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Bakıda, Milli Gimnastika Arenasında cüdo üzrə dünya çempionatının
təntənəli
açılış
mərasimi keçirilib.
Mərasimdə
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
İlham Əliyev, xanımı Mehriban
Əliyeva və ailə üzvləri, Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius Vizer, dövlət və
hökumət rəsmiləri iştirak ediblər.
Əvvəlcə Azərbaycanın tarixi
abidələri, idmanın, o cümlədən
cüdonun inkişafı, ölkəmizdə
keçirilən beynəlxalq idman
yarışları ilə bağlı videoçarx
nümayiş olundu.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidenti Rövnəq
Abdullayev və Beynəlxalq Cüdo
Federasiyasının prezidenti Marius Vizer mərasimdə çıxış
etdilər.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidenti Rövnəq
ABDULLAYEV çıxışında dedi:
- Hörmətli qonaqlar, əziz
dostlar, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının adından hər birinizi
ölkəmizin paytaxtı Bakı şəhərində keçirilən 2018-ci il cüdo
üzrə dünya çempionatının
açılışı münasibətilə salamlayır,
yarış iştirakçılarına uğurlar arzulayıram.
Füsunkar təbiətə və qədim
tarixə malik Azərbaycan torpağına xoş gəlmisiniz.
Prezident İlham Əliyevin
müdrik rəhbərliyi ilə Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və
idmana dövlət səviyyəsində
göstərilən qayğı gündən-günə
artır. Yeni idman kompleksləri
tikilir, idmanın maddi-texniki
bazası möhkəmləndirilir, bu
istiqamətdə böyük layihələr həyata keçirilir. Azərbaycan artıq
beynəlxalq qurumların etimadını
qazanıb və bir çox mötəbər tədbirlərə yüksək səviyyədə ev
sahibliyi edib. 2015-ci ildə birinci Avropa Oyunları, 2017-ci ildə
IV İslam Həmrəyliyi Oyunları,
eləcə də bir çox idman növləri
üzrə
ölkəmizdə
keçirilmiş

Avropa və dünya çempionatları
yüksək təşkilatçılıq səviyyəsi ilə
dünya idman ictimaiyyətinin
dərin rəğbətini qazanıb.
Biz ilk dəfə cüdo üzrə dünya
çempionatına ev sahibliyi edirik.
Bu böyük etimada görə Beynəlxalq Cüdo Federasiyasına
dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
İnanıram ki, bu möhtəşəm tədbir
respublikamızda cüdonun daha
geniş təbliğ olunması baxımından çox böyük əhəmiyyət daşıyacaq. Artıq deyə bilərik ki, cüdo
Azərbaycanda populyar idman
növlərindəndir və ölkəmizin
bütün bölgələrində cüdo ilə
məşğul olurlar.
Əmin olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, Bakı çempionatı
idman həvəskarları üçün möhtəşəm bir bayrama çevriləcək.
Azərbaycanın cüdo azarkeşləri,
ilk dəfə olaraq, dünyanın ən
güclü cüdoçularının tatami üzərində mübarizəsini canlı izləmək
fürsəti əldə edəcəklər. Şübhə
etmirəm ki, çempionatın bütün
iştirakçıları bu böyük idman
mübarizəsində qazanılan nəti-

cələrdən asılı olmayaraq, Azərbaycandan xoş təəssüratla
ayrılacaq, ölkəmiz və xalqımız
haqqında xatirələr hər bir
cüdoçunun yaddaşında silinməz
izlər qoyacaq.
Sonda hamınıza unudulmaz
anlar, güclü rəqabət və uğurlar
arzu edirəm.
Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius VİZER çıxış edərək dedi:
- Zati-aliləri, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva, Azərbaycan
Respublikasının gənclər və
idman naziri Azad Rəhimov,
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidenti Rövnəq
Abdullayev, hörmətli qonaqlar,
xanımlar və cənablar, hörmətli
idmançılar və tamaşaçılar.
İcazə verin, Beynəlxalq
Cüdo Federasiyası adından və
ümumiyyətlə cüdo ailəsi adından Azərbaycan Respublikasına bu mötəbər tədbiri gözəl
təşkil
etdiyinə
görə
öz
təşəkkürümüzü bildirək. Bakı-

dakı tədbir doğrudan da çox
gözəldir, eyni zamanda, dostluq
və qonaqpərvərlik bütün iştirakçıları valeh edir. Azərbaycan
yalnız yüksək iqtisadi göstəricilərə malik bir ölkə deyil, eyni
zamanda, mədəniyyət, idman,
incəsənət və digər sahələrə
böyük sərmayələr yatıran bir
ölkədir. Bir çox mötəbər idman
tədbirlərini, Avropa və dünya
çempionatlarını təşkil edən,
həmçinin bir çox idman layihələrini həyata keçirən Azərbaycan artıq dünyada inkişafa və
firavan yaşayışa töhfə verən bir
dövlətdir.
Hər birinizə bu mötəbər
yarışlarda uğurlar diləyirəm.
Eyni zamanda, ümid edirəm ki,
Bakı şəhərindən zövq alacaqsınız, öz mədəniyyətinizlə
yerli mədəniyyət arasında
mübadilə aparmaq və qarşılıqlı
münasibət qurmaq imkanı
qazanacaqsınız. Bütün idmançılara və iştirakçılara, hər
birinizə ən xoş arzularımı çatdırmaq istəyirəm.
Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti İlham Əliyev cüdo
üzrə dünya çempionatını açıq
elan etdi. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni və
Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının himni səsləndirildi.
Daha sonra qrafik video elementlərdən ibarət videoçarx
nümayiş etdirildi. Azərbaycanın
incəsənət xadimlərinin məxsusi
olaraq tədbir üçün hazırlanmış
çıxışları təqdim olundu. Açılış
mərasimi
məşhur
italiyalı
müğənni Al Banonun konsert
proqramı ilə başa çatdı.
Mərasimin sonunda Prezident İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri
Avropa Olimpiya Komitələrinin
sabiq prezidenti, cüdo veteranı
Patrik Hikki və dünya şöhrətli
müğənni Al Bano ilə çay süfrəsi
arxasında söhbət etdilər.
Xatırladaq ki, sentyabrın 27dək davam edəcək cüdo üzrə
dünya çempionatında 125
ölkədən
800-dək
idmançı
mübarizə aparır. Azərbaycan
çempionatda 9 kişi və 6 qadın
idmançı ilə təmsil olunur.

Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri ilə görüşüb
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Binəli
Yıldırımla görüşüb.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycan parlamentinin
yaradılmasının 100 illiyi münasibətilə keçirilən təntənəli iclasda iştirakına görə Binəli Yıldırıma
təşəkkürünü bildirdi. Binəli Yıldırımın parlament sədri
kimi də ilk rəsmi səfərini Azərbaycana etməsinin
önəmini qeyd edən Prezident İlham Əliyev onun
yenidən ölkəmizə səfərindən məmnunluğunu bildirdi.
Görüşdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın bu yaxınlarda Azərbaycana səfəri xatırlandı və Bakının işğaldan azad edilməsinin 100 illiyi
münasibətilə keçirilən möhtəşəm parad ölkələrimiz
arasında dostluğun və qardaşlığın parlaq nümunəsi
kimi dəyərləndirildi.
Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Türkiyə arasında
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün
istiqamətlərdə, o cümlədən parlamentlərarası əməkdaşlıq sahəsində uğurla inkişaf etdiyi bildirildi,
əlaqələrimizin bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə
və genişlənəcəyinə əminlik ifadə olundu.
Görüşdə Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov iştirak
edirdi.
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Laçın Rayonu İcra Hakimiyyəti başçısı Aqil Nəzərlinin Bərdə
rayonunun Vəliuşaqlı kəndi ərazisində müvəqqəti məskunlaşmış
laçınlı məcburi köçkünlərlə görüşü-səyyar qəbulu keçirilmişdir.
Laçın rayonunun Vəliuşaqlı kənd tam orta məktəbində keçirilən
görüş-səyyar qəbulda 46 nəfər laçınlı məcburi köçkün iştirak
etmişdir.

Görüşdə çıxış edən Laçın Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı
Aqil Nəzərli məktəb kollektivini yeni dərs ilinin başlanması münasbətilə təbrik etmiş, onlara işlərində uğurlar arzulamışdır. Ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə və rayonda görülən işlərdən ətraflı söhbət açan natiq qarşıda duran vəzifələrdən danışmış, ərazidəki laçınlı məcburi köçkünlərin gündəlik
qayğıları ilə maraqlanmışdır. Rayon rəhbəri çıxışında, xüsusilə Ali
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, ordu quruculuğu istiqamətində görülən işlərdən danışmış, müasir tələblərə
cavab verən ordumuzun işğalçılara qarşı 2016-cı ilin aprel
döyüşlərinin davamı olaraq cari ilin may ayında da Naxçıvan
istiqamətində 11 min hektar ərazimizin işğalçılardan azad etməsini, Milli Ordumuzun yaranmasının 100 iliyi münasibəti ilə 26 iyun
2018-ci il tarixdə keçirilən möhtəşəm paradın ölkə vətəndaşları
kimi laçınlılarda da böyük ruh yüksəkliyi yaratdığını, tezliklə atababa yurdlarına dönəcəklərinə inam hissini daha da artırdığını
vurğulamışdır.
Qəbulda Laçın Rayonu İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının,
müvafiq inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərin işçiləri iştirak etmişlər. Səyyar qəbulda 6 nəfər köçkünün müraciətləri dinlənilmiş, həmin müraciətlərə baxılması üçün Laçın Rayonu İcra
Hakimiyyətinin əməkdaşlarına yerindəcə müvafiq tapşırıqlar verilərək icrası nəzarətə götürülmüşdür.
Səyyar qəbulda iştirak edən rayon sakinləri təşkil edilmiş
görüşə və onların müraciətlərinə həssaslıqla yanaşdığına görə
Laçın Rayonu İcra Hakimiyyəti başçısı Aqil Nəzərliyə öz minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Kəngərli kəndində
səyyar-qəbul görüş
Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının səyyar
qəbul-görüşləri davam edir. Növbəti səyyar qəbul-görüş
Kəngərli kəndində oldu.
Qəbulda rayon icra hakimiyyətinin, hüquq-mühafizə
orqanlarının, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, digər xidmət
təşkilatlarının rəhbərləri, ərazi icra nümayəndələri,
bələdiyyə sədrləri və kənd sakinləri iştirak ediblər.

Əvvəlcə Kəngərli kənd İƏD üzrə nümayəndə Xamis
Əsgərov kəndin sosial-iqtisadi inkişafı, əhalisi, onların
məşğuliyyəti, görülən işlər barədə məlumat verib, kənddə mövcud olan sosial obyektlərin vəziyyətindən
danışıb. Sonra vətəndaşların müraciətləri dinlənilib.
Sakinlərdən Solmaz Həsənova, Məhəmməd Əsgərov,
Sevil Sadıqova, Rahilə Mahmudova, Həyat Salahova
əsasən elektrik təsərrüfatının yenidən qurulması, yeni
subartezian quyusunun qazılması, kənd yolunun əsaslı
təmiri, məktəbin qazanxanasına qaz çəkilməsi, qəzalı
vəziyyətdə olan telefon xətlərinin dəyişdirilməsi və digər
şəxsi məsələlər barədə müraciət etdilər. Qaldırılan
məsələlər barədə icra başçısı tərəfindən əlaqədar
qurumlara aidiyyəti tapşırıqlar verildi.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov Tərtərin sosial-iqtisadi inkişafı, əhalini narahat
edən problemlərin həlli istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlərdən də danışaraq, bildirdi ki, görülən işlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Kənd sakinləri əhalinin
problemlərinin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə, göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərinə öz
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti
tərəfindən Aşura gününün mütəşəkkil
və yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün
əvvəlcədən hazırlıq işləri aparılıb.
Sentyabrın 20-də səhər saatlarından başlayaraq dini inanclı rayon
sakinləri Daşkəsən şəhər “Cümə”
məscidinin həyətində keçirilən Aşura
mərasiminə gəliblər.
Vətəndaşların
təhlükəsizliyini
təmin etmək məqsədilə ərazidə təcili
tibbi yardım briqadası, mühafizə təşkil olunub, ziyarətgahlara getmək
istəyən sakinlər üçün avtobuslar
ayrılıb.
Mərasimdə iştirak edənlər bütün
şəhidlərin əziz ruhuna rəhmət
oxuyub, dövlətimizə və ölkə Başçısına dualar ediblər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev də
Daşkəsən şəhər “Cümə” məscidinin
həyətində keçirilən Aşura mərasimində olub, nitq söyləyib.
O, çıxışında deyib:
- Müqəddəs İslam dini millimənəvi
dəyərlərimizdə,
adətənənələrimizdə, həyat tərzimizdə
dərin izlər buraxmışdır. Əsrlərdir
xalqımız İslam dini ilə bağlı müxtəlif
ayinlər, mərasimlər icra edir. Bu
mərasimlərin icrasında müəyyən dəyişikliklər olsa da, amma onların əsas
məzmunu qalmaqdadır.
Çünki dövlət müstəqilliyimizin bərpasından sonra Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin müəllifi olduğu azərbaycançılıq ideologiyası həm də
Azərbaycanda milli ruhun yüksəlməsini,
adət-ənənələrimizin
qorunmasını təmin etmişdir. Ulu
Öndər tərəfindən əsası qoyulan
dövlət-din siyasəti bu gün möhtərəm
Prezident cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla aparılır, millimənəvi dəyərlərimizin yaşadılmasına

dövlət səviyyəsində qayğı göstərilir.
Belə ki, bütün dini abidələr, məscidlər
qorunur, bərpa edilir, yenidən tikilir,
dindarlar üçün lazımi şərait yaradılır,
milli-mənəvi irsimizin təbliği, tədqiqi

Uca Allahdan bütün şəhidlərə rəhmət diləyirik. Rayon rəhbəri Əhəd
Abıyev mərasim iştirakçılarını Aşura
günü ilə bağlı Rayon İcra Hakimiyyəti
tərəfindən təşkil olunan ehsan süfrəs-

və onun gələcək nəsillərə ötürülməsi
istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür.
Biz respublikamızın bugünkü
sabitliyinə, əmin-amanlığına və
inkişafına görə möhtərəm Prezident
cənab İlham Əliyevə və Birinci vitseprezident çox hörmətli Mehriban
xanım Əliyevaya minnətdarlığımızı
bildiririk. Bu gün ölkəmizdə, o cümlədən də Daşkəsən rayonunda dini
mərasimlərin keçirilməsində heç bir
maneə yoxdur, dövlətimiz tərəfindən
dini mərasimlərin keçirilməsi üçün hər
cür köməklik göstərilir.
Məhərrəmlik mərasimləri də tarixi
adət-ənənələrimizə
söykənir.
Daşkəsənlilər həmişə dövlətçiliyə,
milli-mənəvi dəyərlərimizə sədaqət
nümayiş etdiriblər, rayonumuzda da
bütün dini mərasimlərin icrası zamanı
ənənəvilik, müasirlik prinsiplərinə,
adət-ənənələrimizə riayət edilir.

inə dəvət edib.
Mərasimdə çıxış edən Daşkəsən
rayon “Cümə” məscidinin imamı Fariz
Hüseynov
Aşura
gününün
mahiyyətindən geniş söhbət açıb,
yaradılan şəraitə, ölkəmizdəki əminamanlığa, göstərilən diqqətə görə
Daşkəsən şəhər “Cümə” məscidi dini
icmasının adından möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə və
ailəsinə minnətdarlıqla dualar edib.
Sonra şəhid ailələrinin, əlil və
müharibə veteranlarının, tənha ahılların, ictimaiyyət nümayəndələrinin
iştirakı ilə ehsan süfrəsi açılıb.
Rayon sakinləri dini mərasimlərin
yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün
yaradılan şəraitə görə möhtərəm
Prezident cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident çox hörmətli
Mehriban xanım Əliyevaya dualar
ediblər, öz razılıqlarını bildiriblər.

Kənd Təsərrüfatı naziri İnam Kərimov Gəncədə olub
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində 2018/2019-cu tədris ilinin
açılışı olub. Bu münasibətlə baş tutan
tədbirdə Azərbaycan Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı naziri İnam Kərimov, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, AMEA
Gəncə Bölməsinin akademik katibi
Fuad Əliyev, universitetin pedaqoji
kollektivi, tələbə və valideynlər iştirak
ediblər.
ADAU-nun rektoru, AMEA-nın
müxbir üzvü, professor İbrahim
Cəfərov çıxış edərək, universitetin
maddi-texniki bazasının müasirləşdirilməsindən, rəqabətədavamlı
kadr hazırlığının təmin edilməsindən
və bu istiqamətdə Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin
verdiyi
dəstəkdən
danışıb. O, yeni dərs ilinə hazırlıqla
bağlı görülən işlər barədə də ətraflı
məlumat verib. Bildirib ki, bu il ADAUya 1300-yə yaxın tələbə qəbul
olunub. Onlardan 21 nəfəri 500-dən
artıq bal toplayıb.
Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov əsası ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulan və ölkə
başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
uğurla həyata keçirilən aqrar siyasət
kursunun nəticələrindən söz açıb.
Qarşıda duran vəzifələr və onların
icrasında Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universitetinin rolundan danışıb.
Tədbirdə iştirak edən Gəncə
Şəhər İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Niyazi Bayramov Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universitetinin professormüəlim və tələbələrinə yeni dərs
ilində uğurlar arzulayıb. O bildirib ki,

təhsilin inkişafı dövlət siyasətinin prioritet sahələrindən biridir. Bu gün
ADAU-da yaradılan şərait təhsilə və
həmçinin aqrar sahənin inkişafına

yaradılan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin fəaliyyəti barədə də danışıb.
İnam Kərimov qeyd edib ki, DAİMlərin işinin uğurla təşkili bu mərkə-

yönələn diqqətin bariz nümunəsidir.
Sonra nazir İnam Kərimov kənd
təsərrüfatı və qeyri-kənd təsərrüfatı
ixtisasları üzrəyüksək balla ADAU-ya
qəbul olan tələbələrlə görüşüb. İnam
Kərimov bildirib ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin tapşırığı və dəstəyi ilə bu
ildən etibarən Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirən tələbələr ixtisasları üzrə
işlə təmin olunacaqlar. Bu il ilk olaraq
10 belə tələbənin işlə təmin olunacağını deyən nazir, növbəti ildən
bu rəqəmin daha da artacağına ümid
etdiyini bildirib. O, həmçinin yeni

zlərdə gənc, peşəkar kadrların çalışmasını zəruri edir və ADAU da bu
baxımdan baza rolunu oynaya bilər.
Daha sonra Kənd Təsərrüfartı
naziri İnam Kərimov və Gəncə Şəhər
İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi
Byaramov Aqronomluq fakültəsində
akademik Cəlal Əliyev adına auditoriyanın açılışında iştirak ediblər.
ADAU-da yaradılan heyvandarlıq,
balıqçılıq, quşçuluq kompleksləri və
istixanalarla, Baytarlıq korpusunun 2ci və 3-cü mərtəbələrinin əsaslı
təmirdən sonrakı vəziyyəti, habelə
Aqrotexnologiya və İqtisadiyyat korpusu ilə də tanışlıq olub.

