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B ə r z a n i :  " K ü r d  q a n ı n ı n  
tökülməsinə imkan verməyəcəm"

Prezident İlham Əliyev Bolqarıstan
Respublikasının Baş naziri Boyko
B o r i s o v u  q ə b u l  e t m i ş d i r
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Azərbaycan ilə Türkiyə
arasında əlaqələrin müxtəlif
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini
vurğulayan Prezident İlham
Əliyev elm, sənaye və texno lo -
giya sahəsində də əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün yaxşı
imkanların olduğunu qeyd etdi.

Dövlət başçısı Türkiyənin

elm, sənaye və texnologiya
naziri Nihat Ergünün ölkəmizə
səfərinin bu sahədə əməkdaşlıq
imkanlarının müəyyənləş diril mə -
si baxımından önəmli olacağına
əminliyini ifadə etdi.

Türkiyə Respublikasının elm,
sənaye və texnologiya naziri
Nihat Ergün Prezident Abdullah

Gülün və Baş nazir Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın salamlarını
dövlətimizin başçısına çatdırdı.
Nihat Ergün Azərbaycana sə -
fərindən və Prezident İlham
Əliyev ilə görüşündən böyük
məmnunluq hissi keçirdiyini
dedi. Türkiyəli nazir səfər za -
manı rəhbərlik etdiyi nazirliklə
Azərbaycanın müvafiq qurumları
arasında əməkdaşlığın geniş -
ləndirilməsi ilə bağlı səmərəli
müzakirələr aparacaqlarına
ümidvar olduğunu vurğuladı.

Dövlət başçısı Prezident
Abdullah Gülün və Baş nazir
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salam-
larına görə minnətdarlığını bildir-
di, onun da salamlarını
Türkiyənin Prezidentinə və Baş
nazirinə çatdırmağı xahiş etdi.

Prezident İlham Əliyev
Avropa İttifaqının Cənubi
Qafqaz üzrə xüsusi nüma -
yəndəsi Filip Lefortun başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul etmişdir.

Görüşdə Azərbaycan ilə
Avropa İttifaqı arasında əmək-
daşlığın hazırkı vəziyyəti və
perspektivləri, Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizama salın-
ması ilə bağlı məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi
aparılmışdır.

Milli Məclisin (MM) mayın
1-də keçiriləcək plenar
iclasının gündəliyinə dəyişiklik
edilib. MM-in mətbuat xidmə-
tinin rəhbəri Akif
Təvəkküloğlunun APA-ya
verdiyi məlumata görə, iclas-
da “Şuşa şəhərinin işğa lının
20 illiyi haqqında” məsələ də
müzakirə olunacaq.

Belə ki, iclasda Şuşa

şəhərinin erməni hərbi bir-
ləşmələri tərəfindən işğalının
20 illiyi ilə bağlı müzakirələr
aparılacaq, həmçinin qərar
qəbul olunacaq. A.Təvək kü -
loğlu hazırda qəbul olunacaq
qərar layihəsinin üzərində iş
aparıldığını vurğulayıb.

Qeyd edək ki, sessiyada
ümumilikdə 6 məsələ müza-
kirə ediləcək.

Prezident İlham Əliyev
İordaniya Senatı sədrinin birin-
ci müavini Abdurrauf əl-
Ravabidənin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir.

İordaniya Senatı sədrinin
birinci müavini Abdurrauf əl-
Ravabidə Azərbaycana
səfərindən və Prezident İlham
Əliyevlə görüşündən böyük
məmnunluq hissi keçirdiyini
dedi. Əsasını ulu öndər
Heydər Əliyevin qoyduğu

quruculuq işlərinin Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirildiyini vurğulayan
Abdurrauf əl-Ravabidə
Azərbaycanda gedən iqtisadi
inkişaf proseslərinin ölkəsində
maraqla izlənildiyini dedi. O,
Azərbaycanın BMT
Təhlükəsizlik Şurasına üzv
seçilməsi münasibətilə dövlə-
timizin başçısını təbrik etdi.

Prezident İlham Əliyev
Azərbaycan ilə İordaniya
Krallığı arasında ikitərəfli

münasibətlərin inkişafından
məmnunluğunu bildirdi.

Dövlət başçısı ölkələrimizin
beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində də uğurlu əmək-
daşlıq etdiyini vurğuladı. Siyasi
sahədə münasibətlərimizin
yüksək səviyyədə olduğunu
deyən Prezident İlham Əliyev
iqtisadi və parlamentlərarası
əlaqələr sahəsində də əmək-
daşlığımızı genişləndirmək
üçün yaxşı potensialın
mövcudluğunu qeyd etdi. 

Azərbaycan-Bolqarıstan
ikitərəfli münasibətlərinin müxtəlif
istiqamətlərdə, o cümlədən iqti-
sadi sahədə yüksələn xətlə
inkişaf etdiyini vurğulayan
Prezident İlham Əliyev ölkələrim-
iz arasında ticarət dövriyyəsinin
səviyyəsinin razılıq doğurduğunu
dedi. Dövlətimizin başçısı
Bolqarıstanın Baş naziri Boyko
Borisovun Azərbaycana səfərinin
ikitərəfli münasibətlərimizin yeni
istiqamətlərinin müəyyənləşdi -
rilməsi baxımından əhəmiy yətini
qeyd etdi və səfərin uğurlu ola-
cağına əminliyini bildirdi. 

Baş nazir Boyko Borisov
Bolqarıstan ilə Azərbaycan
arasında yaxşı əməkdaşlıq
ənənələrinin mövcudluğunu vur -
ğulayaraq, əlaqələrimizin geniş -
ləndirilməsi üçün böyük imkan-
ların olduğunu qeyd etdi.

Sonra görüş nümayəndə
heyətlərinin iştirakı ilə davam
etdirildi.

Dövlətimizin başçısı Baş
nazir Boyko Borisovun böyük
nümayəndə heyəti ilə ölkəmizə
səfərinin önəmini qeyd etdi.
Prezident İlham Əliyev ölkəmizin
Bolqarıstan ilə ikitərəfli əlaqələrin
konkret layihələrlə daha da
genişləndirilməsində maraqlı
olduğunu dedi. İqtisadi sahədə

əlaqələrə toxunan dövlətimizin
başçısı enerji sektorunda əmək-
daşlığın genişləndirilməsi üçün
yaxşı potensialın olduğunu
vurğuladı, nəqliyyat, turizm, infor-
masiya texnologiyaları, kənd
təsərrüfatı və digər sahələrdə
əməkdaşlığı inkişaf etdirməyin
önəmini qeyd etdi. Prezident
İlham Əliyev Bolqarıstanın Baş
naziri Boyko Borisovun ölkəmizə
səfərinin ikitərəfli münasi-
bətlərimizin daha da möhkəm-
ləndirilməsi baxımından konkret
nəticələr verəcəyinə əminliyini
ifadə etdi.

Bolqarıstanın Baş naziri
Boyko Borisov müzakirə olunan
məsələlərin xalqlarımız və
ölkələrimiz arasında əlaqələrin
daha da genişləndirilməsi işinə
xidmət edəcəyinə ümidvar
olduğunu bildirdi. Baş nazir ayrı-
ayrı sahələrdə əməkdaşlığımızın
inkişafı ilə bağlı qarşıda duran
məsələlərin həyata keçirilməsi
üçün müvafiq struktur rəhbər-
lərinin qarşılıqlı səfərlərinin
əhəmiyyətini vurğuladı.

Sonra Azərbaycan Res pub -
likasının Prezidenti İlham Əli yev
və Bolqarıstan Res pub lika sının
Baş naziri Boyko Borisov birgə
nahar etdilər. 

İlham Əliyev Türkiyənin elm, sənaye və
texnologiya naziri Nihat Ergünün başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi
Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

İlham Əliyev İordaniya Senatı sədrinin birinci
müavini Abdurrauf əl-Ravabidənin başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir 

Milli Məclis Şuşanın işğalının 20
illiyi ilə bağlı qərar qəbul edəcək
Mayın  1 -də  keçi r i ləcək  p lenar  ic las ın ın  
gündəl iy inə  dəy iş ik l ik  ed i l ib

Prezident İlham Əliyev Bolqarıstan
Respublikasının Baş naziri Boyko
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Suriyada ərəb və kürd
qəbilə şeyxləri və mənsubları
Haseke elində "Öncə Vətən"
şüarı altında təşkil etdikləri
forumda Suriya xalqının daxili
işlərinə dair hər cür xarici
müdaxiləni rədd etdiklərini,
silahlı terror qruplarını
silahlandırma çağırışlarını və
bəzi mürtəce Ərəb rejimlərinin
bu qruplara verdikləri media

və siyasi dəstəyi qınayıb.
(SANA) 

Foruma qatılanlar tərəfli
və düşmən media orqan-
larının idarə etdiyi mətbuat
təhriflərini və Suriyada qanın
axıdılmasına ortaq olmalarını
pisləyərək, Suriya xalqının
şüuruna qarşı sui-qəsdin
məğlubiyyətə uğradığını qeyd
ediblər.

“Əl-Maliki İraqı diktaturaya doğru 
aparır” – kürd muxtariyyətinin rəhbəri

İraqda vəziyyət son dərəcə təhlükəlidir, çünki ölkənin
Baş naziri Nuri əl-Maliki İraqı diktaturaya doğru aparır.
Bunu Şimali İraq Kürd Muxtariyyətinin rəhbəri Məsud
Bərzani bəyan edib. Bərzani bəyan edib ki, öz nara-
hatlığını ABŞ prezidenti Barak Obama ilə də bölüşüb. O
həmçinin qeyd edib ki, Bağdadla Kürd administrasiyası
arasında bütün problemləri müzakirə etmək üçün İraq
hakimiyyəti ilə təcili görüşmək fikrindədir. Bərzaninin
sözlərinə görə, tərəflərin konkret dəyişikliklərlə bağlı
razılığa gələ bilməyəcəkləri halda Kürd administrasiyası əl-
Malikini İraq hökumətinin rəhbəri hesab etməkdən imtina
edəcək.

Yenisharq.org

Ərbakanın oğlu Ərdoğan 
hakimiyətini sözlə yıxıb-sürüdü
"Amerikanı dost tutan rəhbərlik terror
məsələlərinə xitam verə bilməz."
HaqqYolu - "Amerikanı dost tutan rəhbərlik
terror məsələlərinə xitam verə bilməz."

Səadət Partiyası nın Kon -
qresinə qatılmaq üçün
Ərzincana gələn Ümumi İdarə
heyəti üzvü Fatih Ərbakan,
Türkiyənin baş naziri Ərdoğan
və AK Partiyanın terror
siyasətlərini tənqid etdi.
Ərbakan, "Amerika dost olaraq
görüldüyü müddətdə, hakim partiya terror problemini həll edə
bilməyəcəkdir-deyə bildirdi.

SP Mərkəz rayon Konqresinə qatılmaq üçün
Gümüşhanədən Ərzincana gələn Fatih Ərbakan, Mədəniyyət
Mərkəzi Müdirliyində "Mücahid Ərbakan" şüarları ilə qarşılandı.
Alqışlar içində kürsüyə gələn Fatih Ərbakan, AK Partiya
hökumətini tənqid etdi. Bütün insanlığın qurtuluş üçün gözünü
tikdiyi Türkiyədə, AK Partiya hökumətinin 10 ildir ki, tək başına
iqtidarda olmasına baxmayaraq, bütün insanlığın deyil, millətin
belə qurtuluş üçün gözlədiyi addımları tam olaraq atamadığını
irəli sürən Erbakan, "İqtidara gəldikdən dərhal sonra" biz terror
problemini həll edəcəyiK 'dedilər . Bundan belə Türkiyədə sabit-
lik olacaq, terror problemi deyə bir problem qalmayacaq dedilər.
Bunun üçün də ortaya qoyduqları layihə "Kürd Bucaqlımı
Proyekti" gecə, gündüz sanki bir şey edirlərmiş kimi özlərini və
sözlərini reklam etdilər, hamımızın başını ütülədilər. Bu Kürd
açılımı dedikləri şeydən heç bir nəticə əldə edə bilmədik. Bu
layihənin sonunda iki dənə nəticə ortaya çıxmışdır. Bunlardan
birincisi Cənub-şərqdə gələn şəhid xəbərlərinin artması, ikincisi
də BDP-nin millət vəkili sayının artması olmuşdur. Bunların
xaricində heç bir nəticə əldə edə bilmədilər. Nə üçün belə oldu?
Bunun cavabını bizlər çox yaxşı bilirik. Çünki terrorla
mübarizədə ABŞ-ı ortaq və müttəfiq olaraq götürsəniz terrorla
mübarizəni uğurla həyata keçirə bilməyəcəksiniz, terror prob-
lemini həll edə bilməyəcəksiniz. Əgər istihbaratınızı
Amerikadan almağa davam etsəniz, sərhəddən keçməyə
çalışan öz günahsız vatandaşlarınızı öz əlinizlə də öldürərsiniz,
daha hələ yatağından yatmaqda olan 15 Mehmetciyin şəhid
verərsiniz, on minlərlə vatandaşımızı şəhid verərsiniz.
Amerikanı səmimi olaraq, dost olaraq görən hökumət terror
problemini həll edə bilməz. Türkiyənin birliyini və bütövlüyünü
mühafizə edə bilməz. Hər zaman ifadə etdiyimiz bir gerçək var.
Donuzdan post Amerikadan dost olmaz. Amerika ilə hərəkət
etdiyiniz müddətcə, Kürd açılımı deyil, nə bucaqlımı etsəniz
edin, nəyi açsanız açın, terror problemini həll edə bilmək
mümkün deyil. "Deyə bildirdi.

AK Partiya hökumətinin, qonşularla heç bir problem yoxdur
deyə gecə-gündüz reklam etdikləri sözlərinə əlavə edən
Ərkaban, "Ən sonunda etdikləri iş, düşmənçiliyə səbəb oldu.
Problem yaşamadığımız bir dənə qonşu qalmadı. Buraxın
problemi, bütün qonşularımızla döyüş edəcək nöqtəyə gətirdilər
bizi. Bunların gecələri gündüzləri artım etməklə keçir. Işləri
gücləri yeni vergilər icad etmək. Eynilə mərhum liderimizin ifadə
etdiyi kimi 'Bu Türk əlifbasında hərf buraxmadım yeni vergilərin
tətbiq edilməsi üçün."-deyə bildirdi. 

/news/azadxeber

Suriyadakı ərəb və kürd qəbilələr "Öncə Vətən" dedilər

Suriyada atəşkəsin əldə
olunmasının üstündən 24 saat
keçməmiş prezident Bəşər
Əsədin qüvvələri yenidən

üsyançılara qarşı hərbi əməliyy-
atlara başlayıblar.

Türkiyə mətbuatının yaydığı
məlumata görə, Beyrutda fəaliyyət
göstərən Suriya İnsan Hüquqları
təşkilatının nümayəndəsi Rami
Adbul Rəhman Türkiyə-Suriya

sərhədinə yaxın Hırbıtcoz
kəndində Suriya ordusu ilə müxal-
ifət arasında şiddətli döyüşlərin
getdiyini söyləyib.Rəhman
döyüşdə iri çaplı silahlardan isti-
fadə olunduğunu deyib.

nbc.az

Türkiyə-Suriya sərhədində
şiddətli döyüşlər başladı
Bəşər Əsəd qırğınlara yenidən start verdi

Çərşənbə günü Türkiyənin
İstanbul, Ankara və İzmir şəhər-
lərində hərbçilər arasında üçüncü
həbs dalğası baş verib.Yeddi hərbi
qulluqçu, o cümlədən istefada olan
general Fevzi Türkeri həbs olunub.
Həbslər 1997-ci il 28 fevral hadis-
ələri üzrə cinayət işinin araşdırıl-
ması ilə əlaqədardır. Həmin cinayət
işinə görə bir qrup hərbi qulluqçu
"Türkiyə Cümhuriyyəti hökumətinin
devrilməsinə hazırlıqda və
hökumətin öz funksiyalarının
(görəvlərini) yerinə yetirməsinə
qismən, yaxud tamamilə mane

olmaqda" günahlandırılır. Bu
barədə Türkiyə mətbuatı məlumat
yayıb.

Türkiyənin CHP müxalifət par-
tiyasının sədri Kamal Kılıçdaroğlu
28 fevral hadisələri ilə bağlı açılmış
cinayət işi çərçivəsində bu gün
keçirilən əməliyyatların 3-cü
mərhələsi ilə bağlı açıqlama verib.
"Cihan"nın verdiyi xəbərə görə,
istintaqın cadugər ovuna çevrildiyi-
ni söyləyən Kılıçdaroğlu, prokuror-
ların baş nazirdən təlimat aldığını
iddia edib. "Məni qaralayan baş
nazir Ərdoğandır. İntiqam hissi ilə
hüquq və ədalət axtarmaq olmaz.
Prokurorlar baş nazirin təlimatını
yerinə yetirir", - Kamal Kılıçdaroğlu
deyib.

T ü r k i y ə d ə  y e n i  h ə b s  d a l ğ a s ı :  
“Müxalifət lideri Ərdoğanı ittihamladı”

İ s l a m a z e r i . a z - ı n
Türkiyə mətbuatına isti-
nadən xəbərinə görə, Ağ
evdə baş tutan görüşdə
artıq

ABŞ tərəfindən üç yerə
bölünən federal, demok -
ratik və birləşmiş İraqla
“stra teji əməkdaşlıq məsə -
lə ləri” müzakirə olunub.
Əvvəlcə görüş yalnız
Vitse-prezdient Bidenlə
nəzərdə tutulsa da son-
radan Obama da Bər -
zaninin pişvazına çıxıb.

ABŞ-da ABŞ-ın mü -

dafiə naziri Leon Panetta,
dövlət katibi Hillari
Klintonun və dövlət katib-
inin müavini Bill Burnsla da

görüşlər keçirən Məsud
Bərzaninin şərəfinə nahar
da verilib.

Qeyd edək ki, İraqı ötən

il “tərk edən” ABŞ hazırda
ölkənin parçalanması
istiqamətində ciddi iş
aparır. Belə ki, bir müddət
əvvəl İraq kürdlərinin lideri
Məsud Bərzani “Müstəqil
Kürdüstan”ın yaxın vaxtlar-
da elan ediləcəyini bildir -
mişdi. İraqın baş nazirinin
müavini Haşiminin ölkəni
tərk etməsi, CİA-ın rəh-
bərinin də regionda nüfuza
malik olan Türkiyəyə gəl -
məsi və “buna göz yumun”
təklifi hələ ki, Ərdoğan
tərəfindən qəbul olmasa da
son hadisələr  o cümlədən
Bərzaninin bu cür təm -
təraqla qarşılanması tezlik-
lə ABŞ-ım “Kürdüstan layi-
həsi”ni reallaşdıracağını
əks etdirir.

xebername.az

ABŞ-ın “Kürdüstan 
layihəsi” reallaşır?
ABŞ prezidenti Barak Obama və vitse-prezident Joe 
Biden İraq kürdlərinin lideri Məsud Bərzani ilə görüşüb

Deyerler.Org: İraqın vitse-prezi-
denti Tarik Haşimi BBC-yə
müsahibəsində bildirib ki, İraqda
terrorizm ittihamı ilə axtarışda
olmasına baxmayaraq, yaxın gün-
lərdə Kürdüstan vilayətinə getməyi
düşünür.\bbc\ 

Hazırda Haşimi Türkiyədədir.
Onun sözlərinə görə, indi o ölkənin

baş naziri Nuri Malikiyə qarşı
inamsızlıq votumu təqdim etməyə
hazırlaşan İraq parlamentinin dep-
utatları ilə danışıqlar aparır. 

Xatırladaq ki, Tarik Haşimi
keçən ilin dekabr ayında Nuri
Malikini qabiliyyətsizlikdə ittiham
edərək ölkəni tərk edib. 

/Deyerler.Org/

İraqın qaçmış vitse-prezidenti Tarik
Haşimi geriyə dönmək niyyətindədir
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Türkiyədə səfərdə olan Şimali İraq
kürd administrasiyasının rəhbəri Məsud
Bərzani bu gün Ankaraya gəlib və burada
Türkiyənin xarici işlər naziri Əhməd
Davudoğlu ilə görüşüb.

