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Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin yanında res-
publikanın hüquq-mühafizə orqan-
ları rəhbərlərinin iştirakı ilə iclas
keçirilib.

İclasda çıxış edən Prezident İlham
ƏLİYEV dedi:

-İyulun 3-də və iyulun 10-da
Gəncə şəhərində törədilmiş qanlı
cinayətlər dövlətçiliyimizə qarşı
törədilmiş cinayətlərdir. Bu terror
aktları nəticəsində iki polis əmək-
daşı həlak oldu. Yaralanan vətəndaş-
larımız da var, onlardan biri də
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısıdır. Allah şəhidlərimizə rəh-
mət eləsin, yaralananlara Allah şəfa
versin.

Bu cinayətləri törədən terrorçu
qruplaşma Azərbaycanda sabitliyi
pozmaq istəyir. Bu cinayətlərin əsas
məqsədi bundan ibarətdir. Bu qanlı
terror aktları cəmiyyətdə gərginlik
yaratmaq və cəmiyyətimizi qorxut-
maq məqsədilə törədilmişdir. Bu ter-
ror aktları dini şüarlar altında törə-
dilmişdir. Bu, özlüyündə İslam dini-
nə qarşı ən böyük cinayətdir. Çünki
İslam sülh, mərhəmət dinidir. Azər-
baycan dövləti və Azərbaycan xalqı
öz milli, dini dəyərlərini daim
qoruyur. Azərbaycan İslam mədə-
niyyətini dünyada ən çox təbliğ edən
ölkələrdən biridir. Bildiyiniz kimi,
ötən il Azərbaycanda “İslam Həm-
rəyliyi İli” elan olunmuşdur, İslam
Həmrəyliyi Oyunları keçirilmişdir.
Bu il Naxçıvan İslam mədəniyyəti-
nin paytaxtı şəhəridir. Bir neçə il
əvvəl Bakı şəhəri bu şərəfli ada
layiq görülmüşdür. Müsəlman ölkə-
lərini birləşdirən İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Azərbaycanda dini sahədə
görülən işlərə ən yüksək qiymət
verir. Azərbaycan dövlətinin xətti və
dəstəyi ilə dövlət vəsaiti hesabına
bizim tarixi-dini abidələrimiz tam
bərpa olunub, yenidən qurulub, yeni
məscidlər tikilib. Yəni, bir daha
demək istəyirəm ki, bu cinayəti dini-
mizə bağlamaq istəyənlər dinimizə

qarşı ən böyük cinayət törədiblər.
Bu cinayətkarlar müsəlman deyillər
və bu cinayətlər cavabsız qalmır.
Cinayətkarlar və onların arxasında
dayananlar heç vaxt öz məkrli arzu-
larına çata bilməyəcəklər. Azərbay-
can dövləti və Azərbaycan xalqı
buna heç vaxt imkan verməyəcək.
Bütün Azərbaycan xalqı bu qanlı
cinayətləri birmənali olaraq pislədi
və bu cinayətləri törədənlərə qarşı

öz nifrətini ifadə etdi.
Azərbaycan dövləti isə öz üzərinə

düşən bütün vəzifələri şərəflə yerinə
yetirir. Cinayətkar dəstə zərərsizləş-
dirilib, əməliyyat-axtarış işləri
davam etdirilir. Bu cinayətlərdə əli
olan bütün cinayətkarlar məsuliyyə-
tə cəlb olunacaqlar. Hüquq-mühafi-
zə orqanları qarşısında bu vəzifə
qoyulub, əminəm ki, biz buna nail
olacağıq.

Bizim müstəqillik tariximizdə
ölkəmizə qarşı bir neçə dəfə təxri-
batlar törədilmişdir, o cümlədən
silahlı təxribatlar, terror aktları, döv-
lət çevrilişlərinə cəhd. Onların biri
də baş tutmadı. Bunun başlıca səbə-

bi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda
xalq-iqtidar birliyi var. Mən dəfələr-
lə bu barədə öz fikirlərimi bildirmiş-
dim, bir daha demək istəyirəm, xalq-
iqtidar birliyi sabitliyimizin əsas şər-
tidir. Xalq-iqtidar birliyini heç bir
qüvvə - nə xarici, nə daxili qüvvə
sarsıda bilməz.

Bizim siyasi iradəmizə heç bir
qüvvə təsir edə bilməz. Bizi tut-
duğumuz yoldan heç kim döndərə

bilməz. Azərbaycanın müasir tarixi
mənim dediklərimi dəfələrlə sübut
edib. Kim ki, bizə qarşı çirkin
niyyətlərlə hərəkət edib, özü bu
hərəkətlərin qurbanı olub. Əvvəllər
də belə olub, bu gün də belədir, bun-
dan sonra da belə olacaq.

Azərbaycanda təhlükəsizlik ən
yüksək səviyyədə təmin edilir.
Dünya miqyasında Azərbaycan ən
təhlükəsiz ölkələrdən biridir. Azər-
baycan xalqı sülh, əmin-amanlıq,
təhlükəsizlik şəraitində yaşayıb
yaradır, qurur. Azərbaycan xalqının
rahat yaşaması üçün biz əlimizdən
gələni edirik. Bu gün Azərbaycan
dünya miqyasında sürətlə inkişaf

edən müasir dövlətdir. Gündən-
günə bizim gücümüz artır, gündən-
günə bizim potensialımız güclənir -
həm siyasi sahədə, diplomatik sahə-
də, iqtisadi sahədə, hərbi quruculuq
sahəsində, döyüş meydanlarında,
idman meydançalarında, sosial
sahədə. Son 15 il ərzində iqtisadi
inkişaf baxımından Azərbaycan
qədər sürətlə inkişaf edən ikinci bir
ölkə olmamışdır. Ona görə, əlbəttə

ki, bizim uğurlarımıza kölgə sal-
maq, siyasətimizə təsir etmək
istəyən qüvvələr müxtəlif üsullar-
dan istifadə edirlər. Bizə qarşı çirkin
kampaniyalar aparılır, qarayaxma,
şər-böhtan kampaniyaları. Yalan,
iftira üzərində qurulmuş bu kampa-
niyaların heç bir səmərəsi olmur.
Azərbaycan xalqı bu yalanlara, bu
böhtanlara inanmır. Azərbaycan
xalqı öz rəhbərliyinə inanır. Bu il
keçirilmiş prezident seçkiləri bunu
bir daha bütün dünyaya əyani şəkil-
də sübut etdi.

Bizə qarşı müxtəlif xarici mərkəz-
lərdən idarə olunan media qaralama
kampaniyası aparılır. Bunun da heç

bir səmərəsi olmur. Özünü hüquq
müdafiəçisi adlandıran bir neçə
qeyri-hökumət təşkilatı Azərbayca-
na qarşı gecə-gündüz şər-böhtan
kampaniyası aparır. Bunun da nə
ölkə daxilində, nə də ki, xaricdə heç
bir təsiri olmadı. Bizim xarici əlaqə-
lərimiz genişlənir. NATO-nun bu
günlərdə keçirilmiş Zirvə görüşü
bizim nə qədər yüksək hörmətə
malik olduğumuzu bir daha sübut
etdi. Azərbaycan bu gün dünya
miqyasında çox böyük hörmətə
malik bir ölkədir.

Yəni, bu cəhdlər əbəsdir. Bizim
siyasətimizə, bizim iradəmizə şər
qüvvələr heç cür təsir edə bilmir.
Onların son addımları göstərir ki,
terrordan başqa əllərində bir şey
qalmayıb. Bu da keçməyəcək, necə
ki, əvvəlki illərdə keçməyib. Azər-
baycan dövləti bu dəfə də öz gücü-
nü göstərib və göstərəcəkdir. Bütün
cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olu-
nacaqlar, məhkəmə qarşısında, əda-
lət qarşısında, xalq qarşısında cavab
verəcəklər. Bunu təmin etmək üçün
bizim kifayət qədər gücümüz,
imkanlarımız var.

Cinayətlərdən sonra aparılan əmə-
liyyat-axtarış tədbirləri onu göstərir
ki, cinayətkarların bir hissəsi artıq
saxlanılıbdır. Operativ əməliyyat-
axtarış tədbirləri davam etdiriləcək.
Tam əminliklə deyə bilərəm ki, heç
kim məsuliyyətdən boyun qaçıra
bilməyəcək.

Azərbaycan xalqı isə tam əmin
ola bilər ki, Azərbaycan bundan
sonra da inkişaf, tərəqqi yolu ilə
gedəcək. Biz bundan sonra da öz
siyasətimizi aparacağıq, Azərbay-
can xalqının xoşbəxt gələcəyini
təmin edəcəyik.

* * *
Sonra hüquq-mühafizə orqanları-

nın rəhbərləri törədilən cinayətlərlə
bağlı həyata keçirilən əməliyyat-
axtarış tədbirləri və atılacaq addım-
lar barədə dövlətimizin başçısına
məruzə etdilər.

Brüsseldə .NATO-nun Əfqanı-
standa həyata keçirdiyi əməliyyata
töhfə verən tərəfdaş ölkələrin dövlət
və hökumət başçılarının və potensial
əməliyyat tərəfdaşlarının iştirakı ilə
Qətiyyətli Dəstək missiyası üzrə
Şimali Atlantika Şurasının görüşü
olub. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev görüşdə işti-
rak edib. Prezident İlham Əliyev
Qətiyyətli Dəstək missiyası üzrə
Şimali Atlantika Şurasının görüşündə

iştirak etmək üçün NATO-nun yeni
mənzil-qərargahına gəldi. Dövlətimi-
zin başçısı burada Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Bosniya və
Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin
sədri Bakir İzetbeqoviç ilə görüşdü.
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi
və Bosniya və Herseqovinanın Rəya-
sət Heyətinin sədri Bakir İzetbeqo-
viçi Türkiyənin NATO-dakı ofisinə
çay süfrəsinə dəvət etdi.

Sonra Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev NATO-nun Əfqanı-
standa həyata keçirdiyi əməliyyata
töhfə verən tərəfdaş ölkələrin dövlət
və hökumət başçılarının və potensial
əməliyyat tərəfdaşlarının iştirakı ilə
Qətiyyətli Dəstək missiyası üzrə
Şimali Atlantika Şurasının görüşün-
də iştirak etdi.

Azərbaycan Prezidenti İlham
ƏLİYEV tədbirdə çıxış edərək dedi:

-Cənab baş katib, xanımlar və

cənablar. Azərbaycanla NATO ara-
sında güclü tərəfdaşlıq əlaqələri
regional təhlükəsizlik və sabitlik
məsələlərində mühüm rol oynayır.
2002-ci ildən başlayaraq Azərbaycan
sülhməramlıları NATO hərbçiləri ilə
Əfqanıstanda çiyin-çiyinə xidmət
edirlər. 2018-ci ilin yanvar ayından
Azərbaycan Qətiyyətli Dəstək mis-
siyasındakı hərbçilərinin sayını 30
faiz artıraraq 120 nəfərə çatdırıb.

Azərbaycan bir neçə dəfə Əfqa-
nıstan Milli Ordusu üçün Etimad
Fonduna maliyyə dəstəyi göstərib.
Biz Azərbaycanda Əfqanıstan Ordu-
sunun şəxsi heyəti üçün təlimlər təş-
kil edirik. Özündə 200-dən çox icti-
mai xidməti birləşdirən “ASAN xid-
mət” Əfqanıstanda tətbiq olunur.

Azərbaycan Qətiyyətli Dəstək
missiyasına nəqliyyat və logistik
dəstək də göstərir. Ötən ilin oktyabr
ayında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu-
nun istifadəyə verilməsi bu mis-
siyaya tranzit dəstəyi göstərilməsinə
böyük dərəcədə kömək edib.

Ötən il Azərbaycan “Asiyanın
Qəlbi – İstanbul Prosesi”nə həmsədr-
lik, keçən ay isə Beynəlxalq Təmas
Qrupunun toplantısına ev sahibliyi
edib. Ermənistanın təcavüzündən
əziyyət çəkən və bu təcavüz nəticə-
sində beynəlxalq səviyyədə tanınmış
ərazisinin 20 faizi işğal olunmuş, bir
milyon soydaşına qarşı məlum acına-
caqlı etnik təmizləmə törədilmiş
Azərbaycan işğalın və dağıntının iqti-
sadi və humanitar nəticələrini yaxşı
anlayır. Azərbaycan NATO və bu təş-
kilatın üzv dövlətləri tərəfindən ölkə-
mizin siyasi müstəqilliyinə, suveren-
liyinə, ərazi bütövlüyünə və Erməni-
stanla münaqişənin bu prinsiplərə
əsaslanan həllinə verdiyi davamlı
dəstəyi yüksək qiymətləndirir.

Azərbaycan Əfqanıstanın üzləş-
diyi təhlükəsizlik təhdidlərinin ara-
dan qaldırması, ölkədə sülh və
inkişafın əldə edilməsi işinə köməy-
ini bundan sonra da davam etdirəcək.

* * *
İyulun 12-də Prezident İlham Əliy-
evin Belçikaya səfəri başa çatıb.

Prezident İlham Əliyevin yanında respublikanın hüquq–
mühafizə orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə iclas keçirilib

Prezident İlham Əliyev Brüsseldə NATO-nun Əfqanıstanda Qətiyyətli 
Dəstək missiyası üzrə Şimali Atlantika Şurasının görüşündə iştirak edib
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Tərtər rayonunda 2018-ci ilin
birinci yarısının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olun-
muş hesabat yığıncağı keçirilib.

Tədbir iştirakçıları öncə Ulu
Öndər Heydər Əliyevin Mərkəzi
Meydanda ucaldılmış abidəsi
önünə tər gül-çiçək dəstələri
düzüb, xatirəsini ehtiramla yad
ediblər.

Tədbirdə hesabat məruzəsi ilə
çıxış edən Tərtər Rayon İcra Haki-
miyyətinin başçısı Müstəqim
Məmmədov bildirilib ki, ilin altı
ayında rayonun sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsi, iqti-
sadiyyatın daha da möhkəmləndi-
rilməsi, infrastrukturun inkişaf
etdirilməsi, sahibkarlığın dəstək-
lənməsi, əhalinin sosial-iqtisadi
problemlərinin həlli və yaşayış
məntəqələrinin abadlaşdırılması
sahəsində tədbirlər uğurla davam
etdirilib.

2018-ci ilin birinci yarısında
15 milyon 966,6 min manatlıq
tikinti-quraşdırma işləri aparılıb,
935,9 min manat dəyərində əsas
fondlar istifadəyə verilib. Tərtər
şəhərinin Nicat İsgəndərov, Nəri-
man Nərimanov və Mehdi
Hüseynzadə küçələrində abadlıq
və yenidənqurma işləri aparılıb,

şəhər 6 nömrəli tam və Qazyan
kənd ümumi orta məktəblərin
binaları, Qaradağlı kənd tam orta
məktəbində 5 sinif otağı əsaslı
təmir olunub. Uzunluğu 21,5 kilo-
metr olan Buruc-Güləbatlı-Xoruz-
lu-Kəbirli-Bayandurlu-Qaradağlı
kəndlərarası avtomobil yolunun
yenidən qurulmasına, Xalça İsteh-
salı Emalatxanasının tikintisinə,

Heydər Əliyev parkında əsaslı
təmir işlərinə başlanılıb. Ekoloji
tarazlığın qorunması məqsədilə 15
mindən çox müxtəlif növ ağac, 2,5
min gül kolu və 500 min ədəd
həmişəyaşıl kollar əkilib. Hazırda
Tərtər şəhərində 20 ədəd çoxmən-
zilli yaşayış binasının fasad hiss-
ələrinin və giriş bloklarının əsaslı
təmiri və həyətlərinin asfaltlanma-
sı, 100 yerlik körpələr evi-uşaq
bağçasının və Olimpiya İdman
Kompleksinin tikintisi davam etdi-
rilir. Diqqətə çatdırılıb ki, ilin 6
ayında rayonda ümumi məhsul
buraxılışının həcmi 95,6 milyon
manat olub. Bu, ötən ilin müvafiq
dövrünə nisbətən 1,2 faiz çoxdur.
Bütün maliyyə mənbələri hesabına
əsas kapitala 16 milyon 911,9 min
manat investisiya yönəldilib.  211-
i daimi olmaqla, 2108 yeni iş yeri
açılıb. Yığıncaqda qeyd olunub ki,

cəbhə bölgəsində yerləşən Tərtər
rayonunda aqrar sahənin inkişafı
diqqət mərkəzindədir. İlin birinci
yarısında kənd təsərrüfatı məhsu-
lunun ümumi həcmi əvvəlki ilin
müvafiq dövrünə nisbətən 4,9 faiz
artaraq 34,2 milyon manat təşkil
edib. Onun 62 faizi bitkiçilik, 38
faizi heyvandarlıq sahəsinin
payına düşür.

Cari ilin məhsulu üçün 26 min
108,5 hektar sahədə kənd təsərrü-
fatı bitkiləri, o cümlədən 11 min
725,9 hektarda dənli və dənli pax-
lalı, 5 min 603,9 hektarda texniki,
1 min 514,6 hektarda kartof, tərə-
vəz və bostan, 7 min 264,1 hektar-
da yem bitkiləri əkilib. Dövlət
başçısının tapşırığına uyğun ola-
raq, rayonda pambıqçılıq və bara-
maçılıq inkişaf etdirilir. Belə ki, bu
il rayonda ötən illə müqayisədə 2,2
dəfə çox olmaqla, 10 min 228,3
kiloqram barama tədarük edilib.
Pambıq əkinləri də 5,7 faiz artırıla-
raq 3300 hektara çatdırılıb. Rayon-
da kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı hazırda davam edir. Bu
günədək 37 min 273,3 ton taxıl,
72,1 ton dən üçün qarğıdalı, 4 min
840,7 ton kartof, 6 min 790,8 ton
tərəvəz, 1660 ton meyvə istehsal
edilib.

Yığıncaqda təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət sahələrində həyata
keçirilən tədbirlərdən, əhalinin
elektrik enerjisi, təbii qaz, içməli
və təsərrüfat suyu ilə təminatı isti-
qamətində görülən işlərdən, vətən-
daşların müraciətlərinə baxılması
və onların qəbulunun təşkilindən
ətraflı bəhs edilib.

Sonra məruzə ətrafında rayon
polis şöbəsinin rəis müavini Əfqan
Qurbanov, kənd təsərrüfatı idarəsi-
nin rəisi Mehman Babayev, sub-
artezian quyularının istismarı ida-
rəsinin rəisi Əli Əliyev, su-kanal
idarəsinin rəisi Elnur Abbasov,
elektirik şəbəkəsinin rəisi Zülfü
Salahov, fermer Habil İbrahimov
çıxış ediblər.

Laçın Rayon İcra Hakimiyyəti-
nin başçısı Aqil Nəzərlinin tapşı-

rığına uyğun olaraq, 13 iyul 2018-
ci il tarixdə Laçın Rayon İcra
Hakimiyyəti başçısı aparatının
Ərazi idarəetmə və yerli özünüida-
rəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin
müdiri Aslan Abbasov, Laçın
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının

baş həkimi Güllü İbadova və rayo-
nun ixtisaslı həkimlərindən ibarət

səyyar həkim briqadası laçınlı
məcburi köçkünlərin şəxsi təsərrü-
fatlarını saxlamaq üçün mövsümü
köçdükləri Daşkəsən rayonu ərazi-
sində olmuş, məcburi köçkünlərlə
görüşmüşlər. Səyyar həkim briqa-
dası təcili tibbi yardım maşını,

zəruri dərman və sarğı materialları
ilə təchiz edilmişdir. Daşkəsən
rayonu ərazisindəki yaylaqlarda
təşkil olunmuş səyyar tibbi müay-
inələr zamanı əhaliyə ambulator
tibbi xidmət göstərilmiş, onlara
müvafiq müalicə təyin edilərək,
digərlərinə sağlamlıqlarında ya -
ran mış müxtəlif problemlərlə əla-
qədar aidiyyəti səhiyyə müəssisə-
lərinə müraciət etmələri üçün töv-
siyələr verilmişdir. Həkimlər tərə-
findən qocaların və ev şəraitində
xəstə vəziyyətdə olan insanların
tibbi müayinəsinə xüsusi diqqət
yetirilmişdir. Səyyar həkim briqa-
dası tərəfindən göstərilən tibbi xid-
mətlər rayon sakinləri tərəfindən
yüksək razılıqla qarşılanmaqla, bu
qayğıya görə onlar rayon rəhbər-
liyinə minnətdarlıqlarını bildirmiş-
lər. Həkim briqadası tərəfindən
belə tədbirlərin mütəmadi davam
etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Daşkəsənli məktəbli 
diploma layiq görülüb

1 iyun “Uşaqların Beynəlxalq müdafiəsi günü” münasibətilə
Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və
UNİCEF-in birgə təşkilatçılığı əsasında Milli Məclisdə uşaqların
iştirakı ilə “Mənim səsim – mənim hüquqlarım: Parlamentdə

müzakirə” mövzusunda tədbir keçirilib. Milli Məclisin foyesində
uşaqların əl işlərindən ibarət “Mənim Azərbaycanım” adlı sərgi də
nümayiş olunub. 

