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Bakının ev sahibliyi etdiyi Beynəlxalq
Humanitar Forumda çıxış edən prezi-
dent İlham Əliyev multikulturalizmin
alternativi olmadığını deyib

Azərbaycan  Bakı bu dəfə üçüncü
dəfə Beynəlxalq Hu manitar Foruma ev
sahibliyi elədi. Forumda çıxış edən
prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
humanitar fəlakətlə üzləşməsinə diqqəti
çəkib. 70 dən çox ölkənin nümayəndələ -
rinin iştirak etdiyi bu toplantıda bəyan
edib ki, bir milyondan çox qaçqın və

məcburi köçkün doğma torpağına qayıt-
malıdır. Dövlət başçısının çıxışının əsas
məqamlarından biri də multikulturalizmlə
bağlı olub. İlham Əliyev multikultural-
izmin Azərbaycanda dövlət siyasəti
olduğunu vurğulayıb. 

3-cü Bakı Beynəlxalq hu manitar
əməkdaşlıq Forumunda dünyanın 70
ölkəsin dən, 800-ə yaxın nümayəndə, o
cümlədən keçmiş prezidentlər, dövlət
xadimləri, Nobel müka fatçıları iştirak
edirdi. Açılış mərasimində çıxış edən

prezident İlham Əliyev bu tədbirin
ölkəmizdə keçirilməsinin təsa düfi
olmadığını bildirib. 

“21-ci əsrdə multikulturalizmin alter-
nativi yoxdur. Alternativ ayrı seçkilik,
diskriminasiya, ksenofobiya, islamafo-
biya. Am ma biz buna yol verə bilmərik. 

Biz artıq beynəlxalq təşkilatların
səmərəliyindən danışmalıyıq. Beynəlx-
alq təşkilatların bəzi qərarları saatlar
içində yerinə yetirilir, bəziləri 20 ildir yer-
inə yetirilmir”. 

Forumun digər mövzusunun iqti-
sadiyyatla bağlı olduğunu deyən dövlət
başçısı son 10 ildə Azərbaycan iqti-
sadiyyatının 3,4 dəfə, büdcə gəlirlərinin
20 dəfə artdığını, bütün bunların da
insanların sosial vəziyyətinə müsbət
təsir etdiyini dedi. Dövlət başçısının
sözlərinə görə, bəzi dövlətlərdən fərqli
olaraq Azərbaycan bütün bu uğurlara
daxili gücü hesabına, özü də işğal
şəraitində nail olub.

Daha sonra Rusiya prezidentinin
nümayəndəsi Mixail Şvıdkoy Vladimir
Putinin tədbir iştirakçılarına müraciətini

oxu yub. Açılış mərasimində Türki yənin
9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəl də
çıxış edərək Azərbaycanın qısa
müstəqillik dövründə əldə etdiyi uğurlara
görə sevindiyini bildirib. 

Forum panellərdə işini sabah da
davam etdirəcək.

Prezident İlham Əliyev Rumıniya
Respublikasının keçmiş prezidenti Emil

Konstantineskunu qəbul etmişdir. 
Rumı niya Respublikasının keçmiş

prezidenti Emil Konstantinesku yenidən
Prezident seçilməsi münasibətilə dövlə-
timizin başçısını təbrik etdi. 

Görüşdə dünyanın müxtəlif ölkələrini
təmsil edən tanınmış ictimai xadimlərin,
görkəmli elm adam larının iştirak etdik-

ləri III Bakı Beynəlxalq Humanitar Foru-
mun əməkdaşlığın genişləndirilməsi

baxımından əhəmiy yəti vurğulandı,
Azərbaycan ilə Rumı niya arasında
münasibətlərin müxtəlif sahələrdə, o
cümlədən beynəlxalq təşkilatlar çərçi -
vəsində uğurla inkişaf etdiyi məmnun-
luqla qeyd olundu, əməkdaşlı ğımızın
gələcəkdə daha da möh kəmlən -
diriləcəyinə əminlik bildirildi.

Azərbaycanın birinci
xanımı Mehriban Əliyeva
III Bakı Beynəlxalq Hu -
manitar Forumu çərçi -
vəsində görüşlər keçir-
mişdir. Birinci xanım Meh -
riban Əliyeva əvvəlcə
Latviyanın sabiq prezi-
denti Valdis Zatlersin xa -
nımı Lilita Zatlere ilə
görüşdü. Mehriban xanım
Əliyeva xanım Lilita
Zatlereni yenidən Bakıda
görmək dən məmnun ol -
du ğu nu bildirdi. Görüş də
III Bakı Bey nəlxalq Hu -
manitar Forumun əhə -

miyyəti vur ğulandı, bu
tədbirin ölkələr və xalqlar

arasında əla qələrin inki -
şafına mü hüm töhfə verə -
cəyinə əminlik ifadə olun-

du. Sonra Heydər Əliyev
Fondunun pre zidenti
Meh riban Əliyeva III Bakı
Bey nəlxalq Hu manitar
Forumunda iştirak edən
"Dər əl-Əsər Əl-İslamiy -
yə" - İslam abidə ləri Fon-
dunun direktoru şeyxə
Hussa Sabah Əl-Səlim əl-
Sa bahla da görüşdü. Gö -
rüşdə Bakı Beynəlxalq
Humanitar Forumunun
əhə miyyəti, mədəniy yət -
lərarası dialoqun xalqların
və ölkələrin əlaqələrinin
inkişafında rolu vurğu-
landı.

Gün.Az xəbər verir ki,
oktyabrın 31-də Heydər
Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti Leyla Əliyeva III
Bakı Beynəlxalq Humani-
tar Forumu çərçivəsində
Rusiya Federasiyasının
bir sıra nüfuzlu kütləvi
informasiya vasitələrinin
(KİV) rəhbərləri və nü -
mayən dələri ilə görüş -
müş dür. Görüşdə iki ölkə
ara sında mövcud
əlaqələrin inkişafına
Rusiyanın Azərbaycanlı

Gənclər Birliyinin, “Baku”
jurnalının, Azərbaycanda
isə rus dili və ədəbiyyatına
xüsusi diqqət və qayğı
gös tərilməsinin, Lomo -
nosov adına Moskva
Dövlət Universitetinin Bakı
filialının töhfə verdiyi də
qeyd edilmişdir. Bakının
çox gözəl, təmiz, memar-
lıq cəhətdən maraqlı
şəhər olduğunu bildirən
Rusiya KİV-lərinin rəhbər-
ləri və nümayən dələri
azərbaycanlıların qo naq -

pərvər liyini xüsusi qeyd
etmişlər. Şəhər haqqında
təəs süratlarını bölüşən
qonaqlar regionlara səfər
edəcəklərini bildirmişlər.

Görüşdə Leyla Əliye-
vanın təşəbbüsü ilə ya -
radılan IDEA kampa ni -
yasının fəaliyyəti də yük-
sək qiymətləndirilmişdir.
Rusi yanın media təmsil -
çiləri Azərbaycanda azad
və peşəkar kütləvi infor-
masiya vasitələrinin oldu -
ğunu vurğulamışlar.

Prezident İlham Əliyev bp şirkətinin
icraçı direktoru Robert Dadlinin başçılıq

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir. bp şirkətinin icraçı direktoru
Robert Dadli yenidən Prezident seçil -

məsi münasibətilə dövlətimizin başçı -
sını təbrik etdi. Görüşdə Azərbaycan ilə

bp arasında əməkdaşlığın hazırkı
vəziyyəti və perspektivləri ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı. 

ATƏT-in Minsk qrupu-
nun fransalı həmsədri Jak
For Bakıya gəlib.

Gün.Az xəbər verir ki,
digər həmsədrlər Ceyms
Uorlik (ABŞ) və İqor Popov
(Rusiya) Azərbaycana istirahət günləri
gələcəklər. Vasitəçilər noyabrın 4-də
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və
xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovla
görüşərək Dağlıq Qarabağ münaqişə -

sinin həlli məsələlərini
müzakirə edə cək, hə -
min gün də İrəvana yola
düşə cəklər. Vasitə çi -
lərin bölgəyə səfərin də
əsas məqsəd Azərbay-

can və Er mənistan prezidentlərinin
növbəti görüşünün təşkilidir. Qeyd edək
ki, amerikalı həmsədr Ceyms Uorlik
oktyabrın 21-də Azərbaycanda qısa -
müddətli səfərdə olub.

Multikulturalizim Azərbaycanda dövlət siyasətidir

İlham Əliyev Rumıniyanın keçmiş prezidenti
Emil Konstantineskunu qəbul etmişdir

M e h r i b a n  Ə l i y e v a  I I I  B a k ı  B e y n ə l x a l q  
Humanitar Forumu çərçivəsində görüşlər keçirib

Leyla Əliyeva Rusiyanın nüfuzlu KİV-lərinin
rəhbərləri və nümayəndələri ilə görüşüb

Prezident İlham Əliyev
İSESCO-nun baş direk-

toru Əbdüləziz bin Osman
əl-Tuveycrini qəbul

etmişdir. İSESCO-nun baş
di rektoru Əbdüləziz bin

Osman əl-Tuveycri dövlə-
timizin başçısını prezident

seçkilərində uğurlu qələ -
bəsi münasibətilə təbrik
etdi. Görüşdə III Bakı Bey -
nəlxalq Hu manitar Foru-
mu mə dəni, humanitar və
digər sa hələrdə dünyada
ge dən proseslərin müza-
kirəsi üçün növbəti əlver-
işli fürsət kimi dəyər-
ləndirildi. Söhbət zamanı
Azərbaycan ilə İSESCO
arasında əmək  daşlığın
yüksək səviyyədə olduğu
və əlaqələrin bundan
sonra da geniş lənəcəyinə
əminlik bildirildi.

İlham Əliyev İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz
b i n  O s m a n  ə l - Tu v e y c r i n i  q ə b u l  e t m i ş d i r

İlham Əliyev bp şirkətinin icraçı direktorunun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bakıya gəlib
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Türkiyənin xarici işlər
naziri Əhməd Davudoğlu
İstanbulda İranın xarici işlər
naziri ilə görüşüb.

Publika.az Türkiyə mətbu-
atına istinadən xəbər verir ki,
görüşdə iki ölkə arasında
əlaqələrin daha da inkişaf
etdirilməsi, Suriya böhranı,
İranın dincməqsədli nüvə pro-
qramı,  İraqdakı terror aktları,
Əfqanıstandakı vəziyyət, İran-
Türkiyə-Azərbaycan üçtərəfli
əməkdaşlığı məsələləri ilə
bağlı müzakirələr aparılıb.

Danışıqlardan sonra
keçirilən birgə mətbuat konn-
fransında  Məhəmməd Cavad
Zərif qeyd edib ki, hər iki
ölkəni ortaq maraqlar və

qarşılıqlı ehtiyaclar birləşdirir:
“Sanksiyalar İran və Türkiyə
iqtisadi əlaqələrinə də təsir
göstərir. Ancaq İran-Türkiyə
əlaqələri xarici ölkələrin
müdaxilələrindən təsirlən-
məməlidir. Hər iki ölkənin
əməkdaşlığı beynəlxalq qa -
nun lar və prosedurlar çərçi -
vəsində davam edir. Ona görə
də sanksiyaları bəhanə
edərək Tehran-Ankara əlaqə -
lərinə xələl gətirmək qeyri-
qanunidir”.

M.C.Zərif bildirib ki, İranla
Qərb ölkələri arasındakı nüvə
müzakirələrində irəliləyişə nail
olunması  hər iki tərəfin yeni
davranışlarına bağlıdır: “İra -
nın nüvə məsələsi ilə bağlı

uzun müddət faydasız müza-
kirələr aparılıb və bu danışıq -
ların nəticələri tərəflər dən heç
birinin istəyincə deyil”.

İranlı nazirin sözlərinə
görə, sanksiyalar heç bir işə
yaramır, yalnız İran xalqının
əzmkarlığını artırmağa xidmət
edir: “Hər iki tərəf də
sanksiyalarla bağlı mülki

vətəndaşlara qarşı təzyiqlərin
artmasını qarşıya məqsəd
qoymaq əvəzinə, çıxış yolu-
nun tapılmasına səy göstər-
məlidir. Biz İrana qarşı
sanksiyalar tətbiq edilməsinə
səbəb olmuş bütün bəhanələri
müzakirələr yolu ilə aradan
qaldırmağa çalışırıq”.

Türkiyəli nazir Əhməd
Davudoğlu isə bildirib ki, İran-
la Suriya mövzusunda razılığa
gəlmək mümkündür: “Hər iki
ölkə də Suriyada getdikcə
məzhəb qarşıdurmalarına
çev rilən qarşıdurmalardan
narahatdırlar. Ona görə də
məqsədləri məzhəb qarşıdur-
malarını yaymaq olan bu cür
ssenarilərə qarşı mübarizə
aparmaq üçün birgə çalışa-
cağımıza əminik”.  

Moskvadakı Azərbaycan di -
aspor təşkilatları Rusiyada
işləyən azərbaycanlıları noyabrn
4-də mümkün qədər küçələrə
çıxmamağa çağırıb. Bu barədə
Modern.az-a Moskvadakı soy-
daşlarmız məlumat veriblər.
Noyabrın 4-də Moskvada keçir-
ləcək “Rus marşı”ında təxribat-
ların baş verəcəyindən narahat
olan diaspor təşkilatları belə hal-
ların olmaması üçün soy-
daşlarımza müraciət ediblər. 

Orxan Zeynalovla bağlı
hadisədən sonra əsas hədəfə
düşən azərbaycanlı miqrantlar
rus millətçilərinin də iştirak
edəcəyi bu marşla bağlı ciddi
narahatlıq keçirir. “Hazırda ba -
zarlarda, kafe lərdə və digər yer-
lərdə işləyən azərbaycanlılar na -
ra hatlıq içərisindədirlər. On lar
son günlər Moskada baş qaldır-
mış milətçi dalğanın bu mitinqdə
fəsadları ve rəcəyindən qorx-

urlar”-deyə soydaşımız vurğu-
layıb. 

Qeyd edək ki, Moskva
höküməti “Rus marşı”nın keçir-
ilməsi üçün rəsmən izazə verib.
Toplantı noyabrın 4-də Lyublino-
da keçirləcək. Yürüşdə 15 min
adamın iştirak edəcəyi bildirlir. 

Rəsmi olaraq Xalq həmrəyliyi
günü élan olunan 4 noyabrda
ənənəvi olaraq ultramillətçi qru-
plar və partiyalar küçələrə çıxır-
lar.Bu dəfə də milətçilərin yürüşə
qatılacağı bilirilir. Ultra- milətçi
qrupun rəhbəri Demuşkin ak -
siyaya 30 mindən çox adamın
qatılacağını deyib. V.Jirinovs -
kinin sədri olduğu LDPR isə
Puşkin meydanında 5 min
nəfərin iştirakı ilə mitinq keçi -
rəcəyini élan edib. Həmin gün
metronun “2 Oktyabr meydanı”
stansiyasının qarşısında Roma -
novlar süləslinin 400 illiyi ilə
bağlı aksiya təşkil olunacaq.  

İrəvan yeni qarşıdurma ilə üz-üzədir
İrəvanın şəhər nəqliyyatında gediş haqlarının qaldırılması

qaçılmazdır. ANS PRESS-in məlumatına görə, bu barədə bir
neçə erməni jurnalistlə söhbəti
zamanı şəhərin meri Taron
Markaryan bildirib. Onun sözlə -
rinə görə, hazırda müvafiq
komissiya bu məsələnin üzə -
rində işləyir və qiymətlər qaldı -
rılacaq: 

“Hazırda komissiya xidməti
təhlükəsiz və keyfiyyətli gerçəkləşdirmək üçün hansı tarifin tət-
biq edilməsi məsələsini müzakirə edir”. İrəvanda nəqliyyatda
gediş haqları indi 100 dram, yəni təxminən 20 qəpikdir. Amma
şəhər rəhbərliyi bu ilin birinci yarısında gediş haqqını 150
drama, yəni təxminən 30 qəpiyə qaldırmaq istəyirdi ki, bu, İrə-
vanda böyük narazılığa səbəb olub. Etirazçılar me riyanın
binasını mühasirəyə alaraq məmurları içəri buraxmamışdılar.
Ona görə də şəhər rəhbərliyi geri ad dım atmağa, məsələni
dondurmağa məcbur olmuşdu.  Amma Taron Markayanın
sözlərindən belə çıxır ki, İrəvan rəhbərliyi artıq bu məsələdə
qərarlıdır: “Əgər biz bu gün şəhər nəqliyyatının problemini həll
etməsək, qarşıdan gələn illərdə şəhərdə müntəzəm nəqliyyat
yoxa çıxacaq. İki ildən sonra İrəvanda şəhər nəqliyyatı yoxa
çıxarsa, nə edəcəyik?”- deyə erməni məmuru sual edib. 

Erməni jurnalistləri isə bunun ciddi xalq etirazları ilə
nəticələnəcəyini proqnozlaşdırıblar.

Azərbaycanlıların və digər
Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq
Mərkəzinin (ATXƏM) təşki-
latçılığı ilə Moldovanın om -
budsmanı Aureliya Qriqoriu
Azəzərbaycan qeyri-hokumət
təşkilatları və mətbuat nüma -
yəndələri ilə görüş keçirib.
Publika.Az-ın mə lumatına
görə, tədbiri giriş sözü ilə açan
Azərbaycanlıların və digər
Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq
Mərkə zinin sədri İlham
İsmaylov moldovalı Ombuds-
mana təşəkkürünü bildirib.

Daha sonra tədbirdə çıxış
edən, Azərbaycan Ombuds-
manı Elmira Süleymanova
qeyd edib ki, Azərbaycanın ən
ağrılı yarası Ermənistanın
Azərbaycan torpaqlarını işğal
etməsi ilə bağlıdır. E.Süley-

manova qeyd edib ki, Aureliya
həm boyük cəsarət göstərşdi,
həm də ombudsmana məxsus
bir hərəkət etdi: "Bu gün biz

Aureliya xanımı yüksək dəyər-
ləndirməkdə haqlıyıq və Aure-
liya xanıma öz təşəkkürümü
bildirik".

Daha sonra söz
Moldovanın ombudsmanı
Aureliya Qriqoriuya verildi.
A.Qriqoriu Azərbaycan
hökumətinə öz təşəkkürünü
bildirərək qeyd edib ki, nə
qədər ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi mövcuddur bu
problemin həlli istiqamətində
işlər daha da aktivləşdirilmə-
lidir.Dağlıq Qarabağın azər-
baycanlı icmasının üzvü
Fərhad Bədəlbəyli çıxış
edərək Aureliya Qriqoriu
Ermənistan parlamentində
cəsarətli çıxışına görə
təşəkkür edib. O bir musiqiçi
kimi Moldovada Aureliya
Qriqoriunun şərəfinə konsert
proqramının təşkil edəcəyini

bildirib. Tədbirdəçıxış edən
natoiqlər Aureliya Qriqoriunun
tutduğu ədalətli mövqeyə görə
təşəkkür edib.Daha sonra
A.Qriqoriuya insan hü -
quqlarını, xüsusən də Azər-
baycan xalqının hüquqlarını
müdafiə etdiyinə görə Azər-
baycan Milli Qeyri-Hökümət
Təşkilatları Forumu və digər
QHT-lər tərəfindən bır sıra
mükafatlar, o cümlədən ilk
dəfə yaradılan "Tarixi İmza"
mükafatı təqdim edilib.

Görüş çərçivəsində
Muğam Klubda dövlət və
hökumət nümayəndələri, mil-
lət vəkilləri və ziyalıların işti-
rakı ilə Moldova Ombudsman-
ın şərəfinə ziyafət veriləcək.

Türkiyənin Suriya müxal-
ifətinə kimyəvi silah verdiyi
iddialarının yayılmasının arx-
asında Rusiya-PKK əmək-
daşlığı ortaya çıxıb. Publi -
ka.Az-ın verdiyi xəbərə görə,
bu barədə Türkyənin “Haber -
türk” saytı yazıb.

Xəbərdə bildirilir ki, PKK-
nın üst səviyyəli iki nümayən -
dəsi arasında sentyabr ayının
əvvəlində baş tutan görüş
Türkiyə kəşfiyyatı tərəfindən
dinlənilib. Dinləmə nəticə -
sində məlum olub ki, Rusiya
kəşfiyyatı PKK-nın Suriya

nümayəndələrinə “Türkiyənin
müxalifətə kimyəvi silah
verdiyi verdiyi” şəklində yalan
məlumatların yayılması üçün
təzyiq edib.

PKK-ın üst səviyyəli ida -
rəçiləri arasında olan görüşdə
Rusiyanın kimyəvi silah
mövzusunda yalan xəbər və
dezenformasiya üçün PKK-ya
təzyiq etdiyi açıq şəkildə dilə
gətirilir. Xəbərdə həmçinin
Rusiyanın PKK-nın Avropa və
Rusiya nümayəndələrinə də
təzyiq etdiyi, “Kök” ləqəbi ilə
tanınan PYD lideri Saleh Müs-

limə də eyni tələbin çat-
dırıldığı ifadə edilir. 

Qeyd olunur ki, Saleh
Müslimin psixoloji hərəkat
qarşılığında mükafatlandırıla-
cağını bildirən ruslar onun
Rusiya prezidenti Vladimir
Putinlə görüşünə şərait
yaradılacağı barədə vəd veri-
blər. “Habertürk” yazır ki,
Saleh Müslimin Stokholm
başda olmaqla müxtəlif
Avropa paytaxtlarında
"Türkiyənin Suriya müxalifət-
inə kimyəvi silah verdiyi” iddi-
alarını səsləndirməsi deyilən-

ləri sübut edir. 
Xatırladaq ki, mediada

PKK-nın  Rusiya kəşfiyyatının
sifarişinə əsasən BTC-nin tik-
intisini 10 il ləngidə bildiyi
haqda  iddialar dərc olunub. 

"Tehran-Ankara əlaqələrinə xələl gətirmək qeyri-qanunidir"

Azərbaycanlılara ÇAĞIRIŞ: “4 noyabrda 
M o s k v a  k ü ç ə l ə r i n ə  ç ı x m a y ı n ! ”

Aureliya Qriqoriu QHT və media nümayəndələri ilə görüşdü

Türkiyə kəşfiyyatı: “PKK Rusiyadan əmr alıb”

Noyabrın 1-də “Kempinski Badamdar”
otelində Üçüncü Bakı Beynəlxalq Humani-
tar Forumu çərçivəsində “Qloballaşan infor-
masiya məkanında medianın aktual

məsələləri” mövzusunda “dəyirmi masa” işə
başlamışdır. “Dəyirmi masa”nın gündəli -
yindəki mə sələlər - “Yeni texnologiyalar və
müasir media”, “KİV və sivilizasiyalar
arasında dialoq: mədəniyyətlərin qüt-
bləşməsindən qarşılıqlı əlaqələrə və toler-
antlığa doğru”, “Ənənəvi jurnalistika və
sosial şəbəkələr” hər biri ayrıca paneldə
müzakirə olunur. “Dəyirmi masa”nı açan
Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyinin
(AzərTAc-ın) baş direktoru Aslan Aslanov
gündəliyə daxil edilmiş məsələlər barədə
məlumat vermişdir. Baş direktor “dəyirmi
masa”nın medianın tamamilə yeni növü
olan sosial jurnalistikada yüksək texnolo -
giyaların tətbiqi, habelə müasir KİV-lər
qarşısında çağırışların nəzərdən keçirilməsi
məsələ lərinə həsr edildiyini bildirmişdir.

Rusiyanın İTAR-TASS agentliyinin baş
direktorunun birinci müavini Mixail Qusman-
ın moderatorluq etdiyi birinci paneldə
müasir medianın yeni texnologiyaların tət-
biq edilməsi üçün əlverişli zəmin olması
məsələləri müzakirə olunmuşdur.

