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Türkiyə KİV-lərinin məlu matına görə, prezidentin mətbu-
at mərkəzi nin açıqlamasında görə preziden İlham Əliyevin

noyabrın 12-13-də qardaş ölkədə səfərdə olacağı bildirilir.
Publika.az xəbər verir ki, İlham Əliyev prezident Abdullah
Gülün rəsmi dəvəti ilə qardaş ölkəyə səfər edəcək. Tür kiyə
prezidentinin mətbuat mər kəzinin açıq- lamasına görə,
prezident seçkilərində yeni dən qalib gə lən İlham Əliyev
səfər çər çivə sində Türkiyə pre  zidenti Abdullah Gül və baş
nazir Rəcəb Tayyip Ərdoğanla gö rüşlər ke çirə cək. Abdullah
Gülün Azərbaycan dövlət başçısına "Dövlət nişanı" təqdim
edəcəyi də qeyd edili. Səfər çərçivəsində Tür kiyə-
Azərbaycan Yüksək Səviy yəli Strateji Əməkdaşlıq
Şurasının 3-cü toplantısı da reallaşdırılıacaq.

Prezident İlham Əliyev ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrləri İqor
Popovu (Rusiya), Ceyms Uorliki
(ABŞ), Jak Foru (Fransa), həmçinin
ATƏT-in fəaliy yətdə olan sədrinin
xüsusi nümayəndəsi Anji Kaspşiki
qəbul etmişdir.  Görüş də
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qa -
ra bağ münaqişə sinin həlli üzrə
danışıqların hazırkı vəziy yəti və per-
spektivləri ilə bağlı məsə lələr ətrafın-
da fikir mü ba diləsi apa rıl mışdır. 

Azərbaycan Respublikası
dünya ölkələri sırasında milli və
dini tolerantlığı ilə tanınır. Bu çox
müsbət hall olsada, mənfi
tərəfləridə mövcuddur. Bəzi qru-
plar dövlətin tolerantlığından sui-
istifadə edərək şəxsi mənafeləri
üçün çalışır. Bu məsələ ilə
əlaqədər Sizə “Ronahi” Kürd
Mədəniyyət Mərkə zində baş
verən qanun və hüquq pozun-
tusundan , təhqir və mənə atılan
şərdən müraciət edəcəm. Cünki
belə görürəm ki, Ə.Həpo və
F.Paşayevin arxasında duranlar
o qədər güclüdürlər ki, sizin
müdaxiləniz olmadan bizi məhv
edəcəklər. Mən, 2006-cı ildən
“Ronahi” Kürd Mədəniyyət
Mərkəzində katibə vəzifəsində
çalışmaga başladım. Orda
işləməyə razı olmagıma səbə bim
həm əmək kitabçam açılacagı ,
həm də iş yerimin evimin yanında
olması idi. Ronahi KMM-i 15
nəfər idarə heyətindən ibarət idi.
2006-cı ildə sədr olan Kamil
müəllim idarə heyətini toplayaraq
iclas keçirdi və bu iclasda
mərkəzin ofisinin açarları rəsmən
mənə təhvil verildi. Aylıq 75
manat məvacib alırdım. Hələ də
maaşdan mənə borcları var. Bu
yaxınlarda isə əmək müqav-
iləmin olmadıgını anlamışam.
Olsaydı mən tələb edəndə
verərdilər.

Bu ilin əvvəli “Ronahi” KMM
sədri Kamil Həsənov istefa verdi

və F.Paşayev yeni sədr seçildi.
Ümumilli Lider Heydər Əliyev
cənablarının 2000-ci ildə imzal-
adığı QHT-lərə dair qanuna
əsasən əgər sədr istefa verirsə,
təşkilat üzvlərinin ümu mi yığın-
cağı olmalıdır və yeni seçkidə
təşkilatın üzv lərindən biri sədr
olmalıdır. Lakin “Ronahi”nin heç
üzvü belə olmayan F.Paşayev
sədr “seçildi”. F.Paşayev təşkilat-
da öz bildiyi kimi “yenidənqurma”
işləri aparmağa başladı, yəni
“Ronahi” də istənilən tarixə
özbaşına kefi istəyən protokollar
tərtib etmiş və hüquq pozun-
tusuna yol vermişdir. İdarə heyət-
inə öz qohumlarını gətiribki onun
tərəfdaşları olsun. Təşkilata aid
bütün sənədləri, möhürü və
ştampı ofisdən götürərək mənim-
sədi, evində saxlayır. İdarə heyəti
ilə müzakirə etmədən qərarlar
verib möhürdən istifadə edir. Bu
ilin may ayında Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinə təqdim etdiy-
imiz layihəyə əsasən bizim layi-
həyə ayrilan 5000 min manata
yaxın pulu yeyib. 1 aydan çoxdur
ki ondan pulu tələb etməyimizə
baxmayaraq hər dəfə bir bəhanə
gətirir. Eşitdiyimə görə həmən
pulu idarə heyətinin üzvləri olan
Azər və Əhmədlə bölüşüblər.
Əhməd Həpiyev deyir ki, mənim
iştirakım olma saydı siz bu pulu
ala bilməzdiniz, ona görə də
payımı verməliydiniz. Azər isə
keçirilən konsertin bilet və

afişaları üçün pul qoydugu üçün
həmin qoydugu pulu artıqlaması
ilə Nazirlikdən ayrılan puldan
götürdü. Son günlərdə isə məlum
oldu ki , katibə mən oldugum
halda Ə.Həpo öz adını katibə
kimi yazdıraraq dövlətdən ayrılan
pulu çıxarırmış. Bu insanlar
bütün dövlət qurumlarında öz
maxinasiyalarını çox rahatlıqla
edirlər. Sədr müavinlərinin
fəaliyyətində olan nöq san və
F.Paşayevin bu hərə kətlərində
olan qanunsuzluqları müzakirəyə
qoymaq üçün biz dəfələrlə idarə
heyətinə iclasa çagırış smsləri
gəndərsək də Əhməd Həpi yevlə
F.Paşayev dəfələrlə iclasın keçir-
ilməsinə mane olurdular. Avqust
ayının 20-də 16 nəfər idarə heyə-
tinin 8 üzvü iclasda iştirak etmək
üçün mərkəzin ofisinə gəlir. Biz 8
nəfər idarə heyətinin üzvü və 3
nəfər məsul şəxs olan mü -
şahidəçinin iştirakı ilə iclası
keçirdik. İclasdan önce F.Pa -
şayevlə yenidən telefon əlaqəsi
yaradıb onu yenidən dəvət etdik.
Bütün bunları sübüt edə bilmək
üçün kameraya çəkmişik. İclas
Yekununda qərara alınmışdır ki,
F.Paşayev etdiyi qanunsuz əməl-
lərə və saymamazlıgına görə
təşkilat sədri vəzifəsindən , sədr
müavinləri isə nöqsanlarına görə
vəzifələrindən azad edilsin. Bu
bəyənat elə həmin günü internet-
də yayımlandı və F.Paşayev bu
qanunsuzluqlarını gizləyə bilsin

deyə mənə zəng edərək dedi ki :
– “ofisin açarını get Əhməd
Həpoya (idarə heyətinin üzvü)
təhvil ver. Yoxsa yığışırsız orada
qor-qoduqlar, bilmirəm nə işlə
məşqul olursuz”.

Azərbaycan “kişi”si olan
F.Paşayevə bir qadınlar bu cür
danışmağı onun nə cür tərbiyə
yiyəsi olduğunun bariz nümunə-
sidir. Mən F.Paşayevə bildirdim
ki, ofisə cavabdehlik daşıyıram
və açarları ancaq idarə heyətinin
iclasında ofisdə və seyfdə olan
her bir şeyi aktlaşdırdıqdan sonra
təhvil verəcəm. O qərardan
sonra mən ofisi protokol ilə təhvil
verəcəm. F.Paşayevdən yalniz
idarə heyətini çagırmagını xahiş
etdim. Lakin bunu eşidən kimi
F.Paşayev və Ə.Həpo mənə
zəng edib məni hədələməyə və
təhqir etməyə başladılar. Hətta
məni dövlət ilə hədələyirlər və
həbsə göndərə cəklərini deyirlər.
Mənə qarşı tərbiyəsiz sözlər
işlətdilər. Ayın 22-si 16 nəfər
idarə heyətini deyil tani-
madıgımız kişiləri yigib mərkəzin
qapisını ucas tkova iştirakı ilə
qirib qıfılı dəyişdilər. F.Paşayev
necə sədrdir ki, 16 nəfər idarə
heyətini bir araya yigıb bu prob-
lemləri həll edə bilmir. Özünü
kürd ag saqqalı adlandıran ve
respublikada özünü yeganə kürd
agsaqqalı sayan bu yaşlı hege-
mon bu qədərmi arxalıdır ki kim-
səni saymır və qanundan belə
qorxmur, məhkəmənin qərarı,
order və sanksiya ol madan qapı
qıfılı qırır. Normal insan kimi iclas
çagırmaq əvəzinə nəyə görə 70
kişi ilə qapıya hücüm edib qapını
qırıb ofisi zəbt edir?!? Nəyə görə
kürd gənclərini təhqir edib qarşı-
durma yaratmaq istəyir!?! Əgər
vəzifəsinin öhdəsindən gələ
bilmirsə, sadəcə 3-5 nəfərin
qarşısına çıxıb məsələni yola
qoya bilmirsə necə agsaq qaldır!?
Biz bu haqda Nərimanov polis
idarəsinə məlumat verdik. Bil -
dirdik ki, ofisə müxtəlif əşyalar
qoyula bilər və yaxud götürülə
bilər və bizə qarşı şər və böhtən
atıla bilər. Lakin Nərimanov ray-
onu polis işçiləri bu işə qarışmay-
acaqlarını söylə dilər. Belə kobud
hüquq pozuntusunun niyə araş -
dırılmadığı mənə indidə müəm-
malı gəlir.

Biz Ədliyyə Nazirliyinə Ron-
ahi KMM adında olan firma və
şirkətlər barəsində məlumat ver-
mələri barədə sorgu göndərdiy-
imiz gündən F.Paşayev və
Ə.Həpo tərəfindən incidilirik.
Görünür onların bu mövzuda
ciddi problemləri oldugundan bizi
susdurmaga və qorxutmaga
çalışırlar. Bütün tanışlıqlarından
istifadə edib bizi bogmaga
çalışırlar. Ronahi KMM-ni rek-
ertxanaya döndərib bizi məhv
etməyə çalışırlar. Görəsən onlara
belə bir fövqalsəlahiyyəti kim
verib? Niyə dövlətin adından
kürdləri qorxudurlar? Seçki
öncəsi ölkədə olan sabitliyi poz-
mağa niyə çalışırlar? Artıq mənə
o qədər çox zəng edib hədə
qorxu gəliblər ki, ailəm və mən öz
təhlükəsizliyimə əmin deyilik.
Xəstə valideylərim və mən artıq
dözülməz hala gəlmişik. Mən
sizə bildirmək istəyirəm ki, ofisin
qapısı qırılandan sonra orada
olmamışam və orada nə baş
veridiyini bilmirəm. Onlayn
qəzetdən pulu mənimsədiyimi
oxuyuram. Kimsə Ronahi adına
zavod və sirkət açıb pul yeyəcək,
bununla kifayətlənməyib dövləti
belə aldadaraq pul maxi-
nasiyaları edəcək, bəs nəyə görə
buna görə mənim adım şərlən-
məli və ləkələnməlkidir! 

Sizə Azərbaycan respub-
likasının xanımı və Ronahi KMM-
nin idarə heyətinin üzvü kimi
müraciət edərək xahiş edirəm ki,
Ronahi KMM ilə baglı olan bütün
əməliyyatları cox ciddi
araşdırasınız. Əks halda bu şər-
böhtana , təhqir və təzyiqlərə
dözə bilməyəcəm ! Bu
məsələlərə görə insult keçirmiş
atam agır hala düşüb. Özümü
öldürmək dərəcəsinə gəlib çat-
mışam artıq !

09.09.2013 il. Bakı şəh.
Əliyeva Ofelya

Dünən isə belə bir məlumat
aldıq ki, O.Əliyeva baş proku -
rorluq və Korrupsiyaya Qarşı Mü -
barizə idarəsində olub. Amma bir
nəticə əldə edə bil mədiyindən
Prezident Administrasiyasına üz
tutacaq.

Yazıda ittiham olunan KMM-
nin rəsmilərinin də mövqeyini
dərc etməyə hazırıq. 

Avrasiya.net

Avrasiya.net-ə “Ronahi” Kürd Mədəniyyəti Mərkəzinin sabiq işçisi Əliyeva Ofeliya
Məcid qızı tərəfindən prezident başda olmaqla digər rəsmilərə müraciəti daxil olub.
Müraciətdə mərkəzdə baş verənlərdən söhbət açılır. Müraciəti olduğu kimi sizə
təqdim edirik. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə Azər-
baycan Respublikasının Birinci Xanımı Mehriban xanım Əliyevaya
Surəti : Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə
Surəti : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə
Surəti : Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə
Surəti : Azərbaycan Respublikası Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə
Surəti : Azərbaycan Respublikası Vergi Nazirliyinə
Surəti : Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə
Surəti : Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə
Surəti : Azərbaycan Respublikası Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
mübarizə İdarəsinə

Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Bakı şəh. Nərimanov ray. 
Daş karxanası. Ev 142 -də qeydiyyatda olan 

Əliyeva Ofeliya Məcid qızı tərəfindən
M  Ü  R  A  C  İ  Ə  T

Prezident İlham Əli yevin Feys-
buk səhifəsində dövlət bayrağı
günü münasibətilə təbrik mesajı və
fotosessiya paylaşıb.

Mesajda "Bizim bayrağımız
qürur mənbəyimizdir. Bizim bayra -
ğımız canı mızdır, ürəyimizdir. Bu
gün Azərbaycanın hər bir yerində
dövlət bayrağı dalğalanır. Azərbay-

can ərazi bütövlüyünü bərpa
edəndən sonra milli dövlət
bayrağımız bu gün hələ də işğal
altında olan torpaqlarda qaldırıla-
caqdır. Bizim bayrağımız Dağlıq
Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada
dalğalanacaqdır. O günü biz hər
an öz işimizlə yaxınlaşdırmalıyıq
və yaxınlaşdırırıq.

İlham Əliyevin Türkiyəyə 
səfərinin tarixi açıqlanıb

Prezident İlham Əliyev: "Bayrağımız qürur mənbəyimizdir"

Uzun illərdir “Ronahi” KMM-də çalışan katibə rəhbərlikdən niyə şikayət etdi?

İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini və ATƏT-in
fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsini qəbul etmişdir
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Kürdüstan- Kürdüstan
De mok ratik Partiyası, yeni
baş nazir NEÇİRVAN
BARZA NİYE  yeni hoku -
mə tin yaradılması
tapşırığı verilib. KDP-nin
siyasi bürosunun sorum-
lusu Cəfər Əminki qeyd

etdi ki, Partiya yeni
hökumətin yaradılması
qərarını vermişdir. 

Bu məqsədlə baş nazir
bütün siyasi partiya və
təşkilatlarla danışıqlara
apa raraq yeni hökuməti
yaradacaq dır.

İranda son günlərdə bir qrup
kürd siyasi məhbusun edam
edilməsi hansı anlama gəlir? İran
bu edamlarla Tür kiyəyə yaxınlaş-
ma siqnalımı verir? PKK terror
təşkilatının İran qolu PJAK, solçu
“Komala” təşkilatının liderləri və
ekspertlər BBC-yə söhbətində bu
suallara cavab verib.

İranda daha mülayim olduğu
deyilən yeni przident Həsən
Ruhaninin rəhbərliyə gəlməsinə
baxmayaraq edam cəzalarının
son aylarda artdığı və keçən iki
həftə ərzində ən azı üç kürd
siyasi məhkumun edam edildiyi
bildirilir. BMT-nin insan haqları
üzrə İrandakı xüsusi məruzəçisi
Əhməd Şahed oktyabr ayının
sonunda verdiyi açıqlamada
Ruhaninin hakimiyyətə
gəlməsindən sonra ölkədə ən az
82 adamın edam edildiyini
söyləyib.

“İran Türkiyəyə mesaj verir”
Hacı Əhmədi hesab edir ki,

İran Türkiyəyə mesaj verir. BBC-
nin suallarını cavablayan PJAK
lideri “İran kürd siyasi məhkumları
edam edərək 2011-ci ildən
qüvvədə olan atəşkəsi tapdalayır
və son edamlarla Türkiyəyə
yaxınlaşma mesajı verir”, -
söyləyib.

Hacı Əhmədiyə görə

edamların iki səbəbi var: "Birin-
cisi, İran Türkiyəyə bir mesaj
göndərmək və heç də yaxşı
olmayan əlaqələri yaxşılaşdırmaq

istəyir. Son günlər, yəni edamlar-
dan sonra İran və Türkiyə arasın-
da reallaşan görüşlər bunun
işarəsidir. Nə vaxt İran rəsmiləri
Türkiyəyə getmək istəsələr,
ondan əvvəl mütləq İran
kürdlərinə təzyiq artır, edamlar
reallaşdırılır. Çünki, əslində İran
Türkiyəyə bunu demək istəyir: Biz
də sizin kimi kürd məsələsində
ciddiyik. İran Türkiyəyə öz cid-
diliyini göstərmək istəyir. İkinci
səbəb isə İran xalqını qorxutmaq
və susdurmaqdır”.

PJAK lideri həm də İranın
Türkiyənin PKK lideri Abdullah
Öcalanla görüşlərindən narahat
olduğunu və bunu pozmaq
istədiyini söyləyir. “Əslində
kürdlərin yaşadığı dörd ayrı
ölkədə nə vaxt kürdlərlə əlaqədar

müsbət istiqamətdə inkişaf olsa,
İran bunu pozmağa cəhd edir.
Çünki İran bilir ki, müsbət
inkişaflar davam etsə, özü də bu
istiqamətdə addımlar atmağa
məcbur olacaq”.

“Komala” lideri Abdullah
Mohtadi “İranın kürdlərlə əlaqə-
dar heç bir zaman müsbət bir
siyasəti olmayıb. Amma son üç
ayda kürdlərə qarşı daha çox
sərtlik və təzyiq görmək
mümkündür”,- deyir.

