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İSESCO-nun baş direktoru
Əbdüləziz bin Osman əl-Tüvey-
cri “Terrorçuluğun qarşısının
alınmasında əməkdaşlığın
gücləndirilməsi” mövzusunda
Beynəlxalq konfransın Bakıda
yüksək səviyyədə təşkil olun-
masına verdiyi dəstəyə görə
Prezident İlham Əliyevə min-
nətdarlığını ifadə etdi. Kon-
fransda 50 ölkəni və 20
beynəlxalq təşkilatı təmsil edən
nümayəndələrin iştirakının
önəmini vurğulayan Əbdüləziz
bin Osman əl-Tüveycri Azər-
baycanın bu cür beynəlxalq
tədbirlər keçirməkdə yaxşı
təcrübəsi olduğunu məmnun-
luqla qeyd etdi.  

Dövlət başçısı “Terrorçu-
luğun qarşısının alınmasında
əməkdaşlığın güclən dirilməsi”

mövzusunda Bakıda təşkil
edilən Beynəlxalq konfransa
olan böyük marağı yüksək

qiymətləndirdi. 
Prezident İlham Əliyev kon-

fransda müzakirə olunacaq
məsə lə lərin terrorçuluğun qar -
şı sı nın alınması istiqa mətində

birgə səylərin daha da artırıl-
ması işinə xidmət edəcəyinə
əminliyini bildirdi. Görüşdə

Azərbaycan ilə İSESCO arasın-
da əməkdaşlığın gələcəkdə
daha da genişləndirilməsi ilə
bağlı məsələlər ətrafında fikir
müba diləsi aparıldı.

Ölkələrimizin müvafiq qu -
rum ları arasında əməkdaşlığın
önəmini qeyd edən Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanda
“Mülki müdafiə və əhalinin
fəlakət riskinin qarşısının alın-
masına hazırlanması” möv -
zusunda keçirilən konfransı bu
əlaqələrin mühüm göstəri-
cilərindən biri kimi qiymətləndir-
di. Dövlətimizin başçısı ölkə -
lərimizdə fövqəladə hallarla
məşğul olan müvafiq qurum-
ların bir-birinə qarşılıqlı dəstək
vermələrinin vacibliyini vurğu-
ladı. Fövqəladə Hallar nazirlik-
lərinin təhlükələrin, fəlakətlərin
qarşısını alınması və onların
nəticələrinin aradan qaldırıl-
ması baxımından çox mühüm
vəzifəni yerinə yetirdiyini qeyd
edən Prezident İlham Əliyev
əhalini mümkün risklərin
qarşısının alınmasına hazırla-
mağın hər bir cəmiyyət üçün
mühüm amil olduğunu dedi.

Ölkəmizdə son bir neçə ildə

baş vermiş təbii fəlakətlərə,
daşqınlara və zəlzələlərə toxu-
nan dövlətimizin başçısı qeyd
etdi ki, daşqınlar zamanı 10
minlərlə insan evsiz-eşiksiz
qaldı, 100 min hektardan çox
ərazi sel suları altında qaldı.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
peşəkar fəaliyyəti sayəsində
həmin hadisələr zamanı sakin-
lər fəlakət zonasından köçü -
rüldü, operativ şəkildə müvəq -
qəti yaşayış məntəqələri salındı
və orada səhiyyə, iaşə və digər
xidmətlər təşkil olundu. Ən
başlıcası isə insan tələfatına yol
verilmədi. Azərbaycanın şimal
bölgələrində baş vermiş zəlzələ
zamanı 3 mindən çox evin,
çoxlu sayda məktəbi və digər
obyektlərin dağıldığını deyən
dövlətimizin başçısı fəlakətdən
dərhal sonra zəlzələ zonasında
genişmiqyaslı tikinti işlərinə
başlandığını və dağılmış bütün
evlərin, sosial obyektlərin dövlət
vəsaiti hesabına tikildiyini, bu

prosesin davam etdirildiyini
vurğuladı.

Təbii fəlakətlər zamanı ölkə -

lərin müvafiq qurumlarının əla -
qəli şəkildə işləmələrinin vacib-
liyini vurğulayan Prezident
İlham Əliyev bu cür hadisələr
zamanı Fövqəladə Hallar nazir-
liklərinin birgə fəaliyyət göstər-
mələrinin önəmini xüsusi qeyd
etdi.

Ölkəmizdə Fövqəladə Hallar

Nazirliyi yaradılarkən qarşıya
qoyulan məqsədin həm Azər-
baycanda baş verən fəlakətlərin
aradan qaldırılması, həm də
qonşu və dost ölkələrə yardım
göstərilməsindən ibarət oldu- -
ğunu vurğulayan dövlətimizin
başçısı son illər bir sıra ölkə -

lərdə baş vermiş fövqəladə
hadisələr zamanı xilasetmə,
bərpa və yardım işlərində Azər-
baycanın Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin yaxından iştirak
etdiyini diqqətə çatdırdı. Prezi-
dent İlham Əliyev bu konfransın
Azərbaycanda keçirilməsinin
tədbir iştirakçılarının ölkəmizlə

daha yaxından tanış olması
baxımından əhəmiyyətini də
qeyd etdi. Azərbaycan hökumə-
tinin dəvəti ilə ölkəmizə səfər
etmələrindən məmnunluğunu
ifadə edən Beynəlxalq Mülki
Müdafiə Təşkilatının baş katibi
Navaf əl-Sleybi yüksək qon-
aqpərvərliyə görə Prezident
İlham Əliyevə minnətdarlığını
bildirdi. O, ölkəmizdə gedən
sürətli inkişaf proseslərinin
şahidi olduqlarını dedi. Prezi-
dent İlham Əliyevin dəstəyi ilə
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ən
yaxşı modellərindən birinin
Azərbaycanda yaradıldığını
vurğulayan Navaf əl-Sleybi bu
təcrübədən istifadə etməyin
önəmini diqqətə çatdırdı. Azər-
baycanın Beynəlxalq Mülki
Müdafiə Təşkilatı ilə fəal əmək-
daşlıq etdiyini deyən qonaq
Qəbələdə yüksək səviyyədə
təşkil olunmuş konfransı əmək-
daşlığın perspektivlərini müza-
kirə etmək baxımından yaxşı
fürsət yaratdığını dedi.

Sonda Navaf əl-Sleybi
dövlətimizin başçısına Beynəlx-
alq Mülki Müdafiə Təşkilatının
xatirə hədiyyəsini təqdim etdi. 

Görüşdə Azərbaycan ilə
Böyük Britaniya arasında
ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif

sahələrdə inkişafından məm-
nunluq ifadə olundu, enerji
sahəsində əməkdaşlığın önəmi
qeyd olundu, bp-nin Azərbay-
candakı uzunmüddətli uğurlu
fəaliyyəti vurğulanaraq, neft-qaz
sənayesində yaradılan şəffaflıq

yüksək qiymətləndirildi.
Görüşdə, həmçinin Azərbaycan
ilə Avropa İttifaqı arasında

əlaqələrin inkişaf perspektivləri,
ölkələrimizin Avratlantik struk-
turlarda təhlükəsizlik sahəsində
səmərəli əməkdaşlığı və qar -
şılıqlı maraq doğuran digər
məsələlər ətrafında fikir müba -
diləsi aparıldı.

Ölkələrimiz arasında güclü siyasi
əlaqələrin mövcud olduğunu vurğu-
layan dövlətimizin başçısı Azərbay-
can ilə Rumıniya arasında ikitərəfli
dostluq və strateji tərəfdaşlıq
əlaqələrinin bütün sahələrdə bun-
dan sonra da genişlənəcəyinə əmin-
liyini ifadə etdi.

Münasibətlərimizin daha da
möhkəmləndirilməsində parlament -
lərarası əməkdaşlığın əhəmiy yətini
vurğulayan Prezident İlham Əliyev
ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində bir-birinə dəstək ver-
mələrinin önəmini qeyd etdi. Azər-
baycan xalqının rumın xalqına
böyük hörmətlə yanaşdığını deyən
dövlət başçısı müxtəlif məsələlərlə
bağlı Rumıniyanın ölkəmizə gös -
tərdiyi dəstəyə görə təşəkkür etdi.
Prezident İlham Əliyev Rumıniya
Deputatlar Palatasının sədri Valeriu
Zqoneanın Azərbaycana səfərinin
uğurlu olacağına əminliyini bildirdi.

Rumıniya Deputatlar palatasının
sədri Valeriu Zqonea ölkələrimiz
arasında strateji tərəfdaşlıq haqqın-
da sənəd imzalandıqdan sonra
dostluq əlaqələrimizin çox yaxşı

səviyyədə olduğunu vurğuladı.
Azərbaycan ilə Rumıniya arasında
siyasi, iqtisadi, mədəni və digər

sahələrdə əlaqələrin inkişafının
razılıq doğurduğunu deyən qonaq
bu əlaqələrin genişləndirilməsində
parlamentlərarası əməkdaşlığın
əhəmiyyətini qeyd etdi.

Görüşdə Azərbaycan ilə
Rumıniya arasında enerji sahəsində
əməkdaşlıq, investisiya qoyuluşu,

Avropa strukturları və eləcə də
beynəlxalq regional təşkilatlar
çərçivəsində əməkdaşlıqla bağlı
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparıldı.

Dövlət başçısı Novruzun gəlişi münasibəilə
soydaşla rımıza xoş arzularını çatdırıb 

Prezident İlham Əliyev “Twitter” sosial şəbəkəsində-
ki rəsmi mikroblo-
qunda Azərbay-
can xalqını Nov -
ruz bayramı mü -
nasibətilə təbrik
edib. 

Dövlət başçısı
bahar bayramı
kimi dəyərlən di ri -
lən Nov ruzun gə -
lişi münasibəilə
soy  daşları mıza
xoş arzularını
çatdırıb: “Sizi
Nov ruz bayramı

münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə can -
sağlığı, səadət və gələcək işlərinizdə yeni-yeni uğurlar
arzulayıram. Azərbaycançılıq məf ku rəsi ətrafında milli
həmrəylik duyğusu ilə sıx birləşən və ölkəmizin hüdud-
larından kənarda bayramı bizimlə birgə qarşılayan soy-
daşlarımıza salamlarımı yetirirəm. 

Qoy, bu bayram hər ailəyə bol ruzi-bərəkət və xoş
ovqat gətirsin!”.

Prezident İlham Əliyev İSESCO-nun baş direktoru
Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycrini qəbul etmişdir

Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın 
Xarici və İttifaq məsələləri üzrə Ofisi katibinin
daimi müavini və diplomatik xidmətin rəhbəri 
S a y m o n  F r e y z e r i n  b a ş ç ı l ı q  e t d i y i  
n ü m a y ə n d ə  h e y ə t i n i  q ə b u l  e t m i ş d i r

İlham Əliyev Beynəlxalq konfransın 
i ş t i r akç ı l a r ın ı  qəbu l  e tm işd i r

Prezident İlham Əliyev “Twitter”də
Azərbaycan xalqını təbrik edib

İlham Əliyev Rumıniya Deputatlar Palatası sədrinin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir
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Suriyada daxili münaqişənin başlan-
masından 2 il ötür. Ölkədə Suriyada vətən-
daş qarşıdurması 2011-ci il martın 15-də
Dəraa şəhərində divarlara Bəşər Əsəd reji-
mi əleyhinə şüarlar yazan 15 nəfərin həbsi
ilə başlayıb. Buna qarşı martın 15-ni “etiraz
günü” elan edən müxalif qüvvələr küçəyə
çıxaraq davamlı aksiyalara başlayıb.

Vətəndaş müharibəsinin əsas baiskarı
Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına

görə, daxili qarşıdurmanın, vətəndaş
müharibəsinin davam etdiyi 2 il ərzində
Suriyada ən azı 70 min nəfər həlak olub,
1,1 milyondan artıq insan ölkəni tərk
edərək qonşu Livan, İraq, Türkiyə, İor-
daniya və digər ölkələrə sığınıb. Silahlı
münaqişə nəticəsində ölkədə təxminən 3
milyon binanın dağıldığı bildirilir.

Politoloq Zərdüşt Əlizadə hesab edir ki,
Suriyadakı vətəndaş müharibəsinin əsas
baiskarı ölkənin diktator rejimidir, Əsəd
ailəsidir:

“Əvvəl ata Əsəd, daha sonra oğul Əsəd
ölkədə diktator rejimi qurublar, ölkəni anti-
demokratik üsullarla idarə edirlər, insan-
ların əsas hüquq və azadlıqlarını boğurlar.
Vəziyyətdən çıxış üçün iki yol var idi.
Onlardan birincisi dinc, siyasi mübarizə
yolu idi. Hansısa böyük qarşıdurmalardan
sonra Bəşər Əsəd birinci yolu seçməyə
başladı. O bildirdi ki, demokratik parlament
seçkiləri keçirməyə hazırdır. Amma artıq
müxalifət silaha əl atmışdı və danışıqlar-
dan imtina etdi. Qərb də tələb qoydu ki,
Bəşər Əsəd getməlidir. Bu isə beynəlxalq
hüquq pozuntusudur. Çünki hər hansı bir
ölkənin daxili məsələsi onun xalqının rəyi
ilə müəyyənləşir, hakimiyyət dəyişikliyi
xarici ölkələrin prezidentləri, baş nazirlərin
istəyi ilə olmur”.

Bəşər Əsəd niyə geri çəkilmir?
“Ərəb  baharı”nın baş verdiyi ilk

ölkələrdən olan Liviya diktatoru Müəmmər
Qəzzafinin taleyini barədə yenidən danış-
mağa ehtiyac yoxdur. Üsyançılar onun
“xahiş edirəm, məni öldürməyin”
çağırışlarına da məhəl qoymadılar, onun
42 illik diktator olmasına əhəmiyyət ver-
mədilər. İnqilabın baş verdiyi digər ölkə
olan Misirin prezidenti Hüsnü Mübarək heç
müqavimət göstərməmişdi, amma onu da
“sağ ol” deyərək yola salmadılar, həbsə

atdılar. Z. Əlizadə də hesab edir ki, B.
Əsədin sonadək vuruşmaq istəyinin səbəbi
də məhz ərəb diktatorların yaşadıqlarıdır:

“Bəşər Əsəd Qəzzafinin, Mübarəkin
başına gələnlərdən sonra nəticə çıxardı ki,
əgər o, geri çəkilsə, özünü də, ailəsini də
məhv edə, didərgin sala, mühakimə edə
bilərlər”.  

Qərb yanıldımı?
Liviya lideri Qəzzafi müqavimət

göstərsə də, Qərbin irimiqyaslı hücumları
nəticəsində uzunmüddətli duruş gətirə

bilmədi. Misir və Tunis rejimləri isə heç
müqavimət göstərmədilər. Liviyadan fərqli
olaraq Suriyaya açıq şəkildə xarici hərbi
müdaxilə olmasa da, Qərb müxalifətə
göstərdiyi yardımlarla Dəməşq rejimini
devirəcəyinə ümid edirdi.

Z.Əlizadə də bu qənaətdədir ki, Qərb
bu məsələdə yanıldı:

“Qərb elə hesab edirdi ki, Əsəd rejimini
asanlıqla devirəcək. Amma prosesin
gedişatı göstərdi ki, bu rejimin Suriya
xalqının içərisində möhkəm dayaqları var.
Məmur kütləsi, təhlükəsizlik orqanları,
ordu, dini və milli azlıqlar rejimin tərəfdar-
larıdır.  Sünnilərin bir hissəsi də ifrat
dinçilərin hakimiyyətə gəlməsini istəmir.
Təxminən bir illik dəstəkdən sonra Qərb də
gördü ki, onun dəstəklədiyi silahlı
qüvvələrin bir çoxu vəhhabilərdir, “Əl-

Qaidə” və digər terrorçu təşkilatların
üzvləridır. Amma yenə də onlara siyasi
dəstəyini əsirgəmədi. Buna baxmayaraq,
nə üsyançılar, nə də Əsəd qalib gələ bilir.
ABŞ Suriya məsələsinə hərbi müdaxilədən
çəkinir, amma müxalifətə maliyyə dəstəyini
davam etdirir. Fransa, Böyük Britaniya,
Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyə açıq
şəkildə müxalifəti dəstəkləyir.  Çoxları da
hesab edir ki, müxalifət qalib gəlsə belə
Suriya bir dövlət kimi qalmaya bilər.
Suriyanı bir dövlət kimi saxlayan

çərçivələrdən biri də avtoritar Əsəd
rejimidir. Müxalifətin özü də vahid deyil.
Onun içərisində barışmaz, barışan, mötədil
və ifratçı qüvvələr var. Bu baxımdan müx-
alifətin hansısa qərar çıxarması çətindir.
Müxalifət çox rəngarəngdir və Suriyada
gedən proseslər aşağıdakı kimi sadalana
bilər: Birincisi, ölkə dağılır, sadə insanlar
olmazın əzablara düçar olur, böyük qaçqın
ordusu yaranıb, ikincisi, tərəflərin heç biri
mütləq üstünlüyə malik deyil. İndiki situ-
asiyada qalib gələcək, məğlub olacaq
tərəfin kimliyi də bəlli deyil. 

Döyüş meydanında kim qalib gələcək,
qalib gələn hansı əmrlər verəcək, xalqa
hansı yeni məhdudiyyətlər qoyulacaq, heç
nə məlum deyil”. 

Politoloq bildirib ki, Suriyadakı hadis-
ələrin əsas səbəblərindən biri də ərəb

ölkələrinin bu ölkədən keçərək Aralıq
dənizinə neft çıxarmaq istəyidir: “İstəyirlər
ki, Fars körfəzindən asılı olmasınlar, təh-
lükəsiz bir şəkildə neftini Aralıq dənizinə
çıxarsınlar. Bu da yalnız Suriya vasitəsilə
ola bilər. Suriyanı sındırmaq istəyi də
bununla bağlıdır. Bu ABŞ-ın maraqlarına
da cavab verir ki, İranın və Fars körfəzinin
əhəmiyyətini azaltsınlar”.

“Kürd amili yavaş-yavaş 
İsrail amilini üstələyir”

Bir neçə gün bundan əvvəl Suriyanın
önəmli neft bölgəsi olan Tirbəsiyə mahalın-
da yerləşən neft quyularının PKK-nın əlinə
keçdiyi xəbəri yayılmışdı. Bildirilirdi ki, bir
həftədir PKK-nın Suriya qolu PYD-nin
nəzarəti altında olan Diyari Topa kəndində-
ki neft quyularını qoruyan Suriya əsgərləri
dünəndən etibarən geri çəkilmək
məcburiyyətində qalıb. Beləliklə də,
Qamışlı şəhərinə bağlı Tirbəsiyə mahalının
çöllük əraziləri PKK-nın əlinə keçib. Bu
bölgə Əsəd rejimi üçün ən çox önəm kəsb
edən bölgələrdən biridir. Buradakı neftlə
zəngin quyulardan çıxarılan neft, Suriyanın
Homs və Banyas şəhərlərinə göndərilirdi.

Xatıqladaq ki, PKK peşmərgələri daha
öncə də Suriyanın şimalında yerləşən və
ölkənin ən önəmli neft bölgəsi olan Rume-
landa da neft yataqlarını ələ keçirmişdi.
Z.Əlizadə kürdlərin Suriya mü naqişəsində
müəyyən mənada qazan dığını bildirib:
“Vətəndaş kimi itirdilər, öldürülən də,
qaçqın olanı da oldu. Amma kürd amilinin
çəkisi əhəmiyyətli dərəcədə artdı. Onlar
kürd lərin yaşadıqları rayonlara nəzarət
edirlər, özlərinin yerli ida rəçliyini həyata
keçirirlər. Hökumət onların fəaliyyətinə
müdaxilə etmir, çünki kürd kartından
Türkiyəyə qarşı istifadə etmək istəyir. 

İraqda demək olar ki, müstəqil olan
kürd muxtariyyəti var, Suriyada da belə bir
idarəçilik tədricən yaranır. Bu Suriyanın
bütövlüyünə gələcəkdə təhlükə törətsə
belə, hələlik bu mərhələdə Dəməşq kürd
amili ilə Ərdoğanı hədələyirlər. Kürd amili
yavaş-yavaş Yaxın Şərqdə bəlkə İsrail
amilini üstələyə biləcək ciddi bir oyun amil-
inə çevrilir”. 

Son günlər Azərbaycan mediasının
gündəmini tutan məsələlərdən biri də
gələn ay fəaliyyətə başlayacaq İrəvan-Van
aviareysidir. Xəbər verildiyi ki, Borajet avi-
aşirkəti aprelin 4-dən başlayaraq Van-İrə-
van uçuşlarına başlayacaq.  Birbaşa
uçuşlar həftədə 2 gün olmaqla 68-70
sərnişin tutumlu təyyarələr vasitəsilə həya-
ta keçiriləcək.

Rəsmi Bakı isə İrəvan-Van aviareysi ilə
bağlı mövqeyini açıqlayıb. Prezident
Administrasiyasının İctimai-siyasi məsə -
lələr şöbəsinin müdiri Əli Həsənov jurnal-
istlərə açıqlamasında Azərbaycan işğalçı
rejimlə - Ermənistanın bugünkü
hakimiyyəti ilə hər hansı təmasa qısqan-
clıqla yanaşdığını bildirib. Administrasiya
rəsmisi Van ilə İrəvan arasında aviareysi
dolayısı ilə də olsa, işğalçı rejimə,
Ermənistanın rəsmi dairələrinə verilən
dəstək kimi dəyərləndirdiklərini dilə gətirib.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri İsmayıl
Alper Coşqun bildirib ki, sözügedən reysin
açılmasını Türkiyənin Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı mövqeyində dəyişiklik
kimi qiymət ləndirmək düzgün deyil və bu
uçuşların özəl şirkət tərəfindən həyata
keçiriləcək.

