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Yanvarın 24-də Prezident
İlham Əliyev Bakının Sabunçu
rayonunun Pirşağı qəsəbəsində
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
əsaslı şəkildə yenidən qurulan
Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnsti-
tutunun və “Kartof və tərəvəz
toxumları istehsalı” kompleksinin
açılışında iştirak edib.

Kənd təsərrüfatı naziri İnam
Kərimov görülən işlər barədə
dövlətimizin başçısına məlumat
verdi.

Bildirildi ki, ərazidə inzibati-
laboratoriya binası, yeməkxana,
toxum saxlanma anbarı, toxum
emalı məntəqəsi, toxum təmizlə-
mə sexi, istixanalar kompleksi,
toxum satış mərkəzi yaradılıb.
Burada ümumilikdə, 16 hektar
sahədə tikinti, abadlıq və yaşıl-
laşdırma işləri görülüb.

Prezident İlham Əliyev insti-
tutun binasının rəmzi açılışını
bildirən lenti kəsdi.

İnstitutun laboratoriyalarında
ən müasir cihaz və avadanlıqlar
quraşdırılıb. Bu avadanlıqlar tor-
paq, su, pestisid, virus, azot-pro-
tein, nişasta və bir sıra digər
analizlərin həyata keçirilməsinə
imkan verir. Burada, həmçinin
virussuz kartof toxumçuluğunun
müasir səviyyədə təşkili üçün
biotexnologiya laboratoriyası da
qurulub.

Qeyd edək ki, bu institut
Azərbaycan SSR Nazirlər Sove-
tinin 1965-ci il 6 may tarixli qəra-
rına əsasən tərəvəz, bostan və
kartof bitkilərinin seleksiyası,
toxumçuluğu, aqrotexnikası, bitki
mühafizə tədbirlərinin işlənib
hazırlanması və həyata keçiril-
məsi məqsədilə yaradılıb. “Toxu-
mçuluğun inkişaf etdirilməsi ilə
bağlı tədbirlər haqqında” Azər-
baycan Respublikası Prezidenti-
nin 2016-cı il 4 iyul tarixli Sərən-
camının icrası ilə əlaqədar ola-
raq bu toxumçuluq kompleksi
inşa olunub.

Prezident İlham Əliyevə Elek-
tron kənd təsərrüfatı layihəsi
barədə məlumat verildi.

Qeyd olundu ki, bu layihənin
məqsədi kənd təsərrüfatı fəa-
liyyətlərinin elektronlaşdırılması-
nı, məlumatların elektron qayda-
da tərtib edilərək araşdırılmasını
təşkil etməkdən ibarətdir. Sistem
kənd təsərrüfatı fəaliyyətləri isti-
qamətində məlumatları topla-
maq, təhlil etmək, bu sistemin
istifadəçilərinin məlumatlandırıl-
masını təmin etmək üçün xüsusi
modulları özündə cəmləşdirir.
İnstitut və onun tabeli qurumları
- Lənkəran, Qusarçay, Tovuz
bölgə zona təcrübə stansiyaları,
Şəmkir dayaq məntəqəsi və
Abşeron yardımçı təcrübə təsər-
rüfatı tərəfindən tərəvəz sortları-
nın ilkin toxumçuluğunun elmi
əsaslarla işlənib hazırlanması,
superelit və elit toxum istehsalı-
na elmi-metodiki kömək göstəril-
məsi, müxtəlif çeşidli tərəvəz
növlərinin emal texnologiyasının
öyrənilməsi, elmi nailiyyətlərin
və qabaqcıl təcrübənin istehsa-
latda tətbiqinə metodiki rəhbərlik
həyata keçirilir. İstixana və açıq
sahə şəraitində tərəvəz, bostan
və kartof bitkilərinin yeni sort və
hibridlərinin yaradılması, onların
toxumçuluğunun standartlara
uyğun təşkili nəzərdə tutulur.
Hazırda burada 158 nəfər çalışır

ki, onlardan da 17-si elmi işçi, 2-
si elmlər doktoru, 15-i isə fəlsəfə
doktorudur. Kompleksə daxil
olan toxum emalı məntəqələrin-
də respublikada ilk dəfə tərəvəz
toxumlarının müasir avadanlıq-
larla emal olunması və paketlən-
məsi nəzərdə tutulub.

İnstitutun ərazisində 30 hek-
tar açıq sahədə, 6,14 hektarda
isə istixana şəraitində tərəvəz
və kartof bitkilərinin toxumçuluq
sisteminin təşkili məqsədilə
kompleks inşa olunub.

Son illərdə Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə
kənd təsərrüfatının, aqrar sahə-
nin inkişafı istiqamətində mühüm
işlər görülür. Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-
Tədqiqat İnstitutunun yenidən
qurulması, “Kartof və tərəvəz
toxumları istehsalı” kompleksinin
yaradılması da bu istiqamətdə
icra olunan layihələrdən biridir.
Belə müasir kompleksin yaradıl-
ması ölkəmizdə yüksək key-
fiyyətli məhsuldar bitki sortlarının
toxumlarına olan ehtiyacı ödə-
mək, toxumluq məhsulların
istehsalını artırmaq baxımından
mühüm rola malikdir. Müxtəlif
bitki sortlarının toxumlarının
istehsalı və saxlanılması üzrə bu
cür ixtisaslaşmış müəssisələrin
yaradılması qeyri-neft sektoru-
nun mühüm sahələrindən olan
kənd təsərrüfatının inkişafında
da böyük əhəmiyyət daşıyır.
Bundan başqa, belə tədbirlər
həm də idxaldan asılılığı azalt-
maqla, ölkəmizin ixrac potensia-
lının artırılmasına, ərzaq təhlü-
kəsizliyinin yüksək səviyyədə
təmin olunmasına da töhfə verir.

Prezident İlham Əliyevə
Aqrar İnkişaf Könüllüləri layihə-
sinin məqsədi barədə də məlu-
mat verildi.

Diqqətə çatdırıldı ki, bu lay-
ihənin həyata keçirilməsində
məqsəd aqrar sektorun inkişafı-
na ictimai dəstək göstərmək,
aqrar sahədə könüllü cəmiyyəti
formalaşdırmaqdır. Bununla da,
gələcəkdə bu sahədə fəaliyyət
göstərəcək ixtisaslaşmış kadrla-
rın yaranmasına təkan vermək,

innovativ texnologiyaların təbliği
ilə bu sahənin dayanıqlı inkişafı-
na nail olmaqdır.

Sonra dövlətimizin başçısı
Aqrar İnkişaf Könüllülərinin bir
qrupu ilə görüşdü.

Prezident İlham ƏLİYEV
çıxış edərək dedi:

- Çox sağ olun, mən sizi
ürəkdən salamlayıram. Çox
şadam ki, Azərbaycanda Aqrar
İnkişaf Könüllüləri hərəkatı baş-
layır. Əminəm ki, bu hərəkatın
çox böyük gələcəyi olacaq.

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda
könüllülərin sayı artır və bu, çox
sevindirici haldır. Bildiyiniz kimi,
Azərbaycanda könüllülər hərə-
katı “ASAN xidmət” mərkəzlərin-
də başlamışdır və çox geniş
vüsət almışdır. Bu günə qədər
minlərlə könüllü “ASAN xid-
mət”də fəaliyyət göstərmiş və
indi müxtəlif vəzifələrdə uğurla
çalışır. Könüllülər bizə, eyni
zamanda, mötəbər beynəlxalq
tədbirlərin keçirilməsində yardı-
mçı olublar, xüsusilə Avropa
Oyunlarında, İslam Həmrəyliyi
Oyunlarında. Bu Oyunların
hazırlanmasında və keçirilmə-
sində könüllülərin çox böyük
zəhməti, payı olub. Bildiyiniz
kimi, mən onların hər birini fəxri
diplomlarla təltif etmişəm. Bu
gün aqrar sahədə də könüllülər
öz sözünü deməyə başlayır.
Mən bu təşəbbüsü çox alqışlayı-
ram. Çünki bölgələrdə yaşayan
gənclər bu işlərə qoşularaq
aqrar sahədə böyük uğurlara
nail ola bilərlər.

Aqrar sahə bizim üçün
strateji sahədir. Bu, həm iqtisadi,
həm sosial sahədir. Əhalimizin
47 faizi bölgələrdə yaşayır. Ona
görə son illərdə kənd təsərrü-
fatının, regionların sosial-iqtisa-
di inkişafına göstərilən diqqət
məhz bu məqsədi güdür ki, həm
məşğulluq, həm məhsuldarlıq
artsın və Azərbaycan həm öz
daxili tələbatını, həm də ixrac
edilən məhsulları ən yüksək
səviyyəyə qaldırsın.

Bu gün biz Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-
Tədqiqat İnstitutunun açılışında

bu məsələləri önə çəkmişik. Bu
gün biz bu gözəl müəssisənin
timsalında aqrar sahədə
aparılan işləri görürük. Çünki bu
institut 1960-cı illərdə yara -
dılmışdır və demək olar ki, son
illərdə fəaliyyət göstərmirdi,
bura dağınıq bir yer idi. 2016-cı
ildə bu institutun müasir səviy -
yədə qurulması üçün müvafiq
Sərəncam imzalanmışdır, işlər
başlamışdır və indi 30 hektar
ərazidə ən müasir mərkəz
yaradılıbdır - istixanalar, institu-

tun gözəl binası, laboratoriyalar.
Bu institutun fəaliyyəti çox
böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki
ilk dəfə olaraq Azərbaycanda
toxumçuluq istixanaları yaradılır.
Hazırda bizdə istixanaların sayı
çoxdur və indi tərəvəzçiliyə
böyük maraq var. Toxumçuluq
istixanalarının yaradılması isə
ancaq bu gündən başlayır və bu
mərkəz ölkəmizin hər bir bölgəs-
inə dəstək olacaq.

Tərəvəzçilik bizim kənd
təsərrüfatının ənənəvi sahəsidir,
böyük gəlir gətirən sahədir.
Yəqin siz bilirsiniz ki, kənd
təsərrüfatı məhsulları arasında
bizə ən çox gəlir gətirən pomidor
ixracıdır. Fermerlər bu işlə
böyük həvəslə məşğuldurlar və
digər tərəvəzlərin yetişdirilməsi
çox sürətlə gedir. Biz ildən-ilə
istehsalı artırırıq. Bu institutun
fəaliyyəti məhsuldarlığı böyük
dərəcədə artıracaq, eyni zaman-
da, xaricə gedən valyutanın
qarşısını müəyyən qədər ala-
caq. Çünki bu gün bütün toxum-
lar xaricdən gətirilir və onların
alınmasına böyük məbləğdə
vəsait gedir. Bundan sonra tox-
umların əhəmiyyətli hissəsi
ölkəmizdə yetişdiriləcək, beləlik-
lə, valyuta gətirəcək, məşğulluq,
məhsuldarlıq artacaq və biz
özümüzü bundan sonra tam
təmin etməklə xarici bazarlara
daha böyük ixrac imkanlarımızla
çıxacağıq. Məqsədimiz bundan
ibarətdir. Ölkə iqtisadiyyatının
şaxələndirilməsi, qeyri-neft sek-
torunun, aqrar sahənin inkişafı
gündəlikdə duran əsas məsə -
lələrdən biridir. Bu sahədə,

sənaye sahəsində də müsbət
meyillər var. Bildiyiniz kimi, bu
yaxınlarda Sumqayıtda kar-
bamid zavodu açılmışdır. Bu,
qeyri-neft sektorunda həyata
keçirilən ən böyük layihədir. Biz
özümüzü azot gübrələri ilə tam
təmin edəcəyik. Eyni zamanda,
təqribən 150-160 milyon dollar
dəyərində məhsul ixrac edə -
cəyik. Azərbaycanda pivot su -
var ma sistemləri, pestisidlər
zavodları fəaliyyət göstərir. Yəni,
sənaye istehsalı da kənd təsər-
rüfatını dəstəkləyir, ona lazımi
şərait yaradır. Əlbəttə, sizin kimi
gənclərin bu işlərdə fəal iştirakı
hesab edirəm ki, uğurun əsas
şərti, əsas amili olacaq.

Mən çox şadam ki, Azərbay-
can gəncləri aqrar sahəyə çox
böyük maraq göstərirlər. Bu,
Azərbaycanda doğrudan da bir
yenilikdir. Əvvəllər hesab
olunurdu ki, aqrar sahə o qədər
də cəlbedici, o qədər də maraqlı
deyil, hətta hesab olunurdu ki, o
qədər də gəlir gətirən sahə
deyil. Ancaq baxır sən buna
necə yanaşırsan. Əgər dövlət
kənd təsərrüfatına dəstək
verirsə, həm gəliri olacaq, həm
maraqlı olacaq, həm də ki,
özünü innovasiyalarla təmin
edəcək.

Azərbaycanda kənd təsərrü-
fatının inkişafına çox böyük
dövlət dəstəyi var – subsidiyalar
verilir, fermerlər torpaq vergisi
istisna olmaqla bütün ver -
gilərdən azaddırlar. Texnikalar
alınır, güzəştli şərtlərlə kreditlər
verilir. Hazırda kənd təsərrü-
fatında böyük islahatlar aparılır,
subsidiyaların verilməsi mex-
anizmi təkmilləşir, fermerlər
üçün daha aydın, daha rahat
mexanizm tətbiq olunur.

İnstitutun binasında mənə
Elektron Kənd Təsərrüfatı layi-
həsi təqdim edilmişdir. Yəni, fer-
merlər üçün tam yeni şərait
yaradılır və beləliklə, kənd təsər-
rüfatı çox cəlbedici sahə olacaq.
Azərbaycan vətəndaşları gö rən -
də ki, sizin kimi savadlı, bilikli
gənclər bu sahəyə maraq
göstərirlər, əminəm ki, maraq
daha da böyük olacaq.

Mən çox şadam ki, bu gün
sizinlə birlikdə bu gözəl institu-
tun yenidənqurmadan sonra
açılışında iştirak edirik. Onu da
bildirməliyəm ki, hazırda Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyində və digər
dövlət qurumlarında struktur
islahatları aparılır. Bu islahat-
ların bir məqsədi var ki, biz
işimizi daha da yüksək səviy -
yədə quraq. Onu da bil dir mə li -
yəm ki, mövcud strukturlarda, ix -
ti sar olunan strukturlarda ça lı -
şan vətəndaşlar işlə təmin olu-
nacaqlar. Kənd təsərrüfatında
heç bir ixtisar göz lə ni lmir və
digər strukturlara da tapşırılıb ki,
islahatlar ixtisarlara gətirib çıxar-
masın. Yəni, o mü əs sisələrdə, o
xidmətlərdə, agent liklərdə çalı -
şan vətəndaşlar bilsinlər ki, on -
la rın məş ğul luğu daim diqqət
mər kəzindədir.

Sizi bir daha salamlayıram,
təbrik edirəm. Siz Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrində iş lə yə cək -
siniz və ümumi işimizə öz töh-
fənizi verəcəksiniz. Sağ olun.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

Prezident İlham Əliyev Tərəvəzçilik Elmi-
Tədqiqat İnstitutunun açılışında iştirak edib
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Daşkəsən rayon Mədəniyyət
evində daşkəsənli gənc şair Etibar
Həsənzadənin növbəti kitabının
təqdimolma mərasimi keçirilmişdir.
Tədbirdə Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev,
rayon ziyalıları və ictimaiyyət
nümayəndələri, gənc şairin qələm
dostları, Azərbaycanın Xalq artisti,
Prezident təqaüdçüsü Şahnaz Haşı-
mova öz ansamblı ilə birlikdə təd-
birdə iştirak etmişdir.

Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı Əhəd Abıyev tədbir işti-
rakçılarını salamladıqdan sonra gənc
şairi təbrik etmiş, onun yaradıcılığı ilə
bağlı nitq söyləmişdir:

- Bu gün biz buraya gənc şair
Etibar Həsənzadənin yaradıcılığı ilə
bağlı tədbirə toplaşmışıq.

2019-cu il yanvarın 11-də Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçir-
ilən Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin
yekunlarına və qarşıda duran vəz-
ifələrə həsr olunmuş iclasın yekunun-
da dövlət başçısı 2019-cu ili “Nəsimi
ili” elan etmişdir. Həmin bu müvafiq
sərəncam Azərbaycanda bütün şair
və yazıçılara  verilən yüksək dəyərin
göstəricisi olmaqla ədəbiyyatımızın
və mədəniyyətimızın tarixinin  nə
qədər zəngin olduğunu bir daha
dünyaya göstərmək məqsədi
daşımışdır.

Belə ki, Azərbaycandakı bütün
sahələr üzrə olan inkişaf, tərəqqi və
sabitlik imkan verir ki, şeir və
yaradıcılıqla məşğul olan yazarlar öz
istedadlarını nümayiş etdirsinlər.

Etibarın əsərlərini oxuduqca

insanın təsəvvüründə maarifçi, ziyalı,
xalqını və millətini  çox sevən vətən-
pərvər  şair obrazı canlanır.

Fiziki qüsurlu, əlil arabasında
oturmasına baxmayaraq onun həya-

ta, vətəninə bağlılığı bütün gənclərə
nümunədir. Həmyerlimiz öz ədəbi
fəaliyyəti  ilə yanaşı sosial şə bə -
kələrdə, internet resurslarında da
gənc ziyalı kimi çox fəallıq göstərir.
Bu Etibarın bir daşkəsənli olaraq ray-
onumuza, onun təbiətinə  olan
məhəbbətindən, istəyindən  irəli  gəlir.
Etibar Həsənzadə “Könlümlə söh-
bət”, “Duyğular dinsin”, “Gecikmiş eti-
raf” , “Bir həyat romanı”,  “Sevgi
bəstəsi”, “Nurla gəldi, nurla yaşadı,
nurla getdi” adlı kitabların müəllifidir.

O, bir çox nüfuzlu təşkilatların
mükafat və diplomları ilə təltif olunub.

Bu gün müasir ədəbiyyatımızın
istedadlı bir nümayəndəsi olan gənc
şairimiz Etibar Həsənzadənin şeir-
lərinə mahnılar bəstələnir, tanınmış
müğənnilər tərəfindən sevilə-sevilə

ifa olunur.
Şairin şeirlərinə nəzər salanda

görürsən ki, burada qəlbi təmiz, saf
bir gəncin dərin fəlsəfi  düşüncələri,
fikirləri əks olunub.

Bu gün fəxri qonaq kimi Azərbay-
canın Xalq artisti Şahnaz xanım
Haşımovanı, Daşkəsənə qonşu olan
bölgələrdən onun qələm dostlarını
tədbirə dəvət etmişik.  Etibar xoşbəxt
gəncdir ki, öz fitri istedadı, qabiliyyəti
ilə qısa vaxt ərzində geniş oxucu
rəğbəti qazanmış, həmyaşıdlarından
fərqlənməyi bacarmışdır. Arzu edirəm
ki, Etibar özünəməxsus əsərləri və
dəsti-xətti ilə Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixinə öz adını yaza bilsin. Bu yolda
Etibar Həsənzadəyə zəngin
yaradıcılıq uğurları, möhkəm can
sağlığı arzulayır, ondan yeni-yeni
əsərlər gözləyirik.

Sonra rayon ziyalıları və yazıçılar
Etibar Həsənzadənin yaradıcılığı
haqqında xoş sözlər söyləmiş və təd-
bir musiqi nömrələri davam etmişdir.

Tərtər şəhər İƏD üzrə
nümayəndəliyin ötən ilin yekunlarına
dair hesabat yığıncağı keçirildi.

Yığıncaqda Tərtər şəhər İƏD
üzrə nümayəndə Sahib Həsənovun
hesabatı dinlənildi. İcra nümayəndəsi
bildirdi ki, ötən ilin yekunları Tərtər
şəhəri üçün də uğurlu olmuşdur.

Həyata keçirilən məqsədyönlü
tədbirlər nəticəsində şəhərin iqti-
sadiyyatı daha da güclənmiş, əhalin-
in yaşayış səviyyəsi yüksəlmiş, tikin-
ti-abadlıq, quruculuq işləri geniş
vüsət almışdır.

Artıq əhalinin işıq, içməli su prob-
lemi yoxdur. Rayonumuz 100 faiz
qazlaşdırılıb. Şəhərin təmizliyinin
təmin edilməsi, yaşıllıqların
genişləndirilməsi və qorunub
mühafizə edilməsi üçün ardıcıl təd-
birlər görülüb.