Bu paneldə Böyük Britaniyanın “Allting
Ltd.” şirkətinin sədri, şair, dramaturq Devid
Perri, ABŞ-ın Kolumbiya Universitetinin
Yaxın Şərq İnstitutunun dosenti Devid
Kemeron Katel, Türkiyənin Anadolu
Agentliyinin baş direktoru Kamal Öztürk,
Rumıniyanın AGERPRES Agentliyinin Baş
direktoru Aleksandru Giboy, Qazaxıstanın
Kazinform Agentliyinin Baş direktoru Dau-
ren Diyarov, Bakı Dövlət Universitetinin jur-
nalistika fakültəsinin dekanı, professor
Şamil Vəliyev məruzələrlə çıxış etmişlər.

İkinci və üçüncü panel iclaslarında isə
müxtəlif xalqlar, irqlər, mədəniyyətlər, dinlər
və sosial qruplar arasında  qarşılıqlı anlaş-
manın  daha da aktuallaşdığı yeni minillikdə
insanların bir-birini daha yaxşı tanımaları və
başa düşmələri məsələsində, dözümlülüyün
möhkəmlənməsində jurnalistikanın rolu,
ənənəvi informasiya sənayesi ilə sürətlə
inkişaf edən sosial media arasında əlaqələr
müzakirə olunacaqdır.

“İrana qarşı tətbiq edilmiş
sanksiyalar yüngülləşdirilmə -
yəcək”

ABŞ-ın Xarici İşlər
Nazirliyi İrana qarşı
tətbiq edilən sanksi -
yalala bağlı münasi-
bətini açıqlayıb. Publi-
ka.az xarici KİV-lərə
istinadən xəbər verir
ki, Dövlət Departa-
mentindən verilən açıqlamada İrana qarşı
tətbiq edilən sanksiyaların yüngülləşdiril -
məyəcəyi vurğulanıb. Departamentin söz -
çü  sü Cey Karni bildirib ki, Amerika rəhbəliyi
Tehranla danışıqlada irəliləyişə nail olmaq
üçün bütün səylərini davam etdirir.

“İrana qarşı tətbiq edilmiş sanksiyalar
yüngülləşdirilməyəcək”. Qeyd edək ki, son
günlərdə C.Psaki Barak Obama adminis-
trasiyasının İrana qarşı yeni qadağalarının
qarşısını almaq və müzakirələrin davam
etməsinə icazə verilməsini təmin etmək
məqsədilə ABŞ Konqresində səylərini
davam etdirir.

I I I  B a k ı  H u m a n i t a r  
Forumu çərçivəsində
qloballaşan informasiya
məkanında medianın 
rolu müzakirə edilib
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Mahmud bəy Bala bəy oğlu
Səfikürdski

Doğum tarixi 1898-ci il
Doğum yeri Səfikürd kəndi
Vəfatı 1977-ci il

Həyatı
Bala bəyin üçüncü oğlu Mah-

mud bəy 1898-ci ildə Səfikürd
kəndində dünyaya boy göstər-
mişdi. 1909-cu ildə Gəncə gim-
naziyasına daxil olmuşdu. Gim-
naziyanı bitirmədən orduya
çağrılmışdı. Rus qoşunlarının
tərkibində rumın cəbhəsində
döyüşlərdə iştirak еtmişdi. Hərbi
xidmətdən sonra Gəncəyə dön-
müşdü. Gəncənin müsəlman-
türk əhalisinin rusların himayəsi
ilə еrmənilər tərəfindən kütləvi
şəkildə qırılmasının qarşısının
alınmasında yеni yaradılmış

«Yaşıl qvardiya» adlı özün-
müdafiə dəstəsinin tərkibində
çıxış еtmişdi. «Yaşıl qvardiya»
əsasən gənclərdən,
tələbələrdən ibarət idi. Mahmud
bəy Səfikürdskinin döyüş
təcrübəsini nəzərə alaraq, onu
qvardiyanının sədr müavini təyin
еtmişdilər. Gimnaziyanı 1919-cu
ildə başa vurduqdan sonra bir
müddət Gəncə Dairə
məhkəməsində müstəntiqliyə
namizəd kimi hüquq еlminin
incəliklərini öyrənməyə
çalışmışdı. Еlə həmin il o, Bakı-
da BDU-nin tibb fakültəsinə daxil
olmuşdu. Ailə vəziyyəti və
maliyyə çətinlikləri ilə əlaqədar
olaraq işləmək fikrinə düşmüş
və ƏMT-nın rəisi Nağı bəy
Şeyxzamanlı Gəncə hadis-

ələrindən Mahmud bəyi
tanıyırdı. Və şübhəsiz ki, onun
ƏMT rəisinin müavini kimi
mürəkkəb və məsuliyyətli vəz-
ifəyə təyin еdilməsi həm də
onların bir-birilərini yaxşı tanı-
malarından irəli gəlirdi. Arxiv
matеriallarından məlum olur ki,
Mahmud bəy Səfikürdski ƏMT-
da rəis müavini kimi 1919-cu ildə
noyabr ayının 15-dən martın 6-
dək ƏMT-nın (əksinqilabla
mübarizə təşkilatının) rəis
müavini vəzifəsində çalışmışdı.
O da bu vəzifədə hümmətçiləri
təmsil еdirdi. Çünki razılığa
əsasən, ƏMT rəhbərliyi iki par-
tiyadan təmsil olunmalı idi.
ƏMT-nın rəis müavini vəzifəsi
də hümmətçilərin payına
düşürdü. Ancaq bütün bunlara

baxmayaraq, arxiv sənədlərinin
də təsdiq еtdiyi kimi Mahmud
bəy bu vəzifədə özünu lay-
iqincə apardı, gənc rеspub-

likanın təhlükəsizliyinin təmin
еdilməsində öz bacarığını
əsirgəmədi. Xüsusən də еrməni
cəsuslarına və dеnikinçilərə
qarşı mübarizədə Mahmud bəy
Səfikürdski bütün imkanlarını
səfərbər еtmişdi. Onu da dеyək
ki, əldə еdilmiş matеrialların
(MTN-nin arxivi, PR-1752 saylı
istintaq işi) bir qismində onun
bolşеviklərə qarşı da çıxışı qеyd
еdilir. Buna əlavə olaraq onu da
dеmək olar ki, Nağı bəylə Mah-
mud bəyin barəsində söylənilən
fikrə bir söykənəkdir. 28 aprel
işğalından sonra bir qrup hüm-
mətçi Azərbaycan Fövqaladə
Komissiyasında işə qəbul еdildi.
Onlardan biri də Mahmud bəy
idi. Bu еlə çox uzun çəkmədi. 22
noyabr 1920-ci ildə onun həbs

еdilməsi barədə 1906 saylı
ordеr imzalandı. Bir gün sonra
onu Quba şəhərində həbs еdib
Bakıya göndərdilər. Onu kom-
munistlərə qarşı çıxış еtməkdə
günahlandırırdılar. Ziddiyyətli
ifadələrin nəticəsində Mahmud
bəy Səfikürdski haqqında 21
yanvar 1921-ci ildə qərar
çıxırıldı: o, tutduğu vəzifəsində
qala bilməz. Ancaq onun
«cinayət»ləri sübuta yеt-
mədiyindən həbsdən azad
еtmişdi. Təqiblər davam еdirdi.
Bеlə bir vəziyyətdə Mahmud bəy
Səfikürdski Azərbaycanı tərk
еtmək məcburiyyətində qaldı.
Öncə Yuqoslaviyada yaşayıb
ticarətlə məşğul oldu. Sonra
Türkiyədə yеrləşdi. Mahmud
bəy 1977-ci ildə vəfat еdib.

Mahmud bəyin Əli bəy adlı
oğlu, Mələk xanım, Bilqеys
xanım və Lеyla xanım adlı
qızları var.

Goranboyun Səfikürd kəndi
ərazisində 5 min il yaşı olan yeni
yaşayış məskəni aşkar edilib.
«Göl yeri» ərazisində aparılan
qazıntı nəticələrinin qədim dövr
tarxinin öyrənilməsinə töhvə
olduğu bildirilir. Yaşayış yerindən
çiy kərpij , qazma şəklində evlər,
təsərrüfat quyuları, ojaq yerləri, 3
insan skeleti, saxsı qablar və
çoxlu sayda bəzək əşyaları tapılıb.
Ərazidə tədqiqat aparan mütəxə-
sislərin fikrincə qazıntı  işlərinin
nəticəsi Azərbayjan arxe-
ologiyasında az öyrənilən və
mübahisələrə səbəb olan
məsələlərə aydınlıq gətirəcək.
Yeniliklər əsasən ilk Tunj dövrünə

qədərki mərhələni əhatə edir.
Tapılan kiçik öküz fiquru isə bu

dövrdə insanların «toxa»
əkinçiliyindən «xış»a keçdiyinə
dəlalət edir. Bundan başqa metaldan
dəmir ujluqlu kəsiji alətlərin hazırlan-
masında istifadə olunan «bitum»
məhlulu da aşkarlanıb ki, bu əvvəlki
arxeoloci qazıntılar zamanı az miq-
darda olduğundan indiyədək onun
tərkibi öyrənilməmiş qalıb. Dövrlərə
şahidlik edən bu daş natiqlərin hər
parçası tarixin qaranlıq səhiflərini
nurlandıran məşəl kimidir. O işıqda
isə əcdalarımızın getdiyi yollara
yolçuluq etmək insana mənəvi
rahatlıq verir. 

Goranboyda 4500 il tarixi
olan yaşayış məskəni aşkar
edilib. Müzəffər Hüseynov:
"Hazırda ərazinin hələ ki,
100 kvadratmetri araşdırılır”.
Goranboyda 4500 il tarixi
olan yaşayış məskəni aşkar
edilib. Tarixi abidə rayonun
Səfikürd kəndi ərazisində
tapılıb. Ekspedisiya qrupu-
nun üzvü, arxeoloq Müzəffər
Hüseynovun sözlərinə görə
2 il əvvəl aparılan tədqiqat-
lar zamanı bu ərazidə
içərisində 10-dan çox
insanın dəfn olunduğu
kurqan aşkar edilmişdi. 

“Sonradan aparılan araşdır-
malar nəticəsində isə müəyyən-
ləşib ki, qara arxac adlanan bu
sahədə yaşayış məskəni də

mövcud olub və yaşayış yeri
təqribən 2 hektar ərazini əhatə
edib. Qazıntılar nəticəsində
tapılan maddi mədəniyyət
nümunələri hələlik bu ərazidə
yaşayan insanların toxuculuq və
dulusçuluqla məşğul olduğuna
dəlalət edir”, - deyə o bildirib. 

Bundan başqa arxeoloqların
ehtimallarına görə tapılan hey-
van sümükləri vasitəsilə o
dövrün heyvanat aləmi barədə
də informasiya əldə etmək
mümkün olacaq. 

Müzəffər Hüseynov əlavə
edib ki, 2 ha ərazidə yaşayan
insanların həm yaşayış yerləri,
həm də təsərrüfat sahələri var.
“Yəni burada onlar həm çörəklər
bişirib, həm də, qab-qacaq
hazırlayıblar. Hazırda biz onun
hələlik 100 kvadratmetrini
araşdırırıq”, -deyə o vurğulayıb. 

Son zamanlar Goranboy
rayonunun Səfikürd kəndi
ətrafında geniş çöl-tədqiqat
işləri aparılıb. Bu işlərin
nəticəsində isə rayon üçün
ilkdəfə olaraq eneolit
dövrünə aid yaşayış
məskəni aşkar edilib. Həmin
yaşayış məskənində
aparılan kəşfiyyat xarakterli
qazıntı nəticəsindəabidənin
e.ə. V minilliyə aid olduğu
müəyyən edilib. 

AMEA-nın Arxeologiya və
Etnoqrafiya İnstitutunun arxe-
oloqu Müzəffər Hüseynovunsö-
zlərinə görə, burada eyni
zamanda çoxlu saxsı məmulat-
lar da aşkar olunub. Bundan
əlavə, kənd ətrafinda son tunc-

ilk dəmir dövrünə aid ikitorpaq
qəbir tapılıb və qazınti
nəticəsində qəbirlərdən gil
qablar, müxtəlif materiallardan,
tuncdan bəzək əşyaları -
muncuqlar, qolbaq yə
sırğalaraşkar edilib.
Ekspedısiyanın əsas uğurların-
dan biri Səfikurd kəndi yaxın-
lığında onun cənub-şərq
tərəfindən ilk tunc dövrünə,
b.e.ə. III minilliyəaid kurqan
abidəsinin aşkar edilərək qazıl-
ması olub.

Arxeoloq Müzəffər
Hüseynov onu da bildirdi ki,
kurqanın diametri 16 metr,
hündürlüyü 2,8 metrdir. Kurqan
hündürlüyü 18-20 metrolan
uzunsov-oval formalı təpənin
üzərində qurulub. Qazıntı
zamanı kurqan örtüyündə son
tunc dövrünə aid bir qəbir
abidəsi də aşkar
edilərəkqazılıb. Kurqan
örtüyündən aşkar olmuş salla-
ma qəbir 2x1 metr ölçüdə olub,
110 sm dərinlikdə dəfn edilib.

Qəbirdə müxtəlif forma yə
ölçüdə 5 ədəd saxsı qab,
əqiqdən hazırlanan 72 ədəd
muncuq, 1ədəd tunc iynə, 3
ədəd kəsici alət aşkaredilib.
Əsas kurqanaltı oəbir çox
maraqlıdır.

Arxeoloq M.Hüseynov onu
da bildirdi kı, bu qəbir kam-
erasının divarları iri ölçülü

əhəng daşlarından tikilib.
Kurqanaltı kamera isəsərdabə
tiplidir. Sərdabənin divarlarının
hündürlüyü 145 sm-dir. Bu
hündürlüyü həm də sərdabənin
hündürlüyü kimi vermək olar.

Sərdabənin divarları isə çox
yaxşı qalıb. Enli inşa edilmiş
divarların şimal tərəfdə eni 1
metr 10 sm, cənub və qərb
tərəfdə isə 1 metr 60sm-dir.
Sərdabənin içəridən ölçüsü
şərq-qərb istiqamətində 3 metr
70 sm, şimal-cənub
istiqamətində 3 metr 40 sm-dir.
Sərdabəyə giriş isəşərqdəndir.
Girişin eni 1 metr 40 sm, giriş
dəhlizinin uzunluğu isə 4 metr
30 sm-dir. Giriş dəhlizinin
kənarındakı divarlar da ağ

əhəng daşındantikilib. Girişdə 1
metr 70 sm plan sərdabənin
ağzı 60-65 sm ölçüdə, qalınlığı
8 sm olan ağ əhəng daşı ilə
örtülüb. Divarların ətrafi isə iki
cərgəçay daşları ilə bərkıdilib.

Sərdabədə 19 insan 
skeleti aşkar olunub

Sərdabənin içərisində onun
4 küncündə diametrləri 25x27
sm, dərinlikləri 45-50 sm olan
dirək yerləri də aşkar edilib.
Dirək yerlərininiçərisindən aşkar
olunan kiçik və orta ölçülü çay-
daşlarına əsasən gənc arxeoloq
Müzəffər Hüseynov onu da ehti-
mal edir ki, bu dirəklərin
ətrafıçay daşları ilə möhkəm-
ləndirilib. Kameranın üst hissəsi
ağac tirlərlə örtülüb. Bunu
qazıntı zamanı sərdabənin
içərisində yanıb kömür olan
ağacqalıqları da sübut edir.
Bəzi agac qalıqlarının diametri
30 sm-ə, uzunlugu isə 1 metrə
qədər qalıb.

Sərdabənin üstü ağacla
döşəndikdən sonra kameranın
üzəri iri qaya daşları ilə təpə
formasında qurulub. Sərd-
abənin döşəməsi ağ gillə-
suyandıqdan sonra içərisi
tamamilə münasib qaya daşları
ilə döşənib. Skelet və bütün
arxeploji materiallar bundan
sonra səliqə ilə sərdabəyəqoyu-
lub. Sərdabə tipli bu qəbirdə 19
insan skeleti, 23 saxsı qab, 213

muncuq, 10 ədəd iy başlığı
aşkar edilib. İy başlığının 9-ü
sümükdən, biriisə daşdan hazır-
lanıb. Daşdan hazırlanan iy
başlığı çox ustalıqla hazırlanıb,
üzəri üçbucaq formalı naxışlarla
bəzədilib. 10 ədəd iy başlığının
birqəbirdə aşkar edilməsi faktı
ilk tunc dövrü üçün nadir hadisə
hesab edilə bilər. Sərdabədən
aşkar olunan skeletlər sağ və
sol yanı üstə,yarıbükülü, baş
tərəfı divara söykənmiş
vəziyyətdə qoyulub.

Torpaq qəbirlər aşkar edilib
Goranboyun Səfikürd

kəndində tədqiqatlar aparan
Müzəffər Hüseynov sonda onu
da bildirdi ki, tədqiqatlar zamanı
ilk tunc dövrünə aidkurqanlar-

dan 150-200 metr şimal-şərqdə.
son tunc-ilk dəmir dövrünə aid
torpaq qəbir də aşkar edilib.
Qəbır 80 sm dərinlikdə yer-
ləşməkləşərq-qərb
iştiqamətində uzunluğu 2 metr,
eni 1 metr yarımdır. Qəbirdən
sol yanı üstə qoyulmuş skeletin
ətrafinda isə 3 saxsı qab, 48
ədəd əqiqmuncuq, 1 ədəd tunc
muncuq, 1 ədəd tunq qolbaq, 1
ədəd tunc sırğa, 2 ədəd
dəvəgözü kəsici alət askar
edilib.

Digər torpaq qəbir
Səfikürdün şimal-
şərq_tərəfındən aşkar edilib. 2
metr 5 sm dərinlikdə aşkar
edilən torpaq qəbir kamerası
160x90sm ölçüdədk. Qəbirdən
yarımbükülü vəziyyətdə sağ
yanı ustə qoyulan skeletın
ətrafindan 3 ədəd saxsı qab, 12
ədəd muncuq, 2 ədəd kəsici
alətaşkar edilib. Goranboy ray-
onu ərazisində, xüsusən
Səfikürd kəndi ətrafinda
aparılan apxeoloji qazıntılar
zamanı eneolit, ilk tunc, son
tunc- ilkdəmir dövrü
mədəniyyətlərinin öyrənilməsi
baxımından xeyli nailiyyətlər
əldə edilib. Tezliklə nəzərdə
tutulan tədqiqatlara vəsait
ayrılan kimiSəfikürd kəndində
yə rayonun digər
istiqamətlərində yeni kəşfiyyat
ışləri başlanacaq.

MAHMUD BƏY SƏFİKÜRDSKİ

Goranboyun Səfikürd kəndi ərazisində 5 min 
il yaşı olan yeni yaşayış məskəni aşkar edilib

Analoqu olmayan kurqan
Abidə tunc dövrünə, b.e.ə. III minilliyə aid edilir

Goranboyda 4500 il tarixi olan
yaşayış məskəni aşkar edilib

Yaşayış yerindən çoxlu qədim əşyaları tapılıb
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Çox gumanki mənim bu
yazım çoxlarının xoşuna
gəlməyəcək, çoxlarını qıcıq-

landıracaq. Lakin həqiqət
əsasdır heç kim həqiqəti
inkar edə bilməz. 2010-cu
ilin may ayının 28-də “Nafta-
lan”a  müalicəyə getmişdim.
Dünyanın müxtəlif yer-
lərindən müalicəyə gələnlər
içərisində əslən Gədəbəy-
dən olan həmyerlimiz,
Rusiya Dumasının millət
vəkili, Həsən müəllim də var
idi. Baharın xoş məqamı
hamımızı Azərbaycanımızın

dilbər guşələrindən olan,
Goranboy rayonunun
mənzərəli yerlərinə səyahətə
aparırdı. Bir gün “Ballı
qayadan” geri qayıdanda,
yolda “Səfikürd” kəndinin tra-
fareti diqqətimi cəlb etdi.
Maraqlandım, təsadüfdən
bizimlə müalicə olunan əslən
Balakəndən olan Qurban
müəllim bir orta yaşlı kişini
göstərdi. Şubay müəllim
Səfikürd kəndindəndir,
savadlı yoldaşdır, yəqin,
Səfikürd kəndi haqqında sizə
məlumat verər. 

Tanış olduq, özüm
haqqında qısa da olsa
məlumat verdim və Səfikürd
kəndi haqda mənə məlumat
verməsini xahiş etdim. 

Yəqin sizin də
məlumatınız olmamış olmaz,
deyə Şubay müəllim sözə
başladı: 

“ Bu kəndin tarixi çox
qədimdir, hələ XII əsrdə
Azərbaycanın görkəmli şairi
Nizami Gəncəvi Səfikürd
kəndi haqqında yazır və
anasının, atasının Səfikürd

kəndindən olduğunu qeyd
edir. Və  o zaman Gəncədə
zəlzələ olanda, anasının

çaparaq Gəncəyə get-
məsindən, atasını və iki
yoldaşını yaralı halda
Səfikürd kəndinə gətirərək,
dağ otlarından və qırmızı
palçıqdan (naftalan) istifadə
edərək onların sağaltmasın-
dan danışmışdı. Bu
məlumatın Nizami
Gəncəvinin 850-i illiyinə həsr
olunmuş kitabında olduğunu
bildirən Şubay müəllim
əlavə etdi ki, Nizami

Gəncəvinin atasının, anası -
nında məzarları Səfikürd
kəndinin məzarlığındadır.” 

Şubay müəllimdən Səfi -
kürd kəndinin tarixi haqqinda
bizə məlumat verməsini
istədim. O, kənd haqqında
kənddə mollalıq edən, kənd

ağsaqqalı Kamal müəllimi
məsləhət gördü. Səhərisi
günü Səfikürd kəndinə get-

dik. Soraqlaşa-soraqlaşa
Kamal müəllimi kənd içində
tapa bildik. Yanımızda olan
“Diplomat” qəzetinin
nüsxələrindən ona və
yoldaşlarına verdik. Yanında
olan qarayanız bir oğlan
qəzetin kürd bölməsini
görəndə tutuldu, hiss etdim
xoşuna gəlmədi.Qəzet
haqqında polisə məlumat
verən də o idi.

Kamal müəllim bizə
diqqətlə qulaq asdı,
gəlişimizin səbəbini
bildikdən sonra başını
yavaş-yavaş yelləyərək dedi: 

“Tahir müəllim Səfikürd
(əslində Sofukürd olmalıdır,
İslam dininin sofu təriqətinə
mənsub kürdlər deməkdir,
Nizami Gəncəvi də Sofukürd
yazmışdır), Balakürd,
Baxçakürd kəndlərinin tarixi
çox qədimlərə gedir. Elə
bizim kənd qəbiristanlığında
ikiminillik qəbir daşları var.

Əgər dərin qatlar araşdırılsa
bəlkə də eramızdan əvvəlki
neolit dövrünün tarixinə
gedib çatar. İstəsəniz
qəbiristanlığı ziyarət edərik
mən sizə Nizami Gəncəvinin
valideyinlərinin məzarlarını
və qədim məzarları gös -

tərərəm, şəkilini çəkib oxu-
culara məlumat verərsiniz.” 

