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Prezident İlham Əliyev ABŞ Nü ma -
yəndələr Pala ta sı nın xarici əlaqələr
komi təsinin sədri konqresmen Ed Roysu

və onu müşayiət edən konqresmenləri
qəbul etmişdir.

Konqresmen Ed Roys Azərbaycan
Respublikası ilə ABŞ arasında ikitərəfli
əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu

dedi və bundan məmnunluğunu ifadə
etdi. Konqresmenlər ölkələrimiz arasında

müxtəlif sahələrdə, o cümlədən enerji,
terrorizmə qarşı mübarizə və Əfqanıstan-
la bağlı uğurlu əməkdaşlığı yüksək
qiymət ləndirdilər. 

Qonaqlar, həmçinin Azərbaycanın
Avropa strukturları ilə əməkdaşlığını də
yüksək dəyərləndirdilər. Dövlət başçısı
öz növbəsində Azərbaycan ilə ABŞ
arasında ikitərəfli əlaqələrin inkişafından
məmnunluğunu ifadə etdi. 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
ölkələrimizin qanunverici orqanları
arasında əməkdaşlığın genişləndirilməs-
inə böyük önəm verdiyini dedi.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə toxunan dövlə-
timizin başçısı münaqişənin həlli ilə bağlı
ölkəmizin mövqeyini diqqətə çatdırdı.

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin
işğal edildiyini, bir milyondan çox soy-
daşımızın qaçqın və məcbur köçkün
vəziyyətinə düşdüyünü, Dağlıq
Qarabağın və ətraf yeddi rayonun işğala
məruz qaldığını vurğulayan Prezident
İlham Əliyev münaqişənin ədalətli və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk
qrupu həmsədrlərinin konkret addımlar
atmalarının vacibliyini qeyd etdi.
Görüşdə ABŞ nümayəndə heyətinin
Azərbaycana bu səfərinin ölkəmizlə
yaxından tanış olmaq üçün yaxşı fürsət
yaratdığı bildirildi, səfərin əlaqələrimizin
yeni sahələrinin müəyyənləşdirilməsi
baxımından önəmi qeyd edildi, ikitərəfli
münasibətlərimizin müxtəlif sahələrdə
daha da genişləndirilməsi ilə bağlı
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparıldı. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

Prezident İlham Əliyev
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı
Sərhəd Xidmətinin baş direktoru
Zumeyyim bin Cuveybir Əs-Səv-
vatın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul etmişdir.

Azərbaycan Respublikası ilə
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı
arasında ikitərəfli əlaqələrin
uğurla inkişaf etdiyini vurğulayan
dövlətimizin başçısı ölkələrimiz

arasında mövcud dostluq müna-
sibətlərinin önəmini qeyd etdi.
Siyasi əlaqələrimizin yüksək
səviyyədə olduğunu vurğulayan
Prezident İlham Əliyev mə -
dəniyyət və humanitar sahələrdə
də əməkdaşlığımızın razılıq
doğurduğunu bildirdi. Sərhəd
xidmətləri arasında da əmək-
daşlığın inkişaf etdirilməsinin
əhəmiyyətini vurğulayan dövlə-

timizin başçısı bu sahədə birgə
fəaliyyət, qarşılıqlı təcrübə və
informasiya mü badiləsinin ölkə -
lərimizin təhlükəsizliyinin daha
da möhkəmləndirilməsi işinə xid-
mət edəcəyinə ümidvar ol -
duğunu bildirdi.

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı
Sərhəd Xidmətinin baş direktoru
Zumeyyim bin Cuveybir Əs-Səv-
vat ölkəmizə ötənilki səfərini

məmnunluqla xatırladı. Zumeyy-

im bin Cuveybir Əs-Səvvat azər-
baycanlı həmkarları ilə əmək-

daşlığın inkişaf etdirilməsi

məsələləri barədə müzakirələr
apardıqlarını vurğuladı.

Prezident İlham Əliyev,
xanımı Mehriban Əliyeva və ailə
üzvləri Bakıda tikilən Su İdmanı

Sarayında inşaat işlərinin gedişi
ilə tanış olmuşlar.

2015-ci ildə Avropa ölkələri
arasında tarixdə ilk dəfə Bakıda
təşkil olunacaq Olimpiya Oyun-
larına hazırlıq məqsədilə
genişmiqyaslı tədbirlər həyata
keçirilir. Dövlət başçısının
tapşırığı ilə ən yüksək standart-

lara cavab verən müasir idman
kompleksləri inşa edilir, mövcud
idman obyektləri əsaslı şəkildə

yenidən qurularaq istifadəyə ver-
ilir. Prezident İlham Əliyev Azər-
baycanda su idmanı növlərinin
inkişaf etdirilməsi, yerli və
beynəlxalq səviyyəli yarışların
təşkili məqsədilə 2012-ci il
avqustun 30-da Bakıda müasir
standartlara cavab verən Su
İdmanı Sarayının tikilməsi

haqqında Sərəncam imza-
lamışdır. Su İdmanı Sarayının
layihələndirilməsini Koreya Res -
publikasının “Securo CO.LTD”
şirkəti qısa müddətdə başa çat-
dırmış və inşaat işlərinə
başlanılmışdır.

Gənclər və idman naziri Azad
Rəhimov Su İdmanı Sarayında
layihə əsasında görülən işlərlə
bağlı dövlət başçısına məlumat
verdi. Bildirildi ki, Su İdmanı
Sarayı üçün 6 hektar torpaq
sahəsi ayrılmışdır. Ümumi
sahəsi 66 min kvadratmetr olan
saray Beynəlxalq Üzgüçülük
Federasiyasının tələblərinə tam
cavab verir. Sarayda üç
üzgüçülük hovuzu olacaqdır.
Uzunluğu 50, eni 25 metr olacaq
hovuz yarışlar üçün nəzərdə
tutulmuşdur. İkinci hovuzda isə
məşqlər keçiriləcəkdir. 

Hündürlükdən suyatullanma
hovuzunun uzunluğu 25, eni 20
metrdir. Bundan başqa, sarayda
fitnes zalları, restoran, konfrans
zalı, ofislər, digər işçi və köməkçi
otaqlar fəaliyyət gös tə rəcəkdir.
Su İdmanı Sarayının ərazisində
köməkçi bina və qurğular, 500
yerlik yerüstü avtomobil yerüstü
dayanacağı yaradılacaqdır.
Sarayda keçiriləcək idman
yarışlarını 6 min tamaşaçı izləyə
biləcəkdir. Burada idmançıların
məşq etmələri, respublika və
beynəlxalq səviyyəli yarışların
təşkili üçün hər cür şərait ola-
caqdır. Tikinti işlərini xarici və
yerli şirkətlər icra edir.

Dövlət başçısına və xanımı-
na Avropa Oyunları Parkının lay-
ihəsi əsasında aparılacaq inşaat
işləri barədə də məlumat verildi.

Bildirildi ki, 18 hektar ərazidə

inşa ediləcək Avropa Oyunları
Parkı üç idman qurğusundan -
su polosu, çimərlik voleybolu və
futbolu, basketbol yarışları
qurğularından ibarət olacaqdır.
Bu qurğular arasında
ikimərtəbəli funksional keçidin
inşası da nəzərdə tutulur. 

Burada dörd hissədən ibarət
funksional sahələrin yaradılması
üçün də xüsusi ərazi ayrılmışdır.
Avropa Oyunları Parkında iclas
və konfrans zallarının, kafe və
funksional otaqların inşası da
nəzərdə tutulur. 

Parkda, həmçinin mətbuat və
yayım üçün çəkiliş qurğuları
sahəsi, avtomobil dayanacağı
və digər xidmət sahələri də
yaradılacaqdır.

Görülən işlərlə yaxından
tanış olan dövlətimizin başçısı
müvafiq tapşırıqlarını verdi.

Prezident İlham Əliyev Türkdilli Döv lətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının baş katibi Xəlil Akıncını qəbul et mişdir. Görüşdə
Türk dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şu rası çərçi vəsində həyata
keçirilən tədbirlər dən danı şıldı, əmək daş lığımı zın perspek-
tivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.
Türk dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Xəlil
Akıncı türkdilli dövlətlərin rəmzlərinin əks olunduğu bayrağı
Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. president.az

Prezident İlham Əliyev Mon-
teneqro parlamentinin sədri, ATƏT

Parlament Assambleyasının prezi-
denti Ranko Krivokapiçin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir. Ranko Krivokapiç ATƏT

Parlament Assambleyasının son
dövrdəki fəaliyyəti barədə dövlə-

timizin başçısına məlumat verdi.
ATƏT Parlament Assamb-

leyasının illik sessiyasının Azərbay-
canda keçirilməsinin əhəmiyyətini

vurğulayan qonaq bunu əmək-
daşlığımızın yeni mərhələsi kimi
dəyərləndirdi. 

Ranko Krivokapiç ATƏT-in
Azərbaycan ilə əməkdaşlığı müx-
təlif istiqamətlərdə inkişaf
etdirməkdə maraqlı oldu ğunu dedi.
Dövlət başçısı ATƏT-in Bakı
ofisinin yeni statusda fə aliyyətə
başlamasının əməkdaşlığımızın
genişləndirilməsi işinə töhfə
verəcəyinə ümidvar olduğunu
bildirdi. Regiondakı vəziyyətə toxu-
nan Prezident İlham Əliyev
Ermənistanın Azərbaycana təca -
vüzü nəticəsində ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün pozulduğunu və
bununla bağlı Azərbaycanın ikili
standartlarla üzləşdiyini təəssüflə
qeyd etdi. Görüşdə beynəlxalq və
regional məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı.

İlham Əliyev ABŞ Nümayəndələr Palatasının xarici əlaqələr komitəsinin 
sədrini və onu müşayiət edən konqresmenləri qəbul etmişdir

İlham Əliyev Bakıda tikilən Su İdmanı Sarayında 
inşaat işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur

İlham Əliyev Monteneqro parlamentinin sədri,
ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentinin 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Sərhəd Xidmətinin baş 
direktorunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

İlham Əliyev Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının baş katibini qəbul etmişdir
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Bu ayın 18-də “Diplomat” qəzetinin və
Azərbaycan Kürdlərinin İctimai Birliyinin bir

qrup əməkdaşı İstanbul Kürd İnistitunun
qurucularından olan  böyük kürd ədəbiyy-
atşünası və ictimai xadimi Mele Reşid İrqat
ilə görüşüb. 

