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Америка нуждается в курдской политике Ñÿ
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Prezident İlham Əliyevin və
Qırğız Respublikasının Prezidenti
Almazbek Atambayevin nümayəndə
heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə
görüşü başa çatdıqdan sonra
Azərbaycan-Qırğızıstan sənədlərinin
imzalanması mərasimi olmuşdur.

“Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin və Qırğız Respublikası
Prezidentinin Birgə Bəyanatı”nı

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız
Respublikasının Prezidenti
Almazbek Atambayev imzaladılar.

“Azərbaycan Respublikasının
Daxili İşlər Nazirliyi və Qırğız
Respublikasının Narkotiklərə
Nəzarət üzrə Dövlət Xidməti arasın-
da narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursor-

larının qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə
mübarizə sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Saziş”i Azərbaycanın daxili
işlər naziri Ramil Usubov və
Qırğızıstanın Narkotiklərə Nəzarət
üzrə Dövlət Xidmətinin sədri Vitali
Orozaliyev imzaladılar.

“Azərbaycan Respublikası və
Qırğız Respublikası arasında
Azərbaycan Respublikasının Dünya
Ticarət Təşkilatına qəbul olunması
üzrə Protokol”u Azərbaycanın xarici
işlər naziri Elmar Məmmədyarov və
Qırğızıstanın xarici işlər naziri
Ruslan Kazakbayev imzaladılar.

“Azərbaycan Respublikası
Hökuməti və Qırğız Respublikası
Hökuməti arasında vergi qanunveri-
ciliyinə riayət edilməsi məsələləri
üzrə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım
haqqında Saziş”i Azərbaycanın xari-

ci işlər naziri Elmar Məmmədyarov
və Qırğızıstanın xarici işlər naziri
Ruslan Kazakbayev imzaladılar.

“Azərbaycan Respublikası
Hökuməti və Qırğız Respublikası
Hökuməti arasında mədəniyyət
sahəsində əməkdaşlıq haqqında
Saziş”i Azərbaycanın xarici işlər
naziri Elmar Məmmədyarov və
Qırğızıstanın xarici işlər naziri
Ruslan Kazakbayev imzaladılar.
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti
və Qırğız Respublikası Hökuməti
arasında mülki müdafiə (mühafizə),
fövqəladə halların qarşısının alın-
ması və aradan qaldırılması
sahəsində əməkdaşlıq haqqında
Saziş”i Azərbaycanın xarici işlər
naziri Elmar Məmmədyarov və
Qırğızıstanın xarici işlər naziri
Ruslan Kazakbayev imzaladılar. 

Prezident İlham Əliyev
Bolqarıstan Respublikasının
ölkəmizdəki fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Vasil Kalinovu
fəaliyyət müddətinin başa çat-
ması ilə əlaqədar qəbul
etmişdir.

Dövlət başçısı Vasil
Kalinovun ölkəmizdəki diplo-
matik fəaliyyəti dövründə
Azərbaycan ilə Bolqarıstan

arasında siyasi, təhlükəsizlik,
energetika və regional əmək-
daşlıq sahələrində əlaqələrin
inkişaf edərək yaxın tərəfdaşlıq
səviyyəsinə yüksəlməsindən
məmnunluğunu bildirdi.
Bolqarıstanlı diplomatın
Azərbaycandakı fəaliyyətini
yüksək qiymətləndirən
Prezident İlham Əliyev gələcək
fəaliyyətində ona uğurlar arzu-

ladı.
Səfir Vasil Kalinov

ölkələrimiz arasında münasi-
bətlərin uğurla inkişaf etdiyini
vurğulayaraq münasibətlərim-
izin genişlənməsində yüksək
səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin
önəmini qeyd etdi. Vasil
Kalinov Azərbaycandakı diplo-
matik fəaliyyəti dövründə səfir-
liyin fəaliyyətinə yaradılan

şəraitə görə Azərbaycan
hökumətinə və şəxsən

Prezident İlham Əliyevə min-
nətdarlığını bildirdi. 

Azərbaycan-Qırğızıstan
sənədlərinin imzalanması
m ə r a s i m i  o l m u ş d u r  

İlham Əliyev Bolqarıstanın Azərbaycandakı 
səfiri Vasil Kalinovu fəaliyyət müddətinin 
başa çatması ilə əlaqədar qəbul etmişdir

Deyerler.Org: Bəşər Əsəd
əleyhdarı 12 müxalif kürd qru-
pları Suriya Milli Şurasını tərk
edib. Bu qruplar aprelin 1-də
keçiriləcək "Suriya dostları"nın
iki günlük İstanbul zirvəsi
ərəfəsində bu addımı atıb.
İstanbulda təşkil edilən zirvə
suriyalı müxalif qrupların dərin
fikir ayrılıqlarına səhnə olub.
(FHA) 

Türkiyə və Qətərin rəhbər-
liyilə və Amerikanın əmrlərilə
yaradılan "Suriyanın dostları"
qrupunun İstanbul zirvəsində
12 kürd müxalif qrup Suriyanın
Milli Şurasından çıxdıqlarını
bəyan edib. Mövzu ilə əlaqə-
dar gələn xəbərlərə görə,
sözügedən suriyalı kürd qru-
pları şuranın suriyalı kürdlərin
haqlarını tanımaması
səbəbindən "zirvən"i tərk edib.
Şuranın kürd üzvlərindən
birinin verdiyi açıqlamada
uydurma milli şuranın başda
kürdlər olmaqla Suriya
xalqının hamısını təmsil
etmədiyini ifadə edib.

/Deyerler.Org/

"Kürdüstan bir neçə dövlətin
arasında bölüşdürülüb" 

Şimali İraqdakı Kürd muxtariyyətinin
başçısı Məsud Bərzani "Əl-Şarkiye"
televiziyasına açıqlamasında heç bir
bölünmə ya da birliyin zorla olmaya-
cağını bildirib və buna nümunə olaraq
Çexoslavakaiya və Almaniyanın adını
çəkib. "ELPress"in Türkiyə mətbuatına
istinadən verdiyi məlumata görə, "Vaxt
gələcək kürd xalqı birləşəcək və taleyini
özü  həll edəcək"-deyə açıqlama verən
Məsud Bərzani qeyd edib ki, illərdir ki,
kürdlərə qarşı zülm edilir: "Kürdlər bir

gün birləşəcək. Bu həqiqəti danmaq olmaz. Bizim də xalq olaraq
ərəb, fars və türklərdən fərqimiz yoxdur. Kürdüstan bir neçə
dövlətin arasında bölüşdürülüb və onun mestəqil dövlət olmağı-
na heç vaxt imkan verilməyib".

Ərəb Birliyi sammitinə raket zərbəsi 
İraq 22 il fasilədən sonra Ərəb

Birliyinin sammitinə ev sahibliyi
edəcək. Sammitin açılışını kürd
əsilli İrak prezidenti Cəlal Tələbani
edib. “Reuters”agentliyinin verdiyi
xəbərə görə, sammitin aparıldığı
“Yaşıl rayon” adlı əraziyə
minaatan və qumbaraatanlardan
raket atəşi açılıb. İraq rəsmiləri ölü və yaralıların olmadığını
bildirir. Amerika işğalından sonra ilk dəfə keçirilən Ərəb Birliyin
sammitinin təhlükəsizliyi üçün 500 milyon dollar xərclənib. Suriya
sammitə qatılmayacaq. Amma sammitdə müzakirə ediləcək əsas
mövzu Suriyadakı vəziyyət olacaq.

Ərdoğan: "Dəqiq bir şey
söyləmək mümkün deyil"
İranda səfərdə olan Türkiyə baş naziri Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın İran prezidenti Mahmud
Əhmədinejadla görüşü başa çatıb.

P u b l i k a . A z - ı n
Türkiyə mətbuatına isti-
nadən verdiyi məlumata
görə, Tehranın
Saadabad sarayında
keçirilən görüşün əsas
müzakirəsi mövzusu
Suriya və nüvə enerjisi
olub. Görüş zamanı baş
nazir Ərdoğan Suriyada
baş verənlərlə bağlı
Türkiyənin mövqeyini

Əhmədinejada çatdırıb. Suriyadan sonra ən önəmli
məsələlərdən olan İranın nüvə enerjisi proqramı iki ölkə rəhbəri
tərəfindən müzakirə olunub. Seuldakı Nüvə Enerjisi Zirvəsindən
sonra Əhmədinejadla görüşən Türkiyə baş naziri zirvə
görüşündə verilən qərarları onunla müzakirə edib.

Bundan başqa, iki ölkə rəhbəri terrorla mübariza məsələləri
və regional məsələlərlə bağlı müzakirələr aparıb.

Görüşdən əvvəl Ərdoğan jurnalistlərə verdiyi açıqlamada 5+1
adlandırılan, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ABŞ,
İngiltərə, Fransa, Rusiya və Çinlə bərabər Almaniyanın da təmsil
olunduğu qrupla İran arasında görüşlərin İstanbulda keçirilməsi
məsələsi ilə bağlı belə deyib: "Hələ bitən bir şey yoxdur. İranla
Suriya məsələsində fərqli yanaşmalar olduğu aydındır.
Yaxınlaşma əldə olunmasına gəldikdə, hələlik bu görüşləri keçir-
mədən dəqiq bir şey söyləmək mümkün deyil".

Publika.Az

F H A :  S u r i y a  
əleyhinə İstanbul
zirvəsi başlamadan
məğlubiyyətə uğradı
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“Heç bir parçalan-
ma və birliyin zorla
olamayacaq. Nümunə
kimi Çexoslovakya və
Almaniyanı göstərmək
olar. Kürd xalqı, gün
gələcək birləşəcək və

öz talehini özü təyin
edəcək” 

FaktXeber.com-un
vverdiyi məlumata
görə, mərkəzi
Bağdadda olan Əl-
Şərqiyə televiziyasına

a ç ı q l a m a
v e r ə n
Regional Kürd
Rəhbərliyi lid-
eri Məsud
Bərzani, təəc-
cüblü açıqla-

malar verib.
“ İ l l ə r d i r

kürdlərə qarşı
zülm edilir.
Ancaq kürdlər
də bir gün bir-
ləşəcək. Bu
həqiqət gözardı
edilə bilməz.
Bizdə bir xalqıq,
digərləri kimi.
Fars, ərəb, türk

xalqından bir əskiy-
imiz yoxdur. Ərəb
xalqı bir neçə ölkədə
bölünüb. Kürdüstan
bir neçə ölkə arasında
bölünüb və heç vaxt

kürd dövləti olmasına
icazə verilməyib. Zorla
bölünənlər 40 ildən
sonra yenə birləşiblər,
40 illik parçalanmadan
sonra kürd xalqı gün
gələcək birləşəcək və
öz talehini özü təyin
edəcək. Mən qarşıdur-
manı dəstəkləmirəm.
Tarixdə kürdlərə zülm
edilib. Hmaı bu
müjdəli xəbəri
gözləyir. Bu müjdə hər
an da açıqlana bilər.
Amma mən də
bilmirəm, mən də
buna şahid ola
bilərəm, nəvələrim də.
Amma bu müjdəli
xəbər baş tutacaq və
bu qarşısı alınmaya-
caq həqiqətdir.”, deyə
bildirib.

FaktXeber

Heç kimin haqqı yoxdur ki,
Azərbaycan demokratiyasina
kölgə sala. “Güman edirəm ki,
“Diplomat” qəzetinin çapına qoyu-
lan qadağa aradan qaldırılacaq.
Çünki  biz PKK –ya aid material-
larin çoxunu Türkiyə mətbuatın-
dan götürürük. O qəzetlərdən biri
də, Türkiyədəki "Özgür gündəm”
qə ze tidir.  Qəzet dövlət tərəfindən
bağ  lanmasına baxmayaraq,
rəsm  lər qəzetin çapına  icazə
verdilər, hansı ki, bu qəzet 24 saat
PKK-dan yazırdı”. Bu fikirləri
“Vətəninfo.az” saytına açıqla-
masında “Diplomat” qəzetinin baş
redaktoru Tahir Süleyman səs-
ləndirib. Qəzetin çapına qoyulan
qadağanın fevral ayında Ha cet te -
pe Universitetinde Xocalı faciəsi
ilə bağlı keçirilən aksiyaya kürd
əsilli Türkiyə vətəndaşlarının
mane olması ilə bağlı olduğu fikir-
lərə gəlincə isə Tahir.Süleyman
“onun bizim ölkəmizə aidiyyəti ola
bilməz” deyə bildirdi: “Çünki
Azərbaycanda  kürd problemi yox-
dur,  Mənə elə gəlir ki, hər şey
zamanla düzələcək”.

Çünki maraqlı qüvvələr

Türkiyənin Kürd-Türk federativ
dövləti olmasına çalışırlar.

“PKK-nın Suriyada yerləşmə
məsələsi yəqin ki həqiqətdir.
Düşündüyümə görə, Türkiyə
Amerikasız heç nə edə bilməz”.
“Vətəninfo.az” saytına açıqlmasında
belə deyən “Diplomat” qəzetinin baş
redaktoru Tahir Süleyman bildirdi ki,
əgər PKK Suriyaya giribsə, bu
Türkiyənin razılığı ilə olub: “Hər halda
onlar Türkiyənin ərazisindən Suriyaya
keçiblər. Yəqin ki, Türkiyə razılıq verib.
Orda başqa faktorları nəzərdən keçir-
mək lazımdır. Suriyadada İraqdakı
kimi muxtariyyət məsələsi gün dəm -
də dir. Hansı ki, Türkiyə İraq Kür düs ta -
nı na da qarşı idi. Lakin maraqlı qüv -
vələr Kürdüstan Mux ta riyatini yaratdı
və Türkiyə Kürdüstan rəhbərliyi ilə
hesablaşır və hətta onlardan kömək
də istəyirlər. Düşünürəm Suriyada
yaranacaq muxtariyatla, İraq Kür düs -
tan  muxtariyyatı Türkiyəyə birləşdirib,
Tür ki yə nin Federativ Kürd-Türk
dövləti olmasına çalışırlar”.

Hörmətli oxucular!  “Diplomat”
qəzetinin nəşrinə əngəl törətmək
istəyənlər “Özgür Gündəm” qəzetinin
8 və 9-cu səhifəmizdəki yazılarına
baxıb, tutduqları əməldən utansınlar!

S ə t r i  x ə b ə r l ə r
Türkiyədə “Ergenekon” terror təşkilatının məsələsinə görə

bir neçə yüksək rütbəli zabitin məhkəmə işinə başlanılıb.
Kürdüstan muxtariyyatının prezidenti Məsud Barzani

Avropa ölkələrində səfərdədir. Artıq o, Bolqarıstan prezidenti ilə
görüşərək mühüm məsələləri müzakirə edib.

İraqda keçirilməsi planlaşdırılan Ümumiraq Konfransı aprel
ayının 5-də keçiriləcək.

Cənubi Kürdüstanın paytaxtı Həvler şəhərində şəkil sərgisi
keçirilib.

İstanbulda nəşr olunan “Özgür Gündəm” adlı kürd qəzetinin
çapına qadağa qoyulmuşdu. Prakurorluq onları “terrorçuları
təbliğ etmək”də günahladırmasına baxmayaraq, dünən qəzetin
çapına icazə verildi. Lakin Azərbaycanda çıxan ``Diplomat``
qəzetinə qarşı mehtüdiyyət hələ də götürülməyib.

Türkiyə prezidenti Abdulla Gülün xüsusi tapşırığı ilə yeni
komitə yaradılıb. Bu komitə mərhum prezident Turqut Özalın
müəmmalı ölümünü araşdıracaq.

Kürdüstanın baş naziri Neçirvan Barzani yaxın zamanlarda
Türkiyəyə səfər edəcək.

Kürdüstan Özünümüdafiə dəstələrinin verdiyi məlumata
görə, 40 nəfər xüsusi təyinatlı türk hərbiçisi Kandil dağına
hücum etmişdir. Lakin kürd partizanlarının əks-zərbəsi zamanı
13 əsgər öldürülmüşdür, 6 –sı isə yaralanmışdır.

Türkiyə Suriyadaki səfirliyini bağlayıb.
Kürd təşkilatları Suriyada keçirilən referenduma qatılmaya-

caqlar.
Avropa Parlamenti: Türkiyə kürd məsələsində ciddi addım-

lar atmalıdır.
Kürdüstan Yurdsevərlər Birliyi partiyasının liderlərindən biri

olan Kosrat Rəsul Kürdüstanın yeni vitse-prezidenti seçilib.
Türkiyə parlamentinin keçmiş üzvü milliyətcə kürd olan

Şərəfəddin Xalis 15 il həbs cəzası alıb. Onun günahı ondan
ibarətdir ki, o, parlamentdə çıxış edən zamanı söyləmişdir ki,
“əgər kürd problemini həll etmək istəyirsinizsə, onda cənab
Öcalanla danışıqlar aparmalısınız.”

ABŞ dövlət katibi Xilari Klinton Səudiyyə Ərəbistanına səfər
edib. 

Məsud Barzani: Vaxt gələcək bütün kürdlər birləşəcək.
Türkiyə Kürdüstanından doğma dildə təhsil almaq üçün,

imza toplama kampaniyası keçirilir. Artıq 1 milyondan artıq
imza toplanılıb.

İraqın Rusiyadaki səfirliyində Novruz bayramı ilə əlaqədər
tədbir keçirilmişdir.

Kanadada kürdlərin soyqırımına dair kitablar çap olunacaq.
Moskva şəhərində “Kürdüstanda vəziyyət. A.Öcalanın

həbsi” adlı geniş konfrans keçirilmişdir.
Murad Karayılan: Heç bir hərbi müdaxilə kürd məsələsini

çözməyəcək. Əksinə, həmin dövlətlət zəlil olub geri çəkiləcək.
Heç kəs kürdləri məğlub edə bilməz.

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*

Bərzanidən 
təəccüblü 
açıqlama

Suriyada gərginlik davam
edir. Bəşər Əsədin əmrindəki
əsgərlər hakimiyyət əleyhdar-
larına qarşı növbəti qətliamını
törədib. Yerli fəalların bildirdiy-
inə görə, son sutka ərzində
hökumət qüvvələrinin keçirdiyi
xüsusi əməliyyat zamanı 38
hakimiyyət əleyhdarı öldürülüb.
Üsyançı əgərlərlə hökumət
qüvvələrinin qarşıdurması
zamanı isə 15 əsgər həyatını
itirib. Bəşər Əsədin əmrindəki

əsgərlər Homs və İdlib
şəhərlərində müxal-
iflərə yönəlik əməliyy-
atları artırıblar. Homs
növbəti dəfə top və
raket atəşinə tutulub.

Bundan başqa təh-
lükəsizlik qüvvələri
Türkiyə ilə sərhədə
yaxınlıqda yerləşən
Saraqəb şəhərində də
hərbi əməliyyatlara

start veriblər. Hüquq
müdafiəçiləri hökumət
qüvvələrinin 26 tankın
müşaiyyəti ilə şəhərə daxil
olaraq müxaliflərin kompakt
olduğu yaşayış massivlərini
atəşə tutublar. Bəşər Əsədin
əsgərləri ilə üsyançılar arasında
şiddətli döyüşlər baş verib.
Üsyançılar 9 əsgəri öldürməyi
bacarıblar.

“Əl-Ərəbiyyə” kanalı isə
müxalifətə istinadən bildirib ki,

Suriya ordusunda xidmət edən
helikopter pilotu Hələb
şəhərində Əzəz adlı mən-
təqənin bombardman edilməsi
əmrinə tabe olmayaraq,
helikopterdən Təhlükəsizlik
Nazirliyinin binasını atəşə tutub.
Hərbi sursatı tükənən pilot
sonda Türkiyəyə qaçmalı olub.
Suriya dövlət xəbər agentliyi
(SANA) məlumatı təkzib edib,
rəsmi Ankara isə məlumatı şərh
etməyib.

Bəşər Əsədə qarşı vuruşan
üsyançılardan ibarət Azad
Suriya Ordusunun komandiri
polkovnik Riyad Əsəd müxal-
ifətin hərbi şurasının
yaradıldığını açıqlayıb. Keçmiş
Suriya Hərbi Hava qüvvələri
zabiti yeni şuranın Azad Suriya
Ordusunun və general Mustafa
Əş Şeyxin briqadasınının
fəaliyyətinə rəhbərlik edəcəyini
bildirib. Hərbi Şuraya məhz
Mustafa Əş Şeyx başçılıq
edəcək. Bəyanatda şuranın
təsis olunmasına dair müvafiq
sazişin Türkiyədə bağlandığı və
əsas məqsədin Bəşər Əsədə
qarşı olan qüvvələrin bir-
ləşdirilməsi olduğu qeyd edilir.

azadlıq.info

Bəşər Əsədə qarşı 
hərbi şura yaradıldı
Əmrə tabe olmayan helikopter Təhlükəsizlik
Nazirliyini bombalayıb Türkiyəyə qaçdı

CİA rəhbəri David
Petraeusdan Ankaraya
“Kürdüstan” rüşvəti!:
“Böyük qardaş olun,
tanıyın, neft və qazdan pay
alın!”

Ankaraya pay təklifi   
İslamazeri.az-ın Türkiyə

mətbuatına istinadən verdiyi
xəbərə görə, hələ 2003-cü ildə
Süleymaniyadə Türk əsgərinin
başına çuval keçirilməsi təli-
matını verən CİA rəhbəri David
Petraeusun Ankaraya qəfil
səfərinin səbəbi müəyyən oldu.
Petraeusun, Türkiyəyə
"Kürdüstanın tanınmasına
səsinizi çıxarmayın... Böyük qar-
daşlıq edin, neft və təbii qazdan
pay alın!" təklifini etdiyi məlum
olub. 

Türkiyənin baş naziri Rəcəb
Tayyib Ərdoğan və MİT məs-
ləhətçisi ilə görüşən Petraeus,
"İraqın mərkəzi rəhbərliyi, Ərbili
sıxışdırır. Bu dövlətə qarşı çıx-

mayın. Kürdüstanın müstəqilliyi-
ni tanıyın, böyük qardaş olun,
Mosul və Kərkük qaynaqların-
dan faydalanın" mesajı verib.  

Məsud Bərzani isə çox
"sevinclidir"   

Ankara səfərindən dərhal
sonra, İraq kürdlərinin lideri
Məsud Bərzani Novruz bayramı

ə r ə f ə s i n d ə
K ü r d ü s t a n ı n
y a r a d ı l a c a ğ ı
"müjdəsini" ver-
mişdi. O, Ərbildə
kürd gənclik
komitəsinin təşk-
il etdiyi konfrans-
da çıxış edərək
"Ümid edirəm ki,
əlbəttə bir gün
yenə bu ayda, o
böyük müjdəli
xəbər gələcək.

Amma o günün doğru bir gün
olması lazımdır" demişdi.  