Hesabat yığıncağında çıxışlar
oldu. Rayon mənzil istehsalat

istismar idarəsinin rəisi Hafiz Ələk-
bərov, su-kanal idarəsinin rəisi Elnur
Abbasov, kommunal təsərrüfatı
idarəsinin mühəndisi Adil Əhmədov,
Tərtər Paylayıcı Elektrik Şəbəkəsinin
rəisi Zülfü Salahov, təhsil şöbəsinin
müdiri Surxay Mirzəyev, Tərtər
Regional Qaz İstismarı İdarəsi
rəisinin Tərtər xidmət sahəsi üzrə

müavini Müxlis Əmirov, Tərtər
“Cümə” məscidinin imamı Sadiq
Cəfərov, rayon Ağsaqqallar
Şurasının üzvü Rauf Həsənzadə
çıxış etdilər. Onlar öz çıxışlarında
ötən il ərzində şəhərin sosial-iqtisadi
inkişafını təmin etmək və Tərtəri
daha da abad, gözəl, füsünkar bir
məkana çevirmək üçün görülən təd-
birlərdən, ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyevin Tərtərə və tərtərlilərə
göstərdiyi qayğıdan danışdılar, hazır-
da mövcud olan problemlərə və
nöqsanlara münasibət bildirdilər.

Tədbirdə iştirak edən rayon icra
hakimiyyətinin başçısı Müstəqim
Məmmədov çıxış edərək rayonun
sosial-iqtisadi inkişafından, həyata
keçirilən məqsədyönlü tədbirlərdən,
qarşıda duran vəzifələrdən danışdı,
ölkə rəhbərinə Tərtərə göstərdiyi
diqqət və qayğıya görə sakinlər adın-
dan minnətdarlığını bildirdi.

Samux  Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab Alı
Qocayevin  başçılığı ilə vətəndaşların növbəti fərdi qayda-
da qəbulu keçirilmişdir. Qəbulda rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısı Aparatının məsul işçiləri, hüquq mühafizə orqan-
ları, aidiyyatı idarə, təşkilat, xidmət sahələrinin rəhbərləri,
İnzibati Ərazi Dairələri üzrə nümayəndələr və bələdiyyə
sədrləri iştirak etmişlər. Vətəndaşların qəbulu saat 10:00-
da başlamış, qəbula yazılmış 6 nəfər vətəndaşın müraciəti
dinlənilmişdir. Onlardan   3  nəfər tərpaq ilə bağlı, 1 nəfər
tə bii qaz   və  2 nəfəri isə məşğulluq ilə bağlı müraciət  et -
mişdir. Dinlənilmiş müraciətlərin  və qaldırılan mə sə lə lərin
həlli ilə bağlı aidiyyatı qurumların rəhbərlərinə və məsul
şəxslərə yerindəcə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir

Laçın Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsi 
ə r a z i s i n d ə  v ə t ə n d a ş l a r i  q ə b u l  e d i b

Laçın Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzərlinin Bakı
şəhəri Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsi ərazisində fəaliyyət
göstərən Laçın rayonunun 45 nömrəli tam orta məktəbində həmin
ərazidə müvəqqəti məskunlaşmış laçınlı məcburi   köçkünlərlə

görüşü-səyyar  qəbulu keçirilmişdir. 72 nəfər laçınlı məcburi
köçkünün qatıldığı görüş-səyyar qəbulda çıxış edən Laçın Rayonu
İcra Hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzərli son  illər ərzində ölkə Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlətimizin böyük bir
inkişaf yolu keçdiyini, ölkə iqtisadiyyatının son 15 ildə  3.2 dəfə,
qeyri-neft iqtisadiyyatının  2.8 dəfə, sənayedə isə artımın 2.6
dəfəyə çatdığını bildirdi. Bununla yanaşı  ölkə iqtisadiyyatının əsas
prioritet sahələrdən biri kimi kənd təsərrüfatının inkişafında  1.7
dəfə artıma nail olunması ilə ölkəmizdə  qeyri-neft ixracatının  4.1
dəfə artmasını vurğulayan rayon rəhbəri  son 15 ildə  Azərbaycanın
valyuta ehtiyatlarının  ilbəil yüksələrək 2018-ci ildə 45 milyard dol-
lara çatdırılmasını ölkə başçısının uzaqgörən iqtisadi siyasətinin
nəticəsi olduğunu bildirdi. Rayon rəhbəri çıxışında xüsusilə onu da
vurğuladı ki, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son
illər  məcburi köçkünlərin  mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırıl-
ması ilə bağlı xeyli işlər görülmüş, 90-dan artıq müasir yaşayış
kompleksi və qəsəbələr salınmış, digər  köçkünlərlə yanaşı  yüzlər-
lə laçınlı məcburi köçkün ailəsi də yeni mənzillərlə təmin edilmişdir.
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı çıxışında Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyevin  ordu quruculuğu istiqamətində görülən işləri,
diplomatiya sahəsindəki uğurları qeyd edərək erməni işğalında
olan torpaqlarımızın da  tezliklə azad ediləcəyinə əminliyini vurğu-
lamışdır. Səyyar qəbulda 10 nəfər məcburi köçkünün müraciəti din-
lənilmiş, həmin müraciətlərə baxılması üçün  aidiyyəti idarə, müəs-
sisə rəhbərlərinə konkret tapşırıqlar verilərək icrası nəzarətə
götürülmüşdür. Qəbulda Laçın Rayonu İcra Hakimiyyəti başçısının
müavinləri, aparatın məsul işçiləri, idarə, müəssisə rəhbərləri,
həmçinin müvafiq inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərin
əməkdaşları  iştirak etmişlər. Səyyar qəbulda iştirak edən rayon
sakinləri təşkil edilmiş görüşə və onların müraciətlərinə həssaslıqla
yanaşdığına görə Laçın Rayonu İcra Hakimiyyəti başçısı Aqil
Nəzərliyə  öz minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Gəncədə müasir tipli iki 
yeni  qəsəbə sal ınacaq

Gəncənin Qərb istiqamətdə salınacaq müasir tipli
qəsəbənin ərazisi 50 hektar nəzərdə tutulub. Burada
çoxmənzilli yaşayış binalarının,  yeni tipli məktəblərin, uşaq
bağçalarının, idman meydançalarının, sosial və iaşə obyek-
tlərin inşası planlaşdırılır.

İlkin layihədə ərazidə 5 uşaq bağçası-körpələr evi və 2

məktəb binası yer alır.  Gəncə şəhərinin memarı Elxan
Məmmədov  bildirib ki, bu il şəhərmizdə 3 məktəb və 2 uşaq
bağçasının inşası nəzərdə tutulub. Ola bilsin ki, bunların bir
hissəsi yeni salınacaq qəsəbələrin ərazisində inşa edilsin.

Burada inşa ediləcək çoxmərtəbəli yaşayış binaların-
dakı ümumi mənzil sayı 5 mindən artıq olacaq.

Elxan Məmmədov qeyd edib ki, tikilən binalar  olduqca
sərfəli şərtlərlə satışa çıxarılacaq. Ev sahibi olmaq istəyən-
lər ayda cüzi məbləğ ödəməklə o mənzilləri əldə edə
biləcəklər.

Qeyd edək ki, şəhərdə qəzalı vəziyyətdə olan binalarda
yaşayanların, habelə infrastruktur layihələrin icrası zamanı
evlərindən köçürülən ailələrin də yeni qəsəbələrdə yer-
ləşdirilməsi nəzərdə tutulub.

Gəncə şəhərinin memarı Elxan Məmmədov sahibkar-
lara da çağırış edib. O bildirib ki, şəhərdə reallaşdırılan
infrastruktur layihələrinin icrasında iştirak etmək və ya yeni
iş qurmaq istəyən yerli və xarici investorlara hər cür şərait
yaradılacaqdır.

Müasir tipli ikinci qəsəbə isə şəhərin Şərq istiqamətində
salınacaq və 150 hektar ərazini əhatə edəcək.

Daşkəsənli gənc şair Etibar Həsənzadənin
yaradıcılığı ilə bağlı tədbir keçirilmişdir

Tərtər şəhər İƏD üzrə nümayəndəliyin 
h e s a b a t  y ı ğ ı n c a ğ ı  k e ç i r i l d i

Samux Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
vətəndaşların növbəti  qəbulunu keçirdi
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Torpaq, yurd oğulları ilə boy atır
böyüyür, elə oğulları ilə də birlikdə
kiçilir, əzilir, asılır, əsr düşür, gül-
lələnir. 

Laçının, Kəlbəcərin-ümumilikdə
Qa ra bağın işğalından sonra onlarla
oğul və qızlarımız elə bu torpaqlara
dö nüş süzlüyün qurbanı oldu, əsri

oldu, şəhidi oldu. İllərin üstünə il
gəldikcə o torpaq larda şaxələnən,
qol-budaq atan, ədə biyyat, musiqi
ağacımız qol-qol, budaq-budaq kəsil-
di. Şamil Əsgəriylə, Ağa Laçınlısı ilə,
Məhəbbəti ilə daha adını çəkmədiyim
neçə sənətkarın ölmü ilə qol-budaq
edildi zavallı yurdumun yurdsuz,
didərgin, kimsəsiz övladları. 

Hər bir itkisiylə bir boy kiçilən
Laçınımız, Qubadlımız, Zəngilanımız,
Kəlbəcərimiz və neçə-neçə rayon-
larımız Məhəbbətin ölmü ilə  yenə bir
boy kiçildi, yenə musiqimizin bir şax
qolu kəsildi. Sarı Aşığı, Hüseyin Kür-
doğlusu, Ağa Laçınlısı ilə dədələşən,
zirvələşən "Laçınım" elə bu dua-
haların narahat ruhu ilə beli
bükülmüşdü. Bu gün isə Məhəbbət
itkisi ilə Laçının beli bir az da büküldü.
Gəncliyi o yurdlara bağlayan bir
mənəvi körpü də od tutub yandı.
Laçına, Qarabağa səsləyən nəğmə
dilimizin, musiqi dilimizin biri də
susdu. 

Onunla ilk və son görüşümü heç
vaxt unuda bilmirəm. Onu ilk dəfə acı
və həsrət dolu “Laçınım”ı  ilə tanıdım.
O zaman universitetdə oxuyurdum,
dəli-dolu, bir qədər də ərköyün halım
vardı. Bir toy məclisində zalın qulaq
batırıcı səsindən qaçaraq foyedə otu-
rub dostlarımla mübahisə edirdim.
Birdən qeyri-ixtiyari olaraq hamımız

qalxıb zala keçdik. Bizi ora çəkən ruhi
bir gerçəklik idimi, ya elə yurd
yanğısı, vətən həsrəti idimi
bilmədim...

Qapının ağzında heykəl kimi
dayanıb Məhəbbətin içdən gələn
yanğıyla oxuduğu “Laçınım” nəg-
məsini dinləyirdim. Musiqi bitdi, ama
mən, hələ də acı və həsrət dolu,
yanğılı sehrın əsarətində idim. Dolux-
muş, kövrək bir halda yaxınlaşıb,
sanki günah etmiş kimi əl uzatdım.
Çox qısa bir dialoqumuz oldu. Bu

mənim onunla ilk və son görüşüm idi.
Bir daha görüşə bilmədik. Ancaq bu

görüşdən sonra, o qısa görüşün şirin-
liyini və o zamanlar gəncliyimin
yenilməz bir ruhu olsa belə,
nə qədər aciz olduğumu
anla dığım məqamı unuda
bilmə dim.

Məhəbbət təkcə mu si -
qimizin itkisi ol madı. Məhəb-
bət, Laçı nın qış yataq -
larında qazma dax  mada
yaşa yan və onun “Laçınımı”
ilə təsəlli alan bir qocanın
itkisidir. Mə həbbət, uçuq -
sökük qaç qın mək təbində
yazısını dizinin üstündə
yazan bir Laçınlı məktəblin-
in itkisidi. Məhəbbət, hər
şeylə təmin olunmuş, yalnız
“Laçınım” la o yurdu yuvanı
xatırlayan bir zəngin zav-
valının itkisidi. Bir sözlə
Məhəbbət musiqi mi zin
deyil, təsəllimizin, tarixi
yadaşımızın, yurd-yu -
vamızın, doğma La çı nının,
Çormanın, Qara keşişin,
Ərik linin, Ağbula ğın, Miş ni -
nin, Minkəndin, Kamalının,
Çıraqlının, da ha adını çəkmədiyim
ne çə-neçə Laçın kəndlərinin hər bir
ailəsinin, hər bir "vətən" deyən dilin
itkisidi, ağrısıdır. Məhəbət, o yer-
lərdən gətirdiyimiz, mərdliyin,
cəsarətin, insanpərvərliyin itkisidir.

“Elnən gələn qara günə təsəlli tez
tapılar ”- deyib bizim atalar. Amma bu
itki bir elin-obanın, bir ölkənin itkisi ilə
yanaşı fərdlərin qəbul etdiyi, öz baxış
bucağına sığdırdığı və öz “mən”
gözləri ilə görüb  dəyərləndirdiyi,
qəbul etdiyi şəxsi dərdi, şəxsi itkisidi.
Bir doğmasının, əmisinin, dayısının
qardaşının itkisidi. 

Hərdən düşünürəm, bəlkə də onu
Məhəbət edən, musiqisi ilə yanaşı o
böyük mənəvi dünyası, yüzlərlə
müğənisi olan ekranlarımızda bar-

maqla sayılan Kişilərdən
biri olmasıydı. Heç kimə sir
deyil ki, onda  sənətindən
də yüksəkdə dayanan bir
kişi ləyaqəti, cəsarəti vardı.

Ömrünü Azərbaycan
musiqisinə həsr edən
Məhəbbətə xalq məhəbbəti
tükənmədi və bu gündən
sonrada tükənməyəcək.
Minlərin könüllü olaraq
gəldiyi dəfn mərasimində
ona olan tükənməz

sevginin bir göstəricisi idi.  Bu yazını
yazanda onun televizyalarımızın
birində sonuncu dəfə oxuduğu “Mirzə
Hüseyin Seygahın” dinləyirdim.
Səsindəki hüzün, ağrı mənə o qədər
sirayət etdi ki xeyli lal dayanıb özümü
inandırmağa çalışdım ki, bəli o daha
aramızda yoxdu. 

Bəli, o bir daha yuxularda gördüyü
Laçına gedə bilməyəcək. Amma mən
əminəm ki o cismən o torpaqlara dön-
məsədə ruhu indi həsrətiylə alışdığı
Laçının qan çilənən səmasında Sarı
Aşıq, Ağa Laçınlı, Hüseyin Kürdoğlu
kimi sənətkarların, şairlərin, Soltan
Bəyin, Xosrov Bəyin, Kamil Nəsibov
kimi qəhrəmanların ruhuyla bir
məqamdadır... 

Ruhumuz o yerlərdə
görüşənədək, ey xalqın Məhəbbəti!!!

Yanvarın 27-si 2014-cü ildə
Məhəbbət Kazımov haqq dün ya sına
qovuşduğu gündür. Məhəbbət həmişə
xalqımızın qəlbində yaşayıb, yaşaya-
caq və heç vaxt unudulmayacaq.

Nofəl Ədalət

LAÇINIM, LAÇINIM,
VƏTƏNİM MƏNİM 

Bəli, həyat öz axarı ilə davam edir.
Kimi tez unudulur, kimi heç unudulmur. Bu
gün 27.01.2014-cü ildə haqqın dərgahına
qovuşan Məhəbbət Kazımovun vəfatın-
dan 5 il ötməsinə baxmayaraq Laçınım,
Laçınım vətənim mənim, bu mısralar
Məhəbbət Kazımovun heyat fəlsəfəsidir
hansı ki, bu fəlsəfəni və bu fəlsəfi məktəbi
bütün laçınlılar deyil, Azərbaycan vətən-
daşları, hətta dogma Laçından didərgin
düşərək, Azərbaycanımızın baş qa böl-
gələrində dünyaya göz açmış və Laçını
yuxusunda görə bilməyən ovladları,
Məhəbbət Kazımovun "LAÇINIM, LAÇIN-
IM, VƏ TƏNİM MƏ NİM" fəlsəfi mahnısı
ilə, məktəbi ilə heç bir müəllimin, heç bir
alimin öyrədə bilməyəcəyi bir sevgini, Və -
tən sevgisini elə ustalıqla, məlahətli səsi il
həznlə, qüssə ilə, kədərlə kük rəyərək
anlatmışdır ki, Məhəbbəti din ləyən, o
dərsə qulaq asan bütün auditoriyaya
Vətən sev gisini elə aşılamışdır ki, Vətən
sevgisi anlamı nı heç vaxt unutmadan
Laçını elə tanımışlar, elə sevmişlər ki,
bəlkə də atalarının, babalarının Laçında
ke çirt dikləri, gördükləri, eşitdikləri qəh -
rəman kürd xalqının qəhrəman oğul ları
Qaçaq Nəbidən,Sultan Bəydən, Xosrov
Bəydən, babalarının at oy nat dıqları
oylaqlardan, laçının sıldı rım qayalarindan,
ayaq dəyməz, əl çatmaz qarlı dağlarından
danışsalar da Məhəbbət Kazımovun "
LAÇINIM, LAÇINIM, VƏTƏNİM MƏNİM"
fəlsəfi mahnısı ilə, məktəbi ilə onlara təsir
edə bilməzdilər. Məhəbbət Kazimov
LAÇINIM, LAÇINIM, LAÇINIM deyə deyə,
Laçın həsrəti ilə nalə çəkə-çə kə, inildəyən
əvəzsiz səsə malik olan, xalqın sevimlisi,
gözəl müğənni Məhəbbət Kazımov
Vətən-Laçın həs rəti ilə sevərlərinin ürəyi-
ni ölümü ilə közərdərək dünyasını dəyişdi.
Mə həbbət Laçın həsrəti ilə dünyasını dəy-
işdi, Laçın Məhəbbətsiz qaldı. Bəli,
Məhəbbəti sevənlər, Məhəbbət Ka -
zımovun "LAÇINIM, LAÇINIM, VƏTƏNİM
MƏNİM" fəlsəfi mahnısı ilə, məktəbi ilə
qidalananlar, dərs alanlar onun dəfnində
iştirak etdilər. O, ölümü ilə də xalqı bir-
ləşdirdi. Ne çə-neçə küsülülər onun
dəfnində ba rış dılar və Məhəbbətin
yoxluğuna birgə fəryad edərək göz yaşı
tök dülər. Bəli, Məhəbbət Kazımov öz mah -
nılarının sədaları altında, onu se vənlərin
çiy nində son mənzilə yola salındı. Allah
qəni qəni rəhmət etsin, yeri cənnətlik
olsun. Yaxınlarının ba şı sağ olsun, Allah
səbr versin. Qoy xalqımız Mə həb bətin
dəfn mə ra si min dəki kimi, umu-küsünü atıb
hər za man birgə olsunlar.

Tahir Süleyman

LAÇINIM DEYƏN DİLİMİZİN BİRİ DƏ SUSDU!!!
Xalqımızın dəyərli oğlu, Laçınılmızın sevimlisi Məhəbbət Kazımovun vəfatından 5 il ötdü
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Əbdurrəhman Həjarın
yaradıcılığına qısa bir baxış

Dünya ədəbiyyatında çox az yaradıcı
şəxsiyyət tapılar ki, öz milli psixo logi -
yasını, xalqının yaşam tərzini əsərlərində
əks etdirməsin. Böyük mütəfək kirlər
daim ümumbəşəri ideya larla yanaşı
xalqının sivil, demokratik və azad yaşa-
masını da diqqət mərkəzində saxlamış
və bu istiqamətdədə mübarizələrini
aparmışlar. 

Bu qəbil mütəfəkkirlərdən biri 20-ci
yüzildə şərq ədəbiyyatına meteor kimi
daxil olan, milli və azad fikirlərinə görə
daim təqib olunan, ömrünü sürgünlərdə
yaşayan böyük kürd şairi Əbdərrəhman
Şərəfkəndi Həjardır.

Həjar dünyavi baxışı olan, milli və
dünyavi fikirlərin məğzinə dayanan,
ondan qaynaqlanan, hər iki baxışı özün -
də əks etdirən bir sənətkardır. Onun
əsərləri nə qədər millidirsə, bir o qədər
də dünyavidir və ya nə qədər dünya-
vidirsə, bir o qədər də millidir. 

Həjar ömrünü sürgünlərdə, həbslərdə
keçirsə də yaradıcılıq istiqamətini dəy-
işməmiş, daha da cəsarətlə əsərlərini
qələmə almış və acı gerçəklikləri
söyləmiş, arzularını dilə gətirmişdir.
Şairin 1957-ci ildə Suriyada mühacirətdə
qələmə aldığı “Mən və bülbül” poemasın-
da söylədiyi aşağıdakı fikirlər onun nə
qədər mübariz bir şəxsiyyət olduğunu
ortaya qoyur:

Tikanlı tikəyəm, məni yeyənin
Gözündən çıxaram açıq-aşkara.
Qanıma susayıb qan eyləyənin,
Bir gün taleyini eylərəm qara.
və yaxud
Tülküyə döndərdim pələngi,şiri,
Indi tülkülərmi yeyəcək məni?
Artıq bu poemanı oxuyanda şairin

hansı mubarizə meydanında olduğu göz
önündə sərgilənir.