“Mənim Azərbaycanım” mövzusu üzrə "Daşkəsən abidələri"
rəsmləri ilə rayonumuzu təmsil edən Daşkəsən şəhər 2 nömrəli
tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi Aysun Qurbanlı uğurlu işti-
rakına görə Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin diplomuna layiq görülüb.

Diplomu və öz adından hədiyyəni məktəbliyə Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev təqdim edərək
Aysun Qurbanlıya uğurlarının davamlı olmasını arzulayıb.

S a m u x  r a y o n u n d a  g ə n c  
çağırışçılar hərbi xidmətə yola salındı

Samux rayonunda gənc çağırışçıların hərbi xidmətə yola
salınması təntənə ilə qeyd edilir. 13 iyul 2018-ci il tarixdə Rayon
İcra Hakimiyyətinin dəstəyi, Gənclər və İdman İdarəsi və Səfər-
bərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Samux
rayon bölməsinin birgə təşkilatçılığı, Qarabağ Müharibəsi Əlilləri
Veteranları və Şəhid Ailələri İctimai birliyinin Samux rayon
bölməsi , Gəncə regional Mədəniyət və Turizm Şöbəsinin Samux
rayon nümayəndəliyi və Ağsaqqallar Şurasının iştirakçılığı ilə
gənc çağırışçıların hərbi xidmətə yola salınma mərasimi təşkil
olundu. İlk öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül
qoyulması ilə başlayan tədbirdə Azərbaycan Respublikasının

Dövlət Himni səsləndi. Tədbirdə çıxış edən Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Cənab Alı Qocayev, Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Samux rayon bölməsinin
rəisi mayor Nazim Çələbiyev, Qarabağ Müharibəsi Əlilləri Veter-
anları və Şəhid Ailələri İctimai birliynin Samux rayon bölməsinin
sədri Mirzəmməd Orucov, Ağsaqqallar Şurasının sədri Gəray
Bayramov , Samuxlu Milli Qəhrəman Eltun İsgəndərovun atası
Xaləddin İsgəndərov , gənc çağırışçıların valideynləri və başqa
çıxış edənlər gənc çağırışçıları hərbi xidmətə yola salınması
münasibəti ilə təbrik etdilər , xidmətlərində uğurlar arzuladılar.
Gənc çağırışçılar daha sonra Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Bayrağını öpərək xidmət keçəcəkləri hərbi hissələrə yola
salındılar.

Tərtər rayonunda 2018-ci ilin birinci yarısının
yekunlarına həsr olunan hesabat yığıncağı keçirilib

Daşkəsən rayonu ərazisində yaylaqlarda olan
laçınlı məcburi köçkünlərə səyyar həkim 
briqadası tərəfindən tibbi xidmət göstərilmişdir
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Əvvəli ötən saylarımızda
Ermənilərdən biri ayağa durub ərz

elədi ki, bu böyüklükdə alovun üstünü
pərdə ilə necə örtmək olar?
Ermənilərin vaveylası aləmi
bürümüşdü. Çox böyük hörmətlə cən-
ablarınızdan xahiş eləyirik ki, get-
məyəsiniz. Bir-iki gün də burda
qalasınız. Bəlkə, bu tayfa arasında
sülhü bərqərar eləyəsiniz. Erməninin
bu müraciətindən sonra müsəlman
camaatı da cənab şeyxdən xahiş
etdilər ki, Qalada bir neçə gün də qal-
sın. Bu müraciətlərdən sonra şeyx
onların xahişini qəbul edərək bir neçə
gün yenə şəhərdə qalmalı oldu. Həmin
günün sabahı hər iki tayfanın xahişinə
əsasən sülhü bərpa etmək məqsədilə
hər tərəfdən iyirmi-otuz adamın iştirakı
ilə əvvəl erməni kilsəsinə getdilər.
Burada alimlər, xəlifə və keşişlər öz dini
qanun-qaydaları ilə and içdilər ki, iki
millət arasındakı ədavəti qızışdıran-
ların fitvası ilə fitnə-fəsada qoşulmaya-
caqlar və hər iki tayfa arasında
yaradılmış sülhü pozmayacaqlar.

Bundan sonra hər iki firqə birlikdə
məscidə gəldilər. Burada xütbələr
oxunduqdan sonra cənab qazi müsəl-
manları Qur'ani-Şərifə and içdirdi ki,
heç kəs bu iki xalq arasındakı əmin-
amanlığı pozmayacaq və heç bir fitnə-
fəsada bais olmayacaqlar.

Bu andiçmə mərasimindən sonra
çox inadkar, nahaq qanlara və fitnə-
fəsadlara bais İrəvan əhlindən olan
Həmzad adlı bir erməni öz ətrafına
onun kimi cəlladları toplayaraq qəfil
zəif müsəlman kəndlərinə basqın
edirlər. Onlar əvvəlcə kəndin ətrafında
olan bir para ot tayalarına od vurub
yandırmışdılar. Kənd camaatı bu
hücumdan xəbərdar olan kimi kəndin
müdafiəsinə qalxaraq düşmənlə vuruş
meydanına atılırlar. Ermənilər isə
onlardan qorxaraq geri qaçmışlar.
Onlar başqa müsəlman kəndlərinə də
belə basqınlar edərək xalqın rahatlığı-
na haram qatmışlar. Gah da həmin
dəstə Əsgəran bürclərinə girərək
gizlicə yoldan gəlib-gedən müsəlman-
ları namərdliklə vurub öldürürdülər.
Öldürdükdən sonra isə qaçıb onun
üstündə olan paltarını, pulunu və
apardığı malını qarət edib, meyidini
yandırırdılar ki, ondan əsər-əlamət qal-
masın.

Bundan əvvəl də bu iki tayfa arasın-
da din-məzhəb üstə, yaxud böyük
mülklərdən ötrü münaqişə olurdu.
Lakin bu cür insafsızlıq və namərdliklər
olmurdu. Bu namərd dəstə isə harada
əlsiz-ayaqsız adamlar görürdülər,
gendən vurub öldürürdülər.

Xaspolad adlı bir müsəlman
Qalanın ətrafında yerləşən bir dəyir-
manı icarəyə götürmüş və onu bir kişi
ilə övrətinə tapşırmışdı. Qarət və qan
tökməklə məşğul olan erməni
dəstələrinin biri həmin dəyirmana
gələrək böyük bir faciə törətmişdilər.
Onlar kişini güllə ilə öldürdükdən sonra
qucağında dörd aylıq uşaq olan qadına
yaxınlaşdılar. Erməni cəlladları onları
da öldürmək istəyəndə övrət dedi ki,
allah xatirinə məni öldürün, ancaq
uşağa əl vurmayın. Ermənilərdən ikisi
irəli çıxıb dedilər ki, qorxma, uşağı

öldürməyəcəyik. Onlar uşağı qadından
alıb bələyini açdılar. Ermənilərin hərəsi
uşağın bir ayağından tutub qüvvətlə

hərəsi bir tərəfə çəkdilər. Uşaq iki para
oldu. İki yerə bölünmüş uşağın
parçalarını ananın üstünə atdılar. Ana
bu vəhşiliyə dözə bilməyib huşunu itir-
di. Cəlladlar bu qadını da bir neçə güllə
ilə qətlə yetirdikdən sonra dəyirmanda
olan taxılı və unu, eləcə də malı qarət
edib apardılar.

Ə L A V Ə: Ermənilərin bu qaniçən
dəstələri öldürdükləri müsəlmanlara
əvvəlcə olmazın işgəncəsini verərək
onların diri-diri burnunu, qulağını,
ayağını və kişiliyini kəsdikdən sonra
öldürür, cəsədini zibillikdə
yandırırdılar.

Yuxarıda qeyd olunan 18 nəfər
İran fəhlələrini və erməni məhəl-
lələrində 20-yə qədər alver edən
müsəlmanları bu cür vəhşiliklərlə
qətlə yetirmişdilər.

Ə L A V Ə: Erməni tayfasının
müsəlmanlara qarşı olan namərdlik-
lərinə dair çox misallar göstərmək
olar. Hacı Bəylərin başına gələn
müsibət buna bir misal ola bilər.
Belə ki, Hacı Bəylər adlı bir müsəl-
man sövdəgəri Nikolay adlı bir
erməni taciri ilə yaxın dostluq edər-
lərmiş. Onlar yaxın dost olduqların-
dan bir- birinə deyərlərmiş ki, hər-
gah ermənilərlə müsəlmanlar
arasında dava olarsa, biri- birimizi
onlardan qoruyaq.

Bir dəfə ermənilərlə müsəlman-
lar arasında dava başlayarkən Niko-
lay Hacının dükanında olub.
Erməninin davadan bərk qorxuya
düşdüyünü görən Hacı ona ürək-dirək
verərək onu gizlin bir yerə aparır. Niko-
layı əmin edir ki, orada onu heç kəs
tapa bilməz. Dava qurtardıqdan və hər
tərəf sakitləşdikdən sonra Hacı Niko-
layı hörmətlə öz evinə yola saldı.

Nikolay Hacıya 93 manat pul ver-
mişdi. Bir gün Hacı bu pulları götürüb
Nikolaya qaytarmaq üçün onun
dükanına gedir. Hacı pulları sayıb
erməniyə verdikdən və bir qədər söh-

bət etdikdən sonra birdən gurhagur
düşdü. Hər tərəfdə böyük iğtişaşlar
başlandı. Tüfəng və tapança səsləri
bazarı bürüdü. Hacı həyəcanlanaraq
iğtişaşın səbəbini Nikolaydan
soruşarkən o dedi ki, erməni- müsəl-
man davası düşdü. Hacı ondan
soruşur:

— Bəs mən nə edim?
Hacı fikirləşirdi ki, o, erməni Niko-

layı gizlədərək qoruduğu kimi yəqin ki,
onu da Nikolay ermənilərdən mühafizə
edəcəkdi. Lakin təəssüflər olsun ki,
belə olmadı. Birdən Nikolay stolun
siyirməsindən bir tapança çıxardıb
dabanını çəkdi və tapançanı Hacıya
tərəf tuşladı. Tapançanın gülləsi
Hacının sinəsinə dəyib bir azca yaral-
adı. Hacı qanı tökülə-tökülə üz qoydu
qaçmağa. Nikolay və onunla başqa
ermənilər Hacının arxasınca tüfəngdən
və tapançadan iyirmiyə qədər güllə
atdılar. Amma xoşbəxtlikdən güllələrin
heç biri Hacıya dəymədi. Bu əhvalatı
Hacı özü mənə danışmışdır.
Ermənilərin belə namərdliklərindən və
qəddarlığından yazmaqla qurtaran
deyil.

Ə L A V Ə: Cavad ağa Paşa ağa
oğlu adlı bir nəfər müsəlman həmişə
ermənilərə hörmət edir, onlara rəhmlə
yanaşardı. Çalışardı ki, ermənilərlə
müsəlmanlar arasında həmişə sülh
olsun. Buna baxmayaraq, yuxarıda adı
çəkilən Həmzad adlı erməni cəlladı öz
dəstəsilə Cavad ağanın kəndinə
basqın etmişdir. Onlar Cavad ağanın
və onun rəiyyətinin evlərinə və gözəl
atlar saxlanılan tövlələrinə od vurub
yandırmış, mal-dövlətini qarət etmişlər.

Ə L A V Ə: Erməni quldur dəstələri

Xənəzək kəndinə də basqın etmişdilər.
Məmmədağa Ataxan oğlunun bu kənd-
də gözəl imarətləri və bağları var idi.
Erməni quldurları vəhşicəsinə bu
imarətləri dağıtmış, bağların ağaclarını
doğramış, evdə olan mal-dövləti qarət
etmiş və üç yüz qoyununu aparmışlar.

Onun nökərləri qaçıb canlarını xilas
etmişlərsə də, çoban onlardan qurtara
bilməmişdir. Quldurlar onu vəhşicəsinə
öldürmüşlər.

Ə L A V Ə: Bu zaman Qalaya bir
adam gəlib xəbər gətirdi ki, erməni qul-
durlarının bu vəhşiliklərinə son qoymaq
üçün hər tərəfdən müsəlman atlıları
tökülüb ermənilər yaşayan Sissi kənd-
inə hücum etmişlər. Kənddə müsəlman
atlıları erməni quldurlarının bir neçəsini
öldürmüş, bəziləri isə qaçıb canını qur-
tarmışdı. Müsəlman kəndlərindən
qarət edilmiş mal-dövlət geri qay-
tarılmışdır. Kəndə basqın zamanı
müsəlman atlıları övrət-uşağa toxun-
mamışdılar.

Bundan sonra atlılar Məşhər adlı
əksəriyyəti erməni olan kəndə tərəf
yönəldilər. Ermənilər müsəlman atlıları-
na müqavimət göstərə bilməyib hərəsi
bir tərəfə qaçdı. Onlar bu kənddə olan
heyvanları və bəzi əşyaları özləri ilə
qənimət götürüb və iqamətgahlarına
göndərdilər. Bir para quldur evlərinə və
onların ot tayalarına od vurduqdan
sonra atlılar Saru kəndinə tərəf yol-
landılar. Bu kənddə də müsəlmanlar
istədiklərini etdikdən sonra Qarabulaq
kəndinə üz qoydular. Oradan isə Xəlifə
kəndinə getdilər. Bu kəndlərdə də
övrət-uşaqlara əl vurmadan quldurlara
divan tutaraq aparılan malların
hamısını geri qaytardılar.

Ə L A V Ə: Yuxarıda haqqında
danışdığımız Həmzad adlı erməni qul-
duru öz dəstəsi ilə yenə gəlib Əsgəran
bürclərinə doldular. Onlar bu səngər-
lərdən namərdcəsinə yolla gəlib-gedən
müsəlmanları qəflətən güllə ilə vurub
öldürürdülər. Meyidini isə odlayıb
yandırırdılar. Həmin gün Mustafa bəy
adlı bir nəfər müsəlmanı eləcə
öldürdükdən sonra yandırmışdılar. Bu
əhvalatdan bir neçə gün sonra, yəni

ramazan ayının üçüncü günündə İsa
bulağının yaxınlığında meşədə
müsəlmanlar üç erməni ilə dalaşırlar.
Müsəlmanlar erməninin ikisini
öldürür, üçüncüsü isə qaçır. Arxadan
atılan güllələrdən ancaq biri qaçan
erməniyə dəyib yaralayır. Yaralan-
masına baxmayaraq, qaçıb aradan
çıxır və özünü şəhərə yetirir. O,
şəhərdə fəryad qoparır ki, nə dur-
musunuz müsəlman atlıları dörd
tərəfdən üstümüzə gəlir, yolda da iki
ermənini öldürüblər. Mən isə
yaralanıb qaçmışam.

Ermənilər onun bu fəryadını
eşidən kimi dükan-bazarı şaraqqa-
şuruqla bağlayıb qorxu içərisində
Qalaya müvəkkil olan qoşun
böyüyünün yanına gəldilər və dedilər
ki, müsəlmanlar dörd tərəfdən
üstümüzə gəlirlər. İki adamımızı
öldürüb, birini isə yaralayıblar.

Qoşun böyüyünün əmri ilə əsgər-
lər dərpal şeypur çaldılar. Qalada nə
qədər ki rus qoşunu var idi, hamısı
silahlanıb musiqi çala-çala müsəl-

man bazarına gəldilər. Gördülər ki,
bazarda dükanlar açıq, hər kəs də öz
işi ilə, alış-verişi ilə məşğuldur.
Davadan heç bir əsər-əlamət yoxdur.
Rus əsgərləri yenə musiqi çala- çala
erməni məhəlləsinə qayıtdılar və
ermənilərə bildirdilər ki, onlar öz-
özlərindən nahaq yerə belə qorxuya
düşüblər.

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman 
davasında kürd xa lq ın ın  ro lu

Mir Möhsün Nəvvab

Ardı var
Сящифяни Щазырлады: Тащир Сцлейман
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(Əvvəli ötən saylarımızda)
Şübhəsiz ki,  Şəddadilər döv -

lətində “əmir” adlanan hökmdardan
başqa,  ölkənin maliyyə-inzibati
işlərini idarə etmək üçün digər vəz-
ifələr də olmuşdur.  Xüsusilə,  o
zamanın bütün Orta Şərq və Azər-
baycan feodal dövlətlərində olduğu
kimi,  Şəddadilər dövlətində də
vəzir vəzifəsi mövcud idi.  Qətranın
mədh etdiyi şəxslərdən biri də
Arranda yaşamış və Ləşgərinin
yanında olan Əbülmüəmmər
Qasımdır.  Qətran Əbülmüəmmər
Qasımı bilikli,  cəsarətli bir adam
kimi tərifləyərək ölkənin abadlaş-
ması və xalqın asayişini ondan
tələb edir. Qətran yazır ki: “Əbül -
müəmmər pəhləvan,  elm və dinin
günəşidir”. Qətranın qəsi də sində
Əbülmüəmmərin tutduğu vəzifə
aydın deyil.  Lakin Kəsrəvi onu
“ustad” adlandırır və Ləşgərinin
vəziri,  köməkçisi olduğunu
təsəvvür edir.  Kəsrəvi qeyd edir ki,
o zamanın vəzirlərinin bir çoxu həm
cəsur,  həm məlumatlı,  həm də
dərin biliyə malik olmuşlar (Kəsrəvi
Təbrizi.  Göstərilən əsəri,  III cild,
səh.   26-27) II Ləşgərinin dövründə

baş verən müharibələr haqqında
bilavasitə məlumat verən mənbələr
yoxdur.  Lakin yuxarıda qeyd etdiy-
imiz kimi “Şəddadilər” fəslində
göstərilir ki,  Ləşgərinin hakimiyyəti
dövründə onun özü və ölkənin
əhalisi sakit olmadı.  O zaman oğu-

zlar Rəvvadilər dövlətinə,  habelə
Arrana hücum və basqın edirdilər.
Bundan başqa,   Qətran Təbrizi nin
Ləşgəriyə ithaf etdiyi qəsi dələrdən
göründüyü kimi Ləş gəri Fəzl kimi
gürcü və erməni hakimləri ilə bir
neçə müha ribədə iştirak edərək
qələbə çalmışdır (Qətran Təbrizi.
Di van).  Zərər və ziyanlar görmüş
Fəzlin və Məmlanın intiqamını
onlardan almışdır.  Qətranın
qəsidələrini birində göstərilir ki,
Ləşgəri “bir qoşunu elə qırdı ki,  onu
ölüm qıra bilməzdi,  bir qalanı elə
qopardı ki,  onu fələk qopara
bilməzdi ”.   ”Əgər Fəzlunun
qoşunu həmin yerdə yıxılmışdısa.
o düşmənin şahını da həmin yerə
yıxdı və arzularının düşmənini yerə
sərdi”.   Qətran bu qəsidələrdə
Ləşgəri qoşunlarının şücaət və
müharibələrin necə aparılmasın-
dan bəhs edərək onu bədi tərzdə
təsvir edir.  Qətran göstərir ki,
“Cahan padşahı müharibə etməyə
bel bağladı”.   “Ağac yarpağından,
yağmur damlalarından artıq,  mal-
mülk ilə qoşun topladı”.   Düşmən
padşahının “atlıları tamamilə
erməni və abxaz pəhləvanları idi,

onların piyadaları ləzgi və Şirvan
igidlərindən ibarət idi”.  Onlar “Arran
şahı ilə dağ kimi üz-üzə gəldilər”.
Qətran qəsi dəni davam etdirərək
yazır ki,  ”Cahan padşahın bayrağı
çöldə zahir olunca,  qoşunlar
içəridə tək-tək,  iki-iki gizlənməyə

başla dılar”.   “Padşah qalibiyyət ilə
ora dan çıxdı”.   Ləşgəri oradakı
meşənin ətrafında şadlıq etdik dən
sonra,  düşmənlərin yurdunu dağıt-
mağa və yandırmağa getdi.  Bura-
da göstərilir ki,  düşmən qoşunları
çox yüksək bir dağın başında idi.
Ləşgərinin qoşunları onları aşağı
enməyə məcbur edib,  ürəklərini
qılıncla yumşaltdılar.  Onların ürək-
ləri oxlara ni şan oldu. “Zamanın