SalamNews-un "Ankara" agentliyinə
istinadla verdiyi xəbərə görə, Xarici İşlər
Nazirliyinin müşaviri Feridun Sinir -
lioğlunun da iştirak etdiyi görüşdə İraqda
yaşanan siyasi böhran müzakirə olunub.
Tərəflər həmçinin Suriyadakı hadisələr və
onların bölgəyə göstərəcəyi təsirləri
müzakirə ediblər.

Görüş zamanı Əhməd Davudoğlu
Məsud Bərzanidən PKK terror təşkilatına

qarşı daha səmərəli mübarizə aparıl-
masını istəyib. Bərzani öz növbəsində
Davudoğluna ABŞ-da keçirdiyi görüşlər
haqqında məlumat verib.Şimali İraq kürd adminis-

trasiyasının rəhbəri Məsud
Bərzani ABŞ və Türkiyədə
keçirdiyi görüşlər barədə
ölkəsindəki mətbuat mənsub-
larına açıqlama verib.

SalamNews-un Türkiyə mət-
buatına istinadla verdiyi xəbərə
görə, Bərzani açıqlamasında
deyib: "PKK möv zusunda bizim
mövqeyimiz aydındır. Biz sülh
çərçivəsində bütün səyləri
dəstəkləyirik, lakin silahlı həllin
tərəfdarı deyilik”.

Türkiyədə keçirdiyi görüş -
lərdə əsasən Suriya məsələsi

və Türkiyənin daxil i
problemləri i lə bağlı
m ü z a k i r ə l ə r
apardığını qeyd edən
Bərzani deyib: "Suriya
kürdləri üçün Ərbildə
birl iyi təmin etmək
məqsədi ilə təşkil et -
diyimiz konfransdan
baş qa edə biləcəyimiz
bir şey yoxdur. Tür -
kiyənin daxil i  prob-
lemləri və PKK
mövzusunda da bizim

mövqeyimiz aydındır”. Kürdlərin
müstəqil l iyini elan edib-
etməyəcəkləri i lə əlaqədar
suala isə Bərzani belə cavab
verib:

"Müqəddəratımızı müəyyən
etmək bizim haqqımızdır və bu
günah deyil. Ancaq bunun da
zamanı var. Əldə etdiklərimizi
qorumalı və kürdlərin birliyini
təmin etmək üçün çalışmalıyıq.
Ancaq bunu aşkar ifadə edim ki,
müstəqillikdən başqa kürd gən-
clərinin heç bir şey uğrunda
qanının tökülməsinə imkan ver-
məyəcəm”.

Bu cür bəyanatlar regionda
sabitliyin pozulmasına gətirib
çıxara bilər. Hesab edirəm ki,
Türkiyə xarici işlər nazirliyinin
İraqla bağlı bəyanatı bizim
xalqa hörmətsizlik deməkdir.
Bu barədə SalamNews –un
İraqa ezam edilmiş müxbirinə
İraq parlamentinin Beynəlxalq
əlaqələr komitəsinin sədri
Şeyx Homam Hammudi
bildirib.

O deyib: “İstərdim ki, bu cür
bəyanatlar bir daha təkrarlan-
masın. Parlamentdəki koalisiya
gəlincə, biz İraqın şimalından
cənubunadək xalqı təmsil edirik.
İraq ərazisində sünnü, şiə, kürd,
türkmən və digər xalqlar və dini
məzhəblərin nümayəndələri
yaşayır və bu ərazilərdə hər
hansı hadisə baş verdikdə region-
da böyük səs-küy yaradır. İraqda
problemlərin olmamasını istəyən
ölkələrin nəsihətinə sayğı ilə
yanaşırıq. Lakin bəzi dövlətlər də
var ki, İarqın həm daxili, həm də
xarici işlərinə qarışır. Sanki nəyi
necə edəcəyimiz barədə bizə təli-
mat verir. İraq müstəqil dövlətdir
və qərarlarını da müstəqil şəkildə
qəbul edir. İraq Konstitusiyası və

xalqı kiminıərinsə bizə təzyiq
etməsini qəbul etmir. Biz
safniyyətlərin sonda başqa
istiqamət almasını istəmirik”.

Bildirək ki, Türkiyə Xarici İşlər
Nazirliyinin İraqın Baş naziri Nuri
Əl-Malikiyə qarşı səsləndirdiyi
bəyanatlardan sonra, İraq parla-
mentində təmsil olunan ən böyük
koalisiya Əl-Malikinin müdafiəs-
inə qalxaraq onu dəstəkləyib.

“Dövlət-ul-Qanun” (Qanun
döv ləti) adlanan koalisiyaya Nuri
Əl-Malikinin “Dəavə” partiyası,
Müqtəda Əs-Sədrin “Sədr”
hərəkatı, Əmmar Əl-Həkimin
“Əla” məclisi, İraq hökumətini
rəsmi sözçüsü Əli Dəbbaq, Abbas
Şəhristani və digər kiçik partiyalar
və müstəqil deputatlar daxildir.
325 yerlik parlamentin 159–u
koalisiyanın deputatlarına məx-
susudur.

Davudoğlu Bərzanidən PKK-ya qarşı daha
səmərəl i  mübarizə aparı lmasını  istəyib

İraq parlamenti tarixində ilk dəfə olaraq
türkmən məsələsi müzakirəyə çıxarılıb.
Türkmən deputatlar tərəfindən hazırlan-
mış məruzə İraq Türkmən Cəbhəsi
başqanı Ərşet Salehi tərəfindən oxunub.
Məruzə parlamentin ərəb və kürd millət
vəkilləri tərəfindən də dəstəklənib. Onlar
Kərkük məsələsinin ədalətli həllinə tərəf-

dar çıxdıqlarını bildiriblər.
168.az  Kərkük Xəbər Agentliyinə isti-

nadən xəbər verir ki, məruzədə uzun
illərdir, türkmən xalqının çəkdiyi iztirablar
və məhrumiyyətlərdən söhbət açılıb.
İndiyədək tapdanmış olan haqlarının bər-
pası istiqasmətində həyata keçirilməsi
zəruri olan tədbirlər sadalanıb.

Parlamentin kürd deputatları türkmən-
lərin kürdlərlə demək olar, eyni taleni
yaşadıqlarını vurğulayıblar. Çıxışlarda
Kərkünün Tisin və Bəşir bölgələrindəki
ərazilərin indiyədək öz sahiblərinə, yəni
türkmənlərə qaytarılmaması təəssüf hissi
ilə qeyd edilib. Çıxışlarda həmçinin tarixən
türkmənlərin başına gələn ədalətsizlik-
lərdən və haqsızlıqlardan dolayı onlara
təzminat ödənilməsi tələbi səslənib.

İraq Türkiyəyə neft satışını dayandırıb.
Bu barədə xəbəri «MİGnyus» portalı
yayıb. 168.az xəbər verir ki, məlumatlara
görə, rəsmi Bağdad sutkada Türkiyəyə
450-500 min barel neft ixrac edir. Ankara
ölkənin Almaniyadan sonra ən böyük
ticarət partyorudur.

Qeyd edək ki, İraq hakimiyyəti
Türkiyəyə neft nəqlinin texniki səbəblərdən
dayandırıldığını bildirsə də, bir çox
müşahidəçilər bu addımın siyasi
əhəmiyyət daşıdığını önə çəkirlər. Onlar
son vaxtlar Bağdadla Ankara arasında
yaranmış gərginliyin müxtəlif aspektlərinə
söykənirlər.

Diqqət ona çəkilir ki, neftin satışı apre-
lin 22-də dayandırılıb. Bir gün öncə isə
İraqın ölkənin şiə çoxluğunu təmsil edən
baş naziri Nuri əl-Maliki Türkiyəni
«düşmən dövlət» adlandırıb. Maliki
Ankaranın Suriyadakı və İraqdakı
vəziyyətə aktiv müdaxiləsinə eyham
vuraraq bildirib ki, ölkə regionda hege-

monluğa can atır.
Onu da deyək ki, əks tərəf də vaxtilə

İraq tərəfinə qarşı sərt fikirlər səsləndirib.
Məsələn, Türkiyənin baş naziri Rəcəb
Tayyib Ərdoğan İraq hakimiyyətini ölkədə
dini müharibə yaratmaqda və proseslərə
eqo mərkəzçi yanaşmada günahlandırıb.
Ərdoğan vurğulayıb ki, əgər Malikinin yer-
itdiyi siyasət nəticəsində İraqda sünni-şiə
qarşıdrması yaransa, Türkiyə buna müna-
sibətdə seyriçi mövqe tutmayacaq.

Türkiyənin Baş naziri Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın "PKK silahı yerə
qoysa əməliyyatlar dayandırılacaq"
bəyanatına ilk reaksiyanı PKK təşk-
ilatının İstanbul qolu olan KCK
verib. SalamNews-un Türkiyə mət-
buatına istinadla verdiyi xəbərə
görə, KCK-nın yazılı açıqlamasında
deyilir: "Bəyanat xalq özünümüdafiə

qüvvələri olan partizan dəstələri və
hərəkatımıza qarşı aparılan zərərsi-
zləşdirmə və təslimçilik siyasətindən
başqa bir məna kəsb etmir.

Kürd problemini kürd liderlərlə
birlikdə aradan qaldırmağı hədəfə
alan Türkiyə dövləti tutduğu
mövqeyi kökündən dəyişdirməsə,
hərəkatımız və xalqımız heç nə

gözləyə bilməz, gözləməsi də
sadəlövhlük olar".

Xatırladaq ki, Qətərə səfəri
zamanı jurnalistlərin suallarını cav-
ablandıran Ərdoğan bəyan etmişdi
ki, PKK tərksilah olacağı təqdirdə,
Türkiyə dövləti təşkilata qarşı keçir-
ilən əməliyyatları tam dayandıracaq.

İraq parlamenti tarixində bir 
ilk - TÜRKMƏN məsələsi

İraq Türkiyəyə neft nəqlini dayandırdı

PKK-nın İstanbul qolu Ərdoğanın 
tərksilah təklifinə sərt cavab verib

Türkiyə XİN-nin İraqla bağlı bəyanatı xalqımıza
hörmətsizlik deməkdir - Homam Hammudi

B ə r z a n i :  " K ü r d  q a n ı n ı n  
tökülməsinə imkan verməyəcəm"
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Dünyanın inqilab sistemi, siyasətçiləri
Azərbaycan xalqının xilaskarı, Ulu Öndər
Heydər Əliyev cənablarının inqilabından,
böyük siyasətindən dərs almalı və örnək
götürməlidirlər. Beləki, Heydər Əliyev bir
güllə atmadan, xalqın xahişi və tələbi ilə
hakimiyyətə gəldi,  Azərbaycanı və Azər -
bay canda yaşayan azsaylı xalqları böyük
fəlakətdən xilas etdi. 

Dünya praktikasında isbat olunub ki,
SSRİ kimi zorla, qan tökməklə
hakimiyyətə gələn, dövlət quran ölkələrin
sonu tökülən qanın bahasına məhv olub,
dağılıb. Yerin də Azərbaycan kimi
Demokratik bir Res pub lika yaranib.
Lakin nədənsə təsadüfən vəzifə başına
gələn və həyatlarında vəzifə görməyən
kreslo görməmişləri  xəyallarındakı kres-
loları yuxuda görərək ağıllarına deyil ağı-
zlarına gələni yazmağa çalışırlar.
Çalışsalar da faydası yoxdur, çünki siyasi

bünövrələri olmayıb. Ataların gözəl bir
deyimi var: “Quyuya su tökməklə, quyu-
dan su çıxmaz”  - gərək bünövrəsində
olsun, dibində damarında tapılsın.

Görəsən sizləri Cənubi Azər bay can -
dakı azərbaycanlıların durumu maraq-
landırırmı? Əgər maraqlandırırsa bil -
məyinizi istəyirəm ki, istər Türkiyədə,
istər İranda, istər Suriyada, istərsə də
İraqda və dünyanın hansı hissəsində
qəhrəman Kürd xalqının azadlığı və prob-
lemi uğrunda söhbət varsa bu məsələ mən
Tahir Süleyman üçün də maraqlıdır.

Sizlər nəqədər Ergənəkon teror təşki-
latının tərəfdarısınızsa, mən də bir o
qədər  Kürdüstan Azadlıq Hərakatı olan
Kür düs tan İşçi Partiyasının tərəfdarıyam!

Mənim haqqımda düşünülməmiş yazı
yazanlara bildirmək istəyirəm ki, insan
sarsaq olarmış,  axmaq olarmış, ama bu
qədər də deyil. İnsanlığın bu qədər man-

qurdlaşmasını təsəvvür edə bilməzdim.
Sizlərin Azərbaycan tarixinin bu

günündən xəbəriniz yoxdur, dünənindən,
keç mişindən necə xəbəriniz  olacaq?
Çünki düşüncəsizlikdən başqa heç nə
bilmirsiniz. Siz bilmirsiniz ki, Araz Azər -
bay can Cumhuriyyətinin aqibəti necə
oldu?  Atanız Mustafa Kamal Leninlə öz
prob lemlərinin həllinə gorə, Araz Azər -
bay can Cüm huriyyətini kimlərə qurban
ver dilər?

Yəqin “Müsavat” hökumətinin
aqibətin dən az da olsa, bəlkə də xəbər-
darsınız.

Araz çayı boyu Azərbaycan torpaqları
Türkiyəyə hədiyə edildi, bunun əvəzi
olaraq atanız Mustafa, Leninin köməyi ilə
Türkiyə ermənilərini Qərbi Azərbaycana
yerləşdirərək, xalqımıza olmazın faci ələ -
rini yaşatdılar. Borçalı mahalını da
Gürcüstana pay verdilər. Üstəlik əhalisinin

92.06 % kürd olar Zəngəzur və Dərələyəz
mahalları da ermənilərə pay verilərək
Ermənistan SSR–ı yaradıldı və nəticədə
atanız Mustafa Kamalın kamalistləri
ucbatından Qərbi Azərbaycan, Qarabağ və
səkkiz rayonumuz ermənilərin himayəs-
inə keçdi. Hələ mən Borçalı mahalını
demirəm. Zamanı gəldikcə bu məsələlərin
gizli sirləri açılacaq. Ama onda çox gec
olacaq, məsələləri vaxtinda araşdırıb
aydınlatmaq lazımdır. Cənablar, bəzi
özünü müxalifət qələminə verən Börusoy
kimi yazarcıqlar var ki, köpəkdən fərqli
olaraq, ulduzu görmədən hürürlər. Bəli,
ataların bir hikmətli sözünü eşitmişdik:
“Ağılsız köpək ulduza hürər” – demişlər.
Amma ağılsız insanın onun-bunun fitvası
ilə ulduz görmədən hür məsi maraqlı
faciədir.

Bu gün də Türkiyə rəhbərlərinin Er mə -
nistana “qayğı”sı haqqında sayımızda
olan “Türk iş adamlarından Er mə nis ta na
“həyat qapısı”  məqaləsinə baxarsınız və
özünüz bir nəticə çıxararsınız.

Tahir Süleyman

Cümşüd Nuriyev: “Müxtəlif bəya -
natlarla məsuliyyətdən qaçmaq Türkiyə
dövlətinə başucalığı gətirmir”

Xəbər verildiyi kimi, noyabrın 22-də
İrəvanda Türkiyə-Ermənistan Biznesinin
İnkişafı Şurası və Ermənistan Sənayeçilər
və Sahibkarlar İttifaqının birgə təşkilatçılığı
ilə biznes forum keçirilib. Forumda
Ermənistan və Türkiyə sahibkarları arasında
gələcək əməkdaşlığın istiqamətlərini
müəyyənləşdirən memorandum imzalanıb.

Azərbaycanın iqtisadi-siyasi maraqları
ilə daban-dabana zidd olan və Türkiyənin
ölkəmiz qarşısında götürdüyü mənəvi
öhdəliyin tələblərini pozan bu olay rəsmi
Ankaranı hərəkətə gətirib. Baş verən hadisə
ilə əlaqədar açıqlama verən Türkiyənin
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bu
hadisənin Türkiyə dövləti ilə hər hansı bir
şəkildə bağlantısı olmadığını bildirib:
“Xaricdən maliyyələşən layihələrin həyata
keçirilmə cəhdlərinin Türkiyə dövlətinə heç
bir aidiyyəti ola bilməz. Bizim qəti mövqey-
imizi bundan ibarətdir ki, qonşu ölkədə hər
hansı layihə çərçivəsində iş görməyə
çalışanlar, ilk növbədə, Azərbaycanı nəzərə
almalı, münasibətlərimizin zədələnməməsi
barədə düşünməlidirlər. Türkiyə dövlətinin
bütün məsələlərdə torpaqları işğal altında
olan Azərbaycanın haqlı mübarizəsini
dəstəklədiyi və bu mövqeyindən geri addım
atmayacağı hamıya məlumdur”.

Rəsmi Ankaranın baş verənlərlə bağlı
belə bir mövqe ortaya qoyması nə qədər
mütərəqqi olsa da, Türkiyə Xarici İşlər
Nazirliyinin problemin həllindən diplomatik

şəkildə yayınması həqiqəti Azərbaycanın
siyasi-iqtisadi fakir adamlarının etirazına

səbəb olub.  Məlum bəyanatı Türkiyənin
dövlət olaraq məsuliyyəti öz üzərindən
atması kimi qiymətləndirənpolitoloq Cümşüd
Nuriyev də açıqlamadakı fikirlərin məntiqə
zidd olduğunu bildirdi: “Türkiyənin bu
məsələdə öz yaxasını kənara çəkməsi
doğru deyil. Beynəlxalq iqtisadi hüquqa
görə, bir ölkənin qeydiyyatından keçən və
orada fəaliyyət göstərən istənilən firma
həmin hökumətin qanunlarına tabedir. Bu
mənada Türkiyədəki bütün hüquqi şəxslər
bu ölkənin qanunlarına tabedirlər. Əgər bu
ölkə hər hansı bir dövlətə qarşı iqtisadi
sanksiya tətbiq edirsə, həmin ölkənin fir-
maları da bu iqtisadi sanksiyanın tə ləb lə rinə
uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməlidir.
Türkiyə xarici işlər naziri bundan imtina etsə
də, iş imtina etməklə bitmir. Əgər hansısa

firma Türkiyənin qanunlarını pozursa, o
zaman Türkiyə bu şirkətlərin xarici ölkə və
firmalarla bağladığı müqaviləni leqalizisiya
etməməlidir. Bu müqavilələrin o zaman
hüquqi qüvvəsi olur ki, bunlar hansısa
üçüncü dövlət tərəfindən leqallaşdırılsın.
Çünki Ermənistan və Türkiyə arasında diplo-
matik münasibət olmadığı üçün bu, üçüncü
bir dövlətin vasitəçiliyi ilə leqallaşdırılmalıdır.
Bunun üçün isə Türkiyə və Ermənistan döv -
lətlərinin razılığı olmalıdır. Əgər Türkiyə bu -
na öz razılığını bildirməsə, həmin mü -
qavilələrin hüquqi önəmi olmayacaq. Odur
ki, Türkiyə tərəfi bu məsələni gündəmə
gətirməli, həmin müqavilələrin əsassız
olduğunu ortaya qoymalıdır”.

Politoloqun sözlərinə görə, əslində
Türkiyə dövlətinin imzalanmış müqavilələri
adi kağız parçasına çevirməsi üçün
yetərincə üsul və vasitə mövcuddur:
“Türkiyədə xarici ticarət dövriyyəsi və ixrac
haqqında qanunlar var. Bu qanunlara görə
Türkiyə ərazisində istehsal olunan məh-
sulların başqa bir ölkənin ərazisində satıl-
masına və ya barəsində sanksiya verilən
ölkədə istensal edilən məhsulların Türkiyə
ərazisinə gətirilməsinə dövlət çox asanlıqla
qadağa qoya bilər. Anti-dempinq rüsumu
deyilən bir rüsum var. Bu rüsum ölkənin dax-
ili bazarında gərginlik yaradacaq, milli
istehsalı əngəlləyəcək ucuz məhsulların
ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısının alın-
masında istifadə edilir. Yəni gətirilən mallara
yüksək rüsum qoyulur. Belə rüsum həmin fir-
manın məhsullarının satışını çətinləşdirərək
bu firmaları müflisləşdirir. Türkiyə bu addım-
dan da istifadə etməyib”.