Vətən hər bir sənətkarın dilində
müqəddəs bir məkandır. Hər bir sənətkar
onu vəsf etməklə, söz gülüstanının min
rəg calarından naxış vurub bəzəməklə
vətən sevgisini dilə gətirir. Hajarda
"Vətənim Kürdüstan" deyərək söləyir:
Cahan olsa bir gözəllik ağacı,
Hər diyarın gövdə budaq sanaram.
Bu ağacın başındakı gül tacı
Sənsən, - deyib eşqin ilə yanaram.

Heç bir rəsmi məktəbdə təhsil
almayan, Rza şahın hakimyyəti illərində
İranda qeyri dildə şeir yazmaq qadağan
olunduğu bir vaxtda doğma Kürd dilində
möhtəşəm əsərlər yaradan Hajar,
həmçinin maarifçi ideaları ilə də seçilir.
Xatırladım ki, Həjar Ərəb və Fars dil-
lərində mükəmməl bilsə də əsasən Kürd
dilində yazıb yaratmışdır. 

Həjar elmin, siyasi mübarizənin
önəmli olduğunu göstərməklə yanaşı,
kortəbii inqlabın deyil, savadlı ida rəçiliyin
önəmini açıq şəkildə gös tərirdi. Müəllif
“Laylay” adlı mən zuməsində azad yaşa-
manın yolunu bu cür dəyərləndirir və
təbliğ edir:
Istəmirsən əgər yadlara olasan qul,
Azadlığın yolunu sənə göstərim, oğul.
Günün qara keçsə də, əzizim, get məktəbə.
Təhsilsiz bəşər çətin yetər mətləbə.

Təhsilsiz insanın bəlalarını ön cədən
görən, yalnız atası Hacı Molla Məhəm-
məddən dini təhsil alan Hajar böyük bir
pedoqoq, əvəzsiz müəllim olduğu da
ortadadır.

Həjar kimi şəxsiyyətlər dünyaya az-az

gəlir ki, onları da zaman doğru anlaya
bilmir. Lakin onlar nə qədər əzab içində
yaşasalarda öz haqq yollarından dön-
mürlər.  

Milli adət-ənənələri əks etdirən şeir-
ləri, poema və pyesləri bir bədii əsər
olmaqla yanaşı fundamental bir tədqiqat
əsəridir. Kürd xalqının milli etnoqrafiyası-
adət-ənənələri, yaşam tərzləri, mərasim-
ləri bu əsərlərdə orijinal bir şəkildə

sərgilənir. 
Şairin bu qəbil əsərlərini humanitar

elmlərin müxtəlif sahələrinə aid etmək
olar. Burada, tarix, ədəbiyyat, incəsənət-
musiqi və.s. sahələrin bədii ifadəsi
içində, elmi tədqiqini də görürük. Müəllif
şərq və qərb ictimai fikirlərinin müsbət
dəyərlərindən də yan keçmir, yara -
dıcılığında onları da bədii bir dildə
ustalıqla əks etdirir. Həjar söz boyası ilə
rəsm cızan unikal şəxsiyyətdir.  Şərq
ədəbiyyatına nəzər yetirsək yallı rəqsini
tərənnüm etdən və onun incəliyini sərgi -
ləyən onlarla sənətkar görə bilərik. Lakin,
əminliklə deyə bilərəm ki, bu sənətkar-
ların heç biri yallı rəqsini Həjar qədər
incəliklə təsvir edə bilməyib. Azərbay-
canda mühacir ömrü yaşamış tədqiqatcı
alim Rəhim Qazinin təbirincə desək “Yallı
heç bir sənətkar tərəfindən Həjar qədər
canlı və incəliklə göstərilməyib” 

***
İnsanı daima öz ağuşunda saxlayan

bir hiss mövcuddur ki, ona hər bir fərd
ehtiyac duyur. Bu hissin doğurduğu
sevinci də, kədəri də ömrü boyu şirin
xatirə kimi qoruyur. Adi insanlardan fərqli
olaraq, şairlər bu hissin təzahürünü
poeziyaya gətirir və bu sirli-sehirli
dünyanın möcüzələrini sözün möcüzəli
qanadı ilə aca bilir.

Nəzərə alsaq ki, məhəbbət, sevgi
adlandırdığımız hiss cinsi-heyvani hiss-
lərdən doğulmur, onun başlıca mayası
təmiz və pak niyyətdən yoğrulub, onda
məhəbbət poeziyasının da nurdan və
paklıqdan doğulduğunu qəbul etmiş
olarıq. Bu baxımdan kürd ədəbiyyatının
görkəmli siması olan Həjar poeziyasını
insanlıq mayası adlandırmaq olar.
Gəl yenə çəmənin seyrinə çıxaq, 
Gözümüz qəlbimiz danışsın ancaq. 
Bizi görən olar - demə, sevgilim.
Dünyada sevilmək sevmək qalacaq.

Həjarın şeirlərindəki orijinallıq şairin
qəlb dünyasını tam açıqlığı ilə əks etdirir.
Şair heç nədən çəkinməyərək sevgilisi
qarşısında hər şeyini qurban verməyə

hazır dayanır:
Ey bədirlənmiş hilal, baxma 
yaşın on dörddü,
Olaram gözlərinə min dəfə 
qurban doymaz.

Şairin lirik şeirlərində bir ağrı, həsrət
sezilməkdədir, həsrət günəşi parlamaq-
dadır. Hər bir şairin qəlbinə doğ ma olan
hicran ağrısı, sanki Həjarın yaradıcılığın-
da daha çox qol-qanad açıb. Rübailərinin
böyük əksəriyyə tində hicran yanğısı
qabarıq şəkildə görünməkdədir.

Üzündən utanar bağların gülü,
Bənövşə dayanır boynu bükülü,
Dilim çox arzular dil busasini,
Fəqət tükənmir hicran nisgili
***
Göz dikdim yollara gözüm göyərdi
Kainat elə bil sükuta daldı,
Üfüqdə bir ulduz titrədi birdən,
Onun da qəlbini min həsrət aldı.
Həjar sevdiyi qadını ilahiləşdirməsə

də, onun qarşısında aciz olduğunu etiraf
edir. Şairin bu etirafı acizanəlikdən deyil,
o, böyük bir gözəlliyin vəsfini qəlbimizdə
canlandırır.

Dilim dodağının vəsfində aciz...
və yaxud
Acizəm yanağın vəsfində aciz...
Şair vəsf etdiyi gözəli sonuncu məqa-

ma qədər vəsf edir ki, bundan o yana
vəsf etməyin qarşısında acizdir.

Şairin lirik şeirlərindəki bədii bənzət-
mələrin bir qismi xalq deyimlərindən
gəlsə də, bu bənzətmələr Həjar qələ-
mində daha orijinal şəkil alır. Bu da
söylənilmiş fikirlərin təkrarı deyil, yeni
deyim tərzi kimi ortaya çıxır.  

Duz səpdi yarama, dodağı duzlu,
Yaralı buz istər, ürəyi buzlu.
Beytin hər iki misrasının birinci

tərəfində işlənən “duz səpdi yarama”,
“Yaralı buz istər” məcazi xalq deyimləri;
ikinci tərəfdə işlədilən dodağı duzlu”,
“Ürəyi buzlu” məcazları ilə yeni məzmun
qazanır. Bu da şairin təxəyyülündən
qopan, yeni məna, məzmun daşıyan
kamil misralardır.

Sevgisiz şair sözü, dil açmayan kör-
pəyə bənzər ki, onu nə anlamaq, nə də
kimlərəsə anlatmaq olur. Məhəbbət
lirikası tanrının insana bəxş etdiyi, insan
üçün ilahi nemət olan sevginin dilidir. 

Bunun əzabları nə qədər çox olsa şair
ilhamına o qədər işıq salar. Bu səbəb-
dəndir ki, Həjar şeiri yenilməzliyi ilə
seçilir.

Uzun illər sürgündə, vətənindən uzaq
yaşayan şairin ürək dili ilə qələmə aldığı
əsərləri hicran ağrısına, onun əzablarına
sinə gərir.  “Əqidəni edam etmək olmaz”
deyən bu bəşəri sənətkar, ölməz söz
ustadı bəşəriy yətin mayası olan sevginin
də edamını mümkünsüz sayır.
Kirpiyin ləşkərin nizamla gəldi,
Könül qarətinə ilhamla gəldi,
Sevindim yarına qəsd eləyirsən
Gözümdən dup-duru bir damla gəldi.

Çox erkən dünyasını dəy-
işən, buna baxmayaraq önəm-
li əsərləri ilə  kürd ədəbiyyatın-
da yeri olan Yunus Rauf  20
fevral 1918-ci ildə Şərqi
Kürdüstanın  Köysancaq
şəhərində dünyaya gəlib.
İbtidai təhsilini Ronyada, orta
məktəbi Həvlerdə bitirən
Yunus Rauf Təhsilini Bağdad
unveristetinin hüquq fakültə -
sində davam etdirmişdir. 

Unveristeti bitirdikdən sonra
İraqın müxtəlif şəhərlərində
ixtisası üzrə çalışan Yunus
Rauf bu dövrdə kürd ədəbiyy-
atı ilə yaxından tanış olur. Hacı
Qədiri Koyi, Bekəs, Pirmerd,
Kurdi və s. kimi önəmli
yazarların yaradıcılığını dərin -
dən mənimsəyən şairin ilk şeiri
1935-ci ildə Dildari təxəllüsü ilə
“Ronabi” dərgisində nəşr edilir. 

O dövrdə Iraqda başlayan
etiraz dalğasına qoşulan
Yunus Rauf Dildari “Hiva” par-
tiyasının yaradılmasında  ya -
xın dan iştirak edir. 1940-cı ildə
təhsilini davam etdirən  Dildari
siyasi fəaliyyətini də geniş -
ləndirir.

Qazi Məhəmmədin rəhbər-
liyi ilə 1946-cı ildə mərkəzi
Mahabbat olmaqla  elan edilən
Kürdüstan Demokratik Respu-
bilikasının dövlət himninin mü -
əllifi olması, Dildarini kürd icti-
mai və siyasi fikirində, eləcə də
ümumdünya kürdləri ara sında
daha sevilən edirdi. 

Bu himn hələ də kürdlər
arasında ulusal marş olaraq
qəbul edilir və hal-hazırda
şimali İraq Kürdüstan Mux-
tariyyatının rəs mi himnidir. 

Ömrünün yarısını kürdlərin
azadlıq ideyalarına həsr edən
və hər cür mübarizə yolunu
sınayan Yunus Rauf Dıldari
ömrünün bahar çağında 1948-
ci ildə 30 yaşında əbədiyyətə
qovuşur. Özündən sonra qalan
ideyaları və əsərləri, xüsusi ilə
haqqında söz açdığımız “Ey
rəqib” marşı onun əbədi yaşar-
lığının əsasını təşkil edir.

Yunus Rauf Dıldari

Səhifəni hazırladı: Nofəl Ədalət

KÜRD ƏDİBLƏRİ HAQQINDA ARAŞDIRMALAR
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Pervin Buldan: Türkiye'nin
batısında AKP-MHP ittifakını ger-
iletecek her türlü taktik konuları
gündeme alıp yarınki PM toplan-
tımızda son kararımızı verip
kamuoyuyla paylaşacağız. Bundan
sonra kazanmak için yola çıka-
cağız "Ya me ye!" diye yola çıka-
cağız.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin
Buldan, partisinin Kadın Meclisi
toplantısının açılışında gündeme
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
31 Mart yerel seçiminde batı
illerinde nasıl bir tutum izleyecek-
lerine yarın karar vereceklerini
açıklayan Buldan’ın açıklamaların-
da Türkiye'nin batı illerine yönelik
kararın yarın verileceği öne çıktı:

Son karar yarın
"Türkiye’nin batısında da AKP-

MHP ittifakını geriletecek her türlü
taktik konuları gündeme alıp yarın-
ki PM toplantımızda son kararımızı
verip kamuoyuyla paylaşacağız.
Bundan sonra kazanmak için yola

çıkacağız “Ya me ye!” diye yola
çıkacağız. ‘Bizimdir’ diyeceğiz.
Bütün güzellikler bizim olacak.
Dereler, topraklar, denizler, kentler,
her yer bizim olacak."

Açlık grevleri sürecek
"Öncelikli işimiz yürürlükte olan

tecridi kırmaktır. Arkadaşlarımız
bedenlerini açlık grevine yatır-
mışsa bizim yapacağımız şey
onların direnişini yükseltmektir.

Bugün Leyla Güven’in 80. günü.
Selma Irmak, Sebahat Tuncel
arkadaşlarımız da açlık grevinde.
Aysel Tuğluk 10 günlük açlık grevi-
ni bitirmek üzere. Bundan sonra da
arkadaşlarımız, açlık grevini
yürüten arkadaşlarımıza destek
amaçlı açlık grevlerini sürdürecek-
ler. Biz Sayın Öcalan üzerindeki
tecridin bir an önce kaldırılmasını
istiyoruz."                 Nerina Azad

Gösterime sunulacak filmler.
1- Dil Leyla
2- Kilomètre Zèro
3- Zagros
4- Zer
5- My Sweet Pepper Land
6- Yol- The Full Version
7- Der Junge Siyar
Yol filmin yapımcılarından biri

olan Donat F. Keusch film gösteri-
minden önce yapacağı konuşmada
Yol’un meydana gelişi, Yılmaz
Güney ile nasıl tanıştıklarını dile
getirecek.

35 yıldan beri Altın palmiye
ödüllü “Yol“ filmi -1982- hemen
hemen dünyanın her bölgesinde
sinema seyircilerini
hareketlendirmektedir.

Restoresi yapılan Yol filminin ful
hali senaryonun tüm içeriğini
göstermekte ki senaryosunu Yıl-
maz Güney hapisteyken yazmıştı.
Film büyük Kürt ve Türk oyuncusu,
yazarı, senaristi ve yapımcısı Yıl-
maz Güney’in sağlığında bi ti re me -

di ği, ama son yıllarda kimilerince
film materyallerinin kaybolduğu
demelerine rağmen kararlı bir şek-
ilde yapılan çalışmalar sonucunda
filmin ful hali dijitalleştirilerek
tamamlanarak Yılmaz Güney’in 80.
Doğum gününde 2017 de Cannes
de gösterime sunuldu.

Ayrıca Donat F. Keusch filmin
yapımcılarından biri olarak Yılmaz
Güney’in Isparta hapishanesinden
ve ailesinin yurtdışına çıkışlarında
yardımcı olmuştur.

Münih KOMKAR tarafından
başlatılan çalışmalarlarla bu yılki
sinema günlerine tüm Münih’te
yaşayan Kürdistanlılar davetlidir.

Kürt filimleri haftası Münih’in
ünlü kültür merkezi Gasteig’da
gerçekleşecek.

Ort
Gasteig, Carl-Amery-Saal
Rosenheimer Straße 5
81667 München
Film saatlerine Genel Bakış.
Çarş.18:00 Dil Leyla. Belgesel

film
Süre 71 dakika.
20:00 Zagros. Drama film
Süre 102 dakika.
Perş.18:00 My Swett Pepper
Land. Drama/Komedi
Süre 95 dakika
20:00 Der Junge Siyar.
Drama film
Süre 105 dakika
Cuma.18:00 Kilomètre Zèro.
Drama/savaş filmi
Süre 95 dakika
20:00 Zer. Drama film
Süre 113 dakika
Cmrt.15:00 Der Junge Siyar
Drama film.Süre 105 dakika
18:00 Yol-The Full Version
Drama film. Süre 112
20:30 Dil Leyla.Belgesel
Süre 71 dakika
Pzar. 11:00 Kilomètre Zèro.
Drama/savaş filmi
Süre 95 dakika
13:00 Zagros. Drama film
Süre 102 dakika.
15:00 My Swett Pepper
Land. Drama/Komedi
Süre 95 dakika
17:00 Yol filmin yapımcılarından

biri olan Donat F. Keusch film gös-
teriminden önce yapacağı konuş-
mada Yol’un meydana gelişi, Yıl-
maz Güney ile nasıl tanıştıklarını
dile getirecek .

18:30 Yol-The Full Version
Drama film. Süre 112
21:00 Zer. Drama film
Süre 113 dakika
KOMKAR MÜNİH

HDP Antalya İl Örgütü, Serik İlçesine bağlı Çakallık
Mahallesi’nde 291 Kürt seçmenin kaydının silindiğini
belirtip, seçim kuruluna itirazda bulunduklarını aktardı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya İl
Örgütü, Serik İlçesine bağlı Çakallık Mahallesi’nde
291 Kürt seçmenin kaydının silindiğini belirtip,  olayla
ilgili Antalya İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunduklarını
aktardı. HDP Antalya İl Örgütü, HDP Antalya Mil-
letvekili Kemal Bülbül’ün katılımıyla il binalarında olay-
la tepki gösterdi. Yerel seçimlere sayılı günler kala
seçim hile ve üsülsüzlerin başladığını aktaran HDP
Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Kürdistan’da
olmayan binalara, ahırlara ve polis evlerine seçmen
yazdığını ancak Batı ise Kürt seçmenlerin kayıtlarının
silindiğini vurguladı. Serik İlçesine bağlı Çakallık

Mahallesi’nde 291 Kürt seçmenin kaydının silindiğini
aktaran Bülbül, konuyla ilgili Antalya İl Seçim Kurulu
itirazda bulunduklarını aktarıp, seçim hilelerine karşı
mücadele edeceklerini kaydetti.           rupelanu.com

Z e b a r i :  B i r l i k  d ı s ı n d a  
başka bir seçeneğimiz yok

KDP heyetinin Değişim Hareketi (Goran) ile gerçek-
leştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklamalar-
da bulunan KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Kürdis-
tan Yurtseverler Birliği (YNK) ve Goran ile esas sorunlar

üzerine karşılıklı bir anlayışın söz konusu olduğunu
belirtti.

Goran ile bugün gerçekleştirdikleri toplantıda iki
teknik heyetin kurulduğunu kaydeden Zebari, “Heyetler-
den biri, kurulacak kabinenin plan ve programıyla
ilgilenecek. Diğer heyet de, hükümette yer alacakların
görevlerini belirleyecek. Toplantımız başarılı geçti” dedi.

Seçimlerin ardından uzun bir zaman geçtiğini vurgu-
layan Zebari, “Dün Süleymaniye’de YNK’li kardeşlerle
gerçekleştirdiğimiz toplantıda da hükümetin kurul-
masının ertelenmesinin hiçbir kesimin yararına
olmadığı, hükümetin bir an önce kurulması gerektiği
ifade edildi” ifadelerini kullandı.

Zebari,''YNK ile öncelikli sorunlar, siyasi görevler ve
hükümet programı konusunda karşılıklı bir anlayış
geliştirdik. Görüşmeler devam edecek. Çünkü birlikte
hükümet kurmak dışında hiçbir seçeneğimiz yok” diye
konuştu. Nerina Azad

Haseke 'de  ABD ve  YPG 
konvoyuna intihar saldırısı

Rojava’nın Haseke kentinde, YPG ile ABD'nin ortak
askeri konvoyuna düzenlenen intihar saldırısı düzenlen-
di. İngiltere Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi
(SOHR), Suriye'nin Haseke kentinde devriye halindeki
ABD ve YPG konvoyuna, 'Dur' ihtarına uymayan bomba
yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 8 DSG
savaşçısı yaşamını yitirdi, iki ABD askeri de yaralandı.
Saldırı sebebiyle bazı araçlar hasar gördü. Saldırının
Habur Çayı yakınlarında gerçekleştirildiği belirtildi.

Gözlemevi haberinde Haseke'nin güney kırsalında
hareket halinde olan ABD özel kuvvetler konvoyu ile
konvoya eşlik eden Suriye Demokratik Güçleri'ne ait bir
escortun geçişi sırasında, can kaybıyla sonuçlanan
büyük bir patlama meydana geldi.

Görgü kaynakları saldırının bir intihar bombacısının
kullandığı bombalı araç ile gerçekleştiğini ve bölgeyi
korumak için devriye görevinde bulunan DSG
savaşçılarının hedef alındığını dile getirdiler.