Türkiyə səfirinin bu cür rahat danış-
masına baxmayaraq, narahatlıq üçün
kifayət qədər əsas var. Türkiyə-Ermənistan
sərhədi açılmasa da iqtisadi əlaqələrin
gündən-günə inkişafı daha çox
Ermənistana qazandırır. Məlumdur ki,
ermənilər Gürcüstan vasitəsilə qardaş
ölkəyə rahat şəkildə gedə bilirlər. Eyni

zamanda türkiyəli iş adamları Gürcüstan
vasitəsilə rahat şəkildə yük avtomobillərini
Ermənistana daxil edə bilirlər. Bu marşrut-
da heç bir maneənin mövcud olmaması,
onlara daha çox əl-qol açmağa imkan verir. 

Və əslində sərhəd məsələsinin gün -
dəm də qalması simvolikdir. İl ərzində
Türkiyədən Bakıya 19 min yük avtomobili
gəldiyi halda, İrəvana 14 min yük avtomo-
bili gedir. Ərazinin və əhalinin nisbətini
nəzərə alsaq Ermə nistana daha çox mal
göndəril diyinin şahidi olarıq. Ermənilərin
özləri də bu faktı etiraf edirlər. Son
məlumatlara görə, Türkiyənin təxminən 60
min erməni əsilli vətəndaşı var. Bundan
əlavə təxminən 100 min Ermənistan vətən-
daşı qeyri-qanuni olaraq Türkiyədə işçi
olaraq çalışır. Baxmayaraq ki, Türkiyə baş
naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan bir neçə il
bundan əvvəl onların sayının 70 min
olduğunu söyləmişdi. Baş nazir hətta
onları ölkədən çıxaracağı ilə hədələmişdi.

Bu bəyanat isə Ermənistanda ciddi həyə-
can doğurmuşdu. Təbii ki, 100 min
erməninin Türkiyədə işlə təmin olunması
Ermənistanda baş alıb gedən işsizliyin
müəyyən dərəcədə həlli deməkdir, onlar
ölkələrinə xeyli pul göndərirlər.  Məsələni
Publika. Az-a şərh edən millət vəkili Zahid
Oruc deyib ki, Türkiyə-Ermənistan arasın-
dakı əlaqələr sərhəd rejiminin sərtliyini
azaldır, bir sıra hallarda ermənilər üçün
əlavə nəfəslik rolunu oynayır: “Van-İrəvan
hava reysinə qədər Türkiyə-Ermənistan
arasındakı hava əlaqələri mövcud idi, indi
onları yeni xətlərlə zənginləşdirirlər. Bütün
bunlar olmasaydı Ermənistanın beynəlxalq
miqyasda hər iki dövlətin əleyhinə sərtliyi
bu formada olmazdı. Başqa tərəfdən
kimsə düşünürdü ki, ermənilərin iqtisadi
izolyasiyadan çıxarılması, ümumən xalqı
yumşaldacaq. Bəlkə də dünyanın müxtəlif
məkanlarında hansısa xalqlar arasındakı
münasibətlərdə bu cür iqtisadi stimul-
laşdırıcı tədbirlər belə effekt verə bilər.
Amma ermənilər çox unikal xalqdır. Bu
onların praktikasında alınmayacaq.
Turkiyədən iritutumlu maşınların
Ermənistana müxtəlif mallar daşıması, o
cümlədən Türkiyədə yüz minə qədər
erməninin işləyərək ölkələrinə böyük miq-
darda vəsait göndərməsi sübut edir ki,
Türkiyə tərəfi tətbiq etdiyi sanksiya reji-
minin bütün hüquqi parametrlərini
müəyyənləşdirməyib”.

Z. Oruc Türkiyənin Azərbaycandakı
səfirinin məsələ ilə bağlı açıqlamasına da
münasibət bildirib: “Səfir qeyd edir ki, reys
müstəqil bir şirkət tərəfindən reallaşdırıla-
caq və Türkiyənin Ermənistana münasibəti
birmənalı olaraq dəyişilməz qalır. Halbuki

ABŞ İrana, Şimali Koreyaya yönəltdityi
sanksiyalar çərçivəsində bütün kommer-
siya şirkətlərinə, dövlət təsisatlarına hər
cür əlaqələri qadağan edən modeli
müəyyənləşdirib. Azərbaycan və Türkiyə
arasında belə bir sənədlər mövcud olsun
ki, həmin sənədlərdə Ermənistanla
əlaqələrin çərçivəsi müəyyənləşsin. Bu
sənəd ona görə lazımdır ki, bu gün Van-
İrəvan reysinin bütün komponentlər üzrə
Türkiyə və Azərbaycan əleyhinə olmasını
sübut etmək məcburiyyətində qalmayaq”.

Millət vəkili hesab edir ki, Türkiyə
hökumətinin də bu məsələdə susqunluğu
onların sanki buna razılaşdığını göstərir:

“İddia etmirik ki, həftədə iki dəfə həyata
keçirilən uçuşlar Ermənistanı iqtisadi prob-
lemlərdən xilas edəcək. İş ondadır ki, ümu-
miyyətlə, Azərbaycan və Türkiyənin vahid bir
müstəvidə hərə kətliliyi hansısa nöqtələrdən
əngəllənir. İkincisi isə, Van erməni ide-
ologiyası üçün xüsusi bir simvoldur. Erməni-
standa da sanki hava məkanı üzərində bir
strategiyanı sübuta yetirirlər. Böyük Atatürk
vax tilə deyirdi ki, gələcək göylərdədir. Diqqət
edin, Xocalı hava limanı məsələsinə. Müx-
təlif qurumları işə qoşaraq Van-İrəvan
reysinə razılıq alması da göstərir ki,
ermənilərin bu amillə Azərbaycan və Türkiyə
münasibətlərinə xələl gətirəcəyini düşün-
məsi inkaredil məzdir. Unutmayaq ki, bundan
sonra daha böyük şəhərlərə eyni xarakterli
uçuşların reallaşdırılacağı barədə niyyət pro-
tokolları var. Həmin şirkətlərin böyük bir
hissəsi Azərbaycanda da çalışırlar. Ona
görə də çox kiçik pulların qazanması naminə
çox böyük siyasi- iqtisadi və mənəvi itkilərə
getmək olmaz ".

Ömər Əmirov

Yanılan Qərb və çəkisini artıran kürd amili

“Ermənistanla əlaqə quran türk şirkətlərinin 
ç o x u  A z ə r b a y c a n d a  d a  ç a l ı ş ı r "
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Qardaş Türkiyədə ana müx-
alifət sayılan CHP-dən olan bir
qrup millət vəkilinin Suriyaya
gedərək Bəşər Əsədlə
görüşməsi hakim partiya
tərəfindən sərt qarşılanıb. Belə
ki, baş nazir Rəcəb Tayyib
Ərdoğan Suriyaya gedərək
Bəşər Əsədlə görüşən CHP mil-
lət vəkillərini tənqid edib: "Bu
ölkənin ana müxalifət par-
tiyasının lideri millət vəkillərini
bu diktatorla, bu zalımla görüşə
niyə göndərir? Yeri gələndə
bizim ölkəmizə hücum edən bir
rejimdən danışırıq. Əsəd bildiyi-
ni etsin. 

Bizim abdəstimizdən də,
namazımızdan da şübhəmiz
yoxdur. Suriyadakı rejimin
zülmündən qaçanlara qapımız
açıqdır. Hər cür dəstəyi ver-
məyə davam edəcəyik". Qeyd
edək ki, CHP-çi deputatlar
Həsən Akgöl, Mövlud Dudu və
Şəfəq Pavey Əsədlə görüşüb. 

CHP isə bəyan edib ki,
Əsədlə görüşməkdə heç bir
problem yoxdur, problem ter-
rorçu ilə görüşmək, türk əsgər-
lərini həbsə atmaqdır ki, bunu
da AKP edir. CHP lideri Kamal
Kılıçdaroğlu Çankaya
Bələdiyyəsi tərəfindən məhbus
millət vəkili Mustafa Balbayın
şərəfinə Müasir Sənətlər
Mərkəzində keçirilən yığıncaq-
da iştirakı zamanı bununla bağlı
bildirib: "Bir millət vəkilinin həbs
edilməsi demokratiya üçün

eyibdir. �urnalistlər, xaricdən
gələnlər tez-tez hörmətli Rəcəb
Tayyib Ərdoğandan "Bu jurnal-
istlər niyə məhbusdur?" deyə

soruşur. O da "Əfəndim, onların
bir-iki nəfəri jurnalistdir, qalan-
ları isə terrorçudur" cavabını
verir. Baş qərargah rəisi, qüvvə
komandirləri, generallar,
yazıçılar, jurnalistlər, rektor, uni-
versitet tələbələri, hamısı ter-
rorçudur. Yəni hökumət və ona
başçılıq edən R.T.Ərdoğanın
gözündə onlar terrorçudur.
Salam, terrorçu yoldaşlar". 

Xatırladaq ki, PKK ilə dialo-
qa görə Ərdoğan iqtidarı ölkə
müxalifəti tərəfindən sərt forma-
da tənqid olunur. Milliyyətçi
Hərəkat Partiyasının lideri
Dövlət Baxçalı bildirir ki, hakim

partiyanın həyasızca PKK rəh-
bəri ilə görüşməsi Türkiyənin
xaos içərisində çırpındığını
göstərir: "İmralı canisini

azadlığa buraxmaq istəyən
xainlər yaman çalışır". Öcalanın
AKP-ni barmağına doladığını,
öz istəklərini həyata keçirmək
üçün əlindən gələni əsirgə -
mədiyini deyən Baxçalı bildirib:
"Baş nazir İmralı canisilə nə
danışır, nəyi müzakirə edir?
Hökumət rəsmən Türkiyəni qur-
ban verir. Hadisələrin axını
Öcalan və Ərdoğanın siam əki-
zləri olduğunu göstərir. İmralı
canisi ilə dialoqa gedən, əmək-
daşlıq edən birindən bundan
artıq heç nə gözləmək olmaz.
Görəsən Ərdoğan tarix
qarşısında bu gün canilərlə bir

masada oturduğuna görə necə
cavab verəcək". 

Onu da bildirək ki, Ankara-
İmralı-Qəndil üçbucağında

hazır lanmaqda olan "Yol
Xəritəsi"nə görə, PKK-nın rəh-
bərliyində ən yüksək səviyyədə
yer tutan şəxslər Qəndili tərk
edərək Avropa ölkələrindən
birinin paytaxtına yerləşməlidir.
PKK-nın rəhbərliyində yer alan
digər şəxslərə Türkiyəyə dönə -
rək siyasətlə məşğul olmağa
şərait yaradılacaq. Üçüncü
mərhələdə isə qəbul edilən
qərarların həyata keç məsi üçün
Müşahidə Qrupu yaradılacaq.
Müşahidə Qrupunda hakim
AKP, o cümlədən müxalifətdəki
CHP, MHP və BDP üzvlərinin
yer alması nəzərdə tutulur.

Müşahidə Qrupu Türkiyədəki
PKK silahlı terrorçularının
ölkəni tərk etməsini müşahidə
edəcək, ölkəni tərk edən ter-
rorçu qruplara ordunun hücum
etməsinə yol verilməyəcək. 

Paralel olaraq, may ayına
qədər Türkiyə Konstitusiyasın-
da və qanunlarında sürətli dəy-
işikliklər ediləcək. Böyük əfv
barədə qərar verilməyəcək,
amma cəzasının əsas hissəsini
çəkən PKK üzvləri sərbəst
buraxılacaq. 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan özü
isə bəyan edib ki, atılan addım-
larla terror problemi Türkiyənin
gündəmindən çıxacaq. Türki -
yədə yaranan problemlərin,
çətinliklərin mühüm bir hissə -
sinin bu vaxtadək həyata keçir-
ilən ayrıseçkilik siyasətinin
nəticəsi olduğunu vurğulayan
baş nazir buna etirazını
bildirib":İnsanlarımızı bir-birin -
dən ayırıb türk, kürd, laz,
çərkəz, gürcü, boşnak, alban,
yunan deyiblər. Belə ayrıseçki-
lik milləti küsdürüb, vətəndaşla
dövlət arasındakı etibarı
zədələyib, maneələr yaradıb.
Bunlar dağıtmağı, maneə yarat-
mağı çox yaxşı bilirlər. Nə
edirlərsə etsinlər, millətimizlə
birgə terror məsələsini Tür -
kiyənin gündəmindən çıxara -
cağıq. Sizlərdən xüsusilə xahi -
şim budur ki, birliyimizi pozmaq
istəyənlərə fürsət verməyin". 

Tahir TAĞIYEV

Martın 14-də Ermənistanın
paytaxtı İrəvanda aprelin 3-də
açılacaq İrəvan-Van-İrəvan bir-
başa aviareysin təqdimatı
keçirilib. APA-nın “News.am”a
istinadən verdiyi xəbərə görə,
təqdimat mərasimində çıxış
edən Ermənistanın Sahibkarlar

İttifaqının sədri Arsen Kazaryan
bəyan edib ki, İrəvan-Van
aviareysi Ermənistanla Türkiyə
arasında işgüzar əlaqələrin və
regionda turizmin inkişafına
yardım edəcək.   

Qeyd olunub ki, İrəvan-Van-
İrəvan birbaşa aviareyslər
aprelin 3-dən başlayaraq
həftədə iki dəfə həyata keçir-
iləcək. Biletin qiyməti 250 dollar
məbləğində müəyyən olunub.
Qeyd olunur ki, birinci ay 20
faiz endirim tətbiq olunacaq -
yəni, biletin qiyməti 200 dollar
təşkil edəcək. Bundan başqa,
optimal qiymətlərlə üç, dörd və
yeddi günlük turpaketlər tətbiq
olunacaq.

Qeyd edək ki, İrəvan-Van
aviareysinin Ermənistan

tərəfindən təşkilatçısı “Nareka-
vank tur” şirkəti, Türkiyə
tərəfindən isə - “Boracet” şirkə-
tidir. Reyslər  Avropa istehsalı
olan “ATR 72-500” təyyarələri
ilə həyata keçiriləcək. Uçuşun
müddəti 40 dəqiqə təşkil edir. 

“Azərbaycan dəfələrlə
bəyan edib və yenə də
bəyan edir ki, işğalçı
Ermənistan dövləti və
Dağlıq Qarabağdakı
separatçı rejimlə hər
hansı təmasa həs-
saslıqla yanaşırıq.
Xüsusilə də bu təmas
bizim dost dövlətlər
tərəfindən olduqda”.
APA-nın xəbərinə
görə, bunu Azərbay-
can Prezident Admin-

istrasiyasının ictimai-siyasi
şöbəsinin müdiri Əli Həsənov
Van-İrəvan aviareysinin açıl-
masına münasibət bildirərkən
deyib. Onun sözlərinə görə,
rəsmi Bakı bu cür təmaslara
işğalçı ölkəyə dəstək və onun
gücləndirilməsi kimi yanaşır:
“Bu dəstək isə işğal faktını
uzadır. Bunu Azərbaycanla
strateji maraqları üst-üstə
düşən dövlətlər reallaşdırdıq-
da, buna ikiqat qısqanclıqla
yanaşırıq. Bu, tək bizim deyil,
eyni zamanda Türkiyə icti-
maiyyətinin də münasibətidir.
Van-İrəvan aviareysinin açıl-
masını Ermənistandakı işğalçı
rejimə hansısa formada ver-
ilmiş rəsmi dəstək kimi
qiymətləndiririk”.

AvestaKurd - Li Zanîngeha
Bîlgî, bi minasebeta weşana
sedsaliya Kovara Rojî Kurd kon-
feransek tê lidarxistin. Konfer-
ansa bi navê "Çapemeniya Kurd

a Osmanî", di 16ê Adara 2013
an de wê pêk bê. 

Tam sed sal berê, di heyama
dawî a Osmanî de, kovara bi
navê Rojî Kurd dest bi weşana
xwe kir. Rojî Kurd di dîroka
çapemeniya Kurd de cihekî xwe
yê gran heye. 

Bi minasebeta sedsaliya
weşana kovara Rojî Kurd, li

Zanîngeha Bîlgî konferansek tê
lidarxistin. Konferans di 16ê
Adara 2013 an de, bi navê
"çapemeniya Kurd a Osmanî"
wê pêk were. Konferans, ji aliyê

Koma Xebatên Kurdolojiyê û
Beşa Dîrokê a Zanîngeha Bîlgî
ve tê organîzekirin. Li derveyî
Tirkiyê jî akademîsyon û lêkolîn-
er wê beşdarî konferansê bibin. 

Konferans, 16ê Adarê roja
şemiyê, seet di navbera 09:30 û
17:30 an de, di 3 rûniştinan wê
pêk bê. 

Di rûniştina yekem de,

Serokê Damezrîner yê Beşa
Dîrokê a Zanîngeha Stenbolê
Prof.Dr.Mete Tuncay wê moder-
atoriyê bike. Di vê rûniştinê de
Prof.Dr.Hamît Bozarslan
(EHESS, Frensa), Doç.Dr.
Bulend Bilmez (Zanîngeha
Bîlgî), lêkolîner M.Malmîsanij û ji
Herêma Kurdistana Federel
lêkolîner  Abdulla M.Zangana
wê teblîxên xwe pêşkêş bikin. 

Rûniştina duyem a piştî
nîvro, bi moderatoriya ji Koma
Xebatên Kurdolojiyê Serhat
Bozkurt wê bê kirin. Di vê rûnişt-
inê de Tahîr Baykuşak (Koma
Xebatên Kurdolojiyê) wê teblîxa
xwe a di mijara kovara Rojî Kurd
de (dîroka weşanê, nivîskar û
zimanê kovarê) pêşkêş bike.

Di rûniştina dawiyê de, mod-
erator Yener Koç (Koma
Xebatên Kurdolojiyê) e. Di vê
rûniştinê de Ronayî Onen
(Zanangeha Bîlgî), lêkolîner
Namik Kemal Dinç û Gulseren
Duman, ji Koma Xebatên Kur-
dolojiyê Ayhan Işik wê teblîxên
xwe pêşkêş bikin. 

Türkiyənin Ərzurum
və Kocaeli şəhərlərində
Novruz bayramı şənlik-
ləri toqquşmalarla mü -
şayiət olunub. Ərzu-
rumda "Barış və De -
mok ratiya Partiyası" tə -
rə findən təşkil edilən
Novruz şənliyinin keçir-
ildiyi əraziyə girmək
istəyən bir qrupla polis

arasında toqquşma
baş verib. 

Polis etiraz aksiyası
keçirmək istə yən izdi-
hamı dağıdıb, təhlükə-
sizlik tədbirləri güc -
ləndirilib. Kocaeli şə -
hərində isə Novruz
bay ramını qeyd etmək
istəyən bir qrupla baş -
qa bir qrup arasında

toqquşma olub. Təh-
lükəsizlik qüv vələri tə -
rəf ləri ayırmaqda çətin-

lik çəkib. Xeyli sayda
ada mın saxlanıldığı bil -
dirilir.

AKP Öcalanın, CHP Bəşərin yanına gedir
PKK Türkiyədə daha böyük siyasi gərginlik başladır

Bakıdan Türkiyəyə sərt ittiham
Əli Həsənov: İrəvan-Van aviareysinin açılmasını 
işğalçı rejimə rəsmi dəstək kimi qiymətləndiririk

Konferansa “Çapemeniya Kurd a Osmanî“

Novruz şənliklərində toqquşma
Türkiyənin Ərzurum və Kocaeli 
şəhərlərində insidentlər baş verib
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ƏNFAL
Arayış:
1-ci Səddam rejimi tərəfindən 7000

Kürd ailəsi Ərbil, Duhok şəhərlərindən
alınarak diri-diri onları toplu məzarlık-
lara basdıraraq ictimaiyyətdən gizlətdilər.

2 -ci Hələpçə qəsəbəsində və ətraf
kəndlərində isə qadağan olunmuş kimyəvi
bombaları mülki insanlara qarşı istifadə
edərək bu rejim, minlərcə insanı şəhid
etdilər. 

Bu şeirimi insan haqqı olaraq o,
Şəhidlərə yazmışam:

İnsanlarda
Qaranı ağı fərq etməm
Hamımızı bir nəsnə toplar
Oda kutsal
İnsan sözcüyü.

Ey Ənfal ailələri ...
Ey Hələpçənin
Şəhid ana və ataları,
qardaş bacıları :
Dəyəriniz başım üsdə,
Qəlbimdə də 
Adınız və yeriniz vardir.
Bizdə Türkmənlər 
Sizin gimi 
Acılar çekdik, 
Qurbanlar verdik,
Üç ağaca da asılmışıq,
Sürgünlərədə 
Götürüldük zorla 
Yoxsa da zorla.

Bunlara rəğmən
babalarımız şərəf meydanını 
heç buraxmadılar
Topraklarımızı savunarak
Şəhid düşdülər
Ama topraqlarsa 
Özgür qaldı.

Bizimdə sizin kimi 
Dul analarımız
Zülmə dirəndilər
Mərdlik südünü
Bizlərə əmizdirdilər.

Mən bir Türkmənin 
Şəhid qardaşıyam
Ki vətən uğrunda 
qanını tökdü,
Sizin şəhidlərinizdə qardaş idilər
Güney Afrika da belə
Yapon, Kore və Bosna Hersiktə də
Şəhid düşən qardaşımdır,
Bunlar vətən, Millət və Dil
Yçün şəhid olmuşlardır.
Öz yarama rəğmən
Sizlərə də acıyıram
Ənfal olduğunuza
Hələpçədə yasak atom 

Və Kimyəvi
Bombalarla vurulduğunuza
Sizində yaranız dərindir
Deməm dərin deyil
Tıpkı bizim kimi.

Bu olaylarda bütün Dünya 
Gözü önündə vuruldunuz
Ama kimsə səsini çıxartmadı.