Məsləhət etdik ki, bir foto-

qraf və bir kameraman tapaq
qədim qəbir daşlarının
görüntülərini çəkək, həm də
Kamal müəllimin
danışıqlarını qeyd edək ki,
yadaşlarda qalsın. Fotoqrafı
mən tapdım, kameramanı

Kamal müəllim. Danışdıq
sabah səhər saat 10-da
gəlib Kamal müəllimi götürək
və yoldaşlarla məzarlığa
gedək. Biz bir-birimizdən
ayrıldıq. Mən “Naftalan”-a
müalicəyə gələnlərə
Səfikürd və qədim qəbiris-
tanlıq haqqında Kamal müəl-
limin verdiyi məllumatı
verdikdə çoxlarında maraq
oyandı. Səhərisi günü 10-
dan artıq adam bizimlə
məzarlığı ziyarət etməyə

getdi. Qəbristanlığın gir-
işində görüşdük və Kamal
müəllimin duasından sonra
qəbristanlığa daxil olduq.
Qəbristanlıqda 4-5-metr
uzunluğunda baş daşları var
idi, əsgi ərəb və fars dil-
lərində yazılmasına baxma-
yaraq, Kamal müəllim çox
asanlıqla oxuyurdu. Kamal
müəllimin görsətdiyi daşlar
haqqında izahatı video ilə
görüntüləyir, həm də şəklini
çəkirdik. 

Köhnə məzarlıqlara xeyli
qalmış  polis geyimində baş

leytenant olmaqla 5 nəfər
bizə yaxınlaşdılar.

Əvvəl mən elə düşündüm
onlar üçün də yəqin maraqlı
olub gəliblər baxsınlar,
Kamal müəllimi dinləsinlər.
Lakin yanılmışdım, onlar

işimizə mane olmağa
gəlmişdilər.

- Siz kimdən icazə alıb bu
məzarlığa girmisiniz? 

Bu sual rusiyalı millətvək-
ilini və bizimlə gələnləri
diksindirdi.

- Mən onlara yaxın-
laşaraq “böyük”lərini soruş-
dum və qeyd etdim ki, siz də
bizimlə olun, qoy Kamal
müəllim bu tarixi daşların sir-
rini bizə bildiyi kimi açıqlasın,
çünki, belə adamlar az qalıb.

Kamal müəllim kimilər
ortadan çıxsalar bu daşlar
yeni nəsil üçün elə sirli
olaraq qalacaqdır. Ola bilsin
mənim və yaxud Kamal
müəllimin izahatı xoşunuza
gəlməsə kaseti də
götürərsiniz, şəkilləri də.
Bizim işimizdə cinayət tərkibi
olarsa, bizi də polisə dəvət
edərsiniz. Kamal müəl -
lim:”Tahir müəllim bunlar
goreşənlərdir, imkan ver-
məyəcəklər biz məzarlığı
çəkək, özünüzü incitməyin.”

(ardı var) 

Tarixi adları təhrif etmək olmaz!

3 min illik qəbir daşları
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Karabağ savaşı kahraman-
larından olan, Azerbaycan 157.
tugay komutan yardımcısı Misto
lakaplı Xosrov Mustafayev’in, 6
Kasım günü Azerbaycan
cumhuriyetinde, Gobustan zin-
danı adıyla bilinen 13 numaralı
cezaevinde “bilinmeyen bir

nedenle” yaşama veda ettiği
haberi geldi… 

Mistoyê Rezakê Nevo (Xos-
rov Mustafayev), 27 Kasım
1957’de Ermenistan SSC’nin
Vêdi ilinin Yengice köyünde doğ-
muş, 1989’da Ermeni-Azeri
savaşı sonucunda ailesi ile birlik-

te Azerbaycan’a taşınmak zorun-
da kalmıştı. 

İsmini çok duymuştum. 1993
yılında Baku’de yüz yüze tanış-
ma fırsatımız oldu Misto’yla. Ben-
den dokuz yaş büyüktü, bir de
halk arasında ün salmış birisiydi.
Bu iki nedenle kendisini bir küçük
kardeş saygısıyla selamlamıştım.
İlk sorusu şöyle olmuştu: “Evet,
Hejar, anlat görelim Kurdistan’da
ne var ne yok?” Ve koyu bir soh-
bete dalmıştık. 

Sertti, asi ve itirazcı bir kişiliyi
olduğu intibasını yaratmıştı
bende. Konuşurken sık sık
sözümü kesmiş, itiraz etmiş,
kendi yorumunu katma ihtiyacı
hissetmişti. Ancak bu itirazcı
özelliği itici değil, çekici gelmişti
bana. Çevresine insanları
toplayabilme, yönetme özelliği,

bu çekiciliğinden kaynaklanıyor-
du herhalde... 

Ermenistan ve Azerbaycan
arasında başlayan Karabağ
uğruna savaşın ilk yıllarından
itibaren Azerbaycan’ın Goranboy
ilinde kendi yakınlarından bir
askeri birlik oluşturmuş, ailesi ile

birlikte kovulduğu Ermenistan’ın
ordu güçlerine karşı savaşta aktif
yer almış, kısa sürede Azerbay-
can Cumhuriyeti 157. tugay
(Goranboy tugayı) komutan
yardımcısı görevine yükselmişti. 

Geçen yüzyılın 90’lı yılların
başlarında Baku’de ve Azerbay-
can’ın diğer illerinde “Misto” ismi
tüm vatandaşlar nezdinde kahra-
manlık sembolüydü. “Beyaz atlı
prens” unvanlı bu Kürd hakkında
efsaneler oluşturulmaya başlan-
mıştı. 

Karabağ savaşındaki üstün
hizmetlerinden, gösterdiği kahra-
manlıklardan dolayı kendisine iki
kez (1 Ocak 1994 ve 5 Ekim
1994) Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin en yüksek ödül-
lerinden olan “Azerbaycan
bayrağı” nişanı verilmiş, 24 Ocak
2006 tarihinde “ağır cinayet
işlediği” gerekçesiyle Azerbaycan
Cumhurbaşkanı ’nın özel kararıy-
la bu ödüllerden mahrum
edilmişti. 

1995’de Karabağ savaşını
kaybetmiş, resmi topraklarının
yüzde 20’sini Ermenistan’a kap-
tırmış Azerbaycan halen çalka-
lanmaya devam ediyordu. Bu
süreçte iktidar, Xosrov Mus -
tafayev’i devlete karşı kıyam
kaldırdığı iddia edilen Azerbay-

can Cumhuriyeti Özel Polis
Kuvvetleri eski komutanı, Laçınlı
(eski Kızıl Kurdistan) bir Kürd
olan Rövşen Cavadov’a karşı
savaşmaya yönlendirmek istedi.
Misto’unun yanıtı net oldu: “Ben
eski silah arkadaşlarıma karşı
silah kaldırmam!”. 

Bu olaydan sonra Azerbay-
can’da kendisi açısından duru-
mun kötüleşeceğini fark eden
Misto, Rusya’nın Krasnodar
diyarına taşınmak zorunda kaldı.
2003 yılında Azerbaycan devle-
tinin verdiği ısrarlı güvencelere
inanarak Baku’ye geldi ve
havadan sudan gerekçelerle
tutuklanarak 1995 yılında “Azer-

baycan devletine karşı silahlı bir-
liğe katılma ve vatana ihanet”
suçundan 10 küsur yıl mahku-
miyet cezası verilerek cezaevine
konuldu. Ve 9 yıl hükümlü olarak
zindan yattıktan sonra, özgürlüğe
kavuşmasına 17 ay kala Gobus-
tan zindanında ölü bulundu.
Ölüm nedeni: “bilinmezlik” ve
“muhtemelen kalp krizi”... 

Diaspora’da devletler oyu-
nunun kurbanı ünlü bir Kürdün
kaderi işte… 

Misto’un amcası oğlu, yakın
arkadaşım Bariyê Refo ile
konuşuyoruz. Gözleri hep dolu.
“Ne diyeyim, kuş gibi sürüsünden
ayrı uçan bizlerin kaderi böyledir”
diyor ve ekliyor: “Misto’un, Azer-
baycan devleti sınırlarının korun-
ması için tek başına bir ordu
kadar hizmeti olduğunu herkes
biliyor. Sonu zindan ve ölüm
oldu…”. 

Misto’nun sadece Azerbay-
can’a değil, Kurdistan özgürlük
davasına da hizmetleri olmuştu…
Barî’ye birlikte bu hizmetleri de
anımsıyoruz. Misto olayı bizlere
şunu bir daha anlatıyor; bireysel
olarak ne kadar güçlü olursan ol,
özgür bir ülken olmadıkça her
yerde karınca gibi ezilir sin…   

kurdistan-post.eu

Bəli, xalqına vətəninə bağlı olan,
hələ Qərbi Azərbaycanda el arasında
özünə məxsus ad qazanan Mısto,
Qarabağ məsələsində mənfur erməni
qonşularımız xalqı narahat etməyə
başlayanda, ətrafına cavanları yığaraq
onlara qarşı kəskin mübarizə apar -
mağa başladı. Sonda xalqla birlikdə

doğma vətəni Vedibasar mahalından
köçərək İsmayıllı rayonunun Roşən
kəndində məskunlaşdılar. Ermənilərin
Azərbaycan xalqına qarşı apardıqları
münaqişəyə və müharibəyə dözmə yə -
rək Cəbhə xəttindən uzaq olan Roşən
kəndindən köçərək, Dağlıq Qara bağa
sərhəd olan Goranboy rayonunun Vey-
isli kəndinə yerləşərək ətrafina igid
oğlanları yığıb, Goranboy batalionu

yaratdı və ermənilərə qarşı qəhrəman-
casına mübarizəyə başladı və unudul-
maz igidliklər göstərərək xalq arasında
qorxmaz, igid, cəsur, “Niva” ilə tankı
ermənilərdən alan, neçə-neçə erməni
başı kəsən, Ağdərə döyüşlərində onlar-
la tankı topu qənimət götürən, onlarla
düşmən vertaliyotunu vuran, Misto

ləqəbi ilə xalq arasında tanınan Xosrov
Mustafayev elin, obanın hormətini qa -
za naraq xalqın həqiqi qəhrəmanına
çevrildi. Sağlığında Mıstonun qəhrə-
manlığından bəhs edən video filimlər
çəkildi, gostərildi, müxtəlif telekanallar-
da nümayiş etdirildi, haqqında çoxlu
sayda dəyərli məqalələr yazıldı…
Sonda on iki il iş verildi və məhbus həy-
ati yaşayan müddətdə, anasının olüm

xəbərini eşidən Mısto dözməyərək
təzyiqdən beyninə qan sızaraq dün ya -
sını dəyişdi. Keçən il bu zaman Misto-
nun dəfinində insan əlindən yer yox idi.
Bu gün onun olümünün il dönümüdür,
Kazağıstandan, Krasnadardan, Azər-
baycanın müxtəlif bölgələrindən qar-
daşları, qohumları, onu istəyən dostları

onu yad edərək yığışıb, Mısto haqqın-
da yaddaşlarında qalan xatirələri
yanıqlı-yanıqlı danışaraq yad edirdilər
və çox təəssüflənirdilər ki, belə bir
qəhrəman ömrünün oğlan çağında
dünyasını dəyişib soyuq məzarda yatır.
Bəli, Mısto xalqı üçün yaşadı və xalqın
yolunda canını qoydu. Allah rəhmət
etsin, yeri cənnət olsun, məzarı nurla
dolsun! Amin!

ƏFSANƏVI “MUSTO” LƏQƏBLİ QƏHRƏMANIN VƏFATINDAN 1 İL ÖTDÜ
Qarabağ müharibəsi zamanı düşmənin doqquz helikopterini, bir təyyarəsini və bir neçə tank-beter,

eyni zamanda külli miqdarda hərbi-sursat qənimət ola raq ələ keçirən, İki dəfə “Azərbaycan bayrağı”
or de ni ilə təltif olunmuş Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, Goranboydakı 157 saylı briqadanın koman -
dir müavini Xosrov Mustafayev  noyabrın 6-da cəza çəkdiyi 13 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində ürək-
tutmasından vəfat etmişdir. Adı siyasi məhbus siyahısında olan Xosrov Mustafayev 1995-ci il, martın
17-də XTPD-nin (“OMON”) Bakıdakı bazasının ləğvində iştirak etməkdən boyun qaçırdığına görə,
uzun müddət axtarışda olmasına baxmayaraq, özü prokurorluğa getmişdi. Hüquq müdafiəçilərinin
təqdimatı ilə Xosrov Mustafa yevin adı Avropa Şurasının siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Kristofer
Ştrasserin siyasi məhbuslar siyahısına salınmışdı. O, 55 yaşında ürək tutmasından vəfat etmişdir. Ver-
ilən məlumata əsasən, Xosrov Mustafayevin azadlığa çıxmasına bir neçə ay qalırdı.

Xosrov Mustafayev və onun keçdiyi döyüş yolu haq qında geniş məlumatı növbəti
sayımızda dərc edəcə yik. 

Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun!

ZİNDANLARDA ŞƏHİD OLDU
Q ə h r a m a n l a r  q ə h r a m a n ı ,
Z i n d a n l a r d a  ş ə h i d  o l d u .
K ü r d  x a l q ı n ı n  p ə h l ə v a n ı ,
Z i n d a n l a r d a  ş ə h i d  o l d u .

D ü z  a m a l l a  h a q q a  d o ğ r u ,
H a q q  a r a y ı b  o l d u  o ğ r u .
D a ğ  v ü q a r l ı  d a ğ l a r  o ğ l u ,
Z i n d a n l a r d a  ş ə h i d  o l d u .

S i l k ə l ə d i  d a ğ ı - d a ş ı ,
Ə z d i  n e ç ə  d ı ğ a  b a ş ı .
T a r i x l ə r i n  q a n  y a d d a ş ı ,
Z i n d a n l a r d a  ş ə h i d  o l d u .

D o q q u z  ə d ə d  v e t a l y o t u ,
N e ç ə  d ə n ə  s a m a l y o t u ,
M ə h v  e d ə n  y ü z  p l a m y o t u ,
Z i n d a n l a r d a  ş ə h i d  o l d u .

G ö y l ə r  k i m i  c o ş u b  d o l a n ,
H e y i f  s ə n d ə n ,  o l d u n  t a l a n .
Y a d d a ş l a r d a  i z i  q a l a n ,
Z i n d a n l a r d a  ş ə h i d  o l d u .

M ə n  K ü s k ü n ə m  q ə l b i m  q a n d ı ,
B u  ə z a b a  r u h u m  y a n d ı .
D ü ş ü n m ə y i n  b u  a s a n d ı ,
Z i n d a n l a r d a  ş ə h i d  o l d u .

TARİYEL KÜSKÜN 17.11.2012.

Mistoye Rezake Nevo 
vefatından bir yıl geçti

Xalq və el üçün yaşayan Mısto ləqəbli Xosrov Mustafayevin olümündən bir il ötdü



D Î P L O M A T¹ 38 (237)7 4-10 noyabr, Çiriya paş, sal 2013

Xalq və el üçün yaşayan Mısto ləqəbli Xosrov Mustafayevin olümündən bir il ötdü

22 ê mijdarê 2012 salê li gundê Pro-
prajênskê nehîya Krasnogvardêyskê li
komara Adigêyda (Rûsya) li der mala
Mistoyê Rezêqda ê rehmetî heya 1000
mirovî beşdar bibû (jin û mêr).

Xêra Mistoyê rehmetî ê navdar dihat
dayînê. Ji beştarbûyîya Slavîkê Refo
(rojnamêvan) axavtinek kir. Dawîya
axavtina xweda weha got: Misto li bajarê
Bakûyêda çû ser dilovanîya xweda,
wefat kir. Girtîngehêda girtîya rojek ji bo
Misto matem (traûr) îlan kir, vê rojê kesî
xeberneda. Diwarê girtîgehê bi qeytanên
reş xemilandin. Misto çawa mêrxas hate
hildanê. Siyabend axaftina xwe weha
berdewam kir: “Misto berî her tiştî mêrx-
asê cîvaka kurd bû.  Ew ji pişta gel çû. Ji
bo yekbûn  û serfîrazîya cîvaka kurd ewî
gellek xebat kir. Mirovekî durust û
xêrxwez bû, belengaz û hejerara hertim
alîkarbû, welatparêzekî hêjabû. Gel ew
hesdikir. Hertim xizmeta gelê xwedabû.
Wusa jî ew heskirîyê gelê dinbû: azerî,
rûs, lesgî, taliş, çerkez û y.d. Misto
mirovekî întêrnasîonal, birakî layîqbû,
jîyanek bi sîyanet derbazkir, ber tu kesî
netewîya, pişikdarê rastîyê bû. Misto ku
ji vir çû yekbûna me jî belabû. Mixabin
Misto ji me çû lê nav û dengê wî ma,
ocaxê wîda kurê wî ma, ez bawerim ewê

jî bişipe bavê xwe ê navdar û mêrxas.
“Giya li ser koka xwe hêşîn dibe”.
Rehma Xwedê lêbe.” Pey Siyabendra
rûsipîyê cîvaka kurd ê gundê Sadovê
Ezîzê Mehmed axivî: “Misto ne tenê ji bo

me bira, mêrxas bû, ew bavê me bû.
Misto em ji êrîşan, ji zextan diparastin,
beqî wî me hev digirt, yekbûna me çêbû.
Misto xayî xwedanê me bû.”

Ezîz kelogirî bû heya dawîyê nikaribû
raman û fikirên xwe bîne ziman. Hêsir ji
cavê wî xuya dibûn. Têmirê Torin jî axivî,
rûsipîkî navdare di nava kurdê vê
herêmêda. Têmir dereqa Mistoda weha
got: “Misto him jî terefdarê rastîyê bû.
Ew esl kurd bû. Em Misto tu wext bîr-
nakin, hertim bi mera, dilê meda уê bijî.
Mirovên weha zû zû nayêne dunyayê,
gellekî cesûr û bi cesaret bû. Rastî jî ew
mêrxas bû.” Gelleka dereqa Mistoda
gilîyên baş digotin. Filîtê  Hesen ji gundê
Platnîrovskê Herêma Korê novskê hati-
bû. Ewî di nav koma cîwanada bi şewat
weha digot:”Heyfa te mêrî, hezar mêrî
hêjabû, - Filît hêsirê cave xwe paqijgirî-
paqijgirî weha berdewam kir, - min Mis-
tora biratî kirîye. Misto tenê ne mêrxas
bû ew him jî mirovekî dilrehm bû,  heyfa
wî ji mirovanra dihat, mirovekî dilsoz bû,
çi digot ew jî dikir, kes nedixapand. Misto
hertim ji mera digot: tu wext derewa
nekin. Mirovê derewa dike neyarê
Xwedê ye, hun bixwînin, zanebin,
mirovên zane pêşda dicin. Gelê xwe,
mirova hesbikin, welatê xwe nasbikin,
mirovên bê welat sêwîne, gelê xwera,
welatê xwera bê temene xizmetê bikin.
Em welatparêzîyê ji Misto hînbûn. Ez
Mistora ku cîyada diçûm ber wîya

radibûne şipê, gellekî qedirê wî digirtin.
Em gellek tiştên baş ji wî fêr dibûn.
Rehma Xwedê lêbe. Ew sîwana mebû.”
Dawîyêda birayê Misto Evdo gelê kurdre
razîbûna (sipasîya) xwe anî ziman. Belê,
Misto camêrekî maqûl û hêja bû. Êl dayî-
ka mirovane, êl qîmet dide mirova. Civa-
ka me nirxeke giranbuha da Mistoyê
Rezêq. Lewra Misto hertim gelê xwe
temsîl û îfade dikir. Mirov hene tenê ji bo
xwe dijîn, lê mirov jî hene ji bo serketina
mirovan xwe feda dikin. Misto ji bo
mirovan pira dostanîyê bû. Ew  ji bo yek-
bûna gelê xwe jî. Yek jî Misto tenê ne
mêrxas, welatparêz, xêrxwezê mirovan,
dilsoz, xwedênas bû.  Wusa jî wek
helbestvanekî yê bîra meda bimîne.
Şayada helbestên welatparêzîyê digotin.
Bi zimanê kurdI û azerî helbest dinîvsîn.

Cîvaka kurd di şexsê Mistoda
xêrxwezek, mêrxasek û helbestvanek
unda kir. Di derbarê mêrê çêda bapîrê
me weha gotine: «Mêr dimire nav
dimîne, şêr dimire cerm dimîne».

Mêr bi kar û emelên xwe qencva têna
naskirin û nirxandinêda.

Lawekî gelê kurd ê hêja me weha
windakir. Rehma Xwedê bila li Misto be.
Gelê kurd bila saxbe.

Navê Misto hertim yê zindîbe... «Mêr
dimire nav dimîne…».

Mêrxas namirin.
Barîyê Teyfûr.

22.XI.2012.

Döyüşçü yoldaşları onu «Msto» deyə
çağırırdı.

Həyat qəribədir. Hər birimiz bu
dünyaya yaşayıb-yaratmaq arzusu ilə
gəlirik. Arzular həyatımızın əsas amalı-
na, məqsədinə çevrilir. Ancaq çox az qis-
mimizə bu arzuları həyata keçirmək
nəsib olur. Həyatda elə unudulmaz
insanlar var ki, özlərindən sonra tarixi-
mizə əsrlər boyu yaşayacaq ad həkk
etdirirlər.

Sizə təqdim etmək istədiyim
müsahibim də belələrindəndir.

Xosrov Mustafayev 1957-ci ilin
noyabrın 27-də, Ermənistanın Vedibasar
mahalının Yenice kəndində kürd
ailəsində anadan olmuşdur. O, 1918-20-
ci illərdə erməni daşnaklarına qarşı
mübarizə aparan «Qırmızı tabor»un rəh-
bəri A.Şadlinski ilə birgə çiyin-çiyinə
döyüşən Nəbo Mustayevin nəvəsidir. 

Xosrov Mustafayev 1988-ci ildə
SSRİ-nin o dövürki ermənipərəst rəhbər-
lərinin köməyi ilə ermənilər tərəfindən
elindən-obasından deportasiya olunaraq
İsmayıllı rayonunun Ruşan kəndinə
pənah gətirmişdir yüzminlərdən biri idi.
1990-cı ilədək Ruşanda Qarabağ hadis-
ələri ilə əlaqədar olaraq könüllü müdafiə
dəstələri yaradılırdı. 1989-cu ildə
«Msto» 15 nəfərlə birlikdə Qubadlı ray-
onunun Əliquluuşağı kəndi ilə həm-
sərhəd olan Qoris rayonuna gedir. 1990-
cı ildə isə Goranboya gəlir. 1991-ci ildə
Goranboyda sərhəddə yaxın olduğu
üçün 16 ailəlik torpaq sahəsini götürür.
Qarabağın ən yüksək strateji yerlərini
tutmuş, ermənilərə qarşı döyüş əməliyy-
atları aparmışdır. Vedibasar, Zəngibasar,
Göyçə mahalının qaçqınlarından ibarət
«Didərginlər» batalyonunun
yaradıcısıdır. Əvvəlcə Batalyonda 25
nəfər olmuşdu. Kiçik bir qrupp halında
mövcud olan «Didərginlər» silahlı bir-
ləşməsi 1991-ci ildə artıq tabora
çevrilmişdir.

Taborda 300 nəfər döyüşçü var idi.
992-ci ilin 4 fevral, 7 fevral, 17 fevral, 27
fevral tarixli döyüşlərdə Fəxrəddin
İbrahimov, İlham Əliyev, Arif Salahov

düşmənin 4 ədəd vertalyotunu və bir
ədəd YAQ-40 təyyarəsini vururlar. Onları
Kəlbəcərin icra başçısı Əvəz Şükürov,
10 min rubl dəyərində mükafatlandır-
mışdır. Eyni zamanda Goranboy rayon
icra hakimiyyətinin başçısı, keçmiş kənd
təsərrüfatı naziri İrşad Əliyev «Didərgin-
lər» taboruna xüsusi mükafatlar vermiş-
di. «Didərginlər» batalyona çevriləndən
sonra, 1992-ci ilin mart ayın-
da Talış, Marquşavan, mayın
11-də Torpaqtəpə kəndində,
iyun ayında Manas, Qaxtut,
Qaraçinar, Xarxaput kəndləri
Mstonun rəhbərliyi altında
ermənilərdən azad edilib.