Qeyd edək ki, baş nazir
Tayyib Ərdoğan da jurnalistlərə
verdiyi açıqlamada CİA rəhbəri
ilə keçirilən görüşdə İraq
mövzusunun müzakirə edildiyini
bildirmişdi.

islamazeri.az

CİA-dan Türkiyəyə təklif

BÜTÜN MÜHARİBƏLƏRİN 
S O N U  S Ü L H L Ə  B İ T İ B
Tahir Süleyman:“Azərbaycanda kürd problemi yoxdur,
amma bunu yaratmağa çalışan qüvvələr də var ”
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Türkiyə Suriyadakı 
səfirliyini bağladı

Türkiyə rəsmiləri Suriyada vəziyyətin
getdikcə ağırlaşması səbəbindən bu
ölkədəki səfirliyini bağladığını bildirib. Hələ
keçən həftə Türkiyə Dəməşqdəki səfirlyini
bağlayacağını və vətəndaşlarının geri
çağıracağı barədə xəbərdarlıq etmişdi.

Son zamanlar Suriyadakı döyüşlər
üzündən Türkiyəyə 17 minə qədər suriyalı
keçib. Türkiyə Bəşər Əsəd hökumətini
zorakılıqları dayandırmağa çağırmaqda
davam edir. Türkiyə eləcə də Birləşmiş
Ştatların Suriyadakı üsyançılara yardım
təklifini müzakirə etmək üçün gələn həftə
keçiriləcək yığıncaqda iştirak etməyə hazır-
laşır.

Bu arada isə siyasi fəallar hökumət
qüvvələrinin bu gün Homs şəhərini
minamyot atəşinə tutmaları nəticəsində bir
neçə evin yandığını bildirib.

İsra i l  komandoslar ı
İranda əməliyyat aparır 

İraqın kürd bölgəsində yerləşən bir hərbi
bazadakı İsrail ordusuna bağlı xüsusi təyi-
natlıların İran ərazisində kəşfiyyat əməliyy-
atları keçirdiyi barədə xəbərlər yayılıb.
Britaniyada yayımlanan “The Sunday
Times” qəzetinin yazdığına görə, kürd böl-
gəsindəki israilli xüsusi təyinatlılar İran
ərazisinə keçmədən öncə saqqal buraxır və
iranlı əsgərlərin geyindiyi formadan istifadə
edirlər.

Hərbi bazadan “Black Hawk-Sikorsky”
helikopterləriylə havaya qalxan xüsusi təyi-
natlılar İranın Fordo və Perçin nüvə obyek-
tlərindəki işləri müşahidə edirlər.
Əməliyyatçıların quruda istifadə etdiyi
xüsusi vasitələr də yenə kürd bölgəsindəki
hərbi bazaya yük vertoloyotları ilə çatdırılır.
Qəzetin qərbli kəşfiyyat qaynaqlarına isti-
nadən yaydığı xəbərdə deyilir ki, israilli kəş-
fiyyatçılar bu tip əməliyyatları illərdir keçirir.
Ancaq son aylarda həmin əməliyyatlar daha
da intensivləşib.

azadlıq.info

Baxçalı Ərdoğanı Suriyanı
parçalamaqda ittiham etdi

MHP lideri Suriyada aparılan oyunların
təhlükəli olduğunu vurğulayıb.Türkiyənin
ana müxalifət partiyalarından sayılan
Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının lideri Dövlət
Baxçalı, Ərdoğan hakimyyətini Suriya
dövlətini parçalamaq niyyətində olduğunu
açıqlayıb. Baxçalı ötən gün partiyanın
həftəlik toplantısında çıxış edərkən deyib:
“Cənubi Koreyada Ərdoğanla ABŞ prezi-
denti Barak Obamanın görüşü və orada
tərəflərin Suriya mövzusunda eyni
mövqedə olmaları barədə verdikləri açıqla-
malar onu göstərir ki,  Suriyanın işğalı və bu
ölkənin parçalanması barədə olan təxribat
planı işə düşüb. Suriyanın başına da ərazi
bütövlüyünü əldən vermiş İraq kimi oyun
açmaq istəyirlər. Onlar, İraqın şimalında
yaranan kürd dövlətinə oxşar bir dövləti də
Suriyada yaratmaq niyyətindədirlər”. Dövlət
Baxçalı həmçinin Suriyada xarici müdax-
iləyə son qoyulmasını tələb edib.

Bizimxeber.az

Suriyada baş verən toqquşmaların
qarşısının alınması üçün rəsmi
Dəməşq çərşənbə axşamı BMT-nin və
Ərəb Dövlətləri Liqasının (ƏDL) Suriya
üzrə xüsusi nümayəndəsi Kofi Annanın
sülh planını qəbul etdi.

Dəməşqin qəbul etdiyi altı maddəlik
plana əsasən, hakimiyyət xalqın haqlı
tələblərini yerinə yetirməli, suriyalılar
tərəfindən idarə ediləcək və bütün
siyasi partiyaları əhatə edəcək qruplar-
la müzakirələrə başlamalı, ölkədə baş
verən silahlı toqquşmaya son verərək
ordunu şəhərlərdən çəkməli, humani-
tar yardımların ehtiyac duyulan böl-
gələrə çatdırılmasına, səbəbsiz həbs
edilənlərin buraxılmasına, ölkəyə KİV
mənsublarının sərbəst şəkildə girişinə
şərait yaratmalı və dinc məqsədli eti-
raz aksiyalarının keçirilməsinə icazə
verməlidir.

Suriyada baş verən hadisələri
diqqətlə izlədikdə isə, ölkədə yaxın
günlərdə hər hansı bir ciddi irəliləyiş
olmayacağını açıq şəkildə görmək
olar. Bəşşar Əsədin hakimiyyətdən
getməsi belə, ilkin mərhələdə
böhranın həlli kimi görünsə də, bu,
böhranın tam olaraq həlli demək deyil.

Ölkədə hələ də bir araya gələ
bilməyən ciddi müxalifətin olmaması,
baş verən hadisələrin artıq müxalifət-
hakimiyyət qarşıdurmasından çıxaraq,
demək olar ki, məzhəb qarşıdurması-
na çevrilməsi hakimiyyətin dəy-
işməsindən sonra belə, silahlı toqquş-
maların davam edəcəyini söyləməyə
əsas verir.

Annan planının qəbul edilməsindən
sonra baş verən önəmli məqamlardan
biri də İstanbulda Suriya müxalifətinin
keçirdiyi görüş oldu. Bundan əvvəl də
Suriya müxalifəti bu kimi görüşlər
keçirsə də, son görüşdə Suriya
kürdləri istisna olmaqla bütün siyasi
qüvvələr ölkənin ərazi bütövlüyünün
qorunması haqqında razılığa gəldilər.
Suriya kürdlərinin simasında
Demokratik Birlik Partiyasının (Partiya
Yekîtiya Demokrat) belə bir razılığa
gəlməməyinə səbəb isə uzun vədəli
planın bir hissəsidir.

Dəməşqin qəbul etdiyi plan Kofi
Annan tərəfindən "sülh üçün atılan"
uğurlu bir addım kimi qiymətləndirilsə
də, ölkənin müxtəlif şəhərlərində

toqquşmalara son verilmədi. Annan
Dəməşqin qəbul etdiyi planı hər nə
qədər uğurlu hesab etsə də, Suriya
müxalifəti Bəşşar Əsədə inanmadığını
bildirdi.

Ən maraqlısı isə Türkiyənin də eyni
mövqedən çıxış etməsi və ölkənin Baş

naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
İrana rəsmi səfərindən əvvəl etdiyi
açıqlamada Ankaranın Bəşşar
Əsədin səmimiyyətinə inan-
madığını bildirməsi oldu.

Baş nazir Ərdoğan Bəşşar
Əsədin əvvəllər də Türkiyə rəh-
bərliyinə vədlər verdiyini, lakin
onlardan heç birini yerinə yetir-
mədiyini bildirdi. İran Prezidenti
Mahmud Əhmədinejad isə
Tehranda rəsmi səfərdə olan
Suriya XİN-in rəsmisi Feysəl
Miqdat ilə görüşü zamanı
Dəməşqə dəstək vermək üçün
ölkəsinin əlindən gələni
əsirgəməyəcəyini bildirdi.

Əslində hazırda Suriya
böhranının həlli Qərb, ərəb
dövlətləri və Türkiyədən çox

Tehranın əlindədir. Ankara və Qərb
dövlətləri problemin həlli istiqamətində
iqtisadi sanksiyalar qəbul etsələr də,
bu o qədər də effektiv olmayacaq.
Çünki Suriyanın İranla olan iqtisadi
əməkdaşlığı iqtisadi sanksiyaların
nəticəsini qismən də olsa azaldır.

Ankaranın təşəbbüsü ilə Suriya
ərazisində 20 km-lik "tampon bölgə"
yaradılması məsələsinə gəlincə isə,
Türkiyə ordusu bununla bağlı Suriya
sərhədində kəşfiyyat xarakterli işlər
aparsa da, bu layihə düşünüldüyü
qədər asan deyil.

Bəşşar Əsəd rejiminin taleyi bu gün
Tehranda Türkiyənin Baş naziri
Ərdoğan və İran rəsmiləri arasında
keçiriləcək danışıqlardan asılı olacaq. 

Suriya böhranının həlli
Tehranın  ə l indədir

Türkiyə İrandan neft alınmasının
məhdudlaşdırılması yönündə ilk addımı
atıb. Türkiyənin “Hürriyet” qəzeti xəbər
verir ki, enerji və təbii qaynaqlar naziri
Taner Yıldız İrandan alınan neftin bir
qisminin Liviyadan alınacaq neftlə əvə-
zlənməsi istiqamətdə fəaliyyətə baş la -
dıq larını açıqlayıb.

Taner Yıldız bu il ərzində Liviyadan 1
milyon ton xam neft alınacağını bildirib.
Liviyadan nefti özəl şirkətlər və
TÜPRAŞ vasitəsi ilə alınacaq. Nazir
deyib ki,  Liviyadan neft almağa artıq
başlayıblar. Odur ki, İrandan alınan
neftin miqdarı müəyyən qədər azala-
caq. Taner Yıldız Liviya ilə yanaşı
Səudiyyə Ərəbistanından da uzunmüd-
ddətli müqavilələrlə neft ala biləcəklərini
deyib. Nazir bildirib ki, İrandan aldıqları
xam neftin həcmini 10 faiz azalda bilər-
lər.

Taner Yıldızın açıqlamasından
dərhal sonra TÜPRAŞ açıqlama yayıb.
Açıqlamada qeyd edilib ki, yaranmış
vəziyyətlə bağlı İrandan xam neft alın-
masının 20 faiz azaldılmasına qərar
verilib, bu, digər ölkələrdən alınan xam

neftlə əvəzlənəcək.
Bununla Türkiyənin də İrana qarşı

beynəlxalq sanksiyalara qoşulduğunu
demək mümkündür. Türkiyə
sanksiyalara rəğmən İrandan neft alan
azsaylı ölkələrdən biridir. ABŞ Dövlət
Departamenti bir neçə gün qabaq
açıqladığı, İrandan neft alan ölkələrin
qara siyahsınaı Türkiyənin də adını
daxil etmişdi. Qara siyahıda olan 12
ölkəyə qarşı ABŞ-ın sanksiyalar tətbiq
edəcəyi də bildirilmişdi. Ötən gün isə
ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri Francis
Ricciardone bəyan etdi ki, Türkiyə İrana
qarşı sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı bir
qərar verməlidir.

İngiltərənin “Financial Times”
qəzeti Türkiyənin Ədalət və İnkişaf
Partiyasının (AKP) hakimiyyətdəki 10
ilini dəyərləndirən yazısında par-
tiyanın getdikcə avtoritarlaşdığını
bildirib.

Publika.Az-ın “Mynethaber” saytı-
na istinadən verdiyi məlumata görə,
Devid Qardner və Daniel Dombeyin
yazdığı “Ərdoğanın Türkiyəsi: Daha
qəddar bir hakimiyyət” başlıqlı
məqalədə Ərdoğanın portretlərinin
ölkə ərazisində demək olar ki, respub-
likanın qurucusu Atatürkün portretləri
qədər çox olduğu yazılıb.

Yazarlara görə, Ərdoğan
hakimiyyətdəki 10-cu ilində siyasi
qüdrətini hər zamankı qədər mühafizə
edir. Mətbuat üzərindəki təzyiqlər,
siyasi rəqiblərin məhkəmələrdə itti-
ham olunması hakimiyyətin getdikcə
avtoritarlaşdığını göstərir.

Ərdoğanın hakimiyyətdə olduğu
10 il ərzində Türkiyənin regional gücə
çevrildiyini, iqtisadiyyatında Çinlə
bərabər eyni sürətlə böyüdüyünü və
əldə edilən rifahın, səhiyyə xidmətləri,
məktəblər və yollarla yayıldığını
yazan “Financial Times”, qüdrətli gen-
eralları həbs edən hökumətin rəqibləri

azaldıqca ona qarşı xoş münasibətin
də azaldığını vurğulayıb.

Məqalədə əksəriyyəti kürd olan
Türkiyə həbsxanalarındakı 104 jurnal-
istin İran və Çində həbsdə olan jurnal-
istlərdən çox olduğu göstərilib. 

Publika.Az

Türkiyə İrana qarşı 
sanksiyalara qoşuldu

“Financial Times”:
Ərdoğan avtoritardır
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Azərbaycanlılara qarşı iki əsr davam edən
soyqırım düşünülmüş şəkildə genişmiqyaslı
qanlı aksiya nəticəsində yüzlərlə yaşayış mən-
təqəsini yerlə-yeksan edib, minlərlə azərbay-
canlını böyük qəddarlıqla qətlə yetirmişlər.
Ermənilərin Azərbaycana qarşı uzun illər
boyu apardığı ardıcıl etnik təmizləmə,
soyqırım və təcavüzü nəticəsində minlərlə
insan evindən-obasından didərgin düşmüşdur. 

Soyqırım siyasətini həyata keçirmək üçün
IV-XIX əsrlər ərzində öz dövlətlərinə malik
olmayan ermənilər “Böyük Ermənistan”
dövlətini yaratmaq üçün Rusiyanın imperiya
siyasətindən alət kimi istifadə etmişdilər.

Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən
bütün faciələri torpaqlarının zəbti ilə müşayiət
olunaraq, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı
düşünülmüş, planlı surətdə həyata keçirdiyi
soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini
təşkil etmişdir. 

1813-1828-ci illər Rusiya ilə İran arasında
gedən iki müharibənin ( 1804-1813, 1826-
1828) sonunda imzalanmış Gülüstan (12
oktyabr 1813-cü il) və Türkmənçay (10 fevral
1828-ci il) müqavilələri Azərbaycan xalqının
tarixində faciəvi rol oynamış və Azərbaycanın
parçalanmasına gətirib çıxarmışdır.
Azərbaycanın şimalı Rusiyanın, cənubu isə
İranın idarəçiliyinə keçmişdir. 

1905-1906 illərdə İrəvan və Gəncə
quberniyalarının 200, Şuşa, Cəbrayıl və
Zəngəzurun isə 75 azərbaycanlı kəndini
ermənilər talan ediblər. Statistik məlumatlara
əsasən demək olar ki, 1905-1907-ci illərdə
baş verən hadiəsələrdən sonra azərbaycan-
lılara qarşı kütləvi repressiyalar gizli şəkildə
aparılıb. 1916-cı ilin məlumatları göstərir ki,
1831-ci illə müqayisədə həmin il İrəvan
quberniyasının 5 əyalətində əhalinin sayı 40
dəfə artaraq 14 min 300-dən 570 min
nəfərədək yüksəlmişdir. Ancaq həmin zaman
kəsiyində azərbaycanlıların sayı cəmi 4,6 faiz
artaraq 246 min 600 nəfər təşkil edib. Yaxud
başqa bir nümunə, əgər 1886-1897-ci illərdə
əhalinin mütləq artımı 40 min nəfər olubsa,
1905-1916-ci illərdə bu rəqəm cəmi 17 min
nəfər olub. Halbuki hələ 1905-ci ildə 1886-cı
illə müqayisədə əhalinin sayı 61 min nəfər
çox olub. Bu rəqəmlər çar Rusiyasının
idarəçiliyi dövründə erməni millətçilərinin
şovinist siyasətini həyata keçirməsindən,
"Türksüz Ermənistan" planının reallaşdırıl-
ması istiqamətində azərbaycanlıların qovul-
masından xəbər verir.

1918-1920-ci illər Birinci dünya
müharibəsindən sonra Rusiyada yaranmış
vəziyyətdən istifadə edən ermənilər 1917-ci
ildə baş vermiş fevral və oktyabr inqilabların-
dan sonra öz istəklərinə bolşevizm bayrağı
altında nail olmağa cəhd edirlər. Bakı Soveti
əksinqilabi elementlərlə mübarizə şüarı altın-
da 1918-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq bütün
Bakı quberniyasında yaşayan azərbaycan-
lıların çıxarılması məqsədlərini güdən
cinayətkar planın, reallaşdırılmasına başlayır.
1918-ci ilin mart-aprel aylarında isə qanlı
hadisələr zirvə nöqtəsinə çatıb. O aylarda
ermənilər tərəfindən törədilən cinayətlər azər-
baycan xalqının yaddaşında silinməz iz
qoyub. Təkcə milli mənsubiyyətinə görə min-
lərlə dinc azərbaycanlı məhv edilib. Ermənilər
evləri yandırır, insaniarı diri-diri oda atırdılar.
Onlar tərəfindən milli memarliq abidələri

məktəblər, xəstəxanalar, məscidlər və digər
tikililər dağıdılır Azərbaycanlıların soyqırımı
xüsusi qəddarlıqla Bakı, Şamaxı Quba,
Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Lənkəran və
Azərbaycanın digər ərazilərində həyata keçir-
ilir. Bu torpaqlarda kütləvi qaydada dinc əhali
qırılmış, kəndlər yandırılmış, milli
mədəniyyət abidələri məhv edilmişdir.

1918-ci ilin mart-aprelində Bakı, Şamaxı,
Quba, Muğan və Lənkəranda ermənilər 30
mindən çox azərbaycanlını qətlə yetirmiş, 10
minlərlə insanı öz torpaqlarından qovmuşdur.
Təkcə Bakıda 10 minə yaxın azərbaycanlı
xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, Şamaxıda 58
kənd dağıdılmış 7 min nəfər (1653 qadın, 965

uşaq) məhv edilmişdir. Quba ərazisində 122,
Qarabağın dağlıq hissəsində 150, Zəngəzurda
115, İrəvan quberniyasında 211, Qars
əyalətində 92 kənd yerlə yeksan olunmuş;
əhali üzərində yaş və cinsə məhəl qoymadan
qətliam həyata keçirılmişdir. lrəvan azərbay-
canlılarının çoxsaylı müraciətlərinin birində
("Aşxadavor" ("Əməkçi") qəzeti, 2 noyabr
1919-cu il) göstərilirdi ki, azərbaycanlıların
bu tarixi şəhərində və onun ətrafında qısa
zaman ərzində 88 kənd dağıdılmış, 1920 ev
yandırılmış, 131 min 970 nəfər isə
öldürülmüşdür.

28 may 1918-ci ildə Azərbaycan
Demokratik Respublikasının yaradılması da
qurbansız ötüşməyib. ADR-in Nazirlər
Sovetinin sədri F.X.Xoyskinin xarici işlər
naziri M.H.Hacınskiyə yazdığı məktubda
deyilir: "Ermənilərlə biz bütün mübahisələrə
son qoymuşuq. Onlar ultimatumu qəbul edib
müharibə ilə qurtaracaqlar. Biz ermənilərə
İrəvanı güzəştə getdik. Cənubi Qafqazda 3
suveren respublikanın yaranması və müt-
təfıqlərin köməyi ilə Ermənistan ərazisi 1
milyon 510 mın nəfər əhali ilə (795 min
erməni, 575 min müsəlman, 140 min digər
xalqlar) 17 min 500 ingilis kvadrat mili həc-
mində olur. Bununla kifayətlənməyən
ermənilər heç bir şeyə məhəl qoymadan
"Böyük Ermənistan" ideyası ətrafında
Gürcüstanın tərkibində olan Axalkalaki,
Borçalı, Azərbaycanın Qarabağ, Naxçıvan,
Gəncə quberniyasının cənub hissəsinə iddia
irəli sürürlər. 

1948-1953-cü illər Sovet hakimiyyəti
illərində ermənilər adət etdikləri metodlarla
azərbaycanlıların daimi yaşadıqları
Ermənistan SSR-dən çıxarılmasını eləcə də
qonşu respublikaların torpaqları hesabına öz
ərazilərini böyütməkdə davam ediblər. 1943-
cü ildə Tehranda keçirilən konfransda
ermənilər İranda yaşayan ermənilərin
Sovetlər Birliyinə köçürülməsinə icazə ver-
ilməsi xahişi ilə SSRİ xarici işlər naziri
Molotova müraciət edirlər. Bu məsələdə
Stalinin razılıq verməsi faktiki olaraq azər-
baycanlıların 1948-53-cü illərdə kütləvi şək-

ildə Ermənistandan deportasiya olunmasının
əsasını qoyur.

1988-ci ildən başlayaraq yenidənqurma,
aşkarlıq prosesi antiazərbaycan əhval-
ruhiyyəsinin və ərazi iddialarının yeni
dalğasını yaratdı. 1945-ci ildə sınaqdan
çıxarılmış guya Ermənistanla Qarabağın iqti-
sadi cəhətdən bir-birinə bağlı olması barədə
əsassız iddialarla erməni millətçiləri azərbay-
canlıları Ermənistandan qovmağa, Qarabağı
isə Azərbaycandan ayırmağa başladılar. 1988-
ci ildən başlayaraq kütləvi hədə qorxular, fızi-
ki güc, ölüm, kəndlərin talan edilməsi
yandırılması həyata keçirilir. Qukarkda baş
verən qanlı hadisələr nəticəsində 70 nəfər

öldürülür, onların 21-i qadın 6-sı uşaq olur.
Vardenis rayonunda isə 40 nəfər öldürülür.
Ermənistanın digər rayonlarından - Yerevan,
Masis, Kalinino, Kadjaran, Qafan, Kirovakan,
Qoris, Sisian, Amasiya və Alaverdidən 250
min azərbaycanlı öz ev-eşiyindən qovulur.
1905-1920-ci illərin tarixi yenidən təkrar
olunur - qadın və uşaqlar, yaşlılar qarlı dağlar
aşaraq, dona-dona, insani itkilər verə-verə öz
xilaslarını Azərbaycanda axtarırdılar. Yenidən

1948-53-cü illərin tarixi təkrar olunur -
İttifaqın mərkəzi hakimiyyətinin qərarları ilə
azərbaycanlı qaçqınların Qarabağda yer-
ləşdirilməsinə icazə verilmir, onlar özlərinə
çadır şəhərciklərində sığınacaq tapırlar. 1991-
ci il avqustun 8-də (18 fevral 1929-cu ildə
Ermənistanın tərkibinə verilib) sonuncu azər-
baycan kəndi Nüvədidən əhalinin çıxarıl-
masından sonra Ermənistan faktiki olaraq
monomillətçi dövlətə çevrildi. "Türksüz
Ermənistan" kimi daşnak ideyası reallaşdı.

