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Davosda “Cənubi Qafqaz
və Mərkəzi Asiya: qlobal iqti-
sadiyyata yol” mövzusunda
qəbul keçirilmişdir.

Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham
Əliyev qəbulda iştirak
etmişdir.

Tədbiri açan Dünya İqtisa-
di Forumunun icraçı sədri
Klaus ŞVAB dedi:

- Cənab Prezident İlham
Əliyev.

Komissar Ottinger.
Xanımlar və cənablar.
Bu gün Cənubi Qafqaz və

Mərkəzi Asiyaya həsr olun-
muş xüsusi axşam təşkil
edilmişdir. Sizin Davosda
şəxsi iştirakınız sayəsində
regiona maraq artır. Bugünkü
görüşümüz zamanı Sizin
baxışlarınız və siyasətinizlə
bağlı ətraflı məlumat aldım.
Açıqlamaq istərdim ki, bir ay
bundan əvvəl Azərbaycanda
olmuşam və hazırda ölkənizin
inkişafı ilə bağlı bir sıra sse-
narilər üzərində çalışırıq. Bun-
lar artıq Sizə təqdim olunub.
Lakin işlər hələ də davam edir
və avqust ayında biz yenidən
Sizinlə görüşüb əlavə
məlumatlar təqdim edəcəyik.
Yekun təqdimat bu ilin sonun-
da və ya gələn ilin əvvəlində
baş tutacaqdır. Müxtəlif sse-
narilər nəzərdən keçirilir. Təbii
ki, biz əminik, ən müsbət sse-
nari reallaşacaqdır. Bununla
da Sizə xoş axşam və fəal
müzakirə arzu edirəm.

Qəbulda çıxış edən
Prezident İlham ƏLİYEV
dedi:

- Sağ olun. Əvvəlcə Cənu-

bi Qafqaz və Mərkəzi Asiyaya
həsr edilmiş bu tədbirin təşki-
latçılığına görə professor
Şvaba minnətdarlığımı
bildirirəm. Bizim region hazır-
da dünyanın diqqətini cəlb
edir. Bu səhər təşkil edilmiş
paneldə regional əməkdaşlıq

mövzusu müzakirə olundu.
Bundan əlavə, ötən ilin aprel
ayında Bakıda təşkil olunmuş
Davos Forumu da həmin
mövzuya həsr edilmişdi. Həqi -
qətən, regionumuz dina mik
inkişaf edir və burada iqtisadi
əməkdaşlıq üçün böyük po -
ten sial vardır. Azərbaycan öz
növbəsində əməkdaşlığın
gücləndirilməsi, Cənubi Qaf -
qaz və Mərkəzi Asiyanın inte-
qrasiyası üçün vacib rol
oynayır. Deyə bilərəm ki,
ölkələrimizi bir araya gətirmək
istiqamətində ilk təşəbbüsü
Azərbaycan göstərib. Bu da
enerji siyasətimizin başlanğıcı
ilə bağlıdır. 

Biz geniş boru kəmərləri
şəbəkəsi vasitəsilə Xəzər,
Qara və Aralıq dənizlərini bir-
ləşdirməyə müvəffəq olduq.
Bu gün Azərbaycan yalnız

enerji resurslarının təchiza-
tçısı deyil, həm də tranzit
ölkədir. Mərkəzi Asiya
dövlətləri öz təbii sərvətlərini
bizim infrastruktur vasitəsilə
nəql edir. Bu layihə həm
istehsalçı, həm istehlakçı,
həm də tranzit ölkələr üçün

faydalı şərait yaradıb. Bu layi-
hə tərəfimizdən icra edilən
yeni bir layihənin başlanğıcı
olub. Mən Türkiyəni və
Avropanı əhatə edəcək boru
kəməri, həmçinin Avropanın
ən iri infrastrukturu hesab olu-
nan “Şahdəniz-2” layihəsini
nəzərdə tuturam. Ötən ilin
dekabrında 25 milyard dollar
dəyərində olan “XXI əsrin
müqaviləsi” adlandırdığımız
sənədi imzaladıq. Bu nailiyyət
göstərir ki, qarşılıqlı dəstək və
marağa əsaslanan geniş və
səmimi əməkdaşlıq olduğu
halda uğurlu nəticələr əldə
edilir. 

Bu gün biz nəqliyyat
şəbəkəsinin yaradılması isti -
qamətində Mərkəzi Asiya
dövlətləri ilə birgə çalışırıq.
Biz, eyni zamanda, Mərkəzi
Asiyanı Azərbaycan vasitəsilə

Avropaya birləşdirəcək
mühüm dəmir yolu layihəsi
üzərində çalışırıq. Əslində bu,
Çindən Böyük Britaniyaya
qədər uzanan yeni “İpək
Yolu”dur və ümid edirəm ki,
artıq gələn il istifadəyə ver-
iləcəkdir. Bunların hamısı
regional əməkdaşlığın müs-
bət əlamətləridir.

Təbii ki, siyasət sahəsi də
mühüm rol oynayır. Region
dövlətləri vaxtilə - 22 il əvvəl
vahid bir ölkənin tərkib
hissəsi olmuşdur. Bizim tar-
ixən əlaqələrimiz vardır,
ancaq əminəm ki, hər bir ölkə
müstəqilliyinin bəhrəsini
görür. Biz təkcə azadlığa
qovuşmamışıq. Biz sistemi
dəyişmişik. Ölkələrimizin
nailiyyətləri bazar iqtisadiyy-

atının və müstəqil siyasi
inkişafın üstünlüklərini aydın
nümayiş etdirir. Məsələn, 22 il
əvvəl özəl sektorun ümumi
daxili məhsulumuzda payı sıfır
faiz idisə, bu gün bu göstərici
85 faizə bərabərdir. 

Siyasi və iqtisadi transfor-
masiya və sərmayələrin cəlb
edilməsi istiqamətində apa -
rılan siyasət uğurlu olub. Bu
gün artıq Azərbaycan xarici
ölkələrə sərmayə qoyur. Bun-
ların hamısı olduqca qısa
zamanda baş verib. Bu gün
bizim regionumuz nəhəng
potensiala, dinamik inkişafa
və böyük insan kapitalına
malik məkan hesab olunur. Bu
məsələdə böyük inkişaf
potensialı vardır və bizim
göstəricilər dünya üzrə orta
göstəricilərdən üstündür.

Azərbaycana gəldikdə, biz

bu gün diqqətimizi iqtisadiyy-
atımızın şaxələndirilməsinə
yönəldirik. Ötən il qeyri-neft
sektorunda ümumi daxili məh-
sulun artımı 10 faizə qədər
olub və ümid edirəm ki,
növbəti 10 il ərzində eyni
inkişaf tempi təmin edilə -
cəkdir.

Onu da qeyd etməliyəm ki,
Azərbaycan sürətlə inkişaf
edən iqtisadiyyata malikdir.
Son 10 ildə iqtisadiyyatımız 3
dəfə artıb və iqtisadiyyatın
rəqabət qabiliyyətliliyinə görə
Davos İqtisadi Forumu Azər-
baycanı dünyada 39–cu yerə
layiq görüb. Bu, əsasən isla-
hatların və təbii sərvətlərimizin
düzgün istifadə edilməsi,
insan kapitalına və infrastruk-
tura yenidən sərmayələrin
qoyulması və biznes imkan-
larının yaxşılaşdırılması sayə -
sində mümkün olub. Bir daha
regionumuza göstərilən
maraq və dəstəyə görə pro-
fessor Şvaba və Davos İqtisa-
di Forumuna təşəkkürümü
bildirərəm. 

Bu, mənim Davosa səkkiz-
inci səfərimdir və bu, Azərbay-
canın təbliği və təmasların
qurulmasında çox faydalı
olub. Ötən illər ərzində qur-
duğumuz təmaslar bu gün
kosmik sənayenin, infor-
masiya-kommunikasiya tex -
no logiyalarının və indiyədək
heç ağlımıza gətirmədiyimiz
sahələrin inkişafına xidmət
edib.

Bir daha Sizə təşəkkür
edirəm və bu mövzunun bun-
dan sonra da diqqət mərkə -
zində olacağına ümidvaram. 

Prezident İlham Əliyev
Davosda Fransanın xarici
işlər naziri Loran Fabius ilə

görüşmüşdür. Loran Fabius
Fransa Prezidenti Fransua
Ollandın salamlarını Prezi-
dent İlham Əliyevə çatdırdı.

Görüşdə Azərbaycan ilə
Fransa arasında ikitərəfli
əlaqələrin yüksək səviy -
yədə olduğu vurğulandı.
Fransa şirkətlərinin Azər-
baycanda uğurla fəaliyyət
göstərdiyi bildirildi, qarşı -
lıqlı sərmayələrin əhəmiy -
yətin dən danışıldı. Qarşı -
lıqlı səfərlərin ölkələrimiz
arasında münasibətlərin
inki şafına mühüm töhfə

verdiyi bildirildi. Əlaqələrim-
izin geniş lən dirilməsi üçün
yaxşı perspektivlərin ol -

duğu qeyd edilən görüşdə
mədəniyyət sahəsində yük-
sək səviy yədə əmək-
daşlığın aparıl dığı vurğu-
landı.

Söhbət zamanı Ermə -
nistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qara bağ münaqi şəsi nin
həlli ilə bağlı fikir mü -
badiləsi apa rıldı. Dövlə-
timizin başçısı Fran sua
Ollandın salamlarına görə
təşəkkürünü bildirdi, onun
da salamlarını Fransa
Prezidentinə çatdırmağı
xahiş etdi.

Prezident İlham Əliyev Pakistan
İslam Respublikasının ölkəmizdə
yeni təyin olunmuş fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Xalid Usman Qay-
serin etimadnaməsini qəbul
etmişdir. Səfir Xalid Usman Qayser
fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından
keçdi. Xalid Usman Qayser etimad-
naməsini Prezident İlham Əliyevə
təqdim etdi. Sonra Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev səfirlə söh-
bət etdi. Ölkələrimiz və xalqlarımız
arasında dostluq və qardaşlıq
münasibətlərinin yüksək səviyyədə
olduğunu vurğulayan dövlətimizin
başçısı səfirin Azərbaycandakı
diplomatik fəaliyyəti dövründə bu
münasibətlərin daha da möhkəm-
ləndiriləcəyinə əminliyini ifadə etdi.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan
ilə Pakistan arasında siyasi
əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini
dedi. 

Əlaqələrimizin iqtisadi, mədəni,
humanitar və digər sahələrdə də
genişləndiriləcəyinə ümidvar
olduğunu bildirən Prezident İlham
Əliyev bunun regional əməkdaşlıq
baxımından da önəmini qeyd etdi.
Dövlətimizin başçısı ölkələrimizin
BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
və digər beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində bir-birini dəstək-
ləməsini yüksək dəyərləndirdi.

Səfir Xalid Usman Qayser Pakistan
İslam Respublikasının Prezidenti
Məmnun Hüseynin və Baş nazir
Məhəmməd Nəvaz Şərifin salam-
larını və ən xoş arzularını Prezident
İlham Əliyevə çatdırdı. Diplomat
qeyd etdi ki, əsası dünya şöhrətli
siyasi və dövlət xadimi Heydər

Əliyev tərəfindən qoyulan Azərbay-
can-Pakistan əlaqələrinin daha da
möhkəmləndiril məsində səylərini
əsirgəməyə cək dir. Səfir Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən ölkəsində
həyata keçirilən humanitar layi-
hələrin əhəmiyyətini minnətdarlıqla
vurğuladı. Xalid Usman Qayser
Pakistanın Ermənistan-Azərbay-
can, Dağlıq Qarabağ münaqişə -

sinin həllində Azərbaycanın haqlı
mövqeyini hər zaman dəstək-
ləyəcəyini bildirdi. 

Görüşdə ölkə lərimiz arasında
əla qələrin sənaye, hərbi-texniki
əməkdaşlıq, müdafiə, əczaçılıq,
informasiya-kommunika siya texno -
logiyaları, qarşılıqlı sərmayə qoyu-

luşu və digər sahə lərdə inkişaf
etdirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafın-
da fikir mübadiləsi aparıldı. Dövlə-
timizin başçısı İlham Əliyev Prezi-
dent Məmnun Hüsey nin və Baş
nazir Məhəmməd Nəvaz Şərifin
salamlarına görə minnətdarlığını
bildirdi, onun da salamlarını Pak-
istanın Prezidentinə və Baş nazirinə
çatdırmağı xahiş etdi.  president.az

İlham Əliyev Davosda keçirilən “Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya: 
qlobal iqtisadiyyata yol” mövzusunda qəbulda iştirak etmişdir

İlham Əliyev Fransanın xarici işlər 
naziri Loran Fabius ilə görüşmüşdür

İlham Əliyev Pakistanın Azərbaycanda
y e n i  t ə y i n  o l u n m u ş  s ə f i r i n i n  
e t imadnaməsin i  qəbul  e tmişdi r
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Daşkəsən rayonunun ucqar dağ kəndi
Qabaqtəpədə səyyar görüş keçirildi

Daşkəsən  Rayon  İcra  Hakimiyyəti  Başçısının  mütəmadi olaraq
şəhər, qəsəbə və  kənd   inzibati  ərazi dairələri  üzrə  nümayəndəlik-
lərində sakinlərlə səyyar görüşlərin keçirilməsinə başlanılmışdır. Səyyar
görüşlər Daşkəsən  Rayon  İcra  Hakimiyyəti  Başçısı cənab Əhəd
Abıyevin, RİHB Aparatının məsul işçilərinin, rayonda fəaliyyət göstərən
idarə, müəssisə və təşkilat, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin və
kənd sakinlərinin iştirakı ilə birgə demokratik şəraitdə davam etdirilir.

Qabaqtəpə İƏDÜN-də də belə görüşlərdən biri baş tutmuşdur.
Daşkəsən  Rayon  İcra  Hakimiyyəti  Başçısı cənab Əhəd Abıyev 4000-ə
yaxın əhalisi olan Qabaqtəpə kəndində keçirdiyi səyyar görüş zamanı
dərin məzmunlu nitq söyləmiş, vətəndaşlarla açıq havada ölkəmizdə
gedən böyük və sürətli inkişaf, quruculuq, abadlıq işlərindən, eləcə də
rayonumuzda uzun illərdən bəri həllini gözləyən çətin olan problemlərdən
danışmışdır. Cənab Başçı qeyd etmişdir ki, indi dünya şöhrətli Preziden-
timiz cənab İlham Əliyevin apardığı iqtisadi-sosial siyasət nəticəsində
ölkəmizdə bütün sahələr üzrə əlverişli mühit yaradılmışdır. Indi Azərbay-
can kosmos ailəsinin üzvüdür. Dünyanın ən nüfuzlu təşkilatı olan BMT-
nin Təhlükəsizlik Şurasına rəhbərlik edib. Həm ölkə daxilində, həm də
ölkəmizdən kənarda əldə olunan uğurlar beynəlxalq aləmdə razılıqla
qarşılanır. Hər birinizə yaxşı məlum olan yol problemi, təbii qaz problemi
bizi həmişə narahat edirdi. Bu gün sizin etimad göstərdiyiniz millət vəkili
Rövşən Rzayevin bizə yaxından köməyi ilə problemlərimiz ardıcıllıqla həll
olunmaqdadır. Özünüz canlı şahid olaraq görürsünüz ki, Xoşbulaq-
Qabaqtəpə-Astaf avtomobil yolunun əsaslı təmiri uğurla davam etdirilir.
Azərbaycanda güclü sahibkarlıq mühiti yaradılmışdır. Məhz ölkə Prezi-
dentinin düşünülmüş, uzun illərə hesablanmış siyasətinin nəticəsidir ki,

ölkədə güclü transmilli korporasiyalar mövcuddur. Bu korporasiyalardan
biri də ölkəmizdə və xaricdə  uğurlu fəaliyyət göstərən “AKKORD”
Şirkətlər qrupudur. Bu şirkətin rəhbərliyi ilə danışıqlardan sonra Xoşbu-
laq-Qabaqtəpə-Astaf avtomobil yolunun əsaslı təmiri öz müsbət həllini
tapmışdır.

Yaxşı məlumdur ki, Daşkəsən rayonunda əlverişli iş mühiti 4-5 ay
çəkir. İlin qalan aylarında iqlim şəraiti açıq havada bu cür işləri görməyə
imkan vermir. Daşkəsəndə həlli böyük problemlərlə üzbəüz olan belə işlər
məhz “AKKORD” Şirkətlər qrupu kimi dünyada məşhur olan şirkətin  gücü
daxində mümkün olubdur. Artıq 20 km-ə qədər əsaslı təmir olunmuş yol
sizin istifadənizə verilibdir.

Ümumiyyətlə, bildirmək istəyirəm ki, möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin hər zaman bütün regionlara olduğu kimi, Daşkəsənə və
daşkəsənlilərə də böyük diqqət və qayğısı vardır. Hamımız bu qayğını
görür, dünya şöhrətli Prezidentimizə dərin minnətdarlığımızı
bildiririk.Onun şəxsində biz hər zaman düzgün yol göstərən, xeyirxahlığı
təbliğ edən, dinclik, gələcək nəslin xoşbəxtliyi, firavanlığı naminə, bir
sözlə, şərqə günəş kimi doğan Azərbaycanımızın şöhrətinin günbəgün
artırılması naminə düşünən, fəaliyyət göstərən əvəzsiz siyasi lideri
görürük. Bu gün hər birimiz şahid oluruq ki, möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyev  iqtisadi kapitalı insan kapitalına yönəltmişdir. Bunu
rayonumuzun timsalında daha əyani surətdə hiss edirik. Son illərdə
Daşkəsən rayonunda 7 məktəb, 1 uşaq bağçası tikilmiş, neçə-neçə uşaq
bağçası və ümumtəhsil məktəbi əsaslı təmir olunmuş, müasir avadan-
lıqlarla təchiz edilmişdir. Rayonumuzda hər 30 şagirdə 1 kompyuter
düşür. Təhsilin keyfiyyətinin artırılması, uşaqların təlim-tərbiyəsinin
gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.  Təhsilə
diqqət və  qayğı günbəgün artmaqdadır.  Daşkəsən rayonunda da bunu
əyani surətdə görürük.  Rayonumuzda əgər 2012-ci ildə ali məktəblərə 27
nəfər, orta ixtisas məktəblərinə isə 12 nəfər qəbul olunmuşdusa, 20l3-cü
ildə ölkənin müxtəlif ali məktəblərinə 43 nəfər, orta ixtisas məktəblərinə
isə 26 nəfər qəbul olunmuşdur. Bu, göstərilən diqqət və qayğının nəticə-
sidir və inanırıq ki, bu uğurlarımız gələcəkdə davam etdiriləcək.

Bu il Daşkəsəndə daha 14 məktəbin tikintisi, ucqar dağ kəndlərinə
gedən yolların əsaslı təmiri və tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Əmin ola
bilərsiniz ki, möhtərəm Prezidentimizin ali diqqət və nəzarəti altında bu il
də qeyd etdiyim böyük tikinti, quruculuq, abadlıq, yenidənqurma işləri
davam etdiriləcəkdir. 

Daşkəsənin xoş gələcəyi vardır. Səyyar görüşdə çıxış edən kənd
sakinləri 4000-ə yaxın əhali adından danışaraq göstərilən bu müsbət
işlərə görə möhtərəm cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə  öz dərin min-
nətdarlıqlarını, razılıqlarını bildirərək qeyd etdilər ki, indiyədək
kəndimizdə mövcud problemlərin həllinə bu cür diqqət və qayğı gör-
məmişdik. Bu qayğı bizi dünya şöhrətli Prezidentimizin ətrafında daha sıx
birləşməyə ruhlandırır. Kənd sakinləri həmçinin onları narahat edən digər
problemlərlə bağlı təkliflərini, istək və arzularını Daşkəsən  Rayon  İcra
Hakimiyyəti  Başçısının  diqqətinə çatdırdılar. Edilmiş təklif və müraciətlər
yerindəcə  müsbət həllini tapdı.

Səyyar görüşdə 10 nəfər gəncə Yeni Azərbaycan Partiyasının
vəsiqələri təqdim edildi, 10 nəfər gənc isə Yeni Azərbaycan Partiyasının
sıralarına qəbul olundu.

dashkesen-ih.gov.az

“Cavab çox sadədir.
Ərdoğandan canlarını qurtar-
maq istəyirlər”. “Axar.az” xəbər
verir ki, bu açıqlama ilə PKK
terror təşkilatının liderlərindən
biri olan Cemal Bayık çıxış
edib. O, bunun üçün ittifaq
qurulduğunu da deyib. “Cavab
çox sadədir. Ərdoğandan can-
larını qurtarmaq istəyirlər. Bəs
bunu kiminlə etmək lazımdır?
“Camaat”(fətullahçılar) ilə.

Onun arxasında kim var? Təbii
ki ABŞ. Ancaq Ərdoğan höku -
mətini korrupsiya ilə vurmaq
olardı. Bəs rüşvət yoxdurmu?
Var. Ona görə buradan vurdu-
lar”. Qeyd edək ki, Cemal Bayık
PKK terror təşkilatının beş
qurucusundan bir hesab edilir.
“Cuma” kod adı ilə məş hurdur.
Xüsusiylə Türkiyə də müx təlif
aksiyaların törədil mə sində fəal
iştirak edib. O, Suriya kəşfiyyat

idarəsi ilə yaxından əməkdaşlıq
edib və burada müxtəlif döyüş -
çülər hazırlanmasında iştirakı
ilə seçilib.

Türkiyəyə Şimali İraq
Regional Kürd Rəhbərliyinin
əlində olan təbii qazla əlaqədar
yeni sevindirici xəbər gəlib. Kürd
Rəhbərliyinə yaxın iş
çevrələrinin xəbərinə
görə, Şimali İraqdan Tür -
kiyəyə gələ cək təbii qazla
əlaqədar 20-25 illik dövrü
əhatə edəcək “sabit
qiymətə” başa gələcək
alğı-satqı kontraktı imza-
lanıb. Bu mər hə lədə
tərəflər arasındakı təbii
qazla bağlı razılaşdırılan
qiymət açıqlanmır. Ancaq
qiymətin hər min kub metr təbii
qaz üçün 250 dollar olacağı
gözlənilir.

20 milyard kub metr
Kürd bölgəsində çoxlu təbii

qaz ehtiyatı var. Türkiyənin illik
təbii qaz istehlakı 45-50 milyard
kub metrdir. Şimali İraqda çıxa -
rılacaq təbii qaz 2017-ci ildən
etibarən Türkiyəyə ixrac edi -
ləcək. 4 milyard kub metr ilə baş -
layacaq ixracatın zaman içində
20 milyard kub metrə qədər çat-
dırılması nəzərdə tutulur.

Sabit qiymətlərlə kontrakt

Əldə edilən məlumatlara
görə, Şimali İraqdan Türkiyəyə
gələcək təbii qazla əlaqədar 20-
25 illik dövrü əhatə edəcək “sabit

qiymətə” razılaşdırılacaq təbii
qaz alğı-satqı kontraktına görə
qiymət kontrakt dövründə dəy-
işməyəcək. Şimali İraqdan idxal
ediləcək qazın qiyməti rəqib
ölkələrdən (Rusiya və İran kimi)
alınan qazdan daha ucuz ola-
caq. Təbii qazın min kub
metrinin təxminən 250 dollara
alınacağı gözlənilir.

