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Prezident İlham Əliyevin
sədrliyi ilə Nazirlər Kabine-
tinin 2014-cü ilin birinci
rübünün sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr
olunmuş iclası keçirilmişdir.

Prezident İlham Əliyev
giriş nitqində 2014-cü ilin bir-
inci rübündə də ölkəmizin
dinamik inkişaf etdiyini, iqti-
sadiyyatın 2,5 faiz artdığını,
ümumi daxili məhsulun
səviyyəsinin yüksəldiyini,
qeyri-neft sektorunun iqti-
sadiyyatdakı çəkisinin çox-
aldığını bildirdi. Ölkə iqti-
sadiyyatının şaxələndirilməsi
ilə bağlı tədbirlərin davam
etdirildiyini, sosial məsələ -
lərin həllinin diqqət mərkə -
zində saxlandığını, əhalinin
banklardakı əmanətlərinin 20
faizdən çox artığını deyən
dövlətimizin başçısı orta aylıq
əmək haqqının da təxminən
7 faiz yüksəldiyini vurğuladı,
valyuta ehtiyatlarının çox-
alaraq hazırda 53 milyard
dollar təşkil etdiyini diqqətə
çatdırdı. Prezident İlham
Əliyev qeyd etdi ki, ölkəmizin
əsas iqtisadi parametrləri çox
müsbətdir və bu mənzərə
gələcəyə nikbinliklə baxmağa
imkan verir. Birinci rübdə
əhalinin tibbi müayinədən
keçməsi ilə bağlı proqramın
uğurla icra olunduğunu, son
iki ayda dörd milyon insanın
bu müayinədən keçdiyini
deyən dövlətimizin başçısı
üçüncü regional, o cümlədən
Bakı və ətraf qəsəbələrin
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət

proqramlarının əhəmiy -
yətindən danışdı. İlin ilk üç
ayında sahibkarlığın inkişafı,
biznes mühitinin daha da
yaxşılaşdırılması ilə bağlı
tədbirlərin görüldüyünü
deyən Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanda investisiya
mühitinin yüksək səviyyədə
olduğunu, daxili investisiya -

ların xarici sərmayələri
üstələdiyini bildirdi. Dövlə-
timizin başçısı dedi ki, indi
Azərbaycanın xarici dövlət
borcu ümumi daxili məhsulun
8 faizini təşkil edir. 

Bundan əlavə, ilin birinci
rübündə Azərbaycan dünya-
da öz mövqelərini daha da
möhkəmləndirmişdir. “Bizim
xarici siyasətimiz açıqdır,
prinsipialdır və beynəlxalq
hüquqa, ədalətə söykənir”, -
deyən dövlətimizin başçısı
bütün bunların ölkəmizə

böyük rəğbət yaratdığını
qeyd etdi. İlin əvvəlindən
etibarən xaricə səfərlərində,
iştirak etdiyi beynəlxalq təd-
birlərdə bir daha Azərbay-
cana verilən yüksək önəmin
şahidi olduğunu qeyd edən
Prezident İlham Əliyev
ikitərəfli formatda görüşlərin
də səmərəli keçdiyini vurğu-

ladı. Dövlətimizin başçısı
Dağlıq Qara bağ münaqişə -
sindən danışarkən bildirdi ki,
Ermə nistana qarşı çoxdan
sanksi yalar tətbiq olunmalı
idi. Çünki Ermənistan Azər-
baycan torpaqlarının 20 faizi-
ni işğal etmiş, etnik təmi-
zləmə siyasəti aparmış, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının dörd
qətnaməsini pozmuş, Xocalı
soyqırımını törətmişdir.

Prezident İlham Əliyev
güclü ordunun yaradılması
istiqamətində tədbirlərin da -

vam etdirildiyini, ordumuzun
müasir silah-sursatlarla
təchiz olunduğunu bildirdi.

Sonra vergilər naziri Fazil
Məmmədov, energetika naziri
Natiq Əliyev, təhsil naziri
Mikayıl Cabbarov ilin birinci
rübündə görülən işlər və
qarşıda duran vəzifələrlə
bağlı məruzə etdilər.

Prezident İlham Əliyev
yekun nitqində sosial infra-
struktur layihə lərinin icrasının
davam etdirilməsi, xarici
investisiyaların ölkəmiz üçün
prioritet təşkil edən sektorlara
yönəl dil məsi, sahibkarlığın
inkişafına dəstəyin artırıl-
ması, ərzaq təhlükəsizliyinin
təmin olunması ilə bağlı
tapşı rıqlarını verdi. 

Dövlətimizin başçısı yaxın
vaxtlarda kənd təsərrüfatında
islahatların daha da dərin-
ləşdirilməsi üçün yeni Sərən-

camın veriləcəyini bildirdi. 
Ölkədə əhalinin sayının 9

milyon 500 min nəfərə çat-
dığını deyən Azərbaycan
Prezidenti qeyri-neft sektoru-
nun və sənayenin inkişafı ilə
bağlı layihələrin icra edildiyini
söylədi. Dövlətimizin başçısı
qeyd etdi ki, yaxın vaxtlarda
Heydər Əliyev Beynəlxalq
Aeroportunun yeni
aerovağzal kompleksi isti-
fadəyə veriləcəkdir. 

Bundan əlavə, paytaxtın
gözəlləşdirilməsi, şəhər
nəqliyyatının vəziyyətinin
yaxşılaş dırılması ilə bağlı
tədbirlər davam etdi riləcəkdir.
Görülən tədbirlər ordu quru-
culuğunu da əhatə edəcək,
bu sahədə infrastruktur layi-
hələrinin icrası, o cümlədən
Qarabağ mü ha ri bəsi əlil-
lərinin və veteranlarının prob-
lemlərinin həlli diqqət
mərkəzində olacaqdır.

Prezident İlham Əliyev
neft-qaz sektorunda işlərin
yüksək səviyyədə aparıl -
dığını, TANAP və TAP layi-
hələrinin icrasına baş-
landığını bildirdi, ətraf mühitin
qorunması və ağacların
qanun suz kəsilməsinə dair
hərəkətlərə son qoyulması ilə
bağlı tapşırıqlarını verdi. Bu il
ilk Avropa Oyunlarına hazır-
lıqla bağlı ölkəmizin həlledici
mərhələyə daxil olduğunu
deyən dövlətimizin başçısı
Azərbaycanın bu beynəlxalq
idman tədbirini Yay Olimpiya
Oyunları səviy yəsində keçir-
mək əzmində olduğunu
vurğuladı.

Prezident İlham Əliyev NATO baş
katibinin yeni təyin olunmuş müavini

Sorin Dukarunu qəbul etmişdir.
NATO baş katibinin yeni təyin olun-

muş müavini Sorin Dukaru NATO-
nun baş katibi Anders Foq Rasmuss-
enin salamlarını dövlətimizin başçısı-
na çatdırdı. NATO ilə Azərbaycan
arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin
artıq 20 illik tarixə malik olduğunu
vurğulayan qonaq bu əlaqələrin
inkişafının önəmini qeyd etdi. Sorin
Dukaru bildirdi ki, ölkəmizə səfərinin
əsas məqsədi NATO-nun “Sülh Nam-
inə Tərəfdaşlıq” Proqramının 20 illik
yubileyində və eləcə də “Sülh və

Təhlükəsizlik naminə elm” proqramı
üzrə keçiriləcək informasiya gün-

lərində iştirak etməkdir.
Dövlət başçısı NATO-nun Brüs-

seldəki mənzil- qərargahında keçirdiyi
uğurlu görüşləri, aparılan müzakirələri
məmnunluqla xatırladı. 

Əməkdaş lığımızın böyük tarixə
malik olduğunu vurğulayan Prezident
İlham Əliyev tərəfdaşlıq əlaqələrimizin
müxtəlif sahələrdə, xüsusi ilə enerji və
Əfqanıstan ilə bağlı əməkdaşlıq sa hə -
sin də bundan sonra da davam et -
diriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Anders Foq Rasmussenin salamlarına
görə minnətdarlığını bildirdi, onun da
salamlarını NATO-nun baş katibinə
çatdırmağı xahiş etdi.

Prezident İlham Əliyev Zimbabve
Respublikasının xarici işlər naziri Sim-
baraşe Mumbengegvini qəbul etmiş dir.
Dövlət başçısı Zimbabvenin xarici işlər
naziri Simbaraşe Mumbengegvinin
ölkəmizdəki görüşlərinin məhsuldar
keçəcəyinə və səfərin Azərbaycan ilə
Zimbabve arasında ikitərəfli əlaqələrin
inkişafı ilə bağlı yeni əməkdaşlıq
sahələrinin müəyyənləşdirilməsi
baxımından önəmli olacağına

inandığını bildirdi. Nazir Simbaraşe
Mumbengegvi Zimbabve Res -
publikasının Prezidenti Robert
Muqabenin salamlarını dövlətimizin
başçısına çatdırdı. O, ölkələrimiz
arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahə -
lərdə inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı
imkanların oldu ğunu vurğuladı.

Dövlət başçısı Prezident Robert
Muqabenin salamlarına görə minnət-
darlığını bildirdi, onun da salamlarını

Zimbabve dövlətinin başçısına çatdır-
mağı xahiş etdi.  president.az

İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin
birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilmişdir

İlham Əliyev NATO baş katibinin yeni 
təyin olunmuş müavinini qəbul etmişdir

İlham Əliyev Zimbabvenin xarici işlər nazirini qəbul etmişdir
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Türkiyə AKP-nin 2019-cu il
ssenarisindən danışır

Türkiyədə diqqətlər prezident seçkiləri üçün
baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan  və prezident
Abdulla  Gül arasındakı razılaşmaya çevrildiyi
bir vaxtda, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının

(AKP) dəhlizlərində fərqli bir iddia səsləndirilir.
Publika.Az - ın “Cümhuriyyət” qəzetinə istina -
dən verdiyi xəbərə görə, baş nazir Ərdoğanın
daha bir müddət gözləyəcəyi iddia edilir. 

Ssenariyə görə, Ərdoğan daha bir müddət
göz ləyəcək, A.Gül yenidən prezidentliyə
namizəd olacaq. 2019-cu ilin iyun ayında isə
bələdiyyə, parlament və prezident seçkiləri bir-
ləşdirilərək keçiriləcək. Ərdoğanın namizəd ola-
cağı prezidentlik seçkilərinin də bələdiyyə və
parlament seçkilərinə birləşdirilməsi üçün 2019-
cu ilin avqust ayında səlahiyyət müddəti başa
çatan A.Gül istefa verəcək. Beləliklə, Ərdoğan
prezidentliyə, Gül isə millət vəkilliyinə namizəd
ola biləcək.

Ukraynada silahlar işə düşdü:
Ş i d d ə t l i  d ö y ü ş l ə r  g e d i r

Ukrayna DİN rəhbəri Arsen Avakov “Feys-
buk” səhifəsində Donetsk vilayətinin Krama-

torsk və Krasnıy Liman şəhərlərində rayon milis
şöbələrinin ələ keçirmək cəhdlərinin olduğunu
bildirib. “Kramatorsk (Donetsk vilayəti). Hücum
törədilib. Naməlum şəxslər rayon şöbəsini
atəşə tutublar. Atışma davam edir. Krasnıy
Liman (Donetsk vilayəti). Rusiya istehsalı olan
AK-100 qısa lüləli avtomatlarla silahlanmış
yaraqlılar rayon milis şöbəsinə hücum ediblər.
Hücum milis qüvvələri və şəhər drujinaçılar
tərəfindən dəf edilib”, deyə nazir səhifəsində
qeyd edib. Nazir həmçinin qeyd edib ki, rayon
şöbəsi bir müddət əvvəl zəbt olunmuş Slavyan-
sk şəhərində mobil rabitə qüllələri yararsız hala
salınıb. Həmçinin Təhlükəsizlik Xidmətinin inzi-
bati binası mühasirəyə alınıb.  /Musavat/ 

Laçın Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Akif

Səlimovun növbəti görüşləri
Bərdə rayonu ərazisində laçın-
lı məcburi köçkünlərin daha sıx
məskunlaşdıqları yaşayış
məntəqələrindən olan
“Meşəçilik” yaşayış massivin-
də və məcburi köçkünlər üçün
salınmış 866 ailəlik qəsəbədə
keçirilmişdir. Hazırda bu
yaşayış məntəqələrində 134
ailə olmaqla, 507 nəfər laçınlı
məcburi köçkün məskun-
laşmışdır. Görüşdə Dövlət
başçısı tərəfindən məcburi
köçkünlərə daim yüksək diqqət

və qayğı göstərildiyini vurğu-
layan Rayon İcra Hakimiyyə-

tinin başçısı Akif Səlimov
ölkədə və rayonda aparılan
geniş quruculuq və abadlıq
işlərindən, məcburi köçkün-
lərin problemlərinin həlli,
mənzil-məişət şəraitləri nin
yaxşılaşdırılması istiqa mə    tində
həyata keçirilən tədbirlərdən
danışmışdır. 

Hərbi vətənpərvərlik
mövzusunda görüşdə iştirak
edən məktəb direktorları və
müəllimlərlə geniş müzakirə
aparılmış, hərbi məktəblərə
sənəd təqdim etmək istəyən

şagird lərlə dərsdən sonra
əlavə olaraq imtahanlara hazır-
laşdırılması üçün fənn  müəl-
limləri ayrılması tap şırılmışdır.
Göüşdə çıxış edən məcburi
köçkünlər  onlara göstərilən
diqqət və qayğıya, yerlərdə
mütəmadi görüşlərin keçir-
ilməsi ilə bağlı ölkə başçısı
cənab İlham Əliyevə minnətdar
olduqlarını bildir məklə onları
narahat edən bəzi problemlərin
həllinə köməkliklə əlaqədar
rayon rəhbərliyinə müraciət et -
miş lər. Xüsusilə çıxış edən-
lərdən ünvanlı sosial yardım
təyin edilməsi,  işlə təmin olun-
ma, maddi cəhətdən köməklik
olunması, xeyir-şər mərasim-
lərinin keçirilməsi üçün mağar
və çadır verilməsi, müayinə və
müalicə məsələləri ilə əlaqə-
dar, həmçinin ali hərbi məktəbə
qəbulla bağlı isə 2 nəfər
müraciət edərək qaldırılan
məsələlərin həllinə köməklik
edilməsini xahiş etmişlər.
Vətəndaşların müraciətləri din-

lənildikdən sonra qal dırıl mış
məsələlərin qısa zamanda həlli
üçün əlaqədar orqanların təm-
silçilərinə tapşırıqlar verilmiş,
bu məsələlərin həlli ilə bağlı
görüləcək işlər nəzarətə
götürülmüşdür. Ke çirilən qə bul -
larda Ra yon İcra Hakimiyyəti
baş çısının  mü avini, aparatın
şö bə mü dir ləri, rayonun idarə,
müəssisə, təş kilat rəhbərləri,
Qaçqınların və Məcburi Köç -
künlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsinin Bər də rayonu üzrə
nüma yən dəsi, həmçinin inzi-
bati ərazi dairələri üzrə nüma -
yəndələr  iştirak etmiş lər. Səy-
yar qəbuldan sonra Rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Akif
Səlimov evlə təmin olunmuş
rayon sakini, Qarabağ mü ha -
ribəsi əlili Rafiq Alıyevin evinə
baş çəkmiş, ona Rayon İcra
Hakimiyyətinin hədiyyəsi təq -
dim olunmuşdur. Çay süfrəsi
ətrafında aparılan söhbət
zamanı Rafiq Alıyev Qarabağ
əlili kimi onlara yaradılan
şəraitə görə dövlət başçısına
minnətdar olduğu nu bil -
dirmişdir.   lachin-ih.gov.az

Aprelin 5-də Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyevanın rəhbərlik
etdiyi IDEA (Ətraf Mühitin
Mühafizəsi Naminə Beynəlxalq
Dialoq) İctimai Birliyinin, “ASAN
xidmət” və “Təmiz Şəhər” ASC-
nin birgə təşkilatçılığı ilə “Hər
kağızı bir yarpağa dəyişək” adlı
müş tərək layihə başa çat-
mışdır.

Fevralın 3-dən başlanmış
layihə çərçivəsində vətəndaşlar
Bakı şəhərində fəaliy yət
göstərən “ASAN xidmət”
mərkəzlərinə xeyli miqdarda
kağız təhvil vermişlər. Təhvil
verilmiş hər 50 kiloqram kağız
tullantısı müqabilində bir ağacın
əkilməsinə imkan yaranmışdır.
Ümumilikdə, üç ay davam
etmiş layihə çər çivəsində

toplanmış 78 min 810 kiloqram
kağız məhsulu müqabilində 1

min 576 ədəd ağac alınmışdır.
Layihənin yekunu olaraq apre-
lin 5-də layihəyə dəstək
göstərən dövlət qurumlarının,
İqtisadiyyat və Sənaye Nazir-
liyinin və digər təşkilatçıların,

həmçinin özəl müəssisə və fizi-
ki şəxslərin iştirakı ilə “Təmiz

Şəhər” ASC-yə məxsus Balax-
anı Tullantıların Zərərsi-
zləşdirilməsi Poliqonunda
ağacəkmə aksiyası keçir-
ilmişdir. Aksiya çər çi vəsində
Balaxanı poliqonunun 5 min

kvadratmetr ərazisi yaşıllaş -
dırılmışdır. 1 ton kağızın isteh -
salı üçün orta hesabla 17 ağac
kəsilir və bu kağızlar yararsız
hala düşdükdən sonra tullantı
poliqonlarına daşınır. Bununla
da ağacların kəsil məsi ilə
yanaşı, təbiətin, atmosferin
çirklənməsi riski də artır. “Hər
kağızı bir yarpağa dəyişək” lay-
ihəsi göstərmişdir ki, aksiya
çərçivəsində toplanmış və
təhvil verilmiş kağızın hesabına
uzun illər ekoloji fəlakət mən-
bəyi kimi tanınan Balaxanı
poliqonunu da yaşıllaşdırmaq
mümkündür. Artıq bu ərazi tul-
lantı sahəsini deyil, parkı xatır-
ladır.     sabunchu-ih.gov.az

Şimali İraq regional rəhbərliyin
başçısı Məsud Bərzani Ərbil-Bağdad
münasibətlərini “Sky News” teleka nalının
ərəb xidmətinə dəyərləndirib. Publika.Az
– ın xarici mətbuata istinadən verdiyi
məlumata görə, Bərzani “Müs təqil kürd
dövləti yoldadır” söyləyib.

Qeyd edək ki, kürd muxtariyyəti ilə
mərkəzi Bağdad rəhbərliyi arasındakı
neft anlaşılmazlığından ortaya çıxan
böhran davam edir. İki paytaxt arasındakı

problemlər liderlərin bəyanatlarında da
əks olunur. Ərbil ilə Bağdad hökuməti
arasında yaşanan büdcə böhranı və
neftin daşınmasından qaynaqlanan prob-
lemlərdən danışan M.Bərzani kürd böl-
gəsi ilə İraq arasındakı əlaqələrin konfed-
eralizmə doğru getdiyini deyib. Bərzani
konfederalizmdən sonrakı addımın da
müstəqil kürd dövləti olacağını vurğu-
layıb. Siya müşahidəçilər hesab edir ki,
M.Bərzaninin “Sky News” xəbər kanalına
verdiyi müsahibə Ərbil və Bağdad arasın-
dakı problemlərin dərinləşdiyini göstərir.

