
DDÎÎPPLLOOMMAATT
Hÿftÿl ik Èúò èìàè-ñèyàñè ãÿçåò
Rojnama heftename civakî ` sîyasî

Ãиyìÿòи: 

Hêjaye:

¹ 31 (436) 08-14 Oktyabr, Cotmeh sal 2018

Ji meha ,`bat] sala 2003-a t] we,andin 40 гÿïик

xalqı mübariz və qəhrəman xalqdırKÜRD Heydər Əliyev

Nêç î rvan  Barzan î :  YNK
yekrêziya Kurdistanê têk da

Ñÿù. 28 Ñÿù. 7

RABE, RABE ŞÊR BARZANÎ! DASTAN B.Saleh Kurdistanê
t e m s i l  n a k e

Ñÿù. 7

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev 
Quytul kəndində vətəndaşların növbəti səyyar qəbulunu keçirib
1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman
davas ında  kürd  xa lq ın ın  ro lu

Ñ
ÿ
ù
. 
3

Ñ
ÿ
ù
. 
4 Liser proseya endamtiya YE,

Tirkiye dê biçe referendûmê?

Kürtler için adalet örgütü: Kürtlerin sırtını
dayadığı dağ silsilesi olmak istiyoruz!

ABŞ planı: iki ölkə birləşir, neft alınır, Kərkük satılır С - 3 0 0  в  С и р и и :  И з р а и л ь  
угрожает, Франция обеспокоенаç

Ñ
ÿ
ù
. 
6

Ñ
ÿ
ù
. 
9

Ñ
ÿù

. 
12

Ñ
ÿ
ù
. 
1
9

Ñÿù. 6 Ñÿù. 10 Ñÿù. 10 Ñÿù. 8

Ñÿù. 5

Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları
Şurasının geniş tərkibdə iclası olub

Ñÿù. 2 Ñÿù. 11

М а с у д  Б а р з а н и  п р и з в а л  К о м и с с и ю  т щ а т е л ь н о  
расследовать нарушения на парламентских выборах

“ P ê w î s t  e  H i k û m e t a  
Kurdistanê zû bê avakirin”

İsim değişikliğine gidecek Kürt
partisinde Kürdistan detayı

N o b e l  S ü l h  
mükafatı sahibini tapdı

“O dağlar azaddı” - dedi 
H ü s e y n  K ü r d o ğ l u . . .

Ñÿù. 19

Dr. Berhem Salih bû 
serokkomarê Êraqê

436:1.QXD  07.10.2018  16:00  Page 1



DÎPLOMAT 08-14 Oktyabr, Cotmeh sal 2018
¹ 31 (436)2

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 4-
də Müqəddəs Taxt-Tacın ölkəmizdəki
apostol nunsisi arxiyepiskop Pol Fitz-
patrik Rasselin etimadnaməsini qəbul
edib. Arxiyepiskop Pol Fitzpatrik Ras-
sel fəxri qarovul dəstəsinin qarşısın-
dan keçdi. Pol Fitzpatrik Rassel eti-
madnaməsini Prezident İlham
Əliyevə təqdim etdi. Sonra Azərbay-
can Prezidenti İlham Əliyev apostol
nunsi ilə söhbət etdi.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan
ilə Vatikan arasında münasibətlərin
çox yüksək səviyyədə olduğunu
vurğulayaraq qeyd etdi ki, biz bu
günə kimi Roma Papası Fransiskin
Azərbaycana səfərinin təəssüratı
altındayıq. Prezident İlham Əliyev
həmin səfər zamanı Roma Papası
Fransisklə keçirdiyi görüşləri, eləcə
də özünün Vatikana səfərini məm-
nunluqla xatırladı. Roma Papası
Fransiskin ölkəmizə səfərini tarixi
hadisə kimi dəyərləndirən Prezident
İlham Əliyev onun ölkəmizdə olarkən
Azərbaycanla yaxından tanışlığının,
insanlarla təmasda olmasının, eləcə
də Azərbaycandakı dini icmaların
nümayəndələri ilə görüşünün önəmi-
ni qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev,
eyni zamanda, bu yaxınlarda Roma

Papası Fransiskin xanım Mehriban
Əliyevanı qəbul etdiyinə görə minnət-
darlığını çatdırdı və qeyd etdi ki, bu

görüş xanım Mehriban Əliyevada
dərin təəssürat hissi yaradıb. Prezi-
dent İlham Əliyev salamlarını və ən
xoş arzularını Roma Papası Fran-
siskə çatdırmağı xahiş etdi. Münasi-
bətlərimizin yaxşı tarixə malik

olduğunu və bir çox sahələri əhatə
etdiyini deyən Prezident İlham Əliyev
bildirdi ki, mədəniyyət sahəsindəki

əlaqələrimiz xüsusi əhəmiyyət daşıyır
və bu əməkdaşlığımız həm ikitərəfli
münasibətlərin yaxşı əlamətidir, eyni
zamanda, mədəniyyətlərarası və siv-
ilizasiyalararası qlobal prosesin
mühüm elementlərindən biridir. Biz

bu əməkdaşlığı yüksək qiymət -
ləndiririk və əminik ki, əlaqələrimiz
bundan sonra da möhkəmlənəcək.

Dövlətimizin başçısı ümidvar
olduğunu bildirdi ki, arxiyepiskop Pol
Fitzpatrik Rassel fəaliyyəti müd-
dətində münasibətlərimizin daha da
inkişaf etdirilməsi işinə öz töhfəsini
verəcək.

Xoş sözlərə görə minnətdarlığını
ifadə edən arxiyepiskop Pol Fitzpatrik
Rassel Vatikan ilə Azərbaycan
arasında çox yaxşı münasibətlərin
mövcud olduğunu vurğuladı. O, bir
neçə həftə bundan əvvəl Roma
Papası Fransisklə görüşdüyünü qeyd
edərək bildirdi ki, həmin görüş
zamanı Papa Fransisk Azərbaycana
səfərini məmnunluqla xatırladı və
eyni zamanda, xoş hisslərlə xanım
Mehriban Əliyevanın səfərini
gözlədiklərini qeyd etdi.

Dövlətimizin başçısı bildirdi ki,
xanım Mehriban Əliyeva Papa Fran-
sisklə görüşünün çox səmimi və
dostluq şəraitində keçdiyini deyib.
Prezident İlham Əliyev bunun əmək-
daşlığımızın yaxşı göstəricisi
olduğunu qeyd edərək bildirdi ki,
Azərbaycan-Vatikan əlaqələri bir
daha dünyaya nümayiş etdirir ki,
müxtəlif coğrafi ərazilərdə yaşayan
insanlar, fərqli mədəniyyətlərin, ayrı-
ayrı dinlərin nümayəndələri bir-biriləri
ilə necə uğurla əməkdaşlıq edə və
dostluq əlaqələri qura bilərlər.

Arxiyepiskop Pol Fitzpatrik Ras-
sel Prezident İlham Əliyevin fikir-
lərinə tam şərik olduğunu bildirərək,
öz növbəsində, qeyd etdi ki, Vatikan
ilə Azərbaycan arasında əlaqələr,
sözün əsl mənasında, bir nümunədir.

Prezident  İ lham Əl iyev Çexiyanın 
Azərbaycanda yeni təyin olunmuş 
səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın
3-də Çex Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Milan Ekertin etimadnaməsini qəbul edib.

Səfir Milan Ekert fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdi.
Səfir Milan Ekert etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə

təqdim etdi.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycan-Çexiya ikitərəfli münasi-

bətlərinin səviyyəsindən və ölkələrimiz arasında qarşılıqlı fəaliyyət-
dən məmnunluğunu ifadə etdi, eyni zamanda, əlaqələrimizin Azər-
baycan-Avropa İttifaqı və Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı baxımın-
dan da önəmini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki,
ölkələrimiz həyata keçirilən əməkdaşlığın digər sahələrdə də yaxşı
nəticə verməsində maraqlıdır və dövlətimizin başçısı buna nail olu-
nacağına əminliyini ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev bu baxımdan
parlamentlərarası, hökumətlərarası, biznes icmaları arasında
əlaqələrin və qarşılıqlı səfərlərin bu işə yaxşı töhfə verə biləcəyini
vurğuladı. Dövlətimizin başçısı səfirə fəaliyyətində uğurlar arzuladı.

Fövqəladə və səlahiyyətli səfir Milan Ekert ölkələrimiz arasında
ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini
bildirdi, bu il həm Azərbaycanda, həm də Çexiyada respublika
yaranmasının 100 illiyinin qeyd edilməsinin əlamətdar hadisə
olduğunu dedi. Səfir vurğuladı ki, ölkələrimiz arasında diplomatik
əlaqələrin qurulmasından keçən 25 il ərzində ikitərəfli münasi-
bətlərimizin inkişafında böyük nəticələr əldə edilib. Milan Ekert səfir-
lik fəaliyyəti dövründə əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsi
istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəyini bildirdi.

Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları
Şurasının nüma yəndə heyətlərinin işti-
rakı ilə geniş tərkibdə iclası olub.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev iclasda iştirak edib.

İclasda Prezident Emom əli Rəhmon
Tacikistanın sədrliyi dövründə Şuranın
fəaliy yəti haqqında məlumat verdi. O, bu
iclasın nəticəsi olaraq qəbul ediləcək
qərarların Şu ra nın gələcək fəaliyyətinə
töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə etdi.
Emoməli Rəhmon 2019-cu ildə MDB-yə
sədrliyin Türkmənistana keçməsi barədə
Şura iclasının qəra rını elan etdi.

Türkmənistan Nazirlər Ka binetinin
sədr müavini Pu r li Ağamuradov MDB-yə
sədrliyin Türkmənistana keç mə si ilə
bağlı qəbul edilən qərara verdikləri
dəstəyə görə dövlət başçılarına minnət-
darlığını bildirdi. O, sədrlik dövründə
Türkmənistanın MDB məka nın   da əmək -
daş lı ğın daha da genişlənməsi üçün
səylərini əsirgəməyə cə yini vurğuladı.

MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri-
icraçı katib Sergey Lebedev Şuranın
məhdud tərkibdə iclasında müzakirə
olunmuş məsələlər barədə məlumat

verdi və Şuranın növbəti iclasının 2019-
cu ilin oktyabrında Türkmənistanın pay-
taxtı Aşqabadda keçiriləcəyini diqqətə
çatdırdı.

Rusiya Federal Məclisi Federasiya
Şu rasının sədri, MDB Parlamentlərarası
As  sambleyasının sədri Valentina Mat vi -
ye ko kosmik fəzanın sülh məqsədilə təd -
qiqi və istifadəsi sahə sində əməkdaş lığa
dair hazırlanmış Konvensiyanın müd -
 dəaları ilə iclas iştirakçılarını tanış etdi.

Rusiya Prezidentinin bey nəl xalq
mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi

nümayən dəsi Mi xa il Şvıdkoy isə 1941-
1945-ci illər Böyük Vətən Mühari bə sində
Qələ bə nin 75 illiyinin bayram edilməsi ilə
bağlı hazırlanmış sənəd ba rə də
məlumat verdi. Hər iki sə  nəd yekdilliklə
qəbul olundu.

İclasda bəzi prosedur məsələlərə
baxıldı.

Sonra dövlət və hökumət başçıları
iclasda müzakirə olunmuş bir sıra
sənədləri imzaladılar. Bununla da MDB
Dövlət Başçıları Şurasının iclası başa
çatdı.

Tacikistan Respublikasının paytaxtı
Düşənbə şəhərində MDB Dövlət
Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə
görüşü olub. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev görüşdə
iştirak edib.

Tacikistan Respublikasının Prezi-
denti Emoməli Rəhmon Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi
qarşıladı. Azərbaycan və Tacikistan

prezidentləri birgə foto çəkdirdilər.
Sonra görüşdə iştirak edən dövlət

başçıları birgə foto çəkdirdilər. Tacikistan
Prezidenti Emoməli Rəhmon çıxış
edərək qonaqları salamladı və iclasın
işinə uğurlar arzuladı. Qeyd etdi ki, ötən
dövrdə ənənələrə uyğun olaraq ölkələr
arasında münasibətlərin möhkəmlən-
məsinə və inkişafına xüsusi əhəmiyyət
verilib. Tacikistan Prezidenti ölkəsinin

MDB çərçivəsində fəaliyyəti barədə
məlumat verdi. Prezident Emoməli Rəh-
mon Tacikistanın Şuraya sədrliyi
dövründə müxtəlif sahələr üzrə 40
iclasın keçirildiyini diqqətə çatdırdı.
Bildirdi ki, ötən dövrdə terrorizm,
ekstremizm, narkotiklərin qeyri-qanuni
dövriyyəsi, iqtisadi sahədə cinayətkarlıq,
qanunsuz miqrasiya, insan alverinə
qarşı mübarizə məsələləri qarşılıqlı
fəaliyyətin əsas istiqamətlərini təşkil
edib. “MDB çərçivəsində qəbul edilən
sənədlərə müvafiq olaraq iqtisadi
sahədə əməkdaşlıq müsbət nəticələr
verib”, - deyən Tacikistan Prezidenti
humanitar sahənin inkişafına da xüsusi
diqqət yetirildiyini vurğuladı.

Emoməli Rəhmon iclası açıq elan
etdi. Sonra MDB İcraiyyə Komitəsinin
sədri-icraçı katib Sergey Lebedev Şura
iclasının gündəliyi barədə məlumat
verdi.

Prezident İlham Əliyev Müqəddəs Taxt-Tacın Azərbaycandakı
a p o s t o l  n u n s i s i n i n  e t i m a d n a m ə s i n i  q ə b u l  e d i b

Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları
Şurasının geniş tərkibdə iclası olub

Prezident İlham Əliyev Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları
Şurasının məhdud tərkibdə görüşündə iştirak edib
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Ağcabədi rayonunun Taxta Körpü
qəsəbəsində 5 oktyabr - Beynəl xalq
Müəllimlər Günü münasibətilə tədbir
keçirilmişdir. Tədbirdən əvvəl ray-
onun təhsil işçiləri və ictimaiyyət
nümayəndələri Ulu öndər Heydər
Əliyevin Laçın Rayon İcra Hakimiyyə-
tinin  inzibati binası qarşısında
ucaldılmış büstünü ziyarət etmiş,
abidə önünə tər güllər düzərək ehti-
ramlarını bildirmişlər.

Müəllimlər Gününə həsr edilmiş
tədbir Rayon İcra Hakimiyyətinin inzi-
bati binasının konfrans zalında da -
vam etdirilmişdir. 

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Aqil Nəzərli rayon müəllimlərini peşə
bayramları münasibətilə təbrik etmiş,
5 oktyabr tarixinin 1966-cı ildən
YUNESKO-nun qərarı ilə Beynəlxalq
Müəllimlər Günü kimi qeyd olun-
duğunu tədbir iştirakçılarının nəzə -
rinə çatdırmışdır. Rayon rəhbəri
müəllimlərə və müəllim adına dövlət
tərəfindən əsası Ümummilli lider Hey-
dər Əliyev tərəfindən qoyulan diqqət
və qayğının bu gün də Ölkə Prezi-
denti İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirildiyindən danışaraq
bildirmişdir ki,  Beynəlxalq Müəllimlər
Günü ölkəmizdə 1993-cü ildən qeyd
edilməyə başlayıb. “Mən dünyada
müəllimdən şərəfli ad tanımıram”
deyən ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün
illərdə müəllim əməyini yüksək
qiymətləndirmiş, onlara böyük hör -
mət  lə yanaşmış,  daima təhsil iş çi lə ri -
nin maddi vəziyyətinin, rifah ha lı nın
yaxşılaşdırılmasının qayğısına qal -
mışdır.

Natiq çıxışında Azərbaycan
xalqının milli təfəkküründə müəllim-
lərimizin rolunun əvəzsiz olduğunu

xüsusi vuğulayaraq bildirmişdir ki,
məhz ona görə də cəmiyyətimiz bu
şərəfli peşə sahiblərinə böyük hör-
mətlə yanaşır, onların əməklərini uca
tuturlar.

Rayonda təhsil sahəsində
qazanılan uğurlardan danışan natiq

eyni zamanda bildirmişdir 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 toplayan-
lardan 11 nəfər çox olmuşdur. 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.

Çıxışda həmçinin bildirilmişdir ki,
qaçqınları və məcburi köçkünləri
daima diqqət mərkəzində saxlayan
möhtərəm cənab Prezidentimiz İlham

Əliyevin “Ağdam, Laçın, Füzuli və
Tərtər rayonlarında təhsil infrastruk-
turunun 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
məktəblərinin quraşdırılması nəzərdə
tutulmuşdur.

Tədbirdə çıxış edən rayonun
ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri
onlara göstərilən diqqət və qayğıya
görə Ölkə Prezidenti İlham Əliyevə
minnətdar olduqlarını bildirmişlər.

Tədbirdə təhsildə və pedaqoji
işdə fərqlənən bir qrup müəllimə
Rayon İcra Hakimiyyətinin Fəxri Fər-
manları təqdim edilmişdir.

Tərtərdə 1 oktyabr - prokurorluq
işçilərinin peşə bayramı və Azərbaycan
prokurorluq orqanlarının yaranmasının
100 illiyi münasibətilə tədbir keçirildi.
Əvvəlcə tədbir iştirakçıları mərkəzi mey-
danda ümummilli lider Heydər Əliyevin
abidəsi önünə gül-çiçək dəstələri düzüb,
xatirəsini ehtiramla yad etdilər.

Tədbir sonra Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının inzibati binasının akt zalında
davam etdirildi. Tədbirdə çıxış edən
Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Müstəqim Məmmədov prokurorluq
işçilərini peşə bayramları və Azərbaycan
prokurorluq orqanlarının yaranmasının
100 illiyi münasibəti ilə təbrik edib,
işlərində uğurlar arzuladı.  Qeyd etdi ki,
ulu öndər Heydər Əliyevin hər il oktyabr
ayının 1-nin Azərbaycan Respublikası
prokurorluq işçilərinin peşə bayramı
günü kimi qeyd edilməsinə dair imzal-
adığı 17 iyul 1998-ci il tarixli Sərəncamı
bu əlamətdar tarixi əbədiləşdirməklə,
reallığı bərpa etmiş və prokurorluğun
demokratik və hüquqi cəmiyyətdə sta-
tusu məsələsinə dövlət səviyyəsində
münasibət bildirmişdir. Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğu orqanlarının
bu gün dünya standartlarına uyğun
fəaliyyəti qanunçuluq, hər kəsin qanun
qarşısında hüquq bə ra bər liyi, insan və
vətəndaş hü quq larının təmin olunması
prinsiplərinə əsaslanan, demokratik
cəmiyyətdə özünəməxsus yer tutan
orqan kimi formalaşması və prokurorluq
orqanlarının konstitusion statusa malik
ol maq la dövlət idarəetməsində mühüm
əhəmiyyət daşıması yalnız ulu öndər
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında

başlanan və Azərbaycan Respubli ka sı -
nın Prezidenti cənab İlham Əliyev tə -
rəfindən uğurla davam etdirilən
məhkəmə-hüquq islahatları və hər tə rəf li

dövlət dəstəyi nəticəsində müm kün
olmuşdur.

Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kur-
sunun layiqli davamçısı Prezident İlham
Əliyev tərəfindən də prokurorluq orqan-
larına yüksək etimad, dövlət səviy -
yəsində hərtərəfli  diqqət və  qay ğı
göstərilir, onun fəaliyyətinin da ha da tək-
milləşdirilməsi üçün müvafiq tədbirlər
görülür.

Sonra rayon prokuroru Şıxəli Alməm-
mədov, Tərtər hərbi prokuroru Hümbət
Məmmədov, rayon məh kə mə sinin haki-
mi Mübariz Məmmədov, Tərtər hərbi
məhkəməsi İlqar Qu lu yev, Dövlət Təh-
lükəsizliyi Xidmətinin Tərtər Rayon
Şöbəsinin rəisi Ülvü Kazımov, polis
şöbəsinin rəis əvəzi İlqar Fərəcov, Səfər-

bərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Tərtər Rayon
Şöbəsinin rəisi İslam Məmmədov, N saylı
hərbi hissənin komandir müavini Babək

Səmidli çıxış edərək ölkəmizdə hüquqi
dövlət quruculuğunda, insan hüquq və
azadlıqlarının qorunmasında, cinayətkar-
lığa qarşı mübarizədə prokurorluq orqan-
larının rolundan danışdılar. Qeyd olundu
ki, çətin və şərəfli bir təkamül yolu keçmiş
prokurorluq orqanları bu gün dövlətçilik
ideyalarına sarsılmaz  inam və sadiqlik
nümayiş etdirir, qanunun aliliyinin təmin
olunmasında, cina yət kar lığa qarşı
mübarizədə, vətəndaşların hüquqlarının
etibarlı mü da fi əsi ndə öz xidmətlərini
göstərir.

Tədbirin sonunda Tərtər Rayon İcra
Hakimiyyəti tərəfindən xidmətdə
fərqlənən bir qrup prokurorluq orqanının
əməkdaşına Fəxri Fərman və qiymətli
hədiyyələr təqdim olundu.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı 
Əhəd Abıyev Quytul kəndində vətəndaşların 
n ö v b ə t i  s ə y y a r  q ə b u l u n u  k e ç i r i b

Görüşdə Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının
məsul işçiləri, hüquq-mühafizə orqanlarının, aidiyyəti idarə
müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, kənd sakinləri iştirak
ediblər.

Çıxış edən Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin göstəriş və tapşırıqlarına əsasən bütün ölkə
ərazisində, o cümlədən Daşkəsəndə həyata keçirilən irim-
iqyaslı abadlıq və quruculuq işləri, əhalinin sosial və iqtisadi
problemlərinin kompleks həlli istiqamətində icra olunan
dövlət proqramları və cari işlər, Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın təhsil, səhiyyə və
mədəniyyət sahəsində xidmətləri, ölkə rəhbərinin uğurlu
daxili və xarici siyasəti barədə sakinlərə geniş məlumat
verib.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev xüsusilə
qeyd edib ki, həyata keçirilən abadlıq-quruculuq işlərində
başlıca məqsəd Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin vətəndaşların firavan həyat şəraitinin
təmin olunmasına dair göstərişlərini yüksək səviyyədə və
keyfiyyətlə yerinə yetirməkdən ibarətdir.

Sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib. Qaldırılan
məsələlərin icrası ilə bağlı rayon rəhbəri Əhəd Abıyev
aidiyyəti idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinə öz
müvafiq tapşırıqlarını verib. Müraciətlərin bir qismi yerində
həll edilib.

Kənd sakinləri onların problemlərin həlli ilə bağlı yerlərdə
keçirilən görüşlərdən razı qaldıqlarını qeyd edərək
göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyevə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Niyazi Bayramov Türkiyənin Gəncədəki 
Baş konsulu Zəki Öztürkü qəbul edib

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov
Türkiyənin Gəncədəki Baş konsulu Zəki Öztürkü qəbul edib.
Görüşdə Azərbaycan və Türkiyə arasında olan dostluq, qardaşlıq
münasibətlərindən söz açılıb, hər iki ölkənin regionları arasında
olan əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Xüsusilə turizm, mədəni və iqtisadi sahələrdə əməli addımların
atılacağı barədə razılığa gəlinib. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı
Niyazi Bayramov bildirib ki, hazırda xususi diqqət ayrılan
istiqamətlərdən biri xarici sərmayədarların Gəncəyə cəlb edilməsi
və bunun nəticəsində şəhərdə yeni iş yerlərinin açılmasıdır. Bu
istiqamətdə türkiyəli iş adamları üçün müvafiq şərait yaradıla və
lazımi dəstək verilə bilər. Türkiyənin Gəncədəki Baş konsulu Zəki
Öztürk bir sıra təkliflərlə çıxış edib.

O bildirib ki, 29 oktyabrda Türkiyənin Respublika Günü münasi-
bətilə Gəncədə tədbir və sərginin təşkili planlaşdırılır: “Sərgidə
Osmanlı arxivlərində saxlanılan və Qafqazla əlaqəli olan sənədlər
nümayiş etdiriləcək. XVI-XIX əsrləri əhatə edən sənədlərdə bölgə
ilə bağlı bir sıra tarixi məlumatlar öz əksini tapıb. Həmin sənədlər
daha sonra Türkiyənin Gəncədəki Baş konsulluğunun binasında
nümayiş olunacaqlar. Sərginin Gəncədəki ali təhil ocaqlarından
birində də təşkil edilməsini arzu edərdik”, - deyə Zəki Öztürk bildirib.

Bundan başqa, Gəncənin “Kəpəz” futbol klubu ilə Türkiyənin
hər hansı bir futbol komandası arasında yoldaşlıq görüşünün təşkili
də təklif olunub. Baş konsul bildirib ki, bu, gənclər arasında olan
dostluq və qardaşlıq əlaqələrin inkişafına xidmət edə bilər.

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov səs-
lənən təkliflərin dəyərləndiriləcəyini bildirib. Görüşün sonunda
qarşılıqlı xatirə hədiyyələri təqdim edilib, xatirə şəkli çəkdirilib.

5 Oktyabr - Beynəlxalq Müəllimlər
Günü münasibətilə tədbir keçirilmişdir

Tərtərdə prokurorluq orqanlarının yaradılmasının
100  i l l i y i  münas ibə t i  i l ə  tədb i r  keç i r i l ib
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Əvvəli ötən saylarımızda
1323-cü ilin zilhiccə ayının 5-ci gü nündə

ermənilər Əsgəran yolunu bağ la dıq larına
görə Ağdamdan generalın başçılığı ilə iki
dəfə top-tüfənglə silahlanmış qoşunun
müşayiəti ilə arabalarla Qalaya azuqə və
sursat gətirdilər. General Qalada olarkən
Xəlfəli kəndindən gələn müsəlmanlar gen-
erala şikayət etdilər ki, ermənilər kəndi
atəşə tuturlar. General onların səbirli
olmasını məsləhət gördü və ermənilərin
cəzalandırılacağını söylədi. General gös -
təriş verdi ki, bundan sonra kimdə tüfəng,
yaxud tapança tutularsa, yəni həmin adam
ya üç ay həbs olunacaq, ya da üç min
manat cərimə verəcək. Bu məqsədlə gener-
al bir dəstə kazakla şəhəri dolanırdılar. Bun-
dan sonra general on iki at qoşulmuş bir
divar dağıdan top və xeyli kazakla gəlib
hündür bir dağ başında dayandılar. Həmin
yerdən ermənilərin bir neçə kəndi aydın
görünürdü. General əmr etdi ki, Şuşakəndə,
Kərgicahana, Qaybalıya və Daşkəndə
həmin topdan atəş açsınlar. Kazaklar həmin
topdan bu kəndlərə yetmiş dəfə atəş
açdılar. Mərmilər düşən yerlərdə hər şeyi
darmadağın edərək toz-torpağı asimana
qaldırırdı. Ermənilər divanxanaya 30-40
nəfərlik nümayəndə göndərib barışıq izhar
etdilər. Bundan sonra dükanlar alış-veriş
etməyə başladılar. Erməni tayfası müsəl-
manlara əziyyət vermək üçün Əsgəran yol-
unu bağlasalar da, həqiqətdə bu zülmü

müsəlmanlara yox, özlərinə edirdilər.
Ona görə ki, müsəlmanların evlərində
qabaqcadan tədarük etdikləri malları və
ərzaqları çox idi. Lakin ermənilər və
müsəlmanlar dəyirmanları
yandırdıqlarından Qalada un get-gedə
azalırdı. Qalada olan qəriblər, miskinlər
və kasıblar üçün vəziyyət daha da
gərginləşdi. Çünki demək olar ki, bütün
çörək dükanları bağlanmışdı. Amma
evlərdə və bazarlarda buğda və darı
hələ çox var idi. Odur ki, camaat əlacsız
qalıb evlərdə əl dəyirmanları, yəni
kirkirələri işə salmağa məcbur oldular.
Buğdanı əl dəyirmanı ilə çəkib un
edirdilər. Bazar və dükanlarda isə
bişmiş noxud və lobya satırdılar. Amma
əl dəyirmanı az olduğuna görə xalq bir
qədər undan korluq çəkirdi. Bir gün
təsadüfən qədim evin həyətindən otuz
cüt əl dəyirmanı çıxdı. Bu əl dəyirmanı
həyətdə torpağa basdırılmış idi. Bun-
ların tapılması xalqın işini yüngülləşdir-
di. Belə ki, hər kəs istədiyi vaxt əl dəyir-
manını aparıb istifadə edə bilərdi.
Amma bu erməni tayfasının bazarında
azuqə və yemək tapılmırdı. Əgər
müsəlman bazarında və dükanlarında
qəndin bir girvəngəsi 6-7 şahı idisə,
erməni dükanlarında dörd abbası idi.
Müsəlmanlarda buğdanın bir pudu
yeddi abbası idisə, ermənilərdə 14 abbası
idi. Digər ərzaq malları və əşyalar da müsəl-
man dükanlarına nisbətən erməni bazarın-
da olduqca baha idi. Odur ki, onlar müsəl-
manlardan daha çox korluq çəkirdilər.

Zilhiccə ayının 7-də müsəlmanlarla
ermənilər arasında barışıq elan olundu. Bu
barışıq ermənilər üçün böyük savab iş kimi
qiymətləndirildi. Onlar dəstə-dəstə müsəl-
man bazarlarına dolaraq dəsmal-dəsmal,
çuval-çuval, qoltuq-qoltuq hər cür ərzaq
malları, yeməli şeylər, quru meyvələr və
bişmiş çörək alıb sevinə-sevinə evlərinə
aparırdılar. Sən demə, onlarda heç nə yox
imiş. Bir həftədə müsəlman bazar və dükan-
larında neçə min manatlıq ərzaq və quru
meyvə alveri oldu.

PİÇƏNİSLİ KÜRDLƏRİNİN ERMƏNİ 
TAYFASI İLƏ BAŞ VERƏN ƏHVALATI

Piçənisli Şahqulu Haqverdi oğlu özünün

iştirak etdiyi aşağıda yazılan əhvalatı mən-
imlə (M. M. Nəvvabla) üzbəüz əyləşib
danışmışdı.

Piçənis müsəlman kəndindən və başqa
kürd müsəlman kəndlərindən 300 nəfərə
qədər igidlər və qeyrətli cavanlar toplaşaraq
Paşa bəy Murad bəy oğlunun sərkərdəliyi
ilə atlanıb Minkəndin üzərinə yeridilər. 160
evdən ibarət olan bu kəndin yarısı müsəl-
man idi. Paşa bəyin dəstəsi ermənilərin bir
qismini öldürdülər və yaraladılar, bir qismi
isə qaçıb dağıldılar. Piçənisli müsəlmanlar
bu kənddən qənimət kimi 190 baş qoyun,
70 baş at və qatır apardılar. Bundan sonra
onlar 200 evdən ibarət olan Xornavar kənd-
inə hücum etdilər. Paşa bəyin dəstəsi bu
kəndə də böyük zərbə vurub qənimət kimi
özləri ilə 1010 baş qoyun və 8 at apardılar.

Həmin kürd atlıları qəflətən Zivə kəndinə
daxil olaraq ətrafda yerləşən beş erməni
evini dağıdıb, mal-qarasını özləri ilə
apardılar. Bir-iki gün keçdikdən sonra həmin
dəstə üç yüz erməni evi olan Əliqulu kənd-

inə hücum etdilər. Onlar həmin kəndin bir
tərəfindən daxil olaraq onu yarıya qədər
dağıtdıqdan sonra əldə etdikləri qən-
imətlərlə geri döndülər. Paşa bəyin
dəstəsi bir gecə dincəldikdən sonra
sabahısı gün Qaladərəsi kəndinə tərəf üz
qoydular. Qaladərəsində yaşayan
ermənilər qabaqcadan yaxşı silahlanmış
və hər tərəfdə səngərlər qurmuşdular.
Onlar Paşa bəyin dəstəsini səngərlərdə
silahlanmış, hazır vəziyyətdə
qarşıladılar. Bir qədər atışmadan sonra
Paşa bəyin dəstəsinin bir hissəsi kəndin
kənarında yerləşən 23 evi ələ keçirərək
oradan 450 qoyun, 60 qaramal və dörd
quyu buğda əldə etdilər. Buğdanı atlara
yükləyərək mal-qoyunla birlikdə yola
düşdülər. Onlar Qalədərəsi kəndindən
uzaqlaşanadək Paşa bəyin dəstəsinin o
biri hissəsi erməniləri məşğul etdilər. Bu
atışmada bir nəfər müsəlman həlak oldu.
Onlar həlak olan yoldaşlarının cənazəsi-
ni götürüb geri qayıtdılar.

Paşa bəyin dəstəsi bir neçə gün isti-
rahət etdikdən sonra atlanıb Cavanşir
tərəfə hücum etdilər. Əvvəlcə 150 evdən
ibarət olan Külədik kəndinin üstünə
gəldilər. Ermənilər əllərində silah onların
qarşısına çıxdılar. Müsəlmanlar «Ya
Allah» deyib ermənilərin üstünə
töküldülər və bir neçə saat ərzində onlar-

dan yüz nəfərini qətlə yetirdilər. Bununla
bərabər, neçə-neçə yaralananları da var idi.
Bundan sonra onlar 250 baş heyvan da
qənimət götürüb evlərinə qayıtdılar. Müsəl-
man kəndləri həmin gecə istirahət etdikdən
sonra səhərisi yenə də atlandılar.

Bu dəfə onlar 60 erməni evi olan
Damğalı kəndinə üz qoydular. Onların az
olmasına baxmayaraq Paşa bəyin
dəstəsinin qarşısına çıxaraq atışmağa
başladılar. Müsəlmanlar onların üzərinə
hücum edərək karıxdırıb və 90 nəfərəcən
ermənini qətlə yetirdilər. Yaralananlar da
çox idi. Bundan sonra onlar 200-ə yaxın
qaramal və keçi qənimət götürərək geri
qayıtdılar. Oradan Badara kəndinin üstünə
gəldilər. Bu qorxmaz dəstə orada da 16
nəfər erməni öldürdükdən sonra 60 baş
qaramal qənimət götürərək kəndlərinə
qayıtdılar.

Gecə yatıb istirahət etdikdən sonra
səhər durub atlarını yəhərləyərək atlandılar
və Ballıca kəndinin üstünə hərəkət etdilər.

Ermənilər onları hazır vəziyyətdə qorxulu
qarşıladılar. Atışma başlandı. Hər iki tay-
fanın səs-küyü və nərələri dağa-daşa səs
salmışdı. Bir qədər atışandan sonra müsəl-
manlar 30 nəfər erməni öldürüb, neçəsini
də yaraladıqdan sonra qənimət kimi 70 baş
qaramal, 12 baş at və çoxlu miqdarda
əşyalar əldə edərək geri qayıtdılar.

Səhəri günü Paşa bəyin dəstəsi
Xənəzək kəndinə hücum etdi, bu hücumdan
əvvəl ermənilər öz ağaları Məmmədağa
Ataxan oğluna nankorluq edərək evini
dağıtmış, bağını qırıb, çobanlarını öldür-
müşdülər. 400 baş qoyununu isə yığıb
aparmışdılar. Buna görə də ermənilər yəqin
etmişdilər ki, müsəlmanlar bunun əvəzini
çıxacaqlar. Odur ki, kəndə Qaladan çoxlu
silah və kömək gətirmişdilər. Müsəlmanların
gurultusu eşidilən kimi onlar səngərə, övrət-
uşaq isə gizli yerlərə çəkilib çığırışdılar.
Müsəlmanlar onları hər tərəfdən
mühasirəyə alaraq gülləbaran etməyə
başladılar. Atışma dörd saat davam etdi.
Dörd saat atışmadan sonra birdən qabaqda
haqqında danışdığımız Qasım adlı oğlana
güllə dəydi. Onunla bərabər başqa müsəl-
man igidi də şəhid oldu. Bu iki cavanın qətlə
yetirildiyini görən kütlə qəzəblənərək irəliyə
atıldılar və erməni səngərlərindən birini ələ
keçirdilər. Orada erməniləri öldürdükdən
sonra daha bir səngəri də ələ keçirdilər.
Vəziyyəti belə görən ermənilər qaçmağa
başladılar. Müsəlmanlar 12 evə, neçə-neçə
mərəklərə od vurdular. Evlərdən və mərək-
lərdən qalxan alovu görən ermənilər
vəhşətə gələrək bir parası möhkəm yerlərdə
gizlənirdilər. Övrət-uşaqların çığırtısı və
müsəlmanların «Ya Əli!» sədası dağlara-
daşlara düşürdü. 200-ə qədər erməni
öldürdükdən və yaraladıqdan sonra
kəndlərinə qayıtdılar.

Səhərisi gün Paşa bəyin dəstəsindən
səkkiz nəfər seçmə cavan atlanaraq Dəduq
kəndinə tərəf çapdılar. Dəduq kəndinin
ətrafında yerləşən dörd ev çox əmin və
möhkəm yerdə durmuşdu. Ona görə də
burada çoxlu erməni məskən salmışdı.
Müsəlmanlar ermənilərin bu evlərdə tut-
duğu möhkəm mövqeyi dağıtmaq üçün
hündür bir yerə çıxaraq oradan bu evləri
gülləbaran etməyə başladılar. 

Onlar dörd-beş nəfər ermənini qətlə
yetirdikdən sonra evdəkilər qaçmağa
başladılar. Müsəlmanlar qaçanları təqib
edərək atəşə tutdular. Onlardan bir neçəsini
öldürdülər, bir neçəsini də yaraladılar. Sonra
evlərə qayıdıb orada olan əşyaları qənimət
kimi götürdülər, erməniləri isə əsir kimi
apardılar.

Ardı var
Сящифяни Щазырлады: Тащир Сцлейман
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Mərhum deməyə dilim gəlmədiyi
Hüseyn Kürdoğlu adlı bir gözəl şairimiz
həyatımın ağır keçən, son üç ayda az qala
ölümlə uğraşdığım günlərin birində yuxu-
ma gəldi. Üzü gülürdü, “Laçın dağlarından
gəlmişəm, o dağlar azaddı” - bunu dedi və
getdi. Bu yuxunu necə yozacağımı
bilmirəm. Bircə onu deyə bilərəm ki, çox
zaman yuxular çin olur və bu yuxuda
Hüseyn Kürdoğlunun “dağlar azaddı” kimi
xoş xəbərinin gerçək olacağına inanıram. 

Doxsanıncı illərdə yazılan şeirlərin
böyük bir qismi işğal olunmuş
dağlarımızın, kəndlərimizin həsrətiylə
yazılıb. Bu şeirlərdə fəryad da var, çağırış
da... Hüseyn Kürdoğlunun o illərdə yazdığı
şeirləri oxumaq kifayətdir ki, doxsanıncı
illərin Azərbaycan poeziyasında HƏSRƏT,
ÇAĞIRIŞ ərazilərinə” daxil olaq.

Doxsan üçüncü ildə, Laçın işğal olu-
nandan sonra yazılan bir şeir:

Qismət olmayaydım ayrı torpağa
Gözlərim Laçını görəydi bir də.
Sürünüb çıxaydım İşıqlı dağa,
Əllərim bənövşə dərəydi bir də.

Beşbulaq üstündə quraydım dəyə,
Canım alan yara “can” deyə-deyə.
İldırım çaxanda baxaydı göyə,
Qaçaydı, qoynuma girəydi bir də.

Biçarə Kürdoğlu, ah çəkib inlə.
Bu qanlı dövranın hökmünü dinlə.
Qoşa at minəydim o nazəninlə,
Köhləni yanımca sürəydi bir də,
Gözlərim Laçını görəydi bir də.

Hüseyn Kürdoğlunun Laçınlı duyğuları
poeziyada özünəməxsus LAÇIN obrazını
yaradır. Bu obrazı zaman etibarilə üç
məqamdan izləmək olar: Laçının azad və
xoşbəxt günləri... Şair Laçına anam deyir,
dizinə baş qoyur. Deyirdi ki: “coşum Dəli
dağın boranı kimi, Şeh səpim Qırxqızın
dumanı kimi. Məcnun bulağının mərcanı
kimi şeirimi yaxana düzüm, ay Laçın. İkin-
cisi: Laçının işğalı... H.Kürdoğlunun “Yaralı
torpağım, yaralı sevgim” kitabında Laçın
Həsrət simvoluna çevrilir. Yara hələ təzədi,
qaysaq bağlamayıb. Şair inanır ki, Azər-
baycan oğulları Laçını işğaldan azad
edəcəklər. Odur ki, üzünü laçınlılara tutub
deyir: “Alay tutun, vaxtdır daha, laçınlılar,
Bir yol açın xoş sabaha, laçınlılar!” Yaxud:
“Qoca Kürdoğlunu bir əsgər sayın, Çağırır
Qarabağ, çağırır Laçın...”  Üçüncü məqam:
Laçın artıq xatirəyə dönür. O, şairin yuxu-
larına girir. Kəlbəcərli, Laçınlı, Həkərili gün-
lər, o bölgədə olan meşələr, dağlar, dərələr,
çaylar, göllər də tez-tez yada düşür...  Bu
tipli şeirlər Laçın obrazının ayrı-ayrı dolğun
cizgilərini təşkil edir. 

Hüseyn Kürdoğlu müasir poeziyamızın
aparıcı şəxslərindən biri idi. O, çox
təvazökar insan idi. Heç vaxt “mənim şeir-
im”, “mənim poeziyam” ifadələri səslən-
məzdi dilində. Azərbaycan poeziyasının
natur fəlsəfəsinin yaranmasında H.Kür-
doğlunun da müstəsna rolu var. Görkəmli
tənqidçi Yaşar Qarayev “təbiət: poeziya və
ekologiya” məqaləsində H.Kürdoğlunun
dördlüklərindən söz açaraq yazırdı:
“Hüseynin dördlüklərində xalis xəyyamvari
ruh yoxdur. Taleyin yox, təbiətin müdrikliy-
inə heyranlıq və pərəstiş var. Burada
müdrik nəsihəti. Hikməti və ibrətli
qənaətləri təbiətdən lövhələr-bədii peyzaj

əvəz edir”.

Bulud dağ çiynində yapıncı kimi,
Hər təpə bir çoban balıncı kimi.
Araz parıldayır ay işığında
Babəkin sıyrılan qılıncı kimi.

Qoy görüşsün bir dodaqla bir yanaq,
Eşq oduna bir alışaq, bir yanaq.
Tökülübdür bir üzünə qara tel,
Ay tutulub: bir yan qara, bir yan ağ.

“Azərbaycan” şeirində dörd misra ilə
fəlsəfi fikir söyləmək, həyat, ölüm, dünya
və zaman haqqında poetik düşüncələr
hasil etmək klassik ənənələrdən gəlir.
Lakin onu da qeyd edim ki, şeirin bu kiçik
formasında uğur qazanmaq hər şairə
müəssər olmur.O yerdə ki, şair başlayır
“filosofluq” eləməyə, o zaman şeir dönüb
olur “kəlam”, “hakimanə söz” yığını.
Hüseyn Kürdoğlunun dördlükləri belə bir
iddiadan uzaqdır. Şair çalışır ki, dörd mis-
rada həcmcə böyük bir şeirdə deyə
bilmədiyi fikri poetik ümumiləşdirmə ilə
deyə bilsin, bir bənzərsiz lövhə yaratsın.
Bir neçə misal göstərə bilərəm:

Saçından rəng alsın gərək qaranlıq,
Gözündə bir gilə kövrək qaranlıq.
Dünyaya göstərir ay camalını,
Əyninə geydiyin ipək qaranlıq.

Yıxsın qarşısından Araz barını,
Dərək Kür barı tək, Araz barını,
Araz körpüsündə qoy bir tar çalım,
Sahillər dinləsin Arazbarını.

Qoca İşıqlının saçı dümağdır,
Gecələr sinəsi çıraq-çıraqdır.
Bəlkə yun əyirir bu qarı nənə
Təpələr yanında yumaq-yumaqdır?!

O qıza neylədin, a yağı bulaq,
Kəsilmiş üstündən ayağı, bulaq.
Bir zaman dirilik şərbətim oldun,
İndi ay zəhrimar, a yağı bulaq.

Sənsiz qor tökülür qoynuma gecə,
Alov geyinirəm əynimə gecə.
Özgə bir gözələ baxmışdım dünən,
Min şahmar sarıldı boynuma gecə.

Misallardan göründüyü kimibu dördlük
nümunələri (əslində, rübai) şeirdə az sözlə
maraqlı fikir söyləməyin mümkün olduğunu
sübuta yetirir. Diqqət yetirsəniz, bu
rübailərin heç birində yavan-yalxı sözlər
gözə dəymir və bu sözlər dörd misrada
obraz yaratmaq məramına xidmət edir.