Tankerlərlə neft
Şimali İraq Regional Kürd

Rəhbərliyi bir il yarımdır ki,
tankerlərlə dünyaya neft satır.
Gündə 20-30 min barellik neft

ixracatı edir. İndiyə qədər 10
milyon barel neft satılıb. Bunun
bazar dəyərinin təxminən 1 mil-
yard dollar olduğu bildirilir. Bu

daşıma işlərini Sinqapur
mərkəzli “PowerTrans”
(PauvəTrans) şirkəti həyata
keçirir.

İraqda neft çıxarmağın
xər ci 4.5 dollardır

Məlumatlara görə,
dünyada neft çıxarmağın
ən ucuz olduğu ölkə İraqdır.
İraqda neft çıxarmağın
xərci 4.5 dollardır. 4.5 dol-
ları əlaqədar neft şirkətləri

alır. Geriyə qalan 90-95 dolların
hamısı dövlətlərin hesabına
gedir. Beynəlxalq Enerji Agentliyi
(İEA) və Amerika Geologiya
Təşkilatının məlumatlarına görə,
İraqın sahib olduğu neft və təbii
qaz ehtiyatı həddən artıqdır.
Ehtiyatların Səudiyyə Ərəbis-
tanındakından belə çox olduğu
təxmin edilir. Buna görə də
İraqın gələcəyi neft istehsalı
tutumu və ixracat gücü həm
dünya iqtisadiyyatı, həm də
OPEC baxımından böyük
əhəmiyyət daşıyır. 

Suriyadakı kürdlər Cizrə
əyalətində özlərinin Demok -
ratik Muxtar Respublikalarını
yara dıblar. “Axar.az” xəbər
verir ki, bu barədə informa -
siyanı “Fırat” agentliyi yayıb.
Agentlik özünü müstəqil elan
edən bölgənin rəsmi üç dilin-
in olacağın bildirib. 

Bu nun la bərabər burada
22 nazirliyin yaradıldığı da
qeyd olunub. 

İdarəetmədə maliyyə,
iqtisadiyyat və ticarət nazir-
lərinin qadın olduğu deyilib.
Agentlik bölgəni seçilmiş
prezidentin idarə edəcəyini
yazıb. Qeyd edək ki, bir
müddət öncə “Qolos Rosiyi”
radiosunda bölgənin özünü
müstəqil elan etdiyi haqqın-
da xəbərlər yaymışdı.

Türkiyə Kürdüstanla 25 illik müqavilə imzaladı 
Rusiyadan 450, İrandan 500, Azərbaycandan 400 dollar

“Diplomat” qəzeti 2003-cü ilin fevralın 2-də ilk nəşrinə
başlamışdır. Bu gün qəzet 11 yaşına qədəm qoyur və 249-cu

sayı dərc olunur. Bu illər ərzində qəzetimizn ərsəyə çatmasında,
inkişafında əməyi olan bütün dostlarımıza təşəkkür edirik və

redaksiya adından yaradıcı heyətə və yaxından, uzaqdan bizim-
lə əməkdaşlıq edənlərə öz minnətdarlığımızı bildiririk!

PKK liderindən şok açıqlama

K ü r d l ə r  ö z  
muxtariyyətlərini
e l a n  e t d i l ə r
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Torpaq, yurd oğulları ilə boy atır
böyüyür, elə oğulları ilə də birlikdə
kiçilir, əzilir, asılır, əsr düşür, güllələnir. 

Laçının, Kəlbəcərin-ümumilikdə Qa -
ra bağın işğalından sonra onlarla oğul

və qızlarımız elə bu torpaqlara dö nüş -
süzlüyün qurbanı oldu, əsri oldu, şəhidi
oldu. İllərin üstünə il gəldikcə o torpaq -
larda şaxələnən, qol-budaq atan, ədə -
biyyat, musiqi ağacımız qol-qol, budaq-
budaq kəsildi. Şamil Əsgəriylə, Ağa
Laçınlısı ilə, Məhəbbəti ilə daha adını

çəkmədiyim neçə sənətkarın ölmü ilə
qol-budaq edildi zavallı yurdumun yurd-
suz, didərgin, kimsəsiz övladları. 

Hər bir itkisiylə bir boy kiçilən
Laçınımız, Qubadlımız, Zəngilanımız,
Kəlbəcərimiz və neçə-neçə rayon-
larımız Məhəbbətin ölmü ilə  yenə bir
boy kiçildi, yenə musiqimizin bir
şax qolu kəsildi. Sarı Aşığı,
Hüseyin Kürdoğlusu, Ağa Laçın-
lısı ilə dədələşən, zirvələşən
"Laçınım" elə bu duahaların
narahat ruhu ilə beli bükülmüşdü.
Bu gün isə Məhəbbət itkisi ilə
Laçının beli bir az da büküldü.
Gəncliyi o yurdlara bağlayan bir
mənəvi körpü də od tutub yandı.
Laçına, Qarabağa səsləyən
nəğmə dilimizin, musiqi dilimizin
biri də susdu. 

Onunla ilk və son görüşümü
heç vaxt unuda bilmirəm. Onu ilk
dəfə acı və həsrət dolu
“Laçınım”ı  ilə tanıdım. O zaman
universitetdə oxuyurdum, dəli-
dolu, bir qədər də ərköyün halım
vardı. Bir toy məclisində zalın qulaq
batırıcı səsindən qaçaraq foyedə otu-
rub dostlarımla mübahisə edirdim.
Birdən qeyri-ixtiyari olaraq hamımız
qalxıb zala keçdik. Bizi ora çəkən ruhi
bir gerçəklik idimi, ya elə yurd yanğısı,
vətən həsrəti idimi bilmədim...

Qapının ağzında heykəl kimi
dayanıb Məhəbbətin içdən gələn
yanğıyla oxuduğu “Laçınım” nəgməsini
dinləyirdim. Musiqi bitdi, ama mən, hələ
də acı və həsrət dolu, yanğılı sehrın

əsarətində idim. Dolux-
muş, kövrək bir halda
yaxınlaşıb, sanki günah
etmiş kimi əl uzatdım.
Çox qısa bir dialoqumuz
oldu. Bu mənim onunla
ilk və son görüşüm idi.
Bir daha görüşə
bilmədik. Ancaq bu
görüşdən sonra, o qısa
görüşün şirinliyini və o
zamanlar gəncliyimin
yenilməz bir ruhu olsa
belə, nə qədər aciz
olduğumu anla dığım
məqamı unuda

bilmədim.
Məhəbbət təkcə musiqimizin itkisi

ol madı. Məhəbbət, Laçı nın qış yataq -
larında qazma daxmada yaşayan və
onun “Laçınımı” ilə təsəlli alan bir
qocanın itkisidir. Məhəbbət, uçuq-sökük
qaçqın məktəbində yazısını dizinin

üstündə yazan bir Laçınlı məktəblinin
itkisidi. Məhəbbət, hər şeylə təmin olun-
muş, yalnız “Laçınım” la o yurdu yuvanı
xatırlayan bir zəngin zavvalının itkisidi.
Bir sözlə Məhəbbət musiqimizin deyil,
təsəllimizin, tarixi yadaşımızın, yurd-
yuvamızın, doğma Laçınının, Çor-

manın, Qarakeşişin, Əriklinin, Ağbula -
ğın, Mişninin, Minkəndin, Kamalının,
Çıraqlının, daha adını çəkmədiyim ne -
çə-neçə Laçın kəndlərinin hər bir
ailəsinin, hər bir "vətən" deyən dilin itki-
sidi, ağrısıdır. Məhəbət, o yerlərdən
gətirdiyimiz, mərdliyin, cəsarətin, insan-

pərvərliyin itkisidir. 
“Elnən gələn qara günə təsəlli tez

tapılar ”- deyib bizim atalar. Amma bu
itki bir elin-obanın, bir ölkənin itkisi ilə

yanaşı fərdlərin qəbul etdiyi, öz baxış
bucağına sığdırdığı və öz “mən” gözləri
ilə görüb  dəyərləndirdiyi, qəbul etdiyi
şəxsi dərdi, şəxsi itkisidi. Bir doğ-
masının, əmisinin, dayısının qardaşının
itkisidi. 

Hərdən düşünürəm, bəlkə də onu
Məhəbət edən, musiqisi ilə yanaşı o
böyük mənəvi dünyası, yüzlərlə
müğənisi olan ekranlarımızda barmaqla
sayılan Kişilərdən biri olmasıydı. Heç
kimə sir deyil ki, onda  sənətindən də
yüksəkdə dayanan bir kişi ləyaqəti,
cəsarəti vardı.

Ömrünü Azərbaycan musiqisinə
həsr edən Məhəbbətə xalq məhəbbəti
tükənmədi və bu gündən sonrada
tükənməyəcək. Minlərin könüllü olaraq
gəldiyi dəfn mərasimində ona olan
tükənməz sevginin bir göstəricisi idi.
Bu yazını yazanda onun tele-
vizyalarımızın birində sonuncu dəfə
oxuduğu “Mirzə Hüseyin Seygahın” din-
ləyirdim. Səsindəki hüzün, ağrı mənə o
qədər sirayət etdi ki xeyli lal dayanıb
özümü inandırmağa çalışdım ki, bəli o
daha aramızda yoxdu. 

Bəli, o bir daha yuxularda gördüyü
Laçına gedə bilməyəcək. Amma mən
əminəm ki o cismən o torpaqlara dön-
məsədə ruhu indi həsrətiylə alışdığı
Laçının qan çilənən səmasında Sarı
Aşıq, Ağa Laçınlı, Hüseyin Kürdoğlu

kimi sənətkarların, şairlərin, Soltan
Bəyin, Xosrov Bəyin, Kamil Nəsibov
kimi qəhrəmanların ruhuyla bir məqam-
dadır... 

Ruhumuz o yerlərdə görüşənədək,
ey xalqın Məhəbbəti!!!

Nofəl Ədalət

LAÇINIM, LAÇINIM,
VƏTƏNİM MƏNİM 

Bəli, bu mısralar Məhəbbət Kazı-
movun heyat fəlsəfəsidir hansı ki, bu
fəlsəfəni və bu fəlsəfi məktəbi bütün
laçınlılar deyil, Azərbaycan vətən-
daşları, hətta dogma Laçından didər-
gin düşərək, Azərbaycanımızın baş -
qa bölgələrində dünyaya göz açmış
və Laçını yuxusunda görə bilməyən
ovladları, Məhəbbət Kazımovun
"LAÇINIM, LAÇINIM, VƏ TƏNİM
MƏ NİM" fəlsəfi mahnısı ilə, məktəbi
ilə heç bir müəllimin, heç bir alimin
öyrədə bilməyəcəyi bir sevgini, Və -
tən sevgisini elə ustalıqla, məlahətli
səsi il həznlə, qüssə ilə, kədərlə kük -
rəyərək anlatmışdır ki, Məhəbbəti
din ləyən, o dərsə qulaq asan bütün
auditoriyaya Vətən sev gisini elə
aşılamışdır ki, Vətən sevgisi anlamı -
nı heç vaxt unutmadan Laçını elə
tanımışlar, elə sevmişlər ki, bəlkə də
atalarının, babalarının Laçında ke -
çirt dikləri, gördükləri, eşitdikləri qəh -
rəman kürd xalqının qəhrəman oğul -
ları Qaçaq Nəbidən,Sultan Bəydən,
Xosrov Bəydən, babalarının at oy -
nat dıqları oylaqlardan, laçının sıldı -
rım qayalarindan, ayaq dəyməz, əl
çatmaz qarlı dağlarından danışsalar
da Məhəbbət Kazımovun " LAÇINIM,
LAÇINIM, VƏTƏNİM MƏNİM" fəlsəfi
mahnısı ilə, məktəbi ilə onlara təsir
edə bilməzdilər. Məhəbbət Kazimov
LAÇINIM, LAÇINIM, LAÇINIM deyə
deyə, Laçın həsrəti ilə nalə çəkə-çə -
kə, inildəyən əvəzsiz səsə malik
olan, xalqın sevimlisi, gözəl müğənni
Məhəbbət Kazımov Vətən-Laçın
həs rəti ilə sevərlərinin ürəyini ölümü
ilə közərdərək dünyasını dəyişdi.
Mə həbbət Laçın həsrəti ilə dünyasını
dəyişdi, Laçın Məhəbbətsiz qaldı.
Bəli, Məhəbbəti sevənlər, Məhəbbət
Ka zımovun "LAÇINIM, LAÇINIM,
VƏTƏNİM MƏNİM" fəlsəfi mahnısı
ilə, məktəbi ilə qidalananlar, dərs
alanlar onun dəfnində iştirak etdilər.
O, ölümü ilə də xalqı birləşdirdi. Ne -
çə-neçə küsülülər onun dəfnində ba -
rış dılar və Məhəbbətin yoxluğuna
birgə fəryad edərək göz yaşı tök -
dülər. Bəli, Məhəbbət Kazımov öz
mah nılarının sədaları altında, onu
se vənlərin çiy nində son mənzilə yola
salındı. Allah qəni qəni rəhmət etsin,
yeri cənnətlik olsun. Yaxınlarının ba -
şı sağ olsun, Allah səbr versin. Qoy
xalqımız Mə həb bətin dəfn mə ra si -
min dəki kimi, umu-küsünü atıb hər
za man birgə olsunlar.

Tahir Süleyman

LAÇINIM DEYƏN DİLİMİZİN BİRİ DƏ SUSDU!!!
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Əbdurrəhman Həjarın
yaradıcılığına qısa bir baxış

Dünya ədəbiyyatında çox az yaradıcı
şəxsiyyət tapılar ki, öz milli psixo logi -
yasını, xalqının yaşam tərzini əsərlərində
əks etdirməsin. Böyük mütəfək kirlər
daim ümumbəşəri ideya larla yanaşı
xalqının sivil, demokratik və azad yaşa-
masını da diqqət mərkəzində saxlamış
və bu istiqamətdədə mübarizələrini
aparmışlar. 

Bu qəbil mütəfəkkirlərdən biri 20-ci
yüzildə şərq ədəbiyyatına meteor kimi
daxil olan, milli və azad fikirlərinə görə
daim təqib olunan, ömrünü sürgünlərdə
yaşayan böyük kürd şairi Əbdərrəhman
Şərəfkəndi Həjardır.

Həjar dünyavi baxışı olan, milli və
dünyavi fikirlərin məğzinə dayanan,
ondan qaynaqlanan, hər iki baxışı özün -
də əks etdirən bir sənətkardır. Onun
əsərləri nə qədər millidirsə, bir o qədər
də dünyavidir və ya nə qədər dünya-
vidirsə, bir o qədər də millidir. 

Həjar ömrünü sürgünlərdə, həbslərdə
keçirsə də yaradıcılıq istiqamətini dəy-
işməmiş, daha da cəsarətlə əsərlərini
qələmə almış və acı gerçəklikləri
söyləmiş, arzularını dilə gətirmişdir.
Şairin 1957-ci ildə Suriyada mühacirətdə
qələmə aldığı “Mən və bülbül” poemasın-
da söylədiyi aşağıdakı fikirlər onun nə
qədər mübariz bir şəxsiyyət olduğunu
ortaya qoyur:

Tikanlı tikəyəm, məni yeyənin
Gözündən çıxaram açıq-aşkara.
Qanıma susayıb qan eyləyənin,
Bir gün taleyini eylərəm qara.
və yaxud
Tülküyə döndərdim pələngi,şiri,
Indi tülkülərmi yeyəcək məni?
Artıq bu poemanı oxuyanda şairin

hansı mubarizə meydanında olduğu göz
önündə sərgilənir.

Vətən hər bir sənətkarın dilində
müqəddəs bir məkandır. Hər bir sənətkar
onu vəsf etməklə, söz gülüstanının min
rəg calarından naxış vurub bəzəməklə
vətən sevgisini dilə gətirir. Hajarda
"Vətənim Kürdüstan" deyərək söləyir:
Cahan olsa bir gözəllik ağacı,
Hər diyarın gövdə budaq sanaram.
Bu ağacın başındakı gül tacı
Sənsən, - deyib eşqin ilə yanaram.

Heç bir rəsmi məktəbdə təhsil
almayan, Rza şahın hakimyyəti illərində
İranda qeyri dildə şeir yazmaq qadağan
olunduğu bir vaxtda doğma Kürd dilində
möhtəşəm əsərlər yaradan Hajar,
həmçinin maarifçi ideaları ilə də seçilir.
Xatırladım ki, Həjar Ərəb və Fars dil-
lərində mükəmməl bilsə də əsasən Kürd
dilində yazıb yaratmışdır. 

Həjar elmin, siyasi mübarizənin
önəmli olduğunu göstərməklə yanaşı,
kortəbii inqlabın deyil, savadlı ida rəçiliyin
önəmini açıq şəkildə gös tərirdi. Müəllif
“Laylay” adlı mən zuməsində azad yaşa-
manın yolunu bu cür dəyərləndirir və
təbliğ edir:
Istəmirsən əgər yadlara olasan qul,
Azadlığın yolunu sənə göstərim, oğul.
Günün qara keçsə də, əzizim, get məktəbə.
Təhsilsiz bəşər çətin yetər mətləbə.

Təhsilsiz insanın bəlalarını ön cədən
görən, yalnız atası Hacı Molla Məhəm-
məddən dini təhsil alan Hajar böyük bir
pedoqoq, əvəzsiz müəllim olduğu da
ortadadır.

Həjar kimi şəxsiyyətlər dünyaya az-az

gəlir ki, onları da zaman doğru anlaya
bilmir. Lakin onlar nə qədər əzab içində
yaşasalarda öz haqq yollarından dön-
mürlər.  

Milli adət-ənənələri əks etdirən şeir-
ləri, poema və pyesləri bir bədii əsər
olmaqla yanaşı fundamental bir tədqiqat
əsəridir. Kürd xalqının milli etnoqrafiyası-
adət-ənənələri, yaşam tərzləri, mərasim-
ləri bu əsərlərdə orijinal bir şəkildə

sərgilənir. 
Şairin bu qəbil əsərlərini humanitar

elmlərin müxtəlif sahələrinə aid etmək
olar. Burada, tarix, ədəbiyyat, incəsənət-
musiqi və.s. sahələrin bədii ifadəsi
içində, elmi tədqiqini də görürük. Müəllif
şərq və qərb ictimai fikirlərinin müsbət
dəyərlərindən də yan keçmir, yara -
dıcılığında onları da bədii bir dildə
ustalıqla əks etdirir. Həjar söz boyası ilə
rəsm cızan unikal şəxsiyyətdir.  Şərq
ədəbiyyatına nəzər yetirsək yallı rəqsini
tərənnüm etdən və onun incəliyini sərgi -
ləyən onlarla sənətkar görə bilərik. Lakin,
əminliklə deyə bilərəm ki, bu sənətkar-
ların heç biri yallı rəqsini Həjar qədər
incəliklə təsvir edə bilməyib. Azərbay-
canda mühacir ömrü yaşamış tədqiqatcı
alim Rəhim Qazinin təbirincə desək “Yallı
heç bir sənətkar tərəfindən Həjar qədər
canlı və incəliklə göstərilməyib” 

***
İnsanı daima öz ağuşunda saxlayan

bir hiss mövcuddur ki, ona hər bir fərd
ehtiyac duyur. Bu hissin doğurduğu
sevinci də, kədəri də ömrü boyu şirin
xatirə kimi qoruyur. Adi insanlardan fərqli
olaraq, şairlər bu hissin təzahürünü
poeziyaya gətirir və bu sirli-sehirli
dünyanın möcüzələrini sözün möcüzəli
qanadı ilə aca bilir.

Nəzərə alsaq ki, məhəbbət, sevgi
adlandırdığımız hiss cinsi-heyvani hiss-
lərdən doğulmur, onun başlıca mayası
təmiz və pak niyyətdən yoğrulub, onda
məhəbbət poeziyasının da nurdan və
paklıqdan doğulduğunu qəbul etmiş
olarıq. Bu baxımdan kürd ədəbiyyatının
görkəmli siması olan Həjar poeziyasını
insanlıq mayası adlandırmaq olar.
Gəl yenə çəmənin seyrinə çıxaq, 
Gözümüz qəlbimiz danışsın ancaq. 
Bizi görən olar - demə, sevgilim.
Dünyada sevilmək sevmək qalacaq.

Həjarın şeirlərindəki orijinallıq şairin
qəlb dünyasını tam açıqlığı ilə əks etdirir.
Şair heç nədən çəkinməyərək sevgilisi
qarşısında hər şeyini qurban verməyə

hazır dayanır:
Ey bədirlənmiş hilal, baxma 
yaşın on dörddü,
Olaram gözlərinə min dəfə 
qurban doymaz.

Şairin lirik şeirlərində bir ağrı, həsrət
sezilməkdədir, həsrət günəşi parlamaq-
dadır. Hər bir şairin qəlbinə doğ ma olan
hicran ağrısı, sanki Həjarın yaradıcılığın-
da daha çox qol-qanad açıb. Rübailərinin
böyük əksəriyyə tində hicran yanğısı
qabarıq şəkildə görünməkdədir.

Üzündən utanar bağların gülü,
Bənövşə dayanır boynu bükülü,
Dilim çox arzular dil busasini,
Fəqət tükənmir hicran nisgili
***
Göz dikdim yollara gözüm göyərdi
Kainat elə bil sükuta daldı,
Üfüqdə bir ulduz titrədi birdən,
Onun da qəlbini min həsrət aldı.
Həjar sevdiyi qadını ilahiləşdirməsə

də, onun qarşısında aciz olduğunu etiraf
edir. Şairin bu etirafı acizanəlikdən deyil,
o, böyük bir gözəlliyin vəsfini qəlbimizdə
canlandırır.

Dilim dodağının vəsfində aciz...
və yaxud
Acizəm yanağın vəsfində aciz...
Şair vəsf etdiyi gözəli sonuncu məqa-

ma qədər vəsf edir ki, bundan o yana
vəsf etməyin qarşısında acizdir.

Şairin lirik şeirlərindəki bədii bənzət-
mələrin bir qismi xalq deyimlərindən
gəlsə də, bu bənzətmələr Həjar qələ-
mində daha orijinal şəkil alır. Bu da
söylənilmiş fikirlərin təkrarı deyil, yeni
deyim tərzi kimi ortaya çıxır.  

Duz səpdi yarama, dodağı duzlu,
Yaralı buz istər, ürəyi buzlu.
Beytin hər iki misrasının birinci

tərəfində işlənən “duz səpdi yarama”,
“Yaralı buz istər” məcazi xalq deyimləri;
ikinci tərəfdə işlədilən dodağı duzlu”,
“Ürəyi buzlu” məcazları ilə yeni məzmun
qazanır. Bu da şairin təxəyyülündən
qopan, yeni məna, məzmun daşıyan
kamil misralardır.

Sevgisiz şair sözü, dil açmayan kör-
pəyə bənzər ki, onu nə anlamaq, nə də
kimlərəsə anlatmaq olur. Məhəbbət
lirikası tanrının insana bəxş etdiyi, insan
üçün ilahi nemət olan sevginin dilidir. 

Bunun əzabları nə qədər çox olsa şair
ilhamına o qədər işıq salar. Bu səbəb-
dəndir ki, Həjar şeiri yenilməzliyi ilə
seçilir.