1988-ci ildən sonra Ermənistanın
Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi
nəticəsində 7 rayon talan olundu, 1 milyona
qədər adam doğma yurdundan didərgin
düşdü. Tarixən Azərbaycan xalqına qarşı
soyqırım siyasəti həyata keçirən erməni mil-
lətçiləri öz vəhşi simalarını bir daha bütün
dünyaya nümayiş etdirərək Xocalını yerlə-

yeksan etdilər. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-
na keçən ölüm doğan o gecədə hələ də dəqiq
olmayan məlumatlara görə, 613 nəfər xocalı
şəhid oldu. Onlardan ancaq 335 nəfərinin
meyidini dəfn etmək mümkün olub. 1275
nəfər dinc sakin girov götürülüb, onlardan
150 nəfərinin taleyi bu gün də məlum deyil. 

Bu faktlardan göründüyü kimi, ermənilər
öz şovinist məqsədlərinə çatmaq üçün
beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoy-
madan bütün mümkün vasitə və metodlardan
istifadə ediblər. Sovet hakimiyyəti illərində
ermənilər adət etdikləri metodlarla azərbay-
canlıların daimi yaşadıqları Ermənistan SSR-
dən çıxarılmasını eləcə də qonşu respub-
likaların torpaqları hesabına öz ərazilərini
böyütməkdə davam ediblər.

Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş
verən bütün faciələri torpaqlarının zəbti ilə
müşayiət olunaraq, ermənilərin azərbaycan-
lılara qarşı düşünülmüş, planlı surətdə həya-
ta keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı
mərhələlərini təşkil etmişdir. 

Bu hadisələrin yalnız birinə - 1918-ci il
mart qırğınına siyasi qiymət vermək cəhdi
göstərilmişdir. Azərbaycan Xalq
Cumhuriyyətinin varisi kimi Azərbaycan
Respublikası bu gün onun axıra qədər həyata
keçirə bilmədiyi qərarların məntiqi davamı
olaraq soyqırım hadisələrinə siyasi qiymət
vermək borcunu tarixin hökmü kimi qəbul
edir. 

31 Mart faciəsi tarixə qanlı bir ləkədir.
Bu qanlı ləkə, bu faciə düşmənin üzündəki
maskaların düşdüyü və canilərin bütün çıl-
paqlığı ilə ortaya töküldüyü gündə baş verib.

Bu qanlı faciənin gözə çarpan obyektiv
mənzərəsi sadəcə kökündən yıxılmaq istəyən
böyük bir imreratorluğun çökməsindən
ibarətdir.

Hər şeydən əvvəl, hamımızın birinci
vəzəfəsi millətimizin üzərindən bu qanlı
ləkəni silmək, onları tarix önündə təsvir
etmək və bu qanlı ləkəni bir daha təkrar

etməmək, onların murdar və maskalı üzlərinə
çırpmaqdır.Milli intibah müsəlman Türk
düşmənlərinin məzarı və ölümü olacaqdır.

26 mart 1998-ci ildə “Azərbaycanlıların
soyqırımı haqqında” Azərbaycan
Respublikası prezidenti H.Əliyevin “31 Mart
Azərbaycanlıların soyqırımı Günü” kimi
qeyd olunması üçün xüsusi fərmanı olmuş-
dur. 28 mart 2006-cı ildə Azərbaycan
Respublikası prezidenti İ.Əliyevin “31 Mart
Azərbaycanlıların soyqırımı Günü” münasi-
bətilə Azərbaycan xalqına müraciəti olmuş-
dur.

Bir daha soyqırımı qurbanlarının əziz
xatirəsini dərin hüzn və ehtiramla yad edir,
Allahdan onlara rəhmət, yaxınlarına səbr
diləyir, xalqımıza səadət, ümummilli vəz-
ifələrimizin həlli yolunda uğurlar arzu-
layırıq.

31 MART - AZƏRBAYCANLILARIN 
S O Y Q I R I M I  G Ü N Ü
S O Y Q I R I M  –  t a r i x i n  q a n l ı  s ə h i f ə s i
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NEYARÊ HAR!
Bese, bese, îdî axam pêpez meke,
Gul-sosinêm meheçqîne, îsaf bike.
Koşk-bircêd min cî raneke, mehedmîne,
Çem û kanyêm bê xov meke, memiçqîne.
Ewa axa tew şerefa dayka mine,
Her yek gulek şehîdekî gelê mine.
Ew koşk û birc, kevn dîroka gelê minin,
Ew çem-kanî, herd bistanê dayka minin.
Ji dest-pîyêd serokêd min qeyda veke,
Kan û xezne milkê minin, talan meke.
Lawê Kurda tew mêrxas in, pê nikarî,
Tu xayînî, xapxapokî, bê îtbarî.
Namûs, xîret boy te tune, îdî here,
Tew axa min tiverike, lê megere.
Tu xwînrêjî, qetilkarê gelê minî,
Bê kok-eslî, deyndarê heqê minî.
Xewa giran îdî zû da ez rabûme,
Min heqê xwe naskirîye, serwext bûme.
Zef dijware, îdî tu min bixapînî,
Bikî kole, ber derê xwe bigerînî.
Îdî here, ez te vira qet nebînim,
Cara îcar ezê ruhê te bistînim.
Bê şerefo, ji ku hatî, hetanî ku,
Dinya zane, pêş dîrokê rûreşî tu.
Biteyîse, zû dûrkeve, here ji vira,
Pêşiya gotîye: “Gurê gerik, nabe bira”.

WELAT
Him dinalim, him dizêrim, dûrî, Welat,
Dil hejarim, tengezarim, nûrî, Welat,
Tirs û xofim, sirûk pême, tune bawer,
Jan giranim, tu melhema minî, Welat…

Xerîb warim, hêlîn sarim, Kurdim, Welat,
Hesretkêşim, te nabînim, derim, Welat,
Zelûl xemim, xalî nabin çav ji hêsra,
Stûna dilî, bext-mirazê minî, Welat…

Per û baskî, xemil-rewşî, timê, Welat,
Qudûm-qamî, şewq û şamî, min ra, Welat,

Bêy te îdî ez bedhalim, nema tawet,
Zîyaretî, tiverikî, boy min, Welat…

BERFA SİPÎ, ÎDÎ BESE, SER 
QENDÎLA MİN DA LÊKÎ  

Geh lêdikî, geh vedikî, berfa sipî,
Diborzînî, basû dikî, geh jî tîpî.
Hemû renga tenê dikî tu rengê xwe,
Qenc û xirav derbaz dikî dewrana xwe.  
Rebbê jorîn ev rusqeta daye te da,
Weke hevdu tu lênakî hemû dera.
Cîkî hindik, cîkî gelek tu lêdikî,
Geh dikenî, geh digirî, geh vedikî.
Dema ku tu digihîjî ser axa min,
Pir hêrs dibî, tu datînî tew barê xun.
Rica dikim, Qendîla min kêm hemêzke,
Barê giran cîkî dinê vala bike.
Şêr gêrîla nav zaxa da meqiflîne,
Zû derbaz be, li wir hindik tu bimîne.
Dinya tu car awa naçe, dûmek heye,
Gelê mine aza bibe, ev eseye.
Ewê demê ser axa min dubar lêke,
Biborzîne, basû bike, him jî kêfke.

ÎŞEV DÎSA TU KETİYÎ 
BÎRA MİN DA

Şevê dirêj, xew nakeve çavê min da,
Dişewitim nav mitalê kûr-agirda.
Te digerim nav bajara, hemû gunda,
Te nabînim, tu tunenî, bûyî unda.

Nav govenda, li dîlana te digerim,
Xasbaxçê ter, qûmistana te digerim,
Koşk û sehra, dibistana te digerim,
Te nabînim, tu tunenî, kuda herim.

Ser kanîya, dora çema, terrazuna,
Cem domama, bal bedewa, zend bazina,
Seyrangeha, li cem dayka, pîre jina,
Te nabînim, te pirs dikim çûk-mezina.

Şaxêd gelya, daristana te pirs dikim,
Zer-zinara, gulistana te pirs dikim,
Keç û xorta, qelfê zerya te pirs dikim,
Te nabînim, dîtî tune, ez çi bikim.

Lihef bûze, nivîn derzî, balgî kevir,
Halêm digrîn hîva sê şev, stêrk û ewir,
Dest nîyêd min bûne çoçil, bûne tevir,
Însaf bike, nêzîk dibe siba gewir,
Heta hebim, ezê time te bigerim,
Ez tu cara, tu bedewê te naguherim.

BBarîyê 
BBala

ЧАЬЫР ЦСТЦМЯ

(Чадырда хястя йатан 
гачгын гоъанын дилиндян)

Ей бащар кцляйи, сон няфясимдир,
Эет нечя лоьманы чаьыр цстцмя.
Йаьы эюрмяз сяни, уч Дялидаьа,
Бир ялчим думаны чаьыр цстцмя.

Эяз вираня галмыш дустаг вятяни,
Ащымдан од алыб йандыр дцшмяни.
Дейнян кюнлцм гушу арзулар сяни,
Бир Лачын тярланы чаьыр цстцмя.

Эюр мяним эюзцмля Саьры булаьы,
Мин иллик буз тутан Яримяз даьы.
Нярэизи, лаляни, мави занбаьы,
Йарпызы, рейщаны чаьыр цстцмя.

Айаьа дурмаьа йохдур бир умуд,
Сянэярдян цзцнц Ишыглыйа тут.
Эялсин, дахмам цстя аьласын булуд,
Эуршады, лейсаны чаьыр цстцмя.

Уч Сарыбабадан, Араза шыьы,
Щякяри, Бярэцшад ахыр шыдырьы.

Сирли бойчичяйи, чобанйастыьы
Дярмандыр, дярманы чаьыр цстцмя.

Кечир эюзляримдян Гырхгыз эцлшяни,
Йаьылар гырдымы пющря мешяни?!
Тап коллар дибиндя ган бянювшяни,
О дярди пцнщаны чаьыр цстцмя.

Щяля ки, синямдя чарпыр цряйим,
Ей Муьан кцляйи, будур диляйим:
Эюр щара сыьыныб гачгын мяляйим,
Йаралы ъейраны чаьыр цстцмя.

О даьлар гызынын щейраны мяням,
Щясряти, мющняти, щиъраны мяням.
Ала эюзляринин гурбаны мяням,
Юлмямиш гурбаны, чаьыр цстцмя.

Овут цряйими, умудвар ейля,
Арзуму даьлара сян ашкар ейля.
Кцрдоьлу саьдырса, хябярдар ейля,
Щалы пяришаны чаьыр цстцмя.

7.05.2000

ДУМАН, АЙ ДУМАН
Лачыны салма йадыма,
Амандыр, думан, ай думан!
Ата йурдунун щясряти,
Йамандыр, йаман, ай думан!

Ня сюйляйим гачгын еля,
Бах эюзцмдян ахан селя.
О йурда дюнмяйим щяля
Эцмандыр, эцман, ай думан!

Эилэил чайы ъошуб дашан,
Гайаларда мин бир нишан.
Кцрдоьлу да даьдан ашан,
Думандыр, думан, ай думан!

Дявячи-Дящня кянди
7.12.1997

YOX BABA, SӘN GÖRӘN 
DÜNYA DEYİL BU

Misin lәldәn dәyәrlidi, dәyәri,
Yox bab, sәn görәn dünya deyil bu.
Bu dünyanın, diz üstәdi çörәyi,
Yox baba, sәn görәn dünya deyil bu.

Qarğalar qartaldan yüksәkdә uçur,
Gәdәni Aqildәn nadanlar seçir,
Mәrdin cığırından, namәrdlәr keçir,
Yox baba, sәn görәn dünya deyil bu.

Izi  yoxdu divarının, daşının,
Dadı itib plovunun, aşının.
Oxunmayır surәlәrin, yasinin,
Yox baba, sәn görәn dünya deyil bu.

Haram pulla hәccә gedir “dәdәlәr”,
Bığ yerinә,  saç uzadır gәdәlәr.
Yada düşmür sәn qoyduğun hәdәlәr,
Yox baba, sәn görәn dünya deyil bu.

Görünürük, yalnız kişi donunda,
Misri qılınc pas dağlayıb qınında.
Yerimiz yox o dünyada yanında,
Yox baba, sәn görәn dünya deyil bu.

Uçurdular, sәn tikdiyin talvarı,
Dağ kişisi, mәkan seçib “bulvarı”.
Dәyişdirib әrlә-arvad şalvarı,
Yox baba, sәn görәn dünya deyil bu.

Baba, Küskün görәnlәri görmәdin,
Nә yaxşı ki, sәn bunları bilmәdin.
Şükür olsun, belә ömür sürmәdin,
Yox baba, sәn görәn dünya deyil bu.

TARİYEL  KÜSKÜN
29.03.2012.

MӘN DAĞLARIN NӘR 
OĞLUYAM

Kürdlüyümlә öyünürәm,
Mәn dağların nәr oğluyam.
Qüdrәtimdәn enilmәrm,
Kәlbәcәrin әr oğluyam.

Nәsilindәn qeyrәt alan,
Nadanları atdan salan,
Düşmәninin bağrın yaran,
Koroğlunun kür oğluyam.

Evladıyam şah dağların,
Yaşıl donlu yaylaqların,
Dür şәrbәtli  bulaqların,
Saf qoxulu dür oğluyam.

Әzablarda yoğrulmuşam,
Sәrt sularda doğrulmuşam.
Kürd bәtnindәn doğulmuşam,
Milyonların bir oğluyam.

Qala qurdum qüdrәtimlә,
Yer titrәtdim heyrәtimlә,
Ucalıram qeyrәtimlә,
Bilәklәrin gir oğluyam.

Kürd adlanan millәtimә,
Babәk, Nәbi qüdrәtinә,
Qurban olum qeyrәtinә,
Bu millәtin pir oğluyam.

Allah bizә verib payın,
Ey millәtim, yoxdur tayın.
Bu Küskünü, Aqil sayın,
Sir dünyanın, sir oğluyam.

TARİYEL  KÜSKÜN
27.03.2012.

YATAMMIRAM, ALLAHIM
Gecә keçir, yuxu qaçıb gözümdәn,
Yenә bu gün yatammıram, Allahım.
Oyanmışam, soruşuram özümdәn,
Arzulara çatammıram, Allahım.

Sanki dәrya mәnә olub çox dayaz,
Üzәmmirәm, ayaqlarımdır nasaz.
Bәdәnim qocalıb, ömür qalıb az,
Dәryalarda batammıram, Allahım.

Fikirlәrim bir-birinә qarışır,
Sanki onlar gecәlәrdә yarışır,
Xәyalımda sürüşdükcә sürüşür,
Saxlamağa tutammıram, Allahım.

Bir pәnahım indi qalıb tәk sәnә,
Sәnә baş әyirәm mәn dönә-dönә,
Daim yalvarmağım olub әnәnә,
Әkilsәm dә bitәmmirәm, Allahım.

Nәriman Әyyuba qәm yaxınlaşıb,
Fikiri çoxalıb, daşdıqca daşıb.

Әqlim dә, başım da elә bil çaşıb,
Xәyalımı qatammıram, Allahım.

ŞİKAYӘTİM VAR
Çoxdan hiss edirәm, mәn qocalıram,
Gәnclik çağlarımdan geri qalıram.
Otuz poemamla lәzzәt alıram,
Mәni Yaradana şikayәtim var.

Dәdә-baba yurdum, o keçmiş Milli,
Oradan çıxartdı vәhşi yadelli.
Qalmasın orada o murdar dilli,
Hәr şeyi qanana şikayәtim var.

Vedimi verdilәr yurdsuz yanlara,
Dağ çәkdilәr onda müsәlmanlara.
Torpaq getdi, xeyli uzanır ara,
Dәrdimә yanana şikayәtim var.

On yeddi kitabda dәrd-әlәmim var,
Xalqımın dәrdindәn min alimim var.
Nә borcum olmayıb, nә sәlәmim var,
Mәni tez anana şikayәtim var.

Baxıb bu halıma yanmasın gözәl,
Mәn dә onun kimi gözәldim әzәl,
İndi hәr yerimdәn tökülür xәzәl,
O gözәl canana şikayәtim var.

Qәm çәkmә ürәyim, olma vәfasız,
Günlәrim keçmәyib heç dә cәfasız.
Özümdәn narazı olmuşam yalnız,
Milli Nәrimana şikayәtim var.

HHüseyn
KKürdoğlu

NNәriman
ӘӘyyub

TTAARRİİYEL
KKÜÜSSKKÜN
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Яввяли ютян сайларымызда
Ящалиси. Бидлис ямирлийиндя ящалинин тяркиби нисбятян

мцхтялиф иди. Бурада кцрдлярля йанашы асори вя ермяни аиля-
лярини эюрмяк оларды. Лакин ящалинин яксяриййятини кцрд тай-
фаларындан ибарят олан мцхтялиф гябиляляр тяшкил едир.
«Шяряфнамя» дя бу ямирликдя йашайан ящалидян 4 мин
няфяринин ермяни вя асори олдуьу гейд едилмишдир (76,
341).

Бидлисинин йаздыьына эюря Бидлис ямирлийиндя 24 мцхтя-
лиф кцрд тайфа горуьу йашайырды (76, 361). Яэяр биз щяр бир
тайфа горуьуну орта щесабла 2 мин няфяр щесаб етсяк, о
заман тякъя Бидлис вилайятиндя 48 мин няфяр ящалинин
йашадыьыны гейд едя билярик. Лакин сонралар Бидлис ямирлийи
щаггында мялумат верян Шямс Сами бу вилайятин
(Бидлисин) 172 кянди, 30 мин няфяр ящалиси вя бу ящалинин
дя цчдя бир щиссясинин ермяни вя асори олдуьуну эюстяр-
мишдир (81, 123).

Беляликля, Бидлис ящалисинин сайы щаггында
«Шяряфнамя» дяки мялуматла, «Гамус» дакы мялумат
арасында фярг эюрцрцк. Бизя эюря щяр ики мцяллифин вердийи
мялумат дцзэцндцр. Лакин бу фярги ямяля эетирян иътимаи
вя сийаси щадисяляр олмушдур. Йяни диэяр кцрд ямирликля-
риндя олдуьу кими, Бидлис ямирликляриндя дя Османлы щюкм-
ранлыьы башландыгдан сонра ящалинин мигдары эетдикъя
азалмышдыр. Бунун ясас сябябини ися Османлы-Иран мцща-
рибяляриндя ахтармаг лазымдыр.

Бидлис вилайятиндя йашайан кцрд тайфалары ичярисиндя
Рузякиляр ян гцввятли яширят щесаб олунурду. Буна эюря
дя щямин тайфа бу ямирлийин тарихиндя чох мцщцм рол
ойнамышдыр.

Бидлиси йазыр ки, Кцрдцстаны ишьал етмяк фикриндя олан
гцввятли шащлар яввялъя Бидлис щюкмдарлары вя Рузяки яши-
ряти иля мцщарибя етмяли олурдулар. Чцнки Рузякиляри табе
етмядян башга кцрд тайфаларыны итаят алтына алмаг
мцмкцн дейилдир (76, 360).

1479-1481-ъи иллярдя Аьгойунлу щюкмранлыьына, 1535-
1538-ъи иллярдя ися Османлы аьалыьына гаршы апардыглары
мцбаризяни щямин тайфанын иэидлик нцмуняляриндян бири
кими гейд етмяк олар.

«Шяряфнамя» дя дейилир ки, Бидлис галасынын дашлары
гядяр Рузяки яширятинин башлары кясилмишдир (76, 360).
Беляликля, щям чохлуьу, щям дя иэидликляриня эюря Бидлис
щюкмдарлыьы ясрляр бойу Рузяки задяэанларынын ихтийарын-
да олмушдур.

Сийаси тарихи. Бидлисинин  йаздыьына эюря бу тайфа
аьсаггаллары Кясра41 няслиндян олан Иззяддин вя
Зийаяддин адлы ики гардашы Яхлатдан Бидлися дявят етмишди-
ляр (76, 360). Иззяддин Бидлис, Зийаяддин ися Щезо (Сасон
да дейилир) щюкмдары олду. Лакин сонралар Зийаяддин щийля
йолу иля Бидлис щюкмранлыьыны яля кечириб гардашы Иззяддини
Щезо щюкмдары эюндярди. Бидлис щюкмдарларынын мяншяйи-
нин ясас етибары иля кясраниляря чатдыьыны «Шяряфнамя» дя
эюрмяк олар (76, 362). Зийаяддин юлцмцндян сонра онун
хяляфляри ардыъыл олараг Бидлисдя щюкмдарлыг етмишдяр.
«Шяряфнамя» нин мцяллифи гейд едир ки, йалныз 110 илдян
сонра Бидлис щямин сцлалянин ихтийарындан чыхараг, йадел-
лилярин ялиня кечмишдир» (76, 362). Чцнки Сялъуглар
дюврцндя Кцрдцстанын диэяр ямирликляри кими, Бидлис ямирли-
йи дя о сцлаляйя табе олмушдур.

Бидлиси йазыр ки: «Тарихдя адлары гейд олунан вя мяним
нязяримя чатан Бидлис щюкмдары 18 няфярдян ибарят олуб
450 илдян артыгдыр ки. щюкмдарлыг едирляр (76, 364).

Дювлятшащ Сямяргянди  эюстярир ки: «Султан
Ъялаляддин Харязмшащ монгол ордусу гаршысында мяь-
луб олуб Азярбайъана эялди вя бурада да таб эятиря бил-
мяйиб Бидлися эетди вя орада Мялик Яшряфин гызы иля евлян-
ди» (66, 162). Бидлиси дя юз ясяриндя щямин щадисяни
Дювлятшащ Сямяргяндинин гейд етдийи кими эюстяряряк
йазыр: «1225-ъи илдян Султан Ъялаляддин Бидлися эялдийи
заман мялик Яшряф Бидлис щюкмдары иди» (76, 369; 97,
334).

Мялик Яшряф Бидлис щюкмдары олмаздан яввял Шамда
йашамыш вя Яййубилярин гошун башчысы олмушдур. О, щеч
бир шаща табе олмадан бир мцддят сярбяст олараг щюкм-
дарлыг етмиш вя сонра юлмцшдцр. Онун ямирлик вязифясини
гардашы Мялик Мяъдяддин ющдясиня эютцрмцшдцр. Бидлиси
гейд едир ки, «Ондан (Мялик Мяъдяддиндян) сонра ювлад-
лары ардыъыл олараг щюкмдарлыг етмиш вя ямир Теймур
Горганийядяк онлара щеч ким тохунмамышдыр (76, 372).
Щямин дюврдя Бидлис ямирлийиндя мцщцм вя тарихдя гейд
едилмяли бир щадися баш вермямишдир.