Bərdə rayonunda müvəqqəti məskunlaşan Laçın 
rayon sakinləri ilə səyyar qəbullar keçirilmişdir

“Hər kağızı bir yarpağa dəyişək” layihəsinin yekunu olaraq
Balaxanı poliqonunda ağacəkmə aksiyası keçirilmişdir

Məsud Bərzani “kürd dövləti”ndən danışıb

Günlərin birində Dəclə-
Fərat cayları sahillərindən
Mesapatomiyanı gəzmək
üçün beş qardaş olub uzaq
bir səfər hazırlığı ilə yola
düzəldik. Uzun bir yolu
bərabər keçdik. Çətiniliy-
imiz də oldu,  xoş günlərim-
iz də. Baharın təravətli  ətri-
ni, yayın isti nəfəsini,
payızın leysan yağışını  və
qışın buz kəsən soyuğunu
beş qardaş olaraq birgə
yaşadıq.  Bu yolda büd -
rədik də, yıxıldıq da, əzildik
də, amma heç nəyə bax-
mayaraq qalxdıq,  yolu-
muza davam etdik. Dəs -
təmizdə ən böyük Soran,
ondan kiçiyi  Goran, sonra
mən Kurmanci, Ezdi və
Zaza idi. 

Mesapatomiyanın gözəl
təbiəti öz füsunkarlığı ilə
bizi valeh edirdi. Uzun
yolçuluqdan sonra Ağrı

dağının ətəklərində yer-
ləşən bir  elatda Səid
kişinin evində, bir müddət
dincəlməyə qərar verdik.
Bu dağ, başı buludlaradək
uzanmış öz əzəmətli görkə-
mi ilə digər dağlardan
fərqlənirdi. Allahtəalanın
yaratdığı bu gözəlliklərdən
zövq ala-ala günlərimizin
necə keçdiyindən və
ətrafımızda nələrin baş
verdiyindən bixəbər idik. 

Günlərin birində Ağrının
başı üzərində bir qara
bulud peyda oldu. Hələ ata-
bablarımızdan dyduğumuz
rəvayətlərə görə belə
buludlar ilan formasında
olardısa və külək it ulaması
səslərini xatırladırdısa hə -
min buludlar hansısa
fəlakətdən xəbər verirdi və
həmin gün  ziyanlığın baş
verəcəyi qaçılmaz idi. 

Biz nə edəcəyimizi

düşündüyümüz vaxt artıq
buludlar sıxlaşmış, it ula-
masını xatırladan küləyin
vıyıltısı qulaqlarımızı batır-
mışdı. Buludlar günəşin
üzünü tutduğundan ətrafı
qatı zülmət sarmış, ildırım-
ların şaqqıltısı isə ara ver-
mirdi. 

Birazdan güclü yağış
başladı. Ağrının lap
zirvəsindən başlanan sel,
qarşısına keçən daş-qaya,
çör-çöp parçalarını da özü
ilə birlikdə üzərimizə gətirir-
di. Sel gücləndikcə Ağrının
məğrur qəlbi paran-parça
olurmuş kimi dərin yarğan-
lara dönüşürdü. Səid kişini
evi elatın dağa ən yaxın
olan hisəsində idi. Sel düz
evin üzərinə istiqamətlən -
diyindən biz məcburi evi

tərk etməli olduq. Bayırda
küləyin it kimi ulamasından,

şimşəklərin şaqqıltısından
başqa hec nə eşidilmir,
leysan yağışdan və zülmət
qaranlıqdan isə  bir-birimizi
görə bilmirdik. Mən bütün
bu səs-küy içərisində hara

getdiyimi, necə getdiyimi
belə xatırlamıram. Səid
kişi, Goran, Soran, Zaza və
Ezdidən heç  bir xəbərim
yox idi. Sabahı günəş öz
nurunu ətrafa səpəndə Ağrı
dağının  köksündəki
yarğanlar aydın görsənirdi.
Sel Səid kişinin evini yuyub
aparmışdı. Elatda sahibsiz
qalmış itlər ağız-ağıza verib
ulaşırdı. Elatla mənim dur-
duğum yer arasında əmələ
gəlmiş yarğan keçilməz
olmuşdu. Arxamda görsə -
nən ucsuz-bucaqsız çöllər
Günəşin şüaları altında elə
bil qızıl  rənginə boyan-
mışdı. Önümdə yaranan
xəndəyi keçə bilməyəcəyi-
mi anlayıb, Səid kişidən,
Sorandan, Gorandan, Ezdi -
dən və Zazadan bir xəbər
ala bilmədən geriyə dönə -
rək qızılı çöllərə üz tutdum.
Özümə yurd-yuva elat

saldım.  O, vaxtdan bir
neçə il sonra eyni hadisəni
ye nidən yaşamalı oldum.
Qızılı çölləri sel yuyub
apardı. Elatım yerlə yeksan
oldu. 

Artıq yaşlaşmışam bu
illər ərzində tənhalıqdan,
təklikdən, yad elatlarda,
yad ellilər içərisində yaşa-
maqdan özümü, dilimi
unutmuş duruma gəl -
mişəm. Amma yaşadığım
xoş günlərimi, qardaşlarımı
və məni qardaşlarımdan
edən o müdhiş günü heç
unutmadım. Hələ də
küləyin o it ulamasını xatır-
ladan səsi qulağımdadır.
Hələ də Səid kişinin elatın-
dakı sahibsiz itlərin
quyruqlarını paçalarının
arasına sıxıb o üz bu üzə
qaçması gözlərimin onündə
bir acı xatirə kimi canlan-
maqdadır. 

S-EL

Namiq Kamil Kürdoğlu
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(Əvvəli ötən sayımızda)
Birinci yazı. Bakıda 1918-ci il

mart ha di sələri.
Daşnaklar müsəlmanları bö yük

dəstələrlə əsir alıb “Rekord” və
Mailov teatrlarına qovub doldururdu-
lar.Lakin yolda güllələlənlərin sayı
hesabı yox idi.”Daşnaksütyun” par-
tiyası guya əsirlərin toxunulmazlığını
mühafizə edirdi. Lakin bu mühafizə
yalan və məkrli idi.Ermənilərdən
ibarət dəstələr qrupba qrup oraya
gəlir və sağlam müsəlmanları
seçərək onları binanın arxasına
aparır və orada güllələyirdilər (ARD-
SPİHA, f.277, siy.2,iş 26,v.5)

Vəhşiləşmiş ermənilər hətta öz
tanışlarına da rəhm etmirdilər.
Məsələn,martın 20-də (köhnə stillə)
S.Lalayev erməni əsgərlərdən ibarət
dəstə ilə Vorintsov küçəsin də
yaşayan həkim Bəybala bəy Sul-
tanovun mənzilinə soxulmuş və
revolverini çıxarıb onu öldürmüş dür.
Həyətə düşən S.Lalayev müsəl man
dalandarı, onun arvadı nı və iki yaşlı
oğlunu da güllələ mişdir. 30-dək
silahlı erməni Məşədi Əhməd Rəhim
oğlunun evinə soxulmuş 34.840
manat dəyərində qiymətli əşya
oğurlamışdır.Məşədi Əhməd
cinayətkarlar arasında qonşuları
dərzi Haykı və dükançı Yexuşu
tanımışdır (D.Quliyev. Gös tərilən
məqaləsi)

Martın 31-də Bakının elə bir
müsəlmanlar yaşayan məhəlləsi qal-
madı ki,bolşevik-daşnak qani çən ləri
orada vəhşilik törətməsin. Hadis-
ələrin canlı şahidi Məhəmməd
Muradzadənin təbirincə desək
“fəryad,ah-fəğan sədası eşidilməz
bir ev qalmadı” (M.Mu rad zadə. Mart
hadiseyi əliməsi. B.1919,s.27).
Şəhərin azərbaycanlılardan ibarət
olan “Məmmədli” və “Zibilli dərə”
deyilən məhəllələrinin əhalisi
tamamilə məhv edildi.Bakıda
ermənilərin etdikləri bu vəhşilikləri
Kulna adlı bir xarici belə təsvir edir:
“Ancaq müsəlmanlar yaşayan
məhəllələrə hücum edən ermənilər
adamları öldürür, qılıncla parçalayır,
süncülərlə dəlik-deşik edir, evləri
yandırır, uşaqları yanan evlərə atır,
diri-diri yandırırdılar. Üç-dörd günlük

südə mər uşaqları süngülərinə taxır -
dılar” (H.Baykara. Azərbaycan is -
tiqlal mübarizəsi tarixindən. B. 1992,
s.227-228).Daşnaklar hətta “hamilə
qadınların(övrətlərin) bətn lərində
olan məsum səbiləri belə çıxarıb
tüfəng cidalarına taxmışlar və xırda
balaları divarlara mıx lamışlar” (Seyi-
dağa Axund zadə. Mart hadisəsi və
ya Nuru paşa ordusu tərəfindən
Bakının işğalı. Bakı 1919)

Həm hadisələrin canlı şahid -
lərinin yazdıqlarından,həmdə arxiv
sənədlərindən, xüsusilə FİK-nın
dindirmə protokollarından da gör dü -
 yümüz kimi müsəlmanların daha
dəhşətli formada öldürülüb mey-
itlərinin iyrənc formada təhqir edil -
məsində erməni ziyalıları və kilsə
xadimləri bilavasitə iştirak edərək,
onsuzda insanlıq simasını itirmiş
əsgərləri bu işə təhrik etmişlər.

Professor C.Həsənli FİK-nın
sənəd və dindirmə protokollarına isti-
nad edərək azərbaycanlı əhalinin

qırılmasına rəhbərlik etmiş bəzi cəl-
ladların adlarını açıqlayır: “Bazarnı
ilə Nikolayevskinin kəsiş diyi yerə
Mikoyan, Artak, Manuço rov, Akopov,
Karamov, Ağamirov və başqa “qır-
mızı qıvardiya”çılardan ibarət pule-
myotçu dəstələri düzmüşdülər ki,
bütün tərəflərdən müsəlmanları
atəşə tutsunlar. İçərişəhər qalasının
alınması əməliyyatında
N.Anançenko baş da olmaqla gəng
Suren Şaum yan, Ovçiyan, Qalstyan,
Sarkis,Qaber-Korn, Artak və başqa
qırmızı qvardiyaçılar vəal iştirak
etdilər”. (C.HəsənovGöstərilən
məqalə). Şahid ifadələrində
həmçinin S.La layevin,Jorj
Məlikovun,Dövlətovun, Xristofor Dil-
darovun,Ambarsum Məlikovun dinc
əhalinin xüsusi amansızlıqla qətlə
yetirilməsinə rəhbərlik etdikləri
göstərilir.(SPİHDA,f.277,siy.2,iş
14,v.2)

Ermənilər elə azğınlaşmışdılar
ki, hətta bolşevik və bolşevik əhval-
ruhiyyəli müsəlmanlarıda vəhşicəs-
inə öldürürdülər.Bununla bağlı
N.Nərimanov yazırdı: “Müsəlman
hətta bolşevik olsaydı belə ona
aman vermirdilər.Daşnaklar
deyirdilər “biz heç bir bolşevik
tanımırıq, təkcə elə müsəlman
olmağın kifayətdir”. Onlar kefi istə -
dikləri adamı öldürür,evləri dağıdır,
xaraba qoyurdular... Bolşevizm
bayrağı altında daşnaklar müsəl-
manlara qarşı hər cür vəhşiliyə yol
verirdilər.Nəinki kişilə rə hətta qadın-
lara da rəhm etmirdilər” (C.Həsənov
Ağ ləkələrin qara kölcəsi.B.1991
s.17)

Bu faktı Amerika tarixçisi S.Sünni
də(mənşəcə yarıerməni) təsdiq edir:
“Daşnaklar müsəlman məhəllələrini
talan edir,yandırır, əhalini qırırdılar.
Hətta bolşevikpərəst əhval ruhiyyəli
müsəlmanları belə ağına bozuna
baxmadan qətlə yetirirdilər”(R.Əsə-
dov.1918-ci il mart faciəsi:bu gün
üçün dərs.”Ayna” qəzeti 6 aprel
1996)

Daşnakların vəhşiliyi artıq elə
həddə çatmışdı ki,şəhərin
yəhudi,gürcü və rus əhalisi buna
dözməyərək onlardan bu özbaş-
nalığa son qoymağı tələb edirdi.
Ermənilər isə qırğına xitam vermək
istəmirdilər.Onlar bir məqsəd-
şəhərin bütün Zaqafqaziyada öz
sərvəti, nüfuzu və səxavəti ilə şöhrət
qazanmış bütün müsəlman əhalisini
qırmağı güdürdülər.

Arxiv materiallarına və şahid
ifadələrinə istinadən ədalət naminə
qeyd etməliyik ki,azərbaycanlıların
bu faciəli günlərində yəhudilər onlara
mənəvi dayaq olur və fəal yardım
göstərirdilər.Elə bir yəhudi evi yox idi
ki,orada az-çox müsəlman
gizlədilməsin. Nədənsə ermə nilər
yəhudilərə inanır və hətta onları
“özlərininki” sayırdılar. Məhz buna
görədə yəhudinin bu sözləri deməyi
kifayət idi:”Mənim evimdə azərbay-
canlı yoxdur”.Əksər hallarda
ermənilər bununla kifayətlənir və

müsəlmanlar xilas olurdular (ARD-
SPİHA,f.277,siy.2,iş 26,v.6)

Aprelin 1-də İMK artıq məsə lənin
həll edildiyini görüb yenidən ultima-
tumla çıxış edərək bildirdi ki,İMK-nın
tələblərisaat 3-ə kimi qəbul edilməsə
müharibə davam etdiriləcək.

Saat 4-də azərbaycanlı partiya
və cəmiyyətlərin nümayəndələri

A.Aşurov,Ə.M.Topçubaşov,Molla
Hacı Mir Mösün,Hacı Hüseyn
Tağıyev, Əbdül Kazımzadə danı şıq -
lar aparmaq üçün “Astori ya”
mehmanxanasına getdilər.Bir saat
sonra Caparidzenin açdığı “sülh
konfransın”da Fioletov, Dudin,
Suxartsev, Erməni Milli Şurası
tərəfdən L.Atabəyov ,Ter-Mikael yan
və İranın Bakıdakı konsulu Həbibulla
xan iştirak edirdi.İclasa rəhbərlik
edən Caparidzenin baş verənlərə
görə Musavat partiyasını ittiham
etməsinə etiraz edən Ə.Kazımzadə
bildirdi ki,törədilən faciəyə görə sovet
qoşunları və daşnaklar məsuliyyət
daşıyır. Axşam saat 9-dək uzanan
müba hisələrdən sonra ultimatum
qəbul edildi.Ultimatumda aşağıdakı
tələblər qoyulmuşdu:

1.Bakı fəhlə,əsgər və matros
deputatları Soveti hakimiyyətinin
qeyd-şərtsiz tanınması və onun
sərəncamlarına tam tabelik.

2.Əksinqilabi “Dikaya diviziya”
Bakı və onun rayonlarından çıxarılır,
yerdə qalan başqa müsəlman əsgəri
hissələri,habelə ermə ni milli qoşun
hissələri ya Bakıdan çıxarılır,ya da
tamamilə Bakı Sovetinə tabe
edilir,əhalinin bütün silahlanma işi
Bakı Sovetinin nəzarətinə keçirilir.

3.Bakı-Tiflis və Bakı-Petrovsk
dəmir yolunun açılması üçün təcili
tədbirlər görülür.(“”Byulleten KRO
q.Baku i yeqo rayonov.4 aprelya
1918)

Burada maraqlı bir faktı qeyd
etmək yerinə düşər.Vaxtiyla  Bakıda
yaşamış(1895-1919),sonralar
Berlinə mühacirət etmiş B.Baykov
1918-ci ilin mart qırğınları ilə bağlı
çap etdirdiyi xatirələrində( bolşe-
viklərin qırğını dayandırması ilə bağlı
göstərir: ”Bolşeviklərin mü səl man
əhalisinə qarşı törətdikləri cinayətlət
iki rus piyada polkuna ağır təsir etdi
Onların sayı 8 min nəfərə
çatırdı.Bolşeviklər bu polkları Bakıda
zorla saxlamışdılar. Polkun rəhbərliyi
Şaumyan başda olmaqla bolşe-
viklərdən tələb etdi ki,bu gün (aprelin
1-də-A.İ.) döyüşlər dayandırılmasa
onlar müsəlmanlar tərəfdən döyüşə
girəcəklər.Bolşeviklər bu tələbdən
sonra döyüşləri dayandırmağa
məcbur oldular” (A.İsgəndərov.
1918-ci il mart qırğınının tarixşü-
naslığı.B.1997,s.112)

Buna bənzər bir fakt FİK-in
sənədlərində də əksini tapmışdır.
Bakı şəhər sakini Kazım Əsgər oğlu
Axundov ifadəsində göstərmişdir
ki,ermənilərin dinc müsəlmanları
qətlə yetirilməsinə yalnız 36-cı
Türküstan polkunun tələbin dən və

dənizçilərin hədələrindən sonra son
qoyuldu.Matroslar tələb etmişdilər
ki,əgər ermənilər müsəlmanları
öldürməkdən əl çəkməsələr onda
onlar şəhərin ermənilər yaşayan
hissələrinə atəş
açacaqlar.”Ərdəhan” və  “Kras-
novodsk” hərbi gəmiləri şəhərin şərq
hissəsində yerləşən limana yaxın-

laşdı. Bundan sonra erməni lər atəşi
və qırğını dayandırmağa məcbur
olmuşlar. (ARDSPİHA f.277,siy.2,iş
14,v.51)

Lakin sülhün elan olunmasıda
qana bulaşmış erməni əllərini
dayandırmadı.Erməni və “sovet
hərbi dəstələri” öz alçaq qanlı
cinayətlərini davam etdirirdilər. Onlar
hətta tüstüsü ərşə qalxan
“Ismailiyyə”dəki yanğını söndür-
məyə gələn müsəlman əhalisini
yenidən atəşə tutdular.”Bakı şəhər
müsəlman əhalisi üzərində zorakılıq
işi üzrə Fövqəladə Təhqi qat Komis-
siyası sədrinin ədliyyə nazirinə
məruzəsi” adlı sənəddə göstərilir
ki,Doktor Tağıyev bolşeviklərin
hakimiyyətinin tanənmasını təsdiq
edən sənədi erməni əsgərlərinə
göstərdikdə,onlar buna əhəmiyyət
verməyərək bildirmişdi lər ki, onlar
daşnaklardır və bolşevikləri tanımır-
lar. (Fövqəladə Təhqi qat Komis-
siyası sədrinin ədliyyə nazirinə
məruzəsi-“Azərbaycan ” qəzeti 17
oktyabr 1992).Erməni əsgərləri sülh
bağlandıqdan sonra da müsəlman-
ların evlərini yandırır,önları öldürür
və əsir aparırdılar. Maraqlısı budur
ki,onlar həmdə deyirmişlər ki,
”erməni əsgərlərinin sülhlə işi yox-
dur. Onlar hərbi əməliyyatları ancaq
Daşnaksütyun partiyasının sərən-
camı ilə dayandıracaqlar”. (Yenə
orada)

A.N.Kvasnik ifadəsində göstərir
ki,”yalnız ertəsi günü, cümə axşamı
bir neçə erməni cəzalandırıldıq-
dan,yaxud necə deyərlər, hətta gül-
lələndikdən sonra rüsvayçı qanlı
eyş-işrətə xitam verildi.Sonrakı gün-
lərdə qələbəni təntənə ilə qeyd edən
erməni əhali küçəyə axışaraq,bir-
birini “müharibənin udulması” müna-
sibətiylə təbrik edir və şən-şən
gülümsünərək öpüşürdülər ”(ARD-
SPİHA f.277,siy.2,iş 26,v.6)

Beləliklə Bakıda azərbaycan-
lıların soyqırımı aprelin ikisi gecə
dayandırıldı.Üç gündən artıq davam
edən bu soyqırımında əksəriyyəti
qadın,qoca və uşaq olan 17 min
günahsız insan bolşevik-daşnak
güruhunun qurbanı oldu. (Tariximizin
faciəli səhifələri: soyqırımı. Bakı
2000,s.15-16)

Qanlı mart  faciəsinə inqilabi don
geyindirmək üçün M.Əzizbəyov
şəhərin onsuzda boş qalmış müsəl-
man hissəsinə komissar təyin edil-
di.O,müsəlman əhalisinin şəhərdən
çıxmasını və yerdəyişməsini
qadağan etsədə,bunun elə
əhəmiyyəti olmadı.(“Byulleten KRO
q.Baku i yeqo rayonov”,7 aprel