Politoloq Türkiyənin xarici işlər naziri
Əhməd Davudoğlunun da ünvanına sərt itti-

hamlar səsləndirib: “Ya Davudoğlu bir diplo-
mat ustalığı ilə bu məsələdən qaçır, ya da
onun beynəlxalq iqtisadi hüquqdan xəbəri
yoxdur. Ola bilməz ki, həmin ölkənin
ərazisində fəaliyyət göstərən firmalarla bağlı
Türkiyə dövləti məsuliyyət daşımasın. Onlar
Türkiyə vətəndaşlarıdır. Türkiyə daxilində
isə məhz Türkiyə qanunları fəaliyyət
göstərir. Ermənistan əra zi sində bağlanmış
müqavilənin o zaman hüquqi gücü olacaq ki,
Türkiyə tərəfi onu tanısın. Müxtəlif bəyanat-
larla məsuliyyətdən qaçmaq, Türkiyə dövlət-
inə ən azı başucalığı gətirmir. Şübhəsiz ki,
bu məsələdə ayrı-ayrı adamların marağı
var. Lakin Türkiyə iqtisadi sanksiyalarla
bunun qarşısını ala bilər”.

Politoloq son illər Ermənistanla Türkiyə
arasında ticarət dövriyyəsinin az qala fan-
tastik səviyyədə artdığına diqqət çəkdi: “Son
illər Ermənistanın xarici ticarət
dövriyyəsində Türkiyənin çəkisi getdikcə
artır. Bu çox təhlükəli bir prosesdir. Hər gün
orta hesabla 8-10 yük maşını Gürcüstan
vasitəsilə Ermənistana daxil olur.
Ermənistanın tanınmış iqtisadçılarından biri
olan Adons bildirir ki, son iki ildə Türkiyənin
Ermənistan daxili bazarındakı payı 15-20%
artıb. Əvvəl bu göstərici 2-3% miqdarında
idi. Əgər iki il ərzində bu faiz 10 dəfə artıb-
sa, o zaman növbəti iki il ərzində bu rəqəm
daha da artacaq. Türkiyə Ermənistanın dax-
ili bazarını nəzarətə götürmək adı ilə
hərəkət etsə də, əslində bu ölkədəki bir qrup
adam bununla Ermənistanın güclənməsinə
nail olur. Bu adamlar erməni əsilli türk iş
adamlarından ibarətdir. Hesab edirəm ki,
Türkiyə dövləti baş verənlərlə bağlı təcili
ölçü götürməlidir. Çünki sonra gec olacaq”.

Ağılsız köpək ulduza hürər

Türk iş adamlarından Ermənistana “həyat qapısı”
Rəsmi Ankara bu qapını niyə qapatmaq istəmir?

İraq Türkiyəyə nota verib. Lent.az-ın
“Hürriyet” qəzetinə istinadən verdiyi məluma-
ta görə, bu gün Türkiyənin Bağdaddakı səfiri
Yunus Dəmirər İraq Xarici İşlər Nazirliyinə
çağırılıb. İraq Xarici İşlər Nazirliyinin müşaviri
Labid Abbavi Yunus Dəmirərə Türkiyənin baş
naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın İraqın daxili
işlərinə qarışan açıqlamalar verməsindən
narahatlıq keçirdiklərini bildirib. İraq Xarici
İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda İraqın

Türkiyədən sərt şəkildə narazı qaldığı
vurğulanır. 

Bu arada Türkiyənin NTV telekanalı
sabah İraq parlamentinin sədri Usamə
Nuceyfinin İstanbula gələcəyi barədə
məlumat yayıb. Usame Nuceyfinin
səfərinin iki ölkə arasında gərginləşən
münasibətlərlə bağlı olub-olmadığı
açıqlanmır. 

Qeyd edək ki, iki ölkə arasında müna-
sibətlər İraq baş naziri Nuri əl-Malikinin
Türkiyəni düşmən dövlət kimi xarakterizə

etməsi ilə başlayıb. Rəcəb Tayyib Ərdoğan
isə Nuri əl-Malikiyə daha çox şou göstər-
məyə imkan verməmək üçün cavab ver-
məyəcəyini bəyan edib. Şimali İraq Kürd
Muxtariyyətinin lideri Məsud Bərzaninin və
Nuri əl-Maliki hökumətinin həbs etməyə
çalışdığı İraqın vitse-prezidenti Tarık El
Haşiminin Türkiyəyə səfərləri də İraq
hakimiyyətini ciddi narahat edib.

İraqın sabiq vitse-prezidenti
Tariq əl-Haşimi İraqın
gələcəyinin təhlükə altında
olduğunu bildirib. Trend-in
məlumatına görə, bu barədə
Türkiyənin Anadolu agentliyi
xəbər verib. "İraqın gələcəyi təh-
lükə altındadır və bu ölkədə baş
verən siyasi proseslər qonşu
ölkələrə və xüsusən Türkiyəyə
təsir edə bilər", - Haşimi deyib.

O, həmçinin qeyd edib ki, İraqdakı
siyasi çaxnaşma ölkəni

məzhəblərarası toqquşmaya apara
bilər.

Keçən ilin dekabrında İraqın sabiq
vitse-prezidenti Tariq əl-Haşiminin
həbsinə order verilib. Haşimi "terror

fəaliyyətində" əli olmaqda şübhəli
bilinir.

Haşimi uzun müddət İraqın
şimalındakı kürd administrasiyasında
sığınacaq tapsa da, bir ay əvvəl
Səudiyyə Ərəbistanına gedib.

İraq Türkiyəyə nota verdi

İraqın gələcəyi təhlükə 
altındadır - Tariq əl-Haşimi
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BU DƏRDƏ BİR ÇARƏ
YOXDUMU ALLAH

Illərdi dərd-kədər yuvasındayam,
Qürbətdə həsrətin sobasındayam.
Vətən istəyində, davasındayam,
Səsimə səs verən tapılmır Vallah,
Bu dərdə bir çarə yoxdumu, Allah?!

Cismim arandadı, ruhum dağdadı,
Sevincim dağılıb solda, sağdadı,
Arzular, istəklər hələ yoldadı,
Bilmirəm nə zaman gəlib çatacaq,
Həsrəti içimdən silib atacaq!

Gəncliyim məhv oldu boşa, hədərə,
Xoş günlər qərq oldu qəmə, kədərə,
Həyatım bağlandı qismət, qədərə,
Ilahi, sən qaytar xoşbəxt günümü,
Bəlkələr, gümanlar sarıb ömrümü!
Küskünəm, Vətənsiz, yuvasızam mən,

Üstümdən çəkilmir nə duman, nə çən.
Uçub öz yuvama bir qona bilsəm,
Kədər yuvasından qurtular canım,
Cənnət yuvasına dönər dörd yanım!

13.12.11.

DƏRDİM DAĞ ƏVƏZİ
DAĞ OLUB MƏNƏ

Vətənin həsrəti ömrümü sıxır,
Təttərin suları gözümdən axır,
Atamın məzarı həsrətlə baxır,
Batıbdı kədərə, batıbdı qəmə,
Dərdimdağ əvəzi, dağ olub mənə.

Yanıb yaxılıram odsuz, alovsuz,
Üşüyüb donuram qarsız, qrovsuz,
Dəlidağ, Kəpəzsiz, qaldım Murovsuz,
Qürbətdə büründüm dumana, çənə,
Dərdim dağ əvəzi, dağ olub mənə.

Kəklikli qayalar nəğməsiz qalıb,
Laləli, nərgizli baxçamız solub,
Sevincin nəğməsin hicranım çalıb,
Zilimdən sürüşüb, düşmüşəm bəmə,
Dədim dağ əvəzi, dağ olub mənə.

Küskünəm,həsrətim qəlbi dağlayır,
Kədərim içimdə goşub çağlayır,
Gümanlar daşlaşıb mamır bağlayır,
Nə deyim ey dünya, nə deyim sənə,
Dərdim dağ əvəzi, dağ olub mənə.

19.12.2011.

ДАЬ  СОВГАТЫНЫН  ЮЗ ЯТРИ ВАР

Даь мещиндян синиб эяллям,
Йамаълардан ениб эяллям.
Сизи язиз билиб эяллям,
О еллярдя саз ятри вар.

Кюнлцн эязся узаглары,
Яръиванда йайлаглары.
Эцл-чичякли ойлаглары
Эялин, эязин, наз ятри вар.

Булаг цстя эял отураг,
Ъан-ъан дейян мяълис гураг.
Ящди-пейман биз дост олаг,
О достлугда сюз ятри вар.

Ше’р йаздым бизим еля,
Бяйянился дцшяр диля,
Юлмцш билмя мяни щяля,
Няфясимдя йаз ятри вар.

Пендирля йе тархунаны,
Ятирли едяр дящаны.

Яляддин дадыб рейщаны,
Даь совгатнын юз ятри вар.

БОРЧАЛЫ

Бялллидир  еллярин зийарят йери,
Зийарятин оъаьыдыр Борчалы.
Щалай бяйи,Ъюйрц оьлу Гарасы
Мещралы бяй ойлаьыды, Борчалы.

Борчалынын баьчасы вар, баьы вар.
Даьларында гаймаьы вар, йаьы вар.
Динъялмяйя Яръиван тяк даьы вар,
Динъялянин йайлаьыдыр, Борчалы.

Али кцрсцлярдя сюйляйир дили,
Юйцнцр, фяхр едир Шаигин ели.
Щойа чатыр Аббас, Зялимхан яли,
Щатямлярин сораьыдыр, Борчалы.

Шащялийди бу йерлярин дайаьы,
Щяр кяндя, кясяйя олуб мараьы.
Гоч Короьлу, Гачаг Няби сайаьы, 
Еллярмизин йараьыдыр, Борчалы.

Тарих бойу бялли олуб гейряти,
Алямя йайылыб шаны-шющряти.
Няриман тяк севмялийик милляти.
Нур кишиляр дайаьыдыр Борчалы.

Йурдум-йувам щяр ан сизи эюзляйир,
Улу бабаларын изи эюзляйир.
Бир дя Даьсарванын юзц эюзляйир,
Яляддинин чыраьыдыр, Борчалы.

ƏƏləddin
DDanaçıyevTTaryel

KKüskün

САЬАЛМЫР ВЯТЯН
ЙАРАСЫ

Саьалмыр Вятян йарасы,
Ялаъ илдян-иля галды.
Цмидимиз, эцманымыз,
Йеня сюзя, диля галды.

Баьрымыздан кечди низя,
Аьрыны вурмадыг цзя.
Дирилик суйундан бизя,
Шцшядя бир эиля галды.

Хаин сатщасатындадыр,
Эюйцн йедди гатындадыр.

Горумуз кцл алтындадыр,
Сон чарямиз кцля галды.

Щаны илк оъаьым, щаны,
Селя дюндц елин ганы.
Гарьа тутду эцлцстаны,
Щясряти бцлбцля галды.

Кцрдоьлу дярдля чаьлады,
Кюксцнц юзц даьлады.
Диванядир, щям аьлады,
Щям дя эцля-эцля галды.

2002

ЕЛИН ЙУВАСЫ ДАЬЫЛДЫ

Елин йувасы даьылды,
Юля билмям ел ичиндя.
Дюрд диварын дустаьыйам
Юлцрям панел ичиндя.

Азалмыр думаным-чяним,
Хаинляр шеримя гяним.
Кюнлцм сары симдир мяним,
Сазда – доггуз тел ичиндя.

Яримир ясарят бузу,
Щяр сюзцм бир мяляр гузу.
Талейимин дан улдузу
Ахды ганлы сел ичиндя.

Дашдан-даша дяйди башым,
Яритди дашы эюз йашым.
Ня гядяр гощум-гардашым
Эетди биръя ил ичиндя.

Дярд мяни йанакы сцзцр,
Дювран мяня додаг бцзцр.
Залым сцд эюлцндя цзцр,
Мянся йанар эюл ичиндя.

Эцняшим эцнорта батды,
Налям йедди эюйя чатды.
Баьрыма мин тикан батды,
Эцлцм йохдур эцл ичиндя.

Шяр эялди, шейтан доьулду,
Цмид булаьым соьулду.
Елин йувасы даьылды,
Юля билмям ел ичиндя.

10.01.2003

ВЯТЯН ДЯРДИ 
СЮНМЯЗ ОЛУР

Басдырма, торпаг йанмасын,
Оьлум, ахыт чайа мяни.
Вятян дярди сюнмяз олур,
Апарсын дярйайа мяни.

Вараглар сюзцмц эейиб,
Гям-гцсся баьрымы йейиб.
Билмирям тале ня дейиб
Эятирмиш дцнйайа мяни.

Щаны эюзял Гарабаьым,
Даьытдылар даьым-даьым.
Синями эюйнядян даьым,
Дюндярди бир йайа мяни.

Дустаг йурдун ады галды,
Наляси, фярйады галды.
Дярди галды, оду галды,
Салды мин ащ-вайа мяни.

Заман дюнцр йейин-йейин,
Сядасыйам гырыг нейин.
Тутдум ятяйиндян эюйцн,
Щеч салмады сайа мяни.

Бир эцн сясим щагга чатар,
Хаин эюзя бычаг батар.
Мяни дуйанлар тай тутар
Эцня мяни, айа мяни.

Кцрдоьлунун чалдыьы саз,
Щям Кцр олду, щям дя Араз.
Бир гайада адымы йаз,
Йашадар о гайа мяни.

26.12.2002

АЬЛАМА, КЮНЦЛ, 
АЬЛАМА

Бу эцн интигам эцнцдцр,
Аьлама, кюнцл, аьлама!
Дярдимя янъам эцнцдцр,
Сян дя синями даьлама,
Аьлама, кюнцл, аьлама!

Гырхгыз ня йаман аьлайыр,
Башында думан аьлайыр.
Шуша, Лачын ган аьлайыр,
Инлямя, гара баьлама,
Аьлама, кюнцл, аьлама!

Иэидя йас йарашармы,
Баьрына гям дарашармы.
Эюз йашындан кар ашармы,
Эял даща беля чаьлама,
Аьлама, кюнцл, аьлама!

8.05.1995

ВЕРМЯРЯМ

Короьлуйам, Чянлибели
Шаща, султана вермярям.
Йурдумун бир гарышыны
Бцтцн ъащана вермярям.

Варагласын йаддашыны,
Сящянд уъалтсын башыны.
Тябризин биръя дашыны
Йцз мин Тещрана вермярям.

Кясяъяйям ялини дя,
Бющтан дейян дилини дя.
Оъаьымын кцлцнц дя
Мин Щайастана вермярям.

26.12.1992

KIŞILƏR YERINƏ GƏDƏLƏR QALIB

Mən nifrət edirəm indi dünyaya,
Kişilər yerinə gədələr qalıb.
Kasıblar möhtacdır hər gələn yaya,
İnsan sayılanlar artıq azalıb.

Oğlanlar saymayır öz atasını,
Elə də saymayır qız anasını.
Valideyn çəkir hər xətasını,
Mərifət, qanacaq tamam azalıb.

Atasını bəyənməyən nanəcib,
Ondan tələb edir dolsun onda cib.
Nə işləyir, nə də alır məvacib,
Eylədiyi hərəkətlə alçalıb.
Qohumu, qonşunu bəyənməyən kəs,
Ha özünü öysə, əbəsdir, əbəs.
Ay nanəcib, nə titrəmə, nə də əs,
Tanrım sənə layiqli qələm çalıb.

Qalxmır ağbirçəyin ayağına qız,
Baxdıqca irişir həmin o arsız.
Həm də oxumur, qalıb savadsız,
Baxıb Nəriman Əyyub xəyala dalıb.

07.01.2011.

VEDİNİN YANI DAĞLAR

Vedinin yanı dağlar,
Mənsiz qalıbdır, ağlar,
Mirzikdəki gur axan,
Şır-şır axan bulaqlar.

Gözəl Milli dərəsi,
Gülşənli mənzərəsi.
Meşədəki ayıların,
Eşidilir nərəsi.

Çay qırağı meşələr,
İçində bənövşələr,

Baldırğanı yedikcə,
Çoxalırdı nəşələr.

Mirziyin Tapı düzü,
Qırmızı lalə üzü,
Lalələr dalğalanır,
Oxşadırdı dənizi.

Güneylərdə sürülər,
Kəsilirdi irilər,
Qovurmanı yedikcə,
Artırırdı çox hünər.

Heç kim xəstələnmirdi, 
Sanki canı dəmirdi.
Dadlı meyvələrinin 
Şirəsini əmirdi.

Gəzdikcə yorulmurdun,
Gedib o gözəl yurdun.
Nəriman, heç qəhərlənmə, 
Alacaq Milli Ordun.

14.01.2011.

MƏNİM ATA YURDUM,
VEDİBASARIM

İllərdir, həsrətlə yanır ürəyim,
Yadıma düşdükcə sancır kürəyim.
Çətinləşib artıq ora getməyim,
Mənim ata yurdum, Vedibasarım.

Həsrətlə boylanır yaylaqlarım da,
Sahibini gözləyən oylaqlarım da.
Göz yaşı axıdan bulaqlarım da,
Mənim ata yurdum, Vedibasarım.

Çoxdandır getmirəm o Ağmanlıya,
Bizi unudacaq Dəvəgöz qala.
Porpor yaş axıdır, dolur həd çala,
Mənim ata yurdum, Vedibasarım.

Çox uzaqda qalıb gəzdiyim çağlar,
Fikirli ürəyim gündə qan ağlar.
Qalıb erməniyə o gözəl dağlar,
Mənim ata yurdum, Vedibasarım.

Köçürtdü oradan Stalin, düşmən,
Türkün qatı düşməniydi o həmən.
O vaxtdan yağıya qaldı o Vətən,
Mənim ata yurdum, Vedibasarım.

09.06.2011.

NNәriman
ӘӘyyub

Hüseyn KKürdoğlu
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Яввяли ютян сайларымызда

«Шяряфнамя» дя эюстярилир ки, Шяряф ханын йеэаня
оьлу Ямир Шямсяддин Сасунлу Яли бяйин гызындан олмуш-
дур. Шяряф хан Щезолу Мящяммяд бяйин гызыны щямин
оьлу цчцн алмышдыр (76, 434). Беляликля, «Кцрдляр» кита-
бындакы изащатла щямин китабын мцяллифинин истинад етдийи
мянбя арасында уйьунсузлуг ашкара чыхыр.

Дюврцн бцтцн мянбяляриндя Сяфявилярин щакимиййятя
кечмясиня кюмяк едян Тякялуларын тцркмян олдуглары
эюстярилмишдир (59, 125). Лакин «Азярбайъан тарихи» кита-
бында 1531-ъи илдя кючяри Кцрд ямирляриндян Уламя бяй
(Юлмя-Ш.М.) адлы бир няфярин Тябриздя Шащ Тящмасиб яле-
щиня цсйан галдырдыьы эюстярилир (34, 251). Мянбяляря исти-
надян Юлмя Тякялунун Кцрд ямири гейд едилмясини яса-
сян дцзэцн щесаб етмяк олмаз.

Бидлис ямирлийинин Шяряф хандан сонракы тарихи оьлу
Ямир Шямсяддин иля башланыр. Лакин онун щюкмдарлыьы
чох давам етмяди. Бидлиси эюстярир ки: «Ямир Шямсяддин
яввял атасынын йериндя Бидлис щюкмдары олду, лакин аз
сонра Султан Сцлейман Газинин мярщямятсизлийи нятиъя-
синдя юз вятянини тярк етди» (76, 438).

«Мцншаат Сялатин» ясяриндя щямин дюврдя Бидлис вя
Яхлат нащийяляриндя баш верян щадисялярдян эениш бящс
едилир. Орада эюстярилир ки: «1535-ъи илдя Бидлис галасы алын-
ды вя Гази Гран бяй о галада отурду… щямин илдя Уламя
(Юлмя) паша Яхлат нащийясини дя тяляб едяряк, орайа
мяктуб эюндярди. Бидлис щакими Шямсяддинин анасы гала-
ларын ачарыны эятириб она верди» (98, 596).

Катиб Чяляби йазыр ки, «Султан Сцлейман заманында
Кцрд вилайятляриндян бири олан Яхлат  алынды» (103, 696).

Беляликля, Бидлис ямирлийинин 1535-ъи илдя ясил варисляри-
нин ихтийарындан чыхмасы вя Османлы щюкумятинин бир вила-
йятиня чеврилмяси щаггында «Шяряфнамя» вя диэяр мян-
бялярдя мялумат мювъуддур. Щямин ямирлик 43 ил (1535-
1578) йаделлилярин ялиндя галмыш вя 1578-ъи илдя ЫЫЫ Султан
Мурад хан заманында «Шяряфнамя»нин мцяллифи Шяряф
хан Бидлисийя гайтарылмышдыр. Бидлис ямирлийинин щямин дювр
сийаси тарихи чох аьыр вя дюзцлмяз олмушдур. Бидлис вя
она табе олан Яхлат, Муш вя Хнос нащийяляри Гызылбашлар
вя щятта Шямсяддин Бидлисинин юзц тяряфиндян дяфялярля
гарят едилмишдир (83, 58).