Мялик Мяъдяддиндян сонра Иззяддин, Ямир Ябубякр,
Ямир Шейх Шяряф вя нящайят, Теймурлянэин мцасири олуб
вя онунла эюрцшян Ямир Зийаяддинин Бидлис щюкмдары
олдуглары «Шяряфнамя» дя ардыъыллыгла верилмишдир. Лакин
дюврцн бир сыра мянбяляриндя Теймурлянэ заманында
Бидлис щюкмдары Ямир Зийаяддин дейил, Щаъы Шяряфин
щюкмдар олдуьу вя Теймурлянэ иля эюрцшдцйц гейд еди-
лир.

Шяряфяддин Яли Йязди 1393-ъц илдя Теймурлянэин
Кцрдцстан юлкясиня эялмясиндян бящс едяряк йазыр: «Юз
доьру вя дцзэцнлцйц иля бцтцн Кцрдцстанда мяшщур олан
Бидлис щюкмдары Щаъы Шяряф Теймурун эюрцшцня эяляряк
она йахшы  атлар щядиййя верди. Теймур да ону юз нювбя-
синдя мцкафатландырараг Бидлис ямирлийини башга щиссяляри
иля бирликдя, йеня дя она верди (77, 687).

Ейни щадисяни о дюврцн бир чох тарихчиляри (Низамяддин
Шами вя Будаг Гязвини) юз  ясярляриндя олдуьу кими
гейд едирляр (126, 152; 54, 316). Мясялян, Ф.Метсопски
дя «Ямир Шяряфин Теймурун йанына эялдийини вя мещри-
банлыгла гаршыландыьыны, Теймурун она (Щаъы шяряфя) сцлщ
мяктубу вердийини вя бунунла да бцтцн юлкянин асудя
олдуьуну йазыр (41, 14).

Бидлиси эюстярир ки: «Щаъы Шяряф Бидлис, Яхлат, Муш вя
ихтийарында олан башга галаларын ачарларыны эютцрцб эюзял
щядиййялярля Теймурун эюрцшцня эетди. Теймур ону
йахшы гаршылайараг мцкафатландырды вя бир нечя району да
онун ямирлийиня гатараг бу щагда бир фярман верди (76,
372).

Щямин фярманын 1533-ъц иля гядяр горунуб сахлан-
масы «Шяряфнамя» дя гейд едилир. Бидлиси йазыр: «Бидлис
ямирлийиндя щяръ-мярълик баш верди, 1533-ъц илдя Шяряф
хан юлдцрцлдц, оьлу Шямсяддин хан Рузякилярля бирликдя
Иран юлкясиня эедяркян башга шащларын вердикляри фярман-
ларла бярабяр, Теймурлянэин вердийи фярман да итиб бат-
мышды (76, 373). Беляликля, Ямир Зийаяддинин
Теймурлянэля эюрцшмяси щаггында ня «Шяряфнамя» дя,
ня дя башга мянбялярдя щеч бир мялумата тясадцф олун-
мур, щятта Кцрдцстан тарихиндян бящс едян сонракы тяд-
гигатчылар да ясасян Бидлис щюкмдары Щаъы Шяряфин
Теймурлянэля эюрцшмясини гейд едирляр (97, 335).

Буна эюря дя Ямир Зийаяддинин Бидлис щюкмдары олма-
сы мцтляг, лакин онун 1393-ъц илдя Теймурлянэ иля эюрцш-
мяси шцбщялидир. Чцнки, яввялдя гейд едилдийи кими, щямин
тарихдя Бидлис щюкмдары Зейаяддинин оьлу Щаъы Шяряф
олмушдур. Онун щюкмдарлыьы щаггында «Шяряфнамя» вя
диэяр мянбялярдяки фактлары гейд етмяк олар.

Щаъы Шяряф зяманясиня эюря аьыллы вя сийасятчи бир
щюкмдар иди. О, Теймкрлянэи щядиййялярля гаршыламаг вя
юз галаларынын ачарыны она тягдим етмякля бюйцк бир инсан
гырьынынын гаршысыны ала билмишди. Маркс йазыр: «Теймурун
сийасяти минлярля гадына, кюрпяйя, кишийя, эянъя ишкянъя
вермякдян, онлары гылынъдан кечирмякдян, гырмагдан вя
бунунла да щяр йердя дящшят тюрятмякдян ибарят иди» (2,
185).

Бу ъящяти нязяря алараг Щаъы Шяряф гцввятли дцшмяня
табе олуб бунунла да юз мцстягиллийини горуйуб сахламыш-
ды

Щаъы Шяряфдян сонра оьлу Мялик Шямсяддин (тяхми-
нян 1399-1425-ъи иллярдя) Бидлис щюкмдары олмушдур.

Бидлис ямирлийинин тарихиндя Мялик Шямсяддинин дюврц
о гядяр дя сакит кечмямишдир. Темурлянэ заманында
гачаг олан Гара Йусиф Гарагойунлу Теймурун юлцм-
цндян сонра 1405-ъи илдя юз тяряфдарлары иля бирликдя яввял
Дийарбякиря вя орадан да Бидлис ямири Мялик Шямсяддиня
пянащ эятирди. Ф. Метсопекинин йаздыьына эюря Мялик
Шямсяддин ону дуз-чюрякля гаршыламыш, силащ, ат, гатыр вя
щяр ъцр щярби лявазиматла тяъщиз етмишдир (41, 22-23).

Хондямир гейд едир ки, «Гара Йусиф Дийарбякиря эялди-
йи заман Яхлат вя Билбис42 (Бидлис-Ш.М.) щакими Мялик
Шямсяддин иля онун арасында достлуг вя гощумлуг яла-
гяси йаранды. Мялик Шямсяддин Гара Йусифин гызы иля
евлянди (64, 461).

Бидлиси йазыр ки: «Гара Йусиф юз гызыны Мялик
Шямсяддиня яря верди. Мялик ися Пасин району  иля Оник
галасыны Гара Йусифин ихтийарында гойду» (76, 376; 97,
336).

Беляликля, Гара Йусиф бир гядяр гцввя топладыгдан
сонра 1406-ъы илдя Теймурлянэин нявяси Ябубякрин ихти-
йарында олан Чухур Сяяд галасына щцъум етди. Баш верян
мцщарибядя Гара Йусиф галиб эялди вя щямин галадан
башга Мярянд, Нахчыван, Шярур вя Маку галаларыны да

ишьал етди.
Фон Щаммерин йаздыьына эюря Гарагойунлу сцлаляси-

нин щакимиййяти 1375-ъи илдян 1467-ъи илядяк давам
етмишдир (99, 17).

Мянбялярдяки мялумата ясасян Гара Йусифин гцввя
вя гцдряти артдыгъа Шямсяддинин дя щюрмят вя нцфузу
артыр, ямирлик сащяси бюйцйцрдц. Ябдцрряззаг
Сямяргянди йазыр ки: «Ямир Шямсяддин вя о мащалын
диэяр ямирляри Гара Йусиф иля бирликдя щярякят едирдиляр
(108, 172).

Бидлиси йазыр: «Ямир Шямсяддин иля Гара Йусиф арасын-
дакы достлуг вя иттифаг о дяряъяйя чатмышды ки, Гара Йусиф
она оьлум-дейя хитаб едирди» (76, 376; 97, 337).

Беляликля, Теймур сцлалясиня гаршы йарадылан бу иттифаг
эетдикъя мющкямлянирди. Гара Йусиф шащ олан кими Муш,
Яхлат районларынын суйургал43 олараг Бидлис ямирлийиня
ялавя едилмясини бир фярманла рясмиляшдирди.

Фярманын тяръцмяси:
Кцрдцстанын ямир вя щюкмдарлары, ярбаб вя бюйцкляри,

мялик вя кятхудалары, хцсусиля Бидлис, Яхлат, Муш вя Хнос
районларына табе олан ящали вя мяшщур адамлар билмяли-
дирляр ки, бюйцк Ямир Шямсяддин юз фядакарлыг вя сяда-
гяти иля бизим там етимадымызы газанмышдыр. Одур ки, кеч-
мишдя олдуьу кими, Бидлис, Яхлат, Муш вя Хнос районлары
вя галалары, Бидлис хязинясиня хас олан мал вя пул верэиля-
ри суйургал олараг Ямир Шямсяддиня верилир. Мязкур ямир
щеч кясин мцдахиляси вя иштиракы олмадан там мцстягиллик-
ля сярбяст олараг щюкмдарлыг едяъякдир. Бу фярмана эюря
щеч кяс онун адамларына тяъавцз етмямялидир. Бу фяр-
маны позанлар дярщал шиддятли ъязалара мяруз галаъагдыр.

Ямирлярин, сяркярдялярин, Бидлис, Яхлат, Муш, Хнос вя
бцтцн галаларын ящали вя яйанларынын вязифяси щюрмятли
Ямир Шямсяддини юзляринин бюйцк ямири щесаб етмяк,
онун сюзцнц вя мяслящятлярини гябул едяряк она табе
олмаг вя бцтцн эюстяришлярини фядакарлыгла иъра етмкдян
ибарятдир. Щиъри 820-ъи ил 10 рябицляввял 18 апрел 1417-ъи ил
(76, 376-378). 1420-ъи илдя Гара Йусиф юлдц. Онун юлцм-
цндян 40 эцн сонра Ямир Теймурун оьлу Шащрух Мирзя
Кцрдцстана эялди. Мянбялярдя дейилир ки: «Шащрух Мирзя
Яхлат нащийясиндяки Мярку адланан йердя дцшярэя салды-
ьы заман диэяр кцрд ямирляри иля бирликдя Бидлис щюкмдары
Мялик Шямсяддин дя онун эюрцшцня эетмиш вя она табе
олдуьуну билдирмишдир (76, 378-379). Бундан сонра
Шащрух онун ямирлийни тясдиг етмишдир.

Беляликля дя, Мялик Шямсяддин бир заман Гара Йусиф
иля вя сонра Шащрух Мирзя иля йахшы мцнасибятдя олмагла
юз истиглалиййятини горуйуб сахлайа билмишдир. О, юз дюврц-
ня эюря аьыллы вя сийсятчи бир щюкмдар иди. Кцрдляр арасын-
да она «Шямсяддин ял-Кябир» ады верилмишди.Бидлисинин
йаздыьына эюря Мялик Шямсяддин юз адына хцтбя охут-
дурмуш вя сиккя зярб етдирмишдир (76, 379). Едуард
Браун гейд едир ки, Гарагойунлу Искяндяр Шащруха гаршы
мцщарибядя галиб эялди… вя 1425-ъи илдя Яхлат щюкмдары
Шямсяддини мяьлуб етди (51, 66). 

ШЯРЯФ ХАН БИДЛИСИНИН «ШЯРЯФНАМЯ»
ЯСЯРИ КЦРД ХАЛГЫНЫН ТАРИХИ МЯНБЯЙИ КИМИ
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Strasbourg’daki süresiz dönü -
şüm süz açlık grevi bir ayını doldu-
rurken, talepler için girişimler sürüyor.
Dönüşümlü açlık grevine Kürt
siyasetçiler de katıldı. 

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan
üzerindeki tecridin kaldırılması tal e -
biy le 1 Mart’ta Fransa’nın Strasbourg
kentinde 15 Kürdistanlının başlattığı
süresiz-dönüşümsüz açlık grevi,
bugün 31 günü geride bıraktı. Açlık
grevi için Avrupa’nın diğer ülkelerinde
de Kürdistanlıların girişimleri sürüyor.

Fransanın Strasbourg kentinde
‘Öcalan’a Özgürlük İnisiyatifi’ üyesi
15 kişinin başlattığı açlık grevi bir ayını
doldurdu. Eylemcilerin sağlık durumu kri-
tik bir aşamaya gelirken, CPT ve Avrupa
Konseyi gibi kurumlar, taleplere yönelik
halen somut bir adım atmış değil.  Açlık
grevi eylemcilerinde kilo kaybı, uyku
sorunu, tansiyon düşüklüğü, kan şek-
erindeki dengesizlik, baş ağrısı ve mide

bulantısı şeklinde rahatsızlıklar devam
ediyor her geçen gün artıyor. 
Siyasetçiler dönüşümlü grevde

Süresiz-dönüşümsüz açlık grevi
eylemcilerine, dönüşümlü gruplar da 5
günlük destek açlık grevleri ile destek
veriyor. 5. gruptaki beşer günlük
dönüşümlü açlık grevinde Hollanda’da
yaşayan Kürdistanlıların yanı sıra Kürt

siyasetçiler de yer alıyor. Kongra Gel
Genel Başkanı Remzi Kartal, KCK
Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar,

PJAK Genel Başkanı Hacı Ahmedi,
KNK Başkanı Tahir Kemalizade,
KNK Yönetim Kurulu üyesi Adem
Uzun,  Avrupa Kürt Dernekleri Kon -
fe de rasyonu (KON-KURD) Genel
Başkanı İsmet Kem, KON KURD
Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz
Orkan, Fransa Kürt Dernekleri
Federasyonu (FEYKA) Başkanı
Mehmet Ülker, Kürt siyasetçiler Ali
Yiğit ve Nizamettin Toğuç, yazar
Mahir Sayın da açlık grevine
katılanlar arasında. Kürt siyasetçiler
4 Nisan’da yapılacak büyük oturma
eyleminde de halkla birlikte olacak. 

Basel’de kadınlardan destek
Avrupa’nın diğer kentlerinde de açlık

grevi için grişimler sürüyor.İsviçre’nin
Basel kentinde bir çok kurum ve kuruluşu
ziyaret eden Basel Halk Meclisi Kadın
Komisyonu üyeleri Öcalan üzerinde uygu-
lanan ağırlaştırılmışmış tecrit başta olmak
üzere, açlık grevlerine ilişkin görüşmeler

yaptı. Görüşmelerde açlık grevi ve tale-
plere ilişkin dosyalar sunuldu. Komisyon
üyesi kadınlar, hafta başından bu yana
Bettingen Belediyesi, Basel Evangelische
Kilisesi, Basel Kızıl Haç Örgütü, Kanton
Basel Zwilinghaus, Elizabethen Kilisesi,
Merianstein Kilisesi, Paul Kilisesi, Radio
Basilisk ve Basel Zeitung’u ziyaret
ederek, buradaki kurum yetkilileriyle
görüştü. Görüşmelerde, Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan
tecrit politikası ile ve Türkiye’deki cezaev-
leri ve Strasbourg’ta devam eden süre-
siz,dönüşümsüz açlık grevlerine dikkat
çekildi. Görüşmeler sonunda konuya
yönelik hazırlanan dosyalar da sunuldu. 

Görüşmeler devam edecek
Basel Halk Meclisi Kadın Komisyonu

üyeleri, açlık grevleri ve tecride dikkat
çekmek amacıyla, önümüzdeki günlerde
de sivil toplum örgütleri, belediyeler,
siyasi parti temsilcileri, basın-yayın organ-
ları ve akademik çevrelerle görüşmelerde
bulunacaklarını kaydetti.  

Y.ÖZGÜR POLİTİKA/BASEL

Herkes eyleme seferber

Kürt kadınları, Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi
protesto etmek amacıyla Almanya’nın
Frankfurt, Giessen, Hamburg ve
Freiburg kentlerinde stand açtı.
İsviçre’nin Zürih kentinde ise Kürt genç-
leri yaptıkları eylemle tecridi kınadı. 

Frankfurt Amara Kadın Meclisi,
Hauptwache’de tecridi kınamak
amacıyla önceki gün bilgilendirme
standı açtı. Yapılan konuşmalarda
Türkiye’deki tutuklamalar, Öcalan
üzerindeki tecrit, Türkiye, Kürdistan ve
Starsbourg’taki açlık grevindeki
gelişmeler ele alındı. Standda Avrupa
Kürt Kadın Hareketi’nin hazırlamış
olduğu bildiriler dağıtıldı.  

Freiburg’taki standda da
Strasbourg’taki açlık grevinin geldiği
aşama hakkında bilgi verildi. Şehir
merkezindeki kilise yetkililerinden Dr.
Keck Ergbischaft ve SPD

Partisi’ninFreiburg temsilcilerinden
Markus Schupp’a birer dosya sunuldu.
Standda açılan Öcalan posteri ise polis
tarafından indirildi. Eylem sırasında 600
bildiri dağıtıldı. 

Giessen kentinde de stand açıldı.
Kürt kadınları Giessen’de 6 hafta
boyunca her çarşamba günü stand aça-

cak. Standda Öcalan’ın posterleri,
Roboskî Katliamı’nın fotoğrafları ve
sarı-kırmızı-yeşil renkler bulunurken,

son siyasal gündemi içeren
çok sayıda bildiri dağıtıldı.
Kürt kadınları hem tecrit,
hem de Pozantı’da tutuklu
bulunan Kürt çocuklarına
yönelik taciz ve tecavüz
olayını protesto etti. 

Hamburg Kürt Kadın
Meclisi’ne bağlı bir grup
tarafından açılan standa
yoğun bir ilginin olduğu
gözlendi. Hamburg’un en
işlek caddesi olan
Mönckeberg’de açılan

standda Kürt kadınları yüzlerce bildiri
dağıttı. Kadınlar her hafta Hamburg’un
değişik semtlerinde stand eylemine
devam edecek.  Strasbourg’taki açlık
grevi eylemcilerine de selamlayan
kadınlar, Bitlis kırsalında yaşamını
yitiren 15 kadın gerillanın mücadelesini
yaşatma sözü verdi. 

İsviçre’de gençlik eylemi 
Bu arada İsviçre’nin Zürih kentinde

bir grup genç Kürt Halk Önderi Öcalan
üzerindeki tecridi kınamak amacıyla bir
gösteri yaptı. Eylemde, Bitlis’teki çatış-
mada yaşamanı yitiren kadın gerillalar
da anıldı. Zürih’in en işlek caddesi
Bahnhofstrasse’de bir araya gelen
gençler buradan yürüyüşe geçti.
Ellerinde yaşamlarını kaybeden geril-
laların fotoğrafları ve Öcalan’ın poster-
leri, PKK, PAJK ve KCK flamaları ile
yürüyüşe geçen gençler, ‘Bijî Serok
Apo’, ‘Türk Ordusu Kürdistan’dan Defol’
ve ‘İntikam’ sloganları attı. Gençler,
yürüyüş esnasında ‘Çerxa Şoreşe’
marşını da birlikte söyledi. 

Öte yandan 15 kadın gerilla için
Cuma günü saat 10:00’da Zürih Kürt
Kültür Derneği’nde taziyeler kabul edile-
cek. Cumartesi günü ise saat 14:00’te
bir anma olacak. 

M.ZAHİT EKİNCİ/AHMET
ALAGAŞ/HACI HACIOĞLU, 

BEDRANA YILDIRIM/SERAP BİNGÖL

Kürt kadınlarından tecridi protesto

Amed, Batman ve
Mardin’de 28 Mart olayların-
da devlet güçleri tarafından
katledilen 7’si çocuk 13 kişi
Amed’de anıldı. Muş’un
Şenyayla kırsalında 24 Mart
2006’da 14 HPG’linin
kimyasal da kullanılarak
katledilmesi ardından gerilla
cenazelerinin gittiği Amed’de başlayan ve
dört gün boyunca birçok il ve ilçeye taşı-
nan olaylarda devlet güçleri terör estirmiş,
13 kişi kurşun ve gaz bombası ya da darp
edilerek katledilmiş, yaklaşık 300 kişi
yaralanmış ve 369 kişi tutuklanmıştı. 

28 Mart olayları üzerinden geçen 6 yıla
rağmen cinayetler aydınlatılmadı, sorum-
lular cezalandırılmadı. Devlet güçleri ile
ilgili yürütülen soruşturmaların neredeyse
tamamı takipsizlik ile sonuçlandı. Oysa ki
7 yaşındaki Enes Ata, kameralar önünde
sırtından aldığı kurşunla yaşamını yitir-
mişti. Olaylar ile ilgili sadece kafasına isa-
bet eden gaz fişeği ile hayatını kaybeden
Mahsun Mızrak’a ilişkin dava açıldı. Onda
da polis delil karartma yoluna gitti. Üç özel
harekat polisinin tutuksuz yargılandığı
davanın tek delili olan gaz fişeği kapsülü
adli emanette kaybedildi. 

Engellemeye rağmen anma
28 Mart olaylarında yaşamını yitirenler

dün Amed’de yasağa rağmen kitlesel bir
yürüyüşle anıldı. Yürüyüş Diyarbakır
Valiliği tarafından yasaklandı, yürüyüşün
başlayacağı Şefik Efendi Camisi önünde

yığınak yapan polis halkın biraraya
gelmesini engelledi. Buna rağmen kitle
Yeniköy Mezarlığı’nda toplandı. Yaşamını
yitiren 10 kişinin aileleri, BDP Amed
Milletvekili Nursel Aydoğan, BDP
Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zübeyde
Zümrüt’ün de  bulunduğu yüzlerce kişi
„Çerxa Şoreşê“ marşı ardından Yeniköy
Mezarlığı etrafında yürüdü. 

‘Kahramanlık Haftası’ vesilesiyle
PKK’nin öncü kadroları da anıldı.
Yürüyüşte 28 Mart olaylarında hayatlarını
kaybedenlerin yanısıra Mahsun Korkmaz,
Mazlum Doğan’ın poster ve fotoğrafları ile
„Tarihimizi yaratanlar şehitlerimizdir“
pankartı açıldı.  Yürüyüş ardından 28 Mart
olaylarında yaşamını yitiren Tarık
Atakaya’nın mezarı başında toplanan kitl-
eye hitaben konuşan Milletvekili Aydoğan,
Mart ayının Kürtler açısından tarihi önem-
ine dikkat çekerek, Kürt halkının özgür-
lüğünü elde edinceye kadar direnişini
sürdüreceğini söyledi. 

Açıklama ardından kitle, yaşamını
yitiren PKK’lilerin mezarlarını ziyaret
ederek karanfil bıraktı. 

DİHA/AMED

Bitlis-Siirt arasında
yaşanan çatışmada hayatını
kaybeden amca kızları Welat
ve Şehriban Argış Bismil'e 15
bin kişinin katıldığı törenle
toprağa verildi. Tören ardın-
dan yürüyüşe geçen halka
devlet güçleri saldırdı, M.
Şahin Demir(25) isimli genç
yaşamını yitirdi. 