Görüşdə Kürd ədəbiyyatı tarixi və
mədəniyyəti ilə bağlı ətraflı məsələlərlə bağlı

söhbət aparılıb. 
Mele Reşid söhbət zamanı  öz

yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı da ətraflı
danışıb. Görüşün iştirakçıları olan Namiq

Kamil Kürdoğlu, Təranə Mayıl, İsmayıl Tahir,
ədəbiyyatşünas Nofəl Ədalət və digərləri

görüşdən böyük təsuratla ayrılıblar. 
Növbəti sayımızda Mele Reşid İrqat ilə

bağlı geniş məqalə təqdim olunacaq. Bizi
izləyin. Ofelya Məcid

Biz Ali Baş Komandanımızın rəhbər-
liyi ilə şəhidlərimizin intiqamını tezliklə
alacaq, torpaqlarımızı işğaldan azad
edəcəyik. Trend xəbər verir ki, bunu
müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir
Həsənov Bakıda Cəmşid Naxçıvanski
adına Hərbi Liseydə "Cəmşid Naxçıvan-
ski adına Hərbi Lisey Günü" münasi-
bətilə keçirilən təntənəli mərasimdə
bildirib. Z.Həsənovun sözlərinə görə,
müasair müstəqil Azərbaycan Respub-
likası Ulu öndərimizin şah əsəridir.
Əbədiyaşar Ali Baş Komandanımız
mütəşəkkil Azərbaycan Ordusunun
memarı və qurucusudur. Bu gün tən-
tənəsinə toplaşdığımız hərbi lisey isə
dahi rəhbərimizin möh- təşəm yadigar-
larındandır: "Ölkəmiz Ermənistan silahlı
qüvvələrinin hücumlarına məruz qalan-
da, düş mən torpaq iddiaları ilə
Qarabağa hücum çəkəndə Vətənin
çağırışna ilk olaraq Cəmşid Naxçıvanski
adına Hərbi Liseyin yetirmələri gəldilər.
Onlarla zabitimiz Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü uğrunda şəhid oldu, öz
sağlamlıqlarını itirdi. Mən bu gün
şəhidlərimizin əziz xatirəsi önündə ehti-
ramla baş əyir və böyük inam hissi ilə
bəyan edirəm ki, Heydər Əliyevin siyasi,

iqtisadi, sosail-mədəni siyasətini uğurla
davam etdirən, prezident kimi fəaliyyə-

tinin əsas prioriteti ordu quruculuğu olan
Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə
biz şəhidlərimizin intiqamını tezliklə ala-
caq, torpaqlarımızı işğaldan azad
edəcəyik". Müdafiə naziri qeyd edib ki,
bir neçə gündür ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında irimiqyaslı hərbi təlim-
lər keçirilirdi. Neçə illərdir ki, blokada
şəraitində yaşayan Naxçıvan dinamik
sürətlə inkişaf edir və etibarla qorunur.
Digər bölgələrimizdə olduğu kimi bu
qədim və yeniləşən diyarda da hərbi
strukturlarımız gündən-günə güclənir,
qüdrətlənir, şəxsi heyətdə böyük ruh
yüksəkliyi var, ordu ilə xalqın birliyi
istənilən təcavüzün qarşısını almağa,

döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə bizə
imkan verir: "Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevi və xalqımızı əmin edirəm
ki, Silahlı Qüvvələrimizin şəxsi heyəti
bundan sonra da Heydər Əliyev
ideyalarına sadiq qalaraq Ali Baş
Komandanın əmrlərinə hər an hazır ola-
caqdır". Mərasim çərçivəsində Hərbi
Liseyin 1971-ci ildə ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən yaradıldığını bildirən
xatirə löhvəsinin açılışı olub. Tədbirdə
müdafiə naziri Zakir Həsənovun əmri ilə
bir qrup hərbi qulluqçu və müəllim heyəti
fəxri fərmanla və qiymətli hədiyyələrlə
təltif edilib. Sonra tədbir bədii hissə ilə
davam etdirilib. Qeyd edək ki, müdafiə
naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov
aprelin 18-də Azərbaycan xalqının
Ümummilli lideri Heydər Əliyevin
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin
səxsi heyəti ilə görüşdüyü və təhsil
müəssisəsinə Bayraq təqdim etdiyi 19
aprel gününün tarixi əhəmiyyətini nəzərə
alaraq həmin gün "Cəmşid Naxçıvanski
adına Hərbi Lisey Günü" kimi qeyd
edilməsi haqqında əmr imzalayıb.
Müdafiə nazirinin digər əmrinə əsasən
Hərbi Liseyin ilk buraxılışının 40 illik yubi-
leyinin keçirilməsinin təşkili üzrə Təşkilat
Komitəsi yaradılıb, ildönümü ilə əlaqədar
tədbirlər planı hazırlanıb və təsdiq edilib.

İranda kürd siyasi 
dustaq Xurşudi 
edam edildi

Kürdüstan Insan Haq -
ları Təşkilatının verdiyi
xəbərə görə Simko Xurşidi
Aprel ayını 17-si sabah
saatlarında Kirmasan şə -

həri Dizêl həpsxanasıda asılaraq edam edildi.
Məlumat ücün bildiririk ki siyasi dustaq Simko
Xurşudi 2010- cu ildə həps edilərək Şərqi Kürdüs-
tanın (İran) Kirmasan şəhərində Dizêl həpsxanasın-
da saxlanılırdı.Hələdə onlarla kürd siaysi dustaq
ölüm karidorlarında öz höklərin gözləməkdədir.
Simko Xurşidi Şərqi Kürdüstanın Bane şəhərin -
dəndir və 2010-cu ildə həps edildikdən sonra 9 May
2012-ci ildə “Allaha düşmənlik” və Kürd siyasi par-
tiyalarla əlaqədə ittiham edilərək cəza evinə
göndərilmişdir.İlk öncə Tehranda həpsxanaya yer-
ləşdirilsədə sonradan Seqiz ceza evinə oradan isə
Dizêl cəza evinə yerləşdirilmişdir.

Fransanın paytaxtı Parisdə yerləşən
Türk Turizm Ofisinə bir qrup erməni
hücum edib. Publika.Az – ın “Cihan” xəbər

agentliyinə istinadən verdiyi məlumata
görə, özlərini binanın girişinə zəncirləyən
ermənilər binanın divarlarına qırmızı
maddə səpib. Ermənilərin Yeni Nəsil

Erməni Dərnəyinin üzvləri olduğu bildirilir.
Hadisə yerində olan Avropa Türk
Demokratlar Birliyi üzvləri isə ermənilərin

hərəkətinə fransız polisin müdaxilə
etmədiyini bildirib. Avropa Türk
Demokratlar Birliyinin başçısı Yalçın
Şimşek hadisə yerində olan fransız
polisinin təxminən 1,5 saat davam
edən müdaxiləni kənardan müşahidə
etdiyini deyib. Ermənilərn Türkiyə əley-
hinə çox çirkin şüarlar səsləndirdiklərini
söyləyən Y.Şimşek “Heç olmasa şüar-
ların dayandırılmasını istədik. Amma
məni polisi təhrik etdiyi iddiası ilə
nəzarətə aldılar” söyləyib. Erməni
xəbər saytı” Armenews” isə qırmısı

maddənin qan olduğunu bildirib. Hücumda
“Ermənilər üçün ədalət”, “100 il keçsə də
əl çəkməyəcəyik”, “Günahkar türk dövləti”
kimi şüarlar səsləndirilib.

Ermənistan Xocalı faciəsini
törətdiyinə görə Avropa məh -
kəməsinə verilir və bu proses
kürd hüquqşunas Kərim Yıldızın
rəhbərliyi və təşəbüsü ilə gerçək-
ləşdiriləcək. ANS PRESS-in ver -
diyi məlumata görə,  Xocalı soy -
qırımının nə vaxt, kimlər tərəfind-
ən törədilməsi, ölən və yaralılar
barədə sənədləri top lanılarq
Avropa məhkəməsin dəki məhşur
vəkillərdən birinə göndərilib. 

Xocalı soyqrımı ilə bağlı
Azərbaycanın mövqeyini isə
məhşur müstəqil hüquqşünas

Kərim Yıldız müdafiə edəcək.
Vəkil ANS-ə müsahibəsində eti-
raf elədi ki, bu, çətin proses ola-
caq. Bununla belə o, uğur əldə
ediləcəyinə inanır. Çünki Dağlıq
Qarabağ problemi dondurulmuş
münaqişə deyil, hazırda mü -
haribə şəraiti davam edir. Üstəlik
laçınlı Çıraqovlar ailəsinin işini
Avropa məhkəməsində qaldıran
və Azərbaycan üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edən nəticə əldə
edən avropalı vəkilə digər
həmkarları da yardım edəcəklər. 

Kərim Yıldızın köməyini Azər-

baycan bunadək işğal olunmuş
Laçın rayonunun sakinləri olmuş
Çıraqovların məhkəmə iddiasın-
da görmüşdük. Avropa məhkə -
məsinin müstəvisinə çıxarılan bu
işin nəticəsində Ermənistan
həmin kəslərə təzminat ödə -
məyə məcbur edilib. Qərarda
bildirilirdi ki, Laçından olan
məcburi köçkünlər etnik və dini
zorakılığa məruz qalıb, əmlakları
dağıdılıb. Əslində bu qərarın ver-
ilməsi ilə Avropa məhkəməsi,
hüquqi müstəvidə Dağlıq
Qarabağın Azərbaycan ərazisi

olduğunu, Ermənistanın isə bu
əraziləri işğal etməsi faktını
tanımış oldu.

Kürdəm
Düz demirsən əcəm oğlu,
Tarixlərdə qalan kürdəm,
Qaçaq Nəbi, qoç Koroğlu,
Agit, Mazlum Doğan kürdəm.

Ömrüm olub ələk-vələk,
Tərs fırlanır çərxi-fələk,
Dərsimdən Rojavayadək,
Axan hər damla qan kürdəm.

Sındırıb bir gün tilsimi,
Dilləndirib sarı simi,
Novruz alovları kimi,
Millətimə yanan kürdəm.

Zərdüştlükdür atam dini,
Haqq bərqərar islam dini,
Səlahəddin Əyyubini,
Tarixlərə yazan kürdəm.

Barzan, vətən səni istər,
Vətən oğlu, deyib səslər,
Qoy eşitsin nankor kəslər,
Vətənimə qurban kürdəm.

Emin
Barzan

AV R O PA D A YA Ş AYA N  TA N I N M I Ş  K Ü R D  H Ü Q U Q  
MÜDAFİƏÇİSİ KƏRİM YILDIZDAN DAHA BİR ÖNƏMLİ  ADDIM...

BÖYÜK KÜRD ƏDƏBİYATŞUNASI MƏLƏ RƏŞİD İRQAT QONAĞIMIZ OLDU

Zakir Həsənov: "Şəhidlərimizin intiqamını tezliklə alacağıq"

Ermənilər Parisdə Türk Turizm Ofisinə hücum edib

Kürdüstanın ilk mon-
odramını səhnələyən aktrisa
qadın

Küdüstanda ilk “monoloq mon-
odram” teatr oyununu səh-
nələşdirən aktrisa Pelda Bal , “Di
xelek u niv” adlı bir nəfərlik teatr
tamaşası ilə tamaşaçıların qarşısı-
na çıxacaq. “Bahar Mədəniyyət
Mərkəzində” beş ildir çalışan 22
yaşındakı Pelda Bal “monoloq
monodram”janrında olan səhnəni
Kürdüstan səhnəsində  ilk dəfə
səhnələşdirmişdir. İkinci dəfə bu
teatr səhnəsi Pelda Balın təqdi-
matında 22 apreldə “Yılmaz
Güney Kino Salonu”nda tamaşa -
çılar qarşısına çıxarılacaq.

