda Adil Ebdulmehdî
mane ku, hikûmetê nû rabgehîne. Çavdêrên siyasî
dibînin ku, roja 23.10.2018 Adil Ebdulmehdî hikûmeta nû
pêşkêşî parlamentoyê bike.  BasNews

DAIŞê 6 girtiyên bajarê Siweyda azad kirin
Rewangeha Sûrî ya Mafê Mirovan ragehand ku, rêxistina

DAIŞê 6 girtiyên bajarê Siweyîda beramber azad kirina hej-
marek jinên DAIŞê li cem rejîma Sûriyê azad kirin. Rêveberê

rewangeha Sûrî ya Mafê Mirovan Ramî Ebdulrehman ji Frans
Press re ragehand ku, derengiya şeva borî rêxistina DAIŞê
du jin û 4 zarok li gor rêkeftinekê li gel rejîma Sûriyê azad
kirin. Ebdulrehman da zanîn ku, li gor rêkeftina rejîma Sûriyê
bi rêxistina DAIŞê dê ew girtiyên li cem DAIŞê ku, berî niha li
bajarê Siweyîda hatibûn revandin beramber 60 jijnên DAIŞê
li cem rejîma Sûriyê li gel 27 milyon dolar bêne azad kirin.
Çekdarên DAIŞê di 25ê Tîrmeha borî de êrîşî bajarê Siweyî-
da kir, di encam de 250 kes hatin kuştin û hejmarek jin û
zarok ji aliyê DAIŞê ve hatin revandin.  BasNews

Î b r a h î m  G U Ç L U
Di sala 2017an de ji bona kur-

dên her çar parçeyan û kurdên
dinyayê du rojên dîrokî hatin holê û
rojevê.

Rojek, di 25ê îlonê de hat
rojevê, ev roja ji bona Kurdistaniyan
roja şayiyê bû.

Rojek jî, di 16ê  Cotmehê
2018an de hat rojevê, ev roja jî,roja
şînê û reş û tarî . Roja xiyanetê û
xençer li dilê Kurdistanê Kerkukê
xistin bû.

ROJA ŞAYIYÊ: ROJA
REFERANDÛMA SERXEWBÛNA

KURDİSTANÊ Û JI DEWLETA
KURDİSTANÊ RE “ERÊ”

GOTIN…
Meha îlonê ji bona kurdan

rojeke pîroz e. Li Kurdistanê du
qewimandinên dîrokî di meha îlonê
de hatin holê. Bûyera dîrokî ya
yekemîn, di îlona 1961an de, bi
Şoreşa Milî ya Îlonê, di bin
pêşengiya Serok Mele Mistefa
Barzanî û PDKê de dest pê kir.
Encama vê  şoreşa milî ya pîroz,
Kurdistaniyan li Kurdistanê di
çarçeweya otonomiyê de bûn
desthilatdar û serwer.

Piştîruxandina Otonomiya Kur-
distanê (1925), Şoreşa milî
domand. Şerê Kendavê ya
Yekemîn û Duyemîn di herêmê de û
di Kurdistanê de guhertinên bingehî
anîn rojevê. Kurdistan bû herêmeke
azad û federe. Bi piştgiriya Kurdis-
tanê, di sala 2005an de Iraq jî bû
dewleteke federal û Kurdistan bû
dewleta federe.

Hezar mixabin ereb ji bona ku ji
nîjadperestî û neteweperestiya teng
xelas nebûn, ji bona dewleteke fed-
eral û demokrat xebat nekirin. Loma
jî Serok Barzanî û desthilatdariya
Kurdistanê biryara serxwebûnê û
dewleta Kurdistanê dan. Ji bona ku
ev biryara bibe biryara Kurdis-
taniyan, biryara referandûma
serxwebûna Kurdistanê wergirtin.
Referandûma serxwebûna Kurdis-
tanê di 25ê îlona 2017an de hat li
darxistin. Li Kurdistanê bi awayekî
siyasî û demokratîk û aşaitîxwazî
Şoreşa Milî ya Siyasî qewimî. Kur-
distaniyan bi %93 dengan, biryara
dewletavakirinê dan. Ev biryara, bir-
yareke dîrokî bû. Roja Şoreşa Milî a
Siyasî bû. Loma jî li hemû parçeyên
Kurdistanê, di nav kurdên dinyayê
de bû roja şayiyê.  Lewra ji bona
dewleta Kurdistanê rê vekir û pêva-
joyê dest pê kir.