Malatya Adli Tıp
Kurumu'ndan önceki gün alı-
narak Amed'in Bismil İlçesi'ne
bağlı Aşağı Darlı Köyü'ne götürülen 2
kadın gerillanın cenaze töreni için dün
binlerce kişi köy camisi önünde toplandı.
Gerilla cenazelerini alan halk Seyrantepe
Mezarlığı'na doğru yürüyüşe geçti. HPG
gerillalarının tabutları PKK ve KCK
bayraklarına sarılırken, "Agit komutanın
izinde, Önder Apo'nun özgürlüğüne
kadar" pankartı açıldı. Öcalan posterleri
ile PKK ve KCK bayraklarının taşındığı
yürüyüş boyunca "PKK halktır halk bura-
da", "Şehîd namirin" ve "Bijî Serok Apo"
sloganları atıldı. Sanayi Caddesi'nde
cenaze aracındaki gerilla tabutları kadın-
lar tarafından omuzlanarak yürüyüşe
devam edildi. HPG gerillaları Welat
Argış(Beritan Tımok) ile Şehriban
Argış(Ruken Aslan) sloganlar eşliğinde
yan yana toprağa verildi. Törene araların-
da BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata,
Bismil Belediye Başkanı Cemile
Eminoğlu, MEYA-DER temsilcilerinin de
aralarında bulunduğu 15 bini aşkın kişi
katıldı. 

'Eşi görülmemiş bir karşılık
vereceğiz'

BDP'li vekil Ayla Akat Ata, yaşanan

ölümlerden AKP Hükümeti'nin sorumlu
olduğunu belirterek, "Kürt halkı yükselen
zulme karşı hep beraber güçlü bir şekilde
cevap verecek. Nasıl eşi benzeri
görülmemiş bir zulüm uyguluyorlarsa biz
de aynı şekilde eşi görülmemiş bir
direnişle karşılık vereceğiz. Özgür-
lüğümüzü kendi ellerimizle kazanacağız"
dedi. 

25 yaşındaki genç yaşamını
yitirdi

Tören ardından halk Sanayi
Mahallesi'nde HPG gerillaları için kurulan
taziye çadırına doğru yürüyüşe geçti.
Batman-Diyarbakır yolunu trafiğe kapatan
gençlere polis gaz bombaları ile saldırdı.
Gençler ise molotofkokteyli, taş ve havai
fişeklerle karşılık verdi. Yaşanan çatışma-
da neden kaynaklandığı netleştirilemeyen
bir patlama sonucu M. Şahin Demir isimli
genç yaralandı. Demir, kaldırıldığı Bismil
Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Haberin duyulması ardından hastane
önünde toplanan kitleye de polis saldırdı.
Gazetemiz yayına hazırlandığı esnada
ilçedeki olaylar devam ediyordu. 

DİHA/AMED

28 Mart’ta yaşamını yitirenler unutulmadı Binler sahip çıktı
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Newroz kutlaması için İngiltere'de
bulunan BDP Muş Milletvekili Demir Çelik,
Londra ziyareti boyunca İngiliz
Parlamentosu'nda bir dizi görüşme
gerçekleştirdi. Çelik, Dışişleri
Bakanlığı'nda Türkiye Masasından
Sorumlu Jonathan İreland'ın ardından
bazı İngiliz parlamenterlerle de görüşmel-
er yaptı. Basına kapalı yapılan görüşmel-
erde İstanbul ve Diyarbakır'daki Newroz
kutlamaları esnasında çıkan olayların
yanı sıra, yeni anayasaya ilişkin BDP'nin
önerileri konuşuldu. Çelik yapılan
görüşmelerden oldukça memnun
kaldığını belirtti. 

Çelik ile AKP'nin 'Yeni Politika' olarak
lanse ettiği siyasi ve askeri konsept ve bu
yılki Newroz kutlamaları üzerine konuş-
tuk. 

Newroz kutlamalarına ilişkin Türk
devletin ve AKP'nin geçtiğimiz yıllara
nazaran bu sene bir hayli artan yasakçı
ve engelleyici tutumunun sebepleri nel-
erdir?

Bu seneki Newroz kutlamalarımız
öncelikle İstanbul ve Diyarbakır'da yasak-
lanmak istendi. Halbuki partimiz 15 gün
öncesinden kutlama tarihi ve yeri
konusunda resmi makamlara başvuru
yapıp, 18 Mart'ta kutlanması için izin talep
etmişti. Yapılan izin başvurularına, 16
Mart'ta, yani kutlama tarihine sadece 2
kala ret cevabı geldi. Diyarbakır ve
İstanbul'a çıkan bu ret diğer il ve ilçelere
yansıyarak, Newroz'un Pazar günü kut-
lanması tamamen yasaklanmak istendi.
Elbette ki buradaki amaç olası büyük bir
katılımının önüne geçmekti. Biz de bu ret
cevabına ilişkin meclise bir öneride bulun-
duk. Madem ki 21 Mart'ta kutlamamız
isteniyorsa, o gün resmi bayram olarak
kabul görülsün, biz de o gün kutlama
yaparız dedik. Elbette bu önerimiz dikkate
bile alınmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin
alışagelmiş bir tutumu vardır. Yasaklarla
başedemediği gerçekliği içini boşaltarak
izin verme yoluna girişiyor. 1 Mayıs'ın
resmileştirilmesi gibi, Kürtlerin Newroz
olarak bildiği bayramı Türk yetkililerin
ismini 'Nevruz' diye değiştirip yumurta
tokuşturulan bir bayrama dönüştürmesi
gibi. Kürt alfabesinde yer alan ‘w' harfini
atıp yerine ‘v' koyarak, aklı sıra bu sorunu
çözebileceklerini sandılar. 

AKP bu senede samimiyetsizliğini ve
çirkin yüzünü gösterdi. Yasaklarla Kürt

halkını teslim alabileceğini
düşündü. Devletin antidemokratik
tutumları yüzünden, kutlamalar
esnasında BDP'li bir arkadaşımız
ve bir polis memuru hayatını
kaybederken, yüzlerce kişi de
yaralandı. Ahmet Türk de ikinci
kez saldırıya uğradı. Bu seneki
Newroz şunu bir kez daha gös-
terdi ki AKP 1990'lardan ders
çıkarmadı. Yasakçı zihniyetiyle
Kürtleri evden çıkarmayacağını
düşündü. Kürtlerin meydanlara
gelmesini engellemek için
İstanbul'da bir çok ulaşım yol-
larını kapadı. Metronun otobüsün
olmaması İstanbul'daki Kürtleri engelleye-
bilir ama ya Diyarbakır'dakileri nasıl
engelleyebileceğini düşündü? Gaz bom-
basına, tanklara ve cop tehditlerine rağ-
men milyonlar alanı doldurup, adalet ve
eşitlik taleplerini dile getirdiler. AKP'ye oy
vermiş Diyarbakırlılar da bu sene AKP'nin
faşizmine tanıklık ettiler. AKP, 1 yıldır Türk
medyasıyla PKK'nin bittiğine ve BDP'nin
de tamamen pasifize edildiklerine dair
halkı kandırıyordu. Newroz'da insanların
sokağa çıkmasını engelleyerek de bu
verdiği imajı pekiştirmek istiyordu. Ama
öyle olmadı. Kürtler her geçen artan bir
çoğunlukla demokratik haklarını talep
ediyorlar. 

AKP'nin 'Yeni Politika' adıyla son
dönemlerde gündeme gelen, aslında
askeri ve güvenlik odaklı stratejileri üzer-
ine ne düşünüyorsunuz?

Türban meselesinde olduğu gibi AKP,
Türkiye toplumuna defalarca kandırmış,
seçim öncesi verdiği hiç bir sözü yerine
getirmemiştir. Yeni strateji diye sunduğu
politikaları, Tansu Çiller, Süleyman
Demirel veyahut Mesut Yılmaz döne-
mindekilerden hiç bir farkı yoktur. Bu poli-
tikalar çatışmaya dayalı olmakla beraber
bütün Kürtleri potansiyel suçlu olarak
göstermeye yönelik politikalardır. AKP,
BDP ve PKK'yi terörize ederek, aydın
yazar ve gazetecileri suçlu konumuna
düşürüyor. 100 bin kapasiteli hapishanel-
erde son 10 yıldır 130 bini aşkın tutuklu
bulunuyor. Siyasal operasyonlarla Nisan
2009'dan beri 8 binden fazla kişi tutuk-
landı. KCK operasyonları adı altında
yürüttüğü politikalara aslında Başbakan
Erdoğan'ın kendisi de inanmıyor; sadece
zaman kazanmaya çalışıyor. Erdoğan,

kendisinden 10 sene öncekilerinde benz-
er politikalar yaptığını bilmiyor mu yani?
1990'lardan ders çıkarmak gerekiyor.
PKK bir realitedir, bir neden değil sonuç-
tur; bu yüzden de siyasal sisteme entegre
edilmesi gerekiyor. Silahlı mücadeleye
devam kararı, daha fazla kayıpları ve
ölümleri beraberinde getirecektir. Kürtler
artık statüsüz yaşamak istemiyor, kendi
anadiliyle eğitim görmek istiyor. 

Sayın Öcalan'ın üzerindeki ağır-
laştırılmış tecrit kalkmalı, müzakere süre-
ci başlamalıdır. Bir savaşın muhatapları
vardır. Muhatapları PKK'dir, aslında
devlet bunu iyi biliyor. Ayrıca, Türkiye'nin
merkezi bir sistemle yönetilemeyeceğini,
bölgesel yönetimlerin gerekli olduğunu da
kabul etmek gerekiyor. Bu bağlamda da
Demokratik Özerklik şart. Geçtiğimiz gün-
lerde Özgür Gündem Gazetesi'ne, bir
polis baskınının akabinde bir aylık kapatıl-
ma cezası verildi. AKP Kürt medyası
üzerine tahakkümü üzerine ne söyleye-
ceksiniz? Türkiye'de yargı ve medya her
şekilde kontrol altına alınıyor, ama
nedense itiraz bir tek Kürtlerden geliyor.
Roj TV'nin kapatılma davasından sonra
şimdi de Özgür Gündem tamamen
ortadan kaldırılmak isteniyor. Aslında Kürt
halkının iradesi teslim alınmak isteniyor.
Amaç halkı doğru bilgiden mahrum bırak-
mak. Manipülasyonlarla kendi poli-
tikalarını Kürtlere empoze etmeye çalışıy-
orlar. Kendi TV kanallarında yalan yanlış
haberleri yayınlayarak insanları kandırıy-
orlar. Ahmet Şık'ın kitabını yasaklayan bir
zihniyetten bahsediyoruz. Bu zihniyet,
yeri gelir TV'de kapatır, yeri gelir gazete
de. Yeri geldi mi de Ece Temelkuran,
Nuray Mert, Banu Güven gibi kişileri de

işinden eder bu zihniyet. AKP seçimlerde
aldığı yüksek oya güveniyor. Ama
Avrupa'ya faşizmi getiren Hitler de

Mussolini'de seçimlerde yüksek
oylar aldılar. Bunu unutma-
mamk lazım. Avrupa'nın
Erdoğan'ın gerçek yüzünü
görmesi gerekiyor artık.
Cezaevlerindeki Kürt tutuklu ve
mahkumların süresiz ve
dönüşümsüz olarak başlattıkları
açlık grevi halen devam ediyor.
Sayıları da her geçen gün artıy-
or. Bu konuda ne söyleye-
ceksiniz?

500'ü aşkın tutuklu 40 gün-
den fazla bir süredir açlık
grevindeler. Dışarıdan da büyük
bir destek var. Süresiz ve

dönüşümsüz açlık grevleri çok tehlikeli
sağlık problemleri yaratır. 1 aydan sonra
Alzheimer, 50 günden sonra fizyolojik
sorunlar, 60 günden sonra da ölümler
gerçekleşir. Varolan zulmü, Öcalan'ın
üzerindeki ağırlaştırılmıs tecridi protesto
etmek ve demokratik hak ve özgürlükleri-
ni talep etmek için bedenlerini ölüme
yatırdılar. Öncelikle verdikleri karar saygı
duymamız gerekiyor Ancak Adalet
Bakanlığı ve Türk medyası duyarsız tavır-
larına devam ediyor.  Bu grevlerin,
hükümet tarafından bir an önce dikkate
alınması gerekiyor.

İngiltere ziyaretiniz boyunca başta
Dışişleri Bakanlığı olmak üzere bir dizi
görüşme gerçekleştirdiniz. İzlenimleriniz
nelerdir? 

Kürt meselesi ulusal bir mesele
olmasının yanı sıra uluslararası bir
meseledir ayrıca. BDP olarak sorunları
diplomatik düzeyde çözmeye çalışıyoruz.
Avrupa'da ciddi sayıda bir Kürt nüfusu
var. Bu gerçeği, Avrupa ülkeleri de yad-
sımıyor. Barışın tek seçenek olduğunu
biliyoruz. Avrupa Parlamentosu'nda ve
Birleşmiş Milletler'de temel hak talep-
lerinizi dile getiriyoruz. Roboskî
katliamının üzerinden 3 ay geçti,  bu
katliama karar verenlerin belli olmasına
rağmen açığa çıkartılmıyorlar.
Uluslararası örgüt ve kuruşlarda
hakkımızı aramaya devam edeceğiz.
İngiltere'de görüştüğüm yetkililerde BDP'li
vekillerin yaşadıkları sorunları ve talepleri
dinleyip rapor halinde sunuma hazırlaya-
caklar. BDP üzerinden Kürt meselesi
üzerine diplomatik ilişkileri yürütmeye
devam edeceğiz. 

ÖZLEM GALİP/LONDRA

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a
özgürlük talebiyle cezaevlerinde
başlatılan süresiz dönüşümsüz açlık
grevine 1 Nisan'dan itibaren 14 cezaevin-
deki 500 tutsak daha katılıyor. 

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a
yönelik ağırlaştırılmış tecrit 245. güne
girdi. Avukatların dün İmralı'ya gitmek
üzere Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na yap-
tığı başvuru yine reddedildi. Öcalan'a
yönelik tecride karşı Kürdistan ve Türkiye

cezaevlerindeki tut-
saklar tarafından 15
Şubat'tan itibaren
başlatılan açlık grev-
leri ise devam ediyor.
Cezaevlerindeki PKK
ve PAJK'lı tutuklu ve
hükümlüler adına
dün yazılı açıklama
yapan Deniz Kaya,
açlık grevine 1 Nisan
itibariyle yeni gru-
pların katılacağını
d u y u r d u .
Açıklamada, "1

Nisan tarihinde Muş, Van, Rize, Oltu,
Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Bartın,
Amasya, Tokat, Kastamonu, Samsun
Bafra, Ordu ve Erzurum cezaevlerinde
bulunan 500 tutuklu ve hükümlü açlık
grevi eylemine katılacak" denildi. Açlık
grevi eyleminde kararlılığın dile getirildiği
açıklamada, "Önderliğimiz ve halkımız
üzerindeki katliamcı politikalar sona
erdirilmeden açlık grevi eylemini bırak-

mayacağız. Daha önce belirttik, yeniden
tekrar ediyoruz; hiç kimse, ama hiç kims-
enin eylemimize son vermemiz için
gelmesini istemiyoruz. Bu konuda tek
muhatabımız Önderliğimiz ve hareke-
timizdir. Ucunda ölüm de olsa kararımız-
dan geri atmayacağız" denildi. 

Cezaevinde inceleme yapılsın
Cezaevindeki tutsaklar adına Deniz

Kaya tarafından yapılan açıklamada da
Osmaniye Cezaevi'ndeki duruma da
dikkat çekilerek, insan hakları örgütleri,
aydınlar, gazeteciler ve Meclis'te grubu
bulunan partilere duyarlılık ve harekete
geçme çağrısı yapıldı. Açıklamada,
"Osmaniye Cezaevinde arkadaşlarımıza
asker, gardiyanlar tarafından saldırılmış
ve onlarca arkadaşımız yaralı halde
hücrelere atılmış durumdadır. Yaralı
arkadaşlarımızın hiçbir tedavisi yapılma-
maktadır. Arkadaşlarımızın hiçbir insani
ihtiyaçları karşılanmamaktadır. Çok acil
biçimde Osmaniye Cezaevi'ne gidilmeli
ve orada yaşanan insanlık dışı uygula-

maların sona erdirilmesi için girişimlerde
bulunulmalıdır. Osmaniye Cezaevi'nde
olan arkadaşlarımız hayati tehlike altın-
dadır. Bu çığlıklarımızı duyun" denildi. 

Can güvenlikleri tehlikede
15 Şubat'ta Amed, Batman, Siirt,

Mardin, Bitlis cezaevlerinin de aralarında
bulunduğu 10 cezaevinde 400 tutsak
tarafından süresiz dönüşümsüz açlık
grevi başlatılmıştı. "Bugün açlık grevinin
42. günü. Arkadaşlarımızın sağlığı ve can
güvenliği tehlike altındadır" denilen açık-
lamada, "Bu çığlığımızı duyun" çağrısı
yapıldı. Çukurova cezaevlerindeki açlık
grevi ise 3. haftaya girdi. Çukurova'da
Kürkçüler, Osmaniye, İskenderun, Mersin
cezaevlerinin de aralarında bulunduğu 12
cezaevinde 8 Mart tarihinde 500 tutsak
süresiz dönüşümsüz açlık grevine
başlamıştı. Tutuklu ve Hükümlü Aileleri
Dernekleri Konfederasyonu (TUHAD-
FED) Başkanı Zübeyde Teker ise tutsak-
larda açlık grevi eyleminden kaynaklı
sağlık sorunlarının baş gösterdiğini
belirterek "AKP Hükümeti'ni, Adalet
Bakanlığı'nı ve Meclis'i açlık grevinden
yükselen taleplere kulak vermelerini ve
acilen adım atlamalarını bekliyoruz" dedi. 

'Erdoğan sadece zaman kazanıyor'

500 tutsak eyleme katılıyor
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Biryar e vê hefteyê
wezîrên kabîneya heftem li
perlemana Kurdistanê sûnda
yasayî bixwin û li gor gotina
aliyên peywendîdar jî, ger
YNK`ê razî beguhertin di
postên gelek wezîran de tê
kirin.

Berpirsê nûsîngeha
serokê nû yê kabîneya
hikûmetê ragehand: Roja
sêşema bê kabîneya heftem li
perlemena Kurdistanê sûnda
yasayî dixwin û YNK`e û
PDK`e tenê sê wezîrên xwe
dimînin û ewên din tên
guhertin.

Serbaz Hewramî ji
Xendanê re ragehand:
Wezîrên PDK`ê tenê wezîrê
sananên siruştî Aştî Hewramî,
wezîrê plandananê Elî Sindî
dimînin û ji wezîrên YNK`ê
biryare tenê wezîrê
Pêşmerge Şêx Cefer Şêx
Mistefa bimîne. Her weha
hemû wezîrên din kesên din li
şûna wan dest bi kar dikin.

Berpirsê nûsîngeha
serokê nû yê kabîneya
hikûmetê amaje bi wê jî kir ku
tê çaverêkirin ku 3/4/2012`an
kabîneya heftem biçe pêşiya
perlemana Kurdistanê û
sûnda yasayî bixwin.

Serbaz Hewramî ev jî
aşkira kir ku heta niha
Yekîtiya Niştimanî ya
Kurdistanê navê ew wezîran
aşkira nekiriye ku biryare bên
guhertin.

Derbarê bi pirsa yekalîkiri-
na namzetan bo postê
wezaretan, peyvdarê mekte-
ba siyasiya YNK`ê Azad
Cundiyanî ragehand ku hîşta

çend çend rojek maye bo
ragehandina hikûmetê.
Cundiyanî diyar kir ku, ew
dikarin di vê dema mayî de
namzetên xwe diyar bikin.

Her di vê çarçoveyê de
jêdereke bilind li nav Yekîtiya
Niştimanî ya Kurdistanê ku
nexwest navê xwe bê belav
kirin ji Xendanê re got: Li nav
serkirdayetî û perlemanterên
YNK`ê de dengekî bihêz heye
bo mandina wezîrên Yekîtî li
nav kabîneya hikûmetê ya nû
de.

Wî jêderî ev jî aşkira kir ku
her wezîrek pêwîstiya xwe bi
çar salan heye bo cîbicîkirina
bernameyên ku hatine danîn,
ku ew dem bi wezîrên Yekîtî
bê dayîn ji bo karên xwe bi
temamî cî bi cî bikin.

Sebaret bi partiyên din
yên dervey YNK û PDK `ê jî ta
niha ewê ku xwe yekalî bûbê,
Hizba komonîst bi Dr. Kawa
Mehmud wezîrê
Rewşenbîriyê, Hizba
Sosyalîst jî bi Yasîn Şêx Ebu

Bekir wezîrê Kehrebayê beş-
dariya kabîneya hikûmetê ya
nû dikin.

Bizutneweya îslamî jî
teqez dike ku ewê beşdarî li
hikûmetê bike lê  heta niha
nameztê wê partiyê bo postê
wezaretê diyar nebûye.

Derbarê Tevgera Îslamî de
jî Serbaz Hewramî got: Me
daxwaz ji birayên
Bizutneweya Îslamî jî kiriye ku
namzetê xwe diyar bikin, lê
belê ji ber kêşeyên navxwe yê
wan ta niha ew kêşa hîna
çareser nebûye û namzetê
xwe aşkira nekirine.

Ji aliyê xwe ve Wezîrê
Ewqafê û karûbarê olî ya
Hikûmeta Herêma Kurdistanê
Kamil Hacî Elî li ser lîsta
Bizutnewa Îslamî ji Xendanê
re ragehand: Hîşta ez nizanim
li cihê xwe dimînim yan na. 

Dema wezîrên Yekîtî bên
guhertin ku beşekê wê di
govara Sivîl de hatiye belav
kirin tê pêşbînî kirin ku bi vî
awayî be:

1-    Nêçîrvan Barzanî
Serokê Hikûmetê

2-    Îmad Ehmed Cîgirê
Serok Hikûmetê

3-    Rojan Dizeyî wezîrê
Dadê

4- Cefer Mistefa Elî
wezîrê karûbarê
Pêşmergeyan

5- Temer Remezan
wezîrê Navxwe

6- Dilşad Osman wezîrê
darayî

7-    Aştî Hewramî wezîrê
samanê siruştî

8- Rêkewt Reşîd, an
Aras Ezîz, yê tendirustî

9- Îsmet Xalid yê perw-
erdeyê

10- Behroz Qeşanî yê
avadaniyê

11- Dilşad Şehab,
şaredarî û geştûguzarê

12- Elî Seîd, Xwendina
bilind

13- Elî Sindî, plandanan
14-    Perwîn Kake Heme,

karûbarê civakî
15- Kawa Mehmud Şakir,

rewşenbîrî û lawan
16- Sebah Ehmed

Mihemed, karûbarê şehîd û
enfalkiriyan

17- ….. çandinî û jêderên
avê (diyar nebûye)

18- Sînan Ebdulxalêq
Çelebî, wezîrê pîşesazî û
bazirganiyê

19- Enwer Çelebî Sabo,
guhestin û gihandinê

20- …. Wezîrê Ewqaf û
karûbarê ayînî (diyar
nebûye)

21- Yasîn Şêx Ebu Bekir,
wezîrê kehrebê

Di Bîranîna Qazî
Muhamed a li Diyarbekirê de,
ji ber axaftinên li ser BDP’ê
pirsgirêk derket. BDP’iyan
civîn terk kir. Li Diyarbekirê li
Salona Dawetê ya Roj
65’emîn salvegera darvekiri-
na Qazî Muhamed hate
lidarxistin. Salveger ji aliyê
Yekbûna Welat û

Şoreşgerên Demokrat a
Kurdistanê ve hate
organîzekirin.  Şaredarê
Sûrê Abdullah Demîrbaş,
Cîgira Hevserokên BDP’ê
Meral Daniş, rêveberên
Koma Diyaloga Dîcle Firatê,
Îbrahîm Guçlu û gelek
şexsiyetên navdar tevli
salvegerê bûn.