Uzun illər sürgündə, vətənindən uzaq
yaşayan şairin ürək dili ilə qələmə aldığı
əsərləri hicran ağrısına, onun əzablarına
sinə gərir.  “Əqidəni edam etmək olmaz”
deyən bu bəşəri sənətkar, ölməz söz
ustadı bəşəriy yətin mayası olan sevginin
də edamını mümkünsüz sayır.
Kirpiyin ləşkərin nizamla gəldi,
Könül qarətinə ilhamla gəldi,
Sevindim yarına qəsd eləyirsən
Gözümdən dup-duru bir damla gəldi.

Çox erkən dünyasını dəy-
işən, buna baxmayaraq önəm-
li əsərləri ilə  kürd ədəbiyyatın-
da yeri olan Yunus Rauf  20
fevral 1918-ci ildə Şərqi
Kürdüstanın  Köysancaq
şəhərində dünyaya gəlib.
İbtidai təhsilini Ronyada, orta
məktəbi Həvlerdə bitirən
Yunus Rauf Təhsilini Bağdad
unveristetinin hüquq fakültə -
sində davam etdirmişdir. 

Unveristeti bitirdikdən sonra
İraqın müxtəlif şəhərlərində
ixtisası üzrə çalışan Yunus
Rauf bu dövrdə kürd ədəbiyy-
atı ilə yaxından tanış olur. Hacı
Qədiri Koyi, Bekəs, Pirmerd,
Kurdi və s. kimi önəmli
yazarların yaradıcılığını dərin -
dən mənimsəyən şairin ilk şeiri
1935-ci ildə Dildari təxəllüsü ilə
“Ronabi” dərgisində nəşr edilir. 

O dövrdə Iraqda başlayan
etiraz dalğasına qoşulan
Yunus Rauf Dildari “Hiva” par-
tiyasının yaradılmasında  ya -
xın dan iştirak edir. 1940-cı ildə
təhsilini davam etdirən  Dildari
siyasi fəaliyyətini də geniş -
ləndirir.

Qazi Məhəmmədin rəhbər-
liyi ilə 1946-cı ildə mərkəzi
Mahabbat olmaqla  elan edilən
Kürdüstan Demokratik Respu-
bilikasının dövlət himninin mü -
əllifi olması, Dildarini kürd icti-
mai və siyasi fikirində, eləcə də
ümumdünya kürdləri ara sında
daha sevilən edirdi. 

Bu himn hələ də kürdlər
arasında ulusal marş olaraq
qəbul edilir və hal-hazırda
şimali İraq Kürdüstan Mux-
tariyyatının rəs mi himnidir. 

Ömrünün yarısını kürdlərin
azadlıq ideyalarına həsr edən
və hər cür mübarizə yolunu
sınayan Yunus Rauf Dıldari
ömrünün bahar çağında 1948-
ci ildə 30 yaşında əbədiyyətə
qovuşur. Özündən sonra qalan
ideyaları və əsərləri, xüsusi ilə
haqqında söz açdığımız “Ey
rəqib” marşı onun əbədi yaşar-
lığının əsasını təşkil edir.

Yunus Rauf Dıldari

Səhifəni hazırladı: Nofəl Ədalət

KÜRD ƏDİBLƏRİ HAQQINDA ARAŞDIRMALAR
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Əvvəli ötən sayımızda
LALAYEVİN BAKI ŞƏHƏRİNDƏ

TÖRƏTDİYİ ƏHVALAT
Bakı şəhərində erməni milliyyətinə

mənsub olan Lalayev soyadlı bir nəfər
vardı, karxana sahibi idi. Bu erməni var-
dövlətinin çoxluğundan özünü hədsiz
dərəcədə qudurğan aparırdı. Belə ki,
ermənilərin məclisində və ya yığıncaq -
larında müsəlman tayfasının adı çək-
iləndə o, ermənilərə müraciətlə deyirdi ki,
«sizə ar olsun, müsəlmanın adı gələndə
titrəyirsiniz, müsəlmanlar kimdir ki, onlar-
dan belə qorxursunuz? 

Mən müsəlmanları bir milçək və
qarışqa hesab edirəm. Onlar od olsalar
da özlərini yandıra bilməzlər».

Sabunçulu Ağa Rəzi öldürüldükdən
sonra Bakıda baş verən iğtişaş zamanı
hər tərəfi tüfəng və tapança gurultusu və
müsəlman igidlərinin nərəsi və «ya Əli»
sədası bürüyərkən həmin Lalayev qabaq-
cadan evində topladığı döyüş silahlarını
işə saldı. Onun yaratmış olduğu 20-30
nəfərdən ibarət erməni quldur dəstəsini
silahlandıraraq müsəlmanları qırmaq
üçün onlara tərəf yönəltdi. Lalayevin əmri
ilə evinin ətrafında olan bütün qapı-dar-

vazalar bağlandıqdan sonra həmin quldur
dəstəsinin üzvləri evin pəncərə, qapı və
bacaları arxasında mövqe tutaraq,
küçədən gəlib-keçən müsəlmanları atəşə
tutdular. Bunun nəticəsində gəliş-gediş
dayandı. Həmin gün bizim qarabağlı Tağı
bəy Şirin bəy oğlunu qardaşı uşaqları
evlərinə qonaq çağırmışdılar. Tağı bəy
Şirin bəy oğlu faytonla həmin küçədən
keçərkən Lalayevin evindən həmin qul-
durlar tərəfindən atəşə tutularaq
öldürülmüş, faytonçu isə bir neçə
yerindən ağır yaralanmışdı. Bu vaxt Bakı
əhalisi arasında böyük şöhrət tapmış
Ağakərim adlı bir nəfər mərd və igid oğlan
öz silahlı dəstəsi ilə Bakının küçələrində
cövlan edərək azərbaycanlıların həyatına
qəsd edən erməni quldurlarını cəhən-
nəmə vasil edirdi. Nəhayət, onlar gəlib
Lalayevin evi yerləşən küçəyə çatdılar.
Ağakərim öz dəstəsini iki yerə bölüb bir-
inə divarlar arxasından Lalayevin evini
gülləyə tutmasını əmr edir, digər hissəs-
inə isə külüng-balta və lomla evin dar-
vazasını açmaq əmrini verdi. Üçüncü
dəstə güllə yağışının altında divarların
dibi ilə Lalayevin evinin darvazasına
yaxınlaşıb, lom və külünglə darvazanı
dağıtmağa başladılar. Onlar əllərindəki
alətlərlə darvazanı parça-parça edib yerə
saldılar. Ağakərim və onun dəstəsi
qəzəblənmiş aslan kimi «ya Əli!» sədası
altında hücum çəkib içəri doldular.
Camaat tüfənglərin gurultusundan və
igidlərin nərəsindən dəhşətə gəldi.
Lalayevin evində olan quldurlar karıxıb
mat qaldılar. Onlar tüfənglərini atıb qaç-
maq istəyərkən Ağakərimin dəstəsi onları

bir-bir qətlə yetirdi və evdə gizlənənləri də
çıxarıb, cəzalarına çatdırdılar. Bundan
sonra Ağakərim bir neçə nəfərlə
Lalayevin otağına daxil oldu. Ağakərim
irəli gəlib dedi:

— Allah saxlasın, keyfin neçədir? O
müsəlmanları ki, sən milçək və qarışqa
hesab edirdin, indi onların hər biri şiri-
nərə dönüb qulluğuna gəliblər.

Lalayev söyüd ağacının yarpağı kimi
tir-tir titrəyərək dedi:

— Qələt eləmişəm, məni bağışlayın.
Bu gün bəxşiş günüdür, öz zəhmətinizin
əvəzində nə qədər pul lazımdır, götürün.
Sandıqda kupon kağızları var. Götürün,
aparın, xəzinə və bankdan pul alın.
Uşaqların arasında bölün.

Ağakərim dedi ki, biz buraya puldan
ötrü gəlməmişik. Bu millət davasıdır. Mil-
ləti müdafiə etməkdən ötrü biz can qoy-
muşuq və bu məqsədlə də buraya
gəlmişik. Millət yolunda biz pula satılan-
lardan deyilik.

Bu vaxt Lalayevin övrəti gəlib özünü
ərinin üstünə saldı və ağlaya-ağlaya
Ağakərimə minnət elədi ki, siz gəlin bunu
öldürməyin. Sizə nə qədər pul lazımdır,
durum gətirim. Ağakərim övrətə dedi ki,

bizə pul lazım deyil. Sənin bu kişin gərək
öldürülə. Sənin kişin çox qürrələnib
erməni məclislərində deyirmiş ki, müsəl-
manlar mənim yanımda bir milçəkdir.
Yarım milyon pul qoyub, onların hamısını
məhv edərəm.

Ə L A V Ə: Belə deyirlər ki, bu halətdə
Lalayev Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
yanına bir adam göndərib, özünün xilas
edilməsini xahiş eləyir. Hacı buyurur ki,
bu, mənə dəxli olmayan işdir. Baş verən
hadisə isə millət məsələsidir, mən nə
deyə bilərəm? Xülasə, Ağakərim nə
qədər çalışdı ki, övrət Lalayevdən aralan-
sın, mümkün olmadı. Qəflətən camaatın
içərisindən naməlum bir şəxs övrəti güllə

ilə vurub öldürdü. Ağakərim onu məzəm-
mət etdi. Sonra isə Lalayevə bir neçə
güllə vurub öldürdü.

Lalayev qətlə yetirildikdən sonra hamı
evdən bayıra çıxdı. Evin hər yanından
üstünə neft çiləyib, od vurdular. Ev böyük
partlayışlarla yanmağa başladı. Bu da
onu göstərdi ki, Lalayevin evinin
zirzəmiləri yeşik-yeşik hərbi sursat və
partlayıcı maddələrlə dolu imiş. 

Evdən qalxan gurultunun və part-
layışın səsin dən yaxında olan adamlar
qulaqlarını tutaraq hərə bir tərəfə qaçırdı.
Ev sursatlarla birlikdə yanıb külə döndü.
Deyilənə görə, bir ay sərasər evdən tüstü
kəsilmədi.

Belə deyirlər ki, Lalayevin xoşsifət
gözəl bir qızı varmış. Həmin qıza heç kəs
toxunmayıb, mehribanlıq göstərib və
gətirib Hacı Zeynalabdinin qızlar mək-
təbində yaxşı əmin adamlara tapşırıblar.

Ə L A V Ə: Bakıda qırğın daha da şid-
dətlənərkən erməni tayfasından silahlı bir
dəstə şəhərin küçələrində dolaşaraq
hambalları və əlsiz-ayaqsız qocaları tutub
öldürürdü. Həmin vaxt Bakının din xadim-
lərindən birisi öz qonşularında olan övrət
və uşaqları, eləcə də qocaları öz evinə
cəm edib, darvazanı bağlamışdı. Bundan
xəbər tutan erməni dəstəsi mollanın
evinin yanına çatarkən belə qərara
gəldilər ki, Lalayevin əvəzini çıxmaq üçün
bu mollanın evindəki övrət və uşaqları
öldürüb, evinə od vurub yandırsınlar. Bu
əzm ilə evin darvazasını sındırıb içəri gir-
mək istəyərkən, o biri tərəfdən ləzgi tay-
fasından bir dəstə onların üstünə gəldi.
Onlar erməniləri öldürüb, mollanın evində
olan övrət-uşaqları erməni şərindən xilas
etdilər. Ondan sonra ləzgilər xəncərlərini
erməni qanından pak edib üz tutdular göy
səmtinə və ərz elədilər ki, «Ya Məhəm-
məd, atamız-anamız sənə fəda olsun,
sənin dininin düşmənlərini məhv edib,
cəhənnəmə vasil etdik. Bizdən razı
oldunmu?» Xülasə, həmin müdafiə
günündə ləzgi tayfasının Bakı müsəlman-
larına köməyi çox oldu. Həmin gün onlar-
dan beş nəfər şəhid oldu.

ERMƏNİLƏRİN BAKI 
QUBERNATORUNU ÖLDÜRMƏSİ
Bakıda baş verən bu qırğından bir az

sonra şəhər qubernatoru faytonda küçə

ilə gedərkən bir neçə nəfər erməni fayto-
nun üzərinə hücuma keçərək bomba atıb
partlatmışlar. Bombalar faytonun yanında
yerə dəyib partlayaraq faytonu dar-
madağın etmişdir. Partlayışdan ağır
yaralar alan qubernator və atlar ordaca
ölmüşdür.

Quldur ermənilərin biri tutulmuş,
digərləri isə qaçıb gizlənmişlər. Sonra
aparılan axtarış nəticəsində bu cinayətdə
iştirak edən daha dörd erməni həbsə alın-
mışdır.

Deyilənə görə, həmin beş nəfər cani
erməni dar ağacından asılaraq cəzaları-
na çatmışlar. Bu əhvalatdan sonra bir
müddət sakitlik oldu. Lakin ayrı-ayrı
erməni fitnəkarları öz fitnə-fəsadından əl
çəkməyərək, gizli əllərinə düşən müsəl-
manları öldürürdülər. Bu növ ədavətlər və
xəyanətlər ara-sıra hər iki tərəfdən baş
verirdi.
1905-ci İLDƏ İRƏVAN ŞƏHƏRİNDƏ
BAŞ VERƏN ERMƏNİ—MÜSƏLMAN

ƏHVALATI
Hansı vilayətdə ki, İrəvan

ermənilərindən bir neçə nəfər tapılırdı,
mütləq orda bir iğtişaş baş verirdi. Bu İrə-
van erməniləri çox xudpəsənd, kinli və

cinayətkardılar.
İrəvan şəhərinin müsəlmanlar

yaşayan 80 evdən ibarət məhəlləsinin
ermənilərlə iğtişaşı baş verib. Bu iğtişaşın
başlanmasına səbəb olan ermənilər
həmin məhəllədə müsəlmanların ima -
rətlərini gülləbaran etməyə başladılar.
Ermənilərə nisbətən müsəlmanların bu
məhəllədə az olmasına baxmayaraq,
ermənilərə qarşı müqavimətdə mətanətlə
dayandılar və onlara böyük zərbələr
endirdilər. İki tərəfdən üç gecə-gündüz
davam edən güllə yağışının altında qırx
nəfər erməni, iki nəfər isə müsəlmanlar-
dan öldürüldü. Üç gündən sonra güllələri
tükəndiyinə görə gecə vaxtı müsəlmanlar
həmin məhəllədən qaçmalı oldular. 

Əh valatdan xəbərdar olan ermənilər
müsəlmanların evlərinə doluşub, onların
mal- dövlətini qarət etməyə başladılar.
Fürsət tapıb qaça bilməyən beş nəfər
övrət və üç nəfər uşaq bir evin küncünə
qısılaraq qorxudan titrəyə-titrəyə ağla -
yırdılar. Əllərinə düşən kitablara və
“Qurani-Kərim”ə od vurub yandırdılar.
Ermənilərin qoca qadın və kişilərə, eləcə
də uşaqlara etdikləri zülmü qələmə almaq
çox çətindir.

Ardı var
Səhifəni hazırladı: Tahir Süleyman

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman 
davasında kürd xa lq ın ın  ro lu

Mir Möhsün Nəvvab
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RÜBAİLƏR
(Əvvəli ötən saylarımızda)

Hər zahiri göyçək olammaz gözəl,
Batili də gözəl olmalı əzəl.
Zahiri gözəlin batili çirkin,
Olanda başına tez düşər xəzəl.

***
Sədaqətə xəyanət eyləmə heç an,
Vara xəyanətdən ağırdır inan.
Heç nəyə xəyanət etməyən insan,
Demək saf doğulub sağlam anadan

***
Dost odur ki eybi üzünə desin,
Onunla birlikdə saf çörək yesin.
Üzdə dost, daldada qeybət eyləsə,
Elə dostluq onun başına dəysin.

***
Mümkün olmayam heç arzu etmə,
Tanımadığın o yollara getmə.
Nakişi, nanəcib düzələn deyil,
Onlardan heç zaman yaxşılıq güdmə.

***
Həmişə ölməyi tez yadına sal,
Ölmüşlərdən daim gündə ibrət al.
Məzarstanlığın yanından keçsən,
Oranı fikirləş, tez xəyala dal.

***
Deyərsə eybini, dostuna inan,
Gizlətsə eybini, ilandır ilan.
Dostisə dostuna doğrunu desin,
Nə yalan danışma, nə də ki utan.

***
Zülümkar heç zaman cəzasız qalmaz,
Nə də ki xalqından mükafat almaz.
Xalqının dərdinə yan, onu eşit,
Kişilik eyləyən saralmaz-solmaz.

***
Gül dərsən tikandan çəkinmə heç an,
İlanı da yaradıbdır Yaradan.
Layiqli əllərə tikanlar batmaz,
Tikanı götürür Xudam aradan.

***
Qadına ən vacib həya, ismətdir,
Kimlərdə varsa da böyük sərvətdir.
Həyası, isməti olmayan kəsin,
Daimi üzünə gələn töhmətdir.

***
İnsanları sevə bilməyən insan,
Həqiqəti sevə biləmməz inan.
İnsanı sevməyən insan deyildir,
Tək fərqi ondadır danışan heyvan.

***
Söz var ki daimi kəsdirər başı,
Söz də var yerində kəsər savaşı.
Sözü də söz kimi demək yaxşıdır,
Söz var parçalayar qayanı-daşı.

***
Elə söz söyləmək gərəkdir ki sən,
Söyləyə biləsən onu yenidən.
Söylədiyin sözdən ziyan dəyməsin,
Ziyan dəysə başa düçar tezcə dən.

***
Hörmət eylə özün hörmətlə yaşa,
Vaxt gələndə ömür çatacaq başa.
Elə işlər gör ki xalq səni sevsin,
Nəin ki gedəndə tutsunlar daşa.

***
Lovğalığın sonu xəcalət olur,
Xəcalər olanlar saralır-solur.
Lovğalıq eyləmə, kişi tək yaşa,
Kişi kişi kimi daimi qalır.

***
Sən hərəkət eylə, sükut ölümdü,
Boş işsiz dayanmaq bilin zülümdü.
Yaşamaq eşqiylə daim işlər gör
İşləmək insançün böyük təlimdi.

***
Ağıllı adamlar kin bəsləməzlər,
Yaxşı düşünməli hər düşünən sər.
Nə lazım, kin-küdrət kin yaxşı deyil,
Yaxşılıqla daim göstər sən hünər.

***
Ölüm ayağında olanda hər kəs,
Ümüdünü kəsməz, alacaq nəfəs.
Ölümlü olsa da ölmək istəmir,
Nəfəsi kəsilib çıxmasa da səs.

***
Dost dostun yanında düşsə ziyana,
Həqiqi dostdursa məğrur dayana.
Ziyandan ötəri dostu itirmə,
İtirsən qalarsan sən yana-yana.

***
Kədərə baş əymə, bədbəxtliyə döz,
Atalar deyibdir, bu yaxşı bir söz.
Bədbəxtlik üz versə sən məğrur dayan,
Kənardan boylanır istəməyən göz.

***
Düşmənin acdırsa ona yemək ver,
Düşmən olsa belə yaxşılığı gör.
O başa düşəcək sənsən mərd kişi,
Çalışacaq olsun o da səntək mer.

***
Pisliyə pisliklə cavab verməzlər,
Nanəcibin gördüyünü görməzlər.
O bir nanəcibdir pislik eyləyir,
Nanəcib bağından meyvə dərməzlər.

***
Başı sərin saxla, ayağı isti,
Atalar deyibdir, o nəyi pisdi.
Atalar sözünü yaddan çıxartma,
Çıxartsan başmı bürüyər tüstü.

***
Ağlın az olsa da özünün olsun,
Çalış ki yaxşı söz başında qalsın.
Hər nalayıq sözə fikir də vermə,
Olan nəsihətim beynində qalsın.

***
Sevgilim şərab süz, nuş edək bir az,
İçdiyimiz şərab faydasız olmaz.
Şərab hərdən qovur qəmi-qüssəni,
İçək nəşələnək, çalaq telli saz.

***
Telli saz olmasa qəm basar bizi,
O saz ozanların qaldığı izi.
O tayda da çalır onu soyadım,
Vəsf edir yurdumuz olan Təbrizi.

***
Soyadım hardadır, saz da var orda,
Saz zinət veribdir bizim hər yurda.
Çalıb Borçalımız, Göyçəmiz müdam,
Nə qədər çalanlar olubdur orda.

***
Böyük Ələsgərim qalıb Göyçədə,
Həm onun ustadı o Alı Dədə.
Səsləyir bizləri onların ruhu,
Alçaq erməniyə söyləyir hədə.

***
Erməni başına biz vurmalıyıq,
Zəngəzuru, Vedini almalıyıq.
O Oğuz elləri qalmasın yada,
Yenə də Göyçədə saz çalmalıyıq.

***
Onda bağışlayar Ələsgər ruhu,
Azad etdiyimiz hər Ceyran-Ahu.
Gözləyir bizləri itkin İman da,
Bir də orda yatan soyadın çoxu.

***
Yenə şərab gətir qəmim azalsın,
Ağlım püxtələşsin, xəyala dalsın.
Gündə söylədiyim dəyərli sözüm,
Xalqımdan ötəri tarixdə qalsın.

***
Tarixi yaratmaq çətin olsa da,
Dönə-dönə yazaq biz salaq yada.
Sovetlər dövründə saxtalaşıbdır,
Eybi yox saxlansın o tarix, o da.

***
Şükür yetişibdir alimlərimiz,
Onlar qoyacaqdır bu dünyada iz.
Baş Komandan deyib yenidən yazın,
Gündə çiçəklənir gözəl ölkəmiz.

***
Ölkəni qoruyaq suveren kimi,
Üzeyir yazdığı o gözəl Himi.
Üç rəngli bayrağım bir daha enməz.
Məmməd əmin deyib onu səmimi.

(ardı var)

NNәәrriimmaann
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KURDÊN  SEXTEKAR ÊN TEWANDÎRA
Kî dibêje  ev mileta mêrxase,
Ça mêrxase  berdestada dirize,
Jîyanêda bê tifaqe,bê kese,

Mêrxas ewe bijî serbest û azad,
Welatê wî nekin wêran û berbad.

Xêr şerada dicivine erdekî,
Her yek tê ji welatekî,gundekî,
Yekbûna wan dikişîne wedekî,

Yek û yekî qebûl nake tu wexta,
Hezar sale hevra bûne derd,xeta

Malbet-malbet,tayfe-tayfe dimeşin,
Hemberî hev bêîtbarin,bextreşin,
Xewda mane nafikirin bê nexşin,

Heya dawî nizm ketine ser hişkin, 
Li welatan tim bê rêzin,bê piştin.

Nezanetîyê alt kirîye ev millet,  
Hê nizane çîye şeref,sîyanet,
Derbazdike jîyaneke bê  rûmet,

Yek û yekî qebûl nake tu wexta,
Hezar sale hevra bûne derd ,xeta.

Dîyar-dîyar hê dimeşe bê dewlet,
Kuda diçe jêra  dikin  pir  lenet,
Dîrokêda bûye sosret,rewayet,

Yek û yekî  qebûl nake  tu wexta,
Hezar sale hevra bûne derd,xeta.

Vî gelîda nema şeref û namûs,
Boy  kara xwe ber her kesî  dibe kûz,
Hevdifroşin dijî hevdu bûn deyûs,

Yek û yekî  nanirxîne  tu wexta,
Hezar sale hevra bûne  derd ,xeta.