434:1.QXD 23.09.2018 16:53 Page 4

4

¹ 29 (434)

D Î P L O M AT

24 - 30 Sentyabr, Îlon sal 2018

gцllЯ atmadan hakИmИyyЯtЯ gЯlЯn dцnya sИyasЯtЧИsИ
“Əsrin müqaviləsi”ndən 23 il ötdü
Тясяввцр един, яэяр Улу Юндяр, Щейдяр Ялийев hакимиййятя
вахтында эялмясяйди, атяшкяс
мцгавиляси баьланмасайыды, ермяниляр Азярбайъан торпагларына

Äöíéàíûí иíгиëàá ñиñòåìи,
ñиéàñÿò÷иëÿðи Àçÿðáàéúàí õàëгûíûí õиëàñкàðû, Óëó Þíäÿð,
Бюéöк Ùåéäÿð ßëиéåâ úÿíàáëàðûíûí иíгиëàáûíäàí, áюéöк ñиéàñÿòиíäÿí äÿðñ àëìàëû
âÿ юðíÿк ýюòöðìÿëиäиðëÿð.

Бåëÿки, Óëó Þíäÿð, Бюéöк
Ùåéäÿð ßëиéåâ ýöëëÿ àòìàäàí,
õàëгûí õàùиøи âÿ òÿëÿáи иëÿ
ùàкиìиééÿòÿ ýÿëäи, Àçÿðáàéúàíû âÿ Àçÿðáàéúàíäà éàøàéàí àçñàéëû õàëгëàðû áюéöк
ôÿëàкÿòäÿí õиëàñ åòäи.
Бяли Цмуммилли лидер, Бюйцк
Щейдяр Ялийев мцлки эейимдя
тяййарядян дцшдц вя илк иши гардаш гырьыны баш верян Эянъябасара эетди, силащсыз, горумасыз.
Гыса мцддятдя юлкянин сабитлийини позан бцтцн силащлы гцввяляря
еля сийаси эедиш етди ки, онлар
силащлары иля бирликдя эялиб “торбайа” эирдиляр вя бир дя айылдылар ки,
ъязачякмя мянтягяляриндядирляр. Щеч кимин тясяввцр етмядийи
гыса бир вахтда атяшкяс елан етди
вя республикада сабитлийи йаратды.
Бюйцк щуманистлик едяряк,
юмцрлцк щябся мякум едилян о
силащлы дястялярин рящбярлярини
азадллыьа бурахараг деди: “Сиз
эедин аиляляринизи идаря един, сизляр
дювляти идаря етмяйя гадир дейилсиниз”. Бяли бир эцлля атмадан
щакимиййятя эялди вя йасханалары

олан тяъавцзцнц бир аз да эенишляндиряряк, юзляринин дедийи кими,
Эянсябасар да дахил олмагла,
Кцря гядяр ишьал едя билсяйдиляр.
Бир анлыьа тясяввцр един, Эянъя-

чиновникляринин бойундуруьу артына йалварараг, хащиш едяряк кечмяли идик.
Щяля мян Яликрам Щцммятовун "Талыш-Муьан" Республи-

басарын кючкцнляри, ермянийя эиров дцшянляри, Эцръцстана, Русийайа гачанлары, малы-мцлкц бир
анын ичиндя ялиндян чыхараг эиров, гачгын-кючкцн щалына дцшян
халгын дуруму неъя ола билярды?
Îнсуз да проблемляр ичиндя
йашайан Борчалы мащалындакы сойдашларымызын дурумуну, Тцркийянин Азярбайъанла вя тцрк дцнйасы
иля ялагясинин кясилдийини дцшцняряк нятиъяни аьыла эятирмяк кифайятдир. Åрмянилярин ялиня дцшяъяк
Минэячевир су анбарынын суйу
бурахылсайды, бир ан башымыза эяляъяк фаъиялярин бюйцклцйцнц
дцшцнмяк лазымдыр.
Кцр чайы щювзясиндя олан шящяр, район вя кяндляримизин ящалисинин дурумуну эюз юнцня эятирмяк кифайятдир. Эянъябасарын
ишэалы, Авропа гапыларынын, Авропа базарынын цзцмцзя баьланмасы демяк оларды. Биз мяъбури йеня дя кечмиш "аьамыз" олан рус

касындан, онун эяляъякдя Иран
Ислам Республикасына бирляшмясиндян, Сцрят Щцсейновун "ханлыьындан", шималдан русларын лязэилярин "Сабвал" тяшкилатынын яли иля
Сийязяня гядяр ярази иддиасындан, Балакян, Гах, Гябяля кими
стратеæи бюлэяляря эюз тикянлярдян
данышмырам.
Äцнйа дювлятляринин рящбярляри щуманистлийи, узагэюрянлийи,
яфв етмяйи, баьышламаьы Азярбайъанын ъаван президенти Илщам
Ялийев ъянабларындан юйрянмялидирляр. Илщам Ялийев ъянаблары
нечя-нечя юмцрлцк щябся мящкум олунмуш инсанлары яфв етди,
цмидсиз аиляляри севиндирди вя
Азярбайъандакы мцнагишя оъагларыны узагэюрян сийасяти иля арадан эютцрдц. Илщам Ялийев ъянабларынын щуманист сийасяти
Тцркийя, Иран, Сурийа ким юлкялярин дювлят рящбярляриня юрняк олмалыдыр.

тойханаларла явяз етди, Азярбайъаны дцнйайа танытды, индики сабитлик, инкишаф эюз габаьындадыр.
Эюрцрсцнцз, Сурийада нечя иллярдир гардаш гырьыны эедир, Мустафа
Камалын Ъцмщуриййятин йаранмасында едилян гятлийамлар вя йара-

нан эцндян бу эцня эядяр гардаш
ганы ахыдылыр. Инанырыг ки, Тцркийянин индики prezidenti Ряъяб Тяййиб Ярдоьан ъянаблары, Щейдяр
Ялийев сийасятиндян дярс алараг
Тцркийядя йцз иля йахын давам
едян гардаш гырьынына сон гойаъагдыр.
Сяддам кими диктатор ган
тюкяряк щакимиййятя эялди, эедян эцня гядяр щямвятянляринин
ганыны тюкдц вя башына эялянляр
щамыйа мялумдур.
Беля диктаторларын сайыны артырмаг олар. Лакин бунлардан фяргли
олараг, дцнйа сийасятчиляри юндярляриндян олан, Улу Юндяр, Бюйцк
Щейдяр Ялийев бир эцлля атмадан
щакимиййятя эялди вя мцдрик
сийасяти нятиъясиндя Азярбайъанымызы инкишаф етмиш юлкяляр
сырасына чыхарды. Бяли, дцнйа сийасятчиляри, рящбярляри Улу Юндяр,
Бюйцк Щейдяр Ялийев сийасятини
юйряниб вя бящрялянмялидирляр.
Çаман кечдикъя, Улу Юндяр,
Бюйцк Щейдяр Ялийев сийасятинин
дяринлийини даща айдын эюрмяк
олур.
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“BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN” ƏSRİN DÜNYƏVİ SÜLH MÜQAVİLƏSİ
Бизи бцтцн бу бялалардан Щейдяр Ялийевин узагэюрян сийасяти

динляди. Мцдрик, гайьылы, мави
океанлар кими сонсуз, дярин вя

гуртарды. Îнун узагэюрян сийасяти, hяйата кечирдийи дцнйяви
лайиhяляр, бюйцк дювлятляр, бейнялхалг бирликляр, тяшкилатлар тяряфиндян дястяклянди, юлкядя сийаси
сабитлик йаранды вя дювлятимиз гуруъулуг йолуна гядям гойду. Сон
илляр ящалинин юлкямизин рифащы
йахшилашды, йцзлярля парклар салинды, йоллар абадлашдырылды, яфсаняви
кюрпцляр тикилди, йени кяндляр, гясябяляр инша едилди.
Щюрмятли президентимиз, Илщам
Ялийев ъянабларынын оператив тяшкилатчылыьы сайясиндя "Бакы-Тибилиси-Ъейщан" нефт кямяри, Бакы-Ярзурум газ кямяри вахтында сямяряли чякилмяси сайясиндя, йцзлярля
юлкяляри Азярбайъана баьлады. Бу
инкишафа эюря, инди дцнйа дювлятляри истясяляр дя, истямясяляр дя
бизи дястяклямякдядирляр. Хяйалым мяни о илляря апарды, Улу Юндярля олан эюрцшцм йада дцшдц...
1992-ъи илин декабр айы иди.Щяр
йердя щяръ-мярълик щюкм сцрцрдц.
Ъябщядя итаятсизлик, юзбашыналыг
йаранмыш, эцнц-эцндян торпагларымыз ялдян эедир, шящидляримизин
сайы артырды. Азярбайъан йас ичиндя иди. Юлкямизин щяр йериндя йасханалар гурулмушду. Щяр эцн
ъябщядян хошаэялмяз хябярляр
эялирди. Щеч ким, щеч кимин яризясини охумаг истямирди. Äемяк
олар ки, юлкя идаря олунмаз хаоса
чеврилмишди.
Йухарыда гейд етдийим кими,
о дюврлярдя Азярбайъанда бюйцк
щяръ-мяръликляр нятиъясиндя вятяндаш мцщарибясинин башламасына
зямин йаранмышды, гардаш гырьыны
башламышды. Буну эюрян халг, халгымызын дащи оьлу, язяли вя ябяди
милли лидеримиз Щейдяр Ялийев ъянабларыны Бакыйа дявят етди
Щейдяр Ялийев йенидян щакимиййятя эялди вя тарихимизи, динимизи, дилимизи, мянявиййатымызы,
парчаланмаг цзря олан Вятянимизи хилас етди. Î, Азярбайъан халгыны, Азярбайъан дювлятини мящв олмагдан, дцнйа хяритясиндян силинмякдян бирдяфялик хилас етди. Юлкямиздя йашайан милли азлыглар
Щейдяр Ялийеви, онун апардыьы
дцнйяви сийасятини бюйцк мящяббятля севирляр вя дястякляйирляр.
Бу севэи, бу мящяббят халгымызын
цряйиндя ябяди галаъаг. Чцнки
халгымыз вя юлкямиз цчцн талейцклц анларда, дцшмянляримиз
етник азлыг амилиндян истифадя етмяк истядиляр. Азярбайъан халгынын айрылмаз щиссяси олан азсайлы
халглары фялакят гаршысында идиляр.
Мящз вахтында щакимиййятя халг
тяряфиндян эятирилян Щейдяр Ялийев ъянаблары онлары бу фялакятдян
хилас етди. Цч саата гядяр о
мцдрик инсанла сющбят етдiк. Îлдугъа сакит, сябр вя тямкинля бизи

мяналы эюзляри иля санки инсанларын гялбини, дцшцнъясини охуйурду.
Çаман кечдикъя, щягигятян онун
ня гядяр узагэюрян сийасятя малик олдуьуну даща чох дярк етдим.
Î, Азярбайъанымызын инкишафы вя
дирчялдилмяси цчцн бир чох мцгавиляляр вя контрактлар баьлайыб,
дяйярли эюрцшляр кечириб. Бу
мцгавилялярля о, Азярбайъанымызы
дцнйа дювлятляриня танытды, дцнйа
дювлятлярини Азярбайъана баьлады
вя дцнйа сящмдарларыны Азярбайъана сярмайя гоймаьа сювг
етди. Азярбайъанымыз цчцн чох
дяйярли олан бу мцгавилялярдян
бири дя "Бакы-Тбилиси-Ъейщан"ясрин
мцгавилясидир. Бу мцгавилянин
имзаланмасыны дцшцняндя, инсана
йалныз игтисади мянфяят вя нефт ихраъаты эялир. Лакин бу мясяля барядя дяриндян дцшцняндя эюрцрцк
ки, мцдрик инсан, халгымызын улу
юндяри, Щейдяр Ялийев бу мцгавиля иля Азярбайъан, Эцръцстан,
Газахыстан, Тцркмянистан, Тцркийя, Авропанын бир сыра дювлятлярини, еляъя дя АБШ-ны вя бу юлкялярля ялагяси, баьлылыьы олан юлкяляри бири-бириня баьлайыб вя сазишсиз, мцгавилясиз бу юлкяляр арасында санки сцлщ мцгавиляси имзалайыб. Бу юлкяляр бундан беля бири-би-

ринин мцдафиясиня галхмаьа, бирибиринин сюзцнц демяйя, арха дурмаьа, йардым етмяйя мяъбурдурлар. Чцнки Улу Юндярин узагэюрян
сийасяти сайясиндя бу юлкяляр юзляри дя билмядян бири-бириня баьланды вя юзц дя еля эцълц гцввя
иля баьланды ки, бу баьлылыьы щеч
бир гцввя поза билмяз. Щюрмятли
президентимиз Илщам Ялийев ъянаблары вахтында “Бакы-ТбилисиЪейщан” нефт кямяринин иншасына
башлады, онунла бярабяр “БакыГарс” газ кямяринин бцнюврясини
гойду вя hяйата кечирди. Азярбайъанымыз цчцн щяйати ящямиййяти олан “Бакы-Ахалкалаки-Гарс”
дямир йолунун мцгавилясиня гол

чякди вя Эцръцстан, Тцркийя рящбярляри иля бирликдя, бу пройектин
тямялини гойду. Бу мцгавиляляр
бир чох юлкяляря бюйцк щяйати
ящямиййят кясб ется дя, щяр заман бизи вя бизим кими юлкяляри
“бойундуруг”да сахлайан Русийа
кими щеэемон юлкяляря сярфяли
дейилди. Нечя иллярдир ки, Гарабаь
мясялясини мейдана атан вя щяллиня янэял олан Русийа, эцнцэцндян гцдрятлянян, эцълянян вя
Авропа бирлийиня, НАТÎ-йа йахынлашан
Азярбайъаны
вя
Эцръцстаны ишьал етмяк цчцн йени
йоллар ахтарды вя Гарабаь кими,
бабалары Николайын дюврцндян
йандырылан оъаьын оду артырылды.
Эцръцстанын сябирсиз президенти
Саакашвилинин уъбатындан оъаьа
бензин тюкцлдц. Нятиъядя, Русийа
Эцръцстаны ишьал етмяк истяди.Бюйцк арзуларла йашайан Русийа, ясрлярдир щязм етдийи Бакы

инамла дейя билярик ки, юлмяз
Цмуммилли лидеримиз Бюйцк
Щейдяр Ялийев дцщасы вя Азярбайъан Республикасынын президенти, щюрмятли Илщам Ялийев зякасы
сайясиндя "Бакы-Тбилиси-Ъейщан"
ясрин мцгавиляси Эцръцстаны ишьал
олмагдан хилас етди.Вя бу мцгавиля сайясиндя Азярбайъанла Эцръцстан арасында бирдяфялик сабитлийин тямял дашынын гойулмасы демякдир вя Эцръцстан мясяляси
буна сцбутдур. Бцтцн дцнйа иътимаиййятинин эюзц гаршысында БакыТбилиси-Ъейщан" ясрин мцгавилясиня имза атмыш юлкяляр вя билаваситя бу пройектя баьлы олан ширкятляр
галхды, Русийайа бейнялхалг ганунлар чярчивясиндя тясир етдиляр
вя ишьалчы рус ордусуну Эцръцстандан чыхартдылар. Вя Эцръцстанын
НАТÎ-йа цзв олмасы мясяляси
сцрятляндирилди. Бу мясяляляри эюрян ермяниляр дя бу щягигяти

нефтинин Авропайа няглини синдиря
билмирди. Îна эюря дя Эцръцстаны
ишьал етмяк истяди ки, бялкя Азярбайъан вя Азярбайъан нефти онун
ихтийарына кечсин вя Азярбайъан
йенидян Русийанын бойундуруьуна эирсин.
Лакин Русийа щяля дя баша
дйшмяк истямир ки, юлмяз Цмуммилли лидер Бюйцк Щейдяр Ялийев

эюрцр вя Азярбайъанла олан конфликтин щялли йолларыны ахтарыр. Артыг
ермяниляр дя эюрцр ки, Русийа онлары чыхылмаз бялайа салыб вя бу
бяланын щялли торпагларын гайыдышы
вя гоншулугда сцлщ шяраитиндя йашамагдыр. Îна эюря дя "Бакы-Тбилиси-Ъейщан" ясрин мцгавилясини,
"Бакы-Тбилиси-Ъейщан"
ÿñðиí
äöíéÿâи ñöëù ìöгàâиëÿñи адлан-

ъянаблары Азярбайъан Республикасы, Азербайъан халгы цчцн еля бир
игтисади-сийаси йол гойуб эедиб ки,
бундан беля истясяляр дя Азярбайсаны Русийанын ясаряти алтына сала
билмяйяъякляр. Неъяки Русийа
Эцръцстаны ишьал едя билмяди вя
Эцръцстандан чыхарыларкян Îсетийаны вя Абхазийаны ишьал едяряк,
мцстягил дювлят елан етди. Юзц дя
дцшцнмядян башыны бялайа салды.
Îнда эюрясян Русийа йцз иллярдир юз азадлыглары уьрунда
мцбаризя апаран чечен халгынын
вя Чеченистанын, Татарыстанын,
Башгырдстанын вя диэяр мухтар вилайятлярин мцстягиллийини нийя вермир вя нийя танымыр? .Äемяли,

дырсаг даща дцзэцн олар.
Бяли, данылмаз фактдыр ки, бу
эцн минлярля мцхтялиф дцнйа юлкяляринин ширкятляри, сящмдарлары
Азярбайъанда бцнювря салыб чалышырлар. Азярбайъанымыз эцнцэцндян гцдрятлянир, инкишаф едир,
эюзял биналар уъалдылыр, явязолунмаз йоллар салыныр, яфсаняви кюрпцляр гурулур, фабрик вя заводлар
ачылыр. Юлкямизин щансы эушясиня
эедирсян эет эюзял парклар, истиращят зоналары, абад йоллар эюрярсян.
Республикамызын бцтцн шящяр, гясябя вя кяндляриндя йени, эюзял
эюз охшайан биналар тикилир, уъгар
районларымыза газ вя ращат йоллар
чякилир. Кцчяляримиздя, щяйятляри-

миздя, яйалятляримиздя мцхтялиф
чешидли вя маркалы ращат машынлар
эюз охшайыр. Халгымызын мадди
дуруму эцнц-эцндян йахшылашыр,
ялил вя гоъаларын, имтийазлы вятяндашларымызын маашлары артыр.
Халгымыз фиряван щяйат сцрмяйя башлайыб. Биз инанырыг ки,
халгымыз Улу Юндярин хидмятлярини щеч вахт унутмайаъаг, даим
Щейдяр Ялийев сийасятини дястякляйяъяк! Азярбайъан халгы Бюйцк Щейдяр Ялийев идейаларынын
щяйата кечирилмяси наминя, юмрцмцзцн сонуна кими чалышаъаьыг
вя онун идейаларыны йашатмаг
цчцн, мющтярям президентимиз, Илщам Ялийев ъянабларына йахын дястяк олаъаьыг. Щюрмятли президентимиз Илщам Ялийев ъянабларынын
индики хариъи вя дахили сийасяти нятиъясиндя Вятянимиз эцнц-эцндян
чичяклянир, эюзялляшир.
Биз инанырыг ки, Вятянимиз
Азярбайсан дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин юн сыраларында олаъагдыр вя щюрмятли президентимиз Илщам Ялийев ъянабларынын бу сийасяти нятиъясиндя няинки тякъя Азярбайъанда, еляъя дя Гафгазда сцлщ
вя ямин-аманлыг бярпа олаъаг вя
дцнйанын гцдрятли юлкяляри бизимля
достлуг вя ямякдашлыг етмяйя чалышаъаглар. Халгымыз Республикамызда баш верян иътимаи-сийаси щадисяляри эюрцр, дяйярляндирир вя лазымынъа гиймятляндирир. Щамыйа
мялумдур ки, щюрмятли президентимиз Илщам Ялийев ъянаблары, истяр
юлкя дахилиндя, истярся дя дцнйа
дювлятляри арасында, апардыьы мцдрик сийасяти нятиъясиндя дцнйа дювлятляри эцнц-эцндян гцдрятлянян
Азярбайсанымызла, онун рящбяри
щюрмятли президентимиз Илщам Ялийев ъянаbлары иля щесаблашырлар вя
она щюрмят вя гайьы иля йанашырлар
беля йанашма халгымыз цчцн, Республикамыз цчцн фяхрдир. Бяли, бу
эцн щюрмятли Президентимиз Илщам
Ялийевин хош сядалары республикамызын щяр йериндян эялир.Яйалятляримизин инкишафы цчцн, инамла демяк олар ки, щяр эцн бир нечя парклар, йени мяктяб биналары, хястяханалар, идман комплексляри, фабрик вя заводлар,мцхтялиф елм оъагларынын ачылышыны едир. Бу ишляр инкар
едилмяздир. Халгын эюзц тярязидир
дейибляр. Биз инанырыг ки, халгымыз
юлмяз Улу Юндяр Бюйцк Щейдяр
Ялийев ъянабларынын сийасятини
щяйата кечирян, щюрмятли президентимиз Илщам Ялийев ъянабларына
арха олаъаглар.
Будур бу эцн республикамызын
щяр йериндя, еляъя дя дцнйанын
бир чох юлкяляриндя Улу Юндяр,
Бюйцк Щейдяр Ялийевин 90 иллик
йубилейи кечирилир.
Инамла демяк олар ки, президентимиз Илщам Ялийев ъянабларынын индики сийасяти нятиъясиндя
Вятянимиз эцнц-эцндян чичяклянир, эюзялляшир вя дцнйанын
инкишаф етмиш юлкяляринин юн
сыраларыда юзцня йер тутуб.