Kürd rejissoru iki beynəlx-
alq mükafat aldı 

Kirmənşahlı (İran) Kürd rejis-
sor Şəhram Mokri İsveçrədə keçir-
ilən Friburqsk Beynəlxalq Kino
Festivalında “Mahi Va Gorbeh”
(Balıq və Pişik) filminə görə
beynəlxalq mükafata layiq
görülmüşdür. “Mahi Va Gorbeh ”
filmi gənclərdən bəhs edir və festi-
valın  “Ən Yaxşı” filmi nomi-
nasiyasında qalib gəlmişdir ki,
bununla da Şəhram Mokrinin
mükafatlarının sayı yeddiyə çat-
mışdır. “BasNews”un yazdığına
görə bu film əvəllər İran Beynəlx-
alq Kino Festivalı və Venesiya
Kino Festivalında iştirak edərək
“Ən Yaxşı film” nominasiyasına
layiq görülmüşdür. 

Süleymniyyədə üç zəlzələ
baş vermişdir 

Süleymaniyyə (İraq Kürdüs-
tanı) me te orologiya və seys -
mologiya ida rəsi şənbə günü rixter
şkalasına görə 2, 4, və  4.3 bal
gücündə üç zəlzələ barədə
məlumat yaydı. İtki qeydə alın-
mamışdır. 

İraq müharibə fonunda
seçkilərə gedir

Sonuncu dəfə İraqda seçkilər
2010-cu ildə keçirilmişdir, o zaman
Amerika hərbi qüvvələri bölgədə
stabilliyi qoruyurdu. Hazırda isə
seperatçı “İslamçı” terror təşkilat-
ları İraqda aktivləşmişdir. 

Amerikada yaşayan kürd -
lər ABŞ hakimiyyətdən kürd
soy qı rımını tanımasını tələb
etdi

“BasNews” xəbər verir ki,
1976-1988-ci illərdə Sədam
Hüseyn rejimi tərəfindən kürdlərə
qarşı törədilmiş soyqırımınABŞ
hakimiyyəti və Konqresi tərəfindən
rəsmi tanınması üçün Amerikada
yaşayan kürdlər tərəfindən rəsmi
müraciət və tələb irəli
sürülmüşdür. İMPR (YŞSAM)
raportu: 

Kürdüstanın haqqları ver-
ilməzsə kürdlər silaha sarıla-
caqdır. DİHA Xəbər Mərkəzi-
Yaxın Şərq Sülh və Araşdırmalar
Mərkəzinin (YŞSAM) İranda
apardığı araşdırmalara görə
kürdlərin önəmli bir qisminin İran-
da haqqlarının tapdanması
səbəbindən İran rejiminə qarşı
əsgəri hərkata başlamaq niyyətləri
vurğulanır. Raportda İran rejiminin
islam idarə etmə rejimi olmasına
baxmayaraq iranda bilərəkdən
təriqətlər, məzhəblər arası
münaqişələr yaratdığına diqqət
çəkilir və bunun əsasəndə kürdlər
və bəlucilər qarşı olunduğu
bildirilir. Əsasən etnik ayrımçılıq
kürdlər üzərində aparılır asmil-
iasiya siyasəti davam etdirilir,
edamların ardı arası kəsilmir.

Ñÿòðè õÿáÿðëÿð
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(Əvvəli ötən saylarımızda)
Birinci yazı. Bakıda 1918-ci il

mart ha di sələri.
Həmin iclasda Musavatın lideri

M.Ə.Rəsulzadə çıxış edərək
Zaqafqaziya hökumətinin hadis-
ələrə münasibətini tənqid etdi və
müsəlman sosialist blokunun
tələbini qəbul etməyi tələb etdi.
Çıxış edən F.X Xoyski bildirdi
ki,”...müsəlman əhalini müdafiə
etmək üçün tədbirlər görülməsə,
müsəlman nazirlər hökumətin
tərkibindən çıxacaqlar”. (ARDA,
f.894,siy.10,iş 144,v.14)

Seymin hesabat yazısında
göstərilirdi ki, Bakı şəhərində
bolşeviklərin müsəlmanlara qarşı
silahlı çıxışından sonra dinc
müsəlman əhalisinə qarşı misli
görünməmiş cinayətlər törədil -
mişdir. Zaqafqaziya Seymi bolşe-
vik çıxışlarını ləğv etmək üçün
Zaqafqaziya hökumətinə lazımi
göstərişlər verməyi qərara
almışdı. (S.Sef.Göstərilən əsəri.
s.146). Zaqafqaziya Seymi Bakı
Sovetinə qarşı 100 min manat
pul,piyada qoşun və süvari
hissələri, 2 təyyarə,zirehli qatar,
çoxlu silah və sursat ayırmışdı.
1918-ci il aprelin əvvəllərində
knyaz Maqalovun komandanlığı
ilə 2 minə yaxın silahlı dəstə Tiflis
və Gəncə tərəfdən irəliləyərək
Hacıqabul stansiyasını tutmuşdu.
Eyni zamanda Dağıstan tərəfdən
imam N.Qotsinskinin qüvvələri
hücuma keçmişdi (E.A.Tokarjevski
İz istorii inostrannoy intervensii i
qrajdanskoy voynı v Azerbayd-
jane. B.1957. s.55). 1918-ci il
aprelin 10-da Qotsinskinin dəstəsi
Bakı Sovetinin qoşunları tərəfind-
ən məğlub edildi,knyaz Maqalov
isə geri çəkilməyə məcbur oldu.    

Mart qırğını baş verən andan
az sonra yerli qəzetlərin əksə -
riyyəti  bu hadisəni erməni-müsəl-
man qırğını kimi xarakterizə
etmişdir. Musavatçılara rəğbəti
olmayan Bakı menşevikləri bəyan
edirdilər: ”İndi ancaq bir şeyi
dəqiqləşdirmək lazımdır ki,şüb-
hələnməyə yer qalmasın.Bakıda
vətəndaş müharibəsi yox erməni-
müsəlman qırğını baş ver-
mişdir”.(A.İsgəndərov.Göstərilən
əsəri.S.52). “Naşa vremya” qəzeti
yazırdı ki,heç kim inkar edə bilməz
ki,Bakı şəhərində müsəlman əhal-
isinə qarşı ayrı-ayrı erməni qru-
pları və erməni olmayanlar vəhşilik
etmişlər. (“Naşa vremya” 1919
N60).Sonralar bunu Suren
Şaumyan da etiraf edərək yazırdı:
“Hamı bir səslə deyir ki,Bakıda
erməni-tatar qırğını qırğını gedir
və qırğını ermənilər törətmişlər”.
(Suren Şaumyan Göstərilən
əsəri,s.18)

Bolşeviklər isə bunu inkar
edərək Bakıdakı mart qırğınını
“vətəndaş müharibəsi”,əks-inqilabi

musavat,panislamist,pantürkist
qiyam kimi göstərmişlər.Bakıda
törədilən azərbaycanlı-müsəlman
soyqırımının saxtalaşdırılması-
na,ona “’vətəndaş müharibəsi”
donu geydirilməsinə,öldürülənlərin
sayının azadılmasına ilk cəhdi  bu
hadisələrin təşkilatçısı S.Şaumyan
etmişdir. O,aprel ayının 13-də
Moskvaya-Rusiya XKS-nə gön -
dər diyi hesabatında həyasızcası-
na yazırdı: “Üç gün-30,31 mart və
1 apreldə Bakı şəhərində şiddətli
vuruşma olmuşdur.Bir tərəfdən
Sovet Qırmızı Qvardiyası,bizim
təşkil etdiyimiz Beynəmiləl Qızıl
Ordu,Qırmızı Donanma və erməni
milli hissələri,o biri tərəfdən
“Musavat partiyası” nın başçılıq

etdiyi ..müsəlman “Vəhşi divizi -
ya”sı və silahlı müsəlman quldur
dəstələr vuruşdular.Bizə aviasiya
məktəbinin hidroaeroplanları da
kömək etdi..Biz döyüşlərdə parlaq
nəticələr əldə etmişik. Düşmən
tamamilə darmadağın edilmişdir.
Biz onlara öz şərtlərimizi qəbul
etdirdik.Onlar buna danışıqsız
imza atdılar. Hər iki tərəfdən
öldürülən 3 mindən artıqdır...Onlar
Bakıda üstün gəlsəydilər şəhəri
Azərbaycanın paytaxtı edər,bütün
qeyri-müsəlman ünsürlər tərk-
silah edilib qırılardı” (S.Şaumyan.
Stati i reçi. B.1929,s.155)

Mart qırğınından bir il sonra
ermənilər bu hadisəni bolşeviklər-
lə müsəlmanlar arasında baş ver-
miş hakimiyyət mübarizəsi kimi
təqdim etməyə başladılar.1919-cu
ilin payızında Bakıya gəlmiş ABŞ
missiyasının başçısı general Har-
borda təqdim etdiyi sənəddə Bakı-
dakı erməni yepiskopu Baqrat
ermənilərin mart hadisələrində işti-
rakını danıb gizlədir,saxtakarlıqda
S.Şaumyandan da irəli gedərək
Bakıda mart qırğını hadisələri
zamanı 1000 nəfərin-300 nəfər
erməni və rus,700 nəfər müsəl-
manın öldürüldüyünü həyasızcası-
na iddia edirdi. (ARDSPİHA,f.276,
siy.9,iş 3,v.25) 

Mart qırğını ilə bağlı diqqəti
cəlb edən məsələlərdən biri də

V.İ.Leninin faciəvi hadisələrə
münasibətidir. Sovet tarixşünas -
lığında göstərilir ki, V.İ.Leninin
mart qırğınından xəbəri olma mış -
dır. Halbuki həqiqət tam başqadır.
V.İ.Lenin Bakıda törədilmiş soy -
qırımdan nəinki xəbərdar olmuş,
hətta bu barədə öz qəti fikirini
söyləmişdir.Bununla bağlı profes-
sor A.Hüseynov yazır: “1918-ci il
aprelin 29-da Lenin Bakıdan gəl -
miş Xəzər hərbi dənizçilərinin
nümayəndəsi V.Boytsovu qəbul
etdi. Boytsov bu görüşə S.Şaum -
yanın tapşırığı ilə gəlmişdi.Onun
Leninə çatdırdığı sənədlər
içərisində Şaumyanın aprelin 13-
də yazdığı məktubu da var idi.
Həmin məktub məlum olduğu kimi

Şaumyanın RSFSR XKS-ə,Leninə
rəsmi hesabatı idi.Boytsovun
dediyinə görə Lenin məktubla
onunyanındaca tanış olmuşdur.
Sovet hakimiyyətini “möhkəm-
ləndirmək” üçün milli qırğının
bilərəkdən ortaya atdığını gizlət-
məyən Şaumyanın məktubunu
oxuduqdan sonra  “afərin Stepan”
deyən Lenin Boytsovun dediyinə
görə çox sevinmişdir”. (Adil
Hüseynov “Lenin Bakıda mart
faciəsi xəbərin necə qarşıladı?”.
”Xalq qəzeti” 28 mart 1992)

V.İ.Lenin aprelin 29-da yazdığı
cavab məktubunda mart qırğının-
da Şaumyanın möhkəm  və qəti
siyasətinə məftun olduğunu bildirir
və həmin siyasəti davam etdirməyi
məsləhət görürdü.(Yenə orada).
Bu fakt bir daha onu sübut edir
ki,mart soyqırımı bolşevik par-
tiyasının imperiyapərəst siyasə-
tinin nəticəsi,Azərbaycan milli
hərəkatını məhv etməyə yönələn
və bolşevik partiyasının strateji
vəzifəsindən doğan bir planın
labüd yekunu idi.Buna görədə
mart faciəsinin əsas təşkilatçısı və
icraçısı bütövlükdə bolşevik par-
tiyasının özü idi.    