1918).Yerli dinc əhalinin qırğınından
sonra imzalanmış saziş haqqında
məlumat verən İ.Suxartsev riyakar-
casına seving içərisində elan etdi
ki,”Musavat” firqəsi darmadağın edil-
di və Türkiyənin Bakı cəbhəsi alındı”.
(“Yeni Kafkasiya”,31 mart  1924)

1918-1920-ci illərdə Ermə nistan
hökumətində baş nazir də
olmuş,daşnak liderlərdən biri olan
O.Kaçaznuni yazırdı ki,bizim köməy-
imizlə Bakıda bolşeviklər “Musavat”ı
darmadağın etdilər (1918-ci ilin
martında),biz isə bolşeviklərin və rus
elementlərinin köməyi ilə Bakını türk-
tatar hücumundan qoruya
bildik(O.Kaçaznuni.Daşnaksütyun
bolşe neçeqo delat.B.1990,s.21)

Mart soyqırımından sonra
Şaumyanın,Korqanovun və
Avakyanın əmri ilə ermənilərdən
ibarət Qafqaz “qırmızı ordusu” dey-
ilən ordu təşkil olundu və bu orduya
17 yaşından tutmuş əsla heç nəyə
yaramayan ahıl ermənilərə  kimi
bütün erməni əhali cəlb edildi. Onlar
qarət olunmuş, süngüdən keçirilmiş
əhalini yenidən müsibətlərə düçar
edərək sırf yerli əhali hesabına yeyib
içir və ayda 200 manat da məvacib
alırdılar.Şəhərdə onlar üçün ən yaxşı
müsəlman binaları tutulurdu,onlar
həmin binalarda daim sərxoşluq edir
və zurna çalıb şənlənirdilər.Təsadüfi
deyil ki,FTK sədrinin ədliyyə nazirinə
məru zəsində göstərilirdi ki, “müsəl-
manlarla ermənilər arasında sülh
bağlandıqdan sonra türklər Bakını
mühasirəyə alana qədər ermənilər
müntəzəm olaraq müsəlmanların
öldürülməsini davam etdirirdilər.
Müsəlmanları küçələrdə,şəhərdən
ətraf kəndlərə gedən yollarda tutaraq
güllələyir,meyitlərini quyulara və
dənizə atırdılar”. (Föv qəladə Təhqi -
qat Komissiyası sədri nin ədliyyə
nazirinə məruzəsi-“Azərbaycan”
qəzeti 21 oktyabr 1992)

Bakı qırğını 1918-ci il aprelin 2-
də Zaqafqaziya seymində müzakirə
olundu.Seymdə olan erməni və
gürcü nümayəndələri həmin qırğının
əsl mahiyyətini gizlətməyə çalışmış -
lar. Seymin daxili işlər naziri İ.Rami-
aşvili bildirmişdir ki,bolşeviklərin
Bakıdakı çıxışı əvvəlcədən düşünü -
lən və Bakı şəhərində hakimiyyətləri-
ni möh kəm lədərək bütün
Zaqafqaziyada hakimiyyəti ələ keçir-
mək üçün irəli sürülən planın təs-
diqidir.Lakin o Bakıda erməni-bolşe-
vik silahlı qüvvələrinin dinc azərbay-
canlılara qarşı törətdiyi qırğınlardan
bir kəlmədə danışmamışdır.İclasda
yalnız azərbaycanlı nümayəndələr
məsələni kəskin qoymuşlar.Müsəl-
man sosialist blokunun nüma -
yəndəsi A.Səfikürdski bolşevikk-
erməni qüvvələrinin qanlı əməllərinə
son qoymaq üçün Zaqafqaziya Sey-
mindən ciddi tədbirlər görülməsini
tələb etmişdi. Ö,öz çıxışında bildir -
mişdi ki,”əgər Zaqafqaziya höku məti
mövcuddursa onda biz tələb edirik
ki,bu tədbirlər qəbul olunsun”. 

(S.Sef.Göstərilən əsəri.S.145).
A.Səfikürdski Müsəlman Bloku adın-
dan hökuməti xəbərdar etmişdi
ki,əgər Seym qətiyyətli tədbir gör-
məsə onda biz özümüz onları(bolşe-
vik-daşnak ittifaqını-N.H.) məhv
edəcəyik.(A.Qalustyan İz istorii borbı
tudyaşixsya Qyandjinskoy(Yelizavet-
polskoy) qubernii
Azerbaydjana za
S o v e t s k u y u
v l a s t . B a k u
1963,s.23)

(ardı var)

1918- ci ildə birləşmiş bolşevik-daşnak silahlı qüvvələrinin
Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi Soyqırımı

Namiq 
Həsənov
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Əvvəli ötən saylarımızda
Ə L A V Ə: Həmin günün sabahı

ermənilərdən on dörd nəfər atlanıb
şəhərdən kənarda yerləşən Yarma adlı
yerə gəlir və müsəlmanların yolunu
kəsir və onların gediş-gəlişinə mane
olurlar. Müsəlmanlar əhvalatdan
xəbərdar olan kimi bir neçə igid
döyüşçü həmin yerə gələrək
ermənilərin üstünə hücum edirlər.
Ermənilər karıxıb hərəsi bir tərəfə
qaçarkən onlardan üçünü öldürüb biri-
ni isə yaraladılar. Qaçanlar Qalaya
gəlib erməniləri əhvalatdan xəbərdar
etdilər. Dərhal qımdatların rəhbərliyi
altında bir dəstə erməni Yel dəyirmanı
adlanan qayanın üstünə gəldilər.
Qayanın üstünə çıxıb durbinlə çay
tərəfdən gələn müsəlmanları
müşahidə etməyə başladılar. Axşama
bir saat qalanda gördülər ki, bir fağır
qoca müsəlman kişisi odun yüklənmiş
atla gedir. Kişi oruc olduğuna görə atın
quyruğundan tutub yavaş-yavaş
addımlayırdı. Erməni quldurları qocanı
güllə ilə vurub öldürdülər. At isə qaçıb
yüklü halda kişinin evinə gəlir. Kişinin
külfəti vəziyyəti belə gördükdə qorxuya
düşüb tanış-bilişi köməyə çağırdı.

Onlar kişini axtarsalar da, artıq gecə
düşdüyündən qaranlıqda onu tapa
bilmədilər. Səhərisi gün gedib onun
meyidini tapdılar və bu haqda divana
məlumat verdilər. Sonra isə kəfənə
tutub dəfn etdilər. Həmin kişi Səfərəlin-
in oğlu Qulu dəllək idi. Mərhumun qar-
daşı hamıya bildirdi ki, ermənilər o
biçarəni öldürəndən sonra qarnını
yırtıb, başını daşla əzib, qulağını kəsib
aparmışdılar. Vay olsun bu növ tay-
fanın əhvalına ki, Allah-təalanın
məxluquna nahaq yerə belə zülmlər
edib, dünyanı rahatsız qoyub özlərini
də zəlil ediblər. 

ERMƏNİ TAYFASINA NƏSİ-
HƏTLƏR

Əvvəla, bu tayfadan (erməni) sual
edirəm ki, bu qədər mərdüməzarlıq və
nahəq qanlar tökməkdə, mülklərin və
malların talan və tarac edilməsində və
yanıb xarabazarlığa çevrilməsində
səbəb və mətləbiniz nədən ibarətdir?

Əgər məqsədiniz padşahlıq və kral
olmaqdırsa, sizin bu təbiətinizlə və
insafsızlığınızla heyhat ağla sığan şey
deyil. Ağıllı və kamallı insanın sizin
haqqınızda düşüncəsi belədir ki, belə
səfeh hərəkətlərlə sizin tayfaya nəinki
padşahlıq, heç koxalıq və kəndxudalıq
da yaraşmır. Bu, dəfələrlə mötəbər
dəlillərlə sübut olunmuşdur.

Birincisi budur ki, Allah-təala zalıma
iqtidar və ixtiyar verməz. Əgər pişiyə
qanad versəydi, quşların toxumunu yer
üzündən kəsərdi. Hərgah dəvəyə və
filə qanad versəydi, tamam damlar
dağılardı.

İkincisi, özünüzə məlumdur ki, bun-
dan əvvəl erməni tayfası çox idi. İlan
kimi çölü yumşaq, içi zəhri-həlahil
olduğundan, basdığını kəsdiyindən,
mürüvvətsizlikdə həddini keçdiyindən
və başqa xalqlara rəhm etmədiyindən,
o qədər belə insafsızlıq və zülmkar-
lıqlarla məşğul olduqlarından hansı
millətin əlinə düşürdülərsə, əməl-
lərinizə görə onlara layiqli cəza
verirdilər.

Ə L A V Ə: Bir mötəbər ziyalı mənə

danışdı ki, Almaniyanın dövlət xadimi
və alimi mənə dedi ki, ermənilər ki, bu

cür yol tutub, çox tezliklə dünyanın
üzündən yox olub, onlardan bir əsər-
əlamət qalmayacaqdır. Siz (ermənilər)
Allah-təalaya dua edin ki, sizlərə rəhm-
li və insaflı ürək, xoş niyyət, fitnə-
fəsadlardan uzaq, gözəl əməllər qis-
mət edərək, xasiyyətinizi dəyişdirsin və
pis əməllərdən çəkindirsin. Bəlkə, bu
zaman insanlığa layiq sifətlər əldə edə-
siz. Yoxsa siz bu vəhşi təbiət və qəd-
darlıqla, beş-altı şahı banklara topla-
maqla, fəqir-füqəranı aldadıb zorla
onlardan beş-üç şahı qopardıb cibinizi
doldurmaqla, bığınızı burub başınıza
papaq qoymaqla və çiyninizə yapıncı
salmaqla padşah olmaq mümkün deyil.
Nahaq qanlar töküb namərdliklə
qəflətən insan məxluqunu öldürüb,
burun-qulağını kəsib, başına nal çal-
maqla və başqa növ vəhşiliklə böyük
olmaq mümkün deyildir. Belə qəddar
və vəhşi adamlar nəinki böyük olmaz,
əksinə, o həmişə zəlil və bütün
məxluqatın ayaqaltısı olar. Siz xalqınız
içərisində əkdiyiniz qəddarlıq toxumu-
nun tezliklə barını görəcəksiniz.
Bununla siz başqaları üçün qazdığınız
quyuya, yəqin edin ki, özünüz
düşəcəksiniz.

Bir ağacın ki, meyvəsi zülm ola,
Bir gün onun gövdəsinə balta

çalacaqlar.
T Ə M S İ L: Bir dəvəyə sahibi

həmişə duz yükləyib gətirib şəhərdə
satarmış. Dəvə duz yükü daşımaqdan
çox zəifləyirmiş. Bir gün bir tülkü ona
deyir ki, əgər yükünün yüngül olmağını
istəyirsənsə, sudan gedəndə bir
bəhanə ilə çayın içində yat. Gör onda
necə olacaqdır. Sabahısı gün dəvənin
sahibi yenə ona duz yükləyib şəhərə
tərəf yola düşdü. Çaydan keçəndə
dəvə bəhanə ilə suyun içində yatdı.
Duza su dəydiyindən şəhərə gedənə
kimi yarı oldu. Yəni, su ilə əriyib yerə
töküldü. Sahibi bunu görcək sabahısı
gün dəvəyə keçə və yun yüklədi. Dəvə
öz hiyləsindən şadlanırdı. Elə ki,
gəldilər çayın kənarına, oradan
keçərkən dəvə yenə suda yatdı. Keçə

və yun islandıqdan sonra ağırlaşdı.
Keçə və yunun ağırlığı on batman
idisə, su dəydikdən sonra iyirmi bat-
man oldu. Dəvə yükü apara
bilmədiyindən yıxıldı. Sahibi dəvəni o
qədər vurdu ki, dəvə axırda öldü.

Qərəz, ermənilərin belə nahaq qan-
lara bais olmaları, qəddarlığa və
mürüvvətsizliyə yol vermələri axırda
onların özlərini məhv edəcəkdir. Məgər
bunların içərisində idraklı, gələcəyi
görən və allahdan qorxanları yox-
mudur ki, uzaqgörənlik edib bu fitnə-
fəsadlara bais olan və özlərinin
xeyrindən ötrü aləmi xəsarətə düçar
edənlərə öyüd-nəsihət verib onları
düzgün yola qaytaralar. Bircə bunlar-
dan sual edən yoxdur ki, ay ermənilər,
vilayətdə alış-verişlə məşğul
olduğunuz, zavod və karxanalar işlət-
diyiniz, pul və malınız əlinizdə, çox-
unuz milyonçu olduğunuz halda və bir
kimsənin sizə gözünün üstündə qaşın
var demədiyi bir vaxtda Qafqaz vilayət-
inə saldığınız bu fitnə-fəsadlar nə
üçündür?

Padşah və böyüklər yanında hör-
mətiniz olduğu, sözünüz eşidildiyi və
xadimələrlə birlikdə gözəl-gözəl

imarətləriniz olduğu və fəhlələr
qabağınızda səf- səf durduğu halda,
bu nə tüğyan idi ki, bu vilayətə
saldınız? Bir para cibkəsənlərin sözü
ilə özünüzü və əhli-əyallarınızı min
dürlü bərabər dünya edərək əli qoy-
nunda zar və giryan qoyub, özünüzlə
bərabər dünya əhlini də tamam nara-
hat edib, dərdü qəm dəryasına qərq
eləmisiniz.

Ayrı-ayrı şəhərlərdə və kəndlərdə
ermənilərin bais olduğu fitnə-fəsadlar
nəticəsində nahaq qanlar tökülmüş,
hesabsız dərəcədə mallar talan və
qarət edilmiş, hesabsız sayda
imarətlər, dükanlar, karxanalar
yandırılaraq viran edilmiş, minlərlə
kişilər və övrət-uşaqlar öldürülmüş və
yandırılmışdır. Bununla da onlar
(ermənilər) hesabsız sayda övrətlərin
dul və sahibsiz, uşaqların isə yetim,
kimsəsiz qalmasına səbəb olmuşdular.

Qu quşu tükündən tikilən
mütəkkələrə baş qoyub söykənməyə
naz edənlər, şal və tirmə yorğan-
döşəklərdə yatmaq istəməyən şəxslər
indi bir köhnə paltonun içində üryan və

zaru giryan qalıb. Övrət-uşaqlar, tanın-
mış adamlar yuvası dağılmış, evləri və
imarətləri tar-mar edilərək
yandırıldığından tərki-vətən olub,
külfətli və külfətsiz başqa vilayətlərə
getməyə məcbur olmuş və onlardan bir
çoxu səfil həyat keçirməyə məcbur
olmuşdur.

Mən bilmirəm fitnə-fəsad törədib
xalqı qırğına verən bu erməni qul-
durları o dünyada sorğu-sual zamanı
adil Allaha nə cavab verəcəklər.

Bu qədər zülm, sitəmkarlıq, insafsı-
zlıq və özbaşınalıqla bu əyalətdə
bayrağınızı qaldırmaq istəyirsiniz.
Lakin ona nail olmayacaqsınız. Bəli, o
padşahlıq bayrağı ucalarsa, əvvəl
onun altına başı-gözü mismarlanmış,
burnu-qulağı kəsilmiş, başları daş və
çəkiclə əzilmiş, bədənləri zülm odu ilə
odlandırılmış şəxslərin övladları gəlib
sizdən sorğu—sual edəcəkdir. Bunu
yəqin bilin ki, bu zülmlərin əvəzi çox
tezliklə onu törədənlərdən çıxılacaq.
Allah-təala da bu zülmləri törədənlərə
rəhm etməyəcəkdir. Əlbəttə, bu zülm-
ləri edən quldurlardan tezliklə bu
dünyada qisas alınacaq və axirətdə də
onun cəzasını çəkəcəklər.

İBRƏTAMİZ ƏHVALAT
Bir gün mən (M. M. Nəvvab)

bazardan keçərkən gördüm ki, xalq
yığışıb nəyəsə tamaşa edirlər. Yaxın-
laşıb baxanda gördüm ki, Əbdül adlı bir
kişi tələ ilə üç-dörd siçan tutub, yanına
da bir şüşə neft qoyub, siçanların
üstünə neft tökərək bir—bir yandırıb
buraxırdı. Siçan od tutan kimi bərk
qaçmağa başlayır və o daha da
alovlanırdı. Bir az o yan-bu yana
qaçdıqdan sonra yıxılıb yanırdı. Mən
bunu görəndə əsəbiləşib o kişiyə
dedim ki, ay kişi, bu nə insafsız işdir ki,
sən tutursan? Allahın məxluquna zülm
edərək od vurub yandırırsan. Belə iş
etmə ki, Allah- təalaya xoş gəlməz. Və
bu zülmlərin cəzasını tezliklə verər.
Siçanları yandıran kişi mənə dedi ki,
onlar mənim torbamı deşib zərər
vurublar. Mən də gərək əvəzində bun-
ları yandıram. Bundan sonra mən
Əbdül kişidən ayrılıb evimə getdim.

Bu əhvalatdan bir neçə gün
keçdikdən sonra siçanları yandıran
Əbdül kişi bir şəxsə barıt satdığı
zaman manqaldan bir qığılcım barıt
torbasına düşür. Bir batmana qədər
barıta od düşən kimi gurultu ilə böyük
partlayış olub, dükandakı bütün mal-
ların hamısını havaya sovurur. Bu part-
layışdan Əbdülün özü də od tutaraq
siçanlar qaça-qaça yandığı kimi, o da
qaça-qaça yanıb həlak oldu. Onunla
bərabər, iki nəfər də yanmışdı. Lakin
onları ölümdən xilas etmək mümkün
oldu. Əbdül kişinin həm özü öldü, həm
də dükanı ilə bütün malları yanıb məhv
oldu.

Qərəz, bu nəsihətamiz sözlərdən
məqsəd odur ki, bəlkə, erməni tay-
fasının bir-iki nəfərinin qəlbinə insaf
nuru yol tapa, şeytan əməllərinə qulluq
edən kəslərə nəsihət verib, onları tut-
duqları qeyri-bəşəri əməllərdən
çəkindirə. Bəlkə, bundan sonra
gördükləri bu əməllərin peşmançılığını
çəkməyələr.

Ardı var
Tahir Süleyman

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman davasında kürd xalqının rolu
Mir Möhsün Nəvvab



D Î P L O M A T¹ 14 (258)6 14 - 20 Aprel, Nîsan, sal 2014

Serxweşiya şehîdan
Wekî kû tê

zanîn, li Kurdîstan
ê serx weşiyek
hebe ji nas û
dostan bigre heta
bi dil nexwaza jî
diçin wê serxweşî
ye her sê rojê ewil
cî di cîya de
namîne. Heta bi
mehekê jî didome,
serxweşî  (meezî).

_Serxweşiya li
nisêbînê mêr û jin
ji hev cuda bûn,
jinê ku dehatin
wur yek ji yekê xemgîntir  bû,

Hustûxwar  û belengaz, şara reş li
serê wan bû hinek jê bi deq bûn, gelek
diyar bûn jinê Kurd bûn,  berî kû rûnên li
ser lingan zikê wan dihejîya di nava xwe
da dikelîyan kî rûdiniştinbedênê wan hêj
jî dihejîyan  êdi hêsir ê çavan kêm bûn,
wekakû zûwa bûbûn  bela kû xem û kûlê
wan pir bûn,  bedenên wan digîrîya dihe-
jîyan , di rûyê wan de xêz û xetê kûr  xwe
dabû nişandan,  cuwan an jî   pîrejin  ferq
ne dikir , heman jî şerbeta  şehadetê
vexwaribûn  bedelê giran dabûn , ê kû
wundayî ,  kûştî,  girtî,  penaberî, ji her
cûrî hebûn , ev jinê kû dehatin gelek
diyar bûn bê çarîya wan , peyva wan
sohbeta wan li ser şehid û girtîyan bû, ji
heman malbatê wê heremê   kesî  bê kûl
û êş  tune bû.

