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Azərbaycan paytaxtının Azadlıq
meydanında Bakı şəhərinin azad
edilməsinin 100 illiyinə həsr olunmuş
parad keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan və Azərbaycanın bir-
inci xanımı Mehriban Əliyeva parad-
da iştirak ediblər.

Bu gün Azərbaycan Respub-
likasının paytaxtı Bakı öz tarixinin ən
əlamətdar günlərindən birini yaşayır.
Düz 100 il əvvəl - 1918-ci il
sentyabrın 15-də Bakı tarixində ilk
dəfə Azərbaycanın paytaxtı sta-
tusunu alaraq Qafqaz İslam Ordusu
və Azərbaycan milli ordu bir-
ləşmələrinin zəfərini bayram edirdi.
Həmin gün indi yenidən təkrarlanır.
Qardaşlığın, sədaqətin rəmzinə
çevrilən bu zəfər bayramı ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin “Bir millət,
iki dövlət” kəlamının fəlsəfəsini
yetərincə əks etdirir və Azərbaycan-
Türkiyə birliyinin, qardaşlığının sarsıl-
maz, həm də əbədi olduğunu
göstərir.

Müdafiə naziri general-polkovnik
Zakir Həsənov Azərbaycan və
Türkiyə prezidentlərinə raport verdi.

Dövlət başçıları əsgərləri salam-
ladılar.

Hərbi orkestr Türkiyənin və Azər-
baycanın dövlət himnlərini ifa etdi.

Sonra sözləri görkəmli Azərbay-
can şairi Əhməd Cavada, musiqisi
dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyliyə
məxsus “Çırpınırdın Qara dəniz”
mahnısı səsləndirildi. Daha sonra
ölməz sənətkar Müslüm Maqo-
mayevin ifasında məşhur “Azərbay-
can” mahnısının sədaları “Azadlıq”
meydanına yayıldı.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyev paradda
çıxış etdi.

Prezident İlham Əliyevin çıxışı
-Hörmətli Türkiyə Cümhuriyyə-

tinin Prezidenti, əziz qardaşım Rəcəb
Tayyib Ərdoğan.

Hörmətli qonaqlar.
Əziz hərbçilər, xanımlar və cən-

ablar. İlk növbədə, mənim dəvətimi
qəbul edib Azərbaycana gəlmiş əziz
qardaşım Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğana öz dərin təşək -
kürümü bildirmək istəyirəm. Bu
bayram günündə biz birlikdəyik. Yüz
il bundan əvvəl biz bir yerdə idik, bu
gün də biz bir yerdəyik. Yüz il bundan
əvvəl Nuru paşanın komandanlığı
altında yeni yaradılmış Azərbaycan
Milli Ordusu könüllülərlə birlikdə
Bakını işğalçılardan azad etdi. Bu tar-
ixi hadisə münasibətilə bütün Azər-
baycan və Türkiyə vətəndaşlarını
ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Azər-
baycanın rəmzlərindən biri olan
Azadlıq meydanından bütün türk
bacı-qardaşlarımıza səmimi salam-
larımı, sevgimi, məhəbbətimi çat-
dırıram.

Biz bu ilin may ayında Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyini
qeyd etdik. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi
hadisə idi. İlk dəfə olaraq, müsəlman
aləmində demokratik respublika
yaradılmışdı. Biz fəxr edirik ki, bu
respublikanı yaradan Azərbaycan
xalqı olmuşdur. Ancaq gənc müstəqil
Azərbaycan böyük çətinliklərlə
üzləşmişdi. Azərbaycan hökuməti öz
ərazisinə tam nəzarət edə bilmirdi.

Bakı şəhəri və bir neçə başqa şəhər
işğal altında idi. Azərbaycan
hökuməti Gəncə şəhərində yerləşmiş
və orada fəaliyyət göstərmişdi.
Qafqaz İslam Ordusunun Azərbay-
cana gəlməsi və Nuru paşanın rəh-
bərliyi altında Gəncədən Bakıya
gəlməsi, bir neçə şəhərin azad
edilməsi və sentyabrın 15-də şiddətli
döyüşlər nəticəsində Bakının azad

edilməsi tarixi hadisə idi. Qədirbilən
Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt
unutmayacaq, şəhidlərin əziz
xatirəsini daim öz qəlbində yaşada-
caqdır.

Biz bu gün əziz qardaşım,
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanla şəhidlərimizin məzarlarını
ziyarət etdik. Onların məzarları yan-
yanadır. Onlara Allahdan rəhmət
dilədik, onların xatirəsi bizim qəl-
bimizdədir və onların göstərdikləri
qəhrəmanlıq bu gün Türkiyə və Azər-
baycan birliyini daha da möhkəm-
ləndirir. Azərbaycan Xalq Cüm -
huriyyətinin ömrü uzun olmadı.
Əfsuslar olsun ki, iki ildən sonra
Cümhuriyyət süqut etdi, Azərbaycan
öz dövlət müstəqilliyini itirdi. 1991-ci
ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqil-
liyini bərpa etmişdir və bizi ilk tanıyan
Türkiyə olmuşdur. Bu da bir qardaşlıq
nümunəsi idi. Bu gün Türkiyə-Azər-
baycan əlaqələri ən yüksək
zirvədədir. Məncə, dünyada ikinci
belə nümunə yoxdur ki, iki ölkə bir-
birinə bu qədər yaxın olsun, bu qədər
bir-birinə arxa-dayaq olsun. Bizim bir-
liyimiz bütün sahələrdə özünü büruzə
verir. Təkcə bu il Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğanla mənim altı
görüşüm olmuşdur - ikisi Azərbay-
canda, ikisi Türkiyədə, ikisi isə
beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində.
Bizim görüşlərimiz müntəzəm olaraq
keçirilir və hər görüşün böyük
əhəmiyyəti var. Siyasi əlaqələr bu
gün ən yüksək zirvədədir. Biz uğurlu
iqtisadi əməkdaşlıq edirik. Ticarət
dövriyyəsi artır. Azərbaycandan
Türkiyəyə, Türkiyədən Azərbaycana
milyardlarla dollar həcmində sərmayə
qoyulur. Biz birgə enerji-nəqliyyat lay-
ihələrini uğurla icra edirik. O layihələr
ki, Avrasiyanın enerji və nəqliyyat
xəritəsini yaradır. Bakı-Tbilisi-Cey-
han, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz
kəmərləri, TANAP layihəsinin bu il
istifadəyə verilməsi tarixi layihələrdir.
Birgə siyasi iradə ortaya qoyulmuş-

dur. Birgə maliyyə resursları təşkil
edilmişdir və bu nəhəng transmilli lay-
ihələr uğurla icra edilmişdir. Biz
Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsini
yenidən yaradırıq. Keçən ilin
oktyabrında əziz qardaşımın iştirakı
ilə Bakıda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolunun rəsmi açılışı mərasimi keçir-
ilmişdir. Bu dəmir yolu yeni nəqliyyat
damarıdır. Bu dəmir yolu ilə daşınan

yüklərin həcmi getdikcə artır və arta-
caq. Bizim ölkələrimizin əhəmiyyəti,
önəmi artır. Bütün bu böyük layihələri
ancaq biz birlikdə edə bilərdik və
etdik. Nəzərə alsaq ki, bu layihələr
böyük maliyyə resursları, böyük
siyasi iradə tələb edir, ancaq birgə
səylərimizlə biz buna nail ola bilmişik.
Bu gün Türkiyə və Azərbaycan iki
qardaş ölkə kimi bu layihələrin
bəhrəsini görür. Bizim birliyimiz hər
bir sahədə özünü göstərir, o cüm-
lədən hərbi sahədə bizim iş birliyimiz,
əməkdaşlığımız dərinləşir. İl ərzində
bir neçə dəfə müştərək hərbi təlimlər
keçirilir. Bu gün Türkiyə və Azərbay-
can ordularının əsgərləri Azadlıq
meydanında yan-yana dayanıblar və
onlar bizim önümüzdən qardaş kimi
keçəcəklər.

Türkiyə son illər ərzində çox
böyük və şərəfli yol keçmişdir. Əziz
qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
liderliyi ilə Türkiyə dünya miqyasında
böyük gücə çevrilibdir. Türkiyənin işti-
rakı olmadan dünyada heç bir
məsələ həll oluna bilməz. Ya -
şadığımız bölgənin tarixi və bu günü
bunu əyani şəkildə göstərir.
Türkiyənin siyasi imkanları genişlənir,
dünyadakı oynadığı rol artır və bu,
bizi çox sevindirir. Türkiyə nə qədər
güclü olarsa, Azərbaycan da bir o
qədər güclü olacaqdır. Türkiyə böyük
iqtisadi gücə sahib bir ölkədir.
Təsadüfi deyil ki, Türkiyə iqtisadiyy-
atına milyardlarla dollar xarici sər-
mayə qoyulur. Təkcə Azərbaycanın
Türkiyəyə qoyduğu və qoyacağı sər-
mayə 20 milyard dollara bərabərdir.
Türkiyənin dünya miqyasında çox
güclü ordusu var. O dünya miqyasın-
da ən güclü ordulardan biridir və həm
Türkiyə, həm də bizim üçün bu, qürur
mənbəyidir. Bütün bu uğurlar yalnız
güclü liderin yorulmaz fəaliyyəti və
xalqın Rəcəb Tayyib Ərdoğana olan
dəstəyi nəticəsində mümkün olmuş-
dur. Bu gün mən Azadlıq meydanın-
dan bütün bu uğurlar münasibətilə

Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidentini
və bütün türk xalqını ürəkdən təbrik
etmək istərdim.

Gələn ay Azərbaycan dövlət
müstəqilliyinin bərpasının 27-ci
ildönümünü qeyd edəcək. Tarix
üçün bu, çox qısa bir vaxtdır.
Müstəqilliyimizin ilk iki ili çox ağır,
faciəvi keçmişdir, torpaqlarımız işğal
altına düşmüşdür, Azərbaycan

böyük iqtisadi çətinliklərlə, iqtisadi-
siyasi böhranla üzləşmişdir. Azər-
baycanda vətəndaş müharibəsi
gedirdi. Nəzərə alsaq ki, birinci iki
ilimiz çox ağır keçmişdir, sonrakı
dövrdə Azərbaycan böyük uğurlara
imza atdı. Bu gün Azərbaycan böl-
gədə önəmli ölkəyə çevrilib,
dünyadakı rolumuz artır, bizim
beynəlxalq mövqelərimiz möhkəm-
lənir, dünya ictimaiyyəti bizim
siyasətimizi dəstəkləyir. Bunun ən
bariz nümunəsi odur ki, bir neçə il
bundan əvvəl dünyanın 155 ölkəsi
Azərbaycanı BMT Təhlükəsizlik
Şurasına qeyri-daimi üzv seçmişdir.
Bu, dünyanın Azərbaycana olan
dəstəyinin təzahürüdür. İqtisadi
sahədə aparılan islahatlar Azərbay-
cana böyük imkanlar gətirdi, biz
böyük nailiyyətlərə çata bildik. Təkcə
onu demək kifayətdir ki, son 15 il
ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,2
dəfə artmışdır. Ölkə iqtisadiyyatına
250 milyard dollar sərmayə qoyul-
muşdur. Sosial məsələlərin həlli
işində böyük uğurlar əldə edilmişdir.
Bu gün Azərbaycanda işsizlik 5 faiz
səviyyəsindədir. Azərbaycan dost
ölkələrlə, ilk növbədə, Türkiyə ilə bir-
likdə böyük layihələr icra etdi. Yəni,
bütün bunlar tam əminliklə deməyə
əsas verir ki, Azərbaycanın gələcəyi
də parlaq olacaq. Ölkəmiz ordu
quruculuğu sahəsində də böyük
uğurlar əldə edib. Bu gün Azərbay-
can Ordusu beynəlxalq reytinqlərə
görə dünya miqyasında 50 ən güclü
ordu sırasındadır. Bizim hərbi poten-
sialımız artır. Bizim güclü ordumuza
böyük ehtiyacımız var. Çünki tor-
paqlarımız işğal altındadır.

Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbay-
can torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbay-
can xalqı bu torpaqlarda yaşayıb,
yaradıb. Mənfur qonşular 1990-cı
illərin əvvəllərində Azərbaycandakı
qeyri-sabit vəziyyətdən istifadə
edərək torpaqlarımızın bir hissəsini
işğal edib. İşğal edilmiş torpaqlarda

bütün tarixi, dini abidələrimiz
ermənilər tərəfindən vəhşicəsində
məhv edilib. Xalqımıza qarşı
soyqırımı törədilib və bu işğal bu gün
də davam edir. Ona görə güclü ordu
Azərbaycanın gələcəkdə müstəqil
ölkə kimi yaşaması, ərazi
bütövlüyünün bərpası üçün əsas
şərtdir. Azərbaycan Ordusu döyüş
meydanında öz gücünü, məharətini
göstərmişdir. Bu gün Azadlıq mey-
danına döyüşlərdə olmuş Azərbay-
can bayraqları gətiriləcək. O
bayraqlar ki, 2016-cı ildə Ağdərə,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının işğaldan
azad edilmiş torpaqlarında Azərbay-
can əsgəri tərəfindən qaldırılmışdır.
O bayraqlar ki, bu ilin may ayında
Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin
Naxçıvan hissəsində uğurlu əməliyy-
at nəticəsində işğaldan azad edilmiş
torpaqlarda qaldırılmışdır. Gün
gələcək Azərbaycanın dövlət bayrağı
bu gün hələ də işğal altında olan
bütün torpaqlarda qaldırılacaqdır.

Əziz dostlar, bu gün, sözün əsl
mənasında, tarixi bir gündür, Türkiyə-
Azərbaycan birliyi, Türkiyə-Azərbay-
can qardaşlığı günüdür. Biz bu nəslin
nümayəndələri bu günü yaşadırıq,
yaşadacağıq. Bu gün bütün dünya
görür ki, Türkiyə və Azərbaycan bir
yerdədir, bütün dünya görür ki, bizim
sarsılmaz dostluğumuz, qar-
daşlığımız əbədidir.

Yüz il bundan əvvəl Nuru
paşanın Qafqaz İslam Ordusunun və
Azərbaycan Milli Ordusunun birgə
əməliyyatı nəticəsində Bakı
işğalçılardan azad edildi. Bir gündən
çox davam edən şiddətli döyüşlərdə
bizim əcdadlarımız əsl qəhrəmanlıq,
şücaət göstərmişlər. Onu da qeyd
etməliyəm ki, bu tarixi zəfərdən iki
gün sonra Azərbaycan hökuməti
Gəncədən Bakıya gəlmiş və Bakı
Azərbaycan dövlətinin paytaxtı elan
edilmişdir. Bizim qədim şəhərimiz,
Azərbaycan xalqının qədim şəhəri
Bakı öz əsl sahibinə qayıtmışdır.
Nuru paşanın, Qafqaz İslam Ordusu-
nun, bütün qardaşlarımızın qəhrə-
manlığı, dostluğu, qardaşlığı unudul-
mazdır, əbədidir, bizim qəlbimizdə
daim yaşayacaqdır.

Tarixi zəfərdən sonra qəhrəman
əsgərlərimiz Bakı küçələrinə zəfər
yürüşünə çıxmışlar. Minlərlə Bakı
sakini onları alqışlayırdı, onları
öpürdü, qucaqlayırdı, bağrına
basırdı. Bu, bir birlik bayramı idi.

Bu gün minlərlə Bakı sakini
şəhərin küçələrində bu paradı, türk
və Azərbaycan əsgərlərinin möh -
təşəm yürüşünü gözləyir. Bu gün
Bakı şəhəri Türkiyə və Azərbaycan
bayraqları ilə bəzədilib. Küçələrdə,
binalarda, hərbi gəmilərdə, səmada
Türkiyə və Azərbaycan bayraqları
dalğalanır. Bu gün bu möhtəşəm
mərasimi təkcə Bakı şəhərinin
sakinləri yox, bütün dünya görür.
Milyonlarla insan Türkiyə və Azər-
baycanda, milyonlarla soydaşımız
xaricdə bunu görür və haqlı olaraq
qürur hissi keçirir. Əziz dostlar,
bacılar və qardaşlar, mən bir daha
sizin hamınızı tarixi gün münasi-
bətilə - Bakının işğaldan azad
edilməsinin 100 illiyi münasibətilə
təbrik etmək istəyirəm. Türkiyə və
Azərbaycan xalqlarına daim inkişaf,
tərəqqi arzulamaq istəyirəm.
Bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə-
Azərbaycan dostluğu sarsılmazdır,
əbədidir.

Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin azad edilməsinin
100 i l l iy inə həsr olunmuş paradda çıxış edib
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Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə-
tinin Başçısı Əhəd Abıyev “Bilik günü”
münasibətilə Daşkəsən şəhər
A.Mürsəlov adına 2 nömrəli tam orta
məktəbdə olub

Yeni tədris ilinin ilk günü
Daşkəsən şəhər A.Mürsəlov adına 2
saylı tam orta  məktəbdə də təntənəli
şəkildə qeyd olunub.Tədbirdə
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı Əhəd Abıyev, Rayon Təhsil
Şöbəsinin müdiri Zaur Məmmədov,
ictimaiyyət nümayəndələri və
valideynlər iştirak ediblər.

Dövlət Himninin səslənməsi ilə
başlayan tədbiri giriş sözü ilə Rayon
İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev açıb. O çıxışında deyib:

- Sizləri Daşkəsən rayon icti-
maiyyəti adından, eləcə də öz adım-
dan salamlayır, 15 sentyabr – Bilik
günü münasibətilə təbrik edir, hər
birinizə möhkəm cansağlığı və çox
hörmətli möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
inkişaf edən müstəqil Azərbay-
canımızda sülh, rifah, yeni-yeni
uğurlar arzulayıram.   Azərbaycan
təhsilinin bugünkü inkişafı ötən əsrin
70-ci illərindən ümummilli lider Hey-
dər Əliyev tərəfindən aparılan uza-
qgörən və məqsədyönlü siyasətdən
başlayır. O vaxtdan başlayan qlobal
miqyaslı təhsil quruculuğu sonrakı
inkişaf üçün güclü təməl olub.  Ulu
Öndər müəllimlərə hər zaman sonsuz
hörmətlə yanaşıb. Xalqımızın ümum-
milli lideri Azərbaycanda ikinci dəfə
hakimiyyətə qayıdışından sonra da
ölkəmizdə elmin, təhsilin inkişafına
hesablanan böyük işlər görüb. Mək-
təb tikintisi, xaricdə təhsil, peşə təh-
silinə diqqət, şagirdlərə dərsliklərin
pulsuz verilməsi yenidən reallaşıb,
büdcədən təhsilə ayrılan vəsait ildən-
ilə çoxalıb. Hər il ən yüksək bal
toplayan gənclərə xüsusi Prezident
təqaüdü, istedadlı gənclərə fəxri
təqaüdlərin verilməsi də təhsilə
qayğıdır. Həmin siyasət bu gün
möhtərəm Prezident çox hörmətli
cənab İlham Əliyev tərəfindən müasir
dövrün tələblərinə uyğun yaradıcılıqla
davam etdirilir.

Ölkə Başçısının təhsilə olan
diqqət və qayğısı respublikanın hər
yerində olduğu kimi, Daşkəsən ray-
onunda da həyata keçirilir. Rayonu-
muzda tədrisin maddi-texniki baza-
sının möhkəmləndirilməsi, şagirdlərin
normal təhsil almaları üçün lazımi
şəraitin yaradılması istiqamətində
görülən işlərin  səviyyəsi   ötən   illərə
nisbətən daha geniş miqyas almışdır.

Rayonumuzda təhsilin inkişafına

göstərdiyi ali diqqət və qayğıya görə
möhtərəm Prezident cənab İlham
Əliyevə öz dərin minnətdarlığımızı
bildiririk!

15 sentyabr ölkəmizdə şagird və
tələbələr, həmçinin onların valideyn-
ləri üçün əlamətdar bayram günüdür.
Bu gün respublikamızın bütün təhsil
müəssislərində olduğu kimi,
Daşkəsən şəhər A.Mürsəlov adına 2
nömrəli tam orta məktəbdə də böyük
canlanma vardır. Daşkəsən şəhər

A.Mürsəlov adına 2 nömrəli tam orta
məktəb rayonumuzun sayılıb-seçilən
ümumtəhsil ocaqlarından biridir.

Ötən tədris ilində də məktəbin
şagirdləri keçirilmiş rayon və respub-
lika səviyyəli tədbirlərdə bir-birinin
ardınca parlaq qələbələr qazan-
mışlar. Ən əsası isə məktəbin məzun-
ları builki yüksək göstəriciləri ilə
bizləri bir daha da sevindirmişlər.
Belə ki, 2 nəfər şagird 9-cu sinif üzrə,
6 nəfər şagird 11-ci sinif üzrə fərqlən-
mə attestatına layiq görülüb.

Ali məktəblərə qəbul olunmaq
üçün sənədlərini təqdim etmiş 23
nəfər məzunun 23-ü də tələbə adını
qazanıb. Onlardan 1 nəfəri 637 bal, 3
nəfəri isə 500-dən çox bal toplayıb. 9-
cu sinifdən isə 5 nəfər məzunun 5-i
də respublikanın müxtəlif orta ixtisas
məktəblərinə qəbul olunub.

Bu, həqiqətən də, ürəkaçan
nailiyyətdir. Mən bu yüksək göstərici
münasibəti ilə Daşkəsən şəhər
A.Mürsəlov adına 2 saylı tam orta
məktəbin başda direktoru Aybəniz
xanım Vəliyeva olmaqla, bütün müəl-
lim kollektivini səmimi qəlbdən təbrik
edir, onlara gələk fəaliyyətlərində və
şəxsi həyatlarında yeni-yeni uğurlar
arzulayıram! Bu gün burada sizinlə
“Bilik günü” bayramında  iştirak
etmək, sizin sevincinizə şərik olmaq
mənim üçün şərəflidir, qürurvericidir.
Əlvan geyimli bir-birindən gözəl

şagirdlərimizi görürəm. Əminəm ki,
yay tətilindən qayıdan şagirdlərimiz
yeni biliklər əldə etməyə tələsirlər.

Ölkəmizin gələcəyi olan əziz
şagirdlərimiz bu tədris ilində də müəl-
limlərin təlim-tərbiyəsi altında ötən
illərdə  öyrəndikləri  bilik  və
bacarıqların üzərinə yenilərini əlavə
edəcəklər. Bunun üçün, əlbəttə, səylə
oxumaq, müəllimlərin dediklərinə
əməl etmək, tapşırıqları müstəqil yer-
inə yetirmək lazımdır. 

Mən çıxışımın sonunda bu gün ilk
dəfə olaraq məktəbə gələn birinciləri,
artıq neçə illərini məktəbdə keçirən
şagirdləri, bu il məktəbdə son illəri
olan on birinciləri,  müəllimləri, müəl-
lim olaraq ilk dəfə fəaliyyətə başlayan
gəncləri, bir sözlə təhsil sahəsində
çalışan hər bir kəsi  "Bilik günü"
münasibətilə Daşkəsən rayon icti-
maiyyəti adından, eləcə də öz adım-
dan bir daha da təbrik edir, Sizə yeni-
yeni uğurlar arzulayıram.

“Bilik günü”nüz bir daha
mübarək olsun!