Kurd kurdara bûye cellad  û cesûs,
Vê rewşêda jîyan dikin kurd têkûz,
Van gilîya dinivsînim bi meyûs,

Yek û yekî qebûl nake tu wexta,
Hezar sale hevra bûne derd,xeta.

Cîhanêda bindestada  dimeşin,
Qencî jî nay ji destê wan nexaşin,
Dengasîyada hev davêjin nebaşin,

Yek û yekî nanirxîne  tu wexta,
Hezar sale hevra bûne derd, xeta.

Sal tên diçin dibin qurne nameşin,
Malbet-malbet,tayfe-tayfe bi beşin,
Yekbûna wan  xewn-xiyale serxoşin,

Yek û yekî qebûl nake tu wexta,
Hezar sale hevra bûne derd,xeta.

Îxanetê alt kirîye ev millet,
Hê nizane çîye dîwan,seltenet,
Dîrokêda hev ra nebûn,şans,derfet,

Kurdo hevdu nenirxandin tu wexta,
Bi sed salan  hev ra bûne derd,xeta.

Nîvsara rast tenê min ra bû qismet,
Pêş nezana rewastîyam  bi culet,
Bêwar Barî gelê kurd ra kir xizmet,

Ji rewşa  gel ji dil dêşim bi derdim,
Ev çi deme bê welatim, bê erdim…

HƏSRƏTİN GECƏMƏ 
MİN LAYLA ÇALIR

Yalvarıb Tanrıya, əl açdım göyə,
Istədim yuxuma gələsən deyə.
Dönürsən ömrümdə inləyən neyə,
Gözlərim dikilir yollarda qalır,
Həsrətin gecəmə min layla çalır.

Qaranlıq otağı xofun bürüyür,
Xəyalın ömrümü çəkib sürüyür,
Mənə miras qalan eşqin çürüyür,
Yerində dərd-kədər bitib ucalır,
Həsrətin gecəmə min layla çalır.

Bilmirəm mən yatım, yoxsa gözləyim?
Qorxuram gələsən, səni görməyim.
Birdən gəlib-getsən sonra neyləyim?
Qarışıq fikirlər ağlımı alır,
Həsrətin gecəmə min layla çalır.

Yatmaq istəyirəm, bəlkə gələsən,
Içimdə həsrəti didib-dələsən,
Mənim çəkdiyimi özün görəsən,
Görəsən Küskünün eşqi qocalır,
Həsrətin gecəmə min layla çalır.

OLMUŞAM
Həsrət yastığında, dərd qucağında,
Inləyib-inləyib kaman olmuşam.
Gecələr ömrümü alıb əlimdən,
Işıqlı sabaha güman olmuşam.

Kövrəlmişəm, qəm üstümə yeriyir,
Cavan canım sənsizlikdən çürüyür,

Od-alovun varlığımı büeüyür,
Eşqin atəşində yanan olmuşam.

Bilmirəm nə üçün sevmişəm səni,
Həsrətin seyrəlmir dumanı, çəni,
Yuxum ərşə çıxıb, dərd didir məni,
Dərdin gözlərindən daman olmuşam.

Bu necə taledir, bu necə qismət,
Gecə də qaranlıq, ömür də zülmət,
Elə bil dərd mənə eyləyir hörmət,
Dərdin zirvəsində duman olmuşam.

İlahi bu kədər ,bu qüsə nədir?
Qaranlıq taleim ömrümü yedi,
Eşqin bağçasının suyu gəlmədi,
Quruyub,saralıb saman olmuşam.

Cəliləm, dərdlərin mənəm zirvəsi,
Eşqin naləsinin oldum gur səsi,
Bu yolda arxada qoydum hər kəsi,
Çevrilib dünyaya zaman olmuşam.

KÜRD ŞE’RİNİN GÜNƏŞİ
Böyük kürd şairi Əhmədê Xaninin “Məm ve Zin”

poemasının 300 illiyi münasibəti ilə.
Ey ustad, qıyarammı bənzədim dağa səni,
Sən dağlardan ucasan, günəş hara, dağ hara?!
Oxşada bilərəmmi çaya, bulağa səni,
Sən dəryadan dərinsən, alay-alay dağ ara.

Nəsil-nəsil kürdlərin timsalıdır Məm və Zin,
Sən onların eşqini gövrək bir sazla çaldın.
Məhəbbətin oduna nəş’əylə yandın özün,
Kürd qəlbi budur deyə dünyaya bir od saldın. 

Həririyle Ciziri baş əydi qüdrətinə,
O goca Fəke Təyran bağrına basdı səni.
Tanrı da əhsən dedi uca məhəbbətinə,
Zaman-zaman yığırıq əkdiyin qızıl dəni.

İstiqlal həsrətiylə sən de toprağa döndün,
Sən doğma dilimizin dirilik bulağısan.

Həm gözdə, həm könüldə sönməz çırağa döndün,
Başımızın tacısan, sinəmizin dağısan. 

Üz tuturam köksündən qanlar axan millətə:
-Ey xalqım, özünə gəl, sənsən əbədi Xani! 
Heykəlin baş qaldırar bir gün əbədiyyətə, 
Dünya boylanıb deyər: budur Əhməde Xani! 

1995
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Serokê Rusya Serokê Kurdistanê
dawetî Olimpiyatên Sochi kir

Vladimir Putin Serokê Rusyayê, Mesûd
Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê dawetî

Olimpiyatên Sochi kir. Vladimir Putin Serokê
Rusyayê, Mesûd Barzanî Serokê Herêma Kur-
distanê dawetî Olimpiyatên Sochi kir. Li gor
zanyariyên ku Yurî Nabiyev Serokê Komeleya
Dostayetî û Hevgirtina Kurdan li Rusya li ser
rûpela xwe ya tora civakiya facebookê belav
kiriye, Vladimir Putin Serokê Rusyayê, Mesûd
Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê dawetî
Olimpiyatên Zivistanê ya li bajarê Sochi ya
Rusyayê kiriye. Olimpiyatên Zivistana 2014, li
rojên 07-23.02.2014 an de li bajarê Sochi ya
Rusya yê tê li darxistin. 22. Olimpiyatên Zivis-
tanê yekemîncare ku Rusyayê tê li darxistin.

Sala 2013ê zêdetir 2 milyon
tûrîst hatine Kurdistanê

Li gor amarên desteya tûrîzmê a herêma
Kurdistanê sala 2013ê zêdetir ji 2 milyon tûrîs-

tan serdana herêma Kurdistaê kiriye û pirani -
yan wan jî ji naverast û başûrê Îraqê hatine
Kurdistanê. Di preskonferensekê de li bajarê
Hewlêrê, Nadir Rostî peyvdarê desteya tûrîz -
mê li herêma Kurdistanê eşkere kir ku, fi nava
sala 2013ê de 2 milyon û 950 hezar tûrîstan
serdana herêma Kurdistanê kiriye. Li gor zani-
yariyên Rostî, miqayîse digel sala 2012ê rêjeya
serdana tûrîstan bo herêma Kurdistanê 33%
zêdekiriye, ango disala 2012ê de 2 milyon û
217 hezar tûrîst hatibûn Kurdistanê. Ji wan
tûrîstên serdana herêma Kurdistanê kirî di sala
2013ê de 66% ji naverast û başûrê Îraqê û 18%
jî biyanî ne. Li gor peyvdarê desteya tûrîzmê a
herêma Kurdistanê, eger he tûrîstekî 200 dolar
mezaxt bin, dahatiniyê warê tûrîzmê sala
2013ê 600 milyon dolar dibe.

Kartoneke PYD dixwaze
serdana Kurdistanê bike

Piştî pêkanîna kartonên (Cizîrê, Kobanê û
Efrîn) ya li rojavayê Kurdistanê biryare şandekî

kartona Cizîre serdana Herêma Kurdistanê
bike. Piştî pêkanîna kartonên (Cizîrê, Kobanê û
Efrîn) ya li rojavayê Kurdistanê biryare şandekî
kartona Cizîre serdana Herêma Kurdistanê
bike. Fethullah Husênî Endamê Serkirdayetiya
Partiya Çepa Kurd li Suriye ragihand, biryare
demeke nêzde şandekî kartona Cizîre ya li
Rojavayê Kurdistanê serdana Başurê Kurdis-
tanê bike û li gel hikumet û partiyên serekiyên
Herêma Kurdistanê da kombibe û nêrîna
Hikumeta Herêm û Partiyan di derbarê kar-
tonên Rojavayê Kurdistanê de wergirin. 

Her wiha Husênî da zanîn ku piştî serdana
Kurdistanê şanda pêkhatî dixwazin paşê biçin
welatên Ewrupa, bo ku kartonan bi welatên
Ewrupa bidin nasîn.

Fuad Husên Serokê
Dîwana Serokayetiya Herê-
ma Kurdistanê li dax-
uyaniyek de ragihand îro în
31/01/2014 birêz Mesûd
Barzanî Serokê Herêma
Kurdistanê peywendiyekî
telefonî ji birêz Joe Biden
Cîgirê Serokê Wîla yetên
Yekgirtiyê Amerîka ve pêgi-
hişt. Fuad Husên Serokê
Dîwana Serokayetiya Herê-
ma Kurdistanê li dax-
uyaniyek de ragihand îro în
31/01/2014 birêz Mesûd
Barzanî Serokê Herêma
Kurdistanê peywendiyekî
telefonî ji birêz Joe Biden
Cîgirê Serokê Wîlayetên
Yekgirtiyê Amerîka ve pêgi-
hişt. Serokê Dîwan got: Li
peywendiyê da behsa ser-
dana çaverêkiriya birêz

Serokê Herêmê kir ku bi
mebesta kombûna li gel

birêz Barack Obama Serokê
Wîlayetên Yekgirtiyê Amerî-
ka û Joe Biden Cîgirê Serok
biryar bû îro bihata encam-
dan. Cîgirê Serokê Amerîka
ragihand cihê daxêbû ku
serdan nehat encamdan bi

sedema wê yekê ku dem
guncaw nebû, û her dû alî

tekez kirin ku li pêwîstiya
encamdana vê serdanê li
demeke pêş û guncaw de
pêktê. Li beşekî dinê pey-
wendiya telefoniyê de behsa
peywendiyên di navbera her
dû aliyan kirin û birêz Joe

Biden û Serok Barzanî tekez
li ser berdewamiya dos -
tayetiya di navbera Amerîka
û Herêma Kurdistanê kirin û
pêwîstiya zêdetir pêşketina
wan peywendiyan kirin.
Birêz Fuad Husên balkişand
li ser wê yekê ku li mijareke
dinê peywendiyê de behsa
pêvajoya Iraq û rewşa
asayîşê bi giştî û peywendî û
danusandinên di navbera
Hikumeta Federal û
Hikumeta Herêma Kurdis-
tanê bi taybetî kirin.

Li dawiya peywendiya
telefoniyê de her dû alî dûpat
kirin ku ev qonax qonaxekî
hestiyare û pêwîste pey-
wendî û bîrûra guherîna li
navbera Amerîka û Herêma
Kurdistanê da berdewam
bibê. 

Hewlêr (Rûdaw) – Fraksyonên Kur-
distanî li Parlamentoya Iraqê lêjneyek
bo danûstandina digel aliyên din li ser
pêşnûmeya bûdceya sala 2014an a
Iraqê pêk anîn. Cîgirê Serokê Fraksy-
ona Hevpeymaniya Kurdistanî Eb -
dilmuhsin Seidûn, ji Tora Medyayî ya
Rûdawê re got, wan lêjneyek bi
mebesta gotûbêja li ser bûdceya Iraqê
digel aliyên din ên iraqî pêk anîne. 

Ebdilmuhsin Seidûn, anî ziman ku
eger daxwaziyên kurdan neyên peji-
randin û li ber çav neyên girtin wê çaxê
nûnerên kurd dê civîna roja duşemê

(sibê) ya parlamentoyê
baykot bikin. Cîgirê serokê
fraksyona hevpeymaniya
Kurdistanî her wiha red kir
ku di civîna duh
(01.02.2014) serokê parla-
mentoyê Osame Nu cêfî de
digel serokên fraksyonên
parlamentoyê ti rê keftinek li
ser bûdceya Iraqê hatibe
kirin. Nûnerê kurd li parla-
mentoya Iraqê Azad Sirîşmeyî ji Tora
Medyayî ya Rûdawê re got, serokatiya
parlamentoyê ji ber ku hejmara en -

damên parlamentoyê yên di civînê de
negihîştibû asta qanûnî civîna îro (duh)
bo roja duşemê (sibê) hat paşxistin.

Dr. Kemal Kerkûkî Serokê berê yê
Parlemena Kurdistanê û Endamê Mekte-
ba Siyasî û Berpirsê Peywendiyên Par-
tiya Demokrata Kurdistanê li ser tora
civakiya Facebookê gotarek belavkir û li
gotara xwe de balê dikşîne li ser wê
yekê ku parêzgehbûna Helebçe,
Bitwên, Soran û Akrê bi biryara hej-
mara (11) ê Parlemena Kurdistanê li
rêkefta 22/09 /1999 hatiye pejirandin.
Eve jî naveroka gotara Dr Kemal
Kerkukî ye:

Ev zelalkirin ji bo eweye berpirsên
Herêma Kurdistanê bi hûrî hizir bikin û
mafên bi desthatiyên Herêma Kurdis-
tanê ji dest nedin û nexin ber sedema
hat û nehatê û rê jî nedin irfêk dirust
bê ji bo Hikumeta Federaliya Iraqê
dest bixe nav mafên yasayî û des-
turiyên bi dest hatiyên Herêma Feder-
aliya Kurdistanê. 

Helebçe Parêzgehe, li gor biryara
Parlemena Kurdistanê û destura Iraqê

Vê zelalkirina bi dokumentê ji bo
hemwelatiyên Kurdistanê û Iraqê belav
dikin, da ku mafên Herêma Federaliya
Kurdistana Iraqê neyê binpêkirin. Rêz li
yasa û biryarên Herêmê bê girtin û
maddeyên destûriyên destûra Iraqa Fed-
eral neyê piştguh xistin. Zelalkirin ji bo
eweye hemû aliyek rêz li mafê
destûriyan bigrin, nabê û nayê kirin ne
Herêma Federaliya Kurdistanê û ne Enc-
umena Wezîran û Encumena Nûnerên
Iraqê jî ew mafê wan hebê, dijî bi
maddeyekî destûrî ya li destûra Iraqê kar
bikin. Mafek bi maddeyekî destûrî li
destûra Iraqê ku zêdetirê xelkê Iraqê bi
hemû pêkhatan ve deng pê daye, niha tu
bêyî û carekî din li Encumena Wezîran
wê mafa li wê destûra ku li maddeyekî
rûn û diyar, hatibe diyar kirin, li şûna wê
yekê ku bi cîh bikî, dûbare bêxî ber
dengdanê. Pêwîste eve bê gotin û
eşkere bibe, ne mafê Encumena

Wezîrên Herêma Kurdistanê û ne mafê
Encumena Wezîran û Encumena Nûn-
erên Iraqa Federale. Maddeyek ji
maddeyên destûra Iraqa Federal bi dilê
xwe piştguh bixin li ser da baz bidin û ji

sifrê ve destpêbikin.
Bi parêzgehbûna Helebçe, Bitwên,

Soran û Akrê. Bi biryara hejmara (11) ê
Parlemena Kurdistanê li rêkefta
22/09/1999 hatiye pejirandin. Destûra
herdemiya Iraqê ku %80 ê dengderên
Iraqê deng pê dane, li wê destûrê da li
rûpela (70) li maddeya (141), hemû bir-
yar û yasayên Parlemena Kurdistana
Iraqê, li sala 1992 ve pejirand û
karpêkiriye û hatiye nasîn. Ji bo wê
yekê li vir rûne destûra herdemiya Iraqê
li gor her dû maddeyên destûriyan (117)
li rûpela (57) û maddeya (141) jî li rûpela
(70) ve digihînin ku Helebçe û Bitwên,
Soran û Akrê, parêzgehin, niha tenê
erkê Encumena Wezîrên Herêma Kur-
distane ku divê vê karê xwe ve rabe û
sînûr û nexşe û naverokên wê dabîn
bike. Budçe li gor nifûsa runiştvanên wê
diyar bike.

Ev maf, mafê runiştvanên Herêma
Kurdistane û Parlemena Kurdistanê

desthilatê daye Encumena Wezîrên
Herêma Kurdistanê, li gor biryara hej-
mare (11) ê li rêkefta 22/9/1999 û berpir-
siyar kiriye wê yekê bi cîh bike. Destûra
Iraqa Federal jî danpêdaye û qebul

kiriye, ji bo wê yekê mafê tu lîjne û
dezgehekî nav Herêma Kurdistanê
û Encumena Wezîran û Encumena
Nûnerên Iraqê jî tûne. Ew maf bi
neyasayî û nedestûrî li xelkê Kur-
distanê werbigrê. Eger Encumena
Wezîran û Encumena Nûnerên
Iraqê jî şaşiya xwe rast nekin, eve
maf ji bo hemû hemwelatiyekî
Herêma Kurdistan û Iraqê heye, li
dadgeha federal li beramber bin-
pêkirina destûrê da, lêpirsîna
yasayî li ser Encumena Wezîrên
Iraqê tomar bikin.

Ji bo wê yekê bi girîngî dizanim
ev babet gelek bi girîng bê wergirtin
û carekî din rê nedin yasa û bir-

yarên Herêma Kurdistanê yên qebulkirî
û bi nedestûrî ji Herêmê bêne standin û
bixin ber egera hat û nehatê. Ji ber ku ev
kirdar divê sabîqeyekî metirsîdar li
paşarojê de li ser hemû mafên Herêma
Federaliya Kurdistan û Iraqê û parêzge-
hên din. Ji ber wê yekê pêwîste Encu-
mena Wezîrên Herêma Kurdistanê bi
erkê xwe rabe, biryara hejmar (11) ê Par-
lemena Kurdistanê bi cîh bike, sînor û
nexşe û naveroka parêzgeha Helebçe,
Bîtwên, Soran û Akrê, temam bike. Bi tu
awayek jî paşvekêşiyê li biryara hejmar
(11) ê Parlemena Kurdistanê ne li
berjewendiya xelkê Kurdistanê da ye, ji
ber ku ew biryar mafê bi parêzgehbûnê
bi Helebçe, Bîtwên, Soran û Akrê daye. 

Dr. Kemal Kerkûkî
Serokê berê yê Parlemena 

Kurdistanê û Endamê Mekteba
Siyasî û Berpirsê Peywendiyên 
Partiya Demokrata Kurdistanê
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Hevdîtina Barzanî û Obama hate paşxistin

Fraksyonên Kurdistanî lêjneyek bo pirsa bûdceya Iraqê pêk anîn

Kerkukî: Helepçe, Bitwên, Soran û Akrê ji sala 1999 ve Parêzgehe
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Barzanî  Rewşa Dawî  ya 
Peymana Petrolê, Eşkere Kir

Serokwezêrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî rewşa peymana navbera Herêma Kur-
distan û Tirkiyê,
dema ku dirêj
kiriye, aşkere kir.
Nêçîrvan barzanî
ragihand ku pey-
mana navbera
Herêma Kurdistan
û Tirkiyê piştî du
salan ji hewl û
danûstanan hatiye îmzekirin.

Ev cara yekem e ku Barzanî behsa dema
gihîştin bi peymana ligel Tirkiyê dike, ev yek jî di
çarçoveya civîna Bar zanî ligel parlamenterên
Kurd di Parlamentoya Iraqê û wezîrên Kurd li
Bexdayê de hat gotin, ku berî çend rojan li
Hewlêrê hatibû encam dan. Ji aliyekî din,
şarezaye Amerîkî di warê enerjiyê de Maykil
Nites dibêje ku kişandina boriyên petrolê ji Herê-
ma Kurdistanê bo Tirkiyê du kartên bihêz xistin
destê Kurdan de, heta bikarin ligel Bexdayê bi
awayekî baş bilîzin. Maykil Nites di wê baweriyê
de ye ku şandina petrola Herêma Kurdistanê bo
bazarên cîhanê dibe sedema wê yekê ku êdî
Bexda nikaribe pişka bûdeya Kurdistanê bibirre.
Wî şarezayî her wiha ragihand ku bi firotina
petrola Herêma Kurdistanê li bazarên cîhanê,
dê bibe sedema wê ku Kurd bihêz li ser maseya
danûstanan ligel Bexdayê rûnê.(Rûdaw)

"Amadekarî ji bo 
hilbijartinan tê kirin"

Hevserokê Meclîsa Qanûnsaz a Rêveberiya
Xweseriya Demokratîk a Herêma Cizîrê Hekem
Xelo diyar kir ku gelek
xebatên girîng ên wekî
Rêzikname, avakirina ko -
mîteyên meclîsê, avakiri-
na Dadgeha Des tûrî,
amadekirina qanûnan û
hilbijartin li pêşiya wan in.
Hevserokê Mec lîsa Qa -
nûnsaz a Rêveberiya
Xweseriya Demok ratîk a
Herêma Cizîrê Hekem
Xelo der barê xebatên
Meclîsa Zagonsaz ên dema pêş de axivî. Xelo
destnîşan kir ku ti nimûneyên ku wan jê ezmûn
bigirtana di destê wan de tune bûn û wan
encamên kedek mezin Rêveberiya Xweseriya
Demokratîk  ava kirine. Xelo diyar kir ku Rêve-
berî li ser milê Dadgeha Bilind ku serbixwe ye,
Meclîsa Qanûnsa ku merceya şopandina karên
Rêveberiyê ye û Meclîsa Rêveber karê pêkanî-
na projeyê re radibe tê meşandin.

RÊZIKNAME TÊ AMADEKIRIN
Xelo diyar kir ku gelek xebat li pêşiya wan

hene û di axaftina xwe de ev tişt anî ziman: “ Yek
ji karên me yên bingehîn ew e ku em di demek
kurt de Rêzikname ya navxweyî ya Meclîsa
Qanûnsaz amade bikin û ji bo pêşkeşî Meclîsê
were bikin û li ser were erêkirin.” Xelo da zanîn
ku eger rêzikname were erêkirin dê karê
meclîsê bêtir bi lez û rêkûpêk bê meşandin.

DADGEHA DESTÛRÎ WÊ BÊ HILBIJARTIN
Hekem Xelo destnîşan kir ku wê di demek nêz

de Dadgeha Destûrî ji kesên serbixwe û şareza ji
aliyê Meclîsa Qanûnsaz ve wê bê hilbijartin û wiha
dom kir: “ Dadgeha Destûrî  wê ji 7 endamên ser-
bixwe pêk were û  ji aliyê Meclîsa Qanûnsaz ve bê
hilbijartin û erêkirin.” Xelo di heman demê de da
zanîn ku  ji bo valahiya qanûnî ji holê rabe wê
meclîs li ser avakirina qanûnan raweste û ew
qanûnên ku bi xetên mezin hatibûn diyarkirin bêne
têrkirin û ev qanûnên ku li gorî xebatên Saziyên
Civaka Sivîl, Asayîş, Zîndan, Tenduristî, Çandinî,
Elektrîk û Trafîkê bêne amadekirin û radestî van
saziyan bê kirin da ku karê xwe li gorî van qanû-
nan bimeşînin.