Törədilən vəhşiliyin miqyası o
qədər böyük idi ki,hətta bolşeviklər
də bu qırğının onlar üçün necə pis
nəticələr verdiyini etiraf edirdilər.
Bolşevik bayrağı altında daşnak

siyasətini həyata keçirməkdə
S.Şaumyandan heç də geri qal-
mayan  A.Mikoyan 1922-ci ildə
AK(b)P-nın V qurultayındakı çıxı -
şında etiraf etmişdi ki,”mart hadis-
ələrinin digər pis nəticəsi zəh-
mətkeş kütlələrin Sovet hakimiy -
yətindən daha da uzaqlaşmasın-
dan ibarət oldu” (“Bakinskiy
raboçiy”1923 N58). Əgər bu
hadisələrə qədər azərbaycanlı
əhali arasında Sovetə rəğbət bəs-
ləyən vardısa, mart qırğınından
sonra azərbaycan xalqı tamamilə
sosializmin bütün çalarlarından üz
çevirərək müstəqil dövlət yarat-
maq uğrunda mübarizəyə qalxdı.

İnkar edilməz tarixi faktdırki,
azərbaycanlı-müsəlman soyqırımı

təkcə Bakı ilə məhdudlaşmadı.
Bakıda törədilmiş qırğınlar mart-
aprel aylarında Şamaxı, Quba,
Xaçmaz, Lənkəran. Hacıqabul və
Salyanda, sonrakı aylarda isə
Qarabağda,Zəngəzurda,İrəvan-
da,Naxçıvanda və azərbaycan-
lıların yaşadıqları digər ərazilərdə
də törədildi. Təsadüfi deyil ki,Azər-
baycan Demokratik Respublikası
yara nan da onun ilk tədbirlərindən
biri bu qanlı cinayətləri tədqiq
etmək üçün Fövqəladə İstintaq
Komissiyasının yaradılması ol -
du.1918-ci il iyulun 15-də ADR-in
xarici işlər naziri M,H,Hacinskinin
təşəbbüsü ilə ADR Nazirlər Şurası
FİK-nın yaradılması haqqında
qərar qəbul etdi.1918-ci il avqus-
tun 31-də ADR-n Baş naziri
F,X,Xoyskinin imzaladığı əmrə
əsasən FİK yaradıldı və sen -
tyabrın 2-dən fəaliyyətə başladı.
Komissiyanın sədri andlı iclasçı
Ələkbər bəy Xasməmmədov,
üzvləri isə Gəncə dairə məhkə -
məsinin üzvləri-İsmayıl bəy Şah-
malıyev, A.F.No vatski, həmin dairə
məhkəməsi prokurorunun müavini
Nəsrəddin bəy Səfikürdski,Gəncə
köçürmə idarəsindən N.M.Mix-
aylov,həqiqi mülki müşavir
V.V.Qubillo və müəllim Mirzə
Cavad Axundzadə təyin olunurlar.
(ARDA f.1061,siy.1,iş 105,v.2).
Komissiya İ Dünya müharibəsi

başlanandan bəri bütün Qafqazda
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri vəhşilikləri təhqiq
etmiş,yüzlərlə zərərçəkmiş vətən-
daş və şahid dindirilmiş,çoxlu
material, maddi dəlil-subut, foto -
şəkil toplamışdı. FİK-nın material-
ları ümumilikdə 36 cild 3500
səhifədən ibarətdir. Bunun 6
cild,740 səhifəsi təkcə Bakıdakı
hadisələrlə bağlıdır.(Solmaz Rus-
tamova-Toqidi. Mart 1918 q.
Baku.Azerbaydjanskiye poq ramı v
dokumentax. B.2009,s.39)

Nəzərdə tutulmuşdu ki,bu
materiallar ümumiləşdirilərək
Avro panın başlıca dillərinə tər-
cümə edilib geniş yayılmalı,
bununlada ermənilərin vəhşilikləri
və onların nəticələri bütün
dünyaya bildirilməlidir.Bu məq -
sədlə ADR XİN nəzdində xüsusi
təbliğat bölməsi yaradılmışdı.
Təəssüflər olsun ki,ADR-in süqutu
bu işi başa çatdırmağa imkan ver-
mədi. ADR-in hakimiyyəti illərində
31 mart  həm 1919-cu il,həm də
1920-ci il də milli matəm günü kimi
qeyd olunmuşdur.Yeni yaradılmış
Sovet hökuməti isə bu hadisələri
tamamilə unutdurmağa çalışmış,
Bakıdakı mart hadisələri Sovet
dövrü tarixçiləri tərəfindən tarixi
sənədlərin əksinə olaraq bir mil-
lətin başqa bit millətə qarşı
soyqırımı kimi deyil, Ümumrusiya
vətəndaş müharibəsinin tərkib
hissəsi,Sovet hakimiyyəti uğrunda
bolşeviklərin mübarizəsi və onların
əksinqilab üzərində böyük qələ -
bələri kimi təqdim olunmuşdur.
Lakin kommunist ideoloqları  bu
faciəni xalqımıza unutdura bilmə -
mişlər. Mühacirətdə yaşamağa
məcbur edilmiş azərbaycanlılar
hər il 31 martı milli matəm günü
kimi qeyd etmiş,tədbirlər keçir-
miş,qəzetlərdə soyqırımla bağlı
materiallar nəşr etdirmişlər.

Azərbaycan ikinci dəfə müs -
 təqilliyə qovuşduqdan sonra 1918-
ci il soyqırımı da öz obyektiv
qiymətini aldı. Azərbaycan Res -
pub likasının prezidenti H.Əliyevin
“Azərbaycanlıların soyqırımı
haqqında” 26 mart 1998-ci il tarixli
Fərmanı ilə 31 mart Soyqırım
günü elan edildi.Ümummilli liderin
bu fərmanının çox böyük tarixi
əhəmiyyəti oldu. Bu qərar isti -
q a m ə t v e r i c i
sənəd kimi
p r o b l e m i n
hərtərəfli obyek-
tiv araşdırıl-
masında böyük
rol oynadı.

"Müasir təlim texnolojiyaları"
kitabının təqdimatı keçirildi Sirr
deyil ki,  Azərbaycanın orta
ümumtəhsil ocaqlarında təhsilin

səviyyəsi aşağıdır. Normal miq-
darda maaş almayan müəllim,
ailəsində qarşılaşdığı problemlər
ucbatından keyfiyyətli dərs keçə
bilmir.  Məktəblilərin ali məktəblərə

qəbulu üçün hazırlığa getməsi adi
hala çevrilib.  Qarşılaşdığı çətinlik-
lərə mətanətlə sinə gərən, övlad-
larımızın işıqlı sabahları naminə

ömürlərini şam kimi əridən müəl-
limlərimiz də çoxdur. Belə müəl-
limlərdən ikisi-"Zəka və
Ülviyyət"jurnalının baş redaktoru,
Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Fərqanə xanım Əliyeva və
Ümhani Məmmədova orta təhsil
ocaqları üçün qələmə aldıqları
"Müasir təlim texnologiyaları"

kitabının təqdimatını keçirdilər.
Mərasimi tanınmış tarixçi-alim
Nazim Tapdıqoğlu açdı. Azərbay-
canın Dövlət Himni səsləndi.
Müəlliflər, qələmə aldıqları kitab

barədə məlumat verdilər. Daha
sonra çıxış edən tanınmış
pedaqoq Zahid Xəlil,  "Zəka və
Ülviyyət" jurnalının icraçı direk-
toru, jurnalist Elmira xanım Nüs-
rətqızı,  Azərbaycan Yazıçılar Bir-
liyinin üzvü Vahid Aslan,  "Xocalı
Soyqırımını Tanıtma" ictimai bir-
liyinin sədri Şamil Sabiroğlu,  şairə
Cəvahir Qaraqızı və başqaları bu
cür dərslik kitablarının mühüm
əhəmiyyətini qeyd etdilər. Tədbirin
sonunda müəlliflər kitabları imza-
layaraq pərəstişkarlarına təqdim
etdilər. 

Bu münasibətlə “Diplomat”
qəzeti kollektivi adından müəlliflər
Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru
Fərqanə xanım Əliyeva və
Ümhani xanım Məmmədovanı
təbrik edirik və işlərində yeni-yeni
müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. 

Namiq Kamil Kürdoğlu

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

"Müasir təlim texnolojiyaları" kitabı oxuculara təqdim olundu

Namiq 
Həsənov
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Əvvəli ötən saylarımızda
HİCRİ 1323-cü (MİLADİ 1905-ci İL)
TARİXDƏ TİFLİSDƏ    BAŞ VERƏN

ƏHVALATLAR HAQQINDA
Oktyabr ayında Tiflis şəhərində

bayram münasibəti ilə camaat
küçələrə gəzintiyə çıxmışdı. Camaat
kilsənin yanına çatanda birdən evlərin
pən cərələrindən güllələr yağmağa
başladı. Neçə adam bunun
nəticəsində öldü və yaralandı.

Camaat erməni «Listok» qəzetx-
anasının yanına çatanda qəzetxananın
otağından camaatın içərisinə bir
bomba atdılar. Bundan başqa, gim-
naziya tərəfdən də bir bomba atıldı.
Camaat «Sobraniye» binasının yanın-
dan keçəndə bir bomba da oradan
atdılar. Bu zaman üç rota rus qoşun
dəstələri gəldi və başladı camaatla
atışmağa. Bomba atılan evləri gül-
ləbaran etdilər. Nəticədə otuz beş nəfər
həlak oldu, on beş nəfər yaralandı.

Ə L A V Ə: Bu hadisələr cərəyan
edən vaxt Batum tərəfdə neçə körpü
partladıldı. Qoridə isə qoşunun
toqquşması oldu.

Uzerget uyezdində isə camaat rus

kazaklarının üstünə bombalar atdılar.
Nəticədə çoxlu kazaklar məhv oldu və
yaralandı. Yuxarıda qeyd etdiyimiz
hadisədən sonra Tiflis şəhərində
yenidən dalbadal baş vermiş atışmalar
zamanı otuz dörd nəfər həlak oldu,
səksən bir nəfər yaralandı.

TİFLİS ŞƏHƏRİNDƏ 
ERMƏNİ-MÜSƏLMAN DAVASI
Dekabr ayında erməni tayfası yenə

dinc dura bilməyib, hazırlıq gördükdən
sonra qəflətən müsəlmanların üstünə
hücum çəkdilər. Müsəlmanların bu
hücumdan xəbərləri olmadığından
ermənilərə layiqli cavab vermək üçün
yanlarında silah və sursat yox idi.
Əhvalatdan xəbərdar olan gürcülər
tüfəng və patronla müsəlmanlara
kömək etdilər. 

Müsəlmanlar tanınmış bir şəxsin
imarətinə girərək evi özləri üçün
səngərə çevirdilər və ermənilərlə atış-
mağa başladılar. Müsəlmanlar iki
gecə- gündüz ermənilərlə atışdılar.