şahı onların əmirlərini əsir etdi”.
Qətran qeyd edir ki,  düşmən
qqoşunu sayca çox olmasına bax-
mayaraq məğlub oldu. Ləşgəri “din
tacını Günəşə qaldırdı”. Qətran
Təbrizininbədii şəkildə təsvir etdiyi
bu tarixi hadisə haqqında bir sıra
müəy yən olmayan və qaranlıq
qalan cəhətlər də vardır.  Kəsrəvi
təəccüblə qeyd edir ki,  gürcü və
erməni tarixlərində Qətranın təsvir
etdiyi bu hadisələr haqqında
məlumat yoxdur (Kəsrəvi Təbrizi.
Göstə rilən əsəri,  III ciıld,  səh.   20).
Bizcə,  Qətra nın şer şəklində,  bədii
tərzdə təsvir etdiyi tarixi hadisələr
inandırıcıdır. Lakin onların bəzi lə   -
rində bədii təsvirin tələbinə görə
mübaliğıyə yol verilmişdir.   Gürcü
və erməni tarixlərində bu hadisənin
təsvir edilməməsinin səbəbləri də
tamamilə aydındır.   Bir qayda
olaraq orta əsr gürcü və erməni
tarix yazanları öz feodallarının
məğlubiyyətləri haqqında məlu mat
verməkdə ehtiyatlı davranmışlar.
Burada da Qət ran Təb ri zinin
göstərdiyi kimi,  görünür qoşun
başçısı əsir düşdüyü və məğlu-
biyyətə uğra dığı üçün orta əsr səl-
naməçiləri bu hadisəni yazmaqdan
imtina etmişlər.   II Ləşgərinin Tiflis
hakimi əmir Cəfər ilə ittifaqda
olduğu zaman gürcü çarı Baqratla
müharibə etməsi haqqında
Qətranın əmir Cəfərə ithaf etdiyi
qəsidə də məlumat verilir.  Bu
qəsidədə göstərilir ki,  Ləşgəri
“Qiyamətə qədər ondan üz çevir-
məz”,   “onun xidmətin dən ötrü
Arran padşahı dava üçün öz
qoşunlarını hazırlayaraq yola
saldı”.   Qətrana görə bu müharibə
azər ayında başladı və bunun
nəticəsində “onların qoşununu dar-
madağın edib,  bütün torpaqlarını
tama milə alt-üst etdilər”.   Ona
görə də Qətran Ləşgəriyə müraciət
edərək deyir: “Mərhəba,  ölkə fəth
edən,  düşməni əsir tutan,  mərhə-

ba,  müzəffər,  qalib baxtlı,  xeyir
ulduzu ”.   Məlum olduğu kimi,
Baqrat Tiflisi mühasirə etdiyi
zaman,  Tiflis hakimi Cəfər ibn Əli
Ləşgəri ilə ittifaq yaratmışdı. Baqrat
yaranan vəziyyətdən qorxaraq
Cəfərlə sülh etməyə məcbur
olmuşdu.  İbn əl-Əsir “abxazların
Tiflisi mühasirə etmələri və onların
geri çəkilmələri haqqında” məlumat
verərək yazır ki,   “429 (1037/8)-cu

ildə Abxaz çarı Tiflisi mühasirə etdi,
ancaq əhali ona möhkəm müqav-
imət göstərdi,  lakin o,  mühasirəni
davam etdirdi və sıxışdırdı.   Şəhər
əhalisi ərzaq və sair ehtiyat şeyləri
qurtaranda Azərbaycana adam
göndə rərək müsəlmanlardan
kömək və hərbi yardım istədilər.
Lakin abxazlar oğuzların Azərbay-
cana gəldiklərini və onların
ermənilərlə necə rəftar etiklərini
eşitdikdə bərk qorxdular və Tiflis-
dən geri çəkildilər”.  (İbn əl-Əsir.
Göstərilən əsəri,  IX cild,  səh.
170).   Göründüyü kimi,  İbn əl-Əsir
Baqratın Tiflis mühasi rəsindən vaz
keçməsini oğuzların hücumları ilə
izah edir.  Qətran Təbrizi isə,
yuxarıda göstərdiyimiz kimi
Ləşgərinin Tiflis hakimi Cəfərlə itti-
faq yaradaraq abxazların üzərinə
hücum edib onları məğlub etdi yini
göstərir.   Bizcə,  hər iki mü əl lifin
göstərdiyi amilləri qəbul etmək olar.
Çünki bunlar biri digərini inkar etmir,
əksinə ta mamlayır. Bundan başqa,
Qət ran Təbrizinin şerlərindən aydın
olur ki, II Ləşgəri gürcü çarı ilə iki
dəfə müharibə etmiş və hər iki
müharibədə qələbə çalmışdır.  

II Ləşgərinin hakimiyyəti
dövründə Azərbaycana oğuzlar,
səlcuqlar hücuma keçmişdilər.
Səlcuqlar 1038-ci ildə Nişapuru
tutmuş, sonra İrana, İraqa və Kiçik
Asiyaya hücum etməyə
başlamışdılar. Toğrulun qardaşı
İbrahim Yinal 440 (1048/49)-cı ildə
rumlulara qarşı hücuma keçmişdi
(İbn əl-Əsir. Göstərilən əsəri, IX
cild, səh. 203). Lakin bizim istifadə
etdiyimiz “Cami əd-düvəl” əsərinin
“Şəddadilər”,  “Tarix əl-Bab və Şir-
van” fəsillərində, habelə Qətran
Təbri zinin qəsidələrində türklərin,
oğuzların II Ləşgərinin hakimiy yəti
dövründə Gəncəyə hücum etdik-
ləri haqqında məlumay verilmir.
Münəccimbaşının “Cami əd-
düvəl” əsərinin “Tarix əl-Bab və

Şirvan” fəsli də “oğuz hücumları”
haqqında çox ehtiyatla qeyd edilir.
Lakin məlum olur ki, 437
(1045/46)-ci ildə Şirvanşah Qubad
oğuz türklərinin qarşısını almaq
üçün bir sıra tədbirlər görür,
Şamaxı (Yəzidiyyə) şəhə rinin
ətrafına yonulmuş daşdan
möhkəm hasar çəkdirir və dəmir
qapı düzəltdirir (Münəccimbaşı.
Cami əd-düvəl. Tarix əl-Bab və

Şirvan fəsli, səh. 56).  Yuxarıda adı
çəkilən mənbələrdə səlcuqların
Gəncəni tutmaları, Azərbaycanı
dağıtmaları haq qın da məlumat
verilmir. Ancaq 438 (1046/47)-ci
ildə Kutalmış ibn ƏrslanYəbqi
Gən cəni mühasirə edərək
Ləşgərini geri çəkilməyə məcbur
etmişdir (V, Minorski. Şəddadilər,
səh. 48). yuxarıda təsvir edilən-
lərdən göründüyü kimi, II
Ləşgərinin hakimiyyəti dövründə
bir sıra hadisələr baş vermişdi.
Ləşgərinin zərb etdirdiyi sikkə
pulların nümunəsi zəmanəmizə
qədər gəlib çatmışdır.  431
(1039/40)-cı ildə onun adına zərb
edilmiş sikkə üzərində “Böyük
əmir Əli ibn Musa əl-Ləşgəri”
sözləri yazılmışdır. (Yenə orada,
səh. 49) Qətranın şerlərindən
aydın olduğu kimi Ləşgərinin
Mənuçehr, Ənuşirvan, Qudərz və
Ərdəşir adlı dörd oğlu var var idi.
Ləşgəridən sonra bunlardan yal-
nız Ənuşirvan hakimyyət başına
keçə bilmişdir.  Qətran Ləşgəriyə
ithaf etdiyi mədhnamədə yazır:
“Rum ölkəsini və Gürcüstanı
Mənuçehrin, Hindistanı və Türk-
istanı Ənuşirvanın ixtiyarına
versin.  O, İranın səltənət taxtında,
İstəxrdə otursun, özünün ən kiçik
oğlunu isə Arran hökmdarı eləsin.
” Lakin Ləşgəri Qətranın arzu
etdiyi kimi, göstərilən bu böyük
ölkələri işğal edib oğulları arasında
bölə bilmir. Münəccimbaşının
göstərdiyinə görə, Ləşgəri 441
(1049/50)-ci ildə öldüyü zaman
onun yerinə oğlu Ənuşirvanibn
Ləşgəri keçir. (Yenə orada, səh.
18-19) Ənu şir van yalnız iki ay
hakimiyyətdə qalır. (Yenə orada,
səh. 19) O kiçik olduğu üçün
dövlətin işlərini idarə edə bilmir.
Dövlət işləri hacib Əbu Mənsurun
əlində idi. 

(ardı var)
Səhifəni hazırladı: Namiq Həsənov

AZƏRBAYCAN TARİXİNDƏN SƏHİFƏLƏR
AZƏRBAYCANDA ŞƏDDADİ KÜRD DÖVLƏTİ
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Bir  çox  memarlıq  abidələri  və  kita-
bələr  kürd  xalqının  tarixini  Yaxın və
Orta  Şərqin ən qədim  xalqlarının  tari-
xi  ilə  yanaşı  qoyur.

Kürdlər  haqqında  ilk  məlumat
verən  yunan  alimlərindən  Strabon  və
Ptolomeydir.Yunan  tarixçisi  Ksenofon
eramızdan  əvvəl  441-ci  ildə  yazdığı
“Anabasis”  əsərində  kürdlərin  döyüş-
kənliyindən, onların  qeyri-adi  vuruş-
malarından  və  hökmdarlara  tabe
olmadıqlarından  danışır.1

XVI  əsrdə  yaşamış  məşhur  kürd
tarixçisi  Şərəfxan  Bidlisinin  “Şərəfna-
mə”  əsəri  orta  əsrlər  kürd  tarixinin  ən
gözəl  salnaməsidir.Tarixçi  M.İ.Şəmsi
bu  qiymətli  əsər  haqqında  yazır:
“Şərəfnamə” XVI  əsrin  axırına  qədər
kürd  və  Kürdüstan, eləcə  də  Azər-
baycan, İran, Türkiyə  və  digər  qonşu
ölkələr  haqqında  məlumat  verən
başqa  mənbələrdən  daha  qiymətli  və
faydalı  bir  əsərdir”.2

Ta  qədimdən  kiçik  Asiyanın  mər-
kəzində  yerləşən, sonralar  tarixi  şəra-
itlə  əlaqədar  olaraq  Türkiyə, İran, İraq
və  Suriya  arasında  parçalanan  Kür-
düstan  sakinləri  zəngin  ədəbiyyat
yaratmışlar.Bu  ədəbiyyatın  hələlik  VII
əsrə  aid  nümunələri  bizə  məlum-
dur.Sonralar  bir  çox  görkəmli  şairlər
meydana  çıxmışdır.

Baba Tahir  /X əsr/, Əli  Tərmuki  /X
əsr/, Fəkiye  Təyran  /XIV əsr/, Molla
Ciziri /XIV əsr/, Əhməde  Xani  /XVII
əsr/, Kurdi /XIX əsr/, Pirəmerd /XX əsr/,
Bekəs /XX əsr/, Ciyərxun /XX əsr/, Həjar
(XX əsr), Yaşar K.Ə. (XX əsr), Osman
Səbri (XX əsr), Ərəbe  Şamo /XX  əsr/,
Həciye  Cindi /XX əsr/, Vəzire  Nadri /XX
əsr/, Nado  Mahmudov (XX əsr), Əliye
Əbdülrəhman /XX  əsr/, Əmine  Əvdal
/XX əsr/, Şamile  Səlim /XX əsr/, Knyaz
İbrahimov /XX əsr/, Əhməde  Həpo /XX-
XXI əsrlər/, Qadir  Moti /XX əsr/, Bariye
Bala /XX əsr/, Əmərike  Sərdar (XX əsr)
və  digər  görkəmli  kürd  şair  və  yazıçı-
ları  əsasən  öz  doğma  dillərində  yazıb
yaratmışlar.

Dünya  söz  xəzinəsinin  böyük  bir
qismini  də  əsrlərin  saraldıb-soldura
bilmədiyi  folklor  inciləri  təşkil  edir.Bu
xəzinədə  kürdlərin  də  özünəməxsus
layiqli  payı  var.Onlar  tarix  boyu  əzə-
mətli  şifahi  abidələr  yaratmışlar.Bu
folklor  öz  rəngarəngliyi,  kürdlərə  məx-
sus  koloriti, etnoqrafik  xüsusiyyətləri
və  milli  ruhu  etibariləelə  zəngindir  ki,
onu  ümumi  şəkildə  nəzərdən  keçir-
sək, tarixin  o  qədər  qanlı  tufanların-
dan, müdhiş  girdablarından  keçmiş  bu
dönməz, yenilməz  xalqın  keşməkeşli
həyatı  bütün  əzəmətilə  təsəvvürümüz-
də  canlanmış  olur.Ümumiyyətlə, başqa
xalqlarda  olduğu  kimi, kürd  folkloru  da
xalq  həyatının  ən  möhtəşəm  abidəsi
və  ən  böyük  ensiklopediyasıdır.

Buna  görə  də  el  ədəbiyyatı  qay-
naqlarından  faydalanan  sənətkarlar-
dan  bir  çoxu  xalq  motivləri  əsasında
da  ölməz  əsərlər  yazmışlar.Dahi  kürd
şairi  Əhməde  Xaninin  məşhur “Məm

və  Zin”  epopeyası, “Şeyx  Sənan”
haqqında  Fəki  Təyranın  ictimai  lirika-
sı  məhz  folklor  nümunələrinin  uğurlu
təsirilə  yaranmışdır.

Kürd  xalqının  həyatının  qədimliyini
və  zənginliyini  məhz  bu  folklorun
ölməz  nümunələrində  bütün  çalarları
ilə  görmək  mümkündür.

Kürd  şifahi  xalq  ədəbiyyatı  çox
zəngin, rəngarəng  olmaqla  bərabər
həm  də  qədimdir.Dastan, nağıl,
mahnı, bayatı, atalar  sözü  və  zərb-
məsəllər, ibrətli  və  hikmətli  sözlər, ləti-
fələr  onu  yaradan  xalqın  tarixi, siya-
si-ictimai  fikri, azadlıq  mübarizəsi,
dünyabaxışı, həyat  tərzi, ənənəsi  və
bütün  mədəniyyəti  ilə  bağlıdır.

Bu  nöqteyi-nəzərdən  bir  neçə
kürd  xalq  bayatıları  ilə  tanış  olaq:
Çîyayê  me  Şengale,
Ev  çi  şere, çi  hale?
Ji  destê  mîr, beq, paşa,
Her  şikeftek  sed  male. 

Sətri  tərcüməsi:

Bizim  dağlarımız  Şənqaldı,
Bu  nə  müharibədi, nə  haldı?
Əmir, bəy, paşa  əlindən
Hər  mağara  yüz  evdir. 

Burada  xalqın  başına  gətirilən
müsibətlər  dərhal  göz  qabağında
canlanır.Əmirlər, bəylər  və  paşalar
Şənqal  dağlarında  yaşayan  əhalinin
üzərinə  hücum  etmiş, xalq  öz  doğma
ev-eşiyini  tərk  etmiş, dağlara  çəkilmiş,
hər  mağaraya  yüz  ev
sığınmışdır.Baxın, dörd  misralı  bir
bayatıda  xalqın  dərdi  necə  də
qabarıq  bir  surətdə  nəzərə  çat-
dırılmışdır.

Yaxud:  Nehatîye  dora  me,
Welat  bû  gore  me.
Werin  de  lo  birano,
Li  ku  maye  zora  me?  

Sətri  tərcüməsi:
Bizim  növbəmiz  gəlməyib,
Vətən  bizim  gorumuz  olub.
Gəlin  böyüklər-qardaşlar,
Bizim  zorumuz  harda  qalıb?
Bəli, xalq  dərindən  hiss  edir  ki,

onun  azadlığa  çıxmaq  növbəsi  hələ
gəlməmişdir.Zalımların  əlindən  doğma
vətən  el-oba  üçün  gor  evinə,
məzarlığa  çevrilmişdir.Elin  dərdi  belə
acı  kədərlə  xatırladılsa  da, biz  bay-
atıda  ümidsizlik  ideyası
görmürük.Əksinə, burada  azadlığa
çıxmaq  üçün  bir  hay-haray, bir  çağırış
nidası  eşidirik.Axırıncı  iki  misrada

açıq-aydın  qüvvələri  səfərbər  edib,
düşməndən  qisas  almaq  ümidinin
yolu  göstərilir.

Bu  yol  xalqın  əlbirliyidir.Bu  yolu
baş  verən  bir  çox  hadisələr  də  sübu-
ta  yetirmişdir.

Kengê  yêk  bûn  eşîran,
Neyar  rijand  hesîran,
Naha  mîrê  kurmancan,
Girtine  ji  pêsîran.

Sətri  tərcüməsi:
Nə  vaxt  tayfalar  bir  oldu,
Düşmən  gözyaşı  tökdü.
İndi  kürd  əmirlərinin,
Yaxasından  tutublar.

Xalq  yaradıcılığının  tövhəsi
olan  bu  bayatını  tarixə  müraciət
edib  şərh  etsək  monoqrafiyalara
sığmayan  əsərlər  yazmaq
olar.Yüzlərlə  xalq  üsyanlarından
misallar  gətirmək  olar  ki, həqiqətən
də  el  obanın  əlbir  olduğu
döyüşlərdə  düşmənin  dizi  bükülmüş,
o  kürd  qılıncının  qarşısında  acı  göz

yaşları  tökmüşdür.Lakin  satqın  əmir-
lər  düşmənin  ətəyindən  yapışdıqda,
tayfalar  arasına  nifaq  salındıqda,
milli  birlik  parçalandıqda  qənimlər
öz  çirkin  niyyətlərinə  nail  ola  bilmiş,
xalq  üsyanlarını  qan  dəryasında
boğmuşlar.Sınsa  da  heç  vaxt
əyilmək  istəməyən  xalq  öz  dərdini,
arzu  və  istəklərini  bayatılarda, mah-
nılarda, dastanlarda  yaşatmış, onu
qiymətli  bir  əmanət  kimi  nəsildən-
nəslə  yadigar  vermişdir.

“Xəce  və  Siyabənd”, “Qər  və
Kölık”, “Məme və Zin”, “Seva  Həci”,
“Məme  və  Əyşe”, “Əli  Xarziya”, “Şeyx
Sənan”, “Zənbilfroş”, ”Dım-dım”  və  bir
çox  başqa  qəhrəmanlıq-məhəbbət
dastanları, eləcə  də  saysız-hesabsız
qəhrəmanlıq  nəğmələri, yallı  mahnıları
kürd  folklorunun  ən  qiymətli  inciləridir.

Kürd  xalqı  öz  dərdini, sevincini, ilk
dəfə  nəğmələrdə  ifadə  etmiş, yadelli
işğalçılara  qarşı  mübarizəsini, qəbilə
tayfaları  arasında  gedən  vuruşmaları,
dar  ayaqda  ona  kömək  əlini  uzadan
qonşu  xalqların  mərdliyini  əsrlər  boyu
unutmamış, mahnılarda  yaşatmış,
zaman  keçdikcə  bunları  dastanlara
çevirmişdir.Tarixçi  V.P.Nikitin  haqlı
olaraq  deyir: “Kürd  ədəbiyyatı-hər
şeydən  əvvəl: kürd  folklorudur”.4

Kürd  şifahi  xalq  ədəbiyyatını  daha
da  çox  zinətləndirən  müxtəlif  məz-
munlu  nəğmələrdir. “Kilamên  sîyaran”,

“Kilamên  mêranîê” /”Qəhrəmanlıq
nəğmələri”/, “Kilamên  govendê” /”Yallı
nəğmələri”/, “Kilamên  keçîkan” / “Qızlar
və  yaxud  məhəbbət  nəğmələri”/, “Kil-
amên  şînê” /Ağılar/  kimi  nəğmə  və
mahnılar  ən  geniş  yayılmış  janr-
lardır.Bütün  bunlarla  yanaşı  kürd  folk-
lorunda”  “Dilok” /”Bayatılar”/ xüsusi  yer
tutur.