ROJA ŞÎNÊ Û REŞ Û TARÎ:
ROJA XIYANETÊ Û XENÇER Lİ
DILÊ KURDISTANÊ KERKUKÊ

XISTIN…
Beriya Referandûma serxwebû-

na Kurdistanê, çar dewletên
kolonyalîst, hêzên navneteweyî (di
serî de jî Emerîkayê) ji referandûmê
re eciziya xwe diyar kirin. Gotin ku
divê li Başûrê Kurdistanê Serok
Barzanî û desthilatdariya Kurdis-
tanê dev ji referandûma serxebûna
Kurdistan ber din û referandûnê
paşve bixin. Serok Barzanî û

desthilatdariya Kurdistanê ev
daxwazan qebûl nekirin, bi qerar-
darî referandûma serxwebûna Kur-
distanê li darxistin. Kurdistaniyan jî
ruyê wan spî kir, piştgiriya xwe li
hemberî êrişên dewletên
kolonyalîst û hêzên navneteweyî
diyar kirin.

Dema ku referandûma serxwe-
bûna Kurdistanê bi serkeftı derbas
bû, Kurdistaniyan biryaran dewle-
tavakirinê dan, dewletên kolonyalîst
gelek eciz bûn. Ji bona pêşeroja
xwe tirsiyan. Ji bona pêşiya dewle-
ta Kurdistanê bigrin, ketin nav
hewildanên gelek qirêj û xeter.
Planên xûrt çêkirin. Li Kurdistanê jî,
ji bona xwe li heval û hevalbendan
geriya. Ew amade kirin.

Ev amadekariya dewletên
kolonyalîst û hêzên navneteweyî,
20 rojan domand. Piştî 20 rojan di
21ê Cotmeha 2017an êrîşa leşkerı
dest pê kir. Grûba Xiyanetê ya di
nav YNKê de, PKK û Goranê;
hêzên navneteweyî Îngiltereyê û
Emerîkayê ji dewletên kolonyalîst
re piştgirî kirin, bûn sedem ku
Kerkuk û gelek deverên Kurdistanê
îşgal bibin..

Serok Barzanî û desthilatdariya
Kurdistanê ji bona ku şerê navxwe
dernekeve nikarîn şer bikin; pêşiya
vê îşgalê bigrin;    dest û lingên wan
hatin girêdan.

Ev roja, ji bona kurdan li her çar
parçeyan bû roja şînê, bû roja reş û
tarî. Xençer li dilê Kurdistanê û
Kerkukê hat xistin. Ji wê rojê vir ve
dilê Kurdistanê xwîn dibe. Kurdis-
tanî di nav şînê de ne. Heta ku
Kerkuk ji îşgalê xelas nebe, Dewle-
ta Kurdistanê ava nebe, ew şîna dê
dom bike.

DIVÊ KU EM HÊZÊN
NAVNETEWEYÎ YÊN JI

NETEWEYA KURD RE XIYANET
KIRINE, BAŞ NAS BIKIN…
Neteweya kurd, Kurdistaniyan

bes bi êrîşên dewletên kolonyalîst û
bi xiyanetên hûndir wenda  nekir; di
hemandem de bi êriş û piştgiriya
hêzên navnet eweyî ji dewletên
kolonyalîst re jî wenda kir. Nikarî
dewleta xwe ava bike.

Hêz û dewletên navneteweyî,
piştî şerê Cîhanî yê 1emîn bi pêk-
nenaîna Peymana Sewrê, di Ser-
hildanên milî yên Kurdistanê de ji
dewletên kolonyalîst re alîkarî kir-
inê, piştî Şerê Cîhanî yê 2emîn de
di ruxandina Komara Kurdistanê ya
Mehabadê de, di sala 1975an de di
têkbirina Otonomiya Kurdistanê de
xiyenat li Kurdistanê û Kurdis-
tanişyan kirin.

Di dawî de jî piştî referandûma
serxwebûna Kurdistanê ji dewletên
koolonyalîst re alîkarî kirin. Bûn
sedem ku Kerkuk û gelek deverên
din yên Kurdistanê bên îşgal kirin.

Loma divê em hêzên
navneteweyî baş nas bikin. Di
pêwendiyên xwe yên navneteweyî
de gorî wê naskirinê, tevbigerin.