Məktəbin direktoru Aybəniz
Vəliyeva da çıxış edərək tədbir işti-
rakçılarını yeni tədris ili münasibəti ilə
təbrik edib, məktəbin tarixinə və bu
gününə nəzər salıb, ölkə Başçısı
cənab İlham Əliyevin təhsilə ali diqqət
və qayğısının onların daha da yaxşı
işləmələrində stimul olduğunu vurğu-
layıb. Aybəniz Vəliyeva bütün kollek-
tivi adından hər zaman göstərdiyi
hərtərəfli dəstəyə görə Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyevə
də təşəkkürünü bildirib.

Digər çıxış edənlər yeni dərs ilinin
başlanması münasibətilə təbriklərini
çatdırıb,   ölkə Başçısının apardığı
məqsədyönlü və uğurlu təhsil
siyasətindən danışıblar.

“Bilik günü” daha sonra məktəb
şagirdlərinin hazırladığı bədii kom-
pozisiyalar ilə davam edib.

La ç ın  R a y on  İ c r a  H a k im iy y ə t in in  
başçısı Aqil Nəzərli Laçın rayonunun 5 
nömrəli tam orta məktəbində olmuşdur

15 sentyabr - Bilik Günü  ilə əlaqədar Laçın Rayon İcra
Hakimiyyətinin və Rayon  Təhsil  Şöbəsinin əməkdaşları rayonun
ümumtəhsil məktəblərində  olmuş, şagirdlər, valideynlər və  müəl-
limlərlə görüşmüş, yeni dərs ilinin başlanması münasibəti ilə onları
təbrik etmişlər.

Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzərli  yeni dərs
ilinin ilk günündə Sumqayıt şəhəri ərazisində fəaliyyət göstərən
Laçın rayonunun 5 nömrəli tam orta məktəbində  olmuş,  məktəb
kollektivini təbrik etmiş, onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar
arzulamışdır. Müstəqilliyimizin ilk illərindən təhsilə olan dövlət
qayğısının Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsasının qoyul-
duğunu bildirən rayon rəhbəri, bu işin dövlət başçımız cənab İlham

Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirildiyini,  məhz bunun
nəticəsində ölkə gənclərinin dünyanın ən nüfuzlu universitetlərində
təhsil almalarını tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırmışdır. Eyni
zamanda bildirilmişdir ki, 2017-2018-cı dərs ilində 11-ci sinfi bitirən
939 nəfər məzundan  744 nəfəri ali məktəblərə qəbul olunmaq
üçün keçirilmiş imtahanlarda iştirak etmiş, onlardan 472 nəfəri ali
məktəblərə qəbul olunmuşdur. Məzunların 50 faizi, imtahanlarda
iştirak edənlərin 63 faizi tələbə adını qazanmışdır. 92 nəfər  500-
dən o, cümlədən 29 nəfər 600- dən  çox bal toplamışdır. Bu da ötən
ildəki ilə müqayisədə 500-dən çox bal toplayanlardan 38 nəfər, o
cümlədən 600 – dən  çox bal toplayanlardan 11 nəfər çox olmuş-
dur. Eyni zamanda, 2018-ci ildə orta ixtisas təhsili müəssisələrinə
61 nəfər qəbul olmuş, bu da keçən ilki nəticədən 19 nəfər çoxdur.
Ümumilikdə ötən illərin məzunları ilə birlikdə rayon üzrə ali təhsil
müəssisələrində 549 nəfər, orta ixtisas təhsili müəssisələrində 77
nəfər tələbə adını qazanmışdır.

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzərli xüsusi ilə vurğu-
lamışdır ki, qaçqınları və məcburi köçkünləri daima diqqət
mərkəzində saxlayan möhtərəm cənab Prezidentimiz İlham
Əliyevin “Ağdam, Laçın, Füzuli və Tərtər rayonlarında təhsil infra-
strukturunun inkişafı ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” 16 fevral
2018-ci il tarixli sərəncamı ilə rayonun Ağbulaq obasında 56 şagird
yerlik modul tipli tam orta, Sonasar obasında  40 şagird yerlik,
Katos obasında 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta mək-
təblərinin quraşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Ötən tədris ilində
Çıraqlı kənd tam orta məktəbi üçün yeni bina tikilmiş, məktəblərdə
əsaslı və cari təmir işləri aparılmışdır. Tərtər rayonu ərazisində
məskunlaşmış məcburi köçkünlər Tərtər rayonu ərazisində
məcburi köçkünlər üçün yeni salınmış Şıxarx qəsəbəsinə
köçürüldükdən sonra Tərtər rayon Yenikənd kəndində yerləşən
Laçın rayonunun Çaylı kənd ümumi orta, Tərtər rayon Eloğlu
kəndində yerləşən Laçın rayonunun Qorçu kənd ümumi orta və
Tərtər rayon Nərmaniya kəndində yerləşən Laçın rayonunun Nər-
maniya kənd ümumi orta məktəbləri də həmin qəsəbədə yeni tik-
ilmiş məktəb binasınin I korpusuna köçürülmüşdür.

Laçın Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Nicat Həsənov məlumat
vermişdir ki, 2018 - 2019-cu dərs ilində rayonun ümumtəhsil mək-
təblərində təhsil alacaq şagirdlərin  ümumi sayı 12053   nəfərdir ki,
bunlardan da 1404    nəfəri birinci sinfə daxil olanlardır.

Laçın rayonunun 5 nömrəli tam orta məktəbinin direktoru
Əlipolad Əzizov, məktəb kollektivi yeni dərs ilinin ilk günündə onlar-
la görüşə gəldiyinə görə Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Aqil
Nəzərliyə öz minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Zakir Fərəcov şəhərin daha 
4 məktəbinə baxış keçirdi

Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bu dəfə
Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yerləşən 6 saylı, 13-cü mikro-
rayonda yerləşən 34 saylı, 11-ci mikrorayonda yerləşən 31 saylı və
eləcə də şəhərin 2-ci mikrorayon ərazisində yerləşən 3 saylı tam

orta məktəblərində olub. Sumqayıt şəhər ümumtəhsil mək-
təblərində yeni dərs ilinə hazırlıq işləri davam edir.

2018-2019-cu il tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar olaraq
görülmüş işlərlə yaxından tanış olmaq məqsədilə mütəmadi olaraq
şəhərdə fəaliyyət göstərən ümumtəhsil məktəblərinə baxış keçirən
şəhər rəhbəri, məktəblərdəki mövcud şəraitlə tanış olub, hər bir
məktəbdə müəllim kollektivi ilə görüşüb.

Şəhər rəhbərinin təhsil müəssisələrində kollektivlə görüşü
zamanı şəhərdə aparılan genişmiqyaslı abadlıq-quruculuq işləri,
Sumqayıt təhsilinin inkişafı, son illərdə təhsil sahəsində əldə olun-
muş naliyyətlər ətrafında geniş müzakirə və fikir mübadiləsi
aparılıb.

Şəhər sakinləri son illərdə Sumqayıt şəhərində görülmüş işlərə
görə ölkə başçısına və şəhər rəhbərinə minnətdarlıqlarını çatdırıb,
təkliflərini səsləndiriblər.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev “Bilik günü” 
münasibətilə Daşkəsən şəhər A.Mürsəlov adına 2 nömrəli tam orta məktəbdə olub

Təhsil nazirliyi tərəfindən müsabiqə yolu ilə ray-
onun müxtəlif məktəblərinə işə qəbul olunmuş müəl-
limlərlə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim
Məmmədovun görüşü keçirildi. 

Görüşü giriş sözü ilə rayon təhsil şöbəsinin müdiri
Surxay Mirzəyev açaraq işə yeni qəbul edilmiş müəl-
limləri təbrik etdi, onlara gənc nəslin təlim-tərbiyəsi
sahəsində işlərində uğurlar dilədi.

S.Mirzəyev bildirdi ki, bu il rayonun ümumtəhsil
məktəblərinə müxtəlif ixtisaslar üzrə vakant yerlərə 43
nəfər müəllim qəbul edilib. Yeni işə qəbul edilmiş müəl-
limlərin 33-ü qadın, 10-u isə kişidir.

Rayon təhsil şöbəsinin müdiri S.Mirzəyev vakant
yerləri qazanmış gənc müəllimləri təqdim etdi.

Rayon rəhbəri yeni işə qəbul edilmiş gənc müəllim-
lərin hər birini ayrı-ayrılıqda dinləyərək qayğıları ilə
maraqlandı, dövlətimiz tərəfindən təhsilə göstərilən
diqqət və qayğını dilə gətirdi.

Gənc müəllimlər böyük həvəslə öz arzu və istək-
lərini, qayğılarını rayon rəhbəri ilə bölüşdülər.

Tədbirin sonunda rayon icra hakimiyyətinin başçısı
M.Məmmədov yeni işə qəbul edilmiş müəllimləri bu
münasibətlə təbrik edərək, onlara uğurlar dilədi, Ulu
Öndərin “Təhsil millətin gələcəyidir” kəlamını bir daha
xatırlatdı.

Tərtərdə İcra başçısı vakant yerlərə
qəbul edilmiş gənc müəllimlərlə görüşdü
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Əvvəli ötən saylarımızda
QAYBALI KƏNDİNİN ƏHVALATI

KAZAKLARLA ERMƏNİLƏRİN 
ƏLBİR OLMAĞI VƏ 

MÜSƏLMANLARA XƏYANƏTİ
Yollar bağlı olduğundan altmış ədəd

yüklü araba yığışıb Ağdamda qalmışdı. Bu
vəziyyətdən təngə gələn kirəkeşlər və əşya
sahibləri divana şikayət etdilər. Divan
məmurları həmin adamları Şuşaya qədər
müşayiət etmək və sağ-salamat oraya çat-
dırmaq üçün bir dəstə kazak ayırdılar.
Camaat pul toplayaraq iki yüz manat kaza-
kların böyüyünə verdilər ki, bunun yüzü
sənindir, yüzünü isə kazaklara payla ki, bu
arabaları əmin-amanlıqla şəhərə çatdırsın-
lar. Ağdamın pristavı da bu arabaların və
əşyaların sağ-salamat şəhərə çatdırıla-
cağına söz verdi. Xülasə, kazaklar qabaq-
da, 40-50 araba isə bir-birinin ardınca
düzülüb şəhərə yola düşdülər. Hər iki tərə-
fi hündür olan dərəyə bənzər bir yerə
çatarkən gördülər ki, hündür yerdə
ermənilər səngər qurub dayanıblar. Kazak-
ların böyüyü kazaklardan birini çağırıb ona
nəsə deyib ermənilərin yanına göndərdi.
Arabaçılar və əşya sahibləri şübhələnib,
hərə bir gümana düşdü. Bir azdan kazak
qayıtdı. Ermənilər isə hər tərəfdən qarışqa
kimi qaynaşmağa başladılar. Onlar göyə
və arabalara güllə ata-ata arabalara yaxın-

laşırdılar. Vəziyyəti belə görən Qala
əhlindən olan iki nəfər Məşədi Dadaş və
Ağa İsmayıl arabada olan tüfənglərini
çıxarıb arabadan düşdülər və bir daşın
dalına girərək ermənilərə atəş açmağa
başladılar. Bu atəşi görən ermənilər irəli
getməyə cürət etmədilər və geri çəkildilər.
Arada bir az fürsət yaranan kimi
arabaçıların bir parası geri, Ağdama tərəf
qaçdılar. Kazakların arasında olan
arabaçılar isə qaçmağa fürsət tapa
bilmədilər. Amma bir para müsəlmanlar
çeviklik edərək arabalara qoşulmuş atları
açıb onlara minib qaçdılar. İçi dolu on dörd
araba isə kazaklarla ermənilərin arasında
qaldı. Ermənilər tökülüb həmin arabalarda
olan şeyləri qarət etməyə başladılar. Onlar
arabalarda olan qəndi və başqa əşyaları
kazaklarla bölüşdürdülər. Qaçan adamlar
araba və əşyalarla gəlib Ağdama çıxdılar.
Müsəlmanlar əhvalatdan xəbərdar olan
kimi xalq dəstə-dəstə yığışıb danışırdılar
ki, oranın pristavı bazara gəldi. Həmin saat
ermənilər tərəfindən yolda qarət edilmiş 14
arabanın və əşyaların sahibi qalalı Məşədi
Səlim adlı birisi pristavın yaxasından tutub
dedi ki, qarət edilmiş 14 arabanın və
əşyaların qiyməti qırx min manat eləyir.
Mənim pullarımı verməlisən. Pristav gördü
ki, ölüm məqamıdır. Dedi məni öldürmə, bir
kağız verərəm ki, mən sizə 40 min manat
borcluyam. Cənab Cəfər bəy Vəzirzadə qol
kağızı almağa razı olmadı. Çünki sonra
divana deyər ki, məni öldürürdülər,
canımın qorxusundan verdim.

Pristav sözlə birtəhər onların əlindən
çıxa bildi. İki gündən sonra orada qalan
arabaları geri gətirdilər. O günün sabahısı
Xankəndinin yaxınlığında ermənilər
tökülüşüb qalalı Məşədi Bəşir adlı bir
oğlanın 200 qaramalını apardılar.

Həmin günlərdə Qaladan olan Cəmşid
adlı bir nəfər Xocalının ətrafında yol
kənarında bir dükan açmışdı. Bağlardan
satmaq üçün Qalaya gətirilən bəzi əşyaları
o, ucuz qiymətə alaraq burada açdığı
dükanda başqa yerlərdən gələn
ermənilərə satırdı. Cəmşid kişinin övrət-
uşağı da özü ilə birlikdə bu dükanda
qalırdı. Müsəlmanlar onu məzəmmət
edərək nəsihət verirdilər ki, sən müsəl-
mansan, tutduğun iş şəriətdən uzaqdır, bu
dava vaxtı gördüyün işdən əl çək, əks

halda peşman olarsan. Cəmşid kişi heç
kəsi eşitmədi və öz nəfsinə qarşı çıxa

bilmədi. Çox keçmədi ermənilər bir gün
tökülüb Cəmşid kişini və övrət-uşağını
öldürdülər, gözəl bir qızını əsir götürdülər,
dükanında olan malları isə qarət edərək
dağıtdılar.

Ə L A V Ə: Yuxarıda göstərilən tarixdə
qalalı Məlik Paşayev bir neçə ermənilərlə
birlikdə altmış min manatlıq misi
apararkən müsəlmanlar tərəfindən tutulub
Ağdama aparılmışdır.

ƏHMƏD BƏYİN QIZI HƏMİDƏ 
XANIMIN ƏHVALATI

Bu günlərdə Cavanşir Əhməd bəyin
qızı Həmidə xanım bir dəstə atlılarla bir-
likdə böyük təmtəraqla Ağdama gəldi.
Ağdamın camaatı onu böyük hörmət və
ehtiramla qarşılayaraq bir gözəl mənzildə
yerləşdirdilər. Həmidə xanım cənab Cəfər
bəyə bildirdi ki, millət xüsusunda camaata
bir neçə söz demək istəyir. Cəfər bəy
xeyriyyə məclisinin üzvlərinə buyurdu ki,
bazar-dükanlarını bağlanıb camaatın
böyük meydana toplaşması haqqında
göstəriş versinlər. Camaat və əyanlar
yavaş-yavaş böyük meydana toplaşdılar.
Həmidə xanım Cəfər bəy ilə birlikdə
hündür bir eyvana qalxdılar. Həmidə
xanım üzünü Cəfər bəyə tutaraq onun
buraya nə məqsədlə gəldiyini camaata
çatdırmasını xahiş edir. Cəfər bəy uca
səslə dedi ki, ey əyanlar və müsəlmanlar!
Həmidə xanım zəhmət çəkib bu uzaq yol-
ları gəlməkdə məqsədi aşağıdakılardan
ibarətdir: Həmidə xanım buyurur ki, mən
Qalada bizim qan qardaşlarımızın çox
zəhmət və əziyyət çəkdiklərini eşitdim.
Mənə məlum oldu ki, kəndlərdə yaşayan
ermənilər yolları kəsərək camaatın Qalaya
ərzaq və mal gətirməsinə, eləcə də dəyir-
mana getmələrinə mane olurlar. Buna
görə də mən bütün sursatları ilə birlikdə iki
yüz atlı toplayaraq onların köməyinə
gəlmişəm. Mən bir övrət olsam da, müsəl-
man qardaşlarımızın belə əziyyət çəkməsi
gecə-gündüz mənə əziyyət verərək rahat
buraxmırdı. Qardaşlarımız Şuşada belə
əziyyətlərə məruz qaldıqları halda biz
burada rahat yeyib-içib, yata bilmərik.
Mənə yaraşmaz ki, siz olan yerdə mən
xalqımızın bu əziyyətdən qurtarılması
üçün mübarizə aparam. Ona görə cən-
ablarınızdan xahiş edirəm ki, siz də
qüvvələr toplayıb mənim gətirdiyim atlılar-

la birlikdə zir-zibili müsəlman qar-
daşlarımızın yolundan təmizləyəsiniz ki,
onlar rahat yaşaya bilsinlər.

Meydana yığışan camaat yuxarıda
deyilən sözləri eşitcək Həmidə xanımı
ürəkdən alqışladılar. Hətta bəzi şəxslər bu
sözlərin təsirindən kövrələrək ağladı.
Camaat cavab verdi ki, biz yeddi yaşından
yetmiş yaşına kimi hamımız malımız və
canımızla bu yolda mübarizə aparmağa
hazırıq. O yolkəsənlər də öz layiqli cav-
ablarını alacaqlar. Odur ki, siz narahatçılıq
keçirmədən öz məqamınıza qayıdın,
Allah-təalanın köməyi ilə biz bu işlərin
hamısına əncam çəkərik.

Həmidə xanım xeyriyyə məclisinə iki
yüz manat nəqd pul və iki yüz pud un və
arpa bağışlayıb ehtiramla öz kəndinə təşrif
apardı. Allah ondan razı olsun.

CƏNAB NƏCƏFQULU AĞANIN 
DƏYİRMANINDA OLMUŞ ƏHVALAT
Qalada get-gedə bahalıq artdığına

görə Şuşa cavanları atlanaraq iki araba
buğda götürüb Cavanşir Nəcəfqulu ağanın
dəyirmanına gəldilər. İki araba buğda
dəyirmanda üyüdüldükdən sonra
ermənilər dəyirmana hücum çəkərək zorla
unu onlardan alıb aparmaq istədilər. Dəyir-
manda iki-üç tüfəngli müsəlman var idi.
Onlar divarın dalından erməniləri gülləyə
tutdular. Bir qədər atışmadan sonra

ermənilər heç nə edə bilməyəcəklərinə
əmin olub naümid geri qayıtdılar.

Malıbəyli ilə Xankəndi arasında bir
erməni qadını ilə uşağın öldürülməsini
eşidən ermənilər ştaba üz qoydular. Ştab-
da bir az rus qoşunu var idi. Eyni zaman-
da ştabın yerləşdiyi ərazidə bir neçə

müsəlman və erməni ailələri yaşayırdı.
Vəziyyətin gərginliyini görən müsəlman
ailələri tez öz tüfənglərini götürüb
müharibəyə hazır vəziyyətdə dayandılar.
Onların içərisində çoxlu külfəti olan Məşə-
di Zeynal adlı bir nəfər var idi. O, bir
erməni ilə qonşuluqda yaşayırdı.
Ermənilər tökülüb buraya gələrkən Məşədi
Zeynalın erməni qonşusu onun yanına
gəlib deyir ki, ermənilər sizi qırmağa gəli-
blər. Buna görə gəl sən öz övrətin, uşağın-
la bizim evə daşın, çünki mənim evimdə
sizə heç kəs toxunmağa cəsarət etməz.
Məşədi erməninin hiyləsinə inanıb bütün
külfəti və əşyaları ilə erməninin evinə
köçdü. Lakin Məşədinin uşaqları onların
erməninin evinə köçməyinə razı deyildilər.
Onlar köçdükdən sonra erməni Məşədiyə

dedi ki, tüfənglərinizi verin, gizlədim, sonra
yenə özünüzə qaytararam. 

Əks təqdirdə, ermənilər gəlib sizin
tüfənglərinizi görsələr, məni də, sizi də
öldürərlər. Məşədinin dörd oğlu var idi.
Onlar atalarına dedilər ki, bu hiylədir,
ermənin sözünə inanma. Tüfənglərimizi
versək bizi qıracaqlar.

Məşədi oğlanlarına acıqlanıb tüfəng -
lərin hamısını götürüb erməniyə verdi.
Erməni tüfəngləri apardıqdan sonra
pusquda duran erməniləri çağırdı. Onlar
tökülüb əvvəlcə Məşədinin evini
yandırdılar, sonra isə onun özünü, dörd
oğlunu, ümumiyyətlə, südəmər uşağına
qədər bütün külfətini işgəncə ilə
öldürdülər. Ermənilər bu vəhşilikləri
törədərkən övrət-uşağın dəhşətli çığırtıları
bir-birinə qarışmışdı. Neçə nəfər cavan
övrət və gəlinlər var idi. Onlar çığırıb qaç-
maq istəyərkən tutub xəncərlə
doğrayırdılar. Xülasə, bu yırtıcı heyvanlara
bənzəyən ermənilər Məşədinin iyirmiyə
qədər külfət üzvlərini doğram-doğram
etdilər.
Ey kaş müslimin hamısı baxəbər ola,

Bu zülmdən ki, ermənilər etdi intişar.

Ol tifli-bigünahları kinü zülm ilən

Etdilər parə cismlərin cümlə tarimar.

Qoyun-quzu kimi başını cümlə kəsdilər,

Pamal oldu xakda ol cismi-pürfikar.

Bir zərrə rəhm yoxdu nəsarada et yəqin.

Et bir nəzarə tifillərə eylə aşikar.

Bir toxum əkdilər ki, çıxar rəstaxizədək

Hər şaxü bərgi şüru şərrü nari-pürşərar.

Məşədi Zeynalın ailəsini zülm və
işgəncə ilə tamam öldürərək şəhid
etdikdən sonra onun mallarını talan etdilər.
Bərk atışma nəticəsində on bir nəfər
erməni öldürüldü.

Bundan əvvəl isə rus böyükləri
ermənilərin Məşədi Zeynalın ailəsinin
başına gətirdiyi faciəni eşidib o ərazidə
yaşayan müsəlman ailələrini qırğından
xilas etmək üçün onların övrət-uşaqlarını
toplayıb yaşadıqları kazarmaya apardılar.
Bu zaman ermənilər Sadıq adlı bir müsəl-
man kişisini də öldürdülər. Ruslar o kişinin
qatillərindən iki nəfərini tutdular. Bu qırğın-
dan sonra ermənilər qarət etdikləri malları
arabalarla öz evlərinə göndərdilər. 

