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Sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti xanım Kolinda QrabarKitaroviç mətbuata bəyanatlarla
çıxış ediblər.
Əvvəlcə Xorvatiya Prezidenti
Kolinda Qrabar-Kitaroviç bəyanatla
çıxış etdi.
Prezident Kolinda QrabarKitaroviçin bəyanatı
- Xanımlar və cənablar.
Sizin hamınızı, xüsusən də
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevi və onun
nümayəndə heyətini Xorvatiya
Respublikasında səmimi qəlbdən
salamlayıram. Cənab Prezident,
ümidvaram ki, Siz özünüzü burada
öz evinizdəki kimi rahat hiss
edirsiniz. Bu gün Sizin səfəriniz
başlayıb və apardığımız danışıqlar
bu axşam da davam edəcəkdir.
Əminəm ki, Sizin səfəriniz həm xoş,
həm də məhsuldar olacaqdır. Beləliklə, Sizə və nümayəndə heyətinizə
səmimi qəlbdən “Xoş gəlmisiniz!”
deyirəm. Həmçinin Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi
münasibətilə Sizi təbrik etmək
istərdim.
Xorvatiyaya Sizin 2013-cü ildəki
rəsmi səfərinizdən sonra və mənim
2016-cı ilin oktyabrında Azərbaycana rəsmi səfərimdən etibarən, mən bu səfəri çox yaxşı xatırlayıram, - biz dost ölkələrimiz
arasında bir çox birgə işlər görmüşük. Xorvatiya Azərbaycanı
strateji tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə əsasında özünün mühüm
strateji tərəfdaşı hesab edir. Bu
Bəyannamə iki ölkə arasında 2013cü ildə Zaqrebdə Sizin rəsmi
səfəriniz çərçivəsində imzalanmışdır.
Biz bu gün əməkdaşlığımızın bir
sıra sahələrində mövcud olan böyük
potensial haqqında danışdıq. Biz,
həmçinin siyasi məsələlər üzrə fikir
mübadiləsi apardıq, o cümlədən
enerji, iqtisadiyyat, mədəniyyət,
elm-texnologiya, təhsil və əlbəttə ki,
xalqlarımız
arasında
birbaşa
təmasların
inkişafı
haqqında
danışdıq. Mən bu gün imzalanmış
sənədləri vacib hesab edirəm,
alqışlayıram və bu, bizim ikitərəfli
münasibətlərimizə təkan verəcək.
Azərbaycan və Xorvatiya əsl
dostlardır. Biz bir-birimizi Avropa İttifaqı çərçivəsində də dəstəkləyirik.
Biz, Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə
ikitərəfli qaydada münasibətlərinin
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı mövqeyini yüksək dəyərləndiririk. İnanıram
ki, biz müdafiə sahəsində də əməkdaşlığımızı inkişaf etdirəcəyik.
Çünki biz, 2013-cü ildə müdafiə
sahəsində də əməkdaşlıqla bağlı
anlaşma memorandumu imzaladıq.
Bu baxımdan zabitlərimiz və hərbçilərimiz, əsgərlərimiz bir sıra müxtəlif hərbi kurslarda, hərbi məktəblərdə öz təhsilini artıra bilərlər.
Biz, həmçinin iqtisadi əməkdaşlığa da toxunduq. İnanıram ki,
biz bunu inkişaf etdirə bilərik. Çünki
bu sahədə hazırkı vəziyyət hələ o
qədər də istənilən səviyyədə deyil.
Bildiyiniz kimi, iqtisadi əməkdaşlıqla
bağlı Azərbaycan ilə Xorvatiya
arasında qarşılıqlı komissiya öz işini
aparır. İşin əsas məqsədi ikitərəfli
layihələr irəli sürməkdən, onları
həyata keçirməkdən ibarətdir. Biz,

həmçinin Bakıda bu komissiyanın
son iclasını keçirmişik və istərdik ki,
növbəti sessiya yaxın zamanlarda
öz işinə başlasın. Təbii ki, bu
çərçivədə əczaçılıq və enerji sahəsinə xüsusi diqqət yetirməliyik.
İnanıram ki, Xorvatiya digər
sahələrdə də öz təcrübəsi ilə bölüşə
bilər. Bu gün biz, bu əməkdaşlığın,

təşəbbüsü dəstəkləyibdir. Bu təşəbbüsə digər tərəfdaşlar da, maraqlı
dövlətlər də qoşula bilər. Bu təşəbbüsdə dünyanın müxtəlif şirkətləri
iştirak edə bilər. Buxarestdə 2018-ci
ilin sentyabrında bununla bağlı
keçiriləcək Zirvə görüşündə hesab
edirik ki, mühüm addımlar atılacaq
və bu, çox yüksək səviyyədə, siyasi

Azərbaycanda rəsmi səfərdə idi.
Səfər çox uğurlu keçmişdir və çox
gözəl nəticələri olmuşdur. Keçən il
biz bir beynəlxalq konfrans
çərçivəsində görüşmüşdük. Bu gün
də mən Xorvatiyadayam. Bu,
göstərir ki, siyasi dialoq çox fəaldır.
Bu, onu göstərir ki, Xorvatiya və
Azərbaycan doğrudan da strateji

həmçinin əczaçılıq sahəsində də
genişləndirilməsi
haqqında
danışdıq. Prezident bununla bağlı
qeyd etdi ki, şirkətlərimiz tərəfindən
Xorvatiya ilə Azərbaycan arasında
birgə müəssisə təsis edilə bilər.
Bunun sayəsində bizim əczaçılıq
şirkətləri üçün fürsət yaranacaq ki,
onlar Mərkəzi Asiya və ümumiyyətlə, Xəzər hövzəsi regionuna
çıxış əldə etsinlər, o cümlədən Azərbaycanda da fəaliyyət göstərsinlər.
Təbii ki, bu da bizim aramızda ticari
münasibətləri
də
inkişaf
etdirəcəkdir.
Eyni zamanda, gəmiqayırma
sahəsində də vacib işlər var. Bizim
6 gəmi ilə bağlı müzakirələrimiz
oldu. Ümidvaram ki, bununla bağlı
danışıqlarımız davam etdiriləcəkdir
və Azərbaycan ilə biznes potensialını tam şəkildə istifadə edə
biləcəyik.
Həmçinin biz kənd təsərrüfatı,
informasiya texnologiyaları, yeyinti
məhsullarının emalı sahələrində də
əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə ümid
edirik.
Xorvatiya gələcəkdə bu regionun daha inkişaf etmiş qovşağına
çevriləcəkdir. Bunun üçün biz
istərdik ki, Azərbaycanın reallaşdırdığı və bir çox ölkələrin
ərazisindən keçən qaz boru kəməri
layihəsində də iştirak edək.
Bildiyiniz kimi, Adriatik dənizinin
sahilində bu layihə çərçivəsində
boru kəməri çəkilir. Biz, həmçinin
Xorvatiyanın Krk adasında maye
qaz
terminalının
tikintisində
maraqlıyıq. Bu, Azərbaycanın enerji
bazarlarına çıxışını daha da
genişləndirəcək.
O ki qaldı, Avropa İttifaqındakı
fəaliyyətimizə, Xorvatiya güclü
iradəyə əsaslanaraq Cənub və
Mərkəzi Avropa ölkələri ilə Xəzər
hövzəsi arasında daha geniş əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə tərəfdardır. Azərbaycan əslində, bu

səviyyədə ortaya qoyulan bir iradə
olacaqdır. Bu da bizim spesifik
dialoqumuzun əsasını təşkil edir.
Mən, eyni zamanda, bildirmək
istəyirəm ki, Azərbaycan NATO-nun
mühüm tərəfdaşıdır. Sizin NATO-ya
verdiyiniz
töhfəniz
vacibdir.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan da bizim
ölkə kimi müxtəlif yerlərdə təhlükəsizlik məsələlərinin həllinə, sabitliyin
qorunmasına töhfə verir və bunda
maraqlıdır. Burada söhbət, xüsusən
Avropanın cənub bölgəsindən gedir.
Siz,
həmçinin
Əfqanıstanda
aparılan
əməliyyatlara
da
qatılmısınız. Təhlükəsizliyə və
sabitliyə verdiyiniz davamlı dəstəyə
və töhfəyə görə mən Sizə
təşəkkürümü bildirirəm.
Sonda bildirmək istəyirəm ki, bu
yaxınlarda biz qərar qəbul etdik.
Azərbaycanda bizim müvəqqəti
ofisimiz bağlanır. Lakin mən qərar
qəbul etdim ki, Bakıda Xorvatiyanın
daimi səfirliyi fəaliyyətə başlasın.
Mən bununla bağlı Azərbaycana
səfir də təyin edəcəyəm.
Cənab Prezident, Sizi Xorvatiyada bir daha səmimi qəlbdən
salamlayırıq və ümidvaram ki,
səfəriniz xoş keçəcəkdir.
Prezident
İlham
Əliyevin
bəyanatı
- Çox sağ olun, hörmətli xanım
Prezident.
Əziz dostlar.
İlk növbədə, xanım Prezident,
məni Xorvatiyaya dəvət etdiyinizə,
mənə və nümayəndə heyətinə
göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə
Sizə dərin təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm. Mən, Siz qeyd etdiyiniz
kimi, Xorvatiyada özümü evimdəki
kimi hiss edirəm. Sizin gözəl
ölkənizə yenidən səfər etmək
mənim üçün çox xoşdur.
Bizim siyasi dialoqumuz çox fəal
aparılır. Xanım Prezident qeyd
etdiyi kimi, biz tez-tez görüşürük. İki
il bundan əvvəl xanım Prezident

tərəfdaşlardır. Xanım Prezidentin
qeyd etdiyi kimi, beş il bundan əvvəl
Zaqrebdə bu barədə Bəyannamə
imzalanmışdır.
Strateji tərəfdaşlıq əlaqələrimiz
genişlənir, güclənir. Bu gün bir çox
məsələlər müzakirə olundu. Xanım
Prezident bu barədə məlumat verdi.
Öz tərəfimdən qeyd edim ki, biz
Xorvatiya ilə daha böyük həcmdə
ticarət
əməliyyatları
aparmaq
istəyirik. Ticarət dövriyyəsinin nə
həcmi, nə də strukturu bizi qane
edə bilməz. Hesab edirəm ki,
hökumətlərarası komissiya bu
məsələ ilə bağlı çox ciddi fəaliyyət
göstərəcək. Yaxın zamanlarda həm
ticarət dövriyyəsinin artırılması, eyni
zamanda, müştərək investisiya layihələri də icra edilə bilər.
Əlbəttə ki, bizim energetika
sahəsində əməkdaşlığımız çox
önəmlidir. Azərbaycan Cənub Qaz
Dəhlizinin icrası ilə çox fəal məşğuldur, bu nəhəng layihənin təşəbbüskarı olmuşdur. Bu layihə 7 ölkəni
birləşdirir, Bakıdan Avropaya qədər
3500 kilometr uzunluğunda qaz
kəmərinin çəkilişini və Azərbaycanın nəhəng “Şahdəniz” yatağının
işlənilməsini nəzərdə tutur. Dörd
seqmentdən ibarət olan bu layihə
uğurla icra edilir. Bu ilin mayında
Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışı
olmuşdur. İyun ayında isə biz
TANAP layihəsinin açılışını qeyd
etdik. Beləliklə, əminəm ki, yaxın iki
il ərzində Azərbaycan qazı ilk dəfə
olaraq Avropa məkanına çatdırılacaq. Beləliklə, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə növbəti töhfə veriləcək
və Azərbaycan öz qaz potensialını
daha da böyük həcmdə dünyaya,
Avropaya təqdim edə bilər.
Əlbəttə ki, Xorvatiya ilə bu
sahədəki əməkdaşlıq çox önəmlidir.
Bakıda dörd il ardıcıllıqla Cənub
Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının
toplantıları keçirilir. Xorvatiya bu
toplantılarda yüksək səviyyədə təm-

sil olunur. Bizim aramızda bu
məsələ ilə bağlı memorandum da
imzalanmışdır. İon-Adriatik qaz
kəmərinin tikintisi ilə bağlı çox
əhəmiyyətli danışıqlar aparılmaqdadır.
Azərbaycanın qaz ehtiyatları
çox böyükdür. Təsdiq edilmiş qaz
ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrdir. Bu,
onu göstərir ki, biz, qaz hasilatının
artırılması ilə bağlı əlavə addımlar
atacağıq və ixrac coğrafiyasını da
genişləndirmək fikrindəyik.
Avropa
İttifaqı-Azərbaycan
əlaqələri uğurla inkişaf edir. Bu ilin
iyul ayında Brüsseldə Avropa İttifaqı
ilə Azərbaycan arasında “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədi imzalanmışdır. Bu, yeni Sazişin imzalanması üçün çox önəmli bir addımdır.
Hazırda Avropa İttifaqı və Azərbaycan yeni Saziş üzərində işləyir. İşlər
yaxşı gedir və Xorvatiya həmişə
bizim Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığımızı dəstəkləmiş və öz
dəyərli töhfəsini vermişdir. Avropa
İttifaqı ilə bizim əlaqələrimiz bir çox
sahələri əhatə edir, siyasi islahatlar,
iqtisadi əməkdaşlıq, enerji əməkdaşlığı və nəqliyyat sahəsindəki
əməkdaşlıq. Azərbaycan bu sahədə
də öz töhfəsini verir.
Keçən ilin oktyabr ayında Bakıda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun
rəsmi açılışı olmuşdur. Bu yol nəinki
Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirir,
Asiyanı Avropa ilə birləşdirən yeni
yoldur, yeni nəqliyyat damarıdır, ən
qısa yoldur. Bu yol artıq fəaliyyətdədir. Göndərilən yüklərin həcmi hər
gün artır və Azərbaycan Avrasiyanın
nəqliyyat xəritəsinə də öz dəyərli
töhfəsini vermişdir. Ümid edirəm ki,
xorvatiyalı
tərəfdaşlarımız
bu
yoldan da istifadə edə biləcəklər.
Çünki bu, nəqliyyat və iqtisadi
sahələrdə çox gözəl layihədir.
Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı yüksək səviyyədədir. Mənim
NATO-ya çoxsaylı rəsmi səfərlərim
olmuşdur. Yaxın keçmişdə Azərbaycan
Əfqanıstanda
“Qətiyyətli
dəstək” missiyasındakı öz hərbi
kontingentinin sayının artırılması ilə
bağlı qərar qəbul etmişdir. Artıq 120
azərbaycanlı hərbçi Əfqanıstanda
xidmət göstərir. Eyni zamanda,
“Qətiyyətli dəstək” missiyasının
təmin olunması üçün Azərbaycan
öz hava məkanını və nəqliyyat infrastrukturunu təqdim edib. Bu da missiyanın uğurla davam etməsi üçün
çox önəmli məsələdir.
Bir sözlə, həm Avratlantik strukturlarla bizim əlaqələrimiz, həm də
ikitərəfli müstəvidə aparılan işlər
onu göstərir ki, Xorvatiya və Azərbaycan, sözün əsl mənasında,
strateji tərəfdaşlardır. Bu gün xanım
Prezident qeyd etdiyi kimi, bir çox
sahələrdə gələcək əməkdaşlıq
haqqında fikir mübadiləsi aparıldı.
Əczaçılıq, kənd təsərrüfatı, kənd
təsərrüfatı məhsullarının emalı,
gəmiqayırma sahələrində bütün
istiqamətlər üzrə, əminəm ki, yaxşı
nəticələr olacaq. Müvafiq göstərişlər
verildi. Əminəm ki, hökumətlərarası
müştərək komissiya bütün bu
göstərişləri vaxtında və yüksək
səviyyədə icra edəcək.
Hörmətli xanım Prezident,
dəvətə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Dost Xorvatiya xalqına daim tərəqqi və
xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.
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Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
Başçısı Əhəd Abıyev Çıraqlı və Niyazi Bayramov sakinlərlə görüşüb
Almalı kənd sakinləri ilə
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növbəti səyyar qəbulunu keçirib

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının növbəti səyyar qəbulu keçirilib. Qəbulda Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı Əhəd Abıyev, hüquq-mühafizə orqanlarının, təhsil,
səhiyyə, mədəniyyət, digər xidmət təşkilatlarının rəhbərləri,
ərazi icra nümayəndəsi, bələdiyyə sədri və kənd sakinləri iştirak ediblər. Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
əvvəlcə Daşkəsənin sosial-iqtisadi inkişafı, əhalini narahat

edən problemlərin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən, o cümlədən son illər həmin ərazidə görülmüş işlər
barədə danışaraq bildirib ki, əhalinin rifahının daha da
yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tədbirlər möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bundan sonra da davam
etdiriləcəkdir.
Sonra vətəndaşların müraciətləri dinlənilib.
Sakinlər kəndə gələn avtomobil yolunun cari təmir olunması, ev tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılması, qaz xəttinin
çəkilməsi və digər məsələlər barədə müraciətlər ediblər.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev qaldırılan
məsələlərin həll edilməsi məqsədilə əlaqədar qurumlara
aidiyyəti tapşırıqlarını verib. Müraciətlərin bir qismi yerindəcə
öz həllini tapıb. Kənd sakinləri əhalinin problemlərinin həlli
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə, göstərilən diqqət və
qayğıya görə ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov
Heydər Əliyev Prospekti ilə İsrafil
Məmmədov küçəsinin kəsişməsində yerləşən 9 mərtəbəli
binanın və ətraf ərazilərin sakinləri ilə görüşüb. Niyazi Bayramov
bildirib ki, əhali ilə keçirilən mütəmadi görüşlər Prezident İlham
Əliyevin tapşırıq və tövsiyyələrinə
uyğun olaraq keçirilir. Məqsəd
sakinlərin problemlərini öyrənmək
və onların həlli yollarını tapmaqdır. "Açıq mikrafon" şəraitində keçən görüşdə vətəndaşlar öz
şikayətlərini dilə gətirib, müxtəlif
təkliflərlə çıxış ediblər. Səslənən
müraciətlər arasında işlə təminat,
Qarabağ müharibəsi iştirakçıları
və Çernobıl əlillərinə sanatoriyalara göndərişlərin verilməsi,
adı çəkilən ərazidə bankomatların

quraşdırılması, təbii qazın verilişində yaranan vaxtaşırı fasilələr,

şikayət və təklif dinlənilib. Bir çox
məsələlər yerindəcə öz həllini

torpaq sahələrinin verilməsi üçün
sakinlərin növbəyə götürülməsi
və digər məsələlər öz əksini
tapıb. Ümumilikdə 40-dan artıq

tapıb, digər problemlərin araşdırılaraq aradan qaldırılması üçün
aidiyyatı qurum və şəxslərə müvafiq tapşırıqlar verilib.