Bu döyüşlərdən ruhlanan
«Didərginlər» 1992-ci il iyun
ayının 14-də keçirilmiş
Şaumyan rayonunun tamam
azad olunmasında fəal iştirak
ediblər. Həmin il iyun ayının
16-da Gülüstan, Talış, 17-də
isə Aşağı və Yuxarı Maqadis
kəndləri ermənilərdən təmi-
zlənib. 

Xosrov Mustafayevin komandir
olduğu bölük ermənilərin 8 topunu, 4
ədəd BMP-1, 1 ədəd 4 lüləli «Qrad» tipli
ağır silahları, çoxlu iriçaplı tüfəngi (pule-
myot), digər silah-sursatları qənimət
götürərək yenicə yaradılan Milli Orduya
təhvil veriblər. Bu faktları Nəcməddin
Sadıqov təsdiqləyə bilər.

1992-ci il iyul ayının 3-də Levonark
Akopkamari, Maqşavuz, Menqrelsk,
Maxtaraq kəndləri və Sərsəng su ambarı
kimi strateji yerlər də «Didərginlər»in
silahlı qüvvələri tərəfindən azad olunub-
dur.

Bu döyüşlərdə düşmənin 2 ədəd T-72
tankı, 3 ədəd BMP-1 və digər çoxlu
sayda silah-sursatları qənimət götürüb
və Milli Orduya təhvil verilib.

JDrambon kəndinin azadlığı uğrunda

ən gərgin döyüşlərin birində komandir
Xosrov Mustafayev ağır yara lanır. Xos-
rov Mustafayevin komandirliyi ilə 1993-
cü ilin yanvar ayında Aşağı və Yuxarı
Güneypəyə, Koçaqurt kənd lərinin 18
fevral- 5 mart tarixlərində isə Kasaet
kəndinin, Sərsəng su ambarının, Tur-
baza adlı məntəqənin azad olunmasında
yüksək döyüş rəşadətlərinə görə o vaxt

hökumət tərəfindən xüsusi təşəkkür
almışdı. Əvvəllər könüllü hərbi birlik kimi
mövcud olan «Didərginlər» Milli Ordu
yaradıldıqdan sonra dövlətin bu ali
qərarını qəbul edərək, Milli Ordunun
tərkibində fəaliyyət göstərib.

14 aprel 1993-cü il tarixdə Goranboy-
da 157 -saylı hərbi hissə yaradıldı. Msto
həmin hərbi hissənin tərkibində tabor
komandiri seçilib. Msto iki ay tabor
komandiri olub. İki aydan sonra alay
komandirinin müavini olub. 26 dekabr
1993-cü ildə Kəhrilər əməliyyatını
keçirib. Bu əməliyyatda ermənilərin 2
ədəd T-72,  1 ədəd BMP-1,  2 ədəd
BÖMP-2,  1 ədəd 57 MM-lik AEM top-
unu,  2 ədəd D-30 topunu,  1 ədəd 100
mm-lik SD-19 topunu,  külli miqdarda
silah-sursat qənimət götü rərək dövlətə

təslim etmişdi. Bunu general-mayor
Allahyarov,  general Elbrus Orucov,
Kərim Vəliyev təsdiq edə bilərlər. 1 yan-
var 1994-cü ildə prezident Heydər
Əliyevin fərmanı ilə müstəqilliyin qorun-
ması və Azərlbaycan dövlətinin ərazi
bütövlüyü uğrunda xüsusi xidmətlərinə
görə (əmr №83),  ikinci dəfə 5 oktyabr
1994-cü ildə Azərbaycan Respublikası

Konstitusiyası Dövlət Quru-
luşunun müda fiəsi zamanı
əsgəri borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyinə görə, «Azərbay-
can bayrağı» ordeni ilə (əmir
№ 215) təltif olunublar. Msto
hələ 12 iyun 1992-ci ildə
idarə etdiyi tankın üzərində
«Heydər Əliyev uğrunda»
şüarını yazmışdı. 

Çünki Msto hələ o zaman
Azərbaycanın xilasını onun
igid oğlu, dahi siyasətçi
H.Əliyevin qayıdışında görür -
dü. Ümumiyyətlə, Mstonun
vətən qarşısındakı xidmətləri
bununla bitmir. Eyni zaman-

da Msto 1992-ci ildə Azərbaycan
Qaçqınlar Cəmiy yətində Xocalı qaçqın-
larına ərzaq və paltar köməkliyi göstər-
mişdir. 1994-cü ilin sentyabrında
Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş qar-
daşı Alı Ramazan oğlu Mustafayevin
hüzr yerinə yığılmış pulu Azərbaycan
Qaçqınlar Cəmiyyətinə gətirmiş, 280
nəfər şəhid ailəsinə paylamışdır.  Msto
və onun keçmiş döyüş yoldaşları hesab
edir ki, Ali baş komandan İ.Əliyevin
dəfələrlə qeyd etdiyi kimi sülh danışıqları
baş tutmasa işğal olunmuş tor-
paqlarımızı silah gücünə düşmən tap-
dağından azad edəcəyik. Əgər Ali Baş
Komandan əmr verərsə keçmiş
döyüşçülər kimi hər zaman mübarizəyə
hazırıq.     
Mehdi Vedili, “Hökm” qəzeti 2004-cü il

Mêr dimire nav dimîne

«Didərginlər»in yaradıcısı Xosrov Mustafayev
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Hewlêr (PNA) - Serokê
fermangeha pêwendiyên
derve yê Hikûmeta Herêma
Kurdistanê aşkira kir ku
serokê Herêma Kurdistanê
Mesûd Barzanî li ser
vexwendineke fermî ya
rêveberiya Amerîka ser-
dana Wîlayetên Yekbuyî
Amerîka dike. 

Felah Mistefa bi dax-
uyaniyeke rojnamevanî de
da zanîn ku, rêveberiya
Amerîkayê bi fermî Serokê
Herêma Kurdistanê
vexwendiye ku serdana wî
welatî bike û libarê rewşa

asayîşa Îraqê de gotûbêj
bikin. Felah Mistefa got:
“Kurd û Wîlayetên Yekbuyî
Amerîka hevpeyman in.”

Sebaret bi serdana
serokê Hikûmeta Herêma
Kurdistanê Nêçîrvan Bar -
zanî jî Felah Mistefa got:
“Tirkiyê hevbeşekî stratejî
ya Kurd e armanca serdana
Nêçîrvan Barzanî bo
Enqerê bo goftûgokirina
guhertinê dawiyê li ser astê
navçeyê ye.”

Bi gotina Mistefa, “En -
qere û Hewlêrê du aliyên
hevahegin di piraniya bi -

waran de û meseleya heva-
hengiya li gel Tirkiyê karekî
giring e.” Di bareya rewşa
Sûriyê û Rojavayê Kurdis-
tanê de jî Felah Mistefa got:

“Em dixwazin ezmûna
Herêma Kurdistanê
şewazek bêt bo çareseriya
qeyrana Sûriyê.”

Jêder:Xendan

Nêçîrvan Barzanî serokwezîrê
Kurdistanê û heyeta pê re, îro, gihiştin
Tirkiyeyê û li bajarê Stebulê digel
wezîrê derve yê Tirkiyeyê civiyan

Nêçîrvan Barzanî serok -
wezîrê hikûmeta herêma Kurdis-
tanê û Ehmed Dawudoglo wezîrê
derve yê Tirkiyeyê  li Stenbulê
civiyan û têkeliyên navbera
Hewlêr û Enqereyê, rewşa siyasî
û emniya Îraqê, rewşa Suriyeyê û
çend pirsên din yên herêmî
nirxandin. Piştî civîna bi wezîrê
derve yê Tirkiyeyê re, tê
çaverêkirin ku, Nêçîrvan Barzanî

serokwezîrê Kurdistanê digel Receb
Teyb Erdogan serokwezîrê Tirkiyeyê

bicive. Di civînê bi wezîrê derve yê
Tirkiyeyê re, Îmad Ehmed cîgirê

serokwezîrê Kurdistanê, Fuad
Hisên serokê dîwana serokatiya
herêma Kurdistanê, Aşitî
Hewramî wezîrê samanên xweza-
yî û Sefîn Dizeyî peyvdarê
hikûmeta Kurdistanê amadebûn.

Sefîn Dizeyî li dor serdana
serokwezîrê di daxuyaniyekê de
eşkere kir ku,  serdana Nêçîrvan
Barzanî taybete bi minaqeşekirina
pirsa enerjiyê navbera Kurdistan
û Tirkiyeyê, guhertinên herêmî û
kirîza Suriyeyê be.

Amed (Rûdaw) - Aktivîstên
Tevgera Jinên Azad û Demokrat
Fatma Kaşan, Sakîne Kayran û Pelîn
Yilmaz, bi civîneke çapemeniyê diyar
kirin ew ê bi sîstema hevşaredariyan
bikevin hilbijartinê. Zilamên ku du
jinên wan hene, nabin namzed.

Li hemû bajar û navçeyên Bakurê
Kurdistanê dê jin û mêrek şaredariyên
BDP’ê bi rê ve bibin. Ji ber ku ev
sîstem li dijî qanûnên Tirkiyê ye, BDP
dê hevşaredarên ku ji aliyê delgeyan
ve hatine hilbijartin, di rêza yekemîn a
lîsteya meclisa şaredariyan de nîşan
bidin. 

Li ser navê tevgera jinan Fatma

Kaşan, diyar kir li hin cihan dê
bernamzetên wan ji aliyê delegeyên
taxan ve bêne hilbijartin û xelk kê
hilbijêre ew ê bibe şaredar.
Kaşan, destnîşan kir BDP
dê mêrên ku bi 2 jinan re
zewicî ne weke namzet
nîşan nedin. 

Kaşan, pîvanên diyarki-
rina namzetan jî aşkera kir.
Li gorî van pîvanan divê
kesên dixwazin bibin
şaredar girêdayî nirxên
Kurdistanê bin, bîrdoza tevgera wan
bipejirînin û azadiya jinan jî biparêzin. 

Tê gotin li tevahiya Tirkiyê 26

şaredarên jin hene ku 15 ji wan yên
BDP’ê ne. BDP di vê hilbijartinê de jî
dê li 23 bajar û navçeyan şaredarên

jin wek namzed nîşan bide û zilamek
jî dê li kêleka van jinan bibin
hevşaredar.

Hewlêr (Rûdaw)
– Wezîrê Çavka -
niyên Sirûtî yê Herê-
ma Kurdistanê Aştî
Hewramî diyar heta
dawiya îsal Herêma
Kurdistanê dikare
rojane 400 hezar
bermîl petrol (neft)
derbixe. Hewramî her wiha da
zanîn, dê boriyeke din a petroê di
navbera Tirkiye û Herêma Kurdis-
tanê de were çêkirin.

Li gorî nûçeya ajansa Reuter-
sê, Wezîrê Çavkaniyên Sirûştî yê
Herêma Kurdistanê Aştî Hewramî
di konferanseke enerjiyê ya li
Stenbolê de ragihand, Herêma
Kurdistanê niha rojane 300 hezar
bermîl petrol derdixe û wiha axivî:
“Di heyama 18 mehên bê de dê
boriyeke din a petrolê di navbera
Herêma Kurdistanê û Tirkiyê de
were çêkirin ku bi vê yekê Herê-
ma Kurdistanê dikare rojane 2
milyon bermîl petrolê bişîne
derve.”

Aştî Hewramî her wiha eşkere
kir ku şeş navendên din dest bi
derxistina petrolê bikin û bi vî

awayî berhema
petrola Herêma
Kurdistanê heta
dawiya îsal dê bigi-
hîje 400 hezar
bermîl di rojekê de. 

Wezîrê Çav -
kaniyên Sirûştî rag-
ihand ku hinartina

petrola Herêma Kurdistanê dê
serbixwe be û bi hêla hinartina
petrola Iraqê ve nayê girêdan û
wiha got: “Hêla hinartina petrolê
ya Herêam Kurdistanê dê bi hêla
petrolê ya Kerkûk-Cêyhanê ve
were girêdan.” Hewramî diyar kir
ku eger hinartina petrola Herêma
Kurdistanê bi Iraqê ve were girê-
dan wê çaxê Herêma Kurdistanê
dê rojane hezar bermîl petrol zirar
bike. Şîrketa Genel Enerjî ya
Tirkiyê ku li Herêma Kurdistanê
petrolê derdixe, çend roj berê rag-
ihandibû, boriya hinartina petrolê
ya navbera Herêma Kurdistanê û
Tirkiyê bidawî bûye. 

Boriya han ku ji devera Teq
Teq a Dihokê dest pê dike heta
ser sînorê Bakûrê Kurdistanê
didome û dirêjiya wê jî 281 km e.

TOTAL ragihand ku kêlgeyeke mezina 
neftî li Herêma Kurdistanê vedîtîye

Hewlêr (PNA) – Kompanîya neftîya TOTAL
a Fransayî ragihand, ku kêlgeyeke mezina
neftê li Herêma Kurdistanê vedîtîye ku rêjeyeke
zêde ya neft û gazê tê de heye. 

Li gor nûçeya ajansa Roytêrz (Rueters), îro
pêncşembe 31/10/2013 mezine kompanîya
neftîta TOTAL a Fransayî beyannameyek
sebaret bi vedîtina kêlgeyeke mezina neftî li
Herêma Kurdistanê belav kiriye.

Li gor zan-
yarîyên Roytêrzê
Arnod Briyolak
birêveberê cî bi -
cîkar kompanîya
TOTAL di evê
beyannameyê de
rag ihand iye : ´ ´

kêlgeyeke nû û mezina neftî li Herêma Kurdis-
tanê hatiye dîtin ku rêjeyeke zêde ya neft û gaz
tê de heye û ewe jî handerê me ye ji bo dirêjî-
dan bi kar û şalakîyên xwe li Herêma Kurdis-
tanê û belgeyeke jî li ser serkevtîbûna strate-
jîya me bo dahatûya evê nawçeyê.´´

Herwiha di evê beyannameyê de TOTAl
ragihandiye:´´ encamên sê taqîkirinan li ser
bîrên neftî nîşan da ku ev kêlgeya nû ya neftê
dikare rojane di navbera 32 hezar heta 39
hezar bermîl neft berhem bihîne û herwisa
dikare rojane 20 heta 30 miliyn metr3 gazê jî
berhem bihîne.

Serok Mesûd Barzanî bi vexwandineke fermî serdana Amerîkayê dike

Serokwezîrê Kurdistanê û wezîrê derve yê Tirkiye hevdîtin

BDP dê bi sîstema hevşaredariyê beşdarî hilbijartinan bibe

Hewramî: Boriyeke din a petrolê dê 
navbera Kurdistan û Tirkiyê were çêkirin

Serokayetiya Herêma Kurdistanê di derbarê
nûçeyeke Firatnews a PKK daxuyaniyek belavkir
ku eve jî naveroka wê daxuyaniyê ye:

Malpera Firat-
news a PKK, nû -
çeyeke pir li çewa -
şekarî li zima nê
çav kaniyek wehmî li
Serokayetiya Herê-
ma Kurdistanê ve
belav kiriye ku qaşo
Partî(PDK) daxwaz
ji rejîma Esed kiriye
ji bo derxistina YPG

ji Rimêlan, çend malperekî navxweyî yên
Herêmê jî bêyî tu westandineke ji bo lêkolînkirinê
gelo ka raste yan neraste, nûçeyê belav kirine.

Em ji xelkê Kurdistanê re radigihînîn ku binge-
ha wê nûçeyê ji rastiyê dûre û tenê bi armanca
veşartina pêvekîtiya PYD ya ji bo rejîma Suriyê
ye û li demek de peywendiya di navbera YPG û
artêşa rejîma Suriye wekî rojê ronak diyare û
hemû xelkê Kurdistanê dizanin li her şerek ku
PYD dike bi piştevanî û hevkariya raste rasta
artêşa Suriyê li gel daye. 

Peyama zelala gelê Kurdistanê ji bo PYD
eweye ku madem şerm li îradeya gelê xwe nakin
û tirsa we ji xwedê û gel nemaye û hemû arman-
ca we bûye xizmetkirina dagîrkeran, êdî her çi
dixwazin bibêjin û bikin. Çavkaniyek ji
Serokayetiya Herêma Kurdistanê.

B i  t e n ê  2 0 . 0 0 0  Z a r o k  
z i m a n ê  K u r d î  h i l b i j a r t i n

Nabi Avci Wezîrê Perwerdeya Tirkiyê eşkere
kir ku îsal 18.000 zarokan zaravayê Kurmancî û
1.800 zarokan jî
xwestina dersên zar-
avayê Zazakî wer-
girin. Nabi Avci
Wezîrê Perwerdeya
Tirkiyê eşkere kir ku
îsal 18.000 zarokan
zaravayê Kurmancî
û 1.800 zarokan jî
xwestina dersên zaravayê Zazakî wergirin. Nabi
Avci Wezîrê Perwerdeya Tirkiyê di daxuyaniyeke
taybet de eşkere kir ku li xwendina 2014-2015 an
de nêzîkî 20.000 kesan dersên fêrbûna zimanê
Kurdî hilbijartiye, her çende em li bendê bûn ku
hejmareke zêdetir kes fêrbûna zimanê Kurdî bo
xwe hilbijêrin lê heta niha îsal 18.000 zarokan
zaravayê Kurmancî û 1.800 zarokan jî xwestina
dersên zaravayê Zazakî wergirin. Wekî ku tê
zanîn sedema kêmbûna vê hejmarê vedigere li
ser propagandayên BDP-PKK ku zarokên Kurd
zimanê Kurdî hilnebijêrin.

Roja çarşemiyê parlementerên
K u r d i s t a n ê  s o n d  d i x w i n

Fuad Hussein Serokê Dîwana Serokayetiya
Herêma Kurdistanê
di derbarê yekem
runiştina xula çare-
ma Parlemena Kur-
distanê daxuyaniyek
belav kir.

Fuad Hussein
Serokê Dîwana
Serokayetiya Herê-

ma Kurdistanê di derbarê yekem runiştina xula
çarema Parlemena Kurdistanê daxuyaniyek
belav kir.

Fuad Hussein Serokê Dîwana Serokayetiya
Herêma Kurdistanê li daxuyaniyek de ragihand:
Îro çarşem (30/10/2013) birêz Mesûd Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê li gor birgeya
"sêyem" ya li maddeya "Dehem" a yasaya
Serokayetiya Herêma Kurdistana – Iraqê hej-
mara (1) a sala 2005 ê hemwarkirî û bi fermanekî
herêmî, ji bo bestina yekem runiştinê ya li roja
çarşem 06/11/2013 demjimêr (10:00) berî nîvro li
Hewlêr vexwendina endamên hilbijartina xula
çarema Parlemena Kurdistanê kir.

SHK: Peywendiya PYD û 
Esed wekî Rojê ronake



D Î P L O M A T¹ 38 (237)9 4-10 noyabr, Çiriya paş, sal 2013

Di çaçroveya serdana
xwe ya bo Tirkiyeyê de, îro li
bajarê Stenbulê, Nêçîrvan
Barzanî serokwezîrê Kurdis-
tanê û Receb Teyb Erdogan
serokwezîrê Tirkiyeyê
civiyan û hijmareke pirs û
mijarên gerim weke; rewşa
herêmî bi giştî, rewşa emnî
û siyasiya Îraqê, têkeliyên
navbera Îraq-Kurdistan û
Tirkiyeyê, pirsa enerjiyê,
tehedayên emnî yên rû bi
rûyê deverê dibin, nirxandin.

Serokwezîrê Tirkiyeyê
dilxweşiya xwe li hember
serkeftina pirosesa hilbijart-
inên parlamnetoya Kurdis-
tanê nîşan de û pîrozbahî li
herêma Kurdistanê kir. Di
heman demê de
serokwezîrê Tirkiyeyê dilgi-
raniya xwe li hember kir-
yarên terorîstiyên vê dawiyê
li Hewlêrê qewimîn diyar kir
û amadehîya Tirkiyeyê ji bo
hevkarîkirina herêma Kur-
distanê di şerê li dijî terorê
de nîşan da.

Têkeliyên Enqere û Bex-
dayê, serdana wezîrê derve
û serokê parlamentoya Îraqê

bo Tirkiyeyê, serdana
çaverêkiriya wezîrê derve yê
Tirkiyeyê bo Îraqê û serdana
serokwezîrê Îraqê bo En -
qereyê hatin behis kirin û
aliyê tirkî tekîd li ser wê yekê
kir ku, hebûna têkeliyan di

navbera du welatên cîran de
karekî normal e, lê di heman
demê de Enqere giringiyeke
mezin bi têkeliyên bi
Hewlêrê  dide û Tirkiye herê-
ma Kurdistanê dilrehet dike
ku, têkelîyên saxlem dê bi
wê re berdewam bin.

Nêçîrvan Barzanî
serokwezîrê Kurdistanê di
axaftina xwe de got ku, ser-
dana wî bo Tirkiyeyê di
demeke minasib de ye û di

vê demê de tirafîka diplo-
masî li Enqereyê germe û
ev dem  ji bona lihevguherti-
na hizir û dîtinan li dor pirsên
peywendîdar bi her du
aliyan û deverê ve, demek
baş e. Barzanî dilxweşiya

xwe li hember normalbûna
têkeliyên navbera Bexda û
Enqereyê, li ser esasê
berjewendiyên hevbeş,
nîşan da.

Di civînê de behsa pêşx-
istina têkeliyên di warê aborî
de, berfirehkirina deriyê
Îbrahîm Xelêîl, vekirina
deriyên nû li ser sînorê
navbera Tirkiye û Kurdistanê
û berfirehkirina bizava bazir-
ganî di navbera her du

aliyan de hatina gotûbêj
kirin.

Pirsa enerjiyê û bi tyabetî
rakêşana boriya neftê ji
herêma Kurdistanê bo
Tirkiyeyê û girêdana wê bi
bazarên cîhanê ve mijarên
din yên civînê bûn. Bi rêya
wê boriyê dê nefta herêma
Kurdistanê bigehîte Tirkiye û
bazarên cîhanê û ev yek jî di
berjewendiya hemû îraqiyan
de û di çaçoveya destûra
Îraqê de tê kirin û herêma
Kurdistanê ew maf heye
pirojeyên bi vî awayî encam
bide. Li dor bûyer û rewşa
Suriyeyê û Rojhilata Navîn,
her du alî li ser wê yekê hev-
fikir bûn ku, pêwîste bi
awayekî aşitî û arîşe û alozî
bên çareser kirin.

Di civînê bi wezîrê derve
yê Tirkiyeyê re, Îmad Ehmed
cîgirê serokwezîrê Kurdis-
tanê, Fuad Hisên serokê
dîwana serokatiya herêma
Kurdistanê, Aşitî Hewramî
wezîrê samanên xwezayî û
Sefîn Dizeyî peyvdarê
hikûmeta Kurdistanê
amadebûn

Hewlêr (Rûdaw) – Gelê kurd li
navçeya Geverê ya Colemêrgê bi
mebesta şermezarkirina bidarvekirina

çalakvanên kurd ên Rojhilatê Kurdistanê
ji aliyê rêjîma îslamî ya Îranê ber bi
sînorê Îranê ve meşiyan.

Li gorî nûçeya DÎHAyê, BDPê li
navçeya Geverê ya Colemêrgê meşek
bo protestokirina bidarvekirina çalak-
vanên kurd Hebîbulah Gulperîpûr û Riza

Îsmaîlî Mamedî yên Rojhilatê Kurdistanê
ji aliyê rêjîma îslamî ya Îranê, îro
(31.10.2013) meşek li dar xist.