DIVÊ EM NETEWEYÊN YEK-
BÛYÎ BAŞ NAS BIKIN KU KUR-

DAN TEMSÎL NAKE…
Neteweyên Yekbûyî xwe wek

dezgeheke ku hemû neteweyan
temsîl dike, ji bona berjewendiya
hemû neteweyan tevdigere, diyar
dike. Wûsa jî tê nas kirin û tê
nasandin.

Lê hezar mixabin, Neteweyên
Yekbûyî hiç wextekê berjewendiya
neteweya kurd û Kurdistaniyan

neparast. Loma jî mirov nikare bibê-
je ku Neteweyên Yekbûyî neteweya
kurd û Kurdistaniyan temsîl dike.

Neteweyên Yekbûyî di encamaa
referandûma serxwebûna Kurdis-
tanê û di îşgala Kerkûk û gelek dev-
erên din yên Kurdistanê di ezmunê
de me.

Neteweya Kurd û Kurdistaniyan
bi riyeke gelek demokraîk û aşi-
tiyane, bi riya referandûmê biryar
da ku dewleta xwe ava bike. Hezar
mixabin Neteweyên Yekbûyî ji ev
biryara pîroz ya Neteweya Kurd û
Kurdistaniyan re xwedî dernekert.
Li dijî êrişên dewletên kolonyalîst û
îşgala Kerkukê bêdeng ma.

Lê tê zanîn ku Neteweyên Yek-
bûyî li Yekîtiya Sovyetan, li
Yûgoslavyayê û li gelek deverên din
ji refertandûmna neteweyan re
xwedî derket, dewletbûna gelek
neteweyan “erê” kir.

Carek din derket holê, ku
Neteweyên Yekbûyî neteweya kurd
û Kurdisyaniyan temsîl nake. Divê
neteweya kurd û Kurdistanî vê yekê
û ev pozîsyona Neteweyên Yekbûyî
baş nas bike, gor vê siyaset û hel-
westa xwe diyar bike. Tu dem ji
Neteweyên Yekbûyî re baweriya
xwe nîşan nede. Her dem
Neteweyên Yekbûyî rexne bike.

DIVÊ KES Û GRÛBA
XIYANETÊ ÊN KURD BAŞ NAS

BIKE. DIVÊ EW DADGEH Û CİZA
BIBIN…

İşgala Kerkuk û deverên din yên
Kurdistanê bû sedem ku pêşiya
dewletavakirina Kurdistanê bê
girtin. Li hemberî neteweya kurd û
Kurdistaniyan, ji vê mezintir xiyanet
neba. Tê zanîn ku di demên bûhûrî
de jî, ji neteweya kurd û Kurdistanê
re xiyanet hatiye kirin. Lê ev xiyane-
ta dawî, xiyaneta mezintir e.

Loma jî divê ev xiyaneta bê ciza
kirin. Ew kes û hêzên ku ev xiyane-
ta mezin ya sedsala 21an kirine,
bên nas kirin, bên dageh kirin û ciza
kirin.

DIVÊ JI BONA KURDIS-
TANIYAN STRATEJIYA SEREKE:

KERKUK JI ÎŞGALÊ XELAS
KIRIN, PÊVAJOYA DEWLETA

KURDISTANÊ DEST BÊ KIRIN,
BE…

Baş tê zanîn û îlima siyası û
jiyana civatan diyar dike ku her dem
heman stratejî nayên meşandin.
Stratejî, gor demê, gor şertan, gor
konjonturê, gor şertên navneteweyî
tên gûhertin.

Di vê merheleyê de stratejiya
sereke li Başûrê Kurdistanê divê
rizgarina Kerkuk û deverên din yên
Kurdistanê ku hatine îşgal kirin;
pêvajoya dewlet avakirinê meşan-
dine..

DIVÊ JI BONA KERKUKÊ
ÎŞGALÊ XELAS KİRİN, AVKIRINA
DEWLETA KURDISTANÊ, JI
SEROK MESÛD BARZANÎ Û PAR-
TİYA WÎ PIŞTGIRÎ BÊ KIRIN…

Ji bona ku ev stratejiya sereke
bê meşandin, divê hemû kurd ji
Serok Barzanî û Partiya wî re xwedî
derkevin. Lewra nûha ew ji ev
stratejiya sereke re bi qerardarî
xwedî derdikevin.

Kurdistaniya di hilbijartina giştî
ya Iraqê û Kurdistanê de ev pişt-
giriya xwe nîşan dan. Bi vê pişt-
giriyê Kurdistaniyan diyar kirin ku
stretajiya wan ya sereke çi ye.