Щàçырлàды:
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KÜRD xALQININ zƏFƏR TARİxİNDƏN
Åля ки эцняшин истиси сюнмцш,
Кцрдцн талейи дя о вахтдан дюнмцш.
Äаьылмыш дцнйадан сонра ня олуб,
Бир гядяр данышмаг гялбимя долуб.
****
Гядим иллярдян бу эцня гядяр,
Кцрдцн мярдлийиндян сюз ачмыш бяшяр.
Кцрлярин тарихдя ики хидмяти,
Бу халга эятирмиш бюйцк щюрмяти.
Бири ядалятдир, онлар йаратмыш,
Çцлмцн зянъирини чох гырыб атмыш.
Î бири сярвятдир, сярвятля инан,
Йашайыб йаратмыш дцнйада инсан.
Кцрдцн сахладыьы сайсыз гузулар,
Äемишляр азалса щяйат позулар.

Ñÿáàùÿääиí Åëîüëó
Мÿрщуì шàèр, ïуáлèñèñò,
òàрèõ÷è, ôèлîñîô, õàлã ãÿщрÿìàíы СÓЛТАН áÿé, ЩßСßН áÿé ÇßÐÄАÁÈ, ØßЩÐÈЙАÐ àдыíà ìöêàôàòлàрыí
лàурåàòы Сÿáàщÿддèí Елîüлу
40 èлÿ éàõыí ÄЦНЙА ТАÐÈÕÈНÈ íÿçìÿ ÷ÿêìÿéÿ ÷àлышìышдыр.
Оíуí "Êöрдлÿрèí çÿôÿр òàрèõèíдÿí" ïîåìàñыíдàí áèр
ïàр÷àíы îõуúулàрà òÿãдèì
åдèрèê. Пîåìàдàêы áу ôÿñèл
100 èллèê СßЛÈÁ ìöщàрèáÿñèíè дàрìàдàüыí åдÿí, ÈСЛАМ ÄЦНЙАСÛНÛН ×È×ßÊЛßНМßСÈНß шÿрàèò
éàрàдàí Ãÿдèì Мèñèр щþêöìдàры, ìÿшщур ÊЦÐÄ ñÿрêÿрдÿñè СßЛАЩßÄÄÈН ßЙЙÓÁÈЙß èòщàô îлуíур.
/...Худайа, сяндян бир умаъаьым вар,
Сян мяни наданын ялиндян гуртар.
Эцъ вер аша билим уъа сядляри,
Ачым баьлы галан щягигятляри.
Яъями, йезиди кцрдляр бир заман,
Йайылыб тутмушдур дцнйаны тамам.
Тарих хялбирлямиш бу гядим халгы,
Башга халг онун тяк чятин галарды.
Гядим тарихляри юйрянян заман,
Сюз вердим, сюз ачам бир эцн бу халгдан.
Бу халгын шяряфли бир кечмиши вар,
Бу шяряф тарихдя бу эцн дя йашар.
Ян бюйцк идраклар щачан ойанмыш,
Йерин дан улдузу кцрдляри санмыш.
Гядим бузлашмадан яввялки дцнйа,
Чалышмыш щяйатда кцрдц горуйа.
Узаг кечмишляри салдыгча йада,
Асан тапаъагсан кцрдц дцнйада.
Кцрдлярин сойуну ахтарсан яэяр,
Сяня дастан веряр гядим юлкяляр.
Äцнйа аллащларын кцрдляр азалтмыш,
Îдур ки, дцнйада Аллащ тяк галмыш.
Бир заман инкишаф о йеря чатмыш,
Учан халчалары кцрдляр йаратмыш.
Бир вахты дунйаны су алан заман,
Нущ Няби саламат чыхмышдыр ондан.

Гядим Амазонлар, гядим Шумерляр,
Эюз ачыб кцрдляри атлы эюрцбляр.
Нилин сащилиндян та Чиня гядяр,
Абадлыг ишляри эюрмцшдцр кцрдляр.
Кцрдлярин тикдийи гядим галалар,
Ахтарсан дцнйанын щяр йериндя вар.
Кцрдцн шящярляри торпаьын алтда,
Ахтарсан тапарсан чох дярин гатда.
Кечмишдян сяс верян о сирли дашлар,
Кцрдцн ады иля сющбятя башлар.
Бир аъ Анна - Бани китабясини
Юйрян каинаты, йер кцрясини.
Кцрдляр варисидир Луллубейлярин,
Голда эцълцлярин, адда йейлярин.
Месапотомийаны - гядим шящяри,
Мяэяр йаратмамыш Кцрдцн щцняри?
Луллулар, Кутиляр, о мярд тайфалар,
Мяэяр кцрд дейилди, нийя данырлар?
Миладдан цч мин ил яввял дя бяли,
Йазылмыш тарихя кцрдцн щцняри.
Î залым, о гяддар Нарамсис шащы,
Кцрдцн зярбясиндян чох чякмиш ащы.
Йунанлар ушагды кцрдляр йанында,
Кцрдцн дя ганы вар Йунан ганында.
Бюйцк сяркярдяляр чохалсын дейя,
Йунанлар мейл етмиш кцрдц севмяйя.
Исэяндяр мин кцрдц сечиб апармыш,
Эюзялляр кцрдлярдян тохум тутармыш.
Йунан эюзялляри дейирляр бир вахт,
Щярдян кцрдлярля олублар хошбяхт.
Гядим абхазларын кцрд бабалары,
Гафгазда чох гурмуш сярт галалары.
Яъями, йезиди кцрдляр бир заман,
Йайылыб тутмушдур дунйаны тамам.
Тарих хялбирлямиш бу гядим халгы,
Башга халг онун тяк чятин галарды.
****
Эял данма тарихин щягигятини,
Ким гурду Шяддади Кцрд дювлятини?
Мящяммяд Бен шяддад кцрдц истясян,
Гядим китаблары ачыб эюрярсян.
Îнлар дцз ики йцз ийирми цч ил,
Щакимлик етдиляр, бу асан дейил!
Эянъяни йенидян салдылар онлар.
Тарихдя ябяди галдылар онлар.
Гурдулар Эянъядя мяркязиййяти,
Уъалды бу йурдун шаны -шющряти.
Îнлар эятирдиляр Гафгазы ъана,
Верэи дя гойдулар илк Эцръцстана.
Йцксякдя тутдулар шеири - сяняти,
Йайдылар дцнйайа мядяниййяти.
Äикбашлыг елямя, эял динля бир аз,
Бу йердя наггалыг ясла йарамаз.

Î заман йазырды Гятран Тябризи,
"Эянъя елм йувасы, шеир дянизи".
Аьылла, идракла йашайыр Эянъя,
Ъяннят баьчасына бянзяйир Эянъя".
Истясян билясян кцрд щцнярини,
Бяс едяр эюрмяйя Худафярини.
Шяддадиляр тикди вериб варыны,
Щям ону, щям Эянъя гапыларыны.
Карванлар бу йеря гызыл эятирмиш,
Эедяндя бу йердян китаб эютцрмцш.
Гызылла бязянмиш гядим китаблар,
Газылса, Эянъядян чохлу тапылар.
Эянъяни даьыдан о зялзялядян
Ахы, ня галды ки, данышым нядян?
Бу дярди чякдикъя аьрыды цряк,
Тапмады бир щямдям ейлясин кюмяк.
Эянъянин шяряфи, шющряти о вахт
Лайиг эюрцнцрдц дцнйайа пайтахт.
Йахшы гаршыланар бу сющбят мянъя,
Низами кцрд олуб дейиля юнъя.
****
Кцрдляр там аланда Гафгазы яля,
Гафгазда ермяни йохиди щяля.
Гафгазын даьлары кцрдлярин олмуш,
Кцрдляр бу йерлярдя чох гала гурмуш.
Лязэиляр сой кюкцн ахтарса яэяр,
Эюряр ки, гощумду гылынъла хянъяр.
Гафгазын тарихин юйряня билсян,
Мяним дедийими тясдиг едярсян.
Чеченляр кцрдлярдян тюряниб бир вахт,
Îнлар да мярдликля олублар хошбяхт.
Бир гоъа чечендян эет соруш буну,
Сяня дейяъякдир кцрд олдуьуну.
Кцрдцн кимлийини билмяк истясян,
Эяряк Çянэязуру эялиб эюрясян.
Тарихчи эюрсяйди Бисцтун даьын,
Бурдан башлайарды тарих йазмаьын.
Мисир ещрамындан бязи ъизэиляр,
Аь оьлан гясриндя айдын эюрцняр.
Äашы дашларла йох,дямирля йонан,
Мин щикмят йаратмыш бу йердя инан.
Çяфяр байраьыны даьлара вуран,
Äаьларын цстцндя галалар гуран.
Азадлыг йолунда чох гурбан верян,
Бу халг унудулур билмирям нядян?
****
Билирсян, ня етмиш кцрдляр бир заман?
Гуртармыш Исламы чох аьыр дардан!
Гядим Авропанын хачпярястляри,
Йцз илляр сындырмыш эюй мясчидляри.
Мцсялман кечмишин юйрянся яэяр,
Кцрдцн дярэащына даим баш яйяр.
Кясярли гылынъы, сцрятли оху,
Кцрдляр чох ишлядиб, тарихдя ону.
Аьыр дюйцшлярдян зяфяр байраьын,
Кцрдляр галдырыблар, мящв олсун хаин.
Хаинлик олмаса, инан ки, кцрдляр.
Гайада баь салыб мящсул эютцряр.
Шяргин шащларыны кцрдляр горумуш,
Кцрд олан сарайда сакитлик олмуш.
Горхусуз йашамыш бязян юлкяляр,
Îрду башчылары оланда кцрдляр.
Гядим щиндлиляри Хязярдян гован,
Кцрд ханы дейилми, кцрдяханыдан?
Намярд ордулары гафгазда язян,
Мяэяр кцрд дейилми, данырсан нядян?
Гыйыг эюзлцляри, Туьйан чайында,
Кцрдляр мяьлуб етмиш бащар айында.
Î вахтдан кясилмиш шярг щцъумлары,

Ат иля, ит иля ъум ща ъумлары.
Тцркляр юйцнмясин чох ъювлан едиб,
Äар эцндя кюмяйя кцрдляря эедиб.
Кцрдцн гылынъы иля дирчялмиш Татар,
Äанылса бу факта дялил тапылар.
Гядим Ящрямиляр дюйцшдян яввял,
Кцрдлярля эцляшиб хейир эюрцбляр.
****
Хязяр сащилиндя Мярди - Мяканы
Кцрдляр салыбдылар. Бу мякан щаны?
Гылынъ дцнйасынын гоч гящряманы,
Биръя Короьлудур, эял ону таны.
****
Кцрдляр ня йарадыб гойуб дцнйада,
Чятиндир щамысын эятирмяк йада.
Îхуйан олсайды даш китаблары,
Эцняш тяк парларды яглин ачары.
Кцрдцн йапынъысы гядим замандан,
Горумуш инсаны гардан - борандан.
Тясяввцр етдийин ян гядим дцнйа,
Ян чох яйлянмишдир кцрд ойунуйла.
Кцрдлярин эетдийи йаллылар ки, вар,
Бюйцк гайаларда якси тапылар.
Гядим муьамлары юйрянсян яэяр,
Гялбини магнит тяк щикмятя чякяр.
Байаты, щейраты, шух диринэяляр.
Äинлясян бу эцн дя хошуна эяляр.
****
Кцрдлярдян сюз ачан пирани демиш,
Кцрдцн газандыьын достлары йемиш.
Кцрддя адят дейил вар йыьыб гоймаг,
Кцрдцн йемяйиди бал иля гаймаг.
Кцрдцн сцфрясиндя кабаб йейянляр,
Сцфрядян дуранда "ящсян" демишляр.
Кцрд иля достлуьу баъарсан яэяр,
Сяня гузу кясяр юляня гядяр.
Кцрдля гоншу олсан, басма айаьын,
Äар эцндя олаъаг сянин дайаьын.
Бахыб эюркяминя эял санма фаьыр,
Кцрдцн мянлийи вар, юзцндян аьыр.
Кцрдлярин тарихин нязмя чякяндя
Кцрдляр галмамышды доьма вятяндя.
Кцрдляр йадлар цчцн юлцмя эетмиш,
Чох халгы юлцмдян Кцрд хилас етмиш.
Бу халгын тарихин там йазсам яэяр,
Та тарих йазмагдан халглар ял чякяр.
Чох сирри ачмаьа эюстярсям мараг,
Бил ки, сюндцрцляр бу йанан чыраг.
Åлоьлу, гой галсын бязи сющбятляр,
Вахт эяляр, онлар да нязмя чякиляр.
Вяфа, етибар, сядагят щяр ня вар
Ахтарсан щамысы кцрддя тапылар.
Щяр нядян сюз ачдым, миндян бириди,
Беля данышмаг да кцрд щцняриди!
Язиз охуъу, щансы бир халгын тарихини
цряйимя йатаъаг сявиййядя нязмя
чякмишямся, юзцмц мянян о халгын
ювлады саймышам. Мяним атам азярбайъанлы, анам кцрд гызыдыр. Щяр ики
халг мяним цчцн язиздир.
Àòàíû àíàäàí àéûðìà, îüóë,
×ÿкиúëÿ çиíäàíûí áиðäиð éàðàñû.
Çÿíýÿçур ãÿçåòè
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Şamil Dəlidağlının söz incilərindən
Сянсян мяним арзум бу йер цзцндя,
Наз етмя, билирсян буну юзцн дя.
Билмирям нядянся ала эюзцндя
Шамили чякярям дара! - йазылмыш.
С ÿ í
î л д у í
Эедян, айаг сахла, кюнлцмцн гушу
Чох эязиб доланды, мякан сян олдун.
Åля ки, истядим чыхам йохушу,
Йорулан вахтымда тякан сян олдун.
Илгарын йолунда кешикдя дурдун,
Îна сямт эялянин эюзцндян вурдун.
Гялбимдя даь кими бир гала гурдун,
Ахырда учуруб сюкян сян олдун.
Мÿí îíдà шåрèìÿ шåр дåéÿрÿì,
Оõуúуì ÿòрèíè ãîõлàéà áèлñÿ.
Мÿí îíдà шåрèìÿ шåр дåéÿрÿì,
Äöшìÿíèí ýþçöíö îõлàéà áèлñÿ.
(Øàìиë Äÿëиäàü)

Йатырдыб, йухудан вахтсыз ойатдын,
Вердийин илгары шющрятя сатдын.
Åшгин шярбятини мяня узатдын,
Ялимя чатмамыш тюкян сян олдун.

Ä å é è р ñ ÿ í
Ай гыз, сяндя ня мцддятдир эюзцм вар,
Сюйлямяйя синям долу сюзцм вар.
Цряйимдя аловум вар, кюзцм вар,
Амма сянся эюр бир няляр дейирсян,
Неъя даным, хатиримя дяйирсян.

Эюзлярин йад кими цзцмя бахды,
Åля бил гялбимдян гара ган ахды.
Атамын сачынын гапгара вахты,
Башымда аь тцкц якян сян олдун.

Сцбщ чаьыдыр, гайыдырсан булагдан,
Йеришини танымышам узагдан,
Äайанмышам дар ъыьырда байагдан "Йол вер кечим, адам эяляр", - дейирсян,
Неъя даным, хатиримя дяйирсян.
Äайанмайыб тез ютцрсян йел кими,
Щиъран дярди ъоша эялир сел кими.
Сорушанда "эюндяримми елчими?"
Эцлцмсяйиб "анам биляр" дейирсян,
Ахы, мяним хатиримя дяйирсян.
×
ÿ
ê
ÿ
р
Эюзял, щцснцндяки о эюзяллийя
Бахса, эцл-чичяк дя хяъяалят чякяр.
Бяс онда де эюрцм бу йазыг ъаным
Мян сяня баханда ня щалят чякяр?
Гамятин дастандыр дилдя, аьызда,
Эюрся сяни Ширин - о пяри гыз да,
Эюзялляр щесабы олан каьызда
Юз ады цстцндян гара хятт чякяр.
Щясрятин чохуну ейляди хястя,
Щяр ряссамам дейян дцшся дя гясдяЭюзял ъамалыны аь каьыз цстя
Ряфаелдя олан мящарят чякяр.
Амандыр, Шамили ейлямя сайил,
Эюзцн ъан алмаьа щамыдан гайил.
Мян дя ъан аланам дейян язраил Биръя бахышындан хясарят чякяр.
Й à ç ы л ì ы ш
Эюзял, бахышындан роман охудум,
Äярдляримя орда чаря йазылмыш.
Йалварыб эюзцндян аман охудум,
Эюр мяним талейим щара йазылмыш?
Сян эцлцмся - атым гями, кядяри,
Гашы чатсан - дярдин олмаз гядяри.
Эюзлярин - бяхтимин юмцр дяфтяри,
Îра щям аь, щям дя гара йазылмыш.

Шамили туллайыб йахмышдын хына,
Сяни дя атдылар, юзцнц гына.
Гялбини гярг етдин гям дярйасына,
Äярдин бюйцйцнц чякян сян олдун.
Á
è
л
д
è
р
Гой сяня пир дейиб йапышым а даь,
Î эюзял, чешмяндян ичибди билдир.
Гой цзцмц сцртцм цзцня йолаг,
Î эюзял бу йердян кечибди билдир.
Сяндя галан ятри олуб щяйаным,
Îндан мяст олмушам, чятин ойаным.
Гой цстцндя бойну буруг дайаным,
Йар бурда бойнуну бцкцбдц билдир.
Щясрятини неъя дюзцб чяким мян,
Беля дярдя санма оллам щяким мян.
Гой цстцндя гуша дюнцб сяким мян,
Йар да кяклик кими сякибди билдир.
Бир эцлцнц гойсам эюзцмцн цстя,
Шамилям, саьалыб олмарам хястя.
Гой мян ону сечим, ъанымы истя,
Йар да соналайыб сечибди билдир.
С à ü à л л à ì
Бир ъанандан ютрц ъаным ъан верир,
Ящвалымы хябяр алса, саьаллам.
Йа йухуда эюрсям о дярман верир,
Йа да мяни йада салса, саьаллам.
Талейин улдузу нуруну сачса,
Гялбини эизлиъя яксимся ачса,
Îна оьрун бахыб додаьы гачса,
Ширин хяйаллара далса, саьаллам.
Йолум дцшся бир вахт эяздийи баьа,
Мин сяъдя гыларам щямин торпаьа.
Ялим дяйся, яли дяйян йарпаьа,
Мяня бу бяхт нясиб олса, саьаллам.
Щаны мяним кими гялби йаралы,
Ъясядим галыбды ъандан аралы.
Йюнц бяри бахыб о даь маралы,
Узагдан гейдимя галса, саьаллам.