Yüzlərcə Təzə Hurmatuda
Kurşuna düzülən 
Gənç Türkmənləri
Şəhid etdilər
O, zalım rejim adamların
Qırılmış əlləriylə, 

Ürəyi olan 
Onlara acıdı
canlar və sümükləri 
Birbirinə qarışdı
Ayni Hələpçədə
Düşən şəhidləri kimi
Canla tənləri tanınmadı
O, düşən şəhidlərin 

Ət sümüklər toplanaraq
Cənnəttə ....
Təzə Hurmatu
Və Hələpçə ilə 
Ənfal şəhidləri
Birləşdilər və qol qola
Ataraq öpüşürlər.

İnanın könlümüzdə açılan yara
Çok dərin və böyükdür
Bizlərdə də rejim adamlara
Az zülüm etmədilər
Asimilasyon siyasəti
Qədərincə uyguladılar
Və çox dəyərliləri
Qayb ettik, itirdik

Sizidə kor olmuş
yasak olan ...
Napalım və uluslar arası
Yasak bombalar
Və insan hakları xaric
Kimyasəl və Biolojık
Silahlarla sizləri vurdular
Kimsə gəlmədi 
bu zülmü durdurmağa
Kimsədə səsini belə çıxartmadı
İstədikləri qədər
Vurdular, güldülər və öldürdülər.
Bu insanlıqdan uzaq olaylar
Sizləri Dünyaya tanıtdırdı
Ənfal və Hələpçə olayları
Kürd xalqının simvolu oldu.
Verdiyiniz 
Hələpçə, Balisan və Barzanda
Və verdiyimiz Ərbil, Kərkük
Köprü, Talafar və Tuz Hurmatuda
Bütün şəhidlərimizin
Tökülən qanları bir olub
onların sayəsində
Azad və ozgür olduq
özgür parlamentimiz 
və Hökumətimiz vardır
Bu kutsal şəhidləri unutmamalıyıq
Onlar ölümsüz oldular
Və özgürlük məşəllərini yandırıb
Yollarımızı 
İşıqlandırdılar, aydınlatdılar
Bizlərdə onların izindəyik.

Yaşasın Xalqların Birliyi ...
Yaşasın Xalqların Qardaşlığı ...
Yaşasın İnsanlığın Özgürlüyü.
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Ax, Helepçe!
Ez vê helbesta xwe, rewayî pênc hezar şehîd
û panzdeh hezar birîndarê bajarê Helepçeyê
bê gune dikim, kîjanî ku 16-ê meha adarê di
sala 1988-ê bi emrê Seddam Huseynê faşîst,
bi bombê jehrê hatine kuştin û birîndar
kirin. Ew birîndarana heta roja îro jî, nolî
birîndarê Xêrosîma û Nagasakîyê dizêrin.

Ro şa dibû, ro dikenîya, ro direvî,
Hulm ra dibu, feliqî bûn av û herrî.
Xewa şirîn hişyar bûbûn hemû bînber,
Keti bûne lec-hucetê dîsa xêr-şêr.
Teyrik, tûya bask lêdidan xar û beze,
Dûmeqeska çê dikirin hêlîn teze.
Kew  û bilbil melisî bûn ser hêlîna,
Hirçên xewwar derketi bûn dora lana.
Kerî bir-bir ketibûne berek besta,
Qaz-qolinga perwaz dikir nava deşta.
Berfegula rinde kewrek dikir nazî,
Sur-seqemê xilas dibûn darên tezî.
Bahar dihat, dixemilîn berroj, beyar,
Koçervana kivş dikirin îdî şûn, war.
Kevanîya raxistibûn rijde, firdik,
Lez dipetin kade, bişî, him jî totik.
Pîredêya derxistibûn kakil, kuncî,
Kalebava ji şa bûna ne digirtin cî.
Bir, gasêtek, dileyîstin, zilam bê xem,
Êxisti bûn cilên zirav, him cilên germ.

Dotên esmer bindarûka dikir qelok,
Zara eşq-şa çêdikirin bûkik, malok.
Bistan dêv da dihênicîn dergûş bê tirs,
Bûk-xatûna ji emrên xwe dikirin qis.
Bayê nermik ji bajarê dianî mizgîn,
Xorta dişand mala keça îdî xazgîn.
Evê demê Seddamê har kire civîn,
Fermanekda, nolî kelba kire murmîn.
Gilêz dêvket, lêv lê hejyan, kire gazî,
Dêm pirpişî ji tew Kurda bû nerazî.
Çev pelijîn, dêm lê reş bû, hejiya, leqiya,
Got: - Ewil Helepçê bînin xeza hêwurze,
Kafûkûn bûn, tev şewitîn kevn û teze.
Alav, dûman quloz bûne erşê-ezmîn,
Xêrosîma, Nagasakî bûne mizgîn.
Xûn bû dehr, kişya, kete çela, korta,
Qirîn, qûjîn kete nava keça, xorta.
Dayîk şaş man, pîra lûvand, kirin gazî,
Bînber helyan, bûne alav, bûne kozî.
Pênc hezar kes şehîd ketin ewê demê,
Panzdeh hezar bûne dexsû, ketin xemê.
Ro girîya, zer leqîyan, gul çilmisîn,
Behrên bêbin ketin şînê, tew qerisîn.
Çiya, banya kirin hewar, bû virtonîk,
Axê jehr mêt, reş xemilîn derî, şêmîk.
Laş bûne part, kî bûna wan ne hat xanê,
Hovî Seddam bersîv neda li pêş dinê.
Ax! Ax! Ax Helepçe!
Ax Helepçe, wax Helepçe,
Daxa dilê me Helepçe,
Nav xûnê da xeniqîyî,
Nav jehrê da mehiqîyî.
Cejna Newroz boy te reş hat,
Bê heyf naçî, tu Helepçe.
Kurd “tirseke”, ev nebûye,
Kurd “mexmûne”, kê gotîye?
Kurd mêrxase, ev eyane,
Kurd bedbexte, ev beyane.
Ax Helepçe, wax Helepçe,
Birîna dilê me Helepçe,
Bê heyf naçî, tu Helepçe!

SÖZ DEYİRƏM

Söz demirəm sözüm tuta əlimdən,
Söz deyirəm dilsizlərə söz olum.
Söz demirəm alışana od vuram,
Söz deyirəm kül içində köz olum.

Söz demirəm mən sayılam, seçiləm,
Kimin oldu üst-başına biçiləm. 

Söz demirəm badələrdə içiləm,
Söz deyirəm gözsüzlərə göz olum.

Söz demirəm sözüm alqış qazana,
Tərif olam aşıxlara, ozana.
Söz demirəm əsla qismət yazana,
Söz deyirəm yüküm düşə az ola.

Söz demirəm həkəs tuta götürə,
Kimi özün tapa, kimi itirə.
Söz demirəm kol-kos çiçəy bitirə,
Söz deyirəm çəmən aça, yaz ola.

Küskün oldum, sözüm boldu sinəmdə,
Çoxu dözmür danışanda dinəndə.
Söz demirəm mən yıxılıb öləndə,
Sözüm mənə kəfən ola, bez ola.
Sözüm mənə kəfən ola, bez ola!.

BBarîyê 
BBala

HELEPÇE
Barya Helep/] bomb] k[myay]>
Ji er,] esm[n d`man berday].
?iqas ,eh[d b`n bona azay]>
Millet ber dujmin nehate ray].

Miraz /evada mirna bi ezav>
P]nc hezar [nsan zarok> day[k> bav.
H[,tin xw[n mija la,a li ber tav>
Neyar] devxw[n mal kirin xerav.

Ew ,]r ` piling wek /ya ` zinar>
Li ser axa sar hatin jorda xar.
Wir teyr] baz[ din] kir hewar>
Xw[n mij] Seddem b`ye qetilkar.

Helep/e mera Med[ne ` Mek>
Me ne h]vi,and tu qewat ` /ek>
Dujmin dujminra himber me b`n yek.
Meydana ceng] em dihi,tin tek.

S`c] me /i b`> qet kes nab]je>
Li ber ber] d]> derg`, namije>
Ew ne j[ digr[> ne j[ diq[je.
?eva qul dike ceger dip]je.

Ey zalim xw[nmij> h`n nebin kubar>
P]nc hezar qir kir> qet h`n nakin ar.
Millet azay] pir dike bawar>
H`n] bist[nin tim derb] xedar.

Em /awa b[rkin ewan ,eh[dan>
Ew ketne pa,la axa Kurdistan.
Baq] gul-sosin hejya li destan>
Kurd we b[r t[nin li hem` cihan.

We ax hem]z kir> me da hevda mil>
Qiryan wek kanav> ji dest ],a dil>
Helep/e ,]nbe> y] bistr] bilbil>
D` te c[han] nebe tu qetil.
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Bi navê xwedayê mezin û
dilovan

Li bîst û pêncemîn salveg-

era kîmyabarankirina Hele-
bçeyê Şehîd da hevsoziya xwe
ji bo kesukarê qurbaniyên wê
karesata diltezîn radigihînim.
Ew karesata ku bûye sedema
şehîd û birîndarbûna hezaran
wela tiyên bê tawanê wê bajarê
ezîz.

Helebçe bi qurbanî bû, lê
belê girêya bexta Kurd vekir û
em hemû qerzdarê Helebçene
û her çi bikîn nikarîn li jêr barê
wê qurbanîdanê derkevîn.
Baştirîn wefadarî ji bo Helebçe
eweye bi yekgirtî kar ji bo bi

destxistina mafê rewayên gelê
xwe bikîn û paşarojeke aram û
dûrî ji karesatan ji bo welatê

xwe mîsoger bikîn.
Li demek de eve

bi erkê pileya yekê
Hikûmeta Federala
Iraqê dizanim ku
qerebuya qur-
baniyên wê kare-
satê bike, pêwîste jî
her du Hikûmeta
Federalî li Bexda û
Hikûmeta Herêma
Kurdistanê ji bo
çareserkirina wan
qurbaniyên kîmya -
baranê ku heta

niha jî bi dest azarê wê kare-
satê ve dinalênin hemû şiyanek
bikin.

Li vê bîranîna xemgîn de
serê xwe li hember şehîdên
Helebçe û hemû şehîdên Kur-
distanê de ditewînîn û spasî
xweragiriya xelkê qehremenê
Helebçe dikim ku li qurbanîdan
û canfedayiyê de bûne
mînakek ji bo hemû
mirovayetiyê.

Mesûd Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê

15.03.2013

Serokwezîrê Tirkiye Receb
Tayib Erdogan ji bo Kongreya
Navnetewiya Nasandina Jeno -
sayda Gelê Kurd peyamek
rêkir.

Peyama serokwezîrê Tirki -
ye ji aliyê konsolosê Tirkiye yê
Hewlêrê Aydin Selcan ve hate
xwendin.

Erdogan di peyama xwe de
dibêje: Ez bi minasebeta vê
kongreyê silavên xwe  li
dezgeh û berpirsên herêma
kurd li Iraqê û li hemû amade-
vanên kongreyê dikim.

Sala 1988ê Sadam Anfal kir
û li Helebçe bi çekên kîmyavî
qetlîamek pêkanî. Li Helebçe bi
hezaran insan bi çekên

kîmyawî hatin qirkirin.Ev bûye
rûpelek reş  di nava dîroka

mirovatiyê de. . Îro bi vê
minasebetê li Hewlêr û Hele-
bçe civîn çêdibin. 25 sal derbas
bûn lê hêja ev birîn tazeye.

Erdogan bûyera Anfal û
Helebçe şermezar dike û ji bo
carek din nebûna van bûyerên
bi vî awayî behsa stadina hinek
tedbiran dike.

Helebce (Rûdaw) –
Serokwezîrê Herêma
Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî ragihand ku wê
xizmên şehîdên kîmya -
barana Helebce bibin
xwediyê xaniyên xwe.
Nêçîrvan Barzanî bang
li civaka navneteweyî kir
û wiha got: 'Hûn çima
komkujiyiya Helebce
wek Jenosîd nas
nakin?" 

Serokwezîrê Herê-
ma Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî di gotara xwe
ya salvegera
kîmyabarana Helebce
de wiha got: "Wê hemû
xizmên şehîdên kîmya -
barana Helebce bibin
xwediyê xaniyên xwe. Ji
bo birîndarên çekên
kîmyayî jî, wê nexweşx-
aneyek taybet a ji
pijîjkên taybet pêk tê bê
dirûstkirin. Kesên
pêwîstiya wan bi çare-

seriyên lezgîn hene, wê
bi awayekî herî baş û
demekî kurt de bên
çareserkirin."

Serokwezîrê Herê-
ma Kurdistanê wiha
dirêjî da axaftina xwe:
"Mafê me ye em vê
pirsê ji civaka nav -
neteweyî bi pirsin: Hûn
çima komkujiyiya Hele-
bce wek Jenosîd nas
nakin?" Nêçîrvan Bar -
zanî derbarê Îranê de jî
wiha got: "Heta vaye 25
sal li ser vê karesatê re
derbas jî bû, hê jî hinek
birîndar û kesên ber bi
kîmyabaranê ketine, li
nexweşxaneyên Koma -
ra Îslamî ya Îranê tên
çareser kirin."

Serokwezîrê Herê-
ma Kurdistanê derbarê
Iraq û pirsgirêkên
navbera Hewlêr û Bex-
dayê de jî axivî û wiha
got: "Niha Iraq di nava

aloziyekî mezin a siyasî
de dijî. Vê aloziyê ban-
dor li tevayî jiyana
welatiyên Iraqê kiriye." 

Serokwezîrê Herê-
ma Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî got: "Bingehê
van pirsgirêkan vedi-
gere ji bo girênedana ji
bo bingehên Iraqa nû ya
ku li ser hersê bingehên
serekî 'Hevbeşî, tifaqî,
federalî' hatiye damezi-

randin. Poşman bûn an
jî cîbicînekirina wan
bingehan, dibe sedemê
aloziyên berdewam ên

di Iraqa pir netewe, pir
dînî û mezhebî de."
Nêçîrvan Barzanî diyar
kir ku gelê kurd di
meseleya budceyê de
helwest wergirt, bi ti
awayî ligel hevbeşî,
tifaqî û Iraqekî nû de li
hev nayê.

AvestaKurd - Ji aliyê
bi hezaran Kurdan ve
Komkujiya Helebçe
hate bibîranîn. Di 16ê
sala 1988 an de rejîma
Seddam Huseyîn, bi
çekên kîmyevî li Hele-
bçeyê 5 hezar Kurd; çi
zarok, jin, bav, dayik
qetil kiribûn. Ji ser
komkujiyê re 25 sal
derbas bûn.

Îro salvegera Kom -
kujiya helebçeyê ye. Li
çar parçê Kurdistanê û
li gellek deverên ku
Kurd lê dijîn, 25.salveg-
era Komkujiya Helebçe
hate bibîranîn. 

5 hezar qurbaniyên
Komkujiya Helebçeyê,
li ser gora wan ji aliyê bi
hezaran ve hatine
bibîranîn. 

Di 16ê Adara 1988
an de, li Helebçeyê

komkujiyek pêk hat.
Rejîma dîktatorê Iraqê
yê wê heyamê Seddam
Huseyîn, li Helebçeyê

bi çekên kîmyevî 5
hezar Kurd qetil kirin.
20 balefirên rejîmê,
mirin ji ser Helebçeyê
de barandin.  

Pirraniyê qurba ni -
yan jin û zarok bûn. Li
ser rûyê erdê ew cara

yekem bû ku dew -
letekê, di nav sîno rê
xwe de çekên kîmyevî
bikardihanîn. 

Bandora çekên kîm -
yevî, tenê ne li ser
mirovan, li ser ajalan
bigre heta xwezayê
tehrîbatên mezin û yên
bi salan berdan.  

Li Bakurê Kurdis-
tanê jî şandeyek, bona

ku beşdarî bibîranîna
Komkujiya Helebçeyê
bibe, ber bi Helebçeyê
ve çû. Şande, ji par-
lementer û nûnerên
saziyên sivîl pêk hat. Di
nav şandeyê de par-
lementer Ayla Akat Ata,
Mulkiye Bîrtane, Nazmî
Gur, Şaredarê Sûrê
Abdullah Demirbaş û
nûnerên BDP'ê yên
Hewlêrê jî hene. Mal-
batên Roboskiyî jî tevlî
bibîranîna li Helebçeyê
bûn. Herêma Kurdis-
tana Federel, ji bo
bibîranîna fermî, şande
vexwendibû merasîma
bibîranînê. 

Li gellek bajar û
navçeyên Kurdistana
Bakur û li gellek derên
ku Kurd lê dijîn, nêzika
35 navenda, Komkujiya
Helebçe hate bibîranîn
û ber pirsyarên komku-
jiyê ha tin şermezarkirin. 

Amed – Şaredarê Bajarê Mezin ê
Amedê Osman Baydemîr, Wezîrê
Derve yê Tirkiyeyê Ahmet Davutoglu bi
şêwezarên kurmancî û zazakî pêşwazî
kir û bi kurdî got “Hûn bi xêr hatin”. Bay-
demîr û Davutoglu peyamên ku dê
pêvajoya aştî û çareseriyê bidome, dan
çapemeniyê.

Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê Ahmet
Davutoglu ji bo ku bi hin sazî û dezge-
han re hevdîtin pêk bîne û serdana hin
cihan bike hate Amedê. 

Davutoglu piştî serdana Zanîngeha
Dîcleyê, Walîtiya Amedê Şaredarê
BDP’î Osman Baydemîr jî ziyaret kir.
Baydemîr li ber deriyê şaredariyê
Davutoglu bi nêrgizan pêşwazî kir û di
meqama xwe de peyamên germ dan
Davutoglu.  Baydemîr, di axaftina xwe
de bi bîr xist ku Amed 8 hezar salan ji
33 şaristaniyên cuda re malevanî kiriye
û wiha got: “Ez hêvî dikim û dixwazim
ev pêvajoya ku hatiye destpêkirin, bi
dilek hevpar, aqlek hevpar û ûcdanek
hevpar bi ser bikeve û mayînde bibe.
Ev bajarê qedîm dê hêj 8 hezar salên
din jî ji şaristaniyan, mirovahiyê re mal-
ovanî bike.”

Baydemîr, destnîşan kir pêkhatina

aştiyê ne tenê li Tirkiyeyê di heman
demê de li Rojhilata Navîn jî dê hem-
bêzkirinek bîne û wiha axivî: “Înşela
pireyên aştiyê dê di navbera Enqere û

Mehabadê, Bexda û Hewlêrê, Şam û
Qamişloyê de zemîna pevrejiyanê ava
bike. Înşela vê carê em ê mehçûp
nebin.” Baydemîr, di dawiya axaftina
xwe de bi şêwezarên kurmancî û zaza-
kî ji Davutoglu re got “Hûn bi xêr hatin”. 

‘Divê em hin pirsgirêkan di nava
kevanê de bihêlin’

Wezîr Ahmet Davutoglu jî di axafti-
na xwe de got “Amed bîbika çavên me

ye” û li ser aştî û aramiyê sekinî. Davu-
toglu, diyar kir hikûmet di hêla aştiyê de
xwedî îradeyeke xurt e û peyamên
wiha dan: “Peyamên aştî û
demokrasiyê, maf û azadiyan ê Birêz
Serokwezîr ku di 2005’an de li Amedê
dabû, hêj nûbûna xwe didomîne. 

Birêz Serokwezîrê me û hikûmeta
me bi îradeyeke mezin xwedî li vê
pêvajoyê derdikevin.” Davutoglu, li ser
Cejna Newrozê ku dê di 21’ê adarê de
bê pîrozkirin jî hin peyam dan û ev tişt
gotin: “Bi Newrozê re cemreya muha-
betê dê li Îzmîr, Culemêrg, Amed û Bur-
sayê jî bikeve. Ji bo aştiyê pêdivî bi
empatiyê heye. Hin pirsgirêkên ku di
nava hezar sal de pêk hatin û divê di
nava kevanê de bimînin hene.” Davuto-
glu, bi vê gotinê  xwest li ser êş û
azaran hesab neyê kirin.

Piştî axaftinan Baydemîr pirtûka
Rêbera Geştiya Amedê ku bi kurdî, tirkî
û ingilizî hatiye amadekirin diyarî Davu-
toglu kir. Her wiha Baydemîr çîniyek ku
ji şaristaniya Amedê pêk tê jî weke
diyarî da Davutoglu

Peyama Serokê Herêma Kurdistanê ya ji bo
25 mîn salvegera kîmyabarankirina Helebçe

'Hûn çima komkujiyiya Helebce 
w e k  J e n o s î d  n a s  n a k i n ? '

Kurdan Helebçe jibîr nekir

Baydemîr Davutoglu 
bi kurdî pêşwazî kir

Erdogan Anfal û komkujiya 
Helebçe şermezar dike

Osame Qadî: Ezê xwe fêrî
ziman û dîlana kurdî bikim 

Hewlêr (Rûdaw) – Berbijarê serokwezîriya ya
hikûmeta demî ya opozîsyona Sûriyê Osame Qadî,
bang li desteya bilind a kurd a
Sûriyê (DBK) kir ku tevlî
hevpeymaniya niştimanî ya
opozîsyona Sûriyê bibe. Qadî
got ku dê li 'Sûriya Nû' de dê
xwe fêrî ziman û dîlana kurdî
bike. 

Osame Qadî, ku berbijarê
herî berbiçav ê serokwezîriya hikûmeta demî ya
opozîsyona Sûriyê ye, ji Rûdawê re diyar kir ku wî
bixwe xwe berbijar nekiriye lê xelkê ew daye pêş û ew
kirine berbijarê vê yekê. Qadî ku niha li Îmaratê dijî û
nêzîkî tevgera Îxwan Mulimîn e, ragihand ku heta niha
heyama hilbijartinên serokwezîriya hikûmeta demî ya
opozîsyonê nehatiye kifşkirin. Osame Qadî da zanîn
ku kurdek jî bûye berbijarê serokwezîriya hikûmeta
demî.