Di meşê de ku ber bi Deriyê
Sînorî yê Esendere yê navbera
Bakûr û Rojhilatê Kurdistanê ve hat
lidarxistin, bi sedan welatî û
berpirsên BDPê yên Gever û
Colemêrg û deverên dedora bajêr
beşdar bûn û bi hilgirtina posterên
her du xortên kurd ên hatibûn
bidarvekirin, siloganên mîna “Îran
Sebra Me Necerribîne, Ew Kindir dê

Bikeve Stûyê Te” li dijî bidarvekirinê û
siyaseta komara îslamî ya Îranê li hem-
ber kurdan avêtin. Di dema meşê de
gellek hêzên ewlehiyê li ser sînor kom
bibûn.

Li ser sînor Berpirsê BDPê yê
Colemêrgê Rahmî Kûrt daxuyaniyek da

û diyar kir, hewl didin gelê kurd bi êrişên
faşîstî bêdeng bikin lê gelê kurd bi van
êrişan nayê tunekirin.

Endamê Meclisa BDPê Abidîn Enîş jî
daxuyaniyek da û diyar kir ku ew
bidarvekirina kurdan ji aliyê Îranê ve bi
tundî şermezar dikin û ragihand, ev
siyaset bi salan e ji aliyê hêzên dagîrker
ên Kurdistan kirine 4 perçe, ve didome.
Ji aliyekî din hat zanîn li Geverê
xwepêşandana ku li dijî bidarvekirina
çalakvanên kurd ên Rojhilatê Kurdistanê
ji aliyê dewleta Îranê ve hatibû sazkirin,
rastî mudaxeleya polîs hat û ji ber vê
yekê alozî derket. 

Çend roj berê, rêjîma Îranê 2 xortên
kurd ên Rojhilatê Kurdistanê yên bi navê
Hebîbula Gulperîpûr û Riza Îsmaîlî
Mamedî bi hêceta ku endamên PJAKê
ne, bidarve kiribû.

Birêveberê Xwendina Taybet, li
Wezareta Xwendina Bilind û Lêkolînên
Zanistî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê
eşkere kir, 13 zanîngehên taybet li Herê-
ma Kurdistanê hatine vekirin û Wezaret
rizamendî li ser propozelê sê zanînge-
hên dinê taybet derbiriye.

Birêveberê Xwendina Taybet, li
Wezareta Xwendina Bilind û Lêkolînên
Zanistî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê
eşkere kir, 13 zanîngehên taybet li Herê-
ma Kurdistanê hatine vekirin û Wezaret
rizamendî li ser propozelê sê zanînge-
hên dinê taybet derbiriye.

Dr Cemal Kemal Birêveberê Xwend-
ina Taybet ya li Wezareta Xwendina
Bilind û Lêkolînên Zanistî ya Hikûmeta
Herêma Kurdistanê, ragihandiye ku
dawiya îsal de leqa her dû zanîngehên
Amerîkî û Zanîngeha Cîhan li bajarê
Dihokê têne vekirin hejmara zanîngehên
taybet li Kurdistanê gihîştiye 13
zanîngehan. Her wiha got: "Encumena
Wezareta Xwendina Bilind rizamendiyê
li ser propozelê sê zanîngehên nû der-
biriye û pêşkêşî Encumena Wezîrên
Herêma Kurdistanê kiriye".

Her wiha eve jî xisterû, demsala

xwendina derbasbûyî 18 hezar û 64
xwendekar li zanîngehên taybetiyên
Herêma Kurdistanê dirêjî bi xwendina
xwe dane, piştî wergirtina qonaxa yeke-
ma xwendekaran, amara demsala
xwendina îsal ya zanîngehên taybetî jî
radigihînin.

Di daxuyaniyeke taybet de bo malpera
fermiya hikûmeta herêma Kurdistan,
Samî Ergoşî sekreterê rojnamevaniyê
serokwezîrê Kurdistanê eşkere kir ku, roja

pêncşemiyê 31ê vê mehê, Nêçîrvan
Barzanî dê serdana Tirkiyeyê bike û li gor
hindek çavkaniyên serokwezîrê Kurdis-
tanê dê li Tirkiyeyê boriya nefetê ya nefta
Kurdistanê digihîne Tirkiyeyê veke

Ergoşî got:
- Li ser vexwandineke fermî ya

serokwezîrê Tirkiyeyê Receb teyb Erdo-
gan, roja 31ê vê mehê, serokwezîrê Kur-
distanê dê bi fermî serdana Tirkiyeyê bike
û digel mezine berpirsên wî welatî  bicive.
Li dor pirograma serdana serok wezîrê
Kurdistanê bo Tirkiyeyê, Ergoşî got ku,

serokwezîrê Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî
dê di çarçoveya serdana xwe ya bo
Tirkiyeyê de dê digel serokwezîr Receb
Teyb Erdogan û digel wezîrê derve
Ehmed Dawudoglo bicive û peywendiyên
navbera Hewlêr û Enqereyê û rewşa
hermî minaqeşe bikin. Li gor hindek
çavkaniyan, Nêçîrvan Barzanî
serokwezîrê Kurdistanê dê di vê serdana
xwe ya bo Tirkiyeyê de boriya neftê a
nefta Kurdistanê digehîne Tirkiyeyê veke.
Ew boriya Neftê dikar rojê 350 hezar
bermîlên neftê bişîne Tirkiyeyê.

Serokwezîrê Kurdistan û serokwezîrê Tirkiyeyê civiyan

Colemêrgî li dijî bidarvekirina kurdan ber bi sînorê Îranê ve meşiyan

Li Tirkiyeyê serokwezîrê Kurdistanê dê boriya neftê veke

Li Kurdistanê 16 zanîngehên taybet hene

Mesûd Barzanî serokê  Kurdistanê bang li
hemû parlamenterên nûhilbijratî dike ku,  ji

bona sazkirina yekemîn civîna parlamentoya
Kurdistanê, dewreya çaremîn, roja 6ê novem-
berê amade bin. Huad Hisên serokê dîwana
seroaktiya herêma Kurdistanê, duhî, di dax-
uyaniyekê de got:

- Roja çarşemiyê 30.10.2013ê, birêz
Mesûd Barzanî serokê herêma Kurdistanê, li
gor benda 3 a medaya 10 ji yasaya serokatiya
herêma Kurdistanê hijmar 1 a sala 2005ê a
verastkirî, ji bona sazkirina yekemîn civîna
parlamentoya Kurdistanê, dewreya çaremîn,
ferman daye hemû parlamenterên nûhilbijartî
demjimêr 10ê roja çarşemiyê 06.11.2013ê
amade bin.

Li Parlemena Iraqê 8 kursî
j i  bo Kurdan zêdekir in

Li runiştina doh ya Parlemena Iraqê de
piştî rêkkeftina kutleyên siyasiyan li ser
zêdekirina hejmara kursiyên Encûmena Nîştî-
maniya Iraqê li (325) kursî kirin (350) kursî û

25 kursî yên din ku 8 kursî ji bo parêzgehên
Herêma Kurdistanê dibe ku ev zêdekirin jî li
ser daxwaza Wezareta Plandanan bûye ku bi
Encûmena Nûneran re gotiye hejmara runişt-
vanên Iraqê 35 milyon kese. Li runiştina doh
ya Parlemena Iraqê de piştî rêkkeftina kut-
leyên siyasiyan li ser zêdekirina hejmara kur-
siyên Encûmena Nîştîmaniya Iraqê li (325)
kursî kirin (350) kursî û 25 kursî yên din ku 8
kursî ji bo parêzgehên Herêma Kurdistanê
dibe ku ev zêdekirin jî li ser daxwaza Wezare-
ta Plandanan bûye ku bi Encûmena Nûneran
re gotiye hejmara runiştvanên Iraqê 35 milyon
kese. Ji bo wê yekê ev zêde kirina kursiyên
Kurd ji 41 kursî dibe 49 kursî.

Muslim doza lêborînê dike
Hevserokê PYDê  Salih Muslim ku gotibû

“Emê Başûrê Kurdistanê terbiyet bikin”, lêborî-
na xwe ji gelê Başûrê
Kurdistanê xwest. Roj-
nama War li Berlînê
hevpey vînek li gel
Salih Muslim kir. Mus-
lim di hevpeyvîna xwe
de got:Ez lêborîna xwe
ji xelkê Başûr dixwaz-
im, eger min dilê wan hişitibe yan jî êşandibe.
Mislim careke din rexne li helwesta hikûmeta
herêma Kurdistanê girt û got “Hikûmeta herê-
ma Kurdistanê siyaseteke şaş li hember me
rêve dibe û ev yek jî bi sedema partiyên Roja-
va yên li Hewlêrê ye”. Ev ne cara yekeme
Muslim di derbarê Kurdistana Başûrde tiştên
xirab dibêje û piştre jî doza lêborînê dike. Tê
zanîn ku siyasetek taybet ya PKKê û PYDê li
himber Kurdistana Başûr û li himber PDKê
eye. Heta ev rastî neyê fam kirin û li gora wê jî
siyaset neyê kirin dê ev leyiztikên vî awayî
berdewam be.

Roja civîna Parlementoya 
Kurdistanê eşkere bû
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Ez ê hovîtiyeke Kemalîzmê
ya li dijê navê Kurd û Kurdistanê
di behemeke mêjûyî
de kiriye bikim. Her-
weha vê rûreşiya wan
jî, pêşkêşê Raya
Giştî ya mirovatiyê
dikim. 

Kitêbeke mêjûyî
bi navê KITAB-I
DIYARBEKIRIYAN ku
ji aliyê Ebu Bekir el
Tirhranî el Esfehanî
ve bi zimanê farisî di
salên 1445-50 de li
ser Mîreş (Karako -
yun lular) û Mîsipiyan
(Ak Koyunlular) hatiye nivîsandin
heye....

Bergê pirtûkê yê ku bi tîpên
erebî û bi zimanê farisî hatiye
nivîsandin.)

Min ji zû ve hisa wê pirtûkê
hildabû ku orijinala wê li bajarê
Besrayê li ba ebûqatekî ye. 

Min li ser wê yekê nameyek ji
Partiya Demokrat a Kurdistanê
re (1986-7) ji bo bidestxistina
pirtûkê jî hinartibû. Lê belê derfe-
ta ku ew pirtûk bi dest ketibûna
wê demê nebû. 

Sal 1993, min bihîzt ku
Saziya Mêjûyî ya Tirk (Turk Tarih
Kurumu) herdu cildên pirtûkê di
1993an de çap kiriye. Lê belê
sextekariyeke wisan mezin tê de

kirine ku li kêm deverên dinyayê
tê dîtin. Kesên ku pirtûkê amade

kirine yek Necati Lugal e û yê din
jî Faruq Sumer e. 

Ew sextekarî ev e: Di cildê
ewil de beşa ku li ser Kurdan
hatiye nivîsandin, di naveroka
wê ya di rûpela pêncan de navê
Kurdan heye û nimreya rûpela
nava pirtûkê jî 214 destnîşan
kirine. Lê gava mirov rûpelan
vedike, rûpel ji 208 davêje
224an. Yanî rûpela 209 hetanî
223yan ji nava pirtûkê derxistine. 

Ew rûpelên ku nivîskarê
mêjûyî Ebu Bekir el Tirhranî el
Esfehanî  li ser Kurdan nivîsiye,
Saziya Mêjûyî ya Komara
Kemalîzmê gava pirtûkê wek
çapa duyem ku di 1993an de ji
nû ve çap kiriye, ew rûpel ji nava

pirtûkê derxistine.
Rûpel 9 ku reqema wê bi ya

ROMAyî “IX” 9 hatiye
destnîşankirin

De îcar ji xwe re lê
binerin ku sîstema
Kemalîzmê çi hovîtîtiyên
kesnedîtî li pêşber navê
Kurd û Kurdistanê di
berhemên mêjûyî de dike!

Lê belê di nava pêş-
gotina pirtûkê de ku bi
zimanê tirkiya nû ye, tê de
çend car navê Kurdistanê
hatiye dubarekirin. Helbet
ev jî êdî ji wan re dest
nedaye herdu mêrxasên

Kemalîzmê ku bi temamî wan
navan sansor bikin. 

Herdu cildên pirtûkê, 650
rûpel in. Di piraniya beşên di
van rûpelan de gelek caran
navê Kurd, yê Kurdistanê û
navê piraniya bajarên kurdnişîn
ku niha wek bajarê Kurdan têne
xuyakirin, hene û dibare bûne.

Herweha di sernavê wêne 5
de, navê behsa fetha keleha
Kurdistanê jî bi awayekî eşkere
hatiye kirin.

(WÊNE 5: Rûpelek ji cildê
diduyan, jimar 543 ku wek ser-
nav vegirtina keleha Kurdistanê
nivîsiye)

Navê Cizîra Botan jî berî ku
Ereb nav biguherînin û bikin

“Cezîte-Ul Îbn Umer” jî wek
“Bext” hatiye nivîsandin.

Ev du lehengên Kemalîzmê
ku texrîbat di vê pirtûka mêjûyî
de kirne ev in:

1- Necatî Lugal, ji Terebzonê
ye, herweha wî li Mekteba Leşk-
erî ya Kuleliyê mamostekî jî
kiriye, bi erebî û bi farisî jî
dizanibûye. Dema ku Mele
Seîdê Kurdî li Dadgeha Deni-
zliyê dihate darizandin jî,
pirtûkên Mele Kurdî werbêj
kirine ka tiştekî li dijê dewletê tê
de heye yanena. 

2- Faruk Sumer, di 1924an
de li Bozkira Konyayê hatiye
dinyayê. Li ser mêjûya Tirkan

xebat kirye. Di nava berhemên
wî de navê “Kitab-ı Diyarbak -
riyyan” jî derbas dibe.

Divê doz li van herdu texrî-

batkaran were vekirin ku vê
pirtûka mêjûyî bi zanîn hediman-

dine û bi vîna xwe ya nijadper-
estiyê liviyane. 

Ew herdu cildên pirtûka
KITAB-I DIYARBEKIRIYAN niha
li devereke êmin têne parastin,
da ku wek belge ji bo pêşeroja
mêjuyê werin hêvişandin. 

Min serpêhatiya vê pirtûkê bi
zimanê trikî di 1993 an 94an de,
li rojnameya Medya Guneşiyê jî
dabû weşandin.

Bi hêviya ku rewşenbîrên
Kurd, xasama jî ciwanên nûhatî,
li ser berhemên wisa rawestin û
tiştê ku me, nivşên pêşiya me
nekirine bikin û xwedîtî li
pîroziyên bav û kalên xwe bikin. 

Stockholm 29/ 10/ 2013
Zeynelabidin Zinar

pencinar.z@gmail.com

Hewlêr (PNA) - Îro li Hewlêrê di
navbera wezareta pilandanan a
hikûmeta Herêma Kurdistanê û nivîsge-
ha karûbarên pêgehandina mirovan ya li
Iraqê de bi mebesta bidest xistina
armancên steratejîkî yên sala 2020an li
Kurdistanê de peymanek hate îzmekirin. 

Li gor malpera fermîya hikûmeta
Herêma Kurdistanê, li gorî peymana han
mekanîzma ku, tê damezrandin
bernameyek pêşkêşî hikûmeta Kurdis-
tanê dike daku, Kurdistan bikarêbe fêde
ji ezmûna NY werbigire û bernameyên

xwe yên pêgehandinê bi başî cîhbicîh
bike. Li gorî peymana ku, hatiye
îmzekirin vê mesrefên darayî yên cîh-
bicîhkirinê ji aliyê hikûmeta Kurdistanê
ve werin dabînkirin û bernameya han jî
bi hevbeşiya hikûmeta Kurdistanê û NY
were cîhbicîhkirin.

Biryare sala 2014an dest bi cîhbicîh
kirina bernameya han were kirin û 20
projeyên destpêkê yên vê bernameyê
taybetin bi çendîn warên pêwîst ku,
hikûmeta Kurdistanê pêdeviya xwe bi
wan heye.

Hewlêr (PNA) - Biryare payîza sala
2014 hikûmeta Amerîkayê firokeyên şer
yên F16 radestî Iraqê bike. 

Li gor daxuyaniyên berpirsên
Amerîkayê biryare payîza sala 2014an
hikûmeta Amerîkayê di çarçoveya pey-
mana kirîna çekan ji Amerîkayê yaku, di
navbera Amerîka û Iraqê de hatiye
îmzekirin, 16 firokeyên şer yên F16

radestî hikûmeta Iraqê bike.
Berpirsên îdarî yên Amerîkayê diyar

kirin ku, duh Nûrî Malikî serokwezîrê
Iraqê û Josef Baydin cîgirê serokê
Amerîkayê li ser vê meseleyê giftûgo
kirine û li ser rades kirina 16 firokeyên
F16 di payîza sala 2014 de lihev kirine.

Serokatiya Herêma Kurdis-
tanê: Madem YD şerm 
nake çi dixwaze bila bêje

Hewlêr (Rûdaw) – Serokatiya Herêma Kur-
distanê bi tundî bersiva îdiayeke Ajansa
Nûçeyan a Firatê (ANF) ya nêzîkî PKKê da û
ragihand, madem PYD ji îradeya gelê Kurdis-
tanê şerm nake wê demê “dilê wan çi dixwaze
bila bêjin û bikin”.

Serokatiya Herê-
ma Kurdistanê îro
(31.10.2013) di dax-
uyaniyeke nivîskî de
ku li ser malpera
fermî ya saziyê ha -
tiye belavkirin, bersi-
va îdiayeke ANFê da
û bi derew derxist. 

Di daxuyaniyê de hatiye gotin ku ANF di
nûçeyeke xwe de kê jêdera wê wehmî ye, îdia
kiriye ku “qaşo Serokatiya Herêma Kurdistanê ji
rêjîma Esed xwestiye YPGê (hêzên çekdar ên
PYDê) ji bajarokê Rimêlan derbixe” û ev nûçe jî
ji aliyê hinek malperên Başûr ve jî hatiye
belavkirin bêyî ku bizanin nûçe raste yan na. 

Di daxuyaniyê de hatiye ragihandin ku ew
nûçe bi tevahî derew e û wiha hatiye ziman: “Ev
nûçe tenê bo veşartina pêvektiya PYDê ya rêjî-
ma Sûriyê ye. Ji ber ku pêwendiyên navbera
YPG û artêşa Sûriyê mîna rojê eşkere ye û
hemû gelê Kurdistanê jî dizanin ku di hemû
şerên PYDê de rêjîma Sûriyê bi awayekî
rasterast piştevaniya wê dike.”

Di dawiya daxuyaniyê de hatiye diyarkirin
ku madem PYD ji îradeya gelê xwe şerm nake
û tirsa wê ji Xudê û gelê nîne û hemû armanca
wê xizmetkirina dagîrkeran e “wê çaxê çi dilê
wan dixwaze bila bêjin û bikin”.

ANFê îro di nûçeyeke xwe de îdia kiribû ku
“jêderekî ji Serokatiya Herêma Kurdistanê ku
nexwestiye navê wî were eşkerekirin” ji ajansê
re ragihandiye, piştî hevdîtina Parlamenterê
kurd ê Sûriyê Omer Osê ku kesekî nêzîkî Beşar
Esed e, bi hinek berpirsên Herêma Kurdistanê
re, Berpirsê Pêwendiyên Giştî û Berpirsê
Dosyeya Rojava yê Serokatiya Herêma Kurdis-
tanê Hemîd Derbendî li Şamê bi hinek
rayedarên Sûriyê re hevdîtin pêk aniye û ji wan
xwestiye, divê YPGê ji bajarokê Rimêlanê were
derxistin û petrola wir jî di navbera rêjîma
Sûriyê û PDKê de were parvekirin.

Li nûtirîn rapora rêxistina pizîşkên
cîhanî de hatiye ku zarokên Suriye li
encama dirêjahiya şer û pêkdadanên
Suriye, berdewamiya wan navçeyan û
nebûna dermanên dijî tuşbûn tuşî
cûreyek li vîrosê îflîcî bûn.

Li nûtirîn rapora rêxistina pizîşkên
cîhanî de hatiye ku zarokên Suriye li
encama dirêjahiya şer û pêkdadanên
Suriye, berdewamiya wan navçeyan û
nebûna dermanên dijî tuşbûn tuşî
cûreyek li vîrosê îflîcî bûn. 

Berdevkê rêxistinê kongreyekî roj-
namevanî de li Genev ragihand ku li
encama çend taqîkirinê derketiye ku ew

viruse bi tevahî li nav
zarokan de belav bûye
û egera veguhestinê jî
ji navçeyek ji bo
navçeyekî din geleke.
Ji niha de zirara mezi-
na pêkdadanên Sûriye
bi rêjeya yekem
zarokin ji bilî
belavbuna nexweşiyê
hejmareke mezin jî ji
birçiyan dimirin.

Neteweyên Yekgirtiya jî hişdarî li
metirsiya mezin li ser jiyana 4 milyon
zarokên Sûrî daye, ku bi sedema nebû-

na xizmetguzariyên pêwîst li hundir yan
jî li derveyê welat hemû tehdîda nexweşî
û tuşbûna mirinê li ser wane.

Hovîtiya Kemalîzmê li dij berhemên mêjûyî

4 milyon zarokên Suriyê li metirsiyêda ne

Sala 2014 Amerîka firokeyên F16 radestî Iraqê dike

Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Neteweyên Yekgirtî peymanek îmza kirin

Çêker Senar Turgut belgefîlma
Abdullah Ocalan amede dike. Çêkerê
fîlmên Siyabend û Xece, Karartma
Geceleri, Yagmur Başladı, Senar Turgut,
belgefîlma Abdullah Ocalan amede dike.

Heta niha ji bo belgefîlma Abdullah
Ocalan bi Îsmaîl Beşîkçî, Vedat Turkalî,
Murat karayilan, Cemîl Bayik, Mehmet
Alî Bîrand, Salîh Muslîm, hin akade -

misyen û siyasetmedaran re hevditîn
pêk anîne.

Yek jî lîsteya kesên kup ê re hevdîtin
bê kirin heye. Di vê lîstê de hûner-
mendên cihanê jî hene; Rêberê Koma
Dayikên Gulanê Estela Barnes de Cor-
lotto, Serokê Dewleta Bolîvyayê Juan
Evo Morales, Xwediyê Xelata Aşitiya
Nobelê Desmond Tutu… Bi Mandela re
jî ketine pêwendiyê lê ji ber nexwaşiya
Mandela niha hatiye sekinandin.

Belgefîlma Abdullah Ocalan Tê Kişandin
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Li her cîheke vê cîhanê de
wêrekî dixwaze ku pereyekî
zêde ji bo dirustkirina parkekî pir
bi lîstik xerc bikî, lê belê projeya
"Çavî Land" ya li bajarê Silê-
manî hengavekî girîng û
wêrekaneye

Li her cîheke vê cîhanê de
wêrekî dixwaze ku pereyekî
zêde ji bo dirustkirina parkekî pir
bi lîstik xerc bikî, lê belê projeya
"Çavî Land" ya li bajarê Silê-
manî hengavekî girîng û
wêrekaneye

Ji aliyek ve em hemû dizanîn
hê jî li Iraqê de girîngiyekî wiha li
warê geştuguzarê nayê dayîn û
ji aliyeke din ve jî dizanîn ku tun-
dutîjî û kêşeya çend salên der-
basbûyî ya Iraqê bi zîndî li
bîranînên me de mane. 

Ji bilî van hemû kêşe û pir-
girêkan jî projeyên girîng li Herê-
ma Kurdistanê de têne bi
cîhkirin û yek ji wan jî projeya

balkêş ya "Çavî Land" e li bajarê
Silêmanî.

Bi berdewamî jî hejmarekî
zêde ji seranserê Iraqê geştiyar

ji bo bi serbirina demek xweş
serdana "Çavî Land" dikin, yek ji
wan jî welatiyên ku li bajarên
wekî Bexda û Besre ve tên. 