Ev serxweşî jî  cuwanekî  di zindanê
de koça dawî kiri bû.piştî bist û du sala di
girtîgehêde mabû berî kû derkeve canê
xwe dabû. Can dişewitî can digirîya
sedema vî şehîdî. Hinekan  ji wan des-
malek qermiçî pê bevla xwe paqij dikirin,
carna jî bi binê dava kirasê xwe paqij
dikirin hêsrê çavên xwe û bêvla  xwe,
keçikekê anî desmalê amade belav kirin
herkesekî destê xwe dirêj dikir radihişt
çend kaxezan dikirin berîka xwe ,

Jan û êşa wan çawa di rûyê wande
xêz  û xetê xemgînîyê kûr bi  cî bûye . cil
û bergêwan de jî diyar bû feqir û
belangazin, kêm jin ser û cilê wan rast bû
, li çavê hevdû dinerîn ,  carna bê
dengîyek ji dengê mewtê,  mirin ê  diket
holê carna jî hemû bi hevre   bi yek dengî
digrîyan,  pîrejinekê yasinek biçûçik ji
berîka elegê xwe derxist bi dengekî  ler-
zokî dest bi yasînê kir, dixwend carê
tiliya xwe dibir ber devê xwe şil dikir  û
rupêlê yasîna xwe diquliband,  yasîn
xilas bû bi hevre fatîheyek ji mirîyê xwer
xwendin.

Pîrêjinê bi  jixwerazîbûneke   mezin
xatir xwest û rabû ser xwe gava kû rabû
got negrîn negrîn ew şehîdin di ber xaka
pîroz de canê xwe fida kirine, ji wan re
tenê dua bikin , min sê şehîd dane
temenê min bi vî awayî derbas bûye,em
çi bikin xwedê heqê me nehêlê.

Belê nehê le heta kengî heta kengî
ev êş , ev jan   naqede , êdî dayik û
xwuşk  taqet di bedenê wan de nemaye
, westîyane xemgînî ,feqirî ,  belengazî,
bi serde jî êşa mezin  êşa şehîdan.

Nêzîkî  êvarê    tev bihevre rabûn  kû
herin ser gora  ( tirba) dan dû hev  yek bi
yek li pêlavê xwe geriyan li linge xwe
dinerin gelo jihevin pêlav  bi şaşitî li xwe
nekirine qedere niv seatê heta kû solê
xwe rast kirin .domandin bi dûhevde
gihiştin ser gora dengek hat lirand  yek
din jî yek din jî  lirandin, ev jî cureke
çalakîyê bû tiştek ji destê wan ne dihat
dest bi girî kirin der dor tije mezelê şehî-
dan bû nedihat hejmartin gelekbûn, ew
jinê kû zanî bûn liser şehîdan bistrên
distran,  destê xwe bi zer gorêde dihe-
jand ,  rastî agir bi bedena meriv diket li
hemberî  vê dimenê,  dil dixwest kû
hêsirê çavan  paqijke û bejê êdî hewe
hew kesek di riya azadîyêde şehît dibe.
Lê ne rast bû teva jî zanî bû kû hêj ewê
gelek şehîd bi ser wan de were mixabin.. 

Bê fehmî, nezanetî,  kevneşo pî û bê
cesaretî cîvaka ji pêşketinan dûr dixe, dagirk-
erî û îxanetêra rê û şansê dide.  Dîroka
mirovahîyêda ev zindî û zelal xuya dibe, dîrok
tê beravojî kirin. , lê her pirsê dibersîvîne.
Dujmin, dagirker tu wext ji xastekên xwe ên
qirêj dest bernade. Rengekî dujmin heye—
înkar û îxanet. Xastekek dagirker heye--- het-
imandin û dagir kirin. 

Serhildana me a maf û azadîyêye. Bi
serkeftina kurdava dunyak aza, wekhev, bi
edalet û durust yê ava bibe. Qedera mirovan
û gelanda jîyanek  nû û paqij yê dest pêbive
(berpêşbe). Zor û zordarî, koletî, dagirkerî ji
holê yê rabe. Ez van rêza bê şik bi bawer rêz
dikim, dinivîsim. Lewra dîrok kurda baş nas-
dike û gellek cara edaleta kurda, hêza kurda,
vîna kurda dîtiye û hertim qadê giranda kur-
dara rê daye yê  vê carê jî derfet û rê bide. Li
ber yekbûna kurda dunya derew û sextekar
ro biro acîz û zeîf dibe. Rêk û pêkbûna
cîvakada , dîroka gelanda kurd roleke balkêş
leyistine, qedera dîrokê çareser kirine. 

DASTANA me ya YEKBÛNÊ  DÎROKA
HEMDEMÎDA  xurt û zindî dibe. 

Evîndarîya me a berbi azayê lerzê, leqê û
tirsê dixe nava  barbar û dizê dîrokê, raperî-
na me dugehere rênîşa jîyanê, berxwedan û
serhildana me şaş dike cîhana dagirkeran.
Cîhana dagirkerîyêda edeb, tore, exlaq têk
çûyîye, vemirandîye. Em dibêjin  Bila bijî
azaya mirovan. , wekhevî, aştî, edalet,
rastîya dîrokê û biratîya gelan. Bi vê fehm ,
helwest û zêhnîyata pîrozva em bi moralin, bi
hêzin, qewatin. Vê oxirêda, vê rêyêda xweda
yê mezin ê dilovan jî bi meraye. Dem û
pêşeroj jî ya meye. Ku em dastana yekbûnê
berdewamkin ev cîhan jî yê bibe ya me.
Lewra jîyana bi tore ji me dest pêdike, edeb û
exlaq jî ji destpêkêda mejû û gîyana medaye. 

Ber dîroka mirovahîyê em hertim bi wîc-
dan û serbilind bûne. Lê sextekarîya, durîtîya
û îxaneta bîyanîyan em paşda avîtine. Kurd
hawqasî mirovperest û durust bûne, hawqasî
dilpaqij û saf bûne, hawqasî bawerîya xwe
mirovanra anîne ku dost, xêrxwez û neyarê
xwe ji hevdu dernexistine, yenî ji mirovan
îxanetî cavra nekirine hertim bawerîya xwe li
bendê xweda anîne. Lê HERTIM jî têkûz
îxaneta bîyanîyanra rû bi rû mane, dîsa jî
bawerîya xwe li sondê wan ê derew û qirêj
anîne dawîyêda hatine rewşek , jîyanek xirab
asê bûne, nirxên xwe pîroz der dane. Ji bo ku
ji vê rewşa xirab a bindest û şepirzeyî azabin,
ser pîya bisenin destbi dastana yekbûnê û
raperîna azadîyê kirine, bi dastana rizgarîyê
dimeşin Ev yekbûnê ese yê jîyan û rewşa
me, rênîşa dîrokê, cîhanê, helwesta mirovan
a felsefî û cîvakî  yê bugehire. Emê bi yek-
bûnê nexastîyên xwe mecbûrkin ku careke
din ji mera, resena mera rûmet û qedir
daynin, ji bo kirinên xwe qirêj, gemar, ên ji

mirovatîyê der dest berdin.  Ji me, ji gelê kurd
lêborînê bixwazin, li ber netewa kurd bitewin.
Emê îsbat bikin ku rastî jî em şêr û piling û
mêrxasê dîrokêne, torîvanê qehremanîya
bûne. Emê îsbat bikin ku îro gellek netew ji
bo jîyan û hebûna xwe hewcedarê kurdane.
Emê cîhanêra nîşandin em kîne. Dîrokêda
dest xetê me, îmza me heye tu hêz nikare vê
rastîyê înkar bike an jî xewle bike. Bi yekbûnê
resana me, dîroka me, cîhana me, xastekên
me zelal dibin û jîyana me, nirxên me tên
parastin,  dema me tê. Emê carek din
îsbatkin  ku rastî jî kurd lehengê dîrokîne. 

Çiqas cesareta me heve emê serpîyabin,
gel û mirovên bi cesaret serdikevin.
CESARET û YEKBÛN wesîla û temînata
(xumalkirina)  altindarîyêye. 

HEWARA YEKBÛNÊ
Dema hemdemîda a nûjenda kurd ji bo

pêşerojek  ronî û bi rûmet hewceyî yekbûna
netewîne. Kurd pêwîste vê astêda bi zêh-
nîyyeta xwe va jî yekbin. Dema me a qere-
balixda di nava kurdada gelek rêxistin û sazî,
partî hatine damezirandin. Rewşa ku  îro em
têdane ji bo gel  ê kurd dest nade ku her kî
radibe ji xwera partîkî an jî rêxistinek ava
bike, li ser navê gel biaxife dewa serwêrîyê
bike. Xwedê zane pirê wan kêra, kîjan
dewletêra, çira xizmetê dikin û bi diravê kêva
girêdayne. Vê gavê ji gel ra partîk , yekbûnek
saxlem û rêberek netewî lazime. Ev derfet
çêbûye, pêk anîn pêwîste, 

RISARÊ ROJHILATÊ
Kurd dikarin yekbin, lewra mecbûrin,  yek

jî ji bo azadîyê yekbûn zerûrete. Kurd hem-
berî kujerê xwe jî hawqasî bi rehm û bi însaf
bûne ku hertim ew baxişandine, kuzeşt kirine.
Ev jî xwe nîşandinek pir pîroze, û dijware.
Kurda pêştir dîroka mirovahîyêda tu gelî
weha xwe nîşan nedane. Belê dîrok îsbat
dike ku kurd hawqasî bi ruhê xweva, bi fehmê
xweva saf û paqije, heya wê pêvajoyê
mirovhese ku dikare  oxirmê lape giranda,
rewşa lape dijwarda ne ku tenê dujmin û nex-
astîyê xwe wisa jî dikare kujerê gel ê xwe jî
biborîne û ji gune û kirinên wî ê ne însanî der-
bazbe. Kurd xwedanê hest û nirxên
mirovahîyêye tewrebilide. Ku kurda xarak-
têrîze dikî xuya dibe ku kurd xwedanê tay-
betmendîyên tewrebilind û balkêşin. Analoga
gel ê kurd tunene. Kurd bi taybet bi urf û
edetê xwe va tên cuda kirin.  Kurd mirovne bê
şik xêrxwez, bi rehm, bi wîcdan, bi însaf, bi
sebr, saf,  paqij , bawermend, xwedênas,
comerd, dilsoz, mêrxas , mirovhes û
xwedanê soz û kirinên xwenin, ku  destbi
karekî kirin naxapînin. Badilheha nehatîye
gotin *KURD RISARÊ ROJHILATÊNE*
(nîvsar karê ermenîya ê navdar Xaçatûr
Abovyan weha gotîye ) . Belê kurd ne ku tenê
mêrxas, şervanê edaletê usa jî maqûlê
mirovahîyê û dîrokê bûne, kurda gelek nirx û

tiştên pîroz giranbuha balkêş dane dîroka
mirovahîyê. Dunya kevnarda hatine hesi-
bandin  şawa maqûlê jîyanê, bangdêrê
edaletê, dost, xêrxwezê mirovan, evîndarê
rastîyê, şervanê azayê, altindarê cengan,
rêberê gelan, artêşan, hîmdarê aştî û
biratîyê,. wekhevîyê. Lê îro dunya me
semtekî dinda dimeşe. Li ser vira, derewa û
xapandinê biryar kirtîye. Mafê milyonan ên
cîvakî, gerdûnî, însanî, huqûqî eşkela bê
edilyane, bi hovî tê pêpez kirin. Yên bê edeb,
bê exlaq ji xwe razî û pere hes, kujerên
mirovan dunya me îdare dikin. QEDERA GEL
û mirovan çaranûsa dunyayê ketîye dest
desthilatdarên bê edeb û bê wîcdan. Dun-
yake wehada akadêmîk MARR derbarê kur-
dada badilhewa  negotîye * Kurd zir ewledên
dîrokêne * . 

Mixabin qedera dunyayê îxtîyara dizadaye
. Ji bo van diz û kujerên mirovan ne rastî, ne
edalet, ne biratî, ne sîyanet ne jî wekhevî
nemaye, bûne qenîmê mirovan, pere malê
dunyayê ji bo wan ji her tiştî hêjatir û ferztire. Li
ser xwîna mirovan milyarda didin hevdu. Dun-
yake wehada binelîyên  dunyayê ên maqûl û
bi sîyanet –Kurd rabûne ne tenê ji bo azadîya
xwe, ji bo rizgarbûna welatê xwe hember
koledarên nirxên mirovahîyê berxwedan  û
serhildaneke xurt û demdirêj didomînin usa jî ji
bo cîhanek azad û paqij, wekhev raperîneke
pîrozda bi biryarin, hember derewkar, tawan-
barên dunya me, hember kujer, qatîlên
mirovan, hember barbar û talankarê dîrok û
cîhanê bi ezm û îsrar rawestîyane. Dijî
dêmokiratîya derew, sexte, êrîşkar bi bawer
rawestîyane. Kurd bi hest û armanc, bi
daxwaz û xaraktêrê xweva dunya meye îrora
a desthilatdarva wekhev (ûyxûn) nayê. Lewma
jî bi demên dirêj hewl dane ku navbera kurda-
da yekbûn pêşda neyê. Ku kurd hemberî
neheqîya, durîtîya dunyayê yekbûna xwe ava
bikin yê bê şik vê serhildanêda ser kevin û yê
dawîyê li dunya derewe sextekar bînin, yê
dunyak wekhev, azad û rihet ava bikin. Lewma
jî manyak û barbarên dîrokê çiqasî ji dest wan
tê dijî kurda bi tedbîr dimeşin. Lê dastana me
yekbûnê tê nîvsarê, rastîya me tê zelal û xuya
kirinê, ber vê zelalbûnê ev dunya qelp rizyay û
têk çûy tê xanê. 

Dastana yekbûnê bingeha azaya netewa
meye. Azaya Kurdistanê wesîla fetilandina
mirovahîyêye a ji rêber û sîyasetmedarên
desthilatdar ên durî, virek, sextekar,
tamahkar û tima û qatîlên cîvakan. 

DUMAYÎK  HEYE

XEZAL
Welatê me dagir buye,
Belav bune xanî xezal.
Li dilê me agir buye,
Mirovî poşmanî xezal.

Em ji Kurdîstan dur mane,
Bê welatî ne jîyane.
Bi hezaran canfedane,
Bajarî,zozanî xezal.

Bi dilekî birîndarî,
Bo Kurdîstana çarparî,
Kurd şer dike hezar carî,
Heya roja ronî xezal.

Tu Bêrîvan,tu Zîlan e,
Tu Bêrîtan,tu Şîlan e,
Tu Nêwroz e,tu dîlan e,
Te roja nû anî xezal.

Kurd şer dike ji bo welat,
Çi şev, çi roj herdem xebat.
Li Rojava,li Rojhilat,
Geş bi erd û banî xezal.

Tu zazakî,tu goranî,
Tu kelhorî,tu loranî.
Tu welatî-Kurdîstanî,
Kurmancî,soranî xezal.

Kurdîstana min delalî,
Zêdetir pênc hezar salî,
Sed hezaran li çar alî,
Bo welat can danî xezal.

Ez eşîrek Kurdîstanî,
Nav-nîşana min Şêylanî.
Welatê me merg û kanî,
Lê bextê me n’anî xezal.

20.04.2013

Erê.. Wek ku min bi
we re soz daye, bi
helkeftina 116 saliya roja
rojnamegeriya Kurdî ku di
22ê insane deye, ez ê
her roj ji bo we roj-
nameyekê an kovareke
kudî, ku di nav me kurdên
Binxetê de hatine
weşandin, raxînim ber
çavan. Îro dora roj-
nameya Newroz e.

Di baweriya min de ev

rojname NEWROZ
yekemîn rojnameya kurdî
ye ku ji rex rêxistineke
kurdên Sûriyê ve bi
zimanê kurdî û rêkûpêk
hatiye weşandin.

Rojnameya Newroz:
Rojnameya Newroz;

Ji weşanên Partiya Yekîtî
ya Demokrat a Kurdî li
Sûriyê- Yekîtî (Elwihde)
ye, Rojnameyeke xurû bi
Kurdî ye, siyasî û civakî

ye. Hejmara pêşîn
(1), ji vê rojnameyê
di Gulana 1995an
de derketiye, hej-
mara dawîn (104)
di nîsana 2012an
de derketiye.

Li ser berga
hejmara wê wiha
hatiye nivêsandin:
Xebat ji bo; Zordarî
ji ser gelê me yê
Kurd li Sûriyê rabe.
Azadiya demokrat
û rêzgirtina mafê

mirovan. Mafên gelê
Kurd yên netewî di çarçe-
wa yekîtiya welêt de.

Qamişlo, 13.04.2014

EM  HEVDURA XWEDÎ DERKEVIN (4)
BÊWAR

BARÎ
TEYFÛRÎ

Zinet Dinçer

Dünyamalı
Məmmədov

dunyamali.m
@gmail.com

Rojnameya Newroz

Konê Reş, 
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Serokê hikûmeta Herêma
Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî
wek serokê desteya danûstandi-
na PDKê bo pêkanîna hikûmetê
ligel şanda danûstandina Tev -
gera Goran û YNKê civiya.
Nêçîrvan Barzanî ragihand ku bi
wan ne xweş e ku pêkanîna
hikûmetê bi vî awayî be, lê
dixwaze ev derengketin deren-
cama vê yekê be ku yekrêziyek
di navbera aliyan de dirust bibe
û hikûmeta yekrêzî ya niştimanî
pêk bê. Piştî vê civînê Nêçîrvan
Barzanî bersiva çend pirsên
Tora Medyayî ya Rûdawê dan.

Rûdaw: Piştî civîna we ligel
Tevgera Goran hûn gihiştin çi
encamê?

Nêçîrvan Barzanî: Yekem car
civîna me ligel Goran bû. Piştre
me civîn ligel YNKê kir. Bêgu-
man pirsa sereke pirsa hikûmetê
ye. Yekem tiştê ku eşkere ye,
ewe ku ev hikûmet gellekî
dereng ket. Bi rastî diviyabû zûtir
pêkbihata. Lê bi nêrîna me, bi
taybetî ya PDKê, bi me xweş e
ku encama derengketina vê
kabîneyê ew be ku em karibin
hikûmetekê pêk bînin ku em
hemû alî hevgirtî bin û bi hevre
hikûmetê pêkbînin. Her di vê
çarçoveyê de jî ligel biraderên
Goran û piştre ligel biraderên
YNKê em civiyan. Niha em bêjin
em gihiştine awayê dawî û pey-
manê, na, heta niha em negihiş-
tine formeke dawî. Em ligel
biraderên Yekgirtû û ligel Kome-
leya Îslamî jî dicivin. Piştî wê
bêguman li ber çavê me zelaltir
dibe ji bo pêkanîna kabîneya
heştem. Nêrîna serkirdayetiya
PDKê ewe ku divê hewl bê
dayîn ku ev hikûmet di zûtirîn
demê de pêk bê.

We ligel Goran behsa
wezareta pêşmergeyan kir, ev
bo Goran çareser bû?

Erê me ligel Goran behsa
wezareta pêşmerge kir. Me
behsa wezaretên din jî kiriye. Li
gor me wek PDKê, ti hêla me ya
sor derbarê wezaretan de nine, ji
çi aliyekî ji aliyan re be, çi YNK,
çi Goran û çi aliyên din.

Tevgera Goran dibêje eger
pêşmergeyên hêza 70yî ya
YNKê û 80yî ya PDKê ne ligel
bin, ew wezaretê wernagire.
Bersiva we çi ye?

Yekkirina herdu hêzên 70 û
80yî yek ji erkên sereke yên wî
kesî ye ku dibe wezîrê
pêşmergeyan. Vêce ev wezîr ji
çi alî be, divê yekem karê wî ew
be ku hêzên 70yî û 80yî bike yek
û bibin hêza pêşmergeyên Kur-
distanê. Divê ev karê yekem ê
wî wezîrî be ku dibe wezîrê
pêşmergeyan.