Gözlemevi ve AFP haber ajansı saldırıda iki ABD
askerinin yaralandığını, en az 5 DSG savaşçısının hay-
atını kaybettiğini dile getirirken, Kürt askeri kaynaklar ise 8
DSG savaşçısının hayatını kaybettiğini bildirdiler. Söz
konusu saldırı, Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den
çekme kararının ardındanABD askerlerini hedef alan, son
bir hafta içindeki ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti. 5 gün
önce Menbiç'te bir restoranda gerçekleşen ilk bombalı
saldırıda yemek yiyen 4 ABD askeri, kendilerine eşlik eden
5 yerel savaşçı ile 10 sivil yaşamını kaybetti. Nerina Azad

HDP'nin Türkiye'nin batı illeri politikası yarın açıklanacak

5.Münih Kürt Filim haftası etkinliği 06-10
Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek

Antalya’da 291 Kürt seçmenin kaydı silindi



H A K - PA R  B i n g ö l ' ü n  G E N Ç  v e  
SOLHAN ilçelerinin atamaları yapıldı

GENÇ ilçe başkanlığına;Sait Sarı.
Yönetim Kurulu üyeliklerine: Ahmet Erdoğan, İhsan

Alındık, Aydın Alındık, Canan Serin atandılar.
SOLHAN İlçe başkanlığına; Cahit Demir,
Yönetim kurulu üyeliklerine: Hüsamettin Oğrak,

M.Sait Oğrak, Bahri Baydaş, Emin Barasi atandılar.
Hak ve Özgürlükler Partisi HAK-PAR Basın Bürosu

Türkiye’ye ait üsse giren halk, 
askeri  araçlar ı  ateşe verdi

Türkiye’nin Federal Kürdistan Bölgesi’nin Duhok
kentinde yer alan askeri üssüne giren yerel halk, çadır-
ları ve askeri araçları ateşe verdi. Federal Kürdistan Böl-
gesi’nin Duhok kentine bağlı Şeladizê kasabasında yer
alan Türkiye’ye ait Sirê Askeri Üssü, TSK’nın bölgeye
yönelik düzenlediği hava saldırıları nedeniyle protesto-
ların hedefi oldu. Türkiye’nin hava saldırılarını gerçek-
leştirdikleri kalabalık bir yürüyüşle protesto eden yerel
halk, yürüyüşün ardından Türkiye’ye ait askeri üsse
yöneldi. Askeri üssün etrafından telleri aşarak içeri giren
bölge halkının, buradaki seyyar çadırlar ile birlikte kimi
askeri araçları ateşe verdiği bildirildi.

Bölgeden yansıyan fotoğraflarda da askeri üssü
içinde giren kişilerin askeri araçları ateşe verdiği ve tan-
kların üzerine çıkarak tepkilerini gösterdikleri görülüyor.
Attıkları sloganlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a yönelik tepkilerini gösteren yerel halk, Türk
askeri üslerinin bölgeden çıkarılmasını istedi.

Rojnews’te yer alan habere göre ise, karargahtaki 2
Türk askeri protestocular tarafından yakalanıp,
peşmerge güçlerine teslim edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Rojnews, olaylardan sonra Türk askerlerinin açtığı

ateş sonucu 13 yaşındaki Hisên Rêkani isimli çocuğun
yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını yazdı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yaşanan olaya dair

yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Irak kuzeyinde yer
alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasy-
onu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda
kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili
gerekli tedbirler alınmaktadır” denildi.

HALK BÖLGEDEN AYRILDI
Halkın saldırılara tepkisi sürerken, savaş uçaklarının

Amediyê kırsalını ve Türk askeri üslerinin bulunduğu çevreyi
bombaladığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre yerel halk üssü
Federe Kürdistan Bölgesi hükümeti güçlerine teslim ederek
bölgeden ayrıldı.(Mezopotamya Ajansı)          jiyanhaber.net

150 IŞİD'li daha DSG'ye teslim oldu
Çoğunluğu yabancı uyruklu olan 150 IŞİD’linin

YPG’nin omurgasını oluşturduğu DSG’ye teslim olduğu

iddia edildi. Halk Savunma Birlikleri’ne (YPG) yakın kay-
naklar, Suriye’nin Deyrezor kentinde bulunan El Suse ve
Meraşide köyünde 150 IŞİD’linin Demokratik Suriye
Güçleri’ne (DSG) teslim olduğunu ileri sürdü.

Teslim olan IŞİD’lilerin çoğunun yabancı uyruklu
olduğu belirtildi. DSG geçtiğimiz gün, IŞİD’le
mücadelede uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle
düzenlediği operasyonda Deyrezor’un Süse beldesinde
kontrolü sağlamıştı. Suse kasabasında kontrolün
sağlanmasının ardından aralarında Fransız, İngiliz, Hint
ve Pakistanlıların da olduğu 60 IŞİD’linin teslim olduğu
açıklanmıştı. Nerina Azad
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HDP Belediye Eşbaşkan Aday-
larının tanıtımının gerçekleştiği halk
buluşmasını coşkuyla karşılayan
Batmanlılar, 80 gündür tecride karşı
açlık grevinde olan Leyla Güven ve
Arkadaşlarını selamladı.

Halkların Demokratik Partisi
(HDP) tarafından 31 Mart Yerel
Seçimlerinde aday gösterilen
belediye eşbaşkan adaylarının
açıklanmasının ardından, birçok

ilde adaylar halk buluşmaları ile
yurttaşlarla bir araya gelmeye
başladı. Batman’da da il ve ilçe
belediye eşbaşkanları “Kendimizi
de kentimizi de bizler yöneteceğiz”
şiarıyla Diyarbakır Yolu Sipan Petrol
önünda saat 12.00’da yurttaşlarla
bir araya geldi. Buluşmaya HDP
Batman Milletvekilleri Ayşe Acar
Başaran, Necdet İpekyüz, M.Rüştü
Tiryaki, Feleknaz Uca’nın yanısıra
Barış Anneleri, TJA Aktivisti Kadın-
lar, emek ve demokrasi örgütlerinin
temsilcileri katıldı.Yurttaşlar aday-
ları alkışlarla karşılarken ardından
ise kentin milletvekilleri, il ve ilçe
eşbaşkan adayları da seçim oto-
büsünün üzerinde şehir turu atarak
konvoy eşliğinde halkı selamladı.
Yurttaşlar ise zafer işaretleri ve
alkışlarla karşılık verdi.

YURTTAŞLAR, ADAYLARI
HALAYLARLA KARŞILADI
Buluşmanın yapıldığı 16 Mayıs

Stadyumu alanında çok sayıda kol-
luk kuvvetinin bulunması dikkat

çekerken, adayların alana girme-
siyle birlikte yurttaşlar zılgıtlar,
halaylar ve HDP bayraklarıyla aday-
ları karşıladı. Adaylar ise yurttaşları
selamladı. Buluşma boyunca yurt-
taşlar “Biji bexwedana zindana” slo-
ganları ile tecride karşı DTK
Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Mil-
letvekili Leyla Güven ve tutukluların
cezaevinde başlattığı açlık grevini
selamladı. Ardından ise Adaylar,

kentin vekilleri ve HDP yöneticiler
yurttaşlarla birlikte HDP’nin seçim
şarkısı olan “Ya Me Ye” şarkısı
eşliğinde halaya durdu. Çocukların
ve yöresel kıyafetlerle buluşmaya
katılan kadınların coşkusu ise
dikkat çekerken, adayların halkı
selamlamasına karşı yurttaşlar ise
“Batman sizinle gurur duyuyor” diy-
erek destek verdi.

LEYLA GÜVEN VE
ARKADAŞLARININ EYLEMİ

SELAMLANDI
Buluşmada ilk olarak konuşan

HDP Batman İl Eşbaşkanı Berivan
Helen Işık, Leyla Güven’in eylemini
selamladıklarını dile getirirken, 31
Mart’ta Batman’da direnişle çıka-
caklarının altını çizdi. Işık’ın ardın-
dan DBP Batman İl Eşbaşkanları da
halkı selamladı. Yapılan selamla-
maların ardından HDP Batman Mil-
letvekili Ayşe Acar Başaran konuştu.

Başaran’da ilk olarak
Demokratik Toplum Kongresi (DTK)
ve Halkların Demokratik Partisi

(HDP) Hakkari Milletvekili Leyla
Güven ve arkadaşlarının eylemini
selamlarken, PKK Lideri Abdullah
Öcalan üzerindeki tecride dikkat
çekti. Başaran ardından sadece
Batman değil, batmanın tüm
ilçelerinde el konulan belediyeleri
geri alacaklarını ifade etti.

‘İLK ÇALIŞMALARIMIZ KAP-
ATILAN KURUMLARIMIZI AKTİ-

FLEŞTİRMEK’
Başaran’ın ardından ise Batman

Belediye Eşbaşkan Adayı Songül
Korkmaz söz aldı. Korkmaz “Jın
jiyan azadi” sloganları eşliğinde
yurttaşları selamladı. Korkmaz,
“Leyla Güven bin selam sana”
derken, yurttaşlar ise “Leyla Güven
onurumuzdur” diyerek destek verdi.
Korkmaz, Batman Beldiyesine
atanan kayyumla birlikte kadın
iradesini yok saymaya yönelik poli-
tikalar içerisinde olduğunu hatır-
latarak, 31 Mart’tan sonra göreve
geldiklerimde ilk projeleri ve çalış-
malarının da kapatılan kadın
kurumlarını aktifleştirip zengin-
leştirmek olduğunu belirtti.

Korkmaz son olarak ise
“Belediye halkın evidir. Biz de bu
halkın hizmetindeyiz” diyerek 31
Mart için güçlü şekilde çalışma
yürüteceklerini dile getirdi.

‘HALKIMIZ İRADESİNİ GASP
EDENLERE HESABI SANDIKTA

SORACAK’
Ardından konuşan Batman

Belediye Eşbaşkan adaylarından
Sabri Özdemir ise halkın oylarıyla
seçilerek göreve geldiklerini ancak
görevden uzaklaştırıldıklarını hatır-
latırken, yurttaşlar ise “Batman
seninle gurur duyuyor” dedi.
Özdemir, Batman halkının baskılar
ve iradelerine yönelik saldırılar
karşısında hesabını sandıkta vere-
ceğini vurguladı. Özdemir, halkın
iradesine layık olacaklarını belirterek
son olarak şunları söyledi: “Şunun
sözünü veriyoruz size; dürüst ola-
cağız, şeffaf olacağız, kendimizi de
kentimizi de halkımızla birlikte tekrar
yöneteceğiz.”           jiyanhaber.net

“Kayıplar bulunsun failler
yargılansın” eylemlerinin 426’ncı
haftasında adalet arayışlarını
sürdüren Batmandaki kayıp yakın-
ları, haftalar sonra kendilerine
yasaklanan Gülistan Caddesi İnsan
Hakları anıtı önünde bir araya geldi.
Bu haftaki buluşmada 24 yıl önce
kaybedilen ve kendisinden bir daha
haber alınamayan Mehmet Şirin
Maltu’nun akıbetini sordular.

Batman Valiliği’nin yasağına
rağmen İnsan Hakları Derneği (İHD)
Batman Şubesi ile birlikte her
Cumartesi günü İHD Batman Şube
binasında bir araya gelen Batman’-
daki kayıp yakınları,  405’inci haf-
tadan beri kendilerine yasaklı olan
Gülistan Caddesi İnsan Hakları anıtı
önünde bir araya geldi. Kayıp yakın-
ları her hafta olduğu gibi bu hafta da
kaybedilen yakınlarının fotoğrafını
taşıdı. Ardından İHD Batman Şube
Yöneticisi Abdurrezak Kapmaz bu
haftanın basın açıklamasını okudu.

MEHMET ŞİRİN MALTU’NUN
AKIBETİ SORULDU

Kapmaz, 1995 yılında kaybedilen
Mehmet Şirin Maltu’un akıbetini

sorarak, kaybedilmesiyle ilgili şu bilgi-
leri paylaştı: “Ocak 1995 tarihinde
askerler, korucular ve özel timler
tarafından iki askeri panzer eşliğinde

Kozluk ilçesine bağlı Zediya mezrası-
na gece saatlerinde baskın düzen-
lenir. Bu baskında Mehmet Şirin
Maltu gözaltına alınır. Ailesine, ertesi
gün PKK sığınaklarını ve silahlarının
göstermesi gerekçesi ile köye
getirdiklerinde kendisine işkence
yapıldığını bundan dolayı ayakta
duramayacak durumda olduğunu,

hiçbir sığınak gösteremediğini ve
PKK ile ilgisinin olmadığını söyler.
Aynı gün tekrar karakola götürülür.
Ailesi götürülürken (Cengiz adlı)

Bekirhan Jandarma Karakol Komu-
tanı ve Kozluk Jandarma Bölük
Komutanı olay yerinde olduğunu
belirtir. Daha sonra M. Şirin Maltu’dan
bir daha haber alınamaz. Ailesinin
yetkili makamlara yaptığı başvurular-
dan bir sonuç alınamaz.” Açıklama,
beş dakikalık oturma eyleminin ardın-
dan son buldu.  jiyanhaber.net

HDP, Batman’da Adaylarını tanıttı: Leyla
Güven ve Arkadaşlarının eylemi selamlandı

Kayıp yakınlar ı ,  haftalar  sonra kendi ler ine 
yasaklanan Gülistan Caddesi’nde bir araya geldiler
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Bugün, yakın Kürt tarihinde
önemli bir sayfa olan Mahabat
Kürt Cumhuriyeti’nin 73.kuruluş
yıldönümü.

Qadı Muhammet ve arka -
daşları tarafından 22 Ocak
1946"da Doğu Kürdistan’ın
Mahabat kentinin Çarçıra mey-
danında ilan edilen cumhu riyet’in
ömrü kısa olsa da, Kürt halkının
özgürlük mücadelesine büyük bir
ivme kazandırmış, daha sonra ki
görkemli müca delelere zemin
teşkil etmiştir.

Mahabat’ı işgal ederek
Cumhuriyeti yıkan İran ordusu,
31 Mart 1947 tarihinde İlk Kürt
Cumhurbaşkanı Qazi Muham -
med’i, başbakan Hacı Baba
Şeyh ve savunma bakanı Mu -
ham med Hüseyinhan Seyfi
Kadı’yı idam etti.

Kürtler bugünü Kürdistan
şehitleri günü olarak anmaktadır-
lar.

Qazi Muhammed, Kürt cum -
 huriyetinin bayrağını, cum hu ri -
yetin askeri güçlerinin ko mu tanı
Mela Mustafa Bar za ni’ye teslim
etti.

HAK-PAR olarak, Qazi
Muhammed ve arkadaşları şah-
sında, halkımızın haklı ve meşru
özgürlük mücadelesinde yaşam-
larını feda edenleri bir kez daha
rahmetle anıyoruz.

Qazi Muhammed’in vasiyeti
Bağışlayan ve Yüce Allah"ın

adıyla / Binavê Xwedayê Dilovan
û Mîhrîban.

Ey Kürd halkı!
Değerli kardeşlerim!

Zulüm ve baskı gören halkım!
Ben ömrümün son saatlerini

yaşıyorum. Allah aşkına artık bir-
birinize düşmanlık etmeyin, sırt
sırta verin, zorba düşmana ve
zalimlere karşı durun. Kendinizi
düşmana bedava satmayın.

Kürt halkının düşmanları çok-
tur, zorba ve acımasızdırlar. Her
halkın, ulusun başarı sembolü,
birliktir, işbirliği ve dayanışmadır.
Birliğini sağlamayan, uyumu
olmayan her halk, her zaman
düşmanın baskısına maruz kalır,
ezilir. Kürtlerin, yeryüzünde
yaşayan öteki halklardan eksik
bir yanı yoktur. Hatta siz
yiğitliğinizle, fedakârlığınızla,
baskıdan kurtulan halklardan
daha ileridesiniz. Düşman, işinin
gerektiği kadarıyla sizi ister ve işi
bittikten sonra size hiç acımaz,
sizi hiç affetmez. Düşmanlarının
baskısından kurtulan halklar da
sizin gibiydiler, ama onlar kurtu-
luş için birliklerini sağlamışlardı.
Yeryüzündeki tüm halklar gibi
artık siz de ezilmeyin. Birlik olur-
sanız, birbirinizi kıskanmazsanız,
kendinizi düşmana satmazsanız,
siz de kurtulursunuz.

Kardeşlerim,
Artık düşmanlarınıza aldan-

mayın, Kürtlerin düşmanları
hangi ulustan ve guruptan

olurlarsa olsunlar, düşman-
larımızdırlar, merhametsizdirler,
vicdansızdırlar, size acımazlar.
Sizi birbirinize kırdırırlar, yalan
dolanlarla, para-pulla sizi karşı
karşıya getirirler. Kürt halkının
düşmanları içinde en zalimi, en
mel"unu, en Tanrı tanımazı, en
acımasızı Acem (İran)"dır. (İran)
Kürtlere yönelik her türlü suçu
işlemekten geri kalmaz, tüm tari-
hi boyunca Kürtlere düşman
olmuş, kin gütmüştür, gütmekte-
dir. İsmail Ağa"yı (Simko),
kardeşi Cevher Ağa"yı,
Mengur"lu Hamza Ağa"yı ve
daha nicelerini, Kuran"a yemin
ederek kandırdılar, kalleşçe
öldürdüler. Onlar, Acemlerin
kendilerine iyi davranılacağına
dair Kuran üzerine ettiği yemine

safça inandılar. Bugüne kadar
olan tarih boyunca hiç kimse,
Acemlerin sözlerine sadık kaldık-
larını, Kürtlere verdikleri sözü
tutup vaatlerini yerine getirdikleri-
ni görmemiştir. Küçük bir
kardeşiniz olarak size diyorum ki,
Allah aşkına, birbirinizi tutun, bir-
birinize destek olun. Emin olun
ki, eğer Acem size bal veriyorsa
mutlaka içine zehir katmıştır.
Acemlerin yalan vaatlerine, söz-
lerine kanmayın, eğer Kurana
bin kez el basıp söz verse de
amacı sizi kandırmaktır, hile yap-
maktır. Ben ömrümün son saat-
lerini yaşıyorum. Diyorum ki size
doğru yolu göstermek için elim-
den gelen her şeyi yaptım, canla
başla mücadele ettim, bu uğurda
gevşek davranmadım. Şimdi de
size diyorum ki artık Acemlere
inanmayın, onların Kuran"a el
basarak verdikleri söze inan-
mayın. Size nasihat ediyorum ki
yüce Allah aşkına vaatlere artık
kanmayın. Çünkü onlar ne
Allah"ı tanıyorlar, ne peygam-
bere, ne kıyamet gününe, ne
Allah huzurunda hesap vermeye
inanıyorlar. Onların nezdinde,
Müslümanda olsanız, Kürt
olduğunuz için suçlusunuz,
onların düşmanısınız, malınız
onlara helaldir.

Benim verdiğim söz "Sizi kötü
kalpli düşmanın eline bırakıp
gitme" değildi. Ben geçmişimizi

ve Acemlerin söz vererek, hileyle
kandırıp yakaladığı, öldürdüğü
büyüklerimizi çok düşündüm.
Onlar her zaman aklımdaydılar
ve ben hiç bir zaman Acemlere
güvenmedim. Ama onlar buraya
(Ma habad) dönmeden önce, yol-
ladıkları mektuplarla, elçi olarak
gönderdiği ünlü Kürt ve Farslarla,
Acem devletinin, Şah"ın ken-
disinin kötü amaçları olmadığına,
Kürdistan"da bir tek damla kan
akıtmayacaklarına dair söz
verdiler. Onların verdikleri sözün
neticesini şimdi siz kendi göz-
lerinizle görüyorsunuz. Eğer
aşiret reislerinin ihaneti olmasay-
dı, onlar kendilerini Acem
hükümetine satmasaydılar, bun-
lar da bizim ve Cumhuriyetimizin
başına gel mez di.

Sizlere nasihatim, vasiyetim
odur ki; çocuklarınızı okutun.
Eğitim dışında, bizim diğer halk-
lardan hiç bir eksiğimiz yoktur.
Halklar kervanından kopmamak
için okuyun, okumak düşmana
karşı en etkili silahtır.

Emin olun, bilin ki, eğer uyu-
munuz, birliğiniz, eğitiminiz
iyiyse, düşmana karşı zafer
kazanırsınız. Benim, kardeşimin
ve amcaoğullarımın öldürülmesi,
gözünüzü korkutmasın. Amaç -
larımıza ulaşana kadar daha
bizim gibi birçok kişi, bu yolda
öleceklerdir. Eminim ki bizden
sonra da başka kişiler riyakârca
aldatı larak ortadan kaldırılacaktır.