Qadî her wiha bang li DBK jî kir ku tevlî hevpey-
mania niştimanî ya opozîsyona Sûriyê bibe û beşdarî
di hikûmeta demî bike. Wî siyasetmedarê ereb ê
Sûriyê, diyar kir ku ew ji ziman û çanda kurdî hez dike
lewre dê li Sûriya nû xwe fêrî ziman û dîlana kurdî
bike. Li gorî agahiyên Osame Qado, dî dîroka Sûriyê
de 3 kurd bûne serokê wî welatî: Husnî Zeîm (1949),
Fewzî Silo (1951-1953) û Edeb Çîçeklî (1953-1954).
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AVESTA KURD -
Serokwezîrê Kurdistanê Nêçîr-
van Barzanî li Helebçe beşdarî
merasîma 25 mîn salvegera
komkujiya Helebçe bû.

Di axaftina xwe de Barzanî
got ku hemû karûbar amade
bûne ku Helebîçe bibe parêz -
geh. Serokwezîrê Kurdistanê
diyar kir ku wan biryar dane ku
Helebçe bikin parêzgeh.

Barzanî got tenê pirsên
yasayî mane ji bo ku Helebçe
bibe parêzgeh.

Di 16.03.1988 de rêjîma
Baas ya Îraqê bajarokê Heke-

bçe kîmyabaran kir û di
encamê de 5 hezar kesên sivîl
hatine kuştin û zêdetirî 10

hezar kes jî birîndar bûn, gelek
ji wan rastî nexweşiyên giran
hatin.

Avesta kurd- Kon-
seya seroktiya KCK û
rêkxistina PKK ya
Ewropa bersiva name -
yên serokê PKK Ab -
dullah Ocalan dan. Ew
name gihiştin partiya

BDP. Ewê ji aliyê xwe
ve bersiva her du
aliyan bigihînin serokê
PKK Ocalan.  Çaverê -
têkirin ku şanda 3 mîn
ya BDP roja duşemê
biçe Îm ralî.

Hevseroka BDPê
Gulten Kişinak li
Enqere gel rojne-

mevana civînek pê -
kanî û di derbarê
pêvajoya Îmralî de
agahdarî dan. Her-
weha Kişinak behsa
pêvajoya Îmralî  kir.

Lê Kişinak hindik
bê jî behsa statuyekî
ji bo kurdan kir.

Wek tê zanîn
Ocalan di hevdîtinên
xwe de dabû diyar -

kirin ku ewê di
Newrozê de banga
agirbestê bike û wê
PKK jî agirbestê rag-
ihîne. Lê kişinak
dixwaze ku Ocalan
dema daxwaziya ra -
gi handina agir bes -
tekî bike, behsa
hinek tiştên din jî
bike. Dixweyê di vê
pêvajoyê de tene
behsa agir bes tê û
danîna çekan kirin  li
himber xelkê BDPê
têxê rewşek ten-
gasiyê de. Kişinak
şîreta li Ocalan dike
û bala wî jî dikşîne.
Kişinak dixwaze
Ocalan beh sa tiştên
din jî bike. Lê Kişi-
nak nabêje tiştên din
çine.

Hewlêr (Rûdaw) –
Hevserokê Partiya Aştî û
Demokrasiyê (BDP)
Selahedîn Demîrtaş,
diyar kir ku baskên PKK
yên Qendîl û Ewrûpa
bersiva Ocalan dane û
bersiv gihîştiye destê
BDP. Hevserokê BDP
Selahedîn Demîrtaş, ra -
gihand ku baskên PKK
yên Qendîl û Ewrûpa

bersiva nameyên rêberê
PKK Abdullah Ocalan
dane. Demîrtaş, da zanîn
ku bersivên Qendîl û
Ewrûpa gihîş tiye destê
wan.

Hevserokê BDP li
bara serdana şanda
sêyem a BDP bo Îmrali jî
diyar kir ku heta niha ne
endamên şandê ne jî

dema çûyînê nehatiye
kifşkirin. Piştî ku şanda

BDP a ku ji 3 parlamen -
terên BDP (Sirri Sureya
Onder, Pervîn Bûldan,
Altan Tan) pêk hatibû,
roja 23.02. 2013 li girtîge-
ha Îmraliyê bi Ocalan re
hevdîtin pêk anîn, Ocalan
3 name bi rêka şanda
han re ji BDP û baskên
PKK yên Qendîl û Ewrû-
pa re şandibû.

PKK di derbara pêvajoya
Îmralî de ne zelal e

Serokê konseya KCKê
Murat Karayilan ji ANFê re da
xuyakirin ku,wan bersiva
nameya Ocalan daye. Herweha
Karayilan dide kifşkirin ku li gel
bersivê wan hinek pêşniyarên
xwe jî diyar kirine.

Di vê derbarê de Karayilan
dibêje: Me li gel dezgehên
tevgera xwe civîn pêkanîn, wek
me berê jî dayî xuyakirin hinek
têbiniyên me hene, lê emê piş-
giriya helwesta serokatiya xwe
bikin.Me bi yek dengî biryara vê
yekê daye.

Karayilan berdewamiya
daxuyaniya xwe de got: Lê

hinek şikên me û asteng jî hene
divê ev ji holê bêne rakirin.Di vê
manayê de me bi yek dengî bir-
yar daye ku perspektîfên

serokatiyê danîn raste û emê
tevlî pêvajoyê bibin.Lê me
hinek dîtin û pêşniyarên xwe jî
di bersiva namaya serokatiyê

de dane kifşkirin.
Dixweyê PKK û Karayilan

tevlî pêvajoyê dibin û guh didin
Ocalan.  Karayilan dibêje hinek
pişniyar û dîtinên me hene. Lê
behsa pêşniyarên kirîn û dît-
inên xwe  nake.

Herweha ji pêvajoyê şikin
gelo şika wan çîye, behsê
nake. Eger di  pirsekî de
têbiniyê mirov hebin û mirov bi
şik li pêvajoyê binêre gelo dê
çewe tevlî vê pêvajoyê bibe.

Dixweyê PKK bi tevahî ji
helwesta Ocalan ne raziye û
daxuyaniya Karayilan jî di vê
derbarê de ne tatminkare.

AVESTA KURD - Sekreterê
Partiya Azadiya Kurd li Sûriyê

Mistefa Cuma, di hevpeyvîneke
taybet de ji bo malpera AVESTA
KURD li ser bûyerê Efrînê û
şerê di navbera PYD û AZADÎ
de axifî.

Cuma, got ku PYD ji xeynî
xwe kesekî din qebûl nake,
navê demokrasiyê li xwe kiriye
lê belê ew faşîzmê dike.

Mistefa Cuman got, wan

kesek ji endamên PYD negir-
tine û teslîmî Tirkiyê nekirine,
ew rast nabêjn.

Mistefa Cuma diyar kir ku
heta niha ew neçûye Tirkiyê û
qereqeyek ne ji Tirkiyê ne ji
welatiyekî din standiye, lê belê
serokê PYD diçe Îraqê, Bex-
dayê û welatên din ku dijîtiya
Kurdan dikin.

Fermo li vê hevpeyvîna
balkêş guhdarî bikin.

AvestaKurd - Partiya Aşîtî û
Demokrasiyê BDP, Serokomarê
Tirkiyê Abdullah Gul û
Serokwezîr Recep Tayyip Erdo-
gan vexwendine pîrozbahiya
newroza Amedê a 12ê Adarê. 

Piştî jesta PKKê a ku 8 dîlên

di destê xwe de bêşert serbest
berdan, jestek jî ji BDPê hat.
BDPê, Serokwezîrê Tirkiyê
Recep Tayyip Erdogan û
Serokomar Abdullah Gul, bi
dawetiyeke taybet vexwendine
newroza Amedê a ku di 21ê

Adarê wê were lidarxistin. 
BDP, ji bo çalakiya newroza

Amedê, nêzika 2 hezar kesên
wek dîplomatên navneteweyî,
balyoz, parlementer, serokên
partî û rêxistinan daweta
newroza Amedê kirine. Di serî

lîsteya kesên ku hatine dawet -
kirin de, wek her carê, Serokê
Kurdistana Federel Mesut
Barzanî û Serokomarê Iraqê
Celal Talabanî hene. Tê gotin ku
ji Kurdistana Federel şandeyeke
beşdarî newroza Amedê bibe. 

Serokayetiya Herêmê zani-
yarî pêgihîştiye ku hêzekî ser-
bazî hewl dane Rafî Îsawî
Wezîrê Darayî û serkirdeyê ji

Lîsta Iraqiye destgîr bike. 
Li van rê û hewlan şermezar

dikîn her wiha ev cûre kiryarên
ku dibe sedema afirandina

aloziyên zêdetir û têkdana veki-
rina pêvajoya siyasî û kûrtirkiri-
na derza nîştîmanî li navbera
pêkhatên gelên Iraqê mehkum û
şermezar dikîn.

Her wiha tevgerandina
artêşê bi berevajiya destûr li
gengeşeya siyasiyan û
nakokiyên di navbera aliyên
pêvajoya siyasî sûr bûn li ser
peyrew kirin û dirêjepêdana bi
van karan nabê sedema kêmki-
rina asta bargirjî belku asta wê
tundtir dike derencamên metirsî-
dar jî pêktîne. Serokayetiya
Herêma Kurdistanê

12/03/2013

AVESTA KURD - Li Sela-
hedînê serokê Kurdistanê
Mesûd Barzanî, wezîrê derve yê
Franseyê ê berê Bernard

Koushner û Konsulusê berê yê
Franseyê yê li Hewlêrê Fredrik
Tîso bı medaliya Barzaniyê
nemir xelat kirin. Serokê Kurdis-
tanê Mesûd Barzanî pêşwazi li
wezîrê derve yê Franseyê ê
berê Bernard Koushner û kon-
sulusê berê yê Franseyê yê li
Hewlêrê Fredrik Tîso kir piştı
civîneke dostane û giftûgokirina
hin pirsan, serokê Kurdistanê bi
mebesta qedirzaniya ked û
hewldanên her du navhatiyên
han yên ku, bo piştgîriya doza
kurd û gelê Kurd pêşkêş kirine,
xelata Barzaniyê nemir pêşkêşî

wan kir. Di destpêka şoreşa
mezin ya Eylûl û di dema pros-
esa bednav ya enfalê û herwiha
di dema serhildana mezin ya

sala 1991ê û di dema koça-
girseyîya gelê kurd de, Bernard
Kouchnerê dostê gelê kurd di
warê girtina biryara afirandina
navçeya dijefirîn de roleke gelek
girîng lîstiye. Serok Barzanî di
dema pêşkêşkirina vê xelata
han de spasiyên gelê kurd jî
pêşkêşî wan her du rêzdaran
kirin.  Li hember de jî, Bernard
Koushner û Fredrik Tîso
spasiyên xwe pêşkêşî serok
Barzanî kirin û ragihandin ku,
şerefeke gelek mezine bo wan
ku, medaliya Barzanî distînin û
dostên gelê kurd in. (KDP.info)

Serokayetiya Herêma Kurdistanê 
hewla girtina Rafî Îsawî şermezar kir

Kouchner û Tîso xelata 
Barzaniyê nemir wergirtin

Nêçîrvan Barzanî Helebçe dike parêzgeh

Qendîl û Ewropa bersiva Ocalan dan

Karayilan bersiva nama Ocalan da

“Min weke PYD destê xwe nedaye dijmin“

BDP Erdogan û Gul daweta
n e w r o z a  A m e d ê  k i r i n

Kişinak şîret li Ocalan kirin

Demîrtaş: Bersivên Qendîl 
û Ewrûpa gihît destê me
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H E L E P ? E  T U  H E L E P ? E  T U  
CAR JI BCAR JI B{{R NA?ER NA?E
SS

ala 1988-]16-17-] adar]>
dema ku gul ` sosin
haw[ldor xwa,b`n dikirin `

bihar  bi lez berbi Newroz] va di/`>
d[rok carek din veger[ya ser
bextre,[ya kurd. Pel]n dar] h],[n di
nav xw[n]da “xemiland”> xw[n
bar[ya bi ser j[yana kurdayet[ va.
Bel]> ev ne yekem car bu ku gel]
kurd> ketib` bin] gullebaran ` t[r
barana dujmin> zar ` z]/> p[r ` /[wan>
jin ` m]r> bi kurt[ hemu heyber `
j[n[y]n xwezaya baj]r] Helep/] li ber
/av] dost ` neyar> di naverojek say[ `
aramda> di bin bombey]n k[myay[
y]n Seddam] r`qir]jde> k`tay[ bi
j[yana xwe dida. Esman] h],[n> ji
fir[na firokan toz ` d`manek sor
dire,and> jehr] bi ser r`y]n mirov]n
b] gune ` b] su/va> wek[ tav[y]n
baran] dibar[ya ` gel]n meye b] kes
yek bi yek li Heleb/] bi ser axa sarva>
diwerger[ya ` axr[n nefesa xwe
dida… Xopan b`> tofan bu herder>
xw[n wek[ leh[ya av] di nezaranda
di/un xwar.

Kurdistan  tu car[ li bin dar] zulm]
star nekir[ye. Gellek caran li hinber]
zordar[y] gel] kurd bi m]rxas[
rawest[yaye ` ber xwe daye . l]
dujmin firsend ` mecal nedaye ta ku
pirs[yara kurd[ di zir`f]n a,t[yane de
b]te saf[ kirin. Dewlet]n dagirker
mixr[k]n nav beyna xwe da> carcaran
dev av[tine hev > ,er ` qir]n kirine> l]
ev ,er ` qelas[ya wan her   li ser axa
derbas b`ye. Ji v[ al[va kurd hatine
ku,tin ` welat] wan p]pez buye> ji w[
al[vaj[ d[sa her kurd telef  bune.  Li
daw[y] di ,er]n navbera du desthelat-
dar]n dagirker da ha kurda xisar]
t[tine. K[ ji  wana di ,erda t]k /` b]
d[san> di pal]k de> di babeta kurdayet[
da serkevt[ hat[ye hesavkirin. Di ,er]
{ran ` {raq]da j[>k[jan t]k /`be bila
here kurd bi xwe div[ ,er[da her/end
b]al[ j[ bin d[sa xisar kirine ` welat]n
wan ket[ye ber bombebarana dujmi-
na.

Ev cara yekem[n   nebu> ku Sed-
dam] hov ]ri,a heway[ bi ser gel] kur-
dva dian[. Ev k[n ` rik ` xezeba
r]j[ma nijatperesta {raq> ji m]jve t]
ber[ /end sala wan d[sa bomba
napalm av[tibu Kurdistana Ba,`r `
d[san bi hezaran kurd bib`ne penaber
` ji bona sitarek[ bi ser   av ` ,etan va
ket[b`. Kurd ji bona star] w] dem]
xwe av[tib`n tor ` bext]n {ran[yan.
Her /end bizan[ya ku {ran j[ ne doste>
l] /awa bikirana mefer tuneb` ji bo
star] c[y] her[ n]z[k {ran ` Kurdis-
tana {ran] bu. Kurdistana   {ran] w]
dem] di bin bandur[ya r]j[ma
{ran]da maye. Bi hezaran mirov hati-
bu ku,tin>n]z[k[ 3000-r malbat t]k
/`b` >mal ` xan[ ` debar hem[ ji ber
bombebaran] w]ran bibu> gelo gun]
kurda /i b`’ Kurda xwe li dij[ ]ri,a
diparast ` ne dixwastin ku ,er welat]

wan xopan bike.
Di sala 1988-a Seddam li ser yek

]ri,[ 75-c nav/ey]n Kurdistan] kir. Ev
]ri, bi balafir ` frok] hate kirin> bar `
av]j]n wan j[ jehr[ya k[myay] bu.
Bingeh] p],merg]n nav/] Zaxo LEQ
-a 1-]> bi erd]ra b` yek. Kurdan
nekarin xwe li himber[ cek]n k[myay[
rag[r[n. W] roja re,> n]z[k[ 10 000-r
kurd hatine qelandin ` ku,tin> wek[

20 000-an j[ bir[ndar bun ` ew]n din j[
ku jimara wan digih[,te bi sed
hezaran> li /ar al[ bela bun hewar[ya
xwe ji hemu c[han]ra beyan kirin.

Ew we,eta ned[t[> d[yare w] /end[-
/end sal w] b[ra meve> ` w] b]
neletkirin. Ev qetl[yamek>
mrovkuj[yek gelek mezin bu. L] b]
deng[ hertim ` hertim be,] kurdaye
kes[ guh neda deng] nal[na zarok]n
kurd. Seddam] fa,[ste xw[nxwar
dixwast ku gel]n kurd ceza bike .Bi
rast[ j[ ev ceza gellek giranbu. W[ dix-
ast ku li ser axa kurdan nav/eyeke
vala ` taybet[ p]k b[ne. ?ekdar]n
kurd ser] ewil v[ nav/ey] bombebaran
kir[ bernedan ` bi qeder] kar[na xwe
li ber xwe dan. L]> ji heft be, art],]n
{raq s] be,]n w[ di v[ op]ras[on]da
be,dar bibun ` ev h]z j[ qabil nebu ku
bi h]san[ t]khere ` bi,k]. Ceh,]n hin-
dur j[ li pi,ta art],]n xw[nr]j li dij[
gell]n xwe ,er tikirin. P],merga ji
al[yekva jin ` zarok]n kurd ji ber v]
weh,et] direvandin> ji al[yek dinva j[>
bi cek]n destane li himber] debabe `
frokey]n r]j[ma n[jatperest ,er tikirin.

Kurd]n Helep/] v[ al[> w[ al[> bi

per[,an[ ` b] kes[y]da rev[n xwe spar-
tine Turk[y] ` {ran]. Sere ewil
Turk[y] s[nor] xwe girt l] pa,] d[t ku
badilhewaye> kurd kurda li devra
nah]le> s[nor vekir ` ji sed hezaran
jortir kurd]n {raq] hatine  Turk[y].
Bir/[t[> ne/ar[> b]derman[ ` tez[t[yan
wan bi /[ wek[ mirovan j[ r][j[ma
Turk[y] ru neda wan. Her wek ku
d[l]n ,er b`n bi grew hatib`n girtin.

Li M]rd[n> D[yarbekir ` M`,]
bine/[y]n sitar] n[,an da ` /end kon `
hinek xwarin ` wexarin da wan> tu
heqek penaber[ li kurdanra nas nekir.
Kurd]n hat[ di kanp]n xweda her wek
h]s[r ` d[la di nav ne/ar[y]da xwe ji
bomb]n k[myay] parastin. L] bex-
tre,[ya kurda li vir j[ domand. Lewra
gelek car h]z]n ewlekar[ya Turk[y]
jehr[ ` derman] mirin] av[tine nav
xwarin ` vexwarina kurd]n penaber `
her weha serok ` p],merg]n hat[ bi
diz[ ` xef-xef  dane r]j[ma zordesta
{raq]. Mixabin> ev hem` hov[t[ `
qirkirin bin /av] c[han] didom[ya `
kesek  p],[ li v] rew,a xerav ` ne
mrov[ nedigirt. Denk >ji b[r ` raya
c[han] ` bi taybet[ ji h]z]n p],ver` `
d]mokrat]n Turk[y] j[ dernediket.

Kes[ li hal] 
kurda nedipirs[ya
Bi rast[ j[> buyera Helep/]

qez[yake gelek[ mezine. Careke din
hate d[tin ku>kurd div]> dost `
dijmin]n xwe ba, ji hev cuda bikin.

Di hem`  per/ey]n Kurdistan]da li ku
der] dibe bila bibe> dema ku leyzek li
ser /arenus[ya kurd b] ley[stin>
r]xistin ` sazuman]n kurdewar[ hev
her tim ba, agadar bikin ` ji hev bi
xeber bin> pi,tovan[ ` pi,t kir[ya hev
bikin. 

Vaye /endin care ku dijmin bi    ser
kurdada agir dibar[ne>sedem ku
nikar[ne li c[han] deng] xwe bilind
bikin>kesek xwe neg[hand[ye hewara
kurdan. Gelek car dujmin kurda bi
xwe berdaye  hev ` ew xwe daye al[k[
tema,a ,er] brakuj[a kurda kir[ye.
H]z]n welatpar]z]n kurd j[ bi dijmin
xap[yane dest av[tine p]s[ra hevdu ` li
daw[y]da doza Kurdistan b] h]z ` b]
deng maye. Gelek kurd]n xwa[n `
xwefro, j[ maf]n kurdayetd[ firotine
dijmin ` bi r`re,[ li gel dujmin c[ gir-
tine.

Di hem` be,]n Kurdistan] de>
dema pirsa kurd[ hatibe hol]> hem[
rex]n dijmin bi hevra yek deng[ kirine
` li daw[y] xwa,binyek mirovat[ ji>
Kurdan re nasnekirine. Her wuha
dewlet]n dij[ maf  u azad[ya kurdan>
her da[m> di nav xwe da gelek pey-
man ` destbirak[ya diz[ ` e,kere
dan[ne. Wek[ t] zanin di d[roka kur-
dan de gelek caran /ar dewlet]n
dagirker al[kar[ya hev kirine ` her tim
hevkar bune. Dema ku tevgera kurd[
li be,ek[ Kurdistan] p],ve /uye>
n]z[kay[ li edlah[ ` azad[y] kir[ye:
p]ra ` xof  ket[ye dil] wan zordar]n
be,]n din. Ewana xwastine ku kurd
her tim bindar bim[nin. Her yek ji
wan xw[n ` hey[na kurda bi h]san[
bim]je. 