Baweriya PDK bi tevgera
Goran heye?

Nizanim mebesta te bi baw-
eriyê çi ye. Ev siyaset e û em
herdu alî bi siyasetkirinê mijûl in.
Tiştê ji me re girîng ewe ku me
hemû hewl dane û em di vê
demê de gellekî pişûdirêj jî bûn,
da ku Goran û aliyên din di
hikûmeta Herêma Kurdistanê de
beşdar bin. Di nêrîna min de ev
pişûdirêjiya PDKê ligel hemû
aliyan divê wiha bê wergirtin ku bi
rastî ji hestkirina bi ber pirsyariyê
û ji wê ye ku PDK baweriya wê bi
wê heye û baweriya wê bi aliyên
din jî heye, ku divê bi hevre
dirêjiyê bidin vê proseyê, vêce ev
alî çi YNK, çi Tevgera Goran, çi
Yekgirtûya Îslamî, çi Komeleya
Îslamî û aliyên din jî bin.

Hûn ligel YNKê gihiştin ti
biryarê, ku di hikûmetê de
beşdar bin?

Ew bijardeyên li ber me bûn
me diyar kirin û me doz kir ku bi
zûtirîn demê de bersivê bidin.
Em çaverêya wê yekê dikin ku

YNK di van du rojan de bersiva
me bide.

Eger bersiva wan ew be ku
yan wezareta hundirû yan
wezareta pêşmergeyan divê ji
bo YNKê be, eger na ew di

hikûmetê de başdar nabin.
Hingê bersiva we çi ye?

Bi ti awayî em pêkanîna
hikûmetê dereng naxin û nêrîna
me ewe ku hikûmet dereng
nekeve û tiştê ji me re girîng ewe
ku hemû alî hest bi wê yekê
bikin ku di proseyê de ne. Bila
nekeve bala aliyekî û hest jî
neke ku di vê meseleyê de xesirî
ye. Li cem me ya girîng ev e.
Helbet em hemû hewlên xwe
didin, da ku hemû alî di
hikûmetê de beşdar bin û ew
hestê wan hebe ku di vê pros-
eyê de serketî ne. Êdî di
encamê de divê çi wezaretê
wergirin, ew dimîne li ser wan
danûstandinên ku niha dikin.

Çend rojên din hikûmet
pêk tê?

Em hêvîdar in di zûtirîn demê
de ev hikûmet pêk bê. Lê
nikarim bêjim di filan rojê de, yan
di vê demê de pêk tê. Lê hêvîdar
im em karibin di zûtirîn demê de

hikûmetê pêk bînin. Cenabê
serokê Herêma Kurdistanê ciddî
ye di vê yekê de ku divê hemû
hewl bên dan, da ku hikûmet zû
pêk bê.

Di vê demê de Amerîka û

Îranê hewl dan ku bi roleke
navbeynkariyê di navbera
Hewlêr û Bexdayê de rabin, da
ku pirsa budceyê çareser
bibe. Ev hewl gihiştine kû
derê?

Di destpêkirina pirsa bud-
ceyê de, ji bo ku em niyazpakiya
hikûmeta Herêma Kurdistanê
nîşanî hemû aliyan bikin, me doz
kir ku em amade ne rojane 100
hezar bermîl petrol bêyî merc
bidin Iraqê, di rêya Somo re
bifiroşe. Li kêleka vê jî em hewl
bidin demeke dirêj bidin danûs-
tandinê ligel Bexdayê, da ku em
bigihijin encamekê li ser tevaya
proseya hinardina petrolê. Em
amade bûn ku 01.04.2014ê vê
petrolê bişînin derve, lê borî
şikestin. Mixabin li gellek dever-
an karên teroristî bûn û borî
şikestin. Niha em ligel Bexdayê
mijûlên dîtina rêyekê ne ku em
karibin vî 100 hezar bermîlî, ku
me soz daye wek niyazpakiya

hikûmeta Herêma Kuridstanê
bidin xuyanê, em bişînin. Lê tiştê
girîng heta niha budceya Herê-
ma Kurdistanê ji Bexdayê
nehatiye şandin û me pêşî jî got
û em dubare jî dikin, pirsa karta
budceyê û birrîna qûtê xelkê,
mûçeyê xelkê bi nêrîna me
karekî gellekî ne li cih e, ku ji
aliyê Bexdayê ve dibe û em
hêvîdar in Bexda di vê yekê de
têbigihije ku ev bi ti awayî ne
guncawî qebûlkirinê ye ji aliyên
hikûmeta Herêma Kurdistanê ve
û eger em dixwazin Iraqeke yek-
bûyî, Iraqeke xweşguzer ji bo
hemû xelkên Iraqê hebe, nabe
karta budceyê wek guşarekê li
ser hikûmeta Herêma Kurdis-
tanê bikarbîne.

Zanyariya me heye ku di
van çend rojan de hûn li
Tirkiyê bûn. Ev serdan ji bo çi
bû û encama wê çi bû?

Na. Zanyariya we ne rast e.
Hêj neçûme.

Di dema kampanyaya hilbi-
jartina Kurdistanê de we ragi-
hand ku eger petrola Kurdis-
tanê bê firotin, beşek ji dahatê
yekser digihije welatiyan. Niha
jî hûn li ser vê sozê ne?

Heta niha em li ser vê soza
xwe ne. Lê heta niha bi kirdarî
me nikarîbû bigihijin vê qonaxê.
Pirsa petrolê ne ewqasî hêsan e.
Pişûdirêjiyê dixwaze û bêhnfire-
hiyê dixwaze. Lê em bi pêşerojê
geşbîn in û bi serketina vê
siyaseta ku me li hikûmeta Herê-
ma Kurdistanê daye ber xwe.
Bêguman eger proseya firotina
petrolê destpêkir, siyaseta me
her wan diruşman divê û wan
sozan divê, ku berê me dane
xelkên Kurdistanê û em dibin
pabendên sozên xwe.

Wate, eger petrol hat
firotin, beşek ji dahata wê ji bo
bêrîka xelkê ye?

Erê, ji bo bêrîka welatiyên
Herêma Kurdistanê ye.

Hewlêr (Rûdaw)

Nivîskar û Civaknas Ismail Beşikci ku
zêdetirê jiyana xwe ji ber xebat û
lêkolînên li ser kêşeya Kurd li girtîx-
aneyên Tirkiyê de li ser bir, hevpeyvîneke
taybetî li gel tora medyayî BBC ya beşa
Tirkî kiriye û têda kêşeya Kurd, bi kêşeya
ax û kêşeya dewletê da zanîn. Nivîskar û
Civaknas Ismail Beşikci ku zêdetirê
jiyana xwe ji ber xebat û lêkolînên li ser
kêşeya Kurd li girtîxaneyên Tirkiyê de li
ser bir, hevpeyvîneke taybetî li gel tora
medyayî BBC ya beşa Tirkî kiriye û têda
kêşeya Kurd, bi kêşeya ax û kêşeya
dewletê da zanîn. Îro li Yekîtiya Ewrupa
de ku 27 endamên wê hene, welatên
wekî Luksemburg, Malta, Qibris nifusa
wan dewletan nêzîkî nîv mîlyone. Dema
mirov temaşa Rojhilata Navîn dike nifusa
Kurdan ji 40 Milyonan zêdetire, lê belê
çima statuyeke Kurdan tûneye? Li Kon-
seya Ewrupa jî ku 47 endamên wê hene,
welatên wekî San Marino, Monaco,
Liechtenstein, Andorra çar dewletên
cûda ne lê statuyeke Kurdan tûneye. Lê
belê dema ku teror tê gotin navê Kurdan
derbas dibe. Nîzama navdew letî nîza-
meke dijî Kurdane. Li Londonê herî dawî
sala 2012 an de Olimpiyat hatin çêkirin.
Ew Kurdên ku xwedî wê nifusa zêde li
nava malbata nav dewletiya cîhanê de
bêpare. Avustralya, Zelanda Nû û li
navbera wan de dewletên bi navê Tavalu,
Vanuatu heye. Nifusa yekî 10.000 û ya
yê din jî 15.000 e. Her wiha ev dewlet
endamê Neteweyên Yekgirtî ne. Her
wiha Beşikci dide zanîn ku heta roja îro jî

nîzama navdewletî dijî neteweya Kurde.
Her wiha Beşikci li ser pirsa roj-

namevan ya ku (Gelo hun siyaseta
Amerika ya li Rojhilata Navîn jî dijî Kur-
dan dibînin?) Beşikci wiha bersîvê da:

Amerika li sala 2003 an de xwe tevlî
Iraqê kir, di encama wê tevlîbûnê rejîma
Saddam Husên rûxa. Li Başûrê Kurdis-
tanê pêşiya Kurdan vebû. Kurdan li
Başûrê Kurdistanê Hikûmeta Herêma
Kurdistanê damezrandin. Eve statuyeke.
Ez bawerim ev yek dê bandorê li ser
Bakûr, Rojava û Rojhilat jî bike. Di
tevlîbûna Amerika ya sala 2003 an de li
Iraqê valahiyek pêkhat. Kurd ji vê
valahiyê sûd wergirtin û li Başûr Kurdan
Hikûmeta Herêma Kurdistanê
damezrandin.

Desthilata Erbilê ne desthilateke
dewleteke neteweyiye. Beşikci di der-
barê serxwebûna Başûrê Kurdistanê de
dibêje:

Ewder ne tevahiya Başûrê Kurdistanê
ye, hê jî hinek ax hene ku pêwîste veg-
erin ser Kurdistanê. Kurd xwe bi xwe
rêvedibin. Artêşa wan û parlementoya
wan heye, dibistanên wan û zanîngehên
wan heye. Lê helbet serxwebûn jî ji wan
gelek girînge. Beşikci rexne li ser projeya
xweseriya demokratika BDP girt û got:

Ji bo çareseriya kêşeya Kurd pêwîste
statuyeke Kurdan hebe, Kurd bi xwe
bibin xwediyê biryara paşaroja xwe, hel-
bet divê Kurd di zimanê dayikê de perw-
erdehiya xwe bikin. Gelo projeya xwe-
seriya demokratika BDP van daxwazan
bi cîh tîne? Beşikcî dibêje: Nexêr. Eger
nekaribe bibe dewleteke neteweyî, herî
kêm divê çareseriyeke federasyonî
pêkbê û Beşikci dibêje: Nexêr, daxwazên
wan bi cîh nayne. Divê federasyon
pêkbê. Divê sînor bêne eşkerekirin ku
wan mafê rêvebirina xwe jî hebe. Helbet
divê sînor hebe.

Federasyon li gor raya min gelek
girînge. Federasyon bûyereke sînorê ye.
Em dibêjin divê Kurd xwediyê mafê rêve-
birina xwe bin. Ka li kuye? Divê sînorek li
wir hebe. Li nav sînoreke diyarkirî de divê
xwe bi xwe rêvebibin. Herî kêm divê fed-
erasyonek hebe û eve jî gelek girînge.

Herî kêm divê daxwaza federasyonek
bikin. Em bibêjin ku li Rojava Kurd heye,
li Kurdistanê eger federasyonek çêbibe,
mafê Kurdên ku li Rojava ne wê çi bibe,
mirov dikare daxwaza mafên wan bike.
Eger federasyon çênebe li Rojava jî
mafên Kurdan nikarin biparêzin û eve jî
zehmete.

Her wiha Beşikci rexne li ser hewldan
û têkoşîna Kurdan ya bi navê
Demokratikkirina Tirkiye dike û dibêje:

Tu wekî Kurdekî divê tu daxwaza
mafên xwe bikî. Kurd divê li vê Herêmê
de bibin xwediyê mafê xwe bi xwe rêve-
birinê. Eger tu bi xwe bikaribî xwe bi xwe
birêvebibî, wê demê mumkune ku Tirkiyê
jî bibe welateke demokratik. Lê wekî Kur-
dekî divê tu nebêjî ez çawa dikarim
Tirkiye bikim welatekî demokratik nekevî
nava van hewldanan û têkoşînê biki.

Bila em tamaşa tevgerên riz-
garîxwaziyên neteweyiyên cîhanê bikin.
Wekî mînak Erebên Filistînî dibêjin divê
em dewleta Israiliyan demokratik bikin?
Li salên 60 an de li Vietnamiyên ku dijî
Amerikayê şer dikirin, tu carî Viet-
namiyan digotin divê em Amerikayê
demokratik bikin? Li têkoşîna Cezairê de,
tu carî Cezairiyan gotin divê em dewleta
Fransa demokratik bikin? Bi tenê mijulî
rizgarkirina dewleta xwe bûn.

Şîroveya HDP: Ez HDP bi nirx û hêja
nabînim.

Petrol ji bo bêrîka welatiyên Kurdistanê ye

İsmail Beşikci: Divê Kurd neteweperwer bin
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A m e r î k a  l i  h e m b e r  
Kurdistanê paşde vekişiya

Hejmarek ji Parlementerên Amerîka doh înê
pêşniyarekî pêşkêş kiriye ku navê Partiya
Demokrata Kurdistanê û Yekîtiya Nîştimaniya
Kurdistanê ji lîsta rêxistinên terorîstiyên Amerîka
derbixe û pêşniyar ji aliyê Hikûmeta Barack
Obama ve tê piştgirî kirin. Hejmarek ji Par-
lementerên Amerîka doh înê pêşniyarekî pêşkêş

kiriye ku navê Par-
tiya Demokrata Kur-
distanê û Yekîtiya
Nîştimaniya Kurdis-
tanê ji lîsta rêx-
istinên terorîstiyên
Amerîka derbixe û
pêşniyar ji aliyê
Hikûmeta Barack
Obama ve tê piştgirî
kirin.

Jhon Mc Cain û Robert Menîndîz Endamên
Encûmena Pîrên(Kongres) Amerîka bi niyazin
sînorek ji bo wan biryarên ku dema wan li ser
çûye deynin ku li sala 2001 an de hatibûn derx-
istin. Mc Cain li vî derbarî de got: Dema ewe
hatiye ku li muamelekirina li gel Partiya
Demokrata Kurdistanê û Yekîtiya Nîştimaniya
Kurdistanê rawestîn ku qaşo ew bi navê terorîst
hatibûn ragihandin, ji ber ku ew biryar li gel hel-
westa hevpeymanên me yên Kurdan li hev
nagire ku ew hêza aramiyêne li navçeyê da û
çendîn sale piştgiriya Amerîka dikin.

Wekî tê zanîn Mesûd Barzanî Serokê Herê-
ma Kurdistanê ji ber wê sedemê serdana xwe
ya li gel Barack Obama Serokê Amerika li Koşka
Spî betal kiribû û gotibû heta Amerîka wê şaşiya
xwe rast neke ez serdana Amerikayê nakim.

PYD di nav çewtiyeke mezin de ye
Ger PYD bi mantiqa ku hemû hêzên xeynî

xwe tasfiya bike wê hikmê li baûrê rojavayê Kur-
distanê bike tevdi-
gere, di nav
çewtiyeke mezin de
ye. Ew bingeha
PYDê ya dîplo-
matîk, aborî, leşkerî
û siyasî tuneye ku
bi tena serê xwe
hikmî baûrê roja -
vayê Kurdistanê
bike. Sedema herî

mezin a bi dezenformasyonan êrişkirina wan a
rêvebiriya baûrê Kurdistanê ew e ku hêzên
statukoperest ên herêmê destkeftiyên netewî
yên Kurdan hezim nakin û PYD jî polîtîkayên
xwe di bin tesîra wan hêzan de bi rê ve dibe.

Ger di paşerojê de ev kampanyaya xerab kir-
inê ku li ser medyayê li baûrê Kurdistanê dibe
ber bi pevûnên leşkerî ve biguhere, berpirsyarên
wî ew kesane ku li hember PYD û polîtîkayên wî
yên şaş li çepika dixin an bê deng dimînin.

Di demeke ku li herêmê ew qas rûdan ê
dibin, Kurdên xwedî wicdan, hekaretên kesên ku
di bin tesîra propagandaya qirêj a medyaya
PYD dimeîne dimînin û ji xwe re dibêjin em
rewşenbîr in, muhalîf in ku li Serok Barzanî dikin
wê tu carî ji bîr nekin. Di nav demê de em bûn
şahid, kesên ku di wextê xwe de hekaretan li
Serokê Nemir Mele Mistefa Barzanî dikirin, dûre
çawa wî bi pesindayinê derdixistin ezmana.

Em îro careke din dibin govanên wê rewê ku
peyva “Dîrok ji ducareyan pêk tê” careke din rast
derdikeve. Ew kesên ku Serok Barzanî bi
tohmetên neheq rexne dikin, divê tiştekî i bîr
nekin. Dibe ku hun di bin bandora hin kesan
mabin lê di şexsê Serok Barzanî de tiştê ku hun
êriş dikin û biûk dixin;  di eslê xwe de
destkeftiyên netewî yên Kurdan e û hun bi vê
helwesta xwe herî zêde desthilatdarê ku Kurdis-
tanê dagir kirine dilşad dikin. Ez li vê derê
dixwazim ji we re bibîrxistinek girîng bikim, ji
kerema xwe re gotinên min nşe bigirin.

Ger hun difikirin ku ewê PYD bi tena serê
xwe hukmê li baûrê rojavayê Kurdistanê bike,
hun di nav çewtiyeke mezin de ne. Ji ber ku ev
tişt wê tu carî Ê NEBE. Li baûrê rojavayê Kur-
distanê partiyên cuda jî hene û bingeha wan a
civakî hene. Wek ku kesên baûrê rojavayê Kur-
distanê nas dikin jî dizanin, şikleke rêvebiriyê ku
vê bingehê temsîl neke ne mimkun e ku hebûna
xwe bidomîne.  Serhat Mêrdînî

Hewlêr (Rûdaw)- Serokê Herêma
Kurdistanê Mesûd Barzanî diyar kir ku
dewleta kurdî ya serbixwe di rê de ye û
ragihandina serxwebûnê mafekî siruştî
yê Kurdan e.

Barzanî di hevpeyvînekê ligel tele-
vizyona Skynews a erebî de behsa
avakirina dewleta kurdî ya serbixwe kir
û got “Kes nikare rê li me bigire ji bo ku
em serxwebûna xwe ragihînin ji ber ev
mafekî me yê siruştî ye”.

Lê Barzanî diyar kir ku ew dixwazin
hemû tişt di rêya diyalogê re pêk were.

Serokê Herêma Kurdistanê herwiha

got “Em naxwazin ligel ti aliyekî têkevin
şerên xwînî, lê pirsa serxwebûnê
mafekî gelê Kurd e û nabe wek tome-

tekê mamele bi vê pirsê re bê kirin”.
Derbarê rewşa niha ya Iraqê de,

Barzanî bal kişand ku êdî çend
parêzgeh ji bin kontrola dewleta Iraqê
derketine û hikûmeta navendî jî desthi-
lata wê li ser piraniya navçeyên Iraqê
nemaye. Li ser guhertinên ku niha li
navçeyê çêdibin, serokê Herêma Kur-
distanê got “Ev guhertin ji encama
rastkirina hin rêkeftinên navdewletî û
herêmî ne û herwiha ji bo ku ew
şaşîtiyên mezin ên di Sykes Picot de
nemînin ku di diyarkirina sînorê wela-
tan û herêman hatine kirin.

AVESTA KURD - Jêde -
reke taybet ya nêzîkî PKK ji
malpera AVESTA re ragi-
hand ku hefteya derbasbûyî,
nûnerê taybet yê PKK Heme
Emîn Pêncwînî, bi serdanete
taybet û nehênî, li Hewlêrê
çûye serdana serokwezîr
Nêçîrvan Bar zanî. Bi riya
şander û nav bênkarê xwe
Pêncwînî, PKK nameyeke di
derbarê Ro javayê Kurdis-
tanê de ji serokwezîr Nêçîr-
van Bar zanî re şandiye.