Eminim ki bizden sonra
birçok kişi, bizden yetenekli ve
bilinçli de olsalar, Acemlerin kur-
duğu tuzağa düşecekler. Ama
umut ederim ki bizim ölmemiz,
bağrı yanık Kürtlere, ibret olur,
ders alırlar.

Size bir diğer vasiyetim de
şudur: Halkın mutluluğunu, iyiliği-
ni isteyin. Halk sizin yardımcınız
olursa, eminim ki siz de Allah"ın
yardımıyla başarıya ulaşırsınız.
"Sen niye başarıya ulaşamadın"
diyebilirsiniz. Cevap olarak diyo-
rum ki, "Vallahi ben başarılı
oldum. Ben halkın ve vatanın
uğruna malımı, canımı veriyo-
rum. Bundan daha büyük bir
başarı, nimet olur mu?" İnanın ki
ben her zaman Allah"ın, onun

resulü, halkım ve vatanın huzu-
runa yüz akıyla çıkacak bir
ölümü istedim. Bu, benim için bir
zaferdir.

Sevdiklerim,
Kurdistan tüm Kürtlerin evidir.

Her evde, ev sakinlerine bildikleri
iş verilir. Artık ötekilerin kıskanma
hakkı yoktur. Kurdistan da böyle-
si bir evdir. Eğer siz birisinin bu
evde çalışabileceğini biliyor-
sanız, bırakın çalışsın.

Onun işine taş koymak olmaz
artık. Sizden birisinin omuzların-
da büyük sorumluluklar olmasın-
dan, yerine getireceği, sorumlu-
luk duyacağı bilinenlerin payına
büyük işler düşmesinden ve
onun da bu işleri yapmasından
üzüntü duymak olmaz. Emin ol ki
Kürt kardeşin kindar düşmandan

daha iyidir. Eğer omuzlarımda
büyük sorumluluk olmasaydı,
ben bugün darağacı altında
olmayacaktım. Birbirinize karşı
tamahkar olmayın. Bizim emirler-
imizi yerine getirmeyenler,
sadece emirleri yerine
getirmemekle kalmıyorlardı, bize
tam bir düşman gibi davranıyor-
lardı. Şimdi onlar çocukları
arasında ve derin uykudalar. Biz
kendimizi halkın hizmetçisi
olarak gördüğümüz için, halka
hizmet ettiğimiz için darağacının
altındayız ve ben son saatlerimi
vasiyetimi yazarak geçiriyorum.
Eğer omuzlarımda büyük bir
sorumluluk olmasaydı, ben de
çocuklarımın arasında, derin
uykuda olurdum. Oysa ben şu
anda ölümünden sonra yap-
manız gerekenler konusunda
nasihatlerimi yazıyorum. Ve emi-
nim ki eğer sizden biri benim
sorumluluğumu almış olsaydı,
şimdi o darağacı altında olacaktı.
Allah"ın rızasını almak için,
halkının hizmetkârı olan bir Kürt
olarak, omuzlarımdaki sorumlu-
luk gereği aşağıdaki nasihatleri
ediyorum. Umud ederim ki, şu
andan itibaren dersler çıkarır,
nasihatlerime uyarsınız, Allah"ın
yardımıyla düşmana karşı zafer
kazanırsınız.

1- Allah"a, peygambere
(Allah"ın selamı üstüne olsun) ve
Allah"ın yanında olan her şeye

inanın, iman edin, dini vecibeleri
yerine getirmede güçlü olun.

2- Aranızdaki birlik ve uyumu
koruyun, birbirinize kötülük yap-
mayın, özellikle sorumluluk ve
hizmet alanında tamahkar
olmayın.

3- Düşmanın sizi aldatma-
ması için, eğitim seviyenizi yük-
seltin.

4- Düşmana özellikle Aceme
inanmayın. Çünkü Acem birkaç
açıdan sizin düşmanınızdır.
Dininizin, ülkenizin, halkınızın
düşmanıdır. Tarih ispat etmiştir ki
Kürtler aleyhine sürekli bahane
aramıştır. En küçük suçlarda
dahi Kürtleri öldürüyorlar,
Kürtlere karşı her türlü suçu işle-
mekten geri kalmıyorlar.

5- Bu dünyada, birkaç günlük
ve önemsiz bir bir yaşam uğruna
kendinizi düşmana satmayın,
çünkü düşman düşmandır, düş-
mana güvenilmez.

6- Birbirinize, siyasi, maddi,
manevi ve namus alanlarında
ihanet etmeyin. Çünkü hain,
Allah"ın, insanların huzurunda
suçludur, ihanet döner haini
vurur.

7- Eğer sizden birisi, ihanet
etmeden işini yapıyorsa, kendi-
sine yardımcı olun, kıskançlık ve
tamah için kendisine karşı dur-
mayın, ya da Allah göstermesin
onun hakkında yabancıların
ajanı olmayın.

8- Bu vasiyetimde cami, has-
tane ve okullar hakkında yazdık-
larımın yerine getirilmesini talep
edin, bunlardan yararlanın.

9- Diğer halklar gibi baskı ve
zulümden kurtulmak için
mücadele etmekten geri dur-
mayın. Dünya malı önemli
değildir. Eğer vatanınız varsa,
özgür ve serbestseniz, o zaman
her şeyiniz var demektir, malınız,
mülkünüz, devletiniz, ülkeniz,
saygınlığınız da olacaktır.

10- Allah"a olan can borcu
dışında, kimseye borcum
olduğunu zannetmiyorum. Ama
eğer az ya da çok, borçlu
olduğum birisi çıkarsa, ben geriye
çok mal-mülk bıraktım, gidip
varislerimden borcunu istesin.

Birbirinizi tutmadığınız müd-
detçe başarılı olamazsınız. Bir-
birinize zulüm etmeyin. Çünkü
Allah zalimleri çok erken yok
eder. Zulüm ortadan kalkacak,
bu Allah"ın sözüdür, Allah zalim-
den intikam alır.

Bu sözleri kulağınıza küpe
edeceğinizi umud ediyorum.
Allah sizi düşmanlarınız karşısın-
da zafere ulaştırsın.

Sadi"nin buyurduğu gibi:
Amacımız nasihatti, yaptık.
Sizi Allah"a havale ettik,

gidiyoruz.
Halkının ve vatanının hizmet -

çisi Qazî Mihemed.
Hak ve Özgürlükler Partisi

HAK-PAR Basın Bürosu

Qazi Muhammed: “Artık düşmanlarınıza aldanmayın”



PDK: Postên hikûmetê ligor 
xalbendiyê tê dabeşkir in

Endamê Encûmena Serkirdayetiya PDKê Dr.
Aras Heso Mîrxan aşkere kir ku kombûna sêqolî ya
PDKê – Goran û YNKê bi armanca projeyeke
hevbeş aliyan wê birêve biçe. Herwiha da zanîn ku

wê postên hikûmetê jî li gor xalbendiyê bê
dabeşkirin.

Endamê Encûmena Serkirdayetiya PDKê Dr.
Aras Hes Mîrxan derbarê avakirina hikûmeta nû ya
Kurdistanê de ji BasNewsê ra axivî. Mîrxan da zanîn
ku hefteya borî lîjneyên PDK- Goran, PDK – YNKê
lihev civiyabûn û lîjneyên hevbeş hatibûn damezi-
randin. Herwiha di civîna sêqolî jî de wê hewl bê
dayîn projeyeke hevbeş bê danîn.

Heso Mîrxan amaje bi wê yekê jî kir ku ew liser
binemaya xalbendî kar dikin û YNK jî dizane ku ew
rêkeftina berê nema ye. Wê her sê alî liser têgihişt-
inê projeyek hevbeş daynin.

Aras Heso Mîrxan ji BasNewsê ra dupat kir ku wê
PDK, Goran û YNK hikûmetê pêk bînîn. Herwiha wê
bernameya hikûmetê ji aliyê her sê hizban ve bê
danîn û renge piştî danîna hikûmetê ew ligel aliyên
din jî bicivin.      BasNews

Li Başûr serhildana gel: Baregeha 
leşker î  ya  Ti rk  hate  şewi tandin

Welatiyên bajaroka Şeladizê û herêma Dêrelokê,
li dijî êrîş û bombebarên dewleta Tirk a dagirker
herîkin ber baregeha artêş Tirk û ketin baregehên
leşkerî, baregeh dane ber agir.

Hêrsa gelê herêma Behdînan a li dijî bomberan û
êrîşên dewleta Tirk mezin dibe. Piştî bombebarana li
ser Dêralokê û qetilkirina welatiyê sivîl, gelê herêmê
rabû serhildanê.

GEL KETIN BAREGEHA LEŞKERÎ
Li gorî agahiyê pêbawer ên ji herêmê hatin girtin,

welatiyê Şêladizê tevî astengiyên hêzên asayîşê jî
ber bi baregehên artêşa Tirk a li herêmê ve ketine
meşê û piştî baregeh dan berkeviran ketine barege-
hê. Dîsa çavkaniyan anî ziman ku hinek leşker ji
aliyê gel ve hatine destgîrkirin.

AMÛRÊ LEŞKERÎ ŞEWITANDIN
Çavkaniyan agahiya ku tankên artêşa Tirk dane

ber agir jî par ve kir. Her wiha kon û konteynirên li
baregehên leşkerî, dîsa ambûlas û çend wesayît ji
aliyê welatiyan ve hatin şewitandin. Ji ber hêrsa gel
leşker reviyane kişlayên leşkerî û xwepêşandana
gel dewam dike. Gel daxwaz dike ku leşkerên Tirk ji
xaka Başûrê Kurdistanê derbikevin.    anfkurdi.com
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Roja şemî 26.01.2019 li Sela-
heddîn Serok Mesûd Barzanî
pêşwaziya şanda Serokayetiya
Tayîfeya Siryanî Ortodoks li Kurdis-
tan û parêzgeha Nînowa û Iraqê, bi
Serokayetiya Patriyakê Pîroz Mar
Egnatyos Eframî yê dûyem,
Patriyakê Entakya û tevahiya Rojhi-
lat û Serokê Dêra Siryanî Ortodoks li
Cîhanê û şandekî li gel kir ku ji hej-
marek Metranên Dêra Ortodoks
pêkhatibûn. Li hevdîtinê de şanda
mîhvan spasî Serok Barzanî û
Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya li
parastina pêkhatan û Krîstiyanên
Kurdistanê li rojên dijwar de kirin û
pêzanînên xwe ji bo hewandin û
yarmetîdana wan ya li Herêma Kur-
distanê kirin. Her wiha ji bilî balk-
işandina peywendiyên dîrokiyên
Krîstiyanên Kurdistanê û xelkê Kur-
distanê, tekez li ser pêkvejiyan û
çarenûs û paşaroja hevbeşa gelê
Kurdistanê û pêkhatên wê kirin.

Ji aliyê xwe ve Serok Barzanî bi

xêrhatina şanda mîhvanan kir û ron-
ahî xiste li ser wan êş û azarên ku di
dema derbasbûyî de li ser

Krîstiyanan û xelkê Kurdistanê da
hatiye û wê yekê dûpat kir ku Kur-
distan welatê hemûyane û nabê
kesek jî hana Krîstiyanan bide ku

welatê xwe bi cîh bihêlin û niha li qon-
axa dawiya nemana terorê ye,
pêwîste kultûra pêkvejiyan û

birayetiyê kûrtir bibê. Metirsiyên terorê
û hizra tundiyê û her wiha rewşa
siyasî û emniya Sûriye mijareke dinê
vê civînê bû.            rojevakurd.com

Berdevkê fermî yê YNKê navero-
ka civîna polîtburoya YNKê aşkera
kir û hişyarî da çapemeniya ser bi

partiya xwe û bibîranî ku ‘’Hûn ne
çapemeniya opozîsyonê ne, kanala
YNKê ne.’’

Berdevkê fermî û endamê polît-
buroya YNKê Seidî Ehmed Pîre di

civîna çapemeniyê ya îro
26.01.2019ê de, encamên civîna
polîtburoya YNKê aşkera kir û pişte-

vaniya YNKê ya hikûmeteke bihêz
bo herêma Kurdistanê ragehand.

Herwaha got, di civîna xwe de
polîtburoyê, biryara parlamentoya
Iraqê ya derbarê yasaya budceyê

erênî nirxandiye, ku mûçeyê xelkê
û Pêşmerge ji milmilaneya siyasî ya
Hewlêr û Bexdayê derxistiye. Pîre
derbarê pirsa pêkanîna hikûmetê
de jî kir û got, du lijne li gel PDKê ji
bo vê yekê hatine pêkanîn. Li gel
guftûgo kirina rewşa Iraqê û
zarûretên karkirina li gel hikûmeta
Iraqê, li gor girîngî dana bi projeyên
stratejik, bo dîtina xeta kar û ava
kirina zêdetir di sektorên kiştûkalî û
pîşesazî jî yek ji mijarên civîna
çapemeniya Pîre bûn.

Derbarê pirsa peyamnêrekî
kanala ser bi YNKê ya ‘’We daxwaz
kiriye Hewlêr, Kerkûk û Bexda bi yek
paketê danûstan li gel bê kirin? de jî
Seidî Ehmed Pîre bi acizî û tundî
hişyarî da û ragehand: ‘’Na hûn bi
taybet kanalên YNKê, hûn ne
kanalên opozîsyonê ne, hûn
kanalên aliyeke siyasî ne û cudane ji
NRT. Em dibêjin wan babetane bi
hewsengî bila birêve biçin, babeta
Bexda, Kerkûk û hikûmeta herêma
Kurdistanê li gel yek be.’’ BasNews

Li paytexta Swêd Stockholmê,
komek ji jinan ên rêxistinên cuda yên
jinan, bi peyamekê piştgirî dan Leyla
Guven ku 81 roj in di greva birçîbûnê
de ye. Jinan wêneyên Leyla Guven
hildan û nameya ku ji Guven re
nivîsandibûn xwendin.

Jinan diyar kirin, ew têkoşîna
leyla Guven a ji bo demokrasî û
mafên mirovan dişopînin, û destekê
didin wê. Jinan xwestin, tecrîdkirina
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan
bi dawî bibe û destûr bê dayin ku
karibe parêzer û xizmên xwe bibîne.

Jinan bi bîr xistin, Tirkiye
dewleteke faşîst e ku zextê li her
kesên destekê nadin polîtîkaya

Erdogan dike û bi hezaran mûxalîf
girtiye. Her wiha bang li hêz û raya
giştî ya navneteweyî jî hate kirin ku ji
bo qebûlkirina daxwazên Guven û
çalakgerên din ên greva birçîbûnê

bikevin nava liv û tevgerê.
Jinan gotin, "Em dixwazin gir-

tiyên siyasî hemû werin berdan. Em
dixwazin, tecrîdkirina Abdullah
Ocalan bi dawî bibe." anfkurdi.com

Xelkê navçeya Şeladoizê jiber qurbaniyên şerê PKKê
û Tirkiyê xwepêşandan kirin û bi ser baregeha Tirkiyê de

girtin Xelkê Şeladîzê û Dêralokê bo şemezarkirina bordû-
mana Tirkiyê baregehên Tirkiyê dane ber êgir. Xelkê herê-
ma Behdînanê dijî êrîşên Tirkiyê yên ser herama Kurdis-
tanê hêrsa xwe anî ziman. Firokeyên Tirkiyê herêmên
sînorê yên Duhokê bordûman dike. Ligor zanyariyan
xelkê Behdînanê bo şermezarkirina bordûmana Tirkiyê bi
ser baregeha Tirkiyê de girtine û çend tankên Artêşa
Tirkiyê sûtandine.  Ligor zanyariyan leşkerên Tirkiyê bi
awayekî hovana êrîşî xelkê kiriye û  kesekî di encama wê
êrîşê da canê xwe ji dest daye û 10 kes jî birîndar bûne.
Herwiha xelkê bang li berpirsên Herêma Kurdistanê jî kirin
ku rêliber van bordûmanan bigrin.                     BasNews

S e r o k  B a r z a n î  p ê ş w a z i y a  ş a n d a  
Serokayetiya Tayîfeya Siryanî Ortodoks kir

YNK piştevaniya hikûmetekî bihêz dike!

Jinan li Stockholmê piştgirî dan Guven

Xelkê Şeladizê jiber qurbaniyên PKK- Tirkiyê xwepêşandan kirin 
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Serokwezîrê Herêma Kurdistanê
Nêçîrvan Barzanî di civîna ligel
Wezîrê Brîtanyayê bo karubarên

Rojhilata Navîn Bakurî û Afrîqayê
Alstair Burt de ragihand ku çare-
seriya ji bo beşek ji pirsgirêkên li gel
Bexda pêwîstî bi demeke zêdetir

heye. Wezîrê Brîtanya jî got, ku
welatê wî pêbend e bi piştevaniya
xwe ji bo Iraq û Herêma Kurdistanê.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê
Nêçîrvan Barzanî Îro Şemiyê
(26.01.2019) pêşwazî li Wezîrê Brî-
tanyayê bo karubarên Rojhilata

Navîn û Bakurî Afrîqayê Alstair Burt û
şanda pê re kir. Balyozê Birîtanya li
Iraqê û Konsolê Brîtanya li Hewlêrê û
nûnerê Herêma Kurdistanê li Brî-
tanya di civînê de amade bûn.

Di civînê de tevî pêwendiyê Herê-
ma Kurdistanê û Brîtanyayê pirs-
girêkên di navbera Hewlêr û Bex-
dayê de jî hatin gotûbêjkirin. Alstair
Burt di civînê de behsa qurbaniyên
herêma Kurdistanê di şerê li dijî
DAIŞê de kir û ew qurbanî bilind
nirxand û tekez li ser pêbendbûna
Brîtaniya ji piştevaniya Iraqê û Herê-
ma Kurdistanê kir. Bert destxweşî jî li
Herêma Kurdistanê kir ji bo dest-
pêşxeriya diyalogê li gel Bexda ji bo
çareserkirina beşek ji pirsgirêkan.

Nêçîrvan Barzanî di civîna li gel
şanda bilind a Brîtanî de ragihand ku
ew atmosfera di navbera Hewlêr û
Bexda de çêbûye, bûye sedem ku
hinek ji pirsgirêkan çareser bibin û çare-
serkirina beşek ji pirsgirêkan jî pêwîstî
bi demeke zêdetir heye.        KDP.info

Ji bo şermezarkirina tecrîdkirina
Rêberê Gelê Kurd Abdulla Ocalan û
pişgiriya ji bo grevên birçîbûnê yên bi
heman armancê, çalakiyên li Ewro-
payê didomin.

Ji bo şermezarkirina tecrîdkirina

Rêberê Gelê Kurd Abdulla Ocalan û
pişgiriya ji bo grevên birçîbûnê yên bi
heman armancê, çalakiyên li Ewro-
payê didomin.

GRAZ: Kurdistaniyên li bajarê
Graz ê Awûstûryayê, ji bo piştgiriyê
bidin grevên birçîbûnê tevî dostên
xwe daketin qadan. Girseya gel li
Grîesplatzê li hev civiya û ber bi
Haûptplatzê ve meşiya. Di çalakiyê

de belavok hatin belavkirin û
dirûşmên "Artêşa Tirk ji Kurdistanê
bicehime", "Terorîst Erdogan",
"Berxwedan jiyan e" hatin qîrîn.
Hevserokê Navenda Civaka
Demokratîk a Kurd (NCDK) Halîs

Sever li qada çalakiyê axivî û diyar
kir, têkoşîna gelê Kurd li her cihî
berfireh dibe. Di çalakiyê de êrîşa
dewleta Tirk a li dijî gelê Şêladizê jî
hate şermezarkirin û berxwedana gel
hate silavkirin.

LÎVORNO: Kurdistaniyên li
bajarê Lîvorno yê Îtalyayê ji bo balê
bikişînin ser berxwedana greva
birçîbûnê tevî dostên xwe li Vîa

Cavoûrê li hev civiyan. Nûnerê antî-
faşîst çep Antonîo Stetantîl, Alberto
Marî, Dîego Chart û bi navê
Komîteya Kurd Erdal Karabey li
çalakiyê axivîn. Qisekeran diyar kirin,
tecrîdkirina Ocalan sûcekî li dijî
mirovahiyê ye û xwestin, hevdîtina bi
Ocalan re dest pê bike.

HAMBÛRG: Li bajarê Hambûrgê
yê Elmanyayê, li ber Parlamenta
eyaletê mîtîngek hate lidarxistin û
gelek Kurdistanî tevlî bûn. Hevberde-
vka Meclîsa Jinan a Rojbîn Leyla
Kaya diyar kir, daxwazên Leyla
Guven daxwazên gelê Kurd e. Kaya
got, heta ku tecrîdkirina Ocalan
bidome ew ê li qadan bin.