Шяряф хан Бидлиси йазыр ки, о, сон вахтларда
«Шяряфнамя» ясяри цзяриндя ишлядийи цчцн оьлу
Шямсяддин бяйин хейриня олараг ямирлик вязифясиндян ял
чякмишдир (76, 456; 97, 38). Беляликля дя 1588-1596-ъы
иллярдя Шяряф хан Бидлисинин оьлу Шямсяддин бяйин Бидлис
ямири олмасы щаггында «Шяряфнамя» дя мялумат вардыр.
Лакин ондан сонракы Бидлис щюкмдарларынын тарихиня вя
щям дя Шяряф хан Бидлисинин башга варисляриня аид мялу-
мата биз йалныз диэяр мянбялярдя тясадцф едирик. Чцнки
Бидлиси юз ясяриндя йалныз бюйцк оьлу Шямсяддин бяйин
адыны гейд етмишдир.

1605-1606-ъы иллярин тарихи щадисясиндян бящс едян
Искяндяр бяй Мцнши йазыр: «Бир нечя няфяр кцрд ямири Ы
Шащ Аббас сарайына эялмиш вя Сяфявиляря табе олмушлар.
Мцяллиф эюстярир ки, Бидлис щакими Зийаяддин хан Шяряф хан
оьлу да шащ тяряфиндян мцкафатландырылды вя юз ямирлийиня
эетмясиня иъазя верилди» (47, 721).

Ъялаляддин Мящяммяд Мцняъъим Йязди юзцнцн
«Тарихи Аббаси» адлы ясяриндя 1608-ъи ил щадисяляриндян
бящс едяряк йазыр: «1608-ъи илдя Шяряф хан оьлу Айдын
бяйин башчылыьы иля бир дястя Кцрдц Нахчываны гарят етмяк
мягсядиля ора эюндярир, лакин онлар буна мцвяффяг
олмадылар» (57, 278). Шцбщясиз ки, Айдын бяй, Шяряф хан
Бидлисинин Нахчыван щакими олдуьу заман о нащийя иля
таныш олмуш вя она эюря дя Нахчывана басгын едян
Кцрдлярин башчылыьы вязифясинин Османлы султаны тяряфиндян
она тапшырылдыьыны эцман етмяк олар.

Беляликля, мянбялярдяки мялумата ясасян Шяряф хан
Бидлисинин гейд етдийи оьлу Шямсяддин бяйдян башга,
Зийаяддин хан вя Айдын бяй адлы ики оьлунун олдуьу да
мялум олду. Искяндяр бяй Мцнши 1617-ъи илдя Ван валиси
Тякялу пашанын (Мящяммяд паша да дейилирди) 12 мин
Кцрд дюйцшчцсц иля Азярбайъан цзяриня басгын етмяси-
ни гейд едир. О, эюстярир ки: «Кцрд ямирляриндян Бидлис
щакими Зийаяддин хан Шяряф хан оьлу пашанын фикри иля
разылашмады вя иъазя алмадан юз ямирлийиня гайытды» (47,
923; 69, 210).

Бундан сонра Кцрдцстана сяйащят едян вя Бидлис
ямири иля шяхсян эюрцшян франсыз сяййащы Жан Батист
Таверинйенин «Сяфярнамейе Тавернийе» адлы ясяриндя
Бидлис ямирлийи щаггындакы мялуматына тясадцф олунур. О,
Бидлис ямири иля эюрцшмясиндян, она щядиййя вериб
щядиййя алмасындан, ямир иля бирликдя гящвя ичмясиндян
ятрафлы бящс етмишдир (73, 280). Лакин мцяллиф щямин дювр-
дя (1632-1666), йяни Бидлис ямирлийиня сяфяр етдийи заман
орадакы щюкмдарын адыны гейд етмямишдир. Биз бу щагда
даща ятрафлы мялумата ХВЫЫ ясрин тцрк сяййащы Ювлийа
Чялябинин ясяриндя тясадцф едирик. Щямин мцяллифин йазды-
ьына эюря ХВЫЫ ясрин орталарында Бидлис ямирлийиндя щюкм-
дар Ябдал хан олмушдур. Щямин мцяллиф Ван валиси
Ящмяд паша тяряфиндян Бидлис ямири Ябдал ханын бцтцн
ямлакы вя ев яшйасынын мцсадиря олунмасында шяхсян
иштирак етмиш вя о щагда мараглы мялумат вермишдир (48,
219).

Мцасир тядгигатчылардан Мящяммяд Мярдух гейд
едир ки, 1833-ъц илдя Бидлис ямири Шяряф хан Тцркийя ялей-
щиня бюйцк бир цсйана башлайараг, мцстягиллик тяляб едир-
ди (114, 6).

В.Никитин эюстярир ки, ХВЫ-ХВЫЫ вя ХВЫЫЫ ясрлярдя Бидлис
ямирлийи бязян Османлы щюкумятиня табе олмурду. Беля
ки, ХЫХ ясрин орталарында Тцркийя щюкумяти кцрд ямирликля-
рини тамамиля ляьв етмяк истядикдя о, яввял (1849-ъу
илдя) Бидлис ямири Шяряф бяйи Константинопола апарды вя
сонра Бидлис ямирлийини Тцркийяйя табе етди (23, 248).
Сонракы тядгигатчыларын йаздыгларына ясасян щямин иля
гядяр Бидлис ямирлийи йарыммцстягил щалда  Шяряф хан
Бидлисинин хяляфляри тяряфиндян идаря олмушдур.

Биз щямин ямирлийин сон тарихи щаггында мялуматы
ясасян Мящяммяд Мярдухун ясяриндя эюря биляряк. О,
эюстярир ки, 1913-14-ъц иллярдя Бидлис вилайятиндя Молла
Сялим вя Шищабядинин башчылыьы иля Тцркийя ялейщиня бюйцк
бир цсйан башланды… Лакин тцрк силащлы гцввяляри цсйаны
боьду. Молла Сялим Бидлисдя олан рус консуллуьуна
пянащ апарды. Дцнйа мцщарибяси башланан заман тцрк
гцввяляри фурсят ялдя едиб. Консуллуьу гарят етдиляр вя
Молла Сялим дара чякилди (114, 9).

Беляликля, башга кцрд ямирликляринин тарихи кими Бидлис
ямирлийинин дя сийаси тарихи ясрляр бойу мцстягиллик уьрун-
да эедян мцбаризя тарихиндян ибарят олмушдур.
Шцбщясиз ки, бу аьыр мцбаризя вя мцщарибяляр Бидлис
ямирлийиндя  йашайан зящмяткешлярин мадди щяйат шяраи-
тини аьырлашдыран вя онун мцстягил инкишафына мане олан
ясас амиллярдян биридир. Буна эюря дя, диэяр кцрд ямирлик-
ляри кими, Бидлис ямирлийи дя юз мцстягиллийини итирди вя
Тцркийя яразисинин бир вилайятиня чеврилди.

Ямирлийин идаря гурулушу.  ХВ-ХВЫ ясрлярдя  башга
кцрд ямирликляриндя олдуьу кими, Бидлис ямирлийиндя дя
йцксяк вязифя вя щюкмдарын хцсуси торпаьы олан оъаглыг
варислик йолу иля атадан оьулун  ихтийарына кечирди. Ата
юлдцкдя онун вязифяси бюйцк оьлуна тапшырылды. Бу иш
ямирлийин идаря олунмасында хцсусиля тятбиг едилирди. Йени
ямирлик вязифясиня тяйин олан щюкмдар, тайфа задяэанлары
тяряфиндян тяшкил едилмиш тянтяняли йыьынъагда иштирак едир
вя бцтцн тайфа  цзвляри онун ялини юпмякля юз итаяткарлы-
ьыны билдиряряк, щюкмдарлыьыны гябул едирди.

Йцксяк щюкмдарлыг вязифяси яввялляр щярби башчыларын,
лакин сонралар башга тайфаларла вурушмада галиб эялян
кцрд задяэанларынын ихтийарында олурду. Бу да йалныз
диэяр тайфалара нисбятян щяр ъящятдян цстцнлцк тяшкил
едян тайфа задяэанларына нясиб олурду. Беля ки, Бидлис
ямирлийиндя чохлуьу тяшкил едян Рузяки тайфасы ясрляр
бойу щямин ямирликдя щюкмдарлыг етмишдир.

Кцрдляр арасында бу кими гцввятли тайфалар яширят адла-
нырды. Беляликля дя, ямирлийин тяркибиня дахил олан хырда
тайфа башчылары йалныз юз тайфа цзвляри, яширят адланан
бюйцк тайфанын башчысы ися ихтийарында олан бцтцн тайфалар
щаггында ряй вермяк щцгугуна малик иди. Мящз буна
эюря дя кцрд халгынын щяйатында бу кими тайфа башчылары
бюйцк рол ойнайыр вя онлары истядикляри истигамятя сювг
едя билирдиляр.

Буна эюря дя мцтляг монархийа типли Бидлис
Ямирлийинин иътимаи ясасыны мцхтялиф тайфаларын башчылары вя
хцсусиля тайфа цзвляри тяшкил едирди. Онун али идаря органы
ися тайфа задяэанларынын иштиракы иля тяшкил олан йыьынъаг-
дан ибарят иди. Бу йыьынъагда йалныз задяэанларын иштирак
етмяк, фикир сюйлямяк вя ряй вермяк щцгугу вар иди.

Тайфанын эениш зящмяткеш тябягяси бу щцгугдан мящ-
рум иди. Йыьынъаьа адятян щюкмдарын юзц рящбярлик едир-
ди. Онун тяшкили вя эюряъяйи иш щаггында ня вахт вя ня дя
ясаснамя мцяййян едилмирди. Бу ишляр щюкмдарын ямри
иля тяшкил едилирди. О, мцщарибя етмяк вя сцлщ баьламаг
кими щяйати ящямиййяти олан мясяляляри мцзакиря едирди
(76, 421-433). Йыьынъагда чыхан гярарын иърасы тайфа
цзвляри цчцн мяъбури иди.

Гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох мясяляляр щюкмдарын
шяхси ирадяси иля щялл олунурду. Беля ки, ямирликдя минба-
шылар, йцзбашылар вя даща йцксяк вязифяли адамлар щюкм-
дардан эюстяриш алырдылар. Онун кяндхудалары, тайфа
цзвляри арасында баш верян наразылыьы щялл етмяк цчцн
айрыъа мямурлары вя верэи топлайан адамлары вар иди. ХВ-
ХВЫ ясрлярдя Бидлис ямирлийи дя мящз беля бир идаря гуру-
лушуна малик иди.

Ямирлийин силащлы гцввялярини она табе олан мцхтялиф
тайфа цзвляри тяшкил едирди. Щяр бир тайфанын силащлы гцввяси-
ня щямин тайфанын задяэан башчысы, лакин цмуми силащлы
гцввяляря ися щюкмдарын юзц рящбярлик едирди. Бидлис
ямирлийиндя бу силащлы гцввялярин сайы гейри-мящдуд иди.
Чцнки мцщарибя заманы, йахуд ямирлийя бир тящлцкя баш
вердикдя тайфа цзвляри щамысы бир няфяр кими айаьа галхыр-
ды. Беля щалларда, алимляр, тялябяляр вя щятта, гадынлар да
яля силащ алараг ямирлийин мцдафиясиндя иштирак едирдиляр.

«Шяряфнамя»дяки мялумата ясасян беля щадисяляр
Бидлис ямирлийинин юз тарихиндя дяфялярля баш вермишдир (76,
345).

Кцрд ямирликляринин силащлы гцввяляри одлу силащ яля
кечирмяздян яввял, сойуг силащлардан: гылынъ, галхан вя
низядян чох истифадя едирдиляр. Кцрдляр низяни башга силащ-
лардан цстцн тутурдулар. Онларын арасында зирещли палтар
хцсуси йер тутурду. Задяэанлар чох заман ону бязяк
цчцн дя эейирдиляр. Лакин сонралар кцрдляр одлу силащдан
истифадя етдиляр, Бидлисинин йаздыьына эюря Бидлис ямири
Шяряф хан 1532-ъи илдя Щегари ямири Рцстям бяйи тцфянэ
иля юлдцрмцшдцр (76, 436).

Беляликля, ХВ-ХВЫ ясрлярдя Бидлис ямирлийиндя мцтляг
монархийа гурулушлу хырда феодал щакимиййяти мювъуд
олуб, щюкмдарын ирси мцстягиллийини вя тайфа цзвляринин
тящлцкясизлийини горуйурду. Буна эюря дя кцрдляр арасын-
да щюкмдара щюрмят хцсуси бир пярястиш формасыны алырды.
Мящз бу ъящятдян дя сонракы ясрлярдя щямин щюкмдар-
лар шейх вя йа молла ады алараг щям сийаси, щям дя дини
щюкмдарлыьы бир ялдя бирляшдирдиляр.

Ямирлийн игтисади ясасыны торпаг цзяриндя хырда феодал
хцсуси мцлкиййят формасы вя бу мцлкиййятя архаланан
истисмар цсулу вя йахуд да В.И.Ленинин сюзц иля десяк:
«Истисмар олунан синифлярин истисмары» (4, 11) щесабына
ялдя едилян сярвят йыьымы тяшкил едирди. Тайфа цзвляри
задяэан  башчылары цчцн мцхтялиф мцкялляфиййятляр дашы-
магдан ялавя, щям дя онун апардыьы мцщарибялярдя
иштирак етмяли иди.

Арды вар

ШЯРЯФ ХАН БИДЛИСИНИН «ШЯРЯФНАМЯ»
ЯСЯРИ КЦРД ХАЛГЫНЫН ТАРИХИ МЯНБЯЙИ КИМИ
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Türk ordusunun Amed kır-
salında yürüttüğü operasyon,
BDP’lilerin canlı kalkan eylemi
sonucu geri çekildi. DTK
Eşbaşkanı Tuğluk, “Askeri ve
siyasi operasyonları durdurun.
Çözüm için Sayın Öcalan’ın
özgür olması gerekiyor“ dedi. 

Canlı kalkan eylemini başla-
tanlardan DTK Eşbaşkanı Aysel
Tuğluk, “Operasyonlarla gidile-
cek yer yoktur. Kürt halkının
iradesi olan Sayın Öcalan,
Kandil ve BDP ile oturun ve
müzakere edin” dedi. 

Bölgede artan askeri
operasyonlarla büyüyen kaygı
yerini tepkiye bıraktı. Lice, Kulp
ve Genç üçgeninde başlatılan
geniş çaplı hava destekli
operasyona karşı önceki gün
yüzlerce kişinin katıldığı canlı
kalkan eylemi başlatılmıştı. DTK
Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, DTK
Koordinasyon Kurulu Üyesi Ayla
Akat Ata, Amed Milletvekilli
Nursel Aydoğan, Barış Anneleri
İnisiyatifi üyeleri, BDP’li belediye
başkanları, İHD Amed Şubesi,
Tabipler Odası, Tüm Bel Sen ve
78’liler Derneği temsilcilerinin
yanı sıra yüzlerce kişi, bütün zor-
luk ve engellemelere rağmen
operasyonun yapıldığı üçgene
ulaştı. Geceyi Hedikli Köyü kır-
salında nöbet tutarak geçiren

canlı kalkanlar, sabahın ilk ışık-
larıyla birlikte operasyon bölge-
sine yürüdü. Yaklaşık 13 kilome-
tre yürüyen canlı kalkanlar,
askeri operasyonun yapıldığı
Lice-Genç sınırındaki Girê
Rıstam Tepesi’ne ulaştı.
Operasyon gücü çekildi

İlerleyen yaşlarına aldır-
mayan dağ taş demeden alkış,
zılgıt ve sloganlarla yürüyen
çoğu kadın yüzlerce kişi,

geçtiğimiz gün Genç-Lice arasın-
daki kırsal alanda yaşanan çatış-
ma bölgesinin karşı tepesinde
toplandı. Bölgede askeri
hareketliliğin olmadığı ve
operasyonun durdurulduğunu
gören canlı kalkanlar, “PKK halk-
tır halk burada” sloganı attı.
Köylüler, bölgeye helikopterlerle
askerlerin indirildiğini ve
operasyonun başlatıldığını
ancak canlı kalkan eylemin

başlaması ile askeri hareketlil-
iğin durdurulduğunu söyledi.
Canlı kalkanlar, tepelere yeşil
sarı kırmızı flamalar dikti. 
Çocuklarımıza sahip 
çıkacağız 

Ardından yapılan basın açık-
lamasında konuşan BDP Amed İl
Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt, Kürt
halkının operasyonları durdur-
mak için ‘canlı kalkan’ olduğunu
söyledi. “Biz de bu operasyonları
durdurmak için operasyon nöbeti
tuttuk. Bu nöbet operasyonlara
bir cevap oldu. AKP gördü ki, biz
çocuklarımıza sahip çıkacağız
ve ölümlere karşı canlı kalkan
olacağız. Bundan sonra nerede
gerekiyorsa, orada canlı kalkan
olacağız” diye konuştu.

Mesajlarımız çok nettir
DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk

ise eylemcilere teşekkür etti. “Bu
eylem anlamlı ve önemli bir
eylemdi” diyerek mesajlarının
çok net olduğunu söyleyen
Tuğluk, şöyle konuştu:

“Annelerimizin bütün zorlukları
aşarak buraya gelmeleri çok
önemli. Çok acılar çektik, ama
özgürlüğe daha yakınız. Kürt
sorununun demokratik çözümü
için gerilla ve asker annelerinin
ağlamamaları için barış zorun-
ludur. Bütün mücadelemizi bu
barışı sağlamak, akan kanı dur-
durmak için veriyoruz. Buraya
gelişimiz de vicdani  ve ahlaki bir
eylemdir.”
Kan akmadan çözüm 

“Halkımız, kan akmadan
çözüm istiyor. Ölümlere ‘dur’
demek gerekiyor. Bu halk daha
fazla ölüm ve acıyı kaldıramaz”
diyen Tuğluk, Türk Hükümet’ine
de şu çağrıda bulundu:
“Operasyonlarla gidilecek yer
yoktur. Kürt halkının iradesi olan
Sayın Öcalan, Kandil ve BDP ile
oturun ve müzakere edin. Askeri
ve siyasi operasyonları durdu-
run. Çözüm için Sayın Öcalan’ın
özgür olması gerekiyor. Bu halk
kendi kimliği ile statüsü ile
özgürce yaşamak istiyor. Özerk
bir şekilde yaşamak istiyor.
Bunların anayasal güvenceye
alınmasını istiyor. Bunlar
olmadığı müddetçe barış ve
kardeşlikten söz etmeyin.” 

Açıklamanın ardından canlı
kalkan eylemi sonlandırıldı. 

DİHA/AMED

Kısa bir süre önce ABD’ye
gelen BDP heyeti, New
Jersey’de halk toplantısına
katıldı. BDP Eşbaşkanı
Selahattin Demirtaş, Kürt soru-
nunun çözümünün geleceğe
ertelenmemesi gerektiğini söyle-
di.

New Jersey’de Kürt Derneği

tarafından düzen-
lenen yemeğe
katılan BDP
E ş b a ş k a n l a r ı
S e l a h a t t i n
Demirtaş ve
Gültan Kışanak
ile DTK
Eşbaşkanı Ahmet
Türk, ABD’nin bir
çok eyaletinden
gelen halkla bir
araya geldi. Çok
sayıda kişinin
katıldığı yemekte

konuşan Demirtaş, ABD
gezisinin önemine değinirken,
çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Demirtaş, Kürt sorununun
çözümünün geleceğe ertelen-
memesi gerektiğini ifade ederek,
bu konuda hem hükümetin hem
de toplumun duyarlı olmasını

istedi. Demirtaş, “Kürt sorunu
geçen yüzyılda çözülmedi ama
gelecek yüzyıla da bırakılma-
malı. Bu sorunu bizim kuşağımız
çözmeli. Bir fedakarlık yapıla-
caksa bizim kuşağımız yapmalı”
dedi. Demokratik Toplum
Kongresi Eşbaşkanı ve Mardin
Milletvekili Ahmet Türk de Kürtçe
yaptığı konuşmada “Kürt sorunu
çözülmeden Ortadoğu’da
kardeşlik ve demokrasi gerçek-
leşemez” dedi.