Tiflisdə baş verən bu əhvalatdan
ətraf müsəlman kəndlərinin camaatı
xəbərdar olan kimi min atlı cəm olub
müsəlmanların köməyinə gəldilər.
Namestnik kəndlərdən gələn
köməkdən xəbərdar olub əmr verdi ki,
atla şəhərə girmək qadağan olunsun.
Odur ki, müsəlmanlar şəhərin ətrafın-
dan atlarını geri - kəndlərə qaytararaq
özləri piyada Tiflis şəhərinə daxil oldu-
lar. Onlar salavat və nərə çəkərək
ermənilərin üzərinə hücuma
başladılar. Bir gecə-gündüz vuruş-
madan sonra çoxlu erməni qırıldı.
Qalanları isə qaçıb aradan çıxdılar.

1905-ci İLİN OKTYABR AYINDA 
BAKIDA BAŞ VERƏN ƏHVALAT
Padşahın şadlıq günündə rus və

müsəlman camaatı «ura» deyə-deyə
küçələri dolanır və türk dillərində şüar-
lar oxuya-oxuya küçələri dolanırdılar.
Ruslar öz qırmızı bayraqlarını qoyub
imperatorun şəkli ilə öz milli
bayraqlarını götürüb dolanırdılar.
Müsəlmanlar da onlara qarışıq quber-

natorla birlikdə Böyük kilsəyə gəlib
dualar oxudular. Bundan sonra isə

qubernator baş keşişlə birlikdə
«Qasım bəy» məscidinə gəldilər.
Orada da dualar oxudular. 

Bu vaxt bərk yağış yağdığından
camaat dağıldı. Bir dəstə kilsənin
qabağından keçərkən gördülər ki, bir
rus əlində qırmızı bayraq hündür bir
yerə çıxaraq hökumətə qarşı nitq
söyləyir. Camaat tökülüb onu tutdular
və sonra döyüb öldürdülər. Divan da
buna mane olmadı.

Yenə də 20 oktyabrda dövlətin zid-
dinə gedən camaat cəm olub istədilər
ki, həbsxananı açaraq məhbusları
azad etsinlər. 

Rus qoşunu bunun qarşısını aldı.
Toqquşma nəticəsində camaatdan on
səkkiz nəfər yaralandı. Həmin gün
Bibi- Heybət yolunda qırmızı bayraq
qaldıranlarla milli bayraq daşıyanlar
arasında bərk vuruşma və atışma
oldu. Nəticədə bir adam öldü, iki nəfər
isə yaralandı. Həmin hadisə haqqında
erməni qəzetləri yazırdı ki, bu toqquş-
mada yüz nəfər erməni ölüb.

21 oktyabrda bir dəstə rus kazak-
ları öz əziz günləri münasibətilə
əllərində padşahın şəkli küçə ilə
hərəkət edirdilər. Ruslar Mirzəyans
adlı varlı və mənsəb sahibi erməninin
evinin qabağından keçəndə həmin
evdən kazakların üstünə güllə atdılar.
Həmin saat kazaklar evi mühasirəyə
aldılar və hər tərəfdən neft töküb
odladılar. Ev yanıb külə döndü. Kazak-
lar yanğın söndürən müvəkkilləri də
evi söndürməyə qoymadılar. Ev alışıb
yanarkən yel vurub qonşu erməni
evlərinə də od saldı. Bunun
nəticəsində də bütün evlər yandı.

Həmin əhvalatdan sonra rus kazak
dəstəsi ermənilərin dükanlarına
hücum çəkərək talan və tarac etdilər.
Sonra isə kazaklar erməni varlıları
olan Lalayevin, Kələntərovun dükan-
larının əmlakını, eləcə də Tağızadənin
dükanlarını icarəyə götürmüş er mə -
nilərin mallarını və əşyalarını talan

etdilər. Bu toqquşmada ölənlərin və
yaralananların sayı qırx nəfərə çat-
mışdı. Onun da əksəriyyəti erməni idi.
Bu əhvalatdan sonra qubernatorun
əmri ilə rus kazakları erməni
küçələrindən köçürülərək müsəlman
məhəllələrində yerləşdirildi.

Oktyabrın 23-də ruslar quberna-
torun iqamətgahında məsləhət toplan-
tısı keçirirdilər. Bu toplantıda
ermənilərdən başqa, bütün millətlərin
nümayəndələri iştirak edirdilər. Toplan-
tıya ermənilər özləri gəlməmişdilər.
Məsləhətdən sonra kazaklar gəlib
qubernatordan erməniləri cəzalandır-
mağa icazə verməsini xahiş etdilər.
Qubernator onları sakitləşdirdi. 

Bir az keçdikdən sonra yenə bir
dəstə kazak padşahın övrətinin şəklini
millət bayrağı ilə birlikdə əllərinə
götürüb küçə-bazarı gəzməyə çıxdılar.
Onlar erməni məhəlləsinə gəlib çatan-
da yenə onların üstünə evlərin
birindən güllə atdılar. Güllə atılan ev
erməni tərəfindən icarəyə götürülmüş
müsəlman evi idi. 

Dərhal kazaklar həmin evi gül-
ləbaran edərək ermənilərin evlərini

yandırmağa başladılar. Bu hadisədə
öldürülənlərin və yananların sayı on
altı nəfər olmuşdu. Yaralananların miq-
darı isə məlum deyildi. Yenə həmin
günün gecəsi atışmalar oldu. Bir
erməni evi yandırıldı.

Oktyabr ayında baş vermiş toqquş-
malarda əlli yeddi nəfər adam
öldürülmüşdür ki, bunlardan əlli biri

erməni, biri rus, biri gürcü, biri yəhudi,
ikisi isə müsəlman idi. 

Yaralananların sayı isə 59 nəfər idi.
Onlardan 38 nəfəri erməni, 14-ü rus,
biri yəhudi, biri nemes, 4 nəfəri müsəl-
man və biri nə millət olduğu məlum
olmadı. Yandırılmış evlərin miqdarı isə
28 ədəd idi. Onlardan 24-ü erməni, biri
rus, biri isə müsəlman evi idi. Bunlarla
yanaşı, iki şəhər budkası da
yandırılmışdı. İğtişaşlar zamanı dəyən
zərərin miqdarı məlum olmamışdır. Bu
iğtişaşa və xəsarətə erməni tayfası
bais olmuşdur.

RAMAZAN AYINDA (15 noyabr) 
ŞUŞA ŞƏHƏRİNDƏ

BAŞ VERMİŞ ƏHVALAT

Məsumovlardan olan bir erməni
öldürülmüşdü. Ermənilər bu ölüm
hadisəsinin izini qəsdən gətirib müsəl-
man bazarına çıxardılar və onu müsəl-
manlar öldürdüyünü söylədilər. Odur
ki, divan əhli müsəlmanlar arasında
axtarış aparmağa başladı. Müsəlman-
lar bildirdilər ki, biz heç vaxt belə
namərdliyə yol vermərik. Bunu
ermənilərin özləri edib bizim üstümüzə
yıxırlar ki, müsəlmanları müqəssir
etsinlər.

Xülasə, çox çəkişmələrdən sonra
ermənilərin sakitləşdirilməsindən ötrü
divan bir dəstə atlı kazak və bir dəstə
piyada götürüb qubernatorla birlikdə
müsəlman meydanına gəldilər. Quber-
nator bir kağız oxuyaraq bildirdi ki, sər-
darın hökmünə əsasən gərək ölən
erməninin meyidini verəsiniz. Əgər
onun meyidi verilməsə bu Şeytan-
bazar adlanan dükanlardan gərək bir
neçə yüz manat pul toplayıb o ölən
erməninin külfətinə verəsiniz.

Bir-iki gündən sonra rus qoşunu
yenə gəlib o qərarla müsəlman
bazarından keçdi. Qubernator müsəl-
manlarla yumşaq rəftar edirdi, cənab

qazi və əyanlarla xoş davranırdı.
Ramazan ayının 18-ci günü quber-

nator belə məsləhət gördü ki, müsəl-
man əhli dükan-bazarı bağlayıb toy və
musiqi çala-çala padşahın fərmanı
oxunacaq böyük bir yerə gəlsinlər.
Müsəlmanlar cavab verdilər ki, bu gün-
lər bizim əziz və təziyə günlərimizdir.
Odur ki, musiqi və toy çalmaq olmaz.
Özümüz isə toplaşıb oraya gələ bilərik.
Danışığa əsasən müsəlmanlar dükan-
bazarı bağlayıb böyük bir izdihamla,
şahın iki şəkli və on bayraq əllərində
bazardan keçərək divanxananın
qabağına gəldilər və əyanlar da gəlib
bağda qərar tutdular. 

Qubernator böyük çinovniklərlə
müsəlmanların toplaşdığı yerə
gəldilər. Kilsənin ətrafı kiçik olduğun-
dan qubernator alimlər və əyanlarla
birlikdə su anbarının üstünə gəldilər.
Bura həm də hündür idi. Camaat isə
əllərində bayraqlar və padşahın şəkil-
ləri anbarın qabaq tərəfinə yığışdılar.
Hər tərəf camaatla dolu idi. 

Camaatın gurultusundan qulaq
tutulurdu. Bir atlı kazak dəstəsi gəlib
bir tərəfdə səf çəkib durmuşdu. Bu
qədər camaatın içində vur-tut beş
nəfər erməni var idi. Onlardan biri
qubernatorun yanında, dörd nəfəri isə
kilsənin qabağında dayanmışdı.
Onların birisinin adı Amrimov Mikit idi.
Mən onu yanıma çağırıb dedim:

- Baron Mikit! Bu nə fitnə-fəsad,
xəsarət və mərdüməzarlıqdır ki,
erməni tayfası dünyaya salıb? Xalqın
rahatlığını kəsiblər. Onlar bu qədər
tökülən nahaq qanlara, yanan mülk-
lərə və qarət edilən mallara bais oldu-
lar. Mikit cavab verdi ki, Allah-təala
belə işlərə bais olan kəslərə və cahil
nadanlara qənim olsun. 

Biz özümüz də mat qalmışıq,
bilmirik nə çarə edək. Abrımız töküldü,
etibarımız kəsildi, mal və mülkümüz
isə yandırıldı və talan edildi.

Ardı var
Tahir Süleyman

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman davasında kürd xalqının rolu
Mir Möhsün Nəvvab
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“Media forum” saytı Laçın Ra -
yon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Akif Səlimovun müsahibəsinin
sonuncu bölümünü təqdim edir.

- Laçının spesifik iyi varmı? Varsa, o iyi
başqa yerlərdə tapa bilirsinizmi?

- Laçına üç tərəfdən giriş var. İstər poçtun
yanından, istər də Kəlbəcərdən gələndə -
Şamkənd və Qorçu kəndləri tərəfdən Laçına
daxil olan kimi o özünəməxsus, gözəl iyi duyur-
dun. Bu, təmiz hava, bənövşə, yarpız və kəkotu
qarışıq xəfif iydir... Qışda da çox gözəl, təmiz,
özünəməxsus havası, iyi olur Laçının. Laçına
girəndə bu qoxunu köksünə çəkirdin, adamın
ruhu dincəlirdi. Hava o qədər təmiz olur ki,
udduqca azlıq edir. Mən müxtəlif bölgələrdə
işləmişəm, çox yer gəzmişəm, amma Laçının o
gözəl iyini heç bir yerdə duymamışam. Heç bir
yerdə yoxdur... Haradasa elə gözəl iy olduğuna
da inanmıram.