DUSSELDORF: Li bajarê Dussel-
dorfê yê Elmanyayê, bi çalakiyekê
destek ji berxwedêrên greva birçîbûnê
re hate dayin. Tevgera Ciwanên
Şoreşger çalakî li dar xist û bi dax-
uyaniyekê xwedî li daxwazên
çalakgerên greva birçîbûnê derket. Di
daxuyaniyê de hate gotin, heta ku tecrîd
bi dawî bibe wê çalakiyan li dar bixin.

BORDEAÛX: Aktîvîstên Tevgera
Ciwanên Şoreşger li bajarê Bor-
deaûx ê Fransayê li gara trenê ya
Saînt-Jeanê çalakiyek pêk anîn. Di
çalakiyê de belavok hate xwendin û
zimanê Fransî dirûşma "Azadî ji
Ocalan re" hate qîrîn.  anfkurdi.com

Piştî ku li nahiya Şêladizê ya ser
bi qeza Amêdiyê ve xwepêşandanek
ji bo şermezarkirina kuştina
welatiyên sivîl û daxwazkirin ji
Sûpayê Tirkiye û hêzên PKK, ku ji
navçeyên wan dûrkevin û şerê xwe
bibin derveyî navçeyên wan, êdî
xelkê sivîl ê navçeyê nebe qurbanî
hatibû rêkxistin, hejmarek ji
xwepêşanderan arasteya xwepîşan-
danê guhert û çûn e ser binkeyek
serbazî ya Sûpayê Tirkiye û hin
otombêlên serbazî şewitandin. Xelkê
navçeyê li dema xwepêşandanê
daxwaz ji Sûpayê Tirkiye û hêzên
PKK kir, navçeyên wan vala bikin û
meydana şerê xwe ji xelkê sivîl dûr
bikin û êdî xelkê navçeyê nekene
qurbanî wan hevrikiyan.

Çendîn sal in xelkê navçeyên
sînorî yên devera Amêdiyê bi sede-
ma bombebarana balefirên şer ên
Tirkiyê û hebûna PKK rastî rewşeke

xerab bûn e. Ew jî bi sedema şehîd
bûn û brîndarbûna welatiyên sivîl bi

sedema  topbaran û bombebaranên
Tirkiyê û şewitandina rez û baxên
wan. Herweha girtin û revandina
runiştvanên gundên navçeyê ji aliyê
hêzên PKK û bê behirkirina wan, ji
jiyan û dahatê navçeyên xwe.
Nûçegîhanê Kurdistan24 ragihand,
Hêzên Ewlekariyê ji bo kontrolkirina

rewşê û rêgirtin li her tundutîjiyekê, di
hewlên berdewam de ne. 

Ji aliyê xwe ve Wezareta Bere-
vanî ya Tirkiyê bi daxûyaniyekê, êrîşa
ser baregahê xwe bi tundîşermezar
kir û diyar kir: “ Li bakurê Iraqê hem-
berê baregehek me bi handan a PKK
êrîşek hatiye pêkanîn. Zerer gihiştiye
hin alavên me. Beramberî bûyerê
rêgirî hatiye kirin”.    kurdistan24.net

Amerîkayê ji nû ve hêza leşkerî û 
çek şandin Rojavayê Kurdistanê! 

Hevpeymaniya Navdewletî ya bi serokatiya Amerîka bi
sedan leşkerên Amerîkî û 250 barhilgirên çek û pêwîstiyên
leşkerî derbasî Rojavayê Kurdistanê û bakurê Sûriyê kir.

Rewangeha Sûrî ya Mafên Mirovan belav kir, êvara
Pêncşemê, Hevpeymaniya Navdewletî 250 barhilgir çek û
pêwîstiyên leşkerî derbasî balefirgeha leşkerî ya  Kobanê,
Eyn Îsa, Reqa û Tiltemirê kir.

Herwiha tekez kir, bi sedan leşkerên Amerîkî jî di heya-
ma 24 demjimêrên borî de derbasî Rojavayê Kurdistanê û
bakurê Sûriyê bûn.

Li gor hin raportên çapemeniyê jî, Wezareta Berevaniya
Amerîkayê (Pentagon) ragihandiye ku bi armanca piştgiriya
hêzên wan di dema vekişandina ji Sûriyê de, dê hêzeke nû
bişînin wî welatî.  BasNews

4 ' m î n  S a l v e g e r a  
rizgarkirina Kobanê ye

Îro 4'mîn Salvegera rizgarkirina Kobanê ye û roja ku
DAIŞê têkşikiye.. Di rojeke wek îro de ango di 26/1/2015'an
de, nûçeya rizgarkirina Kobanî'ê hat ragihandin û ew pên-

gav ji aliyê Wezîrê berevaniyê yê Kobanê nûnerê YPG`ê di
udaya Operasyonên Hevpeymaniya Navneteweyî de, Polat
Can ve ji PUKmedia`yê re hat ragihandin ragihand ku îro
duşeme 26/1/2015 bajarê Kobanê bi tevahî ji terorîstên
DAIŞ hatew paqij kirinê.

Ismet Şêx Hesen, wezîrê berevanî yê Kobanê bi taybet
ji PUKmedia`yê re ragihand: Yekîneyên Parastina Gel YPG
bi piştevaniya bombardumanên hêzên pêşmerge ên Kur-
distanê karîn bajarê Kobanê ji terorîstên DAIŞ paqij bikin.

Her weha nûnerê YPG`ê di udaya Operasyonên
Hevpeymaniya Navneteweyî de, Polat Can jî bi riya dax-
uyaniya taybe ji PUKmedia'yê re dabû ragihandin û li gelê
kurd û Kurdistanê pîroz kiribû ku êdî DAIŞ li bajarê Kobanê
têkşikî û hat pakkirin.. PUKmedia

Lîwa Ezîz Weysî: PKK bi 
fermana Tirkiyê derbasî 
başûrê Kurdistanê bû ye

F e r m a n d e y ê
Pêşmergeyên Zêre-
vanî Lîwa Ezîz
Weysî, li ser rûpela
xwe ya Facebookê bi
tundî PKK rexne kir û
got, “hûnê heta kengî
kilîta di destê dagîrk-
eran de bin!?”.

Her wiha got,
pêwîste PKKê şer û
siyaste xwe li
navçeyên xwe bike.

Lîwa Ezîz Weysî diyar kir ku bi fermana Tirkiyê PKK
derbasî Herêma Kurdistanê bûye.

Wiha got: Neyên jiyana jin û zarokên me û jiyana wan
nexin metirsiyê û wan nekin qurbanên xwe.

Ev demeke ji ber hebûna kampên PKK li başûrê Kur-
distanê, li ser sînorê bakurê Kurdistanê balafirên Tirkiyê
başûrê Kurdistanê bombebaran dikin û di encamê de gelek
sivîl bûne qurbanî.   avestakurd.net

Brîtanya: Em pêbend in bi
piştevaniya Herêma Kurdistnê

Çalakiyên li Ewropayê didomin

Xelkê Şêladizê ji bo Tirkiye û PKK:
Şerê xwe ji warên me dûr bixin!
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Fermandarê HSD Mezlûm 
Kobanî: Emê bibin beşek ji 
Artêşa Sûriyê ya Niştimanî

Fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD)
Mezlûm Kobanî, ji ajansa Frensî (AFP) re eşkere kir ku di
nava mehekê de wê DAIŞ li Sûriyê wê bi dawî were.

Kobanî her wiha got, ewê di dema pêş de bibin beşek
ji artêşa Sûriyê ya niştimanî.

Mezlûm Kobanî got, biryara vekişandina hêzên
emerîkî ji Sûriyê şaş bû, û nedibû Emerîka YPG di nîvê rê
de bihêle û “me ev tişt ji emerîkiyan re got”.

Her wiha got, diyaloga wan bi Sûriyê re berdewam e,
û heta niha ew negihiştine tu encamekê ji ber ku hikûmet
dixwaze vegere berî sala 2011.                avestakurd.net

Şeladizê – Xelkê dijî bordûmana 
Tirkiyê xwepêşandanek encam da 

Liser bordûmana firokeyên Tirkiyê li sinorên Tirkiyê û
Herêma Kurdistanê xelkê navçeya Şeladizê bo nerazîbû-
na xwe nîşan bidin xwepêşandanek encam dan.

Jiber bordûmana Tirkiyê li navçeya Amediyê li
nahiyeya Deralok û Şeladizê heta aniha 18 sivîl mirine.
Herî dawî 2 sivîl li herêma Amediyê bibûn qurbanî û koça
dawî kiribûn. Îro piştî nîro xelkê Şeladizê dijî wan bordû-

manên Tirkiyê xwepêşandanek saz kirin. Rojnameger
Samî Binamîn ku beşdarî wê çalakiyê bibû ji BasNewsê
ra aşkere kir ku zêdetir ji 20 salane jiber hêceta hebûna
binkeyên PKKê Tirkiye herêma wan bordûman dike. Jiber
wê bordûmanê zirara maddî û manevî li herêmê pêk tê.

Heman rojnamevaî aşkere kir ku beriya bi demekê 4
kes ji ber bordûmana Tirkiyê li herêma Dêralukê şehîd
bûne. Herwiha bi temamî 11 kes jiber wan bordumanan
şehîd bûne. Ew bang li aliyên peywendîdar beramber wê
yeken helwêstekê bigrin ber.  BasNews

S û r i y e  –  L i  D ê r a z o r ê  b i  
sedan sivîl hatin rizgarkirin 

Li herêma Dêrazorê ya Sûriyê, bi sedan sivîl ji aliyê
şervanên HSDê ve ji destê DAIŞê hatin rizgarkirin.

Operasyon û şerê HSDê bi alîkariya hêzên hevpey-
man li dijî çekdar û çeperên DAIŞê yên li herêma Dêra-
zorê ya Sûriyê didome. Çavkaniyên nêzîkî YPGê dane
zanîn ku nêzîkî hezar û 300 kesên sivîl, ji deverên El Mer-
aşide û Baxoza Jorîn ji destê DAIŞê hatine rizgarkirin.

Fermandeyên HSDê dibêjin, hindik maye tevahiya
Dêrazorê ji destê DAIŞê were derxistin. Fermandeyê giştî
yê HSDê Mezlûm Kobanî jî gotibû, dê meha bê bi fermî
dûmahîka şerê DAIŞê ragihînin. BasNews

Serokwezîrê Herêma Kurdis-
tanê Nêçîrvan Barzanî û Wezîrê
Derve yê Tirkiyê Mevlut
Çavuşoglu  derbarê bûyerên li
Şêladzê de peywendiyeke tele-
fonî pêk anîn. Li gor agahiyên
berdest Wezîrê Derve yê Tirkiyê
Mevlut Çavuşoglu û Serokwezîrê
Herêma Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî di peywendiyeke telefonî
bûyerên navçeya Şêladzê gotûbêj
kirin. Barzanî di peywendiya tele-
fonî de diyar kir ku dezgehên
pêwendîdar bi hûrî lêkolînê der-
barê bûyerê de dikin û tedbîrên
pêwîst hatine standin. Roja
26.01.2019ê li Şêladizê
xwepêşandan li dijî bombebarana
deverên wan ji aliyê Tirkiyê birêve
çû, Xwepêşander çûne nav ser-
bazgeheke artêşa Tirkiyê ya li vî
sînorî û di encamê de 2 kesan
canê xwe ji dest dane û 16 kesên
din birîndar bûn.

Ji aliyê din ve Wezareta Dere-
vaniya Tirkiyê di daxuyaniyê de
dibêje ji ber handana PKKê êrîş li
ser bingeha serbazî ya Tirkiyê li

Başûrê Kurdistanê hatiye kirin û
di encamê de ziyan gihaye beşek
ji otomobîl û kelûpelan.

Di daxuyaniyê Wezareta Dere-
vaniya Tirkiyê de wiha hat gotin:
“Ji ber provakasyona PKKê li ser
bingeheke serbazî ya li Bakurê
Iraqê (Başûrê Kurdistanê) êriş hat
kirin. Di encama êrişê de ziyan
gihaye beşek ji otomobîl û
kelûpelan. Derbarê bûyerê de

tedbîrên pêwsît li hember wê yekê
hatine standin.”

23ê vê mehê balafirên şer ên

Tirkiyê di bombebaranên ciyawaz
de li devera Amêdiyê şeş
welatiyên sivîl kirin qurbanî.

Li sînorê navçeya Amêdiyê di
nav du salan de ji ber bombe-
baranên balafirên şer ên Tirkiyê,
20 welatiyên sivîl jiyana xwe ji
dest dane.          rojevakurd.com

Hikûmeta Sûriyê pabendbûna
xwe bi peymana Edene ya bi
Tirkiyê re diyar dike û Tirkiyê bi
binpêkirina wê peymanê, dagîrki-
rina xaka Sûriyê û piştevaniya
terorê tometbar dike.

Ajansa “SANA” a Sûrî ya fermî
li ser zarê berpirsekê ji Wezareta
Derve û Koçberan belav kir, piştî
belavbûna nûçe û daxuyaniyên
neberpirsyar û dijminane ên der-
barê peymana Edeneyê ji aliyê
berpirsên Tirkiyê ve, Sûriyê tekez
dike ku ew pabendî wê peymanê
ye. Herwiha Tirkiye bi binpêkirina
peymana Edeneyê ji sala 2011an
ve tometbar kir û got: “Dewleta
Tikriyê piştevaniya terorê dike, rê
dide teroristan derbasî nava xaka
Sûriyê bibin û bi riya hêzên xwe
yên çekdar û grûpên terorist ên
ser bi wê bi awayekî rasterast
dagîr dike.”

Wî jêderî gotiye, “Sûriye tekez
dike ku ew pabend e bi peymana
Edeneyê û her aktîvkirina vê pey-
manê û vegera ewlehî û aramiyê li
ser sînor, divê bi riya vegera
rewşa berê ya li ser sînor be û
divê Tirkiye jî pabend be û pişte-
vanî û biçekirina grûpên terorist
rawestîne û hêzên xwe yên leşk-
erî ji vekişîne.” Peymana Edene
ku di navbera Tirkiyê û Surîyê de,
sala 1998ê hati bû imzakirin. Di
hevdîtina Serokomarê Tirkiyê
Recep Tayip Erdogan û Serokê
Rosya Viladamir Putîn de, pey-

mana Edene hatibû rojevê.
Erdogan Piştî ji Hevdîtina

Rusya Vegerya da xûyankirin:
Wan li gel Putîn berferehî li ser
Peymana Edene axifîne.

Peynama Edene ya 20ê Cot-

meha sala 1998ê ji bo 3 salan
hatibû morkirin û ji van xalên
sereke pêk tê.

Peymana Edeneyê
SÛRIYE PABENDÎ VAN

XALAN DIBE:
1 - Derxistina Ocalan û nehîşti-

na vegera wî.
2 - Daxistina kamp û

akademiyên PKK.
3 - Astengkirina xebatên

siyasî, leşkerî, aborî û ragehand-
inê.

4 - Sûriye qebûl dike PKK
terorîst e.

5 - Astengkirina hatûçûna
endamên PKKê.

MEKANÎZMEYÊN HEVBEŞ
1 - Xeta telefona rasterast.
2 - Çavdêriya nûnertiyên diplo-

matik.

3 - Çavdêriya cîbicîkirina
rêkeftinê.

4 - Beşdarkirina Libnanê.
5 -Soza bicîhkirina rêkeftinê.
2010  - SERERASTKIRINA

RÊKEFTINÊ
Tirkiye dê bikare 5 -15 K.M

sînorê Sûriyê derbas bike.
Di beşe sererastkirina rêkefti-

na Edene de ya sala 2010 hatiye
kirin ku Tirkiye dê bikare jiber
ewlekariya sinorên xwe 5 heta 15
km nav xaka Surîyê ve biçe. Lê ji
bo vê yekê pêwist e Bişar Esed
biryarê bide.      kurdistan24.net

Xwepêşanderên êlekzer ên Fransî li derdora
Parîsê û hin bajarên din îro şemiyê dîsa derketin
xwepêandanan. Ev hefteya 11em e ku xwepêşander
derdikevin ser cadeyan da fişarê bidin ser serok
Emmanuel Macron û siyasetên wî yê derbarê zêdeki-
rina bacan. Macron di van rojên dawî de roleke çalak-
dar di dîbêteke niştimanî de lîst û li seranserî Fransa
xemên xwepêşanderan dane ber çavan.Hin serkird-
eyên êlekzeran hewil didine ku xwepêşandanên xwe
bi şev jî berdewam bikin. Ajansên navdewletî belav
kirine ku îro li Fransa nêzîkî 80,000 polîs li dijî tundûti-
jiya xwepêşanderan daketibûn kolanan. Xwepêşan-
derên li cadeya Chamos-Elysees dîbêta Macron a

niştimanî wek perdeyeke dûmanê binav kir ku Macron
pê hewil dide bala Fransiyan ji ser siyasetên wî yên
piştgiriya karsazan vekişîne. Herçend Macron hewl
dabe ligel Êlekzeran rûne û diyalogê dîne jî êlekzer
çalakiyên xwe didomînin.                          BasNews

Nêrçîrvan Barzanî û Mevlut Çavuşoglu
bûyerên Şêladzê gotûbêj  k i r in

Sûriye helwesta xwe ji peymana Edeneyê aşkere dike

Fransa – Êlekzeran dîsa dest bi xwepêşandanan kir 



Ehmed Mela: Ebdulmehdî 
“destkeftên” Ebadî û Heşdî 
Şabî dijî kurdan jinav dibe

Medyakarê binavbangê Iraqê Ehmed Mela aşkere
dike ku Serokwezîr Adil Ebdulmehdî wê “destkeftiyên”
Heyder Ebadî û bi biryarekê jinav dibe.

Rojnameger û medyakarê Iraqî Ehmed Mela Telal ji
ser hesabê xwe yê twetterê aşkere kir ku wê Serokwezîrê
Iraqê Adil Ebdulmehdî wê mila saetê vegerînê beriya 16.
10. 2017an li Kerkûkê. Herwiha Ehmed Mela Telal amaje
bi vekişîna dijî terora Iraqê jî kir û wê Adil Ebdulmehdî
wan biryarên Heyder Ebadî Heşdî Şabî jinav bibe

Ligor zanyariyan Iraq û Herêma Kurdistan hewl didin
kêşeya Kerkûkê çareser bikin. Herwiha ligor zanyariyan
rêgeçare jî ew e ku hêzên Iraqê ji Kerkûkê vekişin û
Pêşmerge vegere Kerkûkê û xelkê biparêzê. 16ê Cotmeha
2017an komeke xiyanetkar a nava YNKê bi fermana Hey-
der Ebadî rê ji Heşdî Şabî ra xweşkirin ku Kerkûk û gelek
navçeyên din ê Kerkûkê dagir bike.   BasNews

Baroya Amedê: Doz li 41 
parêzeran hate vekirin!

Baroya Amedê ragiand ku Serokê berê yê Baroya
Amedê Mehmet Emin Aktar û yê niha Cihan Aydin jî tê de,
li 41 parêzeran doz hatiye vekirin. Baroya Amedê, wek her
roja înê, vê hefte jî ji bo serokê xwe yê hatî qetilkirin Tahir
Elçiyî li ber Dadgeha Diyarbekirê 160emîn çalakiya xwe li
dar xist. Endamê Lijneya Birêvebirinê ya Baroya Amedê
Tevfik Karahan bibîr xist ku Tahir Elçi, li ber kamerayan
hatiye qetilkirin û digel ku 153 roj di ser qetilkirina wî re der-
bas bûye, hê jî tawanbarekî neketiye dosyaya vê.

Karahanî da zanîn ku 24ê Çilehê Roja Parêzerên di
Xeterê de ne îsal bo parêzerên li Tirkiyê hatiye îthafkirin û
got: "Li gor raporta Ofîsa Komîsertiya Bilind a Mafên Mirovan
a Neteweyên Yekgirtî, heta sala 2017an 570 perêzer hatine
girtin, hezar û 480 perêzer rastî lêpirsînên cezaî hatine, 79
parêzer jî  rastî cezayên bi salan hatine. Endamên Kome-
leya Hiqûqnasên Hevdem Û Serokê wê Selçuk Kozagaçlı û
hweriha endamên Baroya me Selahattin Demirtaş û Behiç
Aşçı hê jî di girtîgehan de ne." Karahan herwiha da anîn ku
li ser rêvebiriya berê ya Baroya Amedê lêpirsîn dane dest-
pêkirin û herwiha di derbarê 41 parêzerên Baroya Amedê de
doz ji aliyê 12emîn Dadgeha Cezaya Giran a Amedê ve
hatiye vekirin ku Serokê Mehmet Emin Aktar û yê niha Cihan
Aydin jî tê de ne.   rupelanu.com

Par lementerekî  I raqî :  Heşda Şeibî  
rojane 100 tanker nefta Mûsilê difroşe! 