AMADEKARIYÊN HILBIJARTINAN
Xelo destnîşan kir ku wan berî demekê

qanûna hilbijartinê ya bi xetên stûr erêkiribûn û
wê di dema pêş de li ser detayên van qanûnan
rawestin, namzetan diyar bikin, dest bi xebatên
hilbijartinê bikin. Lê tiştê ku ew herî zêde têde
zorê dibînin hijmara hilbijêran û cihên lê dijîn
diyarkirine, ji bo vê yekê wê li ser esasê Nas-
nameya Malbatî hejmara hilbijêran diyar bikin.
Xelo di dawiya axaftinên xwe de diyar kir ku ew
bi erkek mezin û dîrokî rabûne û ew hêvî dikin
ku bi alîkariya gelê xwe biserkevin. anf

Serokê Herêma Kurdistan
Mesut Barzanî dê piştî Ewro-
payê derbasî Amerîkayê
bibûya lê ev serdan pêk
nehat. Hatibû daxuyandin ku
Serokê Herêma Kurdistan
Mesut Barzanî piştî serdana
Ewropayê wê di 31ê Çileyê
serî li Amerîkayê bida lê ev
serdan pêk nehat. Li gor
agahiyên ku hat bi dest xistin,
Partiya Demokrat a Kurdis-
tan(PDK) û Yekîneya Nişti-

manperwer a Kurdistan(YNK)
hêj di lîsteya teror a
Amerîkayê de ye. Piştî sala
2003’yan têkiliyên kurd û
Amerîka pêş de çû û Barzanî
ji bo ku her du partî jî ji lîsteya
teror bê derxistin peyamekê ji
Amerîka re şand. Derbarê
mijarê de rayedarekê ji
Serokatiya Herêma Kurdistan
ji BasNewsê re agahî da û
got, “Duh Mesût Barzanî û
Joe Biden li ser telefunê

axivîn û ji aliyê Barzanî ev
mijar hate rojevê. Barzanî
xwest ku PDK û YNK ji
lîsteyên terorê bê derxistin.
Biden jî ji wî re temînatê da.

Ger partî ji lîsteya terorê
bê derxistin, Barzanî dê rojên
pêş me de serî li Amerîkayê
bide û bi Barack Obama re bê
ba hev. Serokê Lijneya Dîwan
ê Herêma Kurdistan Fuad
Husên ragihand ku di hevdîti-
na telefon a Barzanî û Bîden
de dîroka serdanê yê ku
hatiye taloq kirin hat axaftin .

Îro namzetê şeredariya Amedê yê
Ak-Partiyê Galip ENsarioglu serdana
Komeleya Tevgera Ciwanên Kurdistanê
kir. Ensarioglu Parlementerê Amedê yê
Ak-Partiyê ye û niha jî hilbijartinên ku 30
Adara 2014ê çêbibe bûye namzetê vê
partiyê yê Amedê. Serdana Galip Endsa-
rooglu ya Komeleya Ciwanên Kurdistanê
gavek erêniye û wek tê zanîn heta niha-
jî navê Kurdistanê yê komeleyê ji aliyê
dewletêve nehatiye pejirandin.

Merîvan Neqşebendî Birêveberê
Ragihandina Wezareta Ewqafa Hiku -

meta Herêma Kurdistanê ragihand îro
31/01/2014 yekemîn geşta raste rasta

Umre ji Firokxaneya Hewlêrê bo Firokx-
aneya Cidde ya Erebîstana Su'udî dest-
pêkir û li vê geştê da 200 rêwiyên
Umreyê yên li sînorê parêzgeha Hewlêrê
birêketin

Merîvan Neqşebendî Birêveberê
Ragihandina Wezareta Ewqafa Hiku -
meta Herêma Kurdistanê ragihand îro
31/01/2014 yekemîn geşta raste rasta
Umre ji Firokxaneya Hewlêrê bo Firokx-
aneya Cidde ya Erebîstana Su'udî dest-
pêkir û li vê geştê da 200 rêwiyên
Umreyê yên li sînorê parêzgeha Hewlêrê

birêketin û biryare îşev Firokeyekî din li
heman firokxaneyê û sibê jî firokeyek ji
firokxaneya Silêmaniyê bi awayeke raste
rast geşta Umre ji Herêma Kurdistanê ve
bo Su'udiye berdewam bibê.

Her wiha Merîwan Neqşebendî balk-
işand li ser têçuna her Umrekarek û got
xerca her Umrekarek li vê geşta raste
rast da 950 dolare û firokxane jî ji her
Umrekarek 15 dolar werdigrin. Her wiha
got ev geşt heta dawiya meha Re me -
zanê berdewam dibê û tê pêşbînî kirin
îsal nêzîkî 70 hezar kes li Herêma Kur-
distanê ve sunneta Umreyê bi cîh tîne.

Silêmanî (Rûdaw) – Orga -
nîzatorê Giştî yê Tevgera
Gorranê Newşîrwan Mistefa,
piştevaniya xwe li hember
rêveberiya demkî ya Ro -
javayê Kurdistanê ku ji aliyê
PYD û hinek partiyên din ên
Rojavayê Kurdistanê ve
hatiye ragihandin, nîşan da.
Şandek ji Tevgera Gorranê
duh li bajarê Silêmaniyê ser-
dana navenda PYDê kir û
piştevaniya xwe bo avakirina
kantonên Rojavayê Kurdis-
tanê nîşan da.  Berpirsê Jora

Pêwendiyên Derve yê Tev -
gera Gorranê Mihemed Hacî,

ji Tora Medyayî ya Rûdawê re
ragihand ku ew bi navê
organîzatorê giştî Newşîrwan
Mistefa serdana PYDê kirine
û wiha got: “Tevgera Gorranê

piştevaniya her sê kantonên
Rojavayê Kurdistanê dike.”
Mihemed Hacî her wiha diyar
kir ku ew hemû destwer-
daneke derekî li nav karû -
barên hemû beşên Kurdis-
tanê red dikin. Wî rayedarê
Gorranê anî ziman ku tevgera
wan amade bo çareserkirina
nakokiyên nav bera partiyên
Rojavayê Kurdistanê, rola
navbeyin kariyê bilîze û wiha
anî ziman: “Em hêvîdar in ew
arîşe bi rêya diyalogê çareser
bibin.” Di nav partiyên Başûr

de heta niha jibilî Tevgea Gor-
ranê, Yekgirtûya Îslamî ya
Kurdistanê û Yekitiya Nişti-
manî ya Kurdistanê jî bi
awayekî eşkere piştgiriya xwe
bo rêveberiya demkî li Roja -
vayê Kurdistanê nîşan dane.
PYD û partiyên nêzîkî wê, di
çarçoveya avakirina rêve-
beriyek demkî li Rojavayê
Kurdistanê, rojên 21, 27 û
29ê Çileya îsal li herêmên
Cizîre, Kobanî û Efrînê rêve-
beriyên bi navên Kanton ragi-
handin.

Hewlêr (Rûdaw) – Berpirsê Polît-
buroya YNKê Mela Bextiyar, diyar kir
ku hêdî hêdî arîşe û aloziya nav
YNKê ji rewşa xwe ya normal
derdikeve. Mela
Bextiyar her wiha
vegera Talebanî
wek takerêya
ç a r e s e r k i r i n a
kêşeyên YNKê
dibîne û dibêje,
ew amade ye bo
parastina yekitiya
nav YNKê dest ji
kar berde.  Ev çend roj in alozî û
nakokiyên navbera rayedarên YNKê
tundtir bûye.

Berpirsê polîtburoya YNKê Mela
Bextiyar, îşev beşdarî bernameya
Panorama ya televîzyona Kurdsatê
ku televîzyona fermî ya YNKê ye, bû
û li ser rewşa YNKê axivî. Mela Bex-
tiyar, anî ziman ku nebûna Talebanî
bi her aliyekî ve li nav YNKê de tê
dîtin û wiha got: “Mam Celal
emaneteke giran daye me. Em jî bi

hesret li benda vegera wî ne, ji ber ku
nebûna wî bi her awayî tê xuyakirin.”
Derheqê yekrêziya nav YNKê de jî
Mela Bextiyar diyar kir ku zehmet e

ku hemû rayedarên
YNKê bikaribin yeki-
tiya nav YNKê
biparêzin lê heta
niha ev yek bi
awayekî baş pêşve
çûye û wiha axivî:
“Helbet gellek plan
bo jinavbirina YNKê
hatin dariştin.”

Wî rayedarê YNKê destnîşan kir
ku li nav hinavê YNKê de kêşe heye
û di hemû kongreyên berê de jî kêşe
hebûye lê ji ber ku Talebanî li nav de
bû nedihîşt nakokî û pirsgirêk mezin
bibin.

Mela Bextiyar, got ku ew hertim
alîgirê biratiya nav YNKê de bûye û
wiha anî ziman: “Ji bo parastina yek-
itiya nav YNKê her wiha ji bo ku yên
ser min û bin min re asûde bibin ez
hazir im dest ji karê xwe berdim.”

Lavrov: Rûsya nikare bi tena 
xwe kirîza Sûriyê çareser bike

Hewlêr (Rûdaw)- Wezîrê derve yê Rûsya
Sergey Lavrov, li bajarê Munchen, ku kongreyê
ewlehiyê lê tê lidarxistin, ragihand ku Rûsya bi
tena xwe nikare kirîza Sûriyê çareser bike.
Lavrov got divê ku fişar li her du aliyên dijberiya
Sûriyê, rejîm û opozisyon, bê kirin da ku bighêjin
rêkeftinekê. Serokê dîplomasiyeta rûsî diyar kir
ku pêwîst e şandeya opozisyona Sûriyê di danû-
standinên Cenêvê de bê firehkirin. Lavrov got bi
sedema kirîza Sûriyê teror li deverê derket û
bihêz bû. Piştî bidawîhatina xola yekem a danûs-
tandinên kongreya Cenêvê bê ti encamên
berçav, aliyên navneteweyî hewla rizkakirina
danûstandina ji şikesthênanê didin

Barzanî Çima Neçû Amerîkayê?

Ensarigolu serdana Komeleya Ciwanên Kurdistanê kir

Geşta Kurdistan û Su'udiye destpêkir

Tevgera Gorranê piştgiriya xwe bo rêveberiya demkî ya Rojava nîşan da

Mela Bextiyar: Ez hazir im dest ji karê xwe berdim
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Hewlêr (Rûdaw) – Hat zanîn,
Hikûmeta AKPê daxwaz û pêşniyarên
rêberê PKKê Abdullah Ocalan û Partiya
Aştî û Demokrasiyê (BDP) bo derxistina
“qanûna aştiyê” qebûl nekiriye. 

Li gorî rojnameya Tarafê ya Tirkiyê, di
demên dawiyê de hevdîtinên navbera
rayedarên hikûmeta AKPê û BDPê de
zêde bûne. Li gorî nûçeyê, çend roj
beriya niha alîkarê serokwezîrê Tirkiyê
Bunet Arinç bi 5 parlamenterên kurd ên
ku vê dawiyê ji girtîgehê derketine,
hevdîtin pêk anî. Tê gotin di hevdîtinê de
behsa “qanûna aştiyê” hatiye kirin.

Piştî vê hevdîtinê, parlamenterê

Stenbolê û endamê şanda Îmraliyê
Sirri Sureya Onder û parlamenterê
Mûşê Sirri Sakik serdana koma par-
lamenterên AKPê li parlamentoyê
kirin. Di civînê de ku alîkarê Erdo-
gan, Beşîr Atalay jî amade bû, li ser
naveroka hevdîtinên Îmraliyê hatin
axaftin û daxwaziya Ocalan a derx-
istina qanûna aştiyê ji Atalay re hat
gotin.

Şanda BDPê herî dawî bi wezîrê
dadê yê Tirkiyê Bekir Bozdag re
rûnişt. Di vê civînê de jî pêvajoya
aştiyê, pakêta demokrasiyê, pirs-
girêkên girtîgehan û rewşa girtiyên

nexweş her wiha daxwaza Ocalan a
çêkirina çarçoveyek qanûnî ji pêvajoyê
re ji Bozdag re hat gotin. Bozdag jî
gotibû, dê pêşniyara Ocalan ji

serokwezîr re bêje.  Tê gotin, ji ber ku
AKP û Erdogan dibêjin, hevdîtinên ku bi

PKK û Ocalan re tên kirin ji aliyê dewletê
ve tên kirin û naxwazin xwe yekser bidin
ber vî barî û xwe bikin hedefa hêz û par-
tiyên neyarên xwe, lewma hevdîtinên bi

BDPê re jî mîna “xapandinê” tê
dîtin. Wateya wê jî ev e ku hikûmet
naxwaze di demek nêzîk û navîn
de ti xebatekê derheqê derxistina
qanûna aştiyê de bike. 

Aliyên nêzîkî AKP di wê baw-
eriyê de ne, hilbijartinên Tirkiyê
astengiya herî giran li pêşiya
xebatên çêkirina çarçoveya qanûnî
bo pêvajoyê ne, her wiha ji ber
girîngiya hilbijartinan bo AKP,
pêvajo di dereceya yekem de nîne
bo hikûmet û partiyê û wiha tînin

ziman: “Em nikarin qanûna aştiyê beriya
hilbijartinan derbixin”.

Hewlêr (Rûdaw) – Alîkarê
Serokwezîrê Iraqê, Nûrî Malikî di
karûbarên enerjî û petrolê de Husên
Şehristanî, ragihand ku siyaseta neftê ya

Herêma Kurdistanê “şêlû” ye û heta niha
jî nakokiyên li ser hinartina petrola Herê-
ma Kurdistanê nehatine çareserkirin.

Husên Şehristanî, îro (01.02.2014) li
Bexdayê di civîneke rojnamevaniyê de
ragihand, siyaseta petrolê ya Herêma
Kurdistanê şêlû ye û ligel hebûna danû-
standinên navbera Hewlêr û Bexdayê lê
heta niha nakokiyên li ser hinartina nefta
Kurdistanê nehatine çareserkirin.

Husên Şehristanî anî ziman ku ligel
ku li gorî raporta navdewletî siyaseta

nefta Iraqê zelal û pak e lê heta niha
Herêma Kurdistanê siyasetek şêlû der-
barê hinartina petrolê de dide meşandin
û wiha got: “Hikûmeta Iraqê nizane
Herêma Kurdistanê çawa neftê derdixe
û çawa hinarde dike.”

Alîkarê Malikî, di berdewamiya axafti-
na xwe de destnîşan kir ku beşek ji nefta
Iraqê li Herêma Kurdistanê wek pêwîst
nehatiye geşekirin çimkî diviya mîna
girêbestên petrola Iraqê girêbest jê re
hatiba îmzekirin.

Husên Şehristanî diyar kir, ji ber ku
neft ya hemû gelê Iraqê ye ji ber wê jî
divê ew nefta ku ji aliyê Herêma Kurdis-
tanê ve derxistin ji aliyê şîrketa SOMO
ve were firotin û pereyê wê jî radestî sin-
doqa geşedana Iraqê ya li Amerîkayê bê
kirin.

Ev di demekî de ye ku di demên borî
de du caran Serokwezîrê Herêma Kur-
distanê Nêçîrvan Barzanî serdana Bex-
dayê kiriye û bi rayedarên Bexdayê re li
ser hinartina petrola Kurdistanê bo
Tirkiyê civiyaye lê tê xuyakirin ew civîn û
hevdîtin bêencam bûne.

Hewlêr (Rûdaw) – Yek-
girtûya Îslamî ya Kurdistanê
(YÎK), piştevaniya xwe li hem-
ber avakirina rêveberiya demkî
li Rojavayê Kurdistanê ragihand
û daxwaza lidarxistina Kon-
greya Netewî ya Kurd kir. 

Polîtburoya YÎKê ku yek ji
partiyên îslamî yên Başûrê Kur-
distanê ye, îro li ser rewşa
Rojavayê Kurdistanê civiya. Li

gorî malpera fermî ya YÎKê, di
daxuyaniya civînê de hat gotin
ku di civînê de li ser rewşa
Rojavayê Kurdistanê, avakirina
rêveberiya demkî ji aliyê PYDê
ve û girîngiya parastin û pişte-
vanîkirina des tkeftên kurdan li
wî beşê Kurdistanê û pêwîstiya
hebûna stratejiyek yekgirtî bo

bidestxistina mafên kurd hatiye
axaftin. Her wiha hat zanîn ku
endamên polîtburoya YÎKê
daxwaza lidarxistina Kongreya
Netewî ya Kurd ku heta niha 3
caran hatiye paşxistin û nayê
zanîn ka dê were lidarxistin yan
na, û çareserkirina astengiyên li
pêşiya kongrê kirine. 

PYD û partiyên nêzîkî wê, di
çarçoveya avakirina rêve-
beriyek demkî li Rojavayê Kur-
distanê, rojên 21, 27 û 29ê
Çileya îsal li herêmên Cizîre,
Kobanî û Efrînê rêveberiyên bi
navên Kanton ragihandin.

Di nav partiyên Başûr de
heta niha jibilî YÎKê, YNKê jî bi

awayekî eşkere piştgiriya xwe
bo rêveberiya demkî li Roja -
vayê Kurdistanê nîşan daye.

Li Amedê li Hola Resepsiyona
Sûmerbankê ji aliyê Kongreya Civaka
Demokratîk ve konferansa "Diplo-
masiyê" hat lidarxistin.

Alîkara Serokê Giştî ya BDPyê û
namzeda Şaredariya Bajarê Mezin a
Diyarbekirê Gultan Kişanakê got: "Gelê
Kurd bi hêzeya xwe ya kevnare derketin
ser sehneya dîrokê." Kişanakê di kon-
feransa "Diplomasiyê" ya ku li Hola
Resepsiyona Sûmerbankê ji aliyê Kon-
greya Civaka Demokratîk (KCD) ve hat
lidarxistin de axivî. Kişanakê got ku

diplomasî di têkoşîna kurdan de her
dem girîng bû û hevalên wan jî bi

fedakarî xebatên diplomasiyê meşan-
dine. Kişanakê destnîşan kir ku xebatên
li ser diplomasiyê girîng û bibandor in û
Kişanakê wiha dewam kir: "Êdî bi diplo-
masiyê kurd jî pêşerojeke demokratîk
dixwazin ava bikin. Êdî siyaset bi propa-
ganda û zimanê mexdûriyatê nabe.
Modelên bi vîzyon lazim in. Ez bawer im
ev xebat û karên ku li ser diplomasiyê
tên kirin, ji vir pê ve dê me pêşve
bibe."(AA)

Komîsyona Girtîgehan a Baroya
Amedê, ji bo girtiyên nexweş bên
serbest berdan, dest bi kampanyaya
maîlan kir. Baroya Amedê da xuyakirin
ku ji Îlona 2013'an û pê ve li girtîgehên li
Tirkiyeyê, 163 jê rewşa wan xetere 544
girtî û hikumxwarên nexweş hene û
xwest, girtiyên nexweş tavilê bên
berdan. Baroyê bi vê armancê dest bi
kampanyayeke mail'an kir û banga
destekê kir. Komîsyona Girtîgehan a
Baroya Amedê, bi daxuyaniyeke çape-
meniyê got, "Ji 10'ê Îlona 2013'an pê ve
li girtîgehên li Tirkiyeyê 163 jê rewşa
wan xetere 544 girtî û hikumxwarên

nexweş hene."
KAMPANYA MAIL'Ê
Komîsyona Girtîgehan a

Baroya Amedê da xuyakirin ku
Wezareta Edaletê piraniya
pêşniyarpirsên li ser binpêkiri-
na mafan ên li girtîgehan de
bêbersiv hiştiye û ev bang kir:
"Em dixwazin şert û mercên
ragirtinê yên hemû girtiyên
nexweş werin başkirin, pêşî li
mûayenekirina ji aliye dok-
torên serbixwe ve were vekirin û girtiyên
nexweş ên jiyana wan di xetereyê de
ne, bên berdan. Bi vê armancê me dest

bi Kampanya Mail'an kirin ku hemû
detayên wê di malpera me ya fermî ya

înternetê de cih digirin. Em bang li
tevahiya gelê xwe dikin ku destekê bidin
me."(ANF)

Êrîşên ku li 8 bajarên Suriyeyê
pêkhatin bûne sedema canê zarok û
jinan. Hat ragihandin ku yekîneyên girê-
dayî rejîma Esed li Suriyeyê dijî muxalî-
fan êrîş pêkanîne û di êrîşan de jê 11
zar, 4 jin bi tevahî 88 kesan jiyana xwe
ji dest dane. Li gor daxuyaniya rêxistina
mafê mirovan a Suriyeyê(RMMS),
hêzên rejîmê li dijî herêmên bin kontro-

la muxalîfan, ji hewa û bejê êrîş kirin, di
êrîşan de li Halepê 40, banliyoyên pay-
text Şamê 27, Humusê 7, Derayê 6,
Îdlîbê 4, Deyruz-Zorê 2, Kuneytra û
Hamayê 2, bi tevahî 88 kesan jiyana
xwe ji dest da. Ji aliyê din ve di dax-
uyaniya RMMSê de hat destnîşankirin
ku hêzên rejîmê li giştiya welêt operasy-
on li dar xistine û di operasyonan de
gelek komên çekdar belavkirine û
wesayîtên wan jî îmhekirine.

Ş a n d e k  p i s p o r ê n
Japonî bo rizgarkirina
gola Ormiyê çûn Îranê

Hewlêr (Rûdaw) – Rêveberiya avedaniyê
ya parêzgeha Ormiyê ya Rojhilatê Kurdis-

tanê ragihand, şandek pisporên Japonî bo
rizgarkirina gola Ormiyê serdana gihîşt
Ormiyê û dê ji sibê ve dest bi lêkolînên xwe
derbarê zuhabûna golê bikin. Li gorî ajansa
fermî ya Îranê, ÎRNA, berpirsê karûbarên
avedaniyê yê parêzgeha Ormiyê Hadî
Behadorî diyar kir ku komek ji pisporên
parastina jîngeh û avê yên Japonî bi
mebesta encamdana lêkolînê derbarê
sedemên zuhabûna ava gola Ormiyê
gihîştin bajarê Ormiyê. Hadî Behadorî da
zanîn, pispor û vekolerên Japonî dê ji sibê
(02.02.2014) ve dest bi lêkolîn û xebatên
xwe yên derbarê zuhabûna ava gola Ormiyê
bikin. Behadorî anî ziman ku hatina pisporên
Japonî di çarçoveya rêkeftina navbera
serokomarê Îranê Hesen Rûhanî û
serokwezîrê Japonyayê de ye ku di civîna
meha Çile ya aborî ya Davosê de hev
dîtibûn. Ava gola Ormiyê ku duyemîn gola
şor a cîhanê ye, ev çend sal in bi sedemên
cur bi cur bi tundî ber bi zuhabûnê ve diçe.
Serokomarê Îranê He sen Rûhanî, di propa-
gandeyên xwe yên hilbijartinê de jî behsa
zuhabûna gola Ormiyê kiribû û soz dabû,
yekemîn karê ku di hikûmeta xwe de bike
rizgarkirina gola Ormiyê ye.