Bizim yerlərdə insanın ağız dadı da fərqli
olur. Laçında becərilən məhsulların, xüsusən də
yağ-pendirin, ətin dadı, ətri başqa olurdu. Kiçik
Qafqaz dağlarının ətəklərində, Daşkəsəndən
tutmuş Araza qədər olan hissədə becərilən məh-
sullar qismən Laçının məhsullarına oxşayır,
dadanda bir anlıq da olsa Laçındakı ağız dadını
verir, Laçınlı günləri xatırladır...

- Vaxtilə Laçında olmuş, oranın təbiətini
görmüş, məhsullarını dadmış insanlar
adətən nəyi xatırlayırlar, arzulayırlar?

- Bütövlükdə Laçının özündən ürək yanğısı
ilə danışır insanlar. İnsanlarının saf, təmiz, mərd
olduğunu, təbiətinin gözəlliyini vurğulayırlar.
Eyni zamanda Laçın balının, yağ-pendirinin
xüsusi dadı olduğunu deyirlər, arzulayırlar. O
vaxt Laçından Bakıya, başqa şəhərlərə ət gətir-
mək bir qədər çətin idi. Texnika az idi deyə çox
az adam Laçından Bakıya ət gətirə bilirdi.
Görürdün ki, kimsə hörmətli bir dostuna, qonağı-
na ət payı vermək istəyir, onda da diri heyvan
gətirirdi, pay apardığı yerdə kəsirdi. Laçını
tanıyan hər kəs Laçın balının və pendirin dadını
hər zaman xatırlayır. Laçın çaylarındakı qızıl
balığın, bığlının, göy balığın adını çəkənlər olur.
Laçını daha dərindən tanıyanlar, tez-tez gedib
gələnlər, el şənliklərində olanlar tut arağından
da danışırlar.

- Laçın tam da olmasa qismən Kəlbəcərlə
Şuşanın arasında yerləşir. Sovet dövründə
hər iki rayona - Şuşaya və Kəlbəcərə çoxlu
turist gedib. Amma Laçına turist axını zəif idi.
Bunun səbəbi nə olub?

- Laçında da istisu var və Kəlbəcərin
istisuyundan əskik deyil. Bir sıra göstəricilərinə
görə Laçının təbiəti Kəlbəcərdən güclüdür. Kəl-
bəcərin istirahət, turist zonası kimi məşhurlaş-
ması, dəbə düşməsi, geniş tanınması Səməd
Vurğunun ora getməsindən, Aşıq Şəmşirlə dey-
işməsindən sonra başlayıb. Ondan sonra Kəl-
bəcərin İstisu məkanı istirahət yeri kimi işə
düşüb, populyarlaşıb. Şuşa isə başqa... Şuşa
qədimdən yeri, təbiəti, havası, tarixi baxımdan
məşhur olub. Həm də yaxın idi, Xankəndindən
dərhal Şuşaya qalxırdın. Şuşanın havası nə
Laçından, nə Kəlbəcərdən əskik deyil. Bulaqları,
havası, təbiət mənzərələri, gözəlliyi ilə dünyada
analoqu olmayan bir yerdir.

- Laçının ən gözəl fəsli hansıdır?
- Dörd fəslin dördü də gözəldir. Yazı, yayı, ya

payızı yaxşıdır demək, fərqləndirmək insafsızlıq
olar. Əslində Laçının qışı elə hamısından
gözəldir. Aran rayonlarında yazağzı bir az göy
ot, çiçək olur, hamı deyir yaz nə yaxşıdır. Belə
deyənlər Şuşa, Laçın, Kəlbəcər kimi yerləri,
qışda hər tərəfin dümağ olmasını, yaz gələndə o
qarın necə əriyib getməsini, yazın çaylarda suyu
necə artırmağını, dağların, dərələrin novruzgülü,
bənövşə, nərgizə bürünməsini, dizə çıxan kəko-
tu, zirəni görməyiblər. Ona görə Laçında hansı
fəslin daha gözəl olmasını, hansı fəslin tez
gəlməsini səbirsizliklə gözlədiyimizi demək,
fərqləndirmək olmaz. Orada ilin hər gününün öz
gözəlliyi vardı.

- Akif müəllim, insanlar internetə daxil
olub xüsusi proqramlar vasitəsilə işğal altın-
dakı kəndinə, evinə baxır. Laçına, kəndinizə
baxmısınızmı?

- Mən baxmıram... Baxa bilmirəm. Baxmay-
acam da...

- Laçının, kəndinizin indiki vəziyyətini
görməmək üçün baxmırsınız?

- Vəziyyətin necə olduğunu bilirəm. Kənddə,

Laçında yaşadığım evimizi 1992-ci ildə işğal

zamanı yandırıblar. Mən bunu o zaman gör-

müşəm. 1992-ci ildə Laçının kəndlərində

döyüşəndə binoklla Laçındakı evə baxmışdım,

yandırmışdılar. Mən heç elə baxmağın tərəfdarı

da deyiləm. İndiki Laçına sakit baxa bilmərəm.

Ona görə də baxmıram.
- Laçının indiki vəziyyəti haqqında nə

məlumat var? Mətbuat tez-tez Suriyadan,
başqa ölkə lər dən ermənilərin Laçına köçü -
rül düyü, orada yerləşdirildiyi haqda məlumat
yayır. Təxmini də olsa Laçında neçə min

erməninin məs kun laşdırıldığı haqda mə -
lumat var mı? Rayonun əsasən hansı böl-
gələrində məskunlaşıblar?

- Müxtəlif mənbələrdən aldığımız məlumat-
lara görə, hazırda Laçın şəhərində on-on beş
erməni var. Onlar da əsasən Laçının
mərkəzində məskunlaşıblar, çünki bura “Laçın
dəhlizi”nin ortasıdır. Amma ayrı-ayrı kəndlərdə
də üç-dörd ailə yerləşdirmək, məskunlaşma
görüntüsü yaratmaq istəyirlər. Bununla guya
Laçının erməni məskəni olduğu, orada
ermənilərin yaşadığını göstərmək istəyirlər. Bu,
ermənilərin çoxdankı hiyləsidir. Ona görə də
bizim müxtəlif mənbələrdən aldığımız məlumata
görə, hazırda Laçının bütün kəndlərində
yaşayan var. Amma o adamlar yazıqdırlar. Gec-

tez o yerlərdən qaçmağa məcbur olacaqlar. Axı
o torpaq onların deyil.

- Ermənilərin Laçında ordusu çoxdurmu?
- Xeyr. Laçında çoxlu ordu yoxdur. Əsasən

Dağlıq Qarabağda, Qubadlı-Zəngilan səmtində ordu
saxlayırlar. Laçında köməkçi ordu hissələri ola bilər.

- Siz Laçında döyüşmüsünüz. Laçının
işğal olunmasının qarşısını almaq olardımı?

- Bir misal çəkim. Dediklərimin bütün cav-
abları orada olacaq. Rusiya ilə Ukrayna arasın-
dakı münaqişə, Krım məsələsi uzaq keçmişin
hadisəsi deyil. Ukraynada bizim AXC-yə bənzər
bir qüvvə silah gücü ilə hakimiyyətə gəldi. Prezi-
dent Viktor Yanukoviç də qaçdı. Dar gündə
məlum oldu ki, Ukraynada cəmi 6 min əsgər
döyüşə bilər. Prezident qaçıb, xalq müharibəyə
hazır deyil, ordu da yoxdur. Gördünüz, ruslar
Krımı çox asanlıqla Rusiyaya birləşdirdi. Bizdə
də elə idi. Ölkədə lider olmadı, hərc-mərclik
vardı, ordu da yox idi, amma düşmən bu işə
hazırlaşmışdı. Hakimiyyətdə olanlar da səriştə-
siz adamlar idi.

Mütləq mənada şərtlər hansıdır: güclü,
qüvvətli prezident olmalıdır, idarə edə bilən lider
olmalıdır, xalq müharibəyə hazır olmalıdır, ordu
olmalıdır. Ordu yoxdursa, prezident müharibə
haqqında düşünmürsə, necə döyüşmək olardı?
Ukraynalılar böyük və döyüşkən xalqdır.
Qəflətən belə bir təhlükə onları haqlayanda 300-
400 minlik orduya malik olmalı idilər, amma
ortaya 6 minlik ordu çıxdı. Bu sayla rusa qarşı
vuruşmaq olardımı? Necə döyüşəcəkdilər?
Döyüşkən Ukrayna xalqı Krımı uduzdu. Bizdə
də eyni vəziyyət oldu.

- Laçını necə tərk etmisiniz? Həmin günü
necə xatırlayırsınız?

- Mayın 8-də Şuşa işğal olunandan sonra,
təbii ki, Laçında böyük hərc-mərclik, xaos vardı.
O zamankı daxili işlər naziri Tahir Əliyev və
başqa vəzifəlilər, hərbi rəhbərlik mayın 11-də
Laçında iclas keçirdi. Orada dedilər ki, Şuşa ilə
Laçının arasını Bakıdan gələn milli ordu
qüvvələri, Gorus istiqamətindən Laçın alayı,
Qubadlı istiqamətindən Laçının Hadrutla yaxın
sərhədlərini isə Laçın polisi qoruyacaq. Orada
Laçının Fərəcan, Suarası kəndləri yerləşir.
Laçın polisinin bütün qüvvələrini başqa postlar-
dan çıxarıb həmin mövqeyə göndərdilər. Bunun
üçün əmr imzaladılar və mən də rəis kimi əmrə
tabe oldum. Ermənilər Laçın dəhlizini işğal
edəndə biz 50 kilometr cənubda, Qubadlı

istiqamətində idik. Heç orada ermənilərlə
döyüşmədik. Hadrutla sərhəddə beş-altı dəfə
lokal döyüşlər oldu. Ermənilər Laçını başqa
istiqamətdən işğal edirdi, bizi isə başqa
istiqamətdə saxlamışdılar...

İşğaldan sonra hamı pərən-pərən düşdü,

Laçın polisində xidmət edənlərin başı ailələrinin
dərd-sərinə, problemlərinə qarışdı. Qısa müd-
dətdən sonra o zamankı daxili işlər nazirinin
əmri ilə Laçın polisini yenidən toparladıq, Murov
vasitəsi ilə Kəlbəcərdən keçib Laçına - döyüş
bölgəsinə qayıtdıq. İlk günlər Qorçu kəndində
yerləşdik və döyüşə atıldıq. Çox qısa müddətdə
Pircahan, Alqulu və onlarla kəndi işğaldan azad
etdik. Çox böyük əhval-ruhiyyə ilə döyüşürdük.
Amma yenə də rəhbərlik sonadək döyüşməy-
imizə, Laçını tam olaraq işğaldan azad etməy-
imizə imkan vermədi.

- 1992-ci ilin mayında Laçın polisini planlı
şəkildə əsas mövqelərdən uzaqlaşdırmışdılar?