Li gora nûçeya
AKnews,di bîranînê de ji bo
Qazî Muhamed û hemû kur-

dên ku di riya têkoşîna kur-
dan de jiyana xwe ji dest
dane, deqeyek rêz hate
girtin. Her wiha sirûda Ey
Reqîb hate xwendin. Li ser
navê organîzatoran
Ramazan Bulut axaftin kir.
Bulut, BDP’ê bi partiya tirk-
bûnê sûcdar kir û got ew
temsîliyeta kurdan nake. Li

ser vê yekê di civînê de
qeyran derket. BDP’iyan
civîn terk kir.

Siyasetmedar Îbrahîm
Guçlu jî di axaftina xwe de li
ser girîngiya Qazi Muhamed,
Mela Mistefa Barzanî axivî û
xwest li Bakurê Kurdistanê jî
giyana wan bi keç û xortên
kurdan bê jiyand in.

Helbestvan Ahmed Kurdî
jî helbestên bi kurdî xwendin.

Rojeva Kurd 

Li Meclîsa Tirkiyê (TBMM) par-
lementerê Partiya Aşitî û
Demoqrasiyê (BDP) yê Stenbolê
Sirri Sureyya ONDER... 

bi helbesteke latînî dest bi
axavtina xwe kir. Bi armanca balk-
işandin û giringiya bi zimanê dayîkê
bîne zimên, ku helbest xwend
şûnda wiha axivî:�Li vî welatî bi
sed hezaran zarokên Kurd û
Ereba, dema dest bi dibistana sere-
tayî dikin, çawa ku we tiştek ji ev
helbestê fehm nekir wana jî fehm
nakin. Ku çiqas ev helbesta bi we re

nas tê, bi wan zarokan re
jî tirkî jî ewqas nas tê, Di
vê pirsgirêkê de ti mafê
we tine ku hûn ji
Osmanîyan paşverû
bimînin. Wana mafê per-
werdehîya bi zimanê
dayîkê dabûn her zarokî.

Li ser reaqsiyonan
Onder wiha axavtina
xwe domand: �Hember
derketina perwerdeya bi
zimanê dayikê gaspkiri-
na mafên ku Xwedê
dane ye. Ji bo kurdî

�zimanekî medenî ye an ne
medenî ye� niqaşeke beredayiye
û mirovan rencîde dike. 

Onder, helbesta di destê xwe
de a latînî rakire jor û axavtina xwe
wisa qedand �Dema zarokekî
Kurd dest bi dibistanê dike û
mamoste ji pê re dibêje �hûn bi xêr
hatin� ev qasî ku we ji vê helbestê
fehm kir fehm dike. Wî zarokî Kurd
bi yekî ku zimanê zikmakiya wî
tirkiye re mekine pêşbirkê. (Mîrza
Firat)     

AVESTAKURD

Kabîneya nû ya hukumeta Kurdistanê

BDP-ê civîn terk kir

An emê hevpar bin an 
jî emê ji hev cuda bin

Nêçîrvan Barzanî
pêşwaziya bereyê 
S e d i r  k i r

Nêçîrvan Barzanî cêgirê serokê
Partiya Demokrata Kurdistan, bi
amadebûna sekreter û hijmarek ji
endamên polîboroya PDK, pêşwazî li
şandeke bereya Sedir kirin û bi hevre
di kobûnekî de gotûbêj li ser çend
xalan pêkanîn. Li gora nûçeya PNA,
Eew xalên gotûbêj li ser hatîn kirin:

Yekem: Peywendiyên dû alî di
navbera Partiya Demokrata Kurdistan
û bereya Sedir, li ser rewşa niha ya
Iraq û navçeyê gotûbêjên berfereh
hatin kirin, hevkarî û hemahengî li ser
pirosesa siyasiya Iraqê bi pêwîstiya
demê hat zanîn û tekez liser berde-
wamiya peywendî û kombûnên pirtir
hat kirin wekî din hevkariya kirina
bereya Sedir bo vekirina nûnerayetya
xwe li Herêma Kurdistanê bûn mijarên
gotûbêjan.

Dûyem: Hukûmeta Iraqê û piroseya
wê ya siyasî, ronahî xistin ser girêdan-
bûna bi destûrê û wan rêkeftinên kû
hatîn encamdan kû di encam wan
rêkeftinan de hukûmet hate pêkanîn û
sûrbûn di warê peywendiyên di
navbera gelê Kurd û aliyê Şî`e de hat
kû ev peywendî di encama zilma li ser
her dû aliyan û xebatê dirûst bûne,
nakokî û nêrînên cewaz, bo baştir
rêvebirna Iraqêye ne bo dijayetiya
cadeyên Şî`e û Kurdane, ya rast
Partiya Demokrata Kurdistanê û
bereya Sedir heman xemin û rêzgirtin li
cemawer bo wêye kû di asta bûyeran
de bin û bo bi yekxistina û rêxistina
hêzê û karînan bo çareseriya wan.

Sêyem: Bûyer û rewşa gerim yak û
li vê navçeyê de heyî gotûbêj li ser hat
kirin, pêwîst hat dîtin, helwestên  li
hember van bûyeran werin girtin bi
hest û bi berpirsyaretiyê û di hemû
waran de, berçavgirtina berjewendiyên
bilind yên Iraqiyan tê de were girtin.

Li dawî de, behsa ji hev têgihêştin,
bi hevre jiyana pêkhateyên netewî,
mezhebî hat kirin kû ev pêkhateyên
cûda cûda nêrîn û dîtinên cûda berhem
tînin û di piroseya siyasî û dirûstbûna
partiyan de vedenga wê dibe, bo vê
yekê pêwîste hemû aliyek di asta
pêwîst de bin, da kû baş bikaranîna vê
cûdabûnê weke hokarê bi hêzbûnê ne
lewaziyê, herweha tekez liser vê yekê
hat kirin kû Iraq ya hemû pêkhateyane
û berê jî hatiye taqîkirin kû tek aliyek
yan partiyek bi tenê Iraqê bi rêve bibe
têkçûye, bo vê yekê divê ew welatê kû
bi pêkhateyên cûda cûda dirûstbûy bi
berpisyaretiya hemûyan bi vîn û beş-
dariya hemûyan di biryar û rêvebirina
wê de hebe.

Wekî din bû biryar kû di pêşerojeke
nêzîk de kombûneke din di navbera
her dû aliyan de were encamdan.

Rojeva Kurd 
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Serokê Kurdistanê
Mesûd Barzanî roja 26ê vê
mehê pilan stratejîk a refor-
man li herêma Kurdistanê
îlan kir. Ev li jêr teksta pilana
serokê Kurdistanê ku di
malpera fermî a serokatiya
herêma Kurdistanê de
hatiye weşandin:

Bi navê Xwedayê mezin
û dilovan

Xalên sereke yên strate-
jiya çaksaziyan (reform) li
Herêma Kurdistanê

Sebaret bi projeyên çak-
saziyê ve ku me li Newroza
sala par xalên serekiyên wê
ragihandibûn û niha jî kar li
ser çendîn dosyeyan hatiye
kirin û berdewame. Îro min
pê xweşe bi we yên birêz
rabigihînim ku me qonaxekî
baş derbas kiriye, ji ber wê
yekê pirseka girîng a wekî
çaksazîyê pêwendî bi hemû
waran ve heye û kar û
astengî jî, ji bo encamdanê
bi bernameya hemû aliyekî
dixwaze. Ji bo wê yekê eve
demeke ji bo çaksaziyê
mijulî amadekirina planekî
stratejiya nîştîmanîne.

Îro ez xelên sereke yên
wê stratejiyê bi we radigihîn-
im ku paşê jî naveroka
tevahiya stratejiyê ji bo raya
giştiya Kurdistanê dihête
ragihandin, bo ku welatî,
rewşenbîr, pîspor û rêx-
istinên civaka medenî bi bîr
û raya xwe ve dewlemend
bikin. Dîtin û nêrîna her kes
û aliyek bi girîngî dihête wer-
girtin ku paşê jî pêşkêşî
Hikûmeta Herêmê û aliyê
pêwendîdaran dikîn, bo ku
rênimayiyên pêwîst bi
mebesta cîh bi cîh kirinê ji bo
wê bête danîn.

Helbet ew stratejiya nîşti-
manî pişta xwe bi çend
hêlekî giştî ve dibeste. Ew
hêl jî ji bilî wê yekê ku alîkar
dibin ji bo dûvdaçûna pêva-
joya çaksazîyê û berfirehkiri-
na wê, heman demî de
sedemên dirustbûna gen-
deliyê jî ji holê radikin.
Bêguman eve jî bi
hemangiya li navbera hemû
alî û damezrandî û pêkhatên

Herêma Kurdistanê dibe.
Yekem: Ev stratejî pişta

xwe bi van bingehan ve
dibeste:

1- Desteberkirina
şefafiyet û peyrewkirina
wê di hemû waran da.

2- Berfirehkirina binge-
hên beşdarbûnê di îdareya
Herêm de û cîh bi cîhkirina
bingehên lêpirsîn û
lêpêçînê.

3- Karkirina ji bo
pêkanîna hukimraniyeke
baş ku çaksazî li ser ve
berev xwar ve bê dahe-
landin, li gel mîsogerkirina
dadperweriya civakî.

Duyem: Hêla giştî ya
stratejiya çaksaziyê li van
waran li xwe digrê:

1- Çaksaziya Siyasî:
Xurtkirina pêvajoya hilbi-

jartina azad li ser bingeha
şefafiyet li temwîlkirina
hizbên siyasî û eşkerekirina
jêderên dahat û mewcûdiy-
atên wan û peyrewkirina
prensîpên pêşbirkê.

2- Desthilata teşrî'î û
dezgehên çavdêriyan:

a- Çalakkirina çavdêriya
parlamentoyê li ser hemû
astên desthilatên li Herêmê
û pêdaçûna wan yasayên ku
pêwîstiya wan bi rastvekirinê
heye.

b- Derxistina yasayên
rûbirûbûna gendeliyê.

c- Rêkxistina Dezgeha
Çavdêriya Darayî û
damezrandina Dezgeha
Nezaheyê a Herêmê bo ku
dest bi karên xwe yê
rûbirûbûna gendeliyê bikin.

3- Serweriya yasa û
serbixweya Dadwerîyê:

a- Bihêzkirina serweriya
yasa li rêya xurtkirina ser-
bixweya desthilata
Dadwerîyê û cîh bi cîhkirina
yasayan û peyrewkirina
prensîpên dadperweriyê.

b- Rêkxistina desthilata
dadwerî bi awayekî ku bi
bandor û destpak (nezîh) be
û mîsogeriya parastina
welatiyan bike ji wan kesên
zêdeçûn û tecawizê li desthi-
lata xwe de dikin.

c- Desteberkirina ser-
bixweyiya dawakarê giştî û
rêkxistina bi vî awayî, ku li
xizmeta baştir birêveçûna
kar û erkên xwe da bê.

4- Çaksaziya îdarî:
a- Pêdaçûn bi tevahiya

sîstema xizmetguzariyên
giştî yên ku ji aliyê Hikûmetê
ve pêşkêşî welatiyan tê kirin,
wekî (Tendirustî, perwerde û
fêrkirin, nîştecîhbûn, bajar-
vanî, xizmetguzariyên binge-
hîn wekî av û kehreba, rê û
ban, veguhestin û gihandin,
sûtemenî û wize (enerji) û
hwd...)

b- Rêkxistina wezîfeyên
giştî bi awayekî ku pisporî û
şarezayî bike bingeha
damezrandinê û pile
berzkirin û dabînkirina kirê û
mûçeyên rasteqîne.

c- Mîsogerkirina mafê
beşdarîkirina welatiyên
Kurdistanê li birêvebirina
karubarê giştî da wekî
mafekî welatîbûn û deste-
berkirina derfeta wekheviyê
bi bê cûdahiya cûre û çîn û
alîgiriyê.

d- Pêdaçûn û jiholêrakiri-
na serpêçiyên li warê
(damezrandin û berzkirina

pile û xanenişînkirinê) de
hatine kirin.

5- Çaksaziya Darayî û
Aborî:

a- Dariştina siyasetekî
aboriya guncaw li gel
aboriya bazar.

b- Damezrandina sindo-
qa dahatên Herêmê û
baştirkirina îdarekirina
budçeya Herêmê.

c- Nehiştina bandorên
duîdareyî li ser budçeya
giştî.

d- Rêkxistina veberhê-
nan ku li xizmeta welatiyan û
aboriyê da be.

6- Rêxistinên Civaka
Medenî:

a- Li pêvajoya çaksaziyê
de beşdarîkirineke çalaka
rêxistinên civaka medenî.

b- Mîsogerkirina mafê
gihîştina zanyariyan ji bo
welatiyan û kanalên ragi-
handin û rêxistinên civaka
medenî.

7- Pêşmergeyên
Kurdistan û Dezgehên
Emniyan:

a- Berdewamîdan bi
pêngavên niştîmanî yên
yekgirtina Pêşmergeyên
Kurdistanê û dezgehên
emniyetê. Li vî derbarî de
hewlên ciddî li holê daye bo
ku proseya yekgirtina van
her du damezrawan berî
dawî hatina îsal bigihe
encamek.

b- Girîngîpêdana
şayeste bi van her du
damezrawên niştîmaniyên
girîng li rûyê pîşeyî û jiyanê
ve, li gel mîsogerkirina pêdi-
viyan, ji bo Herêma
Kurdistanê damezrandina
hêzekî bergirî û emniya
nûjen. Li dawiyê de daxwazê
ji her kes û aliyek dikim,
şûna ku bîr li xwe û berjew-
endiyên xwe bike, pêwîste
êdî bîr li paşaroj û berjew-
endiya bilindên welat û
nifşên paşaroja me bike, ji
ber ku bi bêyî parastina
berjewendiyên bilind, tu
tiştek li vî welatî parastî nabe
û her çi destkeftên me hene
dikevin ber êrîş  û jinavçûnê,
eve jî ne mumkîne ku, em
berjewendiyê bilindên welat
û berhema xwîna şehîdan û
qurbanîdana dehan saliyên
gelê xwe bikîn qurbaniya
berjewendiya çend kesekan.

Mesûd Barzanî
Serokê Herêma

Kurdistanê

Li Tirkiye doza Balyozê
ber bi encamê ve diçe.Di
doza balyozê de 365 kes
tên dadgehkirin û ji wan
250 kes girtîne. Dozer di
derbarê kesên tên
dadgehkirin de daxwazna-
ma xwe ji dadgehêre da
kifşkirin. Dozer kesên ku
doza balyozê de tên
darizandin ji bo înkilabek
leşkerî pêkbînin tawanbar
dît û nîzikî 20 salan cezayê
girtigehê ji bo tawanbaran
daxwaz kir.

Tê zanîn ku di nav
hêzên çekdarên Tirkiyê de
gelek general û efserên
bilid amdebûnek dikiran ku
înkilabek leşkerî bikin. Di vê
çerçovê de gelek general
hatin girtin û ketin girtigehê
de.

Niha çav hemî li biryara
dadgehê ye. Ka gelo dê
dadgeh guh bide
daxwaziya dozer yan jî dê
cezayek din bide tawan-
barên doza Balyozê.

Rojeva Kurd 

Pilan stratejîka
r e f o r m a n  l i
K u r d i s ta n ê

"Tirkiyê naxwaze mafê
Kurdên Sûriyê hebe" 

Nivîskar û roj-
namgerê Tirk
Cengîz Çandar di
gotara xwe de
behsa rewşa Krdên
Rojava (Sûrî) û
nexwestina Tirkiyê
gihandina Kurdan
mafê xwe li Sûriyê
dike. Çandar di gotara xwe ya di rojnmaye radîkalê
de belav bûyî de, balê dikişîne ser helwesta Tirkiyê
li dijî Kurdên Sûriyê dibêje ku "Tirkiyê naxwaze
herêmeke weku Herêma li Kurdistanê li Sûriyê ava
bibe." Çandar her wiha dide diyarkirin ku dê Kurd
beşdarî civîna 1'ê Nîsanê bê sazkirin (ya opozisy-
ona Sûrî) nebin, ji ber ku Tirkiyê destûr nedaye
Kurd weku 'weku neteweya Kurd" tevlî civînê bibin.
Nivîskar her wiha dibêje ku rola Tirkiyê di alozîkiri-
na rewşa Sûrî de heye û siyaseta "neçareserkirinê"
ya pirsa Kurdî çawa li Tirkiyê dimeşîne dixwaze ji
bo Kurdên Sûriyê jî bimeşîne. Çandar di nivîsa xwe
de aşkere dibêje ku "Tirkiyê naxwaze mafê Kurdên
Sûriyê hebe" û balê dikişîne ser rewşa Herêma
Kurdistanê û dide diyarkirin ku Tirkiyê naxwaze her-
meke weku wê li Sûrî jî çêbibe. 

Turk, Kaplan û Tugluk
dixwazin
mudaxîl
bin! 

Ji doza Andiça
Înternetê re Ahmet
Turk, Hasîp Kaplan
û Aysel Tugluk, bi

rêya parêzerên xwe daxwaznameyek pêşkêşî
dadgehê kirin ku bibine mudaxîl... 

Bi armanca di derheqê desthilatdar de propa-
ganda reşkirinê bike, li ser înternetê malper hat-
ibûn vekirin. Di bergeha Doza Andiça Înternetê
de, serkanê giştî yê leşkerî yê berê Org.îlker
Başbug jî hatibû girtin. 

Parlementerê serbixwe Ahmet Turk û Aysel
Tugluk, parlementerê BDP�ê Hasîp Kaplan, ji
aliyê parêzerên xwe ve  ji bo doza �Plana
Çalakiya Bi îrtîcayê Re Têkoşîn�ê re şexsî,  li
ser navê DTP�ê bi doza Andiça Înternetê re
mudaxîl bin bi daxwaznameyekê serî li dadgehê
dan. 

Doza Andiça Înternetê hîn li Sîlîvriyê dewam
dike.  (Mîrza Firat)

Heta niha jî Tirkiyê rê
nade bîroya KRG vebe

Ev zêdetirî 20 salin pêwendiyên Tirkiyê û
herêma Kurdistanê hene. Ji pêwendiyên
partî û komeleyan heta bi pêwendiyên dîplo-
matîk û bazirganî, di asta herî bilind de di
navbera her du welatan de danûstandin
hene. Li Hewlêrê konsolxaneya Tirkiyê jî
heye. Bi hezaran şîrketên Tirkiyê li
Kurdistanê di gelek waran de kar dikin û
qezenceke mezin digihînin aboriya Tirkiyê.

Her wiha hejmara karkerên Tirk û Kurd
yên ji Tirkiyê û bakurê Kurdistanê ku li başûr
kar dikin gelekî bilind e. Raste nûnertiya par-
tiyên Kurd weke PDK û YNK li Enqerê hene,
lê ew nûnertiya hikûmeta Kurdistanê nakin.

Tirkiyê rê nade ku li Enqerê bîroya
Hikûmeta Herêma Kurdistanê (KRG) weke li
gelek welatên din bi fermî were vekirin.

Gelo di vê serdana xwe ya Tirkiyê de, ku
piştî avakirina hikûmeta Kurdistanê,
Nêçîrvan Barzanî vê pirsê wê bîne rojevê?

Avestakurd  

Generalên tawanbar 
t ê n  c e z a  k i r i n
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Serok Komarê

Bulgarîstanê: Gelê
Kurdistanê şirîkê raste-
qîneya me ne û em
dixwazin me pêwendiyeke
stratejîk li gel Herêma
Kurdistanê de hebê

Li çarçêweya serdana
fermiya Bulgarîstanê de,
Mesûd Barzanî Serokê
Kurdistanê li Sofyaya pay-
texta Bulgarîstanê ji aliyê
Boyko Borîsof Serok
Wezîrê Bulgarîstanê ve bi
germî hate pêşwazî kirin.

Li hevdîtinê de ku
Wezîrê Derveyê
Bulgarîstanê de jî amade-
bû hejmarek mijaran
guftûgo kirin. Girîngtirînên
wan alîkariya aborî û
veberhênana li navbera
her du aliyan de bi taybetî
li warên av, bendav,
çandin û geştuguzarê de
bû.

Serok Wezîrê
Bulgarîstanê amadehiya
welatê xwe ji bo hevkariya
Herêma Kurdistanê ya li
van waran de derbirî û
got: Piştgiriya kompa-
nyayên welatê xwe dikîn
ku serdana Herêma
Kurdistanê bikin û em
dixwazin pêwendiyeke
stratejîk li gel Herêma
Kurdistanê dirust bikîn.

Ji aliyê xwe ve Serok
Barzanî jî got: Me hez û
daxwazeke zêde heye ji
bo pêşxistina pêwendiya li
gel Bulgarîstanê bi taybetî
li warên çandin, uze(ener-
ji), av û bendavan de. Li
dawiya hevdîtinê de biryar
hate dayîn civîn û ser-
danên pêşde û li derfetekî
nêzîk da li ser asta pîs-
porên her du aliyan bête
encamdan.

Her îro pênçşem birêz
Mesûd Barzanî Serokê
Herêma Kurdistanê ji aliyê
Rusîn Bilênî Lîêf Serok
Komarê Bulgarîstanê ve

bi germî hate pêşwazî
kirin.

Li civînê de behsa
pêwendiya dîrokiya di
navbera her du gelên
Bulgarîstan û Kurdistanê
kirin. Her wiha behsa
hevkariya di navbera her
du aliyan li warê Bank,
Tendirustî û Xwendina
Bilind de kirin. Serok
Komar got: Me beşdariyê
li rizgarkirina Iraqê de kir
û bi wê navê jî me qurbanî
daye.

Li beramber da Serok
Barzanî got: Ji bo beşdarî
kirina we ya rizgarkirina
Iraqê de spasiya we dikîn
û me rêz û hermeteke
mezin ji bo qurbaniyên we
heye, ku encama wan qur-
baniyan bûye sedema wê
yekê gelên Iraq û gelê
Kurdistanê li azadiyê da
bijîn.

Her wiha li vê civînê de
Serok Komarê
Bulgarîstanê got: Gelê
Kurdistanê şirîkê raste-
qîneyê mene û em
dixwazin me pêwendiyeke
stratejîk li gel Herêma
Kurdistanê hebê û
Kurdistan jî bibê derbas-
gehek ji bo hemû Iraqê.