Hikûmeta AKPê li daxwaza Ocalan a 
derxistina ‘qanûna aştiyê’ sar dinêre

Alîkarê Malikî: Siyaseta nefta Kurdistanê şêlû ye

YÎK: Divê rêveberiya demkî ya Rojava were piştevanîkirin

“Êdî Siyaset Bi Propaganda û Zimanê Mexdûriyetê Nabe”

“Bila Hemû Girtiyên Nexweş, Bên Serbest Berdan”

Li Sûriyê 88 Kesî Jiyana Xwe Ji Dest Da
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Hewlêr (Rûdaw) - Duh, roja
înê, xola yekem a danûstand-
inên kongreya Cenêv2 di
navbera her du şandeyên rejîm
û opozisyona Sûriyê de bê
encam bi dawî hat. Piştî civîna
destpêkirinê ku ji bilî her du
şandeyan, 39 welat û rêxistinên
navneteweyî û herêmî lê beş-
dar bibûn û piştî heft rojan ji
danûstandinên rasterast bi ser-
pereştiya şanderê navneteweyî
û erebî, Exzer Ibrahîmî, ti
pêşketinê ne tenê di warê siyasî
de, lê heta di warê mirovahî de
jî encam ne da.

Di konfranseke çapemeniyê
de, serokê şandeya Sûriyê,
Welîd el-Mûelim sedema têkçû-
na danûstandina xiste stûyê
opozisyonê de û got ew negi-

haşt ti encam bi sedema
nejdiliya opozisyonê û rola

alozkar a Amerîka ku biryara
biçekkirina hêzên opozisyonê di
dema danûstandinan de dabû.

Derbarê beşdarbûna li xola
duyem ku li gorî serpereştyarê

danûstandina, Exzer Ibrahîmî,
wê di dehê vê mehê de dest pê

bike, El-Mûelim diyar kir ku ewê
tişta li Cenêvê rû dayî têxin ber
destê serokê Sûriyê Beşar el-
Esed û ligel wî gengeşe bikin û
paşê wê biryar bê standin. 

Ji aliyê xwe ve, di gotarekê
de ji bo gelê Sûriyê, serokê
şandeya opozisyonê, Ehmed
Asî el-Cerba got Rejîma Esed
neçar e ku di danûstandinên
Cenêvê de berdewam bike û
aşkere kir ku wan ji destpêkê
ve, beşdarbûna xwe li kongreyê
bi wergirtina alavê berevaniyê
ve girêdabû û tekez kir ku
hêzên nav ne teweyî niha dest bi
pêşkêşkirina vê alîkariyê ji bo
opozisyonê kirine. Di dax-
uyaniyekê de, her yanzdeh
welatên grûpa dostên Sûriyê,
bêencambûna danûstandinan
xiste stûyê rejîma Esed de û
diyar kir ku armanca danûs-
tandin damezrandina deste -
yeke hikumraniya veguhêz
xudan tevahiya desthilatên

cîbcîkar e ku serpereştiya
dezgehên artêş û ewlekariyê jî
bike. Bêencambûna danûstand-
inên kongreya Cenêvê û berde-
wambûna rewşa mirovahî ya
xirab, hemû aliyên navneteweyî
û herêmî xistin nav liv û tevgerê
de daku danûstandinên aştiyê
di navbera her du aliyên
dijberiya Sûriyê de ji şikeshê-
nanê bên rizgarkirin.

Şeva borî, her yek ji wezîrê
derve yê Amerîka John Kerry,
wezîrê derve yê Rûsya, Sergey
Lavrov, sekreterê giştî yê
Neteweyên yekbûyî, Ban Ki-
moon û şanderê navneteweyî û
erebî, Exzer Ibrahîmî li bajarê
Munchen ê almanî li hev civiyan
û bizavên rizgarkirin Cenêv2 ji
şikeshênanê gengeşe kirin.

HDP di 1'ê Sibata 2014'an
de li Enqereyê bi mijara "Di
Têkoşîna Demokrasiya Radîkal

de Mûxalefeta Nû û Şêweyên
Rêxistinbûyînê - Lêgerînên Nû
yên Siyasetê" lidar xist. HDP di
1'ê Sibata 2014'an de li
Enqereyê bi mijara "Di Têkoşîna

Demokrasiya Radîkal de
Mûxalefeta Nû û Şêweyên Rêx-
istinbûyînê - Lêgerînên Nû yên
Siyasetê" lidar xist. Di konfer-
ansa li Odeya Endezyarên
Înşaetê ya TMMOB'ê de
Hevseroka PYD'ê Asya Evdila,
Ciwan Mihemed Mûstafa, ji
Yewnanîstanê Parlamenterê
Koalîsyona Çep a Radîkal
(Synaspismós Rizospastikís
Aristerás – SYRIZA) Georgîos
Tsîpras û Dîmîtra Okalîarî, ji
Partiya Çep a Alman (Die Linke)
Endamê Meclîsa Partiyê
Domînîc Heîlîg, ji Partiya Tirk a

Komarparêz-Hêzên Yekbûyî
(CTP-BG) Endamê Meclîsa
Partiyê û Parlamenter Asim
Akansoy û Hevserokên HDP'ê
Sebahat Tûncel û Ertûgrûl
Kurkçu amade bûn. Piştî
danasîna axaftvanan Hevsero-
ka PYD'ê Asya Evdila derket ser
dikê û ji vexwen dêran re
spasiyên xwe pêşkêş kir û got,
"Dixwazim silavên Rojava yek bi
yek li her kesî bikim. Hezkirin û
hurmeta xwe careke din pêşkêşî
we hemû yan dikim." Hevseroka
PYD'ê Evdila jî diyar kir ku ev sê
sal in gel li Sûriyeyê ji dil li ber

xwe didin û got, "Dema mirov
encamên vê berxwedanê bînin
ber çavên xwe, bandora vê yekê
li jiyan û civaka Sûriyeyê gelekî
giran bû. Di encama berxwe -
danê de bi sed hezaran mirovan
jiyana xwe ji dest dan û bi mîly-
onan jî neçar man koç bikin."
Evdila da xuyakirin ku dewle-
mendiya binerdî û çandî ya
welêt, di encama vî şerî de xera
bûye û got, "Yên ku herî zêde
ketin bin bandora vî şerê giran
jin û zarok in. Jiyaneke zor û bi
zehmet dijîn. Weke partî me
rêya siyaseta demokratîk hilbi-

jartin. Me têkoşîneke aştiyê ya
şoreşger meşandin. Ji destpêka
şoreşê ve me zor da siyaseta
demokratîk û aştiyane. 

Em alîgirê yekitiya gelên
Sûri yeyê ne. Alîgirê aştiya
navxweyî ne. Ji bo mafên
wekhev ên jiyaneke demokratîk
a hemû gel, reng û çandan, em
dimeşin. Em nax- wazin welêt
parçe bikin. Di projeya çare-
seriyê de ji bo em erêkirina
gelan werbigirin, em têdikoşin.
Di encama vê de me projeya
xweseriya demokratîk li Rojava,
li sê kantonan ji bo jiyana bi hev
re ya gelan û çareseriya pirs-
girêkan xistin meriyetê."(ANF)

Serokê Muxalîfên Sûriyê
Ahmed El Carba got li dijî terora
rejîma esed, İşîd, El-Qaîde û
Hizbullahê şer dikin. 50. Konfer-
ansa Ewlehiyê ya Munîhê
didom e. Di konferansê de di bin
navê “Bobelata Sûriyê” de
rûdanên dawî yên Sûriyê jî hatin
nirxandin.

Serokê Muxalîfên Sûriyê
Ahmed el-Carba diyar kir ku tevî
hemû geşedanan wê beşdarî

hevdîtinên ku di 10ê Sibatê de
bên kirin bibin. Carba îfade kir
ku ji bo Sûriyeya demokratik bê
ava kirin destekê didin çare-
seriya siyasî lê di dema hevdît-
inên Cenêv-2yê de jî rejîma
Esed nesekinî û bi hezaran
mirov kuştin. Carba cardin bilêv
kir ku rêveberiya demkî bê ava
kirin. Serokê muxalîfên Sûriyê
endamên konseya ewlehiya
Neteweyên Yekbûyî rexne kir û

gazinên xwe wiha anî zimên:
Kanê Civaka Navnetewî, kanê
Neteweyên Yekbûyî, kanê kon-
seya ewlehiyê, kanê Amerîka û
Rusya?

Nûnerê taybet yê Sûriyê yê
Neteweyên Yekbûyî û Lîga Ere-
ban El Ahdar El-Îbrahîmî jî got di
hevdîtinên Cenêv 2yê de tu
encamek bidest nexistine.
Îbrahîmî hişyar kir dibe ku pirs-
girêk belavê herêmê bibe.

Wezîrê Karên Derve yê
Îtalyayê Bonîno jî li ser pirs-
girêkên penaberan sekini û

diyar kir ku divê pişte-
vaniya penaberên li
Urdun û Lubnanê bê
kirin. Wezîrê Karên
Derve yê Amerîkayê
John Kerry jî bi wezîrê
karên derve yê
Rusyayê Lavrov re li
Munîhê hat ba hev û
jê xwest ku pêvajoya
îmhakirina çekên

kîmyayî di demeke kurt de biçe
serî. Kerry bi Ban Ki Moon û
Îbrahîmî re jî civiya.

Diyarî ji helbestvan û
nivîskarê Kurd li Rojhilat (Ava
Shîn) re. Di baweriya min de
helbestvanê ku zanînek ber
fireh û serburiyên dûr û dirêj li
bal nebin, ew ne helbestvane û
nikare ti têkiliyan bi helbestê re
ava bike. Tev nivîs an
helbestên ku mirov dinivîsîne ji
encamên ked, west, serburî û
cefaya ku ew mirov têde dijî..û
wiha ew mirov  bê kêfa xwe, bê
dilê xwe, bê pilan û ji neçarî
çend gotinên kurt û bi wate ji
hinavê xwe dertîne ser kaxetê,
da ku xwe rehet bike û bêhna
xwe derxîne. Ew çend gotin
Helbeste. Ango wek pîreka
ducanî, dema ku dizê, bê çendî
bêhna wê derdikeve.. Mirovê
helbestvan jî wiha ye... Bi
gotinek din ez dikarim bibêjim
ku nivîsandina helbestê
qedere..Di wiha qeder de têk-
iliya helbestvan bi helbestê re
destpêdike.

Belê giringiya helbesta ast
bilind eve ku, helbestvan
karibe wê helbestê bi êş û
janên xwe an kêf û şahiya xwe,
nexweşî û şaşiyên civata xwe
an serketin şahiyên miletê xwe
bihûne...Ji ber ku yê helbest-
van nefereke ji civatê û ji gelek
neferan hisê wî bilindtire, vêca

pêwîste ew berî mirovên nor-
mal bi şadiyên xwe û welatiyên
xwe re bikene, bi êş û janên
xwe û welatiyên xwe re şînê
bikşîne..Di wê şîn û şadiyê de
mirovê helbestvan dest bi
hunandina helbestekê dike, û
wiha têkilî di navbera helbest-
van û helbestê de destpê dibe..
Bi rengekî din; dema ku di
zivistanî de baran nebare, di
buharî de çûk û çivîk nexwînin,
feqîr û xizan bê nan bin, ji êş û
kulan merisî bin... Dema ku
mirov di welatê xwe de xerib
be, di bin zilm û zora neyaran
de dîl be, zimanê dê qedexe
be, gotina rast qaçax be...
Hingê têkiliya, yê ku rast û tur-
ist helbestvan be, bi hunandina
helbestekê destpê dike û
hinavê xwe ji kul, xem û janan
vala dike... Li dor têkiliya
helbestvan bi desthilatê ve, ez
ne bawerim ku pênûsek azad
heye û ew pênûs ne di bin siya
sansorê an terorê de ye. Nex-
asim di welatên cîhana sisyan
de. Di van welatan de sansor
rola xwe dilîze, ji ber alozî û
gengeşeyên azadî û
demokratiyê, û sansora ku

heye polîtîkî ye bêtir ji civakî...
Ji ber ku desthilatên welatên
cîhana sisiyan ji nivîskaran bi
tirs in, her dem û gav sawa
nivîskaran di dilê wan de ye.
Vêca sansora rêjîmên wan
welatan rola xwe dilîze û şert û
mercê xwe ferz dike..Ji ber
wiha rewş, nivîskar bêçar e di
bin siya terorê de dijîn, û pirê
caran ji bêçarebûn sansoreke
kesayetî (zatî) li ser xwe û
berhemên xwe datînin, da ku
berehmên xwe ji sansorê
biparêzin û derbas kin..!

Di baweriya min de, ev san-
sora zatî ku nivîskar li ser
ramanên xwe datîne, ji san-
sorê desthilatan xerabtire.. Ji
ber ku, heger sansora desthi-
latê perçeyekî ji nivîsandina
nivîskarekî ku azad be, di
nivîsandina xwe de, xetsor
bike, nivîskar bi sansora xwe
ya kesayetî (zatî) nivîsandina
xwe tevî xetsor dike.. 

Nivîskarê azad, ew
nivîskarê ku di hizr û ramanên
xwe de zelal be, di nivîsand-
inên helbestên xwe de rastgo û
mêr be, li navdariya, li ser pişta
çend qedexeyên civakî

negere..wek: êrîkirina li ser olê
û hetîketiya bedena jinê..

Helbesta cîgirtî ewe ya ku li
desthilatê nasekine, bi wêrek-
bûn şaşî û xerabiyên civatê
eşkere dike. Ew şaşî û xer-
abiyên ku civat ji ber bendora
wan paşketî maye..  Eger
helbestvan mêr be, wê di
nivîsandinên xwe de şerê wan
şaşî û xerabiyên civatê bike,
bê ku sansorê li ser xwe û
berhemên xwe deyne. Gereke
wan şaşiyan ji cemawere
raxîne ber çavan, da ku
cemawer di ser wan şaşiyan re
biqevêze, li pişt xwe bihêle û
hin bi hin ber bi xêr, xweşî û
avakirinê re here..

Konê Reş

Iraq: Meha borî rojane 
2 milyon û 228 hezar 
bermîl neft hatiye hinartin

Hewlêr (Rûdaw) – Wezareta Petrola
Iraqê ragihand, Iraqê di meha Çileya îsal

de rojane 2 milyon û 228 hezar bermîl
hinardeyî derve kiriye. Wezîrê Petrola
Iraqê Ebdilkerîm Liêbî, ji malpera sumari-
anewsê ya iraqî re ragihand, bi awayekî
navgîn Iraqê meha borî rojane bi rêya ben-
derên başûr û boriya Kerkûk-Ceyhanê 2
milyon û 228 hezar bermîl neft şandiye
derve. Ebdilkerîm Liêbî da zanîn, ji wê
pişka ku hatiye hinartin rojane 2 milyon û
36 hezar bermîl bi rêya bendera Besrayê
û rojane 192 hezar bermîl jî bi rêya boriya
Kerkûk-Ceyhanê dihat hinartin. Li gorî
wezîrê petrola Iraqê, ev asta hinartina
petrolê ne li gorî asta ku dihat xwastin bû,
sedema wê jî êrişa çekdaran li dijî boriya
Kerkûk-Ceyhanê û xirabiya rewşa hewayê
li başûrê Iraqê bû.

Cenêv2: Xola yekem bê encam bi dawî hat

Evdila: Yên Ku Herî Zêde Ketin Bin Bandora Vî Şerî Jin û Zarok in

Pêvajoya Cenêv-2 û Rewşa Dawî Ya Sûriyê, Li Munîhê Hat Nirxandin

Peyvek li Ser Helbestê
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Kürdistan Demokrat Partisi
(PDK) ile Kürdistan İşçi Partisi

(PKK) Batı Kürdistan konusunda
uzlaşıya vardı. Yakında Amed

Bağımsız Milletvekili Leyla Zana
Öcalan’ın mektubunu Mesûd
Barzanî’ye iletmek için Avrupa’ya
gidecek. Bas Gazetesi’nin güve-
nilir bir kaynaktan aldığı bilgiye
göre Hewlêr’e geldikten sonra
Kandil’e gidecek olan Leyla
Zana, mektubun içeriğini KCK
Başkanlık Konseyi’ne iletecek.
Yine aynı kaynağın verdiği bil-
giye göre mektubun halen Avru-
pa’da olan Barzani’ye iletilmesi
için önümüzdeki iki gün içinde
Leyla Zana Avrupa’ya gidecek.

Öcalan’ın mektubunun içer-

iğinde Kürd Ulusal Kongresi ve
Rojava’nın geleceği konusunda
iki tarafın uzlaşmaya vardığına
ilişkin bilgiler olduğu iddia ediliy-
or. Tarafların iki konu üzerinde
tam bir mutabakat sağladığı ve
Kürd Ulusal Kongresi için çalış-
maların hızlandırılacağı da iddi-
alar arasında. Konuya ilişkin Bas
Gazetesi’ne bir açıklama yapan
KCK Dış İlişkiler sorumlusu
Demhat Egîd, ‘Kürd Ulusal Kon-
gresi ve Rojava konusunda PKK
ile PDK arasında uzlaşıya
varıldığı doğru. İki tarafın da
anlaşmaya bağlı kalarak ne
gerekiyorsa yapmalarını ümit

ediyoruz. Ayrıca en önemli konu-
lardan biri olan Kürd Ulusal Kon-
gresi’nin önündeki engellerin
kaldırılmasını umuyoruz’ diye
konuştu. Roja va’daki fiili yöne-
timin desteklenmesi konusunda
görüş birliğine varıldığını belirten
Egîd, ‘Kürdistan Bölgesi tarafın-
dan Rojava yönetiminin resmen
tanınması gerekiyor. İki tarafın
da bu anlaşmaya bağlı kalması
durumunda PKK ile PDK arasın-
daki ittifak güçlenecektir. Rojava
ve Ulusal Kongre, Güney ve
Kuzey Kürdistan’ın iki tarafını bir-
birine yakınlaştıracak ulusal
meselelerdir’ dedi.

Cenevre sürecine değinen
Altan Tan, Türkiye 'nin ne yapmak
istediğinin belirsiz olduğunu, Rojo-
va'da Kürtlerin bir özerklik ilan
ettiklerini, Türkiye'nin Suriye 'deki
Kürtlerin özerkliğini tanıması
gerektiğini belirtti. BDP Diyarbakır
Milletvekili Altan Tan, TBMM'de
basın toplantısı düzenledi.
Cenevre sürecine değinen Tan,
Türkiye'nin ne yapmak istediğinin
belirsiz olduğunu, Rojova'da Kürt-
lerin bir özerklik ilan ettiklerini, bu
konuda da Türkiye'nin politikasının
belli olmadığını söyledi.
Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerin
özerkliğini tanıması gerektiğini

belirten Altan Tan, "Cenevre'de de
Türkiye'nin politikası belli değil,

kanun dışıdır, usul dışıdır. Bu
konuda hükümetin doğru düzgün
bir bilgi vermesi lazım. Suriye'deki
bu Kürtlerin özerkliğini tanıması
lazım. Suriye'nin geleceğinde
Kürtlerin statüsü nedir, Türkiye
nasıl bir Suriye tasarlıyor, neye
destek veriyor? Hala Suriye'deki
bazı örgütlerle PYD'yi çatıştırıp
oradaki Kürtlerin statülerini boz-
mak mı istiyor bunu açıklığa
çıkartmalıdır. Kürt siyasetçilere
sesleniyorum, bütün yumurta-
larınızı Recep Tayyip Erdoğan 'ın
sepetine koyarsanız o sepet

bugün topyekün gitmek üzere.
Hala bugün Suriye'deki Kürtlerin
kazandığı otonomiyi yok etmeye
çalışıyor, hala bugün Türkiye'de
demokratik adımlar atmıyor. Bütün
Kürt siyasetçiler bu durumu göz
önünde bulundurmalıdır" dedi. Bir
gazetecinin, Ankara Bü yükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek'in
kendisine de suikast düzen-
lenebilir yönündeki açıklamalarına
Tan, "Melih Gökçek'e hiçbir şey
olmaz rahat olsun. Türkiye'de bir
mermiyi boşa harcayacak adam
yok, rahat yatsın" diye cevapladı.

Başka bir gaze tecinin dün MHP
Seçim Bürosu'na düzenlenen
saldırıyı hatırlatması üzerine Tan, ,
"Vefat eden kişiye Allah'tan rahmet
diliyorum. 

Bu seçim döneminde her türlü
provokasyon, her türlü tahrik bun-
ların hepsi mümkün. Bunlardan
kaçınmak lazım. Doğru düzün
demokratik barış içinde bir seçim
geçirmek istiyoruz. Bu olayları kim
yapıyor bunun ortaya çıkartılması
lazım. İçişleri Bakanı da ortada
yok. Bu tip olayları asla tasvip
etmiyoruz. Bu tahriklerin spontane
bile olsa mutlaka engellenmesi
lazım" dedi.(radikal)

Konuya ilişkin bir basın
toplantısı düzenleyen BDP Bitlis
Milletvekili Zenderlioğlu, “Ben
buradayım. Kürt ve Kürdistan-
lıyım. Beni nasıl inkar ediyor-
sunuz” dedi. Kamuoyunda "çö -
züm komisyonu" olarak bilinen
Top lumsal Barış Yollarının Araş -
tırılması ve Çözüm Süre cinin
Değerlendirmesi Amacıyla Kuru -
lan Meclis Araştırması Komis -
yonu'nun hazırladığı rapora
karşın BDP'nin sunduğu alter-
natif rapor içerisinde "Kürdistan"
kelimesi geçtiği gerekçesiyle
reddedildi. Konuya ilişkin bir
basın toplantısı düzenleyen BDP
Bitlis Milletvekili Zenderlioğlu,
“Ben buradayım. Kürt ve Kürdis-
tanlıyım. Beni nasıl inkar ediyor-
sunuz” dedi.

AKP, 2014 yılı bütçesinde,
BDP'nin muhalefet şerhini
"Kürdistan" kelimesi geçtiği için
reddetmişti. BDP buna tepki
göstererek, bütçe görüşmeleri

sırasında Meclis'te yaptığı bütün
konuşmalarda "Kürdistan" keli -
me sini kullanmıştı. Bütçe görüş -
melerin ardından kamuoyunda
"çözüm komisyonu" olarak bili-
nen Toplumsal Barış Yollarının
Araş tırılması ve Çözüm Süre -
cinin Değerlendirmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Ko -
mis yonu'nun hazırladığı rapora
karşın BDP tarafından hazır-
lanan alternatif rapor da Komisy-
on ve Meclis Başkanlığı tarafın-
dan içerisinde "Kürdistan" keli -
mesi geçtiği gerekçesiyle red-
dedildi. Konuya ilişkin bir basın
toplantısı düzen leyen Bitlis Mil-
letvekili Hüsamettin Zender-
lioğlu, hazırladıkları raporun
Meclis Başkanlığı tarafından geri
gönderilmesine ilişkin düzen-
lediği basın toplantısında, "Ben
buradayım. Kürt ve Kürdistan-
lıyım. Beni nasıl inkar ediyor-
sunuz" dedi. Zenderlioğlu raporu
sunmalarının ardından Meclis

Başkanlığı'nın kendilerine rapor-
da "Kürdistan", "imha" ve "soy -
kırım" gibi kelimeler geçtiği için
raporu iade ettiğini ve 15 gün
süre verildiğini söyledi.  Zender-
lioğlu, Meclis Başkanlığı'nın
kendilerine 24 maddelik bir
yazı yazdığını ve bu yazıda
bahs edi len kelimelerin
geçtiği bölümlerin sıra-
landığını vurgulayarak,
Mec lis Başkanlığı'na kendi
raporlarında bir kelimede
dahi değişiklik yapmadan
raporu yeniden gönderdik-
lerini söyledi. Zenderlioğlu,
"Kürdistan" adının yüzyıl-
lardır Kürtlerin bulunduğu böl-
genin adı olduğunu belirterek,
"Kürtler ve Kürdistan gerçekliği
tanınmak istenmediği gibi hak -
kaniyetle tanımlanma çabaların-
dan da sakınılmıştır" dedi.