Kurdistan Herêmekî aram
û balkêş

Teqîn û tundutîjî li herêmên
dinê Iraqê berdewamiya xwe
heye, lê belê Herêma Kurdis-
tanê cîheke aram û hêmine.
Dema serdana vê herêmê dikîn

wiha hest dikî gelê Kurd li hewla
dirustkirina dewletekî nû daye.

Dewletek ku wan sînor û
berbestan têk bişkênê ku li
dawiya cenga yekema cîhanî de
ji aliyê welatên bi hêzê cîhanê
ve hatibû diyarkirin. Berpirsekî
Projeya Çavî Land Hesen
Mihemed bi şanaziyê ve dibêje
"Bakûrê Iraqê ji Kurdistanê
pêkhatiye. Li vir cîheke arame.
Xelk bi mebestên cûda cûda
serdana vir dikin, hinek bi
mebesta xwendin û hinek jî bi
mebesta karên bazirganî".

Li bersîva wê pirsiyara ku
gelo divê civaka navdewletî bi
awayeke fermî Herêma Kurdis-
tanê nas bike, Hesen Mihemed
dibêje: "Belê, bêguman. Niha
dema ewe hatiye ku civaka
navdewletî wê hengavê bavêje". 

Raste pêvajoyeke taybetî û
pir li tundutîjî ya rojhilata navîn
girtiye, lê belê hê jî guhertin

negihîştiye asta peymana
damezrandina dewletekî nû.

Li piştî cengê yekemê cîhanî
welatên bi hêzên cîhanê axa
Kurdan li ser welatên Suriye,
Tirkiye, Îran û Iraqê de dabeş kir. 

Lawaziya Hikûmeta Na vendî
û Hikûmeta Herêma bi hêz 

Guman li wir de tûne ku
qeyranên niha yên Iraqê û
lawaziya Hikûmeta Federalî li
Bexda derfetekî zêrîn ji bo Kur-
dan rexsandiye ku parastina
otonomî ya Herêma xwe bikin û
hewl bidin berev pêşvetir biçin û
hilgirtina hengavan jî berev ser-
bixweyî yê bavêjin.  Her lehiyeke
tundutîjiyê li navçeyên dinê
Iraqê Hikûmeta Federalî zêdetir
lawaz dike û zêdetir yarmetiya
Kurdan kî dide bo ku pêgeha
xwe bi hêztir bikin. 

***
Neft û projeya serxwebûna

Kurdistanê
Bêguman Kurd xweşhal dibin

eger Iraq ji ber sedemên din
perçe perçe bibê û têk biçe û

hilweşê. Hikûmeta Herêma Kur-
distanê jî niha li wê baweriyê
daye ku dikarê li ser proje û
plana xwe berdewam bibê û eve
jî yarmetîdere ji bo dirustkirina
dewletekî nû bi bêyî wê yekê
pêwîst bike ji bo wê karê
mebesta xwe bi dengekî bilind
hawar bike. Niha Hikûmeta
Herêma Kurdistanê penaber
zêdetirê penaberên Kurdên
Rojavayê Kurdistanê werdigrê.
Herêm xwedî ala û sirûda xwe
ya nîştimanî û hêza çekdariya
xwe ya taybete. Ji wê jî zêdetir,
Kurdistan xwedî nefta xwe ye. 

Niha boriyekî neft li navbera
Herêma Kurdistan û Tirkiyê de
hatiye danan û li paşarojê de li
wê rêyê jî nefta Herêmê bi
awayeke raste rast dê bişîne
derve. Bêguman siyaseta nefta
Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî
piştgîrî li projeya serbixweya
Kurdistanê dike. Ji bilî wê jî divê
bizanîn ev proje li demeke
zehmet û herêmeke gelek
metirsîdar daye. 

Osman Baydemîr daxuyand
ku kotaya BDPê, yê Şaredariya
2 heyamî, rast dibîne.

Şaredarê Bajarê Mezin a
Amedê Osman Baydemîr, beş-
darî vekirina avahiya şaredariya
Baglarê bû û li vir axaftinek kir.
Baydemîr di axaftina xwe de
bangî civaknasan kir û got, “ Ez
bangî hemû civaknas û lêkolîn-
erên civakî yê hemû dinyê dikim,
bila werin Diyerbekirê lêkolînan
bikin. Heke travmayên wisa li ku
derê dinyê bihata jiyîn hûn
bawer bikin bajêr niha ne li ser

piya ba. Ewqas tişt hat serê wan
ewqas tişt hat jiyîn lê bajar hêj
tîk li ser piya ye û ji bo pêşero-
jekê ronî hewlekê mezin dide.  

JI BO KU EW ŞIBANDIN
JINAN, SPAS KIR

Pêşkêşvan dema ku bangî
Baydemîr û Şaredarê Yenîşe-
hîrê Selîm Kurbanoglu kir bi
xeletî ew kirin “jin” û Baydemîr jî
bi ken bersiv da û got, “ Ez
gelekî spas dikim ji bo ku dema
anonsê de gotin ‘'Seroka
Şaredariya Bajare mezin’. Me

paradîgmaya azadî ya cînsiyetê
anîye cih. Ez ji bo ku hûn me jî di
statuya jinan de dibînin gelekî

spas dikim. Bi rastî jî xuya dike
ku em gelekî pêş ve çûne.  

“ROJA WÊ TÊ YE, EM Ê
ALÊ DEWRA GELÊ AMEDÊ
BIKIN”

Şaredarê Bajarê Mezin ê
Amedê Osman Baydemîr got ku
di hilbijartinan de wê nebe
namzet. Baydemîr got peywirên
wisa bihorbar in û got, “ Demek
e me ev al bi rûmet kişand, roja
vê tê em ê bi rûmet vê alê tes-
lîmê gelê Diyarbekirê bikin . Me
ev terbiye ji doza mafdar a gelê

Amedê, girt. Bê guman em ê
demên xwe yên pêşerojê jî ji
doza gelê me yê ku dixwazin bi
biratî û wekhevî li ba hev bijîn re,
xerc bikin.  Baydemîr derbarê
biryara BDPê yê ku ger kesekê
2 dem bin endam, carekî din
nikaribin bibin endam de wiha
got: “Ya rastî di rêvebirên herêmî
de 2 dem çêtir e, li gor min zêde-
tirê 2 dem ne li gorî demokrasiye
ye. Ji bo vê ez biryara partiya
xwe teyit dikim. Ez ji bo hevalê
xwe yê ku dê bibe namzet re
serkeftinê dixwazim.” 

Hevserokê BDPê Sela-
hattîn Demîrtaş ji bo ku di
pêvajoya çareseriyê de dest
bi hevditinên berfireh bikin,
tiştên pêwist vegot.
Hevserokê BDPê Selahattîn
Demîrtaş  di çorçoveya
temasên Emerîkayê de li
Washîngtonê bi endamên
çapemeniyê re hat ba hev.

Demîrtaş got, “Me bi
Alîkara Wezîrê Karen Dervê
ya Emerîkayê Vîctorîa Nul-
land re 45 deqe hevditînek

bisûd kir, li ser  pêvajoya
çareseriyê axivî û derheqê

geşedanên li Sûriyê û Roja -
vayê fikr û ramanên BDPê
vegot.” Demîrtaş xitimandina

di pêvajoya çareseriyê de
nişan da û diyar kir ku ji bo ku
derbasî pêvajoya hevdînek
berfireh bibin divê 3 me -
kanizmayên cuda biêxin
dewreyê. 

Demîrtaş 3 mekanîzma
wiha vegot“ Bila bi cihana
derve re  pêwendiya Abdul-
lah Ocalan bê hêsankirin.
Bila ji nav Tirkiyê wekî
çavdêrî komek sivîl mudaxilî
pêvajoyê çareseriyê bibe û
bila hikûmet bi projeyek
hatiye teqwîmkirin re were
ser masê.”

Hevserokê Partiya Demokratîk a
Gelan û Parlementerê Mersînê Ertu-
grul Kurkçu piştê tedawiyê hat taburcî
kirin.

Kurkçu piştî axaftina xwe ya ku
dawiya hefteyê di Kongreya Mezin ya
HDP’ê de kiribû aciz bibû û hatibû
rakirin nexweşxaneyê.

Ertugrul Kurkçu ji ber xitimandina
damarê hat derman kirin. Kurkçu hat
anjiyo kirin û stenta tamara dilê wî, hat
guhertin.

Ertugrul Kurkçu 2 roj li nexweşx-
aneyê ma û êvarê hat taburcîkirin.

Ahmet Kaya li mala xwe ya Porte
de Versailles yê bajarê Parîsê şevekê
ji ber qeyrana dil jiyana xwe ji dest
dabû.

BDP dixwaze ku di şexsê Ahmet
Kaya de, ji bo ku sûcên nefret û cud-
atiyên li Tirkiyê bên darizandin, û ji bo

ku li ber çandê lînc bê girtin , divê
Lêkolînê Meclisê bêvekirin.

Di peşniyara ku ji aliyê Cîgirê
Serokê Komê Îdris Baluken ve hatî
pêşkêş kirin de hat îfade kirin ku
Ahmet Kaya bi kesayetiya huner-
mendiya xwe û bi helwesta ku ji pirs-
girêkên civakî re dinêre ve bi awayek
cuda xwediyê cihek girîng e.

Di peşniyarê de hat destnîşan kirin
ku Kaya, piştî  axaftina xwe ya di sala
1999an de li Merasima Diyariya
Hunermendê Salê , rastî cudakerî,
nefret û lîncê hatibû. Hat gotin ku ligel
vê helwesta Ahmet Kaya, AK partîji bo
rayê û popûlizma siyasî dixwaze vê
bûyerê bi kar bîne. 

Hewlêr (PNA) – Îro pêncşembe di
encama du teqînan de li taxê Tarimiye
ya li Bexdadê de 36 kes bûne qurbanî. 

Di vê derbarê de çavkaniyek ji
hêzên polîsên Bexdadê ragehand ku,
di encama du teqînan de li taxê Tarim-
iye ya li Bexdadê de 21 kes hatine
kuştin û 15 kesên din jî birîndar bûne.
Jêderê navhatî herwiha ew yek jî anî
ziman ku, tevahiya qurbaniyan
endamên hêzên ewlekarîyê bûne.

BBC: Kurdistan berev serxwebûnê hengavan davêje

Sadullah Ergin di
bernameyekê telewîzyonê de
pirsên derbarê rojevê de
nirxand. Wezîrê Dadê Sadul-

lah Ergin got di
xafletê de mayîn û
baş ditînek zêde
ne li gor pêvajoya
çareseriyê ye.
Dema ku pêva-
joya çareseriyê bi
dawî bibe vê
demê  em ê Zago-
na Têkoşîna Li

Dijî Terorê rakin. Ergin wiha
axivî, “Niha tu kes bila ji min
re nebêje ku dozên KCKê
dozên paqij in. Ji bo zilmê ew

kes neanîn wir. Tu kes vê
naparêze.” Ergin wiha pêde
çû, “Hin bûyerên ku pêvajoya
çareseriyê dixetimînin, diqe -
wi mine. Lê bi rastî em
namzedê çareserkirina pirs-
girekek qedîm in. Lê ji bo hin
tiştan zêde başdîtin ne rast e.
Ji bo vê pêvajoyê 11 meh in
ku saziyên sivîl û alema
karsazan civînan pêk tîinine.
Mirovên vê herêmê tama ve
standin. Ew hemû tişt ji bo
jiyanek bi hev re hewce ne.”

Hunermendê Kurd Delîl Dîlanar hate azad
kirin her wiha Delîl Dîlanar di derbarê girtinê
de tu daxuyanî nedaye lê belê ji bo peyam û
piştgirîkirina gelê Kurd gelek spas dike.

Hunermendê Kurd Delîl Dîlanar hate azad
kirin her wiha Delîl Dîlanar di derbarê girtinê
de tu daxuyanî nedaye lê belê ji bo peyam û
piştgirîkirina gelê Kurd gelek spas dike.

Wekî ku tê zanîn doh hunermendê Kurd
Delîl Dîlanar li balafirxaneya Stenbolê ji aliyên
polî sên Tirkan ve hatibû girtin û binçavkirin.

Ergin: “Em ê Zagona Têkoşîna Li Dijî Terorê Rakin”

Hunermendê Kurd Delîl Dîlanar azad kirin

Ji BDPê 3 Merc Ji Ertugul Kurkçu Xeberek Xweş

BDPê Ji Bo Ahmet Kaya Lêkolîna Meclisê Da

Li Bexdadê 36 kes bûne qurbanîyên teqînan

Baydemîr: Zêdetirê 2 Dem Ne Li Gorî Demokrasiye Ye
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Washington’daki ilk Kürt Kon-
feransı; Küresel güçlerin, Orta-
doğu’da önemli bir aktör haline
gelen Kürtleri tanıma vaktinin
artık geldiğini, Türkiye ve
Suriye’de Kürtleri hesaba kat-
madan bir bölgesel denklem kur-
manın çok da mümkün olma -
dığını göstermesi açısından
önemliydi. Her ne kadar Kürtleri
şimdiye kadar görmezden
gelmişlerse de, küresel güçler
Ortadoğu siyasetinde Kürtlerin
önemli bir faktör ve aktör
olduğunu artık görüyor. Son
birkaç yılda iyice çetrefilleşip iç
içe geçen Irak, Suriye ve
Türkiye’deki Kürt sorunları yüzün-
den Kürtleri hesaba katmayan
Ortadoğu planları ardı sıra iflas
ediyor. Bunun en iyi örneği
Türkiye. Bölge dağılıp yeniden
yapılanırken Kürtler kırılıp dö -
külen rejimlerin yıkıntıları arasın-
dan tarih sahnesinde yeniden
görünmeye başladı. Cin şişeden
çıktı. Bastırılıp görünmez kılınan
bir halk geri dönüyor. Talebi net:
Ortadoğu yeniden kurulurken
haklı olarak ve muhakkak siyasal
statü istiyor. Kürtler için fırsatlar
kadar tehlikeler de büyük. Böylesi
bir siyasal bağlamda, Kürt sorunu
ile ilgilenen siyasetçi, uzman ve
akademisyenleri buluşturup
Türkiye ve Batı Kürdistan’daki
Kürtlerin durumunu gündem-
leştirmeyi hedefleyen BDP’nin
Amerika Temsilciliği’nin 28
Ekim’de Washington’da düzen-
lediği konferans bir ilkti. Konfer-
ansa yönelik heyecan ve ilgi
büyüktü. Dinleyiciler arasında
Türkiye Büyükelçiliği ile Amerika
Dişişleri Bakanlığı yetkilileri,
basın kuruluşları, akademisyen-
ler, politika üretim merkezleri tem-
silcileri ve (büyük ihtimal) istih-
barat yetkililerinin yanı sıra
Amerika ve Kanada’dan birçok
Kürt ile değişik parti ve parçalar-
dan Kürt temsilciler vardı. 

Zamanlaması ilgiyi arttırdı
Konferansın zamansal olarak

Kürtlerin yeni Ortadoğu’da ciddi
bir güç olarak belirmesi ile çakış-
ması gösterilen ilginin sebep-
lerinden biri.  Washington’da
böylesi bir konferansın yapıl-
masını Kürtlerin tarih sahnesine
yeniden çıkması anlamına geldiği-
ni söyleyen katılımcılar bile oldu. 

Kürtlerin kaderi ortak
Salih Muslim’in vize sorunları

yüzünden konferansa şahsen
değil de Skype üzerinden katılmış
olması moral bozucuydu. Sela-

hattin Demirtaş ve Salih Mus-
lim’in konferansa birlikte iştirak
etmiş olması ise Türkiye ve Batı
Kürdistan’daki Kürtlerin durumu-
nun ayrı ele alınamayacağı
gerçeğinin bir resmiydi. 

ABD’nin gözü kulağı
Rojava’da

Yine de, Amerikalıların
ilgisinin Selahattin Demirtaş ve
Türkiye’deki barış sürecinden
ziyade Suriye ve Salih Muslim
üzerinde olduğunu söylemek
yanlış olmaz. Bu durumun küre-
sel siyaset ve bölgesel den-
klemde Rojava’nın son derece
kritik bir faktör olması ile ilgisi var.
Ortadoğu’ya dair yeni küresel ve
bölgesel dengeler Suriye’de kuru-
lacak. Suriye’nin dengesi ise
Rojava olmadan kurulamıyor. 

Mesajlar çok netti: AKP
adım atmalı

Konferans genel itibari ile ver-
mek istediği mesajı verdi. İyice
tıkanan barış sürecine destek
isteyen konferans katılımcıları,
barış sürecinin ilerleyebilmesi için
Türkiye’nin artık ciddi adımlar
atması gerektiğini, demokratik-
leşme paketi olarak sunulan
düzenlemelerin çok zayıf ve
oyalamaya yönelik olduğunu,
somut bir çözüm projesi etrafında
açık müzakerelerin zamanının
geldiğini, Abdullah Öcalan’ın
müzakerelerin selameti açısından
koşullarının düzeltilmesinin elzem
olduğunu ve uluslararası güçlerin
artık sürece gözlemci olarak açık-
tan müdahil olmaları gerektiğinin
altını çizdi. 

Kürtlerle yapıcı diyalog şart
Rojava için öne çıkan tartış-

malar ise şöyleydi: Türkiye’nin El
Nusra gibi Kürt bölgelerine
saldıran gruplara destek vermek-
ten vazgeçmesi, Kürtler ile yapıcı
bir diyaloga girmesi, böyle bir
diyalogun Türkiye’deki barış
sürecinin ilerlemesi için olmazsa
olmaz olduğu ve başta PYD
olmak üzere Rojava Kürtleri’nin
Suriye’nin kaderinin belirleneceği
uluslararası diplomatik süreçlere
dahil edilmesi. 

ABD çözüme katkı sunmalı
Salih Muslim, Selahattin

Demirtaş ve bazı diğer konuş-
macılar Amerika’nın Kürt soru-
nunun bölgesel çözümü konu -
sunda şu ana kadarki politikasını
revize ederek hem Türkiye hem
de Rojava’da yapıcı bir rol oyna-
ması gerektiğini özellikle vurgu-
ladı. Bu talepleri ifade edenler
sadece Kürt katılımcılar değildi. 

Türkiye’nin Suriye politikası
rahatsız ediyor 

Konferans öncesi ve sonrası
Amerikalı çevrelerle yaptığım

sohbetler ile katılımcı ve dinleyi-
cilerden edindiğim izlenim şu:
Amerika Türkiye’deki barış
sürecini, özellikle de Suriye’deki
etkileri bağlamında yakından
takip ediyor ve Türkiye’nin mez -
hep eksenli Suriye politikasından
memnun değil. Türkiye’nin temel
olarak Kürtlerin statü talebini
engellemek için El Nusra ve ben-
zeri gruplara sunduğu destek
Amerika’yı da ciddi bir şekilde
rahatsız etmeye başlamış. 

Rojava direnişi ilgiyle
izleniyor

Ötesi, konferansta Salih Müs-
lim’in anlattığı Rojava’nın ademi-
merkeziyetçi, çoğulcu ve müzaker-
eye dayalı çözüm modeli en azın-
dan söylem düzeyinde ABD’nin
Suriye’ye yaklaşımı ile önemli ben-
zerlikler taşıyor. Rojava’nın El
Nusra ile Irak Şam Devleti gibi
örgütlere karşı gösterdiği ciddi
direniş Kürtlerin hem askeri hem
de siyasi olarak hafife alınmaması
gerektiğine dair düşünceleri
güçlendirdiği gibi şaşkınlık ve hatta
beğeni ile izleniyor. Demek iste-
diğim, niyetler, sebepler ve ideolo-
jik yönelimler son derece farklı da
olsa, Amerika ile Kürtler arasında
Rojava konusunda pratik politika
itibari ile kısmi bir örtüşme ihtimali
var. Bu durumun olası politik ve
diplomatik sonuçlarını öngörmek
zor. Bu biraz da Kürtlerin diplomasi
yürütebilme yeteneğine bağlı. 

ABD ile Türkiye ilişkileri
gergin

Hem bu örtüşmeyi hem de
Washington konferansının önemi-
ni anlamak için son dönemde ger-
ilen Amerika-Türkiye ilişkilerine
biraz bakmakta fayda var. Biparti-
san Policy Center tarafından,
Türkiye’de de büyükelçilik yapmış

Amerikalı diplomatlar Morton
Abramowitz ve Eric Edelman
imzası ile bu ay açıklanan rapor
temel olarak Amerika ile

Türkiye’nin ilişkilerinin hiç de iyi
gitmediği ve yeniden yapılandırıl-
ması gerektiğini söylüyor.
Amerika’nın Türkiye’ye bölgesel
lider olarak duyduğu ihtiyaç iyice
artmışken, Türkiye bölgeyi etk-
ileyebilecek siyasal sermayesini
çoktan tükenmiş durumda. Rapor
bu durumun altını çiziyor. Özellikle
Suriye’ye dair hırçın ve müdahale-
ci politikaları yüzünden Türkiye’nin
İran ve Irak ile ilişkileri de kötü. 

Malum, Amerika’nın Irak poli-
tikası Bağdat’ı merkez alıyor. İran
ile belli bir yakınlaşma siyaseti
izlemesinin kısmen bu nunla da
ilgisi var. ABD, Türkiye ve Kürdis-
tan Bölgesel Yönetimi arasındaki
ilişkilerin gelişmesi için çok çaba
göstermişti, ama bu ilişkilerin
Bağdat hükümetini zorlayacak
evreye gelmesini kesinlikle
istemiyor. Amerika’nın Irak’taki
çıkarları için Suriye’nin geleceği
çok önemli. Suriye dağılırsa Irak
da dağılacak, bunu herkes biliyor.
Böylesi bir durum Amerika’nın
bölgesel çıkarları açısından tam
bir kabus demek. 

‘Sıfır sorun’ politikası alay
konusu

Türkiye ise şimdiye kadar
Suriye ve Irak politikalarında
Amerika ile önemli oranda ters
düştü. Türkiye’nin sıfır sorundan
sıfır komşuya geçiş siyaseti
Amerika’da kaygı yarattığı kadar
bir alay konusu da. Türkiye’nin
daha birkaç sene öncesine kadar
“aşiret liderleri” diye ırkçı bir şek-
ilde alay ettiği Kürdistan Bölgesel
Yönetimi dışında bölgede dostu
kalmamış. “Bölgesel liderlik” ve
“stratejik derinlik” yerini “değerli
yalnızlığa” bırakmış. 

Öte yandan, Obama’nın tüm
ısrarlı çabalarına rağmen İsrail ile

ilişkilerde bir anlaşmaya varıl-
mamış olması, Türkiye’nin savun-
ma sistemleri için Çin ile ticari-
askeri flörtü, AKP’nin kısa zaman
öncesine kadar Müslüman
Kardeşler üzerinden bölgede nüfus
arttırma hırsı (Mısır, Tunus, Suriye
ve Gazze’de) Amerika’daki siyasi
ve diplomatik çevreler arasında
ciddi sorunlar olarak görülüyor. 

Ortadoğu politikası fiyasko
Türkiye Amerika’nın kendisine

sunduğu bölgesel liderlik pozisy-
onunu ‘Arap Baharı‘ ve özellikle
de Suriye’ye yönelik siyaseti ile
heba etmiş durumda. Açıkçası,
Türkiye’nin Ortadoğu politikası
tam anlamıyla bir fiyasko. Ötesi,
Abramowitz ve Edelman’ın
raporu ilginç bir şekilde AKP’nin
Türkiye’de de artık yenilmez bir
güç, bir kader olmadığını da
söylüyor. Gezi olaylarına dair
çıkarımlarından biri de bu. 