Amed, 19. 10. 2018

Li Kurdistanê Roja Şahiyê; Roja Şînê û  Roja Reş û Tarî…

Xiyaneta 16ê cotmehê û YNK
Ji berî salekî wek îro bajarê Kerkûkê ji aliyê hêzên Iraqê

û Milîsên Şîe ve hate dagirkirin. Mixabin hinek aliyên siyasî
yê Kurdistanê hevkarî li gel Milîsên Şîe kirin û Kerkûk û hinek
deverên din ên Kurdistanê hatin dakirkirin. Di medya Kurdî û
axavtinên siyaseta Kurdistanî de hat xûyakirin ku, grubek di
nava YNKê de bi serokatiya kurê Celal Talabanî Bafil Tala-
banî ev xiyanet kirine û hiştine Kerkûk bê dagirkirin.Herkesî
Pafil Talabanî tawanbar kir, li himber van tawanbarîyê Pafil

Talabanî li ser kanalak televizyonê da xûyakirin ku, ne bi serê
xwe lihevhatin li gel Heşda Şeibê kiriye û got ku, hinek
berpirsên PKKê û Goranê jî ev lihevhatina li gel Heşda Şeibî
îmze kirine.Lê li himber vê jî her hate gotin ku “grubek di
nava YNKê de“ xiyanet kiriye. Heta demekî berpirsên YNKê
wek Kusret Resul û Şêx Cefer jî ev yek digotan.Lê salek li
ser vê bûyera xiyanetê re derbas bû. Hat dîtin ku ne grubekî
di nava YNKê de ev xiyanet kirine, YNKê bi xwe ev xiyanet
kiriye. Ji ber ku “ Ew grub “ hêja serkirdeyatiya YNKê dike û
biryara dide.Di hilbijartinên serokkomariya Iraqê de xelata vê
xiyanetê YNK wergirt. Ji aliyek din ve îro YNK li gel ereb û
tirkmena hewldide temenê dagirkeriyê li Kerkûkê dirêj
bike.Xiyanet li himber xaka Kurdistanê û gelê Kurdistanê
hatiye kirin. YNK ev xiyanet îmze kiriye.        rojevakurd.com
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Премьер-министр Барзани поблагодарил Макрона 
за посредничество между Эрбилем и Багдадом

П р е м ь е р -
министр Иракского
Курдистана Нечир-
ван Барзани побла-
годарил президента
Франции Эммануэ-
ля Макрона за его
посредничество в
переговорах между
Эрбилем и Багда-
дом для разреше-
ния их споров.

По данным
офиса Барзани, в субботу вечером курдский премьер
и французский лидер провели телефонные перегово-
ры, обсудив в том числе последние политические
события в Ираке и продолжающийся процесс созда-
ния нового правительства в Багдаде. Макрон подчерк-
нул важность участия всех иракских компонентов в
будущем кабинете, особенно курдских фракций, и
выразил надежду на еще большее укрепление отно-
шений между Эрбилем и Парижем.           kurdistan.ru
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Известный курдский лидер и
бывший президент Иракского
Курдистана Масуд Барзани при-

ветствовал курдские силы пеш-
мерга в первую годовщину битвы
в Прде.

"Сегодня исполняется первая
годовщина эпического сражения
в Прде. Я приветствую души
героев-мучеников того дня и все
храбрые силы пешмерги, кото-
рые участвовали в битве", - гово-
рится в онлайн-заявлении Барза-
ни.

20 октября 2017 года войска
пешмерга разгромили массиро-
ванное военное наступление
про-иранских сил "Хашд аш-
Шааби" в районе Прде на юго-
западе Эрбиля. Атака произошла
после того, как про-иранские бое-
вики заняли Киркук и вытеснили
пешмерга из спорной курдской
провинции с помощью группы в
партии "Патриотический союз
Курдистана" (ПСК).   kurdistan.ru

Правительство Сирии потре-
бовало в субботу от Совета Без-
опасности ООН "принять меры по
прекращению налетов ВВС меж-
дународной коалиции во главе с
США и провести независимое
расследование совершенных ею
военных преступлений". В посла-
нии, направленном сирийским

МИД в Совбез ООН, текст которо-
го распространило агентство
SANA, говорится, что "государст-
ва коалиции, которые поучают
других соблюдать права челове-
ка, не прекращают творить зло-
деяния на сирийской земле". В
нем указывается, что жертвами
последних налетов ВВС коали-
ции в провинции Дейр-эз-Зор
стали 62 мирных жителя, десятки

получили ранения.
"Похоже, что эта коалиция под

эгидой США, поставила перед
собой цель не уничтожение тер-
рористов, а убийство как можно
большего числа сынов сирийско-
го народа", - подчеркивается в
послании.