Di wê nameya xwe de
PKK ji Barzanî helwest û
nêrîna xwe di derbarê
Rojavayê Kurdistanê de
aniye ziman û ji herêma Kur-
distanê xwestiye ku bi
şêweyekî adîlane nêzîkî

rojavayê Kurdistanê bibin û
alîgiriya aliyekî li dijî aliyekî
din nebin. Nêçîrvan Barzanî
jî, helwesta xwe ji şander û
navbênkarê PKK re dubare
kiriye û gotiye gelê Kurd li
rojavayê Kurdistanê çi bir-
yarê bistîne ew piştgiriyê
dikin û ew midaxeleyî nava
kar û barê wan nakin, lê ew
qebûl nakin ku aliyek bi hêza
xwe ya leşkerî xwe li ser
rojavayê Kurdistanê ferz
bike û weke ku rojavayê Kur-
distanê milkê wê be
tevbigere, mebest ji wê hêzê
PYD ye, ku PKK ew li
rojavayê Kurdistanê di sala
2003 de ava kir.

Di hevdîtinê de ku nêzîkî
90 deqeyan dirêj kir, gotiye

ku piştgiriya wê yekê dikin ku
Kurd li rojavayê Kurdistanê
mafê xwe yê netewî bi

destxînin û ji bo vê yekê jî
Kurdên rojava bi şêweyekî
hevbeş çi biryarê bidin ew
weke hikûmeta herêma Kur-
distanê ligel wan mafan in û
piştgiriyê jî dikin.

Nêçîrvan Barzanî her

wiha diyar kiriye ku ew
dixwazin li rojavayê Kurdis-
tanê hemû partî û rêxistinên
Kurdî bi hev re herêma xwe
îdare bikin, neku tenê aliyek

bi hêza xwe ya leşkerî li
aliyên din yên siyasî zorê.

Navbênkarê PKK, mesa-
ja Nêçîrvan Barzanî rakiriye
û berê xwe daye Qendîlê ji
bo ku bigihîne rayedarên
PKK.

AVESTA KURD -
Hevserokê (PYD) Salih Mus-
lim, kolandina xendeqê li ser
sînorê di navbera Başûr û
Rojavayê Kurdistanê de
xiste stûyê PDK. Di hev -
peyvînekê de ligel ajansa
DIHA, got ku ew  kolandina
xendekan qebûl nakin û
kesên ku şaştiyan bike gel
wan efû nake û divê rêz ji
gelê Kurd û Kurdistanê re
were girtin. Muslim, got ew
tu maneyê nade êrîşên PDK
(Partiya Demokrata Kurdis-
tanê li dijî gelê Kurd li rojava
û ji PDK xwest ku piştgiriya
gelê Kurd bike li rojavayê
Kurdistanê.

Mislim bang li gelê
başûrê Kurdistanê kir ku li
dijî kiryarên PDK derkevin û
li hember kolandina xen-
dekan bêdeng nemînin.

Salih Muslim li ser avabû-
na Partiya Demokrata Kur-
distanê-Sûriye (PDK-S) di -
yar kir ku ew partî pir bi zorê
hatiye avakirin û bi weşandi-
na dolaran hatiye avakirin.
Tiştek di bin vê yekê de

heye, ev jî nêzîkatiyekî şaş
e. Em dixwazin gelê me bi

hev re û bi yekitiyekî xurt li
hemberî neyarên xwe
rawestin, neku bi dolaran û
fermanan bibin yek. Yekîtiya
ku heta niha çêbûyî, tiştên
wiha di nav de tine ne. Lê ev
ji gel dûr ketine û ne di xema
gel de ne. Gelê Rojava dîro-
ka xwe ji nû ve dinivîsîne û
ew jî ji vê yekê dûr in.
Dixwazin keda gel bidizin an
jî dixwazin xwedî li tiştekê
derbikevin ku neyê wan be."
Muslim bang li PDK-S'ê kir û
wiha got: "Pêşniyara min ji
wan re ew e ku ligel gelê
xwe yek bin û xwe nêzîkî gel
bikin. Mirov bi helwesta wan
nagihe ti cihekê. Ango bi

pere, dolar û çekên xwe fer-
manên xwe li ser gel ferz
bike. Li Rojava sîstemek tê
avakirin û me dixwest ew jî
parçeyek ji wê sîstemê bin.
Di nava wê sîstemê de partî
û azadî jî heye. Yasayên
kantonan tên avakirin, her
kes dikare bi ciwanî nêrînên
xwe bîne ziman. Pêşiya wan
jî nehatiye girtin û em hêvî-
dar in ew jî para xwe ji de -
mok rasiya li Rojava heye
bigirin." 

Hevserokê PYD'ê bal
kişand ser armanca serdana
wan a Herêma Kurdistanê û
got: "Başûrê Kurdistanê
welatê me ye. Em ji bo hinek
hevdîtinan hatin û me ser-
dana xebatkarên xwe yên li
vir jî kir. Karê me li çi cihekî
welatê me hebe, emê biçin."

Derbarê hevdîtinên ligel
Yekîtiya Nîştîmaniya Kurdis-
tanê (YNK) yên li Silêmaniyê
jî Salih Mûslim ev agahdarî
dan: "Hevdîtinên me yên
ligel YNK'ê dostanî bûn. Me

li ser rewşa ku gelê me di
nav re derbas dibe, nêrînên
xwe bi hev re parve kirin. Em
bi her awayî jî piştgiriyê
dixwazin. Di qada
navneteweyî de ezmûnên
YNK'ê hene û ji yên PYD'ê
zêdetir in. Ji bo em bikarin
sûdê ji ezmûnên wan jî wer-
girin. Nêrînên wan jî di vê
çarçoveyê de bûn."

Li ser pirsa 'Di wan
hevdîtinan de YNK'ê ti hel-
westek li ser kolandina xend-
eqan nîşan neda?'
hevserokê PYD'ê wiha got:
"Me li ser vê mijarê neaxivî.
Lê helwestên YNK, Tevgera
Goran û PÇDK'ê li dijî vê
yekê ne. Ez di wê baweriyê
de me hinek çalakiyan bi hev
re organize dikin." Hev -
serokê PYD'ê Salih Mûslim li
ser pirsa 'Ti hevdîtinên we
ligel PDK an jî hikûmeta
Herêma Kurdistanê çên-
abin?' wiha got: "Ti hevdît-
inên me çênebûne. Di
bernameya me de tine ye
em hevdîtinek wiha çêkin."
Rûdaw - DIHA

Barzanî: Kes nikare rê li ber ragihandina dewleta kurdî bigire

Li herêma Kobanê saziya Zimanê
Kurdî (SZK) di nava 2 salan de 18 hezar
û 800 kes di perwerdeyên zimanê kurdî
re derbas kirin. Her wiha 22 navendên
fêrkirina ziman hatin vekirin û li 340
dibistanên fermî dersên kurdî hatin
dayîn. Li herêma xweser a Kobanê
xebatên zimanê kurdî demek dirêj e
têne meşandin, lê xebatên ku berê ji ber
pêkutiyên rejîmê bi veşartî dihatin
meşandin, bi şoreşa 19’ê Tîrmehê ya
sala 2012’an re, êdî bi awayekî fermî
hatin domandin.

Saziya zimanê Kurdî (SZK) jî di sala
2012’an de, xebatên xwe di çarçoveya

sîstema sazîbûnê û hîn bi rêkûpêktir
domandin. Di çarçoveya xebatên ku ev
2 salin dom dikin de hem navenda
SZK’ê ya Kantona Kobanê, hem jî 8
şaxên saziyê hatin vekirin. Her wiha li
herêmên rojhilat, rojava û başûrê Kan-
tonê 14 navendên fêrkirina ziman hatin
vekirin. Li van navendan jî dersên
zimanê kurdî yên asta yekem, duyem û
sêyemîn hatin dayîn.

Ji bilî vekirina navendên fêrkirina
kurdî, li 340 dibistanên fermî jî, dersên
zimanê kurdî hatin dayîn. Li van dibis-
tanan jî, mamosteyên dildar û yên ku ji
perwerdeyên ziman bawername girtine,

dersên kurdî dan.
Di nava vê demê de li tevahiya

herêmê bi giştî 18 hezar û 800 şagirt di

perwerdeyên zimanê kurdî re hatin der-
baskirin. Ji van hezar û 800 di 3 mehên
sala 2014’an de hatine perwerdekirin. 

PUKmedia/ANHA

Kobanê: 18800 xwendekar perwerdeya zimanê Kurdî dîtin

“Em qebûl nakin hêzek bi tenê Rojava hukum bike“

"Gelê Kurd wê PDK efû neke"
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“Emê çarenûsa xwe ne bi
dizî lê eşkere ragihînin“

AVESTA KURD / Serokwezîrê Herêma Kur-
distanê Nêçîrvan Barzanî, diyar kir ku her gava

ku kurd gihîşt wê baweriyê ku çarenûsa xwe
diyar bike vê yekê vi dizî nake dê bi eşkere bike
û got ku êdî wê çaxê Bexda dibe cînarê me.
Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî di hevpeynekê
de digel televîzyona erebî ya bi navê Asya, li ser
pêwendiyên navbera Hewlêr û Bexdayê her
wiha nakokiyên navbera her du aliyan daxuyanî
da. Nêçîrvan Barzanî, rexne li gotinên
serokwezîrê Iraqê Nûrî Malikî yên derbarê veki-
rina tola rojnamevanê iraqî  Mihemed Bidêwî
gotibû, kir û got, mixabin Malikî ku serokwezîrê
Iraqê ye peyva “xwîn li hember xwînê” bikar tîne
û wiha axivî: “Em naxwazin Iraq nû wiha be, em
dixwazin qanûn li ser hemû tiştekî re be.”
Serokwezîr Barzanî destnîşan kir ku ev gotinên
Malikî zêdetir mîna serokeşîran e heta
serokwezîrê Iraqê çimkî gotinên wî dibin sede-
ma aloztirbûna rewşa welêt.

Yawer: Ti şandeke wezareta
pêşmerge neçûye Misrê

Hewlêr (Rûdaw)- Sekreterê giştî yê
wezareta pêşmerge ya Herêma Kurdistanê
ew nûçe red kirin ku dibêjin şandeke wezare-
ta pêşmerge ser-
dana Misrê kiriye.
Berî niha hat ragi-
handin ku şandeke
leşkerî ya Herêma
Kurdistanê bi ser-
pereştiya yek ji be -
şên girîng ên we za -
reta pêşmerge ji
Hew lêrê çûye paytexta Misrê Qahîre. Li gor
nûçeyeke rojnameya Îtîhad a îmaratî, biryar e
ew şand ligel berpirsên mezin ên wezareta
bergiriyê ya Misrê bicive. Bi gotina wê roj-
nameyê, serdana şanda wezareta pêşmerge
ji bo wê yekê ye ku sûd û fêde ji karîn û
şarezayîya leşkerî ya Misrê werbigire. Der-
barê vê nûçeyê de, sekreterê giştî yê wezare-
ta pêşmerge ya Herêma Kurdistanê Cebar
Yawer ji Tora Medyayî ya Rûdawê red kir ku
ti şandeke wezareta pêşmerge serdana
Qahîre kiribe. Yawer herwiha got “Ti fer-
maneke fermî ji wezareta pêşmerge de -
rneketiye ji bo ku şandeke leşkerî biçe Misrê”.

Te r m î n a l a  G e ş t i y a r i y a  
H e w l ê r ê  h a t e  v e k i r i n

Bi awayeke serdemiyane û bi otobusên
modelên nû Termînala Geştiyariya Nav dew -

letiya Hewlêrê hate vekirin. Nadir Rostî Peyv-
darê Desteya Geştûguzariya Herêma Kurdis-
tanê ragihandiye ku ev termînala veguhesti-
na giştî ya Hewlêre ku geştiyar û hemwe-
latiyên li Bakûrê Kurdistanê û Rojhilatê Kur-
distanê û welatên Îran û Tirkiye û welatên din
vediguhezîne Kurdistanê, her wiha bi bereva-
jî ve jî karên xwe dike. Her wiha Rostî got: Ev
cîh bi awayeke navdewletî hatiye dirustkirîn û
hemû pêdivî ji bo wê hatiye dabînkirin û
çendîn kompanyayên geştiyarî nivîsîngehên
xwe yên taybetî têda vekirine.

Îro çarşem 09.04.2014 li
Selahedîn birêz Mesûd
Barzanî Serokê Herêma Kur-
distanê pêşwaziya Si'ud Mela
Sekreterê nû yê Partiya
Demokrata Kurdistanê li
Suriye û Endamên Serkir-
dayetiya wê partiyê kir û li gel
wan civiya.

Di destpêka kombûnê da
Sekreterê nû yê Partiya
Demokrata Kurdistanê li
Suriye ji bo rexsandina vê
hevdîtinê spasiya Serok
Barzanî kir û bi kurtî ji
encamên kongreya yekîtiya
siyasî û dirustbûna Partiya
Demokrata Kurdistanê li
Sûriye û erk û raspardeyên
vê kongreyê xisterû û Serok
Barzanî ji serkeftina kon-
greyê agahdar kir. Her li vê
kombûnê da endamên serkir-
dayetiya PDKS bi vê helkeftê
pîrozbahiyên xwe pêşkêşî
gelê Kurd û Serok Barzanî
kirin û ji bo Serok Barzanî û
gelê Kurd soz dan li xizmeta
rêbaza Kurdayetî û berjew-

endiyên neteweyiyên gelê
xwe dabin. Sekreter û

Endamên Serkirdayetiya Par-
tiya Demokrata Kurdistanê li
Sûriye spasiya Serok Barzanî
kirin ku palpiştê xuşk û
birayên Kurd li Sûriye bûye û
palpiştiya Serok Barzanî ji bo
berev pêşvebirina doza
rewaya gelê Kurd li Sûriye bi
sedemeke bi hêz zanîn.

Li beranber da Serok
Barzanî ji bo serketina kon-
greyê û encamên kongreyê
pîrozbahiyên xwe pêşkêşî
gelê Kurd û şanda mîhvan kir

û hêvî xwest ku li erk û karên
xwe de serkeftî bin. Serok

Barzanî li gotarek de balk-
işande li ser wê yekê ku bîr û
baweriya Kurdayetiyê me li
dewra hevdû komkiriye û ji
bilî wê balkişand li ser xebata
gelê Kurd li Sûriye ku em her
çi bikin nikarin qerzê gelê
Kurd li Sûriye bidîn ji ber ku li
rojên teng da yarmetiya şoreş
û xebata tevgera riz-
garîxwaza Kurdistanê dane û
ew dilsozî û xemxuriya wan
cihê şanaziyê ye. Serok
Barzanî li dirêjahiya axaftina

xwe de daxwaz li Sekreter û
Endamên Serkirdayetiya nû
ya Partiya Demokrata Kurdis-
tanê li Sûriye kir vê serkeftinê
û encamên kongreyê
biparêzin û birayane û kurd-
perwerane li gel hevdû da bin
û erkê we yê serekî ewe bê
ku nehêlin vê derfeta li Kur-
distana Sûriye ji bo gelê Kurd
hatiye holê bi vala biçê.
Serok Barzanî amadehiya
tevahiya xwe û Herêma Kur-
distanê ji bo palpiştîkirina
Partiya Demokrata Kurdis-
tanê li Sûriye ragihand û balk-
işand li ser wê yekê ku ji bo
muamelekirina li gel rewşa
siyasiya Sûriye û Rojavayê
Kurdistanê li nav xwe da her
biryarek bidin palpiştiyê li we
dikin. Serokê Herêma Kurdis-
tanê li dawiya axaftina xwe
de paşaroja gelê Kurdistanê
bi geş û pir bi hêvî wesif kir û
wê yekê xisterû ku guhert-
inên navçeyê û cîhanê li
berjewendiya gelê Kurdis-
tanê ye û pêwîste em hemû
sûd ji van derfetan werbigrîn
ku ji bo gelê me hatiye holê.

Li ser kolandina xendeqê
li ser sînorê Rojava û Başûr,
Mistefa got, ew xendeq ji bo
astengkirina çekdarên komên
radîkal ên mîna DAIŞ, El
Nusra û El Qaîde her wiha
qaçaxçiyan tê lêdan. Deriyê
sînorî yê navbera Rojava û
Başûr ji alîkariyên mirovî re
vekirî ye û wiha axivî: “Her
çiqas nakokiyên me bi PYDê
re hebin jî lê dîsa em sînor bi
ser mirovên xwe yên li Sûriyê
de nagirin Berpirsê pê wen -
diyên derve yê Herêma Kur-
distanê Felah Mistefa ragi-
hand, di çarçoveya pêvajoya
aştiyê de divê gerîlayên
PKKê ji çiyê dakevin û got:
Eger pêwîst bike emê bibin
navbeyinkar jî.”

Tora înglîzî ya BBC bi
berpirsê pêwendiyên derve
yê Herêma Kurdistanê Felah
Mistefa re hevpeyvînek
encam da. Di hevpeyvînê de
ku Felah Mistefa wek “wezîrê
derve yê herêma Kurdistanê”
hatiye nasandin, Mistefa li ser
rewşa pêvajoya aştiyê ya li
Bakûrê Kurdistanê û Tirkiyê
daxuyaniyên girîng dan û

diyar kir ku divê gerlayên
PKKê yên li Qendîlê dakevin
û pirsa hebûna PKKê bê
çareserkirin çimkî li cihê ku
aştî hebe nabe çek hebe. 

Li gorî Mistefa, divê her
du aliyên pirsa kurd li Tirkiyê
bi sebir tevbigerin û tiştên ku
îmkana pêkanîna wan tine,
neyên xwestin û gotin, çimkî
pirsa kurd dê bi têgihîştina
rêber û rayedarên her du
aliyan bê çareserkirin. 

Derheqê navbeyinkariya
Herêma Kurdistanê di
berdana çekan ji aliyê PKKê
de jî, Mistefa got ku,
hikûmeta Tirkiyê baştir
dizane dê çi bike û heta ev
pêvajo bidome dê baştir
bizane ka çi pêwîst e û wiha
got: “Eger ji me tiştek were
xwestin û ji bo çêbûna aştiyê
di navbera birayên kurd û tirk
de çi pêwîst be em amade
ne.” Felah Mistefa destnîşan
kir ku derxistina lêborîna giştî
li Tirkiyê zerûrî ye ji ber ku
divê mirovên han derbasî nav
siyasetê bibin û divê deriyek ji

wan re bê vekirin. 
Li ser kolandina xendeqê

li ser sînorê Rojava û Başûr,
Mistefa got, ew xendeq ji bo
astengkirina çekdarên komên
radîkal ên mîna DAIŞ, El
Nusra û El Qaîde her wiha
qaçaxçiyan tê lêdan.  Deriyê
sînorî yê navbera Rojava û
Başûr ji alîkariyên mirovî re
vekirî ye û wiha axivî: “Her
çiqas nakokiyên me bi PYDê
re hebin jî lê dîsa em sînor bi
ser mirovên xwe yên li Sûriyê
de nagirin.”

Mistefa rexne li PYDê girt
û got PYDê li Rojava siyase-
ta xistiye bin kontrola xwe û
mafê axaftinê nade yên din.

”Em dixwazin hemû kurd bên
ba hev û bi hev re kar bikin.”

Berpirsê pêwendiyên
derve li ser beşên din ên Kur-
distanê jî got: Me li Kurdis-
tana Iraqê ji bo bidestxistina
armanc û hêviyên xwe, Iraqa
federal hilbijartiye û divê kur-
dên din jî bi hikûmeta
navendî ya welatên ku tê de
dijîn, li ser çareserkirina pirs-
girêkên xwe li hev bikin. 

Li ser dewleta kurdî li
Başûrê Kurdistanê jî Felah
Mistefa got: ”Hedefa me ya
dewleta kurdî her heye û di
cihê xwe de ye lê ya girîng
dem û çawaniya avakirina wê
ye lê vê gavê ev tişt ne di
rojevê de ye.”