Qəhrəmanlıq  nəğmələri  at  belində
igidlik, cəngavərlik  göstərən  qəhrə-
manların  real  həyatından  bəhs
edir.Onların  yenilməz  vətənpərvərlik
ruhu  gözəl  şer  dili  ilə  tərənnüm
olunur.Bu  mahnılarda  yadelli  zülmkar-
lara, yerli  hakimlərə, qəbilə-tayfa
arasındakı  ziddiyyətlərin  törətdiyi
müsibətlərə  qarşı  xalqın  etiraz  və
qəzəbi  yaşamaqdadır.Məsələn, “Hamê
Mûsê” qəhrəmanlıq  mahnısına  nəzər
salaq:
Delî  delê, delî  delê...
Siba  me  sibake  şirîne,
Êla  Beraza  êleke  rengîne,
Dike  nîvê  şevê  li  me  dike  qirîne.
Hamê  Mûsê  bire  gire-girê  Beraza  
Konê  reşî  erebîda  rûniştine, 
Ber  palê  wan  balgê  tûkîne,
Îşev  êvarda  şêwreke  giran  danîne.

Sətri  tərcüməsi:
Ey, ey, ey, ey, ey...
Səhər  üzümüzə  xoşbəxtlik  ilə  açıldı.
Bəraz  eli  igid  eldi, zəngin  eldi...
Axşam  keçir...gecəyarı  xoruz  banlayır,
Bəraz  elinin  ağsaqqalı  Hame  Musedir
Bir  dəstə  igid  oğullarla  alaçıqda  hələ
söhbətləşir.
Qara  ərəb  çadırında  oturublar.
Onlar  tük  balınclara  dirsəkləniblər.

Bu  gecə  axşamdan  mühüm  məs-
ləhətləşmə  aparırlar.

Yüz  yetmiş  misradan  ibarət  bu
nəğmədə  Bəraz  elinin  adət-
ənənəsindən, qəbilə  başçısının  qəhrə-
manlığından, onun  atının  yəhər-
busatından, geyimindən, silah
növlərindən  və  tayfalar  arasındakı
vuruşmalardan  danışılır.

Yeri  gəlmişkən  qeyd  etmək
lazımdır  ki, bir  çox  belə  nəğmələrin
tarixi  hadisələrlə  yaxından  səsləndiyi-
ni  nəzərdən  qaçırmaq  olmaz.Bəraz
eli  haqqında  Şərəfxan  Bitlisinin
“Şərəf-namə” əsərində  də  danışılır”.6

Ümumiyyətlə, Şərəfxan  Bitlisinin
“Şərəf-namə”  kitabından  aydın  olur  ki,
XVI əsrin axırına  kimi  yaranan  kürd
dastanlarında  və qəhrəmanlıq
nəğmələrində  adları  çəkilən  yer  adları,
bəzi  qəhrəman adları  və  hadisələr  heç
də  təxəyyül  nəticəsində  yaradıl-
mamışdır.Çünki  Şərqin  və  əsasən
Kürdüstanın  tarixi  olan  “Şərəfnamə”
kitabında  şərh  olunan  tarixi  hadisələr-
lə  kürd  dastanlarında  söylənilən
əhvalatların  bir  çoxu  biri-birinə  uyğun
gəlir, biri-birini  tamamlayır.

“Şərəf-namə”  kitabında  /1967-ci
il.Moskva, rus  dilində/  adı  çəkilən
“Həsənkef”, Cəzirə, Botan, Həkəri,
Diyarbəkir, Ərdəlan və  üsyanlar  baş
vermiş  başqa  yer  adları  kürd  das-
tanlarında  da  vardır.Bu  o  deməkdir
ki, xalq  öz  tarixini  dastanlarda  yaşat-
mağa  çalışmış  və  yadda  qalan  olsun
deyə, ona  folklor  cilası  çəkmişdir.

Kürdlər  arasında  ən  geniş  yayılan
“Kilamên  govendê”  adlanan  yallı
mahnılarıdır.

(Ardı var)

DASTANLARDA  YAŞAYANLAR
Əlçatmaz  abidələrə  doğru

Ə h m ə d e   H ə p p o
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- Irak'ın Basra, Kerbela ve
Necef illerinde, hizmet yoksunluğu
ve elektrik kesintileri nedeniyle
düzenlenen gösterileri kontrol altı-

na almak amacıyla sokağa çıkma
yasağı ilan edildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığına bağlı
Ortak Operasyonlar Komutan-
lığında görevli, isminin açıklan-
masını istemeyen bir subay yap-

tığı açıklamada, ülkenin
güneyinde Şiilerin yoğunlukta
yaşadığı Basra, Kerbela ve Nece-
f'te, gösterileri kontrol altına almak

amacıyla ikinci bir uyarıya kadar
sokağa çıkma yasağı ilan edildiği-
ni belirtti.

Gösterilerin barışçıl olmayan bir
hal aldığı ve güvenlik güçleri ile
göstericiler arasında çıkması

muhtemel olayların önüne geçmek
ve güvenliğin ve kamu mallarının
korunması için böyle bir adımın
atıldığı ifade ediliyor.

Basra, Babil, Kerbela ve Necef
illerinde hizmet yoksunluğu ve
elektrik kesintileri sebebiyle dün de
gösteriler düzenlendi.

Basra’da başlayan gösterilerde
ölen ve yaralananlar olurken, Mis-
an’da halk valiliği bastı. Necef’te
ise göstericiler havaalana girdi,
daha sonra havalanı genel
müdürünün evini ateşe verdi.

Necef’te ayrıca Nuri Maliki’nin
liderliğini yaptığı Dava Partisi’nin
binası ile Esayib Ehlulhak’ın karar-
gahı ateşe verildi.

Irak'ın güneyinde başlayarak
başkent Bağdat'a sıçrayan gösteril-
er nedeniyle hükümet şehirdeki
internet erişimini kesmişti.

Irak Başbakanı Haydar Abadi,
kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi
amacıyla Basra'ya yaklaşık 3 mil-
yar dolar tahsis edilmesine karar
vermişti.                       BasNews

Irak’ın Basra kentinde sokağa
çıkma yasağına rağmen gösteri-
lerin son bulmaması üzerine
Kerkük’teki Irak güvenlik güçlerinin
Irak'ın güneyine ve Basra’ya kay-
dırıldığı bildirildi.

Basra’da başlayan elektirik
kesintisi ve işsizlik protestoları
Irak'ın güneyindeki birçok kentte
sıçrayarak devam ediyor. Basra,
Kerbela ve Necef'te, gösterileri
kontrol altına almak amacıyla ikinci
bir uyarıya kadar sokağa çıkma
yasağı ilan edilmesine rağmen
bugün Basra’daki gösteriler devam
etti.

Edinilen bilgilere göre Bağdat
hükümetinin talimatı ile Basra’da
asayişin sağlanması için Kerkük’te-
ki Irak güvenlik güçlerinin büyük
kısmı Basra’ya gönderildi. El Hayat
gazetesine konuşan Misan kenti

Polis Müdürü Zafer Muhammedavi
göstericilerin petrol rafinerlerine

saldırdığını ve ele geçirme tehlike-
si olduğunu söyledi. Öte yandan
Haşdi Şabi Kerkük Sözcüsü Ali

Hüseyni Şafaqnews’e yaptığı açık-
lamada, Kerkük’teki güvenlik güç-

lerinin Irak’ın güneyindeki olaylara
müdahale etmek üzere yola çık-
tığını doğruladı.                BasNews

YPG savaşçısı Yasir Ebdo ve geçirdiği kalp krizi
sonucu şehit olan Mihemed Şêx (Hogir) son yolcu-
luğuna uğurlandı.

Şehit Yasir Ebdo’yu uğurlama töreni, Til Temir
Şehit Aileleri Meclisi binasında gerçekleşti. Tören
özgürlük şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşuy-

la başladı. Saygı duruşu sonrası konuşma yapan YPG
komutanlarından Serhat Cudi, şehitlerin halkların bir-
liğini yarattığını ve gelecek nesillerin yolunu aydınlat-
tığı belirtti.

Rojava Devrimi’nin tarihte benzeri olmayan bir
devrim olduğunu söyleyen Cudi, “Tarihte zulme karşı
birçok devrim gerçekleşmiş ancak çoğunun sonu, tek
bir din ya da etnisiteye dayandığı için yenilgiyle
sonuçlanmıştır. Ancak Rojava Devrimi halkların
kardeşliği temelinde gerçekleşmiştir” dedi ve şehitlerin
yarattığı değerlere sahip çıkacaklarının sözünü yinele-
di. Şehidin amcası Abdullah El-Nasir de şehitlerin izin-
den ilerleyeceklerinin sözünü verdi.

Konuşmaların ardından şehidin şahadet belgesi
okundu ve ailesine teslim edildi.

Şehit Aileleri Meclisi’ndeki törenin ardından şehidin
cenazesi Til Temir Şehitliği’ne götürüldü. Şehidin
naaşı burada sloganlar ve zılgıtlar eşliğinde toprağa
verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan YPG
savaşçısı Mihemed Şêx (Hogir) Serêkaniyê’de düzen-
lenen törenle son yolculuğuna uğurladı.
Serêkaniyê’deki Roj Hastanesi’nden şehidin
cenazesini alan halk, Serêkaniyê Şehitliği’ne götürdü.

Şehitlikte düzenlenen tören özgürlük şehitleri
anısına saygı duruşuyla başladı. Burada Serêkaniyê
Şehit Aileleri Meclisi adına konuşma yapan Beyar
Emîn, “Tüm halkımıza çelik iradesi ve fedakarlık
ruhuyla şehitlerin kazanımlarını savunmaları çağrısın-
da bulunuyoruz. Şehit Hogir ve tüm şehitlerimize
sözümüz olsun ki intikamları alınacak, kanları yerde
kalmayacaktır. Hayallerini gerçekleştirene kadar yol-
larında ilerleyeceğiz” dedi.

YPG komutanlarından Azad Welat da konuşmasın-
da şehitlerin izinde ilerleyeceklerinin ve devrim değer-
lerini sonuna kadar savunacaklarının sözünü yineledi.
Özgür yaşam için ağır bedeller ödendiğini vurgulayan
Welat, bu sebeple kazanımların ve şehitlerin yarattığı
değerlerin korunması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Şehit Hogir’a ait şahadet
belgesi okundu ve ailesine teslim edildi.

Tören sonunda şehidin naaşı, “Şehîd Namirinʺ slo-
ganlarıyla toprağa verildi.                  anfturkce.com

Protestolar büyüdü, 
İbadi geri adım attı

Irak’ın başkenti Bağdat ve güneyinde protestolar
büyürken Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin Basra’da
temel hizmetlerin sağlanması için 3,5 trilyon dinar

ödenek ayırdığını duyurdu. Irak Başbakanı Haydar
Abadi, ülkenin güneyinde protestolar düzenleyen gös-
tericilerin taleplerine karşılık bazı kararlar çıkardı. Karar-
lar kapsamında Basra’da temel hizmetlerin sağlanması
için 3,5 trilyon dinar ödenek ayrılırken, içme suyu, elek-
trik ve sağlık için özel bütçe belirlendi.

Öte yandan Protesto gösterilerinin büyümesi ve Bağ-
dat’a sıçraması üzerine İçişleri Bakanlığı ve güvenlik
güçleri alarma geçti.  BasNews

Irak'ta tansiyon yükseliyor:
2 gösterici hayatını kaybetti

Irak’ın Basra kentinde sokağa çıkma yasağına rağ-
men bugün de evam eden gösterilere müdahale eden
güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 göstericinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Irak'ın petrol zengini kenti
Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar,
Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da
başkent Bağdat'a sıçramıştı. Meysan kentinde önceki
gün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerince açılan
ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet Necef, Basra ve Kerbela kentlerinde
sokağa çıkma yasağı ilan etmesine rağmen Basra’da
gösteriler bugün de devam etti.

Göstericiler sıkı güvenlik önlemlerine rağmen Basra İl
Meclis binasına girmesi üzerine güvenlik güçlerinin açtığı
ateş sonucu 2 göstericinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bölgeye Kerkük’te güvenlik güçlerinin kaydırıldığı ancak
gösterilerin önün alınmadığı kaydedildi.            BasNews

Efrin’de 7 sivil kaçırıldı 
İşgalci Türk ordusu ve çeteleri Efrin’de sivilleri kaçır-

maya devam ediyor. Şerawa’da 7 sivilin daha kaçırıldığı

bildirildi. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre işgalci
Türk ordusuna bağlı Firqet El-Hemzat çeteleri, Efrin’in
Şêrawa ilçesi Aysko köyünde 7 genci kaçırdı. Gençlerin
köydeki bir çiftliğe götürüldüğü ve burada ağır işkenceye
maruz kaldıkları bildirildi.

Kaçırılan gençlerin isimleri şöyle: Omer Îbo (25),
Hesen Bazo (19), Mihemed Hesen Ibrahîm (23), Welîd
Haydar Ilkilo (38), Omer Cuma Eloko (30), Omer Nazo
(31) ve Ebdo Xoce (35).                      anfturkce.com

Irak'ta 3 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kerkük'teki Irak güvenlik güçleri Basra'ya kaydırılıyor

Şehit Yasir Til Temir ve Hogir sonsuzluğa uğurlandı
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Abadi’den protestolara 
k a r ş ı  y e n i  h a m l e

Irak’ta başkent Bağdat ile Basra, Necef, Zikar ve
Kerbela kentlerinde hükümetin ekonomik politikalarına
karşı protestolar sürüyor. Irak Başbakanı Abadi’nin
Basra için 3 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığı açıklandı.

Irak’ın birçok kentinde ‘işsizlik ve elektrik kesintileri’
protesto ediliyor. Sokaklara çıkan binlerce kişi
hükümetten adım atmasını ve çözüm bulmasını bekliy-
or. Irak Başbakanı Haydar Abadi, devam eden protesto
eylemlerine karşılık Basra bölgesi için 3 milyar dolar
bütçe ayırdığını açıkladı.

Ancak bu hamle protesto eylemlerin durmasına
yetmedi. Zira protestocular bugünden itibaren daha
kapsamlı eylemler yapacaklarını duyuruyorlar.

Protesto eylemleri, Bağdat’ın birçok bölgesinin
yanısıra, Basra, Necef, Zikar ve Kerbala’da sürüyor.
Başka kentlerde de başlanması bekleniyor.

Birkaç gündür devam eden protesto eylemlerinde
yüzlerce kişi yaralandı.                         anfturkce.com

Türk ordusu Efrîn’de zeytin 
ağaçlar ın ı  a teşe ver iyor

İşgalci Türk devleti Efrîn’de insanlık suçu işlemeye
devam ediyor. Efrîn’in Mabata ilçesine bağlı Xoyan
köyünde binden fazla zeytin ağacı işgalci Türk ordusu
ve ona bağlı çeteler tarafından ateşe verildi.

İşgalci Türk ordusu Efrîn’de doğa katliamı yapıyor.
Efrîn Mabata ilçesine bağlı Xozyan köyünün kuzey-
doğusunda bulunan zeytin fabrikasının arkasındaki
zeytinliği ateşe verdi.

Yangın sonucu binlerce zeytin ağacı kül olurken,
yangının Şiye ilçesine doğru yayılarak devam ettiğini
de öğrenildi. Yangında binlerce ağacın daha yanma
tehlikesi olduğu ve çetelerin köylülerin yangını
söndürmelerine izin vermedikleri belirtildi.

İşgalci Türk ordusu ve çeteleri geçtiğimiz günlerde
de Raco ilçesinin Geliya Tira bölgesinde 2 hektarlık
alanda 3 bin ağacı yakmıştı.                  anfturkce.com

Dêra Zor’da hava saldırısı:
E n  a z  2 6  D A İ Ş ’ l i  ö l d ü

Suriye’nin doğusundaki Dêra Zor’da DAİŞ çeteler-
ine yönelik düzenlenen bir hava saldırısında en az 26
çete mensubunun öldüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak sınırı yakın-
larındaki Susa beldesinde çevresinde DAİŞ çetelerine
yönelik hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Gözle-
mevi, hava saldırısının Irak hava kuvvetleri mi yoksa
uluslararası koalisyon tarafından mı düzenlendiğini
bilmediklerini ifade etti. Saldırıda en az 26 çete mensu-
bunun öldürüldüğünü belirten Gözlemevi, bir önceki
bilançosunda 28 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan DAİŞ karşıtı uluslararası koalisyonda
Fransa’yı temsil eden general Frédéric Parisot, DAİŞ
çetelerinin bir kaç hafta içerisine Suriye’nin doğusunda
askeri olarak yenileceğini söyledi. Parisot, “İki küçük
alan kaldı ve rahatlıkla söyleyebilirim ki bir kaç hafta
içerisinde DAİŞ operasyon alanımızda hiçbir toprağı
kontrol etmeyecek” dedi. Fransız general, “En iyi tah-
minle, orta Fırat vadisindeki çatışmalar muhtemelen
yaz sonunda sona erecek” diye ekledi.  anfturkce.com

Irak’ın güney kentleri Basra
kentinde başlayan ve daha sonra
Necef, Zukkar, Meysan, Kerbela,
ardından Babil ilinin Merkezi
Hille’ye ve Bağdat’ın birçok böl-
gesine de sıçrayan protestolar
yasaklara rağmen devam ediyor.

Dün devam eden gösterilerde
parti binaları ve Haşdi Şabi’ye
bağlı bazı grupların merkezlerinin
yakılması, Kuveyt Sınır kapısının
geçişe kapatılması, hava alan-
larının ele geçirilmesi, 3 sivilin
ölmesi, 40’ın üzerinde yaralan-
ması gibi olaylar yaşanmıştı.

Yaklaşık bir hafta önce Irak’ın
Basra kentinde hükümetin
ekonomik politikası, işsizliği ve
hizmet yetersizliğini protesto
etmek için başlayan gösteriler
kısa süre içinde güneyin tüm
kentlerine yayıldı. Basra’da
başlayan gösteriler önce Necef,
Zukkar, Meysan yani Misan kent-
lerine yayıldı. Daha sonra Bağ-
dat’ın bazı mahalleleri ile Babil’in
Kuveyte sınır olan Hille
merkezine de yansıdı. Dün gün
boyu devam eden gösterilerde
gösterilerin olduğu kentlerde halk
Nuru Maliki’nin başkanlığını yap-
tığı ve Haydar Abadi’nin üyesi
olduğu Şii Davet Partisi ile Şii
tabanlı partilerden Fazilet Partisi il
binalarını basın işgal etti ve Haşdi
Şabi gruplarından Esayib Ehlul-
hak grubunun karargahlarını
ateşe verdi.

Basra’da başlayan gösteril-
erde ölen ve yaralananlar
olurken, Misan’da halk valiliği
bastı. Necef’te ise göstericiler
havaalana girdi, daha sonra
havalanı genel müdürünün evini
ateşe verdi.

Gösterilere ilişkin açıklamalar-

da bulunan Yüzbaşı Abdulhadi al-
Tai, göstericilerin İmam Ali Cad-
desi'ni ve el-Henud Köprüsü'nü
kapattığını belirtti. Al-Tai gösteri-
lerin olduğu bölgelere güç
takviyesinde bulunduklarını
ancak ona rağmen gösterilerin
durdurulamadığı ve kentlerdeki
gergin atmosferin devam ettiğini
söyledi.

Irak Başbakanı Haydar Abadi,
gösterilerin durdurulması için
Basra’ya üç milyar dolarlık

ödenek ayırırken, güvenlik
kuvvetleri ise gösterilerin yasak-
lanması kararını aldı. Ancak buna
rağmen bu gün sabah saat-
lerinden itibaren Bağdat’ın belli
bölgeleri ile Basra, Necef, Ker-
bela, Zukkar, Misan, Babil
merkezi Hille’de gösteriler devam
etti.

İNTERNET VE SOSYAL
MEDYAYA ERİŞİM ENGELİ
Irak hükümeti gösterilerin dışa

yansımasını önlemek için dün
akşam saatlerinden itibaren
sosyal medya platformları olan
Facebook, Twitter, İnstigram ve
diğer sosyal medya hesaplarına
önce erişim engelini getirdi.