Özləri isə atlanıb Nəcəfqulu ağanın
dəyirmanına üz qoydular. Müsəlmanlar
ermənilərlə ştab ərazisində vuruşarkən
fürsət tapıb dəyirmanda olan unun
hamısını təcili arabalara doldurub
Malıbəyliyə aparmış dılar. Axşamüstü
ermənilər dəyirmana gəlib gördülər ki,
müsəlmanlar bütün unları və sair şeyləri
tamamən aparıblar. Ermənilər dərhal
dəyirmana və Nəcəfqulu ağanın otaqları-
na od vurub yandırdılar. Nəcəfqulu ağanın
imarətin dən, dəyirmanından qalxan tüstü
və alov Qaladan görünürdü. Müsəlmanlar
bu yanğından çox təəssüfləndilər. Çuxur
məhəlləsinin cavanları toplaşaraq qərara
gəldilər ki, bu dəyirmanın əvəzini erməni -
lər dən çıxmaq lazımdır. Təcrübəlilərdən
birisi dedi ki, burada, bizim qənşərimizdə
Şuşa çayında Xandəmirov Mikitin tikdirdiyi
bir maşın dəyirmanı (mexanikləşdirilmiş)
var. Əgər Nəcəfqulu ağanın dəyirmanının
qiyməti 300 manat olardısa, Mikitin dəyir-
manının dəyəri 5000 manat olar. Bir qoçaq
igid lazımdır ki, oraya enib həmin dəyir-
manı yandırsın. Həmin saat bir neçə gün
bundan əvvəl ermənilərin ot tayalarına od
vurub yandırmış Daşdəmir adlı bir cavan
oğlan irəliyə çıxaraq dedi ki, Allahın
köməyi ilə bu saat gedib sizin istəyinizi
yerinə yetirərəm.

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman davasında kürd xalqının rolu
Mir Möhsün Nəvvab

Ardı var
Сящифяни Щазырлады: Тащир Сцлейман
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Kürd xalq dastanlarında təbiət təsviri
Kürd ədəbiyyatı bütövlükdə təbiət təsvir-

lərinin zənginliyi baxımından böyük maraq
doğurur. Ümumiyyətlə, folklorun bəzi janr-
larında, xüsusən dastanlarda demək olar ki,
sevgi və qəhrəmanlıq süjetləri başdan-başa
təbiətin qoynunda cərəyan edir, Kürdüstan
təbiətinin orijinal xüsusiyyətlərilə vəhdətdə
verilir. Təbiət təsvirlərinin bolluğu, zənginliyi,
Kürdüstan dağlarının, Kürdüstan vadilərinin
gurşad rənglərlə canlandırılması bir də onunla
əlaqədardır ki, dastanlarda baş verən hadisələr,
əhvalat və sərgüzəştlər köçəri və yaxud
yarımköçəri həyat sürən bir xalqın qəhrəman-
larına həsr edilmişdir. 

Qəhrəmanın igidliyini, dönməzliyini, mər-
danəliyini canlandırmaq, bütün əzəməti ilə
tərənnüm etmək üçün dastan yaradıcıları-
dəngbejlər kürd təbiətinin və kürd həyat
tərzinin sərtliyindən, amansızlığından bir
vasitə kimi istifadə etməyə çalışmırlar. Dastan
qəhrəmanı öz köhlən atını ən sıldırımlı dağlar-
da sınaqdan keçirir, onun qəhrəmana və qəhrə-
manlığa layiq olub olmadığını daşlı-qayalı,
uçurumlu-yarğanlı, selli-qıjovlu, bir sözlə
keçilməz yerlərdə yoxlayır. 

Dastan qəhrəmanları elin-elatın qəddar
düşməni olan yadellilərlə ən müdhiş, ən qorx-
unc dağ aşırımlarında, ən keçilməz qaranlıq
ormanlarda, qarlı-tufanlı havalarda vuruşurlar. 

Kürd xalq dastanlarının orijinallığını
nümayiş etdirən keyfiyyətlərdən biri budur ki,
Kürdüstan təbiəti təkcə əsrarəngizliyi, dağ
füsunkarlığı, cazibədarlığı ilə deyil, həm də
müdhişliyi, məğrurluğu, alınmazlığı ilə can-
landırılır. Təbiət rəmzləşir, simvolik səciyyə
daşıyır. Əlyetməz uca zirvələr, qarlı-buzlu
aşırımlar, şaqqur-şuqqur axan nəriltili sellər,
polad dimdikli qartallar, dəmir caynaqlı bəbir-
lər, pələnglər bir növ qəhrəmanlaşır, yüksək
bəşəri sifətlərlə canlanır, düşmən önündə alın-
maz qalaya, istehkama çevrilir. Sıldırımlar
düşmən atlarına yol vermir, qıjovlu çaylar,
dərin göllər düşmən süvarilərini qərq edib
boğur, qartallar, qızılquşlar basqınçıların
gözlərini tökür, ciyərini parçalayır. Boz qurd-
lar, qonur bəbirlər, ala pələnglər qana susamış
yağıların qanını içir. 

Kürd folklorunu küll halında nəzərdən
keçirsək bütün bu zəngin bədii abidələr sil-
siləsi içərisində ən uca, ən ulu və müqəddəs
qəhrəman məhz dağ surəti, dağ obrazıdır.
Başqa sözlə dağ qəhrəmanlar qəhrəmanıdır.
Dağ sərkərdədir, dağ döyüşçüdür, dağ
xilaskardır. Müdrik məsləhətçidir, bələdçi və
peyğəmbərdir. Kürd dastan qəhrəmanları
dağların şəninə nəğmə qoşmadan, dağlara and
içmədən döyüş meydanına çıxmırlar. Onlar
dağların, çeşmələrin, parlaq dağ günəşinin,
əlvan dağ çiçəklərinin müqəddəsliyinə and
içərək ox süzdürür, qılınc çalır, yağıları doğma
yurddan qovurlar. Bu igidlik andı ən ülvi, ən
müqəddəs anddır. Onların qoluna qüvvət,
qanına coşqunluq, qılıncına kəsər verən də
məhz bu vətən andıdır. 

Təsadüfi deyil ki, ən şücaətli dastan
qəhrəmanları ölüm ayağında da müqəddəs
vətən dağlarının ən füsunkar bir yerində
dünyadan ayrılır, öz canlarını bu əbədi
ülviyyət və gözəlliyə qurban verirlər. Bu
qənirsiz gözəlliyin, bu ehtişamlı cah-cəlallı
torpağın, bu möhtəşəm dağın-dərənin, çayın-

çeşmənin uğrunda igidliklə vuruşub ölmək
dastan qəhrəmanları üçün ən böyük şərəfdir.
Bu igidlik şöhrəti, vətən gözəlliyi naminə
dönməzlik ənənəsi nəsildən-nəslə yadigar
qalır. Ölən igidin ox-kamanını, qılınc-qalx-
anını başqa bir igid götürür, and içir, köhlən
belinə quş kimi sıçrayıb nərə çəkərək döyüşə
gedir. Onun andına dağlar, çeşmələr, məğrur
qayalar, yenilməz palıdlar, qıy vuran şahinlər
şahid olur. Bu and pozulmazdır. Çünki onu
yaşadan böyük bir qəhrəmanlıq tarixidir. Bu,
elə canlı bir tarixdir ki, özündə min illərin
şöhrətini, min illərin məhəbbət və qürurunu
yaşadır. Bu qəhrəmanlıq tarixinin canlı
dünyası içərisində buludlardan yuxarı qalxıb
zirvəsi gümüş kimi parıldayan vətən
dağlarının yenilməz vüqarını, əbədiyyət
ünvanlı məğrurluğunu görürük. Bu məğrur
zirvədən doğan vətən günəşinin al rəngi
igidlərin coşqun və qaynar qanını xatır-
ladır,Müqəddəs dağ, müqəddəs günəş,
müqəddəs and igidlik ənənəsini vətən məhəb-
bətinə bağlayır. Bu elə bir məhəbbətdir ki,
onu həm qılıncla, həm də alovlu ürəklə qoru-
maq, nəsildən-nəslə yaşatmaq lazımdır. Kürd
dastan qəhrəmanlarını igid kimi yaşadan
məhz bu məhəbbətdir, onların öz dönməzlik-

lərilə əsrlər boyunca yaşatdıqları da məhz bu
məhəbbətdir. Bu məhəbbətin ölməzliyi
xalqın, onun igid övladlarının şücaəti
sayəsində bərqərar olmuşdur.  Kürd dastan-
larında diqqəti cəlb edən sevgi səhnələri də
cah-cəlallı təbiət guşələrində, çəmənli-çiçəkli
çeşmələr başında, bülbüllü gülşənlər içində,
sehrkar meşələr qoynunda təsvir edilmişdir.
Burada sevgi gözəlliklə birləşir,daha doğrusu,
sevgi bu gözəlliyin özündən nəşət edir və həm
də bu gözəlliyə qovuşur, onun işıq və ülviyyə-
tini artırır, ona coşğunluq və məğrurluq bəxş
edir. Məğrurluq, igidlik, gözəllik və məhəbbət
əbədi bir ülfət bağlayır. 

“Məm və Zin”, “Qər və Kölık”, “Xəce və
Siyabənd” “Dım-dım”,”Əli Xarziya” kimi
böyük folklor abidələri dediyimiz bədii key-
fiyyətləri özündə canlandıran ensiklopedik
əsərlərdir. Bu dastanların səhifələrində
Kürdüstan təbiəti üfüq-üfüq açılmaqdadır. 

“Dım-dım” dastanı Kürdüstanın həyatını
onun həm gözəl təbiəti, həm də keşməkeşli
tarixi fonunda təcəssüm etdirir. Bu dastan kürd
xalqının ən gözəl, ən möhtəşəm bədii qəhrə-
manlıq mücəssimələrindən biri kimi unudul-
maz təbiət lövhələri ilə də olduqca zəngindir.
Bütün ömrünü kürd folklorunun toplanması-
na, nəşri və tədqiqinə həsr edən görkəmli alim,
professor Həciye Cindinin “Məm və Zin” das-
tanı haqqındakı aşağıdakı sözləri bütün das-

tanlar üçün səciyyəvi sayıla bilər. ”Dastanda
söz sərrafları, söz ustaları kürd təbiətini, kürd
həyatını və mühitini, Kürdüstanın bütün
gözəlliklərini böyük sənətkarlıqla, coşqun
ürəklə təsvir etmişlər. ”

Qeyd etmək lazımdır ki, təkcə kürd das-
tanlarında deyil, qonşu xalqların, o cümlədən
Azərbaycan xalqının şifahi yaradıcılığında,
xüsusən əzəmətli “Koroğlu” dastanında təbiət
qəhrəmanlıq beşiyi kimi tərənnüm olunmuş-
dur. ”Hələ Koroğludan da çox-çox əvvəl
Babək yadelli işğalçılara qarşı mübarizədə
dağlara pənah aparmış, vətənin azadlığını,
səadətini qorumuşdur. Məhz buna görə də
dağlar yalnız ana təbiətin gözəl bir guşəsi kimi
deyil, eyni zamanda qılınc qurşayıb, qalxan
götürüb xalq düşmənlərinə qarşı mübarizə
aparan qəhrəmanların səngəri, qalası kimi
tərənnüm olunmuşdur. ”

Həm bu baxımdan, həm də tarixilik
nöqteyi-nəzərindən “Dım-dım”la, “Koroğlu”
arasında oxşarlıqlar çoxdur. ”Dım-dım”ın
yaranmasında “Koroğlu” motivlərinin mühüm
təsiri hiss olunmaqdadır. 1608-1610-cu illərdə
İran Kürdüstanı ərazisində, Urmiya gölü
sahillərində yaşayan kürd tayfaları yadellilərin
zülmünə, basqınına qarşı ölüm-dirim

mübarizəsinə qalxırlar. 
El içərisindən çıxmış şöhrətli qəhrəman

Əmir xan “Dım-dım” qalasını alınmaz bir
istehkama çevirir. 

Dım-dım dağı üzərində elin hünərilə
böyük bir qala ucaldılır. İlxı bəsləməklə
məşğul olan Əmir xan tayfanın igidlərini öz
başına toplayır. Onlar vətən, el naminə, azad
kürd dağlarının məğrur sərbəstliyi naminə
köhlən atlar belində qanlı döyüşə atılırlar.
Dım-dım dağı Çənlibeli, “Dım-dım” qalası
Çənlibel qalasını, Əmir xan da Koroğlunu
xatırladır. Dım-dım da Çənlibel kimi təbiətin
ən dilbər guşəsində ucalmışdır. Onun dörd
yanında çaylar-çeşmələr çağlayıb axır.
Şəlalələr sanki göyün yeddi qatından daşıb-
köpürüb tökülür. Kəkliklərin nəğməsi, qartal-
ların qiyyəsi, bülbüllərin cəh-cəhi köhlən
kişnərtisinə, sel harayına qarışır. Təbiət gözəl-
lik və qəhrəmanlıq simfoniyası ilə dil açır. Bu
möhtəşəm gözəlliyi yadların tapdamasına
dözə bilməyən el igidləri Əmir xanın ilxısın-
dan hərəsi bir köhlən minir, qılınc sıyırıb
Koroğlu kimi meydanda nərə çəkir. 

“Dım-dım” “Bəzz” kimi, “Çənlibel” kimi
alınmazdır, möhtəşəm və məğrurdur. 

Dastanın bir yerində deyilir: “O yerlərdə
ki, Əmir xan at otarırdı, həmin yerlər bulaqlar
səltənəti idi. Meşələr, dərələr, təpələr gözü,
könlü oxşayırdı. Dım-dımın yamacında bir

daşın altında qızıl xəzinəsi var idi. Bunu Əmir
xan bilirdi. ”36

Dım-dım dağı təkcə igidlik səngəri deyil,
həm də qızıl xəzinəsidir. Vətən bu məğrur, uca
dağda at otaran Əmir xana igid qüvvəsi, igid
ürəyi verdiyi kimi, ona xəzinə də vermişdir.
Lakin at otaran Əmir xan, adi ilxıçı bu qüvvə
və sərvəti öz şəxsi həyatına deyil, el azadlığı
uğrunda mübarizəyə sərf edir. Dım-dım
dağının çiynində qala tikdirir, igidlərdən
süvari dəstələri təşkil edir. ”Dım-dım”ın adını
tarixin şöhrət kitabına yazdırır. ”Dım-dım”
vətənin rəmzinə çevrilir. Gözəllik qoynunda
ucalan bu qala qadir sənət abidəsidir. Onun
gözəlliyi, əzəməti düşmənlərin ürəyində
həsəd və kin hissi oyadır. Onlar nəyin bahası-
na olsa da bu şöhrətli qalanı yerlə yeksan
etmək istəyirlər. 

Dastanın mənzum parçalarının birində
oxuyuruq:

Dağlara qar-boran düşər,

Düzəngahlara leysan tökülər. 

Əmir xan bəzirgan başçılarını soyar,

Namərdləri qılıncdan keçirər,

Mərdləri öz dəstəsinə qoşar. 

Koroğlu kimi başına igid toplayar. 37

“Dım-dım” dastanında təsvir olunan,
canlandırılan igidlər də doğulduqları yerlər
kimi vəsf olunurlar. Onlar ucaboylu palıd-
lara, çinarlara tay tutulur, qayalar, dağlar
kimi əzəmətli, vüqarlı təsvir olunurlar.
Gözləri güney çeşmələri kimi parlaq, duru,
ürəkləri dağ çayları kimi coşğun, saf, qaşları
qara buludlu üfüqlər kimi sehrli, baxışları
günəşli dağ göyləri kimi aydın olan dastan
qəhrəmanları Dım-dım dağının gözəlliyi
müqabilində belə incə boyalarla tərənnüm
olunur. Dağları da, vadiləri də və bu müqəd-
dəs torpağın vüqarlı sakinləri olan qəhrə-
manları da hər yerdə müqəddəs bir gözəllik
müşayiət edir. 

“Xəce və Siyabənd” dastanında təbiət
lövhələri məhəbbət və sədaqətin, nəcabət və
ülviyyətin təsviri naminə daha geniş yer tutur.
Dastanın lap əvvəlindən əsərin əsas qəhrəmanı
Siyabənd Sipan-Xələt dağında ovda ikən
təsvir olunur. O, zahirən nə qədər amansız,
məğrur, əyilməz görünsə də, qəlbən nazik və
zərifdir. Siyabənddə ovçu hərisliyi, ovçu qəd-
darlığı yoxdur. O, ancaq bircə dəfə oxla maralı
vurub ürəyini sevgilisinə gətirmək üçün ova
çıxır. O, sanki təbiətlə dərdi-dil etməyə, qəlbi-
ni vətən dağlarına, bulaqlarına açmaq üçün
ova çıxmışdır. Siyabənd alovlu bir sevgi haləsi
içərisində çırpınmaqda, gördüyü bütün gözəl-
liklərdə sevgilisindən bir nişan axtarmaqdadır.
Ahuların gözləri ona sevgilisini xatırladır,
oxunu kamanından çıxarmır,kəkliklər,
göyərçinlər öz məsumluqları ilə Xəceni yada
salır. Siyabənd ovçudan çox, bir nəğməkar
kimi təbiəti seyr edir, hər şeyə aşiq nəzərilə
baxır. Bütün dünya Siyabəndin gözlərində
zərifləşir, incələşir, sevgi rənginə boyanır. 

Lakin Siyabənd aciz və yazıq deyildir. O,
seyr etdiyi dağlar kimi vüqarlı və mətanətlidir.
Öz eşqinin yolunda, onun sevgilisini böyüdən
bu gözəllik diyarının azadlığı yolunda canın-
dan keçməyə belə hazırdır. 

Xəce də bütün varlığı ilə Siyabəndə
bağlıdır. Vətən dağlarının durna gözlü,
qumru çeşmələri onların müqəddəs məhəbbət
andına şahiddir. Onların təsəvvüründə
çəmənsiz, çiçəksiz, bulaqsız, çinarsız məhəb-
bət olmaz. Məhəbbət ona görə insan qəlbində
yuva qurmuşdur ki, onu qanadlandırsın,
çeşmələr başına aparsın, məğrur qayalara
qondursun, aylı gecələrdə min bir çiçəkli
şehli çəmənlərdə gəzdirsin, tufandan-boran-
dan keçirsin, ən uca zirvələrə qaldırsın,
aylara-ulduzlara sirdaş eləsin. 

DASTANLARDA YAŞAYANLAR
Əlçatmaz abidələrə doğru

Ə h m ə d e  H ə p p o
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Başkan Mesud Barzani,
PDK'nin aday tanıtımı toplantısın-
da güçlü Kürdistan mesajı verdi.

Başkan Barzani, Kürdistan
Demokrat Partisi’nin (PDK) 30
Eylül’de yapılacak olan Kürdistan
Parlamentosu seçimleri için kam-
panya startını verdiği programda
konuştu.

Başkan Barzani, “Güçlü bir
Kürdistan için, Kürdistan Demokrat
Partisi'ne oy verin” dedi.

Seçim propaganda süreci
boyunca tartışmalara girilmeden,
huzur ve sükûnet içerisinde
başarılı bir kampanya yürütülmesi-
ni isteyen Başkan Barzani, “Bugün
11 Eylül… Ölümsüz Barzani lider-
liğinde yapılan Eylül Devrimi’nin
yıldönümü. Bugünkü kazanım-
larımızın temelinde Eylül Devrimi
sürecinde gösterilen mücadele
vardır.

Bugün elde ettiğimiz kazanım-
lar şehitlerimizin feda ettiği temiz
kanın bir neticesidir. Kürdistan’ın
özgürlük yolunda canlarını feda
eden tüm şehitlere selam olsun”
ifadelerini kullandı.

PDK’nin Kürdistan’ın güçlü ve
başarılı olmasının teminatı
olduğunu kaydeden Başkan
Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün seçim kampanyasına
şehitlerin kanının bereketiyle, parti
kadrolarımızın desteğiyle, tüm

kadro ve teşkilatlarımızla başlıy-
oruz. Güçlü bir PDK, güçlü bir
Kürdistan demektir.

30 Eylül günü tekrar üzüntü
duyulacak bir tablonun oluşmasına
izin vermeyin. Sakin ve huzur
ortamında seçim kampanyasını
yürütün. Herkese saygı duyun.
Kazanımlarımızdan bahsedin.
Yüzlerce kazanım ve destanlarımız
var, bunlardan bahsedin.

Kürdistan’ın güvenliğini sağla-
ma başarısından bahsedin. Ger -

çek leşmiş projelerden bahsedin.
IŞİD’i kimin yendiğinden söz edin.

İnsanlara hatırlatın;

1991’deki Raperinin hemen
ardından anayasal bir düzen
kurup seçimlere gidilmesine kim
öncülük etti?

Büyük sözler vermiyoruz.
Sadece size hizmet için var ola-
cağımızı söylüyoruz. En önemlisi
de size karşı doğru sözlü olduğu-
muzu söylüyoruz. Tüm çevreni-
zle birlikte seçim sandıklarına
gidin. Güçlü bir Kürdistan için,
Kürdistan Demokrat Partisi'ne oy
verin.” BasNews

Demokratik Suriye Meclisi (MSD)
ve Şam rejiminin görüşmelerini destek-
lediklerini belirten PYD Genel Meclisi,
diyalogun Suriye krizinin bitimini
sağlayacağı, askeri seçeneklerin ve
tehdit dilinin, Suriye halklarını
parçalayan bir sonuçtan başka bir şey
sağlayamayacağı değerlendirmesinde
bulundu.

Dördüncü Olağan Toplantısını
gerçekleştiren Demokratik Birlik Partisi
(PYD) Genel Meclisi, 2 aylık çalışma
planını açıkladı. PYD; toplantı sonuç
bildirgesinde Demokratik Suriye
Meclisi’nin (MSD) Şam yönetimi ile
yaptığı görüşmeleri desteklediğini açık-
ladı. Bildirgede, Türkiye’nin İdlib’deki
hesaplarına yönelik değerlendirmelere
de yer verildi. PYD Genel Meclisi,
4’üncü Olağan Toplantısının sonuç
bildirgesinde şunlar belirtildi: “Toplan-
tımızda kongre sonrası ilçelerde ve
kantonlarda çalışmalar ile partimizin
örgütlenme, kadın, gençlik, basın, halk-
la ilişkiler, araştırma ve maliye büro-
larının planlamaları tartışılmıştır.
Toplantıda Suriye, bölge ve dünyada
yaşanan siyasi gelişmeler değer-
lendirilmiş, bu gelişmelerin Suriye ve
Kürdistan’daki etkileri üzerine görüş
belirtilmiştir. Son olarak bürolarımızın 2
aylık planlamaları belirlenmiştir. Par-
timiz, özellikle TEV-DEM’in 3’üncü
Kongresi sonrasında demokratik
siyasetteki rolünü ve örgütlenme sis-
temini geliştirme amaçlı çalışmalarını
sürdürmektedir. Partimizin çalışmaları
halkı etrafında toplayacak projeler ve
programlar temelinde yürütülmektedir.
Ayrıca birçok belde, ilçe ve kantonda
parti kongrelerimiz gerçekleşmektedir.
Bu kongreler yıl sonuna kadar tamam-
lanacaktır.

EFRİN’İN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ
ÇÖZÜMÜN KİLİDİ OLACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri ve himayesin-
deki grupların Efrin’deki varlığının da
değerlendirildiği bildirgede, “Efrin’in
özgürlüğünün Suriye’de yaşayan Kürt
halkının, demokratik ve laik güçlerin ve

partimizin birincil görevi olduğu belir-
tilmiştir. Toplantımızda Türk ordusu ve
çetelerinin Efrin işgalinin bitirilmesinin
Türk devletinin Suriye topraklarındaki
işgalinin sonu olacağı ve Suriye krizinin
çözümünün kilidi olacağı belirlemesi
yapılmıştır” denildi.