Endamekî parlementoya Iraqê dibêje, çekdarên Heşda
Şeibî rojane herî kêm 100 tanker nefta Mûsilê didizin û
difroşin! Parlementerê Iraqî Ehmed Cibûrî ji rojnameya
Şerqul Ewset re gotiye, piştî DAIŞê nefta Mûsilê bi taybet
nefta devera Geyare ya Mûsilê ketiye destê çekdarên
Heşda Şeibî. Cibûrî her wiha gotiye, çawa DAIŞê nefta wir
difrot, Heşda Şeibî bi kêfa xwe rojane herî kêm 100 tanker
nefta Geyare difroşin. Wî endamê parlementoya Iraqê
eşkere kiriye, ev rewş hem di dema hikûmeta Heyder Ebadî
de hebû hem jî niha heye. Yanê hem haya Ebadî jê hebû
hem jî niha haya Adil Ebdulmehdî jê heye! Li gorî agahiyên
wî parlementerê Iraqî, Heşda Şeibî wê neftê bi rêka ben-
dera Besrayê re derbasî Îranê dike. Parêzgarê berê yê
Mûsilê Esîl Nucêfî jî ji  Şerqul Ewsret re gotiye, ew hêzên ku
li deşta Neynewa ne, qaşo bo parastina bîrên petrolê li wir
bîch bîne lê ew neftê didizin û difroşin!                BasNews
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Îro roja 26-1-2019`an, li bajarê
Helêrê, cîgirê serokê encûmena
wezîran ya Herêma Kurdistanê

Qubad Talebanî û Bafil Talebanî
pêşwazî li şandeyeke bilind yê Birî-
tanî kirin. Ew şandeya Brîtanî ku
pêkhatibû ji her yek wezîrê dewleta
Brîtanya ya bo karûbarên Rojhilata
Navîn Alster Yerid û balyozê Brî-
tanya li Êraqê Jhon Wîklis û konsilê
giştî yê Brîtanya li Herêma Kurdis-
tanê Martin War.

Di wê hevdîtina du qolî ku nûn-

erê hikûmeta Herêma Kurdistanê li
Brîtanya kek Karwan Cemal Tahir jî
amadebû, gotûbêj li ser pêşhat û

pêşketinên siyasî li Herêma Kurdis-
tan û Êraq û li navçeyê bi giştî hat
kirin.

Qubad Talebanî derbarê hewil-
danên nû ên pêkanîna hikûmeta nû
ya Herêma Kurdistanê kir û tekez li
ser serxistina hewlên çaksazî ku ji
binî ve bê kirin û daxwaz ji welatê
Brîtanya jî kir ku di pêşkêşkirina
hevjkariyê û piştgiriya li Herêma

Kurdistanê de berdewam bin.
Her di wê hevdîtinê de, Bafil

Talebanî jî biryar û nêrînên Yekîtiya
Nîştimanî ya Kurdistanê ji bo daha-
toya Herêma Kurdsitanê xiste
rojevê û tekes li ser siyaseta hev-
parî û hikûmeteke hevbeş yê raste-
qîne li ser bingeha rêkevtina siyasî
ji bo hikûmraniyeta hikûmeta nû li
Herêma Kurdistanê kir.

Bafil Talebanî di dirêjahiya axivt-
inên xwe de wiha pê de çû; Hev-
pariya hikûmraniya bi hev re li
Herêma Kurdsitanê wê li gor
helûmercên guhertin û veguherti-
nan be û ew jî daye xuyakirin ku
YNKê ji bo çar salên dahato
bername û stratîjiyeta xwe heye û
baş amadekiriye ji bo rêvebirin û bi
dawîkirina qonaxa çaksazî li Herê-
ma Kurdistanê.

Tewreke din ya wê gotûbêjê ji bo
peywendiyên Herêma Kurdistan û
Bexdadê hat terxankirin û tekez li
ser wê yekê hat kirin ku wê şareserî
ew alozî û pirsgirêkên ku hene bikin
û wê tev li ser destur û pêkvejiyana
hevbeş be.                   PUKmedia

Parlemanterkî Iraqê yê parêzge-
ha Neynewayê dibêje, tanakirina
petrola Geyara ya li parêzgeha
Neynewayê berdewam e û pêwîst e
petrola Iraqê ji destê wan gûrpan
bê rizgarkirin.

Parlemanter Ehmed Cibûrî dibê-
je, zêdetir ji 72 kêlgehên navçeya
Geyara hene, pêştir di destê çek-
darên DAIŞê de bûn û xwe re
difirotin, piştî rizgarkirina Mûsilê jî,
gûrên çekdar rojane 100 tankerên
petrolê ji bo berjewendiyên xwe
difiroşin.

Ehmed Cibûrî ji rojnameya
“aawsat” ra ragihand, ew dizîna
petrolê ro nîvro û bi agahdariya
hikûmetê tê kirin, hikûmeta berê ya
Heyder Ebadî û hikûmeta niha ya
Adil Ebdilmehdî jî agahdar in, bêyî
ku karibin karekî bikin.

Derbarê aliyê ku petrola
Neynewayê talan dike, ew Parle-
mantarê Iraqî dibêje: “Petrola tê
dizîn diçe Bêcî û piştre Mexmûr û
piştre digihe Besrayê û ji bendaran
ve diçe derve.”

Ji aliyê xwe ve, Parêzgarê berê

yê Mûsilê Esîl El-Nuceyfî ew dizî ji wê
rojnameyê re piştrast kir û got: “Hin
aliyên çekdar yên dibêjin ku parastina
wan bîrên petrolê dikin rê nadin ti
kesek destêwerdanê di karê wan de
bike û dizîna petrolê li wan navçeyan
berdewam e.”         kurdistan24.net

Hikûmeta Herêma Kurdistanê di derbarê bûyerên
navçeya Şêladzê de daxuyaniyek belav kir. Di dax-
uyaniyê de hatiye gotin ku destekî fitneçî li pişt vê bûy-
erê heye û fitneçî dê werin cezakirin û lêkolînan dest

pê kiriye.
Îro Şemiyê (26.01.2019) li Şêladizê xwepêşandan li

dijî bombebarana deverên wan ji aliyê Tirkiyê birêve çû.
Xwepêşnaderan êrîşî serbazgeheke Artêşa Tirkiyê kirin.
Di encamê zêdetir ji 10 kes birîndar bûn û kesek jî jiber
teqeya leşkerên Tirkiyê canê xwe ji dest da. Hikûmeta
Herêma Kurdistanê derbarê bûyerên li Şêladzê de dax-
uyaniyek belav kir. Di daxuyaniya de wiha hatiye gotin: “
Destekî fitneçî li pişt vê bûyerê heye, lewra dezgehên
pêwendîdar bi hûrî lêkolînê dikin û sebebkarên aloziyan
û fitneçî dê werin cezakirin.” Herwiha di beşekî din ê
daxuyaniyê jî da wiha hatiye gotin: “Em dilgiran in ji bo
ziyana canî û birîndaran di bûyerên navçeya Şêladizê
de. Tevî sersaxiyê, em hevsoziya xwe li gel malbatên
qurbaniyan radigehînin.”                                 BasNews

Berpirsê lijneya navçeya PDKê yê Bertile Elî Milhim
ragehand: ‘’Heşdî Şeibî zulimgehek daniye ser devera
Bertileyê. Her wesayît û otomobîlekî li herêma Kurdis-
tanê di wê zulimgehê re derbas bibe û biçe Mûsilê pare
jê tê standin.’’ Elî Milhim ji BasNewsê re ragehand: ‘’Li
Bertile her cure otomobîlek be, di rêya Bertile re biçe
bo Mûsilê, Heşdî Şeibî pare jê distîne. Bo nimûmen
eger otomobil ya mezin be û barê wê hebe dê pareyek
zêde jê bê standin, ku Heşdî Şeibî rê bide ji herêma
Kurdistanê ve bi rêya Bertile ve biçe bo Mûsilê. Ji hin
kesan 1000 dolar û ji hin kesan jî heta 2000 dolar pare
tê standin. Herwaha got: ‘’Bê ku ti yasa û zagonek

hebe, li Bertile bac û pare bi zorê ji xelkê û şofêran tê
standin. Ji ber wan reftarên Heşdî Şeibî jî kurd û mesi-
hî nikarin vegerin ser malên xwe.’’               BasNews

Qubad û Bafil Talebanî pêşwazî li şandeyeke Brîtanî kirin

“Heşda Şeibî petrola Neynewayê ji xwe re difiroşe”

Hikûmeta Herêma Kurdistanê: Destê 
fîtneçiyan li pişt rûdawên Şeladizê heye 

Li Bertile wesayîta ku biçe Mûsilê Heşdî Şeibî pare jê verdigre!



Danişîna Demîrtaşî bi dawî bû: Biryara 
berdewamiya girtîbûna wî hat dayîn

Danişîna 3yem a Hevserokê Berê yê HDPê Selahat-
tin Demirtaşî bi dawî bû. Dadgehê biryara berdewamiya
girtîbûna Demîrtaşî da û doz bo 24-25ê Nîsanê taloq kir.

Danişîna doza Hevserokê Berê yê Partiya
Demokratik a Gelan(HDP) Selahattin Demirtaşî ku di
Girtîgeha Tîpa F ya Edîrneyê girtî ye, bi dawî bû.

Dadgehê biryar da ku girtîbûna Dmeîrtaşî dê berde-
wam be û hweriha danişîna bêyî ya doza wîjî bo 24 û 25ê
Nîsanê hate taloqkirin. Prêzerên Demîrtaşî dan zanîn ku
ew ê bo Daîreya Mezin a Dadgeha Mafên Mirovan a
Ewropayê giliyê vê bikin.  rupelanu.com

A m e r î k a  b o  k r î z a  Ve n e z u e l a y ê  b a n g î  
Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekgirtî kir

Piştî serokê opozîsyona Venezuelayê Juan Guadio
xwe wek serokê demkî yê Venezuelayê ragihand, nîqaş
gur bû. Amerîkayê, li aliyekî serokatiya Juan Guadio nas
kir û li aliyekî din, bang li Konseya Ewlehiyê ya
Neteweyên Yekgirtî kir ku bo çareserkirina krîza li
Venezuelayê sibê 26ê Çilehê, civînek li dar bixe.

Serokê Parlamentoya Venezuelayê û rêberê partiyên
opozisyonê Juan Guaido, xwe wekî serokê demkî yê
Venezuelayê ragihandibû û welatên wekî Amerîka,Kana-
da, Peru, Ekvator, Paraguay, Şili, Brezîlya, Arjantin wî nas
kiribû û serokatiya wî pejirandibû.

Dewlwtên wekî Rûsya, Tirkiye, Çîn, Bolivya, Meksîka jî
ragihandin ew serokatiya Guaidoyî nas nakin, piştgiriyê
didin Muduroyî. Serokê Konseya Ewropayê Donald Tusk
jî ragihand ew piştgiriyê didin serokê opozîsyonê û got:
"Ez hêvî dikim tevahiya Ewropayê dê piştgiriyê bide hêzên
demokratîk. Berovajî Muduroyî, Meclîsa Venezuelayê û
Juan Guaido xwediyên erka demokratîk in ku xelkê vî
welatî dane wan." Welatên wekî Almanya, Fransa, Brî-
tanya, Romanya û Swêd jî daxwaz kir ku hilbijartin dê
were dubarekirin. Li aliyekî din Wezîrê Derve yê Rûsyayê
Sergey Lavrov pêşniyar kir ku ew dikarin bibin navbeynkar
bo lihevanîna herdu aliyan û got: "Em amade ne digel
hemû aliyên berpirsiyar, hevkariyê bikin." rupelanu.com

Amerîka 250 barhilgirên 
lojîstîkî şande Rojava

Rewangeha Sûrî ya
Mafên Mirovan ragi-
hand ku êvara
Pêncşemê Hevpey-
maniya Navdewletî 250
barhilgirên ku çek û
alavên leşkerî lê hati-
bûn barkirin derbasî
balafirgeha leşkerî ya Kobanê, Eyn Îsa, Reqa û Tiltemirê
kir. Rewangeha Sûrî ya Mafên Mirovan (SOHR) îdia kir, bi
sedan leşkerên Amerîkî jî di heyama 24 demjimêrên borî
de derbasî Rojavayê Kurdistanê û bakurê Sûriyê bûne.
Piştî biryara vekişîna ji Sûriyê ya Amerîkayê cara yekemîn
e ku bi carekê ewqas hêz bo Sûriyê tê şandin. Herwiha
Wezareta Berevaniya Amerîkayê (Pentagon) ragihandiye
ku bi armanca piştgiriya hêzên wan di dema vekişandina ji
Sûriyê de, dê hêzeke nû bişînin wî welatî. rupelanu.com
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Şêwirmendê Encûmena
Asayîşa Herêma Kurdistanê Mes-

rûr Barzanî pêşwazî li Wezîrê Brî-
tanyayê bo karubarên Rojhilata
Navîn Bakurî Afrîqayê Alstair Burt

kir.
Hatiye ragihandin  Balyozê Birî-

tanya li Iraqê û Konsolê Brîtanya li
Hewlêrê û nûnerê Herêma Kurdis-
tanê li Brîtanya di civînê de amade

bûn. Di civînê de peywendiyê
Herêma Kurdistanê û Brîtanyayê
hatiye gotûbêjkirin.

Herwiha di hevdîtinê de
Şêwirmendê Encûmena Asayîşa
Herêma Kurdistanê berew-
pêşdeçûna peywendiyên Irak –
Herêma Kurdistanê û qebûlkirina
bûdçeyê bi erênî wesif kir. Herwiha
di wê baweriyê deye dibe dest-
pêkek bo çareseriya pirsan.

Herwiha ji aliyê xwe ve jî
Wezîrê Brîtanyayê bo karubarên
Rojhilata Navîn Bakurî Afrîqayê
Alstair Burt aşkere kir ku wê Brî-
tanya berdewam liser bihêzkirina
peywendiyan ligel Herêma Kurdis-
tanê. Herwiha da zanîn ku wê Brî-
tanya alîkariya berdewam be liser
alîkariya Pêşmerge û Artêşa Iraqê
bo rêxistina DAIŞê careke din serî
hilnede.                            BasNws

K o n ê  R e ş
Ezbenî! Serma û seqemeke bê

deng dibare. Bejna xwe li dîwarê
mala min dipêçe.. Kaxet û max-
etên ku ji ber ba û bahozê
reviyane, li bin guhê hev ketine, di
cadê û kolanên Qamişlo de kom û
belawela bûne, xuya dikin.. Ew jî bi
navê mêraniyê dikarin bang kin û
mikur neyên ku ji têkçûnan,
revyane..

Ezbenî! Dara çinarê, eva bejin
bilind ya ku bahoz wê ji qurim ve
dihejîne, ew jî dikare bibêje, ku ez

ji kêfa hatina biharê re diraqisim..! 
Belê Ezbenî! Te wek kewekî

gozel, xwe di nav pelên dara
çinarê de, li hev pêçaye, çavên
xwe beloq kirine, guhên xwe miç
kirine û bi lewlewî dixwînî..!

Tu dikarî bibêje, ku tu bi goti-
nan, sebra xwe, bi vê dara kevnar
re tînî..?! Ev dara ku bi sedê
bahozan di sere derbas bûne û ji
cihê ne livya ye..

Hem jî tu dikarî bibêje, ku ew
dar veşartokên jiyanê ji te re dibê-
je.. û tev çûk û çivîkên ku li ser
datînin ji bo te hatine, ne ji bo dara
çinarê..! Daristana di orta bajêrê
Qamişlo de jî, dikare bibêje, ku
serma û seqem newêrin nêzîkî
bedena min bibin..!! 

Di vî heyamî de her tişt dibe..
tiştekî ecêb nebîne..! Ji ber ku ev
heyam, heyamê derew, xap, vir û
guhertina ye.. Tu dikarî di xewin û
xeyalên xwe de, her tiştî ava bike û
bibêje restî ye..!

Erê Ezbenî! Serma zor e û
bahoz hin caran bîranînan di ser

hev re diqulipîne.. Gelo! Tê ji gur
bawer bike dema postê berxikê li
xwe bike, ku bûye berxik..?!

Rojekê bîranîn bi gel re qelp
derneketine.. Bîrdanka gelan di ser
guhan re nehatiye avêtin.. Her ew
bîrdanik, warê lêvegerê ye.

Gel bi bîranînên xwe dara
çinarê û dara derewan ji hev nas
dike.. Vêca, bela tev kaxet û max-
etên sikakan, di quncikên kolanên
Qamişlo de kom bibin û çendî ba û
bahoz radibe, bela rabe..

Ne cara yekemîn e ku tûmê
stiriyê Çavbeloqê dibêje, Ez Nefel
û Endeko me..!

Belê, bi tenê ji bo bîranînê em
dibêjin ku, dîrok tu carî namire, bi
dawî nabe, ne diqele û ne ji nû ve
şîn dibe..

Her tişt li maka xwe vedigere,
(Çox nabe pox û pox nabe çox)..
Baranê! Bibar bibar.. Bayo! Bike
guvîn.. Bahozê! Bike gurîn.. Belkî
bîranînên me bilivin û şiyar bibin..
Tevî vê rewşê, min têra xwe êzing
û ardû ji serma zivistana welatê re
amade kiriye..

Di dema ku Rêveberiya Xweser
amadekariyên xwe ji bo danûs-
tandinê bi rêjîma Sûriyê re dike,
serkirdeyên Encûmena Niştimanî
ya Kurd li Sûriyê (ENKS) dibêjin,
rêjîm ti caran mafên Kurdan mis-
oger nake. Partiyên nêzîkî Rêve-
beriyê ji aliyê xwe ve didin zanîn,
jiber ku danûstandin bi erêkirina
Rûsya û Amêrîka ye dê biser
bikevin. 

Piştî biryara Serokê Amerîka
Donald Trump bo vekşandina
hêzên welatên wî ji Sûriyê, careke
din hewldanên danûstandinê di
navbera Rêveberiya Xweser û rêjî-
ma Sûriyê de dest pê dikin. Fer-
mandarê Giştî yê Yekîneyên
Parastina Gel (YPG) ragihandibû
ku helwesta rêjîmê derbarê danûs-
tandinan de erînî ye û pêşbîn e di
rojên bê de danûstandin di
navbera her du aliyan de dest pê
bike.

Serkirdeyê ENKSê Feysel Yosif
dibêje, mafên gelê Kurd di riya
danûstandina bi rêjîmê re nayên
misogerkirin, bi tenê di riya danûs-
tandinên Cenêvê re têne standin, ji

ber ku rêjîm hîn bi hişê xwe ya
berê ye.

Serkirdeyê ENKSê Feysel Yosif

ji K24ê re got: “Dema danûstandin
li Cenêvê dibin, bi rêjîmê re dibin.
Rêjîmê bi ber çavdêriya navdewletî
xwe nedaye ber tiştekî, ji ber wê
danûstandinên Rêveberiya
Xweser bi rêjîma Sûriyê re dê ti
mafekî ji bo Kurd misoger neke.”

Ji mijarên ku wê Rêveberiya
Xweser û rêjîma Sûriyê gotûbêj
bikin, hêza leşkerî û rengê rêve-
beriyê ye. Sekretêrê Yekîtiya Lîbral

a Kurdistanî Ferhad Têlo dide
zanîn, gava ku danûstandin bi
rêjîmê re bi erêkirineke Rûsî-

Amêrîkî be, dibe ku ev yek bibe
fişar li ser rêjîmê ku danûstandinan
qebûl bike. 

Tê zanîn ku beriya çend rojan
şandeke Rêveberiya Xweser
pilanek bo çareserkirina kirîza
Sûriyê û bi taybet herêmên bakur
pêşkêşî aliyên Rûsî kirin da ku rêjî-
ma Sûriyê pê agahdar bibe û bibe
gavek bo pêkanîna danûstandina bi
rêjîma Sûriyê re .  kurdistan24.net

Mesrûr Barzanî pêşwaziya Wezîrê
Brîtanya yê Rojhilata Navîn kir  

Ezbenî! Serma û Seqema Welatê Min!