Mohtadi də hesab edir ki, bu
vəziyyətin iki səbəbi ola bilər:“Bir-
incisi, İran rəhbərliyi xalqa Qərblə
əlaqələrinin yumşalmasının səhv
anlaşılmaması mesajı verir. İran
rejimi İranlı kürdlərin və digər
xalqların gözünü qorxutdu, çünki
Qərblə müzakirələr aparır. Tehran
Qərblə uzlaşmada gös tərdiyi
yumşaqlığı İran xalqlarına göstər-
mək istəmir. İnsanlara , “bu
yumşalma sizin üçün deyil, Qərb
üçündür” mesajı vermək istəyir-
lər. Çünki, insanların bu hökumət-
dən, bu rejimdən razı ol madığını
bilirlər. Ölkənin siyasi şərtlərinin
və siyasi mühitin boşalmasını
istəmirlər. İkinci səbəb isə odur ki,
mü hafizəkarlar Ruhaninin İran
xalqına verdiyi mesajların həyata
keçirilməsini istəmirlər”.

“Cavabsız qalmayacaq”
2011-cidə əldə olunan

atəşkəs razılaşmasının müd-
dəalarından birinin də edamlarla

əlaqədar olduğunu
söyləyən Əhmədiyə
görə İran razılaşmanı
pozub: "İki ildir ki, əldə
olunan razılaşmaya de -
mək olar ki, hər iki tərəf
əməl edir. Bəzən kiçik
qarşıdurmalar oldu,
amma iki tərəf də həmin qarşıdur-
maların da vam etmə sinin
qarşısını aldı. 

Atəşkəs razılaşmasında yer
alan müddəalardan biri də İran-
dakı siyasi kürd məhbusların
edam edilməməsidir. Bu isə o
anlama gəlir ki, atəşkəs İran tərə -
findən pozulub. Hər çənd PJAK
buna cavab verdi. İranın şimal-
qərbindəki Urmiya şəhəri yaxın-
lığında bir qarşıdurma oldu və
Keçikçilər Korpusunun beş hər-
bçisi öldürüldü”. Əhmədiyə görə
edamlar davam edərsə,
atəşkəsin nə özləri, nə də İran
üçün bir mənası qalacaq. PJAK
lideri kürdlərə qarşı edilən hücum
və təzyiqlərın cavabsız qalmaya-
cağına İranın da əmin oldu ğunu
deyib.

İrana görə isə “terrorçuların
cəzalandırılması”dır

İran kürd məhkumlarının
edamları ilə əlaqədar rəsmi bir
açıqlama verməyib. Həbsxanalar-
dakı kürd siyasətçiləri milli təh-
lükəsizliyə qarşı çıxma və ter-
rorçu təşkilatlara üzvü olmasına
görə ittiham olunur. İran başda

PJAK olmaqla, müxtəlif kürd
siyasi qrupları terror təşkilatı
olaraq xarakterizə edir və onları
milli təhlükəsizliyə təhdid olaraq
görür.

İran hökuməti daha əvvəllər
“PJAK və digər terrorçu qrupların
Qərb tərəfindən dəstəklənildiyini”
iddia etmişdi.

Edamlar Ruhaninin deyil,
mühafizəkar qanadın işidirmi?

Bəzi ekspertlərə görə,
edamların arxasında dövlət
içindəki “sərt siyasəti müdafiə
edən seqmentlərin” olması
mümkündür. 

Kürd jurnalist Saman Ra -
solpur iranlı kürd lərin son seçk-
ilərdə H.Ru haniyə böyük dəstək
verdiyinə diqqət çəkərək “Son
seçkilərdə Ruhani kürdlərdən
yüksək səs aldı. O, əvvəlki
siyasətlərdən tamamilə fərqli bir
siyasət sözünü vermişdi”, - deyir. 

Rasolpura görə, bəziləri
edamların arxasında müha fizəkar
qanadın olmasını hesab etsə də,
bəziləri isə edamlara mane
olmadığı üçün Ruhanini
günahlandırır.

ictimaipalatka.com

İraq Kürdüstanı və Türkiyə
arasında milyardlarla dollarlıq
qaz və neft kəmərlərinə dair
sövdələşmə yekun mərhələs-
inə qədəm qoyub. Bu kəmərlər
İraqın yarımmuxtar əyalətində-
ki zəngin karbohidrogen
sərvətlərini dünya bazarına
çıxarmalıdır. Publika.Az –ın
BBC-nin Azərbaycan xidmətinə
istinadən verdiyi məlumata
görə, “Röyters” agentliyi
icmalında sözügedən layi-
hələrdə Azərbaycan kəmər-
lərinin də rol oynaya biləcəyini
qeyd edib.

Ekspertlər bildiriblər
ki, Yaxın Şərq regio-
nunda böyük geosiyasi
dəyişikliyə səbəb ola
biləcək bu kəmərlər
İraq Kürdüstanına
gündə 2 milyon barrel
nefti dünya bazarına
çıxarmaq və ildə 10 mil-
yard kubmetr qazı isə
Türkiyəyə nəql etmək imkanı
verəcək. Türkiyə həmçinin
Azərbaycan və İrandan da təbii
qaz alır. Ekspertlər qeyd edirlər
ki, Şimali İraqdan çəkilməsi
planlaşdırılan milyardlarla dol-
larlıq qaz kəməri Türkiyənin
ildə 10 milyard kubmetr qaz
idxal etməsinə imkan yarada-
caq. Bu qaz hazırkı satıcılar-
dan gələn qazdan xeyli ucuz
olacaq.

Belə olduğu halda ucuz
İraq qazı Azərbaycandan və

İrandan alınan qazın
qiymətlərinə təsir edə bilərmi?

“Turan Enerji” məcmüəsinin
redaktoru İlham Şaban BBC
Azərbaycancaya bildirib ki,
İraqın şimalinda qaz infrastruk-
turu yoxdur. “Belə bir struktru-
run yaradılmasına nəhəng
məbləğlər xərclənəcək və qaz
real olaraq bazara yalnız 2016-
ci idə çıxacaq”, - ekspert
bildrib. Ekspertin fikrincə,
Şimali İraqdan nəql olunacaq
qazın miqdarı ildə 10 milyard
kubmetr yox, bunun yarısı

qədər daha inandırıcı görünür.
Türkiyə və Şimali İraq mux-

tariyyəti arasında qaz sazişı bu
ilin dekabrında imzalana bilər,
lakin kəmərin tikintisi 2017-ci
ilədək davam edəcək. Xəbər
verilir ki, Türkiyəyə ilk qazı
İngiltərə-Türkiyə Genel Enerji
şirkəti İraqdakı Miran və Bina
Bavi yataqlarından nəql
edəcək. Bu şirkətin rəhbəri BP-
nin keçmiş icraçı direktoru Toni
Hayvarddır.

Türkiyə hökumətinə bağlı

mənbə bildirib ki, qazın Avropa
bazarlarına Azərbaycanın
nəzarət etdiyi Transanadolu
kəmərinə bağlanmaqla çıxarıl-
ması variantlardan biridir.

Bağdadın narahatlığı
“Röyters” yazır ki,

danışıqlar prosesinə yaxın
mənbələrdən gələn məlumata
əsasən ötən həftə Kürd
Regional hökumətinmin
başçısı Nechirvan Barzaninin
İstranbula səfəri zamanı qaz
və neft boru kəmərlərinin
marşrutları və təməl texniki

hazırlıqları barədə razılaş-
ma əldə olunub.

Lakin Türkiyənin bu
addımları rəsmi Bağdadı
hiddətləndirib. Mərkəzi İraq
hökuməti bu qənaətdədir
ki, ölkənin neft və qaz
sərvətləri barədə qərarlar
yalnız paytaxtda qəbul
edilə bilər. İraq bu
narazılığını Vaşinqtona da

bildirib. Ölkə Konstitusiyasına
görə, İraq Kürdüstanı regio-
nunun karbohidrogen sərvət -
lərindəki payı 17 faizdən çox
ola bilməz. Kürdlər isə bildirirlər
ki, onların regional hökumətinin
enerji siyasətindən bütün İraq
xeyir görəcək, lakin Bağdad
kürdlərin sonunda müstəqillik
əldə edəcəklərindən narahat-
dır.

Ağır neft üçün kəmər
İraq Kürdüstanı özünün

enerji sənayesi infrastruktu-

runu inkişaf etdirmək üçün
Amerikanın neft-qaz
nəhəngləri “ExxonMobil”,
“Chevron” və “Total” şirkətləri
ilə bir sıra sazişlər
imzalayıb.Ankara öz
növbəsində, dövlət Türkiyə
Enerji Şirkəti (TEC) yaradıb və
onun kürd muxtariyyəti ilə
münasibətlərində əsas rolu
“Exxon” şirkəti oynayacaq.

Kürdüstan regional
hökuməti tərəfindən dəstək-
lənən ilk neft kəməri demək
olar, hazırdır və o artıq mövcud
olan Türkiyə-İraq kəmərinə
bağlanacaq. 

Bu kəmərlə neftin nəqli
artıq dekabr ayında baş -
lanacaq. Kərkükdən Türkiyənin
Aralıq dənizindəki Ceyhan
limanına gedən kəmər hazırda
gündə 1,6 milyon barrel neft
nəql etmək gücünə malikdir və
hesablamalara görə əlavə
olaraq gündə 700 min barrel
Şimali İraq neftini də götürə
bilər. “Röyters” agentliyinin
icmalında deyilir ki, İraq
Kürdüstanında yeni yataqların
inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar
ikinci kəmərə ehtiyac yarana
bilər. Ekspertlər bildirirlər ki,
ikinci kəmər əsasən “Taq-Taq”
və “Touke” yataqlarından gələn
daha ağır nefti nəql etmək
üçün nəzərdə tutulur. 

Onun daha yüngül neftlə
qarışdırılması keyfiyyəti aşağı
sala bilərdi.                         Ömər

KÜRDÜSTANIN BAŞ NAZİRİ NEÇİRVAN İDRİS 
BARZANİ YENİ HOKUMETİ TƏŞKİL EDİR

İrandakı son edamlar kimə mesajdır?
A n k a r a y a ,  R u h a n i y ə ,  y o x s a  x a l q a ?

Türkiyə-Şimali İraq enerji razılaşmaları Azərbaycana təsir edəcəkmi?

Sırrı Sürəya Öndər yeni ya -
rat dığı partiya nüma yəndələri
ilə birlikdə İmralıya getdilər

Sirri Sürəya Öndər yeni yaratdığı partiya
nümayəndələri ilə birlikdə İmralıya getdilər

Pərvin Buldan, İd ris
Balukən və Sırı Sü -
rəya Öndər İm ralı ya
getdilər.  Ön dər ilk də -
fə dir ki, HDP- ilə  PKK-
a li deri Abdulla Öca -
lanin görüşünə gedir.

Ərdoğana görə,  Türkiyədə 
yaşa yan ermənilərin hüquqlarını 
qorumaq dövlətin borcudur

Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan
ölkədə yaşayan müsəlmanlar kimi ermənilərin də
hü quq larının qorunma -
sının dövlətin borcu
oldu ğunu bildirib.
"Trend"in məlumatına
görə, bu barədə
Türkiyənin "Mil liyyət"
qəzeti məlu mat ve rib.
Ərdoğanın sözlə rinə görə, ölkədə yaşayan
ermənilər digər vətəndaşlar kimi vergi verir və onlar
üçün ibadət yerlərinin açılması normal haldır.

PKK-nın 3 şərti var
“Sülh prosesi öldü, amma biz ona yenidən

can vermək istəyirik. Təəssüf ki, Türkiyə prob-
lemin həlli üçün etdiyimiz bütün təkliflərə xeyr
deyir”. Publika.Az –ın Türkiyə mətbuatına isti-
nadən verdiyi məlumata görə, bu sözləri terror
təşkilatı PKK-nın Kandildəki lideri Cəmil Bayık
İsveç mediasına açıqlamasında söyləyib. O,
PKK-nın razılaşmanın müddəalarını yerinə
yetirmədiyi və PKK silahlılarının yalnız 20
faizinin Türkiyədən çəkildiyi ilə bağlı səslənən
iddialarının gerçəkliyi əks etdirmədiyini bildirib.
O, PKK-lıların əksəriyyətinin Türkiyəni tərk
etdiyini vurğulayıb. C.Bayık müzakirələrin ciddi
bir şəkildə yenidən başlanması üçün üç şərtin
yerinə yetirilməsinin vacib olduğunu deyib:

"Birinci növbədə Öcalanın vəziyyəti həllini
tapmalıdır. O, uzun illərdir ki, vəkilləri ilə görüşə
bilmir. İkinci, kürdlərin haqlarını zəmanət altına
alacaq bir Konstitusiya lazımlıdır. Üçüncü, ter-
rorla mübarizə qanunu ləğv olunmalıdır”. Jur-
nalistin bu şərtlərin bir ultimatum olub-olmadığı
sualını isə PKK lideri “Biz prosesin sonu üçün
konkret bir tarix təyin etmədik. Amma hökumət
problemi süründürməməlidir. Türkiyə hələ də
kürdlərin bir xalq olduğunu qəbul etmir. Türkiyə
bizə öz dilimizdə danışmağımızı qadağan
etdi”,- şəklində cavab verib. Ankaranın prob-
lemin həllində istəkli olmadığını ifadə edən
C.Bayık qeyd edib ki, PKK silahlılarının çək-
ildiyi bölgələrə türk əsgərləri yerləşdirilib və
nümayişlər hələ də zorakılıqla yatırılır.
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X əsrin 70-ci illərində Azər-
baycanın quzeyində Şəddadi
kürd dovləti meydana gəldi.
Şəddadilər, əvvəllər Salarilər
dövlətinin tərkibində olan Dəbil
(Dvin) yörələrində yaşayırdılar.
Salarilər dövlətinin  zəi-
fləməsindən istifadə edən Məhəm-
məd ibn Şəddad 951-ci ildə Dəbili
ələ keçirlb müstəqil Dəbil (Dvin)
əmirliyini yaratmışdı. Soykökünə
görə kürd olan Мəhəmməd ibn
Şəddad və onun varislərinin idarə
etdiyi bu Azərbaycan əmirliyi tar-
ixdə Şəddadi kürd dövləti adı ilə
tanınır. Sonralar Şəddadilər
Salarilər dövlətinin zəifləməsindən
istifadə edib 971-ci ildə Gəncəni
ələ keçirdilər və Azərbaycan Şəd-
dadilər dövlətinin əsasını qoydu-
lar. Çox keçmədən Şəddadilər
Gəncə ətrafında olan Bərdə,
Şəmkir və b. torqlarda möhkəm-
ləndilər. Ermənistanın şərq
hissəsini ələ keçirdilər.

Fəzl ibn Məhəmmədin (985-
1030) hakimiyyəti dövründə Şəd-
dadilər dövləti qüvvətləndi.O ,
Gəncə ətrafındakı bütün xırda
mülkləri aradan qaldırıb mərkəzi
hakimiyyəti gücləndirdi, Şəd-
dadilərin ata-baba mülkləri olan
Dəbili də öz dövlətinə birləşdirdi.
Erməni hakimi Şəddadilər dövlət-
inə bac verməyə məcbur oldu.
Bundan başqa Fəzl ibn Məhəm-
məd gürcülər və xəzərlərə qarşı
uğurlu savaş apardı. Onun hakim-
lyyəti illərində hərbi məqsədlə
Araz çayı üzərində salınan beş
Xudafərin körpüsü  (1027) Azər-
baycanın quzey və Güney böl-
gələri arasında iqtisadi və mədəni
əlaqələrin genişlənməsində
mühüm rol oynadı.Fəzl ibn
Məhəmmədin hakimiyyəti illərində
Şəddadilərlə Şivanşahlar arasında
da sıx əlaqə yaramışdı. Hər iki
sülalə arasında qohumluq münasi-
bətləri vardı. Şəddadilər digər
Azərbaycan hakimləri ilə Güneydə
hökmdarlıq edən Rəvvadilərlə və
Tiflis əmiri Əbülfəzl Cəfər ibn Əli
ilə də dostluq münasibətləri
saxlayırdılar. XI əsrin 30-cu
illərində Arazdan quzeydəki Azər-
baycan torpaqlarında yeni-yeni
Oğuz boylarının məskən salması
Şəddadilərin hərbi qüdrətini daha
da artırdı.Dəbili ələ keçirməyə
çalışan Bizans-erməni qoşunları-
na ağır zərbə vuruldu (1037).
Bizans və Gürcüstanın birləşmiş
qüvvələrinin Tiflis müsəlman əmir-
liyini aradan qaldırmaq cəhdi də
baş tutmadı (1038). Şəddadilər
dövləti Əbu-I-Əsvar Şavurun
(1049-1067) dövründə Gürcüstan-
la və onun müttəfiqi olan Şir-
vanşahlar dövləti ilə müharibələr
apardı. Şəddadilər dövlətinin
qüvvətlənməsindən qorxuya
düşən və bu zaman Cəfərilər
sülaləsinin idarə etdiyi Tiflis əmir-
liyini tutmağa çalışan gürcü çarı IV
Baqrat alanlarla ittifaq bağladı,
1062-ci ildə alanların Dəryal keçi-
dini aşıb Gürcüstan vasitəsilə
Azərbaycana hücum etməsinə
şərait yaratdı. Bu zaman Şavur
Gəncənin yadellilərə qarşı
müdafiəsini möhkəmləndirdi. Bu
məqsədlə onun ətrafına hasar və
xəndəklər çəkdirdi, şəhərə
möhkəm qala qapıları düzəltdirdi
(1063). Şəddadilər bu zaman
Dəbili əldən verməmək, habelə
onlardan asılı olan Ani əmirliyini
müdafiə etmək üçün ermənilərə və
onlara kömək edən Bizans

imperiyasına qarşı da uğurla
mübarizə apardılar. Kiçik Asiyanın
şərqində Bizansa qarşı vuruşan
Şəddadi qoşunlarının vurucu
qüvvəsi oğuz türkləri idi. Bu
mübarizədə Şəddadilərin daha
qüdrətli müttəfiqi sonralar Səlcuq
türkləri oldu.
Rəvvadilər dövləti 
( 981 – 1054 )

Salarilər hakimiyyətinin zəi-
flədiyi dövrdə qüvvətlənən Təbriz,
Marağa və Əhər hakimi Əbülhica
981-ci ildə axırıncı salari hökmdarı
İbrahim ibn Mərzbanı (962-981)
taxtdan salıb Rəvvadilər dövlətinin
əsasını qoydu.Bu sülalənin
soykökü qədim ərəb nəsillərindən

birinə bşçılıq edirdi.
Azərbaycan XI-XIII əsrlərdə.
Feodal dövlətlərin yaranması

Əsarət altına alınmış xalqların
azadlıq mübarizəsi, daxili çək-
işmələr, iri feodalların mərkəzi
hakimiyyətə tabe olmaması
Xilafəti zəiflətdi və onun ərazisində
müstəqil dövlətlərin yaranmasına
gətirib çıxartdı.İlk əvvəllər
imperiyanın ucqarlarında, o cüm-
lədən Azərbaycanda kiçik
dövlətlər-əmirlərliklər yarandı
(Bərdə, Qəbələ, Şəki və s.).IX
əsrin ikinci yarısından başlayaraq
Azərbaycan ərazisində Şirvanşah
Məzyədilər, Sacilər, Salarilər, Şəd-
dadilər, Rəvvadilər dövlətləri mey-
dana çıxdı.Onlar ərəb əsarətindən
qurtarmağa cəhd edirdilər, buna
görə onların yaranması müsbət
hal idi.Lakin ölkənin xırda feodal
dövlətlərinə parçalanması xarici
düşmənlərdən qorunmağı çətin-
ləşdirirdi.