Zenderlioğlu, bütçeye ilişkin

sundukları muhalefet şerhinin de
aynı gerekçe ile reddedildiğini
hatırlattı. AKP hükümetinin "çö -
züm sürecinde" inkar ve imhanın
kaldırıldığını sürekli söylediğini

hatırlatan Zenderlioğlu, bunun
uygulamada ya şan madığını söy -
ledi. Zenderlioğlu, "Ben bura-
dayım. Kürt ve Kürdistanlıyım.
Beni nasıl inkar ediyorsunuz.
Kelimeleri cımbızlayıp raporu
iade ediyorsunuz" diye konuştu. 

Zenderlioğlu, yaşananın sü -
re cin ruhuna uygun olma dı ğının
da altını çizerek, "Siz Kürt soru-
nunu çözmezseniz ağzınızla kuş
tutsanız Ortadoğu'da güç ola-

mazsınız" dedi.
Öte yandan Meclis

Başkanlığı Kanunlar ve
Kararlar Baş kan lığı tarafın-
dan raporun reddedilme-
sine ilişkin Zenderlioğlu'na
gönderilen listede, "…soy -
kırım ve inkar politikları
dahilin de…", "…Kürtler,
şiddetli imha ve inkar poli-
tikalarının birincil hedefi
haline geldi.", "Kürdistanlı

mevsimlik tarım işçileri..", "Öyle
bir savaş ki, maliyeti bile tam
olarak tutulamamış, topyekun bir
imha ve talan siyasetinin açık
göstergesidir" gibi kelimelerden
dolayı raporun reddedilmesi
dikkat çekti.

PDK ile PKK, Batı Kürdistan konusunda uzlaştı

Altan Tan: Türkiye Suriye'deki Kürtlerin özerkliğini tanımalı

BDP’nin raporu ‘Kürdistan’ kelimesi geçtiği için reddedildi

HDP Eş Genel Başkan yar -
dımcısı Sırrı Süreyya Önder,
Öcalan'ın, "Çözüm sürecini zora
sokacak en büyük tehdit hükü -
metin meseleye seçim ve yüzde
hesaplarıyla yaklaşması olacaktır"
dediğini söyledi. Önder, Öcalan'ın
dünya kamuoyuna "Rojava'ya
kıymet ver" diye seslendiğini ve
Kürt Ulusal Kongresi ile ilgili de
"Kongrenin ger çek leşmesinin
önündeki en gel lerin birçoğu hayati
engeller de ğildir" ifadelerini kul-
landığını bildirdi. 

Abdullah Öcalan ile görüşen
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı
Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır
Bağımsız Milletvekili Leyla Zana
İmralı Adası'ndan döndü. ANF'ye
bilgi veren, HDP Eş Genel Başkan
Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder,
salı veya çar şamba günü
Öcalan'ın mektubunu alarak
Hewler'e gideceklerini açıkladı.
Önder, "Muhtemelen salı-çarşam-
ba mektubu alıp Hewler'e geçe-
ceğiz. Barzani ile sınırlı değil,
taraflarla görüşeceğiz" dedi.

KÜRT ULUSAL KONGRESİ
Önder, Öcalan'ın Kürt Ulusal

Kongresi ile ilgili şu ifadeleri kul-

landığını açıkladı: “Kürt Ulusal
Kongresi önemlidir. Bölge
barışının, bölgenin demok -
ratikleşmesinin de önemli teminat
ayaklarından birisi olacaktır.
Güvence ayaklarından birisi ola-
caktır. Bu anlamda kongrenin
gerçekleşmesinin önündeki engel-
lerin birçoğu hayati engeller
değildir. Bütün taraflar tarihsel bir
iş yaptıklarının sorumluluğu ile
yaklaşırlarsa çok çabuk gerçek-
leşebilecek durumdadır. Bu, Kürt
halkının demokratik siyaset ve
demokratik dünyada yerini perçin-
leştirecek, canilerin kol gezdiği
bölgede bütün dün yaya
demokratik model oluşturacaktır.
Kongre bunun en önemli adım-
larından birisi olacaktır."

'DİĞER HALKLARLA VE
SOS YALİSTLERLE YOLDAŞÇA
DAYANIŞMA HUKUMUZ VAR'

Görüşmede, Öcalan'ın son
zamanlarda HDP'ye dönük kul-
lanılan negatif dili de eleştirdiği
öğrenildi. Önder, Öcalan'ın bu
konuda ise şunları söylediğini
aktardı: "Son zamanlarda HDP'ye

dönük olarak kullanılan negatif
dilin bir tek amacı olduğunu
düşünüyorum; Kürt halkını yal-
nızlaştırmak, kendi kendisiyle
başbaşa bırakmak. Oysa
bizim mücadelemiz, diğer
halklarla, yanımızda duran ve
bizle dayanışma gösteren ve
dayanışma gösterdiğimiz
bütün halklarla, inançlarla, sol
sosyalist yapılarla olan
hukukumuz, sonuna kadar
demokratik siyaset temelinde
yoldaşça dayanışma hukukudur.
Bu dile karşı hem HDP'nin hem de
Kürt halkının son derece uyanık
olması, itibar etmemesi gerekiyor."
Önder, Öcalan'ın, "Bizim barış
sürecine ve devlete yaklaşımımız
devleti de demokratik çatı haline
getirmeye dönüktür ve bu
demokratik çatı haline getirme
istek ve programımız tarihsel
olarak bizi tüm mücadelelerden
ayrı ve itibarlı bir yere koymak-
tadır" ifadelerini kullandığını da
bildirdi. 

DÜNYA KAMUOYUNA 'RO-
JAVA' MESAJI

Rojava konusunda ise
Öcalan'ın, "Dünya kamuoyunun
Rojava pratiğinde ortaya çıkan
demokratik iradeye çok özenli
bakması ve çok yüksek yerde
kıymetlendirmesi gere kiyor. Bu
bütün dünyanın güvencesi olacak-
tır. Çünkü demokratik çözümün
benimsenmemesi durumunda
yaşa nacak olan felaketler kesinlik-
le bölgeyle sınırlı kalmayacaktır"
dediği öğrenildi.

'HÜKÜMET SEÇİM HESABI
YAPARSA SÜRECİ BİTİRECEK
SIKINTILARA YOL AÇAR'

HDP'li Önder, Öcalan'ın
'çözüm süreci' ile ilgili ise şu açık-

lamasını aktardı: 
"Çözümün kalıcı temel şartı

demokratik anayasadır. Fakat
yöntemsel olarak gerek içer-
iğinin belirlenmesinde, gerek
temel özelliklerinin kararlaştırıl-
masında müzakre ruhuna
uygun bir paylaşımcılık esastır.
Bu konuda düşülecek, süreci
zora sokacak en büyük tehdit
hükümetin meseleye seçim ve
yüzde hesaplarıyla yaklaşması
olacaktır. Böylesi bir yaklaşım
sürecin bitmesine varan sıkın-

tılar içermektedir. Şu an yaşanan
süreç demokratik bir dönüşümün
ne kadar ertelenemez olduğunu
herkese göstermiştir."

ERMENİLERE KAPSAMLI
MEKTUP

Önder, Öcalan'ın Ermenilere
ilişkin önümüzdeki günlerde
Adalet Bakanlığı aracılığıyla bir
mektup göndereceğini de açıkladı.
Önder, "Sayın Öcalan daha geniş
kapsamlı bir çalışma yapmak iste-
diğini, ileride daha geniş çalışmayı
iletmek istediğini söyledi. Sanırım,
iki sayfa civarında bir mektubu da
Barzani'ye mektubuyla gelecek
bize" bilgisini verdi.(ANF)

Hükümetin seçim hesabı yapması süreci bitirir
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Cenevre-2 diye tanımlanan
konferans tahmin edildiği gibi
boşa kürek sallanılan bir arena
oluyor, katılanlar havanda su
dövmeyi sürdürüyor.

Cenevre-2 diye tanımlanan
konferans tahmin edildiği gibi
boşa kürek sallanılan bir arena
oluyor, katılanlar havanda su
dövmeyi sürdürüyor.

Dünyanın dört bir yanından
gelmiş güçler Suriye sorununu
çözmeye çalışadursunlar Rojava
halkı Suriye sorununu kendi böl-
gelerinde çözmenin önemli bir
adımını attılar. Rojava’nın üç
önemli bölgesi de özerk yönetim-
lerini ve meclislerini ilan ettiler.
Böylelikle gerek Kürdistan
gerekse de dünyanın dört bir
yanındaki ezilen halklara,
mazlumlara ümit verdiler. Esin
kaynağı oldular. 

Bu durum halkların ancak
uluslararası güçlere dayanarak
statü kazanabileceği fikrini alt üst
etti, öz gücün, öz örgüt lülüğün
önemini bir kez daha ortaya

çıkardı. Bırakalım uluslararası
güçlerin desteğini, dünyanın en
azılı çete gruplarının saldırılarına
karşı hem kendini savunup hem
de kendi öz yönetiminin kurula-
bileceğini Rojava ispatladı.

Bu durum yüz yıllık statüleri,

planları alt üst etti. Yok sayılan
Kürt, Ortadoğu’nun alternatif sis-
teminin öncü, kurucu gücü oldu.
Rojava’da yaşananlar pek çok
yeri çok etkilese de iki yeri daha
çok etkilemektedir. En çok etkile-

nen TC devletidir. Buradaki
gelişmelerin kendisine yansıya-
cağını bilmektedir.

Rojava’da yaşanan geliş -
melerin en çok etkileyeceği ve
yaşanan devrimi tamamlayacak
nitelikte gelişmelere yol açacak

ikinci yer Kuzey Kürdistan’dır.
Rojava’da yaşananlar, yerel
seçimler öncesinde Kuzey
Kürdistan’da büyük sevinç yarat-
mıştır. Bununla birlikte yol gös-
terici olmuştur. Kuzey Kürdistan

halkı artık o katil, adaletsiz, para-
lel yapılardan oluşmuş devletten
bir şey beklemiyor. Örgütlülü -
ğüyle, mücadelesiyle hem
Türkiye’yi hem de tüm Orta-
doğu’yu değiştireceğini biliyor.
Söylenenlere karnım tok diyor ve
kendi işine bakıyor.

Şimdi Kuzey Kürdistan’ın pek
çok ilinde zaferin garanti olduğu
seçimler öncesinde yapılan
seçim çalışması değil, yeni kan-
tonları inşa çalışmasıdır.

Her köyün, her mahallenin,
her sokağın meclisleri yoluyla
kentin yönetimine katılmasının
sisteminin örüldüğü çalışmalar
yapılmaktadır. Belediye başkan-
lığı seçimi için değil milyonlarca
insanın, farklı etnik grupların,
inanç gruplarının demokratik bir
şekilde kentin yönetimini ele ala-
cağı bir sistem kurmak için
çalışılıyor. Nasıl Rojava’da yir-
miyi aşkın bakanlıklar yoluyla
toplum kendi ihtiyaçlarını gidere-

cekse Kuzey Kürdistan’da da
sağlıktan, ekonomiye, hukuka,
kültüre pek çok alanda kendi öz
örgütlülüğüyle ihtiyaçlarını gider-
mek için örgütlenme çalışması
yürütülüyor. 

Rojava’da yaşanan bu tarihi
adım Kuzey Kürdistan’ın da
kaderini belirliyor. Demokratik
Özerklik diye tanımlanan sistem
Kuzey Kürdistan’da da kent kan-
tonları olarak somutlaşıyor.
Kuzey Kürdistan halkı Kuzey’de
de kurulacak özerkliğin, kanton-
ların, Rojava devrimine en büyük
destek olacağı bilinciyle coşkuy-
la yükleniyor inşa çalışmasına.

Büyük bir yarış devam ediyor.
Yarış AKP ile değildir. Tüm böl-
geler, iller bir diğeriyle yarışıyor.
En güçlü örgütlenmeyi, en derin
örgütlenmeyi, en kapsamlı örgüt -
len   meyi yapmak için yarışılıyor.

Evet, ufukta yirmi yeni kanton
görünüyor. Bakalım! Dördüncü
kanton ilanı hangi ile nasip ola-
cak?

Haydi hayırlısı!
G. Suat Tekin

SIRADAKİ YİRMİ YENİ KANTON!

Türk devletine, Suudi istih-
baratı tarafından servis edilen ve
Anadolu ajansı tarafından yayın-
lanan Suriye devletinin işkence
fotoğrafları bir haftadır gündemi
meşgul ediyor. Yine her zaman
olduğu gibi toplumların algıları
istihbarat örgütleri tarafından
yönlendiriliyor. Her gün televizy-
on ekranlarında yapılan tekrarlar,
tartışmalar yönlendirilen algıları
güçlendiriyor. Türk devletine,
Suudi istihbaratı tarafından
servis edilen ve Anadolu ajansı
tarafından yayınlanan Suriye
devletinin işkence fotoğrafları bir
haftadır gündemi meşgul ediyor.
Yine her zaman olduğu gibi
toplumların algıları istihbarat
örgütleri tarafından yönlendiriliy-
or. Her gün televizyon ekran-
larında yapılan tekrarlar, tartış-
malar yönlendirilen algıları güç -
lendiriyor. Geniş bir toplum tara -
fından tartışıldıkça, görüntüler
paylaşıldıkça istihbarat örgüt-
lerinin amaçlarına-hedeflerine
hizmet eder duruma getiriliyor.

Bu fotoğraflar neden şimdi
yayınlandı? Kim servis etti?
Neden Türkiye’de yayınlandı?

Türk devleti, Esad’a aleyhine
eline büyük bir fırsat geçmiş gibi
iştahla Esad’a karşı kampa-
nyalar oluşturarak ayyuka çıkmış
El Kaide ile olan ilişkilerini kamu-
fle etme, uluslararası alanda
bozulan itibarını yeniden kazan-
ma imkanı yaratıyor.

Oysa ‘Dinime küfreden Müs-
lüman olsaydı’ bari. Türk devle-

tinin geçmişini bilmesek
neredeyse Türk (AKP) devletinin
demokrasi ve insan haklarına
saygılı bir ülke olduğuna
inanacağız. İşte yönlendirilen
algılar toplumda geçmişe dair
bellek bırakmıyor.

Suriye devletini muhaliflere
işkence yapmakla, işkence ile
insan öldürmekle suçlayan Türk
devletinin; PKK gerillalarının
kafalarını kesip poz veren asker-
lerini, sağ yakaladıkları gerillaları
panzerlerin arkasına ayakların-
dan bağlayarak kilometrelerce
sürükleyerek parçaladıklarını
yine sağ yakalanan gerillaların
üzerine benzin döküp yaktıklarını
henüz unutmadık. Gerillaların
kulaklarını kesip anahtarlık
yapan JİTEM’cileri, öldürdükleri
gerillaların ciğerlerini pişirip
yiyen özel timlerini unutmadık.
Yakılan binlerce köyü, yerinden
yurdundan edilen milyonları, on
binleri bulan yargısız infazları,
işkence gören ama fotoğrafları
olmayan yüz binleri, katledilen
çocukları unutmadık. Unut-
madan yazabildiklerimiz yaşa -
nanların sadece yüzde biri bile
değil.

Esad’ın işkence fotoğrafları
ne kadar kirli ise sizde o kadar
kirlisiniz. Birbirinizden hiçbir
farkınız yok. Esad ile aranızdaki
öküz ölmeden birkaç yıl önce-
sine kadar can ciğer kardeştiniz.

Esad o zaman da muhaliflere ve
özellikle Kürtlere işkence yapıy-
ordu. Siz de  “çocukta olsa
kadında olsa” diyerek Kürtlere
karşı katliam fermanları imzalıy-
ordunuz. Ne çabuk unuttunuz
Kürt karşıtlığındaki ortaklığınızı?

Her ikiniz de aynı kaynaktan
beslenmiyor musunuz?

K a n d a n … a c ı d a n … g ö z
yaşından…

Esad ve Tayyip…
Aslında birbirinize çok

yakışıyordunuz…birbirinize ne
çok benziyordunuz!

Ama bir şey var ki katli -
amlarınız kadar acı verici. Katli -
a m c ı l a r ı n - i ş k e n c e c i l e r i n -
soykırımcıların geçmişi unuttur-
maya çalışmaları anlaşılır ama
katliama-işkenceye-soykırıma
uğrayanların geçmişlerini unu -
tarak “Derin devlet, Paralel
devlet yaptı” diyerek ‘Görünen-
Orijinal’ devleti temiz göstermeye
çalışmanın anlaşılır hiçbir izahı
yoktur.

Derini…Görüneni…Para-
leli…Orijinali…

Kat l i amla r ı - i şkence le r i -
soykırımı kimin yaptığının, yap-
tırdığının bir önemi var mı?

Derin’in yaptığı Görüneni,
Paralelin ki Orijinali temize çıkar-
maz. Esad’ın işkence fotoğrafları
El Kaide’nin kelle kesen görüntü-
lerini haklı göstermez.

İki devlet, iki fotoğraf…

Kürdistan İslami İnisiyatifi
(AZADÎ) Koordinatörü Adem
Geverî, "Sadece altyapı hizmet-
leri buraya yetmez. Hewlêr’in
kalkınmışlığı on yıl öncesiyle
kıyaslanamaz düzeydedir. Amed
bir Kürd şehridir. Bunun bilinmesi
ve ona göre hareket edilmesi
lazım." dedi. Kürdistan İslami
İnisiyatifi/AZADÎ İnisiyatifi, Ak
Parti Amed Milletvekili ve 30 Mart
yerel seçimlerinde Ak Parti’den
Amed Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Galip Ensarioğlu
ve beraberindeki heyeti ağırladı.
AZADÎ heyetinde Genel Koordi-
natör Adem Geverî(Özcaner) ile
birlikte Yönetim Kurulu ve Koor-
dinasyon Kurulundan üyeler yer

aldı. Kürdistan İslami İnisiyatifi -
/AZADÎ İnisiyatifi Genel Koordi-

natörü Adem Geverî yaptığı
konuşmada Kürdistan İslami
İnisiyatifi/AZADÎ İnisiyatifi’nin
görüşlerini ortaya koyarak şun-

ları dile getirdi:
“Kürdistanlı olarak Kürdis-

tan’a hizmet edilmesini bekliy-
oruz. Kürdistan’a siyasal statü,
siyasal bir hukuk talep ediyoruz.
Kürdistan’ın başkenti olan

Amed’in statüsü siyasal olarak
Ankara ile, tarihsel olarak İstan-
bul ile eşdeğerdir. Amed’in
gelişmesinde, gelişmemesinde
belediye kadar siyasal iktidarın
da sorumluluğu var. BDP’ye de
eleştirilerimiz var. AKP’nin
Kürdistan’daki belediyeleri de
başarılı değil. Tüm inanç ve
dillere, kültürlere önem verilmeli.
Silahın bırakılması ile ilgili
olarak, Devlet’in uygulamalarının
Kürdler’i silaha yönelttiğini
düşünüyoruz. Ortam oluşunca
silahın bırakılması kolaylaşacak.

Sadece altyapı hizmetleri
buraya yetmez. Hewlêr’in kalkın-
mışlığı on yıl öncesiyle kıyasla -
namaz düzeydedir. Amed bir
Kürd şehridir. Bunun bilinmesi ve
ona göre hareket edilmesi

lazım.” Galip Ensarioğlu, “Ti -
carette olduğu gibi siyasette de
rekabet kalite getirir. 

Görüşler, düşünceler ve
toplumsal ha reketler yasaklarla
engellenemez. Değişim süreci
inşallah hayırlar getirir. Yüz yıldır
devlet eliyle yasaklanan,
bastırılan bu dil, kültür kendini
geliştirme imkanı bulacak.
Geçen yüzyıl Kürdler’in aleyhine
idi, bu yüzyıl Kürdler’in lehine bir
yüzyıl. Kürdler bunu değer-
lendirmeli.” dedi. Ensarioğlu ayrı-
ca projeleri  hakkında bilgiler
verdi ve “Şeyh Said’in mezar
yerini biliyorum, ortaya çıkara-
cağım.” dedi.

Görüşmede duygu ve
düşünceler Kürtçe(Zazakî-Kur-
mancî) ve Türkçe dile getirildi.

İKİ FOTOĞRAF İKİ DEVLET

Adem Geverî: Amed bir Kürd şehridir



D Î P L O M A T¹ 5 (249)14 3-9 Fevral, Şûbat, sal 2014

Спустя год после того, как
соучредитель "Рабочей пар-
тии Курдистана" (РПК) была
найдена мертвой в офисе
Курдского информационного
центра в Париже, рядом с
телами двух других женщин-
активисток, следователи не
стали ближе к организаторам
убийства.

Когда президент Франции
Франсуа Олланд отправился
на этой неделе с официаль-
ным визитом в Турцию, курд-
ские группы во Франции при-
звали его поднять этот вопрос
на встрече с премьер-мини-
стром Турции, Реджепом
Тайипом Эрдоганом, рассле-
довав последние сообщения
о причастности к убийству
турецкой разведки.

Полиция считает, что г-жа
Джансиз, товарищ Абдуллы
Оджалана, лидера РПК, зак -
люченного в турецкую тюрь-
му, была главной мишенью
тройного убийства, со вер -
шенного в ночь на 9 января
прошлого года. Остальные
жертвы - Фидан Доган, париж-
ская представительница На -
ци онального конгресса Кур-
дистана, и Лейла Шайлемез,
молодежный лидер - возмож-

но, были убиты только пото-
му, что оказались рядом с
Джансиз.

Убийства, которые про-
изошли в разгар переговоров
по мирному урегулированию
между турецким правитель-
ством и РПК, вызвали много
предположений. Турецкие
комментаторы считают, что
они были результатом внут-
реннего раскола внутри
курдского повстанческого
движения - между сторон-
никами и противниками
мирных переговоров. Акти-
висты РПК говорят о тем-
ных силах внутри турецко-
го государства, таких как
националистические эле-
менты в спецслужбах,
выступающие против мир-
ного договора с Оджала-
ном. Французские следова-
тели быстро определили
единственного подозревае-
мого по делу, Омера
Гюнея. 31-летний мужчина,
который был водителем и
помощником Джансиз, отвез
ее в Курдский информацион-
ный центр в ночь убийства.
Сам он отрицает какую-либо
причастность к совершению
преступления. Кажется, что

Гюней не имел никакого отно-
шения к курдскому политиче-
скому движению, пока не
переехал из Германии во
Францию в 2011 году. Его быв-
шие друзья сообщили, что
знали его как турецкого
националиста во время его
пребывания в Германии. В
Интернете был анонимно раз-
мещен разговор, якобы

между Гюнеем и двумя аген-
тами турецкой национальной
разведки, MIT.

Эта неподтвержденная за -
пись, в сочетании с предпола-
гаемым внутренним докумен-
том MIT, опубликованном
турецкой прессой, поддержи-

вают теорию, что именно MIT
заказала убийство.