Tərtərdə təhsil işçilərinin
sentyabr konfransı keçirildi
Əvvəlcə təhsil işçiləri mərkəzi
meydanda Ulu Öndərin xatirəsini
yad edərək abidəsinin önünə gülçiçək dəstələri qoydular. Sonra
tədbir Mədəniyyət Mərkəzinin
zalında davam etdirildi.
Rayon təhsil şöbəsinin müdiri
Surxay Mirzəyev konfransı açıq

saylı (31 nəfər), şəhər 2 saylı (26
nəfər), Güləbatlı (10 nəfər),
Qapanlı (8 nəfər), kənd tam orta
məktəbləri fərqləniblər. 1 nəfər C.
Naxçıvaniski adına hərbi liseyə
daxil olmuşdur.
S. Mirzəyev qeyd etdi ki,
respublikamızın hər yerində

elan edərək, təhsil işçilərini yeni
dərs ilinin başlanması münasibəti
ilə təbrik etdi, tədbir iştirakçıları
konfransın gündəliyi ilə tanış
oldular. S. Mirzəyev “2017-2018ci dərs ilinin yekunları və yeni
dərs ilində qarşıda duran vəzifələr
barədə” məruzə etdi.
Məruzəçi ötən tədris ilində
görülən işləri ətraflı təhlil edərək,
bildirdi ki, rayon məktəbliləri
2017-2018-ci tədris ilində müxtəlif
fənn olimpiadalarında, yarış və
müsabiqələrdə iştirak edərək
qalib olmuşlar. Bu bu il ali təhsil
ocaqlarına sənəd verən 363
nəfərdən 224 nəfəri ali (onlardan
191 nəfəri bu ilki, 33 nəfər isə
əvvəlki illərin məzunlarıdır), 108
nəfəri isə orta ixtisas məktəblərinə daxil olmuşdur. Onlardan 10 nəfəri 600-dən yuxarı, 19
nəfəri 500-dən yuxarı bal
toplayıbdır. 600-dən yuxarı bal
toplayan 10 nəfərin 4 nəfəri şəhər
2 saylı, 2 nəfəri şəhər 1 saylı, 1
nəfəri şəhər 6 saylı, 1 nəfəri Bəyimsarov, 1 nəfəri Dəmirçilər, 1
nəfəri isə Seydimli kənd tam orta
məktəbin məzunlarıdır. Ali məktəblərə qəbul zamanı şəhər 1

olduğu kimi Tərtər rayonunda da
təhsil müəssisələrinin madditexniki
bazasının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər
görülür, təhsil ocaqları təmir
olunur, yeni məktəblər tikilir. Ötən
tədris ilində şəhər 6 saylı tam orta
və Qazyan kənd ümumi orta məktəbləri əsaslı təmir olunub,
Bayandur, Poladlı kəndləri üçün
modul tipli məktəblər tikilərək istifadəyə verilibdir. Seydimli kənd
tam orta məktəbinin əlavə korpusu əsaslı təmir və Qaradağlı
kənd tam orta məktəbinin bir korpusu
Yaponiya
Səfirliyinin
maliyyə dəstəyi ilə əsaslı təmir
olunubdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin Sərəncamı ilə hazırda
Zolgəran kənd ümumi orta və
Kovdadıq kənd ibtidai məktəbləri
üçün modul tipli məktəblərin tikintisinə hazırlıq işləri aparılır, Təhsil
Nazirliyi tərəfindən Buruc kənd
tam orta məktəbində cari təmir
işləri aparılır. Digər məktəblərdə
də daxili imkanlar hesabına təmir
işləri aparılaraq, səliqə-sahman
yaradılmış, yaşıllıqlar salınmış və
məktəblər yeni dərs ilinə tam

Sabunçu rayonunda “Dini mərasimlər: ənənəvilik
və müasirlik” mövzusunda konfrans keçirilmişdir
Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində Sabunçu Rayon
İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “Dini mərasimlər: ənənəvilik və müasirlik” mövzusunda konfrans keçirilmişdir.
Konfransda Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanov, Azərbaycan
Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr
müavini Gündüz İsmayılov, Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısı Aparatının İctimai-siyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini-dini qurumlarla işin təşkilatçısı Ədalət
Teymurov, Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin rəisi Eldar İlyasov,
DTX-nin Sabunçu İdarəsinin rəisi Tuncay Məmmədov,
Sabunçu rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının qəsəbələr üzrə

nümayəndələri, Sabunçu rayon qəsəbə bələdiyyələrinin sədrləri, Rayon Ağsaqqallar Şurasının üzvləri, rayon ərazisində
fəaliyyət göstərən məscidlərin imamları, dini icma sədrləri və
üzvləri iştirak edirdilər. Tədbiri giriş sözü ilə Sabunçu Rayon
İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının İctimai-siyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdir müavini-dini qurumlarla işin təşkilatçısı Ədalət Teymurov açaraq dövlət-din münasibətləri,
məhərrəmlik ayının başlanması ilə əlaqədar rayon ərazisində
fəaliyyət göstərən məscidlər və dini icmalarda dini mərasimlərin təşkili istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi və digər
məsələlər barədə ətraflı məlumat verdi.
Tədbirdə çıxış edən Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanov, Sabunçu rayonu “İmam
Rza” məscidinin imamı Əmirxan Tahirov, “Rəhimə Xanım
ziyarətgahı” məscidinin imamı, Rayon qazisi Musa Qadımov və
digərləri islam tarixi, islamın mahiyyəti, ənənəvi dini mərasimlər, dinin müasir tələblərlə uzlaşması, islam ənənələrindəki
xurafatların cəmiyyətə ziyanı və dünyada elmi tərəqqinin
inkişafından söz açdılar.

hazırlanmışdır.
Məruzə ətrafında Güləbatlı
kənd tam orta məktəbinin müəllimi Vəfa Quliyeva, Dəmirçilər
kənd tam orta məktəbin məzunu,
Qızıl medal mükafatçısı, Olimpiada qalibi (659 bal) Kubra Bayramova, Şəhər 5 saylı tam orta
məktəbin müəllimi Nigar Vəliyeva, şəhər 1 saylı tam orta məktəbin məzunu (687 bal) Laçın
Əliyeva, Sarıcalı kənd tam orta
məktəbin gənc müəllimi Esmira
Qəhrəmanova, Tərtər hazırlıq
kursunun
rəhbəri
Elməddin
Əsgərxanov və Milli Məclisin deputatı Ağalar Vəliyevin köməkçisi
İlham Musayev çıxış etdilər. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Təhsil İnstitutunun direktor müavini Ənvər
Abbasov çıxış edərək təhsil
işçilərini yeni dərs ili münasibəti
ilə təbrik etdi və qarşıda duran
vəzifələrdən danışdı.
Konfransda çıxış edən rayon
icra
hakimiyyətinin
başçısı
Müstəqim Məmmədov rayonun
təhsil işçilərini yeni dərs ilinin
başlanması münasibətilə təbrik
edib, onlara uğurlar arzuladı. Son
illər respublikamızda, o cümlədən
rayonda təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsinə, maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə
göstərilən dövlət qayğısından,
Prezident İlham Əliyevin bu
sahədə gördüyü ardıcıl tədbirlərdən, habelə Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın
xidmətlərindən ətraflı danışdı,
rayonumuzun ictimai-siyasi həyatında müəllimlərin və ziyalıların
rolundan söhbət açdı, təhsil
işçilərinin qarşısında duran
mühüm vəzifələri diqqətə çatdırdı.
Tədbirin sonunda bir qrup təhsil işçisinə, 600 və 500-dən yuxarı
bal toplayan tələbələrə rayon icra
hakimiyyəti, Milli Məclisin deputatı Ağalar Vəliyev tərəfindən
Fəxri Fərman, qiymətli hədiyyələr
və pul mükafatları verildi.
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Əvvəli ötən saylarımızda
QAYBALI KƏNDİNİN ƏHVALATI
Xəlfəlilər belə bir tədbir görmüşdülər
ki, şəvval ayının 18-də gecə qəflətən
Qaybalı kəndinin üzərinə hücum edərək
oranı darmadağın etsinlər. Bir naxələf,
zatı qəliz müsəlman gedib Qaybalı
ermənilərini xəlfəlilərin tədbirindən xəbərdar edir. Ermənilər tədbirdən xəbərdar
olan kimi Qalaya və kəndlərə adamlar
göndərib tezliklə kömək göndərmələrini
tələb edirlər. Hər yerdən ermənilər cəm
olub Qaybalıya gəlirlər. Köməyə gələn
ermənilər iki yerə bölünərək bir qismi
kəndi mühafizə etmək üçün orada qalır,
digər qismi isə silahlarını götürüb başqa
bir yerdə gizlənirlər. Gecədən 4 saat
keçdikdən sonra 30-40 nəfər xəlfəli və
neçə nəfər kürd tayfasından hamısı
silahlı Qaybalının üzərinə hücuma
keçdilər. Onlar əvvəlcə iki dənə mərəyə
od vurdular. Ondan sonra kəndi gülləyə
tutdular. Kənd əhli hücumdan qabaqcadan xəbərdar olmasına baxmayaraq,
nalə və fəryadları göyə ucaldı. Onların bir
parası tüfəng atmağa, qışqırıq salmağa
və bir parası isə yalvarıb Həzrəti-Abbası
köməyə çağırmağa başladılar. Xülasə,
bunları gülləbaran edib atışırdılar.
Ermənilərdən 11 nəfər qətlə yetirilmişdi
ki, bu vaxt pusquda durmuş ermənilər

Mir Möhsün Nəvvab
ömrü boyu öz əməyi ilə iki qara pul
qazanmayan və həmişə fitnə-fəsadlar

10 - 16 Sentyabr, Îlon sal 2018

işi apararaq onlarda müsəlmanlara qarşı
nifrət yaratmağa çalışırdı. Həmzat müsəlmanların və dövlətin ziddinə iş aparmaqla
bərabər, ayrı-ayrı siniflərdən olan qımdat
dəstələri yaradırdı.
O, qüvvətli qımdat dəstələrinin
yaradılmasına nail olduqdan sonra
erməni tayfasının dövlətlilərindən böyük
miqdarda pullar toplamağa başladı. O,
müəyyənləşdirmişdi ki, filan erməni
dövlətlisi qımdat divanxanasına bu qədər
məbləğdə pul verməlidir. Əgər o şəxs
sözsüz-danışıqsız müəyyən edilmiş pulu
verirdisə, canını qurtarırdı. Əks halda,
yəni pulu vermədikdə həmin şəxs qımdatlar tərəfindən qətlə yetirilirdi. Beləliklə də,
onlar çoxlu miqdarda pul topladılar.
Həmzat və onun silahdaşları pul toplamaq məqsədilə oğurluqdan da çəkinmirdilər. Belə ki, bir gün iki-üç nəfər dövlət
poçtundan xəzinəyə 43 min manat pul və
nə qədər veksel apardıqları zaman qımdatlardan bir neçəsi hücum çəkərək
onları öldürmüş və pulları isə aparmışlar.
Qımdatlar 43 min pulu apardıqdan sonra
daha da tamahlanaraq bir neçə rus
böyüklərini öldürdülər. Divan adamları
Həmzatın bu əməllərindən və neçə gizli
məktublarından xəbərdar olduqdan sonra
onu həbs etdilər. O, həbs olunduqdan
sonra müsəlman əyanlarından o günədək

PAPRAVƏND KƏNDİNİN ƏHVALATI
Müsəlmanların yaşadığı Papravənd
kəndi erməni kəndləri ilə əhatə olunmuşdu. Ermənilər burda özlərinin çoxluğuna
arxalanaraq
ətrafdakı
erməni
kəndlərindən böyük bir dəstə yaradaraq
Mirzə bəy adlı erməni qımdatının rəhbərliyi altında qəflətən hücum edərək
Papravənd kəndini mühasirəyə aldılar.
Hücum sübh tezdən olduğuna görə kənd
əhlinin əksəriyyəti tamam yuxuda,
bəziləri isə sübh namazında idilər.
Ermənilər kəndi mühasirəyə alarkən bir
çoban hündür bir yerdə qoyun otarırdı.
Ermənilərin Papravəndə hücumunu
görən çoban qoyunları orada buraxıb
müsəlman kəndlərinə qaçaraq xəbər
verdi ki ermənilər Papravəndə hücum
ediblər, onlara kömək etmək lazımdır..
Müsəlmanlar
xəbəri
eşidən
kimi
silahlanıb, atlarına minərək Papravəndə
tərəf çapdılar. Onlar kəndə çatan kimi
salavat nərəsi çəkərək erməniləri arxadan mühasirəyə aldılar. Arxadan və
qabaqdan ermənilərə endirilən şiddətli
zərbə nəticəsində onların arasında böyük
tələfat oldu. Erməni dəstəsinin qarşısında
durub atışan və ermənilərə göstəriş verən
qımdat Mirzə bəyə birdən dörd güllə vurdular. O, çığırıb yerə sərildi. Onun
öldürüldüyünü görən ermənilər qaçmağa

aldığı qızılların hamısını mənimsəyərək
heç kəsə bir qram belə qızıl qaytarmadı.
Bir neçə aydan sonra o, həbsxanadan
buraxıldı. Həmzat özünə bir at alıb bir
neçə qımdatla birlikdə kəndistan yerlərinə
gedərək erməni dəstələri yaradıb, əhalini
dövlətin ziddinə əməllər törətməyə təhrik

başladılar.
Müsəlmanlar onları təqib edərək bir
qismini öldürdü, bir qismini isə yaraladılar. Ermənilərin sağ qalanları dağlarda
və meşələrdə gizləndilər. Müsəlmanlar
ermənilərin qarət üçün gətirdikləri kəl arabalarını qənimət kimi ələ keçirdilər.
ƏSGƏRAN ƏHVALATI
Ermənilər Papravənddə böyük məğlubiyyətə düçar olduqdan sonra qımdatlar
belə qərara gəldilər ki, hücum etmək
onlar üçün əlverişli deyil. Yaxşısı budur ki,
yolları kəsib müsəlmanların gedişgəlişinə mane olaraq, şəhəri bir növ
mühasirədə saxlasınlar. Bu məqsədlə
onlar ayrı-ayrı dəstələr düzəldib
Əsgəran qalası ətrafında gizli
mövqelərdə yerləşdirdilər. Bu dəstələr yol
ilə gəlib-gedənlərə güllə atmağa
başladılar. Buna görə də yollardan gedişgəliş kəsildi, kirəkeşlər və arabaçılar üçün
hərəkət mümkün olmadı.
Digər tərəfdən isə Rusiya vilayətində
və Tiflisdə iğtişaş və tətillərin olması
üzündən teleqraf və poçt işləmirdi.
Qalada Yel dəyirmanı deyilən qayaların üstünə çıxaraq yollara nəzarət
edən ermənilər gördülər ki, Xəlfəli və
Kürdlər yaşayan məntəqələrdən də gəlibgedən yoxdur. Kirəkeşlər dəyirmanlara
un üyütmək üçün taxıl da apara bilmirdilər. Bu səbəbdən də şəhərdə ərzaq getgedə azalır və bahalıq əmələ gəlirdi.
Kasıblar və qəriblər üçün dolanacaq
çətinləşirdi. Dəyirmanlar işləmədiyindən
və un ehtiyatı azaldığından çörək dükanları bağlanırdı.
ƏLAVƏ: Xəbər çıxdı ki, Sisyan tərəfdə
ermənilər dəstə bağlayıb müsəlmanların
üstünə gəlirlər. Müsəlmanlar da zor bir
dəstə yaradıb onların qarşısına çıxaraq
atışmağa başladılar. Vuruşma iki gün
sərasər davam etdi. Vuruşma zamanı
müsəlmanlardan 20 nəfər şəhid oldu, bir
neçəsi isə yaralandı. Ermənilər tərəfindən
isə yaralananlardan başqa 50 nəfər
öldürülmüşdü.
Sisyanlılar on nəfər qalaya göndərirlər
ki, oradan tüfəng və patron alıb gətirsinlər.

1905-06-cı il ərdə erməni-müsəlman davasında kürd xalqının rolu
Qaybalı yaxınlığında yerləşən bir neçə
müsəlman evlərinin üzərinə hücum
çəkdilər. Bu evlərdə yaşayan müsəlmanların babası laçınlı Məhəmməd ləqəbi
daşımış məşhur aşpaz olmuşdu.
Ermənilər həmin laçınlıların evlərini gülləbaran etməyə başladılar. Onların aş
qazanlarına da od vurub yandırdılar.
Əhvalatdan xəbərdar olan kimi müsəlmanlar Qaybalıdan qayıdıb laçınlılara
köməyə gəldilər. Onlar erməniləri gülləbaran edərək oradan qovdular. Nəhayət, atışma dayandı və sakitlik yarandı.
20 ŞƏVVAL 1323 (1905)-ci İLDƏ
PİRƏMƏKİDƏ BAŞ VERƏN ƏHVALAT
Bu günlərdə Qala igidlərindən və
gözətçilərindən ibarət müsəlmanlar
atlanıb Malıbəyliyə gəldilər. Oradan da bir
neçə gənc bələdçilər bunlara qoşulub
atlarını birbaşa Pirəməki deyilən yerə
sürdülər. Pirəməki Şuşakənd ermənilərinin ot-ələf və əkinçilik yerləri idi.
Həmin yerdə böyük-böyük ot tayaları var
idi. Ermənilərin biçib yığdıqları 150
tayaya və neçə mərəklərə, talvarlara od
vurub yandırdılar. Ot tayalarının alovları
Qaladan görünürdü. Tayalar yandırıldıqdan sonra müsəlmanlar rus kazakları ilə
sözü bir yerə qoyub Pirəməkidəki bütün
məxzənlərdə və quyularda olan arpa və
buğdanı çıxarıb arabalara yükləyib
özlərinə mal etdilər.
Həmin günün sabahı divan əhli
Pirəməkiyə gəldi. Ətrafı, dağları və
meşələri əftiş etməyə başladılar. Təftiş
zamanı Malıbəylidə baş vermiş ermənimüsəlman avası nəticəsində həlak olmuş
iyirmi nəfər erməninin meyidini tapdılar.
Onların amısının patrondaşları əyinlərində, tüfəngləri isə yanında düşüb
qalmışdı. Bunların əksəriyyəti yaralı
olduğundan qaçıb özlərini xilas etmək
istəyiblərsə də, mümkün olmayıb. Hərəsi
bir yanda yıxılıb ölüblər. Ermənilərin
divana verdiyi məlumata görə, 107 nəfər
erməni ölmüşdü.
Təəccüb və təəssüf doğuran budur ki,
erməni milləti bu qədər can və mal
xəsarətinə düçar olsalar da, tutduqları
əməldən bir nəticə çıxarmayıb nə peşiman olurlar, nə də qəflət yuxusundan
ayılırlar. Hər şəhərin və hər kəndin içində,

törədərək milləti min cür bəlalara düçar
edən qımdatlar yazıq sadə erməniləri
hədələyərək
onların
zəhmətlə
qazandıqları pullarını min bəhanə ilə
əllərindən alıb ciblərini doldurur və kefləri
də istəyəndə min cür hiylələr işlədib həm
onları, həm də başqalarını öldürürdülər.
Övrət və uşaqlarını isə ac və yalavac,
gözləri yaşlı qoyurlar.
İRƏVANLI ERMƏNİ
HƏMZATIN ƏHVALATI
(24 şəvval 1323-cü il)
Cavanşir eli tərəfdən dalbadal kağızlar gəldi ki, neçə yüz müsəlman atlısı
ekdil olub erməni kəndlərinə basqınlar
edirlər. Onlar hansı kəndə girirlərsə,
ermənilərə səngərlərə girməyə fürsət vermirdilər. Onlar əvvəlcə Sərab adlı kəndə
daxil olaraq «Ya Əli» nərəsi çəkə-çəkə
ermənilərin üzərinə hücum çəkdilər.
Ermənilər bu hücumdan vəhşətə gələrək
elə karıxdılar ki, müqavimət göstərməyə
qüdrətləri çatmadı.
Ermənilər pərən-pərən olaraq əllərinə
nə keçdisə götürüb hərə bir tərəfə qaçdı.
Bir qismi isə məxfi yerlərdə gizləndilər.
Sərab kəndindən sonra müsəlman atlıları
Başkəndə, sonra Marağa kəndinə,
oradan isə Çaylı kəndinə hücum etdilər
və ermənilərə böyük zərbə endirdilər.
Müsəlmanlar birdən gördülər ki, onların
qarşısına bir-iki erməni qımdatının rəhbərlik etdiyi bir zor dəstə çıxdı. Onlara
rəhbərlik edənlərdən biri İrəvan əhlindən
olan erməni Həmzat idi. Bu Həmzat neçəneçə fitnə-fəsadlara və nahaq qanların
tökülməsinə bais olmuşdu. Belə ki, İrəvan
tərəfdə və Osmanlı dövlətində bir çox
iğtişaşların yaradılmasına o rəhbərlik
etmişdi. O, Şuşa şəhərinə üç il əvvəl
gəlibmiş. Həmzat əvvəlcə özünü
qabiliyyətli bir zərgər kimi qələmə verərək
müsəlman bazarında zərgərlik dükanı
açır. Buna görə də Qarabağın əyanlarının
çoxu özləri və qadınları üçün hazırlatmaq
istədikləri zinət şeylərini Həmzata sifariş
verirdilər. Həmzat isə gizlincə müsəlmanlara qarşı iş aparırdı. O, şəhərdə və kənddə yaşayan ermənilərin birliyinə nail
olmaq üçün böyük qımdatların köməyi ilə
Osmanlı
ermənilərindən
gətirdiyi
vərəqələr və qəzetlər vasitəsi ilə təbliğat

edirdi. Bir qədər qüvvətləndikdən sonra
isə
müsəlmanlarla
dava
etməyə
başladılar.
Dövlət onun tutulması üçün neçə dəfə
kazaklar göndərsə də, müsəlmanlar ona
qarşı mübarizəyə qalxanacan nail
olmadı. Müsəlmanlar Həmzatın dəstələri
ilə uzun atışmadan və onların sıralarına
böyük zərbələr endirdikdən sonra məğlubiyyətə düçar oldular. Bu döyüşdə böyük
bir erməni qımdatı da öldürüldü.
Ermənilər dərhal həmin qımdatın
başını kəsib torbaya qoyaraq onun atı və
sursatını özləri ilə birlikdə apardılar.
Müsəlmanlar
güman
etdilər
ki,
ermənilərin başını apardıqları böyük qımdat Həmzat olmuşdur. Lakin sonra məlum
oldu ki, o deyilmiş.
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DASTANLARDA YAŞAYANLAR
Əlçatmaz abidələrə doğru