Ew di nav hevdu ji hev  bi xeber
bune; l] pir mixabin ku kurdan
firsend ` mecal net[t[ye ku ew ji di
nav xwe da ,]wr ` mi,awirayek
daynin>yekit[ ` hevkar[yek /]kin `
c[han] deng bidin. D[yare x]ra
dujmin]n kurda ji kurda ra tune ye.
Yekem dost] kurdan>p],[n kurd bi
xwe ne. Kurd]n hem[ be,]n Kurdis-
tan] biray]  hevin ` gir[nge her kesek
ji bo azad[ya Kurdistan di merc]n
xwe y]n taybet[ de serbixwe be ` ger[
kurd> di be,] xwe de ber bi rizgar[
edlah[y] ve bibe.

Helep/e> wek[ H]ro,[ma `
Nagasak[ b`. Di serdema [ro de> ev
buyer li ser nav] mirovahet[y]
r`re,[yek mezin e> s`/ek girane. Bona
w]j[ Seddam ` hevkar]n w[ di
dadgeh] hatin dadigekirin ` caze dar-
dakirin]va emel]n xwe “,`,tin”. Gel]
kurd ` dost]n w[ tu car[ Helep/e ji b[r
nakin. Kula helep/] z` bi z` ji dil
na/e. 

H]v[darin ku ne kurd ten]> l]
hem` gel]n c[han] carek din
mirovkuj[yek wiha neb[nin ` li /ar
al[y] c[han] a,[t[yek p]t bidamezi-
randin…..

Amade kir: Tahir Sil]man

Tahir Sil]man z[yareta Helep/]da 
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Ù ß Ë ß Ï × ß  Ô À Ú È ß Ñ È  Ù Å ×
ÇÀÌÀÍ ÓÍÓÄÓËÌÀÉÀÚÀÃ

ÈÐÀÃ ÊÖÐÄÖÑÒÀ ÍÛÍ ÄÀ 

ÊÖÒËß ÂÈ ÃßÒË

Èéèðìè áåø èë þíúÿ, ôà øèñò Ñÿä äàì òÿ ðÿ ôèí äÿí Ùÿ -
ëÿá ÷ÿ ãÿ ñÿ áÿ ñè íÿ  àòû ëàí êèìé ÿ âè  áîì áà ëàð íÿ òèú ÿ -
ñèí äÿ 5000 èí ñàí þëäö, 7000  èí ñàí èñÿ ìöõòÿ ëèô äÿ -
ðÿú ÿ ëè ñàü àë ìàç éà ðà àë äû ëàð.
Ùÿ ëÿ Èðàí- Èðàã ìöùà ðè áÿ ñè çà ìà íû èðã ÷è Áaañ ïàð -

òèé à ñû íûí ðÿù áÿ ðè, Èðàã ïðå çè äåí òè,äèê òà òîð Ñÿä äàì
Ùöñå éí È Äöíéà ìöùà ðè áÿ ñèí äÿí ñî íðà ÁÌÒ-íèí
ãà äàü àí åò äèéè  "Ñÿíô", "Òà áóí", "Ñû íûð"-àä ëû
êèìé ÿ âè ãû ðü ûí ñè ëàù ëà ðûí äàí èñ òè ôà äÿ åò ìèø äèð.
Ãàäàüàëàðà áàõ ìàé à ðàã î, 1984-úö èë äÿí, Èðàã
Êöðäöñòà íû íûí ìöõòÿ ëèô øÿ ùÿð âÿ ãÿ ñÿ áÿ ëÿ ðè íè áîì -
áà ëàé àí çà ìàí ùÿ ìèí áîì áà ëàð äàí èñ òè ôà äÿ åò ìèø -
äèð.
1988 -úè èëèí ìàð òûí 16-äà õàë ãûí Íî â ðóç áàé ðà ìû -

íà ùà çûð ëàø äûüû áèð çà ìàí äà, ýþç ëÿ ðè íè ãàí òóò ìóø
ôà øèñò Ñÿä äàì, Êöðäöñòà íûí Ùÿ ëÿá ÷ÿ, Ùóð ìàë, Äà -
ó ÷àé ëà, Èíàð, Ñèð âà âÿ Øå õó à ñàí éà øàé ûø ìÿí òÿ ãÿ ëÿ -
ðè íÿ êöòëÿ âè ãû ðü ûí áîì áà ëà ðû àò äûð ìûø äûð.
Òÿêúÿ 70 000 äèíú ÿùà ëè ñè îëàí Ùÿ ëÿá ÷ÿ øÿ ùÿ ðè íÿ

àòû ëàí êöòëÿ âè ãû ðü ûí áîì áà ëà ðû çà ìà íû 5000 èí ñàí
þëìöø, 7000 èí ñàí èñÿ ìöõòÿ ëèô äÿ ðÿú ÿ ëè éà íûã éà ðà -
ëà ðû àë ìûø äûð êè, îí ëà ðûí ìöà ëèú ÿ ñè éîõ äóð. Íÿ òèú ÿ äÿ
ìèí ëÿð ëÿ óøàã, ãà äûí-ãîúà úÿ ñÿä ëÿ ðè èëÿ þëö áèð ãÿ -
ñÿ áÿ íè àí äû ðàí Êöðäöñòà íûí Ùÿ ëÿá ÷ÿ øÿ ùÿ ðè ëë
Äöíéà ìöùà ðè áÿ ñèí äÿí áó éà íà ÿí äÿù øÿò ëè âÿù øè -
ëèéÿ áèð ñÿù íÿ îë ìóø äóð. Âàõ òû èëÿ äöíéà èú òè ìà èéé -
ÿ òû ôà øèñò Ñÿä äà ìà ãàð øû òÿä áèð ýþð ñÿé äè, ÷îõ ýö ìàí
êè, íÿ Ùÿ ëÿá ÷ÿ ãÿò ëèé à ìû, íÿ äÿ ñî íðà êû ìöùà ðè áÿ -
ëÿð áàø âåð ìÿç äè.
Ýåú äÿ îë ñà áó ýöí ÀÁØ-ûí ïðå çè äåí òè âÿ äöíéà èú -

òè ìà èééÿòè ãà òèë Ñÿä äàì Ùöñåé íÿ ãàð øû ãÿ òè ãÿ ðà ðà
ýÿ ëÿ ðÿê ãà íè ÷ÿ íèí ðå æè ìè íè äÿé èø äè ëÿð. Ôàøèñòè, þçö
ùàçûð ëàäûüû âÿ îí ìèíëÿðëÿ ýöíàùñûç èíñàíëàðû àñäûüû
äàð àüàúûíäàí àñäûëàð. ßý ÿð ñèñòåì äÿ éè øèë ìÿ ñÿé äè
÷îõ ýö ìàí êè,  þë êÿ ñè íèí âÿ òÿí äà ø ëà ðû íà ãàð øû êöòëÿ -
âè ãû ðü ûí ñè ëà ùû èø ëÿ äÿí âÿù øè,  éÿ ãèí êè, áóí äàí ãàò -
ãàò ýöúëö êöòëÿ âè ãû ðü ûí ñè ëàù ëà ðû ãîí øó äþâ ëÿò ëÿ ðÿ
ãàð øû äà  èñ òè ôà äÿ åäÿ áè ëÿð äè, áå ëÿ çà ëûì ëà ðûí ãàð øû ñû
äöíéà èú òè ìà èéé ÿ òè òÿ ðÿ ôèí äÿí âàõ òûí äà àëûí ìà ëû äûð!
Ñîíäà ìöáàðèç ãÿùðÿìàí êöðä õàëãû, Èðàã ïàð ëà -

ìåíòèíÿ Ùÿëÿï÷ÿ ãÿòëèéàìûíû ñîé ãûðûì êèìè ãÿáóë
åòäèðäè.
Áó áàéðàì ýöíëÿðèíäÿ äöíéàíûí áèð ñûðà

äåìîêðàòèê þëêÿëÿðè, Ùÿëÿï÷ÿ ãÿòëèéàìûíû àíûð âÿ
Ñóðèéà êèìè Íîâðóç áàéðàìûíû ãàíà áîéàéàí

þëêÿëÿðè èñÿ ëÿíÿòëÿéèðëÿð.

Òàùèð Ñöëåéìàí Ùÿëÿï÷ÿ øÿùèäëÿðèíè çèéàðÿòè çàìàíû
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Amed (Rûdaw) - Partî û saziyên kurdî
yên li derveyî eniya BDPê di wê baweriyê
de ne ku pirsgirêka kurd encax dikare bi 4
xalên hevpar pêk çareser bibe. Di nava 4
xalan de ji statûya siyasî heta perwerde-
hiya kurdî, ji navên kurdî û Kurdistanê heta
zimanê fermî daxwaz hene. 

Piştî ku di navbera serokê PKKê Abdul-
lah Ocalan, dewletê û BDPê de hevdîtin
pêk hatin, careke din çareserkirina pirs-
girêka kurd bi rêyên diyalog û muzakereyê
kete rojevê. Serokwezîrê Tirkiyeyê Recep
Tayyip Erdogan diyar dike ev pirsgirêk
encax dikare bi çekberdana PKKê çareser
bibe û PKK jî di daxuyaniyên xwe de dibê-
je Ocalan heta dawiyê wan temsîl dike. Di
demeke wiha de têbiniyên hevdîtina
Ocalan û şandeya BDPê eşkere bûn û
agahiyên navxweyî gihiştin derve. Di van
hevdîtinan de Ocalan ji BDPyiyan re dibê-
je di “Xweseriya Demokratîk” de israr
nekin. Lê KCDê û BDPê dirûşma îsal a
Newrozê weke “Ji Ocalan re azadî, ji Kur-
dan re statû” tercîh kirin.

Partî, sazî û dezgehên Kurdan ên li
derveyî BDP û PKKê jî dixwazin ku pirs-
girêka kurd bi cîbicîkirina 4 xalên hevpar
bê çareserkirin. KCD, BDP, HAK-PAR,
KADEP, DDKD, OSP û Însyatîfa Azadî ya
Kurdistanê di 9ê Adara 2012ê de li Amedê
civîneke bi navê “Eqlê Hevpar” pêk anîbûn
û di vê civînê de li ser 4 xalên sereke li hev
kiribûn. Ji bo cîbicîkirina van xalan jî kam-
panyayeke îmzeyê hatibû destpêkirin. Lê
BDP ev demeke dirêj e behsa van xalan
nake. Di rojeva partî û saziyên din ên li
derveyî BDPê de jî ev xal hê jî di rojevê de
ne. Xalên sereke ên hevpar ev in: “Divê
nasnameya gelê kurd bê naskirin û
mîsogeriya wê ya di makezagonê de bê
pejirandin. Kurdî divê bibe zimanê fermî û
di her warî de bi awayekî azad bê
bikaranîn. Perwerdehî û hîndekariya kurdî
jî divê di her astê de bê bicihanîn û ev maf
bê mîsogerkirin. Pêwîst e statûya siyasî ya
Kurdan bê qebûlkirin û Kurd xwe bi destê
xwe bi rê ve bibin. Mafên xwebirêxistinkir-
inê divê li gorî pîvanên gerdûnî bin û par-
tiyên siyasî, sazî û dezgehên sivîl divê
bikaribin bi navê Kurd û Kurdistanê bêne
avakirin.”

KADEP: Bila li ser navê Kurdan
desteyeke bilind bê avakirin

Serokê giştî yê KADEPê Lutfî Baksî
diyar kir ew dixwazin ji hemû partî û frak-
siyonên cuda yên Kurdan meclisek bê
avakirin û ji nava vê meclisê jî desteyeke
bilind bê avakirin. Baksî dixwaze ev deste

li ser navê Kurdan bi hikûmetê re danûs-
tandinan bike û muzakereyan bimeşîne.
Eger di muzakereyan de pirsgirêkek
derkeve û xitimandinek çêbibe jî, ev deste
wê careke din vegere meclisê û pêşni-
yarên meclisê werbigire. Baksî pêşniyara
xwe wiha anî zimên: “Hemû beşên civakê
yên Kurdistanî divê di nava vê meclisê de
bên temsîlkirin. Ev meclis wê hemû
daxwazên gelê kurd xal bi xal tespît bike û
komîsyona ku weke deste hate hilbijartin jî
wê van daxwazan li ser maseyê bi rêve-
berên dewletê re munaqeşe bike. Ev
komîsyon weke deste di heman demê de

car caran wê derbarê pêşveçûnan de
meclisê agahdar bike.” Li gorî agahiyên ku
Baksî dan, di hevdîtinên li Îmraliyê û
Qendîlê de Ocalan û Karayilan gotine di
pêvajoyeke wiha de tinebûna Mam Celal û
Şerafettîn Elçî wendahiyeke mezin e. Her
wiha Ocalan di hevdîtinê de ji Ahmet Turk
re gotiye serokê giştî yê HAK-PARê Kemal
Burkay jî tê de, divê nêrîna hemû partî û
dezgehên Kurdan bên wergirtin. 

DDKD: Divê Kurd ji xeynî KCDê di
bin sîwaneke din de bicivin

Serokê giştî yê Komeleya Çandê ya
Şoreşgerên Demokrat a Kurd (DDKD)
Îmam Taşçier jî got ew piştgiriyê didin
pêvajoyeke bê çek û derbarê hevdîtina
Ahmet Turk û Aysel Tugluk a bi wan re ev
agahî dan: “Bi qasî me fêm kir, li ser çek-
berdanê ti bazarek bi hikûmetê re nehatiye
kirin û hikûmetê heta niha ti soz nedane.
Bazar tenê li ser demokrasiya Tirkiyeyê ye
û ev jî wê gav bi gav çêbibin. Pêşî wê gerîl-
layan bikişînin derveyî welat. Piştî paşvek-

işandina hêzên gerîllayan wê çi bibe, ne
diyar e. BDP, KCD û PKK di wê baweriyê
de ne ku piştî paşvekişandina hêzên gerîl-
la wê hikûmet hin gavan bavêje. Ew gav jî
demokrasiya Tirkiyeyê ye. Kurd wê bikarib-
in zêdetir bi rêya demokrasiyê xwe îfade
bikin.” Taşçier destnîşan kir ku Ahmet Turk
ji wan re gotiye hersê nameyên ku Ocalan
nivîsandine yek in û ew nizanin di wan
nameyan de çi hatiye nivîsandin. BDP
dixwaze di vê pêvajoyê de hemû partî û
dezgehên cuda di bin banê KCDê de
bicivîne û siyaseteke hevpar li wir çêbibe.
Lê DDKD û partiyên din ên Kurdan li hem-

berî vê yekê ne û ew di wê baweriyê de ne
ku KCD nikare temsîliyeta wan bike. Li gorî
KADEP, HAK-PAR û DDKDê, ji bo ku bi
hikûmetê re muzakere bên kirin û
daxwazên Kurdan bi yek dengî bên veg-
otin, divê li derveyî KCDê saziyeke din a
sîwan bê avakirin. Taşçier jî 4 xalên hevpar
bi bîr dixe û dixwaze hemû bazar li ser van
4 xalan bêne meşandin. 

Bozyel: Lihevhatin di perspektîfa
AKP’ê de ye ne di ya PKK’ê de ye

Serokê Giştî yê HAK-PARê yê berê
Bayram Bozyel jî ramanên xwe yên der-
barê pêvajoya çareseriyê de bi Rûdawê re
parve kirin. Bozyel bi bîr xist ku ji hevdît-
inên Osloyê ti encamek derneket û AK
Partî gihişte wê qenaetê ku ev hevdîtin
encax dikarin bi Ocalan re bibin. Bozyel
destnîşan kir ku Ocalan di bin tesîra
dewletê de ye û wiha got: “Lewre Ocalan di
destê wan de ye. Ocalan tenê bi hikûmetê
re dide û distîne. Bandora dewletê ya li ser
Ocalan a sereke ye. 

Ocalan girtî ye, bibe nebe tesîra vê
yekê heye, ew jî tiştekî însanî ye. Ev
girtîbûna wî jî li ser helwesta wî tesîrekê
dike. Ji bo wî dewletê ji bo hevdîtinê
Ocalan tercîh kir. Lê xuyaye ku wan berê li
hev kir û piştre ev ji raya giştî re eşkere
kirin. Eger wisa nebûya, rêya Îmraliyê ji
BDPê re venedikirin. Piştî ku li hev kirin
BDP çû Îmraliyê. Bi qasî ku em dibînin ev
lihevhatin di çarçoveya perspektîfa AKPê
de ye, ne di ya PKKê û Kurdan de ye.”

Bozyel da zanîn ku AK Partî di mese-
leya makeqanûna nû de hatiye wê qonaxê
ku demokratîkbûnê pêk bîne lê di vê make-
qanûnê de çareserkirina pirsgirêka kurd
tine ye. Bozyel sedema vê yekê jî wiha
şîrove kir: “Em vê pêvajoyê weke nor-
malîzekirina Tirkiyeyê û siyasetê dibînin.
Wexta ev pirsgirêk rabin, pirsa kurd dikare
bi hêsantir safî bibe. Em jî vê pêvajoyê
erênî dibînin. Yek jê qet bi pêwendiyên
hikûmetê nebe jî, PKK dikare bi yek alî jî
çekan rawestîne û fersendê bide
demokratîzekirina Tirkiyeyê û siyaseta
kurd. Em vê pêvajoyê weke xiyanetekê
nabînin. Di vê meseleyê de PKK dereng jî
maye. Qet nebe çek dikarin bêne rawes-
tandin. Rewşa agirbestê divê bi îstîkrar
bimeşe. Eger hêzên PKKê li vir bin, hertim
wê provoke bibe û şer careke din dest-
pêbike, ev agir bidome.” 

Bozyel destnîşan kir ku di van hevdîti-
nan de serkeftineke mezin û çareserkirina
pirsgirêka kurd tine ye û wiha axivî: “Şik û
gumana me ev e ku PKK vê gavê weke
qezenceke mezin bifiroşe Kurdan. Em
dizanin PKK di vî aliyî de pirr bi basîret e.
Dikare ji tiştekî herî xirab mesajeke
serkeftinê derxe. 

Di vê meseleyê de serkeftineke mezin
tine ye û safîkirina pirsgirêka kurd jî tine ye.
Lê hewldanên safîkirina pirsa kurd bi vê
gavê, bi rawestandina çekan dikare bigihi-
je qonaxeke nû. Ji ber ku dema çek ji
dewrê rabin, mirov dikare raya giştî ya
Tirkiyeyê ji bo çareseriyê amade bike, pişt-
giriya wan bistîne. Ev tirs û xofa şovenîs-
tan wê zeîf bibe. Civaka tirk wê di aliyê
hestên demokratîk ve bikemile. Dema çek
rabin, Kurd bi awayekî demokratîk û
aştiyane dikarin tifaqên xwe hîn bi rêk û
pêktir bi cih bînin. Dikarin alîkariyeke zêde-
tir ji qada navneteweyî bistînin.” Bozyel got
ew dikarin weke HAK-PAR bi partiyên
Tirkan û Kurdan re ji bo demokratîzekirina
makeqanûnê rol bigirin ser xwe û xwest ku
4 xalên hevpar ên Kurdan careke din bên
rojevê.

Hewlêr (Rûdaw) – Berdevkê
Desteya Geştûguzarê ya Herê-
ma Kurdistanê ji Rûdawê re
ragihand ku ew pêşbînî dikin ku
îsal di cejna Newrozê de zêdeyî
400 hezar tûrîst bên bajarên
Herêma Kurdistanê

Cîgirê parêzgarê Hewlêrê
Tahir Abdullah herwiha diyar kir
ku Newroza îsal li benda bûy-
erek din ya balkêş e: “Mezintirîn
govend di dîroka Herêma Kur-
distanê de li bajarê Hewlêrê tê
sazkirin ku 6500 kes tê de beş-
dar dibin, da ku rekordê
bişikînin û navê Hewlêrê bikeve
pirtûka Guinness ya rekordan.”

Berdevkê Desteya
Geştûguzarê ya Herêma Kur-
distanê Nadir Rostî jî ji Rûdawê
re got: “Par 352 hezar geşt-
yaran di cejna Newrozê de ser-
dana Herêma Kurdistanê kirin û
îsal jî tê pêşbînîkirin ku zêdeyî

400 hezar kes di cejna
Newrozê de bên Herêma Kur-
distanê.” 

Wek bernameya xwe ya
salane, parêzgeha Hewlêrê di
11ê vê mehê de, ku hemdem e

ligel rizgarkirina bajarê Hewlêrê
di sala 1991ê de, heftemîn fes-
tîvala azadiya Hewlêrê saz
dike. Di vê festîvalê de çend

ahengên curbicur tên lidarxistin
û aheng wê heta 20ê mehê
berdewam bikin. Tahir Abdullah
got: “Festîval û ahengên îsal
weke destpêkekê tên bikaranîn,
da ku her kêmasiyeke me hebe

di sala bê de em wê çareser
bikin, ji ber ku Hewlêr wê 2014ê
bibe paytexta turîzma welatên
erebî.”

Hewlêr (Rûdaw) – Endamên
AKP'ê yên Komîsyona Lihevkirinê
ya Parlamentoya Tirkiyê, li ser
formîlekê 3 maddeyên destûra
bingehîn a Tirkiyê ku nabe bên
guhertin dixebitin. 

Li gor rojnameya Tirkiye ya
Tirkiyê, endamê AKP'ê yên
Komîsyona Lihevkirinê ya Parla-
mentoya Tirkiyê li ser vê yekê
dixebitin. 4 maddeyên Destûra
Bingehîn a niha ku dibêjin,
"Maddeya Yekemîn ku awayê
dewletê Komare, maddeya 2.
Taybetmendiyên Komarê, xalên
maddea 3. nayên guhertin û ji bo
guhertinê jî pêşniyar nayê kirin"
tên sererastkirin. 

Endamên komîsyonê yên
AKP'yî ku di nava xwe de civîn
lidarxistine, ger ev madde bên
guhertin, li ser wê yekê radiwest-
in ku hersê maddeên despêkê
dikarin bên guhertin. 