BDP heyeti geçtiğimiz gün-
lerde ABD’nin başkenti
Washington’a gelerek, ABD
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
Yakın Doğu Alanı Sorumlusu
Phillip Gordon ile görüşmüştü.
Heyet, özel görüşmelerin yanın-
da bir dizi temaslarda da bulun-
du. New York’tan ayrılan heyet,
iki gün sonra Türkiye’ye
dönecek.

ERGÜLEN TOPRAK /NEW
YORK

Hewler -  Federal Kürdistan
Bölgesi’nin başkenti Hewler’der
bir araya gelen Kürt, Şii ve Sünni
liderler, Başbakan Nuri El
Maliki’ye uyarıda bulunarak yak-
laşımlarını değiştirmesini istedi. 

Şii Başbakan Nuri el Maliki
hükümetinin politikaları sonucu
Irak’ta yaşanan siyasi krize
çözüm bulmak için Federal
Kürdistan Bölge Başkanı Mesud
Barzani’nin öncülüğünde gerçek-
leşen toplantıya, YNK lideri Irak
Cumhurbaşkanı Celal Talabani,
laik El Irakiye lideri İyad Allavi,
Şii lider Muktada el Sadr ve Irak
Meclis Başkanı Usame Nuceyfi
katıldı. Toplantı sonrası yapılan
yazılı açıklamada liderleri El
Maliki’yi yaklaşımların değiştirm-
eye çağırdı. Kürdistan Bölge
Başkanlığı Büro Şefi Fuad
Hüseyin’in okuduğu açıklamada,

katılımcılar, “demokrasiyi tehdit
eden tehlikeleri önlemek
amacıyla ülke işlerinin yöneti-
minde demokratik mekaniz-
maları aktifleştirme” çağrısında
bulundu. Bu uyarı, isim verme-
den Nuri El Maliki’ye yapıldı.
Başta Kürtler olmak üzere
toplantı katılımcılarının birçoğu,
Maliki’nin koalisyon üyelerine
danışmadan bir “diktatör” gibi
davrandığı tepkisinde bulunuyor. 

Hüseyin, “Toplantı, Erbil
anlaşması, Muktada Sadr’ın

açıklaması ve karar alma kural-
larını belirleyen anayasanın iki
maddesi ışığında, ülkenin yük-
sek çıkarları tehlikeye atan krize
son vermek için çözümlerin
bulunması gerekliliğini tartıştı”
dedi. 

Kadım 2010’da Maliki dahil
tüm Iraklı liderler tarafından
imzalanan Hewler anlaşması
iktidar paylaşımını belirliyor. 

Hewler’de bulunan radikal Şii
lider Muktada Sadr, dört aydır
süren siyasi krize çözüm bulmak
için Perşembe günü 18 maddelik
bir liste sundu. 

Sadr, Irak hükümetinin
hemen devrilmesine karşı
çıkarken, Nuri El Maliki’nin
2014’deki seçimlerde üçüncü
kez başbakan olmak için aday
olmasını da reddediyor. İran’dan
Perşembe günü gelen Sadr, ken-
disini Barzani ile Maliki arasında
bir arabulucu olarak tanıttı. 

ANF NEWS AGENCY

İstanbul -  İstanbul'da
2005'den bu yana çeşitli kültür
ve sanat aktiviteleri gerçek-
leştiren Arzela Kültür Merkezi,
halkla bütünleşmek ve egemen
sistemin dayattığı sanat
anlayışıyla mücadele etmek
amacıyla "Kes nikare rojeme
tarî  bike" sloganıyla halk şen-
liği düzenledi. Şenlikte konuşan
BDP İstanbul Milletvekili
Sebahat Tuncel, Kürtlere yöne-
lik nefret söylemlerinin ortadan
kalkmasını istedi. 

Arzela Kültür Merkezi, halkla
bütünleşmek ve egemen sis-
temin dayattığı sanat anlayışıy-
la mücadele etmek amacıyla
İstanbul'un Küçükçekmece
İlçesi'nde bulunan Burcu Düğün
Salonu'nda halk şöleni düzenle-
di. Şölene, BDP İstanbul
Milletvekili Sebahat Tuncel,
BDP İstanbul İl Eşbaşkanı
Asiye Kolçak, BDP
Küçükçekmece ve Başakşehir
ilçe yöneticileri, Halkların
Demokratik Kongresi Güngören
İlçe Meclisi üyelerinin yanı sıra
çok sayıda yurttaş katıldı. 

Kadınların yöresel kıyafet-
leri ve sarı kırmızı yeşil şallarıy-
la renk kattığı şölende, sık sık
"Biji Serok Apo", "Be Serok
jiyan nabe" sloganları atıldı.
Yusuf Roman, Ayfer Düztaş,
Halit Bilgiç, Ciwan, Mustafa
Yavuz gibi sanatçıların sahne
aldığı şölende, halaylar çek-
ilirken, Sebahat Tuncel de
halaya katıldı. Şölende konuş-
ma yapan BDP İstanbul İl
Eşbaşkanı Asiye Kolçak,
"Sömürgeciler en önce kültür
soykırımı yaparlar. Dilimizi yok
edemediler ama kültürümüzü
yok etmeye çalışıyorlar" diyerek
Arzela Kültür Merkezi gibi kültür
merkezlerine önemli görevler

düştüğüne işaret etti.
Kolçak,"Kendimizi ifade ede-
bildiğimiz sürece legal meşru
mücadelemizi başarıya
ulaştırabiliriz" dedi. 

Koçak’ın ardından konuşan
BDP İstanbul Milletvekili
Sebahat Tuncel ise
Başbakan'ın, AKP'nin Kürtlerin
temsilcisi olduğu iddialarını
hatırlatarak, "Başbakan gel de
şu yüzde 10 barajını bir kaldır
bakalım. O zaman ortaya çıkan
sonucu biz de kabul edeceğiz
kim Kürtlerin temsilcisidir ortaya
çıkacak" dedi. 

Kürtlere yönelik nefret
söylemlerinin ortadan kalk-
masını isteyen Tuncel, "Kürt
işçisi olduğum için linç edilmek
istemiyorum, ‘terörist’ diye anıl-
mak istemiyorum, gel bu nefret
söylemini ortadan kaldır" dedi.
PKK Lideri Abdullah Öcalan
üzerindeki tecride dikkat çeken
Tuncel, "Bir halkın önderi özgür
olmadan halk da özgür olamaz.
Önce bu halkın iradesini ve
önderini tanıyacaksınız" dedi.
Tuncel, konuşmasının
devamında herkesi Newroz
ruhu ile 1 Mayıs'ta alanlarda
olmaya çağırdı. 

ANF NEWS AGENCY

C a n l ı  k a l k a n l a r  
operasyonu durdurdu

Demirtaş: Biz çözmeliyiz

Iraklı ve Kürt liderlerden Maliki'ye uyarı!

Tuncel: Kürtlere yönelik nefret
söylemlerine son verilsin

www.ne
tew

e.c
om



9 01 - 07 May, G û l a nD Î P L O M A T¹ 16 (164)

Salih Muslim Muhammed:
“Galyun yanlış söylememiş, orda
bir Suriye Kürdistan’ı yok Batı
Kürdistan var. Burası Suriye’nin
bir parçası değil, Kürdistan’ın bir
parçasıdır. ‘Özerklik falan yoktur’
demesi, kendi kısır düşüncesini
ifade ediyor.”

‘Özgür Gündem’ gazetesi
Rusya’da temaslarda bulunan
PYD Lideri Salih Muslim
Muhammed'in Rusya Dışişleri
Bakanlığı ile yaptığı görüş me -
lerin içeriğine ve PYD liderinin
görüşlerine yer verdi. Gazetede
Rahmi Yağmur imzası ile yayın-
lanan "Suriye Kürdistanı yok Batı
Kürdistan var!" başlıklı yazı-

röportajda Suriye'de ve Güney
Batı Kurdistan'da yaşanan siyasi
gelişmeler ele alındı. Yazıda
özetle şu bilgiler yer aldı: 

Rusya Dışişleri Bakanlığı’yla
görüşen PYD Lideri Salih
Muslim Muhammed, “Rusya, bizi
resmi olarak davet etti ve
Dışişleri Bakanlığı düzeyinde
görüşmeler yaptılar. Bizim
Suriye’den istediklerimiz onların
kendi özerk bölgelerine tanıdık-
ları haklardan daha fazla
değildir. Taleplerimizi çok makul
buldular” diye konuştu.
MOSKOVA DA 
ÖZERKLİK DEDİ 

Rusya hükümeti tarafından

resmi olarak davet edilen PYD,
Rusya yönetimiyle Suriye’deki
Kürtlerin durumunu değerlendir-
di. Dışişleri Bakanlığı düzeyinde
yapılan görüşmelerde PYD,
Rusya’ya Kürtlerin özerklik tale-
plerini içeren bir dosya sundu.
Moskova yönetimi talepleri
yerinde ve makul buldu.

Rusya’da çeşitli görüşmeler
yapan Partiya Yekitiya De mok -
ratik (PYD) Başkanı Salih
Muslim Muhammed, Rus yöne-
timiyle yaptıkları görüşmelerin
verimli geçtiğini belirtti. Rus -
ya’nın kendilerini resmi olarak
davet ettiğini belirten Salih
Muslim Muhammed, “Dışişleri
Bakanlığı düzeyinde görüşmeler
yaptık. Görüşmeler olumlu geçti.
Suriye’deki Kürt sorunu
konusunda bir dosya sunduk.
Bizim talebimiz, Rusya’nın özerk
bölgelere tanıdıkları haklardan
daha fazla değildir. Bu yüzden
taleplerimizi çok makul buldular”
dedi. Muhammed ayrıca, eğer
Annan Planı çökerse Suriye’nin
sonu görünmeyen karanlık bir
tünele girebileceğini söyledi.
Muhammed güneybatıda sünni-
Alevi meselesi, Dürzî -
Müslüman çatışması, kuzeyde
Kürt- Arap çatışması yaşanabile-
ceği uyarısında bulundu.

B a ğ ı m s ı z l ı k  
Referandumu Eylülde!

Mesud Barzani, Eylül ayına kadar Irak’taki siyasi kriz çözülmezse
Güney Kurdistan’da bağımsızlık referandumu yapılabilineceğini
söyledi. Kurd lider, bağımsızlık konusunda ilk kez bu kadar net
konuştu. Kurdistan Federe Devleti başkanı Mesud Barzani
Amerikan Associated Press ajansına verdiği röportajda Irak’taki
siyasi krizin sürmesi durumunda Kürdlerin bağımsızlık yolunda
ilerleyeceğini net sözlerle ifade etti. Washington ve Türkiye‘de yürüt-
tüğü temasların ardından AP’ye Erbil’deki ofisinde 45 dakikalık bir
röportaj veren Kurdistan lideri, Irak’ta Maliki iktidarının giderek dik-
tatörlüğe dönüştüğünü, ülke yönetiminde kendilerine söz hakkı
tanınmadığını belirtti. 

Barzani, “Siyasi kriz daha uzun süre devam edemez. Eylül ayın-
da Kürd bölgesinde seçimler var. O zamana kadar bu kriz çözüle-
mezse bizim de halkımıza ‘bir diktatörlük altında mı yaşamayı tercih
ediyorsunuz yoksa kendi bağımsız devletinizde mi?’ diye sorma
hakkımız var” ifadesini kullandı ve seçimle birlikte bağımsızlık
referandumunun da gerçekleştirilebileceğini vurguladı. 

Irak medyası ise Barzani’nin bu son açıklamasının ABD
ziyaretinden sonra gelmesine dikkat çekti ve bunun Amerika’dan
gelen yeşil ışık doğrultusunda gerçekleştiğini iddia etti. Buna göre
Barzani, ABD görüşmelerinde Obama’dan Kürdistan’ın bağımsızlığı-
na ABD’nin destek vereceği konusunda söz aldı.

PYD: Rusya Taleplerimizi Makul Buldu   
Suriye Kürdistanı yok Batı Kürdistan var!

Behdinan - Türk
devletinin gerillaya karşı
kullandığı ve kendi üre-
timi olan Bayraktar isim-
li İnsansız Hava Aracı
(İHA) HPG gerillaları
tarafından düşürüldü. 

Medya Savunma
Alanlarına bağlı Zap’ın
Ertuş alanında gerillalar
uçaksavar bataryaları
ile keşif uçuşu yapan bir İHA’yı
düşürdü. ANF’nın ulaştığı görün-
tülerde düşürülen İHA’nın
paramparça olduğu görülüyor.

Türkiye-Güney Kürdistan
sınırında son dönemlerde keşif
uçuşlarına ağırlık verdiği
yönünde bilgiler gelirken, geril-
lalar İHA’ları takibe aldı. 

Keşif uçağının gerillalar
tarafından nasıl düşürüldüğü
konusunda HPG gerillası Xebat
Cizre şu bilgileri verdi: “Geçen yıl

arkadaşlar bu keşif uçağının
hareketini fark etmişlerdi. İHA
arkadaşların yanına yaklaşana
kadar arkadaşlar hiçbir şey yap-
mamıştı. Uçak arkadaşların
menziline girince bir arkadaş tek
mermi ile düşürdü. İHA bir uçuru-
mun dibine düştü ve paramparça
oldu. Arkadaşlar ilk vurdukların-
da görememişlerdi. Geçtiğimiz
günlerde arazide gezen bir grup
arkadaş uçağın enkazını gördü.”

Türk devleti gerillaya karşı

ağırklıklı tekniğe dayalı bir savaş
yürüttüğünü belirten Xebat Cizre
şöyle konuştu: ‘’Gerillaya karşı
en fazla kullandığı tekniklerden
biri de Bayraktar isimli keşif
uçağıdır. Bu uçak Türklerin kendi
üretimdir. Ama İsrail veya
Amerika’nın ürettiği İHA’lar kadar
güçlü değil. Bayraktarın yanısıra
Anka denilen bir keşif uçağı
daha ürettiler. 

Bu uçaklar sayesinde geril-
lanın hareketini görmek istiyor-
lar. Ama bunların hiçbiri de geril-
layı durdurmaya yetmez.
Görüldüğü gibi gerilla bu keşif
uçaklarını bile vuruyor. Askerler
zaten karakoldan dışarıya
çıkamıyorlar. Ama gerillanın
önünü bu tür teknikle alamazlar.
Her yerde gerilla en kapsamlı
eylemleri gerçekleştiriyor. Her
karakolda bunlardan bir-iki tane
var. Ama gerilla buna rağmen
istediği eylemi gerçekleştirebiliy-
or.” 

ANF NEWS AGENCY

Sadr Grubu lideri Mukteda
Sadr ve beraberindeki heyet
bugün öğleden sonra, Hewlêr
Havaalanında Kürdistan Bölge
Başkanı, Yardımcısı ve
Başbakan tarafından karşılandı.
Havaalanına indikten sonra
basının karşısına geçen Sadr,
Irak’ın çıkarlarının tüm partisel
ve bireysel çıkarların üstünde
olduğunu ve tüm dış ve iç müda-
halelere karşı durulması gerek-
tiğini belirti. Kür distan böl-
gesinde özelliklede Bölge
Başkanı ile yapacağı görüşmeler
konusunda Sadr, “özellikle Malıki
ile Tahran’da yapmış olduğum

görüşmeden sonra Barzani ile
konuşacağımız çok önemli konu-
lar var” dedi.

PNA´nın kaydettiğine gö -

re ”Irak’ın toprak bütünlüğüne
vurgu yapan Sadr, Irak
hükümetini güçlendirmemiş
gerekiyor. Bu da ancak geniş
bir katılımın sağlanması ile
olur. Devre dışı bırakma ve
cevapsız koyma siyasetinde
uzaklaşılması gerekiyor.”

Sadr “Irak Petrolu tüm
halkın malıdır ve bir kişi tek
başına buna hükme hakkına
sahip değil.Sorunlar
tartışarak çözüme kavuşturul-
malı.”
Sadr, Bakanlık ve Güvenlik

kurumu başkanının belirlemesi
gerektiğini vurguladı.”

Haber Merkezi - İranlı üst
düzey bir Devrim Muhafızı
komutanı Malatya'daki NATO
füze radar sisteminden dolayı
bölgedeki gelecek kuşakların
hastalıklı doğacağını iddia
etti. 

Daha önce Malatya'da
konuşlandıran NATO füze
radar sistemini ilk hedef
olarak vuracakları söyleyen
Devrim Muhafızları Hava-Uzay
Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral
Emir Ali Hacizade, yaptığı son
açıklamada sistemin Türkiye'de
'hastalık yaydığını' öne sürdü.
Fars Haber Ajansı'na konuşan
Tuğgeneral Hacizade, sistemin
etkisinden dolayı Türkiye'de
halkın yakın gelecekte sakat,
kanserli ve zor tedavi edilebilir
çocukların doğumuna tanıklık
edeceği iddiasında bulundu. 

Kürecik'teki sistemin ABD
tarafından kurulduğunu ve
edinilen bilgilerin İsrail ile pay-
laşıldığını dile getiren İranlı
komutan, sistemin 1100 ila 1200
kilometrelik bir alanı kapsaya-
bildiğinden ABD'nin bu boşluğu
doldurmak için Basra Körfezi
kıyısında yeni bir sistemi kur-
maya çalıştığını kaydetti. İsrail'e
karşı füze fırlatılması durumun-
da füze kalkanı sistemlerinin
yetersiz kalması için önlem
aldıklarını kaydeden Tuğgeneral
Hacizade, füze kalkanına karşı
aldıkları yöntem ve taktikleri
olayın yaşanacağı günde

göstereceklerini söyledi. 
Tuğgeneral Hacizade geçen

hafta devlet televizyonuna
verdiği röportajda Malatya'daki
sisteminin İsrail'i 'korumak ve
desteklemek' için kurulduğuna
dair ellerinde kesin kanıtların
olduğunu söylemişti. Söz
konusu komutan sistemin
Türkiye'ye konuşlanacağı haber-
lerin ardından Kasım 2011'de
saldırıya uğramaları halinde ilk
önce Türkiye'deki radar sistemi-
ni hedef alacakları uyarısında
bulunmuştu. 

KÜRECİK RADAR ÜSSÜ 
Amerikan askerlerinin kur-

muş olduğu Kürecik Radar Üssü
Malatya yönüne giderken,
Karahan gediğinin bulunduğu
tepenin sol üst tarafındadır.
Rakımı 1800 metredir. 

TC Millî  Savunma Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamaya
göre, Kasım 2010'da düzenle-
nen NATO Lizbon Zirvesi'nde
geliştirilmesi kararlaştırılan füze
savunma sisteminin bir unsu-
runu oluşturan erken uyarı
radarı Kürecik Radar Üssü'nde
konuşlandırılacaktır

Gerilla İnsansız Hava Aracı Düşürdü
G e r i l l a l a r  İ H A ’ y ı  d ü ş ü r d ü

Sadr Başkent Hewler'de

İran Türkiye'yi Tehdit Etti   
İ ran'dan Türkiye'ye 'Vururuz'  Tehdidi!
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Avropa Şurası Strasburqda
52 gündür aclıq aksiyası keçirən
kürdlərin tələbini qəbul edərək
Abdullah Öcalanın İmralıdakı
şərtlərini araşdıracağına sözü
verib. SİA-nın Türkiyə mətbuatına
istinadən verdiyi məlumata görə,
15 nəfərlik qrup məq sədlərinə
çatdıqları üçün aclıq akiyasını
dayandırdıqlarını bildiriblər. 

"Avropa təşkilatlarının Öca -
lanın cəmiyyətdən təcrid olun-
masını sona çatdırmaq üçün
addım atacağına dair sözləri bizi
aksiyamızı dayanmağa sövq etdi.
Biz məqsədimizə çatdıq", deyə
qrupun rəhbəri deyib. 

Qeyd edək ki, kürd millətindən
olan bir qrup martın 1-dən
Strasburq şəhərindəki kilsələrdən
birini ələ keçirərək aclıq aksiyası-

na başlamışdılar. Etiraz çılara
Avropadakı kürd lərdən də dəstək
gəlmişdi. Hətta 1000 nəfərlik
nümayiş də keçirilmişdi.

İraq prezidenti Cəlal
Təlabani Küveytin naziri Nasir
Səbah əl-Əhməd əl-Cəbar əs-
Səbaha diktator Səddam
Hüseynin tüfəngini bağışlayıb.