Воздушная атака была пред-

принята в субботу на жилой
район Алият в поселке Эс-Суса,
расположенном в 140 км от адми-
нистративного центра Дейр-эз-
Зор, где погибли 15 женщин и
детей. Ракеты были выпущены
также по зданию мечети Осман
бен Аффан, откуда поступили
сведения о 37 погибших мирных
гражданах и десятках, получив-
ших ранения. Затем последовал

удар по мечети Омар бен Ясар в
поселке Бу-Бадран, где погибли
десять человек.

В четверг ВВС коалиции уже
атаковали эти населенные пунк-
ты, которые находятся под конт-
ролем террористов из группиров-
ки "Исламское государство" (ИГ,
запрещена в РФ). По сведениям
телестанции Suria, удары были
нанесены по домам мирных граж-
дан, среди которых были погиб-
шие и раненые.

Ранее МИД Сирии направил
послание в Совет Безопасности
ООН, осудив применение само-
летами ВВС во главе с США во
время бомбардировки города
Хаджин 13 октября боеприпасов
с запрещенным белым фосфо-
ром. Дамаск утверждает, что
авиации коалиции привержена
тактике "выжженной земли" и под
предлогом преследования боеви-
ков ИГ уничтожает жилые дома,
мечети и хозяйственные объ-
екты.

Поселки Эс-Суса и Бу-Бадран
находятся в окрестностях Хаджи-
на. По сведениям курдского
агентства Firat, самолеты коали-
ции оказывают поддержку фор-
мированиям "Сил демократиче-
ской Сирии" (СДС), которые сей-
час ведут наступление на пози-
ции ИГ на восточном берегу Евф-
рата.                          kurdistan.ru

Командование сил пешмерга
Иракского Курдистана пообеща-
ло продолжить борьбу за свободу
Курдистана, отмечая годовщину
битвы в Прде, состоявшуюся 20
октября. Годом ранее поддержи-
ваемые Ираном боевики "Хашд
аш-Шааби", оснащенные тяже-
лым оружием, поставленным
США для иракской армии, подо-
шли к Эрбилю после захвата Кир-
кука 16 октября 2017 года. В
Прде силы пешмерга разгромили
массированную военную атаку и
отбросили шиитских боевиков.

Командование пешмерга
заявило в субботу, 20 октября,
что наступление "Хашд аш-
Шааби" произошло после того,
как фракция в курдской партии
"Патриотический союз Курдиста-

на" (ПСК)  "предала" пешмерга и
"дешево продала Киркук".

"Это дало другим к иллюзор-
ную возможность увидеть Курди-
стан слабым и бессильным.
Однако пешмерга выступили про-
тив их заговора в мужественной
битве в Прде и победили этот

план", - сказано в заявлении.
Командование пешмерга также
отдало дань памяти погибшим в
этих боях пешмерга и выразило
глубокое сочувствие их семьям,
подчеркнув, что эти жертвы нико-
гда не будут забыты будущими
поколениями.           kurdistan.ru

Премьер-министр  Курдистана  и  
посол Австралии обсудили вопросы 
укрепления двусторонних связей

Премьер-министр Иракского Курдистана Нечир-
ван Барзани 16 октября принял посла Австралии в
Ираке Джоанн Лундес, чтобы обсудить последние

политические события и связи между Эрбилем и
Канберрой.

Посол поздравила Региональное правительство
Курдистана (КРГ) с успешным проведением парла-
ментских выборов, выразив надежду на скорое фор-
мирование нового правительства. Она также
сообщила о готовности своей страны внести вклад в
усилия по восстановлению и стабилизации освобож-
денных территорий в Ираке и Курдистане. Премьер-
министр Барзани приветствовал эту инициативу и
пообещал полную поддержку его кабинета всем уси-
лиям, направленным на оказание помощи беженцам
и вынужденным переселенцам.             kurdistan.ru

Путин назвал условия 
ухода Ирана из Сирии

Президент России Владимир Путин назвал усло-
вия, при которых иранские военные могут уйти из
Сирии. Об этом глава государства рассказал в ходе

выступления на пленарной сессии Международного
дискуссионного клуба "Валдай". По словам Путина,
для того, чтобы власти САР могли отказаться от
помощи иранских союзников, должны быть созданы
безопасные условия для развития сирийской госу-
дарственности.