Di bersiva vê pirsê de ku
gelo niyeta we heye bi kurdên
Sûriyê re dewletek kurdî ava
bikin?  Mistefa wiha got:
”Niyeteke me ya wisa nîne.
Ez derbarê kurdên Iraqê
diaxifim. Kurdên Sûriyê divê li
nav Sûriyê û bi hêzên
opozîsyona wî welatî re bir-
yar bidin.” (Rûdaw)

Barzanî pêşwaziya şanda PDK-S kir

Mistefa bo BBC: Divê gerîlayên PKKê ji çiyê dakevin

Siyasetmedarên Kurd ên doza
"KCK"ê ya Amedê ku di operasyona

14'ê Nîsana 2009'an de parlamenterê
DEP'ê Hatip Dicle jî di navde 92 kes
hatibûn girtin jê 48 siyasetmedarên
kurd serbest hatin berdan. 48
siyasetmedarên hatin berdan.

48 siyasetmedarên Kurd ên di
çarçoveya doza bingehîn a KCK'ê de
li Amedê dihatin darizandin, ji girtîge-
hên Tîpa E û D yên Amedê û girtîgeha

Tîpa E ya Mêrdînê hatin berdan.
Siyasetmedarên hatin berdan li pêş

girtîgehê bi coş hatin
pêşwazîkirin.

Li pêş girtîgeha girtî ya Tîpa
D ya Amedê, Hevşaredarê
Bajarê Mezin ê Mêrdînê Ahmet
Tûrk, rêveberên ÎHD, parêzer û
xizmên girtiyan jî di nav de bi
sedan kes siyasetmedarên
Kurd ên hatin berdan pêşwazî
kirin.

Girtiyên jin ên di doza binge-
hîn de hatin darizandin jî ji Girtîgehên
Tîpa E yên Amed û Mêrdînê hatin
berdan. Ji Girtîgeha Tîpa E ya Amedê
17 girtiyên jin, ji Girtîgeha Tîpa E ya
Mêrdînê jî girtiyeke jin hate berdan.

Li aliyê din Hatîp Dîcle jî di nav de
44 siyasetmedar hînê girtî ne. Rûnişti-
na Doza Bingehîn a KCK'ê wê roja
Duşemê dewam bike.

Polîburoya YNK`ê biryar da 
berdewam be di civanê de

Polîtburoya Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdis-
tanê îro 13 / 4 / 2014`e, li Silêmaniyê li barage-
ha polîtburoyê bi serpereştiya cîgirê yekem yê
sekreterê giştî yê YNK`ê Kosret Resûl Elî
civiya. Piştî civîn bi dawî bû jêdereke teybet ji
PUKmedia yê re da xuya kirin ku îro di civînê
de pirsa hilbijartinan û avakirina hikûmeta
Herêma Kurdistanê li ser hîma  pêşketinên nû
hatin gotebêj kirin û nirxandin. Her wiha civînê
biryar da ku polîtburoya YNK`ê  di civînên xwe
de berdewam be, û di heman demê de  encu-

mena serkirdeyetiyê jî derbarê heman pirsên
hilbijartinan û avakirina hikûmetê de berde-
wam di civînan de.

Tirkiyê 48 siyasetmedarên Kurd ên doza KCK serbest berdan
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Mamoste têne perwerdekirin
Akademiya Wêje û zimanan a Ferzat Kemanga dewreya

amdekariya mamosteyan ku meh û nîvek berê dabû destpêkirin bi
dawî kir. Akademiya Wêje û zimanan a Ferzat Kemanga ya Efrînê
meh û nîvek berê dewreya perwerdê ya bi navê ''Şehîd Ronahî'' ji
20 mamosteyên zimanê kurdî dabû destpêkirin. Di dewreyê de
mamoste hatin perwerdekirin. Dewere bi merasîmekê bi dawî bû.
Di merasîmê de Endamê Desteya Rêveber a TEV-DEM'ê Bedran
Çiya Kurd axivî û da zanîn ku ziman hebûna gelane û bal kişand
ser rola perwedeya zimanê mamosteyan. Di merasîmê de her
wiha Endama Rêveber a Akademiyê  Sozdar Mihemed jî axivî û
bal kişand ser rola mamosteyan di pêşxistina nifşên nû û got ku
pêwîste li ser perwerdeya mamosteyan baş bê sekinandin.

Piştî axaftinan bawername li mamosteyên ku perwerde
qedandin hate belavkirin. Çavlirêye ku dewreya din a perwerdeyê
di 19'ê nîsanê de destpê bike.
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Amerikalı senatörler John McCain ve
Robert Menendez, Wahington tarafından
halen "terörist örgütler" olarak değer-
lendirilen KDP ve YNK'nin bu listeden
çıkarılması için yasa önerisi sundular.

Amerikalı parlamenterler, Irak Cumhur-
başkanı Celal Talabani'nin YNK'si ile Feder-
al Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut
Barzani'nin KDP'sinin "terörist örgütler" lis-
tesinden çıkarılması için yasa önerisi sundu.
Bu girişim ABD Başkanı Barack Obama
tarafından da destekleniyor. Amerikalı sen-
atörler John McCain ve Robert Menendez,
Wahington tarafından halen "terörist
örgütler" olarak değerlendirilen KDP ve
YNK'nin bu listeden çıkarılması için yasa

önerisi sundular. Her iki parti Saddam

Hüseyin rejimine karşı 1990'lı yıllardaki

silahlı direnişlerinden dolayı 2001 yılında
listeye alınmışlardı. Aynı ABD yönetimi,
2003'te Saddam rejimini askeri müdahaleyle
devirmesine rağmen, KDP ve YNK halen bu
listede tutulmaya devam etti. AFP'nin haber-
ine göre John McCain, "Kürdistan
Demokratik partisi ile Kürdistan Yurtseverler
Birliği'ni terörist olaraK ele almaktan vazgeç-
menin zamanıdır" diyerek, bu sınıflandırma
"Bölgede istikrar gücü olan ve yıllardan
beridir ABD'ye yönelik metin bir sadakat
örneği gösteren Kürt dostlarımız ve ittifak-
larımıza ihanet ediyor" diye belirtti. Kürdistan
Bölgesi'nin Washington temsilciliğinin inter-

net sitesindeki bir bildiriye göre Federal
Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani,
her iki parti resmi olarak listeden çıkarılana
kadar Washington'a ziyarette bulunmayı
reddediyor. Bar zani'nin resmi olarak en son
ziyareti Nisan 2012'de Barak Obama ile
Beyaz Saray'da yaptığı görüşme olmuştu.
Şubat ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda
Irak ve İran sorumlusu Brett McGurk, Tem-
silciler Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada,
"Kürt halkı, YNK, KDP, bizim on yıllardan
beridir bölgedeki en yakın dostlarımızdır. En
kısa sürede bu listeden çıkarılması gerek-
tiğini düşünüyoruz" demişti. 

Diyarbakır Büyükşehir Bele -
diye Eş Başkanı Gültan Kışanak,
"parlamento toplantısı" diye tabir
ettiği ilk meclis toplantılarını
gerçekleştirdiklerini ve önlerindeki
politik perspektifin demokratik
özerklik olduğunu belirterek,
"Yereldeki tüm enerji kaynakların-

dan, yeraltı, yerüstü zenginlik-
lerinden, ekonomik varlıklardan,
yerelin pay alması lazım" dedi.

El Cezire'ye (Al Jazeera)
konuşan Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Eş Başkanı Gültan
Kışanak, seçimlerin ardından
yetki, sorumluluk ve görevlerini
arttıran bir çalışma içerisinde ola-
caklarını belirtti. Perşembe günü
toplanan Belediye Meclisi için
"Parlamento toplantısı" diyen
Kışanak, demokratik özerklik
çalışmalarının ilk adımının bu
toplantı olduğunu söyledi.
Kışanak, "Parlamento toplantısı ilk
adımdı. Belediye Meclisi'nin bir
parlamento niteliğinde çalış-
malarını yürütmesi ve güç -

lendirilmesi konusunda herkes
hem fikir. Bunun için gayret ede-
ceğiz. O anlamda bunu ilk adım
olarak kabul edebiliriz. Tabii
ilerleyen günlerde bunun artık
nasıl şekil alacağı, komisyonların
nasıl kurulacağı, komisyonların
nasıl çalışacağı şekillenmiş ola-
cak" dedi.

'Önümüzdeki politik per-
spektif demokratik özerklik pro-
jesidir'

KCK'nin büyükşehirlerde kan-
ton sistemine geçilebileceği
konusundaki önerilerinin hatırlatıl-
ması üzerine Kışanak, şunları
söyledi: "BDP olarak 2007'den
beri bölgesel yönetimler üzerine
kurulu demokratik özerklik projem-
iz var. Bu aslında kanton projesine
yakındır. Rojava bugün kanton
tarzı bir örgütlenme esas aldı ve
bunu duyurdu. Biz 2007'de zaten
benzer bir projeyi kamuoyuna
sunmuş ve bunun politikasını yap-
mış, siyasi iradesini ortaya koy-
muştuk. Bugün de bu doğrultuda
çalışmalarımızı yürütmenin za -
manıdır. Yeni bir isim değişikliğine
ihtiyaç varsa partinin ilgili kurulları
belirler. Bizim önümüzdeki politik
perspektif, 2007'deki genel kurul-
da kabul edilen demokratik özerk-
lik projesidir."

'Ankara'dan beklentimiz
çalışmalarımıza katkı sunması'

Kışanak, ilk etapta Ankara'dan
bekledikleri beklentilerini de "Özel-

likle merkezi hükümetin yerel
yönetimlerin, belediyemizin anadil
konusunda, anadilde eğitim ve
kamusal hizmet konusunda
yapacağı çalışmalara katkı sun-
masını ve ön açıcı olmasını
buradan ifade etmek istiyorum.
Böyle bir tutum alırlarsa biz de
elimizden gelen gayreti sarf
ederek bu işi yerelde çözeriz.
Anadilde eğitim konusunu ve
anadilin kamusal alanda kullanıl-
ması konusunu yerelde çöze-
bilmek son derece önemlidir ve bu
Kürt sorunun çözümüne son
derece önemli katkılar sağlar.
Engel olmasınlar biz fiiliyatta
yaparız" şeklinde belirtti.

'Enerji batıya yatırım bize
icra olarak geldi'

Bölgede üretilen enerjiden pay
alınması konusunda bir proje
hazırlığı olup olmadığı sorusuna
ise Kışanak, "Bunun fizibilitesini
yapıyor, dosyasını hazırlıyoruz.
Barajlar yapıldı. Sulama kısmı geri
plana bırakıldı. Asıl enerji üretimi
için çalıştırıldı ve enerji batıya
yatırım ve sanayileşme olarak gitti.
Bize de icra olarak geldi. Biz elek-
trik ürettiğimiz için suçlu hale
geldik. Bütün köyler elektrik bor-
cunu ödeyemedi diye icralık. Biz
elektriği ürettik. Batıya götürüp
sanayileşme ve kalkınma yaptılar.
Doğuya ceza olarak geri döndü.
Burada barajlar yapıp, elektriği
batıya götürüp, buraya ceza

olarak dönmesi ciddi bir sorun.
Artık doğrudan belediyeyi de
ilgilendiriyor çünkü köylerdeki
içme suyuyla ilgili bütün yapı
borçlarıyla birlikte bize devredile-
cek. Buna köklü bir çözüm bulun-
ması gerekir" yanıtını verdi.

Diyarbakır Belediyesi'nin
petrol meselesi konusunda da bir
çalışması olduğunu kaydeden

Kışanak, şunları söyledi:
"Arkadaşlar dosya hazırlığı yapıy-
orlar. Diyarbakır'da kaç petrol
kuyusu var, ne kadar üretim
yapılıyor, nereye gidiyor, geçmişte
ağır çevre faturası vardı, onun
durumunu araştırıyoruz. İçme
kuyularını kirlettiği yönünde çok
ciddi iddialar vardı. Petrol ekono-
minin ana dinamosudur ama
oraya enerji gidiyor, bize kirliliği
kalıyor. Elektrik gidiyor borç kalıy-
or, petrol gidiyor sularımız kirleniy-
or. Bunu ne Allah kabul eder, ne
kul kabul eder, ne demokrasi
kabul eder. Kaynaklarını ver ben
götüreyim, ne kadar ağır faturası
varsa kalsın, bunu kimse kabul
etmez."

'Petrolden pay istiyoruz'
Bu açıklamaları üzerine kendi-

sine yöneltilen "Bundan, 'Petrold-
en pay istiyoruz' sonucu çıkarabilir
miyiz?" sorusuna da Kışanak,
"Tabii ki kesinlikle pay istiyoruz.
Yereldeki tüm enerji kaynakların-
dan, yeraltı, yerüstü zenginlik-
lerinden, ekonomik varlıklardan,
yerelin pay alması lazım" söz-
leriyle karşılı verdi.

Diyarbakır Cezaevi'nin müze
yapılması projesi

Kışanak, kendisinin de yıllarca
tutulduğu ve insanlık dışı uygula-
malara maruz kaldığı Diyarbakır
Cezaevi'ne ilişkin planları konu -
sunda da bilgi verdi. En kısa
zamanda ilgili herkesle tartış-
malarını tüketip, Diyarbakır Cezae-
vi'nin müze olma sına yönelik pro-
jelerini hükümetin önüne koyacak-
larını paylaşan Kışanak, "Orayı
yerel yönetime, belediyeye devret-
melerini, orayı bir müzeye dönüş -
türme çalışmalarını hayata ge çir -
me konusundaki ısrarımızı ortaya
koyacağız. En kısa zamanda, bir
iki yıl içerisinde, Diyarbakır Cezae-
vi'ni müzeye dönüştüren bir çalış-
manın startını verip sonuçlarını
almış oluruz. İlgili birimlerimiz
bununla ilgili projelendirme çalış-
malarına başladılar. Ortak çalışma
yapıp, herkesin ortak projesi olarak
hükümetin önüne getireceğiz.
Hükümetin zaten yıkılma aşaması-
na gelmiş cezaevini derhal
boşaltıp belediyeye devretmesi
gerekiyor" dedi. DİHA

Yerel medyaya göre, Neçir-
van Barzanî başkanlığındaki
yeni hükümet kabinesi net -

leşmeye başladı. Federal Kür -
distan Bölgesi, Eylül ayında
yapılan parlamento seçim-
lerinden bu yana aylar geçme-
sine rağmen henüz yeni
hükümeti kuramadı. Ancak
yerel medyaya göre, Neçirvan
Barzani başkanlığındaki yeni
hükümet kabinesi netleşmeye
başladı. Federal Kürdistan Böl-
gesi'nde 21 Eylül'de yapılan
parlamento seçimlerinde Me -
sut Barzani başkanlığındaki
KDP 38 sandalye ile birinci
parti olurken, Goran 24 sanda-
lye ile ikinci güç haline geldi.
YNK ise ağır yenilgi alarak 18
sandalye elde edebilmişti.

Yaklaşık yedi ay geçme-
sine rağmen halen yeni
hükümet kurulamadı. Ancak
hükümetin 30 Nisan'daki Irak

genel seçimleri öncesi ilan
edileceğine yönelik sinyaller
var. Sık sık Bağdat ile ipleri
koparma mesajları veren
Bölge Başkanı Mesut Barzani,
2 Nisan günü yaptığı bir açıkla-
mada yeni hükümetin genel
seçimler öncesi kurulacağını
söylemişti. Geçen yedi aylık
süre içerisinde partiler arasın-
daki görüşmeler, anlaşmalar
veya anlaşmazlık konuları,
kamuoyunda şeffaf bir şekilde
tartışma konusu olmadı.

Gelinen aşamada Neçirvan
Barzani başkanlığında kurula-
cak yeni kabinenin netleşmeye
başladığı bildiriliyor. Rudaw
gazetesinin internet sitesine
göre, parlamentoda temsil
hakkı kazanan beş temel par-
tinin katılacağı bir kabine oluş-
turuldu.

BAKANLIKLAR BEŞ
PAR Tİ ARASINDA PAY-
LAŞILDI

Buna göre İçişler Bakanlığı
KDP'ye giderken, Peşmerge
Bakanlığı Goran'a, Başbakan
Yardımcılığı da YNK'ye verildi.
Ayrıca Türkmenler ile Asuri-
Keldani-Süryani topluluklara
da birer bakanlık ayrıldı.

Bakanlıkların partiler
arasında dağılımının şöyle

olduğu iddia ediliyor: 
KDP:  İçişleri Bakanlığı,

Tabii Servetler Bakanlığı, Plan-
lama Bakanlığı, Eğitim Bakan-
lığı, Belediye Bakanlığı.

Goran Hareketi: Maliye
Bakanlığı, Peşmerge Bakan-
lığı, Vakıflar Bakalığı, Ticaret
ve Sanayi Bakanlığı

YNK: Başbakan Yardım-
cılığı, Aydınlanma Bakanlığı,
İmar Bakanlığı, Yüksek Eğitim
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

Kürdistan İslami Birliği
(Yekgirtûya Îslamî ya Kurdis-
tanê): Elektrik Bakanlığı,
Sosyal İşler Bakanlığı,  Meclis
ile Bakanlar Kurulu arası ilişkil-
er Bakanlığı 

Kürdistan İslami Cemiyeti
(Komela Îslamî ya Kurdistanê):
Tarım Bakanlığı ve bir bölge
bakanlığı

Ayrıca Adalet Bakanlığı
Türkmen topluluğa, Taşı-
macılık ve Ulaştırma Bakanlığı
ise Asuri-Keldani-Süryani
topluluğa verildi.

Bununla birlikte hızlı bir
şekilde parlamentonun toplan-
ması öngörülürken, parlamen-
to baş kanının Goran
Hareketi'nden, yardımcısının
da KDP'den olacağı iddia edil-
di.(anf)

"KCK" operasyonları kapsamında 14
Nisan 2009'da gerçekleştirilen operasy-
onlar kapsamında aralarında DEP eski
Milletvekili Hatip Dicle'nin de bulunduğu
92 Kürt siyasetçinin yargılandığı "KCK
ana dava" kapsamında 48 Kürt siyasetçi
tahliye edildi. Mehmet Abbasoğlu,
Bayram Altun, Besime Konca, Celal
Yoldaş 'ın da bulunduğu 48 Kürt
siyasetçi serbest bırakıldı. Ahmet Birsin,
Ahmet Zirek, Alaattin Aktaş, Alican Önlü,
Bahri Çeken, Bayram Altun, Besime
Konca, Celal Yoldaş, Çimen Işık, Dirayet
Taşdemir, Ebru Günay, Elif Kaya, Engin
Kotay, Ercan Sezgin, Esma Güler, Fethi
Süvari, Gülcihan Şimşek, Hasan İnatçı,
Hasan Iraz, Herdem Kızılkaya, Hüseyin
Bayrak, Hüseyin Yılmaz, Kamurak Yük-
sek, Kerem Duruk, Leyla Deniz, Lütfi

Dağ, Mazlum Tekdağ, Mehmet Abba-
soğlu, Mehmet Ermiş, Mehmet Nimet

Sevim, Olcay Kanlıbaş, Pergüzar
Kaygısız, Pero Dündar, Pınar Işık,
Ramazan Dere, Senanik Öner, Salih
Akdoğan, Sebahattin Dinç, Sevi Demir,
Şinasi Tur, Şeyhmus Bayhan, Tamer
Tanrıkolu, Ünal Ahmet Çelen, Zahide
Besi, Zeynep Soğa, Zöhre Bozacı,
Muharrem Erbey, Hacire Özdemir.