Ardından ülke genelinde internete
erişimine sınırlama getirdi. Bu
gün sabah saatlerine kadar erişim
engeli sürdü. Ancka buna rağmen
halk VPN ve daha başka ulaşım
kanalları ile gösterilerini yansıt-
maya çalıştı.

TÜRKİYE, KUVEYT VE BAZI
BATILI ÜLKELERDEN AÇIKLAMA

Irak’taki gösteriler için ilk açık-
lama Türkiye Dışişleri bakanlığın-
dan geldi. Türkiye Dış işleri
bakanlığından dün yapılan açıkla-

mada, Türk vatandaşlarının gös-
terilerin olduğu bölgelerde
dışarıya çıkmaması istendi. Irak’-
taki gösteriler için ilk açıklamanın
vatandaşlarına dışarıya çıkmama
uyarısı ile Türkiye dış işleri
bakanlığından gelmesi, gösteril-
erde Türkiye’nin parmağı mı var
gibi görüşlerin ileri sürülmesine
neden oldu. Türkiye’den sonra
Kuveytte benzer bir açıklama
yaparak Irak’taki vatandaşlarını
gösterilere karşı duyarlı olmaya
çağırdı. Türkiye ve Kuyvet dışın-
da bazı batılı ülkelerde vatan-
daşlarını gösterilere karşı duyarlı
olma çağrısını içeren açıklamalar
yaptı.                   anfturkce.com

HPG, Kars’ta düzenlenen sabo-
taj eyleminde 4 askerin
öldürüldüğünü açıkladı. Uludere’de
2, Bitlis’te ise 1 gerillanın hayatını
kaybettiği bildirildi.

HPG Basın İrtibat Merkezi (HPG-
BİM) Kars’taki sabotaj eylemi ve
Uludere ile Bitlis’teki çatışmalara

ilişkin açıklamada bulundu.
HPG resmi sitesinde yer alan

açıklama şöyle:
KARS’TA SABOTAJ EYLEMİ

‘’11 Temmuz günü işgalci TC
ordusu Kars’ın Kağızman ilçesine
bağlı Kızıl Kilise alanında bir
operasyon başlatmıştır. Eyalette
başlatılan Devrimci Zafer Hamlesi
kapsamında güçlerimiz, aynı gün
saat 15.00’da Horoz kaya tepesine
konumlanmaya çalışan işgalci TC

ordusunun bir birliğine yönelik sabo-
taj eylemi düzenlemiştir. Bu eylemde
4 düşman askeri öldürülmüş, 1
asker ise yaralanmıştır.

ŞIRNAK ULUDERE’DE 2
GERİLLA HAYATINI KAYBETTİ

11 Temmuz günü işgalci TC
ordusu Şırnak’ın Qileban (Uludere)

ilçesine bağlı Kela Memê alanında
bir operasyon başlatmıştır. Aynı gün
saat 08.00 ve 11.00’da işgalci güçler,
insansız hava araçlarının
desteğinde atak tipi taarruz
helikopterleri ve savaş uçakları ile
alanda bulunan Gûnde Mêhrê, Tepê
Bayrak, Tepê Sinek ve Mehrê vadisi-
ni yoğun bir şekilde bombalamıştır.
Bombardımanlar ardından çok sayı-
da skorsky helikopter operasyon
alanına indirmeler yapmıştır. İşgalci

güçler Gûndê Mêhrê'deki bazı köy
sakinlerini gözaltına almış ve baskı
uygulamıştır. Düzenlenen yoğun
hava saldırılarında 2 arkadaşımız
şehit düşmüş, 1 arkadaşımız ise
yaralı bir şekilde düşman güçlerine
esir düşmüştür. Operasyon 12 Tem-
muz günü sabah saatlerinde geri
çekilmiştir. Şehadete ulaşan
arkadaşlarımızın sicil bilgileri
netleştirildiğinde kamuoyu ile pay-
laşılacaktır.

BİTLİS’TE 1 GERİLLA 
HAYATINI KAYBETTİ

11 Temmuz günü işgalci TC
ordusu Bitlis’e bağlı Şêx Cuma
alanında bir operasyon başlatmıştır.
İnsansız hava araçlarının
desteğinde devam eden operasyon-
da işgalci TC ordusu gece saat-
lerinden 12 Temmuz günü sabah
saatlerine kadar Şehit Avareş
yamaçlarını, Kaniya Şehida ve İsyan
vadisini yoğun teknik kullanarak
bombalamıştır. Düzenlenen bom-
bardımanlarda 1 arkadaşımız şehit
düşmüş, 1 arkadaşımız ise yaralı bir
şekilde düşman güçlerine esir
düşmüştür. Operasyon 12 Temmuz
günü öğlen saatlerinde geri çek-
ilmiştir. Şehadete ulaşan
arkadaşlarımızın sicil bilgileri
netleştirildiğinde kamuoyu ile pay-
laşılacaktır.’’ anfturkce.com

Irak’taki gösteriler yasaklara rağmen devam ediyor

Kars’ta sabotaj eylemi, Şırnak ve Bitlis’te çatışma
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Serok  Barzanî peyameke
hevxemiyê ji kesûkarên qur-
baniyên bûyera bajarê Sine yê
Rojhilatê Kurdistanê re şand. Di
beşeke peyamê de hat: “Hevsozî û

serxweşiya xwe arasteyî
kesûkarên qurbaniyên wê bûyerê û
xelkê xweşewîst ê bajarê Sine
dikim û hêviya çakbûnê ji birîn-
daran re dixwazim.”

Şeva bûrî li bajarê Sinê
tankereke veguhastina sotemeniyê
li baseke neferhilgir ket, di encamê
de nêzîkî 15 kesan canê xwe jidest
dan û hejmarek jî birîndar bûn.

Ev jî peyama Serok Bazanî ye:
“Bi mixabîniyeke mezin şeva

bûrî li bajarê Sinê di encama agir bi
baseke neferhilgir ket û hejmarek
welatî bûn qurbanî. Ev bûyera dil-
tezêne û giyanjidestdana welatiyên
bajarê Sine em hemû xembar kirin.
Hevsozî û serxweşiya xwe arasteyî
kesûkarên qurbaniyên wê bûyerê û
xelkê xweşewîst ê bajarê Sine
dikim û hevbeşiya xema wan im.
Hêviya başbûnê ji birîndaran re
dixwazim. Ji xwedêyê mezin
daxwaz dikim sebir û aramiyê bide
her aliyekî.” rojevakurd.com

Di pergala nû ya rêveberiya
Tirkiyeyê de dahatûya 10 hezar
siyasetmedar û endam û rêve-
berên HDP û DBP'ê yek ji mijarên
rojevê ye. Şîrovekarên nêzî HDP'ê
dibêjin; nûnertiya Kurdan li par-
lementoyê heye û rêya rast jî
pêwendî û dan û stendinên
siyasetmedaran e. Li gorî
şîrovekarên nêzî Ak Partiyê jî
dibêjin; girtîmayîna siyaset -
medaran, li gorî demokrasiyê
rêyeke şaş e.

Di 4'ê Mijdara 2016'an de li
hember rêveber û endamên Par-
tiya Demokratîk a Gelan HDP'ê
binçavkirinan dest pê kiribû û piştî
tayînkirina qeyûman a ji bo
şaredariyên Partiya Herêmên
Demokratîk DBP'ê, girtin û
binçavkirinan berdewam kiribû. Li
gorî daneyên ji HDP'ê; 10 hezar
HDP'yî û DBP'yî di girtîgehan de
ne. Akademîsyen û şîrovekarê
siyasî Doçent Dr. Cenap Ekîncî, li
ser rewşa van girtiyan dibêje; ji bilî
nirxandina zagonên dadweriyê; li
gorî demokrasiyê, girtina
siyasetmedaran, rêyeke şaş e.

Şîrovekarê Siyasî Cenap Ekîncî
ji K24ê re wiha axivî: "Çavên her
mirovî li dadgehan e û li vê pergala
nû ye ku hikûmeta nû ya Tirkiyeyê
rêyeke nû û paceyeke nû veke û
nêrneke nû bibîne û ji bo van hemû
girtiyên siyasetmedar, hemû gir-

tiyên wekî rojnamevan û
akademîsyen û hemû mirovên ji bo
doza mafên xwe û doza mafên
mirovan dikin hatine girtin."

Ess// Di nav 10 hezar girtiyan
de parlementer, siyasetmedar,
hevserokên şaredariyan û rêvebir

û endamên HDP û DBP'ê cih
digirin. Ji ber ku di vê pêvajoyê de
93 şaredariyên DBP'ê ji aliyê qeyû-
man ve tên rêvebirin û di sala
2019'an de jî hilbijartinên Herêmî
hene; şîrovekarê siyasî yê nêzî
HDP'ê Îrfan Babaoglû jî dibêje;
guherîna rêveberiyan carinan
tiştên baş bi xwe re tîne lê di rewşa
heyî de serbestberdana
siyasetmedaran xuya nake.

Şîrovekarê Siyasî Îrfan Babaoglû
dibêje: "Avakirina pergaleke nû baş
e lê divê van pergalan li gorî şert û

mercên demokrasiyê werin rêvebirin
lê ne wisa ye. Meseleyeke mezin li
holê heye, zindan tijî siyasetmedar
in, rojnamevan in, akademîsyen û
parlementer jî. Divê kesên ku hatine
hilbijartin bi awayekî serbest werin
berdan. Di siyasetê de bila her kes

bikaribe fikir û ramanên xwe bîne
zimên." Li ser pergala nû ya rêve-
beriya Tirkiyeyê û rewşa 10 hezar
siyasetmedarên girtî yên HDP'yî û
DBP'yî; şîrovekarên nêzî Ak Par-
tiyê amaje dikin ku ji ber şirîkatiya
Partiya Nijadperestan MHP'ê, Ak
Partî nikare hin gavan bi rehetî
bihavêje. Şîrovekarên nêzî HDP'ê
jî amaje dikin ku divê deriyên
diyalogê neyên girtin û beriya hilbi-
jartinên herêmî pêşî li serbestber-
dana siya setmedaran were
vekirin.              kurdistan24.net

Di şeşem roja xwepêşandanan
de, îro xwepêşanderên bajarê
Besra, bendera Um Qesir girtin û
yadaştek derbarê daxwazên xwe
belav kirin.

Nûçegihanê Kurdistan24ê li
bajarê Besra ragihand, ku
xwepêşanderan riya serekî ya ben-
derê girtin û rê li ber çûnûhatina
kemyonan û derketina ferman-
berên benderê jî girtin.

Hevdem li gorî zanyariyên
nûçegihanê Kurdistan24ê, îro
deriyê Sefwan yê sînorî di navbera
Iraq û Kiwêtê de hat girtin.

Li nêzîkî zeviyê petrola Mec-
nûn, xwepêşandanên nerazîbûnê
destpê kirine.

Li Bexdayê jî amadekariyên
xwepêşandaneke berfireh tên kirin,
ku biryar e îro demjimêr 6ê êvarî
destpê bike.

Hêzên emnî li Bexda ketinê
amadebaşiyê de û rêkarên pêwîst
stendine, daku parastina dezgehên
dewletê bikin. Çaverê ye xwepêşan-
der berê xwe bidin Navçeya Kesk,
daku nerazîbûna xwe li ser nebûna
xizmetkariyan bidin xuyakirin.
Xwepêşandana Bexdayê, hevdem

e li gel xwepêşandanên ner-
azîbûnê li parêzgehên başûrê
Iraq, ku ev 6 roj in, xelkên parêzge-
hên Besra, Necef, Zîqar, Mîsan,
Wasit û Kerbela bi riya xwepêşan-
danan daxwaza peydakirina der-
fetên kar, xizmetkari yan ji av û kare-
bê dikin.              kurdistan24.net

PDK û YNK lîsteke hevbeş bo 
daxwazên Kurd amade dikin

Biryar e roja Duşemê 16ê vê mehê polîtburoyên Par-
tiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Niştimanî
ya Kurdistanê (YNK) ji bo guftûgokirina li ser pêkanîna
hikûmeta nû ya Iraqê li Hewlêrê bicivin.

Jêderekî pilebilind ji K24ê re ragihand, tevî guftûgok-
itina li ser hilbijartinên Parlemantoya Kurdistanê, biryar
e di civînê de reşnivîsek derbarê daxwazên Kurdistanê
derbarê pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê de amade bikin.

Biryar e jî, komîteke hevbeş jî pêk bînin ji bo guftû-
gokirina ligel aliyên Iraqî ji bo çespandina daxwazên
gelê Kurdistanê di kabîneya dahatî ya hikûmeta Iraqê
de.  rojevakurd.com

Di rewşa awarte de j in j i  
maf û derfetan bêpar bûne

Rewşa awarte ku li Tirkiyê 2 sal in, bê navber didome
bandor li ser hemû beşên civakî kiriye. Aktîvîst û Rêvebirên
Saziyên Jinan jî radigihînin ku bi rewşa awarte re, deng û
têkoşîna jinan ya li dijî tada û pêkutiyan hatiye vemirandin
û bandorên neyînî gihiştine astên herî xirab.

Rêvebirên sazî û komeleyên ku têkoşîna mafên jinan
didin, bandorên rewşa awarte ku li ser jinan kirine ji bo Kur-
distan24 nirxandin. Jin, balê dikşînin ku hişmendiya erka
mêrperestî jixwe li Tirkiyê, astengî û xeteriya ji bo jinan bes
peyda dikir. Lê bi rewşa awarte re, qada têkoşîna jinan û
dengê xwe gihandina raya giştî jî ji holê rabûye û zext, tada
jî qat bi qat zêde bûne. Rêvebira Platforma Jinên Aktama-
rayê Mesûde Demîr ku bixwe jî hemşîrebûye û ji kare xwe
hatiye derxistin, da zanîn ku ew dema ji kare xwe hatiye
derxistin ducanî buye û sedema ku ji kar hatiye derxistin jî,
endambûyîna wê ya sendîqayê bêtir tu sedemekî nehatiye
nîşandan. Mesûde Demîr tîne ziman ku daxwazî ew e ku jin
ji derftên hilberîna jiyana xwe bên dûrxistin.

Rêvebira Platforma Jinên Aktamarayê Mesûde Demîr ji
K24ê re got: "Jinên ku ji bo maf û azadiyên xwe rêxistinî
dibin û têkoşîn didin, ji aliyê erkên civakî ve nayên peji-
randin. Jinên hilberînkar wek metirsî tên dîtin. Di rêve-
biriyên heremî de, wek zagonî nebe jî, jin beşdarî rêvebirî û
jiyana polîtîk bûbûn, lê bi qayuman jin hatin dûrxistin. Hemû
saziyên me jinan hatin girtin ku bi saya wan saziyan mafên
jinan dihat parastin." Komeleya Jinan ya Wanê VAKAD ku
di sala 2004'an de hatiye damezrandin û beriya rewşa
awarte, li Herema Serhedê bi piştgiriya saziyên navdewletî
gelek projeyên ji bo jinan birêvebiriye û aktif bûye jî bi dest-
pêka rewşa awarte hatiye girtin. Serok û Damezrenêra
VAKAD'ê Zozan Ozgokçe jî balê dikşîne ku wan pêşengiya
projeyên xwebipêşxistina jinan jî, dozên ku pêkutiyên li ser
jinan aşkere û ra bibin kirine. Lê bi KHKyan û rewşa awarte
re, êdî hem saziyên wan hatine girtin, hem jî ciyekî ku
dengên xwe bigihîninê nemane.

Zozan Ozgokçe dibîje: "Êdî medya jî cîh nade, dest-
dirêjî, kuştin û tadayên li ser jinan, bi ser de jî gotarên ku
wan kirinan rewa dikin tên belav kirin. Hişmendiyeke ku
dibêje: 'zarokên 12 salî dikarin bên zewucandin' tenê
minaqeke. Ji ber rewşa awarte hemû rêyên ku em hêstew-
arî û boçûnên xwe bigihînin raya giştî hatine girtin. Me
dixwest em ji bo Eylul û Leyla çalaki bikin lê rewşa awarte
astengbû." Li Turkiyeyê piştî hewldana kutedaya 15'ê
Tîrmeha 2016'an, rewşa awarte hatiye ragihandin û heta
niha bi hezaran sazi, komele û kompanya hatine girtin, bi
100 hezaran jî welatî ji karên xwe hatine derxistin û dûrx-
istin. Tê çavarêkirin ku di 18'ê Tîrmeha 2018'an de rewşa
awarte bidawî bibe.                                 kurdistan24.net

Bûyera Sinê em xembar kirine

Ş î r o v e k a r ê n  n ê z î  A K P :  G i r t i n a  
siyasetmedaran li gorî demokrasiyê şaş e

Xwepêşanderên Besra bendera Um Qesir kontrol kirin
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K i n y a z ê  Î b r a h î m

Têmûrê Xelîl 
Van dawîyan ji alîyê Weşanx-

aneya DOZê li Stembolê berhemeke
giranbuha ya bi 2 cildeyan ya
Kinyazê Îbrahîm bi sernavê “Kurd.
DÎROK Û DEMA NÛ” bi zimanê kurdî
derket.

Em li jêr pêşgotina pirtûkê ya
Akadêmîkê li cihanê binavûdeng
Nadirê Kerem Nadirov û Gotina
xudanê pirtûkê akadêmîk Kinyazê
Îbrahîm Mîrzoyêv raberî we dikin.

Di demên pêşda emê perçeyên ji vê
pirtûkê çap bikin.

DERHEQA PIRTÛKÊ DA  
Di vê berhemê da dêmê kurdan yê

dîrokî û çandî bi awayekî berfireh xuya
dibe, guhdarîyeke mezin hatîye danînê
li ser pirsên sîyaseta hemcihanê yên
dema nû, ku derheqa gelê kurd da nin.
Ev yek mecalê dide bona gelek xwen-
devanên pirtûkê di paşdemê da di hêla
dîrok, sîyaset, çand, deb, wargehê
jîyînê, edebîyet û zargotina gelê kurd
da zanebûnên xwe dewlemend bikin.

Xudanê pirtûkê li ser bingehê
berhema xwe a berê ”Kurd. Ênsîk-
lopêdîya biçûk”, ku sala 2001ê çap
kiribû, di weşana nû da li ser esasên

çavkanîyên nû, nivîsên nû hewil daye
zanebûnên xwendevanan derheqa
gelê kurd da, bi taybetî jî derbarê şerê
wê yê ji bo bidestxistina serxwebûnê da
bide dewlemendkirinê.

Ev berhema han ”Kurd. Dîrok û
dema nû” ji du beşan e. Di beşa pêşin
da ”Kurd. Li ser xaçerêyên dîrokê”
lêkolîn hatine kirinê ser kronologîya
dîrokî a gelê kurd, strûktûra dîrokî-erd-
nîgarî û civakî-aborî ya herêmên ku

kurd lê dijîn. Guhdarîyeke taybet tê
danînê li ser mîrata serokên tevgera
netewî-azadarîyê, aqilmend û kar-
mendên civakê yên gelê kurd û diyas-
porayên wê. Li vira xwendevan dikare
bi dîrok, çand, deb û jîyana gelê kurd a
civakî-sîyasî ra bibe nas, ku rêyeke
dijwar derbaz bûye.

Di sedsala 21ê da jî Rohilata Nêzîk
dimîne wek yek ji warên sincirî, erafê
şêr û dijberîya lîstikvanên gêopolîtîk.
Xwesma rewşa wan waran nerehet e,
ku piranîya niştecîyan kurd in û li wir
gelek pirsgirêkên sert – yên gêopolîtîkî,
aborî, ruhanî, miletî xuliqîne. Dîroka
hemcihanê li gelê pirmîlyonê qedexe
kir bibe xwedîya dewleta xwe. Pirsgirê-
ka kurdan êdî wek berê ne tenê hinek
caran, lê herdem di jîyana navnetewî
da tê minaqeşekirin û gengeşekirin.

Di beşa duduyan ”Mîrata kurdan a
çandî” da guhdarîya sereke hatîye
danînê li ser çandê, erf-edetan, rabûn-
rûniştinan, bawermendîyê, ziman û
edebîyeta gelê kurd. Armanca
berhemê a sereke ev e. Wek ku di
pirtûka berê da, li vir jî guhdarîyeke
mezin hatîye danînê li ser zargotina
kurdan, helbest, çîrok, qelîbotk, gotinên
pêşîyan

Û ev yek ne jiberxwe va ne, çimkî

edebîyet – wijdana gel e, ew bedewîya
here bilind e, ku ew bi merdane dide
cihanê.