"Значит, те, кто хочет, чтобы иранские войска
ушли с территории Сирии, должны предоставить
гарантии невмешательства во внутренние дела
САР", — добавил президент.                  kurdistan.ru

Германия выделит 100 миллионов 
долларов для помощи Ираку и Сирии

Правительство
Германии предо-
ставит 100 миллио-
нов евро, чтобы
помочь в восста-
новлении Ирака и
Сирии после войны
с "Исламским государством" (ИГ). МИД Германии
заявил 17 октября, что 90 млн. евро будут предо-
ставлены через Фонд финансирования ООН для
стабилизации Ирака на восстановление электриче-
ских сетей, проектов водоснабжения и канализации,
ремонта улиц и мостов и других инфраструктурных
усилий.

Еще 10 млн. евро будут предоставлены для вос-
становления базовых услуг в сирийских провинциях
Ракка и Дейр-Эз-Зор, которые находятся под конт-
ролем поддерживаемых США "Сирийских Демокра-
тических сил" (СДС).                                kurdistan.ru

Барзани приветствует пешмерга
в годовщину битвы в Прде

Сирия потребовала от Совбеза ООН остановить
н а л е т ы  В ВС  к о а л и ц и и  в о  г л а в е  с  С Ш А

Годовщина битвы в Прде: пешмерга
обещают бороться за Курдистан
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М а с у д  Б а р з а н и  
принял посла Канады

Бывший президент Иракского Курдистана Масуд
Барзани 17 октября встретился с канадской диплома-
тической делегацией во главе с послом Канады в
Ираке Полом Гиббардом.

В ходе встречи стороны обсудили ряд тем, вклю-
чая недавние парламентские выборы в Курдистане и
процесс формирования нового кабинета в Багдаде.

Президент также воспользовался возможностью
выразить свою признательность народу и правитель-
ству Канады за поддержку региона Курдистан в его
усилиях по искоренению террористов "Исламского
государства".  kurdistan.ru

Н еч и р ва н  Б а рза н и  и  А д и л ь  Абд ул - М а х д и  
обсудили создание нового правительства Ирака

Премьер-министр Иракского Курдистана Нечир-
ван Барзани 17 октября в Багдаде встретился с
новым  иракским премьером Адилем Абдул-Махди
для переговоров о формировании нового правитель-
ства страны.

Барзани и Абдул-Махди отметили, что новый
кабинет должен оправдать ожидания всего иракско-
го народа и соблюсти конституционные права всех
иракцев. На встрече стороны также согласились в
вопросе необходимости решения вопросов, стоящих
между Эрбилем и Багдадом, в соответствии с Кон-
ституцией Ирака. kurdistan.ru

Помпео сообщил о возможности частичной 
о т м е н ы  с а н к ц и й  п р о т и в  Т у р ц и и

Глава Госдепартамента США Майк Помпео
заявил, что часть санкций, наложенных ранее на
Турцию в связи с делом пастора Эндрю Брансона,

может быть снята, передает американское агентство
Bloomberg.

Госсекретарь отметил, что окончательное реше-
ние по поводу отмены санкций на данный момент не
принято, однако это, по его словам, было бы "логич-
но" после того, как турецкий суд принял решение
освободить Брансона.

"Некоторые санкции, которые были введены,
были напрямую связаны с пастором Брансоном, и
было бы логично, теперь их отменить", — сказал
Помпео.

Ранее сообщалось, что с освобожденным пасто-
ром Брансоном провел встречу президент Соеди-
ненных Штатов Дональд Трамп.            kurdistan.ru

Премьер-министр Иракского
Курдистана Нечирван Барзани
вечером 18 октября принял быв-
шего министра сельского хозяй-
ства Турции Мехмета Мехти
Эккера для переговоров по дву-
сторонним связям.

В ходе встречи, на которой
также присутствовали министр
образования Турции Хакан
Каракай и министр образова-
ния Курдистана, официальные
лица обменялись мнениями о
дальнейшем укреплении отно-
шений между сторонами, в
частности в секторе образова-
ния.