Şirvanşah Məzyədilər
dövləti(861-1027)xilafətinin dağıl-
ması gedişində yaranan müstəqil
dövlətlərdən biri də Şirvanşahlar
dövləti idi. Şirvan əvvəllər Azər-
baycanın şimalında kiçik bir vilayət
idi. Dərbənddən Kür çayına doğru
Xəzər dənizi sahillərindəki Azər-
baycan torpaqlarını əhatə edirdi.
Həmin vilayətin mərkəzi Xəzər
sahilində - Şamaxı-Dərbənd
ticarət yolunun üstündə yerləşən
Şirvan şəhəri idi. Bu dövləti
Məzyədilər sülaləsi idarə edirdi.
Şirvanşah Məzyədilər sülaləsi
tarix ədəbiyyatında bəzən Şey-
banilər və ya Yezidilər sülaləsi də
adlanır.Məzyədilər kökcə Rəbiə
adlı ərəb tayfasından idilər. Hələ
xəlifə Osmanın (644-656) zama -
nında Aranı işğal edən Salman ibn
Rəbiə bu tayfanın nümayəndəsi
idi. Rəbiə tayfasının Şeybanilər
nəslindən olan Məzyədilər Azər-
baycanda hələ o zamandan yer-

ləşməyə başlamış dılar. Məzyə -
dilərin görkəmli nümayəndəsi olan
Yezid ibn Məzyəd, xəlifə Harun ər-
Rəşid zamanı Cənubi Qafqaz
vilayətlərinin, o cümlədən Şirvanın
hakimi idi. Yezid ibn Məzyəd
ərəblərin Azərbaycanda möhkəm-
lənməsində mühüm rol oynamış,
bu yerlərdə gedən döyüşlərdə
görkəmli bir sərkərdə kimi ad
çıxarmışdı. O, Azərbaycanda
Xilafətə dayaq yaratmaq
məqsədilə buraya Rəbiə tayfasın-
dan, həmçinin Misirdən və
Suriyadan çoxlu ərəb köçür-
müşdü. Ərəblər, əsasən, Aran, Şir-
van və Dərbənddə yurd
salmışdılar. Yezid ibn Məzyədin

özü də burada çoxlu torpaq mülk-
ləri ələ keçirmişdi.Məzyədilər ilk
dəfə Aranda paytaxtı Bərdə olan
yarımmüstəqil əmirlik yarat-
mışdılar. O zaman Bərdə bütün
Cənubi Qafqazda ərəb idarəçili -
yinin mərkəzi idi. Yezid ibn
Məzyədin iqamətgahı da Bərdədə
idi. Bütün bu torpaqları o, Şirvan
valisi kimi idarə edirdi. Ömrünün
sonunadək Azərbaycanda yaşa -
yan Yezid ibn Məzyəd 801-ci ildə
Bərdədə ölmüş və burada da dəfn
olunmuşdu. Yezid ibn Məzyədin
ölümündən sonra onun oğulları
Əsəd, Xalid və Məhəmməd
Cənubi Qafqaz valisi təyin
edildilər. 
859-cu ildə Məhəmməd ibn Yezi
Gəncəni bərpa etdirib öz iqamət-
gahını bura köçürdü. Məzyə dilərin
müstəqilliyi artdı, onlar Azərbay-
canda daha da möhkəmləndilər.
861-ci ildə Məzyədilər sülaləsin -
dən olan Heysam ibn Xalid Şirvanı
müstəqil elan edərək "Şirvanşah"
titulunu götürdü. 917-ci ildə qonşu
Lahicanşahlıq Şirvanşahlar
dövlətinə birləşdirildi. Bununla
bağlı olaraq Şirvanşah Əbu Tahir
(917-948) 918-ci ildə hərbi-strateji
baxımdan çox əlverişli mövqedə
yerləşən qədim Şamaxını bərpa
etdirib paytaxtı Xəzər sahilindəki
Şirvan şəhərindən bura köçürdü.
Bundan sonra Şirvanşahlar dövlə-
tinin paytaxtı Yezidiyə adlanmağa
başladı. Şirvanşahlar dövlətinin
müstəqilliyi daha da artdı, ərazisi
genişləndi.Şirvanşahın qoşunları
Qəbələ (981-982), Bərdə (982) və
Şabranı (983) ələ keçirdi. IX əsrdə
azadlıq müharibələrinin genişlən-
məsi səbəbindən Xilafət getdikcə
zəiflədi.Abbasilər imperiyasının
dağılması gedişində Azərbaycan-
da bir sıra müstəqil feodal
dövlətləri meydana gəldi.   Belə bir
şəraitdə xilafətin işğal etdiyi
ölkələrdə yerli hökmdarlıqlar

əmələ gəldi və onlar xilafətə tabe
olmaqdan boyun qaçırdılar.

Babək üsyanı yatirildiqdan
sonra, IX-XI əsrlərdə Azərbaycan-
da yaranmaqda olan feodal
dövlətləri ərəblərin hakimiy yətin -
dən imtina edir. Belə dövlətlər
sayca çox idilər . Onlardan daha
nüfuzluları Şirvanşahlar, Şed-
dadilər, Sacilər, Salarilər və Rəv-
vadilər idi.
Şirvanşahlar dövləti

Şirvanşahlar dövlətinin quru-
cusu Məzyədilər sülaləsi hesab
olunur. Ərəb mənşəli Məzyədilər
Rəbiə tayfasının Şeybanilər nəs-
linə mənsub idilər. Məzyədilər
sülaləsinin görkəmli nümayəndəsi
Yezid İbn Məzyəd Abbasilər
dövründə Cənubi Qafqazın vı Şir-
vanın hakimi olmuşdu. Abbasilər
xilafətinin zəifləməsindən istifadə
edən Yezid İbn Məzyəd paytaxtı
Bərdə olan yarımmüstəqil əmirlik
qurdu. O, Aran, Şirvan, Dərbənd
və Ermənistan ərazilərinin də
idarə edilməsini də öz əlinə aldı.
Yezid İbn Məzyədin varisləri
dövründə Məzyədilər öz müstəqil-
liklərini daha da qüvvətləndirirlər.
801 – ci ildə Yezid ibn Məzyədin
ölümündən sonra varisləri Xalid,
Məhəmməd və Əsəd Cənubi
Qafqazın hakiminə çevrildilər.
Məzyədilər sülaləsinə mənsub
Məhəmməd ibn Məzyəd;

859 – cu ildə Gəncəni bərpa
edərək Məzyədilərin mərkəzini
bura köçürdü.

Məzyədilərin müstəqilliyini
artırdı.

Məzyədilərin Azərbaycanda
daha da möhkəmlənməsinə şərait
yaratdı.

Heysam ibn Xalidin dövründə
Məzyədilər daha damüstəqil-
ləşdilər. O, 861 – ci ildə şirvanşşah
titulunu qəbul edərək Şirvanın
mmüstəqilliyini elan etdi.

Səlcuq türklərinin hakimiyyəti
dövründə də Azərbaycanın
dövlətçilik ənənələri aradan qalx-
madı. Azərbaycanın quzeyində
Şirvanşahlar dövləti yenidən
dirçəlirdi. Şirvanşah I Fəriburz
(1063-1096) səlcuq sultanlarına
tabe olsa da, Şirvanşahların
hakimiyyətinə tamamilə son qoyul-
mamışdı. Böyük Səlcuq hökmdarı
Məlikşahın hakimiyyətinin sonuna
yaxın Şirvan-şahlar yenidən
qüvvətlənməyə başla mış dılar. Bu
zaman I Fəriburz, daha sonra isə
onun oğulları II Mənuçöhr və I
Afridun ölkəni müstəqil idarə
edirdilər. Səlcuq türklərinə qarşı
mübarizədə gürcü çarları Şir-
vanşahlara yaxınlaşmağa çalışır -
dılar. Gürcü çarı Qurucu IV David
(1089-1125) bu məqsədlə qızı
Tamarı Şirvanşah I Afridunun oğlu
III Mənuçöhrə vermişdi (1111). Şir-
vanşahlarla qohumluğun digər bir
səbəbi də gürcü taqavorlarının
Azərbaycanın qərb torpaqlarını
ələ keçirmək istəyi ilə bağlı idi.
Geniş xarici siyasət planlarına
malik olan gürcü çarı başqa bir
qızını Bizans imperatoru Aleksey
Komninin oğluna ərə vermişdi. Çar
Davidin özü isə Səlcuqlara qarşı
güclü müttəfiq qazanmaq
məqsədilə Qıpçaq türklərinin hök-
mdarı Atrakın qızına evlənmişdi.
O, səlcuq türklərinə qarşı qoymaq
üçün Qafqazın şimalında Gürcüs-
tana 45 min ailə və ya 225 min
Qıpçaq türk döyüşçüsü köçür-
müşdü. 

Araşdırdı: Tahir Süleyman

ŞƏDDADİ KÜRD DÖVLƏTİ

Şeddadî
DEWLETEKE

KURDÎYE 
Şeddadî navê dewleteke kur-

dan e ku di sala 951'ê (340´ê
hicrî) de ji aliyê Şeddadiyan ve li
herêma Erana bakurê Azerbey-
canê (Başûrê Qafqasyayê)
hatiye damezrandin. Vê dewleta
Kurdan heta sala 1164'an xwe
ser piyan girt. Bajarê Anî (li
Qersê/Tirkiye), Tiflîs (Gurcistan),
Demirqapî, Qerebax, Nexcîvan,
Gence (li Azerbeycanê ye),
Duwîn (li Ermenistanê ye)

Dewleta Şeddadiyan, di sala
951´ê miladî da bi deste
Muhemmedê kurê Şedadê li
(Başurê Qafkasya) hatiya
sazkirin. Ev dewlet, yek ji wan
dewlaten Kurda yên ku di dema
islamiyete da hatine sazkirin. Bi
rasti ev dewleta kurdî, gelek xurt
û temen (umir) direj buyê.
Sinoren wê pir fireh bûye, hemu
bi vê dewletê ve girêdayi bûne.
Di wê demeda li başur ji,
hukumeta Merwaniyan, li rojhilat
hukumeta Hesnevî hebûye. Ev
devlet ji aliye cardeh hukum-
daren Şedadi ve hatiye
idarekirin. le belê bi erişa
Melîkşah hukumdare Selçuqi li
ser wê herême di sala 1075´an
da dawî lê hatiye.

Piştî dîlketina Salar Marzû -
ban Mihemedê keyayê Musa -
firogullari di sala 948'an de
Mihemed Şeddad Qartû (Mi -
hemedê Kurê Şeddad jî tê gotin)
cîhe wî girt. Mihemed Şeddad
Qartû pêşî tenê keyayê Debîlê
bû, lê di 951'ê de li tevahiya Azer-
beycanê bû desthilat. Herçend tê
gotin ku dewleta Şeddadiyan di
sala 1164'an de hilweşiyaye jî em
ji kîtabeyeke ku Key-Siltanê Şed-
dadî li Aniyê daye nivîsandin
dizanin ku wî heta 1198'an
desthilatdariya xwe meşandiye.
Li gor hin çavkaniyan Şeddadî bi
êrîşa xundekarê Selçûqiyan
Melîkşah bi ser vê herêmê de di
sala 1075'an de hilweşiyane, lê
xwiyaye ew bi vê êrîşê qels bûne
û heta sala 1198'an jî xwe girtine.
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(Əvvəli ötən sayımızda)
Elə də oldu məni Rayon Milli Təhlükə-

sizlik Komi təsinin sədri Əli müəllimin yanı-
na apardılar. Əli müəllim də bu Səfikürd
deyil, Səfiyurd olub deyə mənə nəyi isə
isbat etməyə çalışdı.

Mən ondan soruşdum: “Ömründə bir
kitabı axıra qədər oxumusan ki, sən Niza-
mi Gəncəvini, “Xəmsə”-ni tərcümə edən
Xalq Şairi Səməd Vurğunu, Akademik
Həmid Araslını və başqalarini təhqir
edirsən , sənin haqqın yoxdur o haqqda
danişasan.

Olmadı. Mütləq kənd məzarlığına get-
mək üçün RİH-dən icazə almaq lazim
imiş. 

İcazə üçün rəsmi məktub versək də,
düz bir ildir ki, məktubun cavabı yoxdur.

Hörmətli oxucular, biz başqa ölkələrə
gedəndə xüsusi olaraq tarixi yerlərə
xüsusi avtobuslar təşkil olunur, insanları
tarixi yerlərə aparırlar və tarixi yerlər
haqqında turizm nazirliyi tərəfindən təyin
olunmuş mütəxəsislər məlumat verirlər.

Bəlkə həqiqətən Azərbaycanda tarixi
yerlər bir tərəfə qalsın, kənd
məzarlıqlarının da ziyarəti qadağandır.

Bu hadisədən düz bir ildən çox ötür,
Kamal müəllim dünyasını dəyişdi və o daş
kitabələrin sirrini özü ilə aparsada, mən
bir illdən sonar icazənin cavabı olmadan
şəkil çəkənimi götürüb Səfikürd kənd
qəbiristanlığına getdim. Qəbirsitanliğin
girəcəyində Fatihə duasını oxuyub
məzarlığa daxil oldum. Təxmini rəhmətlik
Kamal müəllimin bizi keçən il apardığı
tərəfə getdim, çünki bir tərəfi uçmuş
“Xudu” türbəsi yadimda qalmışdı. Qarşı-
ma çıxan və yerdə yari torpağa batan  3-
4-metrlik başdaşlarının şəkillərini çəkir və
tarixlərini oxumağa çalışırdım. Bəzi
daşların 0800-ilə (səkkiz yüz il) aid oluğu-
nun şahidi oldum.  Bir az irəlidə hasara
alınmış 7-8-qəbr olan qədim məzarlığa
çatdim. Qəbir daşlarının tarixinə , adlarına
baxırdım. Birdən ayağım çökəyə düşdü,
qəbirlər Kamal müəllimin dediyi kimi
“Goreşən”-lər tərəfindən qazılmışdı. Çox
guman xəzinə axtaranlar bunu etmişlər və
Bizi qəbiristanlığa qoymayan o, polis və
MTN-nin əməkdaşlarının, hüquq
mühafizə orqanlarının bu məsələdən
dolayı da olsa xəbərləri var. Güman edirik
ki, indiki hüquq mühafizə orqanlari,  qədim
qəbirləri qazan iki ayaqlı “goreşən”-ləri
axtarıb tapacaqlar.

Hörmətli oxucular, qədim abidələrim-
izə aid olan bu məzar daşlarının bır qis-
minin surətini sizə təqdim edirik. İnaniriq
Mədəniyyət Naziri qədim mədəniyyə-
timizə sahib çıxacaq, “Xudu” türbəsini,
yerdə yatan 1200-illik baş daşlarını
qaldıraraq tariximizin yerin alt qatlarina
düşməsinə icazə verməsinlər.

Hörmətli oxucular Səfikürd-Safokürd-
Sofukürd bu adlarin mənşəyi haqqında
tarixçilər dərindən düşünməlidirlər, tədqiq
etməlidirlər sonra qərar verməlidirlər.

Nədənsə qədimdən bu torpaqlarda
yaşayan kürd xalqının varlığı, kürd
məhvumu bəzi ziyalılarımız tərəfindən
qəbuledilməz olub. Hər vəchlə çalışırlar
ki, kürd xalqına, kürd dilinə aid olan
toponomik adları dəyişələr. Nədən? 

Axı bu ərazilərdə Səllari kürd dövlə-
tinin, Rəvvadi kürd dövlətinin, Şəddadi
kürd dövlətinin varlığı haqqında
Rusiyanın, Türkmənistanın, İranın, Gür-
cüstanın, Türkiyənin tarixi səhifələrində
geniş yer verilir və təsdiqlənir.

Bu gün Azərbaycanda 3000-dən artıq
kürd dilinə mənsub olan toponomik ad
var. Yəqin bu toponomik adlar göydən
düşməyib. Kürd dilinə, kürd xalqına aid bu
toponomik adların bir tarixi əsası var.
Misal: “Bakı” sözü kürd dilində “ba” külək,
“ku” hara, mənasını verir, “Abşeron” sözü
kürd dilində “ab” su, “şor” duzlu  mənasını
bildirir. Yuxarıdada qeyd etdiyim kimi
Azərbaycanda 3000-dən artıq kürd dilində
toponomik adlar var. Bu adların hamısının
tarixi əsası var və bu toponomimlər Azər-
baycanımızın tarixini təşkil edir. Heç kimin
haqqı yoxdur ki, mənfur ermənilər kimi
Azərbaycanımızın qədim toponomik
adlarını dəyişdirsin. Çünki Böyük
öndərimiz Heydər Əliyevin qeyd etdiyi
kimi Azərbaycanda yaşayan azsaylı
xalqlar güllü-çiçəkli baxçaya bənzəyir. Bəli
bu xalqların yaşadıqları tarixi ərazilərdə o
xalqlara mənsub toponomik adlar varsa,
bu qəbahətdirmi? 