Maddeyên destûra bingehîn a

Tirkiyê ku nabe bên guhertin evin. 
Madde 1: Dewleta Tirkiyê

Komare.

Maddeya 2: Komara Tirkiyê,
aramiya civakê di nava hevgirtina
netewî û feraseta dadî, li hemberî
mafê mirovan rêzdar û girêdayî
netewperestiya Ataturk. Xwe  dis-
pêre hêmanên jor, welatek
demokrat, sêkuler û xwedî
hiqûqekî civakî ye. 

Madde 3: Dewleta Tirkiyê, bi
welat û gelê xwe hevpare û nabe
bê parçekirin. Zimanê wê Tirkî ye.
Ala wê wekî hatî desnîşankirin,
stêrk û heyva spî û li ser rengê
sore. Merşa netewî 'Istiklal Marşi'
ye. Paytexta wê Enqere ye.

Kurdên li derveyî BDPê ji bo çareseriyê 4 xalên hevpar pêşniyar dikin

'Di Newrozê de 400 hezar tûrîst tên Herêma Kurdistanê' AKP li ser guhertina 3 maddeyan guftûgo dike
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Каждому курду понятно, что
это начало  Нового года. Каждому
русскому тоже станут понятны
эти слова, если он прислушается
и услышит, что "нав" - это новый,
а "руз" или "рож" - это Солнце, та
самая "Жар-птица", за которой
часто охотятся в русских сказках.
Сегодня она приходит сама.
Наступает новый год. Мы как
будто бы отстаем от других наро-
дов, поскольку все уже отпразд-
новали наступление нового года,
а у нас он приходит даже позднее,
чем в Китае, в момент весеннего
равноденствия - 21 марта. Мы
сохранили этот обычай, насчиты-
вающий многие тысячи лет от
наших предков. Он прост и поня-
тен, пришла весна, начинается
новый год с его заботами и радо-
стями. Почему мы, несмотря на
то, что в нашей жизни случается
многое, и, к сожалению, пока еще
много трагического и печального,
радуемся этому празднику. Пото-
му что нельзя иначе встречать
возвращение солнца, весну, нача-
ло полевых работ, пробуждение
природы.   

Эта весна для нас не только
трагична, но и полна надежд. Кур-
дам удалось прорвать многовеко-
вую блокаду и заявить о себе в
полный голос. Победа демокра-
тии в Южном Курдистане, где
курды сумели наладить нормаль-
ную жизнь, дает много. Она пока-
зывает, что курды выстояли,

несмотря на все испытания, когда
мы как народ иногда были на
грани исчезновения, когда против
нас проводилась, а в таких стра-
нах,  как Сирия все еще проводит-
ся, политика открытого геноцида.
Выборы в Ираке показали, что,

когда завоеваны условия для сво-
бодного волеизъявления, курды
способны стать и уже стали мощ-
ной политической силой, хорошо
знающей свои национальные
интересы и добивающейся их
настойчиво и последовательно.  

К сожалению, в таких стра-
нах, как Турция, Иран и Сирия, из
этого сделали негативные выво-
ды. Это не обрадовало правящие
элиты этих стран, а обеспокоило.
Прежде забитые курды, не только
борются, но и добиваются своих
прав. Пример Южного Курдиста-

на не только обрадовал и вдохно-
вил курдов, но и насторожил и
обеспокоил их противников. Они
боятся, что курды, составляющие
в этих странах многочисленное
население, добьются своих прав и
станут играть ту роль, которой

они заслуживают. В Сирии усили-
лись провокации и преследования
курдов, что проявилось в собы-
тиях в Камышлы 12 марта 2004
года. Сегодня войска, которые
Президент Ассад вынужден уби-
рать из Ливана, направляются в
курдские районы Сирии. Смысл
этих действий хорошо понятен
курдам. Это прямая и очевидная
угроза.  Вместо того, что признать
права курдов и уровнять их с
арабским населением Сирии,
отказаться от политики дискри-
минации курдского населения,

они усиливают репрессивный
аппарат. Но время прошло,
наступление свободы, как и
весенний возврат солнца, не оста-
новить. Чем сильнее сирийские
чиновники цепляются за свои
привилегии, тем меньше у них
шансов сохранить свою власть в
стране, тем скорее они будут
вынуждены повторить судьбу
своих коллег из иракского отделе-
ния партии БААС. 

Более продвинутыми оказа-
лись власти Турции, которые ради
того, чтобы вступить в Евросоюз
и получить преимущества при-
надлежности к Европе, идут на
реформы в сфере межнациональ-
ных отношений, хотя делают это
неохотно и с затяжками. Курдам в
Северном Курдистане непросто
отстаивать свои права. Но это
стало можно делать политически-
ми методами, хотя еще недавно
турки понимали только силу.
Сравнительно медленно происхо-
дят изменения положения курдов
и Восточном Курдистане, но и
там положение дел меняется к
лучшему. В этот праздничный
день я хотел бы сказать, что еще
десять лет назад, многое из того,
что курды имеют сегодня, каза-
лось невероятным. Свобода уско-
ряет свой бег. Сегодня она бежит
к нам на встречу, а не от нас.  

Если раньше приходилось
воевать с врагами, то сегодня все
большее значение имеет для нас

уровень культурного и экономи-
ческого развития. Мы завоевали
свободу на части территории
своей страны, часть курдов сво-
бодна. Но свободы ждут и других
частях Курдистана, Кроме того, в
Южном Курдистане нужно сде-
лать жизнь народа процветаю-
щей. 

Повсеместно, везде, где живут
курды нужно объединяться,
повышать культуру курдского
населения, восстанавливать свою
литературу, историю, создавать
свое кино и делать многое другое.
Наш народ никогда не сидел,
сложа руки, многое делалось и
раньше, но сегодня у нас есть сти-
мул делать все это с удвоенной,
утроенной силой. И это можно и
нужно делать везде, не только в
Курдистане, но и здесь в России.
Сегодня каждый может внести
свой вклад в рост мощи Курди-
стана. Это радость работать на
себя и на свою родину. Если
мощно поднимется Южный Кур-
дистан, свобода скорее придет и
на остальные земли нашей роди-
ны.   

Да здравствует  
Курдистан!  
Пусть Навруз  
принесет счастье всем наро-

дам!  
Пусть будут  
счастливы все народы, друже-

ственным курдам!   
Бари Тайфур

Dinav gel]n rojhilata n]z[k
` nav[nda gel] kurd y]

her[ kevnare. Kurda di d[roka van
her]manda dewseke (,opeke)
berbicav h[,tine. Ev gel] kevnar `
m]rxas kareke mezin daye /and `
d[roka gel]n cuda ` p]jda/`y[n>
dewlemendb`na k`lt`r `
menev[yata wanda roleke gir[ng
ley[st[ye. Dib]jin gel] b] /and b]
kesayete. Her cejin> meras[m> urf-
edet nex,eke /anda gele> him j[
pareke bingeha /anda netew[ ya
d[rok[ye.

Her gel  j[yan]da anegor[
menev[yata xwe /anda xwe /]dike.
Cejin> meras[m ` li vanava gir]day[
erf-edet]n cuda-cuda di p], ketina
/anda netew[ ̀  civak[ da roleke gelek[
mezin dil[zin. Di van cejin `
meras[m]nda helwesta mirovan
dereqa j[yan] t] xuya kirin]. Heyam
t]n dubuhurin hinek cejin> eyd]n
kevn an w]ney]n xwe dugeherin> an
j[ ji b[ra gel dert]n. l] hinek cejin> eyd
j[ hene ku /iqas[ j[ dem b]n derbazbin
j[ ewana di her dem[da ter[ ` j[r
dim[nin ` bi co,[ya gur> bi heytehol

t]n qeyd kirin.  Ji van cejnan yek y]
hey[ kevnar cejna Newroz]ye. Ev
cejin ev /end hezar sale bandor[ li ser
menew[yata mirovan ` gelan dike.

Newroz di d[roka gel] kurdda j[ `
j[yana wanada j[ bi gil[k[ kurt j[ana
kurdanda dewseke h]ja girt[ye `
digire. Cejn]n ku bi qedera  gelanva>
bi rizgar[y]va> ,ore,]va t]k[l[y]n wan
hene> an j[ wanva gir]day[ve (di al[y]
gelanda bi) di b[ran[na wanada tim]
dij[> an j[ derbaz[ j[yana wan dibe her
dem bi hub ` hizkirin> bi ,ad[man[ bi
co,[yeke alav[ t] nitirandin ̀  parastin.

Newroz di efrandar[ya gel] kur-
danda c[k[ pir bi r`met ` s[yanet
digire. Newroz j[yana meda sembola
serhildan] ` b`y[na azad[y]ye>n[,ana
rizgar[y]ye. Newroz destp]ka
buhar]> vej[na teb[et] (siru,t)> silava
j[yana n` ` vemirandina s[tem]ye.
Newroz emrek[ bi r`mete>
wekhev[ye> n]t ` meram]n qencin.
Newroz-altindar[ ` parastina maf]n
mirovane ` xwesteka mirovah[y]ye.
Newroz-cejnek d[rok[ye. Cejna
,eh[dane. Newroz-salnama kurd `
Kurdistan]ye.

D[rok dide kiv,] di ber[ heyam]
me hukumdar]n Ass`r[yay] li ser axa
Kurdistan] ̀  li rojhilat] da hetan[ 400
sal[ hukumdart[ kirine. Ber[ zay[n]
612-sal] 2610 sal ber[ya me 21] adar]
bi serw]rt[ya m]rxas] l]g]ndar Kava
xaka Kurdistan] ` gel]n rojhilat] ji
bin bandor ̀  dagirkirina As`r[yan t]n
azad kirin]. D` v] altindar[y]ra
dewleta kurd a yekem[n M[d[ya t]
ava kirin]. Ji v] b`yer] ,`nda her sal
21-] adar] t] hesavkirin /awa
destp]ka edlay]> birat[y]> emr] ,a `
aza> roja n`. Bi kurd[ nohroj-
Newroze. Bi nav] Newroz] gir]day
gelek l]g]nd ` c[rok hatine gotine. Ji
van l]g]ndan yek j[ bi nav] hedad `
engal Kavay]va gir]day[ye. Nav]
Kava sembola azad[y]ye li Kurdis-

tan] de. L]g]nd weha destp]dibe.
. . . Wextek[ li Kurdistan] de bi

nav] Dehoq hukumdarek[ zalim[> b]
bext heb`ye. Ew gelek[ qeddar b`ye>
hertim bobelat an[ye li ser] binel[y]n
Kurdistan]. 

Rojek] li ser mil] w[ s[temkar[ du
damar] wek mer ,[n dibin. ?iqas
hek[m ` loxman derman /] dikin ku
ev[ hukumdar[ devxw[n ji v] xezab]
xelazkin. L] car w[ nedib`.

Daw[y]da hek[m ` loxman
dicivin (be,ter) biryar dikin ku hero
m]j[y]n du xort]n kurd bidine wan
meran ku zirar] nedine hukumdar `
w[ nexwin. W] roj] ,`nda hero du

xorta dukujin m]j`y] wan didine
mera. Binel[> gund[ di dest w[ zalim[
tengezar dibin.

Rok] d[sa mirov]n w[ qedar[ t]n
ber der] Kava ewlad] w[ daw[y]
dixwazin. Kava mirovek[ hunermend
b`. ew[ bi hesina mirov /]dikir. Kava
hey,t zar] xwe qurbana Dehoq dab`.

L] v]car] y] daw[y] ] neha nade.
Miqabil[ Dehoq ] b] xwed] c[nar `
gund[yan be,ter dike soz] xwe dikin
yek ]r[,[ li ser qesira w[ dikin. Kava
/ak`/] xweva ser] Dehoq] xw[nm]j
diper/q[ne ̀  w[ dukuje> le,ker] w[ tar-
mar dikin. Kava qesra w[ zulmkar[ de
r`din] dibe hukum dar. Gund[ hev
dicivin. Kava dib]je: - {ro ,`nda li
welat] me w] xw[n nerije kesek]
s[tem neb[ne. em] dewletek> j[yanek
n` serrastkin agiran v]xin> govendan
bik,[nin bila roja [ro> b[st ̀  yek] adar]
roja cejn] be> roja undab`na
zordest[y] be> destp]b`na emr] ,a `
aza be> r]n[,a rizgar[y] be Newroz.

Ev l]g]nd ji k`raya d[rok] t].
L]g]nd] da rast[ heye. Qewimandin
li ser rast[y]> heq[y] hat[ye efirandin.
Ew rast[ [ro j[ li ser axa Kurdistan]
dido me. Gel dij[ mer] /ar ser ,er
dike. Ge/ ` xort]n ni,timan] bi la,]n
xwe agr] Newroz] gur tikin ̀  ronay]>
azay] di gel] bindest ra t[nin. {ro agr]

Newroz] dil] hem` kurd] welatpar]z
de v]dikeve ` z`tir] li welat agr]
azad[y] v]keve. Bel] Kurdistan bi
xw[na ,e[danva /]dibe ` em her
kurd]n bi nam`s ,erefeke mezin
diki,[nin> serkeftin dixwazin `
dib]jin: “Heta dib[ c]leka 40 sal[ bibe
box] rojek]” an j[ “Mirina bi ,eref ji
emr] bindest /]tire”. 

Bel]> heq] kurdan tune v[ ,er[
bidin der. {ro em bi ruh] xwe> bi
raman]n xwe> bi nefesa xwe> bi
xw[na xwe ]r[,[ ser mer] /ar ser
dikin> em r]/a Kava didim[nin. Hes-
reta me> daxwaza me> ola me>
bawer[ya me Kurdistane. Kurdistan
gaz[ dike> h[v[ dike> gel] kurd xwe
tim] p], dixe> j[yan]ra dime,e `
d[roka xwe bi xw[na xwe din[vs[ne. 

Bi bawer[ke mezin j[yana xwe
didom[ne> /andeke n` /]dike> li
d[roka mirovah[y] belgeke n` vedike>
belga qehreman[y] ` v] belg] bi
xw[na xwe sore qetranva dixemil[ne.
bel]> [ro kurd cejna xwe bi xw[na
xweva p[roz dikin. N]z[k[ armanc]n
xwe dibin. Agr] Newroz] di,uxule.
Ev agir ese ] bibe me,el di wel]t. Em
kurd bi bawer[ h[v[dar] w] roja aza `
bi r]zin.

Ew roj] b]....
Ez bawerim ew roj] b]>
Ew qezenca ,e[dane.
H]sr]n cav]n dayikane>
Ew hesret ` armanca m[lyonane.

Ew bawer[ya Mezl`m Doxan>
Ew daxwaza Rew,en> Alkan.
U r]n[,a ,e[dan>
Ez bawerim ew roj] b].
Ew hesreta gel] meye>
Ew xelata ,er] meye.
Ew qezenca ,e[dane>
Ez bawerim ew roj] b].
Ew rojeke aza nuhe>
~ rojeke pir bi r]ze…

Bar[y] Teyf`r. 

NEWROZ CEJNA DÎROKÎYE

B]war Bar[ Teyf`r[

МЫ  ПРАЗДНУЕМ НАВРУЗ
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Halepçe Katliamı'nda yaşa -
mını yitirenler Van, Erciş, Der-
sim, Bingöl, Adana ve Nusay-
bin'de etkinliklerle anıldı. Ankara,
Hatay, İstanbul ve İzmir'de
üniversite öğrencileri öncü -
lüğünde yüzlerce kişi tarafından
protesto edildi. Halepçe'de ise
bugün yüzbinlerin katılacağı
anma töreni düzenlenecek.

Mardin'in Nusaybin İlçe-
si'nde Halepçe, Qamişlo, Gazi
ve Nusaybin 1992 Newrozu'nda
yaşamını yitirenler yürüyüşle
anıldı. Yürüyüşe Nusaybin
Belediye Başkanı Ayşe Gökkan,
BDP yöneticileri, MEYA-DER,
DÖKH, Barış Anneleri üyeleri ile
birlikte binlerce kişi katıldı. 1992
Newrozu'nda yaşamını yitiren-
lerin fotoğraflarının taşındığı
yürüyüşte, "Em ê tola Helepçe,
Gazi, Qamişlo, Roboskî û

şehidên Newrozê hilînin" pan -
kartı taşındı. Şehitler Köprüsü'ne
gelen kitle burada özgürlük

mücadelesinde yaşamını yitiren-
ler için saygı duruşunda bulunul-
du. Daha sonra açıklama yapan

BDP Nusaybin İlçe Başkan
Yardımcısı Şengül Ogur, Kürt-
lerin tarihinin katliamlarla dolu
olduğunu belirterek, "25 yıl önce
yapılan Halepçe katliamı hala
Kürtlerin zihninde canlıdır" dedi.
Roboskî katliamı ve Nusaybin
Newrozunda katledilenlere
dikkat çeken Ogur, "1992 yılında
bu köprünün üzerinde özgür bir
Newroz'u kutlamak isteyen
onlarca arkadaşımız katledildi.
2013 yılı New rozu'nu bunları
düşünerek kutlamamız gerekir"
dedi. Konuşmalar ardından tem-
sili olarak 16 karanfil Çağ Dere-
si'ne bırakıldı.

Van Barosu da Halepçe
Katliamı'nın 25'inci yıldönümü
dolayısıyla Baro binasında basın
toplantısı düzenlendi. Toplantıda
konuşan Van Barosu İnsan Hak-
ları Komisyon Üyesi Muhammet

Aksoy, insanlığa karşı işlenen bir
suç olarak, soykırım faillerinin
Uluslararası Ceza Mahkeme-
si'nde yargılanmaları gerektiğini
dile getirdi. 

Van'ın Erciş İlçesi'nde de
Halepçe Katliamı'nın yıldönümü
nedeniyle basın açıklaması
yapıldı. Zilan Parkı'na kadar
düzenlenen yürüyüşte, Kürt
halkına Zilan'dan Roboskî'ye
kadar katliamların sürdüğüne
dikkat çekerek,mücadele çağrısı
yapıldı. 

BDP Ceyhan İlçe Örgütü de
katliamın yıldönümü vesilesiyle
basın açıklaması yaptı. 

Halepçe Katliamı'nı üniver-
site öğrencileri de protesto etti. 

Dersim, Bingöl, Ankara,
İzmir, Amed'deki üniversitelerde
yürüyüş ve forumlar yapıldı. 

HABER MERKEZİ

Amed Barış Anneleri İnisiyati-
fi, “Nasıl ki esirler ailelerine
kavuştu, gerilla anneleri de
çocuklarına kavuşmak istiyor”
diyerek, onurlu barış için el ele
verme çağrısında bulundu.

Amed Barış Anneleri İnisiyat-

ifi, serbest bırakılan esirlerle ilgili
basın toplantısı yaptı. Kürtçe
konuşan Barış Annesi Hava

Kıran, PKK’nin barış istediğini
elindeki esirleri bırakarak göster-
diğini ifade ederek, “Onurlu bir
barış istiyoruz. Bu barışın altı boş
olmasın. Başbakan silahlarınızı
gömüp gidin diyor, bunu kabul
etmiyoruz. Kimi kimin ülkesinden

kovuyor” dedi. PKK’nin bu
süreçte üzerine düşeni yaptığını
ve adım attığını söyleyen Kıran,

adım atma sırasının devlette
olduğunu ifade etti. Kıran,
“Buradan bir anne olan Emine
Erdoğan’a sesleniyorum, Başba -
kan Erdoğan’ a sesleniyorum;
artık anneler ağlamasın. Nasıl ki
esir askerler ailelerine kavuştu,
gerilla anneleri de çocuklarına
kavuşmak istiyor” dedi. Geçmiş
barış girişimlerinden söz eden
Kıran, “Onurlu bir barış için gelin
asker ve gerilla anneleri olarak
bu kanı birlikte durduralım.
Çocuklarımız piknik için dağa
gitmediler. Bizler kimlik ve dil
mücadelemizi sonuna kadar
sürdüreceğiz” diye konuştu. 

Barış Annesi Cahide Akan
ise, “Sayın Öcalan’ın her zaman
arkasındayız. Önderliğimiz ne
derse biz de onu desteklemeye
hazırız. Önderliğimiz de barış
istemektedir. Bizler, Barış
anneleri olarak bu sürece destek
vermek için elimizden geleni
yapacağız” dedi. 

DİHA/AMED

İnsan hakları savunucuları,
Adalet Bakanlığı önünde otur-
ma eylemi yaparak, cezaev-
lerindeki 300'ü aşkın hasta tut-
sağın geç kalınmadan tahliye
edilmesini istedi. 

İHD Ankara Şubesi Cezaevi
Komisyonu üyeleri, hasta
mahkumların serbest bırakıl-
ması talebiyle Adalet Bakanlığı
önünde oturma eylemi yaptı.
Hasta tutsakların yakınlarının
da katıldığı eylemde "Hasta tut-
saklar serbest bırakılsın"
pankartı açıldı. İHD Ankara
Şubesi Cezaevi Komisyonu
üyesi aynı zamanda hasta tut-
sak Erol Zavar'ın eşi Elif Zavar,
2012 yılında 13 hasta tutsağın
ölüme terkedildiklerini hatır-
latarak, cezaevinde her geçen
ölüme biraz daha yaklaşan
yüzlerce hasta tutsak bulun-
duğunu belirtti. Zavar, bu tutsak-
ların durumuna dikkat çekmek
için her hafta Cuma günü Adalet
Bakanlığı önünde olacaklarını
söyledi. Eyleme destek veren
Yazar Temel Demirer ise, vic-
danlara seslendiklerini
belirterek, "Adaletsizlik bakan-
lığının duvarları, adaletsizlik
bakanlığının kulakları bu
seslere kapalı. Kulaklarınız

sağır olsa da sesimiz duvar-
larınızda yankılanmaya devam
edecektir" dedi. Eylem, "Hasta
tutsaklar serbest bırakılsın",
"Zindanlar yıkılsın tutsaklara

özgürlük", "İçerde dışarıda
hücreleri parçala", "Tecrit
ölümdür, tecride son" slogan-
larıyla sona erdi. 