PYD dışlanmamalı önerisi
Amerika’nın barış sürecinin

ilerlemesi için Türkiye’ye daha
fazla baskı kurmasını öneren
rapor, başta PYD olmak üzere
Rojava Kürtleri’nin dışlanmaması,
siyasal ve diplomatik süreçlere
dahil edilmesi gerektiğini vurgu-
luyor. Obama ve Dışişleri ekibi bu
rapordaki tespit ve önerileri ne
kadar dikkate alır bekleyip göre-
ceğiz. Açık olan şu ki, Türkiye ve
ABD’nin Ortadoğu’daki öncelik,
ihtiyaç ve görüş farklılıkları ciddi
boyutta ve artık aleni bir şekilde
konuşuluyor.

Artık Kürtleri tanıma vakti
Bu hengame içerisinde

yapılan konferans, küresel güç-
lerin Kürtleri tanıma vaktinin artık
geldiğini, Türkiye ve Suriye’de
Kürtleri hesaba katmadan bir
bölgesel denklem kurmanın çok
mümkün olmadığını göstermesi
açısından önemliydi. Amerika
Dışişleri Bakanlığı’ndan konfer-
ansı izlemeye gelen yetkilileri
konuşmacıları dikkatle dinleyip
notlarını tuttular. 

Konferans diplomatik zemin
sundu

Amerika, Salih Muslim’i mis-
afir etme konusunda bu sefer
hazır değildi, ama bu konuda
yakın zamanda bir değişiklik olur-
sa bu sürpriz olmaz. Washington
konferansının yarattığı heyecan,
ilgi ve tartışmalar, barış süreci ile
Rojava direnişinin Kürtlerin
önünde önemli bir diplomatik
zemin açtığını gösteriyor. Kürt-
lerin diplomasiye yoğunlaşıp bu
konuda kazanımlar elde etmesi
kolay olmasa da pekala mümkün.

YRD. DOÇ. HİŞYAR ÖZSOY

YPG Efrîn Askeri Meclisi,
Efrîn bölgesinin Akibê, Bênê, Çil-
bir, Mahrezkê ve Qestel Cindo
köylerine yönelik çetelerin
saldırıları ardından yaşanan
çatışmaların üç günlük bilanço-
sunu açıkladı.

YPG, saldırının Tük ve Suudi
Arabistan istihbarat servislerince
organize edildiğini, saldırı planı
için Riyad ve çetelerin deneti-
minde Azzaz kentinde toplantılar
düzenlendiğini kaydetti. 

Açıklamaya göre, Liva Tevhid
ve IŞİD öncülüğünde, 27 Ekim'de
Akibê, Bênê, Cılbır, Mahrezkê ve
Qestel Cindo'ya yönelik eş
zamanlı saldırıları planı devreye
konuldu. Saldırılarda Liva Tevhid
Abdulcabbar Egidi bölümü,
Cephet İslami (İŞİD), Cêêş
Muhammed, Ehrar Şam, Rabi El
Arabi, Hareket Fecr, Liva Beyarek
El Şam, Liva Fatih Sultan

Mehmet, Ketibet el baz, Liva Fur-
san, Liva Selahaddin Kurdi,
Ehfad Selahaddin, Ketibet Azadi,
Ketibet Yusuf El Azma, Cephe
İslamiyê Kurdi, Cephet Mücahidi
ve Liva Furkan adlı çete grupları
yer aldı. 

Saldırılara YPG güçleri sert
yanıt verdi. Saldırının ilk gününde
Çilbir Köyü'nün savunmasını halk
kendi imkanlarıyla yaptı.
Saldırılarda 4 sivil yaşamını yitir-
di, çok sayıda ev de çeteler
tarafından yakıldı. YPG'nin
müdahale etmesi ardından iki
gün boyunca şiddetli çatışmalar
yaşandı. Çatışamalarda darbe
alan çeteler çok sayıda silah ve
cenaze bırakarak kaçtı. Çilbir
Köyü'nü kuşatan YPG güçleri
çetelerin Mahrezkê, Bênê ve

Qestel Cindo'dan eş zamanlı
düzenledikleri saldırıları püskürt-
tü. 

65 çete üyesi öldürüldü
Çilbir'a yönelik saldırıda

bulundukları ilk gün olan 27
Ekim'de 21 çete üyesi, 28
Ekim'de çetelerin Qestel Cindo'ya
yönelik saldırılarında ise 7 çete
üyesi öldürüldü. Aynı gün Bênê,
Cilbir, Basilê, Akibê dört yolunda
yaşanan çatışmada 3 çete üyesi
öldürüldü. Çetelerin Mahrezkê'ye
yönelik saldırı girişimine de yanıt
verildi. Çatışmalarda 11 çete
üyesi öldürüldü, bir doçka silahı
ile 57'lik havan topu imha edildi. 

Önceki gün Bênê Köyü'ne
sadırıda bulunan çetelere de
yanıt verildi. Yaşanan şiddetli
çatışmalar sonucunda 17 çete

üyesi öldürüldü.
Cilbir Köyü'nde yaşanan şid-

detli çatışmalar ardından köy
çetelerden kurtarıldı. Buradaki
çatışmalarda da 27 çete mensu-
bu öldürüldü. 

Efrîn bölgesinde üç gün
boyunca yaşanan çatışmalarda
65 çete üyesi öldürüldü. 

Çok sayıda askeri malzeme
ele geçirildi 

Çatışmalar sonucunda, 1 adet
14.5 doçka, 1 adet 12.5 doçka, 1
adet 120'lik Havan, 1 adet BKC, 1

adet Diktiriyof silah, 7
Kalaşinkof, 1 Kannas
silah, RPG7 ve mermileri,
1 adet suikast silahı
AUOK 77, 60 adet el
bombası, M16 şarjörleri,
havan gülleleri ve
silahlara ait çok sayıda
mermi, 4 adet Raxt ve
çetelere ait 5 araç ele
geçirildi. 

7 YPG'li yaşamını yitirdi
Qestel Cindo ve Cilbir

Köyün'de yaşanan çatışmalarda
7 YPG savaşçısı yaşamını yitirdi.
Yaşamını yitirenlerin YPG Efrîn
Askeri Meclis Üyesi Rifeet Hisên
(Xabûr Dêrik), Kemal Hisên
(Hawar), Hisên Kilîno (Şerciwan),
Mihemed Îbrahîm (Bavê Dîk),
Eswed Mistef (Bahoz Ehmed),
Şervan Mihemed (Şoreş Rojava)
ve Beritan kod adlı YPJ savaşçısı
olduğu açıklandı. 

Washington Konferansı: Amerika, Ortadoğu, Kürtler

Efrîn bilançosu açıklandı
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BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken,
sınıra örülen duvarla hem Kürt iradesine
saygısızlık yapıldığını hem de derin düş-
manlık gösterildiğini belirterek, Kürt
halkının duvarları yıkacağını söyledi.

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken,
AKP Hükümeti'nin Rojava sınırına örülen
duvar ile tarihi bir Türk-Kürt kavgasını
amaçladığını belirterek, "Utanç duvarı ile
birlikte AKP hükümeti Kürtlere karşı tarihi
bir düşmanlığı gündemleştiriyor" dedi.
Baluken, Ceylanpınar'a düşen top mermi-
lerinden ve yaşanan ölümlerden de AKP
hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi.
BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken,
Türk devletinin Rojava politikası ve Roja-
va sınırına ördüğü duvarı DİHA'ya değer-
lendirerek, bu girişimlerin tehlikeli olduğu-
na işaret etti. Başlatılan çözüm sürecine
hatırlatan Baluken Türkiye'nin bu girişim-
leriyle sürecin tam tersini yaptığını ifade
etti. Baluken, Rojava sınırına örülen
duvarın da bunun bir göstergesi olduğunu
vurgulayarak, ''Kürtler arasına utanç
duvarları örerek, Kürtleri birbirinden ayır-
manın gayretine giriyor. Bu kendi başına
sürecin taşıdığı barış ve kardeşlik ruhunu
da zedeleyen ve tarihi bir Türk-Kürt kav-
gasını amaçlayan bir tutumdur" diye
konuştu. Baluken, Türkiye'nin Rojava
üzerinde geliştirdiği bütün politikaların bu
kavgaya zemin hazırladığını söyledi. 

Duvar barışa karşı
Baluken, "Türkiye'nin Rojava'daki

halkların iradesini kırmaya yönelik yaptık-
ları. Türkiye sınırlarından Rojava bölge-
sine yapılan top atışları.Bütün bunlar
aslında bu yeni sürecin ruhuna ters düşen
ve Türkiye'nin aslında aktif olarak Kürtler-
le savaşı devam ettiren tutumladır"
ifadesini kullandı. Baluken, sınırların
kapalı olmasını da eleştirdi. "Utanç
duvarı" ile birlikte AKP'nin Kürtlere karşı
tarihi bir düşmanlığı gündemleştiren bir
yaklaşımı ortaya koyduğunu söyleyen
Baluken, Türkiye'nin mevcut pozisyonunu
gözden geçirerek, duvar planından
vazgeçmesini istedi. ''Duvarların inşa
edildiği coğrafyalara barış ve kardeşlik
gelmemiştir. O yerlere kan düşmüştür''
diyen Baluken, Türkiye'nin bu girişiminin
tehlikeli olduğuna işaret etti. 

Kürtler kabul etmez 
Baluken, Kürt halkının bunu kabul

etmediğini belirterek, bu konuda hükümet
ile yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz
kaldığını aktardı. Rojava sınırına örülen
''utanç duvarı''na karşı 7 Kasım'da
demokratik eylemsellik ile tepkilerini
ortaya koyacaklarını kaydeden Baluken,
buna izin vermeyeceklerini vurgulayarak,
"Bu duvarları AKP yıkmazsa, Kürt halkı bu

duvarları yıkacaktır. Türkiye'nin yapması
gerekenin utanç duvarları yapmak değil
sınırları ortadan kaldırmaktır. Yıllardır
mayınlar ve tellerle orada bulunan kadim
halklar birbirinden ayrılmaya çalışıldı.

AKP'nin yapması gereken başta Kürt
halkının Rojava'daki iradesine saygı duy-
mak olmalıdır. Rojava ve Suriye'deki halk-
ların iradesine AKP saygı duymalıdır.
Utanç duvarlarını bırakın, resmi sınır
kapıları hemen bütün geçişlere ve ticari
ilişkilere açılmalıdır. Kadim olarak bir-
birinin aynısı olan halkları ambargo ve
ablukalar ile ayırmanın kendisi büyük bir
insanlık suçudur" diye konuştu. 

Ölümlerden AKP sorumlu
Ceylanpınar'a düşen top mermilerine

değinen Baluken, hükümet ile yaptıkları
görüşmelerde bu konuda defalarca
hükümeti uyardıklarını söyledi. Yaşanan-
ların AKP politikasının bir sonucu olduğu-
na dikkat çeken Baluken, şöyle ifade etti:
"Türkiye adeta Ceylanpınar, Nusaybin ve
Kızıltepe'yi çetelere savaş karargahı
yapacak bir politika yürüttü. Türkiye'nin
verdiği silahlar ile Türkiye içinde yaşayan
halkımızın canına mal olan bir süreci
yaşıyoruz. Bunun sorumluluğu AKP
hükümetindedir. Ceylanpınar'da yaşamını
yitiren yurttaşlarımızın sorumluluğu
AKP'nin yanlış politikalarındadır. Bu yak-
laşım kabul edilemez. AKP'nin çeteleri
destekleyen anlayıştan bir an önce
vazgeçmelidir.'' 

Çözüm barış politikasında 
"Bu zulmü ortadan kaldırmanın yolu

savaşı değil, barışı amaçlayan poli-
tikalardır" diyen Baluken, temel poli-
tikaların stratejik olarak ele alınması
gerektiğine işaret etti. Baluken, "Biz BDP
olarak halklarımıza kazandıracak olan
tutumun tarihi Türk-Kürt ittifakından
geçtiğini, Sayın Öcalan'ın yapmaya
çalıştığı Türkiye-Kürdistan ittifakından
geçtiğini vurgulamak istiyoruz. AKP'yi de
yaptıklarını gözden geçirerek, yeni poli-
tikalar üretmeye ve Kürt halkından özür
dilemeye çağırıyoruz" diye belirtti.

DİHA/ANKARA

HDP'nin Parti Meclisi'ne
seçilen sinemanın unutulmaz
ismi Yılmaz Güney'in eşi Fatoş
Güney, Türkiye'nin HDP ile
gerçek demokrasiye ulaşacağını
belirtti. 

ANF'ye konuşan Güney, 27
Ekim günü yapılan kongrenin
atmosferinin "çok heyecan ve
umut verici olduğu"nu belirterek,
"Yeni bir yolun başlangıcıydı.
Çok güzel mesajlar verildi.
Demokrasinin olmazsa olmaları
ortaya konuldu. Türkiye bugüne
kadar hiç gerçek demokrasiyi
yaşamadı. Ümit ediyorum
Türkiye, HDP ile gerçek
demokrasi yolunda ilerleyecek
ve layık olduğu medeni ve çağ-
daş düzeye ulaşacaktır. Benim
için çok anlamlıydı" dedi. Bütün
yurtsever, devrimci ve demokrat
insanların HDP çatısı altında
mücadeleye katılması gerektiğini
söyleyen Fatoş Güney, "HDP
desteklenmesi gereken bir çalış-
madır. Bunun bilincinde olan tüm
yurttaşlar, Türkiye halkları buna
ilgi gösterecektir, destek vere-
cektir. Vermelidirler de. Bu olayın

temelinde zaten sınıfsal
mücadele söz konusudur.
Bugüne kadar ezilenlerin, haksı-
zlığa uğrayanların, baskı altında
olanların, yok sayılanların
ifadesini bulacağı bir yerdir.
Anadolu ve Mezopotamya
denilen topraklarda bugüne
kadar gelmiş geçmiş tüm kültür-
lerin bileşiminden, onların hak-
larından yola çıkan ve umut vaat
eden bir girişim olduğunu görüy-
orum."

Nursel Aydoğan: Ortak
irade 

BDP Amed Milletvekili Nursel
Aydoğan, HDP kongresinin
Türkiye'nin profilini ortaya
çıkardığını belirterek,
"Türkiye'nin ihtiyacı olan bir par-
tinin nasıl olması gerektiğini
açığa çıkarttı. Ezilen, ötekileştir-
ilen ve Rojavayı selamlamak
isteyen Türkiyeli arkadaşlar kon-
grede bulundu. Kongrede ülke
içerisinde kendini kimliği ile ifade
edemeyen Laz, Çerkez, Arap ve
Süryaniler vardı. Müthiş bir

Türkiye fotoğrafıydı" dedi.
DİHA'ya konuşan Aydoğan,
"Başlangıç, güçlü bir araya geliş
mükemmel oldu. Ortaya koyulan

irade, demokratik Türkiye'yi
yaratacak iradedir. Bu irade
Türkiye'deki tüm halkları bir
arada eşit, özgür yaşatacak
iradedir" diye belirtti.  BDP'nin
Halkların Demokratik Partisi'nin
bileşeni olduğunu kaydeden
Aydoğan, "HDP'nin başarıya
ulaşması için büyük bir çaba,
gayret ve özveri ile çalışacağız.
Başaracağımıza inanıyorum.

Buraya gelirsek, ortaklaşırsak ve
güçlü mesajlar verirsek, bütün
Türkiyelileri bir araya getirecek
güçlü mesajlarımız olursa

başaracağız. Başarmanın ilk
adımı atıldı" diye belirtti. 

Fatma Gök: Tam da bunu
kastetmiştik

HDP Kurucu Eşbaşkanı
Fatma Gök ise, büyük bir heye-
can ve dinamizmle kongrede
olduklarını dile getirerek ,"2 sene
önce Halkların Demokratik
Hareketi'ni başlatırken tam da
bunu kastetmiştik. O günden

bugüne gelişen ve bizim
etrafımızda olan bundan sonra-
da bizimle beraber yürüyecek
olan ve büyük kitleleri kucakla-
maya hazır bir dinamizm ve
iradeyi görmekten mutluyum"

dedi. BDP ile seçime girmenin
stratejik olarak çok önemli
olduğunu da belirten Gök,
"Gerçekleşecek yerel seçimler
bize çok şey söyleyecek Bizim
için bir sınav da olacak. Nasıl
yapıyoruz? Ne kadar
örgütlendik? Ondan sonra her
şeyi yeniden değerlendireceğiz"
diye konuştu.

HABER MERKEZİ

HDP Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü, tabur
olduktan sonra yaptığı açıklamada, hem
AKP-cemaat çevresi hem de CHP'nin
ulusalcı kanadını tedirgin eden bir
yürüyüşe başladıklarını tepkilerden
gördüklerini söyledi. 

HDP kongresinde kalp krizi geçiren
Eşbaşkan Ertuğrul Kürk çü, dün taburcu
oldu. "İyiyim ve işimi yapmaya devam
edeceğim" diyen Kürkçü, hafta sonu
HDP Genel Kurulu'nda yönetimlerini
seçerek hızla seçim çalışmalarına
başlayacaklarını söyledi. 

Halkların Demokrasi Partisi’nin
(HDP) haftasonu yapılan 1.
Olağanüstü Kongresi’nde konuşma
yaptıktan sonra kalp krizi geçiren ve
Ankara Özel Güven Hastanesi'ne
kaldırılan HDP Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü
dün taburcu oldu. Kalbindeki eski stent
çıkartılarak yerine yeni bir stent takılan
Kürkçü, hastane çıkışı yaptığı basın açık-
lamasıyla sağlığının iyi olduğunu ve çalış-
malarına devam edeceğini belirtti. HDP
Eşbaşkanı Sebahat Tuncel'in de araların-

da bulunduğu kalabalık bir grup tarafın-
dan karşılanan Kürkçü, "Dostlarıma,
yoldaşlarıma, destek olan herkese

teşekkür ediyorum" dedi. 
Genel Kurul hafta sonu
Bu hafta sonu Genel Kurul toplantısı

yapacaklarını belirten Kürkçü, "Eşbaşkan-
lar ve PM üyeleri bir araya geleceğiz,
kurulumuzu oluşturacağız. 

Uzun bir yolda yürüyeceğiz ama çok
umutluyum. Her şeyin çok güzel olmasını

diliyorum" diye konuştu.
'Yoğun bir gündemimiz var'
Hastanedeyken "yeni bir kalple aranız-

da olacağım" mesajı gönderen Kürkçü,
“Temenni olarak söylediğim şey gerçek
oldu ve yenilenmiş bir kalple aranız-
dayım. Bugünden itibaren çalışmalara
kontrollü bir şekilde başlıyoruz. Yoğun bir
gündemimiz var ve önümüzde seçim
dönemi başlıyor. Buna hazırlıklarımızı
yapacağız" dedi. 

'İyi bir başlangıç yaptık'
Kürkçü, HDP Kongresi'yle ilgili ise şu

değerlendirmeyi yaptı: “Kongre mükem-
meldi. Çok iyi bir başlangıç oldu. Bizim
umduğumuzdan çok daha yüksek bir
katılımla çok daha organik bir bileşimle
ve çok büyük bir coşkuyla başladı. Hem
solun hem Kürt birlik hareketinin, her iki
tabanın da sürece katılımı çok iyiydi.

Alevi hareketi bu sefer ileri doğru bir adım
attı. Parti Meclisi ve diğer kurullara temsil-
ciler verdi. Bu açıdan da kendimizi iyi bir
başlangıç yapmış gibi hissediyoruz."

'Mücadele azmimizi biliyor'
Yankılardan da bunu gördüklerini ifade

eden Kürkçü, şunları söyledi: "Şimdi özel-
likle hem AKP-cemaat çevresi hem

CHP'nin ulusalcı kanadını tedirgin eden
bir yürüyüşe başlamış olduğumuzu tüm
tepkilerden görüyoruz. Bu bize doğru
yolda olduğumuz duygusu kazandırıyor.
Tabii mücadele azmimizi de biliyor. Şimdi-
lik görüyoruz ki, eleştiri ve muhalefet daha
çok gerçek dışı varsayımlar üzerine ve
hakiki bir tartışmadan ziyade politik yel-
pazenin içine girmemizi kabullenememek-
ten doğan bir karalama şeklinde cereyan
ediyor. Tüm bunlarla başa çıkması çok
kolay; bunlar en iyi bildiğimiz şeyler. Bun-
larla başa çıkıp yürüyüşe devam ede-
ceğiz."

Tuncel: Seçim çalışmalarını başlat-
acağız

HDP Eşbaşkanı Sebahat Tuncel de
Kürkçü'nün yanındaydı. Yeni bir başlangıç
yaptıklarını dile getiren Tuncel, "Bu parti
30 yıllık deneyimlerle yola çıktı. Herkesin
beklentileri var. Bu beklentileri karşılamak
için çalışacağız. Bu hafta sonu top -
lanacağız. Tabi bizim için biraz dezavan-
taj. Tüm partiler daha önceden çalış-
malarını başlattı. Biz de bu hafta sonu
yapacağımız toplantı ile her şeye karar
verilecek" dedi.

ANKARA

Güney: Umut veriyor

O duvarlar yıkılır

HDP'den tedirgin oldular
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Вице-президент США, Джо Байден,
в телефонном разговоре с президен-
том Курдистана, Масудом Барзани,
обсудил вопросы политики и безопас-
ности в Ираке.

Как сообщает офис вице-прези-
дента, "Байден выразил свои искрен-
ние соболезнования и сочувствие
жертвам недавней волны насилия,

охватившей Ирак, в том числе жерт-
вам теракта, который состоялся 29
сентября в Эрбиле, столице Курди-
стана".

Кроме того, "Байден и Барзани
обсудили политические проблемы и
угрозы безопасности в Ираке. Они
согласились в вопросе необходимо-
сти тесного сотрудничества между

политическими лидерами и иракскими
силами безопасности для ограниче-
ния деятельности Аль-Каиды".

Как сообщается, Байден также
подчеркнул важность иракских парла-
ментских выборов, которые должны
состояться в 2014 году, призвав всех
иракских лидеров как можно скорее
принять новый закон о выборах.

Как мы уже сообщали, в
субботу президент Курдиста-
на Масуд Барзани заявил
делегации иракских полити-
ков и руководителей парла-
ментских блоков, что закон о
выборах Ирака несправедлив
по отношению к курдам, и
должен быть изменен до
общенациональных парла-
ментских выборов, которые
пройдут в следующем году.
Барзани сказал, что "в рас-
пределении мест на предыду-
щих провинциальных выбо-
рах было допущено много
несправедливостей в отноше-
нии курдов". Курдский прези-
дент также заявил, что недо-
статки прошедших выборов
должны быть расследованы.

"Чтобы исправить эти
ошибки и отменить неспра-
ведливости, должно
было состояться рассле-
дование, нужно получить
истинную долю провин-
циальных мест по все-
общей переписи", заявил
Барзани делегации, кото-
рую возглавил суннит-
ских спикер парламента,
Усама аль-Нуджаифи.

Курдистан является
полунезависимым и
имеет свой собственный
законодательный орган, но
курдские партии участвуют и
в иракских провинциальных и

парламентских выборах. Тем
не менее, у них лучшие

шансы в провинциях Нине-
вия, Киркук и Дияла, где
имеются большие группы

курдского населения. Нуджаи-
фи, чей собственный суннит-

ский блок жаловался на
нарушения на выборах
в прошлом, сказал, что
"закон о выборах
является тем, что требу-
ет согласия всех поли-
тических групп".

Следующие выборы
в Ираке должны состо-
яться до конца апреля
следующего года, и
встреча в Эрбиле долж-
на обеспечить решение

политических разногласий
между суннитскими, курдски-
ми и шиитскими группировка-

ми. "Разногласия между поли-
тическими группами не долж-
ны привести к отсрочке выбо-
ров", подчеркнул Нуджаифи.