Azərbaycanda yaşayan xalqların
heysiyyatı ilə oynamaq olmaz. Bəli, bu
toponomimlərin yaranması təbii bir haldır
və belə də olmalıdır.

Çox təəssüflər olsun xalqımızın dəyər-
li oğlu, Kamal müəllim dünyasını dəyişdi
daş yaddaşlarımızın sirlərini özü ilə
apardı. Allah Kamal müəllimi qəni-qəni
rəhmət etsin, məzarı nurla dolsun.

Tahir Süleyman

Tarixi və tarixi adları təhrif etmək olmaz!
3 min illik məzar daşları nə deyir?

Görəsən hansı ikiayaqlı goreşənlər bu qəbri eşib?
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Siyasetmedarên kurd li
Enqereyê di konferansa çare-
seriyê de hatin ba hev û li ser
modelên aştî û demokrasiyê nîqaş
kirin. Navenda Lêkolînên Aştiyê ya
Rojhilatanavîn a Nav -
netewî li paytext En -
qerê konferansa çare-
seriyê lidarxist. Ji
Tirkiye, İraq, Îran û
Sûriyê gelek siya -
setmedar û nûnerên
partiyên Kurdan beş-
darî konferansê bûn. Di
rûniştinên roja ewil de mijar pirs-
girêka Kurdan û pêvajoya çare-
seriyê bû.

Berpirsê kar û barên derve yê
PDKê Hemîn Haw ramî got Kurd li
rojhilatanavîn êdî aktor in û li ser
girîngiya pêvajoyê sekini.
Hawramî wiha axivî: Berdevkê
YNKê Azad Jundîyanî jî îfade kir

ku xebatên çareseriyê biserkeve
demok rasiya Tirkiyê dê xurttir
bibe, ji bo vê divê pêvajo sist
nebe.

Parlamenterê tev gera Goran

Yousif Mohammed jî bal kişand
ser girîn giya aştiya rojhilatanavîn
û rola Kurdan. Mo hammed got:
Parlamenterên BDPê jî gotin ji bo
biserketina pêvajoyê divê hikumet
gavên qanûnî bavêje. Konferansa
çareseriyê 2 roj wê bidom e. Di
roja dawî de jî modelên çareseriyê
dê bên nîqaş kirin.

Pispora siyasî ya yunanî
Prof. Dr. Marianna Charountaki
da zanîn ku niha Herêma Kur-
distanê bi rêya peywendiyên

digel Tirkiyeyê, di siyaseta
Rojhilata Navîn de ,bûye
aktorekî serekî yê siyasî û got:
‘’Herêma Kurdistanê ji bo
Tirkiyeyê girîng e, ji ber Enqere
dizane hemû meseleyek ku ji
bo wê girîng e, di Hewlêrê re
derbas dibe.’‘

Mamosteya zanîngeha
Reading a Brîtanî Dr. Marianna
Charountaki, ku di pey-
wendiyên navdewletî û pirs-
girêkên Rojhilata Navîn de pis-
por e, sala 2010ê kitêbek bi
navê ‘’Kurd û siyaseta derve ya
Amerîkayê’‘ çap kiribû.
Charountaki, ku di pey-
wendiyên Tirkiye û Herêma
Kurdistanê de jî pispor e, di vê
hevpeyvînê de çend mijar û
pirsên giring zelal dike.

Pirs: Di hundirê çend salên
borî de, li navçeyê Tirkiye û
Herêma Kurdistanê bûne du
hevpeymanên bihêz, bi baw-
eriya we gelo ev nêzîkbûna han
derencama berjewendiyên
aborî yên herdû aliyan e, yan
derencama karên din e?

Dr. Marianna Charountaki:
Tirkiye û Herêma Kurdistanê li
navçeyê ne tenê hevpeyman in,
lê du aktorên serekî yên bûy-

erên wê navçeyê ne jî. Ev
hevpeymaniya han tenê bi
berjewendiyên aborî çênabin,
bingeha wan digihe warê
siyasî, wek mînak dîtina çare-
seriyekê bo pirsa Partiya Kark-
erên Kurdistanê (PKK). Herwi-
ha bandora çûn û hatina berde-
wam a dîplomatîk jî hebû daku
Hewlêr û Enqere bigihin vê
rawestgeha bihêz a ku di
navbera herdu aliyan de heye.
Herwiha peywendiyên navbera
Tirkiye û Hewlêrê ne tenê
hinardekirina petrolê ye. Lê
çendîn meseleyên hestyar û
girhing hene, wek meseleya
Kerkûkê, çarenivîsa krîza
Sûriyê, peywendiyên Tirkiye û
Bexdayê, evna hemû Tirkiye
dizane ku di Hewlêrê re derbas
dibin. Bi baweriya min ligel
rewşa niha ya Rojhilata Navîn,
ew hevpeymantî bûye
ajandeyeke serekî ya
polîtîkayên derveyê aktorên
navçeyê.

-Lê ligel vêna jî Amerîkayê
nerazhibûna xwe pêşan daye li
beramber vê nêzîkbûnê, bi tay-
betî di meseleya enerjiyê de,
sedema vêna çiye?

-Yek ji stratejiya serekî ya
polîtîkayên Amerîkayê li Rojhi-
lata Navîn, ragirtina hevsengî û
hewldan e bo ragirtina wê
rastiya heye li ser bingehê
berjewendiyên Amerîkayê li
navçeyê. Ev stratejiya han jî li
beramber dosya İraqê bi wî
awayî ye ku Amerîka û îdareya
Obama pêbendê serweriya axa
İraqê û parastina wê ne wek
yek welatî û qet naxwaze karekî
bike ku tesîreke negatîf li yek
parçeyiya İraqê bike. Ev hel-
wêsta Amerîkayê ya li ser pey-
wendiyên Herêma Kurdistanê û

Tirkiyeyê yên derbarê enerjiyê
de, çavkaniya xwe ji wê mese-
leyê digire.

-Çend meh dibe Herêma
Kurdistanê û Tirkiyê boriyeke
petrolê ya serbixwe di navbera
xwe de danîne û di van nêzîkan
de jî dikeve kar, bi baweriya we
dibe ku evna bibe pêngava
yekem bo bidestanîna ser-
bixweyiya siyasî ji aliyê Herêma
Kurdistanê ve, her wek ku gelek
alî wiha difikirin?

-Bi hemû standartan niha
Herêma Kurdistanê bi awayekî
defakto serbixwe ye, lê siyaset -
medarên Kurd bi awayekî eşkere
ragehandine ku dosya ser-
bixweyî yê ne li ser maseya wan
e. Niha devera Rojhilata Navîn
rûbirûyê gelek krîz û aloziyan
bûye, loma li gor min ya herî baş
niha Herêma Kurdistanê li ser vê
pêgeha xwe berdewam be, dam
û dezgah û sîstema xwe ya
siyasî ya navxweyî bihêz bikin û
alo ziyeke din ji xwe re çênekin. Li
gor min divê armanca serekî di
siyaseta derve ya Kurdistanê de
bo qonaxa niha yekrêzî be ligel
hemû bizav û tevgerên din ên
siyasî yên Kurdî. Çênabe Kurd
wê yekê jibîr bikin ku ji kûve
hatine, lê dema wê hatiye ku bir-
yar bidin ber bi kûve diçin wek
yek netewe.

-Bi baweriya we krîza Sûriyê
û nakokiyên navbera Herêma
Kurdistanê û PYDê li Sûriyê,
tesîreke wiha kiriye ku Tirkiye û
Herêma Kurdistanê zêdetir
nêzîkî hev bibin?

-Kurdistan xelet dike eger
xwe tevlî hemû aloziyan bike.
Rola Kurdistanê wek navbijên
di navbera Tirkiye û Kurdan li
Tirkiyê de pozîtîf û bi bandor bû,
lewra ji vê zêdetir xelet dike
eger karên din bike. 

Prof. Dr. Marianna
Charountaki/Basnews

Kurd yek ji gelên kevin yên
Rojhilata Navîn in. Welatê wan
ji çiyayên Torosê heta Zagrosê
diçe. Zimanê wan ji malbata
Hindu Ewrupî ye. Li gor hin
dîrokzanan dîroka Kurdan heta
5 hezar sal berê diçe. Kurd yek
ji gelên kevin yên Rojhilata
Navîn in. Welatê wan ji çiyayên
Torosê heta Zagrosê diçe.
Zimanê wan ji malbata Hindu
Ewrupî ye. Li gor hin
dîrokzanan dîroka Kurdan heta
5 hezar sal berê diçe. Etîmoliji:
Tê zanîn ku gotina Kurd ji
Sumerî Kur tê. Kur di wa teya
çiya de ye. Paşpirtika Tî tê

wateya Gelê Çiya. Li kevirekî
ber deriyan yê Sumeriyan goti-
na Kurtî hatiye nivî sandin û
behsa vî gelê çiya hatiye kirin.
Grekî jî 220 sal berê behsa Kur-
dienne (Welatê Kurdan) kirine.

Dîrokzan Driver di nivîsa
xwe ya bi navê The Name Kurd
and Its Philological Connections
de lîsteya navê Kurdan yên di
hatine bikaranîn wiha bi rêz
kiriye: Kurtî, Karda, Karduk,
Gord, Kord, Cardakes, Cyrtii.

Dr Asad Xeylanî jî di
lêkolînên xwe de navên Kurdan
wiha bi rêz kiriye:
Sumerî (Sumerian)-Karda,

Kurtî û Gutî
Babilî (Babylonians) Garda, û
Karda
Grekî(Greks) Kardukh û Gor-
dukh
Ermenî (Armenians) Kortukh
û Gortai-kh
Faris(Persians) Gurd an jî
Kurd
Suryanî (Syrians) Kardu û
Kurdaye
Ibrî û Keldanî(Hebrews û
Chaldeans) Kurdaye,
Aramî û Nasturî(Armanic û
Nestorians) Kadu
Nivîskarên Îslamî yên dema
pêşîn (Arabs) Kurd, Ekrad
Ewrupî jî piştî sedsala 7 an de
gotina Kurd bikaranîne.

Mehmet Gul Peyvdarê Ragi-
handinê ya Hewldana Partiyek
Kurdistanî li hevpeyvîneke taybet
ya li gel Amed Tv de da zanîn ku
armanca partiya wan ne
Tirkiyeyîbûne berevajiya wê
armanca wan Kurdistanîbûne.

Mehmet Gul Peyvdarê Ragi-
handinê ya Hewldana Partiyek
Kurdistanî li hevpeyvîneke taybet
ya li gel Amed Tv de da zanîn ku
armanca partiya wan ne
Tirkiyeyîbûne berevajiya wê
armanca wan Kurdistanîbûne.

Mehmet Gul li ser pirsa BDP ji
ber ku nedikarî bibe partiyeke
Turkiyeyî gelek car dihat
rexnekirin gelo armanca we ya
Tirkiyeyîbûnê heye? li bersîva xwe
de got: Nexêr armanceke me ya
Tirkiyeyîbûnê tûneye û berevajiya
wê em dixwazin bibin Partiyeke
Kurdistanî. Eger em li gel hevdû
bijîn eve dê bibe pêkvejiyana herî
tendirustî, eger vîn û îradeya
gelekî tûnebe pêkvejiyana gelan jî

gelek zehmete pêkbê.
Wekî tê zanîn li Amedê di 19 û

20 ê 2013 an de civînek bi beş-

dariya wan kadir û şex siyetên ku
di têkoşîna neteweyî ya Bakurê
Kurdistanê de cîh girtine û kesên
endamên partiyên wekî KDP,
DDKD, KUK, RİZGARÎ, ALARİZ-
GARÎ, OZ GURLUK YOLU,
TÊKOŞÎN û KAWA yê de cîh gir-
tine birêveçûbû û encamê de ji bo
avakirina partiyeke vekirî ya
girseyî û Kurdistanî bi navê Hewl-
dana Partiyek Kurdistanî ji bo
destpêka avakirina partiyeke nû
ya Kurdistanî hatibû da mezrandin.

Hewlêr (Rûdaw) – Partiya
Yekitiya Demokratîk (PYD) rag-
ihand, ji ber ku Herêma Kurdis-
tanê nehîştiye Hevserokê
PYDê Salih Mislim derbasî
Başûr bibe wan jî sînorê aliyê
Rojava girtin. Rêveberê aliyê
Rojava yê Deriyê sînorî yê
Sêmalka yê navbera Başûr û
Rojavayê Kurdistanê Siyamend
Osman ji Rûdawê re ragihand,
wan deriyê aliyê xwe bi temamî
girtin. Siyamend Osman der-
barê sedema vê biryarê de jî
got ku deriyê sînorî yê navbera

Rojava û Başûr tenê bo derbas-
bûna koçberan dihat ve kirin û
Hikûmeta Herêma Kurdistanê
nedihîşt alîkariyên mirovî û
pêdiviyên jiyanê derbasî
Rojavayê Kurdistanê bibin her
wiha serdana Hevserokê PYDê
Salih Mislim bo Başûr jî hatibû
astengkirin. 

Rêveberê Deriyê Sêmalka
yê aliyê Rojava herwiha ragi-
hand ku gellek alîkarî û
muwelîdeyên (jenerator) elek-
trîkê li aliyê Ba şûrê Kurdistanê
ne lê Hikû meta Başûrê Kurdis-

tanê nedihîşt ew alîkarî derbas
bibin. Siyamend Osman eşkere
kir, her wiha yek ji sedemên
girtina sînor ew bû ku Hikûmeta
Herêma Kurdistanê nedihîşt
birîndarên hêzên YPGê derbasî
Başûr bibin û bên dermankirin.

Grupekî hunerî ya Kurdis-
tanê ku ji sînemakar, dizayner,

muzikjenan pêkhatibûn çend
çalaki yeke ji hunera Kurdî li Hir-

watistanê encam dan.
Grupekî hunerî ya Kurdis-

tanê ku ji sînemakar, dizayner,
muzikjenan pêkhatibûn çend
çala kiyeke ji hunera Kurdî li Hir-
watistanê encam dan. Ji bo hev-
naskirina kulturên hevdû li
welatê Hirwatistanê şandeke
hunerî ya Kurdistanê ji hin sîne-
makar, dizayner û muzîkjenan
pêkhatibû, li festîwala nav -
dewletiya Hirwatistanê de çend
çalakiyeke ji hunera Kurdî
pêşkêş kirin.

Konferansa Çareseriyê ya Kurd Hat Li Darxistin

Tirkiye dizane hemû pirsên 
giring di Hewlêrê re derbas dibin

Koka Kurdan û Navê Kurdan ji ku hatiye?

Kurda beşdarî festîvaleke 
hunerî ya Hirwatistanê kirin

Mehmet Gul: Armanca Partiya me Kurdistanîbûne

PYDê sînorê Rojava-Başûr bi temamî girt
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Bi mebesta guftûgokirina na -
ve roka yasaya hilbijartina Ira qê
êvariya îro yekşem 10.11. 2013 li
Selahedîn birêz Mesûd Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê li gel
Serok û Nûnerên Kutle û aliyên
Kurdistaniyên Encûmena Nûn-
erên Iraqa Federal civiya. Bi
mebesta guftûgokirina naveroka
yasaya hilbijartina Ira qê êvariya
îro yekşem 10.11.2013 li Sela-
hedîn birêz Mesûd Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê li gel
Serok û Nûnerên Kutle û aliyên
Kurdistaniyên Encûmena Nûn-
erên Iraqa Federal civiya.

Li vê kombûnê de bu hurî li
ser van babetan guftûgo hate
kirin ku pêwîst bûn bi yasaya
hilbijartina Iraqê û pênedana tay-
betmendî bi Parêzgeha Kerkûkê.
Her wiha çawayiya pejirandina
yasayê û aliyên erênî û neyîniyên
vê yasayê hate nirxandin.

Her li vê civînê de ji bilî wê
yekê ku yekrêzî û yekhelwestiya
aliyên Kurdan ya li ser yasaya
hilbijartina Iraqê bi bilind hate
nirxandin û balkişandin li ser wê

yekê ku her çende yasa ne li ser
asta daxwazên rewayên Herêma
Kurdistanê ye lê belê hengavekî
baş bû ku karîn beşekî girîngê

daxwaziyên Herêma Kurdistanê li
ber çav bigrin û rê jî li wê yekê
hate girtin ku bi bêyî Kurd yasaya
hilbijartin neyê derbaskirin û her
wiha rê bi wê yekê jî nehat dayîn
li hilbijartinên pêş de taybet-
mendiyê bi parêzgeha Kerkûkê
bidin. Li gel ewe jî beşdarvanên
civînê gumanên xwe yên zêde
nekirina kotaya Kurdên Êzdî rag-
ihandin û pênedana kursiyên
kota ji bo Kurdên Feyliyan û her

wiha kêmiya beşa kursiyên
parêzgehên Herêma Kurdistanê.

Di civînê de eve jî dûpat kirin
ku pêwîste li qonaxên pêş de kar
li ser ewe bikin ku serjimêriya
giştî li Iraqê de bê encamdan û
hewl jî bidin ku prensîpa şeraket

û tewafuq li Iraqê da bi tevahî bê
pejirandin û aliyan bi zimanê hej-
mar û zorîne li gel Herêma Kur-
distanê de neaxivin. Beşdar-
vanên civîna îro ya Serokê Herê-
ma Kurdistanê û nûnerên Kurd li
Encûmena Nûnerên Iraqê li ser
eve jî hevre bûn ku pêwîste
yasaya Encûmena Federal û
yasaya partiyên siyasî bi zûtirîn
dem deng li ser bê dayîn û bê
pejirandin.

Hewlêr (Rûdaw)- Yekîneyên
Parastina Gel (YPG) ên girêdayê
PYDê ragihand ku şervanên wê
bajarokê Til Helef û Esfer Necar li
rojavayê bajarê Serê kaniyê ji bin
kontrola çekdarên radîkal ên girê-
dayî Dewleta Îslamî li Iraq û
Şamê (DAÎŞ) derxistin. 

Di her du rojên borî de YPGê
dest danî ser 19 gundên li başûrê
Serêkaniyê.

Çalakvan û mafperwerê Kurd
Hesen Biro ji bajarê Serêkaniyê li
Rojavayê Kurdistanê ji Rûdawê
re ragihand ku şervanên YPGê di
van pevçûnan de çekên giran
mîna tank û rokêtan bikar anîne.