Ə h m ə d e
H ə p p o
(Əvvəli 428-ci sayımızda)
Dastanda Zinenin, Məmenin taleyini
ədəbiyyatda ölməz bədii surət kimi yaşayan
Leyli, Şirin, Məcnun və Fərhadla müqayisə
etməklə xalqların tarixi şəraiti eyni olmaqla,
eyni zülm, işkəncə çəkməyə işarədir.
Göründüyü kimi, dastanın qəhrəmanları
vüsal həsrəti ilə dünyadan köçür. Bu nakam
məhəbbət əsərdə dünyanın etibarı kimi,
dövrün qəhri kimi səslənir. Qəribədir ki,
Məmin qarşısına olduqca namərd düşmən,
kişi düşmən çıxıb. Qardaşlar öz istəklərindən
əl çəkib razı olurlar ki, Məm Zini alsın, aşiqməşuq bir-birinə qovuşsun. Bəs bu əbədi
ayrılığı doğuran səbəb nədir? Feodal
cəmiyyətinin insanı insandan ayrı salan, onu
arzularına qovuşmağa qoymayan amansız
qayda-qanunları, çürümüş, iprənmiş olan bu
cəmiyyətdə, dastanda deyildiyi kimi, aravuranlar, insan səadətinə qənim kəsilənlər, böhtançılar, dodaqlardan gülüş oğurlayanlar hər
cür şəxsi səadətə, o cümlədən azad məhəbbətə də qatı düşmən kəsilmiş insan libasına
girmiş, adamyeyənlərdir. Bəkoe Əhvani bir
düşmən kimi olduqca işgüzar, olduqca tədbirli düşməndir. O, öz bəd niyyətlərində elə
çevik, elə mütəhərrikdir ki, onun əməllərindən yaxa qurtarmaq çətin işdir.
Araqarışdıran, ikiüzlü, yaltaq, yalançı kimi
pis sifətlər onu xarakterizə edir. Özü kimi
müstəbid, azad fikrə, azad həyata düşmən
olan əmirin əli ilə bu və digər insana zülm,
işkəncə etməsə gecələr yuxusu gəlmir.
Həciye Cindi Bəkoye Əvanin surətini
Şekspirin Yaqosuna oxşadır. 30 Bəkoe Əvani
tədbirli düşməndir. İnsan psixologiyası ilə
oynayan, insanın ruhi vəziyyətlərindən
əlüstü istifadə edib məqsədə can atan bir
əzazildir. Şərq folklor nümunələrində rast
gəldiyimiz kimi, dastanda əmir Məmin
qarşısında şərt qoyur: üç dəfə şahmatda
Məm əmiri aparsa, Zinə qovuşacaq, yox,
əgər Əmir Məmi üç dəfənin birində udsa:
əmir onu zindana atacaq. İlk oyunda bəxt
Məmə yar olur. Vəziyyət gərginləşir. Əmir
və Bəkoye Əvani onları yaxalamaqda ola
uğursuzluqdan yaxa qurtarmaq üçün çarə
axtarırlar. Fırıldaqda səriştəli Bəko dərhal
çıxılmaz “bataqlıq” yaradır. Əmirə bildirir
ki, Məmin gözlərini qamaşdırmaq gərəkdir:
Zini məclisə çağırıb, onun qarşısında
əyləşdirək. Məm bundan özünü itirib mütləq
uduzar. Əmir tədbiri bəyənir. Bəs Zini
məclisə necə çağırmalı? Bunu da Bəko öz
üzərinə götürür, Zinə deyir ki, guya birinci
və ikinci əldə Məm uduzub, üçüncü dəfə də
uduzsa əmir onu ömürlük zindana atdıracaq.
Zin məclisdə oturmalıdır ki, Məm ona baxıb
ilhamlansın, cürətlənsin, bəlkə oyunda uda.
Zin onun sözlərinə inanıb dediyinə əməl
edir, Nəticədə, Bəkonun fırıldağı ayaq tutur,
Məm zindana düşür.
Dastanda bu bəd əməlin ifadəsi olduqca
inandırıcı verilib. Bəkoye Əvani rola girəndə
az qala oxucu bu adamın əməlinin təmizliyi
xəyalına düşür.
Dastançılar Bəkoye Əvaninin timsalında
şər qüvvələrin, orijinal xarakterli bir
nümayəndəsini dastana gətirmişlər. Həyatda
mənfi xarakterli adamlar var ki, onlar öz
hərəkətlərinin qəbahətini heç cür görə
bilmirlər. Gördükləri fəna işlərə rəğbət donu
geydirirlər. Daha doğrusu, özlərini-özləri

kimi görmürlər. Çünki bu pisliklər onlar
üçün adiləşib, çərçivələnib, Bəkoye Əvani
isə öz dəhşətli əməlini bütün çılpaqlığı ilə
dərk edir. Əməlindən üst-üstə qalanan mənfiliklər, rəzalətlər onu vicdan məhkəməsinə
çəkirmi?-Qətiyyən. Öz qanlı əllərinə baxdıqca iştahası daha da artır.
Axşamlar evinə bir və ya bir neçə qara
daşla qayıdır. Onları bir yerə yığıb əzizləyəəzizləyə saxlayır. Qızı bunun sirrini təkidlə
soruşur. Bəko ürəyini sıxmadan iftixarla
bildirir ki, hər qara daş onun bir qara əməlinin şahididir. ”Kolleksiya” böyüdükcə
Bəkoye Əvani bundan daxili bir güc alır.
Hərdən də Bəkoye Əvani otağının qapı və
pəncərəsini kip bağlayıb, çırağı söndürüb
həmin qara daşları otağın döşəməsinə
səpələyir. Sonra zəhmətlə qaranlıqda iməkləyə-iməkləyə qara daşları yenidən toplayır.
Axırıncı daşı tapana qədər qaranlıqda qan-tər
içində çalışır. Onun üçün hər qara daş bir
insan taleyidir ki, onun əli ilə bədbəxt olub.
Qaranlıqda daşları oynatmaqla onların
ruhunu incidir. Çünki Bəkoye Əvani məkrsiz
yaşaya bilmir. ”Fani dünya”nın gedişatına
qurduğu tələlər bəs deyilmiş kimi “axirət
dünyası”nın işlərinə burun soxur. Dastanın

qəbri üstündə öldürür.
Dastanda şərq xalqlarına, xüsusilə
kürdlərə xas olan qonaqpərvərlikdən və bir
çox başqa adət-ənənələrdən danışılır.
“Kürdlər-müstəsna dərəcədə nəzakətli
xalqdır. Onlar qonağa qarşı hər addımda hörmət və qayğı göstərirlər”. 31 Bu xalqın qonaqpərvərliyi haqqında bir çox tədqiqatçılar,
Kürdüstana gedən səyahətçilər, müxbirlər
ürək dolusu ilə danışıblar. Bu insanpərvərlik
dastanların hamısında müxtəlif şəraitdə,
müxtəlif şəkildə meydana çıxır.
“Məm və Zin”də bu keyfiyyət Qaratajdinin arvadı Pərinin simasında cəmləşdirilib.
Bəzi müəlliflər hətta qadınların ağıllı
daha tədbirli olduğunu göstərirlər. Kürd
etnoqrafiyasının ilk bələdçisi M. M. Bəyazidi deyir ki, kürd qadınları kişilərə nisbətən
daha ağıllı, daha fərasətli və insanpərvər
olurlar. Onlar çox mehriban olurlar, qərib və
yadelliləri həmişə qəbul edirlər. 32
Məmin yad, qərib olduğunu bilən Pəri
onunla axirət bacısı olur. Kürdlər arasında
axirət bacı-qardaş adəti var. Bu mərasim çox
təmtəraqlı şəkildə aparılır. Hər iki tərəf and
içməklə, həyatlarının son anına kimi bir-birinə sadiq qalacaqlarına söz verirlər. Bu adət

sonluğunda belə bir yer var: onun qara fikirlərinin qurbanı olmuş Məm və Zini Bəko son
mənzildə barı rahat uyumağa qoymur.
Əmirin qulağını doldurur ki, Məm və Zin o
dünyada bir-birinə qovuşublar, biz basdırandan sonra ikisi bir qəbirə köçüb eyş-işrət
içində dövran sürürlər. Başqalarının qondarma ağlı ilə oturub duran Əmir nakam
sevgililərin qəbrini açdırır.
Göründüyü kimi, pis əməl Bəkoye
Əvaninin ayrılmaz peşəsidir, idealı və həyatıdır. O təkcə bir nəfərlə qəsd-qərəzliyə
dursa, nə var. Bəkoye Əvani ümumiyyətlə
insanlığın qənimidir. Məhz bu qarı düşmənlə
mübarizədə dastanın müsbət qəhrəmanları
qüdrətli və yenilməz görünürlər. Bəkoye
Əvani kürd dastançısının kamil yaradıcılıq
iqtidarını göstərməklə də əhəmiyyətlidir. Bu
surət ictimai zümrələrin bir-birinə münasibətində, sözün əsl mənasında katalizator rolunu oynayır. Axırıncı əməlinin cəzasından
başqa, əksər “reaksiyalarda” özü sağ-salamat
qurtarır, bütün didişmələri onun barmağının
işarəsi idarə edir.
Bəko heç bir səbəb olmadan Zin ilə
Məmi izləyir. Qəhrəmanlar haqqında hər gün
yeni bir yalan, uydurma yayır. Məm və Zini
nakam qoyan da odur. Axırda xalq qəhrəmanı Qaratajdin Bəkonun törətdiyi
cinayətlərə dözməyib onu Məm və Zinin

indi də kürdlərdə davam edir.
Arvadının Məm ilə bacı-qardaş olmasını
bilən, Qaratajdin Məmeyə qardaş deyə
müraciət edir.
Bəkoe Əvani görür ki, Zin ilə Məm
bağda görüşürlər. Minbir bəhanə ilə əmiri
bağa aparmaq istəyir. Onları bağa tərəf getdiyini görən Pəri tez ev-eşiyinə od vurur.
Nökərlərə deyir: qaçın, haray salın ki,
Qaratajdinin evi yanır. Bununla da Pəri
sevənlərin həyatının xilaskarı olur. Bu, ana
üçün çox baha başa gəlir. İçəridə, beşikdə
uyuyan körpəsini amansız od-alov
içərisindən çıxara bilmir. Pəri öz ana
xoşbəxtliyini Məm və Zinin xoşbəxtliyinə
qurban verən xilaskar qadındır.
Pəri hünərdə və cəsurluqda orijinal bir
surətdir. Evi ilə bərabər körpəsinin yanması
onun qəlbini dağlayır. Ancaq tutduğu işdən
peşiman olmur.
Qonaqpərvərlikdən başqa burada kürd
qadınının tam sərbəstliyini, kişilərlə bərabər
hüquqlu olduğunu görürük. Əgər o ərindən
qorxsa idi, bilsəydi ki, Qaratajdin bunun
üstündə ona söz deyər, əlbəttə, bu yola
qədəm basmazdı.
* * *
Kürdlərin arasında ən çox yayılmış dastanlardan biri də “Siyabənd və Xəce”dir.
Xəce adlı-sanlı yeddi sərkərdə qardaşların

bacısıdır. O, kasıb, lakin igid, gözəl
Siyabəndə vurulur. Xəce “Koroğlu” eposundakı Nigarı xatırladır.
Folklorşünas Vaqif Vəliyev haqlı olaraq
Nigar haqqında söz açaraq belə deyir: “O
başa düşür ki, Koroğlu ilə qoşulub qaçmaq
sadə bir iş deyil, atasının varı, dövləti bir
yana, minlərlə qoşunu, silaha qurşanmış
pəhləvanları var. Odur ki, işin baş tutmaması
onun ölümü ilə nəticələnə bilər. Lakin onu
heç bir şey qorxutmur, o, Koroğluya məktub
yazır, onu sevdiyini bildirir. ”32
Xəce ilə Nigarın arasında oxşarlıq var.
Xəce yeddi varlı, qəhrəman qardaşın bacısı
olmaqla bərabər əmirin oğlu onu sevir. Lakin
o, sərbəst həyat sürmək,öz sevdiyi oğlanla
həyat qurmağı hər şeydən üstün tutur. Nə
qardaşlarının qorxusu, nə əmirin oğlunun
hədəsi Xəcenin əl-ayağına qandal olmur.
Bütün vahimələrin üstündən cəsarətlə keçib.
öz istəyinə doğru gedir.
. . . Xəce eşq yolundan dönməyən, cəngavər bir qızdır. Onun toyu artıq çalınır,
lakin o ümidini kəsmir. Onun ümidi xalqın
ümidi, xalqın arzusudur. O inanır ki,
azadlığa çıxacaq, sevgilisinə qovuşacaqdır.
Bu ümid birdən-birə həqiqətə çevrilir, toy
zamanı Siyabənd gəlir, onu götürüb qaçır.
Lakin onlar həmişəlik xoşbəxtlik tapa
bilmirlər. Çünki dövran onları müzakirəyə
qoymuşdur. Bir tərəfdən yeddi qardaş, o biri
tərəfdən hakim sinfin hiyləgər siyasəti heç
vaxt onların sərbəst nəfəs çəkmələrinə imkan
vermir.
* * *
Mənbəyini tarixi həqiqətlərdən götürmüş
dastanlardan biri də “Dım-dım”dır.
Dastan I Şah Abbasın /1587-1629/
despotizmindən və ən rəzil cinayətlərə
məruz qalan əməkçi xalqın istək və arzusundan bəhs edir.
“Dım-dım”ın ilk mükəmməl tədqiqatçısı
Ordixane Cəlil qeyd edir ki, dastanın əsas
süjeti kürdlərin 1608-1610-cu illərdə İran
Kürdüstanında apardığı mübarizəsi üstündə
qurulmuşdur.
Bu mübarizədə kişilərlə çiyin-çiyinə
vuruşan qadınlar da vardır. Onların bəziləri
silaha əl atıb, dava meydanına atılır, bəziləri
isə qalanı qoruyan qəhrəmanlara ağıllı məsləhətlər verirlər.
Dastanın sonunda qadın şücaəti,
gələcəyin azadlığı uğrunda mübarizə üçün
övlad bəxş edən bir ana təsvir olunur.
“Dım-dım” qalası uğrunda şiddətli döyüş
zamanı qəhrəmanlar, hətta əli silah tutan
qadınlar belə, dava meydanına çıxıb ölümdirim mübarizəsi aparırlar.
Düşmən tərəfindən zəbt edilən qalada
yalnız iki qadın qalır. Qadının biri düşmən
əlinə keçməsin deyə, qalanı partlatmağa
hazırlaşır, o biri qadın isə qalanın, divarı
üstünə çıxır.
Partlayışın zərbi onu uzağa atır. Demə,
qadın hamilə imiş. Sonralar ondan bir oğul
olur. ”Deyirlər indi də bərodast eli, nəslinəcabəti var”. 34
Dastanda xalqın gələcəyə böyük inamı
təbliğ edilir. Həm də real tarixi hadisə xalqın
fantaziyası ilə bağlanır. Bununla bərabər,
dastanın belə bir sonluqla bitməsi onu
göstərir ki, xalq apardığı mübarizənin
gələcəkdə də davam edəcəyi əzmindədir. O,
gələcəyə olan ümidini itirməməklə, ona
edilən haqsızlığın əvəzini alacağına böyük
inam bəsləyir.
Bütün bunları tarixi hadisələr də təsdiq
edir: “Dım-dım” qalasının məğlubiyyətindən
sonra kürd xalqı azadlıq naminə dəfələrlə
mübarizə meydanına atılmışdır.

Ardı var
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Kürd bölmələri Suriya hökuməti
qüvvələrinə hücum edib

Suriyanın
şimal-şərqində
yerləşən
Qamışlı
şəhərində kürd bölmələri hökumət qüvvələrinə qəfil
hücum ediblər. SalamNews Suriya mətbuatına istinadla
xəbər verir ki, separatçı qüvvələrin hücumu nəticəsində
Suriya Ordusuna tabe olan "Milli Müdafiə Bölmələri"nin
11 üzvü həlak olub.

Hücum nəticəsində 20-ə yaxın əsgərin yaralandığı
deyilir.
Qeyd edək ki, Suriyada şimal-şərqində kürd
bölmələrinin nəzarətində qalan Qamışlı və Həsəka
şəhərlərində Suriya Ordusu qüvvələri də var. Onlar bəzi
rayonlarda nəzarəti hələ də öz əllərində saxlayırlar.
Həsəka əyalətinin inzibati mərkəzi Həsəkada və
eləcə də Qamışlı şəhərində bir neçə rayon, kvartallar və
bir hava limanı istisna olmaqla Fərat çayının bütün şərq
hissəsi ABŞ-ın dəstək verdiyi separatçı kürd
bölmələrinin nəzarətindədir.
SalamNews

İranda 3 kürd gənci edam edildi
Edam qərarlarını dayandırmaq üçün keçirilən bir çox
beynəlxalq kampaniyalara baxmayaraq, İranda 3 kürd Ramin Hüseyn Pənahi, Zanyar Muradi və onun qohumu
Lukman Muradi edam edilib. Axar.az xəbər verir ki, bu
barədə məlumatı Ramin Hüseynin qardaşı Emcəd
Hüseyn Pənahi Tvitter hesabında yayıb. Məlumatı edam
edilən Ramin Hüseynin vəkili də təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, 24 yaşlı Ramin Hüseyn Pənahi 2017ci il iyunun 23-də yaralı halda həbs edilmişdi. O, 2018-ci
ilin yanvar ayında Allaha qarşı çıxmaqda, silahlı təşkilata üzv və dövlətə qarşı silahlı üsyan təşkil etməkdə
günahlandırılaraq həbs edilmişdi.
Axar.az
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İran İraqda kürd partiyasının
qərargahına raket zərbəsi endirib
İran İnqilab Keşikçiləri Korpusu
(Sepah) öz ərazilərindən İraqın
şimal şərqində Koy Sancak
yaşayış məntəqəsində yerləşən
"İran Kürdüstanı Demokratik Partiyası"nın Mənzil Qərargahına
raket hücumu həyata keçiriblər.
FaktXeber.com-un Directorate4-ə
istinadla məlumatına görə hücum
333 mm-lik "Fəcr-5C" Yaylım Atəşli
Raket Sistemindən həyata keçirilib.
Hədəfi təyin etmək üçün "Mühacir6" PUA-larından istifadə olunub.
Raketlər hədəfin 180 km-də yerləşən Urmiyədən atılıb. Bildirilir ki,
atılan raketlərdən 5-i də hədəfə
dəyib. Məlumata görə, nəticədə azı
9 nəfər ölüb, 40-a yaxın insan isə
yaralanıb.
Yaralılar arasında partiyanın
sədr müavini Xalid Əzizli də var.
Qeyd edək ki, 3 il öncə yenidən
fəaliyyətə başlayan İKPD üzvləri
başqa terrorçu kürd qruplaşmaları
ilə birlikdə İranla sərhəddə
sərhədçilərə
hücumlar təşkil
edirlər. Partiyanın əsas hədəfi
Kürdüstan dövləti yaratmaqdır.
Bir müddət əvvəl kürd terrorçular 20 il öncə Tehran və İKDP
arasında bağlanan atəşkəs barədə
razılığı pozaraq İran ərazisində bir
neçə hücum həyata keçirmişdilər.
Sepah həmçinin bəyan edib ki,
Kürdüstan əyalətinin Kamyaran

şəhərində qonşu dövlətdən gələn
qruplaşmanın 6 üzvü məhv edilib.
Digər silahlılar qaça biliblər.
Sepah həmçinin bildirib ki,
avqustun sonlarında elə həmin
əyalətdə əcnəbi terrorçular məhv
edilib. Həmin vaxt 2 terrorçu
öldürülmüş,
biri
isə
girov
götürülmüşdü. Avqustun ortalarında ölkə kəşfiyyatı Kermanşahda 12
terrorçunu həbs eləmişdi. Terrorçu-

lardan çoxlu sayda silah və nağd
pul müsadirə edilmişdi.
Bundan başqa Qərbi Azərbaycan əyalətində
İran silahlı
qüvvələri 2 pusqu quraraq xaricdən gələn terrorçuları məhv
etmişdi. Bu əməliyyatların əksəriyyəti kürd terrorçuların İranın
Merivan şəhərində sərhədçilərə
hücumuna cavab olaraq həyata
keçirilib.
FaktXeber.com