Турецкие представители
поблагодарили Региональное
правительство Курдистана (КРГ)
за содействие работе предста-
вительства Турции в Эрбиле.

Барзани, в свою очередь,
подтвердил приверженность
КРГ укреплению связей между
сторонами, и выразил надежду,
что Анкара поможет Курдистану
в развитии системы образова-
ния, поскольку соседняя страна
имеет большой опыт в этом

вопросе.
Ранее в тот же день предста-

витель КРГ Сафин Дизайи
заявил, что правительство Кур-
дистана готово поддерживать и

развивать хорошие связи с Тур-
цией.

"Без сомнения, у нас очень
хорошие отношения с Турцией.
И мы хотим поддерживать эти
хорошие отношения во всех
областях", - цитирует пресс-сек-
ретаря турецкое государствен-

ное агентство "Anadolu".
Он отметил, что КРГ также

хотело бы воспользоваться опы-
том Турции в области образова-
ния и культуры. Это заявление

было сделано Дизайи при
осмотре новой школы, поддер-
живаемой турецким фондом
"Maarif".

"Турция очень развита в этих
областях - областях, к которым
мы придаем большое значе-
ние", - сказал он.      kurdistan.ru

Президент России Владимир
Путин заявил, что в Сирии груп-
пировка "Исламское государст-
во" активизируется на левом
берегу Ефрата, на территориях,
подконтрольных повстанцам,
поддерживаемым США.

Выступая в четверг на сессии
Международного дискуссионного
клуба "Валдай" в Сочи, Путин
напомнил о захвате заложников
13 октября.

"Там в некоторых населённых
пунктах остались представители
ИГИЛ, и они начали в последнее
время расширять зону своего
присутствия: захватили там 130
семей - это почти 700 человек - в
заложники. Они выдвинули уль-
тиматумы, требования опреде-
лённые, и предупредили, что
если эти ультиматумы не будут
исполняться, то они будут каж-
дый день расстреливать по 10
человек. Позавчера расстреляли
10 человек, казнили. Они начали

исполнять свою угрозу. Это про-
сто ужас, катастрофа, на мой
взгляд! Надо с этим что-то
делать. Что же там коллеги наши
отмалчиваются? И, по нашим

данным, захватили причём в
заложники и несколько граждан
Соединённых Штатов и европей-
ских стран". По словам Путина,
содействие России позволило
"освободить от ИГИЛ около 95%
территории Сирии", не допустить

"окончательного развала сирий-
ского государства и активного
внедрения боевиков как на его
территории, так и в соседних
странах". Российский президент

отметил, что цели, которые ста-
вила Москва, начиная операцию
в Сирии, "в целом достигнуты", а
после окончательной победы над
террористами с территории стра-
ны должны будут выйти все ино-
странные войска.      kurdistan.ru

Высшая Независимая Изби-
рательная Комиссия Курдистана
(KIHEC) сообщила, что из про-

винции Сулеймания Иракского
Курдистана так и не были
доставлены в штаб-квартиру

избирательного органа 314 урн
для голосования. Курдистан про-
вел свои пятые парламентские
выборы 30 сентября. В ходе
голосования поступило множе-
ство сигналов о мошенничествах
и нарушениях в провинциях
Сулеймания и Халабджа, под-
контрольных партии "Патриоти-
ческий союз Курдистана" (ПСК).

Избирательная комиссия
сформировала комитет из пяти
представителей крупных полити-
ческих партий для расследования
этих инцидентов. Расследование
должно быть завершено до офи-
циального оглашения результа-
тов выборов.             kurdistan.ru

Премьер-министр Курдистана
принял турецкую делегацию

Путин: ИГИЛ в Сирии казнит заложников

Избирательная комиссия заявила о пропаже
314 избирательных урн в Сулеймании
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Курдский лидер Масуд
Барзани 20 октября встретил-
ся с известным писателем из
Сирийского Курдистана Джа-
ном Достом, отдавая дань

уважения его роли в продви-
жении курдского вопроса.

Во время встречи писатель
выразил свою поддержку
руководству Барзани в тече-

ние последних нескольких
десятилетий, заявив, что
курды четырех частей Курди-
стана с оптимизмом смотрят
на свое будущее под руковод-
ством Барзани.