Hüseyn Kürdoğlu ədəbiyyata əllinci
illərin əvvəllərində gəlib. İlk şeiri 1950-ci
ildə, “Azərbaycan gəncləri” qəzetində dərc
olunub. ADU-nun filologiya fakültəsində
oxuyanda respublika qəzetlərində şeirləri
ilə müntəzəm çıxış edib və elə ilk şeir-
lərindən ustadların diqqətini cəlb edib.
Məsələn, Bəxtiyar Vahabzadə gənclərə
həsr etdiyi bir məqaləsində yazmışdı:
“…Hüseyn Kürdoğlu da ümid verən gən-
clərdəndir. Onun şeirləri təbii, səmimi və
axıcıdır. Gənc şair qələmə aldığı mövzunu
dərindən duyub, yaşamadan yazmır. Bu
cəhətdən onun “Yol üstündə tək qovaq”,
“Görüş xatirəsi”, “İnanmıram”, “Torağayım”
və s. şeirləri çox maraqlıdır. Şair yazır:

Bir gözəldən ilham aldım,
Dağ döşündə fikrə daldım,
Öz qə lbimi tutub çaldım, 
Şair elər bu saz məni

Bəxtiyar müəllimin o zaman cavan
Hüseyn Kürdoğlunun şeirlərində sezdiyi bu
cəhətlər sonralar onun yaradıcılığının
başlıca məziyyətlərinə çevrildi. Hüseyn
Kürdoğlu həmin o təbiiliyə, səmimiliyə
həmişə sadiq qaldı.

Mən Hüseyn Kürdoğlunun əlli illik
yaradıcılıq yolunu izlədim və tam yəqinliklə
əmin oldum ki, onun müasir poeziyamızda
özünəməxsus yeri var. Heç də o fikirdə
deyiləm ki, onun poeziyasına sağlığında
obyektiv qiymət verməyiblər və dünyasını
dəyişəndən sonra buna daha çox ehtiyac
var. Həm də qətiyyən düşünmürəm ki,
sağlığında onun şeirlərinin bədii
məziyyətləri, poetik özəllikləri barədə söz

deməyiblər. Axı, Hüseyn Kürdoğlu doğru-
dan da bir kimsəyə bənzəmirdi. Əsasən
xalq şeiri üslubunda qələm çalan və sözün
həqiqi mənasında müasir qoşmanın,
gəraylının, bayatının özünü yaradan
Hüseyn Kürdoğlu ədəbi tənqidin diqqət
mərkəzində idi. Amma bunu da qeyd
etməliyəm ki, klassik poeziyamız və aşıq
şeiri ilə müasir poeziya arasında yaranan
daimi təmas və körpülərin etibarlı sakin-
lərindən biri də Hüseyn Kürdoğlu olmuş-
dur. 

Nədənsə mən XX əsr poeziyamızın
ustadlarından olan Hüseyn Ariflə Hüseyn
Kürdoğlu arasında (öncə bu barədə bir
işarə verdim) daha doğrusu, onların
yaradıcılıq dünyası arasında bir doğmalıq
görürəm. Onların hər ikisi xalq ruhunun
tərənnümçüsü idilər, klassik aşıq şeirinin-
bu böyük poeziya ənənəsinin ləyaqətli
davamçıları idilər, bu ənənəni müasir
dövrdə-yeni biçimdə, yeni bədii təfəkkür
işığında inkişaf etdirirdilər. Onlar ənənənin
əsiri deyildilər, bu ənənəyə canlılıq və poet-
ik təravət gətirən şairlər idilər.Məlum
məsələdir ki, “köhnə” hesab etdiyimiz for-
malarda bədii uğur qazanmaq olduqca
çətindir, bunun üçün xüsusi poetik istedada
malik olmalısan.Hüseyn Kürdoğlu “köhnə”
havalara yeni ritm, yeni ahəng gətirən şair-
lərdən idi. 

“Hüseyn Kürdoğlu xalq ədəbiyyatını
sevir” demək bəlkə də onun yaradıcılığına
bəsit yanaşmaq kimi düşünülər. Hüseyn
Kürdoğlu ədəbiyyata elə xalq ədəbiyy-
atının canlı təcəssümü kimi gəlib. Məlum
məsələdir ki,xalq ədəbiyyatından təsirlən-
məyən şair tapmaq çətindir, amma təsir-
lənmək xalq ədəbiyyatı nümunələri
səviyyəsində nəsə yaratmaq demək deyil.
Hüseyn Kürdoğlunun yazdığı qoşmalar,
gəraylılar, təcnislər, bayatılar əgər belə
demək mümkünsə, “orijinal”a çox yaxındır.
Onun təcnislərini bu sırada xüsusilə qeyd
eləmək lazımdır. “ Klassik və folklor
ənənələrindən yaradıcılıqla istifadə etmə
mədəniyyəti” (Qasım Qasımzadə) bu təc-
nislərdə və həmçinin cinas üstündə quru-
lan digər şeir formalarında aşkar nəzərə
çarpır.

Qobustan-daş adamlar,
Göz yaşım daşa damlar.
Duymaz daş adamları
Ürəyi daş adamlar.

Çiçəyə həmdəm arı,
Sızıldar dəm-dəm arı.
Mənim bağrımdan keçir,
Dünyanın qəm damarı.

Söz varmış demə səndə,
Demirsən, demə sən də.
Sirrin gözdən oxunur,
Nə fərqi deməsən də?

Böyük şairimiz Hüseyn Ariflə Hüseyn
Kürdoğlu arasında bir doğmalıq olduğunu
vurğulamaq istəyirəm. Bu doğmalığı
şərtləndirən təkcə onların hər ikisinin folk-
lorla, zəngin xalq ədəbiyyatı ilə bağlılığında
deyil, həm də təbiət şairi kimi tanın-
malarıdır.Təbiətdən yazmayan, gülə,
çiçəyə, dağa, dərəyə, çölə, çəmənə şeir
həsr etməyən şair tapmaq çətindir, amma
əsl təbiət şairlərindən söz düşəndə bar-
maqla sayılacaq qədər şair adı üzərində
dayanırsan: Hüseyn Arif, Hüseyn Kür-
doğlu, Musa Yaqub, Məmməd Aslan - bu
şairlər təbiəti öz dilində dilləndirən şair-
lərdir. Onların şeirləri təbiət vasitəsilə
insanları, cəmiyyəti, dünyanı dərk etməyə
səsləyən şeirlərdir. Biz onların şeirləri
vasitəsilə təbiəti duyur, sevir və dərk edirik.
Hüseyn Kürdoğlu da nədən yazırsa-
yazsın, öz fikrini, hiss və duyğularını təbiət
obrazları vasitəsilə açıqlamağa çalışır.
Onun təbiət şeirləri barədə yazılan bəzi
fikirlərə müraciət etmək istəyirəm.
Hüseynin şeirlərində taleyin yox, təbiətin
müdrikliyinə heyranlıq və pərəstiş var.
Burada müdrik nəsihəti, hikmətli və ibrətli
qənaətləri təbiətdən lövhələr-bədii peyzaj
əvəz edir. Qartal qiyyəsi, çiçək təbəssümü,
durna qatarı, çay nəğməsi, bulud karvanı
olan dördlüklər formaca da, dil-ifadəcə də
folklora, təbiətə doğmalığı ifadə edir”
(Yaşar Qarayev). “Şairi təbiətlə bağlayan

hansı mənadır, hansı istək,hansı idealdır?
Əlbəttə, yalnız onun gözəlliklərindən
estetik zövq almaq deyil. Belə olsaydı,
şairin təbiətə münasibəti təmənnalı niyyət
daşıyardı. Əslində isə şair təbiətin varlığın-
da tükənməz, təmənnasız səxavətə
heyrandır. Təbiətin bütövlüyündə, süniliyin
ona yad olmasında mənalar axtarır.
Təbiətə qovuşmağı, onunla birliyi arzulayır,
poetik şəkildə ideallaşdırır” (Camal
Mustafayev). “Hüseyn Kürdoğlunun
poeziyası ana təbiətdəki tarazlığı, har-
moniyanı vəsf edir. Hüseyn Kürdoğlunun
şeirə gətirdiyi Laçın, Xaçın, Qırqız, Yeddi
qardaş, İşıqlı, Kirs...- bu poetik obrazlar
müəyyən bir yurdun, ulusun təkcə adları
yox, bütövlükdə Azərbaycanın poetik
rəmzidir” (Cavanşir Yusifli).

Səhər-səhər şeh düzümü boynunu əyən
Göy otların yarpağı da titrədir məni.

***
Gedirəm, salamat qalın, meşələr,
Dağlar qoynundakı qalın meşələr.
Ürkək maralları gizlədin barı,
Otların qaydına qalın, meşələr.

***
Çırpınar, döyüşər yel yıxan ağac,
Sızlar balta ilə əl yıxan ağac.
Baxın, həlak olmuş igid deyilmi
Daşqın çay üstündə sel yıxan ağac?

Belə misalların sayını qat-qat artırmaq
olar.

Hüseyn Kürdoğlu şeirləri mövzuca rən-
garəng idi. İndi bunları bircə-bircə təsni-
fləndirmək, bölgülərə ayırmaq fikrindən
uzağam. Ancaq bir məsələni qeyd etməyi
lazım bilirəm: O,bütün şeirlərində səmimi
idi. Həmişə axtarışda idi, onu tutduğu şeir
yolundan, ənənələrdən ayırmaq mümkün
deyildi. Bəzi yaşıdlarının və cavanların bir
çoxunun poetik dəblərə uyduğu bir zaman-
da H.Kürdoğlu yenə ilk şeirlərindən birində
dediyi kimi yalnız “öz qəlbini tutub çalırdı”.
Dərk edir və anlayırdı ki, qaynaqlandığı
xalq şeirinin potensial imkanları hələ
tükənməyib, hələ bu çeşmənin suyu gur
axır. Akademik Bəkir Nəbiyev haqlı olaraq
yazırdı ki, Hüseyn Kürdoğlu müasirləri
arasında dördlüyün, bayatının, təcnisin əsl
ustadı idi. 

... Hüseyn Kürdoğlunun mənə bir
bulağı xatırlatdı. Həmişə gur, duru bir
bulağı.Əlbəttə, o bulağın suyu qurumayıb
və nə qədər ki, Azərbaycan poeziyası var,
o bulaq da qurumayacaq.

Hüseyn Kürdoğlunun qoşmaları,
gəraylıları, rübai və bayatılarının içində
artıq klassik nümunəyə dönən şeirlər də az
deyil. Mən onun “Laçın bənövşəsi yadıma
düşdü” qoşmasını XX əsr Azərbaycan
poeziyasının ən gözəl incilərindən biri kimi
qiymətləndirirəm. BƏNÖVŞƏ obrazı Qur-
banidən üzü bəri neçə şairin ürəyini dil-
ləndirib, amma bu sırada parlaq nümunələr
o qədər də çox deyil. H.Kürdoğlunun
Bənövşəsi isə ..heç nə demirəm, baxın, bu
Bənövşə Dərdimizin bənövşəsidir.

Dərdim səhər-səhər bağçadan səni,
Gətirdim ad günü yara, bənövşə.
Laçın bənövşəsi yadıma düşdü,
Qanadı bağrımda yara bənövşə.

Yetdi dövranımız yaman illərə.
Qırxqızın göz yaşı döndü göllərə.
Özünü qayadan atdı sellərə,
Neçə əsir düşən Sara, bənövşə.

Sonda qayıdıram o yuxuya. Hüseyn
Kürdoğlunun üzünə mənə tutub “Dağlar
azaddı” dediyi o Söz. Yuxudu bu, bəlkə
H.Kürdoğlu ruhu bu yuxudan xəbərsizdi.
Onun ruhu Laçının, Şuşanın, Kəlbəcərin,
Xocalının başı üzərində dolaşır. Deyir ki:
“Hər gecə Sarıbaba yuxuma girir mənim,
bir ovuc torpaq verir, ah çəkir, dönür gedir”.
Deyir ki: “Gözlərimdən axır indi Həkəri,
Dağ həsrəti dağdan ağır sələmdir”.

“Dağlar azaddı” dedi Hüseyn Kürdoğlu-
nun ruhu. O dağlar bizim, biz də o dağların
həsrətindəyik. O dağlar azad olsun, -
deyirəm. Onda o dağlarda, o meşələrdə
H.Kürdoğlunun ayaq izləri də bizim yol
yoldaşımız olacaq.

Vaqif YUSİFLİ
Filologiya elmləri doktoru 

“O dağlar azaddı” - dedi Hüseyn Kürdoğlu...
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ABŞ İraqın Kərkük bölgəsindən
başlayaraq Mosul və Suriyanın
Rakka şəhərinə qədər uzanan enerji
dəhlizinə sahib olmaq üçün hərəkətə
keçib. Ağ Ev İraq və Suriya sərhədini
aradan qaldıraraq PKK işğalındakı
yerləri vahid bölgə halına gətirmək və
buradakı yeraltı sərvətləri bütün
dünyaya satmaq niyyətindədir. Yüz
milyardlarla dollar dəyərindəki neft və
təbii qazın çıxarılması, emalı və ixracı
üçün ABŞ, Fransa və İngiltərə
şirkətləri növbəyə dayanıb. Bölgədə
bununla bağlı araşdırma aparmaq
üçün gələn rəsmi, ya da özəl şirkət
əməkdaşlarının sayı son 2 ayda 400-
ü keçib.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə
“Yeni Şəfəq” nəşrinə Rakka Yerli
Məclisinin üzvü Əkrəm Dədə danışıb.

“PKK bölgələrində ABŞ-ın rejimin
neft emalı zavodlarına tədarükü
dayandırılıb. Bölgədəki bütün neft
İraqa daşınmağa başlayıb. ABŞ PKK-
ya silah göndərdiyi marşrutu indi də
neft ixracı üçün istifadə edir. Burada
Səddam Hüseyn dövründən qalma
gizli bir neft-boru kəməri var. Yaxın
vaxtlarda isə bu əraziyə açıq xətt çək-
iləcək. Bu layihəyə paralel olaraq
Rakka, Hasekə, Deyr əz-Zor düzündə
amerikalı əməkdaşların sayı son altı
ay ərzində ikiqat artırılıb. Bu insan-
ların əhəmiyyətli bir qismini neft və
tikinti sahəsində araşdırma aparan
mütəxəssislər təşkil edir. Bundan

əlavə, ABŞ və Fransa Rakkanın
yenidən inşası ilə bağlı hesabat
hazırlayıblar. Başlanğıc kimi Körfəz
ölkələrindən 600 milyon dollar
istədilər. Rakkanı yerlə-yeksan edən
qüvvələr həm əməliyyatı, həm də
əməliyyatın dağıtdığı şəhərlərin
inşasını Körfəz ölkələrinin pulları ilə

gerçəkləşdirəcək”, - Dədə bildirib.
Sərhədsizləşdirmə

İraq Türkman Cəbhəsinin Türkiyə
üzrə nümayəndəsi Hicran Qazançı
isə ABŞ-ın Kərküklə bağlı yeni bir
muxtariyyət planı olduğunu bildirib.
Onun sözlərinə görə, Vaşinqton
Kərkükü əvvəlcə mərkəzi hakimiyyət-
dən qoparacaq, daha sonra isə
Bərzaniyə təslim edəcək. ABŞ İraq-
Suriya arasındakı sərhədi ortadan

qaldıraraq Rakka, Hasekə, Deyr əz-
Zor, Kərkük, Təlafər, Ərbil və Süley-
maniyyədə vahid bir bölgə yaratmağı
hədəfləyir. Ağ Evin bu təşəbbüsü
müstəmləkə mahiyyəti daşıyır.

Müstəmləkə valisi fəaliyyətdə
ABŞ-ın bölgədəki müstəmləkə

valisi adlandırılan Bret Makqarkın

İraqda getdikcə artan diplomatik fəal-
lığına diqqət çəkən Qazançı bölgənin
yeni bir qeyri-müəyyənliyin içinə
sürükləndiyini bildirib:

“Kərkük türkmaneli coğrafiyasının
qədim mərkəzidir. ABŞ, Bərzani, Tala-
bani və İraq mərkəzi hökuməti ilə İran
müəyyən ortaq mənfəətlərə görə
əməkdaşlığa başlayırlar. Türkmanlar
böyük ağrılar çəkib və indi yenə də
təhdid edilirlər”.                     axar.az

Amerikanın Suriyadakı kürd müttəfiqlərindən bir
komandir Vaşinqton rəhbərliyi əl-Qaim sərhəd bölgəsində
yeni hərbi baza qurduğunu bildirib.

Amerikanın Suriyadakı kürd müttəfiqlərindən bir
komandir Vaşinqton rəhbərliyi əl-Qaim sərhəd bölgəsində
yeni hərbi baza qurduğunu bildirib. Amerikalı əsgərlərin
İraq-Suriya sərhədində fəallığını artırdığı istiqamətində
çıxan xəbərlərin ardınca, Vaşinqtonun əl-Qaim regionun-
da yeni hərbi baza yaratdığı ortaya çıxıb. Bu xəbəri
Amerikanın Suriyadakı kürd müttəfiqlərinin koman -
dirlərindən biri olan Şəlil Şirvan açıqlayıb. Xəbər YPG-nin
mətbuat katibi tərəfindən də təsdiqləndi.  iuvmpress.com

Kürd veteran siyasətçi Bərham
Salih bu gün İraqın prezidenti kimi
vəzifəyə başlayıb.

58 yaşlı Salih vəzifəyə müstəqil

şiə Adil Əbdül-Mehdinin baş nazir
təyin edilməsindən sonra keçib. Belə-
liklə 5 il davam edən siyasi çıxılma-
zlığa son qoyulub.

Salih İraqın planlaşdırma naziri və
Kürdüstan regionunun baş naziri vəz-
ifələrində çalışıb.

2003-cü ildə ABŞ-ın İraqı işğal
etməsi ilə əldə edilən qeyri-rəsmi
razılığa görə, İraqın prezidentliyi

kürdlərin əlində olmalı, baş nazir şiə,
parlament spikeri isə sünni olmalıdır.

Bu gün keçirilən rəsmi mərasimdə
Salih fəxri qvardiya və sabiq prezi-

dent Fuad Məsum tərəfindən
alqışlanıb.

Əbdül-Mehdi parlament seçk-
ilərində 2 şiə blokun əksəriyyət əldə
etməsindən sonra kompromis
namizəd kimi baş nazir təyin edilib. O,
şiə ruhani Müdtəda Əl-Sədrin güclü
dəstəyini əldə edib. Əl-Sədrin tərəf-
darları may ayı seçkilərində hazırkı
baş nazir Heydər Əl-Abadi ilə blok

təşkil edib.
Digər blokda isə siyasətçilər və

İrana yaxın hərbi qruplaşmalar üstün-
lük təşkil edir. Onlar əvvəlcə Mehdini
rədd edib, daha sonra isə sünni və
kürdlərin onun tərəfinə keçməsi ilə
ona dəstək nümayiş etdirib.

Bunu adının açılanmasını
istəməyən şiə siyasətçi bildirib. Belə
ki, onun mediaya şərh vermək
səlahiyyəti yoxdur.

İraq şiələrinin lideri Ayətulla Əli Əl-
Sistani vasitəçilərə deyib ki, baş nazir
vəzifəsi əvvəlcə vəzifədə olana verilə
bilməz. O, konsensus əldə
edilməsinin vacibliyini önə çəkib.

İraqın cənub bölgəsinin tanınmış
şiə tayfasının üzvü Əbdül-Mahdi iqti-
sadçı təhsili alıb. O, bir neçə il
Fransada yaşayıb, fransız-ərəb jur-
nallarında redactor və araşdırma
mərkəzlərində çalışıb.

Mehdi İraqın Kommunist Partiyası
sıralarına 1970-ci illərdə qoşulub.
Daha sonra İslam İnqilabının Ali
Şurasına keçib. Bundan sonra qonşu
İranda müxalifətə qoşulub.

ABŞ-ın İraqı işğal etməsindən
sonra vitse-prezident, maliyyə və neft
naziri vəzifələrini cira edib.

Mehdi yeni kabinetinin təsdiqini
30 gün ərzində parlamentə təqdim
etməlidir.

Bərzani Nobel alan 
kürd haqda danışdı

İraq Kürd Muxtar Vilayətinin Baş naziri Neçirvan Bərzani
bu il Nobel Sülh Mükafatına layiq görülmüş kürd əsilli fəal
Nadya Muradı təbrik edib. Neçirvan Bərzani bu mükafatın
təkcə ona yox, bütün kürd xalqına verildiyini deyib.

“Nadya xanım Murad, sizi Nobel Sülh Mükafatına layiq
görüldüyünüzə görə təbrik edirəm. Aldığınız bu mükafat
bizim və bütün kürd xalqının sevincidir. Bu mükafat ilə siz
ailənizin və bütün kürd qardaşlarımızın çəkdiyi əziyyətləri az
da olsa, unutdurursunuz. Bu, bütün kürd xalqına verilən bir
mükafatdır”.

Qeyd edək ki, bu il Nobel Sülh Mükafatına həkim Denis
Mukvege və fəal Nadya Murad layiq görülüb. Hər iki şəxs
cinsi zorakılıqlara son qoymaq təşəbbüsünə görə bu
mükafata sahib olublar.  axar.az

N o b e l  S ü l h  
mükafatı sahibini tapdı

2018-ci il Nobel Sülh mükafatı “müharibə bölgələrində
cinsi zorakılıqların qarşısının alınması sahəsində fəaliyyətə
görə” konqolu Denis Mukveqe və kürd mənşəli hüquq

müdafiəçisi Nadia Murada verilib. İnterpress.az xəbər verir
ki, bununla bağlı Nobel komitəsinin səhifəsində məlumat
yerləşdirilib.

Mükafatların təqdimetmə mərasimi 10 dekabr tarixində
keçiriləcək. 10 dekabr tarixi Nobel mükafatının banisi, isveçli
iş adamı və ixtiraçı Alfred Nobelin ölüm günüdür. 

Sülh mükafatına digər namizədlər Almaniya kansleri
Angela Merkel, ABŞ prezidenti Donald Tramp, Şimali Koreya
lideri Kim Çen In və hüquq müdafiəçisi Amal Kluninin həyat
yoldaşı Corc Kluni idi. İnterpress.az

ABŞ Suriyada yeni 
hərbi baza yaratdı

ABŞ-ın Suriyadakı kürd müttəfiqlərindən olan və
kürdlərdən ibarət qüvvələrə rəhbərlik edən komandirlərdən
biri Əl-Kaim bölgəsində yeni hərbi baza yaradıldığını

açıqlayıb. İslaminSesi “Fars News” a istinadən xəbər verir ki,
bu hərbi baza ABŞ tərəfindən yaradılıb.