3-cü Dünya Savaşını 'Kürd Sorunu' Çıkaracak
Kürd sorunu diye tabir edilen ve
içeriği isteyenin istediği yere çektiği
hayli baş ağrısı yapan sorunun
belki de bir yanı hep tartışıla geldi.
Neymiş efendim bu yan, kürd
sorunu iç mesele mi dış mesele
mi? Türkiye'nin en reytingli tv ve
radyolarında, bildiğimiz hakikaten
o kelli felli, koca göbüşlü adamlar
bizi 'uyutana kadar' anlatırlardı. Ne
yalan söyleyeyim, ben asla onlarin
o bir adet Fransız parmağı, bir
çanta alman markı, bir gemi yüklük
rus silah kuryesi, başında 'büyük'
getirilerek hayali ülkeler kuran ve
çarpıcılığını bir gömlek daha
çarpan mezkur yorumcular en son
gelip de, inançlı inançsız, 'ummet
kardeşliği'nde buluştuklarında 3
saat boyunca ördükleri o senaryolar tam bir muamma deryasına
dönerdi. Şimdi ise size ben şunu

üzülerek söylüyorum ki arkadaşlar
Kürd sorunu bir yerel mesele değil,
bilakis, dünyanın geleceğini tehdit
eden yutucu bir canavar mesele.
Nasıl mı? Şöyle ki azizim, bahsi
geçen sorun aslında Suriye, Irak,
İran ve Türkiye'nin baş belası
sorunu. 4 ülke de bölünme korkusunun oluşturduğu kızgın ivme ile
çeşitli akıl sınırlarını zorlayan adımlar attı/ıyorlar. İş gelip de Suriye
bataklığından komşu ülkelere
seslenince olanlar oldu. Adı geçen
ülkeler kendi primer meselesi gibi
olaya yaklaştı ve ciddiye aldı. Kanlı
canlı roller oynadı ve bataklık daha
da içinden çıkılmaz bir berbat hal
aldı. Şimdi İdlip için savaş çanları
çalarken, insani dramlar bir yana,
eski(aslında hep yeni) hesap kitaplar da ayyuka çıktı. Başından beri
3. Dunya Savaşı diye tutturan

adamlar/evet o kelli felli dayıların ta
kendisi/ nedense dut yemiş bülbüle
döndüler ne zamanki iş ciddiye binince. Ama korkular mukadderatı
ancak erkene çeken bir kara deliktir,
yazık ki.
Kürd korkusu akıl almaz işler
yaptırdı herkese. Hepimize. Bana,
sana, ona..
Şimdi Idlip'te, o
küçücük yerde, kıyamet senaryoları tekrardan kaleme alınırken,
dünyanın tüm güçleri oraya güç
yığarken, var olan ihtimaller belki
de gerçeğe hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Evet, 3. Dünya Savaş'ı
ihtimali başından beri hiç bu kadar
korkutucu ve gerçekçi olmamıştı.
Bunun da altında, hafifçe eşelenirse, Kürd sorunu kabak gibi
tezahür edecektir. Inşaallah bu
sorun çözülür de biz de, dünya da
kurtulur!
basnews.com

Basra’da gösteriler sürüyor: Abadi’nin istifası isteniyor
Basra’da 3 Eylül’de yeniden artan ve
radikalleşen gösteriler sokağa çıkma
yasağına rağmen sürerken, Bağdat’ın
bazı kenar mahallelerinde de gösteriler
başladı. İran’ın Basra Başkonsolosluğunun yakılması da iki ülke arasında gerilime sebep oldu.
Irak’ın petrol zengini Basra kentinde 8
Temmuz’da başlayan gösteriler 3 Eylül’den itibaren yeniden kitlesel bir şekilde
başladı. Irak hükümetinin sokağa çıkma
yasağı ilan etmesine rağmen gösteriler
devam ediyor. Sokağa çıkma yasağından
ötürü bu kez gösteriler daha çok gece
yapılmaya başlandı. Cumartesi gün boyu
ve Basra halkı sabaha kadar sokaklardaydı. Cumartesi gece yapılan gösterilerde Irak Güvenlik Güçlerinin silah kullanması sonucu iki gösterici daha yaşamını
yitirdi, 35 gösterici de yaralandı. Olayların
bu şekilde devam etmesi durumunda çok
sayıda kişinin kenti terk etmesi tahmin
ediliyor.

8 Temmuz’da başlayan gösteriler kısa
süre içinde Necef, Kerbela, Nasıriyê,
Mussena başta olmak üzere birçok kente
yayılmıştı. Gösteriler son günlerde Bağdat’ın bazı kenar mahallelerine yansıdı.
TAHRAN: GEREKLİ UYARI YAPILDI
Basra’daki gösteriler İran ile Irak
arasında gerilime de sebep oldu. Gösterilerde İran Başkonsolosluk binasının
ateşe verilmesinden ötürü İran, dün
Irak'ın Tahran Büyükelçisi Racih Sabır
Ubud el-Musevi'yi Dışişleri Bakanlığı'na
çağırdı. Irak Tahran Büyükelçisinin İran
Dışişleri Bakanlığına çağrılması ve
görüşmeye ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Behram Kasımi bir yazılı açıklama yaptı. Kasımi, Irak güvenlik güçlerinin
Başkonsolosluk
binasını
korumada
"ihmalkâr" davrandıklarını ifade ederek,
İran'ın "şiddetli itirazlarını" Büyükelçi
Musevi'ye ilettiğini aktardı.
Konuya ilişkin bir açıklama da Iran
Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi’den

geldi. Caferi, İran’ın Basra konsolosluğuna yapılan saldırıdan dolayı üzüntülerini
bildirerek, tüm ülkelerle ilişkilerin korunmasının milli bir görev olduğunu ve diplomatik mekanların korunması gerektiğini
vurguladı.
Öte yandan dün geceki gösterilerde
bazı kişiler ABD’nin Basra’daki konsolosluğuna girmek istedi. Güvenlik güçleri göstericileri ABD konsolosluğuna

girmelerini engelledi.
ABADİ’NİN İSTİFASINI
İSTEYENLER ARTTI
Basra’da yaşanan işsizlik, elektrik ve su
sorununa şu ana kadar bir çözüm
üretmediği için Başbakan Haydar Abadi tepkilerin odağı oldu. Fetih, Sariun ve Heşdi
Şabi güçlerinden Esayib el Hak grubu
tarafından yapılan açıklamalarla Abadi’nin
istifa etmesi istendi.
anfturkce.com
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KDP’den ‘şiddetle
kınıyoruz’ açıklaması
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Doğu Kürdistanlı
(Rojhılat) Kürdistan Demokrat Partisi’nin (HDK) Erbil’in
Koye ilçesindeki karargahına yönelik saldırıyı şiddetle
kınadığını belirtti.

KDP’den yapılan açıklamada, “Bugün öğleden önce
HDK ve Kürdistan Demokrat Partisi-İran’ın (KDP-İ)
Koye’deki kampları, İran İslam Cumhuriyeti tarafından
bombalandı. Kürdistan Parlamentosu’ndaki KDP grubu
olarak, söz konusu saldırıları şiddetli kınıyoruz. Bu
saldırılarla, hem uluslararası yasalar hem de Kürdistan
Bölgesi’nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının ihlal
edilmiştir” dendi.
PeyamaKurd

'ABD, Suriye'ye yeni bir ordu yolladı'
Pentagon kaynaklarına dayandırdığıbir haberinde Fox
News, ABD Savunma Bakanlığı'nın Suriye'nin güneydoğusundaki koalisyon güçlerinin kontrolündeki El Tanf
üssüne yüzlerce deniz piyadesinden oluşan ek bir birlik
gönderdiğini yazdı.

Rusya'nın orada saklanan militanların saldırı hazırlığı
yaptığı uyarısıyla bağlantılı olarak, Washington'un
bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiği vurgulanıyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)
sözcüsü William Urban'ın sözlerine yer veren Fox News
şunları yazdı, "ABD, Rusya, Suriye hükümeti veya iç
savaşta Suriye'yi destekleyebilecek başka bir grupla herhangi bir çatışma istemiyor."
PeyamaKurd

ENKS: "İran tüm yasaları çiğnedi"
İran’ın, Erbil’in Koye ilçesinde Kürdistan Demokrat
Partisi’nin (HDK) ile Kürdistan Demokrat Partisi-İran
(PDK-İ) karargahlarına yönelik saldırıları ve 3 Kürt’ü idam
etmesine yönelik Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS),
kınama mesajı yayınladı.
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Aydın Dere’nin “Kırık Sesler” Kitabı Çıktı
Yıllardır yerli ve yabancı birçok
gazete ve dergilerde yazan gazeteci
– yazar Aydın Dere'nin KIRIK
SESLER kitabı artık piyasada.
Dere'nin kitabı Ozan Yayıncılıktan
çıktı.
Edebiyatta deneme türü olan
KIRIK SESLER kitabı, 28 edebi denemeden oluşuyor. Ayrıca denemelerden ikisi ödül almış. Güncelliğini
yitirmeyecek edebi ve felsefik aforizmalardan oluşan kitabın özsözünde
yazar ve editör Necmettin Yalçınkaya
şu değerlendirmeyi yapıyor.
"Aydın Dere, yazar, şair, gazeteci,
ressam televizyon programcısı...
On parmağında on marifeti olan,
sürgün yaşadığı için sanatsal çalışmalarında kavrulmuş toprağın suya
hasreti gibi o da yurduna hasretini
estetik ve edebi bir haz ile işlemiş.
Yazarın, toplumları uygarlığa ulaştırmanın bir yolunun da sanat olduğu
bilinci ve sorumluluğu ile yazdığını
göreceksiniz. Sözleri yüreğinin en derinlerinden kopup gelirken düşündüren ve duygulandıran damıtık
yazılarından anlaşılıyor. Her cümlesi
bir şiir gibi içli ve derindir. Anlatımları
lirik, destansı, dengbejlerin dilinde
ağıt, sürüsünü otlatan bir çobanın
kavalında dağlarda yankılanan bir
kılam gibidir." Kitaba dair diğer bir
değerlendirmeyi yapımcı, yazar ve
yönetmen Hakan Gürer şöyle diyor:
"Elinizdeki kitabı okuyunca fark edeceksiniz ki mısralar hem size hem de
büyük bir kalabalığa konuşmaktadır...
Öykü ve denemelerin harmonisiyle oluşmuş bu çalışmanın her biri
anlaşılması kolay, yazılması zor
duygulardan damıtılmıştır. Yazarın;
yazarken yaşadığı dünyanın dışına
çıktığını görüyorsunuz. Okurken,
dışına
çıkılmış
bu
yaşamın
gürültüsüz ama büyük bir haykırış
olduğunu duyumsayacaksınız. Şiirsel

imgelerle örülmüş mısraların aforizmaları derin ve yaşadığı çağa tanıklık
eden türdendir.
Okuduklarınız sizi yaşadığınız
anın ve binlerce yıllık tarihin

Aydın Dere Muş Varto'da dünyaya
geldi. 1984 yılında İsviçre'ye yerleşti
ve eğitimini burada sürdürdü. Fransız
dili ardından resim ve tiyatro eğitimi
aldı. 90'lı yıllarda Yeni Ülke, Gündem,

meridyeninde mistik yolculuklara
çıkaracak. Bu yolculukta, haritalar
üzerinde bulunmayan, yasaklı
ülkesini arayan, kayıp bir gezginle
buluşacaksınız.
Yasaklanmış
anadili ve bunun karşısında çaresiz
kalan bir dil ile atalarının yitik
mezarlarını arayan bir arkeologla,
tanrıları dahi ağlatan yıkık Sur'da,
katledilen kadınlarla, özlenen anayla, düşlenen bir ülke ile derin
acılarla, kil tabletlere bir halkın
acısını yazan bir yazarla karşılaşacaksınız... İşte o vakit ölümsüzlüğün sırrının, yazının icadıyla
bulunduğunu anlayacaksınız..."
AYDIN DERE KİMDİR?
kirik sesler1Gazeteci – yazar

Özgür
Politika
ve
İsviçre
gazetelerinde, Berfin, Güney ve
birçok dergide yazdı. Cenevre
Belediyesi Edebiyat Etkinlikleri organizatörlüğünün yanı sıra TV programları yaptı, resim sergileri açtı.
"Ağlayan Toprak" adlı şiir kitabı yayınlandı. İki yıl üst üste şiir ve deneme
dalında Hüseyin Çelebi 13. ve 14.
Edebiyat ödüllerini ve Diyarbakır
Eğitim Sen Edebiyat Ödülünü aldı.
Hükümet Dışı Örgütleri (ONG) adına,
bağımsız
gazeteci-araştırmacı
sıfatıyla Birleşmiş Milletler'de (BM)
Ortadoğu'nun siyasal sorunları ve
insan haklarını içeren konuşmalar
yapmakta.
Ortadoğu Haber

İdlib için Pentagon'un kendi planı hazır
Washington’un İdlib’deki terör yanlılarıyla mücadele
için kendi planını önermeye hazır olduğunu dile getiren
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford,
bölgede kayıp vermeden operasyonu bitirebileceklerini
belirtti. Dunford'un konuşmalarına yönelik ABD Savunma
Bakanlığı'nın (Pentagon) yayınladığı açıklamada, “ABD’li
askeri yetkililer, İdlib'de terörle mücadele operasyonlarını,
alışılagelen büyük bir harekâttan daha etkili bir şekilde
sürdürmenin bir yöntemi olduğuna inanıyor. Başkan (Dunford), ABD’nin işbirliğini değil, Amerikan kuvvetlerinin ve
araçlarının teröristlerin kentsel ortamda dahi saptanması
ve sivillerin arasında minimum kayıplarla imha edilmesi
için kullanılmasını kastettiğini belirtiyor” ifadesine yer verildi. ABD Savunma Bakanlığı ayrıca, ordunun değerlendirmelerine göre Suriye’nin diğer bölgelerindeki şiddet-

ten kaçan ‘yüzbinlerce kişinin arasında gizlenmek’ için
yaklaşık 20-30 bin terör yanlısının İdlib’e girdiği bilgisini de
vurguladı.
PeyamaKurd

"Neden Kürdistan Bayrağı'nın önünde
saygı duruşunda bulundun" polemiği

ENKS yazılı açıklamada, “İran, terörü tüm yönleri ve
şekilleriyle yaymaya devam ediyor. İran, 3 Kürt gencini
idam ederek, dünyadaki tüm insan hakları kuruluşlarının
talebini reddetti ve insan hakların dair tüm yasaları çiğnedi” denildi.
Bölgedeki savaşların sebebinin İran olduğunu vurgulayan ENKS, yapılan saldırıyı kınayarak, “İran, içişlerine
karışmak suretiyle, bölgedeki ülkeleri savaşa sokup söz
konusu ülkelerin tüm zenginliklerini yok etmiştir. İran, Kürt
halkının iradesini kıramaz. Kürtler bu tür saldırılarla meşru
haklarını elde etme çabasından vazgeçmez. Her iki partiye ve şehit ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar
diliyoruz. Uluslarası toplumu teröre karşı durmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.
PeyamaKurd

İran Parlamentosu’ndaki oturumda Urmiye Milletvekili Nadir Qazipur,
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i
Celal Talabani’nin cenaze töreninde
Kürdistan bayrağına sarılı tabutun
önünde saygı duruşunda bulunduğu
için polemik yarattı. Qazipur, Zarif’i
Kürdistan’ın bağımsızlık referandu-

muna destek verenlerin bulunduğu
bir ortamda Kürdistan bayrağı
önünde saygı duruşunda bulunmakla
İran’ın muhaliflerine göre hareket
etmekle suçladı. Cevad Zarif ise, Kendisinin Talabani’nin cenaze törenine
İran Devrim Muhafızları, Kudüs Gücü
ve İran Yüksek Güvenlik Konseyi’nin

bilgisi ve desteğiyle katıldığını
belirterek, “Biz Kürdistan referandumuna karşıydık. Cenaze töreninde de
bağımsızlık referandumuna karşı olanlar vardı” ifadelerini kullandı. Zarif,
bayrağın tabuta konulması meselesinde Başkan Barzani ve KDP’yi
eleştirerek, “Barzani’yi destekleyenler
bu meseleyi fırsata çevirdi ve olayı
lehlerine döndürdüler. Bayrağı tabuta
Barzani’yi destekleyenler koydu” dedi.
Zarif, referandum konusunda da
Başkan
Barzani’yi
eleştirerek,
“cenaze merasimi referanduma
yakın bir bir tarihti. Her ne kadar
Sayın Barzani hata yapıp referandumu yaptıysa İran, Kürt kardeşlerinin
yanında yer aldı. İlişkilerimiz Kürt
kardeşlerimizle güçlü bir şekilde
devam edecek” dedi. PeyamaKurd
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Derhêner, lîstikvan û senarîstê
Kurd Yilmaz Guney di sala 34emîn a
wefata xwe da tê bibîranîn. Guney di
sala 1937an da li Yenîceya gundê
Edeneyê hat dinyayê.

Dibistana seretayî û lîse li
Edeneyê xwend. Ji destpêka salên
lîseyê pê va ji bo xercaniya xwe derxe
di karên curbecur da xebatî. Di
heman demê da nivîsên wî di kovar û
rojnameyên herêmî da hatin
weşandin. Di şirketên And Fîlm û
Kemal Fîlmê da xebitî.
Guney di sala 1956an da ket
Fakulteya Hiqûqê ya Zanîngeha
Enqereyê, di sala 1957an jê derket û
qeyda xwe li Fakulteya Îqtisadê ya
Zanîngeha Stenbolê çêkir.
Yilmaz Guney di sala 1959an da
senaryoya fîlmên "Zarokên Vî Welatî
(Bu Vatanin Çocuklari)" û "Aska Sor
(Alageyîk)"ê çêkir û di kadroya lîstikvanan da cih girt. Guney bi hinceta ku
di kovara On Uçê da di çîrokekê da
propagandaya komunîzmê kiriye, hat
darizandin û di sala 1961an da 18 sal
cezayê hebsê danê. Ji ber ku 8
mehan ew sirgûnî Konyayê kirin,
navber da perwerdeya xwe.
Bi Nebahat Çehreyê ra zewicî û di
sala 1966an da derhêneriya fîlma
xwe ya ewil a bi navê "Hesp Jin Çek
(At Avrat Silah)"ê kir. Bi fîlma "Seyît