Biro tekez kir ku çekdarên
grûpên radîkal ên girêdayî
Dewleta Îslamî li Iraq û Şamê
(DAÎŞ) û Cebhet el-Nusra, berve

navenda dexlê li Til Erqem vek-
işyane û şer û pevçûn heya niha,
sibeha sêşemê, berdewam in.

Biro da zanîn ku li gor zan-
yariyên hatine bidestxistin, çek-
darên radîkal ên DAÎŞê naven -
 dên xwe li devera Mebrûke ku
35ê kîlometran bi aliyê Girê Sipî
ve dûr e, asê dikin û tê texmîn -
kirin ku navenda serkirdayetiya
xwe li wê deverê damezrînin.
Duh jî, Rewangeha Sûriyê ya
Mafên Mirovan ragihand ku şer-
vanên YPGê 19 gundên nû li der-
dora bajarê Serêkaniyê kontrol
kirin. Ew gundên ku di destê
DAÎŞê de bûn, li ser rêya di
navbera Serêkaniyê û bajarê
Hesekê de dikevin. 

Kontrolkirina van gundan piştî
nêzîkî 2 heftiyan ji kontrolkirina

deriyê Til Koçer ê sînorî tê.
Rewangeha Sûriyê ya Mafên

Mirovan aşkere kir ku DAÎŞ û
Cebhet el-Nusra û herwiha
grûpên din ên radîkal çekdarên
xwe ji parêzgehên din ên Sûriyê li
herêma Serê kaniyê berhev dikin.

Wey welato, welato
Bê te em man bê sayî.
Me tu hîştî xelqêra,
Tu parçe kirin elbêra.
Em bûne tayfe eşîr,
Dijî hevbûn bi tedbîr,
Nikarbûn bijîn tevhev,
Temam bûn serxurê hev.
Derbê giran hev xistin,
Welat xelqêra hîştin.
Dûr ketin jîna wekhev,
Bûn bindest ,rezîl peyhev.
Eve dilqê me kurda,
Dijî hevin berêda.
Kurd yek nebûne tu wext,
Pêşkêş dane tac û text.
Qurna bûne dîl barkaş,
Derbaz dibin sal nebaş.
Dujmin ra gotin* qardaş*,

Xelat dane text û baş.
Vane bûne çend partî,
Hev difroşin peretî.
Dijî hevdu dimeşin,
Cavê hevda tim reşin.
Yek-yekî nabe serwext,
Vê rewşêda diçe wext.
Wey welato,welato,
Bindesto bê rûmeto.
Bê te kurdo bindeste,
Pir nezane bê heste.
Temam bûne xelqperest,
Bindestada karperest.
Çend qurneye bûne kund,
Wan ra xaş tê jîna tund.
Wey welato welato,
Kurd tim tera bê bexto..
WEY WELATO ,WELATO,
Bê xayo,bê rûmeto.
Çend beşî û çend sînor,
Hildişê her ro xwîna sor.
Ey kurdo bindesto,
Belengaz û berdesto.
Nedin hevra pesn,paya,
Yekser rabin ser pîya,
Bila hun jî bên xuya.
Hevra bibin pişt û hêz,
Bibin xwedan maf û rêz.
Ax welato, welato,
Ax ,neyara ra xelato.
Kurdin hertim pejmûrde,
Lewra dijîn serevde.
Kurdo dera bê ware,

Bê te maye aware.
Cavra dikin bê şik wext,
Roj bê mera vebe bext.
Lê hela ev wext dûre,
Jîna kurd bi qusûre.
Derbê giran hev dixin,
Lê *qerdaş* ra xêrxwezin.
Bê te dijîn bê qismet,
Bê te tune keramet.
Wey welato,welato,
Berdest mayî çend qato.
Bê te dijîm bêsitar,
Bê pişt,bê hêz û hejar.
Bi pênûs dikim hewar,
Ku şîyarbin yên xewar.
Kurdo hev xist vê rojê,
Naha rabine dozê.
Hesnakin kurda serbest,
Bibînin yên xelqperest.
Dixwazin bikin me barkaş,
Wan ra ça bêjim rojbaş.
Welat dikin ew hûrxaş
Dujmin ra bûn hêz qerdaş.
Wey welato,welato,
Xwînam tera xelato.
Te nayê serberjêrî,
Tenê tu serbest bijî,
Ku pêwîstbe vî serî,
Tera pêşkêşke Barî.
*****************
Her gel bi gorî hêza xwe dijî

û dimeşe. 
BÊWAR BARÎ  TEYFÛRÎ

Geştên Esmanî û Anonsên Kurdî
Her cara ku ez ji Stenbolê ber bi Hewlêr û Silêmaniyê ve

geşta esmanî dikim, di çend xulekên destpêkê de ‘çima’ yek li
ser hiş û aqilê min hikmê xwe dike. Em ji welatekî ber bi
welatekî din ve diçin. Li gorî
rê û rêbazên geştên
esmanî yên navneteweyî, ji
bo hişyarî, ewlekarî û agah-
dariya seyr û seferê anons
têne kirin. 

Her balafira ku ji Sten-
bol, Enqere, Antalya û
Diyarbekirê ber bi Hewlêr û
Silêmaniyê ve hildifire, bi
sê zimanan rêwiyên xwe
agahdar dike: Tirkî, Îngilîzî,
Erebî… Di vegerê de jî rewş her ev e û naguhere. Belê! Ez ji
welatekî ber bi welatekî din ve diçim. Di navbera her du wela-
tan de, ji erdê heta asîmanan cudahî hene. Ne neteweya me
yek e, ne xaka me yek e, ne jî zimanê me yek e…

‘Çima’ ya min jî hema bi wê ‘anonsê’ re destpê dike: “Çima
ev agahdarî bi zimanê Kurdî jî nayên kirin?” Min lêkolîneke
biçûk kir. Li gorî lêkolîna min a li ser rojname û tora ragihand-
inê, cara yekem di dawiya sala 2009ê de, kevneparlamenterê
Sêrtê yê BDPyî Osman Ozçelîk, ji hikûmeta Recep Tayyîp
Erdogan daxwaz kiribû ku di geştên esmanî yên ber bi bajarên
ku piraniya wan/tevahiya wan kurd in de, di balafiran de anon-
sên zimanê kurdî jî bêne kirin. Ev daxwaz ji hêla Wezîrê Veg-
ûhestinê Bînalî Yildirim ve hatibû redkirin. Yildirim di sedema
redkirina daxwaza anonsa bi kurdî de wiha gotibû: “Di balafiran
de anonsa bi zimanê kurdî, li dijî hebûna dewleta ûnîter û
makezagona Tirkiyê ye.” 

Sê sal piştî vê daxwaz û daxuyaniyê, bi ‘paketa demokratîk-
bûnê’ re careke din ev daxwaz kete rojeva raya giştî. Lê mix-
abin di rojevê de cih ji xwe re terxan nekir! Meha derbasbûyî ev
daxwaz careke din ji Bînalî Yildirim hate kirin. Di civînekê de,
Lijneya Mirovên Aqilmend pêşniyara ‘anonsa kurdî’ li Yildirimê
Erzinganî kir. –Nizanim ew kurd e an na (s.k)- Lê sê sal piştî
pêşniyara Ozçelîk, Wezîrê Veguhestinê ji lijneyê re wiha got:
“Herkes zimanê me yê fermî dizane. Lewre jî divê mirov
meselê ji hedê wê dernexe. Zimanê fermî bes e!”

Helbet ev daxwaz ji bo bajarên li Bakur nakeve serê min. Ji
dêvla tirkî, divê anons bi zimanê kurdî jî bêne kirin. Lê em
bibêjin, ‘me fêhm kir, li Tirkiyê statûya kurdan tuneye. Kurd
negihane wê radeyê ku dema herin Diyarbekir, Batman, Wan û
Mêrdînê guh bidin anonsên kurdî.’ Lê di berdewamiya axaftina
xwe de Bînalî Yildirim tiştekî wisa dibêje ku bi xwe re dikeve
nakokiyê. Fermo binêrin çi dibêje: “Zimanê fermî yê welatekî
kifş e. Zimanê fermî yê Tirkiyê tirkî ye. Bi zimanên din anons di
şertên çawa de têne kirin; heke hemwelatiyê welatekî din
hebe, ji bo zehmetî nekişîne bi ingilîzî, heke here Erebistanê
divê bi erebî anons bê kirin. Ma li Tirkiyê kesê ku zimanê me
yê fermî nizane heye? Herkes zimanê me yê fermî dizane.
–Helbet herkes nizane, ne bapîrê min, ne jî pîrika min peyveke
bi tirkî nizanin! (s.k)- Lewma jî divê em meselê ji hedê wê
dernexin!” Madem wisa ye naxwe dema balafirên Tirkiyê herin
Hewlêr û Silêmaniyê li gel tirkî û ingilîzî, divê anonsên xwe bi
kurdî jî bikin. 

Ez nabêjim bila bi erebî bikin. Ji ber ku ew balafir naçin
Bexda, Fellûce û Besrayê! Ez nizanim Hikûmeta Kurdistana
Federe û Wezareta Veguhestina Kurdistanê çi difikire. Lê heke
daxwaza anonsa kurdî di balafiran de di rojeva wan de tunebe,
ev kêmasiyeke mezin e. Ez bixwe –bawer im fikra gelek kesan
jî wiha ye- gelek xemgîn dibim, dema di wan balafiran de bi
zimanê min anonsa kurdî nayê kirin.

Mînakekê bidim; heke balafirek ji Stenbolê an ji Hewlêrê ber
bi Parîsê, Berlînê an Stockholmê ve bifire. Di wan balafiran de
ji bilî tirkî, îngilîzî û erebî; bi zimanê fransî, almanî û swêdî
anons neyên kirin, hûn dizanin wê çi bibe? Ez bibêjim; wê fran-
sî, alman û swêdiyên di balafirê de xwe perçe bikin! Wê bibêjin;
“We çima bi zimanê me jî anons nekir?” Her çiqas piraniya van
miletan bi zimanê îngilîzî baş jî dizane, zimanê wan ji bo wan
hebûn û rûmeta wan e, ew baş dizanin ku bi zimanê xwe hene.

Serdem serdema aboriyê ye. Petrol, pere û berjewendî
ketine pêşiya hemû têkiliyên dewlet û welatan. Anonseke kurdî
dibe ku wekî diyardeyeke biçûk bê dîtin, lê ji bo pênaseya
hebûna gelê kurd, li pêşiya gelek berjewendiyên aborî ye.

Kurt û kurmancî;
Heke Hikûmeta Kurdistana Federe ji şirket û kampanyayên

tirk, alman, swêdî ku ber bi Silêmanî û Hewlêrê ve seferên
esmanî dikin daxwaza anonsên bi kurdî bike û diyar bike nebû-
na anonsan wê bibe sedema xerabûna têkiliyên bazirganî,
hûnê bibînin ku -di serî de tirk- wê di sefera yekem a geştên
xwe de, zimanê kurdî jî li anonsên xwe zêde bikin…

Ev ne xêra ‘dê û bavên kesî’ ye ku dide kurdan. Ev mafê
wan e û divê ev maf yekser li wan bê vegerandin…

Salihê Kevirbirî
salihkevirbiri@hotmail.com

Li Iraqê bêyî Kurd yasaya 
hilbijartinê nayê derbaskirin

YPGê bajarokê Til Helef ji bin kontrola DAÎŞê derxist
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Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonun-
da 'Eğitim ve Toplum' konulu bir panel düzenlendi. Düşünce

ve İnsan Hakları Platformu tarafından düzenlenen Eğitim ve
Toplum Paneli'ne İlahiyat Fakültesi öğrencileri yoğun ilgi
gösterdi. Kur'an-ı kerim tilaveti ile başlayan panelde kısa bir
açılış konuşması yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğret-
menliğinde okuyan ve panelde moderatörlük yapan Hasan
Alper, insanlık tarihinde eğitim ve toplum kavramlarının ilişki
ve önemine değinerek kısa bir bilgi verdi. Dicle Üniversitesi
öğrencilerinin konuşmacı olarak katıldığı panelde İlahiyat
Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Enes Yüksel; 

Eğitim ve Tarihsel Gelişimi, Elektrik-Elektronik Mühendis-
liği 4. Sınıf öğrencisi Hakkı Turan ise Toplumsal Yozlaşma
konusu hakkında bilgi verdi.  haberdiyarbakir.com

Dicle Üniversitesi Öğrencilerinden 
E ğ i t i m  v e  T o p l u m  P a n e l i
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Nusaybin sınırında "utanç
duvarı"nı protesto eden onbin-
lerce kişiye yönelik saldırı dün
eylemlerle kınandı. BDP
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş,
"Sınır kapılarının ticarete açıl-
ması, insani yardımlarda
engellemelerin kaldırılması ve
çetelere verilen yardımların
kesilmesi yönündeki ısrarlarımızı
sürdüreceğiz" dedi. 

Nusaybin-Qamişlo sınır hat-
tında inşa edilen duvar önceki
gün on binlerce kişinin katıldığı
miting ve yürüyüşle protesto edil-
di. Miting ardından sınıra
yürüyen kitle yönelik gaz bom-
bası ve tazyikli suyla yapılan
saldırı ardından çıkan olaylar
gece geç saatlere kadar sürdü.
Polis saldırısında yaralanan 3'ü
ağır çok sayıda yurttaş Nusaybin
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan büyük bölümü ayak-
ta tedavi edildikten sonra tabur-
cu edildi.  

Duvara ve sınırlara karşı 9
gün boyunca ölüm orucunda
kalan Nusaybin Belediye
Başkanı Gökkan ise "duvarın
yapılmayacağı" yönünde verilen
taahhütler nedeniyle açlık grevini
sonlandırmıştı. Nusaybin Devlet
Hastanesi'nde tedavisine devam
edilen Gökkan'ın durumunun
iyiye gittiği, ölüm orucu eylemi

nedeniyle halsiz düşen Gökkan'a
serum aracılığı ile vitamin ver-
ildiği ve yakın bir zamanda gıda
takviyesinde bulunulacağı belir-
tildi. 

'Umarım bir daha yeltenme-
zler'

BDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş, miting ardından ilçe-
den ayrılmadan önce basın açık-
laması yaparak, polis saldırısını
şiddetle kınadı. Halkı direnişi ve
duyarlılığından ötürü kutlayan
Demirtaş, şöyle konuştu: "Miting-
den sonra gerçekleştirdiğimiz
oturma eylemine bile tahammül
edemediler. AKP'nin bu baskıcı
anlayışını kınıyoruz. Halkımızın
her zaman yanında olduğumuzu
ve halkımızın da her zaman bu
faşizan saldırılara karşı
mücadele edeceğini biliyoruz.
Bugün Nusaybin'de ortaya
konan direniş gerekli yerlere
mesajını vermiştir. Duvarı dur-
durduklarını açıkladılar. Umarız
bir daha bu şekilde bir akılsızlığa
yeltenmezler. Biz özellikle
Rojava'daki halkımızla dayanış-
ma içinde olduğumuzu ve sınır
kapılarının ticarete açılması,
insani yardımlarda
engellemelerin kaldırılması ve
çetelere verilen yardımların

kesilmesi yönündeki ısrarlarımızı
sürdüreceğiz. Halkımız her
yerde direniş içinde olmalıdır ve
bu direnişini sürdürmelidir. Roja-
va devrimi ayaklarını sağlam

yere basıncaya kadar biz asla
susmayacağız, oturmayacağız
ve taleplerimizi her yerde
haykıracağız. Bugünkü direniş
Kürdistan halkının Rojava
konusunda ne kadar duyarlı
olduğunun göstergesidir."

Protesto edildi 
Adana, İzmir, Van'ın Başkale

ilçelerinde de dün yapılan eylem-
lerle Nusaybin'deki saldırı
kınandı ve hükümetin Rojava

politikalarını değiştirmesi istendi.
İHD İzmir Şubesi tarafından
yapılan açıklamada, Kürt
halkının Nusaybin-Qamişlo
arasına örülmek istenilen duvar-

ları verdiği tepkiyle yıktığını
söyleyerek, "Bundan sonra çelik-
ten duvar da örseler bu halkın
iradesi karşısında duramayacak-
lar" dedi. 

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise
YDG-H üyesi gençler önceki
akşam eylem yaptı. Gaz bom-
bası ve tazyikli suyla saldıran
polise karşılık veren gençlere
karşı polislerin havaya gerçek
mermilerle ateş açması dikkat

çekti. BDP İstanbul 2. bölge
örgütleri, Nusaybin ile Qamişlo
arasına duvar örülmesini ve
Nusaybin'de halka yapılan
müdahaleyi yürüyüşle protesto
ederek, sınırlar tamamen açılın-
caya kadar mücadeleye devam
edeceklerini duyurdu. Beyoğlu
Hacıahmet Meydanı'ndan Kurtu-
luş Meydanı'na düzenlenen
yürüyüşe katılan yüzlerce kişi,
"Kürdistan'da duvarlar yeşer-
mez", "İnsanlık sınır tanımaz
Rojava'daki katliama sessiz
kalma", "Beritanların onurlu
mücadelesi ile özgürlüğe yürüy-
oruz" pankartları taşıyarak, "Du -
varları yıkarız Kürdistan'ı
kurarız", "Bijî Serok Apo", "Bijî
berxwedana YPG", "Selam
selam İmralı'ya bin selam" slo-
ganları attı. HDP Kadın Meclisi,
Barış İçin Kadın Girişimi, Kadın
Kolektifi, İMECE'li Kadınlar ile
çok sayıda kadın örgütü üyesi,
Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe
Gökkan'a destek vermek amacı
ile Galatasaray Lisesi önünde
açıklama gerçekleştirdi. "Dünya
kadınları barış istiyor" pan -
kartının açıldığı eylemde, "Jin
jiyan azadî", "Duvara karşı
özgürlük", "Kürt halkına imha
dayatılamaz", "Duvar için değil
barış için adım" sloganları atıldı.       