Xəbəri ABŞ-ın Suriyadakı müttəfiqlərindən olan və kürd
birləşmələrinə rəhbərlik edən Şelil Şirvan adlı komandir də
təsdiqləyib.

ABŞ-ın  Suriyada yeni hərbi baza yaratmasını YPG
sözçüsü də etiraf edib.  

Bu xəbəri Amerikanın Suriyadakı Kürd müttəfiqlərinin
komandirlərindən biri olan Şelil Şirvan açıqlayıb.  Xəbər YPG
Sözçüsü tərəfindən də təsdiqləndi.             islaminsesi.info

ABŞ planı: iki ölkə birləşir, neft alınır, Kərkük satılır

Bərham Salih İraqın prezidenti
k i m i  v ə z i f ə y ə  b a ş l a y ı b

Amerika İraqda yeni hərbi baza yaratdı
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RABE, RABE 
ŞÊR BARZANÎ!

Mêrxasê me Barzanîye,
Rîya rastî wî danîye, 
Derdê Kurdan wî zanîye, 
Rabe rabe, mêr Barzanî!
Li meydanê şêr Barzanî!

Kurdistanê bona kurda, 
Agir danê pêda-pêda, 
Te serwerî daye kêda? 
Rabe, rabe, şêr Barzanî!
Li meydanê şêr Barzanî!

Bêjin bavo, bejin dayê, 
Bikin gazî, hewar, hayê
Heyfa dijmin li me nayê.
Rabe, rabe, mêr Barzanî!
Li meydanê şêr Barzanî!

Kurd mêrxasê, bê tifaqe,
Kî razaye tu wan rake.
Dilê akkard dîsa şake,
Rabe, rabe, mêr Barzanî!
Li meydanê şêr Barzanî!

Qasid herro cawa tine –
Qira kurdan zef danîne, 
Halê weten derd û şîne, 
Rabe, rabe, mêr Barzanî!
Li meydanê şêr Barzanî!

Kurdistanam zef bedewe, 
Lema dijmin dike dewe. 
Dil hinavêm, ruhêm ewe, 
Rabe, rabe, mêr Barzanî!
Li meydanê şêr Barzanî!

Gumana me Kurdistane, 
Çi derdekî bê dermane?! 
Mîna zarê bê dê mane, 
Rabe, rabe, mêr Barzanî!
Li meydanê şêr Barzanî!

Cîranê te ev çend sale
Koroxlî û Rostem-Zale. 
Cegerxwîn jî pir dinale. 
Rabe, rabe, mêr Barzanî!
Li meydanê şêr Barzanî!

Şêrê kurdan bike gazî, 
Li te naye belengazî, 
Tu mêrxasi weke bazî. 
Rabe, rabe, mêr Barzanî!
Li meydanê şêr Barzanî!

Kurd gelleke ser hev nîne, 
Qadir lema dil birîne. 
Çima îro hesp bê zîne? 
Rabe, rabe, mêr Barzanî!
Li meydanê şêr Barzanî!

EZ NIZANİM DÎYAM KÎYE?
Sewdesera dil kevirê,
Ewlad teme ji bav, birê, 
Çi mital kir te bê xêrê, 
Ez nizanim gûnêm çîye?
Qet nasnakim dîyam kîye?

Ez bê zarim, bi zewalim, 
Boy huba dê pir dinalim,
Kerba nexaş tim bedhalim, 
Ez nizanim gûnêm çîye? 
Qet nasnakim dîyam kîye?

Dunya, alem tew dibîne, 
Zarê bê dê tim bi şîne. 
Aykêm tera qet nemîne, 
Ez nizanim gûnêm çîye? 
Qet nasnakim dîyam kîye?

Dewran xerab vê revêda,
Dor me neyar pêda-pêda. 
Te ez hîştim, dame kêda, 
Ez nizanim gûnêm çîye? 
Qet nasnakim dîyam kîye?

Bê însafê, dê ha nabin, 
Dê bi kezev, dê bi tabin. 
Xêrxwaz, rûspî, alim rabin, 
Ez nizanim gûnêm çîye? 
Qet nasnakim dîyam kîye?

Te por kurê çima mêr kir, 
Hema mêr kir, hezar sêr kir, 
Sêwî hîştim te çi xêr kir, 
Ez nizanim gûnêm çîye? 
Qet nasnakim dîyam kîye?

Min nizanbû tê ha bikî, 
Har neyaran li me şakî, 
Ji vê karê qet şerm nakî, 
Ez nizanim gûnêm çîye? 
Qet nasnakim dîyam kîye?

Dîya zarên xwe davêje, 
Ew zef îblîs, yanê gêje, 
Evê zulmê gel, êl bêje, 
Ez nizanim gûnêm çrye? 
Qet nasnakim dîyam kîye?

Xal-xatîya rîyam birrîn,
Ez firotim, lê tu kirîn, 
Ber vê zulmê êl digirîn, 
Ez nizanim gûnêm çîye? 
Qet nasnakim dîyam kîye?

Xezal bê kar kale-kalin, 
Bilbil be gul nale-nalin, 
Te nabînim ev çend salin. 
Ez nizanim gûnêm çîye? 
Qet nasnakim dîyam kîye?

Qewm-lêzim tew agadarin, 
Der-dorê te qelp dil sarin, 
Wana ruhê bavêm xarin, 
Ez nizanim gûnêm çîye? 
Qet nasnakim dîyam kîye?

Qadir Motî, ax mekşîne, 
Daykê hara nele bînê. 
Mîrêm jorda xwe dibîne, 
Ez nizanim gûnêm çîye? 
Qet nasnakim dîyam kîye?

Qadir
Moti

Süleyman Çakır

..EY JÎYAN...
Tu derketî bêbext.
Ez mame bê war.
Felekâ rûreş li cem te.
Ey jîyan tu çime har û dîn.

..Nabê ev wîran û fîgan.

..Li serserê min tim ferman.

..Tu nebû ne heval tu nebû cîran.

..Ey jîyan tu çime bê wîjdan.
Ez Ketim bela gûrê har.
Xwarin dil û Bedena bi can.
Tu nebû ne çare û nebû derman.
Ey jîyan tu çime tim neyar.
..Ez wek xelk alem.
..Mirov û însan.
..Xwedî maf û war.
..Ey jîyan tu çime limin har.
Dert û limin bûne bar.
Emrê min te xilas kir bi car.
Ah didim ez nabim xûlam.
Ey jîyan tu tim har û bè wîjdan.
...Mamoste Nîviskar Sîyasetmeda

Û s i v ê  F e q î  E v d i l e
D A S T A N

Birêz xwendevan,
Bivin guhdervan.
Berî hemûyain, 
Qalbikim ji wan. 
Gelê dîrokzan, 
Gişk bêhtir hozan, 
Ev kirin dastan. 
Mîna kilaman, 
Ew bi te stran, 
Pêsîn "Şêx Senan", 
Gawa bedewe, 
Şêx yekî tewe. 
“Memê û Eyşê",
Bilind tê kivşê. 
"Memê û Zînê", 
Bû rewşa dinê. 
Şa, "Ker û Kulik", 
Paşê bûn şipûk. 
"Leylê û Mecnûn", 
Bi dil bûn argûn. 
"Ferhad û Şirîn", 
Dil wan bû birîn. 
"Hemdîn û Şemdîn", 
Herdu jî mîrbûn. 
Bira, tivdîrbûn. 
O, "Hamê Mûsê" 
Boy nav, namûsê, 
Şrîtdarê asê. 
Kela "Dim-dimê", 
Dîroke timê. 
"Xecê-Sîyabend", 
Girêdan peyvend, 
Dastanin- çend-çend. 
Boy gel dîroke, 
Dilê xwe şake, 
Tu boy me adî, 
Zimanê kurdî.

Ê Y  K U R D

Qedera te derbaz dibe bê wate,

Jîyanêda dilê te ne rehete,

Bi yekbûnê yekser rabe raweste,

Hemberî zulm û înkara bi çete.

Te Tu dera  qebûl nakin bê warî,
Kuda diçî serbest nînî stûxarî,
Her kîvî jî nay pêş cava tucarî,
Vê rewşêda pêşeroj jî tim tarî.

Tu alt bike vê cîhana bi şîddet,

Ava bike jîyaneke bi rûmet,

Tu alt bike vê jîyana bi minet ,

Tu jî bijî jîyanek bi sîyanet.

***

Heya ku xelqperestî bê niştmanî,
Jîyanêda tê birizî erzanî,
Pêş cîhanê bê fehmî û nezanî,
Vê rewşêda  gelo kêra lazimî
ÊY KURD.............................???.

25 .O5.2O12.

Êy mirovên vê dune.

Êy mirovên vê dunê,
Dest berdin ji kîn, şera,

Dur herin hun ji kîn ê,
Wekhev bijîn bi hevra.

Hevra bibin pişt, teyax,

Hevdu nekin belengaz,

Mafa nekin teng, yasax,

Bijîn kubar serfîraz.

Hevra bibin xûşk bira,

Dest bidin destê hevda,

Rê nedin hov kujera,

Hilşînin xwîna evda.

Cavê we qe nebîne,

Mirin kuştin û xwînê,
Xirav nekin vê dunê,
Unda nekin evînê.

Dunya mala hemûyan,

Bese hev bikin cuda,

Zulmê hingavt ev cîhan,

Hev nekin înkar, unda.

Ev çi top, tang û cekin,

Bese hevra şer nekin,

Ji zulm zorê vekişin,

Dijî hevdu nemeşin.

Nehêlin biqewmin şer.

Mirov nejîn derbeder,

Dunya me dikin par- par,

Nava hevda koledar.

***

Ey mirovên dunyayê,
Hevra nekin şin,wayê,
Sinora bese  rakin,

Hevra werên tim rayê.

Mirov hemû birane,

Zulm û zor çirane.

Bê aşîtî ev cîhan,

Tar û mare wêrane.

Rê nedin kujer, hovan,

Ku bukujin mirovan.

Bi wekhevî, biratî,
Hevra bidin silavan.

***

Yên mirovahîyê der,

Kesan dikin ji çi der.

Dunya kirin beş, sînor,

Yên  bê wîcdan û rêder.
Dunya mezin bê bin ser,
Kirin par-par yên xweser,
Wanra cîhan tim tenge,
Gela dikin penober.

Dunya rengn cindîye,
Kî nezane gundîye,
Qurne,dewran tên dicin,
Ew tim nûye zindîye.

Her kes tê wedelîye,
Ji derda ne xalîye,
Emrek  têra me nake,
Em çi dikin nivcîye.

Êy mirov deme rave,
Dunya me xirav dive,
Dijî pîsyê bisene,
Dunya bi te yê şênve.

Kî naha paşda mave,
Qismetê wî tim xave,
Ku tu herî demêra 
Ser te hertim yê tav ve.

B

Ê
W

A

R

BARÎ TEYFÛRÎ

Xaylaza Reşîd 
WELATÊM AXEK PÎROZ E:

Welatêm axek pîroz e
Dijmin me ra dew doz e
Miletê min pir dilsoz e
Enî vekirî, serî qiloz e.
Em guh nadine nekesa
Ereb û ecem û fariza
Bila bitelin ew ji tirsa
Em ketine his e, hisa.
Em ew nînin kurdê berê
Bira bira davît e sivderê
Em mêrxasin bi xencerê
Bila çevê dijmina derê.
Rojhilat rojaava bira ne
Başûr êdî serhildan e
Bakûrê bibe piştovane
Îro jî, roj roja kurda ne..

14.10.2017

KURDISTANA MIN.
Kurdistana min hêja ye
Ewa gula nav gula ye
Ew xwestina her dila ye
Hun dizanin pir zêriya ye.

Kurdistana min rengîn e
Ber dilê min da şîrîn e
Ruhê xwe va pir zengîn e
Îro eşqê wê ji me ra bîne.

Kurdistana min helal e
Mîna ava kaniya zelal e
Edî çend sal ew dinale
Îro rizgar be ji te helal e.

Kurdistanam birq vedide
Xwedî cangorî û şehîd e
Îro rabe heq ê xwe hilde
Gelê te, bi te, serbilinde.

Dîroka te zef kevnar e
Mêstopotomîya ew war e
Hemî dem ê wê bahar e
Aşitîhez û şervanê har e.

ÇEV BELEKA MIN KEWÊ.
Kew hêlîna min firî çû
Were êdî nede dû
Nayê ber pencera te

Nakeve ew qeviza te.
Firî çû firî hewa
Ji te bir xewê şeva
Dilê te de bûye xem
Lê tune ye tu melhem.
Xalî kiriye wê hêlîn
Xas kewoka te narîn
Xas xatûna kurmancî
Kûvî bûye ji war û cî.
Baharê bên derbazbin
Çav ê te yê tim rê bin
Tê bêjî ey miqeder
Evîn kul bû û keder.

SILAVEK JI DIL.
Min silavek ji te kir
Silaveke pir bi dil
Te silavam hilneda
Kirime nav êgir de.
Bûm e dendika jehrê
Min jibîrkir sozê berê
Bûm zerîya nes û har
Min çiya banî anî xwar.
Bê ka çi bû ew silav
Ku hinavêm kir alav
Rondik ji çeva rijyan
Xewê şeva min reviyan.
Hêsirê min bûn e lewî
Bûm e êtîm û sêwî
Mam bê guman bê hêvî
Ketime çola bûm rêwî.
Ka bê çi bû ew silav
Şewitandim wek alav
Hêsir çevê min pekand
Xewê şeva min revand.
Bê ka çibû ew silav,
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Kürdistan Başbakan Neçirvan
Barzani, Kürtlerin birliğini uğruna
Bağdat’a gittiklerini ifade ederek,
“Herkes Kürdistan Bölgesi’nde
siyasi karar merciinin nerede ol du -
ğunu çok iyi biliyor. Gönülleri nerede
olursa olsun akılları Er bil’dedir” dedi.
Haftalık basın top lan tısında gazete-
cilere açıklama ya pıp, gündeme
ilişkin soruları ya nıt layan Başbakan
Barzani, YNK’nin, Irak Cumhur-
başkanlığı se  çiminde son anda
PDK’yle vardığı uzlaşmadan
cayarak kendi adayını seçime sok-
masının, Kür dis tan’ın geleceği
açısından teh likeli olduğunu söyledi.
Neçirvan Barzani, Kürdistan’da
yapılan parlamento seçim sonuç -
larının açıklanması durumunda
halkın, havaya ateş açarak kutlama
yapmaması gerektiğini belirtti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin
(YNK), Irak Cumhurbaşkanlığı
konusunda Kürdistan Demokrat
Partisi’yle (KDP) anlaştığını ancak
seçim sırasında bu anlaşmaya
bağlı kalmadığını belirten Neçirvan
Barzani, “Cumhurbaşkanlığı ma ka -

mı ne YNK’nin ne PDK’nin ne de
başka bir tarafındır, o makam
Kürdistan halkının payıdır ve bütün
çabamız, Kürtlerin birliğinin bozul-
maması içindir” dedi.

Neçirvan Barzani, konu hakkın-
da sözlerini şöyle sürdürdü: “PDK
olarak bu konunun Irak Parlamento-
su’ndaki Kürdistani partiler arasında
çözül mesinden yanaydık. Bu
mekanizma bize göre uygundu.

Sebebi de çok basit, çünkü önceki
dönemlerde de bu böyle yapıldı.
Daha önce YNK içindeki iki aday
arasında sorun çıktı, Kürdistani
kütlelerin oylamasıyla bu aşıldı.
Şimdi yaşanan ise çok rahatsız edi-
cidir ve bunu tehlikeli bir başlangıç
olarak görüyoruz. Tehlike; bu mak -
amın Kürdistan idaresi ve Kürdistan
siyasi güçlerin oy vermeden belir-
lenmesindedir.”            Nerina Azad

Çok sayıda kutlama mesajı alan
Nobel Barış Ödülü sahibi Nadia
Murad, 'Bu ödülü bütün Kürtler, Irak-
lılar, azınlıklar ve dünya çapındaki
cinsel şiddet mağdurlarıyla paylaşıy-
orum' dedi.

2018’in Nobel Barış Ödülü’nü
Kongolu doktor Denis Mukwege ile
birlikte alan Kürt insan hakları
savunucusu, Ezidi aktivist Nadia

Murad, ödülü aldıktan sonra yaptığı
ilk açıklamada “Büyük onur duy-
dum” dedi. Gazete Duvar’da yer
alan haberde Murad’ın açıklamasın-
daki şu sözlerine yer verildi: “Bu
ödülü bütün Iraklılar, Kürtler, azınlık-
lar ve dünya çapındaki cinsel şiddet
mağdurlarıyla paylaşıyorum.”

Nadia Murad'a çok sayıda kutla-
ma da geldi. Twitter hesabı

üzerinden Nadia Murad'ı kutlayan
Barcelona futbol takımı, Nadia
Murad'ın takımları ile çekilmiş
fotoğraflarını paylaştı.

Kürdistan Başbakanı Neçirvan
Barzani de Nobel Barış Ödülü'ni
alan Ezidi Kürt aktivisti Nadia
Murad’ı kutlayarak, “Bu ödül sadece
bir kişiye verilmedi. Dirençli Ezidi
Kürt halkı ve tüm Kürdistan halkına
verildi” dedi.

Neçirvan Barzani mesajında, şu
ifadelere yer verdi: 

“Nadiya Murad Hanım, Nobel
Barış Ödülü’ne lâyık görülmenizden
dolayı size yürekten kutlarım. Çalış-
malarını taktire şayan bulmakla
beraber aldığınız bu ödül bizim ve
tüm Kürdistan halkı için sevindiri-
cidir. Bu ödülle sizin, ailenizin ve tüm
Ezidi kardeşlerimizin çektiği acıları
bir nebzede olsa unutturur. Çünkü
bu ödül sadece Ezidilerin verdiği
bedellerin yanı sıra dirençli Ezidi
Kürt halkı ve tüm Kürdistan halkına
verildi.”                       Nerina Azad

2011 yılında kurulan ve Kürt illeri ağırlıklı olmak üzere
Türkiye’de siyaset yapan Özgürlük ve Sosyalizm Partisi
(ÖSP), isim değiştiriyor. Önümüzdeki Kasım ayında
Ankara’da gerçekleştireceği kongre ile isim değişikliğine
gidecek olan ÖSP, Kürdistan Komünist Partisi (KKP) adını
alacağını duyurdu. K24'te yaptığı konuşmada, Kürt kent-
lerindeki bütün sosyalist ve komünist partilerine çağrıda
bulunarak yeni siyasi adımlarda yanlarında olmasını
isteyen ÖSP Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, geçmişlerinin
Kürdistan Komünist Partisi olduğunu belirterek şunları
söyledi: “ÖSP’yi 2011’de kurduğumuz zaman, Kürdistan
Komünist Partisi ismini isteyen arkadaşlarımız çoğunlukta
olmasına rağmen, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi isminde
karar aldık. Çünkü o zaman şartlara göre hareket ediyor-
duk. Partimizin kapatılması ya da bazı arkadaşlarımıza
siyasi yasak gelmesi ihtimaline karşı Özgürlük ve Sosyal-
izm Partisi ismini kullanmayı uygun gördük.

2015’te Ankara’daki 2’nci kongremizde ÖSP’nin ismini
Kürdistan Komünist Partisi yapma kararı aldık ama bunu
3’üncü kongreye erteledik. Şu an partinin yöneticilerinin
çoğunluğu KKP isminden yana… Parti meclisinde bu
tekrardan geçti. 13-14 Ekim’de Diyarbakır’da partinin
toplantısı var orada son kez ele alıp tartışacağız.” Çiftyürek
sözlerine söyle devam etti: “Biz Kürdistan’da ÖSP olarak
siyaset yaparken kendimizi Kürdistan Komünist Partisi
olarak görüyorduk. Özü komünist olan bir hareketi şimdi
ismi ile buluşması söz konusu.”

Örgütlenme ilgili olarak Çiftyürek şunları söyledi: “Biz

Kürt kentlerinde örgütlenmeyi esas alıyoruz. İdari zorluk
olmasa Türkiye’de örgütlenmeyi doğru bulmuyoruz. Türkiye
sosyalist hareketler-
ine Kürdistan’da
örgütlenmeyin, biz
de İstanbul’da
örgü t lenmeye l im
önerisinde bulunuy-
oruz hep. İstanbul’-
daki Kürtler, Ermenil-
er, Türkler ve diğer
komünist ve sosyal-
ist olan halklarla
Türkiye komünist
hareketleri ilgilensin. Bölgedekilerle de biz ilgilenelim öner-
isini yapıyoruz. Dolaysıyla siyasi partiler gereği olmasa
İstanbul’da örgütlenmeyi düşünmüyoruz.”

Çiftyürek Kürtler partileriyle ilgili olarak da, “Biz her
zaman ulusal demokratik bütün Kürt partilerini destekliy-
oruz. Hangi Kürt partisi ulusal mücadelede bir artısı varsa o
artı bizim artımızdır diyoruz. Yanlışları da varsa dostça yak-
laşıyoruz. Herhangi bir Kürt partisine yakın olmaktan çok
bütün ulusal demokratik partilerimizi kendi gerçeğimiz
olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Son olarak Çiftyürek,
“Kürdistan Komünist Partisi olarak yeni adım atacağız.
İsmini özüyle buluşturacağız. Bütün Kürdistan sosyalist ve
komünist hareketlerine yanımızda olma çağrısını yapıy-
oruz” şeklinde konuştu.                                 Nerina Azad

YNK'den çözüm önerisi
Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK), Kürdistan Bölge-

si'ndeki sorunların çözümü için iktidarda gerçek ortaklığın
uygulanması gerektiğini bildirdi. Bugün Genel Sekereter

Yardımcısı Kosret Resul başkanlığında Süleymaniye'de
toplanan YNK Başkanlık Konseyi, Bağdat’tan kurulacak
yeni hükümet kabinesi ile Kürdistan Bölgesi’ndeki seçim
sonuçları ele aldı. Toplantı sonrası yayımlanan yazılı
açıklamada,  “Kürdistan Bölgesi’nde sorunların çözümü
ve siyasi süreçte isikrarın sağlanması için iktidarda
gerçek ortaklık ve ortak sorumluluk olmamlı. Uygun bir
çözüm ortamının sağlanması adına, Kürdistani siyasi
taraflar sorumluluk içinde diyaloğa başvurmalı” denildi.