Турецкая разведка все
отрицает, но и обещает про-
вести внутреннее расследо-
вание. Прошлогодние убий-
ство в Париже произошло
спустя несколько дней после
подтверждения Эрдогана, что
турецкие разведчики встрети-
лись Оджаланом в его тюрем-
ной камере в рамках мирного
процесса, призванного покон-

чить с тремя десятилетиями
конфликта с РПК.

Хакан Фидан, глава MIT,
является одним из ближай-
ших советников Эрдогана, и
был делегирован премьер-
министром вести переговоры
с Оджаланом. Если убийства

были призваны сорвать мир-
ный процесс, операция не
удалась. Прогресс, тем не
менее, застопорился в про-
шлом году, а Эрдоган сосре-
доточился на уличных проте-
стах против его авторитарно-
го стиля, продолжающихся
коррупционных скандалах, и
на борьбе за власть с Фетхул-
лахом Гюленом, влиятельным
американским турецким
мусуль манским ученым.

Члены религиозного
консервативного движения
Гюлена выражают скепти-
цизм по поводу мирного
процесса и роли в нем MIT.
РПК и сочувствующие при-
звали Оджалана потребо-
вать ответа от турецкого
правительства. Француз-
ские судебные органы, в
свою очередь, опровер-
гают проволочку расследо-
вания из-за политической
чувствительности вопроса
- связей Франции и Тур-
ции. В ожидании новых

доказательств, следователи,
как сообщается, непредвзято
судят о тех, кто, в конечном
счете, будет обвинен в ответ-
ственности за нападения,
потрясшие курдскую общину
во Франции и за ее предела-
ми.

Региональное правительство Кур-
дистана (КРГ) сооб щило, что % 70
объема турецкой торговли с Ираком
происходит в Курдистане. 

Длер Тарик, руководитель пресс-
службы Минис тер ства финансов КРГ,
сообщил "BasNews", что консульство
Турции в Эр биле призвало курдское

министерство финансов помочь укре-
пить эти отношения. 

"Они хотят улучшить сотрудниче-
ство, поскольку в настоящее время %
70 турецкой торговли с Ираком прихо-
дится на Курдистан", сказал Тарик. По
его словам, в Курдистане также нахо-
дится наибольшее число турецких

торговых компаний - 1300. 
В последние годы турецко-курд-

ские отношения значительно улучши-
лись, особенно экономические, в
частности, в энергетическом секторе,
с тех пор как курдская нефть потекла
по независимым нефтепроводам в
Турцию.

Министерство природных
ресурсов КРГ объявило о пуб-
ликации своего первого еже-
месячного отчета. Отчет
содержит самую свежую
информацию о производстве
и экспорте нефти в Курдиста-
не, данные о внутренней
переработке и потреблении,
данные о занятости и догово-
рах. Доклад поможет заинте-
ресованным гражданам, ком-
паниям и СМИ внимательно
следить за деятельностью и
ходом развития нефтяной
промышленности в Курдиста-
не. В ближайшие месяцы в
отчет будут добавлены новые
информационные разделы.

Первый доклад, опублико-
ванный 30 января, охватывает
деятельность за
октябрь 2013 года.
Готовятся отчеты за
ноябрь и декабрь
2013 года, они поя -
вятся в середине
февраля. Пос ле
этого отчет будет
публиковаться еже-
месячно. Ежемесяч-
ный отчет является
час тью программы
прозрачности дея-
тельности мини-
стерства. Каждый отчет будет
публиковаться на английском
и курдском языках на сайте

министерства. Будут изданы
также его печатные экземпля-

ры. Ва риант отчетов на араб-
ском языке находится в ста-
дии подготовки.

Вице-президент США и президент 
Курдистана
провели 
телефонные 
переговоры

В пятницу президент
Курдистана Масуд Бар-
зани говорил с вице-
президентом США, Джозефом Байденом, о запланированном
на эту неделю официальном визите президента Барзани в
Вашингтон для встречи с президентом Обамой и вице-прези-
дентом в Белом Доме. Стороны признали необходимость
отложить визит Барзани в США из-за несовпадения графиков
встреч, договорившись провести его в будущем.  В этом теле-
фонном разговоре также обсуждались вопросы двусторонних
отношений, и важность дальнейшего укрепления дружествен-
ных отношений между США и Курдистаном. Президент и вице-
президент обменялись мнениями по общей ситуации в Ираке
и об отношениях между Эрбилем и Багдадом.  kurdistan.ru

В Эрбиле прошли две
отдельные встречи между
делегациями "Демократиче-
ской партии Курди-
стана" (ДПК) и "Пат-
риотического союза
Курдистана" (ПСК),
а также между ДПК
и "Горран". Встречи
не привели к каким-
либо значительным
результатам в фор-
мировании следую-
щего регионального
правительства. Как заявил
член делегации "Горран",
Арам Шейх Мохаммед, встре-

ча его делегации с ДПК закон-
чилась обменом мнениями по
поводу нового правительства.

Он отметил, что
"Движение за пере-
мены" (Горран)
заявило, что распре-
деление должностей
не должно прохо-
дить в соответствии
с "партизанскими
ин тересами" любой
из сторон, а в соот-
ветствии с результа-

тами выборов, и волей изби-
рателей и граждан региона

Курдистан. Согласно сообще-
ниям курдских СМИ, делега-
ция ДПК одобрила предложе-
ние ввести две должности
заместителя премьер-мини-
стра: одна для члена "Гор-
ран", а вторая – для ПСК, но
вопрос так и не был решен.
Согласно СМИ, делегация
ПСК настаивала на встрече с
ДПК, что бы получить посты
заместителя прем ьер-
министра, министра финан-
сов, внут  ренних дел, рекон-
струкции и другие. Но ДПК
предложила отложить вопрос
о распределении министер-

ских порт фелей до окончания
переговоров о главных пози-
циях. 

Парламентские выборы
Курдистана прошли 21 сен-
тября прошлого года, и приве-
ли к победе ДПК, возглавляе-
мой президентом региона,
Масудом Барзани, дав ей
право на  38 мест из 111 мест
парламента. За ней следуют
"Горран" во главе с Наушир-
ваном Мустафой - 24 места,
ПСК - 18 мест, "Исламской
Союз Курдистана" - 10 мест и
"Исламская группа Курдиста-
на" - 6 мест.

Кто заказал убийство Сакине Джансиз?

70% турецкой торговли с Ираком приходятся на Курдистан

Министерство природных ресурсов КРГ 
опубликовало свой первый ежемесячный отчет

Усилия курдских партий в формировании
нового правительства пока безрезультатны
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Как сообщают источники агент-
ства "BasNews", основатель и гене-
ральный секретарь "Патриотическо-
го союза Курдистана" (ПСК) и прези-
дент Ирака, Джаляль Талабани, все
еще находится в Берлине, Германия. 

Чтобы избежать утечки информа-
ции о состоянии его здоровья, Тала-
бани был перемещен на виллу, нахо-

дящуюся в квартале Целендорф.
Охранники Талабани также  прожи-
вают там, чтобы обеспечить его без-
опасность.  Целендорф является
элитным кварталом, где проживают
богатые жители города.  Джаляль
Талабани, перенесший инсульт в
декабре 2012 года, постепенно вос-
станавливает свое здоровье.

Турецких СМИ предполагают, что
срочное письмо лидера "Рабочей пар-
тии Курдистана"  (РПК), Абдуллы
Оджалана, к президенту Иракского
Курдистана, Масуду Барзани, может
содержать призыв к улучшению свя-
зей с новой курдской администрацией
в Сирийском Курдистане (Рожава). Об
этом пишет "Rudaw".

Письмо, как ожидается, передаст
Лейла Зана, курдский депутат от горо-
да Диярбакыр в турецком парламен-
те. Считается, что письмо содержит
срочное сообщение, и именно поэто-
му Зана было поручено поехать в
Европу, чтобы доставить его лично
Барзани, который находится в Европе
с официальным визитом.

По словам Сирри Сюрайя Ондера,
члена курдской "Народно-демократи-
ческой партии" (HDP), сообщение
Оджалана может быть ответом на
письмо Барзани к лидеру РПК.

"У Барзани не было никаких требо-

ваний к Оджалану. Он только… поже-
лал ему крепкого здоровья и сказал,

что он поддерживает мирный про-
цесс" в Турции, сказал Ондер, доба-
вив, что письмо Оджалана уже про-
шло через турецкое министерство
юстиции. На прошлой неделе Ондер и
Зана посетили Оджалана в тюремной
камере на турецком острове Имрали.

После визита Зана сказала, что
встреча была посвящена мирному
процессу в Турции, запланированной

Курдской Национальной конференции
и отношениям между Курдистаном и
Рожава.

По сообщениям турецких СМИ,
письмо Оджалана может содержать
просьбу к курдскому президенту нала-
дить более тесные отношения между
его "Демократической партией Курди-
стана" (ДПК) и связанной с РПК "Пар-
тией Демократического Союза" (PYD)
в Сирийском Курдистане.

Очевидно, Оджалан хочет, чтобы
Барзани поддержал временное пра-
вительство PYD, объявленное недав-
но в курдских районах Сирии. 

Зана и другие депутаты от курд-
ской "Партии мира и демократии"
(BDP) недавно принимали участие в
примирении ДПК ( правящей партии
Курдистана) с PYD, доминирующей
курдской силой в Сирии.

BDP также играет важную роль в
мирных переговорах между РПК и
Анкарой.

Даже при самых лучших усло-
виях, доходы Курдистана от экспорта
своей нефти будут меньше половина
его доли в бюджете Ирака, утвер-
ждает эксперт по энергетическим
вопросам. Об этом пишет "Rudaw".
Отвечая на заявление иракского
вице-премьера по энергетике, Хусей-
на Шахристани, который сказал, что
Эрбиль может удерживать доходы от
экспорта своей нефти вместо того,
что он получает из государственного
бюджета, доктор Кайван Сиваили
заявил, что обе цифры не сопостави-
мы.

"Мы пришли к выводу, что, … вме-
сто $ 14,6 млрд., на которые Регио-
нальное правительство Курдистана
(КРГ) имеет право в бюджете, оно
может получить только $ 8,398 млрд.
от годовой выручки за нефть. На
самом деле, реальная сумма будет
намного меньше, чем эта", добавил
он, ссылаясь на множество расходов
и переменных, которые не были
включены в его расчеты. Курдские
чиновники последовательно
заявляют, что Багдад никогда не
выделял более 10 процентов феде-

рального бюджета в Курдистан, тогда
как по конституции страны это долж-
но быть 17 процентов. "Вопрос в том,
может ли КРГ выжить с таким бюд-
жетом, учитывая такие факторы, как
огромные административные расхо-
ды, значительное число государст-
венных служащих, коррупция, отсут-
ствие руководящего опыта и сотни
других экономических трудностей",
сказал Сиваили. Его расчеты основа-
ны на анализе лучшей ситуации, но
маловероятный сценарий, при кото-
ром цены на нефть останутся на
уровне $ 100 за баррель в течение
всего года, экспорт останется непре-
рывным (400000 баррелей нефти в
сутки) и не будет никаких дополни-
тельных расходов, таких как транзит
или другие. Багдад категорически
против независимого экспорта нефти
Эрбиля на рынки Турции и за ее пре-
делы. В настоящее время Багдад и
Эрбиль ведут сложные переговоры о
распределении доходов. Разгневан-
ное федеральное правительство
предложило Эрбилю удерживать
свои нефтяные доходы, не настаи-
вая на своей доле в национальном

бюджете. "В соответствии с соглаше-
нием между Курдистаном и Турцией,
50 процентов  экспортируемой нефти
будет продаваться в Турцию по
более низкой цене, чем на междуна-

родном рынке, и только другая поло-
вина будет продаваться по рыночной
цене на международный рынок",
пояснил Сиваили. 

Эксперт также напоминает, что
КРГ связано соглашениями о разде-
ле доходов с иностранными нефтя-
ными компаниями, добывающими
нефть в Курдистане, а это означает,
что денежные средства, которые в
конечном итоге поступят в казну
Эрбиля, будут еще меньшими.

Как заявляют курдские чиновники,
КРГ намерено увеличить текущие
поставки нефти с  150 000 баррелей
в сутки до 400 тысяч баррелей в
сутки к концу 2014 года.

О д ж а л а н  п р о с и т  
Барзани поддержать
Рожава и мирный 
процесс

Абдулла Оджалан, заключенный в
тюрьму лидер "Рабочей партии Курдиста-
на" (РПК), попросил президента Курди-
стана, Масуда Барзани, поддержать курд-
скую автономию в Сирии и мирный про-
цесс РПК с Анкарой. Об этом сообщил
лидер крупнейшей курдской партии Тур-
ции. Селахаттин Демирташ, глава "Пар-
тии мира и демократии" (BDP), посредни-
чающей в мирном соглашении между
Оджаланом и Анкарой, сообщил о содер-
жании письма к Барзани.

"Письмо содержит просьбу к Барзани
поддержать курдов Сирии и мирный про-
цесс в Турции", сказал Демирташ депута-

там своей партии в четверг.
Отношения между Курдистаном и свя-

занной с РПК "Партией Демократическо-
го Союза" (PYD), которая объявила одно-
стороннюю автономию в курдских рай-
онах Сирии (Рожава), довольно напря-
женные. РПК и "Демократическая партия
Курдистана" (ДПК) Барзани также
являются традиционными соперниками.
Региональное правительство Курдистана
(КРГ) в Эрбиле отклонило автономию
PYD. Перед Лейлой Зана, курдским депу-
татом от города Диярбакыр в турецком
парламенте, была поставлена задача
личной доставки сообщения к Барзани,
что привело к появлению сообщений о
его важности и срочности.

"В письме также есть просьба к Барза-
ни раскритиковать медленный прогресс
"Партии справедливости и развития"
(правящей партии Турции - AKP) в мир-
ном процессе", сказал Демирташ. "Мы не
видим никакой критики со стороны Барза-
ни [в адрес] AKP. Курды на севере [Турец-
кий Курдистан] ожидают большей под-
держки от Барзани", сказал он.

Несмотря на разногласия с РПК в
связи с ситуацией в Рожава, Барзани
поддерживает хорошие отношения с
Анкарой и ее мирный процесс с РПК.

Демирташ, ярый критик премьер-
министра Турции, Реджепа Тайипа Эрдо-
гана, обвинил его партию AKP в неис-
кренности ее отношения к мирному
соглашению. Курды Турции разочарова-
ны медленными темпами переговоров, и
обвиняют Анкару в затягивании перего-
воров. "Лучший выход из этой тупиковой
ситуации – демократизация Турцию", ска-
зал Демирташ. "Лидеры, которые сталки-
ваются с таким кризисом, должны либо
прибегнуть к демократии, либо управлять
с помощью силы", добавил он. "Лучшим
решением является инициатива Оджала-
на". Демирташ также сказал, что недав-
ний коррупционный скандал в Турции,
который активизировал соперничество
между правительством Эрдогана и мощ-
ным движением Гюлена, вреден для Тур-
ции и мирного процесса.      kurdistan.ru

Письмо Оджалана к президенту Курдистана может касаться Рожава

Эксперт: Нефтяные доходы КРГ не сопоставимы 
с  е г о  д о л е й  в  ф е д е р а л ь н о м  б ю д ж е т е

Талабани все еще в Берлине

30 января глава департа-
мента внешних связей
Регионального правитель-
ства Курдистана (КРГ),
министр Фалах Мустафа,
принял посла Канады в
Ираке и Иордании, г-на Бру -
но Саккомани, чтобы обсу-
дить будущее двусторонних
отношений между Канадой
и КРГ. Еще в начале октября
2013 года новоназначенный
посол Канады объявил о
своем 6-месячном плане по
укреплению двусторонних

связей с Курдистаном и его
правительством. 

Посол Саккомани заве-
рил министра Мустафу, что
он видит большой по -
тенциал в Курдистане и
готов поставить отношения
с Курдистаном и Ираком на
передний край внешней
политики Канады. По его
словам, Канада готовит
направление в Курдистан
торговой делегации ряда
компаний, чтобы исследо-
вать его бесконечные воз-

можности для ин вестиций.
Министр Мус тафа проин -
формировал пос ла о кризи-
се сирийских беженцев и

увеличении числа вынуж-
денных переселенцев,
бежавших в Курдистан от

насилия в провинции Анбар.
Посла соп ровождали вре-
менная по веренная в делах
Канады в Багдаде, г-жа Сте-

фани Дюхайм, и старший
торговый представитель,
Жан-Филипп Тачджиан.

Посол Канады встретился с главой 
департамента внешних связей КРГ
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Allah rəhmət eləsin!

Президент Курди-
стана, Масуд Барзани,

во вторник прибыл в
Давос (Швейцария)
для участия в ежегод-
ном Всемирном эко-
номическом форуме.
Президент встретился
с премьер-министром
Голландии, Марком
Рютте, который
заявил, что был рад
убедиться, что с
момента их встречи в
прошлом году в Даво-
се, в Курдистане про-

изошел большой про-
гресс, и выразил

надежду, что связи их
двух стран имеют
большой потенциал
для развития. Со
своей стороны Барза-
ни выразил готов-
ность КРГ к дальней-
шему расширению
двусторонних отноше-
ний, добавив, что
визит министра ино-
странных дел Голлан-
дии, Франса Тиммер-
мана, в Эрбиль в сен-

тябре 2013 года был
явным признаком про-
гресса двусторонних
связей. Стороны
также обсудили тяже-
лое положение сирий-
ских беженцев в Кур-
дистане, отношения
между Эрбилем и Баг-
дадом, предстоящие
иракские парламент-
ские выборы,  теку-
щую ситуацию в обла-
сти безопасности в
провинции Анбар и
угрозы терроризма.
П р е м ь е р - м и н и с т р
Рют те выразил восхи-
щение усилиями КРГ
в организации приема
такого большого коли-
чества беженцев, и
сказал, что он пони-
мает тяжесть нагрузки
на ресурсы Курдиста-
на, возникшую в связи
с этим.

"Теперь у нас в
Курдистане есть око -
ло 250 тысяч сирий-
ских беженцев, в
основном курдов. За -
бота о них является
для нас гуманитарной
и национальной обя-
занностью. Я наде -
юсь, что международ-
ное сообщество будет
более щедрым в пре-
доставлении помощи
сирийским беженцам
в Курдистане", сказал
президент.

Касаясь вопроса
отношений между
Эрбилем и Багдадом,
президент выразил
надежду, что все
нерешенные вопросы
между ними могут
быть решены с помо-
щью текущих перего-
воров и в рамках Кон-
ституции Ирака.

Президент Барзани встретился с премьер-министром Голландии

Президент Курдистана
Масуд Барзани 24 января завер-
шил свой визит на Всемирный
экономический форум в Давосе,
Швейцария. Во время своего
визита президент принял уча-
стие в двух дискуссионных засе-
даниях высокого уровня: одно
касалось событий, разворачи-
вающихся на Ближнем Востоке
и в Северной Африке, а второе -
конфликта в Сирии, и его
последствий для региона в
целом.  Во время своего трех-
дневного пребывания в Давосе
президент также провел встречи
с премьер-министрами Голлан-
дии и Грузии, а также с мини-
страми иностранных дел Фран-
ции, Турции и Швеции. Эти дис-
куссии были сосредоточены на
активизации двусторонних отно-
шений, и включали консульта-
ции по вопросам политики и без-
опасности, стоящих перед Ира-
ком, Сирией и Ближневосточ-
ным регионом в целом. 

На всех своих встречах пре-
зидент Барзани обратил внима-
ние на тяжелое положение
более 250000 сирийских бежен-
цев, которые нашли убежище в
Курдистане, и подчеркнул важ-
ность большей международной
помощи для них. Говоря о войне
в Сирии, он также подтвердил,
что не существует военного

решения конфликта в Сирии, и
что только политическое урегу-
лирование может привести к

разрешению проблем. 
В ходе встречи между прези-

дентом и французским мини-
стром иностранных дел, Лора-
ном Фабиусом, рассматрива-
лось продолжение тесного
сотрудничества. Как заявил
Лоран Фабиус, он очень дово-
лен двусторонними отношения-
ми его страны с Курдистаном.
Со своей стороны Масуд Барза-
ни подтвердил, что КРГ стремит-
ся к дальнейшему развитию свя-
зей с Францией, и пригласил
министра посетить Эрбиль.
Встреча между президентом и
министром иностранных дел
Турции, Ахметом Давутоглу,
была сосредоточена на двусто-
ронних связях и процессе диа-

лога, проходящем в настоящее
время между Эрбилем и Багда-
дом, чтобы достичь урегулиро-

вания вопросов экспорта нефти
и газа через территорию Турции.
Обе стороны выразили надежду
на подписание резолюции, кото-
рая будет в интересах Ирака в
целом. В кулуарах Форума пре-
зидент Барзани также встретил-
ся с президентом корпорации
"ExxonMobil", Рексом Тилерсо-
ном, и вице-президент по разви-
тию бизнеса компании "Chev -
ron", Джеем Прайором. Вице-
президент "Chevron" поблагода-
рил Региональное правитель-
ство Курдистана (КРГ) за его
тесное сотрудничество с компа-
нией и проинформировал Масу-
да Барзани о деятельности и
ходе работ "Chevron" в Курди-
стане.

Президент Барзани завершил визит на 
Всемирный экономический форум в Давосе

"Формирование нового кабинета является сложной задачей,
потому что представление программ всех сторон в правительстве
и передача им всех сообще-
ний не является чем-то про-
стым, в отличие от предыду-
щих правитель ств, где были
только две партии, что озна-
чало, что правительство
может быть сформировано
легко", зая вил премьер-
министр Курдистана, Нечир-
ван Барзани, на встрече с
курдскими чиновниками. Как мы уже сообщали, Барзани встре-
тился с курдскими представителями, работающими  в Багдаде, и
высшими чиновниками Эрбиля,  чтобы обсудить вопросы экспор-
та нефти, и бюджет Курдистана. На прошедшей после встречи
пресс-конференции Барзани отметил, что встреча была посвяще-
на информированию курдских представителей о ходе перегово-
ров между Курдистаном и федеральным правительством. Говоря
о нынешнем кризисе в Ираке и проблемах между Курдистаном и
федеральным правительством, он коснулся ситуации 2005 года,
когда курдские лидеры оставались в Багдаде в течение пяти
месяцев, чтобы написать конституцию Ирака. "Поведение феде-
рального правительства в отношении Курдистана очень напоми-
нает другие прежние режимы", сказал он.

В Курдистане растет число миллионеров
Как сообщают курдские чиновники, количество миллионеров в

Иракском Курдистане  за последние несколько лет радикально
увеличилось. Об этом пишет "BasNews". Во время состоявшейся

в Сулеймании пресс-конференции, глава "Инвестиционного
Союза Курдистана", Мала Ясин, заявил журналистам, что ряд
богатейших людей Курдистана вошли также в списки самых бога-
тых людей в мире.  Экономический бум, который произошел в
Курдистане в течение последних лет, привел к  увеличению дохо-
дов физических лиц.  "Некоторые из самых богатых людей Курди-
стана заявляют, что их состояние превышает $ 4 млрд., причем
некоторые из них были перечислены в качестве самых богатых
людей мира", сказал Ясин. По мнению чиновника, количество
состоятельных людей в Курдистане будет продолжать расти.  "В
настоящее время в регионе 11 360 человек, чье состояние пре-
вышает $ 5 млн.", добавил он.

Нечирван Барзани: Формирование кабинета
правительства является сложной задачей