Бир от битярдими олмасайды су?
Йарсыз бар верярми гялбин арзусу?
Шамилин юлмяйя чохду горхусу,
Башым цстя кирпик чалса, саьаллам.
Е ò è á à р ñ ы ç
Ситяминдян "а" йазылды
Синямдяки "йар" йанына.
Сяни эюрдцм дилимдян "сыз"
Äцшдц "етибар" йанына.
"Йцз" юнцндян "бир" силинди Севинъин сайы билинди.
Эюзляримдя, ай гыз, инди
"Тяр" эялибдир "тяр" йанына...
Сян доланыб эяздин йандан,
Шамил олду синяси ган,
Бцлбцл учуб эцлцстандан
"Üа" гонубдур "гар" йанына...
Й
å
р
è
í
Гыз, гялбини нейлямисян,
Гоймусан бир даш йериня?
Яйри гылнъ баьламысан,
Сюйля, нийя гаш йериня?

Н ÿ
д å é è р ÿ ì
Îлуб кечянляри совуруб йеля,
Атырсан сян мяни, ат, ня дейирям.
Îх ня лазым биръя кялмя "йох" иля
Гатырсан торпаьа, гат, ня деийрям.
Илгарын сынаныб боранда, чяндя,
Инанмырам сяни салалар бяндя.
Гара булуд олуб мяни эюряндя
Чатырсан гашыны, чат, ня дейирям.
Äилядим бяхтимиз эцл кими ачсын,
Åшгимиз кюнцля нуруну сачсын.
Гям бизи эюряндя баш алыб гачсын,
Щюкм ет талейимя йат, ня дейирям.

ÿ

Çцлмят етмя ал сящяри,
Сач нуруну, эюзял пяри.
Мяня аъы, тцнд зящяри
Эял йедиртмя аш йериня.
Гой гынына кирпик оху,
Сян Шамилин вары - йоху.
Цряйини ачыб оху,
Ган ахытма йаш йериня.
Ý ö л
è í ú ÿ
Тябибим ол, йетиш гялбин дадына,
Нийя мяни дюндярирсян эцлцнъя.
Аъы сюзцн ляззяти ня, дады ня?
Аьла бары, ящвалыма эцлцнъя.
Инан, щеч ня йазылмайыб алына,
Бяхт базарда сатылармы, алына?
Ôярг гоймарам аь рянэиня, алына,
Яэяр олса чичяк инъя, эцл инъя.
Юмцр кечиб оларсан бир гары, йар,
Эял эцвянмя аэ цзцня, гарыйар.
Хош сюзцнля бузу ярит, гары йар,
Эял Шамилля даныш инъя, эцл цнъя.
Мÿí íÿ÷èéÿì êè...
Ня десян баш цстя, дилиня гурбан,
Ихтийар сяниндир, мян нячийям ки.
Сюйлядин -йайлаьа эедяк, - а ъейран,
Î даьлар сяниндир, мян нячийям ки.
Åшгин оду кими кюз ола билмяз,
Эюзляриня бянзяр эюз ола билмяз.
Ъаным лазымдырса сюз ола билмяз,
Эял апар, сяниндир, мян нячийям ки.
Бир эюзцм лазымса - ъцтцнц веррям,
Параны истясян - бцтцнц веррям.
Åвимиз учса да сцтуну веррям,
Няйим вар сяниндир - мян нячийям ки.

Амандыр, инанма щяр йетян сюзя,
Эял отураг, эилей ейля цз-цзя.
Ихтийар сяндядир, дяйяр-дяймязя
Сатырсан Шамили, сат, ня дейирям.
Ê
è
ì
è
Гялбимин ешг щюрэцсцндя,
Бяхтим дейиб щюрям кими.
Цряйимин эцзэцсцндя
Якс ейляйя, эюрям кими.
Сяня дедим: - Йар, ган олду,
Туфан гопду, боран олду.
Кюнцл евим йарьан олду,
Äаь диллянди: - Äярям кими?
Äялидаьын эцл фяслисян,
Эюзяллийин йцз мислисян.
Валлащ йягин сян Яслисян,
Мян йанырам Кярям кими.
Á è р è
í ÿ ?
Цч эюзяли бир чямяндя эюрмцшям,
Бири эцлдц, бири чичяк, бири ня?
Бирисиня цч щядиййя вермишям,
Бири ъанды, бири цряк, бири ня?
Бир талада щям тикан, щям лала вар,
Кимдир дейян сюкцлмямиш гала вар?
Йер цзцндя цч даьыдан бяла вар,
Бири селди, бири кцляк, бири ня?
Äост зящрини шярбят кими ичмишям,
Мян Шамилям, чошгун селляр кечмишям.
Бу дцнйада мян цч арха сечмишям,
Бири елди, бири чюряк, бири ня?
Ä þ í д ÿ р ÿ р
Иэиди сюз, кабабы кюз
Йандырыб кцля дюндяряр.
Сюз гананы биръя кялмя,
Назилдиб миля дюндяряр.
Îх сцзярми йай олмаса?
Äярйа олмаз, чай олмаса.
Йар, йарына тай олмаса,
Щяр эцнц иля дюндяряр.
Щикмятдирми ары шаны?
Шамил, онда щцняр щаны?
Инсан яли боз тиканы,
Истяся эцля дюндяряр.
Ñÿùиôÿíи ùàçûðëàäû:

Ùàìëåò Ñÿðäàð
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Əvvəli ötən saylarımızda
Daşdəmir beş nəfər cavan oğlanla birlikdə xeyli əski və neft götürüb «bismillah» edərək aşağı dəyirmana tərəf
endilər. Dəyirmana çatan kimi onun bir
neçə yerindən əski qoyub üzərinə neft
tökərək od vurdular. Alov göyə qalxdı.
Daşdəmir isə yoldaşları ilə Qalaya qayıtdılar. Çuxur məhəlləsinin cavanları onları
alqışladılar. Ermənilər Şuşakənd tərəfdən
böyük bir alov qalxdığını gördülər. Onlar
Dəyirmanda müsəlmanların olduğunu
zənn edərək oraya çatarkən atəş açmağa
başladılar. Sonra ehtiyat edə-edə gəlib
oraya çatanda gördülər ki, heç kim yoxdur. Onlar tökülüb dəyirmanı söndürmək
istəyəndə gördülər ki, maşınların əsas
yerləri yanıb. Onlar dəyirmanı sahibsiz
qoyub getdiklərinə çox təəssüfləndilər. Bir
neçə gündən sonra məlum oldu ki, dəyirmanın bir para yerləri yanmayıb. Həmin
Daşdəmir altı nəfər cavanla gecə həmin
dəyirmana gələrək yanmayan alətlərə və
bir neçə otağa od vurub yandırdılar. Bacardıqları qədər də un-buğda götürüb
Qalaya gəldilər. Şuşakənddən alovu
görənlər dəyirmana tərəf atəş açmağa
başladılar. Arada dəyirmandan bir neçə
dəfə bərk gurultu səsi gəldi. Dedilər ki,
ermənilər aftafalara barıt və yumru dəmir-

Mir Möhsün Nəvvab
GÜLABLI ƏHVALATI
(1323-cü İL zİLQƏDƏ AYI)
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Malıbəylidə olan kazaklardan biri və bir
nəfər də qoca müsəlman hər ikisi bir
araba ot aparmaq üçün ştaba gəldilər. Bu
zaman ermənilər onları gülləyə tutdular.
Bu qəfil atəşdən kazak ağır yaralandı,
müsəlman isə həlak oldu. Kazaklar
istədilər ki, orada olan ermənilərin
hamısını qırsınlar, lakin onların böyüyü
buna mane oldu. Kazakların rəisinin
göstərişi ilə erməni evlərinin hamısı
mühasirəyə alınaraq axtarış aparıldı.
Tapılan tüfəng və patronların hamısı
müsadirə olundu. Bir erməninin dükanından iki bomba, xeyli barıt və bir neçə ədəd
beşaçılan tüfəng tapıldı. Təftiş nəticəsində
ermənilərdən yetmiş ədəd tüfəng
müsadirə olundu.
Ə L A V Ə: Şuşanın yolu bağlı
olduğundan ərzaq qıtlığı yaranmışdı. Bir
daha müsəlmanların izzətli əyanları və
camaatı Qalaya göndərmək üçün neçə
min pud un, düyü, buğda, qənd, neft və
başqa şeylər tədarük etdilər. Dövlət Qala
yolunu ermənilərdən azad etmək üçün
top və beşaçılan tüfənglərlə silahlanmış
bir neçə dəstə əsgər və onlara rüşvət
almayan, xoş xasiyyət bir komandir
göndərmişdi. Həmin komandir öz dəstəsi
ilə Ağdama gələrək gördü ki, Qala yolunu
erməni quldurlarından azad etmək üçün

erməni belə cürət edib çıxa bilmədi.
Beləliklə, ərzaq dolu arabalar və qoşun
gəlib Şuşaya daxil oldu. Arabalarda gətirilmiş ərzağın bir qismi sahiblərinə çatdırıldı, bir qismi isə ucuz qiymətə
kasıblara və qəriblərə satıldı. Gətirilmiş
un isə çörəkçilərə verildi ki, bişirib ucuz
qiymətə xalqa satsınlar. Dövlət qoşununun əsgərləri evlərdə, komandir isə
deputat Balaca Hacı Sadığın evində tam
ehtiramla yerləşdirildi. Şəhərin əyanları
və ziyalıları gəlib komandirə öz
razılıqlarını bildirdilər.
Bir həftədən sonra şəhərdə əhalinin
güzəranı yenə də çətinləşdi. Nəcib və
qeyrətli müsəlmanlar 130 araba ərzaq
hazırlayıb qoşunla birlikdə Şuşaya
gətirdilər. Yolda ermənilər arabaların
hərəkətinə mane olmaq istəsələr də
buna nail ola bilmədilər. Atılan topların
səslərini eşitcək hərəsi bir tərəfə
dağılırdı.
Ərzaq gəlib Şuşaya çatdıqdan sonra
qoşunu müşayiət edən və 12 at qoşulmuş divardağıdan topu gətirib divanxananın qabağına qoydular. Bu vaxt
erməni Kiki Kələntərov da generala
yaxınlaşaraq xahiş etdi ki, onun şərəfinə
erməni məhəlləsində hazırlanmış gözəl
mənzilə buyursun. General acıqla ona

1905-06-cı il ərdə erməni-müsəlman davasında kürd xalqının rolu
lər dolduraraq lazım gəldikdə onlardan
partlayıcı bir maddə kimi istifadə etmişlər.
Belə ki, onlar partlatmaq istədikləri yerə
həmin aftafadan birini qoyub, piltə ilə
lüləyə uzaqdan od vururlar. Bu zaman
aftafa gurultu ilə partlayıb, onun parçaparça olmuş gövdəsi və yumru dəmirlər
hər tərəfə yayılır. Görünür dəyirmanda
partlayan da belə aftafalar olmuşdur.
Ermənilər isə bunun əvəzini çıxmaq
üçün Muxətər kəndinə gələrək Hacı
Əsgər uşağının burada olan bir bağına
və balaca evinə od vurub yandırırlar.
1323-cü il zilqədə ayının 9-da dilənçi
Bayramın 12 yaşlı Ağca adlı qızı bir şahı
götürüb neft almağa gedir. Yollar bağlı
olduğundan bazarda neft olmur. Bir
mömin bəndə qızı evinə apararaq
şüşəsini neftlə doldurub yola salır. Qız
geri qayıdanda yolunu azıb erməni
məhəlləsinə çıxır. Ermənilər onu tutub
qımdatların yanına aparırlar. Qımdatlar
Ağcadan soruşurlar ki, müsəlmanların
yeməyi çoxdurmu? Qız cavab verdi ki,
hər yerdə çoxdur, amma yalnız bizim
evdə yoxdur. Qımdatlar yenə soruşdular
ki, müsəlmanların atmağa nəyi var? Qız
cavab verdi ki, topları, hamıda və hər
evdə tüfəng və tapança çoxdur. Bu sualcavabdan sonra ermənilər qonşu otağa
keçdilər. Bir azdan Ağcanın yanına bir
erməni övrəti gələrək qıza dedi ki, bir də
ermənilər
səndən
müsəlmanların
əhvalını soruşsa, deginən ki, müsəlmanlar sizi qıracaqlar. Bax, deməsən səni
diri-diri öldürəcəklər. Bir də müsəlmanlara deginən ki, dəxi dava bəsdir, evimiz
yandı, malımız, dövlətimiz getdi. Allah
xatirinə qoysunlar rahat oturaq.
Ermənilər yenə də gəldilər. Onlar qızdan sual etdilər ki, müsəlmanlar nə işdə
və nə fikirdədirlər?
Qız cavab verdi ki, sizi qıracaqlar.
Erməni onun üzərinə qışqıraraq susmasını əmr etdi. Sonra çay içməyə və
horra kimi bir şey yeməyə başladılar.
Mənə də təklif etdilər, lakin iyrəndim.
Səhərisi gün ermənilər Ağcanı polisə
təhvil verdilər və bildirdilər ki, yolunu azıb
erməni məhəlləsinə gəlib çıxıbdır. Polis
övrəti ilə bərabər, qızı da sankaya
mindirib müsəlmanlara təhvil verdilər.

Bu günlərdə Tağ, Tuğ, Dağdağan,
Mirikəndi, Harov və digər ətraf kəndlərdən
ermənilər cəm olub qımdatlarla məsləhətləşərək belə qərara gəldilər ki, Qalanı
asanlıqla ələ keçirmək üçün əvvəlcə ətraf
kəndlərdə yaşayan müsəlmanları erməni
hücumları ilə təngə gətirərək bir qismini
qırmaq, digər qismini isə qaçırtmaq
lazımdır. Kəndlərdən müsəlmanları təmizlədikdən sonra buralar xalis «Hayastan
torpağına» (Ermənistan) çevriləcək. Bu
məqsədlərini həyata keçirmək üçün əvvəlcə Gülablı üzərinə hücuma keçdilər. Onlar
Gülablıya çatarkən əvvəlcə bir adam
göndərdilər ki, kəndin özündən bir xəbər
gətirsin. Həmin adam gəlib gördü ki,
kəndin kişilərinin çoxu Qalada, kəndbazarlarda, toylardadırlar. Kənddə isə
övrət-uşaq və qocalardan və bir neçə
tüfəngdardan başqa heç kəs yoxdur. Odur
ki, ermənilər cəsarətlə kəndin üzərinə
yeridilər. Əvvəlcə istədilər ki, məscidi
dağıtsınlar. Kənddə olan tüfəngdarlar
səngərlərə girərək erməniləri gülləyə tutdular. Beləliklə, atışma başladı və dörd
saat davam etdi. Ermənilərin çoxusu açıqda, müsəlmanlar isə səngərlərdə
olduğundan ermənilərdən 61 nəfər qətlə
yetirildi. Az qalmışdı ki, ermənilər geri
qayıtsınlar. Bu zaman müsəlmanların gülləsi qurtardı. Onlar qaçıb bir yerdə
gizləndilər. Ermənilər əhvalatı başa düşüb
kəndə daxil oldular. Onlar evləri gəzəgəzə qarət edirdilər. Ermənilər 20 nəfər
uşaq, bir neçə qoca və bir kor kişinin
qapıları bağlayaraq gizləndikləri bir evə
çatdılar. Ermənilər evin bir tərəfini deşib
ot-saman qoyaraq od vurdular. Evdəkilər
tüstüyə tab gətirə bilməyib qapını açaraq
bayıra çıxdılar. Ermənilər tökülüb bu
günahsız uşaqların və qocaların hamısını
gülləyə tutub qətlə yetirdilər. Əllərinə
düşən malları isə qarət edib apardılar.
Sonra isə məscidə dolaraq orada olan
xalı, gəbə və sairə əşyaları qarət etdikdən
sonra minbərinə od vurdular. Ermənilər
Gülablıdan sonra Abdal kəndinə hücum
edərək onu mühasirəyə aldılar. Bir gecəgündüz atışma davam etdi. Bu davada
müsəlmanlardan 40 nəfər kişi, övrət-uşaq
qətlə yetirildi. Ermənilər burada da məscidi qarət etdilər. Ə L A V Ə: Bu günlərdə

beş minə qədər silahlı müsəlman igidləri
atlanaraq onu gözləyirlər. Dövlət
dəstələrinin komandiri onlara müraciət
edərək bildirdi ki, sizin bu işdən ötrü
oraya getməyiniz lazım deyil. Mən öz
qoşunumla bu yolların açılmasına,

şəhərə sursat və ərzaq çatdırılmasına
müvəkkiləm. Ayrı işlərə mən qarışmıram.
Odur ki, yolları açıb ərzağı Qalaya çatdırdıqdan sonra siz mənsiz nə istəsəniz
edə bilərsiniz. Bu sizin öz işinizdir. Bundan sonra camaat tədarük etdikləri ərzaq
və başqa şeyləri yetmiş arabaya yükləyərək dövlət qoşunu ilə birlikdə Şuşaya
yola düşdülər. Əsgərana çatan kimi
komandirin əmri ilə yolun hər iki tərəfində
hündürlüklərdə düzəldilmiş erməni
səngərlərinə toplardan atəş açdılar.
Ermənilər pərən-pərən olub hərəsi bir
tərəfə qaçdı. Səngərlərdə bir erməni belə
qalmadı. Xan bağından keçənədək yol
boyu qurulmuş erməni səngərlərinin
hamısı toplardan açılan atəşlərlə darmadağın edildi. Bu atəşlərin qarşısına bir

cavab verdi ki, siz erməni tayfasına inanmaq olmaz. Gürcü, müsəlman və rus
qardaşdırlar. Onların sözləri də, özləri də
düzdür. Ancaq sizin tayfaya etibar etmək
olmaz. Buna görə də mən müsəlman
məhəlləsində qalacağam.
AYRI-AYRI KƏNDLƏRDƏ BAŞ
VERMİŞ MÜNAQİŞƏLƏR
(1323-cü İLİN zİLQƏDƏ AYI)
Bu tarixdə müsəlmanların Sərv
kəndində ermənilərlə bərk toqquşması
oldu. Müsəlmanların bir parası bu
toqquşmaya hazır olmadığından əvvəlcə
müsəlmanlardan iyirmi nəfər şəhid oldu.
Bundan qeyzlənən müsəlman silahlıları
«Ya
Allah»
deyərək
erməniləri
mühasirəyə alıb gülləbaran etdilər.
Ermənilərdən 50 nəfərdən çox adam
öldürüldü, o qədər də yaralandı. Bundan
sonra ermənilər qayıdıb səngərlərə
girdilər. Müsəlmanlar da öz yerlərinə
qayıtdılar. Həmin tarixdə Cavanşir
müsəlmanları dəstə bağlayıb Çaylı kəndinə hücum etdilər. Bu hücumda on iki
nəfər erməni öldürüldükdən və iyirmiyyə
qədər yaralandıqdan sonra qalanları
qaçmağa başladılar. Kənd tamamilə
boşaldı və müsəlmanların əlinə keçdi.
Qaçan ermənilər bütün kəndlərə
səpələnərək baş vermiş hadisə haqqında
onları xəbərdar etdilər. Bir neçə kənddən
ermənilər toplaşaraq Dəmirli adlı müsəlman kəndinə hücum etdilər. Kəndin əhalisi uzaqgörənlik edib qabaqcadan əşya
və azuqələrini başqa yerə aparmışdılar.
Odur ki, bu balaca kəndə hücum nəticəsində o qədər də zərər dəyməmişdi.
Kəndin əhalisi isə qonşu kəndlərə
qaçmışdılar. Əhvalatdan xəbərdar olan
Cavanşir igidləri bir neçə dəstə döyüşçü
ilə Canyataq və Gülyataq kəndlərinin
üzərinə yerimişlər. Onlar kəndləri hər
tərəfdən mühasirə etsələr də iki yerdən
qaçmağa fürsət var idi.
Atı və ulağı olanlar öz övrət-uşaqlarını və azuqələrini götürüb həmin yerlərdən çıxıb qaçdılar. Kəndlərdə qalanlardan yüz nəfərə qədəri öldürüldü, yüzdən
artığı da yaralandı. Kəndlərdə qalan
ermənilərin yaxşı sursat ehtiyatı olduğundan səngərlərə girib atışırdılar.
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DASTANLARDA YAŞAYANLAR
Əlçatmaz abidələrə doğru