Açıklamada resmi olmayan seçim sonuçlarına ilişkin
şu ifadelere yer verildi: “Her türlü üsülsüzlük ve hileyi
yasadışı, demokrasi ve insan haklarına ayrkı davranış
olarak görmekteyiz. Gerçekleri bulanmak için YNK’ye
yapılan her türlü saldırıyı reddediyoruz.”      Nerina Azad

BM'den Nadia Murad'a kutlama
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Anotio Guterres

2018 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ezdi Kürt aktivist
Nadia Murad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Dr.
Denis Mukwege’yi kutladı.

BM Genel Sekreterliği resmi sitesinde yer alan yazılı
açıklamada Guterres, Murad ve Mukwege için, “Onlar çatış-
mada cinsel şiddet mağdurlarını savunurken, ortak değerler-
imizi savundular” ifadelerini kullandı. Nadia Murad’ın, IŞİD’in
Irak’ta, özellikle de Ezidi kadın ve kızlara karşı uyguldığı şid-
det ve aşırılıkları dünyaya duyurduğunu belirten Guterres,
“Murad 2016'dan beri Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç
Ofisi Şeref Elçisi olarak çalışarak, insan kaçakçılığı ve cinsel
kölelik mağdurlarına ve faillerinin adalet çnünde hesap ver-
mesine destek vermiştir. Onun güçlü savunuculuğu
dünyadaki tüm insanları etkilemiş, o ve onun gibi birçok
kişinin maruz kaldığı insanlık dışı suçlarla ilgili Birleşmiş Mil-
letler'in çok önemli bir soruşturma başlatmasına yardımcı
olmuştur” dedi. Şengal’in Koço köyünde 1993 yılında
dünyaya gelen Nadia Murad, 3 Ağustos 2014 yılında IŞİ’in
Şengal saldırısında annnesi ve 6 kardeşiyle birlikte örgüt
tarafından kaşırılarak işkenceye maruz kaldı. Daha sonra
IŞİD’den kaçarak Almanyaya yerleşen Murad, 16 Eylül
2015’te BM Genel Kurulu’nda, IŞİD’in elinden kurtuluş
hikayesini anlatarak dünyanın gündemine oturdu.

BM İyi Niyet Elçisi olarak seçilen Murad,             Rudaw

CHP'li ve HDP'li vekiller 
hakkında fezleke kararı

HDP'li 12 milletvekili hakkında 'örgüt propagandası', CHP'li
3 milletvekili hakkında ise 'cumhurbaşkanına hakaret' suçla-
masıyla fezleke hazırlandı. HDP ile CHP’li milletvekillerinin

dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekel-
er, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezlekelerde HDP’nin mil-
letvekillerinden; Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Alican Önlü,
Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan, Feleknas Uca, Filiz Ker-
esteci, Kemal Bülbül, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nime-
tullah Erdoğmuş ve Pervin Buldan'ın konuşmalarında "terör
örgütü propagandası yaptıkları" öne sürüldü. Fezlekelerin, vekil-
lerin Afrin operasyonuna ilişkin açıklamaları ve 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü'ndeki konuşmalarından dolayı hazırlandığı öğre-
nildi. CHP’den, Çetin Osman Budak, Erdin Bircan ve Aykut
Erdoğdu hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıy-
la fezleke düzenlendi. Anayasa'nın 83. maddesine istinaden mil-
letvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde
bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere
Adalet Bakanlığına gönderildiği öğrenildi.             Nerina Azad

Başbakan Barzani'den kritik açıklamalar

Nadia Murad: Nobel'i bütün Kürtlerle paylaşıyorum

İsim değişikliğine gidecek Kürt partisinde Kürdistan detayı
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PDK: Güçlü bir şekilde yer alacağız
PDK (Kürdistan Demokrat Partisi) Irak’ın Adil Abdulmeh-

di tarafından kurulacak olan yeni hükümeti'nde güçlü bir şek-
ilde yer alacaklarını ifade etti.

PDK'nin Bağdat görüşmelerinde bulunan heyet de yer
alan Mesud Haydar Adil Abdulmehdi’yi desteklediklerini

söyleyerek güçlü bir şekilde Irak’ın yeni hükümet kurma
çalışmalarında yer alacaklarını ifade etti.

Haydar, PDK’nin Kürdistan Bölgesi’nin en büyük ve en
güçlü, partisi olduğunu ve  Irak’ın yeni hükümetinin kurul-
masında güçlü bir şekilde yer alacağını söyledi.

Daha önce Başkan Mesud Barzani telefon görüşmesinde
Adil Abdulmehdi’yi yeni kabineyi kurma noktasında kutladığı
bilinmektedir.  Başkan Barzani'in açıklamasında Adil Abdul-
mehdi’nin Kürdistan halkının ve Irak’ın menfaatlerini koruya-
cağına inancı vurgulamıştı.

Birkaç gün önce, Irak’ın yeni hükümet kurma görevi Adil
Abdulmehdi’ye verilmişti.                                         Basnews

Chomsky: ABD Rojava için kalmalı
ABD'li düşünür Noam Chomsky, Suriye'deki savaşta geli-

nen noktada Kürtlerin kurduğu bölgenin saldırılara karşı
korunması gerektiğini söyledi.

ABD’li dil bilimci ve düşünür Noam Chomsky, “Kürtleri
korumak için ABD’nin Suriye’de kalması gerektiğini” ifade
ederek, ABD’nin Suriye’de varlık göstermesinin Suriyeli
Kürtlere yönelik bir saldırıya karşı caydırıcı olacağı görüşünü
aktardı. ABD’de yayın yapan The Intercept adlı sitedeki
söyleşisinde Chomsky’ye Suriye’deki son duruma ilişkin
görüşleri soruldu. “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın
ülkede yaşananların büyük kısmından sorumlu olduğunu ve
bu durumun meşrulaştırılamayacağını” söyleyen Chomsky,
şöyle konuştu:

“Suriye muhalefetinin de ilk aşamalardaki demokratik,
laik ve saygın konumundan uzaklaşarak cihatçı unsurlar
tarafından ele geçirildi.”

Kürtler Düzgün İşleyen Bir Bölge Kurdu
“Mevcut durumda Esad savaşı büyük ölçüde kazandı”

diyen Chomsky, sözü Kürtlere getirerek, şöyle konuştu:

“Diğer mühim mesele, Kürt bölgelerinin statüsü. Bence,
ABD’nin Kürt bölgelerine karşı bir saldırıyı caydıracak bir var-
lık sürdürmesi mantıklı. Onlar [Kürtler], Suriye’de birçok
düzgün unsurla işleyen bir toplumu sürdürmekte başarılı olan
tek bölgeye sahip. Ve acı düşmanları Türkler veya katil Esad
rejimi tarafından bir saldırıya uğramalarını engellemek için
gereken her şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum.”
Chomsky söyleşinin devamında, Amerikan yönetimi gibi
büyük güçleri insani ilkelerin yönlendirmediğini söylese de, “Bu
durum, ABD’nin kısmen küçük bir varlık göstererek Suriye’de-
ki Kürtlere karşı saldırıları engelleyebileceği gerçeğini değiştir-
miyor. Böyle bir saldırı, Suriye’nin düzgün bir şekilde işleyen
tek bölgesini yok edebilir” dedi.                           Nerina Azad

İ d l i b  i ç i n  f l a ş
iddia... Çekiliyorlar!

İdlib'deki silahlı muhaliflerin bu sabahtan itibaren silahsı-
zlanma bölgesini boşaltmaya başladığını iddia edildi.

İdlib'deki muhaliflerin bu sabahtan itibaren silahsızlanma
bölgesini boşaltmaya başladığını duyuran Reuters haber
ajansı, muhaliflerin silahsızlanma bölgesindeki ağır silahları
bu sabah itibariyle çekmeye başladığını “son dakika” koduy-
la duyurdu. Ajansa bilgi veren bir yetkili, çekilmenin
önümüzdeki günlerde de süreceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki zirvede
İdlib'e bir operasyon yapılmaması ve silahsızlanma bölgesi
ilan edilmesi için anlaşmaya varmıştı.

Buna göre, yaklaşık 20 kilometreyi bulacak hatta Türk ve
Rus askerleri devriye gezecek.                         Nerina Azad

DÎPLOMAT 08-14 Oktyabr, Cotmeh sal 2018
¹ 31 (436)9

Başbakan Neçirvan Barzani,
Nobel Barış Ödülü’ne lâyık görülen
Ezidi Kürt aktivisti Nadia Murad’ı
kutlayarak, “Bu ödül sadece bir
kişiye verilmedi. Dirençli Ezidi Kürt
halkı ve tüm Kürdistan halkına veril-
di” dedi.

Yayımladığı mesajda Nadia
Murad’ı aldığı Nobel Barış ödülün-
den dolayı kutlayan  Başbakan
Neçirvan Barzani, , “Bu ödül sadece
bir kişiye verilmedi. Dirençli Ezidi
Kürt halkı ve tüm Kürdistan halkına
verildi” dedi.

Neçirvan Barzani mesajında, şu
ifadelere yer verdi:

“Nadia Murad Hanım, Nobel Barış
Ödülü’ne lâyık görülmenizden dolayı
size yürekten kutlarım. Çalışmalarını
taktire şayan bulmakla beraber
aldığınız bu ödül bizim ve tüm

Kürdistan halkı için sevindiricidir. Bu
ödülle sizin, ailenizin ve tüm Ezidi
kardeşlerimizin çektiği acıları bir
nebzede olsa unutturur. Çünkü bu
ödül sadece Ezidilerin verdiği bedel-
lerin yanı sıra dirençli Ezidi Kürt halkı

ve tüm Kürdistan halkına verildi.”
Barzani, Ezidi halkının sembol isim-
lerinden bir olan Murad’ın çalış-
malarını her daim destekleyerek
yanında olduklarını ve olmayı sürdü -
receklerini vurguladı.   Nerina Azad

Fransız yazar ve filozof Bernard
Henri Luvy, IŞİD’e karşı
mücadelede kahramanlık örneği
sergileyen peşmergelerin anısına
New York’ta “peşmerge heykeli” dik-
mek istediklerini söyledi.

New York’ta düzenlenen
“Kürdistan Bölgesi ve Ortadoğu”
konulu konferansta, Güney Kürdis-
tan’da düzenlenen bağımsızlık
referandumu ve bölgedeki gelişmel-
er ele alındı. Konferansa birçok
akademisyen ve Ortadoğu uzmanı
katılırken, ABD’li milyarder işadamı
Thomas Kaplan, Washington yöne-
timinin Kürtleri desteklemesi gerek-
tiğini belirterek, “Kürdistan’ın
Bağımsızlığı Amerika’nın da çıkarı-
na olacaktır dedi.”

Moderatörün, “Tüm katılımcılar

için aydınlatabilir misiniz; Kürtler
kimdirler? Neden şimdiye kadar bir
devletleri yok?” şeklindeki sorusuna
katılımcı Fransız yazar ve filozof
Bernard Henri Levy, “Kürtler kim
midir? Onlar büyük bir millettirler”

sözleriyle yanıt verdi. Aynı soruya
cevap veren Thomas Kaplan ise,
“İhtiyacımız olmadığı zaman sırt
çevirdiğimiz bir halk. Dostu ve
dayanağı sadece dağlar olanlar. Bu
yüzden biz Kürtler İçin Adalet örgütü
kurduk. Biz Kürtlerin sırtlarını
dayadığı dağ silsilesi olmak istiy-
oruz” dedi. ABD’nin Kürtlere borçlu
olduğunu savunan Kaplan, “ABD
gibi süper bir gücün Kürtlere, siz
bize gereken tüm zamanlarda
yardımcı oldunuz, biz de size
yardımda bulunacağız, demesi asla

yanlış bir şey değildir. Size yardımcı
olup sözümüzü tutacağız, dememiz
gerekiyor” diye konuştu.  

Kürtler İçin Adalet örgütü, New
York’ta Kürt halkı ile dayanışmayı
esas alan ilk örgüt olma özelliğini
taşıyor. Örgütün tüm üyeleri ise
gayrı Kürtlerden oluşuyor.

Konferans ardından Rudaw’a
konuşan Bernard Henri Levy, “Kuru-
luşumuzun bir projesi de New York’-
ta bir meydana peşmerge heykeli
dikmek olacak. Bu anıt, tüm batı
dünyası, Avrupa ve Amerika adına
teröre karşı duran ve kahramanca
bedeller ödeyen peşmergeye
saygının bir sembolü olacak” dedi.

Levy, dünyanın merkezi sayılan
bu kente peşmerge heykeli dikmek
için iki yıl süre ve milyonlarca dolar
paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Yapacakları çalışmanın önem-
ine dikkat çeken Luvy, “Çok kolay
olmayacak. Diğer uluslar da New
York’ta anıtları olsun istiyor.
Dünyanın hiç bir yerinde burada
olduğu kadar çok büyük talep yok”
dedi.

Bernard Henri Luvy ve Thomas
Kaplan, iki yıl içinde peşmerge
heykelinin Christopher Columbus
ve William Shakespeare gibi New
York’un meydanlarından birine dik-
ileceği konusunda iyimser olduk-
larını belirtti.                         Rudaw

Erkan Baş ve Barış Atay, HDP eş genel başkanları
Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile birlikte bir basın
toplantısı gerçekleştirdi. Baş ile Atay, HDP’den ayrılarak
Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı. 24 Haziran seçim-
lerinde HDP listelerinden İstanbul ve Hatay milletvekili
olarak TBMM’ye seçilen Erkan Baş ile Barış Atay,
HDP’den ayrılarak Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı.
Böylece TBMM’deki parti sayısı 9’a çıktı. HDP Eş Genel
Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Hatay Mil-
letvekili Barış Atay ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İrtibat Bürosu’nda
ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, TİP’in
resmi düzeyde kuruluşunun tamamlamış olmasının
ardından 24 Haziran seçimlerinde HDP listelerinden
İstanbul ve Hatay milletvekili olarak seçilen Erkan Baş
ile Barış Atay’ın HDP’den TİP’e geçtikleri duyuruldu.

Buldan “Ama şimdi artık TİP’in yeniden meclise geri
dönme zamanı gelmiştir. HDP milletvekilleri olarak
seçilen ve parlamentoya giren iki arkadaşımız kendi
partilerine geri dönerek TİP’i mecliste temsil edecek-
lerdir. TİP’in mecliste olmasını önemsiyoruz ve destek-
liyoruz.” açıklaması yaptı. HDP listesinden milletvekili

adayı olarak seçime girdikleri dönemde TİP Kurucu
Meclis Üyeleri olan Erkan Baş ve Barış Atay’ın HDP’-
den ayrılmaları gündeme geldiğinde HDP’den de, Baş

ve Atay’ın açıklamalarını doğrulayan ifadeler kamuoyu-
na yansımıştı. TİP ile HDP arasında bir ittifak yapıldığını
doğrulayan HDP’liler Baş ile Atay’ın iki partinin ortak
kararı ile aday olduklarını söylemiş, her iki ismin seçim-
lerden sonra da TİP’in kuruluş çalışmalarında yer ala-
caklarını ve partileri resmi olarak kurulduktan sonra ise
TİP’e katılacakları konusunda seçim öncesinde uzlaşı
sağlandığını belirtmişti.                             Nerina Azad

Başbakan Barzani: Tüm Kürdistan halkına verildi

Kürtler için adalet örgütü: Kürtlerin sırtını
dayadığı dağ silsilesi olmak istiyoruz!

Kürt oylarıyla meclise giren 2 Vekil HDP'den ayrıldı!
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Dr. Berhem Salih bû 
serokkomarê Êraqê

Namzetê YNKê bo serokkomariya Êraqê Dr. Berhem bi
serket û bû serokkomarê Êraqê. Êro roja çarşemê 2-10-

2018`an, di rûniştina Encûmena Nûneran ya Êraqê, di xola
duyemîn ya hilbijartinên serokkomariya Êraqê, Dr. Berhem
Salih bi 219 `an bû serokkomarê Êraqa federal ku ev bo
yekemîn car bi van dengan serokkomarek were hilbijartin di
dîroka Êraqê de.. Her weha wê niha li ber dadwerê bilind yê
federalê Medhet Mehmûd sunda desturî bixwe û wê piştre jî
serokwezîr Adil Abdulmehdî ji bo serokê hikûmetê bi kar
bike. PUKmedia

" P ê w î s t  e  H i k û m e t a  
Kurdistanê zû bê avakirin"

Berdevka Wezareta Derve ya Amerîka Heather Nauert
xelkê Kurdistanê ji ber beşdarbûna wan bo hilbijartinê pîroz
kir û got ku pêwîst e hikûmet di demek zû de bê avakirin.

Heather Nauert li wezareta derve di civîna çapemeniyê
de di derbarê hilbijartinên Herêma Kurdistanê de axivî.

Heather Nauert ji ber beşdarbûna wan bo hilbijartinê gelê
Kurdistanê pîroz kir û got ku ew li bendê ne encamên fermî
bên ragihandin û ew teşwîq dikin ku hikûmet di demek zû de
bê avakirin.

Hilbijartinên parlamentoya Kurdistanê 30ê Îlonê pêk hat-
ibûn, li gor amarên ne fermî Partiya Demokrat a Kurdistan
(PDK) bi cudahiyeke mezin partiya yekem e.        BasNews

Operasyonên dijî HDP 
bênavber berdewam in

Operasyonên li dijî Partiya Demokratîk a Gelan
HDPyê bênavber berdewam dike, endam û rojane

rêveberên wê tên girtin. Li gor ragihandina Wezareta
Navxweyî ya Tirkiyê li 6 bajarên wekî, Wan, Muş,
Mêrdîn, Agirî, Enqere û Rihayê li dijî HDPyê operasy-
oneke berfireh birêve çûye û di encamê de 49 kes
hatine girtin. Hat zanîn di nava girtiyan de Hevserokê
Şaxa Batmanê yê HDPyê Nîzamettîn Toguç jî heye.  Bi
vê operasyonê di nava  2 rojan hejmara kesên ko bi
tohmeta pêwendiyên wan bi PKKyê re heye hatine
girtin, gihişt 137 kesan. Herwiha parlementerên HDPyê
yên vê heyamê jî bi rîska zindanîbûnê re rûbirû ne.
Lewra Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê di derbarê
12 parlementerên HDPyê de bi tohmeta bangeşekirina
PKKyê sikala amade kir û şand Parlementoya Tirkiyê.
Serdozgerî daxwaza rakirina parêzbendiya par-
lementeran dike û ger parlemento daxwaza ser-
dozgeriyê bîne cih dê parlementerên HDPyê werin
dadgehkirin. Li gor HDPyê Hikûmeta Tirkiyê dixwaze
siyaseta kurdî qedexe bike û rê liber serkeftinên nû yên
HDPyê bigre.   kurdistan24.net

Serok Barzanî di cejna Cemayî
ya Êzidiyan de, daxwaza kûrkirina
ferhenga pêkvejiyan û biratiyê di
navbera tevahiya pêkhateyên olî û
netewî dike. Serok Barzanî bi
boneya hatina cejna Cemayî ya
Êzidiyan li malpera xwe
pîrozbahiya xwe arasteyî hemû
xwişk û birayên Êzidiyan li Kurdis-
tan û hemû cîhanê kir.

Serok Barzanî di peyama xwe
de got: “Hêvîdar im ev çejn bibe
sedema xweşî û aramiya xwişk û
birayên Êzidî û bikarin hemû salan
cej û xweşiyên xwe di aştî û
asûdeyê de bikin.” Herwiha got: “Bi
vê boneyê tekez dikim ku pêwîst e
hemû alî kar bo kûrkirina ferhenga

pêkvejiyan, biratî û tebayî  di
navbera hemû pêkhateyên olî û

netewî yên Kurdistanê bikin û
biparêzin.”              kurdistan24.net

Endamê şandeya danûstanên PDKê li Bexdayê
hûrgiliyên bûyerên duh 02.10.2018ê yên li parlamen-
toya Iraqê û çawaniya poşmanbûnê û rêkeftina binve
binve ya YNKê aşkera kir.

Şaxewan Ebdula ku endamê wê şandeya PDKê bû
li Bexdayê bo danûstandinên pêkhatina hikûmeta nû
ya Iraqê û pirsa kurd di tora xwe ya facebookê aşkera
kirin. Şandeya PDKê bi fermana Serok Barzanî çûne
Bexdayê ku hewl bidin ku kurd bi yek namzedi beşdarî
proseya helbijartinê bibin. Ji ber eger rê bê dayîn ku
kurdeke din bê helbijartin, wê demê ew kurdê ku bin
bandora wan de be dê ew bê helbijartin.

Nivîsandina Şaxewan Ebdula waha ye:
Demên dawiyê yên helbijartina serokkomar de çi

pêkhat û kê serkeft? Gelê xwedî şeref ê Kurdistanê û
endam û alîgirên partiya me PDKê! Duh piştî proseya
helbijartinê ya serokkomarê Iraqê de hin nîgeranî
çêbûne û ji ber wê ez dixwazim hin hûrgiliyan bi
awayek kurtî jî ronî bikim.

Ji destpêkê heta pêkhatina proseyê, PDKê û cen-
abê serok li gel wê bûn ku kurd bi yek namzedî biçe
Bexdayê. Lê namzed kirina Berhem Salih ji aliyê YNKê
ve û bê rêkeftin li gel aliyên siyasî yên Kurdistanê wisa
kir ku PDK namzedê xwe nîşan bide bo wî erkî û ew jî
birêz Fuad Husên bû.