HABER MERKEZİ

Hakkari'de askerlerin "dur" ihtarına
uymadığı iddiası ile taranan minibüste
yaşamını yitiren Yücel Ertuş'un yarım
saat, kazara ölen uzman çavuş Erhan
Yürü dür'ün hemen hastaneye
kaldırıldığına dikkat çeken İHD,
"Aracın uyarı ateşi ile durdurulması
mümkünken Ertuş'un yaşam hakkına
kastedildi" dedi. Hakkari-Çukurca yol-
unda seyir halindeyken Üzümlü Jan-
darma Karakolu'nun "dur" ihtarına
uymadığı iddiasıyla taranan araçta
bulunan Yücel Ertuş isimli yurttaş ile
aracın peşinden koşan uzman çavuş
Erhan Yürüdür askerlerin açtığı ateş
sonucu yaşamını yitirmişti.  6 Kasım
gecesi gerçekleşen olayla ilgili
incelemelerde bulunan İHD Hakkari
Şubesi, hazırladığı raporu dün basın
toplantısıyla açıkladı. İHD Hakkari Şube
Başkanı İsmail Akbulut, olayın duyul-
masının ardından MAZLUM DER yetk-
ilileri ile birlikte olay yerine giderek görgü
tanıkları ile görüştüklerini belirtti. Görgü
tanıklarının Hakkari yönüne doğru giden

minibüste bulunanların karakola yak-
laştıkları esnada panikleyerek kaçmaya
başladığını söylediğini aktaran Akbulut,

yolda bekleyen uzman çavuş tarafından
araca iki defa ateş açıldığını, bu esnada
paniğe kapılan sürücü Yücel Ertuş'un
aracıyla beraber yoldan çıktığını, hemen
ardından aracı hedef alan bir yaylım
ateşinin gerçekleştiğini, bu esnada
karakoldaki askerler tarafından açılan
ateş sonucu seyir halindeki aracın

arkasından giden uzman çavuş ve araç
sürücüsü Yücel Ertuş'un yaralandığının
anlaşıldığını dile getirdi. 

Yaralılara çifte standart
Açılan ateşin ardından karakolda

bulunan askerlerin, yaralı uzman
çavuşu hemen, Ertuş'u ise yarım saat
sonra hastaneye kaldırdığına dikkat
çeken Akbulut, "Araçta bulunan Cemil
Korkmaz adlı vatandaşın araçtan
çıka rılırken olay yerinde bulunan
güvenlik güçleri tarafından feci bir
şekilde darp edildiği ve gözaltına
alındığı dile getirilmiştir" dedi. Olay
yeri heyetinin incelemelerini paylaşan
Akbulut, şu tespitlerde bulundu: 

* Olayın gerçekleştiği Üzümcü
Karakolu önünde hız kesici engellerin
bulunduğu, gerek Hakkari - Çukurca,

gerekse Çukurca-Hakkari yönünde seyir
halinde olan araçların karakola yak-
laştıklarında hızlarını kesmek zorunda
oldukları gözlemlenmiştir. Yani karakol
önünden hızlı bir şekilde geçmenin
mümkün olmadığı gözlenmiştir. 

*Aracın durdurulmak istendiği yerden
yaklaşık olarak 20 metre geri geri gittiği

daha sonra ise, Çukurca yönüne dön-
mek için 20 metreye yakın ileri gittiği ve
burada şoförü vurulan aracın Zap suyu
kenarına doğru yoldan çıktığı
görülmüştür. 

* Araç şoförünün karakolun Çukurca
tarafında ve yolu tam karşıdan gören
kuleden açılan ateş sonucu hedef
gözeterek öldürüldüğü anlaşılmıştır. 

* Uzman çavuş aracın arkasında
koştuğu esnada yine aynı kuleden
açılan ateş sonucu yaşamını yitirmiştir.

'Öldürmeden durdurmak
mümkündü'

Kaçmaya çalışan araçta bulunanların
yaşam hakkına kastedilmeden aracın
durdurulmasının mümkün olduğuna ve
aracın kaçabileceği hiçbir güzergahın
olmadığına vurgu yapan Akbulut, uyarı
ateşinin yapılmasının sürücüyü korkut-
mak için yeterli olduğunun anlaşıldığını,
sürücünün üzerinde silah olmamasına,
karşılık vermemesine ve aracın yanında
bir uzman çavuşun bulunmasına rağ-
men araca ateş açılmasını haklı göstere-
cek hiçbir bulgunun bulunmadığını kay-
detti. DİHA/HAKKARİ

BDP Milletvekili Mülkiye Birtane, Kürt
Ulusal Kongresi Hazırlık Komitesi’nin
önümüzdeki günlerde Federal Kürdistan’-
da tekrar bir araya geleceğini kaydetti.
Egemen devletlerin kongreye yönelik gir-
işimlerine işaret eden Birtane, ulusal birlik
ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini vur-
guladı. 

Kürt Ulusal Kongresi Hazırlık Komite-
si uzun bir aradan sonra yeniden
toplanacak. Demokratik çözüm sürecinde
Ankara, Amed, Avrupa’da gerçekleştirilen
konferanslar ardınan Hewlêr’de yapıl-
ması planlanan kongrenin 24-26 Ağustos
tarihleri arasında gerçekleşmesine karar
verilmiş, ancak “hazırlıkların tamamlan-
madığı” gerekçesiyle 15-17 Eylül tahine
ertelenmişti. İlk ertelemenin ardından
Kongre, Güney Kürdistan’daki seçimler-
den dolayı bu kez de 25 Kasım tarihine
ertelenmişti. Kongre Hazırlık Komitesi
Üyesi ve BDP Kars Milletvekili Mülkiye
Birtane, kongrede gelinen aşamaya
ilişkin DİHA’ya konuştu.   ‘Kürt birliği
korku verdi’  Kürt Ulusal Kongresi
hazırlık çalışmalarının Haziran ayından

bu yana başladığını hatırlatan Birtane,
yıllardır bu konunun Kürt halkının günde-
minde olduğunu ve tüm Kürtlerin talep
ettiğini kaydetti. Kürt birliğine yönelik gir-
işimlere dikkat çeken Birtane, ‘’Kürt
halkının birliği söz konusu olduğu zaman
tüm egemen güçler Kürtlere karşı birlik
oluyordu. Kürt parti ve güçlerinin birliği,
egemen güçlerin siyasetini boşa
çıkardı… Ulusal birlik bu güçlere büyük
bir korku verdi. Bu yüzden de her yönden
bu birliği parçalamak istediler. Şimdiye
kadar konu Kürt ve Kürdistan olunca ege-
men devletler hep bir oluyordu. Ancak bu
sefer gördüler ki bu devletlerin siyasetleri
parçalandı, Kürtlerin siyaseti son yıllar-
dan birlik oldu. Bu yüzden egemen
devletlerin içerisine korku düştü ve bu
kongrenin yapılmaması yönünde poli-
tikalar hayata geçirdiler” şeklinde konuş-
tu.   ‘Kürtler ulusal birlikte hemfikir’ 

 Tüm Kürt parti ve güçlerinin ulusal
birlik konusunda hemfikir olduğunu ve
Kongre çalışmalarının ertelenmesinin

halkta bir umutsuzluk yarattığını ifade
eden Birtane, bunun nedenlerini şöyle

izah etti: “Komitenin 8 Ekim’de bir araya
gelmesi gerekiyordu. Rojava ve Kuzey
Kürdistan’daki gelişmelerden dolayı bu
gerçekleşmedi. Türkiye eski politikalarda
ısrar etmeye başladı ve Güney Kürdis-
tan’ı da etkiledi bu noktada. Güney
Kürdistan yönetiminin Rojava’ya dönük
siyaseti Kürtlerin zihinlerinde iyi bir şek-

ilde yer almadı. Bir yandan ulusal birlik
tartışmaları diğer yandan Rojava ve
Güney arasında yaşanan sıkıntılar
kafaları karıştırdı.’’ 

Güney Kürdistan yönetiminin
Rojava’ya yönelik politikalarının Kürt bir-
liğine hizmet etmediğini kaydeden Bir-
tane, tüm Kürtlerin ulusal birlik ruhuyla
hareket etmesi gerektiğini söyledi. 

‘Bu fırsat kaçırılmamalı’  “Dört
parça Kürdistan’ın özgürlük hayalini
gerçekleştirmek istiyoruz” diyen Birtane,
2013 yılında bu fırsatın yakalandığını ve
bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğinin
altını çizdi. Hazırlık Komitesi’nin
önümüzdeki günlerde bir araya gelerek
yapılan çalışmalar, eksiklik ve engeller
üzerinde tartışmalar yürüteceğini belirten
Birtane, “Dört parça Kürdistan’ın, Orta-
doğu’nun özgürlüğü için bu Kongre’nin
önemi çok büyüktür. Tüm Kürt güçleri bu
Kongre’nin gerçekleşmesini istiyorsa
egemenlerin bu topraklarda Kürt halkının
üzerinden elini çekmesi için herkesin
duruşu net olmalıdır” ifadelerini kullandı.

HAYRİ DEMİR/DİHA/AMED

BDP: Israrımızı sürdüreceğiz

Durdurmak değil öldürmek istediler

Hazırlık Komitesi toplanıyor
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KONGRA GEL ve Demokratik Güç Bir-
liği, Alman Hükümeti’ni Kürt sorununun
siyasal çözümü önünde engel olan PKK
yasağını kaldırmaya, barışçıl ve
demokratik çözüm sürecine destek verm-
eye çağırdı. 

KONGRA GEL ve Demokratik Güç Bir-
liği, Almanya’daki PKK yasağa karşı 16
Kasım’da Berlin’de yapılacak merkezi
eyleme, barış ve demokrasiden yana
herkesi davet etti.

KONGRA GEL Eşbaşkanlığı ve
Demokratik Güç Birliği, Almanya’da 20
yıldır yürürlükte olan PKK yasağı ve
Berlin’de yasağa karşı Alman sivil toplum
örgütleri öncülüğünde düzenlenecek olan
yürüyüşe ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Türkiye’nin Kürt sorununda güvenlik
eksenli politikalarında ısrar etmesinin en
temel nedenlerinden birini uluslararası
güçlerin ve özelde de Almanya’nın Türk
devletine ve hükümetlerine verdiği
desteğin oluşturduğuna vurgu yapan KON-
GRA GEL, “Bu politikalar çerçevesinde
Almanya 20 yıl önce PKK’yi yasakladı.
PKK yasağı aslında pratik olarak Kürt
sorununun çözümüne karşı olmak demek-
tir. Çünkü Kürt meselesini gündeme
taşıyan ve çözümünü dayatan, Kürt
halkının en örgütlü gücü PKK’dir” dedi.
KONGRA GEL, PKK’nin yasaklanmasının
bir yandan Kürt meselesinde yaşanan kirli
savaşın devam etmesine ve bunun yarat-
tığı ağır yıkımların daha da büyümesine
neden olurken, diğer yandan da Almanya’-
da yaşayan Kürt toplumunun çok ağır
baskılara, maddi ve manevi kayıplara ve
bunların yarattığı ağır travmaların yaşan-
masına neden olduğunu vurguladı.

Siyasal çözüm kaçınılmaz
“PKK yasağı çerçevesinde, Alman

devlet politikalarının Kürt halkında yarattığı
algıda, Türk devletinin güvenlik politikaları
ile özdeşleşen bir Almanya, yani Kürt
halkının yaşadığı büyük acıların sorumlusu
olan bir Alman devlet politikası var”
tespitinde bulunan KONGRA GEL, şunları
belirtti: “Elbette bu politikaların Almanya
demokrasisine ve toplumuna yansıyan

olumsuz sonuçları da oldu. Alman toplumu
da bu yasakların yarattığı gelişmelerden
zarar gördü. Bu politikalar Kürt toplumunun
entegrasyonu üzerinde de oldukça olum-
suz etkiler yarattı. Geçen bu 20 yıllık süreç
şunu açıkça gösterdi ki; Türk devletinin
uyguladığı güvenlik eksenli politikalar ile
Kürt meselesinin bastırılması mümkün
olmadığı gibi, gelinen aşamada artık
siyasal çözümün kaçınılmaz olduğu bir
realitedir.”

Yasağın gerekçesi yok
Türk devletinin Kürt Halk Önderi Abdul-

lah Öcalan ile diyalog ve müzakere yoluy-
la bir çözüm arayışı içinde olduğu bu
süreçte, Almanya’da halen PKK yasağının
sürdürülmesinin anlaşılır ve kabul edilebilir
hiçbir nedeni olmadığını belirten KONGRA
GEL, Alman Hükümeti’ne şu çağrıyı yaptı:
“Kürdistanlı ve Türkiyeli en büyük göçmen
nüfusunu barındıran bir ülke olarak, çözüm
aşamasına gelen Kürt sorununda öncü rol
oynamalısınız. Türkiye’ye savaş için değil,
gerçek ve derinlikli bir demokratikleşme
için destek vermelisiniz. Bunun için bir ilk
adım olarak, çözüme karşı olan rantçı bir
çevreye çıkar alanı yaratan bu PKK yasağı
kaldırılmalıdır. Böyle bir adım, hem
Almanya açısından, hem de Kürt ve Türk
halkları açısından yeni bir sürecin
başlangıcı olacaktır.”

16 Kasım’da Berlin’e 
KONGRA GEL, 16 Kasım günü

Berlin’de, yasağın kaldırılması için yapıla-
cak olan miting ve yürüyüşün Almanya
kamuoyuna, hükümetine ve parlamento-
suna vereceği mesajın önemine de dikkat
çekti: “Alman dostlar tarafından organize
edilen ve çok sayıda kurum ve örgütün de
destek verdiği 16 Kasım 2013 günü
Berlin’de düzenlenen yürüyüş ve mitinge,
tüm yurtsever halkımızı, Türkiyeli
demokrat, ilerici, barıştan ve demokrasi-
den yana olan tüm insanları güçlü bir şek-
ilde katılmaya çağırıyoruz. Çok güçlü bir
katılımın yaratacağı kamuoyu baskısı ile
PKK yasa ğının kaldırılmasını Alman ya’da

gündemleştirebiliriz. Barış, de mok rasi ve
özgürlük cephesi adına, Berlin’e şu mesaj
çok güçlü ve etkili verilmelidir: Kürt halk
meselesinin siyasal demok ratik çözümü
önündeki en önemli engellerden biri olan
PKK ya sa ğını kaldırın, barışçıl demok ratik

çözüm sürecine destek verin.”
Yasak Kürtlere zulümdü
Demokratik Güç Birliği Platformu da

yazılı bir açıklama yayınlayarak, Almanya’-
da PKK yasa ğının kaldırılmasını ve 129
a/b yasalarının iptal edilmesini istedi. Ulus-
ların kendi kaderini tayin hakkı mücade-
lesinin engellenemeyeceğinin belirtildiği
açıklamada, Almanya’nın tüm yasakla-
malarına rağmen Kürt halkının verdikleri
mücadeleyi daha da geliştirdikleri vurgu-
landı. 26 Kasım 1993 tarihinde, dönemin
İçişleri Bakanı Manfred Kanther tarafından
yapılan öneriyle PKK faaliyetlerinin
Almanya’da yasaklandığının hatırlatıldığı
açıklamada, “Yasak kararı alındıktan
sonra, Almanya’da faaliyet yürüten bir Kürt
dernekleri, kuruluşları sürekli baskı altında
tutuldular. Birçok Kürt siyasi
düşüncelerinden dolayı tutuklandı, yıllarca
cezaevlerinde kaldılar. Okullarda okuyan
küçük çocuklar hakkında bile, defterlerine
PKK yazdıkları için davalar açıldı.
Yürüyüşlerde Kürtleri temsil eden flamalar
taşıdıkları için birçok insan hakkında
davalar açıldı, Kürtlerin düzenledikleri
yürüyüş ve etkinlikler bu yasak bahane-
siyle iptal edildi, yürüyüş lere saldırılarak
yüzlerce insan göz altına alındı” denildi.

129 a/b kaldırılsın

Amerika’daki 11 Eylül saldırısı bahane
edilerek, Avrupa’nın bir çok ülkesinde yeni
‘terörle mücadele’ yasaları çıkartıldığı
hatırlatılan açıklamada, “Alman ya’da da
mevcut ‘terörle mü cadele’ 129 a/b yasaları
adı altında daha da sertleştirilerek yürür-
lüğe koyuldu. Bu yasalardan kaynaklı
Almanya’da ki birçok dev rimci ilerici örgüt,
kurum ve kişiler hakkında davalar açıldı.
Bu yasalardan kaynaklı bir çok örgüt
yasaklandı. Faaliyet yürüten ak tivistler
üzerinde baskılar yoğunlaşarak devam
etmektedir” denildi. Tüm emekçileri PKK
yasağının kaldırılması için 16 Kasım 2013
tarihinde Berlin’de düzenlenen yürüyüşe
destek vermeye, aktif propagandasını
yapmaya ve katılmaya çağıran Demok -
ratik Güç Birliği, taleplerini şöyle sıraladı: 

* Almanya’da ‘terörle mücadele’
yasaları olan 129 a/b yasaları iptal edilsin.
Bu yasadan kaynaklanan örgütler
üzerindeki tüm yasaklar kaldırılsın. 

* Bu yıl 20. yıldönümü olan PKK yasağı
kaldırılsın, bu ya sadan kaynaklı açılan tüm
davalar durdurulsun. 

* Almanya’da Kürtlerin ayrı bir göçmen
topluluk olduğu kabul edilerek, Kürt kimliği
tanınsın.

Meclis duy sesimizi!
20’nci yılını dolduran yasağın kalkması

için çok sayıda Alman sivil toplum kuruluşu
ve insan hakları örgütü, başkent Berlin’de
merkezi gösteri düzenliyor. 16 Kasım günü
saat 11.00’de Alexanderplatz’ta başlaya-
cak yürüyüşün ardından Federal Meclis
yakınlarında miting düzenlenecek. Tatort
Kürdistan tarafından organize edilen
eyleme destek veren kuruluş ve insan hak-
ları savunucularından bazıları şunlar: Diya-
log Kreis, Barış Çalışma Ağı, IPPNW,
DFG-VK, Uluslararası İnsan Hakları Ligi,
Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları için
Hukukçular Birliği (EJDM), Alman
Demokratik Hukukçular Birliği, Federal
Barış Konseyi, MAF-DAD, Prof. Mohssen
Massarrat, Prof. Ulrich Gottstein, Dr.
Gisela Penteker, Prof. Armin Rieser, Prof.
Andreas Buro, Prof. Norman Paech.