На выборах 2010 года
курды в целом выиграли 49
мест в иракском парламенте.
С 2003 года и свержения
режима Саддама Хусейна
курды были вовлечены в
иракскую политику через пар-
ламент и министерские
посты. 

"Все стороны должны
найти решение для закона о
выборах", сказал Барзани
иракской делегации. "Но это
решение не должно быть за
счет Курдистана или какой-
либо конкретной группы", под-
черкнул он.      Фото: AFP

Вчера на встрече с
иракскими и арабскими
журналистами в Сала-
хаддине, президент Бар-
зани подтвердил пози-
цию Курдистана в теку-
щей дискуссии о новом
законодательстве для
предстоящих иракских
парламентских выборов,
заявив, что регион Кур-
дистан  считает, что единый
избирательный округ в целом
по стране будет лучше служить
принципам демократии и спра-
ведливости в Ираке. 

Иракские парламентские
выборы запланированы на

апрель 2014 года, но новое
законодательство для них
должно быть введено в дей-
ствие нынешним парламентом.
На последних парламентских
выборах в 2010 году для трех
провинций Курдистана было

в ы д е л е н о
слиш ком мало
мест, по
сравнению с
другими ирак-
скими провин-
циями. "Курди-
стан отвергает
существующее
избирательное
законодатель-

ство. Если будет выбрана
система нескольких избира-
тельных районов, Курдистан
должен получить компенсацию
за его потери в виде большего
числа мест в парламенте",
заявил Барзани. 

Французский нефтяной
гигант "Total” заявил, что
обнаружил "значительное"
запасы нефти и газа в
Иракском Курдистане, где
компании принадлежит
35-процентная доля в сов -
местном с "Marathon Oil" и
региональным правитель-
ством проекте разведки.
"Это открытие яв ляется
очень обнадеживающим  и
демонстрирует, что наша
стратегия роста в этом
очень перспективном ре -
гионе находится на правиль-
ном пути", заявил старший
вице-президент "Total", Арно

Брейак. Три испытания, про-
веденных на скважинах, по -
казали уровень добычи меж -

ду 3200 и 3900 баррелями
нефти в день, в то время как
другие попытки установили
наличие газа с уровнем
добычи от 20 до 30 миллио-
нов кубических фу тов в
сутки.

В рамках своего визита в
Курдистан, посол Франции в
Ираке, г-н Денис Гауэр, вместе
с французским генеральным
консулом, г-ном Аленом
Гепраттом, и сопровождающей
его делегацией посетил Депар-
тамент внешних связей Регио-
нального правительства Кур-
дистана (КРГ), чтобы встре-
титься с главой департамента,
министром Фалахом Муста-
фой, для обсуждения полити-
ческих событий, а также путей
укрепления отношений между
Курдистаном и Францией.

Министр Мустафа привет-

ствовал французскую делега-
цию и заявил послу Гауэру о
важности визитов в Курдистан
дипломатов из Багдада. Посол
поблагодарил министра Мус -
тафу за помощь, оказанную
его департаментом в содей-
ствии его поездке, и выразил
удовлетворение посещением
региона. Стороны обсудили
текущую и будущую деятель-
ность французского прави-
тельства в Ираке и последние
политические события в стра-
не, в частности отношения
между Эрбилем и Багдадом. 

Кроме того, они говорили о

законе о выборах, подчеркнув
важность скорейшего достиже-

ния консенсуса, чтобы прове-
сти в 2014 году иракские пар-
ламентские выборы в срок и

без задержек. Что касается
отношений с Курдистаном,

посол Гауер сказал: "Мы наде-
емся и впредь развивать наши
отношения с Курдистаном, и

спланировать визиты на бли-
жайшее будущее".  Они также
обсудили сирийский кризис и
нынешнее бедственное поло-
жение сирийских беженцев в
Курдистане. Министр Мустафа
проинформировал посла о
последних цифрах и влиянии,
которое увеличение числа
беженцев оказывает на Курди-
стан. В заключение он сказал: 

"Мы надеемся, что Фран-
ция, а также международное
сообщество, увеличат свою
поддержку и гуманитарную
помощь этим беженцам, учи-
тывая их насущные потребно-
сти, особенно в связи с быстро
приближающейся зимой".

Региональное правительство Кур-
дистана (КРГ) в четверг заявило о
будущем росте производственных
мощностей своих месторождений
нефти до 400 тыс. баррелей в сутки
благодаря запуску 6 новых полей.

Министр природных ресурсов КРГ,
Ашти Хаврами, сообщил о планах
запустить работу на шести новых неф-
тяных месторождениях региона к
концу года, что позволит увеличить
добычу нефти до 400 тыс. баррелей в
день. Выступая на конференции в

Стамбуле, он заявил, что текущие про-
изводственные мощности региона
составляют около 300 тыс. баррелей в
день, которые поднимутся до 400 000 к
концу декабря. В ближайшие несколь-
ко дней планируется завершить новый
трубопровод, соединяющий Курдистан
с мировыми рынками через террито-
рию Турции,  что укрепит позиции Кур-
дистана в управлении своими нефтя-
ными месторождениями. Создание
этого трубопровода возмутило Багдад,
который также не признает контракты,

заключенные с Курдистаном междуна-
родными энергетическими компания-
ми. Регион остановил транспортировку
нефти через правительственный тру-
бопровод "Киркук-Джейхан" в знак про-
теста против невыплат Багдадом
комиссионных для иностранных ком-
паний в Курдистане. 

Суммарная производственная
мощность Курдистана к 2015 году
должна составить один миллион бар-
релей в сутки, а к 2019 - до двух мил-
лионов баррелей в сутки. kurdistan.ru

Байден и Барзани обсудили политическую ситуацию в Ираке

Президент Барзани:  Курдистан поддерживает  
единый избирательный округ на голосовании в Ираке

"Total" объявил об обнаружении новых
запасов нефти и газа в Курдистане

Президент Барзани: Иракский закон о выборах 
н ес п р а ве д л и в  п о  от н о ш е н и ю  к  к урд а м

Посол Франции посетил Департамент внешних связей КРГ

К концу этого года Курдистан планирует 
производить 400 000 баррелей нефти в сутки
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"Курдский Национальный Конгресс"
Северной Америки (KNC) выполнил
большую работу по созданию важных
контактов между Вашингтоном и кур-
дами всего Ближнего Востока, а
теперь он должен найти новую роль.

Среди прочего, KNC приписывают
поощрение и стимулирование связей
между Соединенными Штатами и
иракскими курдами, что привело к под-
держке США  автономного Курдиста-
на. Сегодня, благодаря, в большой
части KNC, КРГ имеет свой собствен-
ный офис в Вашингтоне. Несколько
лет назад, он (KNC) был более
популярным, потому что это была
единственная организация, представ-
ляющая Курдистан, рассказывает быв-
ший президент KNC, доктор Кирмандж
Гунди, в телефонном интервью
"Rudaw" из Университета штата Тен-
несси, где он преподает. Теперь, курд-
ских лидеров принимают в Белом
Доме, они имеют своих представите-
лей, что уменьшило роль "Курдского
национального Конгресса" в Северной
Америке", говорит он. KNC был создан
после 1988, когда Саддам Хусейн сбро-
сил  отравляющие вещества на курд-
ский город Халабджа. Тогда погибли
5000 курдских гражданских лиц. Это
KNC помог рассказать историю курдов
во многих американских институтах в
надежде продвинуть идею свободного

и единого Курдистана. "В то время у
курдов (в Северной Америке) не было
очень хорошо известных политических

образований. Курдский Национальный
Конгресс Северной Америки сыграл
очень важную роль в привлечении
курдских лидеров в Белый дом", гово-
рит  Гунди. "Люди стали больше знать о
курдах и Курдистане, потому что появи-
лись такие организации, как Курдский
Национальный Конгресс Северной
Америки", говорит Кани Ксулам, дирек-
тор информационной сети американ-
ских курдов. "Я видел некоторых чле-
нов Курдского Национального Конгрес-
са, дающих интервью на националь-
ном телевидении, таком как "Public
Broadcasting Service" (PBS), рассказы-
вающих американцам о курдах и Кур-
дистане". В ходе заседаний между

курдскими и американскими предста-
вителями и лоббирования  учреждений
и средств массовой информации, KNC

открыл многие двери в Соединенных
Штатах и Канаде для курдских поли-
тических партий. Эта работа теперь
может быть закончена. Но нынеш-
ний президент KNC, Лукман Барва-
ри, считает, что организация по-
прежнему играет важную роль.
Очень жаль говорить, что роль и
значение Курдского Национального
Конгресса Северной Америки умень-
шилась в связи с тем, что теперь

есть больше политических игроков,
включая курдское Региональное прави-
тельство, "Партию мира и Демократии"
и т.д.", заявил он "Rudaw”. Барвари
пояснил, что диалог между Вашингто-
ном и Эрбилем выиграл от поддержки
KNC. Он сказал, что, так как KNC
является нейтральной организацией и
ее члены представляют все курдские
регионы Ближнего Востока, он может
использоваться для оказания помощи
в дискуссиях и переговорах. KNC
теперь сосредоточен на расширении
сети курдских сообществ по всем
Соединенным Штатам. Есть много
курдских организаций в США, но с
очень ограниченными контактами или

между ними нет сетевых национальных
связей", говорит Барвари. KNC также
проводит семинары и конференции с
курдскими и другими учеными и поли-
тиками. Ксулам считает, что предстоит
сделать еще очень много работы,
чтобы рассказать американцам о кур-
дах. При упоминании курдов, большин-
ство американцев думают о Саддаме,
а не о Саладине или Талабани.

Несколько, возможно, слышали о
Барзани, Оджалане или Сиване, но
гораздо большее количество остается
в неведении относительно курдов и
Курдистана". Барвари сообщил, что
KNC надеялся провести свою 25-ю
ежегодную конференцию в Курдиста-
не, но на запрос о спонсорстве,
отправленный на адрес премьер-
министра КРГ, Нечирвана Барзани,
пока нет ответа. Для некоммерческого
KNC, чей доход составляют членские
взносы и пожертвования, деньги
являются другой проблемой. Барвари
описал ограниченный бюджет KNC как
"одну из наиболее важных задач".

На фото: Курды Нэшвилля,
штат Теннесси, протестуют про-
тив турецкого вторжения в Ирак-
ский Курдистан, февраль 2008
года. kurdistan.ru

27 октября премьер-министр Кур-
дистана, Нечирван Барзани, принял
участие в торжественном открытии
начала работ по $ 3 миллиардному
проекту "Downtown Erbil".

"Этот проект станет источником
гордости и дохода для тысяч семей",
заявил Барзани на церемонии, органи-
зованной главой компании "Emaar
Properties", Мохамедом Алаббаром.
"Emaar Properties" ведет строитель-
ство проекта и надеется завершить его
в течение пяти лет.

Барзани заявил, что комплекс
"Downtown Erbil” предусматривает
строительство крупнейшего торгового
центра в столице, пятизвездочных
отелей, жилых башен, школ и меди-
цинских учреждений и "является важ-
ной вехой для региона Курдистан".

Он добавил, что разработка озна-
меновала поворот в Курдистане, чья
экономика находится на подъеме и

достигла 12-процентного экономиче-
ского роста в прошлом году.

""Downtown Erbil" станет настоящим
центром для бизнеса и туризма в
Эрбиле", заявил глава компании ауди-
тории гостей, собравшей министров
регионального правительства, ино-
странных дипломатов и бизнесменов.
На церемонии также присутствовал
губернатор Эрбиля, Наузад Хади.

Как заявил г-н Алаббар, стоимость
проекта исчисляется $ 3 млрд. 

Отвечая на вопрос о роскошных
проектах Эрбиля, которые многие
курды называют причиной инфляции и
высокой стоимости жизни в курдской
столице, г-н Алаббар сказал, что в
этом нет ничего нового.

"Покажите мне проект в Лос-Андже-
лесе, Сингапуре или Нью-Йорке, кото-
рые не приводят к тому же результату",
сказал он, добавив, что сотрудниче-
ство с правительством Курдистана

будет гарантировать, что общее воз-
действие развития столицы останется
положительным. Барзани, тем време-

нем, добавил, ссылаясь на исследова-
ние, проведенное ООН и американ-
ской "Rand Corporation", что процент

людей, живущих за чертой бедности, в
Курдистане, сократился с 5% в мае до
3,7 % в настоящее время.

"Нам нужно превратить страну в
новый регион, и добиться этого мы
сможем при поддержке всех курдов,
работающих в команде", сказал Барза-
ни, подчеркнув необходимость моло-
дежных инициатив. "Некоторые счи-
тают, что правительство должно
делать все, но пришло время для вас,
наша дорогая молодежь, потрудиться
для лучшего будущего Курдистана",
сказал он.

Курдистан, который является до -
мом для около пяти миллионов курдов,
небольшого количества христиан и
арабов из других частей Ирака, а в
последнее время, и для 250000 сирий-
ских беженцев, часто называют новым
Дубаем из-за его невероятного эконо-
мического роста. 

Нефтяные компании из США, Рос-
сии и соседней Турции работают над
крупными проектами в разведке, добы-
че и экспорте богатых энергетических
ресурсов региона.

Турция не будет
импортировать энерго-
носители из Ирака без

одобрения федераль-
ного правительства в
Багдаде, заявил
министр энергетики Тур-
ции Танер Йылдыз.

"Турция знает об
озабоченности Ирака и
гарантировала, что не
разрешит каких-либо
поставок нефти без
одобрения федераль-
ного правительства в

Багдаде", - цитирует
Йылдыза агентство
Reuters. По его словам,
Турция не хочет нару-
шать существующие
энергетические согла-
шения с Багдадом. Йыл-
дыз также отметил, что
Турция стремится рас-
ширить энергетическое
сотрудничество с Багда-
дом, в том числе путем
повышения возможно-
стей трубопровода Кир-
кук-Джейхан и строи-
тельства новой ветки.

С 2012 года курдская
автономия Ирака
поставляет небольшое
количество нефти в Тур-
цию по суше в автомо-
бильных цистернах.
Багдад неоднократно
предупреждал, что
сотрудничество Анкары

с иракским Курдистаном
нарушает ее соглаше-
ния с Ираком.

Между тем, в настоя-
щее время завершено
строительство нового
т р у б о п р о в о д а ,
построенного для
поставок нефти из ирак-
ского Курдистана в Тур-
цию, и он проходит
испытания до начала
намеченной на 2014 г.
эксплуатации. Министр
природных ресурсов
иракского Курдистана
Ашти Хаврами заявил
31 октября в Стамбуле,
что автономия планиру-
ет строительство второ-
го нефтепровода в Тур-
цию, который будет про-
ложен параллельно тру-
бопроводу Киркук-
Джейхан.

Депутат "Альянса Курдистана" в пар-
ламенте Ирака, Пирзад Шаабан, потре-
бовал в воскресенье предоставить для
курдов-файли 5 мест в будущем
парламенте страны, что он назвал
соизмеримым с их численностью и
несправедливостью, которой они
подверглись. То, что случилось с
курдами-файли во время предыду-
щего режима, заставляет нас требо-
вать дать им их права, заявил Шаа-
бан на пресс-конференции в парла-
менте. Шаабан призвал "избира-
тельную комиссию предоставить права
курдам-файли, а не повторять те же
ошибки, которые были допущены на
выборах 2010 года, когда от файли тре-
бовали представить официальные доку-
менты, подтверждающие, что они
являются иракцами, хотя все знают, что
диктаторский режим лишил их нацио-
нальности".

Стоит отметить, что президент Кур-
дистана, Масуд Барзани, и премьер-
министр федерального правительства,

Нури аль-Малики, призвали выделить
квоты курдам-файли  соразмерно с чис-
ленностью, и восстановить их права,

особенно после решения парламента о
геноциде файли со стороны режима
Саддама Хусейна. Представители кур-
дов-файли ранее потребовали от поли-
тических блоков узаконить распределе-
ние мест для них в парламенте, включив
это в закон о парламентских выборах,
ожидающий утверждения. Они высоко
оценили поддержку некоторых блоков и
обратились к  другим с просьбой под-
держать их и выделить пять мест в соот-
ветствии с системой квот.

"Курдский Национальный Конгресс" Америки ищет новую роль

В Эрбиле приступили к строительству нового 
$ 3 миллиардного проекта "Downtown Erbil"

Анкара обещает не покупать нефть в 
иракском Курдистане в обход Багдада

Курдский депутат требует предоставить 
5 парламентских мест для курдов-файли
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Нечирван Барзани, премьер-министр Регионального пра-
вительства Иракского Курдистана (КРГ), в четверг прибыл с
официальным визитом в Тур-
цию, чтобы обсудить ряд
вопросов, в частности сирий-
ский кризис.

Барзани, который посетил
Турцию по приглашению
премьер-министра Турции,
Реджепа Тайипа Эрдогана,
сначала встретился с мини-
стром иностранных дел Тур-
ции, Ахметом Давутоглу.

Как сообщает "Todays Zaman", тема сирийского кризиса
доминировала в этих переговорах. Визит Барзани перед
Женевской мирной конференцией, в которой курды также
готовится принять участие, совпал с эскалацией столкнове-
ний между группировками "Аль-Каиды" и бойцами "Партии
Демократического Союза" (PYD) в Сирийском Курдистане.

В последние дни, в результате ожесточенных боев со свя-
занными с "Аль-Каидой" группами "Фронт аль-Нусра" и
"Исламское государство Ирак и Леванта", сирийские курды
отвоевали несколько районов на севере страны. Анкара обес-
покоена последствиями возможного распространения воен-
ных действий на турецкие провинции на ее южной границе.

Представители двух различных сирийских курдских групп
также недавно посетили Турцию. Так Давутоглу встретился с
делегацией сирийского Курдского Национального совета
(KNC), группы, которая согласилась присоединиться к основ-
ной сирийской оппозиции. Турция приветствовала решение
KNC присоединиться к сирийской коалиции, заявив, что этот
шаг укрепит позиции коалиции на Женеве II.Турция также
провела переговоры с лидером PYD, Салехом Муслимом.
Переговоры были провозглашены прорывом в отношениях с
PYD, самой мощный сирийской курдской группой.

Курды протестуют против казней
политических заключенных в Иране

Иранские курды и члены "Партии Свободной жизни Курди-
стана" (Пежак) 30 октября организовали мирную демонстра-
цию перед консульством
Ирана в Эрбиле, проте-
стуя  против недавней
казни трех политических
активистов в Иране.

Курдские иранские
активисты выступили
против смертной казни и
призвали иранские вла-
сти прекратить убийство курдских политических заключен-
ных. 

Как сообщает "Peyamner", исламский режим Ирана казнил
16 балучей и трех курдов в пятницу вечером.

Один из казненных, Хабиболла, был приговорен к смерт-
ной казни по обвинению в действиях против сил государст-
венной безопасности. Он был задержан в Махабаде (запад-
ный Иран) осенью 2009 года и провел 4 года в тюрьмах стра-
ны, где подвергался физическим и психологическим пыткам.

"Amnesty International" и другие организации по правам
человека неоднократно призывали к отмене вынесенного ему
смертного приговора. В настоящее время в Иране более 20
курдских политических заключенных находятся под угрозой
расстрела. kurdistan.ru

В субботу прези-
дент Курдистана Ма суд
Барзани вылетел из
Эрбиля во главе высо-
копоставленной деле-
гации для визитов в
Объединенные Ара бс -
кие Эмираты и Кувейт.
Визиты пройдут по
официальному пригла-
шению глав этих стран
и продлятся несколько

дней, сообщает офис
президента Барзани. В
заявлении не упомяну-
ты вопросы, которые
предполагается рас-
смотреть в ходе визи-
тов, но политические
наблюдатели говорят,
что вполне вероятно,
что они коснутся поли-
тической ситуации в
Ираке и сирийского

кризиса, а также укреп-
ления экономических
отношений между Эр -

билем и Абу-Даби, и
между Эрбилем и Ку -
вейтом.

Министр Фалах Мустафа,
начальник отдела внешних свя-
зей Регионального правитель-
ства Курдистана (КРГ), 29
октября принял министра энер-

гетики и промышленности Бос-
нии и Герцеговины, Эрдала
Трулжа, и сопровождающую
его делегацию. Министр Муста-
фа приветствовал ми нистра
Трулжа, и выразил удовлетво-
рение в связи с интересом,
проявленным Боснией и Герце-
говиной к Курдистану. Он ска-

зал: "Мы надеемся, что вы
нашли ваш визит продуктив-
ным, и я уверен, что этот визит
проложит путь для создания
прочных отношений между Кур-

дистаном и Бос-
нией и Герцего-
виной. "Мы ра -
ды быть здесь,
чтобы посетить
наших друзей, и
увидеть возмож-
ности, которые
здесь доступны. 

Мы наде-
емся на расширение экономи-
ческого сотрудничества, и счи-
таем, что это является основой
для построения прочных отно-
шений", сказал министр Трулж.
Министр Мустафа проинфор-
мировал де ле гацию об эконо-
мических пот реб ностях регио-
на, подчеркнув, что эти потреб-

ности обеспечивают возможно-
сти для международных компа-
ний и, возможно, помогут Бос-
нии и Герцеговине закрепиться
в регионе. Затем он перешел к
обсуждению текущей полити-
ческой ситуации в Курдистане и
Ираке в целом. Он выразил
надежду, что иракские парла-
ментские выборы будут прове-
дены в срок, и вновь подчерк-
нул по зи  цию КРГ, что реальные
изменения могут быть достиг-
нуты только через выборы. Они
также обсудили отношения
Курдистана и его соседей. 

Министр Мустафа про ком -
ментировал прогресс, достиг-
нутый в этих отношениях за
пос ледние несколько лет, упо-
мянув, что доказательством
этого прогресса и открытости
Курдистана для  международ-
ного сооб щества являются 27
дип ломатических предс -
тавительств, работающих в
Эрбиле.

Члены Конгресса США
предупредили президента
США, Барака Обаму, что
премьер-министр Ирака, Нури
аль-Малики, может ввергнуть
свою страну в гражданскую
войну.

Как сообщает "New York
Times", группа членов Конгрес-
са США направила предупреж-
дение президенту, Бараку
Обаме, о беспомощности Ма -
ли  ки, правительство которого
привело к ухудшению ситуации
в этой стране и может втянуть
страну в гражданскую войну.

Нури аль-Малики отправил-
ся с визитом в США, как счи-
тают аналитики, он попросит
Вашингтон предоставить
Ираку новейшие виды оружия
"для борьбы с Аль-Каидой".

Члены Конгресса заявил в

своем письме, что
"поддержка США
Ираку будет продол-
жена, если аль-Мали-
ки согласился на
переговоры с сунни-
тами и курдами, и
поделится с ними
властью.

Со своей стороны,
посол Ирака в Ва шингтоне,
Лукман аль-Файли, сказал, что
проблемы безопасности будут
основной темой обсуждений
Малики во время его пребыва-
ния в США. Он признал, что
США выражают озабоченность
по поводу политической ста-
бильности в Ираке, и что, веро-
ятно, Обама и Малики будут
говорить о маргинализации
суннитской общины. Эта встре-
ча должна состояться в пятни-

цу. Эскалации насилия в
Ираке, взрывы и теракты стали
обыденностью. По крайней
мере 18 человек погибают каж-
дый день. Так, 19 человек были
убиты в среду, в том числе
старший офицер в армии, и
более 40 ранены во время двух
терактов в Тармии и Мосуле. В
прошлом месяце в Ираке
погибли почти 700 человек,
более 5400 человек погибли с
начала года.

Президент Барзани вылетел в Объединенные 
А р а б с к и е  Э м и р а т ы ,  д а л е е  -  К у в е й т

Босния и Герцеговина прокладывают путь
для прочных отношений с Курдистаном

Члены Конгресса США: Малики толкает Ирак в гражданскую войну

Б а р з а н и  и  Д а в у т о г л у  
обсудили ситуацию в Сирии