Piştî wê jî li ser fermana cenabê serok em ber bi
Bexdayê ve rêkevtin û rênmayiyên cenabê serok ew
bû ku hewl bê dayîn bi yek namzed ve kurd beşdarî
helbijartinê bibin û ev babet di navbera nûnerên xelkê
Kurdistanê de bê zelal kirin. Ji bere ger rê ji xelkê din
re bê dayîn dê kurdek bê helbijartin ku di bin bandora
wan de be. Dema ku em bi gotûbêjan ve mijûl bûn, li
gel aliyên Kurdistanî û kutleya El Bîna, ku pêkhateya
Fetih û Eniya sunneyan û Dewleta yasa di nav wê
pêkhateyê de ye, daxwaz li me kirin ku em rêkbikevin
li gel wan û namzedê me serbixin bi garantî ve, lê bi
mercekê ku em biçin nav kutleya wan û wek nûnerê
wan tevbigerin û di heman rojê de jî serokkomar
namzedê wan erkdar bike bo pêkanîna hikûmetê. Lê
me ev yek red kir ku em namzedê xwe wek Eniya Bîna

ragehînin. Ji ber me got dê wek kurd namzedê me
hebe. Di vê navberê de çend carekan Pavel Talabanî û
herî dawiyê jî Kosret Resûl serdana me kirin. Herî
dawiyê jî zanîn ku em naçin jor û daxwaza rêkeftinên
kirin ku Berhem Salih xwe vekêşe li hember hin
payeyên din. Di wê demê de beşeke din ê YNKê wek
16ê cotmehê li gel kutleya El Bîna rêkeftin û ji wan re

gotin ku amadene li gel wan rêkbikevin û namzedê
wan wek beşek be ji kutleya wan. Piştî wê demildest
peyvendî pêkanîn ku ew ji wî tiştî paşde gav davêjin û
dê bikevin parlamentoyê û bê ku namzedê me bigehe
parlamentoyê dest bi proseya helbijartinê kirin. Ji ber
wê jî PDKê biryar da xwe vekêşe û rê nede neyarên
gelê me nûnerê kurd helbijêrin.

Di dawiyê de jî ji partiyan re dibêjim, em serkeftina
îradeya xwe radestî bêgane bikin naxwazin û serkeft-
inê di wê de dibînin ku baweriya gelê Kurdistanê bidest
bixin û piraniya kursiyên xelkê Kurdistanê bidest xistin
bo me şeref û serbilindiya herî mezin e.

Ji ber wê jî daxwazê ji we dikim ahenga serkeftina
lîsteya PDKê berdewam bikin û pêşerojeke geş dê li
benda we be. Dawiyê de jî dibêjim a giring ew e ku
mirov bê rêz û hurmet nebe.

Bijî Kurd Bijî Kurdistan
Şaxewan Ebdula.                        BasNews

Komisyona Mafên Mirovan li
Iraqê ragihand, koçberiyeke mezin
ji aliyê fêrxwazên Parêzgeha Besra
ve, ber bi Herêma Kurdistan û bi
taybet ber bi Hewlêrê ve, destpê

kiriye. Di daxuyaniyekê de, peyv-
darê Komisyona navhatî Elî Beyatî
eşkere kir, ku tenê di herdu rojên
Çarşem û Pêncşema derbasbûyî
de, nûneratiya Wezareta Perwerda

Iraqê li Herêma Kurdistan, navê
4000 fêrxwaz tomar kiriye, ku
daxwaz kirine xwendina xwe ji
Besra veguhêzin Hewlêrê, bêyî ku
sedema vê yekê bidin xuyakirin.

Di çend mehên derbasbûyî de,
bi sedema nebûna xizmetkariyan
wek av û karebê û belavbûna
bêkariyê û pîsbûna jîngehê û
jehrîbûna avê, şepêleke
xwepêşandan li Parêzgeha Besra
destpê kir û pevçûn di navbera
xwepêşanderan û hêzên emnî de
çêbûn, ku di encamê de bi sedan
kes bûne qurbanî û bi dehan
bingeh û dezgehên îdarî û hizbî
hatin şewitandin. kurdistan24.net
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Serok Barzanî daxwaza kûrkirina
ferhenga pêkvejiyan û biratiyê dike

Dema dawiyê ya helbijartinên
serokkomariyê de çi pêkhat?

Şagirtên Besra xwe li xwendingehên Kurdistanê digirin
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Hevserokên HDPê Dr. 
Berhem p î roz  k i r in

Hevserokên HDPê bi riya peyamekê serokkomar Dr.
Berhem Salih pîroz kirin. Piştî serkevtina namzetê YNKê

Dr. Berhem Salih di hilbijartinên parlemana Êraqê de,
Hevserokê HDPê Perwîn Buldan û Sizay Temelî
peyameke pîrozbahiyê arasteya serokkomarê Êraqê Dr.
Berhem Salih kir. Di wê peyamê de hatiye; Em 4 mîn
serokatiya Êraqê li we pîroz dikin û hêviya serkevtin û
serfiraziyê ji we re dixwezin ku ev post bibe cihê xêr ji bo
tevahiya gelên Êraqa federalê û avakirina jiyaneke
wekhev û azad. PUKmedia

Nêçîrvan Barzanî Serokwezîrê
Herêma Kurdistanê li ser rewşa
siyasî li Îraqê, pêkanîna kabîneya
nû ya hikûmeta Îraqê, hilbijartina
parlamentoya Kurdistanê ku roja
30.09.2018ê hatibûn encamdan û
rê û awayê hilbijartina Serkomarê
Îraqê, roja 04.10.2018 li bajarê
Hewlêrê pireskonferensek saz kir.

Di destpêka wê preskonferensê
de Serokwezîr Barzanî got:

Hilbijartina dewreya pêncem ya
parlamentoya Kurdistanê di roja
30.09.2018 li seranserê Herêma
Kurdistanê bi awayekî serkeftî hate
encam dan. Ev piroses bi awayekî
aram û rêkûpêk li timama Herêma
Kurdistanê birêveçû hem ji bo civa-
ka navdewletî cîyê dilxweşiyê bû û
ji hemû aliyan ev piroses hat pîroz
kirin. Sipasiya hemû gelê Kurdis-
tanê û hemû aliyên siyasî dikim ku
hemû aliyan bi hev re lêxebitîn
hilbijartin bi awayekî aram û
demokrasiyane û dûr ji dirustkirina
pirsgirêkan birêve biçe. Em hêvî-
dar in di demek zû de Komisyon
encamên hilbijartinê îlan bike.

Nakokiyên YNK û PDK û pirsa
Serokomar

Bi rastî çûna me ji bo Bexdayê
ji bona şerkirin û komkirina den-
ganyekê bû ku em hemû lêbixebitin
yekêtiya rêzên kurd biparêzin. Ez
dixwaz im ji vê yekê dest pê bikim
ku posta Serokomariyê mafê gelê
Kurdistnê ye ne yê tu aliyekî ye, ne
yê YNKê ye û ne yê PDKê ye. Dîti-
na PDKê ev bû ku ew post ji aliyê
parlamenerên kurd li bexdayê bê
yekalî kirin, me dixwest bi vê
mekanîzmê be, ji ber ku berî niha jî
ji bona yekalîkirina posta Serkomar
ew mekanîzim hatiye tecrûbe kirin.
Dewra berî nina du kandîd ji bo
posta Serkomar hebûn her du
kandîd jî ji YNKê bûn û bi dengdan
ji aliyê fraksyonên kurdistanî li Bex-
dayê yek kandîd hat destnîşan
kirin. Me dixwest ev mekanîzim vê
carê jî bihataye bikaranîn, lê YNKê
qebûl nekir. Vê yekê em gelek dil-
giran kirin û ev yek destpêkek
metirsîdar e ku ji derveyî xwestek û
îradeya Kurdistanê û hêzên wê yên
siyasî, xelkê din deng jê re bide, ev
cîyê dilgiraniyê ye….

Ev karê YNK ku kir, ji bo
paşeroja Kurdistanê metirsîdar e,
ne ji bo PDK ku daxwaz vê postê
kiriye. Ez dixwazim zelaltir bêjim:
Eger me daxwaza post bikraye,
hemû aliyên siyasiyên Îraqê û yên
derve jî xwestin ez xwe ji bo vê
postê, posta Serkomariyê kandîd
bikim û eger min xwe kandîd
bikraye bê rikeber û bê pirsgirêk
da wê postê bidest înim. Me nekir,
ji ber ku ev pirs ne pirseke şexsî
ye. Bi dîtina me ev mesele di esasê
xwe de rast nebû, awayê hilbijarti-

na Serokomar şaş bû, ji derveyê
Îrade û xwesteka gelê Kurdistanê
xelk bên û deng bi Serokomar
bidin.

Heta dawiyê em digel şandeya
YNK di nava danûstanidna de
bûn, ku em kurd bi yek kandîd biçin

nav parlamentoya Îraqê, me gelek
nermî nîşan da û her tişta YNK
xwestê me jê re got belê, YNK
daxwaz kir ku hindek postên zêde
li Herêma Kurdistanê em jê re
bidin, me ev jî qebûl kir, hemû ji
bona ku kurd yek kandîd ji bo posta
Serkomariyê hebe û yekrêziya kur-
dan têk neçe û mesele nebe ew ka
dengê kê pêtir e û dengê kê kêmtir
e, ji ber ku bi baweriya me ev yek
ne di berjewendiya Herêma Kurdis-
tanê de ye. …

Mesele ew nîne ku YNK bi
serkeft û PDK şikest, bi tu awayî
wisa nîne. Hêza me, weke PDK ew
dengên yên me di hilbijartinan de bi
dest xistine, hêza me ew dengên bi
PDK hatine dan e, hêza me ne ew
poste ku li Bexdayê tu desthilat nîne.
Hêza me li vir e, li Herêma Kurdis-
tanê ye. Ji bo me ew post ne giring
bû, ji bo me ya giring yekrêziaya kur-
dan têk neçe, ku mixabin têk çû….

Bandora referendûmê li ser
hilnebijartina Fuad Hisên

Bexda paytexta Îraqê ye û em
bi cidî di pirosesa siyasî de beşdar
in û em wek PDK aliyek serke yê
pirosesa siyasî li Îarqê ne, ev yek ji
her kesê re eşkere ye. me hertim ji
biraderên YNK re gotiye ku di
hikûmetê de ew şirîkên me ne, lê
niha wan ji xwe re rêyek din hilbijart
û ev rêya YNK hilbijartî li ser mafê
hilbijartin, piranî û kîmanî û deng-
dan bû û li ser bingeha reketin
nebû. Bêguman divê ev maf bi
hêza yekem li Herêma Kurdisanê jî
re bê dan di pêkanîna hikûmetê de
û dibe ew mekanîzma berê
Hikûmeta Herêma Kurdistanê pê
dihat pêkanîn êdî hikûmet li gor wê
mekanîzmê nehête pêkanîn. Ez
bawer nakim ku Bexda bixwaze li
ser pirsa referendûmê PDK ceza
bike, me weke PDK li ser pirsên

giring û li ser pirsa kurd gelek bac
daye, lê em dê li ser wan pirensî-
pan berdewam bin. Lê eger pirs ew
be ku Bexda aliyek hilbijart be? Ez
bawer nakim, ji ber ku Bexda baş
dizane biryara siyasî li Herêma
Kurdistanê li kû derê ye? Bexda

baş têdigehe, dilê wan digel her
aliyek be, mejiyê wan li Hewlêrê
ye, ew baş dizanin biryara siyasî li
kû derê ye? bawer nakim nizanin.

Mekanîzma hilbijartina Sero -
komar

Em bi wê mekanîzmê re nebûn
ku bû sedemî hilbijartina Serokomar.
Bi baweriya me diviya Berhem jî ew
mekanîzim qebûl nekiriba û bi wî
awayî bikeve nav hevrikiya hilbijart-
inê. Divyabû biraderên YNK û
Berhem Salih jî ew mexanîzim red
bikiriban, ji ber ku ew mekanîzm ji
derveyî îradeya xelkê Kurdistanê bû,
îsrara me li ser vê pirsê ye, ne li ser
wê yekê ka kî Serokomar e û
kî Serokomar nine. Em hemû dizanin
kak Berhem vegeriya nav YNK da
bibe kandîd ji bo posta Serkomariyê.
Berê kak Berhem di nav YNK de bû,
pişt re partiyek din ava kir. Ew li hem-
ber YNK partiya xwe ya yekem û
herwiha li hember Hevpeymaniya
avakirî bê emeg bû, em hêvîdar in ji
bo Kurdistanê bi emeg hebe.

Pêkanîna hikûmetê digel YNK
Di hemû qonax û wêstgehan de

me YNK weke hevbeş û şirîkê xwe
hisab kiriye. Li parlamentoya berê
em 38 kursî hebûn û YNKê jî çend
kursî hebûn, lê me pênc wezaret û
YNK jî pênc wezaret hebûn. Sere-
deiya me bi YNKê re, hertim, li ser
hijmara kursiyan nebû, ji bo me
YNK hêzeke serkî ye û me bi
hevbeşî ev welat heta niha îdare
kiriye. Lê îro YNK rêyek din hilbijart
û ber bi lihevhatinê ve nehat. YNK
berev wê yekê çû ku min deng hene
û îradeya xwe li ser van dengan dis-
epînim, divê ew vê yekê ji bo aliyên
din jî qebûl bike. Li Herêma Kurdis-
tanê me jî kursiyên zêde hene û li
gor hijmara kursiyan dê serederiyê
pê re bikin û divê YNK vê ji bo me jî
qebûl bike.  kurdistan24.net

Wezîrê Derve yê berê yê Amerîka John Kery, hiş-
yarî derbarê pêketina şerekî li dijî Îran ragihand û
eşkere kir, ku berî encamdana Rêketina Etomî, çend
welatan ji Amerîka xwestin ku êrîşî Îranê bike.

John Kery diyar kir, ku vekişîna Amerîka ji Rêketi-
na Etomî, egera belavbûna kêşeyan li navçeyê zêde
kiriye, ji ber ku hin kes hene, gellekî hez dikin ku
Amerîka êrîşî Îranê bike. Kery di daxuyaniyekê de, ji
Encûmena Pêwe ndiyên Derve ya Amerîka re got:
Şahê Siûdiyê, Şahê Urdinê û serokê berê yê Misrê
Husnî Mubarek, ji min re gotin: Divê Amerîka êrîşî
Îranê bike. kurdistan24.net

Nadya Mûrad: Gelê Kurd
ş i r î k ê  N o b e l a  m i n  e

Keça Kurd ya Êzdî Nadya Murad ligel pizîşkê qur-
baniyên destdirêjiya sêksî li Kongoyê (Denis Mukwege)
xelata Nobel ya Aştiyê ya 2018 wergirt.

Nadya Murad got, Hemû Êzdî, Îraqî û hemû gelê
Kurd, hemû qurbaniyên destdirêjiya seksî şirîkê xelata
wê ya Nobelê ne.

Nadya Mûrad ji aliyê Daişê ve hatibû revandin û
çend caran ji aliyê çekdarên wê ve hatibû tecawizkirin û
kirîn û firotin.

Nadya Murad kî ye?
Nadya Murad, sala 1993 ji dayîk bûye, çalakvaneke

Êzîdî ye, piştî ku di Tebaxa 2014an de, bajarê Şingalê
ket destê DAIŞê, Nadya ligel gelek keçên din ên Êzîdî ji
gundê Koço hatibû revandin.   avestakurd.net

Şîrketekî Rûsî kirîna nefta Îranê ragirt!
Şîrketekî Rûsî ya berhemanîna neftê, biryara ragirti-

na kirîna nefta Îranê da. Çavkaniyên nûçeyê belav kirin

ku serokê şîrketa Lukoil Vagit Alekperov, ku şîrketeke
herî bihêz a cîhanê ye di warê berhemanîna neftê de, ji
ber cezayên aborî yên Amerîkayê yên li ser Îranê biryara
ragirtina kirîna nefta Îranê ragehand.

Biryare 5ê meha bê, amerîka ji ber pêbend nebûna
Îranê ya ragirtina bernameyên atomî cezayên aborî yên
din li ser Îranê ragehîne û hemû ew şîrket hatine agah-
dar kirin ku eger pêbend nebin bi cezayên Amerîkayê ve
û danûstandinê li gel Îranê bikin ew jî dê rastî cezayan
bên. Piştî xwe vekêşandina Amerîkayê ji rêkeftina atomî
û cezayên ku Amerîkayê li ser Îranê ragehandin, serokê
Amerîkayê gef li hemû welat û aliyan xwar ku eger
danûstandinê li gel Îranê bikin, divê bikevin eniya Îranê,
yan jî girêdayî wan cezayan tevbigerin.           BasNews
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Nêçîrvan Barzanî: YNK yekrêziya Kurdistanê têk da

Sê welatan ji Amerîka xwestine ku êrîşî Îranê bike
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Parlamenterên Partiya Demokratîk a Gelan (HDP)
Erkan Baş û Bariş Atay derbasî Partiya Karkeran a
Tirkiyê bûn.

Li ofîsa Partiya Karkeran a Tirkiyê ya li Stenbolê
civîneke çapemeniyê ya hevbeş hat lidarxistin ku li gel
parlamenter Erkan Baş û Bariş Atay, Hevserokên
HDPê Pervîn Buldan û Sezaî Temellî jî beşdar bûn.

Parlamenterê HDPê yê Stenbolê Erkan Baş di
civînê de got ku di hilbijartinên 24ê Hezîranê de wan
biryara piştevanîkirina HDPê dabû û wiha pê de çû:
“Me di nav HDPê de têkoşîna xwe berdewam kir. Di
hilbijartinên 24ê Hezîranê de AKPê hewl da HDP di bin
bendavê de bimîne. Lê nekarî. Em niha derbasî Partiya
Karkeran a Tirkiyê dibin lê ev ne veqetînek e, em ê li
ser piştevanîkirina HDPê berdewam bin."

Parlamenterê HDPê yê Hetayê Bariş Atay jî dax-
uyaniya ku ji aliyê Komîteya Navendî ya Partiya Kark-
eran a Tirkiyê ve hatibû amadekirin xwend. Di wê dax-
uyaniyê de hat gotin ku tifaq û hevkariya ku di 24ê
Hezîranê de pêk anîbûn dê berdewam bike."

Hevseroka HDPê Pervîn Buldan jî got ku ew bi
kelecan in û diyar kir ku êdî dema wê hatiye Partiya
Karkeran a Tirkiyê vegere parlamentoyê û diyar kir ku
hevkariya wan dê li gel wê partiyê dewam bike.”

Bi derbasbûna herdu parlamenterên HDP, Partiya
Karkeran a Tirkiyê piştî 55 salan cara yekem di parla-
mentoyê de dê were temsîlkirin.                   BasNews

Li Tirkiyeya ku ev 60 sal in hewl
dide ku bibe endamê Yekîtiya Ewro-
payê nîqaşên ji bo dawîkirina
endamtiya proseya Yekîtîya Ewro-
payê carek din hate rojevê.
Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyîp
Erdogan, rexne li Yekîtiya Ewropayê
girt û ragihand ku divê Yekîtî derbarê
endamtiya Tirkiyê de biryara xwe ya
dawî bide, an jî ew dê ji bo bidawîki-
rina pêvajoya endamtiyê ji xelkê xwe
bipirsin û biçin referandûmê.

Mijara bo referandûma yekalîki-
rina Yekîtiya Ewropayê ji aliyê pis-
porên navneteweyî ve jî tê
nîqaşkirin. Li ser vê babetê hin pis-
por dibêjin gelek sedem hene ku
Tirkiye biçe referandûmê û vê
mijarê safî bike. Doç.Dr.Hüseyin
Şeyhanlıoğlu-Serokê Beşa Pey-
wendiyên Navneteweyî ya
Zanîngeha Dîcleyê, dibêje:

"Niha li ser peywendî û rewşa
Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê 250 sal
derbas bûye. Di heyama Tenzî-
matê, Îslahatê, Meşrûtiyetê û
Cumhuriyetê heta 1963an û heta
niha. Ewropa Tirkiye xapand, lewra
Ewropa ne ji dil e. Ji bo vê hesabê,
ev referandûm anha ji gelê
Tirkiyeyê bê pirsîn jixwe gelek
anket çêdibin, wê li Tirkiyeyê gel
ancax ji sedî 15-20 an ji sedî 30 wê

Yekîtiya Ewropayê bixwaze, yê din
naxwazin. Heta niha çiqas krîter
danîne pêşiya Tirkiyê qet qebûl

nabe. Ji ber vê yekê, ev biryara
Erdogan ya referandûmê gaveke
derengmayî ye. Ev pêngav şert e.

Li aliyê din şîrovekarên siyasî
didin zanîn ku, heke bo Yekîtîya
Ewropayê sindoqeke bê avakirin
ew ê bibe "referandûma biryarê" ku
li Tirkiyê heta niha referandûmeke
bi vî rengî çênebûye. Muharrem
Sarikaya-Rojnameger diyar dike:

"Rayedarên Tirk û raya giştî ya
Tirkiyê di mijara endamtiya Yekîtiya
Ewropayê de ji dengên cuda ku ji
aliyê Yekîtiya Ewropayê ve tên gelekî
aciz e. Wekî her car, dema gotin
were ser sindoqdanînê êdî veger jê

tune ye. Me vê yekê gelek tecrube
kiriye. Wekî Brexîta Brîtanyayê ku bi
vê yekê ji Yekîtiya Ewropayê derket ,

dê Tirkiye jî sindoqa xwe ya
TREXÎTê deyne. Ev sindoq jî dê ji bo
biryara referandûmê be. Wekî xuya
dike, dibe ku di nava vî salê de jî
referandûm were kirin û herwiha îhtî-
mal heye bi hilbijartinên herêmî re jî
were kirin." Prosesa Tirkiyê ya bo
Yekîtiya Ewropayê cara ewil di sala
1959an de dest pê kiribû. Piştî çend
peyman û hewldanan ev prose bo
demekê dirêj hatibû rawestandin.
Lê piştî ku li Tirkiyeyê Ak Partî di
sala 2002an de bû desthilat, di sala
2005an de bi awayekî fermî
gotûbêjên bo endamtiyê dest pê
kiribûn.                   kurdistan24.net

Endamê Civata Niştimanî ya Tevgera Gorran Xelîl
Serkanî li ser milmilaneya navxwe ya Gorran û
çawaniya ji kar dûrxistina serokê giştî yê Tevgerê dax-
uyaniyek da BasNewsê.

Piştî ku hejmarek berpirsên Tevgera Gorran ji ber
şikesta partiya wan a di helbijartina de û lewaziya
xaneya raperandina Tevgerê û serokê giştî daxwaz kirin
ku dest ji kar berdin û daxwaza lêborînê li wan bê kirin,
Endamê Civata Niştimanî ya Tevgera Gorran Xelîl

Serkanî ji BasNewsê re ragehand: ‘’Serokê giştî yê
Tevgera Gorran Omer Seyîd Elî bo du salan hatiye hel-
bijartin û bi helbijartinê jî dikare ji kar bê dûr xistin. Pirs-
girêkên navxwe yên Gorran ewqasê mezin nînin ku
hatine mezin kirin. Em piştî helbijartinên parlamentoya
Kurdistanê dê helbijartinên navxwe bikin û em helbijarti-
na navxwe jî paşnaxin.’’