Ə h m ə d e
H ə p p o
(Əvvəli 433-cü sayımızda)
Xəcenin qəlbi kövrəkdir. O, həyatın
dəhşətlərindən qorxur, öz sevgilisi üçün
düşmən hiyləsindən ehtiyyat edir. Xəcenin
nəzərində dünyada sevən könüllərdən qüvvətli
heç bir şey yoxdur. Əgər bu sevgi təbiətin saf
gözəlliyindən, məsumluğundan yaranmışsa
ona ölüm yoxdur. Xəcenin nəzərində bulaq
başı dünyanın ən müqəddəs yeridir. Çünki
onlar öz sevgilərini burada etiraf etmiş,
çeşməni şahid tutub onun saflığına and
içmişlər. Siyabənd öz sevgilisi yolunda həlak
olarkən Xəce qana boyanmış igidə baxıb şivən
qoparır. Onun Fərhadını bulaqlar, qayalar, qartallar, kəkliklər, durnalar eşidir. Siyabənd qoynunda pərvəriş tapdığı Sipan-Xələt dağının
laləzarı içərisində son dəfə sevgilisinin üzünə
gülümsəyir. Onun təbəssümündə və son
sözlərində vətən və məhəbbət yolunda canından keçən məğrur bir qəhrəmanın qəlbi canlanır, şölə saçır:
Xəce, ağlama, əzizim, ağlama,
Heyfim cavan canıma gəlmir,
Sənin ala gözlərinə heyfim gəlir.
Sipan-Xələtin çiçəklərinə heyfim gəlir.
Onları düşmən əli dərsə qəbrim alışıb
yanar. 38
Lakin Xəcenin eşqi onun acı fəryadından
qüvvətlidir. O, sevgilisinin ox və kamanını
yerdə qoymur, qılıncını qurşayıb onun
intiqamını almağa gedir. Sipan-Xələt dağının
müqəddəs çiçəklərini düşmən əlləri dərə
bilmir. Onları Xəce qoruyur, çünki bu çiçəklər
Siyabəndin qanına boyanmışdır.
“Siyabənd və Xəce” dastanındakı peyzaj,
vətən təbiətinin rəngarəng mənzərələri “Qər
və Kölık”də daha çox simvolikləşir, nağıl və
əfsanə boyaları ilə dastan, epopeya, tarixi
mənzumə boyaları çarpazlaşır, bir-birini
tamamlayaraq əlvan çalarlar yaradır. Bu dastanın ekip vüsəti və lirik cazibədarlığı süjetdə
görünən bütün təbii predmetlərdə üzvi vəhdət
halında meydana çıxmaqdadır.
O biri dastanlarda olduğu kimi bu bədii
sənət abidəsində də Kürdüstan çeşmələri qəlblərə işıq, şəffaflıq gətirir, qayalar, dağlar
onlara vüqar, mətanət bəxş edir, güllər-çiçəklər onların ürəyinə zəriflik, incəlik duyğuları
aşılayır.
Qər və Kölık qardaş olsa da, onları başqa
hissiyat – vətən məhəbbəti, ana torpağın
müqəddəsliyi birləşdirir. Qardaşlar bir-birini
məhəbbətlə sevir. Onların sevgisi və igidliyi

bir qılıncın iki ağzına, bir quşun iki qanadına
bənzəyir. Xalqı təmsil edən bu qəhrəmanların
təsəvvürüncə, igid olmadan sevmək olmaz.
Həqiqi məhəbbət yalnız igidlərə şücaət gətirməlidir. Çünki belə məhəbbətin üfüqləri çox
genişdir. O vətənin üfüqləri ilə birləşir,
nəhayətsizliyə, ülviyyətə qovuşur. Burada
təbiətin gözəlliyi vətənin gözəlliyi kimi mənalandırılır, daha yüksək bədii siqlet kəsb edir.
Ümumiyyətlə, kürd xalq dastanlarının
hamısında vətənpərvərlik hissi başqa həyat
hadisələrində olduğu kimi, təbiət lövhələrində
də bütün aydınlığı ilə ifadə olunmuşdur.
Dastan qəhrəmanlarını səciyyələndirən ən

döyüş yəhər-yüyəni, döyüş büsatı həmin
nəğmələrdə böyük bir məhəbbətlə, son dərəcə
təbiilik və reallıqla əks etdirilmişdir.
“Süvari nəğmələri sərt və gözəl kürd təbiətinin, həmişə müharibə meydanını andıran
qaynar kürd həyatının geniş fonunda el
içindən çıxan dönməz, yenilməz igidləri
Kürdüstan dağlarında bəslənən kişnərtili köhlənləri tərənnüm edir. Bu nəğmələrin qəhrəman süvari kürd igidi adicə bir atlı deyil, xalq
qəhrəmanlığının rəmzi, adı dillərdə dolaşan
timsalıdır. Məlumdur ki, başqa xalqların folklorunda da at igidlik simvolu kimi təsvir edilir.
Kürd nəğmə və dastanlarında isə köhlənin

ümdə kəyfiyyətlərdən biri budur ki, onların
gözəllik anlayışı vətən gözəlliyi ilə eyniyyət
təşkil edir. Onlar bu gözəlliyi qorumağa,
yaşatmağa, ondan ilham almağa layiq olan
kamil və məğrur qəhrəmanlardır. Bu gözəlliyin toxunulmazlığı onların şərəf və ləyaqətini şərtləndirən başlıca amildir.
Beləliklə, aydın olur ki, kürd xalq dastanlarında təbiət təsviri süjetlə əlaqələnmiş
sadəcə maraq doğurmaq üçün əsərə daxil
edilən bədii təsvir deyil, vətənpərvərlik
hissinin və yaxud vətəndaşlıq duyğusunun
kamil bədii təcəssümüdür. Kürd xalq dastanlarının ən gözəl bədii məfkurəvi
məziyyətlərindən biri məhz onların bu
xüsusiyyətidir.
Qəhrəmanlıq ənənələri
Kürd folklorunda süvari nəğmələri /”Kilamên sîyaran”/ xüsusi yer tutur. Bu qədim el
nəğmələri qəhrəmanlıq dastanlarının özül
daşları sayıla bilər. Qəhrəmanın mədhi, onun
şir kimi odlar içindən keçən köhləninin vəsfi,
qəhrəmanın döyüş libası və əsləhəsi, atın

təsvir və tərənnümü spesifik xüsusiyyətlərə
malikdir. ”37
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda olduğu
kimi Kürdüstanda da at haqqında çoxlu atalar
sözləri, zərb-məsəllər, rəvayət və əfsanələr
mövcuddur.
“Hesp miraze” /At muraddır/, “Hespa çê
biraye” /Köhlən at qardaşdan irəlidir/, “Hespa
bin xwe nede kurê xwe jî sîyarbe” /Öz köhlənini oğluna da qıyma/ və s. atalar sözləri
kürd xalqı içərisində yeddi yaşlı uşaqdan yüz
yaşlı qocayadək hamının işlətdiyi qüdrətli xalq
ifadələridir. Bu sözlər, bu kəlamlar həmişə
duz-çörək kimi müqəddəs tutulmağa, sehrli,
tilsimli
sayılmış,
hətta
bəzən
at
ilahiləşdirilmişdir.
Görkəmli kürdşünas, kürd tarix və etnoqrafiyasının məşhur tədqiqatçısı O. Vilçevski
kürd həyat və məişətində atın necə mühüm rol
oynadığını və ata xalqın münasibətini xüsusi
olaraq qeyd edir: “Atdan qətiyyən sağmal və
ətlik heyvan kimi istifadə edilmir. Nəqliyyat
və qoşqu kimi də Kürdüstanda öküz, uzun-

qulaq və hətta dəvəyə nisbətən atdan az istifadə olunur. ”38
Deməli, kürd atı igidlik, cəsurluq meydanının zinətidir. At sərbəstlik, azadlıq yolunda, yadelli qəsbkarlara qarşı qanlı
müharibələrdə, müqəddəs vətən torpağının
yağılardan qorunmasında əsas vasitədir. Buna
görə də onu öküzün, qatırın, ulağın, dəvənin
cərgəsinə qoymaq, ondan sağmal heyvan kimi
istifadə etmək, südünü sağmaq, ətini yemək
kürd qəbilələrinin məişətində təbii olaraq
özünə yer tutmamışdır.
Kürdlərin təsəvvürüncə bunlar atı
adiləşdirər, şənini azaldar, onun müqəddəsliyinə xələl gətirər və bir sözlə kürd qəhrəmanlıq
ənənəsinə zərər vurar, igidlik, cəsurluq hissini
zəiflədər. Görkəmli folklorşünas V. M. Jirmunskinin aşağıdakı fikirləri kürd folkloruna
da tamamilə aid edilə bilər. ” Atla qəhrəmanın
arasında dostluq dünya epopeyalarında ən çox
yayılmış mövzulardandır. Köçəri və
yarımköçəri xalqlarda at qəhrəmanın yol və
mübarizə yoldaşı kimi olduqca mühüm rol
oynamışdır. ”39
“Məm və Zin”də Bor, “Qər və Kölık”də
Becan, Sosık, “Əli Xarziya”da Həko və s.
köhlən surətləri xalqın ölməz bədii
abidələrində əbədiləşdirilmişdir. Kürd folklorunun qocaman tədqiqatçısı, görkəmli alim
Həciye Cindi xalq dastanlarında qəhrəmanlıq
ənənələrindən danışarkən atla bağlı el
adətlərinə xüsusi diqqət yetirir: “Kürd epik
nəğmələrində qəhrəman və at vahid bir canlıya
çevrilir. Çox vaxt igidin həyatı və ölümü atdan
asılı olur. Qəhrəman həlak olanda onun atı yas
mərasiminin iştirakçısı kimi görünür. ”40
Professor H. Cindinin sözlərinə bunu da
əlavə etmək lazımdır ki, qəhrəmanın matəm
mərasimində onun şücaətli köhləninin boynuna, yəhərin üstünə qara örpək çəkilmiş
halda yasa gələnlərin qarşısına çıxarırlar.
Kotəl-matəm zamanı at gəzdirmək adlanan bu
mərasim vaxtı uzaqdan gələnlər atı görən kimi
ən əvvəl “Brao, brao” /qardaş/ deyə süvari
nəğmələri oxuyur və buradaca ölən igidin şəninə nəğmələr yaradırlar.
“Qər və Kölık” dastanında Kölıkın bütün
qəhrəmanlıqlarında onun köhləni Sosık və
əfsanəvi Becan iştirak edir.
Kolık kürd xalqının bir çox səciyyəvi
cəhətlərini öz xarakterində əks etdirən mərd,
mübariz, alicənab, qorxmaz bir döyüşçü, igid
və sərkərdə kimi təsvir edilmişdir. “Qər və
Kölık” kimi gözəl sənət nümunəsinin monimentallığı, bədii zənginliyi bir də bu obrazın
nəhəngliyində və reallığında özünü biruzə vermişdir. Dastan kürd köçəri və yarımköçəri
həyatını, el məişətini, qəbilə həyat tərzini
bütün incəliklərinə qədər əks etdirən bir abidə
kimi ensiklopedik səciyyə daşıyır. Kölık yeddi
pəhləvanla vu

İranla kürd üsyançılar arasında gərginlik artır
İranlı kürd üsyançılar İranın İraq Kürdüstanında
kürdlərin baş qərargahını hədəf alan raket hücumuna
cavab veriləcəyi ilə hədələyib. İranın İnqilab Qvardiyası
tərəfindən raket İran Kürdüstanının Demokrat Partiyasının (KDPI) İraqın Koya şəhərindəki qərargahına
sentyabrın 8-də atılıb.
KDPI 15 üzvünün öldüyünü, digər bir neçə adamın
yaralandığını bildirib.Tehran tərəfindən terrorçu təşkilat
adlandırılan KDPI İranın ən uzunmüddətli hərəkatıdır.
Bu təşkilat 1979-cu ildən bəri kürdlərin milli
hüquqlarının müdafiəsi naminə İranla partizan
müharibəsi aparır.
İran rəsmiləri kürd separatistlərini İraqla sərhəd bölgələrdə patrul qüvvələrinə qarşı bir neçə hücuma görə
ittiham edib. Hökumətin bəyanatında bildirilib ki, partiyanın qərargahına hücum Qərbi Azərbaycan, Kürdüstan və Kirmanşah vilayətlərindən ABŞ-la əlaqəsi olan

terrorçu qruplaşmaların fəaliyyətlərinə mane olunması
mahiyyəti daşıyıb. KDPI isə iddiaları rədd edib.
İran rəsmiləri küdr üsyançılarının ABŞ-dan motivasiya aldığını və ABŞ-ın iqtisadi tənəzzül yaşayan
İranda sabitsizlik yaratmaq istədiyini bildirir. Amerikanın
İranla 2015-ci il nüvə sazişindən çıxması ilə İrana qarşı
tətbiq etdiyi sannksiyaları iqtisadiyyata ciddi şəkildə
ziyan vurub. Ötən həftə İranın İnqilab Qvardiyasının
komandiri Məhəmməd Baqeri Press TV-yə İranın İraq
ərazisində hücumunu müdafiə edərək, rəsmi Tehranın
özünü ABŞ təcavüzündən qorumaq hüququna malik
olduğunu deyib.
ABŞ dövlət Departamenti Vaşinqtonun kürd
üsyançıları təşvif etdiyinə dair iddiaları rədd edib. İraq
və Kürdüstan hökumətləri İranın hücumu ölkənin suverenliyinin pozulması adlandıraraq, İraqdan aralarındakı münaqişədə istifadə edilməməsinə çağırıb.

Eksperlərin fikrincə, daxili və beynəlxalq müstəvidə
İrana qarşı təzyiqlərin artması ilə İran və kürdlər arasında qarşıdurma daha da artacaq.
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Başbakan Barzani, ABD Dışişleri PDK: Bağımsızlık referandumunun
B a k a n ı P o m p e o i l e g ö r ü ş t ü yıldönümü ulusal gün ilan edilsin
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani, ABD
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Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Irak’ın yeni kurulacak hükümet çalışmaları
kapsamında Bağdat’ta bulunan Başbakan Neçirvan
Barzani’nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda
yaptığı görüşmede Irak’ta siyasi süreç ve gelişmelerin ele
alındığı bildirildi.

Irak’ın siyasi geleceği hakkında görüş alışverişinde
bulunulan ikili görüşmede, Irak Parlamentosu Başkanı’nın
seçilmesi, belirlenecek olan cumhurbaşkanlığı ve başbakan
seçimleri için yürütülen çalışmalar gündeme geldi.
Görüşmede ayrıca taraflar Irak’ta yeni hükümet sürecinin
başarıyla tamamlanmasına değinilerek, Irak’ın gelecekte
siyasi, güvenlik ve istikrarının devam etmesi umud edildiğine
dikkat çekilerek tüm bileşenlerin haklarını gözetecek yeni bir
hükümetin iktidara gelmesinin önemine dikkat çekildi.
Kürdistan Bölgesi’nin Irak’taki siyasi sürece katılmasının
önemi ve rolüne değinen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, seçilecek 3 başkanlığın (parlamento başkanlığı,
cumhurbaşkanlığı, başbakanlık) uyumuna vurgu yaptı.
Görüşmenin devamında ABD’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi
ile ilişkilerinin geleceği ve bölgedeki son gelişmler değerlendirildi.
BasNews

Cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Irak Parlamentosu’nda 25 Eylül’de yapılması planlanan
Cumhurbaşkanlığı oylamasını ertelendiği öğrenildi.
25 Eylül Salı günü yapılacak olan yeni dönemin ikinci oturumunda yapılması planlanan cumhurbaşkanı oylaması
gerçekleşmeyecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ise ne zaman
yapılacağı hakkında bilgi yok. Irak Parlamentosu’ndan
yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül'de yapılacak oturumda
Oturumda kalıcı komisyonlar, Basra’nın durumu ve bu
vilayete temel hizmetlerin sağlanması gündemlerinin ele alınacağı kaydedildi. Daha önce yapılan açıklamada, 25
Eylül’deki oturumda cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı
duyurulmuştu.
Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerin ardından 3
başkanlık (başbakan, parlamento başkanı, cumhurbaşkanı)
yeniden belirleniyor.
Nerina Azad

\Kürdistan Parlamento seçimlerine bir hafta kala Kürdistan
Demokrat Partisi (PDK) bağımsızlık
referandumunun yıldönümünün
ulusal gün ilan edilmesini istedi.
Kürdistan’daki seçime bir hafta
kala PDK Meclis Grup Başkanı
Umed
Xoşnaw,
bağımsızlık
referandumunun yıldönümü için
dikkat çekici bir talepte bulundu.
PDK’nin listesinde 50. sırada yer
alan Umed Xoşnaw, 25 Eylül'ün
ulusal gün ilan edilmesini istedi.
Edinilen bilgilere göre, parlamenterler 25 Eylül bağımsızlık
referandumuna ilişkin bir düzenlemeye gidiyor. Referandumun
yıldönümünde 25 Eylül’ün hem
resmi gün hem de tatil edilmesi için
yasa çalışması talep ediliyor.
Konuya ilişkin BasNews’e açıklama yapan PDK Meclis Grup
Başkanı Umed Xoşnaw, “Başarılı
bir referandum yapıldı. İlk kez
Kürdistan halkı kendi kaderlerini
tayin edebildi ve sesini dünyaya
ulaştırdı. Bu nedenle kararımızdan

vazgeçmedik, hedeflerimize ulaşmak için mücadelemiz devam edecek, PDK’nin çabaları sona ermiş

larını vurgulayan Xoşnaw, “Kürdistan’da referandum gününe ilişkin ilk
önce yasa çıkartalım ve ulusal bir

değil” dedi.
Xoşnaw, parlamentoda PDK'nin
ana görevlerinden birinin 25
Eylül'de hem ulusal bir gün ilan
edilmesi hem de tatil yapılması için
gerekli yasal düzenlemeler için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.
Konuyu her yönünle ele alacak-

gün olarak ilan edelim” ifadelerini
kullandı.
Kürdistan'da seçim
Kürdistan Parlamento seçimleri
30 Eylül'de yapılacak. 111 parlamenterin seçileceği seçime Kürdistan Demokrat Partisi’nden 100
aday yarışacak.
basnews.com