Uluslararası 'Anadilde Eğitim' Sempozyumu başladı
Cegerxwîn Kültür ve Sanat Merkezi'nde bugün

başlayan sempozyum, KURD-DER tarafından
organize ediliyor. Ve Siyasal ve Sosyal Araştırma
Merkezi (SAMER) tarafından destekleniyor. Sem-
pozyumun açılış konuşmasını Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak,
KURD-DER Başkanı Mustafa Karaman ve Prof.
Dr. Mesut Yeğen yapacak. Sempozyuma Kuzey
Kürdistan ve Türkiye’den akademisyenlerin

yanısıra, Doğu Batı ve Güney Kürdistanlı akademisyenler, dil bilimciler de katılarak
diğer parçalardaki anadil tecrübelerini anlatacak. Osmanlı’dan günümüze anadilinde
eğitim’ başlıklı oturumda ise Kürt dilinin yanısıra, Ermeni ve Süryanice gibi dillerin
ayakta kalma mücadelesi anlatılacak Son oturumda ise Peru, Finlandiya, Bask ve
Katalan, Galller, İsveç’ten gelen katımcılar deneyimlerini paylaşacak.  (anf)

Obama KDP ve YNK'yi 'terör' listesinden çıkarıyor!

Kışanak: Yeraltı ve yerüstü zenginliklerden pay istiyoruz

Hewlerde yeni hükümet kabinesi netleşiyor! ‘KCK’ Ana davada 48 Kürt siyasetçiye tahliye
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Министр иностранных дел Хошияр
Зибари, встретился в среду с итальян-
ским  послом  в Ираке, Массимо Марути.
В ходе встречи, стороны обсудили дву-
сторонние отношения на политическом и
экономическом уровнях сотрудничества,

а также о завершении процедур, связан-
ных с кредитом , предоставленное пра-
вительством Италии, Ираку.  Они также
рассмотрели урегулирования финансо-
вых обязательств перед Ираком, начи-
ная с времён бывшего режима и практи-

ческих шагов по завершению их.  В рабо-
те совещания приняли участие замести-
тель   по правовым и многосторонним
вопросам, начальник отдела Европы, и
заместитель начальника Юридического
департамента. ПСКмедиа

По данным опроса, прове-
денного агентством "Bas-
News", большинство жителей
Курдистана не голосуют за
повестку дня какой-либо из
сторон. Кроме того, часто раз-
ница в повестках светских и
исламских партий Курдистана
является мизерной.

В опросе приняли участие
100 респондентов, ни один из
которых не читал предвыбор-
ную программу партии, за
которую планирует голосовать.
Основные мотивы поддержки
– это семейные связи и исто-
рия партии, а это означает, что
их голоса, вероятно, будут
основаны на неполитических
причинах. Эксперты полагают,

что это явление привело к
появлению программ с
неопределенными повестками
дня, в которых установлены
слишком высокие цели, кото-
рые не могут в конечном счете
быть выполнены.

Курдский политолог Фоад
Маджид Мисри отмечает, что в
Курдистане вообще не суще-
ствует светских партий. "Какая
светская партия может под-
нять лозунг, обещающий отде-
лить религию от государствен-
ной власти в Курдистане?",
спрашивает он. "В течение 22
лет ни одна из сторон не пыта-

лась сделать ни одного шага в
сторону светской системы.

Они защитили все законы, к
которым стремятся исламские
партии, и это показывает, что
эти партии основываются на

опыте исламских партий",
говорит Мисри.

Самир Салим, отвечающий
за выборы в партии "Ислам-
ский Союз Курдистана" (ИСК)
подчеркивает, что их програм-
ма основывается на Коране.

Член политбюро "Патрио-
тического союза Курдистана"
(ПСК), Саади Ахмед Пира,
говорит: "Наши повестки дня
создаются таким образом,
чтобы извлечь выгоду для Кур-
дистана, независимо от того,
является он светским или
исламским". Член бюро "Ком-
мунистической партии Курди-
стана", Зирак Камаль, отме-
тил, что его партия уверена,
что светская система может

обеспечить справедливость и
социальную свободу, и часто
выступает именно за светскую
систему управления.

"В Индии исламские партии
настаивают на светской систе-
ме, поскольку она держит
баланс между различными
религиями, и это одна из при-
чин, почему мы должны под-
толкнуть исламские партии
голосовать за светскую систе-
му", сказал Камаль.

Камаль также считает пре-
пятствием для демократии то,
что люди голосуют не на осно-
ве базовых ценностей и целей
партии, а скорее из-за исто-
рии, экономических выгод или
семейных связей.

Региональное правительство Кур-
дистана (КРГ) и Организация Объеди-
ненных Наций (ООН) ожидают, что
число сирийских беженцев в Курдиста-
не к концу 2014 года достигнет 250 000
человек.

Как сообщает "BasNews", делегаты
ООН и КРГ встретились в Курдистане,
чтобы обсудить вопросы, связанные с

сирийскими беженцами, и воздействи-
ем на них финансового кризиса в Кур-
дистане. 

Выступая на пресс-конференции
после встречи, заместитель главы
департамента международных отноше-
ний КРГ,  Диндар Зибари, сказал:
"Наша встреча с делегатами Организа-
ции Объединенных Наций рассматри-

вала роль учреждений ООН в Курди-
стане в плане обеспечения основных
потребностей сирийских беженцев в
регионе…".  Как уже сообщалось, в
настоящее время курдский регион
Ирака столкнулся с финансовым кризи-
сом, выз ванным блокированием курд-
ской части бюджета со стороны прави-
тельства в Багдаде.

Курдский режиссер Шахрам Мокри
из Керманшаха (Иран), получил две
награды на Фрибургском Международ-
ного кинофестивале (Fribourg Interna-
tional Film Festival - FIFF) в Швейцарии
за свой фильм "Mahi Va Gorbeh" ("Рыба
и кошка").  "Mahi Va Gorbeh", фильм о
молодежи, получил награду как "Луч-
ший фильм" фестиваля, в результате

чего число его международных наград
выросло до семи. 

Как пишет "BasNews", фильм ранее
участвовал в иранском международ-
ном кинофестивале, а также в Венеци-
анском кинофестивале, где он был
также награжден призом "Лучший
фильм". Мокри, 1977 года рождения,
является иранским курдским писате-

лем и кинорежиссером, известным на
международном уровне. Его самые
известные фильмы: 

"Electric Shock and Fly" (2000),
"Шторм Стрекоз" (2002), "Предел круга"
(2005), "Андо-С" (2007), "Ашкан, Свя-
щенное Кольцо и другие рассказы"
(2009), "Сырой, Вареный и Горелый"
(2010) и "Рыба и Кошка" (2013).

Руководство ПАО "АвтоКрАЗ" посе-
тило Региональное правительство Кур-
дистана (КРГ). Во время пребывания
делегации КрАЗа в КРГ состоялась
встреча с руководителями ряда Мини-
стерств, в том числе - с Министром
сельского хозяйства и водных ресурсов
КРГ, профессором Серваном Бабаном.
Делегацию КрАЗа сопровождал Чрез-
вычайный и Полномочный Посол
Украины в республике Ирак Анатолий
Маринец, который оказал огромную

поддержку ПАО "АвтоКрАЗ" во время
визита. Во время встречи с Министром
сельского хозяйства и водных ресурсов
КРГ обсуждались вопросы сотрудниче-
ства области сельского хозяйства. Г-н
А. Маринец отметил высокий потенци-
ал Украины в области сельского хозяй-
ства. В частности, он акцентировал
внимание руководителя министерства
на готовности и возможности КрАЗа в
полной мере обеспечить потребности
сельского хозяйства КРГ в транспорти-

ровке различных сельскохозяйствен-
ных грузов, даже в условиях скалистых

горных районов Курдистана.
Директор по продажам и маркетингу

ПАО "АвтоКрАЗ" Юрий Облог детально
ознакомил г-на Сервана Бабана с

модельным рядом выпускаемой пред-
приятием техники. Он отметил, что
КрАЗ может оперативно и качественно
изготавливать автомобили различных
модификаций и комплектаций, с допол-
нительным набором опций, учитывая
любое пожелание заказчика. В свою
очередь Министр сельского хозяйства и
водных ресурсов выразил глубокое
удовлетворение по поводу начала
сотрудничества Министерства с КрА-
Зом, что в дальнейшем будет служить
расширению диапазона сотрудниче-
ства на благо двух стран. kurdistan.ru

Италия предоставляет кредит Ираку

Исламские и светские политические партии 
Курдистана имеют одинаковую повестку дня

Во время одной из важных встреч в
Эрбиле на этой неделе иракские сунни-

ты объявили о создании нового альян-
са, целью которого является блокиро-
вание возможности третьего  срока для
шиитского премьер-министра Ирака
Нури аль-Малики после апрельских
выборов в законодательные органы
Ирака. "Альянс Карама" (Достоинство)
возглавит иракский суннитский бизнес-
мен Хамис Ханджар. Этот шаг пред-

принимается в то время, когда боль-
шое суннитское меньшинство страны
отвернулись от шиитского правитель-
ства в Багдаде, обвинив Малики в пре-
небрежении суннитами Ирака и их рай-
онами. Правительство Малики, которое
впервые столкнулось с многомесячны-
ми суннитскими протестами в провин-
ции Анбар, теперь ведет там войну с
суннитскими боевиками. "Альянс
появился на свет в результате проте-
стов в провинции Анбар против дикта-
торского правления Нури аль-Малики",
заявил Ханджар во время презентации
Альянса в минувший вторник. "Народ
Анбара не забудет арест парламента-
рия Ахмеда Альвани. Он снова будет
кандидатом в Иракский Совет предста-
вителей", добавил он. Иракские силы
безопасности ворвались домой Альва-
ни в провинции Анбар, арестовав его
по обвинению в терроризме. Суннит-
ский депутат выступал вместе с проте-

стующими в городе Рамади в течение
нескольких месяцев, осуждая Багдад
за дискриминацию иракских суннитов.

"Мы хотим представлять голоса
всех протестующих, кто недоволен вся-
кого рода угнетением, давлением, дик-
татурой и коррупцией в Багдаде", ска-
зал Ханджар в интервью "Rudaw".
Новый суннитский альянс считает, что
многонациональному Киркуку, который
входит в число  так называемых "спор-
ных регионов", на которые претендуют
арабы и курды Ирака, следует придать
особый статус, где все религиозные и
этнические группы могут сосущество-
вать спокойно. "Киркук является спор-
ной областью, и выборы в Киркуке не
должны проводиться, пока ситуация не
нормализуется", сказал Абдул Резак
Шаммари, депутат "Альянса Карама".

По словам Ханджара, новый альянс
выбрал лидеров среди протестующих,
и имеет четкую политическую програм-
му, отражающую требования демон-
странтов. Отвечая на вопрос, есть ли у
нового суннитского альянса план объ-

явить о создании суннитского региона
на подобии автономного курдского
региона на севере Ирака, Ханджар
предположил, что такая возможность
есть. "Курды и сунниты не довольны
шиитским правлением, и мы гордимся
тем, что Курдистан доказал [возмож-
ность построения] стабильности и бла-
госостояния. Почему мы не можем
использовать опыт Курдистана для
всего остального Ирака?". На вопрос о
возможном провозглашении независи-
мого курдского государства, о чем в
последнее время говорят курдские
лидеры, и Ханджар, и Шаммар заяви-
ли, что они выступают за Курдистан в
составе Ирака. "Мы хотим использо-
вать полученный опыт Курдистана в
остальной части Ирака, без отделения
Курдистана от Ирака", сказал Ханджар.

"Мы всегда хотели, чтобы Ирак
оставался со всеми нами вместе, как и
в течение тысяч лет. Мы хотим спра-
ведливого правителя, способного соз-
дать Ирак без дискриминации", сказал
Шаммари.

Иракские сунниты создали новый альянс
для борьбы против шиитской власти

Финансовый кризис в Курдистане влияет на беженцев

Курдский режиссер получил две международные награды

"АвтоКрАЗ" будет участвовать в развитии Курдистана



ÄÈÏËÎÌÀÒ
№ 14 (258) 14 - 20 апрель 2014 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

TƏSİSÇİ VƏ BAŞ REDAKTOR:
TAHİR SÜLEYMAN

ÎMTÎYAZ Û SERNIVÎSAR:
TAHÎR SİLÊMAN

УЧРЕДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

ТАХИР СУЛЕЙМАН
Tel: +994 50 352-33-18

Azərbaycan şöbəsinin müxbirləri:

Pərviz Laçınlı

Sakit Çıraqlı

Региональный корреспондент: 

Усуб Тейфур

Müəlliflərin mövqeyi ilə redaksiyanın

mövqeyi üst-üstə düşməyə bilər.

www.diplomata-kurdi.com
Ünvan: Bakı şəhəri 40, küçə 

S.Mehmandarov ev 25, mənzil 17

Navnîsan: Bakû 40, soqaq 
S.Mêhmandarov xani 25, mal-17

Адрес: Баку 40, улица С.Мехмандаров
дом 25, кв.-17

Qəzet “Diplomat” qəzetinin bilgisayar
mərkəzində yığılıb səhifələnib və

“Mətbuat” mətbəəsində çap olunmuşdur.
e-mail: hewler@mail.ru

Şəhadətnamə: NFŞ 005004966

BUSB-un Sabunçu rayon filialı

VÖEN 1800061582
H/h 438010000

Sifariş: 1500

“Diplomat” qəzetinin idarə heyəti və Tahir Süleyman, Nəriman Əy -
yub, şəhid Ə.Əsgərov adına Ağbulaq kənd tam orta məktəbin kol lek -
ti vi Əli müəllimə atası

Surxay Məmmədəli oğlu Həsənovun 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun ailəsinə və yaxınları-
na dərin hüzn lə başsağlığı verir və Allahdan səbr diləyirlər. 

Allah rəhmət eləsin!

Выступая в годовщину падения иракского баасистского
режима, премьер-министр Курдистана, Нечирван Барзани,
заявил, что иракские стороны должны вернуться к согласован-
ным во время прошлых дискус-
сий точкам для новой попытки
решения текущих проблем
страны.  Как заявил курдский
премьер, курдские политиче-
ские партии в течение 50 лет
предпринимали попытки при-
нести демократию в Ирак. С 9
апреля 2003 года, когда была
низвергнута статуя Саддама,
власти и люди Курдистана
стремились изменить политическую систему в Ираке путем
подготовки новой конституции и новых законов. "Иракская кон-
ституция является основой для сосуществования иракского
народа; уважать это – значит  взять на себя обязательства по
соглашениям, заключенным в 2004 и 2005 годах, которые при-
вели к новой конституции", сказал Барзани. "В годовщину свер-
жения режима Баас мы должны спросить себя, куда мы ведем
Ирак, и какими мы хотим остаться в памяти следующих поколе-
ний". Говоря о конституции страны и осуществлении ее статей,
Барзани призвал честно дать возможность созданию мирного и
конструктивного сосуществования. "Давайте не будем разоча-
ровывать следующее поколение", сказал он.

Курдские партии договорились о рас-
пределении мест в новом парламенте

Пять основных политических партий, набравших наибольшее
количество голосов на выборах в законодательные органы Ирак-

ского Курдистана в сентябре про-
шлого года,  будут включены в
состав следующего курдского
кабинета. Об этом сообщает
"Rudaw". "Демократическая пар-
тия Курдистана" (ДПК), получив-
шая наибольшее количество
голосов на выборах, возглавит
Региональное правительство Кур-

дистана (КРГ). Кроме нее, "Движение за перемены" (Горран),
"Патриотический союз Курдистана" (ПСК), "Исламский союз" и
"Исламская лига" (Комала) получат министерские посты, в зави-
симости от количества голосов, полученных ими. По словам
источника агентства, ДПК возглавит министерство внутренних
дел, министерство природных ресурсов, планирования, образова-
ния и муниципалитетов. "Горран" получат министерства пешмар-
га, финансов, торговли и религий. Это означает, что тупиковая
ситуация в распределении поста министра пешмарга, который
спаривался между ПСК и "Горран", была разрешена. Долгосроч-
ный стратегический партнер ДПК - ПСК, чьи чиновники угрожали
перейти в оппозицию или даже бойкотировать новое правитель-
ство, согласился быть в новом кабинете. ПСК получит должность
заместителя премьер-министра, а также министерства культуры,
реконструкции, высшего образования и здравоохранения.
"Исламский союз" получил министерства электроэнергии и соци-
альных вопросов, "Комала" - министерство сельского хозяйства, а
"Туркменский фронт" - министерство юстиции.       kurdistan.ru

Нечирван Барзани призывает иракцев не
разочаровывать следующее поколение

Члены делегации Вашинг-
тонского Института Ближнего
Востока (Middle East Institute -
MEI) 31 марта встретились в
Эрбиле с президентом Курди-

стана, Масудом Барзани.
В ходе встречи с американ-

ской делегацией Масуд Барза-
ни сказал, что американские
ошибки и нестабильность в
Ираке и Сирии стали непред-
сказуемыми сюрпризами для
иракских курдов. А говоря о
неудачах американской ад ми -
нистрации в Ираке после 2003
г., Барзани заявил: "Это была
ошибка [США], не позволивших

курдам провозгласить не -
зависи мость". С 2003 года отно-
шения между Региональным
правительством Курдистана
(КРГ) и правительством Ирака

были напряженными. Внутрен-
няя нестабильность и автори-
тарный характер аль-Малики
привели к растущей озабочен-
ности среди курдского руковод-
ства. Барзани назвал закон об
углеводородах одним из пер-
вых вопросов, которые должны
быть решены между КРГ и Баг-
дадом, добавив, что без обяза-
тельств со стороны Багдада
следовать букве конституции,

эти проблемы останутся нере-
шенными.

КРГ хочет партнерства, ска-
зал курдский президент. Но
если оно будет невозможным,
правительство проведет рефе-
рендум среди своего народа,
чтобы принять решение о дол-
госрочном статусе Курдистана,
внутри или вне Ирака. Сирий-
ский конфликт является еще
одной из основных проблем
КРГ. Барзани подчеркнул ней-
тральный статус своего прави-
тельства, назвав терроризм в
Сирии "международной пробле-
мой". В настоящее время в Кур-
дистане находятся около 250
тысяч сирийских бе женцев, и
регион ищет той же помощи,
которая была оказана другим
странам, обеспечивающим убе-
жище для сирийцев. 

Утверждая, что Курдистан
хочет быть стабилизирующим
фактором в регионе, и иметь
хорошие отношения со всеми
своими соседями, Барзани под-
черкнул, что на ближайшие 10
лет трудно предсказать разви-
тие событий.

Президент Курди-
стана Ма суд Барзани 7
апреля встретился
президентом Группы
социал-lемократов в
Европейском парла-
менте, г-ном Ханнесом
Свобода. Г-н Свобода
оценил важные собы-
тия и прогресс, достиг-
нутые Курдистаном
под руководством пре-
зидента Барзани, и

поддержку ЕС Курди-
стану в виде заплани-

рованного более
активного участия, в

том числе открытия
своего дипломатиче-

ского присутствия в
Эрбиле.  Стороны так -

же обсудили отноше-
ния между Эрбилем и
Багдадом, предстоя-
щие выборы в Ираке, и
воздействие сирийско-
го кризиса на Курди-
стана и Ирак. Г-н Сво-
бода похвалил пози-
тивную роль президен-
та Барзани в мирном
процессе в Турции и в
создании тесных свя-
зей, которые сложи-
лись между Турцией и
Курдистаном в послед-
ние годы.

5 апреля президент
Курдистана Масуд Бар-
зани принял г-на Луи
Рафаэля Сако, халдей-
ского католического
Патриарха Вавилона. В
совещании приняли
участие ряд халдей-
ских священников,
которые выразили бла-
годарность президенту
Курдистана за его роль
в обеспечении убежи-
ще для христианских
общин, спасающихся

от насилия в остальной
части Ира ка. Г-н Сако
также указал, что
сообщение благодар-
ности христианских
общин Ирака прези-
денту Барзани было
передано из Ватикана,
от Его Святейшества
Папы Франциска.  Пре-
зидент Барзани тепло
приветствовал делега-
цию, и подтвердил
позицию Курдистана в
том, что принцип сосу-

ществования является
частью истории курд-

ского региона. Прези-
дент Барзани также

заявил, что в Курдиста-
не никогда не будет

принята дискримина-
ция любого вида.

Президент Барзани: США не дали 
курдам провозгласить независимость

Президент Барзани встретился с главой 
социал-демократов Европейского Парламента

Президент Барзани встретился с халдейским
католическим Патриархом Вавилона