Со своей стороны, Масуд
Барзини, бывший президент
Иракского Курдистана, сказал,
что враги курдов прибегают к
любой стратегии, чтобы
навредить мужественным уси-
лиям и стремлению курдов к
свободе, и подчеркнул вклад,
который его гость и многие
другие интеллектуалы внесли,
чтобы сохранить курдский
язык, культуру и дух свободы
живыми.                kurdistan.ru

17 октября премьер-
министр Иракского Курдиста-

на Нечирван Барзани встре-
тился со спикером иракского
парламента Мохаммедом аль-
Халбоуси, чтобы обсудить

политические события в Кур-
дистане и Ираке.

Во время встречи стороны
обсудили процесс формиро-
вания нового кабинета
министров в Багдаде, согла-

сившись в том, что он должен
быть способным служить
интересам всех иракцев и
решить вопросы, стоящие
между Эрбилем и Багдадом.

Стороны также обменя-
лись мнениями касательно
участия всех политических
партий Ирака в создании
будущего правительства,
чтобы обеспечить прочность
нового кабинета. Курдский
премьер и иракский чиновник
также подчеркнули важность
принципа настоящего парт-
нерства в будущем прави-
тельстве.                kurdistan.ru

Курдский политик и бывший губернатор
Киркука Наджмалдин Карим опроверг сообще-
ния СМИ о том, что он покинул партию "Пат-
риотический союз Курдистана" (ПСК) и вступил
в "Демократическую партию Курдистана"
(ДПК). "Al-Sharqiyah опубликовала новости о
том, что д-р Наджмалдин Карим присоединил-
ся к ДПК. Эта новость абсолютно ложна и
необоснованная", - говорится в заявлении
кабинета Карима, в котором также содержится
призыв к новостному каналу оставаться при-
верженным принципам журналистики и рабо-
тать на основе честности и точности.

Офис Карима считает, что некоторые сред-
ства массовой информации намеренно рас-
пространяют ложные новости.

Карим является избранным губернатором

Киркука, который был смещен центральным
правительством Ирака после того, как в про-
шлом году иракская армия и ополченцы "Хашд
аш-Шааби" захватили Киркук. Решение Багда-
да о его отстранении было расценено как мера
Багдада против решения Карима включить
Киркук в зону голосования по референдуму о
независимости Курдистана.           kurdistan.ru

П р е м ь е р - м и н и с т р ы  И р а к а  и  
Курдистана встретились в Багдаде

17 октября премьер-министр Иракского Курдистана Нечир-
ван Барзани встретился со своим бывшим иракским коллегой
Хейдаром аль-Абади в Багдаде для обсуждения последних
политических событий, в том числе связей между Эрбилем и
Багдадом.

Согласно сообщению офиса Барзани, высокопоставлен-
ные чиновники подтвердили важность сохранения координа-
ции в военных операциях по искоренению оставшихся боеви-
ков "Исламского государства" (ИГ), и подтвердили, что споры
между Эрбилем и Багдадом должны быть разрешены посред-
ством диалогов и в рамках Конституции Ирака.

В повестке дня также находились текущие экономические
проблемы. kurdistan.ru

В Ираке эксгумированы 
боле е  2 2 0 0  же ртв  ИГ

По данным Иракской
Высшей комиссии по
правам человека,  в
северной провинции
Ниневия, после ее осво-
бождения от  "Исламско-
го государства" (ИГ),
было обнаружено и экс-
гумировано  2265 тел
жертв террористов. 

Член комиссии Фатхиль аль-Гарави сообщил 17 октября,
что в числе этих жертв по меньшей мере 851 ребенок.

Все захоронения обнаружены в районах, когда-то оккупи-
рованных ИГ, а наибольшее количество - в Мосуле, который
был захвачен террористами в июне 2014 года, а освобожден -
в 2017 году. kurdistan.ru

Т у р е ц к и е  с а м о л е т ы  
бомбили границы Курдистана

17 октября турецкая
авиация бомбила несколько
деревень в пограничных
районах Иракского Курдиста-
на, предположительно, пре-
следуя партизан "Рабочей
партии Курдистана" (РПК).
По словам местных жителей,
рано утром были обстреля-
ны села районов Амеди и Шиладзе в провинции Дохук.
Сообщений о возможных жертвах пока нет, но природе нане-
сен существенный ущерб. В тот же день турецкая армия
заявила о "нейтрализации" 12 партизан РПК. kurdistan.ru

Барзани принял известного
курдского писателя Джана Доста

Курдский премьер и спикер парламента Ирака
обсудили создание нового правительства

Наджмаддин Карим опроверг 
сообщения о присоединении к ДПК
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