Xudanê pirtûkê herwiha li ser pev-
girêdanên edebîyeta kurdî bi ede-
bîyetên gelên Ewroasîyayê lêkolîn
kirine. Di pirtûkê da cîyekî mezin hatîye
danînê li ser pevgirêdanên kurdan yên
dîrokî-çandî bi destanînên gelên Qaza-
xistanê û Asîya Navîn ra. Xudanê
pirtûkê di karê naskirina bedewî û

dewlemendîya çand û edebîyeta kur-
dan da gavên pir hêja avîtine.

Pirsgirêka sazkirina Kurdistana ser-
bixwe heta niha jî yek ji pirsên miletîyê
yên dema me a here dijwar e. Kurd
(zêdeyî 40 mîlyonan) heta îro jî yek ji
wan miletên pirjimar e li cihanê ku bê
dewlet e û di nav çend welatan da
hatîye perçekirin, lê li ser axa kal û
bavan dijî û ji mafê xwerêvebirinê
mehûrm e.

Pirsa kurdan herdem jî bala civaka
cihanê û mediya navnetewî dikişîne.
Şerê kurdan yê heq ji bo mafên xwe
yên miletîyê ji alîyê hemå hêzên
cihanê yên pêşverû da tê piştgirîkirinê.
Îro hemû bingeh hene bona xewna
gelê kurd derheqa serxwebûn û yek-
girtina Kurdistanê pêk bê.

Xebathezî, mêrxasî, welatparêzî,
namûs û şeref, maqûlî û camêrî xûy û

xeysetên gelê kurd in. Ev lêkolîna
giranbuha rê ber me vedike bona bi
hêsanî bi dîrok û çanda vî gelê kev-
inare re bibine nas, bi der-kul û şabûna
wê, xemgînî û pêşbînîya kurdan bihesî.

Ev berhem kedeke mezin e di nav
ronahîkirina dîrok, çand, jîyana sîyasî
û rewşa niha a gelê kurd di civaka
hemcihanê da û zanebûnên xwende-
vana dide zêdekirinê derheqa kemala
pirsgirêka kurdan di sîyaseta cihanê a
nûdemê da.
Nadirov N.K.
Akadêmîkê Akadêmîya 
Zanyarî ya Miletîyê ya 
Qazaxistanê, karmendê zanyarî yê
emekdar, xelatgirê dewletê 
yê Komara 
Qazaxistanê, serokê sîyanetê yê
Rêxistina kurdên 
KQ ya bi navê “Berbang” 

GOTINA XUDANÊ BERHEMÊ 
Di vê berhemê da dîrok û rewşa nû

ya yek ji gelên Rohilata Nêzîk yên kev-
inare – kurdan bi hûrgilê tê lênihêr-
nadin û lêkolînkirin, ku ji bo
xweparastin û serxwebûna xwe bi şerê
man û nemanê dikin.

Di van demên dawî da guhdarîya
civaka hemcihanê li ser Kurdistanê ye,
ku li wir bûyerên ji bo gelê kurd bir-
yardar û di eynî wextê da jî bedbext
diqewimin. Bi vê yekê va girêdayî li
pirtûkê ew pirsgirêkên sîyaseta cihanê
têne lêkolînkirinê, ku bi pirsa kurdan va
girêdayîne. Evê firsendê bide her

xwendevanekî ku derheqa dîrok, çand
û sîyaseta kurdan da gelek nûçeyên
nû bihese.

Kurd miletek e ku heta niha jî li ser
axa xwe dijî, lê bê dewlet e û di nav çar
dewletên Rohilata Nêzîk da hatîye
perçekirin. Di nav cihana nûdem da
pirsgirêka kurdan yeke here dijwar û
çaresernekirî ye.

Berhema ”Kurd. Dîrok û dema nû”,
ku ji 2 beşan e, (”Kurd. Li ser
xaçerêyên dîrokê” – beşa 1ê, ”Mîrata
kurdan a çandî” – beşa 2an), li ser
bingehê azirûkirina çavkanîyên pêşin
hatîye nivîsar. Di bingehê xebata me a
metodologîyê da berhemên lêkolîn-
erên zanyar-rohilatzanên mezin yên
wisa hene ku demeke dirêj li ser dîroka
kurdan a êtnîkî û sîyasî karên mezin
kirine, wek V.F. Mînorskî, N.Ya. Marr,
S.A.Yêxîyazarov, V.V. Bartold,

V.P.Nîkîtîn, O.L.Vîlçêvskî, T.F.Arîstova,
M.S.Lazarev, M.B.Rûdênko,
Ş.X.Mihoyî, M.A.Hasratyan, Ş.Ç.Aşîrî,
O.Î.Jîgalîna, X.M.Çetoyêv, Yê.A.Vasî-
lyêva û yên mayîn. Herwiha silav-
name, bernameyên miletîyê û xeber-
danên serokê KQ. N.A. Nazarbayêv li
civînên Assambleya gelên Qazaxis-
tanê.

Ev berhema dîyarîyek e bo şêkiran-
dina keda wan ewled, karmend û aqil-
mendên gelê kurd, yên ku navê kurdan
yê pîroz li cihanê bela kirin, û herwiha
bo wan jî, ku xwe bi temamî dane wî
karî. Ev berhem herwiha sipasîyek e
bo gelên Sovyêta berê û wan welatan,
axa wan ya pîroz ku em sitar kirin û her
mecal saz kirin bona parastin û
pêşketina çanda gelê min ku bi salan
hatîye binpêkirin. Û her neslek wê her-
dem wê dilovanîya welat û gelên jorê
kivşkirî bilind qîmet bike.

Ez sipasîya wan nivîskaran dikim,
ku berhemên wan bo min gelek kêrhatî
bûn, herwiha sipasî bo hemû hevalan,
hevalbendan jî dikim, ku bi moralî pişt-
girîya sazkirin û çapkirina vê berhemê
kirin û ez ji dil bawer im, ku ewê alî bike
bersîva wan gelek pirsên giring bibînin,
ku derheqa jîyana gelê kurd da nin.

Desteya rêvebir ya malpera
Riataza kurdzan, edebîyetzan,
akadêmîk Kinyazê Îbrahîm bona van
berhemên delal bi dil pîroz dike û jê
berhemên nû hêvî dike!

Berhemeke akadêmîk ji Akadêmîk Kinyazê Îbrahîm
Du cildeyên dîrokî: “Kurd. DÎROK Û DEMA NÛ”
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Konê Reş
Bi helkeftina ku di roja 15

Tîrmehê/ 2018an, 67 sal di ser
koçkirina Mîr Celadet Bedirxan re
derbas dibe, ez çîroka roj-
namevaniya wî jiwe re raxînim
ber çavan. Mîr Celadet Elî
Bedirxan, di biçûkaniya xwe de
fêrî gelek zimanên biyanî bûye û
bi wan zimanan serwextî çand,
ferheng û rewşenbîriya gelek
miletan bûye, di gel ku zimanê
kurdî, zimanê axaftina mala wî
bû. Û di sala 1909 an de, li ber
destê Mewlan Zade Rifet Efendî,
xwediyê rojnameya "Serbestî" li
Stenbolê, fêrî kar û barên roj-
namevaniyê bûye. Li ser vê yekê

mêzekin, bê ew bi xwe di romana
"Bîra Qederê" de çi dibêje:

"..Şerekî nû destpêkiribû. Min
kar, şixûl, mal, dezgeh, pêwendî,
hedef û armanc diviyan. Minê çi
bikira? Berê xwe bida ku?

Kurdan gotibûn: Teyr başe bi
refê xwe re. Ezê bibûma hevalê
kîjan rêz û refan? Min xwendin û
nivîsîn, ilm û irfan, rojname û
kovar helbijartin. Min da ser vê
riyê. Ez nikarîbûm bibûma paşa,
zabit, tacir, dikandar, karmend,
hembal, berdevk, peyiyê malê û
xemxwarê karê rojane. Ev kar û
tişt li min ne dihatin. Ne bala min
li ser wan bû û ne jî wan heye-
canek didan jîna min.

Lê nivîskarî, rojnamevanî, kar
û dozên mezin, hedef û
armancên bilind, pîrozheycanek
bê payan didan min. Ez, yan jî,
ez, bira, mam û merivên xwe jî, bi
hesibînim û bibêjim em, bi bîr û
dîtinên Roussau, Dîderot,
Voltaire û feylesûf û nivîskarên
din yên şoreşa Firansayê, bi
şirên Ehmedê Xanî û Omerê
Xeyam û bi ders, tecrûbe û ser-
pêhatiyên mîr Bedir-Xan perw-
erde bibûn. Ma me qîma xwe bi
karên rojane dianî? Min fedefê

xwe hilbijart.
Hingê du mecmûa hebûn, ku

li ser dilê min, hem pir ezîz bûn,
Ictîhada A

bdellah Cewdet beg û
(Serbestî) ya Mewlanzade Rifet
beg.

Gava min daxwaza xwe ya
xebatê, li cihê Serbestî û Mewlan-
zade Rifet beg re got, wî
berçavkên xwe derxistin, ez hem-
bêz kirim (Mukemmel, Mukem-
mel) got û ez li aliyê din yê bureyê
li ber maseke biçûk dam rûniştin.
Bi vî awayî min dest bi xebata roj-
namevaniyê kir. Serbestî rê li ber
min vekir ku ez bikaribim rojname
û kovarên, ku min paşê li welatên
dûr û xerîb derxistin, biweşînim.
Eger ew tecrûbên rojên Stenbolê
nebûna, ne Hawar û kitêbên wê,
ne jî Ronahî derdiketin. Ez ne
bawerim ku ewê bikarîbûna der-
ketina..."

Ji hingê ve Mîr Celadet
Bedirxan pîş bi karê roj-
namevaniyê kiriye, pê mijûl bûye
û gelek gotar di rojnameya
(Serbestî) de weşandine, ew roj-
nameya ku di navbera salên
1909-1913 an de li Stenbolê
dihat belavkirin.

Roj bi roj xwepêşandanên ner-
azîbûnê li parêzgehên başûrê
Iraqê, li ser nebûna xizmetkariyan
berfireh dibin û xwepêşanderan neh
baregehên aliyên siyasî li bajarê
Besre şewitandin û Hikûmetê jî
hêlên Internêtê li ser welatiyan birrî.

Jêderekî ji wezareta navxwe
ya Iraqê tekez kir, ku ji wan
baregehên hatine şewitandin, çar
bingehên Partiya De’iwe ye, ku
Nûrî Malikî serokatiya wê dike,
bingeheke Şepêla El-Hikme ku
Emmar El-Hekîm serokatiya wê
dike, bingeha Partiya El-Fedîle,
bingeha Hevpeymaniya Fetih a
Hadî Amirî ku serkirdeyekî Heşda

Şeibî ye û nivîsgeha milîsên
Esayib Ehl El-Heq ku ew jî beşekî
Heşda Şeibî ye. Derbarê jimara
qurbaniyan, wî jêderî ragihand,
ku di xwepêşandanên Besra,

Zîqar, Mîsan, Kerbela, Wasit de,
du kes hatine kuştin û şêst û yek
kes birîndar bûne û bêtirî sîh
birîndaran endamên hêzên ewle-
hiyê ne                 rojevakurd.com

Li Konsulxaneya Fransa ya
Hewlêrê, bi amadebûna
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê
Nêçîrvan Barzanî ji bo bîranîna
Roja Nîştîmanî ya Fransayê
merasîmek hate sazkirin.

Peyamnêrê Rûdawê Senger
Ebdurehman ragihand: “Ev 10
sal in Fransayê konsulxaneya
xwe ya li Hewlêrê vekiriye. Kon-

sulxane jî hevdem li gel Roja
Nîştîmanî ya Fransayê, wate roja
14ê Tîrmehê hatiye vekirin.”

Peyamnêrê me got: “Di ahen-
ga îro de him bîranîna 229emîn
salvegera serxwebûn û şoreşa

Fransayê ûy him jî bîranîna veki-
rina konsulxaneya wî welatî ya li
Hewlêrê hate pîrozkirin.”

Hersal roja 14ê Tîrmehê

Konsulxaneya Fransayê li
Hewlêrê ji bo wateya vê rojê
pîrozbahiyan saz dike û
berpirsên hikûmeta Herêma
Kurdistanê jî amade dibin.

Peyamnêrê me da zanîn, ku
di pîrozbahiyên îro de Konsulê
Fransayê Dominik Mass gotarek
pêşkeş kir û behsa pey-
wendiyên Herêma Kurdistanê û
Fransayê kir.

Mass bi taybetî bal kişande
ser hevkariya herdu aliyan, ku bi
tabetî di dema şerê DAIŞê de
Fransa yek ji wan welatan bû ku
herî zêde alîkarî da Hêzên
Pêşmerge. Herwiha di merasîmê
de Berdevkê Hikûmeta Herêma
Kurdistanê Sefîn Dizeyî jî gotarek
pêşkeş kir. Di dema merasîmê de
keka rojê jî ji aliyê Serokwezîrê
Herêma Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî û Konsulê Fransayê li
Hewlêrê Dominik Mass ve hate
parçekirin.        rojevakurd.com

P a r l e m e n t o y ê  d i  d e r b a r ê  
serokatiya herêmê de biryar da

Parlementoya Kurdistanê di civîna xwe de biryar da
ku, serkatiya Herêma Kurdistanê di dema niha de bê
cemidandin û  Îlona 2018ê tenê hilbijartinên parlemen-
toya Kurdistanê bête kirin.

Wek tê zanîn piştî serokê Kurdistanê Mesud Barzani,
nexwest dema serokatiyê bê dirêj kirin û xwe da aliyekî,
desthilatdariya serokatiyê li serokwezîrîyê, li parlemen-
toyê û dezgehê dadweriyê hatibûn belavkirin.

Biryar bû ku hilbijartinên serokatiyê û parlementoyê
bi hevre bêne kirin. Di civîna xwe de parlementoyê bir-
yar da ku tenê hilbijartinên parlementoyê çêbibin.

Dê parlementoya nû bê hilbijartin biryarê li ser rewşa
serokatiya herêmê bide.                       rojevakurd.com

Serkef t ina  keçek  kurd
Li leyiztika jinan ya di şerê serbet de keçek kurd  ku

li derveyê welat dijî serkeftinek mezin destve ani.

Keça kurd ya bi nave Îman Darabi li Swêd dijî spora
şerê di nava jina dike. Dema derdikeve ringê bi ala Kur-
distanê derdikeve û herweha serkeftina xwe bi Ala Kur-
distanê pîroz dike.

Iman Darabi sala 1992ê ji dayik bûye û ev ji Kurdis-
tana Rojhilat e. Ew di rîngan de wek keça kurd tê
naskirin.  rojevakurd.com

L i  B e x d a y ê  a m a d e k a r i y ê n  
xwepêşandaneke berfireh tên kirin

Jêderekî emnî li Bexdayê ji malpera El-Xed Press a
Iraqî re ragihand, amadekarî tên kirin ji bo îro êvarî

xwepêşandaneke berfireh li Bexdayê bê encamdan.
Hêzên emnî li Bexda ketinê amadebaşiyê de û rêkarên
pêwîst stendine, daku parastina dezgehên dewletê
bikin. Li gorî hatiye ragihandin, wê ew xwepêşandana
berfireh, îro demjimêr 6ê êvarî destpê bike.

Çaverê ye xwepêşander berê xwe bidin Nawçeya
Kesk, daku nerazîbûna xwe li ser nebûna xizmetkariyan
bidin xuyakirin. Xwepêşandana Bexdayê, hevdem e li
gel xwepêşandanên nerazîbûnê li parêzgehên başûrê
Iraq, ku ev 6 roj in, xelkên parêzgehên Besra, Necef,
Zîqar, Mîsan, Wasit û Kerbela bi riya xwepêşandanan
daxwaza peydakirina derfetên kar, xizmetkariyan ji av û
karebê dikin.  kurdistan24.net

Mîr Celadet Bedirxan, Mewlan
Zade Rifet û Karê Rojnamevaniyê

Serokwezîr tevlî rewrisma roja Fransî bû

Li Besra xwepêşandan bi tundî berdewamin
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Ez nebawer im ku herêm di
Kurdistanê de, wek herêma Cizîra
me, bi her sê deştên xwe ve;
Beriya Mêrdînê, Deşta Xelef Axa û
Deşta Hesina bi zargotin û wêjeya
kurdî a devikî dewlemend heye..
Ew jî egerên xwe heye; yek ji wan,
nêzîkbûna wê ji bajarê Cizîra
Botan ve, ev bajarê ku ji kevin ve
navenda şaristaniya mirovahiyê
ye û bandora wî li xelkên Cizîrê
hebû. Ya din, ji sedê salan ve Cizîr
xweş germiyan bû ji koçerên
zozana re; zivistanên xwe li
deştên wê derbas dikirin û dawiya
buharan, careke din li zozanên
xwe vedigeriyan.. Di cenga cîhanî
a yekemîn 1914'an de jî, baş star
bû ji mişextî û mehcirên Wanê,
Bedilîsê, Serheda û Nûrşînê re..

Piştî serhildana Şîx Seîd li
Diyarbekirê di sala 1925'an de û
fermana şêx û axayên welatperw-
er ji rex kemalîstan ve, cardî gelek
şêx, mela, serokhoz, malbat û
beşên eşîran ji Mêrdînê, Batmanê,
Cizîra Botan, Licê, Bagokê,
Omeryan, Tora Abdînê, Tora
Mihelmiyan û Tora Seyidan, xwe li
Cizîrê, nav kurdên Rojava bi her
sê deşên wê ve girtin.. Di encama
vê yekê de wan kesan şêweyên
zimanê xwe, irf û adetên xwe û
zargotina xwe jî bi xwe re anîn û ji
xelkên Cizîrê re bû dewlemend-
bûn..

Di 15 gulana 1932'an de dema
ku Mîr Celadet Bedirxan kovara
xwe HAWARê li Şamê bi zimanê
Kurdî, şêweyê xelkên Cizîrê û tay-
betî xelkên bajarê Amûdê weşand,
hingî bijartina wî ji vî şêweyî re bi
zanîn û dûrdîtinî bû. Wî xweş
zanîbû ku gelek şêwezarên
zimanê Kurdî di Amûdê de kom
bûne, armanca Mîr jî, ku zimanê

kovara wî Hawarê Kurdistanî be..
Tev Kurdistanî kovara wî bi hêsanî
bixwînin.. Ji ber vê yekê wî
zimanê kovara xwe ne bi
şêwezarê Botan, bi şêwezarê
xelkên bajarê Amûdê weşand..
Bêguman, wê bi şêwezarê Botan
jê re hêsantir ba.. 

Çima şêwezarê xelkên Amûdê,
ne şêwezarê xelkên Botan? Di wê
hingê Amûd tekane bajar bû li
Cizîrê, bajarê danûstandin û bazir-
ganiyê bû. Ev bajarên din wek
Qamişlo, Hesekê, Derbasiyê, Dêri-
ka Hesina nebûn û wek ku diyare
di wê hinge de zimanê Kurdî li
bakurî Kurdistanê qedexe bû..
Piraniya xelkên Cizîrê (Rojava), ji
Serxetiyan û Binxetyan di çarşiyên
bajarê Amûdê re derbas bibûn,

alav û lazimiyên xwe jê dikirîn û
şêweyên xwe didan hev û ji hev
distandin! Anku ji hev fêrî şêweyên
axaftina hev dibûn, di encam de, ji
kurmancîaxêfan re zimanê wê
Kurdistanî bû.. Digel ku di wê
demê de çend rewşenbîrên kurd li
Amûdê hebûn wek: Cegerxwîn,
Qedrî Can, Reşîdê Kurd, Elyas
Efendî ji Dêroka Çiyayê Mazî,
Ekrem Beg, Qedrî Beg, Wecdî
Beg, Mihemed Beg û gelek nefer-
ên din ji malbata Celîl Paşa ku ew
jî wê demê li gundê Talikê bûn, di
rex Amûdê de.. Û gelek şêx û
malayên welatparêz yên ku ji ber
kemalîstan revyabûn, hatibûn
Amûdê.. Digel gelek navdarên
Amûdê ku piştgirbûn ji Mîr Celadet
re wek: Axayê Amûdê; Seîdê
Mihemed Axayê Deqorî, Mihemed
Elî Şiwêş, Ezîzî Darî, Birahîmê
Qiço..