ENKS: Rêjîm ti carî mafê Kurdan misoger nake
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Ш т у р м  т у р е ц к о й  б а з ы  в  
Ираке не обошелся без жертв

В субботу турецкая военная база около города Дахук в
Иракском Курдистане подверглась нападению. По данным
СМИ, по крайней мере, один из нападавших был убит.

Атака на турецких военных была вызвана недоволь-
ством местного населения авиаударами, которые ВВС Тур-
ции наносят по объектам Рабочей партии Курдистана. В
Турции ее считают террористической организацией, пишет
ТАСС. В ходе бомбардировок 20-12 января был убит 21
член РПК. Министерство обороны Турции сообщило в Twit-
ter, что нападавшим удалось "частично повредить транс-
портное средство".  kurdistan.ru



США рассматривают планы
создания новой структуры систе-
мы безопасности в спорной курд-
ской провинции Киркук. Эти
планы включают вовлечение
курдских сил пешмерга. Об этом
агентству "BasNews" сообщил
источник, пожелавший остаться
неназванным. 

По его данным, посольство
США в Багдаде провело встречу
с представителями этносов Кир-
кука для обсуждения вопроса о
новой структуре безопасности.
Суть этой структуры заключает-
ся в том, что иракская армия и
курдские силы пешмерга будут
размещены вокруг города Кир-
кук, в то время как безопасность
внутри города будет отдана в
руки местной полиции.

В ходе встречи, по словам
источника, туркменские пред-

ставители предложили амери-
канским чиновникам, чтобы ни

пешмерга, ни проиранские
ополченцы "Хашд аш-Шааби"
не размещались в Киркуке или
вокруг него. Ранее в среду

премьер-министр Ирака Адиль
Абдул-Махди распорядился

вывести из Киркука иракские
контртеррористическое подраз-
деления, заменив их 61-й бри-
гадой спецназа. kurdistan.ru

Известный ливанский инвестор, который реали-
зовал несколько крупных проектов в Иракском Кур-
дистане, считает, что Эрбиль является реальной
столицей экономики Ирака, привлекающей  ино-
странных инвесторов.

Более десяти лет назад многие ливанцы пере-
ехали в Курдистан, чтобы присоединиться к разви-
вающейся экономике в ее различных секторах: от
финансов - до туризма и жилья.

Среди них Мустафа Харири - известный инве-
стор и глава ливанской общины в Курдистане. В
недавнем интервью "BasNews" он сказал, что
большинство иностранных компаний создают свои
главные офисы в Эрбиле, а затем рассматривают

возможность открытия филиала в Багдаде и дру-
гих иракских городах, полагая, что стабильность в
Курдистане может лучше гарантировать их бизнес.

Помимо девяти ливанских банков Харири в
Эрбиле и Сулеймании, самые крупные его инве-
стиции были вложены в столицу Курдистана, -
потрачено более 150 миллионов долларов на
строительство современного района, названного в
честь его родной страны "Ливанская деревня". К
этому дню проект выполнен на 70%.

После 2005 года в Курдистане началась новая
эра, позволившая привлечь иностранных инвесто-
ров, в основном в секторах энергетики и жилья.
Однако в 2014 году на экономику Курдистана серь-
езно повлияло нашествие "Исламского государст-
ва" (ИГ) в Ираке и Сирии. Многие иностранные
инвесторы приостановили свои проекты из-за
страха банкротства, но Харири был уверен, что его
проекты будут успешно завершены.

"Когда "ДАИШ" [ИГ] установило контроль над
Мосулом в середине 2014 года, мы не останови-
лись… Мы фактически потратили более 150 мил-
лионов долларов", - сказал он. По мнению бизне-
смена, безопасность в Курдистане является ключе-
вым моментом, дающим иностранцам уверенность
в надежности их инвестиций.

"Кроме того, речь идет о местной администра-
ции. Везде в мире вы можете найти коррупцию. Но
здесь, в Курдистане, уровень коррупции значи-
тельно ниже, чем в других местах, например, в
Багдаде".  kurdistan.ru

Турецкий перевозчик "Pega-
sus" объявил, что в следующем
месяце он начнет совершать
прямые рейсы между столицей
Иракского Курдистана, Эрбилем,
и турецким городом Газиантеп.

Авиаперевозчик сообщил об
этом решении на своей офици-
альной странице в "Facebook",
подтвердив, что первый рейс
запланирован на 14 февраля.

По сообщению агентства
"Anadolu", каждую неделю между
Эрбилем и Газиантепом будут
выполняться два рейса. Цена
билета стартует от $ 99,99.

Международный аэропорт
Эрбиль связан с 29 пунктами
назначения по всему миру, а
также с четырьмя внутренними
направлениями. Всего рейсы из

Эрбиля совершают 15 авиаком-
паний.

Ранее на этой неделе пред-
ставитель Курдистана в Велико-
британии сообщил, что "British
Airways" в настоящее время рас-

сматривает возможность запуска
еженедельного прямого рейса
между Лондоном и Эрбилем.
Первый полет, если план будет
одобрен, будет совершен в сере-
дине 2020 года.          kurdistan.ru

В  А н к а р е  с ч и т а ю т ,  ч т о  С Ш А  
поддержкой курдов размыли грань 
м еж д у  б о е в и к а м и  и  о п п оз и ц и е й

Руководитель управления по связям с обще-
ственностью администрации президента Турции
Фахреттин Алтун заявил в среду о том, что США раз-
мыли грань между террористами и так называемой
оппозицией в Сирии.

"США своей поддержкой "Сил народной самообо-
роны" в Сирии неосознанно размыли грань между
незаконными боевиками и легитимными игроками.
США должны без промедления начать сотрудничать
с Турцией в рамках реализации дорожной карты по
Манбиджу", - приводит его слова Anadolu.

Кроме того, Алтун напомнил, что Анкара "стре-
мится устранить последствия войны, восстановить
инфраструктуру Сирии, а также таким образом пред-
отвратить террористическую угрозу в адрес Турции".

Между тем сегодня в Москве пройдет встреча
президентов России и Турции Владимира Путина и
Тайипа Эрдогана. Главной темой переговоров, как
ожидается, станет ситуация в Сирии.      kurdistan.ru

Взрыв в сирийском Африне
23 января в сирийском курдском городе Африн

произошел взрыв. Согласно предварительным дан-
ным, убиты и ранены несколько. Точные цифры не
сообщаются.

Взрыв произошел возле штаб-квартиры поддер-
живаемых Турцией повстанцев "Свободной сирий-
ской армии" (ССА), которые захватили Африн год
назад при военной поддержке Анкары.

Согласно сообщениям, атака была осуществлена
с использованием заминированного автомобиля.

Это уже второй взрыв в Сирийском Курдистане
менее чем за неделю. Теракты совпадают с годов-
щиной турецкой военной операции, получившей
название "Оливковая ветвь", которая помогла ССА
оккупировать Африн.     kurdistan.ru

П а р л а м е н т  И р а к а  у т в е р д и л  б ю д ж е т  
государственных служащих КРГ и зарплаты пешмерга

Иракские
законодате-
ли 23 января
у т в е рд и л и
статью бюд-
жета на 2019
год, которая
гарантирует
еж е м е с я ч -
ные зарпла-

ты курдским силам пешмерга и государственным
служащим Регионального правительства Курдистана
(КРГ). "Вместе с законодателями из всех парламент-
ских блоков Курдистана нам удалось сегодня утвер-
дить статью 10 бюджета, которая обеспечивает зар-
платы пешмерга и [государственных] служащих", -
сказала депутат Виан Сабри во время пресс-конфе-
ренции, состоявшейся после сессии. С 2014 года,
когда тогдашнее правительство Ирака под руковод-
ством Нури аль-Малики сократило бюджет Курдиста-
на, КРГ было вынуждено объявить меры жесткой
экономии, которые вдвое сократили зарплаты бюд-
жетников. Дорогостоящая война против "Исламского
Государства" (ИГ)  и приток беженцев еще более усу-
губили экономический кризис в курдском регионе
Ирака. По мнению курдских депутатов, утвержден-
ная статья даст возможность КРГ начать своевре-
менные ежемесячные выплаты зарплат. kurdistan.ru

DÎPLOMAT 28 Yanvar, Çileya paş - 03 Fevral, Şûbat, sal 2019
¹ 03 (448)18

США рассматривают новый план безопасности
К и р к у к а ,  в к л ю ч а ю щ и й  п е ш м е р г а

Мустафа Харири: Эрбиль - реальная
экономическая столица Ирака

Между Эрбилем и Газиантепом
начнут курсировать прямые рейсы



DÎPLOMAT 28 Yanvar, Çileya paş - 03 Fevral, Şûbat, sal 2019
¹ 03 (448)19

26 января глава Совета Без-
опасности Иракского Курдистана
Масрур Барзани принял госу-

дарственного министра Велико-
британии по Ближнему Востоку
Алистера Берта для переговоров
по двусторонним связям и дру-
гим политическим вопросам.

Согласно заявлению офиса

Барзани, стороны обсудили пути
дальнейшего укрепления отно-
шений между Курдистаном и

Великобританией. Кроме того,
они обсудили последние собы-
тия, касающиеся отношений
Эрбиля и Багдада, а также
вопросы безопасности в регионе.

"В ходе обмена мнениями

стороны рассмотрели преимуще-
ства координации между силами
пешмерга и иракскими силами
безопасности на спорных терри-
ториях", - говорится в заявлении.
"Это включает прекращение
использования ИГ ["Исламским
государством"] пробелов в без-
опасности, и обеспечение ста-
бильности, необходимой для
продвижения урегулирования в
соответствии с Конституцией".

Высокопоставленный пред-
ставитель курдской службы без-
опасности и министр Великобри-
тании также обменялись мнения-
ми по поводу недавнего приня-
тия законопроекта о бюджете
Ирака, который Барзани назвал
"позитивным шагом в институ-
ционализации отношений Эрби-
ля и Багдада".  Он призвал Вели-
кобританию помочь в решении
остающихся споров Курдистана
и Ирака.                    kurdistan.ru

Власти Франции готовы вве-
сти дальнейшие санкции в отно-
шении Тегерана в случае отсут-
ствия прогресса на переговорах
по баллистической программе
Ирана. Об этом сообщило в пят-
ницу агентство Reuters со ссыл-
кой на главу МИД Франции Жан-
Ива Ле Дриана.

"В случае, если переговоры
не дадут результата, мы готовы
применить жесткие санкции, и
Иран об этом знает", - сказал
министр журналистам.

Как сообщили дипломаты
агентству, Франция, Великобри-
тания и другие страны ЕС рас-
сматривают новые экономиче-
ские санкции против Ирана.

Они, в частности, могут вклю-
чить замораживание активов и
запрет на поездки в отношении
военнослужащих Корпуса стра-
жей исламской революции (элит-
ные подразделения ВС Ирана) и
специалистов, участвующих в

разработке баллистической про-
граммы Ирана.

В середине января МИД
Франции уже призвал Иран
"немедленно прекратить любую
деятельность, связанную с бал-
листическими ракетами, предна-
значенными для доставки ядер-
ного оружия, включая запуски с
использованием технологий бал-
листических ракет". Согласно

позиции Тегерана, которую под-
твердил 3 января глава МИД
Ирана Мохаммад Джавад Зариф
на своей странице в Twitter,
запуск иранских ракет не нару-
шает резолюцию Совета Без-
опасности ООН 2231. Его слова
стали ответом на обвинения со
стороны госсекретаря США
Майкла Помпео в несоблюдении
резолюции.             kurdistan.ru

26 января жители района
Шиладзе провинции Дохук Ирак-

ского Курдистана собрались, в
знак протеста против затянув-
шейся военной конфронтации
между турецкой армией и парти-
занами турецкой "Рабочей пар-
тии Курдистана" (РПК) на их тер-
ритории, которая привела к гибе-
ли мирных жителей.

Из-за военного противостоя-

ния между турецкими военными
и РПК в Шиладзе уже несколько

гражданских лиц были убиты и
ранены. Только на прошлой
неделе в ходе бомбардировок,
проведенных турецкими самоле-
тами, число таких жертв достиг-
ло шести человек.

В результате предполагаемое
мирное собрание переросло в
штурм турецкой базы и ее под-

жог. Как заявил в интервью "Bas-
News" активист Сами Рекани,
жители приграничных деревень
жестоко пострадали от конфлик-
тов между Турцией и РПК. За
последние несколько лет было
убито 18 мирных жителей. "Мы
призываем положить конец
вооруженным конфликтам в
нашем регионе между Турцией и
РПК. Соответствующие власти
должны принять необходимые
меры для защиты здесь жизней
невинных людей", сказал он
"BasNews".

Анкара и РПК находятся во
многолетнем вооруженном кон-
фликте из-за прав курдов Тур-
ции. Штаб-квартира РПК нахо-
дится в труднодоступных горных
районах Иракского Курдистана, и
армия Турции проводит против
нее наземные и воздушные опе-
рации на приграничных террито-
риях.                       kurdistan.ru

М и н ф и н  С Ш А  р а с ш и р и л  
санкционные списки по Ирану

Министерство финансов США расширило санк-
ционные списки, относящиеся к Ирану. Об этом
сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в ограничительный перечень
были добавлены два иранских военных подразделе-
ния, две компании и два самолёта.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али
Хаменеи заявил, что санкции Вашингтона в отноше-
нии Тегерана делают иранскую экономику более
самодостаточной. kurdistan.ru

Б о л е е  3 0 %  х р и с т и а н  и з  
Синджара уже покинули Ирак

По словам чиновников, более 30% христианского
населения Синджара уже мигрировали в другие
страны.

Синджар, где проживают езиды, христиане и
мусульмане, был захвачен "Исламским государст-
вом" (ИГ) в августе 2014 года. Террористичекая груп-
пировка убила, похитила  и вынудила бежать сотни
тысяч мирных жителей, в основном езидов.

Представитель христиан в Совете Синджара Иса
Шамун рассказал в интервью "BasNews", что 52 хри-
стианские семьи, состоящие из более чем 300 чело-
век, проживали в Синджаре до трагедии 2014 года.

Он сказал, что 30% из них уже покинули Ирак.
Большинство мигрировали в Канаду или Австралию,
а оставшиеся не хотят возвращаться в родной город,
поскольку их дома разрушены, а ситуация с безопас-
ностью остается неблагоприятной даже после осво-
бождения города от ИГ.

Сейчас Синджар находится под контролем под-
держиваемых Ираном шиитских ополченцев "Хашд

аш-Шааби". Кроме того, в регионе присутствуют
вооруженные группы, связанные с турецкой "Рабо-
чей партией Курдистана" (РПК).

Чиновник обвинил иракское правительство в том,
что оно не решает проблему отсутствия безопасно-
сти в Синджаре и не предоставляет помощь рели-
гиозным меньшинствам, необходимую для их воз-
вращения. kurdistan.ru

Ирак будет приветствовать 
российские инвестиции

Багдад будет привет-
ствовать приход россий-
ских инвестиций и ком-
паний в Ирак, заявил
РИА Новости министр
финансов и заместитель
п р е м ь е р - м и н и с т р а
Ирака Фуад Хуссейн.

"У нас были отношения между Ираком и Совет-
ским Союзом, а затем Россия их унаследовала. Сей-
час у нас очень сильные отношения. Не только на
политическом, но и на экономическом уровне. И
если российские компании захотят прийти в Ирак,
конечно же, мы будем это приветствовать", - сказал
он, отвечая на вопрос, заинтересован ли Багдад в
российских инвестициях. kurdistan.ru

Министр Великобритании и глава СБ 
Курдистана обсудили двусторонние связи

Париж готов ввести санкции против Тегерана в
случае отсутствия прогресса на переговорах

Жители протестуют против конфронтации 
Турции и РПК на границе Иракского Курдистана
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Премьер-министр Иракско-
го Курдистана Нечирван Бар-
зани 24 января принял деле-
гацию Великобритании, в том

числе старших судей, для
переговоров по вопросам
дальнейшего сотрудничества
судебных органов Эрбиля и

Лондона. Согласно заявлению
офи са Барзани, британские
делегаты продемонстрирова-
ли готовность своей страны
поддержать судебную систему
Курдистана, направив курд-
ских судей за границу для
обучения. Премьер-министр
Барзани поблагодарил делега-
тов за их поддержку Курдиста-
на, и выразил надежду на
дополнительную координацию
между сторонами для разви-
тия верховенства закона.

Представители Великобри-
тании заявили, что убедились
в прогрессе судебной системы
Курдистана.           kurdistan.ru

Франция и Германия дого-
ворились об открытии четы-
рех совместных институтов
культуры по всему миру, один
из которых будет создан в
Эрбиле, столице Иракского
Курдистана.

Согласно заявлению Мини-
стерства иностранных дел
Германии, институты будут
находиться в Рио-де-Жанейро
(Бразилия), Бишкеке (Кирги-
зия), Эрбиле (Курдистан) и
Палермо (Италия).

Как поясняется в заявле-
нии, в каждом институте будет
работать двуязычный персо-
нал, и его директор будет
назначен либо Institut
Français, либо Институтом
Гете.

Объединенные институты
продемонстрируют, что "евро-

пейское сотрудничество в
области культуры может быть
успешным только в том слу-
чае, если мы преодолеем
национальные разногласия и
будем тесно переплетать
наши институты", - цитирует
газета "Art" Мишеля Мюнте-
феринга - государственного

секретаря по международной
культурной политике при
министерстве иностранных
дел Германии. Позже в 2020
году Германия и Франция
откроют еще шесть совмест-
ных институтов культуры в
других местах, чтобы довести
их число до 10.   kurdistan.ru

Иранская разведка арестовала известного
курдского археолога, который сыграл ключе-
вую роль в обнаружении остатков древней
цивилизации. Как сообщает агентство "Bas-
News", ссылающееся на правозащитную орга-

низацию "Hangaw", Насер Аминихах из Кер-
маншаха был арестован после того, как иран-
ская разведка совершила налет на его дом в
начале этой недели. Иранские силы конфиско-
вали личные вещи археолога, включая его пер-
сональный компьютер и мобильный телефон.

Аминихах была частью команды датских и
немецких археологов, работавшей с в районе
Керманшаха, и обнаружившей остатки перио-
да Парфянского царства. Археолог также изве-
стен несколькими публикациями о древних
цивилизациях. Спустя три дня после его аре-
ста, судьба Аминихаха остается неизвестной,
а его семье не сообщают о месте его содержа-
ния под стражей.  kurdistan.ru

В л а с т и  К у р д и с т а н а  н а м е р е н ы  
расследовать проишествие в Шиладзе

Р е г и о -
нальное пра-
в и тел ь с т в о
Курдистана
(КРГ) обнаро-
д о в а л о
заявление о
с у б б о т н е й
акции проте-
ста в Шилад-
зе провинции
Дохук, где,
как утвержда-
ется, митинг
стал насиль-
ственным по
п о д с т р е к а -
т е л ь с т в у
"смутьянов".

26 января жители Шиладзе собрались для протеста против
затянувшейся военной конфронтации между Турцией и турец-
кой "Рабочей партией Курдистана" (РПК) в курдском регионе
Ирака, которая привела к жертвам среди мирного населения.

Как сообщило агентство "BasNews", собрание, задуманное
как мирное мероприятие, привело к штурму и поджогу турец-
кой военной базы, а также к гибели нескольких протестующих.

В заявлении КРГ выражается скорбь по поводу гибели мир-
ных жителей во время субботних столкновений и приносятся
соболезнования семьям погибших. Но региональное прави-
тельство также пообещало расследовать ход протеста, и нака-
зать тех, кто призвал к насилию, так как власти Иракского Кур-
дистана располагают такими данными. kurdistan.ru

Первый за 16 месяцев самолет из 
Турции приземлился в Сулеймании

Полеты между Турцией и аэропортом Сулеймания в Ирак-
ском Курдистане возобновились после того, как Анкара согла-
силась отменить запрет на рейсы.

По словам менеджера аэропорта Сулеймания Тахира
Абдулы, первый рейс из Стамбула приземлился в Сулеймании
в 03:10 по местному времени в субботу, 26 января.

Турция ввела запрет на полеты в аэропорты Эрбиля и
Сулеймании после референдума о независимости Курдиста-
на, прошедшего в сентябре 2017 года. Позднее, в начале 2018
года, она возобновила полеты в Эрбиль, но продлила запрет
для Сулеймании.

Во время своей пресс-конференции Тахир Абдула сказал,
что эксплуатация аэропортов не должна быть орудием поли-
тических споров между странами, и что любые такие решения
могут только навредить людям. kurdistan.ru

Премьер-министр Курдистана принял
делегацию судей Великобритании

Франция и Германия откроют
институт культуры в Эрбиле

В Иране арестован известный курдский археолог