- Bir qədər müəmmalı işdir. Bu gün proses-
ləri xatırlasaq, baş verənləri incələsək, görərik
ki, Laçın polisinin Laçında qalması kimlərəsə
sərf etmirdi.

- Yəni əsas döyüş möv qe lərindən
müdafiə mövqeyinə çəkilmişdiniz?

- Bəli, bizi əsas döyüş postlarından müdafiə
mövqeyinə göndərdilər. Düzdür, ermənilərin
hücum edib həmin istiqamətdən yolu tutması,
Laçını mühasirəyə alması ehtimalı da vardı.
Amma hər halda döyüş orada getmirdi.

1992-ci ilin yayında Kəlbəcər vasitəsilə
Laçının şimalına keçib getmişdik. Oktyabr ayın-
da Laçın dəhlizini ermənilərdən geri aldıq, post
qurduq, dəhlizi bağladıq, üç gün orada
dayandıq. Laçında olan ermənilərin yarısı
Xankəndinə, yarısı Gorusa tərəf qaçırdı. Orada
da məkrli əllər işə düşdü, bildirdilər ki, Laçın
dəhlizini bağlamaq olmaz. Prezident Əbülfəz
Elçibəyin razılığı ilə müdafiə naziri Rəhim
Qazıyev xüsusi əmr göndərdi ki, Laçın dəhlizini
bağlamaz olmaz, qayıdın əvvəlki mövqelərə.
Bizi geri çəkdilər. Niyə? Guya beynəlxalq aləm
bizi qınayacaq ki, humanitar dəhlizi bağlayırıq.
Laçını almışdıq. Amma imkan vermədilər.

- Və 1993-cü ilin mart ayının sonu Laçının azad
olunan kənd lərinin ikinci dəfə işğalı baş verdi…

- Həmin vaxt döyüş postlarında dayan-
mışdıq, oranı ən sonda tərk edənlərdən biriyəm.
Həmin vaxt Laçında döyüşən briqadanın
komandiri polkovnik Əzizağa Qənizadə idi. Bu
yaxınlarda saytların birində onun xatirələrini
oxudum. Əzizağa Qənizadə hələ dörd-beş ay
təbil çalırmış ki, ermənilər Laçın və Kəlbəcər
istiqamətində olan mövqelərə qoşun yığırlar,
qüvvələr nisbəti kəskin şəkildə dəyişib, vəziyyət
ağırdır, əgər hücum başlasa, ermənilərin hücu-
munun qarşısını almağa canlı qüvvəmiz və
texnikamız çatmayacaq, Kəlbəcər işğal oluna,
əhali və briqada tam olaraq mühasirəyə düşə
bilər, ona görə də Laçın və Kəlbəcərə əlavə
qüvvələr göndərilsin. Qənizadə bununla bağlı
dəfələrlə müdafiə nazirinə, nazirin müavinlərinə
və rəhbərlikdə olan başqa şəxslərə raportla
müraciət edib. Amma onu heç kim eşitməyib.
Belə olanda briqadanın Laçından Kəlbəcərə
çıxarılmasını, oranı müdafiə etməsi üçün əmr
verilməsini istəyib, bunun üçün müdafiə nazirinə
yalvarış dolu raportlar göndərib. Amma əslində
Laçının içində olan hərbi qüvvələr yetərli idi ki,
bir neçə günə Laçının mərkəzini işğaldan azad
edək, dəhlizi bağlayaq. Bunu elə mədilər.

Sonra briqadanın Kəlbəcərə çəkilməsi haqda
əmr verildi. Çünki ermənilər Kəlbəcərlə həm-
sərhəd olan Basarkeçərdə (Vardenis - red.) çoxlu
qoşun yığmışdı. Bundan başqa Xankəndi
tərəfdən Laçın istiqa mə tində olan kəndlərə,
orada yerləşən postlara buldozerlərlə yol çək-
mişdilər. Ağdərədə də Kəlbəcər istiqamətində
xeyli qoşun yığmışdılar. Laçın isti qamətində olan
ordumuzun mühasirəyə düşmək təhlükəsi hiss
olunanda bizi Kəlbəcərə çəkmək istədilər. O da
artıq gec idi. Kəlbəcər istiqamətində geri çəkilən
ordu ermənilərin atəşinin altına düşdü. Sizin
valideynləriniz də orada idi, bunları bilirsiniz.
Laçın polisi postlarda idi. Hətta geri çəkiləndə
bizə xəbər verməmişdilər. Bizim uşaqlar postları
tərk etmirdilər. Baş Qərargahda işləyən
polkovnik Əmirovla əlaqə saxlayıblar. O da deyib
ki, Laçın polisi nə özbaşınalıq edir, niyə əmrə
tabe olmur, mövqelərdən çıxmırlar, mövqeləri
tərk etmək əmri verilib. O zaman briqada

komandirinin müavini Qorxmaz Qarayev vardı,
indi generaldır, bizə yazılı əmr verdi ki, filan-filan
mövqeləri tərk edin, çəkilin Kəlbəcər istiqamət-
inə. Laçın polisi Laçından əmrlə çəkilib. Rus
dilində yazılan həmin əmr indi də məndə qalır.

- Piyada çıxdınız?

- Bəli, piyada.
- Siz çıxanda Kəlbəcərin Tuneli bağlan-

mışdı, yoxsa hələ açıq idi?
- Bağlı idi. Bizim qüvvələrin hamısı Nadirx-

anlı kəndində toplanıb mühasirəni oradan
yarmışdı, onlardan qabaqda idik. Kəlbəcərə
gəldik, ermənilərin hücumu artanda bizim
camaatın çıxarılmasını təşkil etdik. Bununla bir
neçə nəfər məşğul oldu. Biz camaatımızın
böyük əksəriyyətini Murovun ayağında
qarşılayırdıq. Əlimizdə olan texnikanın, maşın-
ların köməyi ilə Murovdan keçirib Göy gölün
Toğana kəndinə gətirirdik.

- Dağlıq Qarabağ münaqi şə sində,
aparılan danışıqlarda Laçın bir növ kilid rolu
oynayır. Danı şıq ların hansısa mərhələsində,
böyük sülhün əldə olunması naminə və han-
sısa güzəştlər qarşılığında Azərbaycanın
Laçını ermənilərə güzəştə getməsi
mümkündürmü? Əgər dövlət belə bir qərar
versə, laçınlılar bunu necə qarşılayar və razı
olarlarmı?

- Azərbaycan prezidenti cənab İlham
Əliyevin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, ərazi
bütövlüyümüz, işğal olunmuş torpaqlarımızla
bağlı qətiyyətli, sarsılmaz mövqeyi bütün
dünyaya, o cümlədən laçınlılara da yaxşı
məlumdur. Cənab prezident hər zaman vurğu-
layıb ki, Azərbaycan bir qarış da olsa torpağını
güzəştə getməyəcək, işğal olunmuş tor-
paqlarımızda ikinci erməni dövlətinin yaradıl-
masına imkan verilməyəcək. Azərbaycanın bu
mövqeyi dünyanın bütün beynəlxalq təşkilat-
larının tribunalarından səsləndirilib. Ermənilər
də yaxşı bilirlər ki, o torpaqlar heç zaman onların
olmayıb və gələcəkdə də olmayacaq. Bu işğal
müvəqqətidir. Laçınlılar da indi üzləşdikləri
müsibətləri, çətinlikləri, torpaq itkisini müvəqqəti
hal kimi qəbul edirlər.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu, cənab prezident İlham Əliyevin uğurla
davam etdirdiyi siyasət nəticəsində Azərbaycan
sürətlə inkişaf edib, bölgənin liderinə, dünyanın
ən sürətlə inkişaf edən dövlətlərindən birinə
çevrilib. Ölkənin inkişafı ordu quruculuğunu
sürətləndirib. Hazırda Azərbaycanın çox güclü,
hər cür döyüşə, torpaqlarımızı qısa müddətdə
işğaldan azad etməyə, ermənilərə layiqli cavab
verməyə hazır olan ordusu var. Cənab prezident
ordu quruculuğuna xüsusi diqqət və qayğı
göstərir. Bütün bunlar gec-tez torpaqlarımızın
işğaldan azad olunması ilə nəticələnəcək. Ona
görə də Azərbaycan heç vaxt Laçını ermənilərə
güzəştə getməz. Cənab prezident İlham Əliyev
buna razı olmaz. Laçınlılar öz torpaqlarına qayı-
dacaqlarına əmindirlər. Laçınlılar da Laçının
güzəştə gedilməsini istəməzlər və bununla heç
vaxt barışmazlar.

- Ermənilərin Laçını işğal etdikləri ilk
illərdə də bunun müvəqqəti çətinlik olması,
laçınlıların tezliklə öz yurdlarına qayıdacağı
haqda bəyanatlar verilirdi, fikirlər səs-
ləndirilirdi. 22 ildir bu baş vermir. Sizdə qayı-
dacağınıza əminlik yaradan nədir?

- Cənab prezident İlham Əliyevin apardığı
siyasət və Laçının qədim türk yurdu olması. Biz
ora mütləq qayıdacağıq. Buna heç kimin şüb-
həsi olmasın. Bunu hər görüşəndə bütün laçın-
lılara da deyirəm. 

Doxsan yaşı olana da deyirəm bir az özünü
möhkəm tut, buralarda ölmə, qayıdacağıq. Ölüm
haqdır, bizim arzumuzla olan iş deyil. Amma yüz
faiz qayıdacağıq.

Dünyasını dəyişən laçınlıların xeyli hissəsi
buralarda əmanət basdırılıb. Allahın köməyi ilə
Laçın işğaldan azad olunandan sonra o qəbirləri
hərə öz kəndinə köçürəcək. Adamlar məzarının
Laçına aparılmasını vəsiyyət edib dünyadan
köçürlər. Laçına qayıtmaq vəfat edənlərin
vəsiyyəti, sağ qalanların arzusudur... 

Doğma yurdu itirmək, didərginlik çox ağır
dərddir. Heç kim də deyə bilməz biz döyüş -
məmişik. Təkcə Horadiz ermənidən geri alınan-
da Laçın polisi 27 şəhid verdi. Ümidimiz
böyükdür. Cənab prezidentə, onun apardığı
siyasətə güvənirik. Biz mütləq qayıdacağıq.

“Laçına qayıtmaq ölənlərin vəsiyyətidir”
"Laçınlılar da Laçının güzəştə gedilməsini istəməzlər və bununla heç vaxt barışmazlar"
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Dost û hevalên hêja!
Wek ku min sozdaye we,
her roj kovarekê an roj-
nameyeke Bedirxaniyan ji
bo we bi helkeftina 116
saliya roja rojnamegeriya
Kurdi belav bikim û wiha ta
ku em bigihêjin rojnameya
dayik (KURDISAN), di 22ê
Nîsane de. Belê werin em

îro, berê xwe bidin mîr
Sûreya Bedirxan û roj-
nameya wî (Kurdistan),
ewa ku di sala 1917an de li
Misrê, bajarê Qahîre bi
zimanê kurdî û tirkî
weşandiye. Wî jî bi weşan-
dina vê rojnameyê re, daye
ser şopa herdu mamên
xwe; mîr Miqdad Medehet

û Abdurehman Bedirxan. 
Hêjaye gotinê, ku mîr

Sûreya Bedirxan birayê
mîr Celadet û mîr Kamîran
Bedirxan yê mezin e û rola
wî di şanda Şerîf Paşa bo
kongreyê (Sîverê), mezin
bû û her wiha rola wî
mezin bû jî di avakirina
komeleya Xoybûnê de li

Libnanê sala 1927an..  
Kurdistan: Rojnameyeke

kurdî û tirkî bû, cihê weşan-
dina wê li Qahîre bû, xwedî
û berpirsyarê wê Mîr Sûreya
Bedirxan (1938-1883), an
Ehmed Sûreya Amîn Alî
Bedirxan bû. Mîr Sûreya
Bedirxan di sala 1938an de
li Parîsê çûye ber dilovaniya
Xwedê. 