Li mijareke dinê civînê
de Serok Komar balkişand
li ser wê yekê ku Bankekî
Bulgarî - Emerîkî li Sofya
heye û niyaz wiha ye
leqekî xwe li Hewlêra pay-
text veke.

Birêz Mesûd Barzanî
Serokê Herêma
Kurdistanê ji bo wan hemû
girîngdanên bi Herêma
Kurdistanê spasî Serok
Komar kir û bi awayeke
fermî Serok Komar û

Serok Wezîr dawet kir ku
serdana Herêma
Kurdistanê bikin.

Her li çarçêweya ser-
dana îro de birêz Mesûd
Barzanî Serokê Herêma
Kurdistanê ji aliyê Mola
Dînêv Wezîrê Derveyê
Bulgarîstanê ve bi germî
hate pêşwazî kirin û li
civînê de behsa rûdawên
navçeyê û bandora wan
ya li ser Iraq û Herêma
Kurdistanê kirin û Wezîrê
Derveyê Bulgarîstanê
behsa wê yekê kir ku heta
dawiya îsal welatê wan
Balyozxaneya xwe li Iraq
û Konsolxaneyekî Giştî jî li
Hewlêra paytexta Herêma
Kurdistanê vedike û
demeke nêzîk de jî
Wezîrê Bazirganî ji bo
pêşxistina zêdetirê
pêwendiyan serdana
Herêma Kurdistanê dike.

Li beşekî dinê civînê
de Wezîrê Derve behsa
serdana xwe ya Herêma
Kurdistanê ya berê kir û
sersamiya xwe bi wan
pêşketinan derbirî ku bi
pêkhatine û daxwaz kir
pêwîste zêdetir girîngiyê

bi vê Herêmê bidin.
Her îro pênçşem li

çarçêweya serdana fer-
miya Bulgarîstanê de
birêz Mesûd Barzanî
Serokê Herêma
Kurdistanê ji aliyê xanim
Têtsîka Taçîvay Seroka
Parlemena Bulgarîstanê
ve hate pêşwazî kirin û li
civînê de dûpat li ser
dirustkirina pêwendiya di
navbera her du Parlemen,
Parlemena Kurdistan û
Parlemena Bulgarîstanê
kirin.

Her wiha Serokê
Parlemena Bulgarîstanê
xweşhaliya xwe derbirî ku
%30 endamên Parlemena
Kurdistanê jinin û balk-
işand li ser wê yekê ku
eve jî nîşaneke baş ya li
ser rewşa jinan li Herêma
Kurdistanê dide.

Serok Barzanî li
beramber da got: Me jî pê
xweşe pêwendiya me
hebê, bi taybetî ku em her
du alî li jêr destê rejîmên
dîktatorî ve rizgar bûne, ji
bo wê yekê pêwîste zêde-
tir nêzîkî hevdû bibîn.

Duh 31/3/2012`an, li
bakûrê Kurdistanê û li
bajarê Amedê salvegera
darvekirina Serokê Koma -
ra Kurdistanê ya li
Mihabadê hatibû ragi-
handin, Qazî Mihemed û
hevalên wî di
31/3/1947`an de hatin
bibîranîn.

Di hola rêûresim de
wêneyên rêberên ser-
hildanên bakûrê Kurdis -
tanê Şêx se`îd û Seyîd
Riza û wêneya Bedî`ulze-
man Se`îdê Nursî, her
weha wêneya Serokê
Komara Kurdis tanê Qazî
Mihemed û wêneyê
rêberê şoreşa başûrê
Kurdistanê Mele Mistefa
Barzanî, her weha wêne -
yên serkirdeyên serhildan

û şeoreşên her çar
parçeyên Kurdistanê hati-
bûn hildan.

Di hema demê de ala
Kurdistanê hatibû hildan û
rêûresim bi siruda nişti-
manî “Ey Reqîb” dest-
pêkir. Hêjayî gotinê ye
rêûresim bi beşdariya hej-
marek mezin ji komên
partiyên bakûrê Kur dis -
tanê û kesayetiyên rew -
şenbîr û kesayetiyên olî û
ronakbîr bi rêve çû.

Hêjayî gotinê ye
Komara Kurdistan ya li
Mihabadê sala 1946`an
hate ragihandin û di 31/3/
1947`an Serokê Komara
Kurdistanê Qazî Mihemed
li gel hevalên xwe ji aliyê
rejîma Êranê ve hatin
darvekirin.

Îro li hola malbenda
Yekitiya Nîştîmanî ya
Kurdistanê li navçeya

Şarezûrê bi amadebûna
berpirsê malbendê û nûnerê
mekteba şehîdên yekitiyê û
her weha 500 binemaleyên
şehîdên kimyabaranê, xela-
ta Mam Celal bi qasî 5 mily-
on dînar bo her bine-
maleyekê hate parvekirin.

Berpirsê mal-
bendê ragihand
Yekitî û Mam Celal
herdem di xema
rewşa jiyana
şehîdên gelê me
de ne û ev xelat,
cîhê serbilindiyê ye
û di tûmara serw-
eriyên yekitiyê de

wê bimîne.
Kesûkarên şehîdan bi

wergitina xelatê kêfxoşiya

xwe diyar kirin û berpirsê
malbendê jî daxuyakirin ku
YNK`ê piştî raperînê
pirogramek berfireh ji bo
xizmetkirina kesûkarên
şehîban hebûye û wê di
xizmeta xwe de berdwam
be.

400 tîmên suîkastê 
yên Îranê li Tirkiyê ne 
L i  g o r  ç a v k a n i y ê n  î s t î x b a r a t î  
4 0 0  t î m ê n  s u î k a s t ê  y ê n  Î r a n ê  
n i h a  l i  T i r k î y ê n e .  

Li gor kanala
Îngîlîz SkyNews
ya nûçeyan, 400
tîmên suîkastkir-
inê yên Îranê der
basî Tirkî bûne û
armnaca van
tîman ew e ku li
dijî cih û kesên
Y a h u d i y a n
êrîşan pêk bînin.
Ev tîmên bi ser

artêşa El Kuds ve yekser girêdayî Ayetulah Elî
Hamaney ve ne û ferman yekser ji wî tên
dayîn. Jêder dide diyarkirin ku planên êrîşkir-
inê di qonaxa dawî de ne û dê êrîş li demeke
nêzîk pêk bên. Her wiha tê gotin dê êrîş li
welatên Ewrûpa jî pêk bên. Îstîxbarata Mossad
jî, der barê vê mijarê de nameyeke hişiyarkir-
inê şandiye ji MÎT'a Tirkî re ku li dijî van plan û
êrîşan hişiyar bin. 

Kurdên Rojava bi "Îna 
Mafê Gelê Kurd" bersiva 
opozîsyona Sûrî dan

Kurdên Rojava bi deh hezaran di bin navê
"Îna Mafê Gelê Kurd" de daketin qadan û li dijî
helwesta opozisyona Sûrî ya neqbûlkirina
mafê gelê Kurd, bi dirûşmeyên "gelê kurd mafê
xwe dixwaze", "gelê Kurd xwedî mafe", "Ereb û
Musilman dev ji me berdin" meşiyan û civîna
opozisyona li Stenbolê pêk hatî şermezar kirin.
Duhî (30/3/2012) cara yekemîn piraniya bajar
û bajarokên Rojavayê Kurdistanê (Sûrî) bûne
yek deng û ji xwepêşandanên Sûrî cuda di bin
navê "Îna Mafê Gelê Kurd" de herikîn kolanan
û li dijî opozisyon û rejîma Sûrî daxwaza mafê
xwe kirin. Gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji
dema xwepêşandan li dijî rejîma Esed rû dayîn
ve, ev cara yekê bû ku xwe bi rengê ala xwe ya
neteweyî dixemilînin. Hêjayî gotinê ye, li civîna
dawî ya opzisyona Sûriyê de li bajarê Stenbolê
ti mafê gelê Kurd nehatibû qebûlkirin û Kurdên
ku di vê civînê de amade bûbûn xwe vek-
işandin. Ev helwesta opozisyona Erebî ya Sûrî
bû sedema wê yekê gelê Kurd li Rojavayê
Kurdistanê ji bo mafê xwe yên neteweyî rabe
ser piyan. 

Li 4'ê Nîsanê parlemento 
deng dide Hikûmeta nû 

Hat zanîn, li 4'ê Nîsanê parlementoya
Herêma Kurdistanê deng dide Hikûmeta bi
Serokatiya Nêçîrvan Barzanî. 

Li gor jêderekî, di nava van her du rojan
de navên wezîrên hikûmeta nû digihin par-
lementoya Herêmê û dê 4'ê Nîsanê de bi
fermî Hikûmeta Nû deng ji parlemento
werdigire. Jêder aşkere kir ku di nava
wezîrên nû de parêzgehê niha yê bajarê
Duhokê Temer Remezan dibe wezîrê
navxweyî. 

Amed: Salvegera darvekirina 
Qazî Mihemed hat bibîranîn

Kesûkerên şehîdên 
k î m y a b a r a n ê  
hat in xelat  k ir in

Barzanî li Bulgaristanê 
hevdîtinên girîng dike
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По данным журналиста Foreign
Policy С.Ливайна, в Кении найдена
нефть, запасы природного газа в
Мозамбике оказались на 1/3 крупнее,
чем считалось ранее, а у побережья
Танзании обнаружено новое нефтя-
ное месторождение. Однако еще до
этих известий Восточная Африка сде-
лалась нефтяным регионом мирового
масштаба. Добавьте к этому модные в
этом сезоне Иракский Курдистан  и
месторождения Северного моря.

В Восточной Африке одни только
газовые запасы Мозамбика могут в
потенциале перекроить распределе-
ние энергетических и геополитических
сил вдоль линии, которая тянется из
Европы в Азию. Итальянская ENI пла-
нирует в конце десятилетия начать
экспорт сжиженного газа из
Мозамбика. На рынке Азии эти
поставки пошатнут позиции Катара,
который завышает цены на СПГ, при-
вязанные к ценам на нефть. В Европе,
где 25% газа поставляется
Газпромом, тоже ситуация тяжелая,
так как цены на газ тоже привязаны к

нефтяным. Но Мозамбик, благодаря
своему географическому положению,
может снабжать и Европу. Если на
европейском рынке появится новый
поставщик, Газпром -острие внешней
политики премьера В.Путина, будет
иметь меньше влияния на Европу,
пишет С.Ливайн.

Западные журналисты неодно-
кратно называли Газпром "политиче-
ским оружием" - особенно часто это
мнение звучало в ходе нескольких
"газовых войн", которые Газпром  вел
с Украиной, а Европа вследствие
этого недополучала газ.

Европейские журналисты всё
чаще называют такие «газовые
войны» традиционными ритуалами,
совершаемыми в самое холодное
время года. Они являются лишь
частю большой игры, целью которой
является нейтрализация Украины.

По их мнению, фундаментальная
проблема заключается в том, что
Западная Европа, и, особенно,
Германия считает Газпром нормаль-
ным коммерческим концерном, кото-

рый нацелен на преуспевание на
рынке. Европейская Комиссия делает
вид, что является беспристрастным
судьей в отношениях Москвы и Киева.
Однако если заглянуть в мозг любого
евробюрократа, то можно легко уви-
деть, что он не скрывает своих симпа-
тий к Газпрому. Бюрократы станут
говорить, что в Украине - хаотичная
система власти, что она - ненадежный
партнер, который ворует газ.

Газпром сам по себе – ни плохой,
ни хороший, – цитировала The Times
российского журналиста и писателя В.
Панюшкина. - Его скорее можно срав-
нить с автоматом Калашникова или
Кольтом, который можно использо-
вать и для нападения, и для защиты.
И то, как это оружие будет использо-
вано, целиком зависит от человека,
чей палец находится на спусковом
крючке". Автор материала напомина-
ет, что Россия без проблем снижает
цены на газ для дружеских режимов в
Белоруссии и Армении.

При этом он приводит любопыт-
ные примеры. В 2006 году, когда поль-
ская энергокомпания опережала рос-
сийских конкурентов в борьбе за долю
в Балтийском нефтеперерабатываю-
щем заводе, Россия сразу же остано-
вила поставку нефти в Польшу. Из-за
"технических проблем".

Европейский парламент принял к
рассмотрению доклад Эмине Бозкурт
«Перспектива-2020 для женщин
Турции». Документ будет обсуждаться
на Генеральной ассамблее Ев ро пар -
ламента в мае. Доклад был утвер-
ждён Комиссией по правам женщин и
гендерному равенству. Эмине Бозкурт
– датский политик турецкого про-
исхождения, депутат Европарламента
с 2004 года, член фракции социали-
стов.

В труде рассмотрены вопросы
насилия в отношении женщин, обра-
зования и трудоустройства женщин,
их участия в политике в настоящее
время и в перспективе до 2020 года.

Автор подчёркивает, что женщина

должна признаваться личностью, а не
просто частью семьи и матерью. Без
женщины демократия невозможна,
заявила Бозкурт.

«В ЕС не войти просто так. Права
женщин должны стать центральной
темой переговоров [Турции] с ЕС. В
своём докладе я утверждаю, что
Еврокомиссия должна уделить осо-
бое внимание “позитивной повестке
дня” для ускорения присоединения к
ЕС», – добавила она.

Бозкурт призвала к решительному
противодействию насилию, которому

подвержены женщины. «Принятие
нового закона о насилии в отношении
женщин и открытие отдела по женско-
му насилию в городской прокуратуре
Анкаре – это шаги в правильном
направлении. Надо признать, что
ведутся работы в области трудо-
устройства женщин, увеличения
представительства женщин в парла-
менте и приёма девочек в школы.
Однако ещё многое только предстоит
осуществить. Мой доклад предлагает
ряд конкретных мер в этом направле-
нии», – объяснила она.

Курдский народ в один
прекрасный день объеди-
нится и определит свою
судьбу, но это произойдет
не в результате насилия и
оружия, заявил лидер
Регионального правитель-
ства Курдистана в Ираке
Масуд Барзани, добавив,
что ни разделение, ни объ-
единение не произойдет с
помощью силы.

Курдский народ были
угнетен в течение многих
лет, но в один прекрасный
день он объединится,
заявил Барзани, выступая

на иракским телеканале
Аль-Шаркия. "Эта истина
не может быть скрыта. Мы
такой же народ, как арабы,
турки, или персы. Они не
позволяют курдам сформи-
роваться в нацию", заявил
Барзани, согласно агент-
ству "Доган".

"Все ждут хороших
новостей, и они могут быть
объявлены в любое время.
Я не знаю, буду ли я свиде-
телем, но это правда, кото-
рую невозможно остано-
вить".

Между тем, пресс служ-

ба правительства Болгарии
заявила, что Барзани ищет
инвестиций в сельское
хозяйство, здравоохране-
ние и строительство регио-
на. "Мы будем отдавать
приоритет тем болгарским
компаниям, которые готовы
инвестировать и занимать-
ся бизнесом в нашем
регионе", сказал Барзани в
ходе встречи с премьер-
министром Бойко
Борисовым. Барзани и
Борисов договорились о
сотрудничестве по созда-
нию стратегической инфра-

структуры, особенно в
строительстве плотин, а
также в сельском хозяй-
стве, сообщило агентство
"Франс Пресс".
Здравоохранение было
еще одним потенциальным
направлением сотрудниче-
ства, упомянутым курдским
лидером. Некоторые курд-
ские компании также про-
являют интерес к инвести-
рованию в Болгарии, доба-
вил он. Барзани прибыл
позавчера с однодневным
визитом в Софию, где он
также встретится с мини-
стром иностранных дел
Николаем Младеновым и
спикер парламента Чечкой
Чачевой.

Курды не примут участия в
конференции друзей Сирии

Курдский национальный совет заявил сего-
дня, что он не будет участвовать во второй
конференции друзей Сирии в Стамбуле,
открывающейся послезавтра, так как не был
приглашен на нее.

Глава переговорной группы совета Абдул-
Хамид Дарвиш заявил агентству АК-Ньюс, что
совет не получил официального приглашения
для участия в конференции, "которая поддер-
живает одну из сторон оппозиции – Сирийский
Национальный совет - в то время как есть
много групп сирийской оппозиции".

Согласно Дарвишу, первая конференция
"Друзей Сирии" в Тунисе не достигла никаких
шагов в урегулировании сирийского кризиса.

"Какой смысл в проведении конференций
"Друзей Сирии" без помощи сирийскому наро-
ду?" – спрашивает Дарвиш.

Курды бойкотируют новую 
к о н ф е р е н ц и ю  
сирийской оппозиции

Курдский нацио-
нальный совет
Сирии (КНСС) не
будет присутство-
вать на конферен-
ции сирийской оппо-
зиции в Стамбуле,
заявил агентству АК-

Ньюс член делегации КНСС.
Орган арабской оппозиции – Сирийский

национальный совет "не принял статьи и
соглашения, которые мы представили конфе-
ренции и которые касаются курдского вопроса
в Сирии и прав курдского народа", заявил по
телефону Баша Талал. Он добавил, что в про-
екте заявления, представленном на конфе-
ренции, рассматриваются многие вопросы,
которые касаются поддержки Сирией пале-
стинского дела и т.п.", но он не содержит
основных внутренних проблем, таких как курд-
ский вопрос, который требует решения, и
оппозиция должна поддержать это".

Во время конференции в Тунисе в про-
шлом месяце глава Сирийского Наци -
онального совета Бурхан Галиун заверил кур-
дов, что у них будет свое место в постасадов-
ской Сирии. Галиун также обещал децентра-
лизовать систему управления и официально
признать сирийских курдов.

Н о в ы е  а р е с т ы  в  
рамках «Дела АОК»

В Турции продолжаются массовые аресты
курдов в рамках расследования "Дела
Ассоциации обществ Курдистана (АОК)".
Турецкая полиция в четверг, 29 марта в про-
винции Сивас задержала 14 курдских активи-
стов, передает информационное агентство
Firat News.

Напомним, что "Дело АОК" было возбужде-
но в апреле 2009 года Диярбакырским судом
по особым делам. Среди его фигурантов
мэры курдских городов Турции, представляю-
щих действующую Партию мира и демокра-
тии,ее активисты, курдские правозащитники и
журналисты.

Сулейманийская "Асайиш"
(служба безопасности) выпустила

заявление о том, что в четверг ею
арестован подросток, который при-
знался в убийстве книготорговца
Хусейна Мухаммеда-Салеха.

Это убийство вызвало забастов-
ку 30 книготорговцев Сулеймании,
которая завершилась с арестом
предполагаемого убийцы.

18-летний учащийся, названный
только по инициалам Т.А.С., 23
марта в 10:30 вместе с Мухаммед-

Салихом находился в рюмочной в
центре Сулеймании, рядом площа-
дью Сара.

Между ними вспыхнула драка, и
Мухаммед-Салих был тяжело ранен
осколками винной бутылки. Спустя
два дня он умер в больнице.

Т.А.С., сулейманиец, был аресто-
ван после того, как признался в
ранении и убийстве Мухаммед-
Салиха.

В Сулеймании арестован
в и н о в н и к  г р о м к о г о  
убийства книготорговца

Иракский Курдистан регион
м и р о в о г о  м а с ш т а б а  

Бозкурт: права женщин должны 
быть в центре переговоров с ЕС

М.Барзани: однажды курды объединятся

kurdistan.ru
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Среди связанных с Ираком годовщин,

вот еще одна: на этой неделе, двадцать
один год назад, миллионы иракских кур-
дов бежали в безлюдные, заснеженные
горы на границе Турции и Ирана, отча-
янно ища спасения от наступающих
армий Саддама Хусейна. Только что
оправившись от унизительного пораже-
ния в первой войне в Персидском зали-
ве, Саддам быстро переключил свои
силы на уничтожение всей внутренней
оппозиции его тираническому режиму.

В том, что касалось курдов, его цели
было ясны. Саддам стремился раз и
навсегда устранить постоянную пробле-
му этого гордого, непокорного меньшин-
ства, которое уже давно сопротивлялось
его диктатуре. Геноцид был сигналом,
завершающим работы, которые нача-
лись в 1988 году, когда иракские силы
разрушили тысячи курдских деревень,
убили их жители, и дождь химического
оружия пролился на в чем не повинных
мужчин, женщин и детей из города под
названием Халабджа.

Теперь, курды, буквально загнанные
в угол, замерзающие в бесплодных
горах, перед лицом мести Саддама,
казалось, окончательно погибали.

Вплоть до того, как Америка сказала
"нет". Вместе с небольшой группой
союзников, Соединенные Штаты, попро-
сту говоря, спасли курдов. Армии
Саддама Хусейна было приказано отсту-
пить под угрозой возобновления военных
действий. Американские сухопутные
войска были развернуты на севере
Ирака и организовали одну из величай-
ших гуманитарных историй спасения,
операцию "Обеспечение комфорта". Над
Курдистаном была установлена беспо-
летная зона, которую американские
самолеты патрулировали до 2003 года,
когда Америка окончательно разобра-
лась с Саддамом, навсегда освободив от
страха почти 30 миллионов человек этой
республики, в том числе многострадаль-
ных курдов.

Эту историю спасения и американ-
ского лидерства стоит напомнить, осо-
бенно в этом году. Впервые в этом поко-
лении, курды Ирака оказались без пря-
мой американской защиты. Решение
президента Обамы о выводе американ-
ских войск из Ирака в очередной раз пре-
доставило курдов в значительной степе-
ни самим себе. Хотя они больше не стоят
перед лицом террора Саддама, длинная
тень их мучительные истории остается,

как и нерешенная напряженность не
только в Ираке с его арабским большин-
ством, но и с сильными соседями в
Иране, Сирии и Турции, которые борются
у себя дома с обездоленными курдскими
меньшинствами.

Эта смесь страха, отвращения и ино-
странного вмешательства - то, что,
оставшись бесконтрольным, может легко
привести к конфликтам и даже к войне -
как на территории Ирака, так и, возмож-
но, на региональ-
ном уровне. Это,
действительно,
было бы трагич-
ным – разумеется
для часто преда-
ваемых курдов,
но также и для
престижа и дол-
госрочных инте-
ресов их главного
п о к р о в и т ел я ,
С о ед и н е н н ы х
Штатов.

Если говорить
об американском
проекте в Ираке,
то его применение в Курдистане успешно
продвигается по пути к успеху. Как это
произошло в Германии, Японии и Южной
Корее после Второй мировой войны,
несколько десятилетий интенсивного
американского взаимодействия начали
творить чудеса для курдов.
Превосходная безопасность – действи-
тельно, ни один американец не погиб в
районах, находящихся под курдским
контролем. Быстро развивающаяся эко-
номика с растущим уровнем иностран-
ных инвестиций. И зарождающаяся
демократия, которая, хотя и далека от
совершенства, видела появление реаль-
ных оппозиционных партий, а также
растущее гражданское общество и СМИ.
Да, коррупция, отсутствие подотчетности
(должностных лиц) и неравномерное
развитие остаются серьезными пробле-
мами. Но, конечно, дела обстоят не хуже,
чем, скажем, в Южной Корее примерно
1970-х годов, в подобном же пункте
опыта этой страны под крылом Америки.