Û wek ku diyare, rojnamegerî
di bajaran de pêş dikeve û geş
dibe.. Derfeta belavkirina kovara

Hawarê, tenê li Amûdê hebû.
Zimanê Kurdî li Bakurî Kurdistanê

qedexe bû, wek ku min gotiye.. Bi
tenê bajarê Amûd senterek hevdît-
inê bû ji kurdên Serxet û Binxetê
re.. Zimanê Kurdî serbest bû, ne
qedexe bû.. Kovara Hawar bi
destûra Fransîzan dihat
weşandin.. Gerinendayên Hawarê
li Amûdê hebûn, Hawar li xelkên
wê belav dikirin, yek ji wan Ûsê
Hersan bû.. Mîr Celadet divîbû
şêraniya zimanê Kurdî, ew zimanê
ku xelkên Amûdê pê xeber didan,
belav bike.. Û di rûpelê pêşî de ji
hejmara pêşî berê xwe daye kur-
dan û wiha gotiye: "Hawar dengê
zanînê ye, zanîn xwenasîne, xwe-
nasîn ji me re riya felat û xweşîyê
vedike, her kesê xwe nas dike
dikare xwe bide naskirin, lewre
ziman şerta heyînê ya pêşî ne.." 

Armanca Mîr Celadet Bedirxan
ku zimanê kovara wî û elfabeya
Latînî di destpêkê de standard be
ji kurmancîaxêfan re û paşê ji tev
Kurdistaniyan re; Kurmancîaxêf û
Soranîaxêfan re. Di hejmara 10'an
sala 1932'an de jî wilo gotiye:
"Yekîtiya miletê kurd bi yekîtiya
zimanê kurdî tête pê. Di yekîtiya
zimên de gava pêşîn jî yekîtiya
herfan e. Yanî ji bona nivîsandina
zimanê miletekî divêt zana û
xwendewarên wî miletî, bi tevayî ji
bona zimanê xwe elfabêyekê bibi-
jêrin û heke di wî zimanî de çend
zar hene, zar hemî bi wê elfabayê
bêne nivîsandin.."  

Dawî dibêjim; Hawara Mîr
Celadet Bedirxan bang bû ji kur-
dan: Eger em di serhildan û
şoreşên xwe de biser neketibin,
werin em bi zimanê xwe bis-
erkevin; bi zimanê xwe bixwînin,
binivîsin û ji zimanê xwe fedî
nekin.. Zimanê me hebûna me
ye.. De bes e ji we re lo..!

Konê Reş
Qamişlo 10/06/2018

Rengê ava gola Ormiyê ya
Rojhilatê Kurdistanê hat guhertin
û sorb û! Hikûmeta Îranê jî dibêje,
demkî ye.

Gola Ormiyê ya Rojhilatê Kur-
distanê, ku duyemîn gola şor ya
cîhanê ye, roj bi roj zêdetir nêzîkî
mirinê dibe lê hikûmeta Îranê
qêrîn û hawara wê nabihîze.

Ev çend roj in ava gola Ormiyê
hatiye guhertin. Rengê ava golê
bûye sorê qehweyî. Navenda
lêkolînên gola Ormiyê li ser vê
mijarê ragihandiye, ji ber germayê
ava golê buye hilm ji ber wê jî asta
şoratiya avê zêde bûye. Dema
şoratiya avê zêde dibe bakteriyên

ku di nav golê de hene li hember
şoratiyê hinek tov davêjin derve,
rengê wan tovan sorê qehweyî ji
ber wê jî rengê ava golê wisa lê tê.

Li gorî agahiyên navenda lêkolînên
golê, ev rewş demkî ye û dema ava
golê zêde bû dê dîsa rengê avê
mîna berê lê were.  BasNews

Dozgeriya Diyarbekirê 230 sal 
zindankirin ji Kişanak re xwest

Serdozgeriya Komarî ya Diyarbekirê, ji bo

şaredara Diyarbekirê ya ji kar hatiye dûrxistin (Gul-
tan Kişanak) 230 sal zindanîkirin xwest.

Herwiha ji bo hevseroka Partiya Herêmên
Demokrat DBPê (Sebahat Tuncel) jî 145 sal zin-
dankirin xwest.

Îro rûniştina dadgeha Meletiyê hat lidarxistin û di
rûniştinê de, Dozger Gulten Kişanak tometbar kir, ku
rêvebir û damezrênera rêxistina terorê ye û 41 caran
bangeşeya terorê kiriye. Ji ber van tometan, 230 sal
sizaya zindanîkirinê ji Gultan Kişanakê re xwest.

Heman Dozgerî, Sebahat Tuncel jî bi endamtiya
rêxistina terorê tometbar kir û got: Tuncel 16 caran
bangeşeya terorê kiriye û divê bi 145 salan were
sizadan. 

Komkuj iya  Ge l iyê  
Zîlan nayê ji bîr kirin

Me  Jenosîda  Gelîyê Zîlanê Ji Bîr Nekirîye û Em
Ji Bîr Nakin Jî

Di dema Serîhildana Agirîyê de, di roja 13yê
Temûza 1930an de Dewleta Tirkîyeyê li Gelîyê Zîlanê
jenosîdeke mezin pêk anî. Jenosîd bi fermandarîyê
General Salih Paşa yê Fermandarê Kolordîya Dewle-
ta Tirkîyeyê hate li dr xistin. Di Jenosîda Gelîyê
Zîlanê de, 15.000 Kurd hatin qetil kirin ku di nav wan
de   zarok, jin û pîr jî hebûn.          rojevakurd.com

Nişîngeha Hewlêrê biryareke nû j i  bo 
îqama Kurdên Rojavayê Kurdistanê derxist

Rêvebirê giştî yê rêveberiya nişîngeha Hewlêrê
Yadgar Enwer ji nûçegihana Kurdistan24ê Çîmen

Adil re ragihand, ku li ser fermana wezîrê navxwe yê
Herêma Kurdistanê, biryar hat stendin, ku pen-
aberên Rojavayê Kurdistanê, yên ku berî niha mafê
penaberiyê li Herêma Kurdistanê jidest dabûn, karin
careke din bi hevrêziyê li gel rêxistinên Netewên
Yekgirtî li Herêma Kurdistanê, mafê penaberiyê wer-
bigirin.

Yadgar Enwer diyar kir, ku ew kesên mafê pen-
aberiyê jidest dane, berî niha ew maf li Herêma Kur-
distanê wergirtibûn, lê ji ber ku ji Kurdistanê der-
ketibûn û çûbûn welatekî din, wan ew maf jidest dan,
niha piştî biryara nû, ew karin careke din wî mafî wer-
bigirin.  kurdistan24.net

Careke Din Zimanê Amûdê û Kovara Hawarê!

Rengê ava gola Ormiyê sor bû!
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Îbrahîm GUÇLU
Li Dewleta Federal ya Iraqê di

12ê Gulanê de hilbijartin hat li
darxistin. Yanî du meh in, ku li
Iraqê hilbijartin qediyaye. Li
Tirkiyeyê hilbijartina serokkomarî
û hilbijartina giştî di 24ê Hezîranê
de (beriya 16 rojan) hat li dar
xistin.

Li herdu dewletan jî neteweya
kurd dijiyê û Kurdistan heye.

Piştî hilbijartinan di navbeyna
du dewletan de ferqên mezin der-
ketin holê.

Divê ev ferqên gelek girîng
bên diyar kirin.

DEWLETA TIRK JI ALIYÊ
QEREKTERÊ VE JI IRAQÊ

PAŞVETIR E Û DI NAVBEYNA
HERDU DEWLETAN DE FER-

QEKE MEZIN HEYE: DEWLETA
TIRK UNÎTER, KOLONYALÎST Û
NÎJADPEREEREST E. DEWLE-

TA IRAQÊ FEDERAL E…
Dewleta Tirk, li ser mîrada

Împaratoriya Osmanî ava bû.
Loma dewleteke gelek kevn e.
Împaratoriya Osmanî xwediyê pir-
rneteweyan bû. Hemû neteweyên
di Împaratoriya Osmanî de dijîn,
wek nasname dihatin nas kirin,
girêdayî vê naskirinê jî mafên
wan hatibûn pejirandin. Her
neteweyek li ser axa xwe dijiyan.
Her weletek jî û Kurdistan jî
otonom bû.

Lê piştî împaratoriya Osmanî
dewleta ku ava bû, li ser navê
neteweya tirk, dewleta grûbekê
bû. Dewleta kemalîstan bû.

Dewleta kemalîstan dema ava
bû ji derveyî neteweya kurd û
ermeniyan hemû neteweyan
dewletên xwe yên serbixwe ava
kiribûn. Dewleta kemalîstan
mafên hemû neteweyan xesip kir.
Îdeolojiyeke nîjadperest ava kir.
Got ku “kurd, miletek nînin. Kurd
tirk in.”

Loma jî ji bona ku tunekirina
kurdan siyaseta asîmîlsayonê
(helandinê) û jenosîde meşand.

Di ev siyaseta fermî ya dewle-
ta tirk de guhertineke esasî pêk
nehatiye. Kurdistan wek kolonî
hatiye îşgal kirin. Neteweya kurd
xwediyê mafên xwe yên milî
ninin.

Loma jî dewleta tirk, dewl -
eteke nîjadperest, unîter, otorîter,
kolonyalîst e.

Dewleta Iraqê, piştî ku Împara-
toriya Osmanî têk çû encama
parçebûna Împaratoriya Osmanî
û piştî Peymana Lozanê ava bû.

Wek dewleteke monarşîk ava bû.
Hebûna kurdan nehat red

kirin. Di dewleta Iraqê de her dem
bi kurdî perwerdayî hebû. Mafên
milî sînorkirî be jî, hatibûn peji-
randin.

Di nav pêvajoyê de bi taybetî jî
piştî ku bûrokrasiya leşker li Iraqê
desthilatdar bû, Iraq  bû
dewleteke milî ya ereban. Qerek-
tera nîjadperestî qezenç kir.

Lê dîsa jî di dema desthilat-
dariya Ebdûlkerîm Qasim de di
makezagonê de hat qebul kirin,
ku Iraq ji du neteweyan(neteweya
kurd û ereb) pêk tê û du ziman
(zimanê kurdî û zimanê erebî)
esasî ne.

Di desthilatdaiya Baasê de jî
encama Şoreşe milî ya
pêşmergeyan di sala 1970yî de
Otonomiya Kurdistan ava bû.
Kurd, li welatên xwe desthilatdar
û serwer bûn.

Di sala 2005an de jî bi pejiran-
dina makezagoneke nû Dewleta
Iraqê bû dewleteke federal.

Mafên milî yê neteweya kurd
bi her cûreyî hat pejirandin. Kurd,
nûha li welatê xwe li Kurdistanê
de bi wateyekê desthilatdar û ser-
wer in.

Loma jî di navbeyna dewleta
Tirk û Iraqê de ferqeke mezin
heye.

LI IRAQÊ KURD TÊN TEM-
SÎL KIRIN. LI TIRKIYEYÊ KURD

NAYÊN TEMSÎL KIRIN…
Temsîla kurdan jî gor qerek-

tera Dewleta Tirk û Iraqê diyar
dibe.

Dewleta Tirk, ji bona ku nas-
nameya neteweya kurd nas nake,
loma jî kurd di Dewleta Tirk de
nayên temsîl kirin.

Di dewleta Tirk de kurd bi par-
tiyên xwe nikarin beşdarî hilbi-
jartinan bibin.

Ji aliyê din de beşdarbûna par-
tiyên kurdan hilbijartinê, naye wê
wateyê, ku kurd di dewletê de, di
meclîsêde , di desthilatdarî û ser-
werî de temsîl dibin.

Ji bona ku dewlet, ne dewleta
neteweya kurd e, meclîs ,
hikûmet û hemû dezgehên tem-
sîla siyasî dikin, bi kurdan re ele-
qeder nîne.

Loma jî di hilbijartina serokko-
marî û hilbijartina giştî de kurd
temsîl nebûn û kurd bi partiyên
xwe beşdarî hilbijartinê nebûn.
Dewletê bi PKKê ve derfet jî nade
ku partiyên Kurdistanê xûrt bibin
û beşdarî hilbijartinan jî bibin.

Iraq, dewleteke federal e.
Dewlet, dewleta neteweya kurd û
ereb, hemû kêmneteweyan e.

Meclîs jî federal e û ya kurdan,
ereban, hemû kêmneteweyan.

Hikûmet jî dê federal be.
Zimanê kurdî zimanê fermî û

yê perwerdayî ye. Loma jî kurd bi
giştî be jî di dewletê de temsîlkar
in, desthilatdar, serwer in.

Kurd, bi partiyên xwe beşdarî
hilbijartinê bûn. Diyar e ku
serokkomar dê dîsa bibe kurd,

serokwezîr dê bibe erebên şiî,
serokê meclîsê jî dê bibê erebê
sûnî.

Her çiqas hîn hikûmet jî
avanebûbe jî, kurd dê di hikûmetê
de cî bigrin û dê bibin aktorekî
girîng.

Ew jî diyar dike, ku kurd bi
nasnameya xwe,  li Iraqê tem-
sîlkar in.

Li Dewleta Tirk ne temsîlkar in.
DEWLETA TIRK DI TEKNÎK

Û SÎSTEMA HILBJARTINÊ DE
JI IRAQÊ PÊŞVATIR E…

Li Dewleta Tirk di 24ê
Hezîranê de hilbijartinm hat li dar
xistin, heman rojê encamên
nefermî di saet 23.00an de diyar
bûn. Yanî encam di 7 saetan de
diyar bû. Piştî encamên hilbijarti-
nan diyar bûn û R. T. Erdoğan bû
serokkomar; wî heman rojên piştî
nivê şevê serkeftina xwe diyar kir
û axixtina balqonê kir.

Vê yekê diyar kir ku Dewleta
Tirk ji aliyê teknîk û sîstema
hilbijartinê de xwediyê sîste-
meke baş e.

Dewleta Tirk, di “demokrasiya
sendûqê” de serkeftî ye.

Piştî encamên ne fermî îlan
bûn, di dema xwe de encamên
fermî hatin diyar kirin.

Meclîs civiya, parlamenteran
sond  xwarin. Duho jî (roja
duşemê-09. 07. 2018)  serokko-
mar sond xwar.

Atatirk tewav kir.
Li Kulliyeyê mevanên xwe

pêşwazî kir û axevtinek kir.
Serokwezîrê Kurdistanê jî

mêvanê serokkomar bû.
Serokkomar, nîvê şevê jî

endamên hikûmeta serokkomarî
diyar kir.

Wek tê zanîn hejmara wezîran
kete 16 wezîran.

Dewlet nehat guhertin, lê
sîstema rêvebiriyê hat guhertin.

Ciyê sîstema parlamenter/
kemalîst ya otorîter; sîstem -
ahikûmeta  serokkomarî ya
otorîter bi cî bû.

Di nav wezîran de xala balkêş
ew e, ku hîç kurdek nebû wezîr.
Şiklî be jî sîstema serokkomarî
qiymet neda kurdan.

Li Iraq Federal hilbijartin di
12ê Gulana 2018an de hat li
darxistin.

Di ser hilbijartinê Dewleta Fed-
eral ya Iraqê re 2 meh derbasbûyî
ye. Lê hîn meclîs neciviyaye,
hikûmet ava nebûye.

Hezar mixabin hîn li ser deng-
danê gengeşiyên girîng û mezin
hene. Meclîsa kevndi derbarê
hilbijartimnnê de biryerek da.

Dadgeha Federal ya Bilind bir-
yareke din da.

Vê pêvajoyê jî derxist holê ku
li Iraqa Federal teknîk û sîstema
hilbijartinê paşvemayî ye.
Demokrasiya sendûqê pêş
neketiyê.

Derket holê ku Dewleta Tırk di
vê mijarê de ji Iraqê pêşvatir e.

Ji al iyê qerekter,  temsîla kurdan, teknîk û 
sîstema hilbijartinê de ferqa Dewleta Tirk û Iraqê…  

Nivîskarê Kurd Firat Cewerî ji aliyê 
Akademiya Swêdê ve hate xelatkirin

Nivîskar û romanivîsê Kurd Firat Cewerî ji aliyê
Akademiya Swêdê ve hate xelatkirin. Akademiya ku
Firat Cewerî xelat kiriye heman akademiye ku xela-
ta Nobelê jî dide.

Xelatkirina Firat Cewerî jî ji ber berhemên wêjeya
Swêdê li zimanê Kurdî zêde kirine, hat.

Cewerî li ser vê yekê hestên xwe wiha anîn
ziman, “Dibe ku ev xelat ji ber wê yekê be ku min
berhem li zimanê Kurdî zêdekirine ku hêj jî ne
zimanê perwerdê ye û di bin zextan de ye da min. Ez
ji wê yekê bawer im ku ev ziman dê bi Nobelê were
xelatkirin.”                                      avestakurd.net

Serok Barzanî nameyeke 
s e r s a x i y ê  b e l a v  k i r

Bi helkefta koça dawî ya hevjîna kesayetiyê kurd û
pêşmergeyê dêrîn  Xorşîd Şêre Serok Barzanî peyameke
sersaxiyê belav kir.

Ev jî têkista nameya Serok Barzanî ye: Birayê birêz Kek
Xurşîd Şêre Bi bihîstina koça dawî ya hevjîna we (Mamiz
Xizir Pîrot) gelek xemgîn buyîn.

Bi vê helkefta xemgîn pirse û serxweşiya xwe pêşkêşî
we û malbata we ya têkoşer û dost û hevalên we dikim û
xwe bi hevbeşa xema we dizanim. Ji xwedayê mezin hêvî-
darim eve nexweşiya we ya dawî bê û ruh û giyanê hevjîna
we ya koçkirî bixe ber dilovaniya xwe û sebir û aramiyê jî bi
hemû aliyek bibexşê. Inna Lilleh We Inne Ileyhî Racîun (Em
Ji Xweda Hatin Û Emê Dîsa Vegerin Xweda)       BasNews

Iraqê qedexeya hatinûçûnê 
li sê parêzgehan ragehand

Hikûmeta Iraqê îro Şemiyê ji tirsa xwepêşandanan
qedexeya hatinûçûnê li sê parêzgeha Besra. Necef û

Kerbela ragehand. Îro 14.07.2018ê bi hezaran
welatiyên Iraqê li bajarên başûrê Iraqê li Necef, Babil,
Mîsan, Nasiriye û Besrayê li dijî hikumeta Ebadî
xwepêşandanên xwe berdewam kirin û êrîş li ser
binkeyên çend partî û aliyekê hatin kirin. Herwiha
ajansa Reutersê jî ragehand ku, xwepêşanderan
karîn biçin nava baregeha Pêrêzgeha Kerbela, pase-
wanên Esaib Ehlulheq li Kerbela gule berdana wan.

Di heman demê de li gel xirabiya rewşa xizmet-
guzariyê hikûmeta Ebadî intirnêt girt û hemû torên
civakî hatin girtin, bi ser vê yekê de jî kehreba nişti-
manîli Necefê li ser welatiyan birîn.            BasNews
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Аэропорт Киркука не пригоден 
д л я  г р а ж д а н с к о й  а в и а ц и и

К у р д с к и й
чиновник опро-
верг сообще-
ния о скором
запуске граж-
данских рейсов
из аэропорта
К и р к у к а ,
заявив, что
аэропорт не
имеет соответ-
с т в у ю щ е й

инфраструктуры.
По словам члена провинциального совета Киркука

Азада Джаббари, сообщение назначенного Багдадом
губернатора о скором старте гражданских рейсов из
аэропорта Киркука, "это всего лишь пропаганда".

Джаббари рассказал, что бывший губернатор Кир-
кук Наджмалдин Карим пытался превратить военный
аэропорт Киркука в гражданский во время работы
кабинета Нури аль-Малики, но его предложение было
отклонено.

После свержения режима Саддама Хусейна в 2003
году аэропорт Киркука использовался армией США в
качестве основной военной базы в Ираке. kurdistan.ru
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Премьер-министр Регио-
нального правительства Курди-
стана (КРГ) Нечирван Барзани
10 июля встретился в Нидер-
ландах со своим голландским
коллегой Марком Рутте для
переговоров по двусторонним
связям между Эрбилем и
Амстердамом.