Han" va di Mihrîcana Adana Altin
Kozayê da xelata "Lîstikvanê Mêr yê
Herî Baş" hilda. Derhênerê serkeftî di
sala 1968an da Çêkeriya Fîlman a
Guneyê ava kir û di heman salê da bi

navê "Guney"ê kovar derxist û tê da
fikrên xwe yên ser sînema û hunerê û
helbest û çîrokên xwe weşand.
Fîlma wî ya bi navê "Hêvî (Umut)"
di Mihrîcana Adana Altin Kozayê ya
sala 1970yî da xelatên "Senaryoya
Herî Baş" û "Lîstikvanê Mêr yê Herî
Baş" hilda. Guney heman salê bi
Fatoş Suleymangîlê ra zewicî.
Bi fîlmên xwe yên "Zêmar (Agit)",
"Êş (Aci)" û "Kesên Bêhêvî (Umutsuzlar)"ê va di Mihrîcana Adana Altin
Kozayê ya sala 1971î da xelatên
Fîlma Herî Baş, Derhênerê Herî Baş,
Lîstikvana Jin a Herî Baş, Listikvanê
Mêr yê Herî Baş, Derhêneriya Dîmenan a Herî Baş, Senaryoya Herî Baş
û Muzîka Fîlmê ya Herî Baş hilda.
Guney piştî muxtiraya 12ê Adarê
ji bo 3 mehan sirgûnî Nevşehîrê bû û
paşê 10 sal cezayê hebsê danê.
Bi efûya giştî ya sala 1974an va ji
hebsê derket û ew sal fîlma "Heval
(Arkadaş)"ê temam kir.
Bi romana xwe ya "Bi Stûxarî
Mirin (Boynu Bukuk Olduler) va Xelata Romanê ya Orhan Kemal qezenc
kir. Dema kişandina fîlma "Endîşe"yê

da bi sûcdariya cinayetê va hat girtin
û piştî 5 salên girtîgehê ji Girtîgeha
Nîvekirî ya Ispartayê firar kir û revî
Fransayê. Zekî Okten fîlma wî ya bi
navê "Kerî (Suru)"yê ku senaryo di
girtîgehê da nivîsî, kişand.
Fîlma wî ya Yolê di Festîvala
Fîlma Cannesê ya 1982yan da xelata
Palmiyeya Zêr hilda. Di sala 1982yan
da ji welatîbûna Tirkiyeyê hat derxistin. Di sala 1983yan da fîlma "Dîwar
(Duvar)"ê kişand û ev fîlm di Festîvala Fîlma Cannesê ya 1984yan da ji
bo "Xelata Taybet a Juriyê" namzed
hat nîşandan.
Guney 12 salê jiyana xwe di
hebsê da derbas kir û derhêneriya
fîlmên "Hesp Jin Çek (At Avrat
Silah)", "Seyyit Han", "Pire Nuri",
"Merivekî Nebedew (Bir Çirkin
Adam)", "Hêvî (Umut)", "Îbret",
"Zêmar (Agit)", "Heval (Arkadaş)",
"Kerî (Suru)"yê kir û senaryoyên
fîlmên "Evîna Mezin ya Karacaoglan
(Karacaoğlan'ın Kara Sevdası)",
"Aska Sor (Ala Geyik)", "Zarokên Vî
Welatî (Bu Vatanin Çocuklari)",
"Koçero", "Zeybekê Bixencer (Kamalı
Zeybek)", "Qralê Qralan (Krallar
Krali)", "Vegera Şêran (Aslanlarin
Donuşu", "Zagona Sînoran (Hudutlarin Kanunu)", "Qralê Nebedew Efû
Nake (Çirkin Kral Affetmez)", "Gurên
Birçî (Aç Kurtlar)", "Kesên Bêhêvî
(Umutsuzlar)", "Baba", "Kirêt û Wêrek
(Çirkin ve Cesur)", "Neyar (Duşman)", "Rê (Yol)" û "Dîwar (Duvar)"ê
nivîsandin. Guney di 114 fîlman da
leyîst, derhêneriya 26 fîlman kir, çêkeriya 15 fîlman kir û di 64 fîlman da jî
wek senarîst cih girt.
Hunermend salên xwe yên dawîn
li Parîsê derbas kirin û di 9ê Îlona
1984an da ji ber penceşêra mehdeyê
li Fransayê mir û li Parîsê di Goristana Pere Lachaiseyê da hat
definkirin. Piştî mirina wî "Weqfa Yilmaz Guney" hat avakirin û weqf bi
pêşengiya Fatoş Guneya jina wî ji bo
parastin û weşandina berhemên wî
xebatan dimeşîne.
PeyamaKurd

Ji Evîna Rojên Kevin: Tifik, Bixêrîk û Ardiwê Malê

K
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Di wî heyamê zaroktiyê de jî, xwarina her malekê di gund de li ser agirê
tifika ku di hundirê malê de hebû,
dihat çêkirin. Di her malekê de tifik
hebû. Ew tifik di qorzîkek hêwana
malê de bû. Di ser re, bixêrîk ber bi
jor ve dirêj dibû, agir di tifêkê de dihat
dadan û dûyê wê di bixêrîkê re bi ser
xanî diket.. Li ser xanî, nîvcerek li ser
devê bixêrîkê dihat danîn, dûyê tifkê

têre ber bi asman re bilind dibû.. Tev
xwarinên malê li ser wê tifikê dihatin
çêkirin, hem jî hundirê malê bi tîna wî
agirê tifikê dihat gerimkirin.. Zivistanan xelkên malê li dor wê tifikê
rûdiniştin, dibûn xelek û xwe bi tîna
agirê wê gerim dikirin..
Ardiwê tifikê bêtir tepik bûn, digel
bişkulên sewalan yên ziwa û eger
êzing û qurmên dara an şax û paxên
mêwên tirî yên ziwa hebana, ew jî ji
agirê tifikê re bikar tanîn.. Belê her
ardiwê tifikê bêtir tepik bûn.
Sebaretî tepikan û ardiwê tifikê; di
havînê de keç û jinên her malekê
ardiwê xwe yê zivistanî ji tepikan
amade dikirin. Ew tepik ji pîsiyê
sewala, dewara û hin qirş û qalan
çêdikirin. Keç û jinan ew pîsî ji mexelên pez û ser bênderan kom dikirin,
li cihekî taybet têkilî hev dikirin û baş
bi lingên xwe distran, paşê ji wê
ceblê, bi tareke bêjingê an bi destan
qalib dikirin, ta ku formek gulover distandin, ew form navê (TEPIK)ê lê

Balafirên rejîmê li nexweşxanê dixin
Helîkoptera artêşa Sûriyê li başûrê Îdlîbê li gundê Hasê li
nexwexana bi navê “Nebza Jijanê” bi bombeyên varêlê lê dan û
di encamê de 18 sîvîl jiyana xwe ji dest dan. Rûsya û rejîma
Sûriyê, do di temamê rojê de bi balafir û helîkopteran li başûrê
Îdlîbê li navçeya Marratinnumanê, li beldeya Habitê, li gundên
Sirce, Huweyin, Abidîn û El Hulubbe û li bakûrê Hamayê li
navçeya Latamneyê dan. Di van deveran de hemû muxalifên
Sûriyê hene.
PeyamaKurd

dihat kirin. Ew tepik li ber tava rokê
dihiştin ta ku ziwa dibûn, ji nû ve rêz
bi rêz li ser hev datanîn, dibûn wek
koxikekê, ji wê koxika tepikan re
(KOZÎDAN) dihat gotin. Dora gundê
me tije kozîdan bûn.
Di orta payîzê de, berî ku payîzxêr
biketa û baran bibarya, xwediyên wan
kozîdanan tepikên kozîdanên xwe ji
ser bênderan dikişandin cihekî bi
sitar, ji tirsa baranê û şilbûnê. Di zivistanî de ew tepik ji bo agirê tifikên xwe
bikar tanîn. Digel ku gelek caran jî
nanê sêlê, li ser sêla ku li ser sê
kuçan dihat danîn û bi agirê qirş û
qalan, nanê xwe dipijandin, savarê
xwe jî di niqrîkê de, li ser sê kuçan bi
agirê dar û berên hişk dikelandin..
Vê paşiyê paporên (Prîmos) derketin. Ew papor li ser donê gazê û pifdanê vêdiketin. Bi derketina paporan
re hin bi hin tifik û bixêrîk ji malan
hatin hilanîn û kozîdan ji ser bênderên gund nebedî bûn.
Qamişlo, 5/9/2018

bi alîkariya Esed xeta dike

Serokwezîrê berê yê Sûriyê Riyad Hîcab ragihand ku dê
Rûsya fêm bike ku alîkariya dide Beşer Esed xeta ye.

Koordînatorê giştî yê grûbên muxalifên Sûriyê Riyad
Hîcab di hevpeyvîna ku di televizyona El Cezîre de kir û
hem di ser hesabê xwe yê Twiterê de weşand weha got:
“Rûsya zû an dereng wê fêm bike ku Beşer Esed vê
alîkariyê heq nekiriye û bi vê desteka ku dide Esed, dê fêm
bike ku xeta dike. Di holê de li pey hev binkeftin hene. Rejîm
tenê mafên xwe diparêze welew di eleyhiya xelkê wî de be
jî. Her diçe halê rejîmê xerab dibe.” Hîcab behsa baregeha
artêşa Sûriyê kir û got ku baregeh bixwe di bin hîmaya
Rûsya de ye ji ber ku hêza rejîmê nemaye. Di nava mîlîs û
artêşê de astengî hene û rejîm heya niha 40 zabitên
pilebilind ku di asta bilind de wezîfe dikirin, ji aliyê rejîmê de
hatine kuştin.
PeyamaKurd

Ergil: “Tirkiye ji tirsa
Kurdan xilas nebû!”
Siyasetzanê Tirk Prof. Dr. Dogu Ergil li ser rewşa Idlibê,
pêşeroja Sûriyê û rewşa Kurdan ji çapemeniya Kurdî re
axivî û got ku Tirkiye ji destketiyên Kurdan yên li Sûriyê tir-

siya û got ku ev destketî wê Tirkiyê parçe bikin. Ergil got ku
Tirkiyê aqilê xwe û ruhê xwe ji vê tirsê paqij nekir. Siyasetzanê Tirk Prof. Dr. Dogu Ergil li ser rewşa Idlibê, pêşeroja
Sûriyê û rewşa Kurdan ji çapemeniya Kurdî re axivî û daxuyaniyên girîng dan. Ergil wiha dewam kir: “Tirkiye Otonoma
ku wê Kurd bi dest bixin, ji xwe re wekî tehdîd dibîne. Rêvebiriya Tirkiyê û gelê wê jî wilo difikire ku Kurd li derveyî
Tirkiyê jî dewletekê ava bikin, taliyê ew ê Tirkiyê jî parçe
bike. Ergil got ku tu pirsgirêka Tirkiyê bi rêvebiriya Sûriyê re
nîn e. Lê heke li Sûriyê Herêma Kurdan ya Otonom were
avakirin, Tirkiyê wê li dijî vê yekê derkeve. Tirsa mezin ya
Tirkiyê ew e ku destketiyên Kurdan wê bandorê li ser Tirkiyê
bikin û Taliyê jî wê Tirkiyê parçe bikin. Tirkiyê aqilê xwe û
ruhê xwe ji vê tirsê paqij nekir.
PeyamaKurd

Li Îdlib û Hemayê
êrîşên esmanî didomin
Li Sûriyeyê rejima Beşşar Esed û piştgirê wê Rûsya li
Îdlib û Hemayê êrîşên esmanî didomînin. Li gor agahiyên

çavkaniyên herêmî jetên Rûsya û rejima Esed û firokeyên
rejimê serê sibê li başûrê Îdlibê êrîşî navçeya Marratinnuman, bajaroka Habîtê, gundên Sîrce, Huweyîn, Abidîn û El
Hulubbeyê û li navçeya Latamneya ku dikeve bakurê
Hemayê êrîşî cih û warên sivîlan û mixalifên eskerî kirin.
Li Xan Şêxûna navçeya Îdlibê jî êrîşî navendeke parastina sivîl kirin. Midûrê Parastina Sivîl Mistefa Hac Ûsiv daxuyanî da û wiha got, "Ji serê sibê pê va êrîşên esmanî tên
kirin û li Abidînê 4 û li gundê El Hulubbeyê kesek, bi tevahî
5 sivîl hatin kuştin, 7 sivîl birîndar bûn." "Ji aliyekî din va
rayedarên çavdêriya balafiran a mixalifan der heqê êrîşan
da li ser medyaya civakî daxuyanî dan û wiha gotin, "Ji
baregeha eskerî ya Himeymîmê 3 firokeyên Rûsyayê û 2
firokeyên rejima Ese rabûn û êrîşî sivîl û mixalifên li başûrê
Hema û Îdlibê kirin.
PeyamaKurd
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Di Tebaxa 2018an de li Kurdistanê û li derveyî Kurdistanê
salvegera damezrandina 72
saliya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDKê) hat pîroz kirin.
Di hemandem de bi mîlyonan
kurdan li ser medya ya civakî ji
bona salvegera damezrandina
PDKê peyamên pîrozbayiyê
belav kirin.
PDK’Ê Û SEROK
MESÛD BARZANÎ…
Di
civînên
pîrozkirina
damezrandina PDKê de û di
peyamên medya ya civakî de di
derheqê
dîrok,
çîrokên
damezrandina û serkeftiyên
PDKê de xalên gelek balkêş û
fikrên hêja hatin ser zimên.
Di van civînan de axevtina
Serok Mesûd Barzanî ji hemû
axevtinan balkêştir û naverokdagirtîtir bû.
Lewra roja ku PDKê hat
damezrandin, Serok Mesûd
Barzanî jî hat dinyayê. Ew, bi
xebat û têkoşîna PDKê re mezin
bû. Di çanda siyasî û civakî ya
PDKê de têgihîşt. Di PDKê de bû
endam. Ji komîteyên gundan
berbi jor berpirsiyariya xwe pêş
xist, bû berpirsiyarê partiyê
bilind.
Serok Mesûd Barzanî , di 16
saliya
xwe
de
de
bû
pêşmergeyekî gelek çalak û
zîrek. Di van deman de li hemberî dîktatorî û rejîma Baasê ket
nav gelek şerên dijwar. di wan
şeran de gelek serkeftî bû.
Loma jî ji aliyê berpirsiyarên
partiyê û serokpêşmergeyan ve
gelek teqdîr qezenç kir.
Serok Mesûd Barzanî, ji bona
ku kurê Serok Mele Mistefa
Barzanî bû ne, bi xebata xwe ya
çalak û baş û milî, bû endamê
Navenda PDKê.
Di merheleyeke gelek girîng
de jî, piştî Şerê 1975an ku di wî
şerî de Serokatiya Otonomiya
Kurdistanê encama xiyaneteke
mezin ya navneteweyî darbe
xwar û Kurdistan jinûve ji aliyê
dewleta koloınyalîst de hat
dagirkirin, bû serokê partiyê.
Di şertên gelek zehmet de
serokbûna xwe meşand. Piştî
têkoşîneke gelek dijwar û dirêj,
serokbûna partiya xwe PDKê
parast û di hemandem de Li
Dewleta Federe Kurdistanê, bi
hilbijartina gel bû Serokê Kurdistanê.
Serok Mesûd Barzanî, Li
dinyayê
jî
bû
serokekî
qedirbilind. Bi hemû serokdewlet
û serokwezîrên dinyayê re rûnişt,
ji bona serxwebûna Kurdistanê
dîplomasiyeke xurt meşand. Di

van danûstandin û xebata xwe
ya dîplomasiyê de bi rihê
pêşmergetî meşiya. Û wek yek
kesekî ji gel tevgeriya.
Mirov dikare bibêje, ku jiyana
Serok Mesûd Barzanî, jiyana
PDKê ye. Jiyana PDKÊ, jiyana
Serok Serok Mesûd Barzanî ye.
Dema serkeftin û zehmetiyê
PDKê bê qal kirin, tê wê wateyê
ku mirov ji serkeftin û
zehmetiyên Serok Barzanî qal

serokatiya Nûreddîn Zaza de di
sala 1957an de ava bû.
PDKê, derengtir Li Bakûrê
Kurdistanê ava bû. PDKê li
Bakûrê Kurdistanê piştî serhildanên milî, 27 salan, di sala
1965an de di bin serokatiya Seîd
Elçî-Faîq Bûcak de hat ava kirin.
LI KURDISTANÊ
DAMEZRANDINA PDK Ê:
ŞOREŞEKE MILÎ YE…
Neteweya kurd 200 salî him li

kar anî.
Lomajî di destpêkê de PDKê
ava bûn.
Avabûna PDKÊ, qerekreteke
serokatî ya nû û rihekî milî yê nû
û awayekî têkoşîneke nû û
formeke
nû
ya
rêxistinî
qewimand û helwesteke hevdem
afirand.
Loma ez dibêjim, ku avabûna PDK ê li Kurdistanê şoreşeke
milî û civakî û rêxistinî û hevdem

dike.
PDK: LI KURDISTANÊ
PARTIYA YEKEMÎN E KU
HATIYE AVA KIRIN…
Wek tê zanîn ku têkoşîna milî
ya neteweya kurd beriya ku
PDKê ava bibin domandiye.
Temena PDKê 72 sal e, temena
têkoşîna milî ya neteweya kurd
dused sal e.
Loma jî beriya PDKê li Kurdistanê rêxistin hebûn û têkoşîna
milî bi destên wan rêxistinan
dihat domandin. Lê ew rêxistinan
partî nebûn. Bes Komîteya Îstîklalê (Rêxistina Azadî) bi gelek
formên xwe dişibiya partiyê.
PDKê, bi her awayî û bi hemû
formên xwe wek partiyekê hat
damezrandin. PDKê xwediyê
serokê diyar û hilbijartî, xwediyê
bernameyê
û
rêznameyê
(destûrê) ye.
PDKê, piştî Şerê Dinyayê yê
2emîn hatin ava kirin.
PDKê pêşî li Rojhelata Kurdistanê di bin serokatiya Pêşawa
Qazî Mihemed di 16ê Tebaxa
1945an de, hat ava kirin.
Li Başûrê Kurdistanê Piştî
salekê di 16ê Tebaxa 1946an de
di bin serokatiya Serokê Milî
Mele Mistefa Barzanî de ava bû.
PDKê, piştî Başûrê Kurdistanê li RojavayÊ Kurdistanê ava
bû. Li Rojavayê Kurdistanê di bin

hemberî du împeratoriyan û him
jî li hemberî çar dewletên milî
yên kolonyalîst û nîjadperesrt
têkoşîna xwe ya milî dimeşîne.
Piştî Şerê 1emîn yê Cîhanê
bi dehan neteweyan dewletên
xwe yên milî ava kirin; hezar mixabin neteweya kurd nikarî dewleta xweya milî ava bike. Heta
statuya neteweya kurd ji berê jî
xirabtir bû.
Lewra Kurdistan berê du
parçe bû. Encama Peymana
Lozanê Kurdistan bû çar parçe.
Neteweya kurd jî parçe bû.
Neteweya kurd mecbûr bû,
ku li çar parçeyên Kurdistanê,
her parçeyek bi serê xwe, lê bi
piştgiriya parçeyên din şerê
serxwebûna xwe bimeşîne.
Neteweya kurd di wan şer û serhildanan de şikest xwarin.
Li Bakûrê Kurdistanê, tevger
bi tevayî hat temirandin.
Li Rojhelata Kurdistanê û li
BaşûrÊ Kurdistanê şoreşa milî
domand. Ev şoreşan di bin
serokatiyeke
civakî
de,
serokeşîr, mîr, şêx, axayan de
dihatin meşandin.
Loma jî piştî Şerê Cîhanî yê
2emîn dema ku dîsa li dinyayê
gelek netewewan dewletên xwe
yên milî ava kirin, neteweya kurd
li Rojhelata Kurdistanê û li
Başûrê Kurdistanê ev derfeta bi

e.
PDK’Ê GOR SÎSTEM Û
ÇANDA DEMOKRATÎK YA
HEVDEM AVA BÛ…
PDK, piştî şerê Cihanî yê
2emîn ava bûn. Di vê merheleyê
de hêjayiyên demokrasiyê derketin pêş û desthilatdariyên
demokratîk ava bûn.
Loma jî di navên PDKê de
demokratîkbûnê cî girt.
Diyar bû ku PDKÊ dê gorî
dinyaya azad û demokrat
tevbigerin. Lê dinyaya sosyalîst jî
ji bona xwe dost bibînin.
Di jiyana wan de jî her dem
wûsa bû.
Her çiqas dewletên Emerîka
û Ewrupayê û Yekîtiya Sovyetê
di rûxandina Dewleta Kurdistanê
ya Mehabadê de xiyanetî kirin;
Ew dîsa jî dijmin nehatin îlan
kirin.
Emerîkayê
û
Yekîtiya
Sovyetê, di sala 1975an de jî, ji
kurdan re xiyanetî kirin; bûn
sedem ku Otonomiya Kurdistanê
bê rûxandin; dîsa jî ew dijmin
nehatin îlan kirin. Bi wan re
pêwendî hatin meşandin.
PDK, NETEWEYA KURD BI
AWAYÊ DEWLETÊ,
OTONOMİYÊ, FEDERALÎ KIR
DESTHİLATDAR Û SERWER…
PDKê, bûn partiyên têkoşer.
Bi taybetî jî li Başurê Kurdistanê

û Rojhelata Kurdistanê bûn partiyên têkoşer û gor armancên
milî tevgeriyan. Ji bona ku
neteweya kurd jî bikin desthilatdar û serwer xebat kirin.
PDK a Îranê, di sala 1945an
de Dewleta Kurdistanê ya Mehebadê ava kir. Hezar mixabin temana Dewleta Kurdistanê dirêj
nebû.
PDK a Îranê, di sala 1979an
de piştî ku Rejîma Şash hat
rûxandin, li Rojhelata Kurdistanê
bi Komaleya ve desthilatdarî û
serweriya neteweya kurd kirin
pergel.
Hemansalê de dest bi Şoreşa
Milî ya çekdar kir. Hîn jî ew şera
didomîne.
PDK a Iraqê ji hemû partiyên
demokrat serkeftîtir e.
PDKê piştî Şoreşa Milî ya
Îlonê di sala 1970yî de zora rejîma Baasê bir. Otonomiya Kurdistanê ava kir. Neteweya Kurd kir
desthilatdar û serwer.
Piştî şerê 1975an jî Şoreşa
Milî ya Gulanê domand. Di encama Şoreşa Milî ya Gulanê de jî
dewleta federe li Kurdistanê bi
YNKê ve ava kirin. Li Iraqê jî ji
bona dewleta federal ava bibe,
bû aktoreke esasî.
PDKê, di Îlona 2017an de di
referandûma serxwebûna Kurdistanê de serkeftî bû. Kurdan û
Kurdistaniyan ji sedî 93 dengan
biryar dan ku dewleta Kurdistanê
ava bibe.
PDKÊ û Serokêe wê Mesûd
Barzanî, di dewletê de konsepteke nû pejirand. Got ku
“dewlet dê bibe dewleta Kurdistanê û hemû Kurdistanişyan.
Dewleta Kurdistanê jî dê bibe
federal.
PDK Ê PARTIYA ÎDEOLOJIYÊ NÎNE. PARTİYEKE
DEMOKRAT E.
PDKê, PARTIYA GEL E:.
Hemû beşên civatê di PDKê de
beşdar in.
PDKÊ DI HİLBIJARTINA GİŞTÎ
YA IRAQÊ DE YEKEM BÛ…
PDKê, di hilbijartina giştî ya
Iraqê de (Hilbijartina GulanÊ)
him li Iraqê û him jî li Kurdistanê
bû partiya yekemîn. Zora
Emerîkayê, Goran, Ebadî bir.