HABER MERKEZİ

Rojava'daki Kürt, Arap,
Suryani, Asuri temsilcileri yeni
yönetim konusunda görüş
alışverişinde bulunmak üzere
önceki gün Qamişlo kentinde bir
araya geldi. MGRK Eşbaşkanı
Abdulselam Ehmed, yönetim
çalışmalarının son aşamaya
geldiğini kaydetti. PYD'nin
Rojava'da geçici bir yönetimin
kurulması için sunduğu proje
ardından çalışmalar hız kazandı.
MGRK ve ENKS bile şenlerinden
oluşan Rojava temsil organı Kürt
Yüksek Konseyi (Desteya Bilind
a Kurd-DBK) tara fından onay-
lanan proje, diğer halklardan da
büyük ilgi görüyor.  Rojava'daki
tüm etnik yapılar, siyasi parti, sivil
toplum örgütleri, kadın ve gençlik
hareketleri Geçici Yönetim mod-
elini tartışmak üzere Qamışlo
kentinde bir araya geldi. 

Toplantıya PYD, TEV DEM,
Suriye Kürtleri Demokratik Sol
Partisi, Suriye Kürtleri Sol Partisi,
Suriye Kürtleri Demokratik Birlik
Partisi, Suriyani Birliği Partisi,
Kürdistan Komünist Partisi,
Kürdistan Liberal Birlik, De mok -
ratik Asuri Partisi, Suriye Kürtleri
Barış Partisi, Demokratik Asuri
Örgütü, Arap Sosyalist Örgütü,
Yekîtiya Star, Devrimci Gençlik
Hareket, Yurtsever Kürt Öğrencil-
er Konfederasyonu, Sara Kadına
Karşı Şiddet Örgütü, Suriye Kadın
İnsiyatifi, arap aşiret liderleri,
Suriye Ulusal Gençlik Birliği tem-
silcileri ve çok sayıda aydın katıldı. 

Toplantıda tüm etnik kesim-

lerin yer alacağı yeni yönetim
modeli ve ortak yaşam üzerine
değerlendirmeler yapılarak, alter-
natif demokratik yönetimin önem-
ine dikkat çekildi. Ayrıca yeni
yönetim modeli çalışmaları için
tüm kesimlerin temsilcilerinin yer
alacağı komite kurulması ve

önümüzdeki günlerde ilk toplan-
tısını düzenlemesi kararı alındı. 

MGRK: Tüm kesimler olmalı
PYD'nin de bünyesinde oldu -

ğu Batı Kürdistan Halk Meclis
(MGRK) Eşbaşkanı Abdulselam
Ehmed, geçici yönetim konusun-
da ANF'ye yaptığı değer-
lendirmede, çalışmalarının son
aşamada olduğunu kaydetti.
Geçici Yönetim'de küçük ve
büyük siyasi güçlerin yer al -
masının önemli olduğuna işaret
eden Ehmed, şöyle ifade etti:
''Eğer bazı güçleri Geçici Yöne-
tim'de yer almak istemiyorsa,
muhalefet rolünü oynayabilir. Biz
MGRK olarak şu ana kadar Geçi-
ci Yönetim'in oluşması için olum-
lu bir rol oynadık ve bundan

sonra da bu yönlü çalış-
malarımızı sürdüreceğiz. Mevcut
durumda olumlu bir sonuç var.
Her ne kadar ENKS bünyesinde-
ki bazı partiler bu yönetimin oluş-
turulmaması için uğraşsa da
yürütülen çalışmalar büyük
kazanımlar doğurdu."

'YPG zaferi olumlu etkiledi'
MGRK Eşbaşkanı ENKS bün -

yesinde bazı partilerin samimi yak-
laşmaması nedeniyle şu ana kadar
geçiçi yönetimin kurulamadığını
kaydetti. Son günlerde YPG güç-
lerinin elde ettiği zaferlerin Geçici
Yönetim çalışmaları üzerinde de
olumlu bir etki yarattığına dikkat
çeken Eh med, "Bugün zaten
Rojava'nın bir bölümünde siyasi,
güvenlik ve kamu hizmetleri alanın-
da bir yönetim var. Ama biz bu
mevcut yönetimi Rojava'nın tüm
bileşenlerine mal etmek istiyoruz.
Bu çalışmalar yürü tülürken
YPG'nin elde ettiği zaferler de
olumlu bir etki yaratıyor. Eğer biz
bugün burada toplanarak güvenli
bir şekilde tartı şıyor sak, bu YPG
savaşçı larının direnişi sayesin -
dedir" dedi.   ANHA/QAMIŞLO

E f r î n ' d e  ç a t ı ş m a l a r  s ü r ü y o r
Efrîn'de YPG güçlerine yönelik

saldırı ardından yaşanan çatışmalar-
da 8 çete üyesi öldürüldü. Çatış-
malarda yaşamını yitiren 2 YPG
savaşçısı toprağa verildi.  Efrîn böl-
gesindeki çete saldırılarına YPG güç-
leri sert yanıt verdi. YPG kay-
naklarının verdiği bilgilere göre önce-
ki gün yerel saatle 16.30'da Irak Şam
İslam Devleti/El Nusra/Ahrar al Şam gibi çeteler, Suriye'nin Azzaz kenti
sınırındaki Qestelo Cindo Köyü yakınlarında YPG kontrol noktasına
saldırı düzenledi. YPG birliklerinin karşılık vermesi üzerine başlayan
çatışmalar kısa sürede Merin ve Yazibaxê köylerine de yayıldı. Dün saat
08.30'a kadar devam eden çatışmalarda biri çete lideri olmak üzere 8
çete üyesi öldürüldü, çok sayıda çete mensubu da yaralandı. Bölgedeki
çatışmalar gün içerisinde de yer yer sürdü. 

2 YPG'li toprağa verildi 
Efrîn'in Şera İlçesi'ne bağlı Cilbirê Köyü'nde çete saldırıları ardından

yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren YPG savaşçıları Ehmed Hesen
(Xidir) ve Sadiq Muslimin Memo'nun (Mazlum) cenazeleri binlerce
kişinin yer aldığı törenle Efrîn'de toprağa verildi. Efrîn’deki Şehit Aileleri
Kurumu'ndan alınan YPG'lilerin cenazeleri omuzlarda taşınarak, daha
sonra konvoy eşliğinde Metina Köyü'ne götürüldü. Kürt savaşçıların
cenazeleri burada düzenlenen tören ardından ''Şehîd namirin'' slogan-
ları eşliğinde toprağa verildi. 

Kontrol noktlarına DBK bayrağı 
Öte yandan Rojava Kürt Yüksek Konseyi (DBK) Güvenlik Komitesi,

Efrîn kentinde düzenlediği bir toplantıda, Efrin'e bağlı tüm bölgelerde
güvenlik şubelerinin oluşturulması ve kontrol noktalarında sadece DBK
bayrağının asılmasına karar verdi. Bunun üzerinde DBK Güvenlik
Komitesi üyeleri dün Efrîn bölgesindeki kontrol noktalarına giderek, DBK
bayraklarını astı. Ayrıca Efrîn'e bağlı ilçelerde Güvenlik Komiteleri
şubelerinin oluşturulması için çalışmalara başlandı. 

Halep'te çatışmalar şiddetlendi 
Suriye'nin Halep kentinde ise rejim güçleri ile çeteler arasında çatış-

malar devam ediyor. Rejim güçleri havaalanı yakınlarında komumlanan
IŞİD'e bağlı El Tewhid ve Mihemed El Fatih Tugaylarına yönelik bom-
bardıman düzenledi. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, rejim güç-
leri yaklaşık bir yıldır çetelerin denetiminde bulunan geniş bir alanı ele
geçirdi. Bölgede yaşanan şiddetli çatışmalarda 15 çete üyesinin
öldürülürken, rejim güçleri de kayıp verdi.  Suriye rejim güçleri Sifîrê İlçe-
si'ne de ağır silahlar ve toplarla saldırı düzenledi.        ANHA/EFRîN

Yasağı kaldır çözüme katıl

Geçici yönetim için toplantı
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На написание этой статьи меня
подвигло заявление президзента Джа-
лала Талабани. который (уже не в пер-
вый раз!) заявил в Анкаре в прошлом
году, что Курдистан –это мeчта. Полто-
раста лет, со времен Бадрхана, Ездан-
шира и шейха Обейдуллы, наши предки
шли на смерть ради независимого Кур-
дистана, они верили в него даже в
самых тяжелых условиях, они боролись
и добились фактически полунезависи-
мости - курдский лидер провозглашает
независимость своей нации "мечтой".
Связно ли это с его официальным поло-
жением, проявление ли это неизбежного
оппортунизма политика - но так или
иначе, это оставило нехороший осадок
не только у меня, но и, могу с ответ-
ственностью сказать, у всех патриотов
Курдистана. В самом деле, если незави-
симый Курдистан - несбыточная мечта и
сон, зачем за что-то бороться? неужели
следует успокоиться и просить только
об одном - чтобы курды Диярбакыра или
Мехабада имели примерно те права,
которые имеют курды Копенгагена и
Гамбурга - простейшее право говорить и
обучать детей на своем языке? Или,
может быть, 40 миллионов курдов долж-
ны считать высшим счастьем и исполне-
нием всех желаний положение, анало-
гичное положению полутора миллионов
басков?

С другой стороны, нельзя не при-
знать, что и в заявлении Талабани есть
свой резон. Сейчас, с сегодня на завтра,
объявить независимость Курдистана
разумеется невозможно. Более того,
если подобный шаг будет предпринят -
то курды не только ничего не выиграют,
но и потеряют те экономические, поли-
тические, а с ними и социальные нара-
ботки, которые они постепенно, кирпи-
чик к кирпичику, укладывали в фунда-
мент будущей независимости. Нет ли в
моих словах противоречия? - вправе
спросить читатель. Ни малейшего, отве-
чу я, если мы подробно рассмотрим
сегодняшнее состояние курдского
вопроса и возможные пути того, как этот
вопрос может решиться.

С одной стороны, я твердо верю, что
недалек день, когда курды добьются
реализации своих сокровенных чаяний.
Нынешняя ситуация и тенденции, кото-
рые видны в мире, в регионе и в самом
курдском движении, подтверждают мой
оптимизм. 

Некоторым кажется, что независи-
мость - это некое официальное провоз-
глашение, подъем флага, признание со
стороны международного сообщества;
главное мол - поднять флаг перед зда-
нием ООН, а тогда уже примемся и за
строительство национальных институ-
тов и решением своих проблем. Но на
деле официальное провозглашение и
признание - лишь внешние и как это ни
парадоксально не самые главные атри-
буты. Уже сейчас например Курдистан -
гораздо больше похож на самостоятель-
ное государство, чем сам Ирак, не гово-
ря уже о таких "международно признан-
ных государствах", как Сомали. Пробле-
ма в том, что его институты, достаточно

эффективные, имеют ограниченный
региональный характер; основная же
масса курдского населения не только
по-прежнему находится под чужеродной
властью, но и слабо организована.
Вопрос в том, чтобы уже сегодня начать
строить фундамент единой политиче-
ской курдской нации, с тем чтобы про-
возглашение независимости явилось
лишь логическим увенчанием этого про-
цесса.

И здесь есть огромное поле для дея-
тельности. Самое первое, основное -
это приобрести соответствующее виде-
ние, охватывающее курдскую проблему
в целом, осознать, что курдские пробле-
мы и в Ираке, и в Турции, и в Сирии, и в
Иране суть части единой, общей курд-
ской проблемы. При этом, следует
верно оценить соотношение этих
частей. Это не просто: так, например,
если курдам Ирака свойственно замы-
каться в своем регионе, то некоторые
курдские силы в Турции, наоборот,
склонны смешивать общенациональ-
ный интерес со своим собственным пар-
тийными интересом, не желая при этом
никак считаться с проблемами и интере-
сами других курдских сил. Таким обра-
зом, задача №1 - объединение курдских
политических сил под единой "крышей"

и создание органа, который бы пред-
ставлял всех курдов на международной
арене. Эту задачу должна разрешить
общекурдская конференция, которую
предполагается провести в Эрбиле.
Создание такого общекурдского органа,
пользующегося международным при-
знанием, поможет выдвинуть курдский
вопрос на мировую арену подобно тому,
как были интернационализированы
косовский, карабахский, палестино-
израильский вопросы, для разрешения
которых были созданы международные
механизмы.

Общекурдская организация необхо-
дима не только для усиленной лоббист-
ской деятельности на политической
арене, но и для представительства и
обслуживания интересов курдов, в осо-

бенности в диаспоре. Сила курдской
диаспоры нарастает, так, в Швеции уже
избраны в парламент 5 курдов. Для того
чтобы объединить и усилить курдское
влияние, необходимо создание Всемир-
ного курдского конгресса, который объ-
единял бы курдских политических лиде-
ров и лидеров диаспоры. Для этого
было бы неплохо наряду с проведением
общенациональной конференции, в
которой будут принимать участие поли-
тические партии Курдистана, провести
Всемирный курдский конгресс, наподо-
бие тех конгрессов соотечественников,
которые практикуют многие страны,
обладающие крупными диаспорами.

Другой важный вопрос, необходимый
в деле строительства курдской нации и
национального государства - вопрос
языка и культуры. Здесь курды попали в
историческую ловушку. Вопрос даже не
в том, что у курдов несколько диалектов
и несколько алфавитов. До эпохи мас-
совых СМИ все языки делились на диа-
лекты; нормативный национальный
язык обычно создавался на основе
самого распространенного диалекта,
либо на основе диалекта, на котором
говорили в политическом центре стра-
ны. Но беда курдов в том, что самый
распространенный диалект - курманджи

- подвергается всяческим стеснениям,
тогда как политический центр курдов -
Иракский Курдистан - пользуется диа-
лектом и письменностью, непонятными
основной части нации и соответственно
не может быть одновременно культур-
ным центром для 40 миллионов курдов.
Выбраться из этой ловушки можно толь-
ко с помощью политической воли, в
частности, разработки общекурдской
научной терминологии и последова-
тельного перевода письменности
южных курдов на латиницу. Разговоры
об этом ведутся годами, но, к сожале-
нию, реальных действий в этом направ-
лении пока что нет. Между тем, нам
необходимо создать такие структуры,
как например общий Союз писателей
Курдистана, который объединил бы

всех, кто пишет на курдском языке. Ана-
логичная сиутация и в других областях
культуры, особенно в кинематографе,
где уже есть определенное количество
известных режиссеров - этнических кур-
дов, считающихся однако иранскими,
турецкими и т.д. режиссерами. То же
можно сказать и о спорте. Мы гордимся,
что команды Эрбиля и Дохука - неодно-
кратные чемпионы Ирака; с другой сто-
роны в Турции уже были разговоры о
создании "юго-восточной" футбольной
лиги. Мы знаем, что многие известные
спортсмены - курды, но в мире их знают
опять-таки как турок. иранцев и т.д.
Поэтому совершенно необходимо при-
учить мир к существованию курдского
кинематографа, курдского спорта и т.д.,
и т.п.

Важная институция, объединяющая
нацию - СМИ. Сейчас, во времена
интернета и спутникового телевидения,
ситуация для курдов кардинально
облегчилась; однако, при обилии курд-
ских спутниковых каналов, пока не
существует ни одного действительно
общенационального. Пока что курдское
телевидение носит либо партийный,
либо регаиональный характер. Возмож-
но, в случае создание на общекурдской
конференции единого надпартийного
органа, можно было бы создать под его
эгидой и общенациональный надпар-
тийный телеканал. Такой канал мог бы
финансироваться соединенными сила-
ми курдских организаций и КРГ, с при-
влечением средств диаспоры.

В отношении религиозном, было бы
разумным создать союз патриотически
настроенных курдских богословов. Но,
кроме духовных сфер, для жизни нации
важна и экономическая сфера. Ирак-
ский Курдистан, связанный как с Турци-
ей, так и с Ираном, постепенно стано-
вится центром курдской экономической
жизни; для ее активизации, необходимо
создание общекурдских союзов про-
мышленников и предпринимателей,
курдских банков, инвестиционных фон-
дов и т.п. Только таким образом курды
смогут создать необходимую для полно-
ценной национальной жизни экономиче-
скую инфраструктуру. Именно таким
образом, шаг за шагом, следует созда-
вать предпосылки для независимого
национального государства. И в тот
момент, когда фундамент будет создан
и все курды почувствуют себя граждана-
ми единого Курдистана - никакая сила
не сможет удержать возникновение в
центре Передней Азии нового крупного
государства. kurdistan.ru

Выступая на парламентском сове-
щании BDP ("Партии мира и демокра-
тии"), сопредседатель BDP, Гюльтан
Кишанак подчеркнула, что курды тре-
буют строительства не стен, а мостов на
границе Турции и Сирии. Сопредседа-
тель подчеркнула, что строительство
стены в Нусайбине не может быть
оправдано так называемыми причинами
безопасности, а также отметила, что
Турция в настоящее время не столкну-
лась ни с какими угрозами со стороны
курдского региона Сирии.

Кишанак заявила, что турецкое пра-
вительство пока не готово создать стра-
тегический мир с курдами, а мир и ста-
бильность на Ближнем Востоке могут
быть обеспечены только путем предо-
ставления каждому человеку права
жить со своими правами и законами.
"Это не может быть достигнуто путем
установки мин и стен на границе. Турец-
кое правительство должно признать
автономию Курдистана в Рожава
(Сирийский Курдистан) во избежание
проблем с безопасностью", сказала она,

добавив, что курды не позволит строи-
тельство "стены позора". Ссылаясь на
смерть Идриса Ака, который недавно
был убит в районе Джейланпынар сна-
рядом, выпущенным из Рас-аль-Айна,
Кишанак раскритиковала правительство
Турции за молчание перед лицом напа-

дений бандитских групп, преследующих
людей в Джейланпынаре, и отметила,
что этим отношением государство про-
явило свою поддержку этим группам.
Как сообщает агентство "Firat", Гюльтан
Кишанак также обратила внимание на
положение больных заключенных Тур-
ции, и призвала правительство принять
срочные правовые механизмы для того,
чтобы предотвратить дальнейшие смер-
ти в тюрьмах. Она призвала к передаче
полномочий судебных медицинских
учреждений больницам общего профи-
ля, чтобы те принимали решения о
больных заключенных.