Tahliyesi reddedildi
Cezaevindeki hasta tutsak-

lar ise Adli Tıp ya da yargı
kurumları tarafından ölüme
terkedilmeye devam ediliyor.
Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezae-
vi'nde bulunan siyasi tutuklu

Mete Diş, ağır derecede kanser
hastası olmasına rağmen
hakkındaki tahliye talebi kabul
edilmiyor.

Mete Diş'e ağrı şikayeti ile
gittiği hastanede testis kanseri
teşhisi konuldu. Acil olarak

ameliyata alınan hasta tutuklu
için doktorlar, tümörün vücud-
una yayılmış olabileceğini
söyledi. Diş, kemoterapi için
Kartal Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi'ne sevk edildi. Diş'in
avukatının raporlarla İstanbul
12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne
yaptığı tahliye başvurusu ise
reddedildi.
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Azadî İnisiyatifi Koordinatörü
Adem Özcaner: Kürdlerin ortak
talepleri olan Siyasi Statü,
Anadilde Eğitim, Kürdçe’nin de
resmi dil olarak kabulü ve
Örgütlenme özgürlüğünün tanın-
masını talep etti.

Diyarbakır Sivil Toplum Kuru-
luşları ve Siyasi Oluşum temsilci-
leri, Diyarbakır’da bulunan
Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmed
Davudoğlu ile bir araya geldi.

Aldığımız bilgilere göre, dün
akşam saatlerinde Devlet Su
İşleri Sosyal Tesisleri’nde gerçek-

leşen geniş katılımlı toplantıya
Kürdistan İslami İnisiyatifi / Azadî
İnisiyatifi, Dicle-Fırat Diyalog
Grubu, DDKD, Suriye Kürdleriyle
Dayanışma Platformu, Suriye
Kürdleri İlerici Demokrat Parti
temsilcileri, Diyarbakır’ın eski ve
yeni milletvekillerinden bazıları ve
Diyarbakır AK Parti teşkilatı
katıldı. Toplantıya katılanlar
arasında yer alan Hak, Adalet ve
Hürriyet İçin Kürdistan İslami
İnisiyatifi / Azadî İnisiyatifi Koordi-
natörü Adem Özcaner, barış
süreci, Kürd ve Kürdistan davası
ile ilgili görüşlerini, yakın gelecek-
te gerçekleştirilebilinecek talep-
leri ve çözüm önerilerini ortaya
koydu.

Konuşmasının büyük bölü -
münü Kurdî/Kurmancî gerçekleş -

tiren Adem Özcaner, İslam
hukuku ve evrensel insan hak-
larını esas aldıklarını belirtirken;
bu çerçevede, özellikle Kürdlerin
ortak talepleri olan Siyasi Statü,

Anadilde Eğitim, Kürdçe’nin de
resmi dil olarak kabulü ve
Örgütlenme özgürlüğünün tanın-
masını talep etti.

Kürdistan İslami İnisiyatifi /
Azadî İnisiyatifi Koordinatörü
Adem Özcaner, ayrıca Diyarbakır
v.b yerlerdeki ‘Ne mutlu Türküm
diyene! yazılarının ve ‘Andımız’ın
kaldırılması, başörtüsüne her
alanda özgürlük tanınması, Kızıl-
tepe ve Nusaybin’de Suriye Kürd-
leri için iki kamp kurulması,
Güney-Federal  Kürdistanlı
üniversitelere denklik tanınması
gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı
Ahmed Davudoğlu’nun ise, ‘Orta-
doğu’daki halkların haklarını
savunuyoruz.’ dediği öğrenildi.

www.haberdiyarbakir.com

İstanbul Zeytinburnu'nda
yapılacak Nevruz kutlamaların-
da görev almak
üzere çeşitli illere-
den 400 polis
havayoluyla İstan-
bul'a getirildi. 

(DHA) -- Gü -
müşhane, Rize ve
Trabzon ille rinde
çevik ku vvet polisi
olarak görev ya -
pan yaklaşık 400
polis Türk Hava
Yolları'ndan kira -
lanan iki uçakla
saat 06.00'da İs -
tan bul'a geldi. Po -
lisler, silah ların,
kuman yalarını, kask ve ve
kalkan larını otobüslere yükledik-
ten sonra görev yapacakları
Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme

Meydanı'na hareket etti.
Bu arada İstanbul Atatürk

Havalimanı'nda görev yapan
yaklaşık 300 polisin ne Nevruz
kutlamaları için görevlendirildiği
öğrenildi.

Katliamcılar lanetleniyor

Onurlu bir barış için el ele verelim

Özcaner: Kürdlerin Milli 
Talepleri kabul edilmeli

Polisler Nevruz için İstanbul'da...

Hasta tutsaklar bırakılsın

www.ne
tew

e.c
om
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16 Mart 1988 yılında Halepçe’de Sad-
dam rejimi tarafından kimyasal silahlarla
bombalamalar sonucunda yaşamını
yitiren 5 bin Kürt anıldı. Halepçe’de 16
Mart 1988’de Saddam rejiminin düzen-
lediği bombardıman sonucunda yaşamını
yitirenler için iki ayrı anma töreni düzen-
lendi. 16 Mart 1988 günü Saddam rejimi
tarafından atılan kimyasal bombalarla
katledilen 5 bin Halepçeli, mezarlarının
başında anıldı. Herkesin siyahlar giydiği,
her yere siyah pankartların ve bezlerin
asıldığı Halepçe’de yas havası hakimdi.

İlk anma Güney Kürdistan Yönetimi
tarafından düzenlendi. Yerel saatle saat
10.00 civarlarında başlayan anmaya
Güney Kürdistan Bölgesi Başbakanı
Neçirvan Barzani ve YNK Politbüro üyesi
Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin
eşi Hero İbrahim Ahmet, BDP’li vekiller
Ayla Akad, Mülkiye Birtane, Nazmi Gür,
Roboskili ailelerin yanı sıra, çok sayıda
devlet yetkilisi ve yüzlerce kişi katıldı.
Dünyanın birçok yerinden 5’inci
Mezopotamya Tıp Kongresi'ne katılmak
için gelen 600 civarında doktorun da

katıldığı anma töreni Muniyt’te (Halepçe
Şehitleri Müzesi) yapıldı. Burada bir
konuşma yapan Güney Kürdistan Yöneti-

mi Başbakanı Neçirvan Barzani, 16
Mart’ın Güney Kürdistan’da resmi
soykırım günü olarak ilan edildiğini belirtti.
Barzani, Kürt halkının bu tarihi canlı tut-
ması ve birliğine, özgürlüğüne sahip çık-
ması geretiğini de sözlerine ekledi.

HALEPÇELİLER HÜKÜMETİN 
İLGİSİZLİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ

İkinci etkinlik ise, Güney Kürdistan
hükümetinin ilgisizliğinden rahatsız olan
Halepçelilerin düzenlediği törendi. İkinci

tören Halepçe Şehitleri Mezarlığı’nda
düzenlendi. Yerel saatle saat 10.30’da
başlayan törene binlerce kişi katıldı.

PÇDK, Tevgera Hemwelatiyên Azad u
Yeksen, RJAK ve KNK’nin de katıldığı bu
törende birçok siyasi parti ve sivil toplum
örgütünün mesajları okundu. Burada bir
konuşma yapan PÇKD Eşbaşkanı Diyar
Xarib, söz konusu katliamın herhangi bir
ülkeye değil, siyasal bir örgüte değil, Kürt
halkının tamamına yapıldığını belirtti. Kürt
halkının tamamına dönük, egemenlerin
katliamcı bir siyaseti olduğuna dikkat
çeken Xerib, “Kürt halkı da bu temelde

hiçbir siyasi görüş, ideolojik bakış açısı
gözetmeksizin sahip çıkması gerekiyor “
dedi. Halepçe’nin dünya genelinde bir
katliam olarak kabul edildiğini ancak
soykırım statüsüne alınmadığına da
dikkat çeken PÇDK Eşbaşkanı Diyar
Xerib, Halepçe’nin soykırım olarak kabul
edilmesi için merkezi Irak hükümetinden
bir karar çıkması gerektiğine de dikkat
çekti. Bu konuda Güney Kürdistan
hükümetinin, siyasi partilerin ve
dekmokratik kitle örgütlerinin çalışması
gerektiğinin de altını çizdi. Xerib, “Şimdiye
kadar Halepçe halkına çok fazla hizmet
yapılmadı. Halepçe’de yaşamını yitiren
çok sayıda kişi hala şehit dahi ilan
edilmemiş” diyerek sözlerini sürdürdü.

Kürtlere yönelik tarihte birçok katliam
yapıldığını hatırlatan Xarib, devamla
şöyle konuştu: “Kürt ulusallığı tamamlan-
mayana kadar sürekli olarak Kürtler
üzerinde bir katliam tehlikesi olacaktır.
Yeni Halepçelerin, yeni katliamların önüne
geçilmek isteniyorsa, Kürt ulusallığına
önem ve hız vermek gerekiyor.”

Halepçe Şehitliği'ndeki alternatif
anmaya katılan kitle, buradan resmi kutla-
manın yapıldığı Muniyt’e (Halepçe Şehit-
leri Müzesi) geçti. (anf)

Öcalan’ın taslak “Yeni yol hari-
tası” metnine Kandil, Avrupa ve
BDP’nin verdiği yanıtların devlet
yetkililerine teslim edildiğini açık-
layan BDP Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş, “KCK’nın 3, Avrupa’nın 7
ve BDP’nin 3 sayfalık yanıtları var.
Nihai metni almak için adaya gide-
ceğiz” dedi.

BDP Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş, Abdullah Öcalan’ın taslak
“Yeni yol haritası” metnine Kandil,
Avrupa ve BDP’nin verdiği yanıtların
devlet yetkililerine teslim edildiğini
açıkladı. Demirtaş, “Mektuplar biz-
den önce gidiyor. Biz nihai metni
almak için adaya gideceğiz” dedi.
MİT’in teslim aldığı ve adaya
ulaştırdığı öğrenilen metinlere ilişkin
Demirtaş, bir grup BDP muhabiri ile
parti genel merkezinde yaptığı soh-
bet toplantısında, “Mektuplar Kandil’-
den ve Avrupa’dan bize ulaştı.
Üçüncü heyet gitmeden İmralı’nın
hazırlık yapması için yetkililere teslim
ettik. Muhtemelen ulaştırılmıştır.
KCK’nın 3, Avrupa’nın 7 ve BDP’nin
3 sayfalık yanıtları var” dedi. 

YOLCULUK YARIN
Üçüncü BDP heyetinin de yarın

İmralı’da olmasının beklendiği
sürece ilişkin olarak Demirtaş, “Bizim
beklentimiz eşbaşkanların içinde
olduğu bir heyetin adaya gitmesi.
Nevruz öncesi adaya gidilecek.
Heyet gidecek ki Öcalan’ın çağrısını
Nevruz öncesi alabilsin. Muhtemelen
de çağrı Nevruz’da açıklanacak.
Heyet dönüşte kısa bir açıklama
yapabilir ancak esas açıklama
Nevruz’da yapılır” bilgisini verdi.

MECLİS DESTEKLESİN
Demirtaş, “Öcalan’ın PKK

unsurlarının Türkiye dışını çıkması
için TBMM onayı ya da desteği
istemesi” ile ilgili olarak da “Öcalan
sınır dışına çıkış çağrısı yapar mı
yapmaz mı, göreceğiz. Yapacağı ihti-
mali üzerinden konuşayım ben. 30
yıldır Türkiye’de silahlı olarak bulu-
nan bir örgüt var ve örgütün lideri
‘Türkiye’nin sınırları dışına çıkın, par-
lamento da bunu desteklesin’ diyorsa
parlamentodaki partiler de ‘Yok
kardeşim ülkemiz içinde kalsın’ diy-
orsa, her Türk ve Kürt gencinin
ölümünden sorumlu olurlar” açıkla-
masını yaptı. Demirtaş sözlerini

şöyle sürdürdü: 
MEKAP YÖNTEMİYLE

“Sınır dışına çıkışın ne zaman
tamamlanacağına ilişkin en azından
şunu söyleyebilirim ki verilen bazı
tarihler kesinlikle yanlış. Bu işin man-
tığı da yok zaten. Koşarak mı çıka-

caklar, ne yapacaklar? Erzurum’da
olan var, Hakkâri’de olan var. 16’sın-
da çıkamayan kalacak mı Türkiye
içinde. Mutlaka hükümetle Öcalan
arasında bir takvimlendirme vardır
ama bir gün koymak mantıklı
değildir. Sınır dışına çıkışın yöntemi
konusunda isi şu an için bildiğimiz
tek yöntem ‘mekap’ yöntemi, yürüy-
erek çıkarlar sanırım. (Mekap: Sarı
spor ayakkabı)

STRATEJİ  DEĞİŞİKLİĞİ
Silah bırakmanın ve sınır dışına

çekilmenin ötesinde bir stratejik bir
değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Soru,
Kürtlerle Türk devleti ilişkisi yeniden
dizayn edilebilir mi? Bu nedenle
ateşkesten çok daha öte bir çağrı
olabilir. Hükümetin yaklaşımları da
bu değişikliğe kendini hazırlıyor.
Devlet de artık Kürt-Türk ilişkilerinde
stratejik bir değişiklik olması gerek-
tiğini düşünüyor. Örneğin, Rojawa’da
(Suriye’ deki en önemli Kürt bölgesi)
defacto bir devlet var bunun
resmileşeceği anlaşılıyor. Öca lan’ın
Nevruz’la birlikte bu stratejik değişik-
liği yaratabilecek bir çağrı olmasını
bekliyoruz.Parlamento artık şunu
idrak etmeli, turuncu ceylan derisi
koltuklar, askerlerin nöbet tuttuğu
yerlerden farklıdır. Ahkam keserken
başkalarının çocuklarını düşünün.
Bu ülkenin parlamentosuyuz ve biz
medeni şekilde tartışmalıyız. Hangi
MHP’li ülkenin doğusunda çocuk-
ların ölmesini istiyor ki MHP böyle

yaklaşsın. CHP için de geçerli bu.
Önümüzdeki aylar içinde parlamen-
to, cumhuriyetin kuruluşuna benzer
bir sorumluluk döneminden geçecek.
Bu stratejik değişikliğe parlamento
hazır mı değil mi göreceğiz.”   

3 askere tezkere
PKK tarafından kaçırıldıktan

sonra 13 Mart’ta serbest bırakılan
kamu görevlilerinin durumlarına
ilişkin belirsizlik ortadan kalktı. İçişleri
Bakanı Muammer Güler, “Askerlik-
lerinin kesintiye uğrayan bölümden
sonrasını tamamlayacaklar” diyerek
görevlerine devam edeceklerini
söylemişti. NTV’nin haberine göre,
ailelerine kavuşan görevlilerin kendi-
lerine verilen 1 aylık iznin ardından
savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra
mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.
Prosedür gereği gerçekleştirilecek
işlemlerde, 3 erin kaçırılıp kaçırıl-
madığı tespit edilecek. Ardından
erler Reşat Çeçan, Hadi Gizli ve
Ramazan Başaran’a tezkere verile-
cek. Uzman çavuşlar Kemal Ekinci
ve Zihni Koç ile Astsubay Abdullah
Söpçeler ise 1 aylık iznin ardından
görev yerlerine dönecek. Ekinci, Koç
ve Söpçeler de çalışma süre lerinin 3
yıl olduğu dikkate alınarak farklı yer-
lere tayin edilecek.       

Ağrı’da Ak Parti BDP 
çözüm süreci plaketleri

ÇAĞDAŞ Gazeteciler Derneği
Ağrı şubesinin düzenlediği ‘Yılın
Enleri’ töreninde, AK Parti’li ve BDP’li
milletvekilleri ile bele diye ve il
başkanları ‘çözüm sürecine’ destek-
leri nedeniyle birbirlerine plaket
verdi. Halk Eğitim Merkezi’nde
düzenlenen törene Vali Mehmet Tek-
inarslan, Ağrı milletvekilleri Ekrem
Çelebi, Fatma Salman (AK Parti),
Halil Aksoy (BDP), Belediye Başkanı
Hasan Arslan (AK Parti), Doğu -
bayazıt Belediye Başkanı Canan
Korkmaz (BDP), AK Parti İl Başkanı
Abbas Aydın, BDP İl Başkanı Halef
Keklik, ÇGD Başkanı Hüseyin
Bayram, kaymakamlar ve belediye
başkanları katıldı. Konuşmaların
ardından AK Parti’li Milletvekili Fatma
Salman, BDP’li Doğubayazıt
Belediye Başkanı Canan Korkmaz’a,
BDP İl Başkanı Halef Keklik de
Fatma Salman’a plaket verdi. AK
Parti İl Başkanı Abbas Aydın da BDP
Milletvekili Halil Aksoy’a plaketini
takdim etti.  

Asef ULAŞ / DHA

A z a d î  İ n i s i y a t i f i :  H a l e p ç e
Katliamı'na Dünya sessiz kaldı

Azadî İnisiyatifi: Katliamın yıldönümü münasebetiyle,
Halepçe şehitlerini rahmetle anarken, Kürdistan halkına
özgürlük, insanlığa da barış ve kardeşlik nasip etmesini Cen-
abı Hak’tan niyaz ediyoruz. Hak Adalet ve Hürriyet İçin
Kürdistan İslami İnisiyatifi / Azadi İnisiyatifi Halepçe
Katliamı'nın yıldönümü nünasebetiyle bir basın bildirisi yayın-
ladı. Yayınlanan basın bildirisi şöyle:

Basın ve Kamuoyuna
16 Mart 1988 günü, Halepçe’nin kimyasal gazlarla

saldırıya uğradığı ve binlerce insanın yaşamını yitirdiği bir
tarihtir. Etkileri hala devam bu olaydan dolayı insanlık adına
utanç duymamak elde değildir. Birinci ve ikinci paylaşım
savaşında statüsüz bırakılan Kürdistan coğrafyası ve halkı,
uluslar arası güçler tarafından Kürdistan’a komşu devletlerin
insafına terk edilmiştir. Bu durum insanlık âlemi için bir utanç
olduğu gibi, Kürdistan’ı işgalleri altında tutan devletlerin
tamamı ‘İslam Ül -
kesi’ olarak ta nım -
 landığı için de
İslam dünyası da
bu utanca ortaktır.

Daha önce Kür -
distan coğ raf yasın -
da emsallerini Der-
sim, Zilan’da gör -
düğümüz katli -
amların bir benzeri,
İran-Irak sava şının devam ettiği bir hengâmede batılı ve
Ortadoğu’daki rejimlerin, İslam dünyasının sessizliği ve
dolayısıyla rızasıyla Halepçe’de yaşandı.  Masum, savun-
masız, siyasi statüden mahrum Kürdistan’ın bir parçası olan
Halepçe’de yaşanan bu olaya NATO, BM, İKÖ, Arap Ligi,
Afrika Birliği, büyük devletler sessiz kalarak sınıfta kaldık-
larını tescillemişlerdir.

İnsanlık tarihinde benzerine az rastlanılan bu katliamda
çoluk, çocuk, yaşlısı ve genciyle 10 bin Kürd şehîd olmuş ve
onbinlercesi de sakat, yaralı ve hastalıklı olmuştur. O tarih-
lerde hayatta olan ve bu kimsayal saldırıya maruz kalan
insanlar, halen de onun etkisinden kurtulabilmiş değiller.
Kendilerinde yarattığı tahribatın yanı sıra, çocuklarının da
hastalıklı olarak dünyaya gelmelerine yol açmıştır. Saldırıdan
10, 20 yıl sonra doğan çocuklar, kör, sakat veya bedenleri
yaralarla kaplı bir şekilde dünyaya gelmişlerdir…

Tüm insanlığın bu ve benzeri katliamlardan, savaşlardan
ibret alması, benzeri olayların bir daha tekrarlanmaması için
tedbir alması elzemdir. Elbette zulüm karanlıktır ve Allah (cc)
zulmü hem kendisine hem de insanlığa haram etmiştir.
Bugün Kürdistan’da, Suriye’de ve dünyanın değişik
coğrafyalarında insani ve İslami değerlerle uyuşmayan man-
zaralar yaşanmaktadır. Bu açıdan kişi, toplum, kurum, devlet
ve uluslar arası teşkilatlar düzeyinde herkesin dünya barışı
ve ortak insani ilkelerin çiğnenmemesi için çaba sarf etmesi
lüzumu kendini açıkça dayatmaktadır.

Bu insanlık dışı katliamın yıldönümü münasebetiyle,
Halepçe şehitlerini rahmetle anarken, Kürdistan halkına
özgürlük, insanlığa da barış ve kardeşlik nasip etmesini Cen-
abı Hak’tan niyaz ediyoruz.

haberdiyarbakir.com

Halepçe’de katledilenler anıldı

Nihai metne gidiyoruz
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Вчера сотни людей присо-
единились к поминовению
мрачной даты в истории Кур-
дистана - 25-летию газовой
атаки режима Саддама
Хусейна на тысячи курдов в
городе Халабджа близ грани-
цы с Ираном.

Люди рассматривали ужа-
сающие фотографии, сде-
ланные в день гибели 5000
людей, большинство из кото-
рых были женщинами и деть-
ми. Этот акт стал самой ужа-
сающей из когда-либо прове-
денных газовых атак против
гражданского населения.

Траурный митинг собрал-
ся вокруг памятника мучени-
кам в Халабдже. 

В речи, посвященной
этому трагическому событию,
премьер-министр Курдистана
Нечирван Барзани призвал
назначить 16 марта в каче-
стве Международного дня
жертв химического оружия.