DOĞU-KUZEY SURİYE ÖZERK
YÖNETİMİ SELAMLANDI

Demokratik Suriye Meclisi’nin
(MSD) Doğu-Kuzey Suriye Özerk
Yönetimi inşası konusunda attığı adım-
ların desteklendiğinin belirtildiği
bildirgede, “Bu adımın Suriye halk-
larının demokrasi hayallerinin gerçek-
leşmesinde en aktif çözüm olduğu
ifade edilmiş; bu sistemle her üç
Demokratik Özerk Yönetim’in ve dört
sivil yönetimin tek çatı altında bir araya
gelen ve tüm kültürleri koruyan bir
yönetim şekli olduğu değerlendirilmiştir.

Toplantının katılımcıları, dünya
değerlerini koruyan ve Suriye halkları,
Kürt halkı ve dünya barışını savunan
YPG, YPJ ve QSD güçlerine destekleri-
ni dile getirmiştir. Bununla birlikte son
aşamasında olan Cizre Fırtınası Ham-
lesi selamlanmış ve bu hamle ile Suriye
halklarının, Suriye krizinin 8’inci yılında
demokratik çözüm zeminine yakınlaş-
masının adımı olarak nitelendirilmiştir.

‘ŞAM İLE YAPILAN
GÖRÜŞMELERİ DESTEKLİYORUZ’

Toplantımızın katılımcıları,
Demokratik Suriye Meclisi (MSD) ve
Şam rejiminin görüşmelerini olumlu bir
gelişme olarak değerlendirmiş; diyalo-

gun Suriye krizinin bitimini sağlaya-
cağı, askeri seçeneklerin ve tehdit dilin-
in, Suriye halklarını parçalayan bir
sonuçtan başka bir şey sağlayamaya-
cağını belirtmişlerdir. Her ne kadar
görüşmelerden istenilen düzeyde
sonuç ortaya çıkmasa da bu görüşmel-

erden sonuç alınması ve ademi
merkeziyetçi bir Suriye inşası için tüm
imkanlarla destek olunacağı vurgulan-
mıştır.”

‘KÜRT ULUSAL KONGERİSİ
ORTADOĞU’NUN HUZURU İÇİN

KİLİT ROL OYNAYACAK’
Kürt ulusal kongresinin de değer-

lendirildiği toplantıda şunlar belirtildi:
“Bu kongre ile tüm parçalardaki
halkımızın taleplerinin yerine getirile-
ceği ve bu yüzden kongrenin gerçek-
leşmesi için tüm çalışmaların yapılması,
Kürt partilerinin ve demokratik güçlerin
çelişkilerden uzak durarak birlik olması
gerektiği belirtilerek, Kürt Ulusal Kon-
gresi’nin Ortadoğu’nun huzura kavuş-
ması ve demokratikleşmesinde kilit rol
oynayacağı vurgulanmıştır. Katılımcılar
Suriyeli tüm partiler, demokratik, ulusal
ve laik çevrelerler birlikte Suriye
toplumu içinde olumlu etkiye sahip şah-
siyetler ile ilişkilerin geliştirileceğini
ifade etmiştir. Son olarak, Rojava ve
Kuzey Suriye’deki huzur ve ortak
yaşam ortamına partimizce dikkat çek-
ilmiş, şehitlerimizin kanlarıyla
kazandığımız ulusal birliğimize ve
halkımızın değerlerine sahip çıkma
çağrısı yapılmıştır.” jiyanhaber.com

AKPM’den Demirtaş tepkisi: 
Ceza karar ı  endişe ver ic i

Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi (AKPM)
Başkanı Liliane Maury Pasquier, 4 Kasım 2016’dan bu
yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahat-
tin Demirtaş başta olmak üzere Türkiye’deki tutuklu
siyasilerin durumuna dikkat çekti.

Yazılı bir açıklama yapan Pasquier, AKPM’nin şu
anda Türkiye’de tutuklu bulunan eski ve yeni milletvekil-
lerinin durumunu yakından takip ettiğini söylerken, şöyle
dedi: “‘Terörist’ eylemler iddiasıyla tutuklu bulunan ya da
yargılanan vekillerin durumu gibi HDP’nin önceki dönem
Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP mil-
letvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 7 Eylül’de verilen
karar da beni endişelendiriyor. Parlamenterlerin yeri
cezaevi olmamalıdır. İfade özgürlüğü, parlamenter
görevlerimizi yerine getirebilmemiz için hayati
önemdedir. İfade özgürlüğü Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin yerleşik içtihadı uyarınca korunmalı ve
güvence altına alınmalıdır. Demokrasilerimizin düzgün
işleyişinin bir mihenk taşıdır.

“Bir çözüm bulmak ve şu anda tutuklu olan eski ve
yeni milletvekillerinin serbest bırakılmasını ve siyasi
faaliyetlerini demokrasilerde olduğu gibi yapabilmelerini
sağlamak için Türkiye yetkilileri ve milletvekilleriyle ilişki
kurmalıyız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin İhlal-
lerinin Önlenmesine Yönelik Eylem Planı’nın uygulan-
masının başlatılmış olması, bu bağlamda işbirliğini
güçlendirmek için iyi bir fırsat sunmaktadır ve AKPM bu
süreçte kendi rolünü oynamaya hazırdır.”       BasNews

Kürdistan'da hasta ve sağlık 
çalışanları için yasa tasarısı

Kürdistan Bölgesi Parlamenteri Sirud Selim Kürdis-
tan'da hasta, doktor ve sağlık sektöründe çalışanların
haklarını düzenleyen bir yasanın olmadığını söyledi.
Sağlık çalışanları ve hasta haklarını içeren bir yasa
tasarısını hazırladıklarını belirten Sirud Selim

önümüzdeki parlamento oturumunda onaylanmasını
umduklarını belirti. BasNews'e konuşan Sirud Selim
"Kürdistan'da şimdiye dek bir sürü hastanın şikayeti
oldu. Yine doktorların hasta aileleri tarafından tehdit ve
şiddete maruz kaldığı vakalar oldu. Ama bu konuda bir
yasa olmadığı için ancak toplumsal kurallar
çerçevesinde bu işler çözülmeye çalışıldı" diye konuştu.

Sağlık ve Çevre Komisyonu Üyesi Sirud Selim şun-
ları söyledi: "Komisyon olarak 'hasta ve sağlık personeli
hakları yasası' adıyla hazırladığımız tasarıya göre her-
hangi bir hasta tedavi yada doktor konusunda haksızlığa
uğrarsa yada bir doktor böyle bir şeye maruz kaldığı
durumlarda resmi bir komisyon kurularak sorunu
araştırarak ve yasal olarak bir karara varacaktır. Sonuç-
ta mağdur tarafın maddi ve manevi tazminat hakkının
temin edilmesini hedefliyoruz.

Bu tasarıda belirlenen maddi tazminat sağlık bakan-
lığın sandığından (ki bu doktorlar, personel, hastanelere
başvuran hastaların ödediği paradır) hem hasta hem
doktor mağduriyeti giderilecektir. Bu tasarı şimdi incelen-
mek üzere sağlık bakanlığına sunulmuştur"    BasNews

Başkan Barzani: Güçlü bir
PDK; güçlü Kürdistan demektir

MSD ile Şam görüşmesini destekleyen PYD:
Diyalog Suriye krizinin bitimini sağlayacak
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Başkan Barzani: Federal 
konsey kurulması için 
Bağdat'la görüşüyoruz

Başkan Mesud Barzani, anayasa ihlallerinin ortadan
kaldırılması, bileşenlerin haklarının korunması ve Kürtlere
karşı işlenen suçların tekrar edilmemesi için Kürtlerin de
katılacağı federal bir konseyin kurulması gerektiğini söyle-
di. Başkan Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (PDK)
yayın organlarının tesmsilcileriyle bir araya geldi.

Irak’ta önemli kararlar alabilecek yüksek bir strateji
konseyinin kurulması gerektiğini belirten Başkan Barzani,
“Kurulacak federal konseyle iktidarın tek bir taraf kullanıl-
masının ve anayasa ihlallerinin önüne geçilir. Böylece
hiçbir taraf halkımıza karşı işlenen suçları tekrarlayamaz”
dedi. Başkan Barzani, Kürtlerin de katılacağı böyle bir
konseyin oluşması için Bağdat’la temas halinde olduk-
larını belirtti.

Başkan Barzani, 25 Eylül 2017’de gerçekleşen Kürdis-
tan bağımsızlık referandum süreci ve referandumdan
sonra Irak’ın Kürdistan’a yönelik anayasa ihlallerine vurgu
yaptı. Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreci değer-
lendiren Başkan, PDK’nin Irak ve Kürdistan’daki birincilik
konumunu koruyup pekiştirebileceğini  söyledi.

Başkan Barzani, Irak halkının Kürdistan’a karşı
anayasal suç işleyenleri cezalandırğını ifade etti.

Irak’ta hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili Başkan
Barzani, “3 prensip belirledik. Yeni hükümetin ortaklık,
denklik ve denge prensiplerine göre kurlması gerekiyor“
ifadelerini kullandı. 30 Eylül’de yapılacak kürdistan parla-
mento seçimlerine PDK’nin  iddialı bir şekilde gireceğini
belirten Başkan Barzani, PDK tabanına şöyle seslendi:
“Seçime büyük bir coşkuyla hazırlanmalısınız. Yüksek
sesle propaganda yapın ancak yerine getiremeyeceğiniz
sözler vermeyin, vaatlerde bulunmayın. PDK’nin
kazanımlarından bahsedin. PDK, halkımızın desteğiyle
büyük bir zafer elde edecek ve reformları gerçekleştirecek
bir hükümet kuracak.”  BasNews
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Irak’ta genel seçimler 12 Mayıs'ta
yapılsa da siyasi anlaşmazlıklardan
dolayı henüz hükümet kurulamadı.
Bağdat’ta siyasi belirsizlik sürerken
Başbakanı Haydar İbadi dün
başbakanlık talebinin olmadığını
ifade ederek, adaylıktan çekildiği
mesajını verdi. Gözler bu kez Erbil’-
den gelecek açıklamalara
çevrilmişken eski parlamenter Viyan
Daxil’den dikkat çekici bir açıklama
geldi. Cumhurbaşkanlığı makamının
Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP)
hakkı olduğunu söyleyen Daxil,
"Başkan Barzani, Cumhurbaşkanlığı
makamı için bir Kürt adayı göstere-
bilir" dedi.  Eski Irak Parlamentosu
Ezdi Kürt Milletvekili Viyan Daxil, bir
televizyon programında Bağdat’taki
siyasi sürece ilişkin değerlendirmel-
erde bulundu.

Daxil, “KDP, geçmiş dönemlerde
diğer Kürt partilerinin çıkarları ve
kendi birliğini korumak için çok bedel

ödedi ve çok ödün verdi. Bu yüzden,
bu kez Irak Cumhurbaşkanlığı
makamı KDP’nin hakkıdır” dedi.

Eski parlamenter Daxil, “Başkan
Mesud Barzani, kısa süre içerisinde

Cumhurbaşkanlığı makamı için bir
Kürt adayı gösterebilir” ifadelerini kul-
landı.

İbadi başbakanlık adaylığından
çekildiğinin sinyalini verdi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi,
dün ikinci dönem başbakanlık
talebinin olmadığını ifade ederek,
adaylıktan çekildiği mesajını verdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi,
Bağdat’ta yaptığı basın toplantısında,
“Dini merci Ayetullah Ali es-Sistani’nin
talimatına saygı duyuyoruz ve buna

uyacağız. İkinci dönem başbakanlık
talebim olmadı, olmayacak da. San-
dalyeye sarılı kalmayacağım.” diy-
erek, yeni hükümet için başbakanlık
adaylığından çekildiğinin sinyalini

verdi.
Necef merkezli Şii dini merci Ali

es-Sistani, ülkede geçmiş dönem-
lerde iktidarda bulunmuş kişilerin yeni
dönem için başbakanlığını destekle-
meyeceğini açıklamıştı. Bu açıklama,
ikinci dönem başbakanlık için çabal-
ayan İbadi’ye Necef’ten veto geldiği
şeklinde yorumlanmıştı.

Irak’ta genel seçimler 12 Mayıs
tarihinde yapılsa da siyasi anlaşma-
zlıklardan dolayı henüz hükümet
kurulamadı.                      BasNews

ABD tarafından BM Suriye
Özel Temsilcisi’ne sunulan
belgede QSD denetimindeki böl-
gelerin anayasa komisyonunda
temsiliyeti ile bölgesel
hükümetlere ilişkin öneriler yer
alıyor.

Suriye’de siyasi çözüm
arayışlarının canlandırılması için
çabalarını artıran Birleşmiş Mil-
letler (BM) Suriye Özel Temsilcisi
Staffan de Mistura, Türkiye,
Rusya ve İran temsilcileriyle yap-
tığı toplantıdan sonra ‘Küçük
Grup’ olarak adlandırılan ABD,
Fransa, Almanya, İngiltere, Mısır,
Ürdün ve Suudi Arabistan’ın tem-
silcileriyle bir araya geldi. Mistu-
ra’nın Cenevre’de gerçek-
leştirdiği toplantılarda hazırlıkları
uzun zamandır sürdürülen yeni
anayasa komisyonunun aktif
hale getirilmesi ile Suriye’de
geçiş döneminde yaşama geçir-
ilmesi öngörülen anayasal reform
sürecinin görüşüldüğü belirtildi.
Mistura’nın ‘Küçük Grup’ temsil-
cileriyle yaptığı toplantıda, grubu
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi
Büyükelçi James Jeffrey ile
yardımcısı Joel Rayburn temsil
etti.

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel,
Mistura ile görüşen ABD temsilci-
lerinin ‘Küçük Grup’ tarafından
da kabul gören ve Trump yöneti-
minin Suriye için öngördüğü
siyasi vizyonu ortaya koyan,
bağlayıcılığı olmayan bir belge
(non-paper) sunduğunu yazdı.
Söz konusu belgenin kamuoyu
ile paylaşılmak üzere hazırlan-
madığı vurgulanırken farklı kay-
naklar sözkonusu  belgeyi
Rusya’nın basına sızdırdığını
iddia etti. Belgede siyasi çözüm
parametresi olarak sekiz madd-

eye yer veriliyor.
Söz konusu bölgede şu öner-

iler yer alıyor:
“ANAYASA KOMİSY-

ONUNUN BELİRLENMESİ BM
SORUMLULUĞUNDA OLMALI”

“Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı
kararına bağlı olarak ‘Küçük

Grup’ şöyle bir Suriye hüküme-
tinin arayışında olmalı: Terörist-
leri desteklemeyen ve onlara
güvenli alan sağlamayan; Kitle
imha silahlarından arındırılmış ve
kitle imha silahı programlarını
kanıtlanabilir bir biçimde son-
landırmış;

İran rejimi ve onun militan
uzantılarıyla ilişkisini kesmiş;

Komşularına tehdit oluştur-
mayan;

Sığınmacıların evlerine
gönüllülük esasına dayalı,
güvenli ve onurlu dönüşü için
gerekli koşulları sağlayan;

Savaş suçlularını ve insanlığa
karşı suç işleyenleri yargılayan
ya da bunu yapması için ulus-
lararası toplumla işbirliği içinde
olan.

BM himayesinde ve BMGK

2254 sayılı kararı uyarınca
işletilecek siyasi süreç, anayasal
reformlar ve BM’nin gözetiminde
yapılacak seçimlerle sonuçlan-
malı.

Suriye hükümeti tarafından
kontrol edilen alanlarda, bağışçı
ülkeleri tatmin edecek, anayasal
reform ve BM gözetiminde

seçimle sonuçlanacak bir siyasi
sürecin olmaması durumunda
uluslararası yeniden inşa desteği
verilmeyecek.

Anayasa reformu, seçimler ve
Suriye’de siyasi çözüm için
uygun mekanizma BM himayesi
ve kontrolündeki bir anayasa
komisyonudur. BM en kısa
zamanda anayasa komisyonunu
kurmalıdır.

Anayasa komisyonunun belir-
lenmesi BM’nin sorumluluğunda
olmalı. Küçük Grup, BM’yi
anayasa reformu ve seçimlerin
uygulanması için Suriye hüküme-
tinin, kuzeydoğu Suriye’den tem-
silcilerin ve burada bahsedilen
prensiplere bağlı bir çözümden
yana olan Suriye muhalefetinin
de aralarında bulunduğu bütün
siyasi güçleri sürece dahil etm-

eye teşvik eder.
IŞİD’in kalıcı biçimde yenil-

giye uğratılması ile Küresel Koal-
isyon ve ortakları tarafından tem-
izlenen bölgelere istikrar desteği
Suriye’de siyasi çözümün
vazgeçilmez unsurlarıdır.

Özellikle Ürdün, Golan ve
Türkiye sınırlarında burada
bahsedilen prensiplerle uyumlu
biçimde insani krizi hafifletmeye
yönelik çabaların tümü teşvik
edilmeli.

Küçük Grup, Suriye’de kim -
yasal silahların kullanımını
engellemek için gerekli tüm
adımları atacaktır.”

ANAYASA REFORMU 
ÖNERİLERİNDE ‘BÖLGESEL

HÜKÜMET’ VURGUSU
ABD’li temsilciler Cenevre’de

Suriye’deki siyasi sürecin önemli
bir aşaması olarak görülen
‘anayasa reformu’ için atılması
gereken adımlara ilişkin altı
maddeden oluşan öneriler
sundu. Yeni anayasada cumhur-
başkanının yetkilerinin bölgesel
hükümet kurumlarının bağımsı-
zlığını garanti edecek şekilde
düzenlenmesi gerektiği belir-
tilirken, merkeziyetçi yapı yerine
bölgelere yetki devri vurgusu yer
alıyor.

ABD’nin Mistura’ya sunduğu
anayasa reformuna ilişkin öneri-
leri ise şöyle: “Cumhur-
başkanının yetkileri hem
kuvvetler ayrılığını daha geniş
biçimde sağlayacak, hem de
diğer merkezi ve bölgesel
hükümet kurumlarının bağımsı-
zlığını garanti edecek şekilde
yeniden düzenlenmeli. Hükümet,
güçlendirilmiş yetkileri olan bir
başbakan tarafından yönetilmeli.
Cumhurbaşkanı ve Başbakanın

yetkileri arasında net bir ayrım
olmalı. Başbakan ve hükümet,
cumhurbaşkanı onayına bağlı
olmayan bir biçimde atanmalı.

Yargı daha geniş bir bağımsı-
zlığa sahip olmalı. Güvenlik
kurumları reformdan geçirilerek
sivil otoritenin gözetimi sağlan-
malı.

Yönetme yetkisi açık biçimde
devredilmeli, sorumluluk bölge-
sel bazı kapsayacak şekilde
dağıtılmalı.

Seçimlerde aday göster-
ilebilme üzerindeki sınırlamalar
kaldırılmalı. Sığınmacıların, yer-
lerinden edilmişlerin ve sürgün-
dekilerin de cumhurbaşkanlığı
dahil olmak üzere tüm makamlar
için aday olabilmeleri sağlan-
malı.”

“KUZEYDOĞU SURİYE
ÇÖZÜM SÜRECİNDEN

DIŞLANMAMALI”
ABD tarafından Mistura’ya

sunulan bağlayıcığılığı olmayan
belgede, Türkiye’nin baskısıyla
Anayasa Komisyonu dışında
bırakılmak istenen SDF kon-
trolündeki bölgelerden ‘kuzey-
doğu Suriye’ olarak söz edilirken
bu komisyonda SDF kontrolün-
deki bölgelerden temsilcilerin yer
almamasının çözüm açısından
engelleyeci olacağına dikkat çek-
iliyor. Belgede bir diğer dikkat
çeken nokta ise merkezi
hükümetin yanı sıra bölgesel
hükümetlerin varlığından söz
edilmesi. Bölgesel hükümet
sayısına ilişkin bir vurgunun yer
almadığı belgede Suriye’nin
özerk yönetim bölgelerine ayrıl-
ması ve her bir özerk bölgenin
ayrı hükümetler tarafından
yönetilmesi gerektiğine dikkat
çekiliyor.             jiyanhaber.com

"Başkan Barzani, Cumhurbaşkanlığı
makamı için bir Kürt adayı gösterebilir"

ABD’den Suriye’ye ‘bölgesel hükümet’ önerisi
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Serok Mesûd Barzanî li gel
kadîrên dezgehên rewşenbîrî, ragi-
handin û navendên ragihandina PDK
civiya.

Serok Barzanî ragihand ku, li gel
Bexda li guftûgoyekî berdewamdayîn
bo rastkirina proseya siyasî daku,
Iraq bi temamî ji takrewiyê dûr bikeve,
herwiha serok Barzanî tekezî li ser
pêwîstiya damezrandina encûmena
bilind a siyaset û pilandanana ster-
atejî kir hetanî ku, encûmena fedral
were pêkanîn, tê de kurd û hemû
pêkhateyên Iraqê beşdariyê bikin û
êdî takrewî li hukimranî û binpêkirin di
destûrê de rû nede û hîç kes û aliyek
nikarê wan tawanên derbarê gelê me
de hatin kirin dûbare bikin.

Ew gotinên Serok Barzanî di
hevdîtinek de pêkhat ku roja Şemî

15.09.2018 li Selahedîn li gel kadîrên
hemû organên ser bi dezgeha
rewşenbîrî û ragihandina Partiya
Demokrata Kurdistanê, birêve çû.

Di hevdîtinê de Serok Barzanî
ronahî xiste li ser biryara gelê Kurdis-
tanê li referandûm û herwiha rûdanên
piştî referandûmê û binpêkirinên
destûrî yên hikûmeta Iraqê li dijî gelê
Kurdistanê şîrove kir. Herwiha li ser
rewşa siyasiya Kurdistan û Iraqê,
balkişand li ser wê yekê ku Partiya
Demokrata Kurdistanê ji bilî hebûna
guşarên cûr bi cûrên aborî û siyasî
karî dengê yekem li ser asta Kurdis-
tan û Iraqê da mîsoger bike. Serok
Barzanî eve jî da zanîn ku hemwe-
latiyên Iraqê ew kesayetiyên ku,  kir-
darên nedestûrî li dijî xelkê Kurdis-
tanê encamda ceza kirin.

Serok Barzanî balkişand li ser
danustandinên niha yê di navbera
aliyan de bo pêkanîna hikûmeta Iraqê
û ragihand me sê bingehan daniye û
pêdagiriyê li ser wê yekê dikîn ku,
nabê hukmê takrewî hebê û ji bo
rêgirtina wê jî pêwîste hikûmet li ser
sê bingehên şeraketa rasteqîne,
tewafiq û hevsengiya li navbera
pêkhateyan de bê dirust kirin û li gel
aliyên Iraqî guftûgoyekî cîddî bikin ku
pêwîste encûmenekî bilinda siyaset û
plandanana stratejiyê bê
damezrandin heta biryarên girîng ji
aliyê pêkhatên Iraqê ve pêkve li wê
encûmenê ve derbikevin û Kurd têda
beşdar bê bo ku êdî takrewî li hukim-
ranî û binpêkirina destûrê de rû nede
û hîç kes û aliyek nikarê wan tawanên
di derbarê bi gelê me hate kirin
dûbare bike.