Давайте строить независимый Курдистан сегодня

Кишанак: Мы хотим строить мосты, а не стены

Юрий Набиев 



D Î P L O M A T¹ 39 (238)15 11-17 noyabr, Çiriya paş, sal 2013

Для удовлетворения потребностей
растущей экономики и более 2600 ино-
странных компаний, работающих в
Курдистане, Эрбильская Торговая
Палата начала строительство новых
объектов на окраине города. Об этом в
интервью "Rudaw" рассказал Соран
Азиз, вице-президент Палаты.

"Наша Торговая Палата расшири-
лась в последние годы", говорит он. "У
нас есть участок земли на окраине
города, и мы находимся в процессе
превращения его в бизнес-центр. На
этом проекте планируется проведение
деловых встреч, и мы уже построили
социальный и культурный центры".

Азиз говорит, что новый объект, как
ожидается, будет завершен к концу
этого года, и станет "центром обще-
ния" и мостом между местными и ино-
странными компаниями. Он говорит,
что, в отличие от Инвестиционного
Совета, Торгово-промышленная Пала-
та является независимым органом, но
все еще продолжает сотрудничество
для согласования работ всех компа-
ний. "Существуют жизненно важные
сотрудничество и координация между
Инвестиционным Советом и другими
государственными учреждениями,

такими как Министерство торговли и
промышленности", говорит он. "Регист-
рация компаний проходит в два этапа:
в Палате и в Инвестиционном Совете".

По словам Азиза, в Курдистане
существует четкая конкуренция между
местными и иностранными предприя-
тиями, но Палата необходима обеим
сторонам, чтобы те могли функциони-
ровать. Азиз говорит, что одной из обя-
занностей Палаты является поддерж-
ка курдских бизнесменов на внешнем
рынке и помощь им в случае проблем. 

"Мы просим некоторых бизнесме-
нов присоединиться к делегациям,
едущим за границу, а, если курдские
бизнесмены сталкиваются с проблема-
ми за пределами Курдистана, у нас
есть подписанные меморандумы о
взаимопонимании с торговыми палата-
ми во всем мире. Мы обращаемся к
этим палатам, чтобы помочь нашим
предпринимателям решать их пробле-
мы, будь то финансовые или другие",
говорит он. Курдистан проводит удач-
ную политику открытости по отношению
к внешнему миру. Но Азиз указывает,
что все еще необходимо внесение
поправок в старые законы, чтобы соот-
ветствовать бизнес-реальности сего-

дняшнего дня. Он сказал, что одной из
самых больших проблем Палаты в
настоящее время является устаревшее

законодательство. Многие компании из
арабских стран, таких как Ливан, Кувейт,
Объединенные Арабские Эмираты и
Египет, участвуют в рынке Курдистана,
особенно в нефтяном и газовом секто-
рах, говорит Азиз. Но турецкие компа-
нии далеко впереди всех остальных в
показателях инвестирования. "Чтобы
понять, почему Турция занимает первое
место в инвестициях, надо сказать, что
это наш сосед, у нас общие границы, у
них есть продукция хорошего качества и
они первыми вышли на рынок Курдиста-
на. Для Курдистана Турция также

является воротами в Европу".
В прошлом году чиновники иран-

ского консульства в Эрбиле жалова-
лись, что иранские компании не поль-
зуются теми же инвестиционными при-
вилегиями в Курдистане как другие
иностранные компании. Но Азиз гово-
рит, что вина может лежать на самих
иранских компаниях, которые не могут
конкурировать с другими с точки зре-
ния качества. 

"В конкуренции между одной компа-
нией и другой, иранские компании не
так хороши, как другие, поэтому они
(местные предприниматели) избегают
работы с некоторых из них", говорит
Азиз. "Но, несмотря на это, на данный
момент иранские компании - номер
два в  коммерческой деятельности в
Курдистане". Азиз говорит, что Торго-
во-промышленная палата Эрбиля
часто является ступенькой для ино-
странных компаний, заинтересован-
ных в работе в Курдистане. "Мы при-
зываем все иностранные компании,
которые хотят работать в Курдистане,
приезжать сюда", объясняет он. "При-
ехав сюда, они приходят в Торгово-
промышленную Палату, и мы даем им
право работать. Мы приглашаем их
посетить нас, чтобы знакомятся с
местной деловой активностью. После
этого они планируют создавать мест-
ное отделение своей компании".

Иракский Курдистан являет-
ся "забытой жертвой" сирийско-
го конфликта, говорит Надим
Захави, первый и единствен-
ный курд, избранный в британ-
ский парламент. В своем интер-
вью "Rudaw", он говорит о чет-
верти миллиона сирийских
беженцев, не получивших  при-
знание со стороны внешнего
мира. В августе Захави прого-
лосовал за военные действия
Великобритании для сдержива-
ния применения химического
оружия в Сирии, но движение
консервативной коалиции
потерпело поражение. Тогда он
сказал, что это "предательство
невинных людей Сирии".

"КРГ (Региональное прави-
тельство Курдистана) стало
забытой жертвой массовой
миграции людей из Сирии",
говорит он. "Люди обращают
внимание на беженцев в Иор-
дании, Ливане, Турции, иногда
упоминается Ирак, но не КРГ,
которое приняло примерно 240
000 человек. КРГ сделало это,
потому что как курды мы все
являлись беженцами, мы

знаем их боль и не хотим под-
вести их".

Он родился в 1967 году в
Багдаде в семье курдов, кото-
рые бежали от режима Садда-
ма Хусейна в 1978 году. До
этого его дед, в честь которого
был назван Надим, был управ-
ляющим Центрального банка
Ирака. "Его подпись стояла на
банкнотах", говорит Захави. В
2000 году Захави стал одним из
основателей исследователь-
ской компании "YouGov", акции
которой были размещены на
фондовом рынке стоимостью в
18 миллионов фунтов в 2005
году.  В 2010 он вошел в парла-
мент как депутат от Стратфор-
да-на-Эйвоне, где родился
Шекспир.

Поражение британского
правительства в сирийском
вопросе было неожиданным.
Но немногие комментаторы
считают, что оппозиционной
"Лейбористской партии" уда-
лось собрать голоса за счет
общественной поддержки пред-
отвращения военных действий.

"В центре внимания теперь

должна быть Женева", говорит
Захави, ссылаясь на усилия,

которые были сделаны, чтобы
вывести сирийцев на мирную
конференцию. В прошлый
вторник дипломаты не смогли
договориться о дате ее прове-
дения, как не смогли убрать
препятствия в вопросе, кто
будет представлять сирийскую
оппозицию, и в вопросе роли
правительства президента Ба -
шара Асада в переговорах.
Комментируя лондонскую вс -
тречу 11 министров иностран-
ных дел в октябре, пытавшихся
проложить путь для мирной
конференции, Захави сказал,
что "единодушным" мнением
встречи была невозможность

дальнейшего правления режи-
ма Асада.

"Почти невероятно, чтобы
режим, который совершил
такие жестокости против своего
народа, быть частью будущего
этой осажденной страны", ска-
зал он.

"Это займет некоторое
время, чтобы свести некоторые
из оппозиционных партий вме-
сте. Урок (Западной интервен-
ции в) Ираке состоит в том, что
мы должны потратить больше
времени, думая об управлении
пост-асадовской Сирией".

Захави описывает Сирию
как "фотографический негатив
Ирака", потому что обе страны
имеют большие национальные
меньшинства курдов и христи-
ан. Но, по словам депутата,
сунниты Сирии образуют исто-
рически угнетенное большин-
ство. Захави также призвал в
послереволюционной будущей
Сирии прекратить дискримина-
цию в отношении курдов, пре-
доставить им компенсацию за
перенесенную политику араби-
зации и освободить всех поли-
тических заключенных.

Захави поддерживает тес-
ные связи с Курдистаном путем
выступления в качестве совет-

ника в местном бизнесе его
семьи, в том числе, в нефтега-
зовом сервисе. В Великобрита-
нии он является сопредседате-
лем парламентской группы по
Курдистану.

Подчеркивая, что он не
желает вмешательство во внут-
ренние дела КРГ, он все же
дает совет поддерживать "кон-
куренцию" в политике и бизне-
се, наряду с введением "про-
зрачности", что поможет разру-
шить неудовлетворенность,
которую ощущают простые
курды. Он также советует
сохранять тесные связи с курд-
ской диаспорой, говоря, что она
играет важную роль в создании
яркой гражданской жизни в Кур-
дистане. "Курды мигрировали
по всему миру и у каждого есть,
что дать (Родине)".

Захави описывает Курди-
стана как здоровую демокра-
тию, которая даже со своими
проблемами, остается "маяком
надежды" для региона.

"Я очень горжусь тем, чего
достигло КРГ. Конечно, были
допущены ошибки, но мои кол-
леги здесь знают, что курды
являются примером положи-
тельной истории, и это хоро-
шо". 

Более $ 18 млн. будут выде-
лены Курдистану в рамках про-
граммы "Стратегия развития -
2020" после подписания
совместного соглашения о соз-
дании фонда Регионального
правительства Курдистана
(КРГ) и Организации Объеди-
ненных Наций. Соглашение от
31 октября предоставит сред-
ства для дальнейшего разви-
тия здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, образова-
ния, занятости, инфраструкту-
ры и экономики региона Курди-
стан.  Как сообщается в пресс-
релизе Миссии Организации
Объединенных Наций в Ираке
(МООНСИ), более $ 13,6 млн.
будут финансироваться КРГ в
качестве основного спонсора, с
остальные финансы будут пре-

доставлены ООН. "Фонд будет
укреплять координацию помо-
щи в целях развития потенциа-
ла для повышения эффектив-
ности помощи в Курдистане",
заявил на церемонии подписа-
ния Али Санди, министр плани-
рования КРГ. На встрече при-
сутствовали представители
МООНСИ и координационного
бюро ООН по развитию и гума-
нитарным вопросам (ICODHA).

"Мы очень рады объеди-
ниться с правительством Кур-
дистана, чтобы работать вме-
сте для  достижения стратеги-
ческих целей развития региона,
и предложить техническую экс-
пертизу ООН для различных

министерств", сказала в ходе
подписания Жаклин Бадкок,
резидент-координатор ООН.
Видение стратегии КРГ основа-
но на экономическом буме и
росте капитализации  Курди-
стана, который в 2012 году
составил 12 процентов.

В соответствии с заявлени-
ем КРГ, правительство региона
стремится создать "основу для
разработки политики государст-
венных чиновников, определе-
ния пятилетних приоритетов и
путей улучшения возможностей
жителей региона". Для того,
чтобы достичь этих целей, КРГ
хочет сделать значительные
улучшения в различные секто-

рах, диверсифицировать эко-
номику с помощью инвестиций
частного сектора и повысить
эффективность управления и
прозрачность. В течение
последних двух десятилетий
Иракский Курдистан медленно
оправляется от разрушитель-
ных последствий кампании
"Анфаль", проведенной Садда-

мом для искоренения курдов на
севере страны. В результате
кампании жертвы курдов соста-
вили более 180 тысяч человек,
а химическая атака на курдский
город Халабджа в 1988 году
стала одной из самых разруши-
тельных химических атак в
современной истории челове-
чества. kurdistan.ru

Эрбильская Торговая Палата как мост между 
местными и иностранными компаниями

Курдский  депу тат  в  Великобритании:  
Курдистан стал маяком надежды для региона

18  млн  долларов  выделены на  
развитие Курдистана под эгидой ООН
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Иракский министр иностранных дел, Хошияр Зибари, под-
твердил, что Соединенные Штаты обещали иракскому прави-
тельству обеспечить его во -
оружением и военной техникой,
которые позволят Ираку проти-
востоять терроризму.

"Результаты нашего недав-
него визита в Вашингтон были
положительными, и американ-
ская сторона обещала предо-
ставить оружие, снаряжение и
технику для борьбы с террориз-
мом, и повысить и углубить
сотрудничество в области безопасности", заявил  Зибари в
интервью "Шарк аль-Аусат". Премьер-министр Ирака, Нури аль-
Малики, и сопровождающая его делегация 29 октября вылетели
с официальным визитом в США. Визит продлился пять дней. В
состав делегации вошли министр иностранных дел, Хошияр
Зибари, заместитель министра обороны, Саадун аль-Дулайми,
ряд депутатов и советников. Во время своего визита, Малики
подтвердил президенту США, Бараку Обаме, что Ирак обязуется
"соблюдать" законы и меры США в использовании американской
военной техники и оборудования. В заявлении американских и
иракских правительств говорится, что обе стороны договорились
о настоятельной необходимости для иракских сил получить
дополнительное оборудование для проведения операций в уда-
ленных районах, где есть лагеря боевиков.

Иракский парламент принял Закон о выборах
После недель дебатов иракские законодатели приняли дол-

гожданный закон о выборах, добавив еще три места в законо-
дательный орган и позволив проведение общенациональных
выборов 30 апреля следующего года. "Поправки были приняты
большинством голосов", сказал Саид Хошнав, депутат парла-
мента от "Альянса Курдистана".

Вице-президент Ирака, Худаир аль-Хузаи, на днях издал
указ о проведении выборов 30 апреля следующего года. Но
поправки еще подлежат утверждению Верховным судом Ирака,
чей зеленый свет необходим для своевременного проведения
выборов. В ходе дискус-
сии предложение доба-
вить пункт, дающий осо-
бый статус в выборах
провинции Киркук, вызвал
протесты курдских депу-
татов, покинувших засе-
дание. Но позже они вернулись, чтобы голосовать за поправки.
Богатый нефтью и многонациональный Киркук находится в
центре споров между арабским центральным правительством
Ирака и автономным Курдистаном. По словам Азада Срешр-
маи, члена юридического комитета парламента, миссия ООН по
содействию Ираку (МООНСИ) сыграла важную роль в урегули-
ровании разногласий между политическими партиями. "Руково-
дители фракций в парламенте согласились с предложением
ООН, которое состояло в добавлении еще трех мест к имею-
щимся в парламенте 325, в результате чего общее количество
мест составит 328", сообщил он в интервью "Rudaw". 

Политические партии борются за 310 мест парламента, еще
восемь мест выделяются для меньшинств. Из дополнительных
10 мест Курдистану было выделено три места и по одному
месту пойдут для Багдада, Басры, Вавилона, Анбара, Диялы,
Дикара и Кербелы. В мартовских выборах 2010 года были
доступны только семь "компенсационных мест", из них курды
получили только одно место. В дополнение к числу мест, их рас-
чет и распределение также были препятствием для согласия
между политическими группами. kurdistan.ru

В ы с о к о п о с т а в л е н н ы й
чиновник Иракского Курдиста-
на подтвердил во вторник важ-
ность визита президента Кур-
дистана Масуда Барзани в
Кувейт, заявив, что речь идет о
привлечении кувейтского част-
ного сектора к работе в регио-
не. "Целью визита Барзани
является укрепление отноше-
ний между Курдистаном и
государством Кувейт, а также
вопрос об открытии Генераль-
ного консульства Кувейта в
Курдистане", заявил глава
отдела внешних связей прави-
тельства Курдистана (КРГ),
Фалах Мустафа.

Он добавил, что визит
также был нап равлен на
"обсуждение сотрудничества в
политической, экономической
и внешнеэкономической дея-
тельности и поощрение част-
ного сектора Кувейта к работе

в Курдистане, и участию в ком-
мерческой деятельности ре -
гиона и текущей инвестицион-

ной деятельности".
Мустафа выразил опти-

мизм в отношении открытия
Генерального консульства
Кувейта в Курдистане, "пото-
му, что это приведет к разви-
тию перспективы существую-

щих исторических отношений
меж ду регионом и государст-
вом Кувейт".

Он отметил, что такие важ-
ные области, как "сельское
хозяйство, промышленность и
туризм доступны и открыты
для кувейтских компаний и
частного сектора, чтобы инве-
стировать в них".

9 и 10 ноября представите-
ли курдских партий Турции,
Ирака, Ирана и Сирии собира-
лись вместе для участия в
международной конференции,
организованной в Анкаре
научно–исследовательским
центром "Международный Мир
на Ближнем Востоке" (IMPR).

На конференции под назва-
нием "Курды о мире, демокра-
тии и моделях решения" среди
прочих ораторов выступили
сопредседатель "Партии мира
и демократии" (BDP) Селахат-
тин Демирташ и сопредседате-
ли "Партии Демократического
Союза" (PYD) Ася Абдулла и

Мажар Багли. Экспер-
ты рассматривают
конференцию в каче-
стве подготовитель-
ной встречи перед
проведением крупной
Курдской Националь-
ной Конференции,
готовящейся в Эрби-
ле, столице Иракского
Курдистана, которая
должна объединить основные
курдские политические группы
на Ближнем Востоке. Как
сообщает агентство "Firat",
выступая на конференции,
пресс-секретарь "Патриотиче-
ский союз Курдистана" (ПСК)

Азад Джундиани отметил уча-
стие различных политических
партий из четырех частей Кур-
дистана, и сказал, что отсут-
ствие на ней представителей
"Рабочей партии Курдистана"
(РПК) – это тревожный факт.

Генерал войск
США написал в
своем завещании,
что он хочет, чтобы
его тело сожгли и
передали его прах в
Курдистан, где он
должен быть рассеян
в горах региона.

Согласно репорта-
жу "Sha faaq News", прах
отставного американского
офицера, Джорджа Нили, при-
был в Эрбильский аэропорт в
прошлый четверг, и был пере-
дан его друзьям в Курдистане.

Нили служивших в Ираке и
Курдистане в период 2007-
2010 годов, тесно общаясь с
курдским подразделением
особых войск "Зеревани" и
силами "Асаиш", он также спо-

собствовал подготовке под-
разделений иракской армии и
полиции.

Согласно сообщению, Ни -
ли был очень привязан к Кур-
дистану и его народу, а его
письма к курдским друзьям
всегда начинались фразой:
"Курдистану, силам Зеревани
и моим друзьям".

Нили завещал рассеять его
прах в горах Курдистана.
Командование "Зеревани"
пла нирует в ближайшие дни
провести церемонию проща-
ния с прахом американского
друга, после чего прах будет
рассеян в горах, как указано в
его последней воле.

Визит Барзани в Кувейт должен 
привлечь инвестиции в Курдистан

В Анкаре прошла международная курдская конференция

Американский генерал завещал 
рассеять его прах в горах Курдистана

Зибари подтвердил, что США 
обеспечат Ирак вооружением