Endamê Civata Niştimanî ya Tevgera Gorran behsa
rexneyên ciwanên nav Tevgera Gorran kir û got: ‘’Gor-
ran bê me birêve naçe, ji ber wê nabe em bêjin em bi
temen in. Ji ber ew kesên ku bi temen in ezmûnên wan
ên siyasî û milmilaneya wan a partîcîtiyê heye. Herwa-
ha hemû saziyên Gorran û ciwanan birêve dibin. Raste
ewên ku ciwanin, xwandevanin û xwedî dîplomane, lê
xwedî wan ezmûnan nînin. Ji ber bi piştevaniya me ve
ew hatine pêş û çûne parlamentoyê. Bo nimûne payeya
serokê parlamentoyê ne cîhê henekane. Lê me kesek
danî ku temenê wî 40 sal kêmtirbû. Cîgirê serokê parla-
mentoya Iraqê, parêzgerê Silêmaniyê jî bi heman awayî.
Hemû jî bê piştevaniya me ya kesên bi temen neba ned-
ibûn xwedî ew erke. Ji ber wê nabe ewên ku temenê wî
mezin bû em xetekî li ser wî bidin.’’                 BasNews

Welîd Muelim: Emerîka 
nahêle Kurd bi Şamê re 
pirsa xwe çareser bikin

Wezîrê Derve yê Sûriyê Welîd Mûelim ragihand ku eger
pirsgirêkên deverên rojhilatê Firatê çaser nebin û Kurd jî
daxwaza cûdabûnê bikin, wê demê wê Şam neçar bimîne ku
hêzê bikar bîne.

Mûelim da zanîn ku gelê Sûriyê cûdabûnê qebûl nake û
got, li wan herêmên ku niha welatiyên Kurd lê dijîn, gotinên
cûdabûnê nayên kirin.

Wezîrê Derve yê Sûriyê diyar kir ku Kurd dixwazin di
çarçoveya desthilata Şamê de pirsgirêkên xwe çareser bikin,
lê Amerîka nahêlê, Emerîka hêviyê dide Kurdan ji bo ku li
derveyî destûra Sûriyê tevbigerin.

Welîd Mûelim got, divê Kurd ji sed sala borî dersan
bigirin, dema welatên bihêz bo bigihin armancên xwe ew
bikar anîn û piştre dest ji wan berden. 

Mûelim tekez kir ku hikûmeta Sûriyê dest ji Kurdan
bernade, le eger ew piştgiriya Amerîkayê bikin û hewl bidin
cûda bibin, wê demê wê Sûriyê neçar bibe rêyên din bikar
bînin.   avestakurd.net

Wezareta Perwerdê: Mamoste weke 
pêşmerge berevaniyê li sînoran dikin

Wezareta Perwerdê ya hikûmeta Herêma Kurdistanê
daxuyaniyek derbarê roja cîhanî ya mamosteyan belav kir, tê
de ragehand ku, mamoste her weke pêşmerge bergiriyê li
sînoran dikin.

Wezareta Perwerdê ya hikûmeta Herêma Kurdistanê
daxuyaniyek belav kir wêneyeka bo BasNewsê jî hat şandin
tê de ragehand ku, îro 6.10. roja cîhanî ya mamosteyan e ku,
sedma geşepêdana civak û xwendina hemû gelane.

Di daxuyaniya Wezareta Perwerdê de hat jî ku, di çend
salên borî de Herêma Kurdistanê di rewşeke aborî ya xirab
de derbas bû û bandora kirîza darayî li ser mamosteyan
zêdetir bû di hemû asatan de lê tevî wê yekê jî dibistan li
pêşiya xwendevanan nehatin girtin û proseya xwendinê her
berdewam bû.

Wezareta Perwerdê tekez kir ku, mamoste her weke
pêşmerge bergiriyê li sînoran dikin û wezaret erkê xwe baş
derbarê alîkariya mamosteyan nasdike.                 BasNews

HDP banga hevkariyê li kî dike..
HDP ji bo hilbijartinên herêmî li Tirkiye û Kurdistanê

cardin behsa hevkariya dike. Hevseroka HDPê Belvin Bul-
dan axavtina gruba partiya xwe di parlementoyê de da
xûyakirin ku, ew dixwazin li dijê faşîzmê hevkariyekî li gel
hêzên demokratik avabikin da ku AKPê têkbibin.

Di vê derbarê de Buldan got: Çewe ku di parlementoyê
de AKP piranî winda kirî, hilbijartinên herêmî de jî em dikarin
planên AK Partiyê vale derêxin.  Ji bo vê yekê ew hêzên li
gel demokrasiyê och yên ji rewşa niha acizin û mexdûrin
dikarin hilbijartinên herêmî de bi hevre kar bikin. Li himber
me bloka Faşîzmê heye. HDP ji xwe wek hilbijartinên par-
lementoya Tirkiye de kirî li gel partiyên çep û sosyalistên Tirk
hevkarî kiriye. Li gel partiyên Kurdistanê HDP gelek zehmete
ku hevkariyekî bike. Ji ber ku perspektîfên siyasî ji hev dûrin.
HDP heta çepên Tirk û soasyalistên Tirk hebin li gel aliyên
kurd hevkariyê nake. Ev helwesta HDPê di hilbijartinên par-
lementoyê de jî bi zelalî hate xûyakirin. Ji berî her tiştekî
HDP xwe partiyek kurdî nabîne û li gora wê xwedî helwesta
siyasîye. Lê carê hinek aliyên kurd bi gotinên HDPê dixapin
û dikevin nav hêviyekî de. HDP hemû amadekariyê dike ku,
li gel CHPê hilbijartinên herêmî de havkariyê bike. Lê CHP
cikas ji vê yekerê amade ye nayê zanin.     rojevakurd.com

2 parlamenterên HDPê derbasî
Partiya Karkeran a Tirkiyê bûn

Liser proseya endamtiya YE,
Tirkiye dê biçe referendûmê?

Xelîl Serkanî: Serokê Gorran bi helbijartin
hatiye û bi helbijartin ji kar dikeve!
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Î b r a h î m  G U Ç L U
Li Başûrê Kurdistanê hilbijarti-

na giştî di 30yê Îlona 2018an de
hat li darxistin. Ew pêvajoya hilbi-
jartinê berdewamiya “Şoreşa Milî
ya Siyasî ya Referandûma Kur-
distanê bû.” Gelê me û Kurdis-
taniyan terciha xwe pêk anî.
Encama hilbijartinê derxist holê
ku “Şoreşa Milî ya Siyasî” dom
dike. PDKê temsîlkarê vê şoreşê
dike. Loma bû partiya yekemîn.

Piştî Hilbijartina Giştî ya Kur-
distanê, di meclîsa “federal” de
serokkomarê Iraqê hat hilbijartin.
Meclîsê Berhem Saleh hilbijart.
Ev encam jî, li dijî Şoreşa Milî ya
Siyasî ye..

PDK-Ê TEMSÎLA ŞOREŞA
MİLÎ YA SIYASÎ DIKE…

Dîroka Kurdistanê, dîroka
serîhildan û şoreşêên milî ye.
Lewra li Kurdistanê gelek ser-
hildanên milî hatine li darxistin;
Şoreşên milî çê bûne. Ji beşek
serîhildan û şoreşên milî encam
hatin girtin.Lê beşek ji wan jî, bi
qetlîaman hatin şikandin.

Li Kurdistanê Şoreşa Milî ya
Îlonê û Şoreşa Milî ya Gulanê bi
navûdeng in. Herdu şoreşan jî
encam da. Di encama Şoreşa Milî
ya îlonê de Otonomiya Kurdis-
tanê, di encama Şoreşa Milî ya
Gulanê de dewleta federal ya
Kurdistanê ava bû; rê ji bona fed-
eralbûna Iraqê vekir.

Lê ji bona ku li Başûrê Kurdis-
tanê û li tevayî çar beşên Kurdis-
tanê dewlet ava nebûye, hîç şik
tune ye ku li Kurtdistanê şoreşên
milî yên bizên jî hene û ev mûqat-
erat e.

Wûsa jî bû.
Lê ji bona amadekariya

Şoreşa milî ya nû jî pêvajoyeke
gelek zehmet derbas bû. Ji bona
ku Dewleta Federal ya Iraqê hew-
cedariya kurdan û federalbûnê
neda, di navbeyna kurdan,
desthilatdariya Kurdistanê û
Hikûmeta Navendî ya Iraqê û
yanî di navbeyna ereban de pirs-
girêkên mezin derketin.

Ji bona ew pirsgirêkan
çareser bibin, Serokê Kurdistanê
Mesûd Barzanî û Hikûmeta Kur-
distanê hewldanên mezin nîşan
dan. Hezar mixabin ew hewl-
danan bê bersîv man. Pirsgirêk
çareser nebûn. Roj bi roj nekokî
di navbeyna Kurdistanê û
Hikûmeta Navendî ya “Federal”
de zêdetir û kurtir bûn.

Di encamê de Serokê Kurdis-
tanê û PDKê, biryara serxwebûna
Kurdistanê dan. Lê ji bona
serxwebûna Kurdistanê biryara
Kurdistaniyan diyar bibe,
referandûma serxwebûna Kurdis-
tanê, bi mentalîteyeke milî û
demokrat  diviyabû bê li darxistin.

Lê li Kurdistanê partî û rêx-
istinên din, di bin tesîra Îranê û
Hikûmeta Navendî ya Iraqê û
gelek hêzên din yên tarî de li dijî
Referandûma Serxwebûna Kur-

distanê derketin.
Loma jî serokê Kurdistanê û

PDKê xebeteke zehmet û
dûrûdirêj meşand. Di mer-
heleyekê de YNKê kane bû ku ji
Referandûma Serxwebûna Kur-
distanê re bibe piştgir. Di wê mer-
heleyê de di Hezîrana 2017an de
biryar hat girtin ku referandûm bê
li darxistin. Di heman dem de bir-
yar hat girtin ku Referandûma
Serxwebûna Kurdistanê di 25ê
Îlona 2017an de pêk bê.

Piştî biryara referandûmê,
êrîşên navneteweyî û herêmî
dest pê kir. Lê Serok Barzanî û
partiyên Kurdistanê ew êrişan
piştguh kirin û li hemberî wan
mixalefeteke xûrt kirin.
Referandûma Serxwebûna Kur-
distanê di wexte xwe de li darx-
istin.

Di encama referandûma
serxwebûna Kurdistanê de Kur-
distaniyan biryara serxwebûna û
dewleta Kurdistanê dan.

Gor baweriya min,
referandûm bi encama xwe ve
şereşeke milî ya siyasî bû.

Di wê merheleyê de xwediyê
û temsîlkarê vê şoreşê Kurdis-
tanî, Serok Barzanî û Hikûmeta
Kurdistanê û Meclîsa Kurdistanê
û partiyên piştgir (PDK, YNK,
Yekgirtiya Islamî ya Kurdistanê)
bûn.

Lê piştî referandûmê Kerkuk û
gelek deverên din yên Kurdistanê
hatin Îşgal kirin. ÎŞGALA
KERKUKÊ DARBEYA YEKEMÎN
YA LI DIJÎ ŞOREŞA MILÎ YA
SIYASÎ BÛ.

Piştî îşgala Kerkukê derket
holê ku temsîlkarê vê Şoreşa Milî
ya Siyasî ya Kurdistanê, Serok
Barzanî  û PDKê ye û gelê kurd e.

Lewra piştî îşgala Kerkukê
bes Serok Barzanî û PDKê bi
xurtî û bi qerardarî ji encama
referandûmê re xwedî derketin.

Hilbijartina giştî ya Iraqê û
hilbijartina giştî ya Kurdistanê jî
kirin platforma parastina
encamên referandûmê û dewlet
Kurdistanê avakirinê.

KURDİSTANIYAN JI BONA
KU PDK-Ê TEMSÎLKARÊ
ŞOREŞA MİLÎ YA SIYASÎ DÎTIN,
DI HERDU HILBIJARTINAN DE
KIR PARTIYA YEKEMÎN…

Kurdistaniyan  di hilbijartina
giştî ya Iraqê û Kurdistanê de gor
berjewendiya xwe ya milî
tevgeriyan.

Kurdistaniyan, di hemandem
de ji Şoreşa Milî ya Siyasî re jî
xwedî derketin.

Kurdistanyan gor ev
armancên xwe yên pîroz, PDKê
di herdu hiljirtinan de li Iraqê û li
Kurdistanê kirin partiya yekemîn.

PDKê, di Hilbijartina Giştî ya
Kurdistanê de ji % 45an zêdetir
deng wergirt.

Kurdistaniyan bi ew helwesta
xwe deng dan xwe. Gelek jî baş
kirin.

Beriya hilbijartinê min jî pêşni-
yar kir, ku gelê me ji bona berjew-
endaiya xwe ya milî, domandina
encamên referandûmê, avakirina
pêvajoya dewleta Kurdistanê
deng bidin PDKê ne.

Sipas ji bona Kurdistaniyan ku
wan ev berpirsiyariya xwe pêk
anîn.

BEŞDARİYA HILBIJARTINÊ
YA KÊM, PİRSGİRÊKEKE
GİRÎNG E: DIVÊ PDK-Ê XWE
ÇAV DERBAS BIKE…

Di Hilbijartina Giştî ya Kurdis-
tanê de li çend deverên Kurdis-
tanê pirsgirêk derkevin jî, hilbi-
jartin di atforsmereke demokratîk
û aram de derbas bû. Kurdis-
taniyan di vê hilbijartinê de jî
ferqa xwe li Rojhelata Navîn diyar
kirin. Asaleta xwe ya siyasî û
civakî pêşkêş kirin.

Encam jî pozîtîf in. Encamên
dihatin payîn derketin holê.

Lê bes YNKê gorî baweriya
min ji dengên dihatin payîn zêde
deng girt. Ev yeka jî, îdiayên tên
kirin, ku YNKê li çend deveran
hile û tehdît aniyê holê, rast
derdixe. Ev jî di hilbijartinê de
aliyê negatîf e.

Helwesta YNKê ya negatîf  a
di derbarê berbijêriya serokko-
mariya Iraqê de di hilbijartinan de
jî xwe nîşan da.

Pirsgirêke girîng ya negatîf a
mezin, beşdariya dengdaran ya
hilbijartinê ye. Diyar dike ku ji
sedî 60an kêmtir dengdar beşdarî
hilbijartinê bûne.

Ev rastiya li Zaxo û li Duhokê
û li Hewlerê jî derket holê.

Ev tabloya, bi awayekî eciziya
gel ji partiyan nîşan dide.

Ev rewşa bi taybetî ji bona
PDKê ku partiyeke cemahîrî û
civakî ye, gelek girîng e. Divê
PDKê ji bona pêşerojê û ji bona
pêwendiya xwe ya gel ya rojane
vê xalê ji çav derbas bike.

YNK-Ê ŞAŞIYEKE MEZIN
KIR BERHEM SALEH KIR
BERBIJÊRÊ SEROKKOMARÎ.
LEWRA MAFÊ BERHAM
SALEH TUNE BÛ…

Berhem Saleh, li Siley-
maniyeyê serokwezîrî kir. Lê
YNKê ji wî ne memnûn bû. Loma
jî ew ji posta wî ya li Kurdistanê
dûrxistin. Şandin Baxdatê û li wir
kirin xwediyê postekî. Baş tê bîra
min, ku dihat gotin ku Berhem
Saleh çûyê sirgunê.

Piştî ku vegeriya Siley-
maniyeyê jî di nav YNKê de rolekî
wî yê mezin nebû. Bi taybetî jî
beriya GORAN ji YNKê veqete,
ew di YNKê kêmqîmet bû. Piştı
GORANê biçek qîmet qezenç kir.
Lê di rêxistinê de dîsa jî xwediyê
qiymeteke mezin nebû.

Wek tê zanîn ku ji YNKê eciz
bû, siyaseta YNKê neeciband, ji
bona xwe rêxistinek ava kir. Di
avakirina rêxistinê de ji derveyî wî
kesekî karîzmatîk li cem wî tune
bû.

Veqetandina wî ji YNKê bû
sedem ku îtibara YNKê zêdetir
kêm bibe. Ji bona YNKê bû dar-
beke mezin.

Rêxistina wî ket hilbijartina
giştî ya Iraqê têk çû. Derket holê
ku dê di hilbijartina giştî ya Kur-
distanê jî dê têk biçe.

Berhem Saleh li dijî
referandûma Serxwebûna Kur-
distanê û dewleta Kurdistanê bû.

Wî li dijî îşgala Kerkukê jî
deng qet dernexist. Lewra îşgala
Kerkukê û stratejişya wî li hev
dikir.

Di van şertan de hilbijartina
YNKê wek berbijêrê serokkomarî
ne rast bû. Di vê tespıt û hilbijart-

inê de sedemên nexwezayî û ne
milî hebûn.

Berhem Saleh jî xwediyê maf
nebibû, ku bibe berbijêrê
serokkomariya Iraqê.

Lewra Berhem Saleh di
heman dem de xwe bazar kir. Ji
rêxistina xwe veqetiya vegeriya
YNKê Kurdistanê.

Berhem Saleh bi vê helwestê
diyar kir, ku berjewendiya milî ya
neteweya kurd û Kurdistanê
naparêzê; berjewendiya xwe ya
şexsî diparêzê.

Berhem Saleh bi narsistî û
berjeweparastina xwe û bi egoîz-
ma xwe jî dihat bnas kirin,

Ji bona herdu aliyan  jî
(Berhem saleh û YNKê) li holê
bêedebiyek û bêexlaqiyek hebû.

Loma jî mafê Berhem Saleh
tune bû ku bibe berbijêrê
serokkomariya Iraqê.

METODA HILBIJARTINA
SEROKKOMAR, TEMSİLA
KURDİSTANIYAN NİŞAN NADE.
YNK-Ê BI EV HELBESTA XWE
TÎFAQA HERDU PARTİYAN JÎ JI
HOLÊ RAKIR…

Wek PDKê jî piştî civîna xwe
ya Polîtburoyê tespît kiriye:
“YNKê deriyek vekir ku xelkên
din, biryarê li ser mafê Kurda
bidin.”

Polîtburoya Partiya Demokrat
a Kurdistanê (PDK) daxuyaniyek
belav kir û ragihand, tişta ku vê
carê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdis-
tanê (YNK) kiriye, têkdana
lihevkirina siyasî bû, ev jî dest-
pêkeke xirab e.

Polîtburoya PDKê bi serper-
iştiya Serok Barzanî civiya û
pêdaçûn di proseya siyasî ya
Iraqê û bûyerên vê dawiyê ji
rewangeha parastina yekrêzî û
navmala Kurdî û çareserkirina
pirsgirêkan de, kir.

Di daxuyaniya Polîtburoya
PDKê de hat, “Derbarê hilbijartina
Serokomarê Iraqa Federal de,
em tekeziyê li ser wê yekê dikin,
ku Serokomar ji destkefta gelê
Kurd bû û ne pişka ti partiyeke
siyasî ye. Herdem jî ew kursî di
çarçova lihevkirina partiyê siyasî
yên Kurdistanî de bû û dihat
yekalîkirin. Lê vê carê ew tişta ku
Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê
kiriye, têkdana vê lihevkirinê bû,
ev jî destpêkeke xirab e.”

Di beşeke din a daxuyaniya
xwe de PDK dibêje: “Ji ber wê jî,
em vî kursî û awayê danîna vê
carê ya serokmar, wek nûneratî û
mafê gelê Kurdistanê nabînin.
Herwiha em dibînin ku pêngava
YNKê deriyek vekir ku xelkên din,
ne nûnerên gelê Kurdistanê, bir-
yarê li ser wî mafê me bidin.”

Derbarê pêkanîna hikûmeta
nû ya Iraqê de Polîtburoya PDKê
ragihand: “PDK bi girîngî li pên-
gavên pêkanîna hikûmeta nû ya
Iraqê dikir û beşdarî gotûbêjan jî
bûye, bi taybet jî ku bi girîngî
dizane ku di Iraqa nû de her
pêkhateyek bi mafên xwe yên
destûrî, bighê. Lewma jî em niha
pêngavên pêkanîna hikûmeta nû
ya Iraqê bi hûrî dişopînin û em di
dema guncayî de biryara pêwîst li
ser didin.” (Kurdistan24)

Gelek diyar e ku YNKê bi ew
helwesta xwe tîfaqa herdu par-
tiyan jî têk bir. Ev helwesta YNKê

hîç şik tune ye ku dê bandoreke
negatîf li ser avabûna Hikûmeta
federal ya Iraqê û Kurdistanê jî çê
bike.

S E R O K O M A R B Û N A
BERHAM SALEH DARBEYA
DUYEMÎN YA LI DIJÎ ŞOREŞA
MILÎ YA SIYASÎ YE. DESTHİ-
LATDAR BÛNA ÎRANÊ YE…

Hîç şik tune ye ku YNKê
xweser Berhem Saleh nekir
berbijêrê serokkomariya Iraqê.
Gelek aşkere bû ku Îranê daxwaz
kir, YNKê bi bandora Grûba
Xiyanet ya referandûmê û
Kerkukê Berhem Saleh kirin
berbijêr. Ew kesên din jî mecbûr
bûn ku vê biryarê hilbijêrin.

Di vê derbarê de Senatorê
Emerîkî dibêje, ku “Berhem Saleh
bi bandora Îranê bû serokkomar.”

Senatorê Amerikî Marco
Rubio,  di derbarê hilbijartina
Behrem Saleh wek serokkomarê
Iraqê de daxûyaniyek da.Rubio
da xûyakirin ku, Behrem Saleh bi
bandora fermandarê Hêzên
Qudsê Qasim Silêmanî ve hatiye
helbijartin.

Senatorê Amerîkî Marco
Rubio di twitterê de ragehand:
Tiştekî şaş e eger em bêjin di
mijara destnîşankirina serokko-
mar û serokwezîrê Iraqê de, ji
Amerîka û Îranê kîjan alî
serkeftiye.

Marco Rubio di mijara des-
tinîşankirina Berhem Salih û Adil
Ebdulmehdî de, Îran wek aliyê
serkeftî pênase dike û dibêje, ku
Fermandarê sipaha Quds, Qasim
Silêmanî ew rêkeftin pêk aniye.