Brüksel’de Kürdistan Kültür Haftası
Belçika’nın başkenti Brüksel’de
bu yıl Kürdistan Kültür Haftası’nın
5’incisi düzenlendi. Sosyo-kültürel
örgütlerin bir araya gelerek organize ettiği kültür haftasına, Perşem-

sızca ve Flamanca çevirileri ile birlikte dikkat çekti. Resepsiyonun
açılış konuşmasını yapan HDP Van
eski milletvekili Kemal Aktaş, kültür
ve sanatın halklar açısından önem-

be akşamı bir resepsiyonla start
verildi. Saint-Josse Belediyesine
bağlı Ten Noey kültür merkezinde
düzenlenen resepsiyona Belçika
koalisyon hükümeti ortağı NVA partisi Brüksel milletvekili Cieltje van
Achter da katıldı.
Resepsiyonun girişinde Kürt
şair Cigerxwîn’in “Jîn im, hebûn im,
tevger im” (Ben yaşamım, var
oluşum, hareketim) sözleri, Fran-

ine vurgu yaparak, kültürün kısa bir
zaman diliminde oluşmadığının
altını çizdi. Aktaş, “Bize düşen bu
kültürü ve varlığı nerede olursak
olalım yaşatmaktır” diye vurguladı.
‘Anadilde eğitim çok önemli’
Brüksel milletvekili Cieltje van
Achter, Kürt kültür haftasının insanları bir araya getirerek kaynaştırdığını belirtti. “Biz Flamanlar
da kendi kültürümüze çok önem

McGurk: Önemli kararlar alınacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel
Temsilcisi Brett McGurk, Kürdistan'nın Süleymaniye kentine
ziyareti sırasında yaptığı açıklamada 'Hükümetin kurulması
için Irak, gelecek günlerde önemli kararlar alacaktır.'
McGurk Kürdistan'ın Süleymaniye kentindeki Kürdistan
Yurtseverler Birliği'ni (YNK) ziyaret etti. Basına kapalı
gerçekleşen toplantı
sonrası YNK Politbüro
Sorumlusu
Mela Bahtiyar ile birlikte
gazetecilere
değerlendirmelerde
bulunan
McGurk,
Irak'ın
bağımsız,
egemen ve güçlü
yeni bir hükümet kurmaya
doğru
ilerlediğine inandıklarını ifade etti.
"Hükümetin kurulması için Irak, gelecek günlerde önemli
kararlar alacaktır." diyen McGurk, "Iraklı kardeşlerimiz ve
ortaklarımız bu kararı kendileri alacak ve anayasaya bağlı bir
hükümet kurulacak." dedi.
YNK Politbüro Sorumlusu Bahtiyar da hükümetin kurulması için durumun başkent Bağdat'ta büyük oranda
netleştiğini, Kürtlerin de nihai karar verme vaktinin geldiğini
söyledi. Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat
Partisi (PDK) ve YNK'nin görüşmelerinin de ciddi olduğunu
aktaran Bahtiyar, her durumda Kürtlerin kendi içerisinde birlikte hareket etmesi ve cumhurbaşkanlığı için de tek aday
göstermeleri gerektiğine vurgu yaptı.
Irak'ta, 12 Mayıs'taki genel seçimlerden bu yana ABD,
yeni hükümetin kendisine yakın olmasını sağlamak için
McGurk üzerinden siyasi taraflarla sıkı bir görüşme
içerisinde. Bu sebeple McGurk, sürekli bir şekilde hem Irak
hükümeti hem de Kürdistan siyasi partilerin önde gelenleriyle
toplantılar düzenliyor.
Nerina Azad

2018
Uluslararası
Ludovic
Trarieux İnsan Hakları Ödülleri’nde
Jüri Özel Ödülü Diyarbakır Barosuna
verildi. Bordeaux, Paris, Brüksel,
Roma, Lüksemburg ve Berlin Baroları İnsan Hakları Ens.leri ile U.arası
Avukatlar Birliği gibi kurumların ortak
kararı ile 2018 Ludovic Trarieux Jüri
Özel Ödülü’ne insan hakları
savunuculuğu ve çalışmaları sebebiyle Diyarbakır Barosu'na verildi.
Dreyfus Davası'nın avukatlarından
Trarieux adına düzenlenen ve
1984'ten bu yana verilen bu ödül Nelson Mandela'ya Güney Afrika Devlet
Başkanı olmadan önce 1985 yılında
verilmişti. 2018 Uluslararası Ludovic
Trarieux İnsan Hakları Ödülü bu yıl
tutuklu olan İranlı Avukat Nasrin
Sotoudeh’e Jüri Özel Ödülü ise 28

veriyoruz” diyen ve Flamanlar
olarak zorlu bir mücadele sonucunda başarı elde ettiklerini söyleyen
Achter, “İnsanın kendi ülkesinde,
anadiliyle eğitim görmesi çok
önemlidir” vurgusunu yaptı.
Türk, İran ve Arap hükümetlerinin Kürt dili, kültürü ve varlığına
yönelik baskılarına dikkat çeken
Brüksel milletvekili; “Bu sorun
çözülmeden, demokrasi gelmeden,
farklı halklar Türkiye’de temel haklarına kavuşmadan, Türkiye’nin
Avrupa Birliği’nde yeri yoktur” şeklinde konuştu.
Achter,
“Kürtlerin
kendi
ülkesinde onurlu bir yaşam için,
hakları için verdiği mücadeleyi
koşulsuz bir şekilde destekliyoruz”
mesajını verdi.
Resepsiyonda daha sonra müzik
dinletisi yapıldı. Sanatçı Eleanore
Fourniau, Kürt bir grubun eşliğinde
şarkılar seslendirdi. Fourniau, üç
gün sürece kültür haftası etkinliklerinde de sahne alacak. Kültür haftası etkinlikleri Place du Musée’de
(Müze Meydanı) yapılacak. Ekmihyim Brüksel Kürt Enstitüsü, Kürdistan
Ulusal Kongresi ve Belçika Kürt
Toplumu Merkezinin öncülüğü ile
yapılıyor.
yeniozgurpolitika.net

Diyarbakır Barosu’na ödül

Kasım 2015’te Suriçi’nde Dört Ayaklı
Minare önünde basın açıklaması
yaptığı sırada öldürülen Tahir Elçi’nin
başkanlığını yaptığı Diyarbakır Barosu’na verildi.
2012 yılında ise KCK Diyarbakır
ana davasından tutuklu bulunan

eski İnsan Hakları Derneği (İHD)
yöneticisi
avukat
Muharrem
Erbey'e Uluslararası Ludovic
Trarieux İnsan Hakları Ödülü verilmişti. Erbey’in tutukluluğundan
dolayı ödülü Tahir Elçi ve Erbey’in
eşi almıştı.
BasNews
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B a r z a n î û H e l b û s î l i s e r Bûbê Eser: Dengê
Heger tu dixwazî ji şefreşê derkevî ronahiyê û bibe
hikûmeta nû û serokomarê xwediyê
welatekî azad û serbixwe, heger tu dixwazî
nû yên Iraqê gotûbêj kirin paşerojeke baş ji bona zarokên xwe bînî û bibîne, heger
Serok Mesûd Barzanî pêşwazî li serokê parlamentoya
Iraqê Mihemed Helbûsî kir. Îro serokê parlamentoya Iraqê
Mihemed Helbûsî gihîşt Hewlêrê. Helbûsî destpêkê bi
Serok Barzanî re hevdîtin kir.

Hat gotin ku Barzanî û Helbûsî li ser pêkanîna
hikûmeta nû ya Iraqê her wiha çawaniya hilbijartina
serokomarê nû yê Iraqê gotûbêj kirine û tekest li ser wê
yekê kirine ku divê wextê qanûnî yên pêkanîna hikûmetê
û hilbijartina serokomar li ber çav bê girtin.
Tê pêşbînîkirin ku Helbûsî bi Serokwezîr Nêçîrvan
Barzanî û nûnerên partiyên Kurdistanî re jî hevdîtin bike.
Li gorî qanûna Iraqê, roja 25 vê mehê divê serokomarê
nû ji aliyê parlamentoyê ve were hilbijartin.
BasNews

Hejmarek namzedên Hevpeymaniya
Demokrasî û Dadperweriyê dest bi
bangeşeya helbijartinan kirin
Hejmarek namzedên Hevpeymanî bo Demokrasî û
Dadperweriyê pakota beşdarbûna helbijartinan şikandin
û dest bi bangeşeya helbijartinan dibin. Yek ji namzedên

Hevpeymaniyê Sûzan Hisên îro êvarî li baxçeyê giştî yê
Helebce di konfranseke rojnamevanî de ragehand ku, 12
namzedên me li ser lîsta Hevpeymanî bo Demokrasî û
Dadperweriyê de hene û beşdaeî helbijartinên parlamentoya Kurdistanê dibin û bangeşeya me destpê kir.
Wî namzedî got ku, berî niha me helbijartin paykot kiribû
lê niha me biryar da wê paykotê bişkînin û weke namzedên
serbixwe beşdariyê di helbijartinan de bikin. Erwiha yek ji
kandîdên din jî bi navê Bûşra Reûf got ku, di elbijartinan de
weke serbixwe kar dikin heta niha ti kesî di nav evpeymaniyê de negotiye beşdar bibin yan nebin.
BasNews

Li Bedlîsê qedexeya
derketina derve
Li Bedlîsê li 26 gundan, siet di navbera 18.00 û 07.00
ê sibê derketina derve bo gundiyan hat qedexekirin.
Parêzgeha bajarê Bedlîsê ragihandiye ku hinek cî û

warên PKKê hatine tesbîtkirin û bi vê sedemê ji 22 ê
êlûnê heya emreka dinê, derketina derve bo 26 gundan
hatiye qedexekirin. Di babeta xwendin û perwerdeya
zarokan de wê ti kêmasî çênebe û zarok wê herin dewama xwe.
PeyamaKurd

tu dixwazî bi rêvebiriyeke demokrat ku tê de parastina
hemî hemwelatiyan weke hev be. Dengên xwe bidî PDK.
Çima? Ji roja damezrandina xwe û heta îro, PDK li ser
xeta neteweyî ji bona gelê xwe di nava tevger, şoreş û
guherandinên berbi bi mafê kurdan de kar kiriye û dike.
Heger tu welatekî aram, xweş, delal û rind dixwazî dengê
xwe bide PDK ji ber ku ew rind, delal û ji bona Başûrê Kurdistanê û hemî kurdan baştirîn partî ye.
Ji bona wekheviya mirovên xwe, di tevgereke
demokratîk de ku mafê jin û mêran parastî ye bibîne,
dengê xwe bide PDK. Heger tu dixwazî serokekî neteweyî
ê kurdan hebe, dengê xwe bide PDK ji ber ku wê serokekî
neteweyî ji bona me kurdan derxistiye. Ew jî serok
Barzaniyê nemir e.
Heger tu dixwazî ji bindestiya sed salan azad bibî û li
ser erda xwe bi azadî bijî dengê xwe bide PDK.
Heger tu dixwazî perçên din jî azad bibe, dengê xwe
bide PDK ji ber ku armanca wê azadkirin û serxwebûna
her çar perçan e. Divê hûn kurdên me yên Başûrê Kurdistanê vê baş bizanibin ku qetandina zincîrên koletiyê li
Başûrê Kurdistanê hûnê bi dengê xwe pêk bînin.
Ji ber van û gelek sedemên din divê kurdên me yên
Başûrê Kurdistan di roja 30.09.2018an de herin ser sindoqan û bi dengê xwe rêvebirên xwe, rêvebiriya welatê
xwe hilbijêrin û PDK bikin desthilat. Hilbijartin xalek ji
xalên demokrasiyê ye. Heger tu dixwazî di warekî

xwe

bide

demokratîk de bijî, bê tirs û xof zarokên xwe mezin bikî wê
gavê dengê xwe bide PDK.
Ev hilbijartin mafê te ye. Bi vî mafî ya tê zincîrên koletdariyê bêtir bijdîne, xaîn û xwe firoşan zêde bike, ya jî tê
bi vê dengdana xwe bersîva xaîn, xwefiroş dijminên gelê
xwe bidî. Her çiqasî dengdan mafekî demokratîk be jî,
heger ew baş neyên bikaranîn dikare dîktatoran jî bixulîne. Çaşan zêde, xaînan bi hêz û xwe firoşan bi qawetir
bike. Ji ber vê yekê ye ku divê tu dengê xwe bidî PDK da
ku ew jî mafê te, hebûna te, erda te, namûsa te biparêze.
Namûs erda te ye welatê te ye.
avestakurd.net

NY li Rojavayê Kurdistanê hişyariyê dide PKKê
Rêxistina çavdêriya mafên
mirovan ser bi NY ve di raporeke
xwe de ragehand ku, hêzên
Rojavayê Kurdistanê yên ser bi
PKKê ve bi biryarên siyasî xelkê
dide girtin û serkirdeyekî ENKSê jî
dibêje heta niha bi sedan aligîr û
serkirdeyên wan li Rojava di zindanên PKKê de ne. Raporekî rêxistina çavdêriya mafê mirovan a ser
NY di 10ê vê mehê belav bûbû tê
de ragehandibû ku, Yekîneyên
Parastina Gel û hêzên asayîşa
Rojavayê Kurdistanê PKKê yên
ser bi PKKê ve gelek kes bi
sedemîn siyasî digrin û ew kesên
têne girtin ser bi partiyên cuda ve
ne yên rojavayê Kurdistanê.
Raporê amaje bi wê yekê kir ku,
gelek berpirs û alîgirên ENKS di
nav wan girtiyan de ne û rewşa wan
ya mirovî xirabe.
Berî niha jî rêxistineke din a
mafê mirovan li Rojavayê Kurdistanê hişdarî dabû ku, zindanên
nehênî li navçeyên di bin desthilata

PKKê ene.
Li gor amarên ENKS ji sala
2012 û heta meha Adara sala 2017

wan xirabe.
Seîd Omer got jî ku, di nav wan
girtiyan de zarokên temen kêmî 18

nêzîkî 311 haletên girtin, revandin,
bêserûşûn û goştin ji aliyê PKKê ve
hatine tomar kirin.
Derbarê vê yekê serkirdeyê
PDKS Seîd Omer ji BasNewsê re
ragehand ku, heta niha hejmarek
mezin ji endam û alîgirên PDKS û
ENKS ji aliyê PKKê ve hatine girtin
û çarenivîsa wan ne diyare û rewşa

salî hene û asayîşa PKKê bi
awayeke xirab pêwendiyê bi wan re
dike.
Ji aliyê xwe serkirdeyê PDKS
Kawa Ezîzî ji BasNewsê re ragehand ku, gelek girtî cihê wan ne
diyare ev yeke jî wê yekê dide diyar
kirin ku, zindanê nehênî yên PKKê
li navçeyê hene.
BasNews

Di şeş mehan de 32 kolber bi guleyên
hêzên ewlehiya Îranê ve hatin kuştin!
Li gor zanyariyên çavkaniyên Mafê Mirov li Rojhilatê Kurdistanê, di heyama şeş mehan de 104 kolberên kurd li sînorê Kurdistanê bûne qurban, ku ji wan
32 kesan jiyana xwe ji dest dan 72 kes jî birîndar bûn.
Malpera rêxistina Mafê Mirov (Hengaw) vê derbarê
de belav kir ku di heyama şeş mehê yekem ên sala
2018ê de 104 kolber û kasibkarên kurd li sînorên Kurdistanê bi guleyên hêzên ewlehiya Îranê ve hatine
kuştin.
Di şeş mehên borî de 32 kolber û kasibkarên kurd
jiyana xwe ji dest dan ku ji wan 29 kes kolber bûn û li
sînoran hatin kuştin. 3 kesên din jî kasibkarbûn û li
şeqamên Kurdistanê jiyana xwe ji dest dan.
Ji wan 32 kolberên ku jiyana xwe ji dest dane, 21
kes rasterast bi guleyên hêzên ewlehiya çekdarên
Îranê ve, 3 kes ji ber bûyerên hatûçûnê, 2 kes jî ji ber
teqîna mayînê, 4 kes jî ji ber ji zinaran ve ketina xwarê
û 2 kes jî ji ber krîza dil a di dema kolberiyê de jiyana
xwe ji dest dane.
Herwaha ji wan 32 kesên ku jiyana xwe ji dest
dane, 22 kes ji wan xelkê parêzgeha Ormiyê ne, 8 kes
ji wan xelkê parêzgeha Sine ne û 2 kes jî xelkê
parêzgeha Kirmaşanê ne.
Herwaha hat zanîn di vê 6 mehên borî de 72 kolber

û kasibkarên kurd birîndar bûne, ku ji wan 69 kes kolberin û 3 kes jî kasibkar bûn.
Ji wan 72 kesane, 45 kes rasterast bi guleyên

hêzên ewlehiya çekdarên Îranê birîndarbûn. 10 kolber
jî ji ber ketina ji zinar û terazinan, 8 kolber ji ber teqîna mayînê, 8 kolber ji ber bûyerên hatûçûnê û kolberek jî ji ber di bin bar de ma birîndar bûye. Li gor
heman çavkaniyê 46 kesên ku birîndar bûne xelkê
parêzgeha Ormiyê, 20 kes xelkê parêzgeha Sine û 6
kes jî xelkê parêzgeha Kirmaşanê bûn.
BasNews
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Serok Barzanî bo fraksiyona PDKê li Bexda: Bi N a v e r o k a h e v d î t i n ê n
Barzanî li Bexda
armancên stratejiyên gelê Kurdistanê pêbend bin Nêçîrvan
Îro êvarî 22.8.2018 Serokê Hikûmeta Herêma Kurdis-

12

¹ 29 (434)

Serok Barzanî li gel Endamên
Fraksiyona PDK li Encûmena Nûnerên Iraqê civiya.