Bu barədə məlumatı «Frans
press» agentliyi yayıb.

168.az xəbər verir ki,
Tələbani ilə Səbahın görüşü
İraqın şimalındakı Süleymani
şəhərində baş tutub. Deyilənə
görə, kürd prezident vaxtının
böyük hissəsini məhz burada
keçirir.

O da bildirilir ki,
S.Hüseynin nazirə bağış -
lanılmış silahı «Brno» Çexiya

istehsalı olan tüfəngdir.
Keçmiş diktator paradlarda
tez-tez həmin silahdan havaya
atəş açmağı xoşlayırmış.

T ü r k i y ə d ə
Mardin-Diyarbəkir
avtomobil yolunda
hərbi maşınlar
keçən zaman part-
layış baş verib. 

“Qafqazinfo”nun
“Sabah” qəzetinə
istinadən xəbərinə
görə, partlayış
zamanı bir əsgər
əlindən yüngül
yaralanıb. 

Mardin valisi Tur han
Ayvazın “Ana dolu” agentliyinə
verdiyi açıqlamada bildirib ki,
terrorçular yola mina döşəyi-
blər. Təhlükəsizlik qüvvələri

yolu minadan təmizləyərkən
qəfil patlayış baş verib.

Avtomobil yolunda bir müd-
dət maşınların hərəkəti
dayandırılıb.

Amerikanın vitse-prezi-
denti Cozef Bayden ölkəsinin
Azər bay can və Türkiyəyə
dair siya sətini açıqlayıb.
Cozef Bayden
Azərbaycanda demok ra -
tiyanın kök atmaqda ol du -
ğunu deyib. Aprelin 27-də
ABŞ-ın vitse-pre zidenti
Cozef Bayden Ame ri kada
yaşayan Azərbaycan və Tür -
kiyə icma sı nın qarşısında çı -
xış edib. ABŞ-Azərbaycan
mü na sibətlərinin 20 illiyi ilə
bağlı keçirilən toplantıda iştirak etmək üçün Vaşinqtonda, həm

də ABŞ-ın digər şəhərlərində

yaşayan Azərbaycan və Türkiyə
icma sının nüma yən dələri yığış -
mış dılar. Məlumata görə, toplan-
tıda ən çox yadda qalan isə
Azər bay can icması üçün çıxışın-
da Baydenin Türkiyə və Azər -
bay can barəsində dedikləri olub.
Belə ki, o çıxışında bildirib ki,
həm Türkiyə, həm də Azər bay -
can ABŞ-ın bu regiondakı tərəf-
daşlarıdır. O, hətta Türki yəni
əhalisinin böyük hissəsini
müsəlman olmasına baxma-
yaraq demokratiya sahə  sində
bir nümunə oldu ğunu vurğu-
layıb. Azərbaycanla bağlı çışın-
da isə C. Bayden bildirib ki,
Azərbaycanda da insan hü quq -
ları və demokratiya sahəsində
inkişaf var. O, Azərbaycanda
demokratiyanın kök atmaqda
olduğunu deyib.

Avropa Şurası İmralıda araşdırma 
a p a r ı l a c a ğ ı n a  s ö z  v e r d i

ABŞ Azərbaycan və Türkiyə 
ilə bağlı siyasətini açıqlayıb 
Cozef Bayden Azərbaycanda demokratiyanın
kök atmaqda olduğunu deyib

Səddamın tüfəngi bağışlandı

Türkiyədə hərbiçilərin 
yolunda mina partladı

Əvvəli №-161, 163-də
Seniha ilə 1953-cü ildə evlənirlər.
Bir gün Cemo Senihaya dirənir ki,

“yaşıl zeytunlu börək” bişir. Seniha
qiyməli, pendirli börək bişirməyi bilir,
amma yaşıl zeytunlusunu bilmir.
“Olmaz” deyəndə, Cemodan bir şillə
yeyir. Çaşqınlığını üstündən atana
qədər bir də baxıb görür ki, Cemo lez-
vayla biləklərini kəsir...

* * *
57-ci ildə atası Hüseyn avtomobil

qəzasında dünyasını dəyişir. Atasının
parçalanmış beynini qəzetə büküb
məzara qoyurlar. Atası ilə bağlı yuxular,
mirajlar o gündən başlayır. 

“Beykozdakı kafelərdə bir neçə dəfə
atamın qarşıda masada olduğunu
gördüm. Çayını içir, sonra da durub
gedirdi. Miraj idi, bəli. Amma niyə bu
illüziya sona qədər baş vermirdi? Niyə
onun yanına getmirdim?”

“İçkievindən çıkınca
Camdan
demin oturduğum yere
baktım.

Sigara paketimi
masada unutmuşum.
Sandalyede
Tıpkı benim gibi
Oturuyor boşluğum.

Bir eli alnında
benim gibi.
Ama
Biraz daha mı hüzünlü ?
Otururken de
Bir az daha mı çıkarıyor
Kamburunu ?

Biraz daha mı benziyor
Babama

Bir yaş büyüğüm babamdan
ve rüzgar
bir törendeki gibi
çekiştirir durur
yağmurluğumu “.

* * *
Sonralar başından çoxlu evlilik,

sevgi, ayrılıq keçdi. Bütün bu çalxantılı,
ziq-zaqlı, çətin həyatdan, borc-xərclə
keçən ömürdən geriyə gözəl şeirlər
qaldı. Sevgililərə, dostlara, həyata dair
yazılmış şeirlər. Onun şeirinin öz
gücünü əsasən, yumordan və ero-

tizmdən aldığını deyənlər yanılmırlar,
amma mən bu sıraya güclü uşaqlıq yad-
daşını və bu yaddaşda yığılıb qalan
sarsıntıları da əlavə edərdim. 

Onun barəsində gah keçmiş zaman-
da, gah indiki zamanda yazmağım
təsadüfi deyil. Mənə görə əgər bir şairin
şeiri üstündən illər, əsrlər keçəndən
sonra da dünən yazılmış kimi oxunursa,
demək poeziya üçün keçmiş və gələcək
zaman yoxdur, o əslində həmişə indiki
zamandadır.Təbii ki, bu aralığa bir
“bəlkə” sözünü də sıxışdırmaq
istəyirəm. Həqiqi poeziya 50 il əvvəldən
danışsa da, indiki zamandadır.

* * *
Cemonun ikinci evliliyindən bir oğlu

vardı, uşağın adını özü qoymuşdu:
Memo. Memonu gözündə çox böyüt-
müşdü, ona elə gəlirdi ki, oğlu başqa
uşaqlar kimi deyil, tamam fərqlidir. Ona
görə uşaqlıqdan onun üçün hər şeydə
yaşıl işıq idi. Hətta oğluna görə arvadıy-
la dalaşırdı, aylarla küsülü qalırdılar.
Üstündə bu qədər əsdiyi , titrədiyi oğlu
ömrünün sonlarında ona əməlli- başlı
əzab mənbəyi olmuşdu. Radikal dindar-
lara qoşulan oğlu özünə silah almışdı,
atasının kitablarını yandırıb yerinə dini
kitablar düzürdü, son günlərindən isə

atasını döyməyə başlamışdı. Evdə tele-
fonun kabelini kəsirdi və Cemo kimsə
ilə əlaqə saxlaya bilmirdi. Onu axtarıb-
aramağa gələn dostlarına oğlu haqqın-
da heç nə demirdi, amma onlar getmək
istəyəndə yalvarırdı ki, nolar bir gecə
bizdə qalın...

Cemo ömrünün son bazarertəsində,
cibində bir dənə vapur jetonu evdən
çıxır. Jurnalistlər Cəmiyyətində dostları
ilə görüşmək üçün vədələşiblər.
Cemonun son gününü yaxın dostu
Müzəffər Buyruqçu belə xatırlayır :

“ Saat 12 : 35 – də göründü. ...sürük-
lənirdi elə bil, yalpanaraq yeriyirdi, ayaq
üstə güclə dururdu, bəlkə də iradəsini
zorlamasa, yıxılacaqdı. Vurqun yemiş
bir süngərçi idi sanki, ayılmayan bir
sərxoş idi. Yox, mənim bəyəndiyim,
sevdiyim, varlığıyla fəxr elədiyim dos-
tum deyildi bu adam. Qabağına
qaçdım, qucaqladım, yanaqlarından
öpdüm, “Xəstəsən?” – dedim.

“Yaxşıyam” – dedi.
“Necə yaxşıyam, çökmüsən,

titrəyirsən.”
“Böyük bir stress içindəyəm” – dedi,

üzümə baxmadan.
Qayğılandım, dərd içimi gəmirməyə

başladı.
“Nolub? Kiminləsə dava eləmisən?”

kulis.az

Cemal Süreyya: sürgün,
oğul zorbalığı və serroz
Cemal Süreyya haqqında 
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Di hejmara xwe ya 13ê tî rmeha
1930î de rojnameya tirkî Cumhuriyet li
jêr sernavê "Yên hatine tune kirin" ev
nûçe weşandibû :  “Gund û gundiyên ku
alî kariya eşqiyayan [mebest Kurdên ku li
dijî dewletê serî hildabûn, Rûdaw]
kirine, bi temamî hatine şewitandin û
gundî jî hinek hatine tune kirin û hinek
jî sewqî Erdî şê kirine. Di Tevgera
Zî lanê de hejmara eşqiyayên hatine tune
kirin, ji 15 hezarî zêdetir e."

Ev nûçeya Cumhuriyetê li ser bûy-
erekê bû ku Kurd navê "Komkujiya
Geliyê Zî lanê" lê dikin. Vê komkujiyê çar
rojan dirêj kir. Destpêka wê di 8.7.1930î
de bû û ew di 12.7.1930î de bi dawî
hat. Nivî skar Mî ral Zî lanî dibêje ku
Komkujiya Geliyê Zî lanê encama

operasyonên berdewam ên Artêşa Tirkiyê
li dijî Kurdên serhildêr bûn. Piştî şikesti-
na Şoreşa Şêx Seî dê Pî ran di 1925ê de
xebata leşkerî ya Kurdan li dijî dewletê
berdewam bûn. 

Herêma Zî lan li bakurêErdî şê dikeve
ku yek ji qezayên Wanê ye. Rûbarê
Zî lan derbasî Gola Wanê dibe. Zî lanî
dibêje ku "çar rojan bê rawestan bi şev û
bi roj tank û balafirên artêşa Tirkiyê li ser
serê xelkên deverê bûn." Çendî n
"Cumhuriyet" behsa 15 hezar kuştî dike,
lê Mî ral Zî lanî behsa bi kêmanî 57
hezar kuştiyan dike. Ew dibêje: "Ji xwe
hejmara kesên birî ndar û yên ku ji dev-
erê reviyan, ne diyar e." Bi giştî , li gor
Zî lanî , 220 gund hatin wêran kirin. "Ti
kes di wan gundan de xelas nebûne. Hin

kes hebûn, ji ber ku nedixwestin bi
destên leşkeran bên kuştin, di malên xwe
de hatine kuştin."

Mî ral Zî lanî dibêje ku dewleta tirkî
xwestiye "bi hemû awayan şopên tawana
xwe veşêre". Ta 1931ê devera Zî lanê
herêmeke leêmeke leşkerî ya dorpêçkirî
bû . Zî lanî dewletên Rojava rexne dike û
dibêje: "Hingî ne Ewropa û ne jî
Yekî tiya Sovyetê xwedî li Kurdan
derneket. Hayêwan ji komkujiyê hebû , lê
wan tiştek nekir."

Piştî 82 salan xelkên ku ji Komkujiya
Zî lanê filitî ne, dixwazin li Ewropayê
beşekî ji mafên xwe bistî nin. Ji bo
vegerandina zeiviyên xwe Mihemed
Gurbuz li cem Dadgeha Ewropî Mafên
Mirovan doz vekiriye. Ji ber ku Tirkî
endama Encûmena Ewropayê ye, ew
mecbû r e biryarên vê dadgehê bi cî bike.
Gurbuz dibêje ku piştî komkujiyê dewletê
destên xwe danî ne ser 6 hezar dolim
zeviyên malbata wî . Tevî ku tapoyên
wan hene, lê ta niha Tirkiyê zeviyên mal-
bata Gurbuz li wan venegerandine. Niha
Dadgeha Ewropî ya Mafên Mirovan xwe
mijû lî vê pirsê dike. Mihemed Gurbuz
bang li hemû malbatan dike, ku xizmên
xwe di Komkujiya Geliyê Zilanê de winda
kirine, ku mî na wî bikin û dozê vekin.

Gurbuz dibêje ku piraniya malbata wî
di komkujiya 1930î de hatine kuştin.
"Bavê min ez birim tenişta gorên komî .
Çî roka komkujiyê ji min re got. Wê demê
ez pir biçûk bûm, lê baş nayê bî ra min.
Wê demê zarok, jin, ciwan û mezin
hemû welatî rêz kirin û dan ber guleyan.
Bavê min Elî Gurbuz di vê komkujiyê de
bi birî ndarî xelas bû ." Kesên ku hingî fil-
itî n, bê war û mal man. Dewletê destên
xwe danî n ser milkên wan. Tevî ku mal-
bata Gurbuz ji bo vegerandina milkên
xwe serî li dadgehên Tirkiyê dan, lê ew bi
ser neketin.

Mî ral Zî lanî piştgiriya vekirina dozê li
dijî Tirkiyê dike. Lê ew dibêje ku tol-
hildana ji bo Komkujiya Geliyê Zî lanê di
di rêya dadgehan re pêk tê, Zî lanî dibê-
je: "Mesele çûye. Em zarokên î ro ne.
Gerek ev komkujiyê bimî ne di mejiyême
de û bibe bî ranî nek ji bo xurtkirina hes-
tên neteweyî di nav me de."

Komkujiya Geliyê Zî lanê dikeve rojeva
Dadgeha Ewropî ya Mafên Mirovan

Î ro sêşemiyê 24.04.2012ê,
Mesû d Barzanî  serokê
Kurdistanê li Selahedî nê
pêşwazî  li Newşî rwan Mistefa
serokê Tevgera Goran û  şanda
digel ku, ji Osmanê Hacî
Mehmû d, Mistefa Seyî d Qadir
û  Yusif Mihemed Sadiq
pêkhatibû , kir.

Di hevdî tinê de ku,
Nêçî rvan Barzanî
serokwezî rê Kurdistanê
amade bû , çendî n pirs û
mijarên aktuel û  gerim di roje-
va Î raqê û  herêma Kurdistanê
de hatin nirxandin.

Li gor çavdêrên siysî ,
armanc ji vê hevdî tinê rêxistin

û  aramkirina têkeliyên navbera
aliyên desthilatdar û  aliyên
opozisyonê li herêma
Kurdistanê û  rêkxistina nav-
mala kurd bû . 

Yek ji maijarên seke yên
civî nê kirî za siyasiya Î raqê û
alozbû na têkeliyên navbera
Hewlêr û  Bexdayê bû  ku, herê-
ma kurdistanê weke yekhel-
west li heber hikû meta Malikî
tevbigere.

Weke tê zanî n piştî  serokê
Kurdistanê ji gera xwe ya
Amerî ka û  Ewropayê veg-
eriyay, biryar daye ku digel
hemû  aliyên siyasî  yên herê-
ma Kurdistanê bicive û  weke
yek deng û  yek helwest bin li
hember Bexdayî . Li vî  esasî ,
duhî  serokê Kurdistanê bi
hemû  aliyên siyasyên herêma
Kurdistanê re civiya, lê Tevgera
Goran amade ne bû , ji ber
hindê serok Barzanî  î ro digel
Goranê civiya. Tê çaverêkirin
ku, ji bon açareaerkrina
aloziyên  Î raqê, serokê
Kurdistanê digel aliyên î raqî  jî
bicive

Mêrdî n -  Li gundê Sultan
Şêxmû s ê Mêrdî nê operasy-
ona leşkerî  ya berfireh hate
destpêkirin.

Serê sibê li gundê Sultan
Şêxmus ê Mêrdî nê operasyona

leşkerî  ya berfireh
hate destpêkirin. Hate
gotin ku bi helî kopter-
an leşker li girên strate-
jî k hatin bicî hkirin û
yekî neyên taybet jî
tevlî  operasyonê dibin.
Li duryana gund leşker
û  polî s kontrola rê
dikin. Li herêmê tevgera
leşkerî  berdewam
dike.

duh civata Wezî ran ya
Hikû meta Kurdistanê bi
Serokatiya Serokwezî rê
Kurdistanê birêz Nêçî rvan
Barzanî  û  amade bû na
tevahiya Wezî ran civiya û
dest bi nirxandin û  giftû go kiri-
na proje bû dceya sala 2012an
ya Kurdistanê kir. 

Di destpêka vê civî na han
de Serokwezî rê Kurdistanê bi
awayekî  kurt rewşa giştî  ya
Kurdistan û  Î raqê rave kir û
balkêşande ser bername û
steratejiya Hikû meta nû  ya
Kurdistanê. 

Serokwezî rê Kurdistanê
diyar kir ku, Hikû meta nû  ya
Kurdistanê vê bi awayekî
berdewam xizmet welatiyên
Kurd bike û  li ser meseleya
çaksazî , awedan kirin û  pêşde

birina rewşa Kurdistanê berde-
wam be. 

Serokwezî rê Kurdistanê
tevahiya Wezaret û  Wezî rên
Hikû metê jî  hişiyar kir û  ragi-
hand ku, pêwî ste tevahiya
Wezaretan xal bixal proje bû d-
ceya sala 2012an ya
Hikû meta Kurdistanê bi başî
cî hbicî h bikin jiber ku, ev pro-
jeya han di xizmeta welatiyên
Kurdistanê deye. 

Pişt re Wezî rê darayî  û
Wezî rê plandanan bername û
naveroka projeya bû dceyê
eşkere kirin û  piştî  eşkere kiri-
na naveroka vê projeya han
biryar hate dayî n ku, bi
mebesta pejrandina vê projeya
han Hefteyeke din ev proje ji
Parlementoya Kurdistanê re
were şandin.

Serokê Kurdistanê bi 
Tevgera Goran re civiya

Li Mêrdî nê 
operasyona 
leşkerî

Civata Wezîran l i  ser
bûdceya Herêmê civî ya

Rûpêl amade kir:Ûsivê  Teyfûr

Rojnameya Cumhuriyet behsa Komkujiya 
Zî lanê dike (wêne: wikipedia)

Mihemed Gurbuz tapoyên zeviyên
xwe wek belge pêşkêşî dadgeha
ewropî kirine. (Wêne: dî ha)www.ne
tew
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Avestakurd –
Serokê Herêma
Kurdistanê Mesû d
Barzanî  ji bo

gotû bêjkirina qeyrana
niha li Î raqê, ligel
nû nerên Kurd yên li
Bexdayê civiya. 

Jêderekî  nêzî k ji
Avestakurd re ragi-
hand, Serokê Herêma
Kurdistanê ligel nû n-
erên Kurd yên li
Bexdayê civiya. Civî n
li bajarê Hewlêrê pêk
hat. Di civî nê de
Cî girê duyem yê
Serokdewletê Î raqê
Arif Tayfû r, Roj Nû rî
Şawês, Serok û

endamên fraksyona
h e v p e y m a n i y a
Kurdistanî  li par-
lementoya Î raqê û
Wezî rên Kurdên
Hikû meta Î raqê
amade bû n. Di civî nê
de behsa rewşa Î raqê
hate kirin û  bi taybet
têkiliyên di navbera
Hewlêr û  Bexdayê de
hate gotû bêj kirin.

Avestakurd – Serokê
Herêma Kurdistanê Mesû d
Barzanî  û  Serokdewletê
Î raqa Federal Celal Talabanî
ligel Seyî d Muqteda Sedir 

li bajarê Hewlêrê civiyan. Li

gor MSHK'ê, di vê hevdî tinê de
Talabanî  pêşwaziyeke germ li
Sedir kir. Talebanî  her weha
serdana Sedir weku derfeteke
baş bi navkir ku ji nêzî k ve der
barê peşketin û  destkefitênên

baş di hemû  waran de
agahdar bibe. Her weha di
hevdî tinê de behsa pirsên
qeyrana siyasî  ya li Î raqê
û  derketina van
astengiyan û  çawaniya
çareserkirina wan hat kirin.
Û  bi taybetî  behsa
pêkanî na destû ra Î raqê û
pêgiriya bi peymana di
navbera Hewlêrê û
Bexdayê de hate kirin û
tekez li wê yekê hat kirin ku
divê pêgirî  bi destû ra
Î raqê bê kirin. Di vê
hevdî tinê de gelek
berpirsên bilind yên

Herêma Kurdistanê amade
bû n. Hêjayî  gotinê ye, li ser
vexwendina Serokê Herêma
Kurdistanê Mesû d Barzanî
Sedir li Kurdistanê ye.