Marco Rubio dibêje: Bi zelalî
diyare ku aliyê serkeftî Îran e.
Fermandarê sipaha Quds a ser bi
Supayê Pasdarên Îranê ve
Qasim Sulêymanî bi xwe ev
rêkeftin encam daye.

Wî senatorê Amerîkî ew
rêkevtina ku li ser destê Qasim
Silêmanî hatiye bicîkirin, bi
pêşhateke xirab bi nav dike.”

Hemû dijmin û Tirk jî gelek
kêfxweş in ku Berhem Saleh
bûyê serokkomarê Iraqê. Berde-
vkên tirkan diyar kirin ku bi hilbi-
jartina Berhem Saleh, “lîstîka
Serok Barzanî hatiye xirab kirin”.

Gelek aşkere ye ku serokko-
mariya Berhem Saleh bi daxwaz
û piştgiriya Îranê bû. Loma jî li
Iraqê desthilatdarbûna Îranê ye.

Di heman dem de serokko-
mariya Berhem Saleh, darbeya
duyemîn a li dijî Şoreşa Milî ya
Siyasî Referandûma Serxwebûna
Kurdistanê ye.

Di axevtina xwe ya yekemîn
de jî got ku “ezê yekîtiya axa
Iraqê biparêzim. Ji bona min
ferqa Necef û Hewlêrê tune ye.”

Hîç şık tune ye ku serokko-
marê Dewleta Federal, yekîtiya
axê ne, yekîtiya Dewleta Federal
diparêze. Lê dema ku mirov li
referans û nerînên Berhem Saleh
di derbarê referandûma serxwebû-
na Kurdistanê û Dewleta Kurdis-
tanê yên negatîf binêre, derdikeve
holê, ku qesta wî parastina dewle-
ta unîter ya Iraqê ya erebî ye.

rojevakurd.com

B.Saleh Kurdistanê temsil nake
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ИГ продолжает атаки в Ираке
По меньшей мере четыре человека были убиты в

результате нескольких нападений боевиков "Ислам-
ского государства" (ИГ) в северном Ираке.

Первая атака произошла в городе Аль-Асадия, к
югу от Мосула, где боевики убили трех мирных жите-
лей. В другом месте, на севере Тикрита, микроавтобус,
перевозящий сотрудников на нефтеперерабатываю-
щий завод, подорвался  на придорожной мине. Один
человек погиб и 33 получили ранения.

В субботу в результате взрыва мины в Туз Хурмату
провинции Салахаддин были ранены два человека.
Силы безопасности обезвредили еще три мины.

В тот же день полиции удалось арестовать в Мосу-
ле 9 боевиков ИГ, а 5 боевиков были убиты в резуль-
тате авиаударов в провинции Ниневия.     kurdistan.ru
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3 октября посол Великобрита-
нии в Ираке Джон Уилкс встретился

с влиятельным курдским лидером и
бывшим президентом Курдистана

Масудом Барзани, чтобы обсудить
последние политические события в
Эрбиле и Багдаде.

Уилкс поздравил Курдистан с
завершением парламентских выбо-
ров, выразив надежду, что это при-
ведет к дальнейшему процветанию
и развитию региона.

Стороны также обменялась
мнениями о предпринимаемых уси-
лиях по формированию нового
иракского правительства и роль
курдских фракций в политике Баг-
дада.

Посол Великобритании подтвер-
дил приверженность своей страны
дальнейшему развитию связей с
регионом Курдистан в различных
областях экономики, администра-
ции и в усилиях по борьбе с терро-
ризмом.                           kurdistan.ru

Пережившая сексуальное рабство в "Исламском
государстве" (ИГ) езидка Надя Мурад получила
Нобелевскую премию мира - 2018 года за усилия по
борьбе с сексуальным насилием в войнах и кон-
фликтах. 

Надя Мурад родом из деревни района Синджар
на севере Ирака. В плену ИГ она пережила бесче-
ловечное сексуальное рабство, и потеряла мать и
шестерых братьев. После освобождения она стала
защищать права жертв насилия и торговли людьми,
а позднее стала послом доброй воли ООН.

Вместе с ней высокой награды был удостоен
хирург Денис Муквеге, специализируется на оказа-
нии медицинской помощи женщинам, ставшим
жертвами групповых изнасилований. Церемония
вручения премии состоялась 5 сентября в Нобелев-
ском институте в Осло. Премьер-министр Курдиста-
на Нечирван Барзани поздравил Надю Мурад,
заявив, что народ Курдистана гордится ее храб-
ростью. "Сердечные поздравления Наде Мурад
Базе с получением Нобелевской премии мира. Я
восхищаюсь ее мужеством и активностью, и весь
народ Курдистана гордится ею", - сказал премьер-
министр. "Надя Мурад, которая является символом
страданий езидов и их мужества перед лицом тер-

рора, теперь несет мирное послание. Мы всегда
поддерживали ее на этом пути, и она всегда может

рассчитывать на эту поддержку".
С таким же заявлением выступил глава Совета

Безопасности Курдистана Масрур Барзани.
"Я поздравляю лауреата Нобелевской премии

мира Надю Мурад Базе. Ее настойчивые призывы
дали народу езидов и жертвам торговли людьми
мощный голос", - написал Масрур Барзани в своей
официальной странице в Twitter.           kurdistan.ru

Поддерживаемые США "Сирийские Демократи-
ческие Силы" (СДС) заявили, что готовы вести пере-
говоры с сирийским режимом в надежде найти поли-

тическое решение кризиса в стране.
Сопредседатель "Сирийского демократического

совета" Амина Омар в интервью агентству "Hawar"
сообщила, что СДС являются национальным демо-
кратическим политическим проектом, который вклю-
чает в себя все компоненты общества, а также поли-
тические организации, он создан с целью прекраще-
ния страданий сирийского народа и стремится
найти решение сирийского кризиса посредством
диалога и переговоров. Она сказала, что СДС отве-
тили на призыв сирийского правительства начать
переговоры, однако, отметила она, хотя процесс
диалога будет длительным, но должен привести к
разрешению кризиса. 27 июля делегация СДС посе-
тила Дамаск. В результате переговоров были сфор-
мированы комитетов для обсуждения проекта авто-
номной администрации на курдском севере Сирии,
и проекта закона местной администрации.

Однако переговоры были приостановлены через
несколько дней, за что СДС возложили  ответствен-
ность на сирийский режим. Официальные лица из
возглавляемого курдами альянса ранее заявляли,
что Вашингтон не возражает и не поддерживает этот
шаг навстречу Дамаску.                       kurdistan.ru

Группа из 13 террористов "Исламского госу-
дарства" (ИГ) была захвачена в плен на западе
Мосула, в районе Аль-Интиссар. Об этом 3 октября
заявил представитель сил безопасности Ирака.

"Войскам полиции Ниневии удалось арестовать
террористическую ячейку "Исламского государст-
ва", состоящую из тринадцати боевиков", - сообщил
генерал Саад Маан, которого цитирует "Iraqi News".
Как сообщается, некоторые из этих боевиков рабо-
тали в отделе безопасности ИГ в то время, когда
террористы контролировали Мосул.     kurdistan.ru

Премьер-министр Курдистана 
принял главу коалиции "Фатх"

Премьер-министр Регионального правительства
Курдистана (КРГ) Нечирван Барзани 4 октября при-
нял в Эрбиле главу коалиции "Фатх" Хади аль-

Амири, чтобы обсудить иракский политический про-
цесс и формирование нового правительства в Баг-
даде. Как заявили обе стороны, следующее прави-
тельство должно основываться на конституции
Ирака и служить интересам всех иракцев на основе
консенсуса, истинного партнерства и баланса поли-
тической власти.

Иракский шиитский чиновник заявил о высокой
роли Курдистана в создании будущего правитель-
ства Ирака, и выразил надежду на скорое разреше-
ние споров между Эрбилем и Багдадом. Ранее в тот
же день Амири встретился с известным курдским
лидером и бывшим президентом Курдистана Масу-
дом Барзани, а также с главой Совета Безопасности
Курдистана Масруром Барзани.            kurdistan.ru

Садр дал новому правительству 
Ирака 1 год для проведения реформ

Влиятельный шиитский иракский лидер и глава
блока "Саирун" Муктада ас-Садр дал один год ново-
му иракскому правительству на проведение
реформ.

В заявлении, опубликованном на его официаль-
ной странице в Twitter, Садр написал, что  Адель

Абдул Махди, которому поручено создание нового
правительства Ирака, будет находиться под его
пристальным наблюдением в течение года, за кото-
рый Махди и его правительству нужно побороть
коррупцию в стране.

Садр также выразил надежду на то, что Абдул
Махди сможет остаться беспристрастным на пози-
ции премьер-министра, и избежать влияния какой-
либо политической партии.

Шиитский лидер предупредил, что, если новое
правительство не справится с кризисами в Ираке,
народ восстанет.                                     kurdistan.ru

В МИД рассказали о ходе работы по 
конституционному комитету Сирии

Работа по конституционному комитету Сирии идет слож-
но, не все участники процесса настроены конструктивно,
заявила официальный представитель МИД РФ Мария Заха-
рова. "Работа идет очень сложно. К сожалению, не все кон-
структивно настроены, но мы пытаемся ситуацию изменить и
сделать так, чтобы работа все-таки шла именно в конструк-
тивном русле", — сказала Захарова на брифинге.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011
года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запре-
щенной в РФ террористической группировкой "Исламское
государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны
продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на
первый план выступает политическое урегулирование, вос-
становление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и
Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского
нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой
собрать на одной переговорной площадке широкий состав
участников. Главным результатом конгресса стало решение о
создании конституционной комиссии, которая будет работать
в Женеве. kurdistan.ru

Посол Великобритании посетил Масуда Барзани
для обсуждения политики Курдистана и Ирака

В Курдистане поздравляют Надю Мурад

СДС готовы к диалогу с сирийским режимом

13 боевиков ИГ захвачены в плен Западном Мосуле
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Масуд Барзани призвал Комиссию 
тщательно расследовать нарушения 
н а  п а р л а м е н т с к и х  в ы б о р а х

Известный курдский лидер и президент правящей
"Демократической партии Курдистана" (ДПК) Масуд
Барзани призвал Высшую Независимую Избиратель-

ную Комиссию Курдистана (KIHEC) тщательно рас-
следовать нарушения, допущенные во время парла-
ментских выборов 30 сентября.

Согласно заявлению канцелярии Барзани, он
также поздравил народ Курдистана с успешным про-
ведением выборов, назвав их "успехом всей курдской
нации", и заявив, что выборы являются отличным
механизмом равномерного распределения политиче-
ской власти. Бывший президент Курдистана также
призвал всех жителей отказаться от праздничной
стрельбы.  kurdistan.ru

США призывают к быстрому формированию 
н о в о г о  п р а в и т е л ь с т в а  К у р д и с т а н а

После завершения парламентских выборов в
Иракском Курдистане, Соединенные Штаты призвали

Эрбиль быстро сформировать новое правительство,
как только будут объявлены результаты опросов.

Хизер Науэрт, представитель Государственного
департамента США, заявила на брифинге 2 октября,
что Вашингтон поздравляет жителей Курдистана с их
успешным участием в выборах 30 сентября.

Она указала, что Вашингтон приветствует выборы,
поскольку это "критическая часть любого демократи-
ческого общества". "Мы будем поощрять быстрое
формирование нового курдского правительства", -
добавила Науэрт.  kurdistan.ru

Новоизбранный президент Ирака поручил 
Абдулу Махди создать новое правительство

Избранный 2
октября президент
Ирака Бархам Салих
попросил бывшего
лидера Высшего
Исламского Совета
Ирака Аделю Абдул
Махди создать сле-
дующее правитель-
ство. Во вторник вече-

ром иракский парламент избрал представителя "Пат-
риотического союза Курдистана" (ПСК) Бархама
Салиха в качестве нового президента страны после
того, как "Демократическая партия Курдистана" (ДПК)
отозвала своего кандидата из президентской гонки.

После приведения к присяге Салих поручил Абдул
Махди, который также является бывшим вице-прези-
дентом Ирака, сформировать кабинет правительства
в Багдаде. Согласно иракской конституции, Абдул
Махди, назначенный новым премьер-министром
Ирака, в настоящее время имеет 30 дней для созда-
ния нового правительства и представления его совету
представителей для утверждения. kurdistan.ru

"Демократическая партия
Курдистана" (ДПК), которая на
сегодняшний день является
крупнейшей политической парти-
ей Иракского Курдистана, заяви-
ла, что после спора о должности
президента Ирака она намерена
занять новую позицию в отноше-
нии своего политического парт-
нерства с "Патриотическим сою-
зом Курдистана" (ПСК).

Вице-президент ДПК Нечир-
ван Барзани, который также
является премьер-министром
Курдистана, заявил в четверг
журналистам, что его партия
надеялась, что ПСК останется
приверженным предыдущему
соглашению о выдвижении кан-
дидатуры на должность иракско-
го президента, согласованной
всеми курдскими фракциями.

"Позиция президента Ирака -
для жителей Курдистана. Она не
предназначена для какой-либо
конкретной политической пар-
тии, ни для ПСК, ни для ДПК ", -
подчеркнул Барзани.

Нечирван Барзани выразил
обеспокоенность действиями
ПСК, которые позволили "другим
людям за пределами воли Курди-
стана" принять окончательное
решение по этому вопросу. "Пра-
вильный путь состоял в том, что
фракции Курдистана должны
были договориться о том, чтобы
один человек баллотировался на

пост президента", - отметил
курдский чиновник.

Барзани считает, что, в отли-
чие от других интерпретаций,
результат односторонних дей-

ствий ПСК не был ущербом инте-
ресов ДПК, но ущербом для
интересов народа Курдистана в
целом.

Однако чиновник ДПК отверг
сообщения о возможности раз-
деления администрации Регио-
нального правительства Курди-
стана между Сулейманией, нахо-
дящейся под влиянием ПСК, и
Эрбилем и Дохуком, где домини-
рует ДПК.

"Мы сделали все, чтобы
сохранить единство среди курд-
ских фракций, но, к сожалению,
они [ПСК] навредили этому един-

ству".
Что касается недавних парла-

ментских выборов в регионе Кур-
дистан, Барзани заявил, что
сразу после объявления оконча-

тельных результатов начнется
формирование нового прави-
тельства Курдистана.

Барзани сказал, что ранее
ДПК разделяла власть с ПСК и
другими партиями на основе
политического консенсуса, а не
по результатам выборов, "но
наши коллеги из ПСК теперь
отдают предпочтение выборам,
а не консенсусу, поэтому они
должны будут дать нам, как круп-
нейшей курдской партии, право
применить новый механизм фор-
мирования нового правитель-
ства".                        kurdistan.ru

Высшая судебная инстанция
ООН - Международный суд в
Гааге - предписал США отменить
санкции против Ирана, имеющие
отношение к импорту гуманитар-
ной продукции, а также к това-
рам и услугам, связанным с без-
опасностью гражданской авиа-
ции. В предварительном поста-
новлении, вынесенном в среду, 3
октября, указывается, что
Вашингтон должен "отменить
любым способом по своему

выбору все ограничения, про-
истекающие" от восстановления
санкций на поставки Ирану
медикаментов и медицинской
аппаратуры, продовольствия и
сельскохозяйственных товаров,
а также запчастей и оборудова-
ния, необходимого для обес-
печения безопасности граждан-
ской авиации. Президент США
Дональд Трамп объявил о вос-
становлении суровых санкций
против Ирана в мае этого года

после одностороннего выхода из
международной атомной сделки
с Тегераном. Иран в июле подал
жалобу на США в Международ-
ный суд, обосновав свои претен-
зии тем, что США, восстановив
санкции против Тегерана, нару-
шили условия американо-иран-
ского договора о дружбе от 1955
года.

Ожидается, что США обжа-
луют постановление Междуна-
родного суда.           kurdistan.ru

ДПК предпримет новый подход в отношениях с ПСК

Поставка российских зе нит -
ных ракетных комплексов С-300

в Сирию не скажется на эффек-
тивности израильских ВВС, рас-
полагающих американскими
стелс-истребителями пятого
поколения F-35. Как передает
"Интерфакс", об этом мировую
общественность известил
министр регионального сотруд-
ничества Израиля Цахи Ханегби.

Он заявил, что израильские
самолеты настолько малозамет-

ны, что ЗРК С-300 их просто не
увидят. При этом он не исключил,

что Израиль может уничтожить
российские зенитно-ракетные
комплексы – как с воздуха, так и с
земли.

Ханегби сослался на подоб-
ный случай, произошедший
несколько месяцев назад с
сирийской зенитной батареей. На
прошлой неделе премьер-
министр Израиля Биньямин
Нетаньяху заявил, что авиация

страны продолжит наносить
авиаудары по Сирии, где распо-
лагаются цели поддерживаемого
Ираном шиитского движения
Хезболла, несмотря на поставки
российских систем.

В свою очередь, представи-
тель министерства иностранных
дел Франции Аньес фон дер
Мюль выразила озабоченность
поставкой С-300 в Сирию, обви-
нив Россию в том, что она под-
держивает риск военной эскала-
ции в регионе и отдаляет пер-
спективу политического урегули-
рования в стране. Поставки С-300
начались после того, как сирий-
ские ПВО по ошибке сбили 17
сентября российский самолет-
разведчик Ил-20. Министерство
обороны РФ обвинило в этом ВВС
Израиля, которые, по мнению рос-
сийских военных вероломно под-
ставили самолет под огонь сирий-
ских зенитчиков

С - 3 0 0  в  С и р и и :  И з р а и л ь  
угрожает, Франция обеспокоена

Международный суд ООН предписал США
отменить часть санкций против Ирана
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Глава "Демократической
партии Курдистана" (ДПК)
Масуд Барзани 4 октября при-
нял главу коалиции "Фатх"
Хади аль-Амири, чтобы обсу-
дить последние политические
события в Ираке.

Согласно заявлению кан-
целярии Барзани, во время
встречи стороны провели
переговоры о ходе выборов
президента Ирака и о меха-
низме, который был использо-
ван в этом процессе.

Иракский шиитский чинов-
ник выразил озабоченность по
поводу неудачи курдских
фракций в попытке выдвинуть
единого курдского кандидата
на высшую должность Ирака.

2 октября парламент
Ирака избрал нового прези-
дента страны – представителя
"Патриотического союза Кур-
дистана" (ПСК) Бархама Сали-
ха - после того, как "Демокра-
тическая партия Курдистана"
(ДПК) отозвала своего канди-
дата из президентской гонки.
Накануне голосования ДПК и
ПСК договорились о выдвиже-
нии единого кандидата на пост
президента Ирака – члена ДПК
Фуада Хусейна, но в послед-
ний момент ПСК все же выдви-
нул Салиха.           kurdistan.ru

Тысячи курдов-езидов
собрались в храме Лалиш в

Иракском Курдистане, чтобы
отпраздновать свой религиоз-
ный праздник Айда Джамайи.

Ожидается, в религиозных
церемониях примут участи

более 150 000 человек, в том
числе представители диаспоры,
приехавшие для этого в Курди-

стан. Праздник начался 6 октяб-
ря и продлится семь дней, кото-
рые Региональное правитель-
ство Курдистана (КРГ) объявило
выходными днями.

Бывший президент Иракско-
го Курдистана Масуд Барзани 5
сентября поздравил езидов с их
праздником, сказав: "По случаю
Айда Джамайи я посылаю свои
поздравление езидским брать-
ям и сестрам в Курдистане и за
его пределами. Я желаю им
мирного торжества, полного
радости. Я также хотел бы еще
раз подчеркнуть, что этот дух
мирного сосуществования
между различными религиозны-
ми и этническими компонентами
Курдистана должен быть еще
более укреплен".     kurdistan.ru

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим
Калын заявил, что российско-турецкое соглаше-
ние по сирийскому Идлибу реализуется успешно.

"По Идлибу идёт активная работа: определяют-
ся условия, детали реализации соглашения. Наши
представители ведомств и организации плотно
работают с российскими коллегами. Намеченный в
соглашении календарь в настоящее время соблю-
дается, никаких сложностей нет, и это нас радует",
— приводит РИА Новости слова Калына. Также он
отметил, что сохранение присутствия США в
Сирии усилит напряжённость в регионе. По его
словам, США затягивают вывод сил самообороны
сирийских курдов из города Манбидж на северо-
востоке Сирии, не выполняя согласованную с Тур-

цией "дорожную карту". Ранее министр иностран-
ных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с
турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу поддер-
жал соглашение между Россией и Турцией по
сирийскому Идлибу.                             kurdistan.ru

Масуд Барзани поздравил 
езидов с их праздником

Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани 5
сентября поздравил езидов с их религиозным праздником
Айда Джамайи.

"По случаю Айда Джамайи я посылаю свои поздравление
езидским братьям и сестрам в Курдистане и за его пределами.
Я желаю им мирного торжества, полного радости", - сказал
Барзани. "Я также хотел бы еще раз подчеркнуть, что этот дух
мирного сосуществования между различными религиозными и
этническими компонентами Курдистана должен быть еще
более укреплен". kurdistan.ru

"Горран" отказывается признать 
Бархама Салиха президентом

Представитель курдской партии "Движение за перемены"
("Горран") заявил, что его партия не признает Бархама Салиха
новым президентом Ирака. Хэмин Шехани, член Националь-
ного собрания "Горран", сказал в интервью агентству  "Bas-

News", что политические аргументы в пользу избрания Барха-
ма Салиха не могут отвлечь внимание его партии от мошенни-
честв, допущенных на недавних парламентских выборах в
Курдистане партией Салиха.

"Как "Горран", мы не фокусируемся на этой [президентской]
позиции. Мы полностью сосредоточены на обращениях, свя-
занных с фальсификацией выборов ... Короче говоря: мы не
видим Бархама Салиха нашим президентом", - сказал Шехани,
предупредив, что его партия не откажется от "украденных" у
нее голосов.

"Патриотический союз Курдистана" (ПСК) обвиняется в
широкомасштабном мошенничестве, совершенном на парла-
ментских выборах в Курдистане 30 сентября. Однако ПСК
отрицает свою причастность к нескольким инцидентам, свя-
занным с нападениями на избирательные участки в Сулейма-
нии, где вооруженные люди,  предположительно члены ПСК,
забрали урны для голосования.   kurdistan.ru

Масуд Барзани и Хади аль-Амири 
обсудили проблемы иракской политики

Езиды Курдистана отмечают Айда Джамайи

В Турции назвали успешной реализацию
соглашения с  Россией по Идлибу
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