Encûmena Nûnerên Iraqê kir û ronahî
jî xiste li ser girîngiya hilbijartinên
Iraqê û serkeftina Lîsta PDK li vê

gelê Kurdistanê dikirin û dijayetiya
mafên xelkê Kurdistanê dikirin. Serok
Barzanî balkişand li ser bihayên

Îro Şemiyê 22.9.2018 li Selaheddîn Serok Mesûd Barzanî li gel
Endamên
Fraksiyona
Partiya
Demokrata Kurdistanê li Encûmena
Nûnerên Iraqê civiya, di destpêka
civînê de Cîgirê Serokê Encûmena
Nûnerên Iraqê Dr. Beşîr Xelîl Heddad
bi kurtî di derbarê rewşa siyasiya
Iraqê û hevkêşeyên li nav Encûmena
Nûnerên Iraqê û kar û çalakiyên Fraksiyona Partiya Demokrata Kurdistanê
li Encûmena Nûnerên Iraqê ji bo
Serok Barzanî xisterû.
Herwiha li vê civînê de Serok
Barzanî li gotara xwe da destxweşî û
pîrozbahiyê li Endamên Fraksiyona
Partiya Demokrata Kurdistanê li

hilbijartinê û tekez jî li wê yekê kir ku
pêwîste fraksiyona PDK mînakeke
bilinda akara siyasî bê û pabend bê bi
armancên stratejiyên gelê Kurdistanê
ku armanca stratejiya Partiya
Demokrata Kurdistanê ne jî.
Li beşekî dinê civînê de Serok
Barzanî bi têr û tije wan sedeman
behs kir ku li qonaxa derbasbûyî da
bûne sedema binpêkirina destûr û
rêkkeftinan û nemana şeraket û serhildana kêşeyan. Serok Barzanî ji bilî
balkişandina li ser referandûm û
rûdanên piştî referandûmê wê yekê
dûpatkir ku hemwelatiyên Iraqê li vê
hilbijartinê da wan dem û çavan siza
da ku bi nêrîneke şoveniyane temaşa

bilindên xebata gelê Kurdistanê kir ku
tu demekî hêvî ji bo toqandin û karê
terorê nebiriye û pêkvejiyanê
parastiye û hîç demek jî rê nedaye ku
nakokiya gelê Kurdistanê li gel
hikûmetên Iraqê bibê nakokiya di
navbera neteweyan. Her ji bo vê yekê
da zanîn ku kûrtirkirina pêkvejiyanê
yek ji erkên fraksiyona Partiya
Demokrata Kurdistanê ye li Encûmena Nûnerên Iraqê da. Di derbarê proseya siyasiya Iraqê jî Serok Barzanî
tekez li wê yekê kir ku pabendbûna bi
her sê prensîpên hevbeşî û tewafuq û
hevsengiya di navbera pêkhatan li
hukimraniyê da gelek kêşeyan
çareser dike.
BasNews

tanê Nêçîrvan Barzanî giheşte Bexdayê û li gel çend
berpirsên Iraqê re civiya.
Li gor daxuyaniyekê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê
Nêçîrvan Barzanî li Bexdayê dawî pêşhate û pêkanîna
hikûmeta nû ya Iraqê li gel Serokê Tevgera Hîkme Emar
Hekîm re civiya.Herdu aliyan tekezî li ser pabendbûn bi
madeyên destûrî bo diyarkirina namzedê serokkomarê kirin.
Herwiha Nêçîrvan Barzanî li gel Serokwezîrê Iraqê Heyder
Ebadî hevdîtin pêkanî û pêkanîna hikûmeta nû Iraqê gotûbêj
kirin û tekezî li ser pêbendbûn bi madeyên destûrî kirin.
Her di wê serdanê de Serokwezîrê Herêma Kurdistanê
Nêçîrvan Barzanî Serokê Dewleta Yasa Nûrî Malikî civiya, di
civînê proseya siyasî ya Iraqê û pêkanîna hikûmeta nû
gotûbêj kirin. Biryare di wê serdaanê de jî de Serokwezîrê
Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî çend hevdîtinên din bi
serkirdeyên Iraqê re pêkbîne.
BasNews

Talebanî serdana Dola xaneqayê kir
Cîgirê serokê hikûmeta Herêma Kuridstanê Qubad Talebanî serdana Dola Xaneqayê kir. Êro roja şemiyê 22-9-

Dabeşbûna Kurdistanê xebata netewî ya gelê kurd giran dike
Sekreterê polîtburoya PDKê Fazil
Mîranî beşdarî helmeta bangeşeya
helbijartinê ya lîsteya 183 a PDKê ya

li bajarokê Pîrmamê bû gotarek
pêşkeş kir.
Fazil Mîranî got, di destpêka
damezrandina PDKê ve, vê partiyê
berdewam hewl daye netewa xwe bi
derve bide nasandin.

Herwaha got, partiya wan a hemû
netew, çîn û navçeyên Kurdistanê ye
û girêdayî tenê navçeyek û çînekê

nîne. Fazil Mîranî amaje bi dîroka
serweriya PDKê kir û ragehand, ji
destpêka damezrandina PDKê ve
berevanî li mafê cotyar, xwandevan û
jinan hatiye kirin û yekem partiye ku
jinek têde bibe endama rêveberiyê.

Mîranî got, piştî raperîna 1991ê û
damezrandina hikûmet û parlamentoya Kurdistanê de, PDK xwedî
roleke giring bû di parastina hikûmet
û wê pêgeha Kurdistanê de û herwaha ragehand: ‘’PDK di parastina
destkevtên Kurdistanê de jî xwedî
pişka şêr e.’’
Fazil Mîranî ragehand, li her çar
parçeyên Kurdistanê hemwelatiyên
kurd general Mistefa Barzanî ku
rêberê tevgera rizgarîxwaziya Kurdistanê bû, wek rêberê xwe dizanîn. Û
got: ‘’Dabeşbûna Kurdistanê xebata
netewî ya gelê kurd giran kir, ji bere
ger Kurdistan yek parçe ba xebata
netewî dê asantir biba.’’
Mîranî got, partiya me jî gazind û
gileyiyên xwe ji hikûmeta herêma
Kurdistanê hene, lê em wek aliyên
din nîn in, ku hikûmetê wek hikûmeta
xwe nebînin û tenê ji serkeftinên
hikûmetê xwe wek hevbeşê hikûmetê
bibînin.
rojevakurd.com

2018`an, serokê lîsteya 105 ya YNKê Qubad Talebanî serdana Dola Xaneqayê kir û li gel wealtiyên navçeyê kombû,
her weha derbarê kar û xebat û armancên lîsteya 105 ya
Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê şirove kir û xwest ku deng
bidin bi lîsteya 105 tako Aramî, Derfetên Kar û ximet bi cih
were.
PUKmedia

Çapemeniya nêzîk Gorran: Sîrwe Ebdulwahîd
dibe namzeda serokkomariya Iraqê!
Çapemeniya Tevgera Gorran aşkera kir, seroka berê ya
fraksiyona Tevgera Gorran li parlamentoya Iraqê, dê xwe ji

Hilbijartinên Rojava dest pê kir..Bi wênejava
Proseya dengdana hilbijartinên Rojavayê Kurdistanê û
Bakurê Sûriyê dest pê kir. Îro roja înê 22-9-2017`an li
Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyeyê, proseya hilbijartinên Komînan li hersê herêmên Rojavayê Kurdistanê
Cizîrê-Firat û Efrînê dest pê kir. Weku ajanasa
Hawarnewsê li ser dabeşkirina herêmên federaliyeta
Bakurê Sûriyê nivîsiye bi vê rengî hatiye destnîşankirin:
Federaliya Demokratîk a Bakurê Sûriyê, li gorî zagona
rêvebirina herêman, dabeşî sê Herêmên Federal bûn.
Federaliya Bakurê Sûriyê li ser bingehê rêgezên
demokratîk û ji bo avakirina beşên rêveber ku di aliyê
ximetguzarî, aborî çandî û hemû aliyan de pêdiviyên
civakê pêkbînin, zagonên herêmên rêveber der xistin.
Herêmên federal tê wateya beşên rêveberiya xweser.
Ji kanton û gelek herêmên ku di aliyê erdnîgarî, aborî û
çandî de dighîjin hev, pêk tê.
Herêmên federal ên Bakûrê Sûriyê wiha ne: *Herêma
Federal a Cizîrê: Ji Kantona Hesekê û Kantona Qamişlo
pêk tê.
-Kantona Hesekê: Ji herêma Hesekê, Dirbêsiyê,
Serekaniyê û Til Temir pêk tê. Kantona Qamişlo: Ji herêma Qamişlo û herêma Dêrikê pêk tê. *Herêma Federal a
Firatê: ji Kantona Kobanê û Kantona Girê Spî pêk tê.
-Kantona Kobanê: Ji bajarê Kobanê, bajarok, gund û
mezreyên girêdayî wê, navçeya Şêran û Qenaya, herêma

Sirînê ku ji bajarê Sirînê, bajarok, gund û mezreyên wê,
pêk tê.
-Kantona Girê Spî: Ji herêma Girê Spî, bajarok, gund
û mezreyên girêdayî wê, navçeya Eyn Îsa û Silûk, pêk tê.
*Herêma Federal a Efrîn:ji Kantona Efrîn û Kantona
Şehbayê pêk tê.
Kantona Efrînê: Ji herêma Efrîn, herêma Cindirêsê û
herêma Raco, pêk tê.

Kantona Şehbayê: Ji herêma Til Rifet û navçeya
Ehrez, Fafîn û Kefernaya pêk tê. Zagonên rêvebirina
herêman di civîna Meclîsa Damezrîner a Fedraliya
Demokratîk a Bakurê Sûriyê ku 27-28`ê Tîrmehê de hate
lidarxistin, hate erêkirin.
PUKmedia

bo serokkomariya Iraqê namzed nîşan bide.
Li gor çapemeniya nêzîk Tevgera Gorran, Sîrwe Ebdulwahîd ku xwîşka serokê partiya Nifşê Nû Şasiwar Ebdulwahîd e, dê bibe namzeda serokkomariya Iraqê.
Herwaha bangeşeya wê yekê kirin ku Sîrwe Ebdulwahîd
li ser ti lîst û pêkhateyan dê nebe namzed û wek keseka serbixwe dê sibê belgeyên xwe yên taybet ji bo namzediya
serokkomariya Iraqê pêşkeş bike. Sîrwe Ebdulwahîd wek
keseka Iraqçîtiyê dike û dijî pêkhateya herêma Kurdistanê û
daxwazên gelê Kurdistanê yên serxwebûnê tê zanîn û di
heyama ku parlamentoya Iraqê de jî, di hemû pirsa de alîgiriya Bexdayê kir û bahane bi navê Iraqê bilêv dikirin û hewl
da herêma Kurdistanê bi awayek kirêt nîşanî cîhana derve
bide. Herwaha çend caran di çapemeniya Iraqê de heqaret
li kesûkarên şehîd û Pêşmerge kirin û ji ber wê jî çend caran
xwepêşandanên berfireh li bajarên herêma Kurdistanê li dijî
wê pêkhatin.
BasNews
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Li gor malpera fermî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî geşte

Bexda û di yekem wêstgeha serdana xwe de li gel Emar
Hekîm civiya. Malpera belav kir ku, îro êvarî Şemiyê
22.9.2018 Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî li Bexdayê li gel Serokê Tevgera Hîkme Emar
Hekîm re civiya.
Di civînê de herdu aliyan proseya siyasî ya Iraqê
gotûbêj kirin û hêvî kirin ku, qonaxên bê aştî û aramî û
pêşketina welat di hemi biwaran de be, herwiha proseyeke siyasî û tendrustî ya serkeftî bi rêve biçe, pisrgirêkên Iraqê bêne çareser kirin û kêşeyên di navbera
Hewlêr û Bexda di çaroveya destûrê de werin çareser
kirin. Herdu aliyan tekezî li ser piransîbên hevsengî û
sazan û hevbeş ên rasteqîne kirin, herwiha pêwîstî li ser
hemahingiya hemû pêkhateyan de bi şêweyên ku, xwe di
proseya siyasî û rêveberiya wê de bibînin.
BasNews

Şêwirmendê
Encûmena
Asayîşa Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşwazî li serokê parlamentoya Iraqê Mihemed Helbûsî
kir. Di civînekê de danûstandin li
ser pêşhate û guhertinên Iraqê,
herwiha pêwîstiya beşdariya hemû
pêkateyên Iraqê di dirustkirina biryaran û dûpatî li ser piransîbên
hevbeş û hevsengî û tewafiq di
rêveberiya hemû dezgehên welat
de at kirin.
Herwiha di cîvînê de jî Mesrûr
Barzanî pîrozbaiya xwe gihande
Mihemed Helbûsî bi helkefta destnîşankirina wî weke serokê nû yê
Parlamentoya Iraqê û hêviya
serkeftinê jêre xwest û piştgiriya
xwe jê re nîşan da.

Ji aliyê xwe ve serokê parlamentoya Iraqê Mihemed Helbûsî
sipasiya Şêwirmendê Encûmena
Asayîşa Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bo pêşwaziya wî jêre û

Jinên Efrînê bi îradeya xwe jiyanê li kampan geş dikin
Jinên kantona Efrînê yên li kampên Berxwedan û Serdem bi cih
bûne li pêşiya konên xwe sebze û
cureyên gulan çandine. Bi vê yekê
peyama israra berxwedanê heta
rizgarkirina Efrînê didin.
Aloziya Sûriyeyê li pey xwe

Ji ber vê yekê jî şêniyên Efrînê
jiyana xwe li ser rêxistin û heman
bingehê ku li Efrînê dijiyan, ava
dikin. Bi vê yekê şênî israra xwe li
ser berxwedanê heta rizgarkirina
Efrînê tekez dikin. Ji kêliyên destpêkê û heta niha jin bi îrade û

gelek êş û zehmetî hiştin. Her kes
dizane zehmetiya koçberiyê çi ye.
Herî dawî jî şêniyên Efrînê piştî
berxwedaeke mezin ji ber êrîşên
artêşa Tirk a dagirker û çeteyên wê
neçar man ku dev ji warê xwe
berdin û xwe li kantona Şehbayê bi
cih bikin.
Dibe ku helwest û hestên
şêniyên Efrînê û gelê Sûriyeyê yên
ku koçber bûne, mîna hev bin, lê
hêz, îrade û rêxistina şêniyên
Efrînê dagirkeriya Tirkiyeyê li ser
xwe qebûl nekir.

têkoşîna
xwe
serkêşiya
Berxwedana Serdemê dikin.
Jinên ku li kampên Berxwedan
û Serdem dijîn li pêşiya çadirên tê
de dijîn sebze û gul çandine.
Jinên ku di her du kampan de
dijîn ji ajansa me ANHA`yê re diyar
kir ku wan li pêşiya çadirên xwe
sebze û gul çandine da ku hemû
jinên li wê derê vê yekê di hundirê
kampê de belav bikin.
Jina bi navê Cinfiyan Mihemed
destnîşan kir ku ew ji ber êrîşên
dagirkeran neçar man ku dev ji

Silêmanî…PDK mîtîngek mezin bo
nasandina namzedên xwe dê pêkbîne!
PDK mîtîngeke mezin bo nasandina hemû namzedên
lîsteya 183 ya helbijartinên parlamentoya Kurdistanê dê
pêkbîne. Herwaha hat zanîn mîtîng sibê 23.09.2018ê
demjimêr 14:00ê li qada encûmena rêveberiya PDKê ya
li parêzgeha Silêmanî û Helebçê pêkbê.
Hat zanîn endam û berpirsên baskên 4, 11, 12 û 21
beşdarî mîtîngê bibin. Herwaha dê hemû namzed ango
100 namzedên PDKê yên ji bo helbijartinê amadebin û
bernameya karê xwe û fraksiyona PDKê li parlamentoya
Kurdistanê dê aşkera bikin.
Biryare roja 30.09.2018ê helbijartinên dema 5.mîn a
parlamentoya Kurdistanê birêve biçe.
BasNews

Libnan- Bi dehan penaberên Sûriyê
di deryaya Spî de hatin rizgar kirin
hêzên deryayî yên Libnanê îro Şemiyê 40 penaberên
Sûriyê ku, dixwestin bi belemekê biçin Qubrisê ji mirinê

tekezî li ser wê yekê kir ku, pêwîste
hemû frakisyon bo derkirina
yasayan bi hev re kar bikin û bê
cudahî xizmeta hemû pêkhateyên
Iraqê were kirin.
BasNews

warê xwe berdin û berê xwe bidin
kantona Şehbayê.
Cinfiyan diyar kir ku bi îrade û
derfetên xwe yên kêm jiyana xwe
ava dikin û got tevî ku ew neçarî
koçberiyê bûne lê wan kamp veguherî cihê şînatiyê û bi vê yekê
sebrê dikişînin heta ku li warê xwe
Efrînê vegerin û ji dagirkeriya
Tirkiyeyê û çeteyên wê rizgar bikin.
Ji aliyê xwe ve dayika nexweş a
bi navê Meqbûla Şêxo got ew ji
zarokatiya xwe ve di nava çandiniyê de mezin bûne, gelek darên
wan ên zeytûn û hinaran hebûn lê
piştî ku artêşa Tirk a dagirker û
çeteyên wê gundê wan dagirk kirin
hemû darên wan şewitandin.
Dayika Meqbûla diyar kir ku ji
ber jin bi xwezayê ve girêdyî ye ji
ber wê jinên kampê li pêşiya
çadirên xwe sebze û gul çandin.
Ji aliyê xwe ve dayika bi navê
Asya Ehmed destnîşan kir ku ew tu
carî xwe naxin bin îradeya dagirkeriya Tirkiyeyê û çeteyê wê ji ber
wê ew bi îsrar jiyana xwe ya nû ava
dikin heta ku Efrînê were rizgarkirin
û li warê xwe vegerin.
Dayika Asya di dawiya axaftina
xwe de got dagirkeriya Tirkiyeyê
hemû zeviyên Efrînê şewitandin û
tevî wê jî lê îradeya wan xurt e û
bawiya wan heye ku dê li warê xwe
vegerin û careke din zeviyên xwe
biçînin.
PUKmedia

Di Kongireya Koryayê de piştgiriya Efrînê
rizgar kirin. Di daxuyaniyekê de artêşa Libnanê ragehand
ku, belemekî penaberên Sûriyê di nav deryay Spî li himber kevîkên deryayî yên Libnanê binav bû, di encam de
zarokeke 5 salî xeniqî û hêzên wan karîrîn 40 kesan ji
mirinê rizgbikin. Li gor daxuyaniya artêşa Libnanê 4 penaber bo nexweşxanê hatine veguheztin.
BasNews

Almanya; Komcivîneke
şermezariya dagîrkirina Efrînê
Li Almaniyayê Komcivîneke şermezariya dagîrkirina
Efrînê ji aliyê destpêşxeriya Kurdî ve li pêş navenda UNê
ya li bajarê Bonê birêve çû.
Di wê barê de serokê destpêşxeriya Kurdî Azad Elî ji
PUKmedia`yê re ragihand ku ew wek çalakvan û
welatiyên Kurd dest bi çalakiyeke şermezariyê li dijî binpêkirin û dagîrkirina Efrînê ji aliyê Tirkiyê û komên çete ên
ser bi opozisyona Sûrê ve li bajarê Bonê Almanyayê lidar
xistin. Elî di axiftina xwe de got; Mixabin ji asta 300 malbatên kurd li Bonê tenê hejmareke biçûk beşdarî çalakiya
şermezarkirina dagîrkirina Efrînê bûne.
PUKmedia

Li Koryayê Kongreya Aştî ya Cîhanî bo Olan bi rêve
çû, nûnerên Zerdeştiyên Kuridstanê piştîvaniya Efrînê
kir. Bi beşdarbûna nûnerê Zerdeştiyên Kurdistanê,
Pîrşalyar Pîr Luqman di Kongireya Aştî ya Cîhanî bo
Olan dest bi karên xwe kir û Pîr Luqman mijara Efrînê
xiste rojeva kongirê, lê ji aliyê nûnerên welatên Ereban
ve hat red kirin.
Di wê barê de, nûnerê Zerdeştiyên Kurdistanê
Pîrşalyarê Pîr Luqman jî di dîwanê de cih girtiye, lê
mixabin nûnerên welatên Ereban dijaytiya nerîn û
ramanên nûnerê Zerdeştiyên Kurdistanê kirine ji ber
mijar kurdbûn,.
Di wê barê de, Pîr Luqman ji PUKmedia`yê re
ragiahnd ku ew wek nûnerê Zerdeştiyên Kurdistanê ji
aliyê komîteya amadekar ya Kongireya Aştî ya Cîhanê
bo Olan ve hatiye vexwindin û di projeya wî de, mijara
Efrînê ya sereke bû ye.
Pîr Luqman di daxuyaniya xwe de got; Min mijara
Efrînê û ew serkot û binpêkirinên ku li dijî xelkê Efrînê
rojana tên kirin anîm ser ziamn û şermezar kir, lê mixabin nûnerên 6 weltên Erebî bi tundî li hemberî min
helwestên neyartiyê nîşandan û bi taybetî nûnerê
Filestîniyan ku ji min re got; Ev kongire ya aştî yê ye.
Pîr Luqman dazanîn ku wî heya nehatibû kongireya
Kuryayê nizanîbû ku Ereb bi awayekî giştî li dijî kurdin
û di rastiyê de ew hemû nûnerên welatên Ereb bi bê

ferq û cudatî dijayetiya doza kurdî kirin. Hêjayî gotinê
ye ku Pîr Luqman reberê encûmena pîran ya
Zerdeştiyên Kurdistanê ku di roja 18-8-2018`an di roja
cejna peymanê de wek Pîrşalyarê Zerdeştiyên Kurdistanê hate hilbijartin, derbarê piştgiriya li Efrînê ji PUKmedia`yê re ragihandibû ku ew ê hewil bidin li ser

parastina axa Kurdistanê û wê ji Efrînê heya Îlamî û
hemû nexşeya Kurdistanê bikin bi cîgeha parastina
rastiya Zerdeştî û xwedîderketina li têgeha mirovahiyê
bi giştî û wî li gel serokê rêkxistina Hawar a Parastina
Zarokên Efrînê Hozan Efrînî gotûbê kiriye û agahdarî
wî kiriye ku wê mijara binopêkirina ku li herêma Efrînê
pêktên di Kongireya Aştî ya Cîahanî bo Olan de bîne
rojevê û wê bi tundî şermezar bikin û piştîvaniya li
xelkên Efrînê bikin.
PUKmedia
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Как сообщило агентство "Anadolu", по меньшей мере
девять членов сирийских курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) 18 сентября были доставлены в турецкий
суд за предполагаемую причастность к убийству двух турецких солдат во время военной конфронтации между армией
Турции и YPG в сирийском Африне. Арестованные турецкой
национальной разведывательной службой (MIT) и силами
турецкой жандармерии в Африне члены YPG в пятницу были
переправлены в Турцию. Турецкая армия и поддерживаемые Анкарой повстанцы "Свободной сирийской армии" с
января по март этого года провели совместное наступление
на сирийский курдский район Африн, который с тех пор находится под их оккупацией.
kurdistan.ru
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Масуд Барзани встретился с депутатами Италия продолжит военную
омощь пешмерга
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продолжит военную помощь курдским вой-
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скам пешмерга, заявил глава итальянского командного
центра в Ираке во время встречи с главой Совета Безопасности Курдистана Масруром Барзани, состоявшейся в Эрбиле в среду, 19 сентября.