Avestakurd – Î ro
(28/4/2012) Serokê Herêma
Kurdistanê Mesû d Barzanî
pêşwaziya Serokê Encû mena
Nû nerên Î raqê Usame El
Nucêfî  kir. 

Li gor MSHK'ê, di hevdî tinê
de rewşa siyasî  ya Î raqê hate
gotû bêj kirin û  her du aliyan
tekez li wê yekê kir ku pêdiviye
çareseriyek bo pirsên heyî  bê
peyda kirin û  destnî şankirin
ku çareserî  pêkanî na destû r
û  peymana di navbera Hewlêr

û  Bexdayê de ye. Her weha
behsa vegera aramiya li Mû silê
hate kirin û  der barê vê mijarê
de her dul aliyan keyfxweşiya
xwe anî  ziman. Ji bo heman
mijarê parêzgerê bajarê Mû silê
jî  ku di civî nê de amade bû ,
parêzger Esî l El Nucêfî  da
diyarkirin ku ew wek parêzger
dikare di hemû  waran de sû d ji
ezmû na Herêmê bibî ne.
Serokê Herêma Kurdistanê jî ,
destnî şankir ku ji bo her
alî kariyekî  ew amadene. 

AvestaKurd - Li navçeya
Amedê Lî ceyê, gorî  pî vana
Richterê erdhejeke bi dijwariya
4.7 pêk hatiye. 

Î ro sibê (28/04/2012) saet
di 06.17 an de, gorî  ragihandi-
na Enstitû ya Lêkolina Erdhejê
a Zaningeha Bogazî çî  rasatx-
aneya Kandî lê, li navçeya

Amdeyê Lî ceyê  erdhej
qewimî ye. Erdhej, 5 kî lometre
di binê erdê de pêk hatiye.
Navenda erdhejê gundê Yaprak
e. Erdhejê, demeke kurt di nav
xelkê de tirs û  panî k derxis-
tiye. Keyayê gund Elî  Kuş
diyar kiriye ku erdhejê demeke
kin ajotiyê lê bi dijwar qewimiye

û  diwarên hinek malan
qelişî ye.    

Barzanî  û  Talabanî  ligel Sedir civiyan

Barzanî  pêşwaziya 
Usame El Nucêfî  kir

Avestakurd – Î ro
(28/4/2012) li paytexta Herêma
Kurdistanê Hewlêr, Serok û
Rêberên siyasî  yên Î raqê
civiyan. 

Di vê civî nê de; Serokê
Herêma Kurdistanê Mesû d
Barzanî , Serokdewletê Î raqa
Federal Celal Talebanî , Eyad
Elawî , Muqteda Sedir û  Usame
Nucêfî  amadebû n. Serokwezî rê
Î raqê Nû rî  El Malikî  tevlî
civî nê nebû . Piştî  bi dawî hati-

na civî nê, Serokê Dî wana
Serokatiya Herêma Kurdistanê
Fû ad Husên daxuyaniyek da.

Husên ragihand ku hemû  alî  li
ser çareserkirina qeyrana siyasî
ya li Î raqê sekinin û  behsa
girî ngiya çareserkirina qeyranê
kirin û  tekez li wê yekê kirin ku
divê qeyran li gor peymana
Hewlêr û  destû ra Î raqê û  her
weha li gor pêşniyarên Sedir
bêne çareserkirin. Her weha
Husên got ku dê di meha Gulanê
de civî neke berfirehtir li Hewlêrê
li dar bikeve û  Husên bal kişand
ser Malikî  û  got "Ger
Serokwezî rê Î raqê Nû rî  El
Malikî  di civî na bê de amade
nebe, ihtî maleke mezin dê plana
xistina wî  ji Serokwezî riyê
bikeve dewrê."

"Dê plana xistina Malikî  ji 
Serokwezîriyê bikeve dewrê"

Barzanî  ligel nû nerên 
Kurd yên li Bexdayê civiya 

Li Amedê bi hêza (4.7) erd hejiya
Avestakurd – Hat zanî n, li

Herêma Zapê gerî layên HPG'ê
balefireke bê pî lot ya keşfê bi
navê 'Bayraktar' xist. 

Ev demeke artêşa Tirk li
gelek dever û  çiyayê
Kurdistanê operasyonên

berfireh li dijî  gerî layên PKK'ê
birêve dibe. Her weha
herêmên; Zap, Xakû rk û
çiyayên Herêma Kurdistanê
bombebaran dike. Ji aliyekî
din ve li gor jêderên deverê
artêşa Tirkiyê di van operasy-
onan de gelek balefirên bê
pî lot yên keşfê ji bo karê î stî x-
abartiyê bi kar tî ne. Lê derkete
holê ku balefirek ji wan ji aliyê
gerî layên HPG'ê ve hatiye
xistin. Li gor ragihandina
HPG'ê, ev balefir par hatiye
xistin, lê niha parçeyên wê
hatine dî tin.

Gerî layên HPG'ê balafireke
bê pî lot ya keşfê xistin!

AVESTAKURD -
Hefteya li pêşiya me, şanda
Encumena Niştimanî  ya
Kurd li Sû riyê (ENKS) bi
serdaneke fermî  diçe
Amerî ka. 

Ev serdan li ser
daxwaza wezareta derve
ya Amerî ka pêk tê.

Di vê serdanê de, şanda
Kurd wê ligel xanim Clinton û
rayedarên dewletê hevdî tinan
pêk bî nin.

Ev serdan wê roja 7 Gulanê
pêk were û  wê 4 rojan berde-
wan bike. 

Weke tê zanî n ENKS ji 15
partî , komên ciwanan û  hin
kesên serbixwe ve pêk tê. 

Ew di cotmeha 2011 de li
Qamişlo hate damezirandin.

Amerî ka Encumena Netewî  ya Kurd 
li Sûriyê dawetî  Washingtonê kir

Pirsgirêka parlementerên
girtî , bi guhertina qanunê dê
were çareser kirin. Nû nerên
partiyên mixalefetê, bi serokê
meclî sê cemil çiçek re, cara
duyemî n hatin ba hev.Di
hevdî tinê de hat xwestin ku
bila ev mijar, ji bo sî yasetê
neyê bikaranî n. Ji CHP’ê
Emine Ülker Tarhan, ji MHP’ê
Mehmet Şandir û  ji BDP’ê
Hasî p Kaplan û  Pervin
Buldan beşdarî  vê hevdî tinê
bû n. Ji Cemil Çiçek dax-
uyaniyek nivî skî  hat. Di dax-
uyaniyê de, sî nyala  guhartina
qanunê hat dayî n. Ji bo çare-
seriyê, ji partiyên mixalî f ,
pêşniyarên cuda cuda bilêv
dikin. CHP dixwaze ku bi

guhartina qanunê, dema
girtibû na bersû can were
kurt kirin û  bi vî  awayî ,
parlamenter jî  bila ji
girtî gehan werin derx-
istin. MHP jî  dixwaze,
kesên ji ber sû cên
cû daxwaziyê radizên, bila
dernekevin.

Di girtî gehan de 8 par-
lementerên girtî  hene û  Ji
CHP’ê 2, ji MHP’ê 1 û  ji BDP’ê
jî  5 parlamenter girtî  ne.

Hasip Kaplan: Em Ji
Pêvajoyê Hêvî darin

Wekî lê Serokê Koma
BDP’ê Hasî p Kaplan, mî jara
parlementerên girtî  û  derheqê
civî na ku bi seroketiya Serokê
Meclî sê Cemil Çiçek ve ava
bû yê nirxand. Hasip Kaplan
got “Em li rewşeka hêjî  başin”
û  wiha pê de çû : “ Li ser ve
mijarê tu gotinên me tune. Em ji
bo encamê hevl didin. Di
siyasetê de standina encamê
gelek girî nge. Bi serenserê, ez
dikarim bibêjim ku li gor berê
em cihiyêkê hêjî  başin.”

Hasip Kaplan: Em Hêvîdarin
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Встречи президента
Курдистана Масуда Барзани с
политическими лидерами
Ирака в связи с кризисом в
Ираке продлятся еще 10 дней,
сообщил AKnews курдский
депутат. 

Отдельные встречи будут
проходить в Эрбиле и они
являются частью движения к
проведению национальной
конференции политических
лидеров в ближайшем буду-
щем, заявил заместитель
главы Коалиции блоков
Курдистана (КВС) Мохсен
Саадун. 

Чиновник добавил:
"Барзани хочет отразить
результаты консультационных
совещаний по политическим
реалиям страны, что бы спи-
сок Иракия, KBC и лидеры
Национального альянса при-
шли к соглашению". 

Саадун сказал, что полити-
ческие партии до сих пор не
пришли к решению о месте
проведения национальной

конференции. 
Барзани уже встретился с

президентом Ирака Джалалем
Талабани, лидером Списка
Иракия Айядом Аллави, лиде-
ром движения ас-Садра
Муктадой ас-Садром и
Аделем Абдул-Махди из
Исламского верховного совета
Ирака. 

Встречи прошли после
того, как Барзани закончил
четырех недельную поездку в
Болгарию, США, Венгрии и
Турцию, где он выразил озабо-

ченность по поводу "возвра-
щения диктатуры" в Багдаде,
что было связано с действия-
ми премьер-министра Нури
аль-Малики. 

Список Иракия, возглав-
ляемый бывшим премьер-
министром Айядом Аллави
показал в этом месяце, что он
начал шаги по достижению
"национального консенсуса",
чтобы лишить доверия прави-
тельство Малики. 

Коалиция Государства
права Малики (SLC), в свою
очередь критикует заседания
Барзани с политическими
лидерами, утверждая, что
такие встречи будут негативно
сказываться на национальной
конференции. Созыв конфе-
ренции стал актуальным
после возникновения напря-
женности в отношениях между
SLC и Иракией с одной сторо-
ны, и Эрбилем и Багдадом - с
другой, ситуация только ухуд-
шилось после выдачи ордера
на арест вице-президента
Ирака Тарика Хашеми. 

Приостановка экспорта
нефти Курдистаном и заявле-
ния Барзани и Садра против
Малики также стимулировали
напряжение.

В Киркук  направлены 
дополнительные военные 
с и л ы  И р а кс ко й  а рм и и

Канал "Zagtos TV” сообщает,
что в прошлое воскресенье 12-я
дивизия иракской армии в Киркуке,
в соответствии с указом премьер-
министра Ирака, была усилена
частью войск, переправленной из
Тикрита.

25 военных грузовиков достави-
ли 450 офицеров и солдат. Эти войска находятся в личном
подчинении Нури аль-Малики. Канал ссылается на аноним-
ное заявление офицера иракской армии.

Власти города пока не прокомментировали это событие.

Ч е т в е р т ы й  к у л ьт у р н ы й  
ф е с т и в а л ь  " Х а у р а м а н "  
н а ч а л с я  в  С у л е й м а н и и

Ч е т в е р т ы й
фестиваль культу-
ры "Хаураман"
стартовал вчера в
С у л е й м а н и и .
О д н о д н е в н ы й
фестиваль под
н а з в а н и е м
"Путешествие кра-
савиц Хаурамана",
был организован
культурным цент-
ром "Хаураман". 

На фестивале представлены фольклорные музыкальные
спектакли, курдские танцы, пьесы и поэзия. 

Культурный центр "Хаураман" является неправитель-
ственной организацией, занимающейся распространением
культуры, истории, литературы и искусства. 

"Премьер-министр
Турции Реджеп Тайип
Эрдоган издевается
над Сирией и ищет
повода для вторжения
в эту страну", - заявил
председатель оппози-
ционной партии
"Националистического
действия" Девлет
Бахчели, выступая на
заседании фракции
своей партии.

"Что-то Эрдоган очень
часто стал ездить в Катар и
Саудовскую Аравию, и ни разу
не говорил о том, что в этих
странах нет не то, что демо-
кратии, но даже ее первой
буквы. Эрдоган позволил
Тарику Хашими (вице-прези-
дент Ирака - ред.) посетить
Турцию и провел с ним пере-
говоры. Премьер-министр
Турции, посредством Хашими,
еще больше хочет усугубить
кризис в Ираке. Это все аме-
риканские комбинации, и, к
сожалению, Эрдоган превра-
тился в часть этих игр. Из
высказываний после встречи
Эрдогана с Барзани видно,
что слова его дорогого гостя
совпадают с намерениями
РКК", - отметил Бахчели.

Между тем премьер-
министр Турции Реджеп Тайип
Эрдоган считает, что число
наблюдателей ООН в Сирии
должно быть увеличено.
"Сирия нуждается в увеличе-
нии количества наблюдателей
до нескольких тысяч. Вся тер-
ритория Сирии должна быть
охвачена наблюдателями", -
заявил он накануне журнали-
стам, сообщают турецкие
СМИ.

Эрдоган положительно
оценил принятие Советом
Безопасности ООН резолю-
ции N2043, предусматриваю-
щей увеличение количества
безоружных наблюдателей
Сирии с 250 до 300 человек. С
16 апреля 2012 года на терри-
тории Сирии уже находится
группа из 30 международных
наблюдателей.

Переговоры президента 
Барзани с лидерами Ирака 
продлятся еще 10 дней

"Эрдоган ищет повод для 
вторжения в Сирию" - лидер 
турецких националистов

Члены Группы Мира, при-
бывшей из гор Кандиль в
пограничном районе между
Турцией и иракским Курдис -
таном, и лагеря Махмур в
2009 году, были приговорены
в общей сложности к 61 с
половиной лет тюремного
заключения, сообщают
информационные агентства. 

Участникам были предъ-
явлены обвинения в членстве
в незаконной организации и
пропаганде незаконной орга-
низации РПК. 

26 беженцев из лагеря
ООН в иракском Курдистане и
восемь бывших членов бое-
вой Рабочей партии Кур -
дистана (РПК) пересекли гра-
ницу на юго-востоке Турции
19 октября 2009 года в ответ
на призыв заключенного курд-
ского лидера Абдуллы Од -
жалана. Они сделали это в
попытке продвинуть застопо-
рившийся политический про-
цесс поиска решения курдско-
го вопроса в Турции. 

Восемь членов РПК с гор
Кандиля и двадцать шесть
беженцев, в том числе четве-
ро детей, из лагеря беженцев
Махмур в иракском Кур -
дистане прибыли в Турцию 19
октября 2009 года по призыву
Абдуллы Оджалана. Пер во -

начально отпущенные вла-
стями, они были обвинены и
арестованы через 8 месяцев
после возвращения. 

Целью их возвращения в
Турцию было подтвердить
искренность РПК в решении
курдского вопроса в Турции,
также это был тест на готов-
ность Турции к новый подходу
в решении  проблем, как это
обещали турецкие власти. 

Турция обещала не пре-
следовать мирные группы и
рассматривать их как жест
примирения между прави-
тельством и курдской РПК. 

РПК уже несколько раз
предлагала мирное решение
в отношении курдской про-
блемы, но Турция всегда отка-
зывалась, заявляя, что она не
будет вести переговоры с
"террористами". С момента
своего основания в 1984 году
РПК ведет борьбу с турецким
государством, которое до сих
пор отрицает конституцион-
ное существование курдов,
что вызвало конфликт, кото-
рый унес до 45 000 жизней. 

Но теперь целью РПК
является создание автоном-
ного курдского региона и пре-
доставление больших куль-
турных прав этническим кур-

дам, которые составляют наи-
большее меньшинство в
Турции, насчитывающее
более 20 миллионов. Боль -
шинство курдского сообще-
ства Турции открыто сочув-
ствует сепаратистам РПК. 

Требования РПК включают
выпуск задержанных парти-
зан РПК, снятие запрета на
образование на курдском

языке, налаживание пути для
системы автономной курдской
демократии в Турции, умень-
шение давления на задержан-
ного лидера РПК Абдуллу
Оджалана, прекращение
военных действий против
РПК и принятие новой турец-
кой конституции. 

Турция отказывается при-
знать свое курдское населе-
ние в качестве меньшинства.
В стране под давлением со
стороны Европейского Союза,
были разрешены некоторые
культурные права, такие как
ограниченное вещание на
курдском языке и частные
курсы курдского языка, но
курдские политики заявляют,
что эти меры не оправдывают
их ожиданий. 

РПК рассматривается как
"террористическая" организа-
ция Анкарой и США.  РПК про-
должает оставаться в черном
списке ЕС, несмотря на реше-
ние суда, отменившего реше-
ние разместить повстанче-
ские курдские группы РПК в
террористическом списке
Европейского союза.

Фото: Zaman Today 

Судебные приговоры для курдской
Группы Мира - до 61 года тюрьмы
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Встречи президента Кур дис -
тана Масуда Барзани с полити-
ческими лидерами Ирака в
связи с кризисом в Ираке про-
длятся еще 10 дней, сообщил
AKnews курдский депутат. 

Отдельные встречи будут
проходить в Эрбиле и они
являются частью движения к
проведению национальной кон-
ференции политических лиде-
ров в ближайшем будущем,
заявил заместитель главы
Коалиции блоков Курдистана
(КВС) Мохсен Саадун.
Чиновник добавил: "Барзани
хочет отразить результаты кон-
сультационных совещаний по
политическим реалиям страны,
что бы список Иракия, KBC и
лидеры Национального альян-
са пришли к соглашению". 

Саадун сказал, что полити-
ческие партии до сих пор не
пришли к решению о месте
проведения национальной кон-
ференции. 

Барзани уже встретился с
президентом Ирака Джалалем

Талабани, лидером Списка
Иракия Айядом Аллави, лиде-
ром движения ас-Садра
Муктадой ас-Садром и Аделем
Абдул-Махди из Исламского
верховного совета Ирака. 

Встречи прошли после того,
как Барзани закончил четырех
недельную поездку в
Болгарию, США, Венгрии и
Турцию, где он выразил озабо-
ченность по поводу "возвраще-
ния диктатуры" в Багдаде, что
было связано с действиями
премьер-министра Нури аль-
Малики. Список Иракия, воз-
главляемый бывшим премьер-
министром Айядом Аллави
показал в этом месяце, что он
начал шаги по достижению
"национального консенсуса",
чтобы лишить доверия прави-
тельство Малики. 

Коалиция Государства
права Малики (SLC), в свою
очередь критикует заседания
Барзани с политическими лиде-
рами, утверждая, что такие
встречи будут негативно сказы-

ваться на национальной кон-
ференции. 

Созыв конференции стал
актуальным после возникнове-
ния напряженности в отноше-
ниях между SLC и Иракией с
одной стороны, и Эрбилем и
Багдадом - с другой, ситуация
только ухудшилось после
выдачи ордера на арест вице-
президента Ирака Тарика
Хашеми. 

Приостановка экспорта
нефти Курдистаном и заявле-
ния Барзани и Садра против
Малики также стимулировали
напряжение.

Н а ц и о н а л ь н а я  к о н ф е р е н ц и я  
н е  б у д е т  п о л н о й  б е з  И р а к и и  

Движение ас-Садра заявило вчера, что неучастие Списка
Иракия в национальной конференции сделает ее неполной, учиты-
вая предыдущие призывы Иракии к проведению собрания. Лидер
движения Амир аль-Канани отметил, что конференция будет
ограничена обсуждением отношений между Курдистаном и
Багдадом, если Иракия не примет участия, а урегулирование разно-
гласий между Иракией и Коалицией Правового государства застопо-
рится. "Движение Ас-Садра поддерживает проведение заседания в
любом месте при условии наличия лидеров политических блоков и
соглашения о разработке радикальных, а не временных решений. И
если [руководство Иракии] не согласно, оно будет  нести ответ-
ственность за все непринятые решения". 

Список Иракия возглавляет бывший премьер-министр Айяд
Аллави, который объявил, что он не будет участвовать в заседаниях
Комитета по подготовке Конференции или самой конференции, если
премьер-министр Нури аль-Малики не реализует пять требований,
некоторые из которых связаны с эрбильскими соглашениями. 