Î b r a h î m G U Ç L U
Amed, 07. 09. 2018

ENKS: Îran terora xwe bi hemû dîmen û şêwazan belav dike
Encûmena Niştimanî ya Kurdî li
Sûriyê (ENKS) êrîşa komara Îranê
ser bi baregehan HDK û HDKA yên
li Koyê û davekirina 3 çalakvanên
Kurd bi tundî şermezar kir û ragihand, Îran terora xwe bi hemû
dîmen û şêwazê belav dike.
Emîndariya Giştî ya ENKSê
derbarê êrîşa Îranê li ser baregehên PDK û HDKA û bidarvekirina 3
çalakvanên Kurd de daxuyaniyeke
şermezariyê belav kir û got, rêjîma
Îranê terora xwe bi hemû dîmen û
şêwazê belav dike, Îran bi darveki-

rina 3 xortên Kurd, hemû
daxwazên
rêxistinên
mafên
mirovan û raya giştî ya cîhanî piştguh kir û tenazî bi yasayên
mirovatiyê kir.
Di daxuyaniya ENKSê de hat jî,
dema HDK û HDKA di civînên xwe
yên asayî de bûn, baregehên wan
bi mûşekan hatin bombebarankirin,
hejmarek ji endam û serkirdeyên
wan hatin şehîdkirin û birîndarkirin.
ENSKê got jî, “Rêjîma Îranê bi
destêwerdana xwe di karûbarên
welatên din de, navçe xistiye şerekî

û samanên wan welatan têk biriye.”
ENKSê tekez kir, ti êrîşek Îranê
ya hovane li ser baregehên
bexwedanê yên li dijî terorê wî
welatî xebatê dikin bişikîne. Îranê
nikare vîna gelê Kurd û rijdbûna wî
ya bidestxistina mafên xwe yên
netewî yên rewa têk bibe. Di dawiya
daxuyaniyê de ENKSê serxweşî û
sersaxî ji malbatên şehîdan re û
hêviya çakbûna bilez ji birîndaran re
xwast û daxwaz ji civaka navdewletî
kir ku li hember destdirêjî û terorê
wê raweste.
BasNews
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Serok Barzanî derbarê bombebarana komara Îslamî ya Îranê li ser
baregehên partiya demokrat li Koya

peyamek belav kir.
Ev jî teksta peyamê ye:
Bi navê xwedayê mezin û dilovan

Bi êrîşa mûşekî û bombebarana
Komara Îslamiya Îranê ya li ser
baregeha Hîzba Demokrat ya li
bajarê Koye gelek nîgeran û
xemgînîn bi taybet ku ziyanekî
zêdeyê canî û maddî bi cîh hiştiye. Di
demek da ku vê êrîşê şermezar
dikim, serxweşiyên xwe pêşkêşî
kesukarên şehîdên vê êrîşê dikim û
hêviya başbûnê ji bo birîndaran
dixwazim.
Daxwaz ji hemû aliyek jî dikim ku
Herêma Kurdistanê nekin qada
gengeşeyê ji ber ku Herêm bi xwe li
ber kêşe û tehdîd û gefên mezin
daye. Bi pêwîst jî dizanim eve bi
hemû aliyek rabigihînim ku kêşeyê
gelê Kurd bi tundutîjî û kuştin û bobebaranan nayê çareser kirin û rê û
awayên aştiyane baştirîn çaresere ji
bo hemû kêşeyan.
Mesûd Barzanî
08.09.2018
BasNews

alîkariyan digehîne bajarê Koya

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî di daxuyaniyekê amaje bi
wê yekê kir ku, niha alîkariyan digehînin bajarê Koya.

Berpirsê ragehandinê yê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî
Rewac Hacî ji BasNewsê re ragehand ku, niha tîmên me li
bajarê Koya ne, çaverêya alîkariyan dikin da ku, li ser xelkên
wî bajarî dabeş bikin û nîv demijmêra din alîkarî dê bigehin.
Berpirsê ragehandinê yê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî da
zanîn ku, alîkariyên wan ji betanî, xwarin, kêk, av û kertûnên
erzaq û pêdawistiyên zarokan pêktê.
Îro Şemiyê ji encama bombebarana Îranê li ser baregehên
partiyên demokrat 16 kes şehîd bûn û nêzîkî 50 kes birîndar
bûn, ji ber vê yekê gelek welatiyên sivîl koçber.
BasNews

"Rewşa Qamişlo ev heyameke
aloz bû, nakokî xwe didin der" Kosret Resûl: Ne bordûman û
Li bajarê Qamişlo yê Rojavayê
Kurdistanê îro di navbera hêzên
asayîşê û milîsên ser bi rejîma
Sûriyê li navenda bajêr pevçûnên
dijwar rû dan. Di encamê de hejmareke milîsên rejîmê hatin kuştin.

Rojnamevanê Kurd di derbarê rewşa
Qamişlo de ji BasNewsê re axivî.
Li ser sedema derketina wî şerî
rojnamevanê Kurd Ciwan Nebî ku
rewşa herêmê ji nêz ve dişopîne, ji
BasNewsê re ragihand ku li gor
agahiyên ji asayîşê hatine wergirtin û
li gor daxuyaniya hatiye belavkirin, 3
trimpêlên milîsên rejîmê li Qamişlo
derbasî devera di bin kontrola Rêveberiya Xweser de bûne û hewl dane
kesên sivîl desteser bikin. Lê asayîşê
rê ne daye ku ew milîs welatiyên sivîl
bigirin û di encamê de jî şer di

navbera herdu aliyan de rû daye.
Rojnamevan Ciwan Nebî diyar kir
ku li gor daxuyaniya hatiye
belavkirin, 11 milîsên rejîmê hatine
kuştin, 2 jî hatine birîndarkirin û herwiha 7 endamên asayîşê jî şehîd

bûne û yek jî birîndar bûne. Nebî
diyar kir ku li gor hin agahiyan ne 7,
tenê endamekî asayîşê şehîd bûye û
yek jî birîndar e.
Rojnamevan Ciwan Nebî di derbarê rewşa bajarê Qamişlo de jî diyar
kir ku rewş niha aram û wiha pê de
çû; “Ev demek e, rewş di navbera
Rêveberiya Xweser û rejîmê de ne li
ser hev e. Niha li Şamê gotûbêj di
navbera MSD û rejîmê de birêve
diçin. Her aliyek jî dixwaze destê wê
bihêz be li ser maseya gûftûgiyan. Ji
ber wê yekê her yek dixwaze hêza

xwe nîşan bide û bêje ku hêza min
heye. Sedema duyem jî Rêveberiya
Xweser destpê kiriye ku rêbaza
xwendinê ya Rêveberiya Xweser
derbasî dibistanên Xirîstiyanan jî
bike ku ev ne tenê daxwaza Kurd û
Ereben, daxwaza Partiy Yekitiya
Sûryanî jî bû. Lê li hember
xwepêşandan pêk hatin ji aliyê
pêkhatiye Xirîstiyanan ve ku rejîm jî li
pişt van xwepêşandan bû. Ev tişt jî
sedema li ser hev nebûna rewşa
Qamişlo bû.”
Nebî diyar kir ku asayîş di daxuyaniyê de tenê behsa rûdana îro ya
hewldanên milîsên rejîmê yên girtina
sivîlan nîşan dide û rejîmê sûçdar
dike ku wan milîsan êrişî asayîşê
kiriye û wan jî bersiv dane.
Nebî diyar kir ku şer li ser rêya
Hesekê ya di bin kontrola Rêveberiya Xweser de rû daye; “Herçiqas
desthilata rejîmê qesl jî be li Qamişlo
niha du desthilat hene û her dibe
sedema nakokiyan. Rejîm her
dixwaze bêje, ‘ez heme’ û dixwaze
xwe bide pêş. Çareseriya rewşa
Qamişlo jî girêdayî rewşa giştî ya
Sûriyê ye. Rejîmê de heyama qels
de jî ev ever berneda û niha ji berm
bihêztir e. Lê Rêveberiya Xweser jî
ne qels e û niha deverek mezin kontrol dike û destê wê jî bihêz e.Hindî
ku mijara Sûriyê bi giştî çareser
nebe, çareseriyek li Qamişlo jî pêk
nayê.”
BasNews

Tirkiye hêvî dike Amerika rêgirî
lipêş Operasyona Idlibê bike

Berdevkê Serokomariya Tirkiyeyê
Îbrahîm Kalin bang li Amerîka û

hêzên navnetewî dike ko rê li ber
operasyona Îdlîbê were girtin.

Kalin di derbarê egera Operasyona Îdlîbê de gotarek belav kir û da
zanîn ko operasyona Îdlibê wekî
bombeya biseet li pêşwiya wan
rawestiya ye û divê rê liber were
girtin. Operasyona Îdlîbê ji xeynî
mirin û karesata mirovî, tişteke din bi
xwe re nayne û dê bibe serkeftina
hikûmeta Suriyeyê. Divê Serokê
Amerîkayê Donald Turmp û civaka
navnetewî operasyona Îdlibê asteng
bike, da ko ew bikaribin ji bo çareseriya krîza Suriyeyê dest bi pêvajoyeke nû bikin.
Duhî li Îranê Lûtkeya Tehranê di
navbeyna Serokên Rûsya, Îran û
Tirkiye de encam da. Ligor şirovevanan sekna Tirkiye di vê Lûtkeyê de
negihişt encamekê, jiber vê yekê ye îro
Tirkiye hawar a xwe gihandiye Amerika
û welatên rojava.
kurdistan24.net

ne jî darve kirin dikarin mafê
rewa yê gelê kurd bi dawî bike

Cîgirê Sekreterê Giştî yê YNKê Kosret Resûl bomebarana
komra Îslamî ya Îranê li ser baregehên demokrat şermezar
kir. Di daxuyaniyekê de Cîgirê Sekreterê Giştî yê YNKê Kosret Resûl îşev 8.9.2018 ragehand ku, dîrokê piştrast kir ku, ne

şerê çekdarî, ne topbaran û bombebaran û ne zindakirin û
darvekirin dikarin dawiyê bi maf û daxwazê gelê kurd bînin.
Cîgirê Sekreterê Giştî yê YNKê Kosret Resûl di daxuyaniya xwe de got jî ku, çareseriya rasteqînî û bejrandin û
dana mafê gelê kurd û vegera aştî û aramiyê bo navçeyê bi
danûstandin çêdibe.
Herwiha Cîgirê Sekreterê Giştî yê YNKê Kosret Resûl di
daxuyaniya xwe de bomebarana komra Îslamî ya Îranê li ser
baregehên demokrat şermezar kir.
BasNews

Navê şehîdên bombebarana
li ser Koya belav bûn
Navê şehîdên bombebara li ser bareghên partiya
demokrat li bajarê Koya belav bûn. Îro şemiyê 8.9.2018
komara Îslamî ya Îranê êrîşî binkeyên Partiya Demokrata
Kurdstana Îranê- PDKI û partya Demokarata Kurdistanê

(Îran)- PDK-I li Koye kir, di encam de hejmarek kuştî û birîndar ketin BasNewsê jî navê şehîdan belav kir. Li gor zanyariyan, komara Îslamî ya Îranê bi hevkariya grubeke nav
YNK bomebarana Koya pêkanî.
Navê şehîdên ser baregeha PDK:
Endama komîteya navendî Sûheyla Qadirî, Endamê
komîteya navendî Biraym Zêweyî, Endama komîteya navendî
Nisrîn Hedad, Endamê Komîteya navendî Haşim Ezîzî,
Endamê Komîteya navendî Rehman Pîrotî, Endamê
Komîteya navendî Kerîm Mehdewî, Mam Şêgo Resûl Zade,
Osman Osmanî, Cemal Ekberî, Mensûr Mihabadî, Yasir,
Farûq Hisên, Mûxtar.
BasNews
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û 3,6 meh ji Sirî Sirya

Dadgeha Tirkiyê biryara 4 sal zîndanî ji bo Damîrtaş û 3,6
meh ji bo Undir da.

Îro roja înê 7-9-2018`an li dadgeha sizayên giran ya
26’an ya bajarê Stenbolê biryara 4 salan ya zîndankirina
hevserokê berê yê HDPê Selahedîn Demîrtaş û 3,6 meh ji
bo Sirî Sirya Onder endam parlemanterê HDPê , û partiya
HDPê jî ew biryar tê wê wateyê ku şerê siyasî li dijîwan
berdewam e.
Ew biryara li ser Demîrtaş hat sepandin ku ji sala
2016`an ve di zîndana Tirkiyê de ye û bi tawana piştgiriya li
terorê tê dadgehîkirin bi taybet di dema ku wî di sala 2013`an
de gotarek pêşkêş kiribû wek piştgirî li kar û xebatên
aştiyane ya PKKê.
Her weha heman biryar li ser endam parleman Sirî Siriya
Undir jî ku bi 3 sal û 6 mehan hatiye zîndanîkirin û wê ev biryar di warê kirdarî de bê bi cih kirin, lê Partiya HDPê ew biryar bi şerekî siyasî nirxand.
PUKmedia

“BasNews” amarên dawî yên qurbaniyên
bombebarana Koya belav dike
Berdevkê tendirustiya Koya amarên dawî yên êrîşa îro ji
BasNewsê re aşkere kir û tekez kir, ti metirsî li ser
tendirustiya birîndaran nemaye.

Partiyên Kurd ên Bakûr êrişên
Îranê yên li ser baregehên PDKÎ û
HDK yên li Koyê bi tundî şermezar
kirin.
Partiya Azadiya Kurdistanê
(PAK) û Partiya Sosyalîst a Kurdistanê (PSK) di derbarê êrişên Îranê
yên li ser baregehên PDKÎ û HDK
yên li Koyê daxuyanî belav kirin û
ev êriş bi tundî şermezar kirin.
Herdu daxuyaniyên partiyên Kurdî
ku kopiyek wan gihişt destê BasNewsê li jêr in.
Daxuyaniya PAKê wiha ye;
Em êrîşên Dewleta Îranê yên li
ser baregehên HDK û PDKÎ yê
rûreş dikin
Dewleta Îranê ji bêdengîya
cîhanê jî cesaretê digire û her roj
çend gêncên Kurdan darve dike.
Îro jî vê sîyaseta xwe ya dagirkerane bi êrîşên bombeyî berdewam
dike.
Dewleta Îranê îro(08.09.2018)
bi mûşek û firokeyên bêfirokevan
baregehên Partiya Demokrata Kurdistanê ya Rojhilatê Kurdistanê
(HDK) û Partiya Demokrata Kurdistana Îranê (PDK-Î) yên li navçeya
Koyê ya Hewlêrê bombaran kirin. Li
gorî agahîyên heyî heta niha 14
kes şehîd û 42 kes jî birîndar bûne.
Em sersaxîyê ji herdu partîyên
me yên welatperwer, ji malbatên
şehîdan û ji gelê Kurdistanê re
dixwazin û em dibêjin xwedê şîfaya
xêre bide birîndaran.
Em bang li Hikûmet û Parlamentoya Herêma Kurdistanê,
Netewên Yekbûyî, Yekitîya Ewropayê û raya giştî ya cîhanê dikin da

ku li hemberî van êrîşên Dewleta
Îranê
bêdeng
nemînin.Bila
Netewên Yekbûyî û Yekitîya Ewrûpayê bi biryar û helwestên
encamwergir ji Dewleta Îranê re

hên Hizba Demokrata Kurdistana
Îranê û Hizba Demokrat a Kurdistanê li bajarokê Koyê.
Rejîma Îranê, ku nikare pêşiya
Rasanê, xebata gelên Îranê ya

bêjim 'bes e'. Em ji ber van êrîşên
wan yên hovane Dewleta Îranê
rûreş dikin. Çawa ku heta îro tu
hêzê nekarîbûye bi kuştin, qetlîam,
jenosîd, enfal û darvekirinan ve rê li
ber doza azadiya Kurdistanê bigire,
ji îro pê ve jî dê tu hêz dê nikaribin
rê li ber doza me ya rewa ya
azadîyê bigire.
Buroya Çapemenî û Ragehandinê ya PAKê
Daxuyaniya PSKê jî wiha ye;
Dengê Xwe Li Dijî Êrîşa Îranê
Bilind Bike
Rejîma Cumhuriyeta Îslamiya
Îranê, ku her roj Kurdekê darve
dike û her roj devera tixuba Başûr û
Rojhilatê Kurdistanê dide ber
topan, îro êrîş kiriye li ser barege-

demokrasî û azadiyê bigire, nikare
bi êrîşa baregehên Pêşmerge li
Kurdistana Başûr serkeve.
Partiya Sosyalîst a KurdistanPSK, ku hertim piştgirê gel û
Pêşmergeyên Kurdistana Rojhilat
e, êrîşa dawî ya rejîma Îranê bi
tundî mehkum dike.
PSK daxwaz ji Hikumeta Herêma Kurdistanê, partî û saziyên
welatparêz yên Başur û partî û
saziyên seranserê Kurdistan û
diyasporayê dike, ku dengê xwe dijî
êrîşa Îranê bilind bikin
PSK daxwaz ji Koma Miletan û
sazî û dezgeyên mirovdost dike, ku
pêşiya êrîşa rejîma Îranê bigirin.
Partiya Sosyalîst a Kurdistan
(PSK)
BasNews

Xelkê Helebce bo bexşîna xwînê serdana Koya dikin

Berdevkê tendirustiya Koya Hewkar Elî ji BasNewsê re
ragehand ku, îro ji encama êrîşa komara Îsalamî ya Îranê li
ser bajarê Koya 15 kes şehîd bûn û 39 jî birîndar.
Herwiha berdevkê tendirustiya Koya amaje bi wê yekê kir
ku, birîndar li nexweşxana şehîd Xalid li Koya ne û neştegeriyên mezin ji wan re hatin kirin û niha rewşa hemû birîndaran başe û tenê 15 birîndar li nexweşxanê mane. Herwiha
berdevkê tendirustiya Koya piştrast kir ku, ti kes di bin hervîna avahiyan de nemane û hemû derxistine, wî berpirsî
sipasiya xelkê Koya û navçeyê cuda yên herêma Kurdistanê
derbarê bexşîna xwînê û alîkariya wan kir.
BasNews

Kurdekî êzdî bû serokê
civaka parêzgeha Neynewa
Piştî serokê
civaka parêzgeha
Neynewa
Beşar Kîkî dest
ji karê xwe
berda û bû
endamê parlamentoya Iraqê
kesayetiyekî kurdên êzdî bi awayeke fermî li cihê wî dest bi
karê xwe kir. Serokê nû yê civaka parêzgeha Neynewa
Seydo Çeto ji BasNewsê re ragehand ku, ev 4 sal bûn Beşar
Kîkî serokê civaka Neynewa bû, ez jî endamê civakê bûn, lê
piştî Beşar Kîkî bû endamê parlamentoyê ez weke serokê nû
yê civaka parêzgehê hatin helbijartin û niha weke kurdekî
êzdî bo yekem car vê postê werdgre min dest bi karê xwe
kiriye. Seydo Çeto da zanîn ku, hêvîdarim ku, ez bikarin
xizmeta kurdên êzdî û xelkê Mûsilê bikim.
BasNews

Hejmarek çalakvanên Helebce
bi armanca derbirîna hevxwemî û
bexşîna xwînê bo birîndarê êrîşa
Îranê li ser Koya serdana wî bajarî
kirin. Çalakvan Mûnzir Elî derbarê
vê yekê ji BasNewsê re ragehand
ku, bo derbirîna hevxemiya xwe û
bixşîna xwînê ji birîndarê bombebarana Îranê li ser Koya serdana
Koya kirin.
Da zanîn ku, wan li navçeya
Helebce bangewaziyek kirin, tê de
gotin ku, her kesek bixwaze beşdar
bibin bila li berdem baxê giştî yê
Helebce amade bibin û daxwaz ji
her kesekî ji xelkê Helebce bikare
xwînê bibexşe pêwendiyan bi wan
re bike. Îro Îranê êrîşî li ser

binkeyên Partiya Demokrata Kurdstana Îranê- KDPI û partya

Demokarata Kurdistanê (Îran)KDP-I li Koyê kir.
BasNews

HAK-PAR: Em rejîma Îranê ya hovane protesto dikin
Partiya Maf û Azadiyan (HAKPAR) di derbarê êrişên rejîma Îranê
yên li ser baregehên Partiya
Demokrat
a
Kurdistan
a
Îranê(PDKÎ) û Hizba Demokrata
Kurdistan (HDK) daxuyaniyek
belav kir û ew êriş şermezar kirin.
Daxuyaniya HAK-PARê wiha ye;
Komara Îslamî ya Îranê tevî
kampanyayên navneteweyî Ramîn
Hisên Penahî û xizmên wî; Zanyar
Mûradî û Loqman Mûradî darde
kirin. Ev rejîma hovane ya
antîdemokratîk îro jî li navçeya
Koyê ya li Başûrê Kurdistanê
bombe barand ser biryargehên
PDK-Î û HDK'yê. Li warên ku êrîşî
kirin, gelek pêşmergeyên Rojhilata
Kurdistanê ligel malbatên xwe dijîn.
Tê îdiakirin; gelek rayedarên Partiya Demoqrat a Kurdistanê (PDK-Î)
jî gava êrîş dihate kirin li navçeyê

bûne.
Partiya Demokrat a Kurdistanê
(PDK-Î) wekî hemû aliyên welatparêz ji bo partiya me HAK-PAR'ê
dostekê gelek nêz e. Em wek Partiya Maf û Azadiyan ji bo kesên ku
di êrîşê de birîndar bûnê şîfaye, ji
bo şehîdên me jî sersaxiyê
dixwazin.