Если его поддерживать должным
образом, иракский Курдистан имеет все
выгоды американского стратегического

актива. Арабы Ирака, возможно, были
глубоко двойственны в отношении даль-
нейшей роли американских войск. Но не
курды, чьи лидеры громко заявили о
своем стремлении к постоянному при-
сутствию США, которые составляют
около 5 миллионов и в подавляющем
большинстве настроены проамерикан-
ски. Имея общие границы с Ираном и
Сирией, Курдистан ныне может играть
важную роль в стратегии США по борьбе

с серьезными угрозами, вытекающими
из этих антиамериканских режимов.
Курдские службы безопасности и раз-
ведки являются компетентными и зака-
ленными в боях, и после многих лет
сотрудничества они создали прекрас-
ные рабочие отношения со своими аме-
риканскими коллегами, в том числе в
борьбе с Аль-Каидой. И сидя на запасах
в 40-50 млрд. баррелей нефти,
Курдистан имеет шанс стать одним из
крупнейших в мире производителей
нефти, одним из ключевых пунктов гло-
бальной энергетической безопасности.

Уверенный в своей поддержке США,
Курдистан может служить как двигатель
и якорь для демократического развития
остальной части Ирака. Но стремитель-
ный выход Америки оставил опасный
вакуум, потенциальную почву для разру-
шительных действий по самообороне,
которые могли бы легко выйти из-под
контроля, и поэтому вакуум необходимо
срочно заполнить согласованной амери-
канской стратегией, чтобы определить
новые, "особые" отношения с курдами
Ирака. Дав понять, что благополучие
Курдистана в пределах действительно

федерального Ирака по-прежнему
является приоритетной задачей США,
можно сдерживать потенциальных
агрессоров, поощряя у курдов сдержан-
ность, терпение и сотрудничество в
борьбе с политическим хаосом в
Багдаде.

Когда курдский президент Масуда
Барзани в следующем месяце посетит
Вашингтон, администрации Обамы сле-
довало бы посоветовать хорошо исполь-
зовать эту возможность для создания
новой совместной комиссии по америка-
но-курдским отношениям по надзору за
двусторонними отношениями, состоя-
щей из высокопоставленных чиновников
с обеих сторон. Консульство США в
Курдистане должны возглавляться
высокопоставленными дипломатами в
ранге послов, и, возможно, поддержано
отставным генералом. Под рубрикой
американской помощи в обеспечении
безопасности в Ираке, необходимы про-
граммы по оснащению и обучению курд-
ской службы безопасности и разведки, в
том числе должны быть созданы надеж-
ные каналы для обмена информацией и
других совместных усилий. Должна быть
запущена совместная инициатива по
значительному расширению американ-
ских инвестиций в Курдистане, с акцен-
том на ускорение превращения региона
в надежного экспортера энергии на
западные рынки. Должна быть оказана
техническая помощь и поддержка курд-
ским усилиям по борьбе с коррупцией,
укреплению законности и обеспечению
прав человека.

Спустя более чем два десятилетия
после спасения курдов Ирака от уничто-
жения, для Америки пришло время
институционализации долгосрочных
стратегических отношений с ними –
нужно понять, что безопасность и про-
цветание Курдистана, его уверенные
связи с единственной сверхдержавой в
мире, могут быть благом для интересов
США, и фактором стабильности и
модернизма на всей территории Ирака и
Ближнего Востока.

Джон Ханна - старший научный
сотрудник в Институте ближневосточной
политики в Вашингтоне. Бывший совет-
ник по национальной безопасности
вице-президента США Дика Чейни с
2005 по 2009 год.

Решение стамбульского суда
о месячном приостановлении
прокурдской газеты "Озгюр
Гюндем" отменено после того,
как было обжаловано адвоката-
ми, сообщает газета "Тудей
Заман".

14-й уголовный суд Стамбула
на прошлой неделе приостано-
вил выпуск газеты на месяц, ссы-
лаясь на "распространение про-
паганды террористической орга-
низации" в номере от 24 марта. В
этом номере был материал о
праздновании Науруза в лагере
РПК в Кандиле.

"Тудей Заман" в
связи с этим цити-
рует премьер-
министр Турции

Реджепа Тайипа
Эрдогана, который
заявил журнали-
стам в среду, что он
против закрытия
любой организации,
будь то политиче-
ская партия или
газета.

Он сказал, что за
нарушения закона
должны нести
ответственность

люди, а не организации. Эрдоган
добавил, что закрывать органи-
зации не только антидемокра-
тично, но и бесполезно, так они,
как правило, просто заново
открываются под другим име-
нем.

"Озгюр Гюндем", начавшая
выходить в 1992 году, была
запрещена два года спустя, но
выходила под другими именами
например "Озгюр Политик") до
апреля 2011 года, когда после
очередного запрета вернула
себе изначальное название.

На следующей неделе в
Багдад отправится высокопо-

ставленная курд-
ская делегация,
чтобы обсудить
нерешенные вопро-
сы между Эрбилем
и Багдадом.

Об этом заявил журнали-
стам один из лидеров ПСК

Азад Джиндияни.
Джиндияни выразил на -

дежду, что Национальная кон-
ференция, запланированная
на 5 апреля, найдет оконча-
тельные решения всех кон-
фликтов между иракскими сто-
ронами.

Как сообщает агентство
Нет.курд, в Турецком
Курдистане после Науруза
началась компания сбора под-
писей под требованием обра-
зования на курдском языке,
предоставления курдам поли-
тического статуса, свободы

организаций и иден-
тичности.

Организовавшие
сбор подписей курд-
ские партии БДП,
ХАК-ПАР и КАДЕП
надеются собрать 5 миллионов
подписей. Особенно активно

сбор подписей шел во время
митингов.

Америка нуждается в курдской политике

Выпуск "Озгюр Гюндем" 
в о з о б н о в л е н

В Багдад отправляется 
курдская делегация, 
ч т о б ы  р е ш и т ь  
нерешенные вопросы

В  Т у р е ц к о м  К у р д и с т а н е  
собирают подписи за языковые и
п ол и т и ч ес к и е  п р а ва  к урд о в

И.С. Курдистан.Ру
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Президент Курдистана Масуд
Барзани сообщил о задержке
объявления ожидаемых "хоро-
ших новостей" для курдов, ска-
зав, что "время еще не при-
шло". Вместо этого, во время
выступления по случаю
Науруза - курдского Нового года
- он пролил свет на нынешние
проблемы с Багдадом. 

"Уверяю вас, что обязатель-
но наступит день, когда мы объ-
явим хорошие новости, но он
должен прийти в нужное
время", сказал президент
Барзани, обращаясь к народу
Курдистана с сообщением, в
котором многие ожидали дек-
ларации независимости
Курдистана. 

В ранее в речи от 18 февра-
ля в годовщину Демок ра ти чес -
кого Союза Молодежи
Курдистана, президент Барзани
обратился к молодежи, которая
"будет подготовлена" для боль-
шого события. "Более 2500 лет
назад курды восстали и отверг-
ли диктатуру", сказал Барзани,
ссылаясь на историю Науруза,
когда курдский кузнец уничтожил
тирана-правителя, в результате
чего, согласно календарю кур-
дов, Науруз или Новый день
отмечается с тех пор 21 марта.  

"С того дня курды неизменно
стремились к свободе и боро-
лись за суверенитет. Это имеет
большое значение. Это означает,
что курды живы и они - народ,
который никогда не будет подав-
лен. Мы - нация, которая должна
быть свободной и жить свободно.
Это урок для нас и для других
людей", заявил он. 

В речи 20 марта Барзани под-
верг критике политику премьер-
министра Ирака Нури аль-
Малики в отношении Ирака и
Курдистана, он прямо предупре-
дил, что эта администрация
ведет к "диктатуре". "Настало
время сказать: хватит, текущее
состояние дел неприемлемо для
нас, и я призываю всех иракских
политических лидеров срочно
попытаться найти решение, в
противном случае, мы обратимся
к нашему народу с тем, чтобы
решиться на любой ход дей-
ствий, который он сочтет необхо-
димым". 

Аль-Малики и его помощники
были раздражены этим заявле-
нием и в особенности идеей

обращения к народу Курдистана
для принятия решения. Салих
аль-Хаснави, член парламента
от руководящей партии аль-
Малики, сказал, что они были
"удивлены" заявлением прези-
дента Барзани, который, как он
выразился, - это "нарушает
Конституцию [Ирака]". 

"Даже если курдам предна-
значено отделение, этому долж-
ны предшествовать разработка
границы, внесение изменений в
Конституцию и проведение
референдума с одобрением двух
третей иракцев", сказал аль-
Хаснави в интервью "Al-Sumaria".
Он отметил, что курды имеют
удовлетворительную долю бюд-
жета и имеют суверенитет, а
также министерства и посоль-
ства. Но он отказался сообщить,
остались ли курды в правитель-
стве.

П р е д у п р е ж д е н и е
Б а р з а н и

Барзани посвятил большую
часть своей речи критике шиит-
ские правительства, хотя он
отметил, что это лишь неболь-
шая группа в правительстве, а не
на шиитские партии. 

"Ирак переживает серьезный
кризис. Мы старались предотвра-
тить погружение Ирака в рели-

гиозный конфликт, и мы последо-
вательно избегали принимать
чью-либо сторону в этом кон-
фликте. Курды сыграли ключе-
вую роль в обеспечении нового
Ирака, в частности, два года
назад, когда наша инициатива
привела к формированию
нынешнего правительства, это
основывалось на Эрбильском
соглашении. Если бы не наша
роль, можно только догадывать-
ся, с чем бы столкнулся Ирак.
Очень жаль, что небольшое
количество людей в Багдаде поз-
волили себе монополизировала
власть", сказал президент. 

Он сказал, что есть ряд
основных споров с правитель-
ством Багдада. "Партнерство
между курдами, суннитами и
шиитами арабами, и другими в
настоящее время полностью
отсутствует, а, ставшая бессмыс-
ленной иракская Конституция
постоянно нарушается, как и
Эрбильские соглашения, кото-
рые были основой, на которой
сформировалось нынешнее пра-
вительство…". 

О спорах между Эрбилем и
Багдадом президент сказал:
"Решение статуса Киркука и дру-

гих спорных тер-
риторий посто-
янно отодвигают-
ся. Мы показали
м а к с и м а л ь н у ю
гибкость и терпе-
ние, и здесь я хочу
поблагодарить
наших людей за
это. Мы выбрали
для разрешения

правовые и конституционные
средства, но другие стороны не

выполнили своих обещаний.
Для нас невозможно отка-
заться от решения этой про-
блемы, потому что для нас
это является чрезвычайно
важным и больше, чем про-
сто дело принципа". 

Он сказал, что другой
основной проблемой являет-
ся выделение средств на
Курдистанские силы пеш-
мерга – вопрос, который
иракское правительство по-
прежнему отказывается
решать. 

В споре о разведке и
управлении месторождения-
ми нефти и газа, президент
отстаивал законность конт-
рактов, которые подписало
KRG. "Ни один из наших
контрактов с иностранными
нефтяными компаниями, не
был неконституционным.
Основная причина этого
спора с Багдадом - не вопрос

о законности договоров. Это, ско-
рее, их нежелание прогресса для
KRG". 

По поводу монополизации
власти в Багдаде президент
заявил, что власть сосредоточе-
на в руках нескольких людей и
другие политические процессы
теряют популярность, в том
числе, для шиитов. "Существует
попытка организовать миллион-
ную армию, чья лояльность толь-
ко будет только к одному челове-
ку. Где еще в мире человек может
быть премьер-министром, начал -
ьни ком штаба вооруженных сил,
министром обороны, министром
внутренних дел, начальником
разведки и главой Совета нацио-
нальной безопасности одновре-
менно?"

Президент отверг заявления
о том, что курдско-шиитский союз
близок к краху, говоря: "Мы стре-
мимся к нашему союзу с шиита-
ми, но не с этой группой людей,
которые монополизировали
власть".

Б а р з а н и  п о с е т и т
В а ш и н г т о н  

Между тем, президент
Барзани намеревается посетить
Вашингтон в апреле для встречи

с  высшими  должностными лица
США, чтобы обсудить текущий
политический кризис в Ираке.
Президент был приглашен вице-
президентом Джо Байденом. 

Визит Барзани в столицу
Соединенных Штатов пройдет в
критический период, после выво-
да американских войск и после
политического кризиса, который
усугубился после в обвинений,
выдвинутых против вице-прези-
дента Ирака Тарика Хашими.
Хашими является одним из наи-
более влиятельных лидеров сун-
нитов. Он бежал в Курдистан для
обеспечения собственной без-
опасности. 

Багдад призвал курдские вла-
сти передать Хашими судебной
власти Багдада. Курдистанский
президент отказался, за что
члены партии аль-Малики, в
свою очередь, критикуют власти
Курдистана. 

Курдские лидеры осудили
попытки Малики установить дик-
таторский режим в Ираке. В
дополнение к этому, некоторые
влиятельные шиитские лидеры,
такие как Муктада аль-Садр и
Амар аль-Хаким также обвиняют
режим Малики в диктаторстве. 

Визит Барзани в Вашингтон
имеет решающее значение в
отношении продолжающегося
кризиса в Сирии. В Сирии живет
большое число курдов. Все они
ожидают получить свои нацио-
нальные права в "новой Сирии".
А активная политика Курдистана
по отношению к Сирии и сирий-
скому Курдистану имеет решаю-
щее значение в региональном
или международном движении
против сирийского режима. 

Визит президента Курдистана
в США можно рассматривать и с
точки зрения двусторонних аме-
рикано-курдистанских отноше-
ний. Американский политолог
Джон Ханна, например, посове-
товал президенту США Бараку
Обаме и его администрации
использовать этот визит для
улучшения и укрепления амери-
кано-курдистанских  отношений в
регионе. В статье, опубликован-
ной в Foreign Policy, Ханна
заявил: "Прошло более чем два
десятилетия после начала защи-
ты курдов Ирака от уничтожения.
Пришло время для Америки
закрепить долгосрочные страте-
гические отношений с ними.
Безопасность и процветание
Курдистана в союзе с единствен-
ной сверхдержавой в мире может
быть благом для интересов США,
и фактором стабильности и
модернизма по всему Ираку и
Ближнему Востоку".

Б а р з а н и  о с у ж д а е т  
захват власти Багдадом 

КРГ опровергло
утверждения арабских
СМИ о существовании в
Курдистане военных баз,
на которых проходят под-
готовку беженцы из
Сирии. На сайте телека-
нала "Аль-Арабия"
сообщается, что курды,
которые бежали из
Сирии в Курдистанский
регион, проходят воен-
ную подготовку в Эрбиле.

В статье утверждает-
ся, что силы ДПК
обучают курдских бежен-
цев, готовя их к засылке
обратно в Сирию.

"Я не слышал о

строительстве каких-
либо военных баз для
курдов, которые бежа-
ли из Сирии в регион
Курдистан", заявил
агентству АК-Ньюс
Мохаммед Карадахи,
секретарь Совета
М и н и с т р о в
Курдистана.

Аль-Арабия также
пишет, что военное
обучение на базе прохо-
дят около 330 молодых
курдов из Сирии, и что
это – бывшая база южно-
корейской дивизии, сто-
явшей под Эрбилем во
время пребывания коа-

лиционных сил в Ираке.
Утверждалось, что их

число растет, и учения
проводятся тайно, так как
курсанты не имеют права
покидать базу.

Губернатор провин-
ции Эрбиль Навзад Хади

также отверг
у т в е р ж д е н и я
статьи.

"Публикации,
которые утвер-
ждают, что
К у р д и с т а н
открыл казармы
на юге Эрбиля
для сирийских
курдов, являют-
ся необоснован-
ными, здесь нет
ничего подобно-
го", сказал Хади.

М и н и с т р
пешмарга Джафар
Мустафа также сказал,
что он тоже не знает о
каких-либо базах для
сирийских курдов,
нашедших убежище в
Иракском Курдистане.

В Чамчамале (провин-
ция Сулеймания) курдской
"Асайиш" раскрыта сеть
контрабандистов наркосо-
держащих лекарств. Об

этом сообщает агентство АК-Ньюс со
ссылкой на курдские органы безопасно-
сти.

Арестован предполагаемый участ-
ник банды, у которого изъята коробка
капсул трамадола (анальгетик, изготов-
ляемый на основе опиатов), незаконно
переправленного из Иордании. По сло-
вам сотрудника "Асайиш" Джаудата

Мухаммед-Салиха, "дилеры родом из Сулеймании и Эрбиля, и
один из них был арестован три дня назад. Остальные также
будут арестованы в ближайшее время".

Ранее Зимнако аль-Омар, начальник контрольно-пропуск-
ных пунктов Бани Макан, сказал, что группой контроля качества
было конфисковано в течение недели более 1000 ящиков с кап-
сулами тамадола.

Он добавил, что только министерство здравоохранения
имеет право на оборот этих капсул.

КРГ отрицает, что проводит военное
о б у ч е н и е  с и р и й с к и х  к у р д о в

"Асайиш" раскрыла банду 
к о н т р а б а н д и с т о в  
наркосодержащих лекарств

"... Время для хороших новостей еще не пришло", говорит Барзани
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Об этом говорится в
заявлении, поступившем в
Асват аль-Ирак и передаю-
щем подробности программы
реформ, которые президент
намерен провести в полити-
ческой, административной
сферах и сфере безопасно-

сти.
Президент Барзани

пообещал продолжить
нынешние достижения в
отношении сил пешмарга и
спцеслужб, в надежде пол-
ностью объединить эти
учреждения до конца нынеш-
него года, в дополнение к
подготовке современных
средств в сфере обороны.

Барзани заявил, что стра-
тегия реформ по искорене-
нию коррупции создана на
основе общих консультаций
между курдскими института-
ми и интеллектуалами.

"Прозрачность является

основным ориентиром в этой
стратегии", говорится в
заявлении.

Президент подтвердил,
что стратегия будет включать
в себя общие свободные
выборы и детали финансиро-
вания политических партий.

Реформы также подчерки-
вают важность предоставле-
ния рабочих мест без дискри-
минации по признакам расы,
пола или партийной лояльно-
сти.

Согласно заявлению,
стратегия реформ вскоре
будет опубликована в уста-
новленном порядке.

Два человека погибли и трое ранены в
субботу при взрыве самодельного взрывно-
го устройства в провинции Ниневия,
сообщает агентство Ак-Ньюс.

Взрыв произошел на рынке районного
центра аль-Кайара, к югу от Мосула.

В числе раненых – женщина и ребенок,
они направлены в госпиталь.
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П р е з и д е н т
Д ж а л я л ь
Т а л а б а н и ,
Отправле  поздра-
вительное посла-
ние генерального
секретаря ирак-
ской коммунисти-
ческой партии, г-н
Хамид Маджид
Муса, в семьдесят
восьмую годовщи-

ну со дня основания партии, и в следующий текст сообще-
ния:

"Дорогой брат, г-н Хамид Маджид Муса
Генеральный секретарь Иракской коммунистической

партии !
В семьдесят восьмой годовщины со дня основания

вашей партии истребителей, Иракская коммунистическая
партия, я рад выразить Вам и через Вас ко всем членам
партии, в самый жаркий искренние поздравления и поже-
лать вам, чтобы продолжить борьбу для достижения наших
целей в развитии состояния демократических институтов.

Ваша партия на протяжении последнего десятилетия,
была одна из величественных национальных символов, и
доказала свою преданность делу и приверженность к судь-
боносным вопросам нашего народа, и многочисленные
жертвы против системы несправедливости и тирании.

Надеюсь, что ваша партия продолжает свою борьбу за
достижение долгое счастье и благо нашего народа и. А вам
лично и другим товарищам больше побед и отличного здо-
ровья ...

Ваш брат  Джаляль Талабани
Президент Республики ".

В Канаде выходит книга 
о  г е н о ц и д е  к у р д о в  

Книга о кампании гено-
цида иракских курдов
"Анфаль" вскоре выйдет из
печати в Канаде. Об этом
заявила агентству АК-
Ньюс ее автор, канадская
журналистка Сьюзан
Мурали. Сьюзен - дочь
румынки и курда из
Эрбиля; по ее словам, она всегда интересовалась родиной
отца и не прекращала говорить о судьбе курдов и
Курдистана. 

В ходе кампании "Анфаль" в 1986-1989 гг. погибло и про-

Õö ñ óñ è  ì  öõáè ð lяr:

ÐÀÌ  ÈÇ   Æß ÁÐÀÉÛËÎÂ,

САКИТ ЧЫРАГLI

Ì  öÿë ë è ô ë ÿð è í   ì  þâãåéè  ðåäàêñèéàí ûí 
ì  þâãåéè  è ë ÿ öñòöñòÿ äöøì  ÿéÿ áèë ÿð .
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Президент Барзани 
п о д г о т о в и л  
стратегию реформ

П р е з и д е н т  Т а л а б а н и :
Коммунистическая партия 
доказала свою преданность 
делу и приверженность к 
судьбоносным вопросам 
н а ш е г о  н а р о д а  

Очередной теракт в Ниневии

Тринадцать ту ре ц -
ких солдат были уби -
ты и шесть ранены в
понедельник в столк-
новении с РПК на гра-
нице Турции с
Иракским Кур дис та -
ном, заявил агентс тву
"Асват аль-Ирак"
источник в РПК.

"В понедельник

турецкое подразделе-
ние в 40 солдат пыта-
лось пересечь грани-
цу региона в пригра-
ничном районе
Гударджа, но бойцы
из РПК вступили с
ними в бой и изгнали
обратно, убив 13 и
ранив шесть чело-
век," зая вил он.

Два гражданских
лиц были убиты и
двое ранены в про-
винции Анбар при
взрыве прикреплен-
ной к гражданскому
а в т о м о б и л ю
бомбы, сообщает
агентство АК-Ньюс
со ссылкой на мест-
ную полицию.

Бомба взорва-
лась в районе аль-
Джазира области, к
юго-востоку от горо-
да Эль-Фаллуджа.

В то же время,
полиция провинции
Анбар отдала рас-
поряжение всем
о п е р а т о р а м

мобильной связи
прекратить оказа-
ние услуг в рамках
мер по обеспече-
нию безопасности
арабского саммита.

В провинции
Салахеттин, в ночь
со среды на четверг
были убиты поли-
цейский и майор
полиции и еще двое
полицейских ране-
ны при обстреле из
п р о е з ж а в ш е г о
мимо автомобиля.
Полицейский кон-
вой был обстрелян
в районе Балада, в
100 км к югу от
Тикрита.

РПК: в понедельник
мы убили и ранили 
19 турецких солдат

Террор в Анбаре 
и  Т и к р и т е

pdf u4un:4-=.QXD  1/1/2004  8:27 AM  Page 16

www.ne
tew

e.c
om