Di derbarê hilbijartina Kurdistanê
jî Serok Barzanî ragihand ku Partiya
Demokrata Kurdistanê bi şanazî diçê
nav wê hilbijartinê û daxwaz ji kadîrên
PDK kir ku bi coş û ser bilindî xwe ji
bo hilbijartina Parlemena Kurdistanê
amade bikin, pêwîste bi zimanekî
bilind bangeşeya xwe bikin û xwe ji
teşhîr û sozên mezinê bê kirdar dûr
bigrin. Behsa destkeftên PDK bikin û
dest bixin ser kêmasiyan jî û tekez jî
kir ku bi piştevaniya gelê me PDK
serkeftineke mezin bi dest ve tîne û
hikûmetekî bihêz pêktê ku bikarê çak-
saziyên bingehîn bike.

Li dawiya hevdîtinê de jî Serok
Barzanî bersîva pirs û têbîniyên
amadebûyan û şîret û tîbîniyên
pêwîst jî da.                       BasNews

Endamê Parlamentoya Iraqê
Mihemed Helbûsî weke serokê nû yê
Parlamentoyê hat helbijartin.

Îro 15.09.2018ê Mihemed Helbûsî
di encama dengdana 251 parla-
menterên ku beşdarî helbijartinê bûn
de 169 deng bidest xistin û bû serokê
nû yê parlamentoya Iraqê.

Mihemed Helbûsî kî ye?
Nav: Mihemed Rêkan Elî Helbûsî

sala 1982 li bajarokê Kerme yê ser bi
parêzgeha Enbarê ji dayîkbûye xwedî
malbate. Li sala 2001-2002 bakalo-
ryûs endezyariya sivîl ji zankoya
Mûstenseriye wergirtiye û sala 2006
bawernamya master wergirtiye, dîplo-
ma zimanê îngilîzî li sentera geşepê-
danê ya heman zankoyê bi destxis-
tiye, herwiha bawernameya çavdêriya
endezyarî ji yekîtiya endezyarên ereb
wergirtiye. Di sala 2014-2015 beşdarî
kongreya navnetewî de bûbû, di sala
2016 beşdarî kongreya Parlamentoya

Îslamî bûbû, herwiha endamê kongr-
eye bikarxistina civaka YN derbarê
rola ciwan û jinan bû û dubare beşdarî

kongreya dubarekirina asayîkirina
bajarê azadkirî li UN bû.

Mihemed Helbûsî di sala 2012 bû
endamê Yekîtiya karsazên Iraqê di
sala 2014 bû endamê xola sêyem a

Parlamentoyê Iraqê û di sala 2014-
2015 bû endamê komîteya mafê
mirovan piştî wê jî bû endamê

komîteya darayî li Parlamentoyê û
sala 2016-2017 bû serokê komîteya
darayî û sala 2017-2018 bû parêz-
garê Enbar, herwiha serokê hevpey-
maniya Enbar.                    BasNews

Li Amedê di navbera 25-30ê Îlonê
de 6. pêşangeha Pirtûkan li dar
dikeve lêbelê îsal di afîşên pêşangehê
de zimanê Kurdî û Îngîlîzî cih negirt û

afîş tenê bi tirkî hatin amadekirin. Li
bajarê Amed ê Bakûrê Kurdistanê îsal
di navbera 25-30ê Îlonê de
6.Pêşangeha Pirtûkan tê lidarxistin.

Weşanxaneyên Kurdî ên wek; Dara,
Peywend, Lîs, Avesta, J&J, Nûbihar,
Aryen, Belkî, Rûpel, Komal jî dê di
nav 120 weşanxaeyên wê pêşangehê
de cih bigirin. Ew pêşangeha ku ev 4
sal bû ji ber qedexe û pevçûnan nedi-
hat lidarxistin, îsal tê lidarxistin lêbelê
di afîşên ji bo pêşangehê hatine
çêkirin de, tenê zimanê tirkî cih girt û
zimanê Kurdî û Îngîlîzî ji afîşan hatin
derxistin. Tevî ku pêşangeh li bajarekî
Kurdan tê lidarxistin û hejmareke zêde
ya weşanxaneyên Kurdî jî beşdar
dibin, zimanê Kurdî ji afîşan hat derx-
istin. Afîşên pêşangehê tenê bi zimanê
tirkî hatine amadekirin.         BasNews

17 - 23 Sentyabr, Îlon sal 2018
¹ 28 (433)8 DÎPLOMAT

E l î  E w n î :  P D K  x w e  b a ş  
j i  h i l b i j a r t i n a n  r e  a m a d e  
kiriye..Dengên me dê zêde bibin

Endamê Serkirdatiya PDKê Elî Ewnî ragihand ku PDK
xwe baş ji hilbijartinên Parlamntoya Kurdistanê re amade
kiriye û vê carê dê dengên PDKê zêdetir jî bibin.

Elî Ewnî ji malpera KDP.info re ragihand: “Îro di civîna
Encûmena Serkirdatiya PDKê de jî tekezî hat kirin ku helbi-
jartin di wextê xwe de birêve biçe. Me biryar daye ku
bangeşeya me vê carê cuda be ji carên çûyî. Me biryar daye
ku bangeşeyên me hêmin bin.”

PDK bi lîsta hejmare 183 di hilbijartinên 30ê Îlonê de
beşdar dibe. Derbarê wê yekê de Elî Ewnî wiha got: “PDK li
ser hemû astan amadekariyên baş kiriye. Em hewlên xwe
didin ku em gelek dengan bidestve bînin. Li gorî rapirsiyan
jî dengên PDKê dê di hikbijartinên vê carê de, zêde bibin.
Em ji xelkê Kurdistanê piştrast in û dengên PDKê dê gelekî
ji dengên partiyên din zêdetir bin.”                       KDP.info

Pirtûka  Ahmedê Hepo “Hêsirên 
xwînê” cara duyem hat weşandin

Berhema Ahmedê Hepo ya
bi navê «Hêsirên Xwînê» ji aliyê
weşanxaneya Peywendêya li
Stenbolê ve hate weşandin Piştî
xebateke dûredirêj berhema
Ahmedê Hepo ya bi navê
«Hêsirên Xwînê» ji aliyê
weşanxaneya Peywendêya li
Stenbolê ve hate weşandin.
Berhem hemû serhatiyên
nivîskarî yên weşandî dihewîne
ku ji salên 60î pê ve bi tîpên krîlî
û latînî hatine nivîsandin. Umîd
Demîrhan 16 serhatiyên Apê
Ahmed digel serhatiyên wî yên ji azerbaycanî wergerandî
kom kirine; herwiha bi pêşkêşiyeke kurt û ferhengokekê
ama de kiriye. Naveroka vê berhemê wiha ye: QÎZA QIRQIZ
, BEXTÊ QÎZA METÊ, LAÇIK, ZEHMETÊ GIRAN, HUB Û
ZINÊKARÎ, EMRÊ TEZE Û RASTHATINA NEBÎRKIRÎ, FÎN-
CANA BIRÎNDAR, DERMANÊ DILÊ DÊ , EWLED, DARA
GÛZÊ, KEVÎRÊN REŞ, BAR-CEMEK, PERÊ MERZEL,
HÊSIRÊN XWÎNÊ, XWÎN BI XWÎNÊ, DEVA SIPÎ. Ser-
pêhatiyên wergerandî jî ev in: Huseyn Îbrahîmov, BEDEWA
KURDAN; Êlûca Atali, LÊ DAYÊ, BÊ LÊ DA SIMBILÊ ME
ŞKÊNAND; Hezî Elîyêv, SURRA EVRA; Famîl Sulêymanov,
ZİNARÊ HÛMAYÊ.

Berhema Ahmedê Hepo van rojan li Pêşangeha Pirtûkan
a Amedê derdikeve pêşberî xwendevanan û li standa
weşanxaneya Peywendê peyda dibe. Herwiha ji aliyê gelek
belavkarên pirtûkan ve jî li Kurdistan û cîhanê tê belavkirin.

H e l b i j a r t i n a  C î g i r ê  D u y e m  ê  
Serokê Parlamentoyê hat paşxistin

Parlamentoya Iraqê helbijartinên cîgirê duyem ê
serokê Parlamentoyê ku, ji bişka kurdan e bo sibe hat
paşxistin. Piştî bi dawîhatina gera yekem a helbijartinên
cîgirê duyem ê serokê Parlamentoyê ku, tê de ti namzedî
nikarî 166 deng bi dest bîne, gera duyem a helbijartinan bo
sibe hat paşxistin. Ji aliyê bi tementirîn serokê civîna Par-
lamentoyê Mihemed Elî Zeynî ku serokatiya civîna parla-
mentoyê dikir ragehand ku, civîn bo sibe Yekşemê hat
paşxistin. Li gor zanyariyan helbijartinên cîgirê duyem ê
serokê parlamentoyê 152 deng bo Beşîr Hedad ji firakisy-
ona PDKê, 45 deng bo Ehmedî Hacî Reşîd û 21 deng bo
Mûsena Emîn bi dawî bû. BasNews

Serok Barzanî: Pêwîst e encûmeneke siyasî
ya bilind bo pilanên stratejî bê damezirandin

Serokê nû yê Parlamentoya Iraqê kî ye?

Zimanê Kurdî ji afîşên pêşangeha
pirtûkan a Amedê hat derxistin
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Berpirsekî YPG xwest Emerîka 
j i  S û r i y ê  d e r k e v e  û  w e k e  
h ê z e k e  d a g î r k e r  b i  n a v  k i r

Rawêjkarê ragihandina YPG yê berê li Efrînê Rêzan
Hido, di hevpeyvîneke xwe de ligel wê rojnameyê gotiye,
destê Emerîka di şerê Qamişlo de hebû, ku di encamê de
14 serbazên Sûriyê hatibûne kuştin û 7 endamên asayîşa

rojava jiyana xwe ji dest dabûn.
Rojnameya idîa dike ku hinek kes di nava rêveberiya

xweser de jî hene, fitneyan derdixin, û ziyanê digihînin
Sûriyê û pirsa Kurd li wî welatî, û kesên ku bi wê êrîşê
rabûne ji berjewendiya welatên din re kar dikin.

Li gor rojnameya Al Watan ya nêzîkî hikûmeta Sûriyê,
rawêjkarê ragihandina YPG yê berê li Efrînê Rêzan Hido
gotiye, tu fêdeya hebûna hêzên Emerîkî li Kurdên SÛriyê
nabe û ew weke hêzeke dagîrker bi nav kiriye.

Hido her wiha gotiye, di dagîrkirina Efrînê de ji aliyê
Tirkiyê ve, çima Emerîka bêdeng ma.       avestakurd.ne

Trump: Hevdîtinên John Kerry bi 
berpirsên Îranî re ne yasayî ne

Serokê Amerîkayê Donald Trump rexne li Wezîrê
Derve yê berê yê welatê xwe John Kerry ku, bi awayeke
nehênî li gel berpirsên Îranê re civiya ye kir û ragehand
ku, ew hevdîtin li dijî siyaseta Amerîkayê ne û ne yasayî
ne. Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser rûpela xwe ya
Tiwîterê derbarê hedînitên Wezîrê Derve yê berê yê

Amerîkayê  John Kerry bi Wezîrê Derve yê Îranê
Mihemed Cewad Zerîf û çend berpirsên din ên Îranê bi
awayeke nehênî wiha nivîsî û got: "John Kerry hevdîtinên
ne yasayî bi rejîma Îranê re pêkanîne ev yeke jî li dijî
berjewendî û siyaseta welatê me û gelê Amerîkayê ye."

Herwiha Trump di nivîsa xwe de da zanîn ku, John
Kerry ji wan berpirsên Îranê xwestiye çaverê bibin heta
ku, rêveberiya min ji Amerîkayê re bi dawî bibe û ev yeke
xirabe. Berî niha Wezîrê Derve yê berê yê Amerîka John
Kerry di çarçoveya bengeşeya pirtûka xwe de tekez kiribû
ku, ew 3ê caran bi wezîrê derve yê Îranê Mihemed
Cewad Zerîf re civiya ye.  BasNews

Şervanên HSDê 16 xal li 
Dêra Zorê kontrol kirin

Hêzên Sûrya
D e m o k r a t
operasyona xwe
li gundewarê
Dêra Zorê li dijî
çekdarên DAIŞê
berdewam dikin
û di dawîn

pêşhat de, 16 xal li mihwerê Bagoza Jorîn û Sûse, li wê
deverê kontrol kirin. Navenda Ragihandina HSD, di dax-
uyaniyekê de ragihand, ku hêzên wan 16 xalên çekdarên
DAIŞê li herdu mihwerên Bagoza Jorîn û Sûse li gunde-
warê Dêra Zorê kontrol kirine.

Herweha li gorî daxuyaniyê, hêzên HSD li mihwerê
Sûse, du kîlometran pêşve çûne û karîn 16 çekdarên
DAIŞê bikujin û di encama şer û pevçûnan de, du şer-
vanên HSD jî jiyana xwe jidest dane.     kurdistan24.net

Serok Barzanî pêşwaziya Nûn-
erê Taybetî yê Serokê Amerîka
Brett Mcgurk kir û di wê hevdîtinê
de herdû aliyan behsa hewlên
avakirina hikûmeta nû ya Iraqê û
proseya hilbijartinên Kurdistanê
kirin Îro Pêncşema 13.09.2018 li
Selahedîn Serok Mesûd Barzanî
pêşwaziya Brett Mcgurk Nûnerê
Taybetî yê Serokê Amerîka yê
Hevpeymaniya şerê dijî DAIŞê kir.

Di hevdîtinê de ku Douglas Silli-
man Balyozê Amerîka li Iraqê
amade bû, her dû aliyan di derbarê
hewlên dawî yên ji bo damezrandi-
na hikûmeta nû ya Iraqê û rûniştina
15 ê vê mehê ya Parlamentoya
Iraqê de gotûbêj kirin. Her wiha di

vê civînê de behsa proseya hilbi-
jartina Parlamentoya Kurdistanê
kirin û tekez jî li ser hevahengiya di

navbera Amerîka û Herêma Kurdis-
tanê ya li berdewambûna şerê dijî
DAIŞê de kirin. KDP.info

Serok Barzanî û Brett Mcgurk
çend mijar gotûbêj kir in

K o n ê  R e ş ,  Q a m i ş l o
Li gor min, nivîsandin mereqe.

Di destpêkê de divê mirovê
nivîskar serwext û zana be, bê
zanîbûn nabe.. Wek ku hûn tev
dizanin pirtûkxaneya Kurdî di dest-
pêka avakirina xwe de ye, anku
feqîr û lawaz e. Serwextî û zanîbû-
na me, ji zimanên din, wek Erebî,
Farisî û Tirkî, kom bûye.. 

Sebaretî min, min di bin bandor
û şêraniya zimanê dayika xwe de
hez zimanê xwe kiriye û pê
dinivîsînim.. Min serwextî, agahî û
zanîbûna xwe ji xwendina bi
zimanê erebî û kultura devikî ya bi
zimanê bav û kalan kom kiriye..
Tevî qedexebûna zimanê kurdî,
qedexebûna pirtûkên bi zimanê
Kurdî û qedexebûna pirtûkên bi
zimanê erebî li dor kêşeya gelê
min, min hewil daye û bi kurdî
nivîsandiye.. Pêre, min bi erebî jî
nivîsandiye.. Bûguman, bandor
Cegerxwîn, Osman Sebrî, Dr.
Nûreddîn Zaza, Qedrî Can û di
serê tevan de mamostayên wan
Mîr Celadet û Dr. Kamîran Bedirx-
an zor mezin e di vî warî de. 

Bi gotinek din nivîskarî û ziman-
hezî wek werîsê ji du benan

hunandî be, yek bêyî yê din nabe..
Di her pîş û sazî de destpêk bi
hezkirinê ye û hezkirina durist û
aktîv mêraniye.. Sebaretî nivîsand-
ina min û hezkirina min ji zimanê
Kurdî re, dikarim bibêjim ku li
gundê min (Doda) vedigere, ev
gundê sînorî ku li ser sînorê Sûriyê
û Tirkiyê dikeve, kesî jê ne bi
zimanê Erebî û ne bi zimanê Tirkî
zanîbû..  Bi demê re em di nav
agirê van her du zimanan de dihat
şewitandin.. Wiha di nav wê tra-
jîdiya zimanî de mezin bûm, min
xwend û bi giyanekî Kurdperwerî
hatim xwedî kirin.. Di sala 1973'an
de min dîwana Cegerxwîn (Kîme
Ez!), peyda kir û çend carekî bi
Cegerxwîn re rûniştim, hingê min jî
wek tevayî nifşê xwe, hin caran bi
zimanê erebî dinivîsand.. Lê piştî
ku min Cegerxwîn dît û min jê pirsî
Seyda! Tu bi zimanê erebî bêtir
kare his û hestê xwe derîne an bi
zimanê kurdî..? Beşişî û li min
vegerand: Bi Kurdî.. Ji wê hingê ve
nivîsandina bi zimanê kurdî niqutî
dilê min.. Di sala 1977'an de dema
ku ez ji bo xwendinê çûbûm
Almaniya Rojava, li wir bişahî çav
rojnameya (Roja Welat) ketim, bi
Kurdî û Tirkî bû.. Piştî vegera min
di sala 1978'an de, min dest bi
nivîsandina Kurdî kir, belê di
pileyek biçûk de bû. Bi hatina ron-
akbîrên Kurd re ji Sovyêta berê
wek: Celîlê Celîl, Ordîxanê Celîl,
Eskerê Boyîk, Eliyê Evdilrehman
Tosinê Reşîd şêraniya zimanê
Kurdî û danheva zargotina kurdî
bêtir bi min re mezin bûn. Wê

hingê, di rêka mamoste Eskerê
Boyîk re çend carekî helbestên min
di rojnameya (Riya Teze) de belav
bûn.. 

Di salên 1980'î de hin caran
berhemên min di kovara (Pêşeng)
de belav dibûn, ewa ku partiya
rehmetî Samî Ebdulrehman li
Sûriyê diweşand.. Belê di sala
1988'an de min bi rengekî aktîv bi
kurdî nivîsand û di Newroza
1989'an de min û hevalê xwe
Abdulbaqî Huseyinî kovara
(Gurzek Gul), bi Kurdiya Latînî
weşand.

Ji bo wan kesên ku bi zimanê
Cizîrî, Xanî û mîr Bedirxanê Botî
diaxifin dibivîsînim, ji bo xelkên
Qamişlo û Amûdê, Amedê û Sêrtê,
Zaxo û Duhokê, Ormiya û
Mehabadê dinivîsim, ji bo wan
lehengên ku xwîna xwe di ber
azadiya welat de rijandine, da ku
careke din berfa li ser çiyayê Agirî,
Cûdî, Barzan û Pîremegrûn, bi
xwînê sor nebe, dinivîsînim.. Da ku
keç û xortên vî welatê birîndar bi
aştî û aramî, her yek ji wan li ser
Memê xwe, Siyabendê xwe, li ser
Zîna xwe, Xeca xwe stranan
bibêjin û Edûla Temir Paşayê Millî,
bê tirs li ser Derwêşê Evdî bini-
hirîne...

Erê, ez ji bo gul, kulîlk û nêr-
gizên Kurdistanê re dinivîsînim,
ewên ku ji zimanê dayka min fam
dikin, ewên ku, ez û wan bi yek şûrî
dikevin û bi yek şûrî radibin, ewên
ku ne ji wan be, ez tune me û hebû-
na xwe di hebûna wan de dibînim,
ez ji bo wan dinivîsînim.

Welatiyê Birîtanya (Joe Robin-
son) berî salekê, dema ku li Tirkiyê
bajarê Antalya di bêhinvedanê de
bû, tevî destgirtiya xwe hatibû
desteserkirin û piştre hatibû zin-
danîkirin.

Dayika Robinsonê (Sharon
Chemezuk) dibêje: Wezareta
Derve ya Birîtanya ew haydarî bûy-
erê kiriye û destgirtiya Robinson, ji
aliyê dadgeha Tirkiyê ve bêtawan
hatiye dîtin.

Ji aliyê xwe ve, berpirsên Tirkiyê
behsa wê yekê dikin ku, Robinson
sala 2015an, li Rojavayê Kurdis-
tanê tevlî hêzên Kurdî bûye. 

Rojnameya Guardian a Birîtanî,
di dema desteserkirina Robinson

de, dabû xuyakirin, ku Robinson li
Rojava û Başûrê Kurdistanê di nav
hêzên Kurdî de maye. Robinson

berî niha di nav Artêşa Birîtanya de,
li Efxanistanê karê tendirustiyê
kiriye.                    kurdistan24.net

Çîroka Nivîsandina Min Bi Zimanê Kurdî

Tirkiye welatiyekî Birîtanî 7 salan zindanî
dike ji ber ku alîkariya Kurdan kiriye
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Î b r a h î m  G U Ç L U
Darbeya Leşkerî ya 12ê Îlonê 38 sal

berê çê bû. Li ser serê miletê kurd û
hemû hemwelatîyên Dewleta Tirk tarîtî û
xirabî çêkir. Bandora wê darbeyê hîn
dom dike. Berîya darbeyê hiqûqa Dewle-
ta Tirk ne demokrat bû; lê hiqûq di dema
darbeya leşkerî ya 12ê îlonê de xerabtir
bû, ji holê rabû. Tevgera Milî ya Kurdis-
tanê û tevgera civakî û çep ya Tirk hat
tasfiye kirin. Êş û azareke bêsînor ket
laşê însanên kurd û hemwelatiyên
Tirkiye’yê.  Gelek malbatan ji bona ku wê
rojê, zûlma Darbeya Leşkerî ya 12ê
Îlona 1980yî bîra nekin, navên zarokên
xwe û neviyên xwe danîn “Eylul/Îlon”.
Loma jî her sal 12ê îlonê de neteweya
kurd, kurdperwer, hemwelatiyên
Tirkiyeyê yên demokrat, şoraşger, lîber-
al, sosyal demokrat, heta nîjadperest
laneta xwe li wê rojê û li wê darbeyê
dibarînin.

LI PIŞT DARBEYA 12’Ê ÎLON A
1980YÎ SEDEMA DÎROKÎ…

Dewleta Kemalîst, encama dar-
beyekê û xapandin û felbaziyekê çêbû.
Kemalîstan li hemberî Osmanîyan û kur-
dan darbe çêkirin; dewleta xwe ava kirin
û di dewletê de jî bûn hikûmdar û desthi-
latdar.

Piştî ku bûn desthilatdar jî, bi  awayê
totalîter û otorîter xwestin kû hemû
civatê û tevgerên li hemberî xwe yên
mûxalîf kontrol bike; dema ku ji kontrolê
jî derketin bi awayekî aktîf bi riya milî-
tarîzmê pêşiya wan bigre; wan ji holê
rake.

Loma Kemalîstan, Darbeya Leşkerî
ya 27-ê Gulana 1960-î û 12-ê Adara
1971an çêkirin. Li ser civatê ji nû ve qon-
trola xwe pêk anîn.

Lewra tê zanîn ku di sala 1950-yî de
Demokrat Partiyê, desthilatdarî ji destên
Kemalîstan (CHPê) girt. Kemalîstan dîtin
ku hêzên sivîl, mirov dikare bibêje, ku
berpirsiyarên gelê tirk dema dîtin ku
“hikûmeta sivîl” derketin dervayî kontrola
wan, darbe çê kirin.

Lê piştî darbeyê gel dîsa zora wan bir
û Partiya Adaletê (Sileyman Demîrel) bû
desthilatdar û hikûmet, ev car dîsa dîtin
ku “hikûmeta sivîl” ji kontrola wan dertê,
dîsa darbeya leşkerî di sala 1971an de
çê kirin.