"Я рад встретиться с премь-
ер-министром Нидерландов
Марком Рутте сегодня в Нидер-
ландах. Я выразил признатель-
ность премьер-министру за под-
держку его страны региону Кур-
дистан и его военной силе пеш-
мерга в борьбе с террористами
ИГ ["Исламского Государства"]",
- написал Барзани на своей
официальной странице в Twit-
ter. "Мы подчеркнули необходи-
мость укрепления двусторонних
отношений во всех областях,

особенно в экономике".
Это первая встреча курдско-

го премьера с Рутте в Гааге.
"Встреча была хорошей, и

станет началом нового сотруд-
ничества между регионом Кур-
дистан и Голландией в частно-

сти, а также с Ираком в целом".
Как сказано в заявлении

пресс-службы премьер-мини-
стра Нидерландов, премьеры
также обсудили вопрос мигра-
ции, борьбы с ИГ и проблемы
безопасности.          kurdistan.ru

Представитель израильских
властей рассказал, что в конце
последней встречи с премьер-
министром Биньямином
Нетаньяху российский прези-
дент Владимир Путин дал
понять, что с пониманием отно-
сится к призывам Израиля
вытеснить иранские силы из
Сирии.

Как рассказал в интервью
"Голосу Америки" представи-
тель Нетаньяху Офир Гендель-
ман, Россия "понимает" беспо-
койство Израиля по поводу
военного присутствия Ирана в
Сирии. Нетаньяху, в среду
встретившийся с Путиным в
российской столице, перед отъ-
ездом сказал журналистам, что
не потерпит присутствия иран-
ских сил поблизости от оккупи-
рованных Израилем Голанских
высот или в любой части
Сирии.

Иран заявляет, что поддерж-
ка, оказываемая им сирийскому
президенту Башару Асаду и
вооруженным группировкам в
Сирии является частью "осью
сопротивления" Израилю, к
уничтожению которого давно
призывает Тегеран.

По словам Гендельмана,
Израиль и Россию связывают
"очень близкие" отношения. За
последние три года Нетаньяху
и Путин встретились девять
раз.

"Израильские и российские
вооруженные силы поддержи-
вают постоянное военное
сотрудничество в Сирии, – ска-
зал Гендельман. – Никто не
хочет дальнейшей эскалации
конфликта в этом регионе, и мы
все знаем, что иранский режим
играет ключевую роль в его
дестабилизации. Вот почему
для продвижения мира и без-
опасности необходимо прекра-
тить иранскую агрессию в
Сирии и других странах регио-
на".

Израильские и российские

силы используют координа-
ционный механизм для пред-
отвращения возможных столк-
новений в Сирии с 2015 года. В
Сирии, которая является
ключевым союзником России в
регионе, десятки лет присут-
ствуют российские войска.

Беседуя в четверг с журна-
листами, Нетаньяху сказал, что
Израиль не намерен вмеши-
ваться в гражданскую войну в
Сирии, как на стороне Асада,
так и против него. "У нас не
было претензий к режиму

Асада. На протяжении 40 лет
на Голанских высотах не было
выпущено ни одной пули (про-
тив Израиля)", – сказал он.
Израиль оккупировал западную
часть Голанских высот в 1967
году, а в 1973 году, при покой-
ном отце Асада, дали отпор
сирийским силам, попытавшим-
ся восстановить контроль над
этим регионом.

На сирийско-израильской
линии прекращения огня на
Голанских высотах царило спо-
койствие вплоть до недавнего
времени, когда там начались
периодические столкновения в
связи с гражданской войной в
Сирии. Израиль регулярно
наносил ответные удары через
границу, в том числе в минув-
шую среду, когда израильские

силы обстреляли несколько
позиций сирийских сил спустя
несколько часов после того, как
в израильское воздушное про-
странство проник сирийский
беспилотник. Израиль настаи-
вает, что имеет право реагиро-
вать на любые угрозы со сторо-
ны Сирии.

Израиль также заявляет, что
в этом году нанес ряд ударов по
иранским силам в Сирии в
ответ на ракетный огонь с их
стороны и проникновение иран-
ского беспилотника с сирийской

территории. Иран отрицает
ответственность за беспилот-
ник и никак не комментирует
ситуацию с ракетами. Однако
Израиль отказывается коммен-
тировать сообщения Сирии о
других ударах по группировке
"Хезболла" в Сирии в послед-
ние годы, в которых подозре-
вают израильские силы.

Несколько израильских СМИ
в четверг сообщили, что Россия
ведет работу с целью вытес-
нить базирующиеся в Сирии
иранские силы с Голанских
высот. Однако пока неясно,
будет ли Россия настаивать на
полном выводе этих сил из
Сирии, как того требует Изра-
иль. Российские СМИ после
встречи Путина и Нетаньяху об
этом не сообщали. kurdistan.ru

Политбюро ДПК и ПСК обсудят совместную программу 
по  созданию нового  иракского  правительства

Завтра должно состояться совместное заседа-
ние политбюро "Демократической партии Курдиста-
на" (ДПК) и "Патриотического союза Курдистана"
(ПСК), которые проведут переговоры о совместной
программе их участия в будущем политическом про-
цессе в Ираке.

Пресс-секретарь ПСК Саади Пира сообщил теле-
каналу "Kurdistan24", что представители партий
также обменяются мнениями относительно форми-
рования следующего правительства в Багдаде.

По словам Пира, и ДПК, и ПСК приглашают дру-
гие заинтересованные курдские  фракции стать
частью их совместной программы.

Ранее на прошлой неделе две ведущие партии
Иракского Курдистана приняли делегатов от разных
иракских шиитских альянсов, включая коалицию
"Фатх", альянс "Саирун" и "Коалицию правового
государства".  kurdistan.ru

Курдский культурист 
стал чемпионом Ирака

Курдский культу-
рист занял первое
место на чемпиона-
те Ирака. Исмаил
Сабах вместе с
двумя другими
с п о р т с м е н а м и
представлял Курди-
стан на состязании
120 бодибилдеров. 

Это уже вторая
победа молодого
курда с момента
начала его профес-

сиональной спортивной деятельности.
Сабах посвятил свою победу курдским войскам

пешмерга, в том числе, его дяде, погибшему во
время битвы в Прде в прошлом году, когда иракская
армия и иранские боевики "Хашд аш-Шааби" атако-
вали курдские войска в ответ на референдум о неза-
висимости Иракского Курдистана.         kurdistan.ru

В з р ы в  м и н ы  р а н и л  т р е х  
иракских полицейских в Киркуке

11 июля взрыв придорожной мины ранил
нескольких членов иракской федеральной полиции
в районе Дибис провинции Киркук во время проезда
полицейского конвоя.

Сообщается о ранении трех полицейских. Пока
ни одна группа не взяла на себя ответственность за
нападение, однако, скорее всего, это "Исламское
государство" (ИГ), боевики которого активизировали
свои террористические атаки в Ираке. Днем ранее,
по крайней мере, шесть сотрудников иракских сил
безопасности были убиты во время нападения ИГ в
том же районе. Боевики совершили набег на район
Аль-Танка, убив 6 полицейских и похитив еще
нескольких членов сил безопасности. Нападение ИГ
вызвало панику среди местных жителей. kurdistan.ru

П р е м ь е р - м и н и с т р ы  К у р д и с т а н а  и  
Нидерландов обсуждают двусторонние связи

Израиль: Россия понимает наше беспокойство
по поводу присутствия Ирана в Сирии
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7 июля делегация иракских
шиитских коалиций "Правовое
государство" и "Аль-Фатх" встре-
тились с курдским лидером и
главой "Демократической партии
Курдистана" (ДПК) в Эрбиле для
обсуждения состава будущего
иракского правительства.

Как сообщается, прибывшая
делегация надеется пригласить
крупнейшую курдскую партию
принять участие в формирова-
нии крупнейшего парламентско-
го блока в Багдаде и создать
следующее правительство.

Гости предложили план

совместной работы по преодо-
лению нынешнего политическо-
го кризиса в Ираке и началу
нового этапа политического про-
цесса в стране.

Стороны подчеркнули важ-
ность приверженности всех
фракций иракской конституции.

Секретарь политбюро ДПК
Фазыль Мирани сообщил, что
формирование правительства,
включающего все компоненты
страны, является общим для
ДПК и делегации шиитов виде-
нием. Он добавил, что ДПК не
может принять окончательное
решение по этому вопросу до
тех пор, пока не будут объявле-
ны окончательные результаты
выборов.                 kurdistan.ru

14 июля Высшая Независи-
мая Избирательная Комиссия
Ирака начала ручной пересчет
голосов, отданных на парла-
ментских выборах 12 мая в про-
винциях Дохук и Ниневия.

Как сообщает "Kurdistan24",
пересчет голосов в Дохуке про-
ходит в зале сельскохозяйствен-
ного колледжа Университета
Духока. Кроме избирательных
бюллетеней жителей Дохука,
там также хранятся бюллетени
перемещенных лиц из Ниневии.

Пересчет производится под
наблюдением судей, назначенных
Федеральным Верховным судом
Ирака после того, как Верховный
суд одобрил резолюцию иракского
парламента. Проверка голосов
избирателей коснется только тех
урн, в отношении которых были
поданы жалобы о мошенничестве
и фальсификации.

В Дохуке (Иракский Курди-
стан) обрабатывается 112 урн
для голосования, число прове-
ряемых урн в Ниневии не указа-
но. Есть еще 197 урн с бюллете-
нями ВПЛ из Ниневии, прожи-

вающих в лагерях для беженцев
Дохука.

За прошедшую неделю сотни
урн для голосования были про-
верены в провинциях Киркук,
Сулеймания и Эрбиль. Комиссия

еще не объявила о результатах
проверки.

Организация Объединенных
Наций во вторник описала про-
цесс ручного пересчета голосов
как "прозрачный".

Несмотря на то, что оконча-
тельные результаты проверки
урн еще не известны, иракские

политики продолжают вести
переговоры о формировании
нового правительства, и ожида-
ется, что это займет месяцы.

Курдский член иракского пар-
ламента Масуд Хейдар считает,

что новое правительство Ирака
может быть сформировано в
начале следующего года или
позже. Он также сказал, что
Ирак может столкнуться с "граж-
данской войной", если пересчет
голосов выявит существенную
разницу с результатами, объ-
явленными в мае.    kurdistan.ru

В Ираке уже несколько дней проходят проте-
сты в связи с отсутствием государственных услуг
и безработицей в стране. СМИ сообщили, что в
пятницу  демонстранты заблокировали работу
аэропорта города Наджаф и доступ к порту Умм-
Каср в провинции Басра.

Протесты начались пять дней назад в Басре,
богатой нефтью провинции на юге Ирака, а затем
распространились на другие города страны.
Демонстранты требуют улучшения государствен-
ных услуг, прекращения перебоев с поставками
электроэнергии и воды, а также предоставления
рабочих мест. Сообщается о столкновениях с
силами безопасности.

13 июля демонстранты собрались перед
отелем "Sheraton" в Басре, где премьер-министр
Ирака Хейдар аль-Абади останавливался по воз-

вращении из Брюсселя. Недовольные иракцы
окружили гостиницу и скандировали: "Убирайся".

Ранее в тот же день около 100 протестующих
заблокировали доступ к порту Умм-Каср вблизи
южного города Басра. По словам одного из сотруд-
ников порта, дорога, ведущая в терминал, была
заблокирована, перекрыто движение грузовиков, а
рабочим пришлось покинуть порт.

После почти недели протестов высший шиит-
ский лидер  Ирака аятолла Али аль-Систани выра-
зил солидарность с иракцами, заявив о "крайней
нехватке государственных услуг", особенно элек-
тричества, что очень актуально на фоне удушаю-
щей жары.

"Мы можем только поддержать наших уважае-
мых граждан в их требованиях, поскольку мы чув-
ствуем их великие страдания", - передал Систани
через своего помощника во время пятничной про-
поведи, зачитанной в прямом эфире.

Верховный шиитский лидер редко вмешивает-
ся в политику, но имеет широкое влияние на обще-
ственное мнение.

Вернувшись из Брюсселя, Абади провел пере-
говоры с официальными лицами в нефтяном
центре Ирака, Басре, чтобы обсудить беспорядки
в провинции.

Доходы Басры составляют более 95 процентов
доходов Ирака. Чиновники уверены, что добыча
нефти не пострадала от протестов.    kurdistan.ru

И р а н  о б с т р е л я л  г р а н и ц ы  
Курдистана. Десятки семей бежали

13 июля Иран совершил обстрел горного района
Хаджи Омран провинции Эрбиль Иракского Курди-
стана, что вынудило бежать местных кочевников и
пастухов.

"Обстрел произошел в 15:00. Артиллерия обстре-
ляла горные районы, в том числе Гому Хишк, Кани
Сорк, Хра Бард и Чихидар", - сообщил корреспон-
денту телеканала "Kurdistan24" член сил безопасно-
сти Хаджи Омрана.

По его словам, обстрел заставил десятки семей
кочевников и пастухов бежать, оставив скот в горах. 

За последние несколько лет Иран неоднократно
бомбардировал пограничную зону Хаджи Омрана.
Тегеран заявляет, что преследует иранские курдские
оппозиционные силы. В августе 2017 года иранская
артиллерия обстреляла районы вблизи Хаджи Омра-
на, убив двух мирных жителей и ранив еще двоих.

Региональное правительство Курдистана (КРГ)
призвало иранское правительство положить конец
неизбирательному обстрелу районов вблизи курд-
ской границы и попросило иранских курдских бойцов
не использовать этот регион для нападения на
соседнее государство.  kurdistan.ru

Мосул: Иракские войска 
убили 20 боевиков ИГ

По меньшей мере 20 боевиков "Исламского госу-
дарства" (ИГ) были убиты в ходе военной операции
иракских сил в среду на северо-западе Мосула. Бри-
гадный генерал Мохамед аль-Джабури, представи-
тель Оперативного командования Ниневии, сообщил
"BasNews", что среди убитых боевиков были пред-
ставители разных арабских национальностей.

Операция была проведена в горной местности

городов Аль-Атшана и Бадуш, в 30 км к северо-запа-
ду от Мосула.  Войска также уничтожили ряд тунне-
лей ИГ. Несмотря на то, что премьер-министр Ирака
Хейдар аль-Абади объявил о полной победе над ИГ
в декабре прошлого года, в последние месяцы бое-
вики усилили свои атаки в большинстве освобожден-
ных районов.                                           kurdistan.ru

Иран: за десять дней арестованы 34 курда
По меньшей мере 34 курда были арестованы вла-

стями Ирана за последние 10 дней по политическим и
религиозным причинам. Как сообщает правозащитная

организация "Hangaw", 12 человек были арестованы
за политическую деятельность, а еще 7 человек были
обвинены за гражданскую активность. Кроме того,
сообщается об аресте по подозрению в шпионаже 12
курдских пастухов. Еще два курда были арестованы за
их религиозные взгляды. Большинство арестованных
– жители Урмии и Кирманшаха. kurdistan.ru

Совместная шиитская делегация встретилась с Масудом Барзани
для обсуждения состава будущего правительства Ирака

Ирак: пересчет голосов начался в Дохуке и Ниневии

Ирак: демонстранты заблокировали аэропорт Наджафа
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Президент "Демократиче-
ской партии Курдистана"
(ДПК) Масуд Барзани заявил,
что национальное самосо-

знание является ключом к
тому, чтобы привить дух
самоотверженности следую-
щим поколениям и противо-

стоять трудностям.
Это было сказано во

время заседания руководя-
щего совета "Демократиче-
ского Союза молодежи Кур-
дистана" в столице Иракского
Курдистана, Эрбиле.

Курдский лидер отметил,
что молодое поколение Ирак-
ского Курдистана должно
знать о жертвах, принесен-
ных их предками и современ-
никами.

Барзани также призвал
представителей молодежи
предоставить возможность
девушкам и женщинам
играть более активную роль
в разных областях жизни
Курдистана.         kurdistan.ru

Несмотря на меры, пред-
принимаемые правитель-
ством Ирака для прекраще-
ния демонстраций, в том
числе закрытие всех соци-
альных сетей и интернет-
услуг, протестующие продол-
жают штурмовать улицы в
нескольких районах южного
Ирака, требуя улучшения
государственных услуг и пре-
доставления рабочих мест.

В субботу протесты про-
должились в Наджафе, Мис-
сане, Вавилоне, Ди-Каре,
Кербеле и Наджафе.
Демонстрации проходят
шестой день подряд.

Правительство Ирака
предприняло ряд мер по пре-
сечению протестов, включая

закрытие доступа к социаль-
ным сетям и интернет-услу-
гам в южном и центральном
Ираке.

Сообщается, что при раз-
гоне демонстраций в городе
Аммара провинции Миссан 2

человека погибли от пуль
иракских сил безопасности. В
Наджафе введен комендант-
ский час. В Басре развернуто
большое количество иракских
сил, в том числе бронетанко-
вая дивизия.         kurdistan.ru

Более 300 наземных мин и других взрыв-
ных устройств были вывезены с территорий

района Чоман Иракского Курдистана. Об
этом в среду, 11 июля, сообщило Агентство
по разминированию Курдистана.

Представитель агентства Зебар Халид в
интервью "BasNews" сообщил, что команды
по разминированию продолжают усилия по
очистке земель Курдистана от остатков
войны. По словам чиновника, обнаруженные
мины были благополучно взорваны в охра-
няемом районе.

Тысячи квадратных километров региона
Курдистан по-прежнему остаются не разми-
нированными со времен ирано-иракской
войны, когда режим Баас минировал пригра-
ничные территории.                    kurdistan.ru

Саммит НАТО утвердил создание 
н е б о е в о й  м и с с и и  в  И р а к е

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит альян-
са утвердил создание небоевой миссии в Ираке по обучению
национальных сил безопасности. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, данную миссию возглавит Канада. Он также
подчеркнул, что специалисты НАТО будут заниматься обуче-
нием сил нацбезопасности Ирака.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО отправит в Ирак
новую миссию из сотен военных инструкторов для обучения
иракских вооруженных сил. По его словам, данная поддержка
поможет армии Ирака защитить страну и не допустить воз-
рождения группировки "Исламское государство".   kurdistan.ru

Иракские силы приведены в "высокую боевую 
готовность"  из -за  нарастания  протестов

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади 14 июля распо-
рядился привести  силы безопасности страны в режим "высо-
кой боевой готовности" из-за нарастания волны демонстраций
против отсутствия государственных услуг и коррупции в
южных провинциях Ирака.

По данным "Reuters", общенациональный приказ был отдан
Абади как главнокомандующим вооруженными силами стра-
ны. Как сообщает "Reuters" со ссылкой на источники в силах
безопасности, армейские войска из контртеррористической
службы и 9-й дивизии армии уже отправлены в Басру, чтобы
помочь защитить нефтяные месторождения провинции, где
демонстранты собираются шестой день подряд.

После возвращения из Брюсселя, где он встретился с пред-
ставителями международной коалиции в кулуарах саммита
НАТО, чтобы обсудить планы по борьбе с остатками "Ислам-
ского государства" (ИГ), Абади провел переговоры с офици-
альными лицами в нефтяном центре Ирака, Басре, касатель-
но беспорядков в провинции.

Экспорт нефти из Басры дает более 95 процентов доходов
Ирака. В пятницу в ходе протестов в связи с отсутствием госу-
дарственных услуг и безработицей в стране иракские демон-
странты заблокировали аэропорт Наджафа и дорогу к порту
Умм-Каср в провинции Басра.   kurdistan.ru

REHMA XWEDÊ LÊBE
“Yektîya civata Kurdên Azerbaycanê” û rêdaksîona  rojnama

“Dоplomat”ê  bi serkarîya Tahir Silêman, Nerîman Eyyûb, Elîxanê
Qadir, Xalitê Ebdilbarî, Keremê Oric, Sî ya bendê Huseyn, Velîyê Meh -
med, Berzanîyê Mûso bo na we fatkirina 

Fetîyê Heppoyê Bedo
serxwaşîyê didine bre wî Ahmedê Heppo, kûrên wî Memmê,
Bayram, Semed, Cahangîr û malbeta wî.

Re h ma Xwedê lêbe, cîhê wî cinnetbe.

М асуд Барзани  выст упил на  заседании  
"Демократического Союза молодежи Курдистана"

П р а в и т е л ь с т во  И р а к а  за к р ы ло  
интернет из-за протестов на юге страны

В Курдистане обезврежены более 300 мин
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