Em ê her tim li pişt xwîşk û
birayên xwe yên KDP-Î û HDK'yê
bin.
Wek
Partiya
Maf
û
Azadiyan/HAK-PAR'ê em rejîma
dagirker û hovanê ya Îranê protesto
dikin.
Em pê bawer in ku ew rejîma li dijî
mafên mirovan wê di demekê kin de
hilweşe û dawîya xwe bîne. BasNews
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Berpirsekî Gorranê: Di topbarana partiyên F i r a k i s y o n a P D K ê
belav kir
Rojhilatî de YNKê alîkariya Îranê kiriye! daxuyaniyek
Frakisyona Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) der-
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Berpirsekî Gorranê dibêje, topbarankirina baregeh û kampên partiyên Rojhilatî yên li bajarê Koye yê
Başûrê Kurdistanê, “diyariya YNKê

Berpirsê ofîsa Gorranê ya
Hewlêrê û endamê civata niştimanî
ya Gorranê, Hêmin Şêxanî li ser topbarana kamp û baregehên partiyên

ye” bo Îranê ji ber ku di hilbijartinên
Iraqê de Îranê bi sextekariyê dengên
YNKê zêde kiribû!

Rojhilatî yên li devera Koye ya
Başûrê Kurdistanê, ji BasNewsê re
got, ew êrişa îro diyariya YNKê ye bo

Îranê çimkî Îranê di hilbijartinên Iraqê
de bi sextekariyê dengên YNKê zêde
kir!
Hêmin Şêxanî her wiha got, ez
çima vê yekê dibêjim ji ber ku ez piştrast im YNKê di êrişa îro de alîkariya
Îranê kiriye. Heta alîkariya hundir
nebe Îran û ti welatekî din nikarin
sînorên Herêma Kurdistanê binpê
bikin. Ev xiyaneta YNKê jî ket kêleka
xiyaneta 16 Cotmeha par û gelek
xiyanetên din yên wê partiyê.
Wî berpirsê Gorranê ragihand ku ew
êrişa îro ya li dijî partiyên Rojhilatî şermezar dikin û got, ji ber ku ev kar karekî
ne mirovane ye, em bi tundî şermezar
dikin. Îro danê sibê baregeh û kampên
partiyên Rojhilatî yên li kêleka bajarê
Koye ji aliyê Îranê ve hatin topbarankirin.
Di encama wê êrişê de komek endam û
pêşmergeyên wan şehîd bûn û gelek
kes jî birîndar bûn.
BasNews

Koya ji aliyê Îranê ve şermezar kir
Hikûmeta Herêma Kurdistanê
bombebarana Koya ji aliyê Îranê ve şermezar kir. Encumena Wezîrên Herêma
Kurdistanê di daxuyaniyekê de bombebaran kirina Komara Îslamiya Îranê li ser
binkeyên Partiya Demokrata Kurdstana
Îranê- KDPI û partya Demokarata Kurdistanê (Îran)- KDP-I li Koyê şermezar kir.
Teksta peyama hikûmetê:
Berî nîvroya roja Şemîyê 8.9.2018
binke yên KDPI û KDP-I li Qezaya Koyê
ketine ber bombarana Komara Îslamiya
Îranê, ku di encam de hijmarek kesan
cane xwe ji destdan û hijmareka din jî
birîndar bûn. Em tevî şermezar kirina vê
bombaranê, nerazî bûna xwe li hember
bi kar anîna axa Herêma Kurdistanê ji bo
êriş kirina ser welatên cîran nîşan didin,
ku bi çi awayekî cihê qebûl kirinê nine û
dibe sedema têkdana aramî û asayişa
Herêma Kurdistanê, lewma em daxwzê
dikin dubare nebe û rêzê ji yasa yên
Herêma Kurdistanê bigirin û herêm
nebe meydana milmilanêya.

barê êrîşa îro ya komara Îslamî ya Îranê li ser bajarê Koya
daxuyaniyek belav kir.

Di daxuyaniyê de ku, wêneyeka wê bo BasNewsê jî hat
şandin hat, îro berî nîvro roja Şemîyê 8.9.2018 binkeyên
KDPI û KDP-I li Qezaya Koya ketine ber bombarana
Komara Îslamiya Îranê, ku di encam de hijmarek kesan cane
xwe ji destdan û hijmareka din jî birîndar bûn.
Herwiha di daxuyaniyê de hat gotin jî ku, ew li frakisyona PDKê di parlamentoya Kurdistanê wê êrîşê bi tundî
şermezar dikin ku, li dijî hemû yasa û peyamnên navnetewî
û destdirêjiyeke rastewxo li ser xak û serweriya Herêma
Kurdistanê ye. Di dawiya daxuyanyê frakisyona PDK sersaxiya her partiyan û malbatên şehîdan kir û silametî ji
birîndaran re kir.
BasNews

Asayîşa Rojava 2 endamên partiya
Yekîtî girtin û birin cihekî ne diyar
Li bajarê Rimêlanê Hêzên Asayişê mala serkirdeyekî
Partiya Yekîtî ya Kurd li Sûriye dorpêç kirin û 2 endamên
wê Partiyê girtin.

Em serxweşiyê ji malbatên qurbaniyan dikin û hêviya zû başbûnê bo
birîndaran dixwazin û hemû aliyekê jî
piştrast dikin ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê erkê xwe ji bo alîkarî kirina

kesên lêqewmî bi cih tine û me tîmên bi
hawar hatinê ji bo yarmetîdana
ziyandîtiyan û xelkê deverê raspartiye.
Encumena Wezîrên Herêma Kurdistanê
BasNews

Îranê sê girtiyên siyasî yên kurd darve kirin!

Li gor zanyariyên torên civakî û
çapemeniya ser bi sipaha pasdarên
Îranê, saziya dadweriya Îranê îro

08.09.2018ê sê girtiyên siyasî yên
kurd ên bi navên Ramîn Husên
Penahî, Zanyar û Luqman Muradî li

girtîgeha Recayîşehr a Kerecê darve
kirine.
Herwaha çend çavkaniyên ser bi
sipaha pasdaran jî ew nûçe piştrast
kirin. Vê derbarê de birayê girtiyê kurd
Ramîn Husên Penahî, Emced Husên
Penahî di tora xwe ya civakî facebookê de nûçe piştrast kir û ragehand: ‘’Îro serê sibê li gel Ramîn li
girtîgeha Recayîşehr a Kerecê Zanyar
û Luqman Muradî jî hatin darve kirin.’’
Ramîn Husên Penahî ku havîna borî
nêzîk bajarê Sine bi birîndarî hatibû
girtin, salek û du mehe li girtîgehê bû
û ji aliyê saziyên dadweriya Îranê ve
cezayê darve kirinê jê re hatibû dayîn
û îro 08.09.2018ê hate darve kirin.
Zanyar û Luqman Muradî jî du
çalakvan û girtiyên siyasî yên kurd in,
ku 10 sale li girtîgehê ne û cezayê
darve kirinê ji wan re hatibû dayîn û
ew jî îro hatin darve kirin. BasNews

Efrîn...Çekdaran girtin ser gundekî û 4 kes girtin
Îro Şemiyê çekdarîn gruba Ehfad El Resûl
girtin ser gundê Badîna ser bi nahiya Mabata
ve û 4 welatiyên kurd girtin, di nav de du jin jî
hene. Li gor çavkaniyên navxweyî ketîbeya
Ehfad El Resûl girtin ser gundê Badîna ser bi
nahiya Mabata ve û her yek ji Mihemed Mûrşid
Cicî, Hesen Ebdo Hikmto, Heyat Mihemed û
Celîle xanima Mihemed Arif Birî girtin.
Tê zanîn ku, ev ne cara yekemîne
welatiyên kurd ji aliyê çekdarên opozîsyona
Sûriyê ve têne girtin, berî niha jî bi dehan kes
ji navçeyên cuda yê bajarê Efrînê hatine girtine û revandin.
BasNews

ENKS di daxuyaniyekê de ragihand dema ku hinek
endamên Partiya Yekîtî seradana mala serkirdeyê Yekîtî
Ferhan Merîî li kirin, ji bo li tendurustiya wî pirs bikin, ji ber
ku ew hatibû emeliyatkirin, di wê demê de asayîşê mala
Merîî dorpêç kirin û her du berpirsên wê Partiyê Salih Merîî
û Erefat Ebdo girtin û ji bo cihekî nediyar birin.
ENKS wê êrîşê weke karekî terorî bi nav dike û dixe
stûyê PYD û ji PYD daxwaz dike ku dev ji wan kiryarên xwe
berde.
basnews.com

Lîsta Sedr û Amirî bo
Ebadî: Dest ji kar bikşîne

Du firakisyonên sereke yên Parlamentoya Iraqê di civîna ne asayî ya Parlamentoya Iraqê de derbarê rewşa
Besrayê daxwaz ji Ebadî kirin destê xwe ji kar bikşîne.
Berdevkê lîsta Saîrûn bi Serokatiya Mûqteda Sedr
Hesen Aqolî ragehand ku, em daxwazê ji Serokwezîrê
dema xwe borî yê Iraqê Heyder Ebadî dikin ku, ew û
hikûmeta xwe destê xwe ji kar bikşînin û daxwaza lêborînê
ji Iraqê bikin. Ji aliyê xwe ve perlementar û berdevkê lîsta
Fetih bi serokatiya Hadî Amirî Ehmed Esedî ragehand ku,
neguhdanî û şikestina hikûmetê di kirîza Besrayê de
aşkere ye ev yeke jî nerîna hemû parlamentaran e. Wî parlamentarî weke lîsa Saîrûn daxwaz ji Heyder Ebadî kir dev
ji kar berde.
BasNews
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Nazim Debax: Êrîşa Koya Qamişlo: Şer di navbera asayîşê û hêzên
k a r v e d a n a Î r a n ê l i d i j î hikûmetê de derket 21 kuştî û birîndar hene
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çalakiyên HDKê bû

Nûnerê Hikûmeta Herêma Kurdistanê li Îranê (Nazim
Debax) ragihand, ku êrîşa mûşekî li ser bargehên Hizba
Demokrat a Kurdistanê (HDK) li bajarê Koya, bersiva Taranê
bû, li ser tevger û çalakiyên vê dawiyê yên Hizba navhatî li
nav Rojhilatê Kurdistan û Îranê.
Nazim Debax di daxuyaniyekê de ji bo ajansa Îrna, derbarê êrîşên îro li ser bargehên Hizba Demokrat a Kurdistanê
(HDK) ragihand, ku HDK di dema dawî de, li Merîwan û Şino
û hin cihên din, tevgereke zêde kiriye û ev êrîş karvedanek
bû li dijî wê tevgerê.

Nûnerê Hikûmeta Herêma Kurdistanê tekez kir, ku Hikûmeta
Îranê berî niha hişyarî ji tevger û çalakiyên HDKê li nav Rojhilatê
Kurdistanê dabû, ev êrîş wek bersivekê bû derbarê ew êrîşên ku
HDK li Merîwan û Şino encam dabû.
kurdistan24.net

Parlamentoya Kurdistanê: Divê rêz li
serweriya Herêma Kurdistanê bê girtin

Parlamentoya Kurdistanê di derbarê êrişên Îranê yên li
ser baregehên PDKÎ û HDK yên li Koyê daxuyaniyek belav
kir û hat gotin, “Divê rêz li serweriya Iraq û Herêma Kurdistanê bê girtin.”

Di daxuyaniya ku ji aliyê Serokatiya Parlamentoya Kurdistanê ve hat belavkirin de hat gotin ku bikaranîna xaka Kurdistanê bo êrişên ser welatên cîran dibe sedema têkçûna
seqamgirî û aramiya herêmê.
Heriwiha hat gotin, “Em sersaxî ji şehîdan û şifayê ji birîndaran re dixwazin. Bibîr dixin ku divê ev bûyer ji aliyê, ew
layanên siyasî yên hikûmetê pêk tînin, bi hesasî bê
şopandin.
Rejîma Îranê îro êrişî baregehên HDK û PDKÎ yên li Koyê
kir û di encamê de hejmareke Pêşmergeyên wan partiyan
şehîd bûn.
BasNews

Komîsyona helbijartinê: Bangeşeya helbijartinê
di dema hatî diyar kirin de destpê dike!
Berdevkê komîsyona bilind a serbixwe ya helbijartin û
rapirsiyê li herêma Kurdistanê aşkera kir ku bangeşeya helbijartinên parlamentoya Kurdistanê di dema xwe ya hatî
diyar kirin de destpê dike. Berdevkê komîsyona bilind a serbixwe ya helbijartin û rapirsiyê Şêrwan Zirar ji BasNewsê re

ragehand: ‘’Piştî bangeşeya helbijartina parlamentoya Kurdistanê heftiya borî hate paşxistin, naha ti daxwazek bo
paşxistina bangeşeyê nehatiye kirin.’’
Herwaha got, biryare bangeşe kirin roja 11.09.2018ê
demjimêr 12:00ê şev destpê dike û heta 28.09.2018ê
demjimêr 12:00ê şev berdewam dibe. Şêrwan Zirar got:
‘’Heta naha ti aliyekê bi fermî û bi nivîskî daxwaza paşxistina
helbijartinên parlamentoya Kurdistanê nekiriye û biryare helbijartin roja 30.09.2018ê birêve biçe.’’
BasNews

Asayîşa rêveberiya xweser ragihand ku îro li Qamişlo şer di navbera
hêzên hikûmeta Sûriyê û asayîşê de derket, 11 kes ji hêzên hikûmetê û
7 kes ji azayîşê hatine kuştin, yek ji asayîşê birîndar e.
Li gor daxuyaniya asayîşê, hêzên hikûmetê derbasî herêma di bin
kontrola wan de bûye û xwestiye xelkê bigire, asayîş li dij derketiye, şer
çêbûye.
avestakurd.net

Basra dişewite

Li bajarê Iraqê Basrayê çikas
diçe xwepêşandan geştir dibin û
hukumet ji bo çareseriyê bê çare
dimîne. Rojane xwepêşandan ji
aliyê hêzên ewlehiyê ve têne
kuştin. Herî dawî xwepêşanderan
êrîşê konsulusxaneya Îranê li Basrayê kirin û agir berdan avahiya

konsulusxaneya Îranê.
Bê guman ev yek jî delileke ku
xelk li dijê bandora Îranê li Iraqê ne.
Partiyên siyasî li Iraqê navbera
Amerika û Îranê de diçin û têne. Lê
wek girêdanek olî Şîeyên Iraqê di
bin bandora siyaseta Îranê de ne.
Ev xwepêşandan bandora xwe

li civîna parlementoya Iraqê û herweha pêkanina hukumetek nû dike.
Eger xwepêşandanên Basrayê
nesekinin dê ev yek li hemû deverên
Iraqê belav bibe û heta metirsî heye
ku, xwepêşander ji bo parastinê li
himber hêzên ewlehiya çekan jî bi
karbînin.
rojevakurd.com

Civina 3 qoli de li hev nekirin
Lûkeya Tehranê ya welatên
garantor Îran, Rûsya û Tirkiyê de bi
armanca gotûbêjkirina krîza Sûriyê
dest pê kir.
Serokê Rusya, Îran û Tirkiye li
Tehranê ya ji bo gotûbêjkirina krîza
Sûriyê civiyan. Di civînê de wezîrên
derve yên hersê welatan jî amadebûn. Ji berî civîna sê qolî Ruhani bi
tenê li gel Erdogan û Putin tenê bi
tenê civîya.
Piştî civîna hersê aliya dawî bû,
her serokekî daxûyaniyek da.
Rûhanî: Idlib dê ji terorîstan
were paqijkirin
Axaftina yekemîn a lûtkeyê jî
Serokomarê Îranê kir û banga
hevkariya li gel hikûmeta Sûriyê kir.
Rûhanî ragihand, ku ji destpêkê
ve wan behsa serwerî û yekparçebûna Sûriyê xwestine û got: “Me di
destpêkê de jî got krîza Sûriyê bi
rêbazên leşkerî çareser nabe, ji
lewra divê ji bo çareseriyê rêyên
diyalogê werin hêsankirin.”
Derbarê mijara Idlibê de Hesen
Rûhanî da xuyakirin, ku divê ew
bajar ji grûbên çekdar werin
paqijkirin û û wiha axivî:
“Em dixwazin agirê li Sûriyê
bidawî bibe, karên terorîstî li welat
nemînin. Weke welatekî dost em ê
piştgiriyê bidin îradeya gelê Sûriyê.
Em ê alîkariyên xwe jî bidomînin.
Herwiha em nîgeraniyên hinek
welatan jî fêm dikin.
Rûhanî balkişande ser wê yekê
ku divê di tekoşîna leşkerî de hewl
bidin sivîl zirarê nebînin û diyar kir:
“Em ji bo aştiyê şer dikin. Lê em
baş dizanin ku aştiya mayînde bi
têkbirina terorê serdikeve.
Pûtîn: Bila biryarên Kongreya
Soçî werin cîbicîkirin
Serokê Rûsyayê Vladîmîr Pûtîn
jî da xuyakirin, ku ew ji bo gotûbêja
pêngavên Sûriyê vê civînê saz
dikin û diyar kir, ku biryarên di
civînên berê de hatine stendin bi

serkeftî hatine pêkanîn.
Pûtîn bal kişande ser operasyona Idlibê û senaryoyên tên axaftin
û got: “Terorîstên mane li Idlibê
bicîh
bûne.
Herwiha
hinek

Recep Tayyip Erdogan got: “Em
hêvîdar in biryarên li gorî giyana
Astanayê derbikevin ku ev jî
parastiya yekîtiya siyasî ya Sûriyê,
parastinayekîtiya xaka Sûriyê û

provakasyon jî tên amadekirin û
yek ji wan jî senaryoya bikaranîna
çekên kîmyeyî ye.” Vladîmîr Pûtîn
pêşniyar kir, ku biryarên civîna Soçî
ya Kongreya Nîştîmanî ya Sûriyê
werin cîbicîkirin û da xuyakirin:
“Divê alîkariya mirovî bo Sûriyê
were kirin. Li herêmên bin kontrola
hikûmetê jiyan asayî dibe. Xizmetguzarî zêde dibe û saziyên
navdewletî vedigerin Sûriyê.”
Putin destnîşan kirk u divê kar
were kirin, ku di qonaxa dahatî de
hemû alî bigihin rêkevtinê û
destûrekê amade bikin û got:
“Hikûmeta Sûriyê karê xwe bi başî
kiriye û komîteyek taybet ji pirpos û
şarezayan pêk aniye bo danûstandinan û amadekirina destûrê.”
Erdogan: Idlib bila
nebe gola xwînê
Serokomarê Tirkiyê Recep
Teyyip Erdogan jî di lûtkeyê de
axivî û ragihand, ku ew bi hêviye
biryarên lûtkeyê li gorî bendewariyan bin.