Darbeya leşkerî ya 12ê Îlona 1980-yî
jî, encama heman sîstem û mentalîtê ye.
Çimkî piştî sala 1971an demeke
mûwaqqet li ser civatê kontrol çêkirin. Lê
dîsa gel zora wan bir. Dîtin ku hikûmeta
gel ji derveyî sînora wan tevdigere;
Tevgera Milî ya Kurdistanê û Tevgera
çep ya Tirkan ji kontrola wan derdikeve,
zorê dide parametreryê û pîvanên wan,
ev car Darbeya 12ê Îlona 1980î çêkirin.
DARBEYA 12-Ê ÎLONÊ BI PLAN HAT

AMADE KIRIN: PKK, RÊXİSTİNÊN

ÇEP Û RAST YEN TERORÎST DI
AMADEKİRİNA DARBEYÊ DE ROL

GIRTIN SER XWE…
Şik tune ye ku di her şertê de darbe

çêkirin ne mimkun e. Ji bona darbeyan
divê şert bên ava kirin. Kemalîstan û
xwediyê dewletê yê esil, loma beriya
darbeyan şertên darbeyan çêkirin.

Di Darbeya 27 Gulanê û 12 Adara
1971an de ev rastiya gelek vekirî bû.
Heman plan  ji bona Darbeya 12 Îlonê jî
hat çêkirin û meşandin û tetbîq kirin.     Li
hemberî kesên bi navûdeng sûîkast
hatin kirin. Encama vê planê, Rojne-
mevan Abdî Îpekçî, Serokê DÎSKÊ
Kemal Türkler, Dozger Doğan Öz, Gun
Sazak hatin kûştin.

Di nav gel de qetlîam çêkirin: Li
Enqereyê Bahçelî Evlerê bi destê nîjad-
perestan û gruba faşîst endamên TÎPê bi
hev re û di malekê de hatin kûştin. Li
Stenbolê li ber Unîversîteyê bomba hat
teqandin, xortên kurd û tirk yên şoreşger
hatin kûştin.

Ji bona ku şerê hûndir derkeve di
navbeyna elewî û sûniyan de şer çê bibe
li Meraşê û li Çorûmê qetlîam pêk anîn.
Di navbeyna rêxistin û grûbên şoreşger
û faşîst de, di navbeyna çep û rastan de
şer derxistin. Di encama van şeran de
5000 kes hatin kûştin. Bi zanetî bi
destên grûbên şoreşger û faşîst
metodên terorê bi kar anîn. Di navbeyna
rêxistin û grûbên şoreşger de şar derx-
istin.

Li Kurdistanê ji bona ku pêşiya
Tevgera Milî ya Kurdistanê bigre,
tevgerê ji armancê dûr bixe, partî û rêx-
istinên Kurdistanê tasfiye bike PKK wek
rêxistineke operasyonel ava kirin. Bi
destê PKKê êrîşî rêxistin û partiyên Kur-
distanê kirin. Serokê Dengê Kawayê
Ferîd Ûzûn dan kûştin. Gelek qedroyên
partî û rêxistinên Kurdistanê dan kûştin.
Hejmara wan bi sedan e.

PKK êrişî KUKê kir. Gelek endam û
berpirsiyarên KUKê dan kûştin. PKK li
Nûsaybînê û li Sîweregê qetlîam pêk
anî. Li bajarên Kurdistanê pêvajoya
koçkirin û valabûnê dest pê kir. PKKê,
êrişî mîran, axayan, serokeşîran, şêxan,
melayan, gundiyan kirin û kûştin. Bı vê
planê, di nav kurdan û Tirkan de qenaat
û nerînek çê kirin, ku hêzek û qewetek
were wan ji vê xeteriyê xelas bike. Ew jî
wek her demê leşker in. Leşker bi soz ji
bona ku kurdan û tirkan ji xeteriyê xelas
û rizgar bikin, darbeya leşkerî çêkirin.

DI ESIL DE SEDEMA 
DARBEYÊ CÛDA BÛ…

Wek tê zanîn, xwediyê dewletê leşk-
eran xwest, bi Darbeya 12ê Adara
1971an Tevgera Milî ya Kurdistanê;
Tevgera Civakî û Çep ya Tirkan tasfiye
bikin, nikarîn vê yekê bikin. Piştî darbeya
Leşkerî ya 12 Adara 1971an, piştî sala
1974an Tevgera Milî ya Kurdistanê xûrt-
tir bû. Baştir rêxistinî bû. Gelek partî û
rêxistinê mafê çarenivîsiya neteweya
xwe pêk bînin, ava bûn.Tevgera Milî ya
Kurdistanê bû hêzeke mezin ya civakî. Ji
hemû beşên civatê piştgirî girt. Di heman
dem de tevgera civakî û çep ya Tirk jî
gelek xûrt bû, bû hêzeke civakî. Ev
hêzbûna tevgera milî ya Kurdistanê tirs
çêkir, ku neteweya kurd dê dewleta xwe
ava bike. Tevgera civakî û çep ya Tirk jî
dê rejîmê biguhere.

Li cem van rastiyan jî, rastiyek din
hebû: “Hikûmeta Sivîl” jî derdiket derveyî
parametreyên Kemalîzmê. Ji bona ku
pêşiya dewletavakirina neteweya kurd,

gûhertina rejîmê bê girtin, darbe çêbû.
Darbeçêkaran jî di beyannameya xwe ya
yekemîn de ev yeka gelek aşkere diyar
kirin.
QEREKTERA DARBEYA 12Ê ÎLONÊ…

Wek tê zanîn esil xwediyê dewletê
bûrokrasîya leşker û sivîl bû. Elîta
Kemalîst bû. Loma jî darbe jî ji aliyê wan
de çê dibûn. Darbeya 12ê Îlona 1980yî jî
bi destên wan çê bû. Loma jî darbeya
12ê Îlona 1980yî, qerektera xwe jı
dewletê û xwediyê dewletê digirt. Dewlet
jî faşıst û kolonyalîst bû. Loma jî Dar-
beya Leşkerî ya 12ê Îlonê jî dîkta-
toriyeke leşkerî ya faşîst û kolonyalîst
bû.

Bi çalakî û kirinê xwe jî ev yeka carek
din îspat û diyar kir.

EMERÎKAYÊ PİŞTGİRÎ 
JI DARBEYÊ RE KIR…

Dewleta Tirk, li Rojhelata Navîn
qereqola Emerıkayê ya pêşî bû li hem-
berî Sîstema Sosyalîst û Yekîtiya
Sovyetan. Loma jî hemû donanıma leşk-
er û artêşa Dewleta Tirk jî bi destê
Emerîkayê dibû. Loma jî şik tune bû ku
leşker ji derveyî Emerîkayê darbeyê
bikarin çê bikin.

Leşkeran baş dizanî ku dema ku
Emerîka alîkar nebe, nikarin jîyana xwe
bidomînin. An jî dema ku li dijî
Emerîkayê bin, di şertên dinyayê yên wê
demê de dibûya ku pişta xwe bida
Yekıtiya Sovyetan û Sîstema Sosyalîst.
Ew jî ji bona wan gelek zehmet bû. İde-
olojî û çanda wan ji vê yekê re, konjok-
tura Tirkiyeyê jî ji bona vê dest nedida.
Di wan şertan de gelek aşkere bû ku
darbeyên leşkerî bi destên Emerîkayê û
Yekîtiya Sovyetan çê dibûn. Li Iraq û li
Sûriyeyê û li Misirê û li gelek welatên din
darbeyên çep bi piştgiriya Yekîtiya
Sovyetan çê dibûn. Bi piştgiriya wan li
ser piya disekinîn. Darbeyên  rast û
faşıst jî bi piştgiriya Emerîkayê çê dibûn.
Bi piştgiriya Emerıkayê li ser piya radi-
westan.

Piştî Darbeya Leşkerî ya 12ê Îlonê jî
Sefîrê Emerîkayê di derbarê derbayê de
piştgiriya xwe bi awayekî nîşan da.

DARBEYA 12Ê ÎLONÊ BI GİŞTÎ
XERABIYA MEZİN KIR; GORÎ QEREK-

TERA DEWLETA TIRK YA
KOLONYALÎST LI KURDİSTANÊ
MÛAMELEYÊN TAYBET ÇÊKIR.

DEWLETÊ JI BONA PÊŞIYA
TEVGERA MILÎ YA BAKÛRÊ KURDIS-
TANÊ BIGRE, STRATEJIYEKE TAY-
BET DEST PÊ KIRIBÛ; BI DARBEYA
LEŞKERÎ SERKEFTINA VÊ PROJEYÊ

PÊK HAT…
Darbeya Leşkerî roja ku desthilatdarî

girt destê xwe dîktatoriya xwe îlan kir.
Got ku “ez nûha şûnda her tiştekî
dikarim bikim. Ez hiqûqê nas nakim.”
Darebaya leşkerî di destpêkê li hemû
Tirkiyeyê û li Kurdistanê Örfi-Idare îlan
kir. Çûn hatin û bi şev û roj derkletin
qedexe kir, cî û cî jî sînor kir. Desthilat-
dariyeke bê sînor da leşker ku li her ciyî
kontrol bikin. Kesan bigrin û li wan lê
pirsîn bikin.

Darbeyê di destpêkê de Meclîs girt.
Got ku ez dê meclîsa damezrênêrî ava
bikim. Hemû partiyên siyasî yên tirk girt
û qedaxe kir, dawiya xebata wan ya
siyasî anî. Serok û berpirsiyarên par-
tiyan bi tevayî girtin bin çav. Lê Alpaslan
Turkeş hepis kirin û dadgeh kirin û ceza
kirin. Serokê Partiya Karkerên Tirkiyeyê
xwestin hepis bikin, ew reviya derveyî
welêt. Lê berpirtsiyarên partiyê û gelek

endamên wan hatin girtin.
Komeleyên “sivîl” û sendîqa/nîqabe

girtin û xebatên wan qedexe kirin.
Berpirsiyar û endamên wan girtin û hepis
kirin û eşkence kirin û ceze kirin. Kome-
leyên şoreşger û demokrat girtin û
xebatên wan qedexe kirin. Berpirsiyar û
endamên wan bin çav kirin, eşkence
kirin, hepis kirin, ceze kirin. Kovar, roj-
nameyên şoreşgeran hatin qedexe kirin.
Berpirsiyarên wan hatin girtin û hatin
ceze kirin.  

Komeleyên kurdan ASDK-DER,
DHKD, DDKD û komleyên din hatin
qedexe kirin, xebatên wan dawî hat
dayîn. Berpirsiyar û endamên wan bi
tevayî hatin girtin û eşkence kirin û ceze
kirin. Kovar, rojbnameyên kurdan jî hatin
qedexe kirin. Berpirsiyarên wan hatin
girtin û hatin ceze kirin. Serok, berpirsi-
yar û endamên rêxistin û partiyên Kur-
distanê bi piranî hatin girtin û hatin hepis
kirin û êşkenceke bêsînor li wan hat kirin
û cezayê mezin hatin dayin. Bi hezaran
çep û rastên siyasî hatin girtin û hepis
kirin û eşkênce kirin û ceza kirin.

HIQÛQA HEYÎ YA NE DEMOKRAT
JÎ, ji holê hat rakirin. Makezagoneke
nû hat amade kirin. Bi referandûmeke
şiklî hat pejirandin. Ew makezagona,
ji makezagona berê jî faşîsttir û ne
demokrattir bû.

Li Kurdistanê planeke taybet hat
meşandin. Bes kurdperwerên siyasî ne,
hemû beşên civakê sûcdar hatin îlan
kirin, hatin hepis kirin û eşkence kirin û
ceza kirin.

Li zîndana Diyarbekîrê êşkenceya
hatiye kirin, plana taybet ya hatiye
meşandin. diyar dike. Kiryarên Darbeya
leşkerî li Kurdistanê, encama siyaseta
kolonyalîst bû.. Ji hemû beşên civatê
kes hatibûn girtin û êşkence kirin û ceze
kirin.

Bi tevayî Tirkiyeyê û Kurdistanê
nêzikî milyonek kes hat binçav kirin û
êşkence li wan hat kirin. Bi deh hezaran
kes ceze bûn.

Gelek kes hatin darde kirin. Salên
Erdal Eren hat mezin kirin û hat îdam
kirin.

Wek tê zanîn û bi gelek awayan û
belgeyan hatiye diyar kirin: Dewleta Tirk,
li Kurdistanê ji bona ku pêşiya Tevgera
Milî ya Kurdistanê bigre, tevgerê ji
armancê dûr bixe, partî û rêxistinên Kur-
distanê tasfiye bike PKK wek rêxistineke
operasyonel ava kirin. Bi destê PKKê
êrîşî rêxistin û partiyên Kurdistanê kirin.
Serokê Dengê Kawayê Ferîd Ûzûn dan
kûştin. Gelek qedroyên partî û rêxistinan
dan kûştin. Hejmara wean bi sedan e.

PKK êrişî KUKê kir. Gelek endam û
berpirsiyarên KUKê da kûştin. PKK li
Nûsaybînê û li Sîweregê qetlîam pêk
anî. Li bajarên Kurdistanê pêvajoya
koçkirin û valabûnê dest pê kir.

PKKê, êrişî mîran, axayan,
serokeşîran, şêxan,  melayan, gundiyan
kirin û kûştin.

Darbeya Leşkerî ev stratejiya, bir serî
û tevgera û rêxistinên Kurdistanê tasfiye
kir.

DADAGEHKIRINA DARBEYÊ girîng
bû. Lê dadgehkirin ne rasteqîne bû.

EZ JÎ DI DOZA DARBEYA LEŞKERÎ
YA12-Ê ÎLONÊ DE BÛM MUDAXÎL Û
PARÊZER. Min nerînên xwe bi awayekî
fireh bi devkî û nivîski pêşkêşî dadgeha
kir. Li wir jî, ew nerînên min îro
nivîsandîne, min dadgehê de jî anîn ser
zimên.

DI DERBARÊ DARBEYA LEŞKERÎ YA 12-Ê ÎLONÊ DE ANALÎZEK… 
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Li Mehabadê rojnamevanekî 
k u r d  h a t  g i r t i n

Li bajarê Mehabad yê Rojhilatê Kurdistanê, roj-
namevanekî kurd ji ber çalakiya gireva giştî hat girtin.

Dezgeha mafên mirov ya Hengaw daye zanîn, îro
danê sibê li Mehabadê rojnamevanê kurd Herman Wet-
manî ji aliyê hêzên polîs ve hat girtin. Li ser sebeba girti-

na wî rojnamevanî jî hat ragihandin ku Herman Wetmanî
bi tohmeta piştevanîkirina çalakiya gireva giştî ya ku vê
dawiyê li Rojhilatê Kurdistanê bo şermezarkirina êrişên
Îranê li dijî partiyên Rojhilatî û darvekirina girtiyên kurd
hatibû lidarxistin, hatiye girtin.

Li gorî agahiyên Hengawê, Wetmanî ku xwedanê
malpera kurdî-farsî ya bi navê “Haje” ye, piştî lêpirsîneka
dûr û dirêj bi kefalet hatiye berdan û dê li dadgeha Ormiyê
were dadgehîkirin.  BasNews
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Kovareke amerîkî: Ebadî li
derveyî bazneya pêkanîna
hikûmeta nû ya Iraqê ye

Kovara The National Interest a Amerîkayê îro Şemiyê
raporek belav kir, tê de ragehandiye, Ebadî li derveyî lîsteya
pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê ye.

Kovara amerîkî di rapora xwe de wiha nivîsîbû: "Merciyê
bilind ê şîeyên Iraqê Elî Sîstanî ji siyasetê dûre lê ji ber rewşa
Iraqê çaran tê ser xetê û dibêje ku, piraniya welatiyan baw-
eriya xwe bi serkirdeyên niha nemaye û divê yên berê
nemînin." Wê kovarê da zanîn ku, ji ber nerîna Sîstanî Hey-
der Ebadî şansê wergirtina posta serokatiya hikûmetê bo
cara duyem ji dest daye û li derveyê lîsteya pêkanîna
hikûmeta nû ya Iraqê maye.

Herwiha wê kovarê aşkere kir ku, heftiya borî li bajarê
Necefê ku, weke bingeha desthilata Sîstanî tê naskirin danû-
standinên nehênî derbarê pêkanîna hikûmeta nû ya Irqê di
hebûn daku, rêkeftin di navbera herdu hevpeymaniyên
mezin pêkbê.  BasNews

DAIŞê êrîşî gundekî 
K e r k û k ê  k i r

Çekdarên rêxistina terorîst a DAIŞê êrîş kirin ser gun-
deke sînorê bajarokê Hewîce yê parêzgeha Kerkûkê û
hejmarek kes bûn qurban. Li gor zanyariyên bidest ketin,
DAIŞê duh 15.09.2018ê êrîş kir ser gundê Xerîb ê ser bi
nahyeya Ebasiyê ya ser bi bajarokê Hewîce.

Hat zanîn di êrîşê de çekdarên DAIŞê polîsek û
hemwelatiyek kuştine û hemwelatiyek din jî birîndar bûye.
Piştî dagir kirina bajarê Kerkûkê û navçeyên derdora wê,
milîsên Heşdî Şeibî û hêzên Iraqê berpirsyariya parastina
asayîşa navçeyê û hemwelatiyan girtin serxwe. Lê ji ber
ne çalakbûn û bêhêziya wan şaneyên veşartî yên DAIŞê
dest bi çalakî û kiryarên terorîstî kirine.              BasNews

Berdevkê Fermî yê PDKê
Mehmûd Mihemed ragihand ku roja
11ê vê mehê dê PDK bi gotara
Serok Barzanî dest bi bangeşeya
hilbijartinên Herêma Kurdistanê
bike. Îro Encûmena Rêveberiya
PDKê bi serperiştiya Serok Barzanî
civiya û piştî civînê Mehmûd
Mihemed kongreyeke rojnamevanî
lidar xist û tê de behsa naveroka
civînê kir. Berdevkê PDKê ragi-
hand: “Me di civînê de behsa avaki-
rina hikûmeta nû ya Iraqê û tevlîbû-
na me di wê hikûmetê de kir. Em
dixwazin partiyên Kurdistanê li Bex-
dayê yekrêz û yekdeng bin. Lê wan
4 partiyên din hêj biryara xwe ya
dawî nedane. Em jî dixwazin li Bex-
dayê her 6 partiyên Kurdistanê
yekdest bin.” Mehmûd Mihemed
wiha got: “PDK û YNK li Bexdayê
projeya xwe nivîsandî dane
hevpeymaniyê Iraqê û daxwaz ji
wan kirine ku bi nivîsandî bersivê
bidin ku ew projeya Kurdan qebûl
dikin. Me di projeya xwe de gotiye,
pêwîst e tifaq û hevsengî û şirîkatî li
Iraqê hebe û di nav de jî madeya
140 bê cîbicîkirin.”

Mihemed wiha domand: “Partî û

hevpeymaniyên Iraqê jî serdana
me dikin û ew jî dixwazin em
têkevin hevpeymaniyê wan de. Lê
hêj me biryara xwe ya dawî
nedaye. Em nenêzîkî ti hevpey-

maniyekê ne û ne jê dûrî ti aliyekî
ne. Kîja alî projeya me qebûl bike
emê ligel wê kar ji bo avakirina
hikûmeta nû bikin.”

Derbarê hilbijartinên Herêma
Kurdistanê ku dawiya vê mehê dê
birêve biçin, Berdevkê PDKê
Mehmûd Mihemed ragihand: “Em
rijd in li ser encamdana hilbijartinan û
piraniya partiyên siyasî jî xwe jê re

amade dikin û daxwaz lidarxistina
hilbijartinan dikin. Emê wek PDKê jî
roja 110 vê mehê dê bi gotara Serok
Barzanî dest bi bangeşeya hilbijarti-
nan bikin.” Herwiha derbarê helwes-

ta PDKê li ser êrîşa Îranê li ser
baregehên partiyên Rojhilatê Kurdis-
tanê jî, Mehmûd Mihemed wiha got:
“Helwesta me wek helwesta Serok
Barzanî ye. Em dilgiran in ji wê êrîşê.
Bi top û kuştinê pirsa gelê Kurd
çareser nabe. Pêwîst e bi zimanê
diyalog û jihevtêgiheştinê pirsa Kurdî
çareser bibe. Em hêvî dikin Îranê wê
karî dûbare neke.”  KDP.info

Endamekî Parlamentoya Iraqê
ragehand ku, qonaxa duyem a hel-
bijartinan bo desteya serokatiya
Parlamentoyê destpê dike û 4 par-
lamentarên kurd xwe bo posta
cîgirê duyem ê serokatiya Parla-
mentoyê Iraqê kandîd kirine.

Endamê Parlamentoya Iraqê li
ser firakisyona PDKê Dr. Mihemed
Şakir ji BasNewsê ragehand ku, ew
kesên xwe bo posta cîgirê duyem ê
serokatiya Parlamentoyê Iraqê
kandîd kirine û sîviyiên xwe belav
kirine heta niha her yek ji Beşîr
Hedad ji Firakisyona PDKê, Mûse-
na Emîn ji Yekgirtû û Ehmed Hac
Reşîd ji Komele. Derbarê kandîd
kirina Ala Talebanî wî parlamentarî
got ku, heta niha wî Sîviya Ala Tale-
banî nedîtiye, lê tevgera Ala Tale-
banî di nav endamên Parlamentoyê

diyar dike ku, ew bi niyete xwe
kandîd bike.

Aşkare kir ku, her çende Ala
Talebanî li ser lîsta Sunne xwe bo

helbijartinên Parlamentoyê xwe
kandîd kiribû, lê dixwaze li ser

bişka kurdan xwe bo posta cîgirê
serok xwe kandîd bike.  BasNews

Li Stenbolê 400 karkerên ku li
ser balafirgeha 3. a Stenbolê
dixebitîn, hatin desteserkirin.

Li Stenbolê duh karkerên li ser
balafirgeha sêyem kar dikirin, ji ber
şert û mercên xerab çalakî û
xwepêşandan pêkanîbûn û duh tevî
ku polîsa midaxele jî kiribû ew kark-
er belav nebûbûn û çalakiya xwe
berdewam kiribûn. Hat ragihandin
ku duh derengiya şevê polîsan bi
ser cihên wan karkeran de girtiye û
400 karker desteser kirine.

Li gor agahiyan berpirsên kom-
paniyê û karkeran hevdîtinek
pêkanîn û karkeran lîsteyeke ku 15
bendan pêk tê pêşkêşî berpirsên
kompaniyê kirin, wê kompaniyê ew
daxwaz qebûl kirin lêbelê nexwest
weke protokol cih bigire û karkeran
jî ev yek red kirin.