В 11:35 утра в Курдистане
была объявлена минута мол-
чания. "Наша семья погибла
здесь", рассказывает 22-лет-
няя Хонас. "Мы должны
извлечь уроки из этой ката-
строфы - простить, но не
забыть". По всей Халабдже
разбросаны листовки: "От
слез к надежде", "От ненави-
сти к прощению". 

"Издалека, я видел тела
детей, женщин, и мужчин",
вспоминает Абу Мохаммед,
которому теперь 32. "Они
лежали на улицах. Это была
трагедия".

Сааман, 23-летний сту-
дент, чьи родители жили в
Халабдже, и которым уда-

лось избежать страшной
смерти, говорит, что его мать
рассказывала ему о том дне.

"Это был хороший день, и
вся семья была в доме", гово-
рит он. "Моя мать услышала

звук самолетов, а потом она
услышала, как падают бомбы
Вся моя семья вышла на

улицу. Некоторые из них
умерли, а некоторые из них
бежали, в том числе моя
мама и папа, они бежали в
Иран".

В марте 1988 года восьми-
летняя война Ирака с Ираном
подходила к концу. Курдские
пешмерга при поддержке
Тегерана, взяли на себя
управление Халабджой, рас-
положенной недалеко от гра-
ницы с Ираном. Иракская
армия бомбила область,
заставляя повстанцев отсту-
пить на окрестные холмы,
оставляя свои семьи.

Затем иракские самолеты
полетели над городом, в
течение пяти часов распыляя
над ним нервно-паралитиче-
ские газы. Три четверти
погибших в Халабдже соста-
вили женщины и дети. Али
Хасан аль-Маджид, более
известный под прозвищем
"Химический Али", был пове-
шен в январе 2010 года
после получения нескольких
смертных приговоров, в том
числе за нападение на
Халабджу. 

Как представитель дикта-
тора Саддама Хусейна, он
приказал начать газовую
атаку для подавления восста-
ния. Маджид сказал, что он
принял меры против курдов,
которые встали на сторону
врага Ирака в войне, ради
безопасности Ирака и отка-
зался выразить раскаяние. 

В прошлом году местным
органам власти в Халабдже
была передана веревка, на
которой был повешен Мад-
жид.

Глава ООН по делам беженцев
Антонио Гутеррес сообщил, что
нынешний показатель численности
сирийских беженцев может вырасти в
два-три раза к концу 2013 года, если
поток беженцев сохранится.

Верховный комиссар ООН по
делам беженцев Антонио Гутерриш
заявил в воскресенье 10 марта, что

это число может достичь одного мил-
лиона за пределами страны к концу
2013 года, если рост числа беженцев
продолжится сегодняшними темпа-
ми.  Сирия страдает от гражданской
войны, начавшейся почти два года
назад, когда войска президента
Башара аль-Асада выступили против
демократических протестов, вдохнов-
ленных арабскими восстаниями в
других странах. 

С тех пор восстание превратилось

в сектантскую борьбу между воору-
женными повстанцами и правитель-
ственными солдатами. По оценкам
международных организаций в ходе
боев уже убиты 70000 человек. Орган
ООН по защите беженцев, УВКБ
ООН, сообщает о более чем 400.000
сирийских беженцев - почти половине
от общего количества - которые поки-

нули Сирию с 1 января 2013 года.
Около половины беженцев состав-
ляют дети, большинство из них млад-
ше 11 лет. В декабре 2012 года сред-
ний ежедневный показатель состав-
лял 3000 беженцев. В январе он уве-
личился до 5000. В феврале – до
8000 человек.Большинство беженцев
прибывают в Ливан, Иорданию, Тур-
цию, Ирак и Египет, а так же  некото-
рые страны Северной Африки и
Европы. 

25 лет со дня смертельной атаки на Халабджу

О О Н :  к о л и ч е с т в о  с и р и й с к и х  
беженцев утроится к концу 2013 года

В издательстве "Зангазур"
(Кыргызстан) вышла книга Азизе
Зийо Бадырхана "Человек-леген-
да. Мулла Мустафа Барзани". В
данной книге исследована жизнь
и деятельность легендарного
Барзани в период с 1947 по 1958
годы, когда он находился вместе
со своими соратниками в СССР.
Также освещены история племе-
ни Барзани и процесс развития
национально-освободительной
борьбы в Южном Курдистане,
рассмотрены жизненные принци-
пы и характерные черты бес-
смертного лидера. Так же в книге
передаются воспоминания курд-
ской советской интеллигенции о
великом Барзани, краткие выска-
зывания и стихотворения о нем.
В приложении собраны важные
документы, освещающие связи
Барзани с Советским Союзом, и
список статей советской прессы
за 1958–1979 годы о националь-
но-освободительной борьбе, воз-
главляемой Мустафой Барзани.
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Нечирван Барзани, премьер-
министр Регионального правитель-
ства Курдистана в Ираке (КРГ), крити-
кует Багдад за угрозы отменить конт-
ракты компаний, работающих на
южных месторождениях нефти в стра-
не, если они откажутся прекратить
свои контракты с курдами. 

"Вместо того, чтобы вынуждать
компании выбрать между КРГ и Баг-
дадом, в интересах Ирака больше
сотрудничать с КРГ, чтобы сесть и
найти решение", сказал Барзани в
эксклюзивном интервью  "Al-Monitor". 

Его комментарии могут подлить
масла в спор между КРГ и централь-
ным правительством в Багдаде, кото-
рое утверждает, что полуавтономный
Курдистан не имеет юридических пол-
номочий для экспорта нефти и подпи-
сания соглашений для развития свое-
го нефтяного сектора. Курды, однако,
утверждают, что конституция Ирака
дает им право делать это. Они уже
подписали контракты с рядом между-
народных компаний, в том числе с
"Chevron", "ExxonMobil" и "Газпром". В
январе министр нефти Ирака Абдул
Карим Луайиби приказал "ExxonMobil"
сделать выбор между работой в Кур-
дистане и на юге Ирака. 

"Такой подход Багдада, вынудив-
шего "ExxonMobil" выбирать между
Курдистаном и Ираком, на наш
взгляд, является очень неправиль-
ным, потому что …нефть принадле-
жит всему Ираку", сказал Барзани. "Те
компании, которые сейчас ведут дела
с КРГ, знают наши права в конститу-
ции Ирака. Именно поэтому они при-
шли к КРГ". Премьер-министр Ирака
Нури аль-Малики, однако, утвержда-
ет, что курдская нефтяная политика
грозит расколоть хрупкую федераль-
ную государственность страны, иску-
шая другие богатые нефтью регионы
также начать заключение независи-
мых сделок. Этот спор, наряду с
более широкой проблемой безопасно-

сти, подрывает попытки Багдада уве-
личить добычу нефти, в настоящее
время составляющую в среднем
около 3 млн баррелей в сутки, и
запланированную в размере более
чем 8 миллионов баррелей в сутки к
2017 году. "Если у вас одна часть
страны занята производством, экс-
портом и продажей нефти, то Басра в
южной части будет делать то же
самое, и другие провинции будут
делать то же самое, и это уже не
будет составлять никакого государст-
венного планирования", сказал
Абдулла аль-Амир, главный личный
советник Хусейна аль-Шахристани,
заместителя премьер-министра
Ирака по вопросам энергетики, в
интервью "Al-Monitor". "Не будет дохо-
дов правительства, потому что каж-
дая провинция будет делать, что
хочет. Это противоречит конституции
Ирака". 

Амир сказал, что Курдистан дол-
жен представить все свои нефтяные
контракты в Министерство нефти
Ирака для утверждения, заявив, что в
настоящее время доходы только от
одной трети нефти КРГ передаются
центральному правительству. "Не
существует записей о том, что про-
исходит с [другими] двумя третями
производства, куда идут доходы, и по
какой цене продается нефть", сказал
он. Ранее, в феврале, спор о плате-
жах нефтяным компаниям, работаю-
щим в Курдистане, побудил иракский
парламент на неопределенный срок
отложить голосование по националь-
ному бюджету. 

Некоторые законодатели призвали
к урезанию долю бюджета Курдистана
с 17% до 12%. Курды говорят, что они
имеют право на 17% федерального
бюджета, который финансируется в
основном за счет продажи нефти, в
том числе из Курдистана. Они утвер-
ждают, что Курдистан уже получает
намного меньше. "Наши 17%, после

вычитания бюджета для офиса ирак-
ского президента, Министерства обо-
роны и Министерства внутренних дел,
... на самом деле составляют 11,5% от

общего бюджета Ирака", заявил
Наузад Хани Мавлуд, губернатор про-
винции Эрбиль в интервью "Al-Moni-
tor". Напряженность уже была на
подъеме до спора о бюджете. В
декабре Курдистан остановил экспорт
нефти через федеральный трубопро-
вод, и вместо этого начал транспорти-
ровку нефти на грузовиках через гра-
ницу с Турцией. Робин Миллс, руково-
дитель консалтинговой компании
"Dubai Manaar Energy” оценивает ее в
размере от 10.000 до 20.000 баррелей
в сутки. Эти цифры означают, что Кур-
дистану предстоит долгий путь к
достижению цели премьер-министр
Барзани, - экспортировать около
полумиллиона баррелей в день к
концу этого года и 1 млн. в день к 2014
году. 

"Чтобы иметь действительно само-
стоятельную отрасль, они должны
либо иметь твердое соглашение с
Багдадом.., либо  иметь независимый
трубопровод", говорит он.

Столкновения по нефтяным вопро-
сам являются частью более крупной

вражды между Курдистаном и шиит-
ской арабской администрацией Ирака
по поводу земель и  автономии.
"[Нефтяной спор] – это просто фронт
более экзистенциального спора по
федерализму, земле и власти", гово-
рит на условиях анонимности амери-
канский нефтяной инвестор, работаю-
щий в Ираке. "Я думаю, что нефтяной
вопрос является симптомом, а не при-
чиной. До тех пор, пока он не будет
представлять из себя демократию,
Ирак не сможет быть единым, центра-
лизованным государством. Ни сунни-
ты, ни курды не хотят централизован-
ного контроля шиитов". 

В конце прошлого года курды и
Багдад развернули войска на спорной
территории вдоль южной границы
Курдистана. В последние недели этот
район был потрясен волной взрывов,
в том числе терактов. В богатом
нефтью городе Киркуке погибли по
меньшей мере 15 человек. 

Несмотря на противостояние,
премьер-министр Курдистана не ожи-
дает, что конфликт перерастет в
войну. "Может быть, будет напряжен-
ность и проблемы, но я не думаю, что
они перерастут в войну", сказал Бар-
зани. "Мы оба не глупы, поэтому
войны не будет".  Робин Миллс согла-
сен с этим прогнозом: "Конфликт
будет иметь катастрофические пос -
ледс твия для обеих сторон". 

Сейчас Багдад не может позволить
себе воевать с курдами, считает
губернатор Мавлуд, потому что он
занят своими проблемами с соседней
Сирией. По мнению губернатора,
если режим президента Сирии Баша-
ра аль-Асада падет, мусульмане-сун-
ниты придут к власти и могут спрово-
цировать иракских суннитов высту-
пить против шиитского правитель-
ства. "Таким образом, шииты ведут
конкуренцию с суннитами в Багдаде, а
не с курдами", утверждает Мавлуд.
"Мы не принимаем участие в этом.
[Малики] нуждается в поддержке кур-
дов, потому что он хочет остаться
премьер-министром…".

Диарбакирский университет Дикли открыл программу обуче-
ния на степень магистра для подготовки преподавателей курд-

ского языка, об этом пишет газета "Radikal".
Программа, утвержденная Советом высшего образования,

предполагает в общей сложности 150 мест. В настоящее время
120 человек получают образование на курдском диалекте кур-
манджи, а 30 других обучаются на диалекте зазаки.

Программа была открыта по решению Министерства обра-
зования Турции. Программа не предполагает написание дис-
сертаций, но уделяет много внимания подготовке студентов
для последующей карьеры.

Студенты, успешно окончившие программу из двух курсов,
будет в состоянии претендовать на различные варианты карь-
еры. Они будут иметь право стать преподавателями курдского
и учеными-исследователями курдского языка, получив доктор-
скую степень курдского языка и литературы, а также будет
иметь возможность работать в качестве консультантов по курд-
скому языку.

Курдские повстанцы
"Рабочей партии Курдистана"
(РПК) в среду освободили
восемь турецких заключен-
ных в ответ на новую мир-
ную инициативу Анкары,
призванную покончить с 29-
летним мятежом в курдском
регионе Турции на юго-вос-
токе страны. 

Выступая во время свое-
го официального визита в
Швецию, президент Турции
Абдулла Гюль заявил о
"радостной" новости об
освобождении восьми плен-
ных, которые, наконец, вер-
нулись домой из плена в
Иракском Курдистане. 

"Если мы откажемся от
насилия и оружия, мы смо-
жем легко перейти от полити-
ки безопасности к рефор-
мам", заявил он. 

Освобождение восьми
пленных, которые провели
около двух лет в плену РПК,
произошло после призыва
заключенного в тюрьме лиде-

ра РПК Абдуллы Оджалана,
прозвучавшего в прошлом
месяце. Оджалан заявил, что
он надеется на то, что  заклю-

ченные скоро "вернутся в
свои семьи". 

"В ответ на призыв нашего
лидера Абдуллы Оджалана,
сегодня мы передали восемь
заключенных турецкой деле-
гации," заявил Бавер Дерсим,
один из руководителей РПК,
на пресс-конференции в
городе Амеди на севере
Ирака. 

Турецкий министр внут-
ренних дел Муаммер Гюлер
приветствовал освобождение

как "гуманный" акт со сторо-
ны курдских повстанцев.

"Это никогда не должно
повториться", сказал он во
время телевизионного выс -
тупления. 

Освобожденные заклю-
ченные были отправлены в
Турцию на бронированных
транспортных средствах че -
рез пропускной пункт "Хабур",
где их встретили члены их
семей, и откуда они должны
вылететь в свои родные горо-
да. Об этом сообщило
информационное агентство
"АзерТАдж". 

"Мирный процесс не будет
развиваться в Турции без
освобождения нашего лиде-
ра Абдуллы Оджалана," за -
явил  Хусаметтин Зендериог-
лу, член курдской "Партии
мира и демократии" (BDP),
который был в составе деле-
гации, передававшей зак -
люченных. "Мы надеемся,
что Турция продвинется впе-
ред с этим шагом," добавил
он. Мирные переговоры
между Оджаланом и турец-
ким государством возобнови-
лись в конце прошлого года с
целью прекращения почти
трех десятилетий насилия.

Конца урегулирования вопросов о нефти не видно

Диярбакырский университет
открывает обучение на степень
магистра курдского языка

Турецкие официальные 
лица приветствуют 
освобождение пленных
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Турция должна освободить тысячи задержанных курдских
активистов, чтобы поддержать начатый мирный процесс,
направленный на пре-
кращение многолетнего
противостояния. Об
этом зая вила в четверг
глава курдской партии.
"Рабочая пар тия Курди-
стана" (РПК) в среду
освободила во семь
турецких пленных, что
было воспринято как
жест доброй воли во
время переговоров
между государством и
заключенным в тюрьму лидером РПК Абдуллой Оджаланом. 

На следующем этапе Оджалан, как ожидается, призовет
курдских партизан  к  прекращению огня на праздник Наавру-
за 21 марта.  Про-курдская "Партия мира и демократии"
(BDP) призвала турецкое государство к освобождению тысяч
людей, в том числе мэров, журналистов и юристов, задер-
жанных по подозрению в связях с РПК.  "Должны быть пред-
приняты шаги, чтобы снять ограничения курдских прав, в том
числе для тысяч заключенных," сказала Гюльтан Кишанак в
интервью "Рейтерс". "На данный момент их освобождение
стало ожидаемым... и будет способствовать мирному про-
цессу". 

По мнению Кишанак, запланированные правовые рефор-
мы правительства, которые парламентская комиссия начала
обсуждать в четверг, не в состоянии удовлетворить потреб-
ности турецкого общества.  Эти изменения могут затруднить
преследование людей за высказывания или выступления от
имени "террористических организаций" и широко рассматри-
ваются в качестве увертюры к улучшению курдских полити-
ческих свобод.  "Есть антидемократические законы, и, к
сожалению, этот пакет правовых реформ является недоста-
точным. Я вижу его как пустую трату времени парламента",
сказала Кишанак журналистам.  Кишанак ожидает, что Оджа-
лан призовет к прекращению огня на Навруз на следующей
неделе, когда проходят традиционные курдские протесты на
юго-востоке страны. 

"Я считаю, что этот призыв станет гораздо большим, чем
просто призыв к  прекращению огня", сказала Кишанак, впро-
чем, не уточнив подробностей.  РПК несколько раз объявля-
ла о прекращении огня с момента ареста Оджалана в 1999
году, но насилие резко возросло с июня 2011 года. Оджалан
до сих пор имеет значительное влияние на курдское движе-
ние в Турции. 

Государство возобновило усилия по переговорам с Оджа-
ланом, на этот раз открыто признав их проведение, что счи-
тается лучшим шансом для прекращения войны, которая
сдерживает политическое и экономическое развитие Турции.
В настоящее время переговоры включают в себя посредни-
чество BDP, члены которой встретились с Оджаланом и
отправили делегацию с его письмами к руководству РПК,
базирующемся в Северном Ираке.  По словам Кишанак,
Оджалан должен иметь возможность напрямую общаться с
РПК, чтобы ускорить процесс.  С момента своего основания
в 1984 году, РПК ведет борьбу с турецким государством,
которое до сих пор отрицает конституционное существова-
ние курдов. К 2012 году более 45000 людей были убиты в
ходе этого противостояния.  kurdistan.ru

BDP: освобождение из тюрем 
Турции курдских активистов 
будет способствовать мируС 14 по 16 марта в столице

Иракского Курдистана Эрбиле
проходит конференция, посвя-
щенная 25-й годовщине траге-
дии Халабджи и Анфаля.

Конференция организована

Региональным правительством
Курдистана (КРГ). Ее заседа-
ния проходят в эрбильском
"Saad Abdulla Convention Cen-
ter". Принять участие в работе
конференции приглашены
местные и иностранные пред-
ставители политических пар-
тий и правозащитных органи-
заций, представители диаспо-
ры, историки, эксперты и уче-
ные.

В работе конференции
также принимают участие глав-
ный редактор сайта KURDIS-
TAN.RU  Вадим Макаренко и

политический обозреватель
сайта Мураз Аджоев.

Конференцию открыл
министр иностранных дел КРГ
Фалах Мустафа.

С проникновенной, велико-
лепной речью к собрав-
шимся обратился прези-
дент Курдистана, Масуд
Барзани.

Барзани подтвердил,
что сегодняшний Ирак
находится в кризисе на
всех уровнях, и кризис
касается не только отно-
шений региона и феде-
рального правительства,
но включает в себя весь
Ирак. "Курды сыграли
большую роль в созда-
нии Ирака. Кур дский
народ не примет ничью
опеку", сказал Барзани. 

Президент под-
черкнул, что причиной
политического кризи-
са является не -
соблюдение конститу-
ции страны, отметив,
что решением этого
кризиса является так -
же реализация Эр -
бильского соглашения
2010 года, которое он
охарактеризовал как "дорож-
ную карту по окончанию кризи-
са".  "Разве мы не партнеры и
союзники? Если мы партнеры,
то почему мы не настоящие

партнеры? Мы не хотим просто
слов, мы хотим действий и
работы, а если мы не партне-
ры, то мы встанем на путь,
который мы сочтем нужным". 

"Мы, курды, предпочитаем
идти путем конституции, и
иметь дело друг с другом в
демократическом Ираке, чтобы
работать вместе, чтобы покон-
чить с кризисом и трудностя-
ми". "Курдский народ отвергает
принципы ненависти и мести, и
любит толерантность", сказал
президент Барзани. Обширная
программа работы конферен-
ции включает показ докумен-
тальных фильмов, дискуссии,
концерты, выступления оче-
видцев, встречи с дипломата-
ми. Участ  ники конференции
посетят Эрбильскую цитадель
и памятники мученикам в

Эрбиле. В программе посеще-
ний также визит в Докан, воз-
ложение венков к монументу в
Чамчамале, визит в Сулейма-
нию и Халабджу.

В Эрбиле проходит конференция, посвященная 
25-й годовщине трагедии Халабджи и Анфаля

Во вторник 5 марта началь-
ник отдела иностранных дел
КРГ, министр Фалах Мустафа
провел встречу с новым послом
Италии в Ираке г-ном Массимо
Маротти. Посол Маротти, кото-
рый находился с трехдневным
визитом в Курдистане, расска-
зал министру Мус тафе о значе-
нии, которое придает Италия
сотрудничеству с Ираком и Кур-
дистаном в частности. Посол
Маротти заявил: "Мы продолжа-
ем работать над обновлением
нашего офи са здесь в Эрбиле и
над дальнейшим развитием
нашей дружбы и партнерства с
Курдистаном". Министр Муста-
фа сказал, что КРГ высоко оце-
нивает усилия Европейского
союза по примирению различ-
ных сторон в Ираке. Он доба-
вил: "Мы хотим из влечь выгоду

из стратегических отношений,
партнерства и соглашения о
сотрудничестве ЕС с Ираком".
Министр Мустафа зак лючил:

"Мы с нетерпением ожидаем
совместной ра боты по дальней-
шему развитию наших отноше-
ний. Мы надеемся, что мы смо-
жем перейти к следующему
этапу этого партнерства, где мы

увидим больше сотрудничества
во много потенциальных обла-
стях…". Обе стороны также
обсудили актуальные воп росы,

стоящие между Эр билем и Баг-
дадом, беспорядки в остальной
части Ирака, а также текущую
ситуацию в Сирии и, в частности
бедственное положение сирий-
ских курдов.

Министр Фалах Мустафа приветствовал нового посла Италии
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