peydakirina rêbazên aştiyane ye ji
bo pirsgirêk û nakokiyan.”
Erdogan amaje bi giringiya
Idlibê kir û wiha got:
“Idlib ne tenê ji bo paşeroja
siyasî ya Sûriyê herwiha ji bo
ewlekariya niştîmanî ya Tirkiyê û
aramî û seqamgiriya navçeyê jî pir
pir giring e. Bi çi sedemê dibe bila
bibe, êrîşa li ser Idlibê dê bibe
sedema karesatên mezin. Li ciheke
mîna Idlibê, ji bo li dijî terorîstan
bikarin tekoşînê bikin pêwîstî bi
demê û rê û rêbazên cuda heye.
Em qet naxwazin Idlib bibe gola
xwînê. Divê em rêçareyeke guncayî
peyda bikin. Ez tika dikim hûbn di vê
mijarê de hestiyariyên Tirkiyê li ber
çav bigrin. Me bala xwe daye ser
Idlibê lê li rojhilatê Firatê tiştên em
naxwazin rûdidin. Em ji wê yekê nerazî ne ku Amerîka li wir rêxistineke
din ê terorîst bihêz dike.” Erdogan
herwiha got: “Ji ber parastina xelkê
sivîl divê agirbestek li Idlibê were
ragihandin.”
rojevakurd.com
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Европейский
союз призвал иракские силы безопасности "проявить
максимальную
сдержанность" в
у р е г ул и р о в а н и и
ситуации с протестами в южной
провинции Басра, и выразил надежду на то, что ожидаемое формирование нового правительства в Багдаде решит текущие проблемы.
"Эскалация насилия в ходе протестов в южной
части Ирака, которая, как сообщается, в последние
два дня стоила жизни по меньшей мере еще шести
протестующим и еще более увеличила количество
раненых, подчеркивает настоятельную необходимость создания нового правительства, которое будет
реагировать на чаяния иракского народа", - говорится
в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и вопросам безопасности Майи Кочианчич, опубликованном 6 сентября.
kurdistan.ru
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Известный курдский лидер и
бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани выразил обеспокоенность в связи с непрекра-

щающимися демонстрациями в
южной иракской провинции Басра,
где силами безопасности уже были
убиты и ранены десятки демон-

странтов.
В заявлении от 5 сентября Барзани выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что мирный

протест является правом народа.
"Помимо того факта, что
демонстрации и протесты являются
правом народа, мы считаем, что

жители этого города [Басры] заслуживают хорошей жизни", - сказал
Барзани, отметив, что неожиданным
стало то, что жители одного из
самых богатых городов мира страдают от нехватки питьевой воды,
электричества и других услуг.
Курдский лидер выразил свою
поддержку жителям Басры, сказав,
что курды никогда не забудут поддержку Мустафы Барзани в трудные
времена, когда ему пришлось переехать в Советский Союз, чтобы противостоять диктатуре в Ираке.
"Мы подтверждаем нашу поддержку и сочувствие людям Басры.
Мы надеемся, что их права будут
сохранены и их требования будут
удовлетворены. То, чего они требуют, на самом деле является
основными потребностями людей".
"В надежде на то, что жизни
гражданских лиц не будут подвержены опасности, я призываю народ
Басры избегать насилия и проводить только мирные демонстрации".
Курдский лидер заверил, что
народ Курдистана поддерживает
Басру, и что он не пожалеет усилий
для оказания ей гуманитарной
помощи.
kurdistan.ru

Турция сообщила России о
рисках из-за удара по Идлибу
В Анкаре осуждают авиаудары
по сирийскому Идлибу, которые
нанесла
российская
авиация,
сообщил глава МИД Турции Мевлют
Чавушоглу. Об этом сообщает агентство Anadolu. По словам дипломата,
Турция после атак сообщила России, что считает атаку на провинцию, неподконтрольную президенту
Сирии Башару Асадау, ошибкой.
"Цель атак заключается в том, чтобы
захватить Идлиб. Это несет серьезный риск.
Это будет катастрофой во всех
отношениях", — отметил Чавушоглу.
Он добавил, что в результате захвата провинции более 2 млн человек
могут бежать в Турцию, передает
CNN Turk. Первым об ударах российской авиации по Идлибу 4 сентября сообщило именно Anadolu.
Она нанесла удары по силам, оппозиционным режиму Башара Асада.
Позднее агентство уточнило, что
были атакованы населенные пункты
Джисир аш-Сугур, Бисенкул, Гани,
Иннеб, Сырмания, Кефеедин, Джанудийе и Зейзу, в результате чего
погибли девять человек, 20 получи-

ли ранения.
Минобороны России на следующий день, 5 сентября, подтвердило

которые использовались для нападений на российскую авиабазу
Хмеймим,
сообщило
военное

Региональное правительство Курдистана (КРГ) осудило иранское нападение на "Демократическую партию
Курдистана Ирана" (ДПКИ) и "Демократическую партию
Иранского Курдистана" (ДПК Ирана), совершенное в
субботу на территории Иракского Курдистана.

В официальном заявлении КРГ сказано, что все стороны должны уважать законы региона Курдистан и избегать использования его территорий для разрешения
своих конфликтов.
"Мы осуждаем нападение и выражаем наше несогласие с использованием территорий региона Курдистан
для совершения нападений на соседние государства.
Это неприемлемо, поскольку это может нанести ущерб
стабильности в регионе Курдистан, - говорится в заявлении.
"Мы выражаем наши соболезнования семьям тех,
кто погиб в ходе нападения, и мы желаем раненым скорейшего выздоровления".
Курдское правительство также распорядилось всем
своим учреждениям приложить все усилия для оказания
немедленной помощи пострадавшим людям. Ракетные
удары Тегерана были нанесены по штаб-квартирам
ДПКИ и ДПК Ирана, а также по лагерю беженцев, где
kurdistan.ru
живут их семьи, в районе Коя.

Новые пожары из-за
турецких бомбардировок

удар по Идлибу, сообщив, что его
целью были объекты запрещенной в
России террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". Удары
наносились только по "подтвержденным объектам" боевиков, которые находились на расстоянии от
населенных пунктов. На этих объектах находились беспилотники,

ведомство. Идлиб — последний
регион Сирии, который не контролируется правительственными войсками или группировками, поддерживаемыми США или Турцией. Россия
считает, что в провинции укрываются боевики, США настаивает, что это
последний оплот вооруженной оппозиции.
kurdistan.ru

Иран закрыл пограничный
переход на границе с Ираком

После того, как в пятницу вечером иракские демонстранты подожгли здание иранского консульства
в Басре, Исламская Республика

группы в Курдистане

закрыла пограничный переход
"Шаламче" на границе с иракской
провинцией. Представитель иранского министерства иностранных

дел Бахрам Касеми заявил, что
Иран требует наказания ответственных за поджог представительства
Тегерана, сообщает информационное агентство "ISNA".
"Ответственность за полную компенсацию материального и нематериального ущерба Консульству
Ирана в Басре возлагается на Ирак",
- добавил Касеми.
С четверга в Басре протестующими были сожжены несколько
государственных и политических
офисов. Протесты проходят против
неэффективных государственных
услуг, безработицы и коррупции. В
ходе разгонов демонстраций в
последние несколько дней убиты
более десяти человек и более 100
получили ранения.
kurdistan.ru

Турецкие военные самолеты в пятницу вновь бомбили пограничные районы Иракского Курдистана. Это
вызвало пожары в горах района Шеладзе. Также
пострадали несколько гражданских объектов.
В район отправлены пожарные команды.
5 сентября турецкие бомбардировки в районе гор
Дель и Хуакурк района Сидакан также привели к возникновению больших пожаров, которые причинили
огромный ущерб дикой природе.
С начала этого года Турция активизировала свои
воздушные операции в пограничной полосе Курдистана, предположительно, преследуя партизан турецкой
kurdistan.ru
"Рабочей партии Курдистана" (РПК).

Протесты в Басре: Демонстранты
подожгли иранское консульство
Протестующие в южной иракской провинции Басра
7 сентября попытались взять штурмом иранское кон-

сульство и подожгли его. Ранее поджогам подверглись
несколько правительственных зданий и офисов политических партий. В богатой нефтью провинция разгневанные люди выходят на демонстрации уже третий
месяц, требуя рабочих мест и улучшения государственных коммунальных услуг, в том числе, предоставления питьевой воды и электричества. Как сообщает
"Kurdistan24", 7 сентября протестующие подняли флаг
"региона Басра". Ранее они требовали одобрения правительства для создания федерального региона, аналогичного Иракскому Курдистану.
kurdistan.ru
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Известный курдский лидер и
бывший президент Иракского

Курдистана Масуд Барзани
выступил с заявлением, осуждающим ракетную атаку Ирана
на штаб-квартиры курдских
оппозиционных групп, совер-

шенной в субботу в районе Коя
Иракского Курдистана.

Барзани выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего
выздоровления раненым. Он
также призвал все стороны не

использовать территории региона Курдистан для своего противостояния, подчеркнув, что курдский вопрос не может быть разрешен с помощью военного конфликта, насилия или бомбардировок.
Атака Тегерана была совершена против сил "Демократической партии Курдистана Ирана"
(ДПКИ) и лагеря беженцев, где в
течение многих лет живут семьи
иранских курдских сил пешмерга. В ходе атаки погибли по
меньшей мере 15 человек и еще
39 ранены.
Блок "Демократической партии Курдистана" (ДПК) в парламенте Иракского Курдистана
также выступил с осуждением
атаки Ирана, назвав нападение
нарушением всех международных законов и соглашений, а
также прямым нарушением территориальной целостности Курдистана.
kurdistan.ru

"Хашд аш-Шааби" вновь
угрожают силам США в Ираке
Про-иранские шиитские ополченцы "Хашд аш-Шааби" в очередной раз выступили с угроза-

ми в адрес армии США и других
иностранных сил в Ираке. В
заявлении,
подписанном
несколькими лидерами ополченцев, иностранные силы в Ираке
названы "англо-американскими
и саудовскими сионистами",

которые находятся в Ираке незаконно, и которые должны уйти до
того, как "Хашд аш-Шааби" при-

менят против них силу.
"Их можно рассматривать как
захватчиков. Тогда это наше
право вытеснить их любыми способами", - сказано в заявлении.
Шиитские ополченцы также
пригрозили, что они не допустят

формирования в Ираке про-американского и про-саудовского
правительства.
Подписавшие заявление –
это представители нескольких
группировок,
входящих
в
состав "Хашд аш-Шааби":
"Бригады Бадр", "Асаиб Ахль
аль-Хак", "Катаиб Сайид альШухада", "Катаиб Джунд альИмам", "Ансар Аллах альАвфия",
"Сарая
Ашура",
"Сарая Ансар аль-Акида",
"Сарая Хурасан" и "Катаиб Имам
Али". Это не первая подобная
угроза шиитских ополченцев,
проводящих политику Ирана в
Ираке. Американские войска,
возглавляющие международную коалицию, сражающуюся
против "Исламского государства", находятся в Ираке, чтобы
обучать армию страны и помогать ей во многолетней войне
против ИГ.
kurdistan.ru

Садр выдвинул ультиматум правительству
Влиятельный иракский шиитский лидер и глава победившего
на майских парламентских выборах блока "Саирун" Муктада асСадр выдвинул правительству
ультиматум для решения кризиса в южной провинции Басра, где
уже несколько месяцев продолжаются протесты. В телевизионном выступлении Садр заявил,
что, если иракское правительство опять не ответит на требование народа, оно столкнется с
его жесткой реакцией, которая
"потрясет трон коррумпированных" чиновников.
Он также призвал новый парламент провести внеочередную
сессию по кризису в Басре.
Шиитский лидер заявил, что
премьер-министр Хейдар альАбади и другие официальные
лица должны присутствовать на

этом заседании или подать в
отставку.
Протесты в богатой нефтью
провинции Басра идут с июля.
Люди требуют улучшения государственных услуг и предоставления рабочих мест. Между
протестующими и силами без-

опасности произошли многочисленные столкновения, в
которых были убиты десятки и
ранены сотни людей. Только на
этой неделе 10 человек погибли
и более 100 получили ранения.
В Басре объявлен комендантский час.
kurdistan.ru

политика Селахаттина Демирташа к четырем годам
и восьми месяцам тюремного заключения за "террористическую пропаганду".

До ареста в конце 2016 года Демирташ возглавлял
про-курдскую "Народно-демократическую партию"
(НДП) и выдвигался на пост президента страны. Суд
также приговорил бывшего депутата от НДП Сирри
Сурайя Ондера к трем годам и шести месяцам лишения свободы по тем же обвинениям.
kurdistan.ru

В Басре усилены
меры безопасности
Иностранные дипломаты, в том числе из России,
усиливают безопасность своих консульств в иракской
Басре. Там с начала недели не прекращаются массо-

вые акции протеста. Накануне манифестанты атаковали представительства Ирана и США. От американского их оттеснила охрана, а иранское протестующие
сумели поджечь — как и здание городского совета.
Недовольство жителей двухмиллионной Басры
вызвали постоянно ухудшающиеся условия жизни —
хотя именно в этом регионе сосредоточена иракская
нефтедобывающая промышленность.
"Политикам хорошо у себя в парламенте и в "зелёной зоне", а у нас тут голод и жажда. Молодёжи и
выпускникам приходится на базаре торговать луком, а
все должности в правительстве — только для членов
партии", — говорит участница акции.
Избранный в мае парламент до сих пор не может
договориться о формировании правительства, что
также вносит неопределённость в положение в стране. В субботу парламентарии намерены обсудить
ситуацию в Басре.
kurdistan.ru

П С К
г о т о в
к
выборам в Курдистане
Совет лидеров партии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК) заявил в среду, что он сделал "все
приготовления" к предстоящим региональным парламентским выборам, и не желает откладывать этот
процесс.
После встречи во главе с исполняющим обязанности главы партии Косратом Расулом руководство
ПСК заявило, что оно не поддерживает отсрочки
голосования, если этого не пожелает большинство
политических партий Иракского Курдистана, сказано
в заявлении.
Что касается формирования будущего правительства Ирака и решения вопросов, стоящих между
Эрбилем и Багдадом, ПСК заявила, что ожидает, что
новый кабинет станет консенсусом и будет основан на
принципах партнерства.
Премьер-министр Курдистана Нечирван Барзани
назначил выборы на 30 сентября. Опасаясь недовольства своих избирателей, ни одна из курдских
политических партий официально не попросила отложить голосование.
kurdistan.ru
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Жители Басры благодарят Барзани за поддержку Масуд Барзани провел переговоры
После того, как известный
курдский лидер Масуд Барзани в среду выразил обеспо-

зани, отметив, что неожиданным стало то, что жители
одного из самых богатых горо-

коенность по поводу насилия
в южной иракской провинции
Басра, где еще несколько
демонстрантов были убиты и
ранены, часть жителей города
поблагодарила Барзани за
поддержку.
"Помимо того факта, что
демонстрации и протесты
являются правом народа, мы
считаем, что жители этого
города [Басры] заслуживают
хорошей жизни", - сказал Бар-

дов мира страдают от нехватки питьевой воды, электричества и других услуг. "Мы подтверждаем нашу поддержку и
сочувствие людям Басры. Мы
надеемся, что их права будут
сохранены и их требования
будут удовлетворены. То, чего
они требуют, на самом деле
является основными потребностями людей", - добавил
курдский лидер.
Сотни жителей Басры

поблагодарили влиятельного
курдского лидера в социальных сетях, а некоторые из них
выразили надежду, что "ими
будет управлять такой великий лидер".
"Барзани - великий лидер,
он знает, как служить своему
народу. Не могли бы наши
лидеры сделать Басру похожей на Эрбиль?", - написал
один из них, Неда Асади, на
своей странице в Facebook.
Другой
житель,
Саид
Ниама, написал: "Я действительно испытываю сожаление, что неправильно понял
вас. Вы действительно служите своим людям. Глупы те
курды, которые не ценят того,
что вы сделали рай из региона. Хотелось бы нам такого же
верного лидера, как вы".
С июня тысячи людей
выходят на улицы Басры и
других городов центрального
и южного Ирака, протестуя
против недостатка питьевой
воды, электричества, против
высоких темпов безработицы
и коррупции.
kurdistan.ru

с глава "Арабского проекта в Ираке"

Известный курдский лидер и бывший президент Иракского
Курдистана Масуд Барзани в пятницу, 7 сентября, принял
генерального секретаря "Арабского проекта в Ираке" Хамиса
Аль-Ханджара, чтобы обсудить последние политические
события в Ираке.

В ходе встречи Барзани и иракские делегаты, среди которых были несколько вновь избранных членов парламента
Ирака, обменялись мнениями о нынешней ситуации в южных
частях страны, где тысячи людей протестуют против плохих
государственных служб и высоких темпов коррупции.
Они также провели переговоры о формировании следующего правительства в Багдаде, подчеркнув необходимость
приложить все усилия для ускорения этого процесса и решения текущих проблем.
kurdistan.ru

П а рт и я " Го р р а н " о б в и н и л а

Иран нанес ракетный удар по ПСК в содействии иранской
территории Иракского Курдистана атаке на курдскую оппозицию
В субботу вечером Иран
совершил ракетный удар по
районам Иракского Курдистана,
вблизи места расположения
штаб-квартир курдских оппозиционных партий Иранского Курдистана. Атака была проведена
против сил "Демократической
партии Курдистана Ирана"
(ДПКИ), их базы и лагеря беженцев, где проживают семьи иранских
курдских
пешмерга.
Сообщается, что 15 человек
были убиты и еще 39 ранены.
Согласно
сообщению
информационного агентства
"Ava Today", которое ссылается
на "конфиденциальные источники за пределами Ирака",
ракеты были выпущены из
иранских артиллерийских установок, расположенных в провинции Сулеймания Иракского
Курдистана.
Согласно сообщению, это
могло быть совершено только в
том случае, если у Ирана есть
военная база в этом районе,
или для этого туда были пере-

правлены ракетные установки.
Но, в обоих случаях ответственность за атаку с Ираном разделяют силы безопасности провинции Сулеймания, которая

выступил с опровержением
этого. ПСК, тесно связанная с
Тегераном, выпустила заявление, в котором сообщается о
том, что ее члены были опеча-

находится под контролем партии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК). В докладе
также утверждается, что Иран
координировал свои действия с
Ираком и использовал свои
дроны.
Ранее агентство "Reuters"
сообщало, что иранцы переправили в Ирак свои баллистические ракеты, но Тегеран

лены сообщением об атаке, но
не содержится осуждения действий Ирана. В заявлении
также сказано, что через своего
представителя в Иране ПСК
неоднократно предупреждала
иранские курдские оппозиционные группы, чтобы те не
использовали территорию Курдистана для нападения на
соседние страны. kurdistan.ru
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Старший член партии "Движения за перемены"
("Горран")
заявил, что партия
"Патриотический союз
Курдистана" (ПСК) оказала
содействие
Исламской Республике
Иран в субботнем нападении на две основные
иранские
курдские
оппозиционные группы в Койе, расположенном в 65 км на юговосток от Эрбиля, столицы Иракского Курдистана.
Хемин Шехани, глава эрбильского офиса "Горран" и член
Национального собрания партии, сообщил в интервью "BasNews", что ПСК таким образом платит свои долги Ирану, координируя нападение на "Демократическую партию Курдистана
Ирана" (ДПКИ) и "Демократическую партию Иранского Курдистана" (ДПК Ирана).
Он считает, что ПСК и Иран теперь в расчете, поскольку
Тегеран помогал партии в широкомасштабных фальсификациях на майских выборах в парламент Ирака.
"Конечно, ПСК помогла Ирану. Ни одна страна не сможет
пересекать наши границы, если ей не будет оказана помощь в
регионе Курдистан", - заявил он.
Согласно сообщениям курдских СМИ, по меньшей мере 15
человек были убиты и еще 40 получили ранения в ходе ракетной атаки Ирана. Среди пострадавших - ведущие представители курдских оппозиционных партий.
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