Parlamenterên CHP û HDPê jî
piştgiriyê didin, çalakiya wan

karkeran.
Li Stenbolê niha sêyem bal-

afirgeh tê çêkirin û tê çaverêkirin ku
di heyameke nêz de bê vekirin,
lêbelê karkerên li ser dixebitin ku bi

hezaran e, di nav şert û mercên
gelek xerab de kar dikin û herî

dawîn wan karkeran ji bo başkirina
rewşa şert û mercan çalakî
pêkanîn. BasNews

PDK roja 11ê mehê bi gotana Serok
Barzanî dest bi bangeşeyê dike

4 Parlamentarên kurd rikberiyê li ser posta
cîgirê duyem ê serokê Parlamentoyê dikin

Li Stenbolê 400 karkerên ku li ser balafirgeha
sêyem kar dikir in hatin desteserkirin

433:1.QXD  16.09.2018  15:25  Page 11



DÎPLOMAT 17 - 23 Sentyabr, Îlon sal 2018
¹ 28 (433)12

Endamê Polîtburoya PDKê Mes-
rûr Barzanî di merasîma bangeşeya
PDKê ji bo hilbijartinên Parlamentoya
Kurdistanê de başdar bû û tê de
gotarek pêşkêş kir û ragihand, PDK
dê bi dengê xelkê Zaxo her serkeftî
be û daxwaz ji wan kir dengê xwe
bidin nûnerên PDKê ji ber ku hilbijart-

inên vê carê pir girîng in, ku di parla-
mentoya bê de dê biryarên gelekî
girîng bên dan.

Mesrûr Barzanî di gotara xwe de ji
xelkê bajarê Zaxo re wiha got: “Ez
hatime Zaxo ji bo ku ez spaziya we
bikin di xebata we ya şerê li dijî
DAIŞê de û ji ber piştevaniya we ji bo
PDKê di hilbijartinên Iraqê de, ku we
diyar kir PDK ti carî nakeve û PDK dê
herdem serkeftî be. Bi dengê we dê
PDK di hilbijartinên 30-9 de
serkeftineke din bidestve bîne. Di
hilbijartinên Iraqê de pilan hebûn ku
dengê PDKê bişkînin û ligel şikandina
PDKê îradeya gelê Kurdistanê jî
bişkînin, lê we nehişt ew pilan biser
bikeve. We piştrast kir ku heta PDKê
xwe van alîgiran e, PDK ticarî
nakeve.”

Mesrûr Barzanî wiha domand: “Ez

daxwazê ji we dikim ku careke din
hûn dengê xwe bidin PDKê û hûn ala
Kurdistanê û ala PDKê bilind bihêlin.
Em û gelê Kurdistanê çaverê we ne
ku hûn dîsa dengê xwe bidin PDKê.
Hûnê piştrast bikin ku heta PDK heye
dê serkirde û serkeftî be.”

Mesrûr Barzanî wiha got: “PDK

hatiye damezrandin ji roja yekê de ji
bo ku xizmeta xelkê Kurdistanê bike û
bergiriyê li axa Kurdistanê bike. PDK
nehatiye avakirin ji bo ku hevrikiyê
bike ligel partiyeke din. PDK her ser-
bilind e bi destkeftên xwe. Emê hewil
bidin ku kêmasiyên xwe çareser
bikin. Ev hilbijartin ji me re
çarenivîsaz in, ji ber ku em di qonax-
ekê de ne ku pêwîst e em çarenivîsa
welatê xwe diyar bikin. Dengê we
xwedî bandoreke mezin e ji bo ku em
çarenivîsa Kurdistanê diyar bikin.
Dengê xwe bidin wan nûneran yên ku
bîr û baweriya we bi wan tê.”

Mesrûr Barzanî daxwaz ji xelkê
Zaxo kir ku, “dengê xwe bidin wan
kesan ên ku bergirî li axa Kurdistanê
kirine û xwe kirine qurbanî, ji bo ku
ew jî di parlamentoya Kurdistanê de
bergiriyê li maf û daxwazên xelkê

Kurdistanê bikin. Îradeya xelkê Zaxo
ti carî nayê şikestin. Dengê xwe bidin
nûnerên PDKê ji ber ku Paramentoya
Kurdistanê dê vê carê biryarên gelekî
girîng bide, lewma jî pir girîng e nûn-
erên wan di parlamentoyê de cihê
baweriyê bin. Ji bo ku kesin din li
şûna nûnerê we neçin parlamentoyê
û ew kes xizmeta we nekin û hûn
poşman nebin, roja hilbijartinê herin
ser sinduqên dengdanê û dengê xwe
bidin berbijêrên ku baweriya we bi
wan tê.”

Mesrûr Barzanî wiha got: “Hilbi-
jartinên vê carê girîng in û dê ev hilbi-
jartin serkeftina we misoger bike. Em
bawer in ku PDK dê biser bikeve, lê
em dixwazin serkeftina PDKê vê carê
dîrokî be, ji ber ku ew soz û pey-
manên ku PDKê dane we bikaribe vê
carê cîbicî bike. Gelek caran ji ber ku
em êxsîrê welatên derve bûne, me
nikariye tiştê herî baş ji we re bikin,
herwiha gelek caran hevrikiyên
navxwe li Kurdistanê bûne asteng ku
PDK bi awayekî baştir xizmeta we
bike. Eger hûn bi awayekî bihêztir
pişta PDKê bigirin û parlamenterên
PDKê zêde bin, dê PDK karibe
hikûmeteke bihêztir ava bike û
bikaribe zêdetir xizmeta we bike.”

Mesrûr Barzanî wiha domand:
“Qonaxên dijwar me derbas kirin, lê
me ew qonax derbas kir û bi hêviya
xwe rojên geş li pêşiya me ne. Em
serbilind in ku em xwediyê rêbaza
Barzaniyê nemir in, em serfiraz in ku
em xwediyê dîrokeke pir destkeft û
serwerî ye. Em serbilind in ji ber ku
serokê me Pêşmerge ye. Ez zanim jî
ku serokê me jî bi we serbilind e. Em
ti carî xwe naçemînin.”

Mesrûr Barzanî gotara xwe wisa
bidawî kir: “Em hemî Zaxoyî ne û bi
dil û can Partî ne, û bi hêviya xwedê
û bi dengê we serkeftî ne.”  KDP.info

X i d i r  U s o  
Pirsên Rojevakurd:
Hûn encamên hilbijartinê li

Turkîye çawa dinirxînin û li gor we
ew encam pêşbînîkirîbûn?

Encama hilbijartinê çi bandorê
li pirsa kurd dê bike, gelo dê rê li
pêş pêvajoyek nû veke?

Li  gora we HDP dê bikaribe ji
bo çareserîya pirsa kurd rolekî
bileyze?

Bersiva Xidir Uso:
Li Ewropa, bi geşbûna sîstema

sermîyandarî re, berê netewe
çebû, dûv re şoreşên sermîyandar
pêkhat û dewleta netewî ava bû, li
Tirkîye berevajî vêya, berê dewlet
ava bû û dûv re dewletê li ser navê
civata tirk, ji xwe re netewe çêkir.

Dewleta tirk, wek dewletek
otorîter, nijadperest û mêtinkar, li
ser kavilê Îparatorîya Osmanî û ji
mîlîtarîzim û brokrasîya Osmanî, bi
hevkerîya dewletên emperyal, di
nava sînorên ku jê re gotin: “Mîsak
i Milli” sazbû. Rêvebirên vê dewletê
gotin: “her netewe û hûrgelê di

nava vî sînorî de dijîn, ji niha û
pêve tirk e û divê ziman, çand û
hebûna xwe ya milî û etnîkî ji bîr
bike, tevlî tirka, şêweya ziman û
alfabe, cil û berg û piştnav û
unwanên xwe bavêjin, yên em
dixwazin hûnê bi karbînin!” Loma
dest bi projeya afirandina mirov û
civatek wek ya Ewropî kir!

Heger ji sedî sed wek daxwaza
xwe civatek ne afirandin jî ji 35 gel
û hûrgelan neteweyek tirk afirandin!
Belkî îro li dunyayê, di nav
neteweyên herî nîjadperest jî yek jê
ev neteweya tirk e! Nîjadperestên
tirk yên herî hov û har jî yên bi nîja-
da xwe ne tirk in; loma nefreta wan
li hemberî yên xwe hîna tirk nabînin
bêtir e! Ev jî tê wateya ku dewleta
nîjadperest û mêtinkar fêde ji vê
sîyaseta xwe ya zordarî dîtîye!

Heta sala 1945, bi dîktatorîya
yek partîyê ya Partîya Gel ya
Komarî (CHP) Turkîye hat rêve-
birin. Piştî Şerê Cîhanê II. ji bo
dewleta tirk bibe endamê Yekîtîya
Miletan û beşdarî sazîyê dewletên
emperyal bibe, qaşo demokrasîya
Bakur pejirand û derbasî sîstema
pirpartîtîyê bû!

Di hilbijartinên 1950 de, gelên
di bin zulma dewletê û hikûmeta
CHP de hatibû eciqandin, xwezayî
Partîya Demokrat (DP) kir desthi-
lat. Partîya Demokrat, ji bo ku li gor
bawerî, çand û daxwaza beşek ji
gelê tirk tevgerîya, qedexe û
guhertinên di warê dînî de serast
kir û gelek kiryarên Kemalîzmê/
CHP raxne kir, dîktatorîya wan bi
lêv kir, loma brokrasî û mîlîtarîzma

kemalîst, li hember hukumeta wan
cûnta leşkerî amade kir û serokê
hikûmet û dewletê wek gef
darvekir.

Ji cûnta 1960 de, hêzên ku vê
dewleta, mêtinkar û nîjadperest
ava kirine, heta îro destûr nedane
ku alternatîfek sîyasî yan muxale-
fetek rastî derkeve meydanê.
Loma partîyek ku bi bernameyek bi
rastî doza mafê kurd bike jî di van
mercan de nikarîbû derkeve holê û
ji bo ku derneyê jî dewletê her
îmkan bi karanî!

Ji xwe CHP nehatîye guhertin û
mîna roja pêşî partîya avakar ya
dewleta Kemalîst e! Lê gava di bin
seroktîya Recep Tayîp Erdogan
(RTE) de AKP ava bû, xwe dijî
Kemalîzmê û wek “demokrat” rê
da! Gelek rexneyên rast kir û sozên
erînê da her alîyekî mexdûr! Hinek
kiryar jî pêk anî: mîna mahkûmkiri-
na rêvebirên cûnta 1980yî û
guherandina beşekî Makezagonê,
darazkirina Ergenekonê û di warê
doza kurd de, rakirina qedexeya
zimanê kurdî, di hinek zankoyan de
vekirina beşê kurdî û TRT Kurdî û
despêkirina çareserîya doza Kurd,
ji gelê Kurd re jî hêvîyek erênî
çêkir!

Lê bi taybetî piştî operasyona
zarokên du sê wezîrên AKP (û kurê
Erdoxan jî bi wan re bû) ku ji Riza
Zarab bertîl girtibûn derket holê û
bûyera serlêdana cûnta leşkerî,
AKP û R.T.Erdogan 190 derence
hat guhertin!

Hikûmeta AKP, ji alîkî bi PKK re
şerê Hendekan li darxist deh-

duwanzdeh bajarên Kurd
hilweşand û wêran kir, gelê kurd
perîşan kir û zarokên wan qetil kir,
ji alîkî de bi dewletên Îran, Iraq û
terorîstên Haşdî Şabî re hevkarîya
êrîşa li Kurdistana Başûr kir, ji alîkî
de çû Efrîn dagîr kir, ji alîkî ve jî bi
bahaneya derbeya leşkerî, çi maf û
azadîyek biçûk jî hebû ji holê rakir
û dîktatorîyek ji ya cûnta xerabtir
tesîs kir!

Piştre jî RTE, partîyên mîna
MHP û BBP nîjadperest û dewlet-
van da tengala xwe çû hilbijartina
pêşdem. CHP jî “Iyî Partî” û “Saadet
Partî” da tengala xwe! Helbet HDP jî
bû hevalbendê wan yê zimnî!

Ji bo gelê tirk, ferqa navbêna
AKP û CHP, mîna ferqa di salên
1950 yê navbêna CHP û DP ye. Ji
bo gelê kurd jî ferq werê ye. Gelê
kurd jî ji bo ku wek netewe ne bi
rêxistin e û alternatîfek baştir ji xwe
re nabîne, “ehwenî şer” yanî di
nava xeraban de tercîhekê dike!
Tevlî ku sîyaseta HDP/BDP/PKK li
gor berjewendîyên xwe nabînin jî
tevlî ku vê carê ji %20 dengên xwe
nedan wan jî dîsa beşek ji kurdan
wan tercîh kir. Tevlî ku meriv hêvî
nedikir ku RTE di cara pêşî de
ewçend deng bistîne jî rastîya
Tirkîye ev e…

Ez êdî bawer nakim ku RTE, ji
bo çareserkirina doza Kurd helwest-
ek erênî rê bide. Heta Makezagon
neyê guhertin, sazî û zîhnîyeta
dewletê wek berê be, sîstem ketîye
çi kirasî ferq nake! Encama vê hilbi-
jartinê, encax wê ji bo serfirazîya
heşifandin (asîmîlasyon) û tunekiri-

na Kurdan bandora xwe li ser pirsa
Kurd rê bide!

Ji `vekirina rêyekê li pêş pêva-
joyek nû` qesta we tam çiye, ez
nizanim, lê serokê PKK li ba wan e
û di bin fermana wan de ye, kengî
bixwazin dikarin şerê di nav xwe û
PKK de bisekinînin! Ev şera, îro
tenê zerarê digehîna doza kurd û bi
gelek warî fêdê digehîne dewleta
mêtinkar. PKK, bi şîyar û armanca
serxwebûnê dest bi vî şerî kir, lê îro
dibên: “em ji bo demokrasîya Tirkîye
tekoşîn didin!” Ji xwe di rêya legal
de, beşdarî çalakî û rêvebirina
dewletê dibin û di hundir qanûnîyeta
dewletê tevdigerin; wê dewletê
meşrû dikin û meşrû dibînin, wê
gavê şerê wan ji bo çi ye?

Heta hikumranîya neteweya
Kurd li welatê wî Kurdistan neyê
qebûlkirin, doza Kurd çareser
nabe!

Lê HDP, mîna liberal û
demokratên tirk, çareserîya doza
kurd, di demokratîkbûna Tirkîye de
dibîne. Ji bo ku ji alî hêz û civata
tirk de HDP, wek partîyek kurd yan
marjînalên çepgîr yê tirk tê dîtin, di
vê rewşê de, tu demê ji %15 denga
derbas nake û wek mînaka DP
dewleta Kemalîst ya mêtinkar jî
destûr nadê! Loma heta HDP, wek
partîya marjînalê çepgîr yan peyka
PKK ya legal be û bi rastî ne
demokrat û xwedîyê îradeyek ser-
bixwe be, ji bo civata tirk jî û civata
kurd jî ne xwedîyê projeyên zelal û
armancên vekirî be, wê nikaribe ji
pirsgirêka Tirk jî û ji bo doza Kurd jî
rolekî erênî bilîze! 01.07.2018

Pîroznameye Seydayê 
Cegerxwîn ji  Mîr Dr. 
Kamîran Bedirxan re 

Ji ber giringiya gotinên seydayê Cegerxwîn, bi min xweş
e ku vê pîroznameya wî, ya berî 75 salan ku bi helkeftina
weşana rojnameya Roja Nû ji Mîr Dr. Kamîran Bedirxan re
şandiye, ji we re raxînim ber çavan, fermo bixwînin:

"Mîrê mezinê mêran, xortê xurt zanayê Kurd Dr. Kamîran
Alî Bedir-Xan! Hevalo! Di van rojan de Roja Nû, weke rojeke
geş, tav û tîrêjên wê dane dîwarê me jî yê xortan. Çirûsk û
ronahiya wê, leylana paşketin û bêhêviyê, ji ser dilê ciwanên
kurdan hildane. Kela jiyana welêt ji kela mirinê gîhande
delavê serbestiyê. Bûka xweşxwan û nivîsaran xemiland bi
qumaşê evîn û zanistiyê. Pira nejadperestî bi topên baw-
eriyê daweziran û di tangê dilxwşiyê de afirand. Ji wî riya wa
a dûr bi hezaran kîlomêtir şose kir û derê bajarê armanca
me, li me vekir. Xwedê te û roja te bi rûkî spî û jineke dirêj ji
kurdan re bihêle. Ji ber xortan ve, roja te pîroz be". 

CEGERXWÎN
Di rojnameya Roja Nû, hejmara: 10an, 5'ê tîrmeha

1943'an de belav bûye.  Konê Reş

ÎRO DEM E, 
EZ BI QURBAN.

Bêxweyî em dinê geriyan
Qudûm ketin û em westiyan
Bi hezaran şehîd me dan
Bo azadî yê, ey Kurdistan.

Sêwî ber dîwara dimrin
Hestû ya erdê va dihêrin
Qure, qure me dinêhêrin
Û dibêjin ''haydê'' herin.

Û em diçin, diçin û diçin
Hinek rê va dibehecin
Hinek av ê da roda diçin
Heya kengê, em ê ha biçin?.

Xerîbî yê da zar e zar in
Dê û ewled hev digerin
Hinek hebsa da dinal in
Êş ê ra em her heval in.

Îro dem e, ez bi qurban
Mil bidne mil, dest bi destan
Bistirên eşqê, şîrin hestan
Bo rêfêrêndûma Kurdistan.

Xaylaza Reşîd 

Mesrûr Barzanî bo xelkê Zaxo: PDK dê bi dengê we her
serkeftî be..Parlamanê bê dê gelek biryayên girîng bide

Heta hikumranîya neteweya Kurd li welatê wî Kurdistan neyê qebûlkirin, doza Kurd çareser nabe! 
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N a m z e d e k î  H e v p e y m a n i y ê :  
B e r h e m  S a l i h  b i  s e r ê  x w e  
biryara baykota hilbijartinan da!

Namzedekî partiya Hevpeymanî û Dadperweriyê
(Hevpeymanî) ya Berhem Salih dibêje, serokê Hevpey-
maniyê bi serê xwe biryara baykotkirina hilbijartinên Kurdis-
tanê daye! Çend roj berê serokê Hevpeymaniyê Berhem

Salih, piştî ku bi Nêçîrvan Barzanî re hevdîtin kir, ragihand,
ew beşdarî hilbijartinên Kurdistanê nabin.

Namzedekî Hevpeymaniyê bo hilbijartinên Kurdistanê bi
navê Xetab Omer li ser vê mijarê ji BasNewsê re got, serokê
Hevpeymaniyê Berhem Salih, bi serê xwe ew biryar daye ji
ber ku haya me ji wê yekê nîne. Piştî ku me zanî wî biryara
baykotê daye em gelekî aciz bûn.

Xetab Omer her wiha got, ez niha namzed im û ji
namzediya xwe jî paşde venakişim. Ezê beşdarî hilbijartinan
bibim û baykot nakim ji ber ku biryara Berhem Salih li dijî
demokrasiyê ye.  BasNews

W e z î r a  B e r e v a n i y ê  y a  
Almanya: Dibe ku, hêza me 
li  Rojhelata Navîn bimîne

Wezîra Berevaniyê ya Almanyayê Ursula von der Leyen
ragehand ku, dibe ku, hêza welatê wê bo demeke dirêj li
Rojhelata Navîn bimîne.

Di çarçoveya serdaneke xwe de bo navendeke esmanî
ya Uridnê li navçeya El Ezreq ku, dikeve rojhelatê Urdinê
Wezîra Berevaniyê ya Almanyayê Ursula von der Leyen
ragehand ku, dibe ku, hêza welatê wê bo demeke dirêj li
Rojhelata Navîn dimîne.

Tê zanîn ku, li wê navenda esmanî 300 leşkerên
Almanyayê dimînin, herwiha balafireke bo dabînkirina sote-
meniyê û 4 balafirên din erkê çavdêriyê dikin.      BasNews

Rûsya: Muxalifên li Îdlîbê
li gor agirbesê tevdigerin

Terefê Rûsyayê yê komisyona Tirk-Rûs balê kişand ser
24 sietê dawiyê û got ku di nava 24 sietan de li Sûriyê 33
cara îhlala agirbesê çêbûye lê di “herêmên ku tundî tên
kêmkirin” de qet îhlal çênebûye.

Wezareta bergiriyê ya Rûsyayê di derbarê deverên ku di
destê rejîmê de ne raporekî amade kir û belav kir. Wezaret
di beyana xwe de got ku komîsyna Tirk-Rûsan ya ku li Sûriyê
agirbesê dişopîne ragihandiye ku di rojekî de 33 cara îhlala
agirbesê hatiye kirin. Li Helebê 24, li Lazkiyê 7, li Hamayê 2
îhlal hatine tesbîtkirin. Îhlal li deverên di bin destê rejîmê de
ne hatine kirin.  PeyamaKurd

Şêwirmendê Encûmena Asay-
işa Herêma Kurdistanê Mesrûr
Barzanî ligel Fermandariya Giştî ya
Tîma Hevbeş a Operasyonên Tay-
bet li Iraq û Sûriyê civiya û gotûbêj
derbarê mîkanîzma çawaniya
yekrêziya hêzên Kurdî li Rojavayê
Kurdistanê hatin kirin.

Îro Şêwirmendê Encûmena
Asayişa Herêma Kurdistanê Mes-
rûr Barzanî pêşwazî pêşwazî li ligel
Fermandarê Giştî ya Tîma Hevbeş
a Operasyonên Taybet li Iraq û
Sûriyê General Patrick Robinson
kir. Di civînê de, pêşhatên siyasî û
leşkerî yên navçê bi giştî û qon-
axên şerê li dijî teroristan hatin
guftûgokirin.

Di wê derbarê de General
Patrick Robinson behsa dawî qon-
axa şerê li rojhilatê Sûriyê jû

hewlên derkirina teroristan kir û her
du aliyan dawî pêşhatên dîplomasî
yên Amerîkî yên taybet bi şerê
Sûriyê bi girîng binav kir. Herwiha
gotûbêj derbarê mîkanîzma
çawaniya yekrêziya hêzên Kurdî li
Rojavayê Kurdistanê û bihêzkirina

wan hatin kirin.
Di beşeke din a civînê de, herdû

aliyan dilgiraniya xwe di derbarê
êrîşa mûşekî ya Îranê de li ser
bajarê Koyê yê Herêma Kurdistanê
diyar kirin, gotin ku ew êrîş nakeve
xizmeta aramiyê navçê.   KDP.info

Jêderekî ji ewlehiya Iraqî ji
Besra ragihand, ku hêzên ewlehiyê
30 xwepêşander li Besreyê
desteser kirin.

Wî jêderî diyar kir, ku ew 30
xwepêşander bi tometa hebûna
pêwendiya wan bi şewitandina kun-

sulxaneya Îranê hatine girtin.
Di çend rojên derbasbûyî de,

xwepêşanderên Besreyê ji bo der-
birîna nerazîbûna xwe li hemberî
hejmûna Îranê li ser Iraqê, kunsulx-
aneya wî welatî li Besrayê şew-
tandin. Piştî wê bûyerê jî, di

demeke gellekî bilez de, Îranê
dubare kunsulxaneya xwe li wî
bajarî vekir û balyozê Îranê li Bex-
dayê (Îrec Mescidî), di dema vekiri-
na kunsulxaneya welatê xwe de li
Besrayê got: Êrîşa li ser kunsulx-
aneya me, bandorê li pêwendiyên
di navbera herdu welatan de nake,
ji ber ku dijminên me yên hevbeş
hene û dixwazin pêwendiyên me
têk bidin, em naxwazin kunsulx-
aneya me, rojekê jî, ji pêşkêşkirina
xizmetkariyan raweste. Îrec
Mescidî diyar kir, ku ew ti aliyekî
destnîşankirî bi şewitandina kun-
sulxaneya Îranî li Besra tometbar
nakin, lê ji erkê berpirsên Iraqê ye
ew kesên êrîş kirine destnîşan bikin
û got: Ewên êrîş kirine ti pêwendiya
wan bi gelê Iraqê yê dostê Îranê re
tine ye.  kurdistan24.net

Li Swêdê pênc Kurd bûn par-
lementerLi gor encamên hilbijart-
inên Parlementoya Swêdê, pênc
Kurd bûn parlementerên Swêdê ku
sisê ji wan jin in.