Курды всегда избегали экстремизма и насилия в Ираке, и они не
позволяли спорам между Эрбилем
и Багдадом вызывать ненависть и
антагонизм между различными
религиозными и этническими группами страны. Кроме того, долг
"Демократической партии Курдистана" (ДПК) заключается в дальнейшем укреплении сосуществования в стране, заявил известный
курдский лидер и президент партии
Масуд Барзани.

Замечания были сделаны во
время встречи между Барзани и
членами нового парламента Ирака
от его партии, организованной для
переговоров по текущему политическому процессу и повестке дня
ДПК в Ираке.
Барзани напомнил законодателям
ДПК о приоритете прав курдского
народа во время их службы в Багдаде. Что касается прошлогоднего
референдума по независимости
Иракского Курдистана и событий,

произошедших после него, когда
федеральное правительство нарушило иракскую конституцию, бывший
президент Курдистана указал, что,
судя по результатам парламентских
выборов в Ираке, сами иракцы отказались от людей, которые выступают
против конституционных прав курдов.
Барзани еще раз подтвердил, что консенсус, баланс сил, а также подлинное партнерство в правительстве
Ирака являются ключом к решению
всех проблем в стране. kurdistan.ru

ДПК намерена представить своего
кандидата на пост президента Ирака

После того, как партия "Патриотический союз Курдистана" (ПСК) 19 сентября официально объявила о
назначении бывшего главы "Коалиции за демократию и
справедливость" (КДС) Бархама Салиха своим кандидатом на пост президента Ирака, правящая в Иракском
Курдистане "Демократическая партия Курдистана"

(ДПК) заявила, что также намерена представить своего кандидата на эту должность.
Пресс-секретарь ДПК Махмуд Мохаммед сказал,
что, по мнению его партии, зарезервированная для
курдов позиция президента страны принадлежит курдскому народу, а "не одной партии".
По словам Мохаммеда, на недавней встрече между
должностными лицами ДПК и ПСК была достигнута
договорились о том, кандидат на пост президента
Ирака будет частью их единой программы в Багдаде.
"Наши братья из ПСК должны были сообщить нам,
прежде чем принимать окончательное решение, но они
так не сделали, и мы узнали через СМИ, что они в одностороннем порядке выдвинули кандидатуру Бархама
Салиха на пост президента Ирака после его возвращения в партию", сказал пресс-секретарь ДПК. В прошлом
году Бархам Салих ушел из ПСК из-за политических
споров и основал "Коалицию за демократию и справедливость" (КДС), которую теперь оставил, чтобы стать
кандидатом от ПСК на пост президента. kurdistan.ru

Багдад конфискует дома курдских жителей Киркука
Власти, назначенные Багдадом в спорной курдской
провинции Киркук, активизировали свои усилия по
вытеснению курдов.
Киркук, богатая нефтью провинция, которую оспаривают Эрбиль и Багдад, с октября прошлого года
находится под властью иракской армии и про-иранских
боевиков "Хашд аш-Шааби". Именно тогда, в ответ на
референдум о независимости Курдистана, правительство Ирака развернуло в Киркуке свои войска, которые
вытеснили курдские силы пешмерга.
С тех пор курдские чиновники неоднократно предупреждали об активизации процесса арабизации курдской провинции, сообщая о многочисленных фактах
принуждения курдских жителей покинуть их родные
места. Как сообщил вчера глава комитета по правам
человека в провинциальном совете Киркука Джван
Хасан, городские власти уведомили несколько курдских семей о конфискации их домов. Все эти дома расположены недалеко от Технического института Киркука, в южной части города, где курдские семьи прожи-

вают с 2003 года. "Им был предоставлен крайний срок
на то, чтобы они оставили их дома под предлогом того,
что они построены на земле, принадлежащей институту", - сообщил чиновник, отметив, что такие же приказы получили и другие курдские семьи, проживающие в
других районах города.
kurdistan.ru

Багдад установил таможенные
посты на границе с Курдистаном
Назначенный Багдадом губернатор Киркука создал
таможенные службы на основных дорогах, ведущих в
Иракский Курдистан. Как сообщается, таможенные посты,
созданные по приказу иракского премьер-министра Хейдара аль-Абади, расположены на автомагистралях Киркук-Эрбиль и Киркук-Сулеймания, и будут отвечать за
налоги на торговлю между Курдистаном и Ираком. В прошлом году иракская армия вместе с поддерживаемыми
Ираном ополченцами "Хашд аш-Шааби" захватила Киркук и другие спорные курдские территории, вытеснив от
туда курдские войска пешмерга.
kurdistan.ru

В ходе встречи официальные лица обсудили вопросы безопасности и новые механизмы подготовки курдских бойцов пешмерга. Масрур Барзани, согласно
заявлению его офиса, поблагодарил итальянское правительство за помощь курдским войскам, оказываемую в
последние несколько лет.
Итальянский командующий подтвердил, что его страна продолжит военную подготовку курдских солдат и
офицеров, используя передовые технологии, которые
наилучшим образом соответствуют нынешней борьбе с
терроризмом в стране.
kurdistan.ru

ИГ взяло ответственность за теракт в Иране
Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт на военном параде в южном иранском городе Ахваз, сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольное
ИГ информационное агентство Amaq. Официальный пред-

ставитель ВС Ирана бригадный генерал Абольфазль
Шекарчи считает, что совершившие атаку боевики связаны
с США и с израильской службой внешней разведки "Моссад". "Эти террористы были подготовлены и организованы
двумя странами Персидского залива. Они не являются членами ИГ или других группировок, борющихся с исламской
системой Ирана, но они связаны с США и "Моссадом"",—
цитирует ТАСС представителя иранских ВС.
Напомним, жертвами стрельбы на параде стали 24
человека, еще 53 получили ранения. По словам очевидцев, огонь по толпе открыла группа мужчин в военной
форме. Двое предполагаемых боевиков были убиты, еще
двое задержаны. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад
Зариф возложил ответственность за теракт на "региональных спонсоров терроризма" и США.
kurdistan.ru

ПСК официально объявила Бархама
Салиха кандидатом в президенты Ирака
Партия "Патриотический союз Курдистана" (ПСК) официально подтвердила
назначение Бархама
Салиха своим кандидатом на пост президента Ирака. По словам главы прессслужбы ПСК Рахбара Сайеда Брайима, Салих получил
большинство голосов руководства ПСК. Выдвижение Бархама Салиха состоялось через день после того, как он
написал официальное обещание "работать в качестве
члена ПСК" и покинуть свою коалицию. В прошлом году
Салих ушел из ПСК из-за политических споров и основал
"Коалицию за демократию и справедливость" (КДС), которая получила два места в парламенте Ирака на майских
выборах. На заседании руководства ПСК Салих получил
26 голосов поддержки. Мала Бахтияр, который ранее считался главным кандидатом на пост президента Ирака от
ПСК, покинул совещание.
kurdistan.ru
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развитии Курдистана

19

¹ 29 (434)

Вице-президент "Демократической партии Курдистана" (ДПК) Нечирван Барзани высоко оценил роль
женщин и молодежи Иракского Курдистана в выдающиеся событиях последних нескольких лет.

Барзани выступил с речью среди членов своей
партии в рамках избирательной кампании по продвижению списка ДПК, заявив, что его партия гордится
тем, что многие молодые мужчины и женщины возглавляют движение Курдистана к дальнейшему прогрессу.
"Помните, что ДПК с момента своего основания
всегда верила в равенство между женщинами и мужчинами. ДПК одобряет все права женщин. Именно
ДПК организовала школы в горах, чтобы помочь молодым девушкам продолжить учебу", - сказал Барзани,
подчеркнув, что ДПК является единственной курдской
политической партией, "которая не живет прошлым,
но движется вперед, в будущее".
Нечирван Барзани также заявил, что Курдистан
является единственным регионом Ближнего Востока,
который твердо придерживается принципа мирного
сосуществования этнических и религиозных групп,
без какой-либо дискриминации меньшинств.
По словам Барзани, многие богатые государства
по всему миру впали в политический кризис из-за
небольшого числа беженцев, в то время как Курдистан в годы войны против "Исламского государства"
принял почти два миллиона беженцев и вынужденных
переселенцев, и не стал свидетелем социальной
напряженности или беспорядков.
kurdistan.ru

МВД Курдистана предпримет
меры против преследования
женщин в социальных медиа

Известный курдский лидер и
президент правящей "Демократической партии Курдистана" (ДПК)
Масуд Барзани заявил, что курды
никогда не откажутся от поставленных ими стратегических
целей.
Выступая на встрече с видными деятелями Эрбиля, Барзани,
ранее занимавший пост президента Иракского Курдистана,
заявил, что курды всегда верили
в мирное сосуществование.
"Мир и переговоры всегда
были нашим выбором; мы никогда не хотели войны и насилия", сказал он. "Тем не менее, ДПК
стоит на переднем крае борьбы
за землю и достоинство Курдистана всякий раз, когда возникает
угроза". Барзани также подчеркнул высокую роль и значение
жертв, понесенных курдскими
силами пешмерга, защищавших
Курдистан и права курдов.
Он также приветствовал ини-

циативу создания Верховного
совета по стратегической политике Ирака, отметив, что через
такие институты страна сможет

му [следующее иракское] правительство должно быть сформировано в соответствии с тремя принципами: подлинного партнерства

выработать верный курс внешних
и внутренних отношений. "Мы
настаиваем на том, что в Ираке не
должно быть никаких шансов на
одностороннее правление. Поэто-

в области разработки политики,
консенсуса в законодательной
сфере, а также баланса в государственных учреждениях", - сказал курдский лидер. kurdistan.ru

Новозеландский посол высоко
оценил роль Курдистана в войне с ИГ

20 сентября премьер-министр
Иракского Курдистана Нечирван
Барзани принял посла Новой
Зеландии в Ираке Брэдли Саудена.

Стороны обсудили последние
политические события в Ираке и
вклад Курдистана в победу над
"Исламским государством" (ИГ).
Посол дал высокую оценку

усилиям Регионального правительства Курдистана (КРГ) в
защите сирийских беженцев и
вынужденных
переселенцев
Ирака во время битвы против ИГ,
и заявил, что настало время противостоять
террористическим
идеологиям. Сауден также рассказал о военных тренингах, которые армия его страны предоставляет иракской армии и войскам
пешмерга, а также об усилиях
Новой Зеландии по стабилизации
освобожденных от ИГ районов
Ирака. Чиновники также обменялась мнениями о политическом
процессе в Ираке и об усилиях по
формированию нового правительства в Багдаде. kurdistan.ru

Брайан Хук: США стремятся к
заключению договора с Ираном

Региональное правительство Курдистана (КРГ)
призвало женщин сообщать о любых случаях злоупотреблений против них в социальных сетях, пообещав
предпринимать решительные меры для их защиты.
"Мы призываем всех женщин, которым угрожают
люди, публикующие их личные фотографии или
видеоролики, чтобы причинить вред их достоинству,
без боязни информировать наши управления о том,
что они сталкиваются с насилием в отношении женщин", - говорится в заявлении министерства внутренних дел КРГ. "Есть горячие линии, по которым можно
непосредственно сообщать о таких случаях".
В связи с тем, что общество Курдистана в культурном отношении довольно консервативно, случаи диффамации, угрожающей женщинам, не являются изолированными инцидентами.
Тем не менее, правительство обещает предпринять немедленные и решительные действия против
любого, кто использует личные данные другого человека, особенно женщин, без разрешения и с целью
нанести ущерб их репутации.
kurdistan.ru

Соединенные Штаты стремятся к переговорам с
Ираном для заключения соглашения, включающего
положения, касающиеся как иранской программы
создания баллистических ракет, так и ядерной программы Тегерана, заявил в среду спецпредставитель США по Ирану. Это заявление прозвучало в
преддверии встреч в рамках ООН, которые должны
состояться на следующей неделе.
"Новое соглашение, которое мы, как мы надеемся, сможем подписать с Ираном… не будет,
подобно последнему (соглашению), личным соглашением между двумя правительствами; мы стремимся к договору", – заявил, выступая в Институте
Хадсона, Брайан Хук.
Вместе с тем Хук подчеркнул, что иранские руководители не заинтересованы в переговорах,
несмотря на заявления президента Трампа и госсекретаря Помпео о стремлении администрации
провести американо-иранскую встречу.

Напомним, что в мае Дональд Трамп объявил о
выходе США из международного соглашения по
иранской ядерной программе. Соглашение 2015

года было подписано исполнительной властью и не
было ратифицировано Сенатом. Противники соглашения утверждали, что это обстоятельство позволяет Трампу осуществить выход США из соглашения в одностороннем порядке.
kurdistan.ru

По меньшей мере 15 боевиков ИГ убиты в Анбаре
По меньшей мере, 15 боевиков "Исламского государства" (ИГ) были убиты в
ходе совместной военной операции в западной иракской провинции Анбар в
среду, 19 сентября. "Операционное командование "Джазира" в сотрудничестве с
войсками возглавляемой США коалиции сумело убить 15 боевиков внутри пещеры, [расположенной] к северо-востоку от региона Акашат", - цитирует "Iraqi News"
заявление медиа-центра министерства безопасности Ирака. Согласно заявлению, в пещере обнаружены "пояса смертников" и оружие.
kurdistan.ru
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Масуд Барзани принял нового Премьер-министр Барзани
встречи в Багдаде
спикера парламента Ирака проводит
Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани

Влиятельный
курдский
лидер и глава "Демократической партии Курдистана" (ДПК)

Масуд Барзани 22 сентября
принял новоизбранного спикера иракского парламента

Мохаммеда аль-Халбоуси.
Официальные лица рассмотрели текущие усилия по
формированию нового правительства Ирака, а также по
избранию нового президента
страны. Они согласились в
том, что эти процессы должны
быть завершены в рамках конституционного лимита времени. Это первый визит Халбоуси в Эрбиль с момента его
избрания на пост спикера парламента. В тот же день Халбоуси встретился с главой
Совета Безопасности Иракского Курдистана Масруром
Барзани.
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вечером 22 сентября встретился в Багдаде со своим иракским
коллегой Хейдаром аль-Абади для переговоров о формировании нового правительства в Багдаде.

Как заявили на встрече высокопоставленные чиновники,
следующий кабинет должен быть сформирован в рамках конституционного лимита времени.
Ранее в тот же день курдский премьер-министр, который
также является вице-президентом правящей "Демократической партии Курдистана" (ДПК), встретился с лидером иракской партии "Хикма" Аммаром аль-Хакимом, чтобы обсудить
правительства Ирака.
Согласно заявлению кан- текущие политические события в стране, включая формировацелярии главы СБ Курдистана, ние нового правительства.
на встрече присутствовали
посол США в Ираке Дуглас
Силлиман и генеральный консул США в Эрбиле Стив
Фагин.
Сообщается, что официальные лица подчеркнули
роль курдских фракций в формировании нового кабинета в
Багдаде. Они также обсудили
двусторонние связи между
Эрбилем и Вашингтоном. При
этом, Масрур Барзани подСогласно заявлению офиса Хакима, в ходе встречи сторочеркнул важность военной ны также обменялась мнениями об усилиях, предпринимаепомощи США региону Курди- мых в процессе избрания нового президента Ирака.
стан.
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Ожидается, что во время своего визита в Багдад премьер-

Масрур Барзани и Бретт Макгерк обсудили
создание нового правительства Ирака

Глава Совета Безопасности
Иракского Курдистана Масрур
Барзани 18 сентября встретился со специальным представителем президента США в

международной
коалиции,
противостоящей "Исламскому
государству" (ИГ), Бреттом
Макгерком для переговоров о
текущих усилиях по созданию

Барзани продолжит переговоры с рядом других иракВ Турции идут массовые задержания военных: министр
ских лидеров.
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1 1 0 о ф и ц е р о в В В С п о д л е ж а т а р е с т у Еще 3 езида спасены из плена ИГ

Турецкая полиция в пятницу, 21 сентября, задержала восемьдесят пять действующих военных страны по подозрению в связях с "террористической
сетью Фетхуллаха Гюлена" (FETO). Всего прокуратура Анкары выдала ордера на арест 110 военнослужащих, находящихся на разных должностях в ВВС
Турции, передаёт агентство France-Presse.
Как сообщало EADaily, после попытки госпереворота в июле 2016 г. в Турции был введён режим чрезвычайного положения, отменённый в июле этого
года. За прошедшее время под арест помещены
около 50 тыс. человек. Среди них военнослужащие,
сотрудники полиции, работники прокуратуры и
судебных органов, журналисты, правозащитники,
представители других профессий. Более 170 тыс.
граждан Турции лишились работы в государственном и частном секторе страны, включая около 130
тыс. госслужащих и работников бюджетной сферы.
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Еще трем курдам-езидам, четыре года назад похищенным
боевиками "Исламского государства" (ИГ), удалось спастись
из плена террористов.
Начальник Управления по делам похищенных езидов при
Региональном правительстве Курдистана (КРГ) Хусейн Каиди
подтвердил спасение одной езидской девушки в Сирии. Как
сообщил телеканал "Kurdistan24", 24-летняя Лазма Хаиро
родом из деревни Хардан езидского района Синджар, расположенного на севере Ирака.
Сообщается, что два ребенка были спасены сирийскими
курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG). Это 12летний Инас Рашо из деревни Ханасор и Малко Хидхир Коти.
Согласно данным управления КРГ, в общей сложности 3333
езида из 6417 похищенных боевиками ИГ во время захвата
езидских районов Ирака в 2014 году, спасены или смогли
бежать из плена.
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