Соглашения, предложенные Барзани, закончили девятимесяч-
ный спор о том, кто должен руководить правительством после выбо-
ров в марте 2010. Сделка, которая была подписана всеми основны-
ми лидерами политических партий в Эрбиле, восстановила Малики
на второй срок подряд. Сопернику аль-Малики, Айяду Аллауи, чей
Список Иракия победил на выборах, в обмен был обещан пост
главы Национального совета по стратегической политике. Совет не
был сформирован и Коалиция Правового государства премьер-
министра и Иракия начали обмениваться компроматом и обвине-
ниями в нарушении эрбильского договора в адрес друг друга. 

Список Иракия обвиняет аль-Малики в подчинении себе всей
власти в стране. 

Малики заявил, что полномочия, предоставленные ему, являют-
ся конституционными и тем, кто выступают против этого, необходи-
мо изменить Конституцию, а не обвинять оппонентов.

Сирийские курды – часть революции?

Отчеты о сирийской революции за
последний год часто описывали курдов
как молчаливых и бездействующих.
Одним  из последних примеров являет-
ся статья Майкла Кеннеди в "Нью-Йорк
Таймс", в которой он ставит курдов на
"обочину" революции, где они "делают
свои ставки, наблюдая, кто одержит
верх". С разочарованием приходится
наблюдать за тем, как сводится к мини-
муму участие курдов в событиях в
Сирии, несмотря на обширный архив в
"Ютубе", содержащий записи различ-
ных акций несогласия с их стороны.
Нужно ли что-то еще для более широ-
кого представления об участии курдов
в настоящих событиях, учитывая еже-
дневную  загрузку видео из всех горо-
дов и районов с курдским населением?

К примеру, случайная подборка
всего одного дня (13 февраля – не пят-
ница и вообще обычный день для кур-
дов) показывает, что демонстрации
проходили в Сери Кания, Дерике,
Амуде, Дербасии и Камишло, а также в
районе Шейх Максуд в Алеппо.

Тот факт, что многие из этих видео

имеют арабские заголовки, кажется
может объяснить, почему некоторые
международные обозреватели не при-
знают подобных уличных доказа-
тельств. Различные предрассудки
также могут сыграть свою роль в столь
малом признании курского участия в
процессах, с очевидцами которых жур-
налисты имеют столь мало контактов в
провинции.

Описание Майклом Кеннеди курдов,
как "в значительной степени воздержи-
вающихся от боевых действий", отра-
жает двойное искажение реальности.
Во-первых, это проблема аналитиче-
ского консерватизма - упор на преж-
нюю идею о пассивности курдов, неза-
висимо от новых фактов, доказываю-
щих обратное. Во-вторых,  жестокость
настоящих событий способствовала
отходу на второй план мирных  акций
протеста.

В самом начале революции курды
действительно были пассивны, зная,
что она может привести к исключитель-
ной жестокости (как это уже было
после курдского восстания 2004 года)

или, что их выступления могут быть
использованы правительством для
определения революции,  как сепара-
тистского, религиозного движения.

Тем не менее, курды уже давно
активно и быстро интегрировались в
революционные события, утверждая,
что "сирийский народ един". Протесты
в курдских районах часто были органи-
зованы в поддержку осажденных горо-
дов, и до недавнего времени под теми
же лозунгами, что и  на пятничных
демонстрациях.

При оценке курдского участия
важно провести различие между
народным сопротивлением (уличные
демонстрации) и институциональной
оппозицией (партии и их представите-
ли  в диаспоре). Многие события на
курдских улицах начались задолго до
занятия твердых позиций по поводу
революции созданными партиями
(некоторые до сих пор этого не сдела-
ли). Тем не менее, обозреватели часто
в первую очередь сосредоточивают
своё основное внимание на последнем
уровне, уделяя недостаточно внимания
деятельности  беспартийный движе-
ний.

Два исследования о последних
шагах курдской политики – "Решающее
меньшинство", подготовленное обще-
ством Генри Джексона и "Что такое
сирийско-курдская оппозиция?",  выпу-
щенное Интернет-ресурсом Kurdwatch,
- забывают назвать по имени крупней-
шую курдскую организацию, действую-
щую в Сирии, Tevgera Ciwanên Kurd
(Движение курдской молодежи).

В марте 2011 года это движение
сделало четкое заявление в поддержку
мирного протеста во всей Сирии про-
тив существующего режима. Оно имеет
значительную поддержку и влияние на
местах и принимает активное участие в
организации протестов. Движение
работает с другими группами молоде-
жи, координируя действия комитетов и
активистов по всей Сирии, и имеет
значительное политическое влияние в

революционных кругах страны.
Широкое участие населения не все-

гда связано с обязательствами со сто-
роны курдских партий. Поэтому, когда
обозреватели видят слабость институ-
циональных (в основном партийных)
представительств курдов, они предпо-
лагают, что курдское участие в общем
процессе незначительно или вообще
отсутствует.

Это не только оскорбительно тем,
кто рисковал своей жизнью, участвуя в
борьбе, но также является неуважени-
ем  к курдам во время политических
переговоров сейчас  или в пост-рево-
люционном будущем.

Можем ли мы винить тех курдов,
которые молчат, если те, кто дей-
ствуют, до сих пор не признаны запад-
ными комментаторами? Если курды
оказались на обочине процесса, зна-
чит, есть и тот, кто борется за более
центральное положение. После  недав-
него отказа международно признанной
оппозиционной организации,
Сирийского национального совета,
признать национальные права курдов,
их действия стали направлены в сторо-
ну отстаивания отчуждения и  настаи-
вания на определенного рода идентич-
ности. Курды в последнее время ото-
шли от единых лозунгов проходящих
по всей Сирии пятничных протестов,
остановившись на своих: "Пятница
курдских прав", "Пятница становления
курдских прав выше любого совета" и
"Сегодняшняя пятница – это
Курдистан".

На уровне уличных протестов курд-
ская молодежь, конечно, активно
вовлечена  в демонстрации, но будет
ли её участие в  революции  признан-
ным  и таким, что от него  во многом
будет определяться судьба остальной
Сирии, зависит от арабской оппозиции
и международного сообщества.

Автор Томас Макги, Интернет-
ресурс guardian.co.uk

Перевод Эльмара Гамса

Переговоры президента Барзани 
с лидерами Ирака продлятся еще
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Как сообщает интернет-
ресурс "Rudaw",  выступая
перед журналистами десят-
ков курдских СМИ в своем
офисе в курортном городе
Салахетдине, что на северо-
востоке от Эрбиля,  прези-
дент Курдистана обвинил
премьер-министра Ирака
Нури аль-Малики в невыпол-
нении своих обещаний, дан-
ных курдам, и заявил, что
встреча с ним будет бесплод-
ной, так как нынешняя ситуа-
ция в стране "абсолютно
неприемлема в отношении
самого Ирака и интересов
Курдистана. Я встречался с
аль-Малики много раз. У меня
нет личных проблем с ним. Я
испытываю уважение к нему.
Но мой опыт совместной
работы показывает, что даже,
если бы я встретился с ним
еще сотню  раз, это не дало
бы никаких результатов, пото-
му что он не выполнил ни
одного своего обещания.
Диктатура угрожает террито-
риальной целостности стра-
ны".

Отношения между регио-
нальным правительством
Курдистана (КРГ) и Багдадом
в последнее время были
напряженными по целому
ряду вопросов, в частности,
нерешенной остается про-
блема добычи нефти и газа.

"Если все жители Ирака
довольны настоящей ситуа-
цией, тогда они могут быть
спокойны. Если народ
Курдистана и все курдские
партии довольны текущим
положением дел и не видят
никакой угрозы, тогда и у
меня нет проблем. Но моя
совесть должна быть чиста
перед моим народом", -
заявил Барзани по поводу
своих недавних жёстких
высказываний в адрес
Багдада, особенно премьер-
министра.

Барзани встретился с жур-
налистами на праздновании
114-летия публикации первой
национальной  газеты «Кур -
дистан». Президент вернулся
в Эрбиль в прошлую пятницу
после посещения Болгарии,
США, Венгрии и Турции.

Он отверг идею о том, что
причина последней эскала-

ции  напряженности между
Багдадом и Курдистан кроет-
ся в  личных отношениях
между ним и аль-Малики:
"Лично я не был причиной ни
одного кризиса. Я только
огласил проблемы, о которых
не говорилось и которые
даже не обсуждались за
закрытыми дверями. Я чув-
ствую, что у меня есть исто-
рическая ответственность в
отношении народа Кур -
дистана. Мы верили пустым
обещаниям в течение шести
лет. Настало время решать
насущные вопросы".

Президент также заявил,
что американские официаль-
ные лица заверили его, что
они хотят видеть демократи-
ческий федеративный еди-
ный Ирак и вновь подтверди-
ли свою приверженность
Курдистану: "США не против
изменений, которые могут
вписаться в рамки конститу-
ции Ирака".

Лидер Курдистана также
заявил, что иракское прави-
тельство пыталось отменить
его поездку в США или сде-
лать так, чтобы он не смог
встретиться с  высокопостав-
ленными должностными
лицами. Все же в США
Барзани встретился с прези-
дентом Бараком Обамой,
вице-президентом Джозефом
Байденом, высокопоставлен-
ными чиновниками и кон-
грессменами.

Комментируя дело беглого
вице-президента Ирака
Тарика аль-Хашеми, Барзани
заявил, что предложил
премьер-министру, президен-
ту и спикеру парламента
Ирака, а также бывшему
премьер-министру Айяд
Аллави встретиться, чтобы
найти решение данной про-
блемы.

Аллави в настоящее
время возглавляет парла-
ментский блок Иракия, в кото-
рый входит Хашеми.

Вице-президент, который в
настоящее время находится в
Турции, был в Кур дистане в
течение нескольких недель,
придав еще большую напря-
женность отношениям между
Баг да дом и Эрбилем.
Иракское правительство нас -

та ивает, чтобы он предстал
перед судом по обвинению в
терроризме.

"Я не приглашал Хашеми
приехать в Курдистан, это
сделал президент (Джалал
Талабани). Каждый действует
так, будто соблюдает закон,
но почему-то именно я обязан
одеть наручники на Хашеми и
передать его властям. Я не
буду этого делать. Это не моя
проблема... Он (Хашеми)
имеет право решать, хочет ли
он находиться в Курдистане
или нет. Мы не можем ни
помешать ему, ни изгнать
его", -  добавил Барзани.

В отличие от Барзани, пре-
зидент Ирака Джалал
Талабани, также курд, не про-
являет жёсткости в отноше-
нии аль-Малики и споров
между Багдадом и региональ-
ным правительством
Курдистана. Барзани отрица-
ет, что есть разногласия
между ним и Талабани, счи-
тая, что пост президента
Ирака не позволяет Тала бани
быть вполне откровенным.
Однако эти два курдских
лидера, по мнению президен-
та Курдистана, имеют одина-
ковые взгляды на конец сего-
дняшнего дня.

Барзани заявил, что, если
заменить аль-Малики, его
заместитель не сможет дей-
ствовать как бывший глава
правительства и сосредото-
чить власть в своих руках.
Барзани и ряд других ирак-
ских руководителей пред-
упредили, что аль-Малики
закладывает основу для
новой диктатуры.

В последние месяцы пре-
зидент Курдистана поднимал
вопрос о провозглашении
независимого курдского госу-
дарства, уверяя, что курды
имеют право на суверенитет,
когда они сочтут политиче-
ские условия подходящими.

Когда журналист спросил
Барзани, что случилось бы со
спорными  территориями в
случае объявления Кур дис -
таном независимости, прези-
дент ответил, что эти районы
будут включены в состав
курдского государства. Баг -
дад и Эрбиль претендуют на
богатую нефтью многонацио-
нальную провинцию Киркук и
другие территории в провин-
циях Дияла и Мосул.

Барзани добавил, что он
приложит максимум усилий,
чтобы решить споры с
Багдадом мирным путем, так
что Курдистану не придется
столкнуться с новой войной:
"Если же курдская кровь еще
раз будет пролита, то это не
будет сделано за федера-
лизм и конфедерацию. Она
будет пролита за независи-
мость Курдистана".

Лидер движения Садр 
прибыл в Эрбиль

Вчера во второй половине дня Муктада ас-Садр прибыл в
Эрбиль и был встречен президентом Курдистана Масудом
Барзани. Во время своей пресс-конференции, данной сразу
после посадки в аэропорту Эрбиля, Муктада ас-Садр заявил,
что после встречи с Малики в Иране, он хотел бы выслушать
требования курдов. Он подчеркнул, что интересы Ирака долж-
ны соответствовать не интересам партий, а интересам народа,
и интересы иракцев должны быть защищены от внешнего вме-
шательства.

Ас-Садр выступил за единство Ирака: "Мы должны усилить
Ирак… Иракская нефть принадлежит всем иракцам. И все про-
блемы должны решаться на основе диалога." Лидер движения
Садр так же заявил, что ключевые правительственные посты,
оставшиеся нераспределенными после формирования прави-
тельства, и перешедшие в ведение премьера Малики, должны
быть наконец, распределены. При этом он подчеркнул свою
приверженность 19 пунктам эрбильского договора.

Фуад Хуссейн – руководитель президентского аппарата
Курдистана назвал визит Муктады ас-Садра в Курдистан "исто-
рическим", а его встречи с Масудом Барзани и лидерами
Курдистана – значительными.

Делегация партии мира и
демократии (BDP) провела
переговоры и приняла уча-
стие в дискуссиях в городе
Сан-Франциско в рамках про-
граммы визита в США.

Первый визит делегация в
Сан-Франциско сделала в
Главное управление природ-
ных катастроф, которое в
знак солидарности действо-
вало совместно с муниципа-
литетом Вана в ходе двух
крупных землетрясений в
Ване в прошлом году. Член
парламента Вана от BDP,
Назми Гур, поблагодарил
Генерального директора
управления за сочувствие и
поддержку, оказанную им
людям Вана. 

По итогам визита, делега-
ция приняла участие в дис-
куссии в Стэнфордском уни-
верситете, которая разверну-
лась вокруг событий на
Ближнем Востоке и вопроса
новой конституции Турции в
контексте решения курдской
проблемы. 

Выступая на заседании,
сопредседатель BDP Гюльтан
Кишанак отметила, что про-
цесс создания новой консти-
туции, стал свидетелем дей-
ствий правительства, кото-
рые не отвечают ожиданиям
общества и обещаний, дан-
ных перед выборами АКП. 

Кишанак отметила, что

предложения BDP по новой
конституция основываются
на практике региональных
органов управления, распре-
делении авторитарной власти
местных органов управления
на основе децентрализации,
признании и конституционных
гарантиях для курдов и дру-
гих меньшинств в Турции, и
устранении всех препятствий
в изучении родного языка.
Тем не менее, даже предло-
жение о внесении поправок в
статьи является преступлени-
ем в соответствии с дей-
ствующей Конституцией,
добавила Кишанак. 

Отмечая, что последние
события в мире и на Ближнем
Востоке создали необрати-
мые преграды между народа-
ми, она подчеркнула, что
курдский народ не может
жить больше без статуса. 

Заседание закончилось
обсуждением региональных
изменений и отношений
между Турцией и США.

kurdistan.ru

Масуд Барзани: "Диктатура угрожает 
территориальной целостности Ирака"

Делегация БДП 
в Сан-Франциско
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Президент  Курдистана
заявил, что время работает
не в пользу центрального
правительства Ирака, все
еще не принявшего решения

о разделении власти, чтобы
прекратить политический кри-
зис. По его мнению, без
соглашения Ирак может
столкнуться с политическим

протестом и, возможно, отде-
лением северных курдских
территорий, что развеет
надежды  о единой, стабиль-
ной стране.

Президент региона напом-
нил, что терпение оппози-
ционных партий и иракских
курдов почти закончилось  из-
за отрешенности, вызванной
действиями  премьер-мини-
стра Нури аль-Малики и его
шиитского правительства.

Барзани не сказал, как
скоро премьер-министр
может быть отстранен от вла-
сти, сообщает сайт радио
"Свобода".

Вчера США призвали Те ге -
ран освободить курдского жур-
налиста и правозащитника
Мохаммада Седдигха Кабуд -
ван да и 90 других журналистов,
находящихся в иранских тюрь-
мах, сообщают международ-
ные СМИ. 

П р е с с - с е к р е т а р ь
Государственного департамен-
та США Виктория Нуланд
заявила, что Кубудванд, кото-
рый сообщал о "пытках в иран-
ских тюрьмах и нарушениях
прав человека против иранских
курдов" находится в заключе-

нии с 2007 года. 
Он был обвинен в "дей-

ствиях против национальной

безопасности и пропаганде
против государства" в 2008
году и приговорен к 11 годам
лишения свободы. 

Его семья сообщила, что в
тюрьме он перенес несколько
сердечных приступов. 

Кабудванд был главой пра-
возащитной организации
Курдистана и редактором газе-
ты "Payam-e Mardom" (Глас
Народа). Он был арестован в
2007 году и содержался в оди-
ночной камере тюрьмы "Эвин"
более шести месяцев. 

В 2009 году он был награж-
ден международной премией
"Hellman-Hammett" и ежегодной
британской премией прессы.
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Коалиция Правового государства
п р о т и в  в с т р е ч  в  Э р б и л е  

Коалиция Правового государства (SLC) заявила сегодня,
что проведение встреч, выходящих за пределы национальной
конференции, созванной президентом Джалялем Талабани,
будет "усложнять" политический процесс и приведет к нивели-
рованию усилий по урегулированию политических разногла-
сий. Президент Курдистана Масуд Барзани призвал к созыву
встречи в Эрбиле для политических лидеров 7 мая, чтобы
обсудить политический кризис. Лидер SLC Халид аль-Асади
сказал, что коалиция будет отвечать только на призывы пре-
зидента Джаляля Талабани, касающиеся подготовительного
комитета конференции или самой конференции. Член подго-
товительного комитета от Коалиции курдских блоков (КВС),
уполномоченный провести подготовку рабочих документов
конференции, сообщил, что Список Иракия  отказался присут-
ствовать на заседании. Асади, член подготовительного коми-
тета, добавил: "Документы о повестке дня конференции  будут
представлены подготовительным комитетом на согласование
с президентом, после чего тот назначит дату проведения кон-
ференции". 

Список Иракия под руководством бывшего премьер-мини-
стра Айяда Аллави объявил ранее, что не будет участвовать в
заседаниях подготовительных комитетов и в национальной
конференции, если премьер Нури аль-Малики не реализует
требования эрбильских  соглашений.

Ум е р л а  е щ е  о д н а  ж е р т в а  
химической бомбардировки

Рукайя Слеман, став-
шая одной из жертв
химической бомбарди-
ровки района Ба лисан,
умерла сегодня в
Эрбиле. 

Она умерла в дерев-
не Шейх Васан сегодня
рано утром после много-
летних страданий от
последствий химической
атаки, заявил Азиз Ху -
сейн, член ассоциации жертв химической ата ки на
Балисан. 16 апреля 1987 года иракские войска совершили
химическую бомбардировку курдских областей. 178 выжив-
ших после нападения, пострадали от ее последствий и
умерли с тех пор. 

Несмотря на усилия правительства в плане непрерыв-
ного лечения жертв, НПО считают, что эти усилия не
являются достаточными.

Курдский национальный
совет Сирии отправит делега-
цию в Вашингтон с официаль-
ным визитом по приглашению
внешнеполитического ведом-
ства США, сообщил предсе-
датель совета. Делегация
вылетает 6 мая, сказал
Абдул-Хаким Башар, который
возглавит группу.  Делегация
встретится с высокопостав-
ленными чиновниками США и
обсудит с ними текущую
ситуацию в Сирии и действия
президента Башара аль-
Асада. Башар заявил, что
администрация США поддер-
живает сирийский народ,
чтобы избавиться от нынеш-
него режима в Сирии. 

"В то же время мы просим
их [США] поддержать, в част-
ности, курдский вопрос, после

падения режима Асада и при-
знание прав курдов как нации
Сирии", сказал официальный
представитель курдов.
Курдский национальный совет
Сирии был основан в октябре
прошлого года, почти через
семь месяцев после обще-
ственных протестов против
режима Асада, разразивших-
ся по всей стране. Он призван
объединить курдские голоса в
достижении лучших прав для
курдского народа. 

Курды составляют вторую
по величине этническую груп-
пу в Сирии, но они не призна-
ны в качестве национально-
сти в стране.

Курдистан.Ру

Лидер иракских курдов уверен, что время для
достижения договоренностей с Багдадом уходит

Вашингтон требует от Тегерана
освободить курдского журналиста

Курдский национальный совет 
Сирии пригласили в Вашингтон 
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