Parlementerê Swêdê Cebar
Emîn ragihand ku li gor encamên
ku heta niha derketine, di xula nû
ya parlementoyê de herî kêm pênc
Kurd dê bibin parlementer, ew jî
Lawên Rêdar, Gulan Avcî, Roza
Guçlu Hêdîn, Serkan Kose û Kadir
Kasirga.

Cebar Emîn diyar kir ku heta du
rojên din cudakirina dengên hilbi-
jartinên Parlementoya Swêdê dê
berdewam bibe û ji bilî wan pênc
kesan, îhtimal heye çend
namzedên din ên Kurd serkeftin bi
dest bixin.

Ji bilî parlemento, hilbijartinên
encûmenên parêzgeh û
şaredariyên Swêdê jî birêve çûn û

di hemû partiyan de Kurdan xwe
kirine namzed. Cebar Emîn amaje
bi wê yekê kir ku îhtimal heye gelek
Kurd di hilbijartinên encûmenên
parêzgeh û şaredariyan de
serkeftin bi dest bixin. Roja
yekşemê 09-09-2018 hilbijartinên

parlemento, encûmenên parêzgeh
û şaredariyên Swêdê birêve çûn.
Rêjeya beşdariya hilbijartinan %84
bû. Tenê ji bo parlementoyê zêdetirî
40 Kurd xwe kiribûn namzed, ku
hejmara kursiyên parlementoyê
349 e.

Li 31 gundên bajarê Dêrsimê ya Bakurê Kurdistanê
derketina derve heta salekê hate qedexekirin.
Parêzgeriya Dêrsimê bi daxuyaniyeke nivîskî da zanîn
ku 31 gundên Dêrsimê di çarçoveya bergiriyên
ewlekariyê û parastina mal û canê welatiyan de wekî
herêmên ewlekariyên yên taybet hatine ragihandin.

Parêzgeriya Dêrsimê diyar kir, dema qedexeyê dê
heta 1ê Tîrmehê ya sala 2019an berdewam bike û divê
welatî pabendî hişyariyê bin.              kurdistan24.net

Mesrûr Barzanî û Generalê Amerîka yekrêzî
û bihêzkirina Kurdên Rojava gotûbêj kirin

30 xwepêşanderên Besra bi tometa 
şewitandina kunsulxana Îranê hatin girtin

Li Swêdê pênc Kurd bûn parlementer

Li 31 gundên Dêrsimê qedexeya salekê hat ragihandin
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В  п е щ е р е  Ш а н и д а р  
обнаружены останки еще 
одн ого  н е а н де рта л ьц а

Во время
недавних раско-
пок в пещере
Шанидар в Ирак-
ском Курдистане
археологи обна-
ружили останки
еще одного
неандертальца.

Раскопки про-
водились экспертами Кембриджского университета в
рамках соглашения с Региональным правительством
Курдистана (КРГ). Работы по извлечению костей про-
должаются.

Пещера Шанидар, расположенная на горе Брадост
в районе Мергасур провинции Эрбиль, привлекает
многочисленных туристов. Раньше в ней были найдены
останки восьми неандертальцев. Она также содержит
два более поздних "прото-неолитических" кладбища,
одно из которых насчитывает около 10600 лет и содер-
жит тела 35 человек.                                 kurdistan.ru
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Премьер-министр Иракского
Курдистана Нечирван Барзани 12

сентября принял посла Великобри-
тании в Ираке Джона Уилкса для

переговоров о последних политиче-
ских событиях в стране.

В ходе встречи, согласно пресс-
релизу пресс-службы Барзани, сто-
роны обменялись мнениями об уси-
лиях по формированию правитель-
ства в Багдаде, при этом британский
посол подчеркнул роль Курдистана в
процессе формирования нового
кабинета министров, а также - в
будущем политическом процессе в
Ираке, включая разрешение остав-
шихся споров между Эрбилем и Баг-
дадом в рамках мирного диалога.

Что касается предстоящих регио-
нальных парламентских выборов,
которые назначены на 30 сентября,
Уилкс выразил надежду, что голосо-
вание будет проведено в соответ-
ствии с графиком.           kurdistan.ru

"Демократическая партия Иран-
ского Курдистана" (ДПК Ирана) при-
звала Соединенные Штаты, Евро-
пейский союз и Организацию Объ-
единенных Наций срочно отреаги-
ровать на растущую агрессию

Исламской Республики Иран про-
тив курдов и против стабильности
на Ближнем Востоке.

Заместитель генерального сек-
ретаря ДПК-Ирана Асо Хассанзада
заявил на пресс-конференции в
среду, 12 сентября, что Иран акти-
визировал свою военную деятель-
ность за пределами своих границ,
чтобы донести послание Западу:
Тегеран способен дестабилизиро-
вать ситуацию в регионе.

Пресс-конференция была про-
ведена с целью уточнения деталей
недавнего ракетного нападения

Ирана на штаб-квартиры ДПК
Ирана и ДПКИ ("Демократической
партии  Курдистана Ирана") в рай-
оне Койя Иракского Курдистана, где
было убито 16 человек и более 40
получили ранения. Хасанзада

выразил обеспокоенность по пово-
ду позиции западных союзников и
международного сообщества в
отношении иранской атаки, заявив,
что сейчас требуются "самые быст-
рые конкретные меры", чтобы оста-
новить дальнейшие дестабилизи-
рующие действия Ирана.

Он отметил, что администрация
Трампа выступает более жестко
против Ирана, "но на словах, а не
на  деле". Чиновник подтвердил,
что угроза сохраняется, и что Теге-
ран, возможно, продолжит подоб-
ные насильственные действия,

если не увидит ответной реакции.
"Даже сегодня над нашей штаб-

квартирой в Койе были замечены
дроны", - сказал Хасанзада, выска-
зав уверенность, что они принадле-
жат "Корпусу стражей Исламской
революции" (КСИР) Ирана, совер-
шившим субботнюю атаку. Что
касается нападения, заместитель
секретаря ДПК-Ирана сказал, что у
них есть точная информация, сви-
детельствующая о том, что ракеты
были выпущены с территории
Ирана. Он опроверг сообщения о
запуске этих ракет с пусковых уста-
новок на иракских территориях или
в регионе Курдистан.

Он также сообщил, что в общей
сложности было выпущено семь
ракет, шесть из них взорвались на
территории, где находятся курдские
оппозиционные партии, но только
трое из них попали в штаб-кварти-
ры. Согласно данным расследова-
ния, ракеты были оснащены GPS,
камерами и другими устройствами
слежения.

Отвечая на вопрос о том, в
каком сейчас положении находятся
семьи курдских оппозиционеров,
проживающие в лагерях беженцев
в Койе, Хасанзада сказал, что гума-
нитарная ситуация в этих лагерях
никогда не была благоприятной.

Он призвал международное
сообщество и правозащитные орга-
низации посетить лагеря и посмот-
реть, как живет большое число
гражданских лиц, постоянно нахо-
дящихся под угрозой. kurdistan.ru

Сотни политических и граждан-
ских активистов, журналистов и
обычных граждан собрались 12
сентября у офиса Организации
Объединенных Наций в Эрбиле,
столицы Иракского Курдистана,
чтобы осудить недавние иранские
атаки на штаб-квартиры двух иран-
ских курдских оппозиционных пар-
тий в районе Койя.

Люди несли плакаты с фотогра-
фиями жертв ракетной атаки и
лозунги против агрессивной поли-
тики Ирана в отношении курдов.

9 сентября иранская артилле-
рия нанесла удары по штаб-кварти-
рам "Демократической партии Кур-
дистана Ирана" (ДПКИ) и "Демокра-
тической партии Иранского Курди-
стана" (ДПК Ирана), расположен-

ные в районе Койя Иракского Кур-
дистана, убив 16 и ранив 45 чело-
век. 

В тот же день в Иране были осу-
ществлены казни трех курдских
активистов. Судьбой одного из них,
Хусейна Панахи, были озабочены

международные организации.
Представители иранских курд-

ских партий призвали ООН, между-
народные правозащитные органи-
зации и иностранные дипломатиче-
ские миссии выступить против
агрессий Ирана.            kurdistan.ru

Масрур Барзани: Курды 
выберут свою судьбу на 
сентябрьских выборах

Глава Совета Безопасности Иракского Курдистана
Масрур Барзани заявил, что предстоящие региональные
парламентские выборы станут для курдов возмож-
ностью принять решение о своей судьбе.

"Курдистан 30 сентября получит шанс определить
курс нашей нации", - написал высокопоставленный
чиновник службы безопасности на своей странице в
Twitter.

Барзани, который также является членом политбюро
правящей "Демократической партии Курдистана" (ДПК),
напомнил курдскому народу, что его партия прилагает
все усилия для защиты прав курдской нации.

"Я призываю избирателей сплотиться [и проголосо-
вать] за ДПК [под номером] 183. Наша партия лучше
всего подходит для защиты интересов Курдистана и его
народов", - заключил он. Парламентские выборы в Кур-
дистане пройдут 30 сентября. На них в общей сложности
700 кандидатов будут бороться за 111 мест в парламен-
те региона.  kurdistan.ru

КУРСЫ КУРДСКОГО 
ЯЗЫКА В МОСКВЕ

О б у ч е н и е
доступно для
людей разного
возраста и уровня
подготовки. Курс
направлен на глу-
бокое развитие
языковых навы-
ков (разговорная
речь, чтение,
письмо, понима-
ние на слух).

Выбор курса и
тестирование на
уровень знаний - бесплатное.  

Занятия ведут профессиональные и квалифициро-
ванные преподаватели со стажем и педагогическим
образованием, носители языка и русскоязычные.

Обучение в группах, а также возможно индивиду-
альное обучение.

Продолжительность - от  1 месяца до 2 лет, по  4
академических часа в неделю.

Место проведения курсов: Институт востоковеде-
ния РАН, г. Москва, ул. Рождественка, д.12/1.

Запись по E-mail:  info@eziin.org  или по телефону:
+7 (903) 144 43 43   kurdistan.ru

Британский посол выразил 
озабоченность по поводу 
иранского ракетного удара

Посол Великобритании в Ираке Джонатан Уилкс
выразил обеспокоенность в связи с недавним ракет-
ным ударом Ирана по штаб-квартирам иранских курд-
ских оппозиционных партий в районе Койя Иракского
Курдистана. Выступая на пресс-конференции, Уилкс
сказал, что нападение может негативно повлиять на
стабильность в регионе.

Он отметил, что каждое государство имеет право
защищаться, однако, по его мнению, эта атака была не
оборонительным шагом, а наступательным, что в пер-
вую очередь нарушило суверенитет Ирака.

Ракетная атака, проведенная в прошлую субботу,
была нацелена на силы "Демократической партии Кур-
дистана Ирана" (ДПКИ) и "Демократической партии
Иранского Курдистана" (ДПК Ирана). Она привела к
гибели 16 и ранению 42 человек. kurdistan.ru

Курдский премьер и британский посол
обсудили иракский политический процесс

ДПК Ирана призывает США, ООН и ЕС
отреагировать на атаку Ирана в Койе

Курды собирались перед офисом ООН в
Эрбиле, чтобы осудить агрессию Ирана
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Член политбюро "Демократи-
ческой партии Курдистана"
(ДПК) Масрур Барзани заявил,
что его партия никогда не пойдет
на компромисс в отношении
прав людей и земли Курдистана.

В четверг Масрур Барзани
выступил с речами в Дохуке и
Захо, чтобы начать предвыбор-
ную кампанию ДПК перед парла-
ментскими выборами, назначен-
ными на 30 сентября.

Ведущий чиновник ДПК ска-
зал, что курды сталкиваются с
препятствиями и многочислен-
ными проблемами на протяже-

нии последних нескольких деся-
тилетий, и ДПК взяла на себя
наибольшую часть жертв, прине-
сенных во время жестокой борь-
бы за курдские права.

Он напомнил об историче-

ском референдуме о независи-
мости, проведенном в сентябре
прошлого года, на котором почти
93% жителей Курдистана прого-
лосовали за создание собствен-
ной государственности.

"Мы снова собираемся на
выборы 30 сентября. С вашей
поддержкой ДПК останется
ведущей партией в курдской

борьбе за свободу ", - сказал
Барзани. "Никакие угнетатели не
могут угнетать других, если
этого не принимают люди...
Никакие враги не вторглись бы в
Курдистан, если бы не преда-
тельство. Поэтому важно
выбрать тех, кто выстоит против
угнетателей, растлителей и пре-
дателей", - сказал Барзани.

ДПК не была создана для
того, чтобы конкурировать с дру-
гими партиями или пытаться
выявить их слабости, но для
того, чтобы служить народу Кур-
дистана и бороться за его права,
заявил Масрур Барзани.

"ДПК гордится своей историей
и достижениями, и сегодня, как
рекомендовал г-н президент
[Масуд Барзани], мы будем гово-
рить о нашей истории, а не о
сабых сторонах других". Масрур
Барзани подчеркнул значение
предстоящих выборов, как опре-
деляющих судьбу курдской нации.

"На выборах люди избирают
лидера, которому они верят,
поэтому я призываю вас голосо-
вать за тех, кто верит в ваши
убеждения, и кто будет вашим
настоящим представителем и
защитником крови мучеников", -
заявил Барзани.      kurdistan.ru

Губернатор Киркука Ракан
аль-Джабури (на фото), который
был назначен Багдадом в про-
шлом году, издал указ о прину-
дительном выселении несколь-
ких курдских семей, проживаю-
щих в районе Технического
института.

Как сообщил глава местного
отделения "Демократической
партии Курдистана" (ДПК) Кава
Ахмад, губернатор лично распо-
рядился о выселении курдов.

Кроме того, по приказу Джа-
бури уволены еще несколько
курдских чиновников. 

Согласно приказу от 13 сен-
тября, шесть курдских сотрудни-
ков муниципалитета Киркука
смещены со своих должностей.
Предполагается, что их места
займут арабы и туркмены, как
это уже было ранее.

После захвата Киркука ирак-
ской армией и про-иранскими
силами "Хашд аш-Шааби" в

октябре прошлого года, уже
несколько десятков курдов были
уволены с руководящих постов в
соответствии с сектантской
политикой, осуществляемой Баг-
дадом. Курдские семьи вынуж-
дены покидать спорные террито-
рии из-за притеснений, грабе-
жей и убийств. Их дома и иму-
щество передаются арабским

переселенцам с юга страны и
семьям "Хашд аш-Шааби".

Как заявил представитель
ДПК, происходящее является
фактом, подтверждающим про-
цесс "арабизации" спорной курд-
ской провинции Ирака. Курдов
постепенно вытесняют с их тер-
риторий, как это делал Саддам
Хусейн.                    kurdistan.ru

Республиканские сенаторы
США планируют принять новый
закон, направленный на проти-
водействие про-иранским опол-
ченцам в Ираке.

Законопроект, как сообщает
"Reuters", наложит санкции на

контролируемых Ираном опол-
ченцев "Хашд аш-Шааби" и
включит их в список вооружен-
ных групп, получающих помощь
от иранского "Корпуса Стражей
Исламской Революции" (КСИР).

"Хашд аш-Шааби" - основные

иранские силы, действующие в
Ираке. Решение было принято
после того, как несколькими
днями ранее минометному огню
подвергся аэропорт Басры, где
расположено консульство США.
До этого из минометов была
обстреляна "Зеленая зона" в
Багдаде, где находятся между-
народные и государственные
представительства, включая
посольство  США.

Во вторник, 11 сентября,
Соединенные Штаты предупре-
дили Иран о том, что они "будут
оперативно и решительно реаги-
ровать" на любые нападения на
своих союзников в Ираке или
нанесение ущерба американ-
цам.     kurdistan.ru

Н е ч и р в а н  Б а р з а н и  и  
Б р е т т  М а к г е р к  о б с у д и л и  
политический процесс в Ираке

Премьер-министр Регионального правительства
Курдистана Нечирван Барзани 11 сентября принял
специального представителя президента США в коа-
лиции, созданной для противодействия "Исламскому

государству" (ИГ), Бретта Макгерка, чтобы обсудить
текущие политических событиях в Ираке.

Чиновника обменялись мнениями о последних
заседаниях иракского парламента, и предпринимае-
мые усилия по формированию крупнейшего блока и
избранию нового спикера.

Как сообщила пресс-служба Барзани, стороны
также подчеркнули важную роль Иракского Курдиста-
на в процессе создания нового правительства в Баг-
даде.

Макгерк и Барзани также обсудили предстоящие в
конце сентября парламентские выборы в Курдистане.
Как сообщается, американский представитель выра-
зил надежду на то, что голосование будет успешно
проведено в соответствии с графиком.    kurdistan.ru

Ответ будет жёстким:
США предостерегли
Иран от нападения на
дипломатов в Ираке

Вашингтон пригрозил иранским властям "жестким
и решительным" ответом в случае нападения на аме-
риканские дипмиссии в Басре и других городах Ирака,
передает РИА Новости.

Как заявила представитель Белого дома Сара
Сандерс, иранский режим будет привлечен к ответ-
ственности за любое нападение, результатом которо-
го станут ранения американских дипломатов либо
повреждения гособъектов США в Ираке.

США ответят жестко и решительно, чтобы защи-
тить жизни американских граждан, сказала она.

По ее словам, протестные акции, направленные
против американского консульства в Басре и посоль-
ства в Багдаде, были организованы "подручными"
Тегерана, которых иранские власти поддерживают
финансированием, тренируют и снабжают оружием.

Напомним, в последние дни иракский город Басра
охвачен беспорядками на фоне дефицита питьевой
воды, поступающей из Ирана, массовых отравлений и
перебоев с электричеством. На прошлой неделе
манифестанты подожгли здания региональной адми-
нистрации, иранское консульство, совершили ряд
нападений на офисы телеканалов и штаб-квартиры
политических партий, провели антиамериканскую
акцию.  При разгоне демонстрантов полиция приме-
нила слезоточивый газ и оружие. Есть погибшие и
раненые. Иракские власти предприняли дополнитель-
ные меры по защите представительств иностранных
государств, расположенных в стране. kurdistan.ru

Масрур Барзани:  Мы не пойдем на 
компромисс в вопросе прав нашего народа

В Киркуке продолжается "арабизация"

Республиканцы готовят санкции против "Хашд аш-Шааби"
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Известный курдский лидер
и бывший президент Иракско-
го Курдистана Масуд Барзани
в четверг, 13 сентября, принял
специального представителя

президента США в антиисла-
мистской коалиции Бретта
Макгерка, чтобы обсудить
последние политические и
военные события в Ираке. В

ходе встречи, на которой
также присутствовал посол
США в Ираке Дуглас Силли-
ман, официальные лица обме-
нялись мнениями о процессе
формирования будущего пра-
вительства Ирака и о пред-
стоящей 15 сентября парла-
ментской сессии. Как сказано
в заявлении канцелярии Бар-
зани, они также говорили о
предстоящих  региональных
парламентских выборах,
назначенных на 30 сентября.

Кроме того, Барзани и офи-
циальные представители
США говорили о двусторонних
связях и сотрудничестве
между Эрбилем и Вашингто-
ном в продолжающейся борь-
бе против "Исламского госу-
дарства" (ИГ).      kurdistan.ru

Вечером 12 сентября глава
Совета Безопасности Иракско-
го Курдистана Масрур Барзани
принял генерал-майора Пат-
рика Роберсона, командующе-
го Объединенного командова-
ния Сил специальных опера-
ций возглавляемой США коа-
лиции, для переговоров о
последних политических и
военных событиях в регионе.

Во время встречи офици-
альный представитель США
проинформировал Барзани о
последних этапах борьбы с
терроризмом в Сирии, и о
последних дипломатических
шагах Вашингтона. Он также
подчеркнул важность роли

курдских сил в борьбе с терро-
ризмом.

Представители США и Кур-
дистана также обсудили

недавнее иранское нападение
на штаб-квартиру двух иран-

ских курдских оппозиционных
партий в Курдистане, выразив

свою озабоченность в связи с
атакой, унесшей жизни 16

человек. В тот же день Масрур
Барзани провел встречу с
командующим канадскими
спецслужбами генерал-май-
ором Питером Доу, с которым
обсудил сотрудничество
между курдскими силами пеш-
мерга и силами антиисламист-
ской коалиции.

Канадский представитель
подтвердил поддержку своей
страны курдским войскам.

Должностные лица также
обсудили возрождение терро-
ристической деятельности в
городах Мосул, Киркук, Анбар
и Дияла, и формирование сле-
дующего правительства в Баг-
даде. kurdistan.ru

Премьер-министр Барзани 
подтверждает поддержку 
с о с у щ е с т в о в а н и я  
меньшинств в Курдистане

Региональное правительство Курдистана (КРГ) и парла-
мент продолжат поддерживать принцип сосуществования раз-
личных этнических и религиозных групп в Иракском Курдиста-

не. Об этом регионе, во время встречи с региональным пред-
ставителем арабских государств при Организации Объединен-
ных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин, Мохаммадом Насири, заявил
премьер-министр КРГ Нечирван Барзани.

Курдский премьер подчеркнул важность мирного сосуще-
ствования различных меньшинств в регионе Курдистан, кото-
рое практикуется уже сотни лет. Он также рассказал о жизни в
Курдистане тысяч христиан, бежавших из других районов
Ирака из-за войны и терроризма.

Насири, в свою очередь, приветствовал роль КРГ в сохра-
нении прав всех компонентов сообщества Курдистана, в том
числе разных национальностей, религиозных и этнических
меньшинств. kurdistan.ru

Франция осудила иранский 
р а к е т н ы й  у д а р  в  К о й е

Французское
правительство
осудило смерто-
носный ракетный
удар, совершен-
ный Ираном в
минувшую суб-
боту по позиция
иранских курд-
ских оппозицион-
ных партий в
Иракском Курди-
стане. "Франция
подтверждает важность уважения суверенитета Ирака и вновь
заявляет о своей озабоченности в связи с разработкой иран-
ских ракетных программ и их передачей в регионе", - говорит-
ся в заявлении МИД страны, оглашенном на брифинге 12 сен-
тября.

"Президент Франции и министр иностранных дел регулярно
высказывали нашу озабоченность в связи с региональной дея-
тельностью Ирана иранским официальным лицам", - говорится в
сообщении. Нападение, совершенное 8 сентября, было нацеле-
но на штаб-квартиры "Демократической партии Курдистана
Ирана" (ДПКИ) и "Демократической партии Иранского Курдиста-
на" (ДПК Ирана). Оно унесло жизни 16 человек и привело к ране-
нию более 40 человек, включая женщин и детей. kurdistan.ru

Масуд Барзани и Бретт Макгерк обсудили
п ол и т и ч ес к у ю  о бс т а н о в к у  в  И р а к е

Глава СБ Курдистана встретился с американским 
и  к а н а д с к и м  в о е н н ы м и  ч и н о в н и к а м и
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