Qamişlo, 19.04.2014

Bûkadayka min...
Bûka ber perdê, bûka dayka min
dizanim bêsebir li wirî benda min
îro pir mêvanin dora min
ezê naha mêvana li rêkim,

tu xeman nexwe, ezê zû vegerim 
zerza deryê me li dêrîvakim
piştva bêm perda te wêdakim...
Ezê xêlya te nerm hilbirim,
wekî sil nebî...
Bi destekê destê te bigrim,
bi destê din sifetê te bilindkim, 
û hêdîka suretê te maçîkim,
wekî agrê çevê te bivînim,
agrê evîntyê...
Ew çawa duşxule,
min nedîtîye, min ne bînaye...
Dixazim bivînim
lê tu şerm dikî,
serê xwe ber min berjêr dikî,

nonanî xêlya ser çevê xwe,
soro moro dibî,

tev li hev dibî...
Çev û biryêd te gulêd hewşêne

berjêr dinêhêrin,
şewqa hîvêye dêmê te, berê xwe neguhêre,
tu li min binêhêre,
tu min nekuje
xûna min nerêje...
Dixazim bivînim agirê çevên te,
dizanim tu xweda nerm dişewitî,
nonanî agirê antêxê, 
Û dîsa dîsa serê xwe ber min berjêr dikî
li min şerm dikî.
Bûka dayka min, tu min şerm meke,
çevêd xweye belek, tu ber min veke,
ber min şewq vede, minra bikene,
ez brîndarim, dilê min şadke. 19.04.2014

XWÎN BÛYE JÎNA CÎHANÊ
Gelo em li nav mirovan de dijîn?
Çima mirov hev re şera dikin hevdu dukujin
Hertim jî hevdu re astengîya çêdikin
Bi qurnava serê hevdu jêdikin
Mirov bûne kujerê hevdu
Yên pêşberî xwe dukujin  bi hovîtî
Ji bo çi..? 
Gelo em jî mirovin 

Çima weha
Mînanî hovan êrîşî ser hevdu dikin.

EY XWEDA
EM MIROVIN
AN KÎNE...?
ÇIMA JÎNEKE WEHA TE KIRE NESÎB
MIROVAHÎYÊ RE... 
AX....AX....

JÎNEKE BI XWÎN DE EM DIJîN
XWÎN BÛYE JÎNA CÎHANÊ

Bîna xwînê tê ji cîhanê
XWÎN BÛYE XEMLA JÎYANÊ
EY MIROV BESE NERÊJE XWÎNÊ,
JI JÎYANÊ RAKE SÎTEMÊ ŞÎNÊ
NE em mirovin
Mirov...mirov. 7.O8.2013

Tenê Yên Lawaz Şerdikin
Îdî nagrîm li ser raburdû

dê  gunehên xwe

yên ku min kiribûn

di dûriya ji te

bi evînê bişom.

***

Ez ya gunehbar

niha di perestgeha evîna te de

bi sozdariya te

destnimêj dikim.

***

Gunehê min yê bi tenê

min evîn bi şer guherî.

***

Ez bê welat û xakbûm
lewma aştnebûm
di gel jiyan û evînê.

***
Bi şer li aştiyê geriyam
di dawiyê de min zanî
ku jiyan bê sînore
tevayî  mirina komboyî.
Û niha baştir dizanim
tenê yên lawaz şerdikin.

Mîr Sûreya Bedirxan û Rojnameya Kurdistan

BÊWAR
BARÎ

TEYFÛRÎ

Dilşa 
Yûsûf

Xaylaza
Reşîd

Hewlêr (Rûdaw)- Sero -
kê şanda pêkanîna
hikûmetê ya Yekîtiya Nişti-
manî ya Kurdistanê (YNK),
Dr. Berhem Salih ragihand
ku postên ku di kabîneya
heştem a Hikûmeta Herêma
Kurdistanê de ji bo YNKê
hatine destnîşankirin, nayên
qebûl kirin. 

Şandên pêkanîna
hikûmetê yên YNK û PDKê

dê sibê (20.04.2014) li ser
pêkanîna hikûmeta nû û
parvekirina postên kabîneya
heştem li hev bicivin.

Lê li gorî malpera fermî
ya YNKê, serokê şanda
pêkanîna hikûmetê ya
YNKê Dr. Berhem Salih rag-
ihandiye, ew postên ku wek
pişka YNK di kabîneya
heştem a hikûmeta Herêma
Kurdistanê de hatine

diyarkirirn, nayên qebûl
kirin.  Dr. Berhem Salih her
wiha gotiye, ji ber vê jî dê
her du şandên PDK û YNKê
sibê li ser vê mijarê bicivin û
helwesta YNKê jî dê li ser
hikûmeta nû eşkere bibe
çimkî heta niha me biryar
nedaye ka YNK dê beşdarî
hikûmetê bibe yan bibe

opozîsyon. Beşek ji pişka
YNKê di kabîneya heştem a
hikûmetê de: Cîgirê Serok -
wezîr, Wezareta Şehîdan û
Enfalkiriyan, Wezareta
Xwen dina Bilind, Wezareta
Tenduristiyê…

Heta niha PDK ku wek
partiya yekem di hilbijarti-
nan de erkarê pêkanîna

hikûmetê ye, bi Tevgera
Gorran û Komela Îslamî ya
Kurdistanê re li ser pêkanî-
na hikûmetê rêkeftin îmze
kiriye lê YNK û Yekgirtûya
Îslamî ya Kurdistanê mane. 

7 meh bi ser hilbijartinên
Herêma Kurdistanê re der-
bas dibin lê heta niha
hikûmeta nû pêk nehatiye.

Altan Tan Parlementerê
BDP li hevpeyvîneke taybet ya
li gel Al Jazeera de encamên

hilbijartinên Bajarvaniyan
nirxand û da zanîn ku HDP li
hilbijartinan de têkçûye û eger
BDP jî xwe neguherîne ew jî bi

metirsiya rûxandinê ve rû bi rû
ye. Altan Tan Parlementerê
BDP li hevpeyvîneke taybet ya
li gel Al Jazeera de encamên
hilbijartinên Bajarvaniyan
nirxand û da zanîn ku HDP li
hilbijartinan de têkçûye û eger
BDP jî xwe neguherîne ew jî bi
metirsiya rûxandinê ve rû bi rû
ye. Altan Tan Parlementerê
BDP li gel Al Jazeera encamên
hilbijartinan nirxand û da zanîn
ku di hilbijartinan de CHP û
HDP têkçûne, eger BDP jî di
nava xwe de guhertineke ciddî
neke ew jî bi metirsiya rûxand-
inê ve rû bi rû ye. 

Li Silêmaniya bajarê
Herêma Kurdistana Iraqê
(HKI) "Parka Ahmed Kaya"
hat vekirin. Şare dariya
Silêmaniyê ji bo ku navê
Ahmed Kaya her bijî navê
wî li parka ku nû hat
avakirin, kir. Park li taxa Tû
Melik ya li rex li gundê
Alman e. Qîza Ahmed
Kaya Melis û xanima wî
GultanKaya beşdarî
merasima vekirina Parka
Ahmed  Kaya bûn.  Gul-
tanKaya li vir axivî got:
"Ahmed  Kaya got 'Ez ê
bêm welatê xwe', îro hat
Silêmaniyê. Hêro Îbrahîm

Ehmedê bû wesîleya hati-
na wî, ez li vir li ser navê

Ahmed Kaya û hemû
hezkiriyên wî, sipasiyên
xwe pêşkêşî Xanima Hêro
û hemû erkdaran dikim."
Kayayê got ku navê
Ahmed Kaya dane

parkeke Silêmaniyê û ew
bi vê gelekî kêfxweş bûne

û wiha dewam kir: "Em
hemû pê dizanin ku ji ber
Ahmed  Kaya xwedî li nas-
nava xwe ya çandî derket,
çi hat serî. 

Di bîra me ya hevpar

de ev heye. Kaya ji xweza
û axê pir hez dikir. Ew
zarokê ji bajarêkî biçûk bû.
Ji bo min jiyandina navê wî
pir girîng e. Dê zarok li
parkê bilîzin û dîroka
hunermendê parkê fêr
bibin. Vekirina parkê ji bo
min pir bi rûmet e, ez pê pir
hestyar bûm." Xanima
Serokomarê Iraqê Celal
Telebanî Hêro Îbrahîm
Ehmed, endamên Yekîtiya
Niştimanî ya Kurdistan
(YNK), hin hunermend û
gelek welatî beşdarî
merasima vekirina Parka
Ahmed Kaya bûn. AA

AVESTA KURD - Serok -
wezîrê Kurdistanê û serokwezîrê
Tirkiyê li Enqerê civiyan û
hevdîtin pêk anîn. Hevdîtin li
Avahiya Fermî ya Serokwezîriyê,
ji çapemeniyê re girtî pêk hat û
nêzikî saetekî dewam kir. 

Erdogan û Barzanî diyar kirin
ku ew bi biryarin ku xurtkirina
pêwendiyên di navbera Tirkiye û
Herêma Kurdistanê de bidomînin
û pêşve bibin. 

Erdogan diyar kir ku wan ev
biryara xwe hem ji rêvebiriya

navendê ya Bexdayê û him jî
Amerîkayê re bi awayekî eşkere
diyar kirine.

Li gor agahiyên Serokwe -
ziriyê di hevdîtinê de pêwen diyên
herdu welatan û pirsgirêkên
herêmê hatin axaftin.(AA)

YNK: Em pişka xwe ya kabîneya heştem qebûl nakin

A l t an  Tan :  D ivê  d i  
BDP de reform çêbibin

Her du serokwezîr li Enqerê civiyan

Parka Ahmet Kaya li Silêmaniyê hate vekirin

Konê Reş, 
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Li welatê Mexribê fîlmek li ser
Mela Mistefa Barzanî tê nîşandan

Hewlêr (Rûdaw)- Di festival sînemaya
Mexribê (Fas) de wê fîlmeke dêkomêntarî li ser

xebata Mela Mistefa Barzanî, were pêşkêş kirin. 
Rêveberê sînemaya Hewlêrê, Şaxewan Idrîs

ji Tora Medyayî ya Rûdawê re got: “Ev projeyek
mezine ku fîlmeke dêkomêntarî behsa xebata
Mela Mistefa Barzanî di bizava rizgarîxwaza
Kurdistanê de.”  Irdîrs diyar kir ku ew çavlirê ne
ku ew fîlma wan di wê festîvalê de xelatekê
bidest bixe û got ku “Heta niha karên amadekiri-
na wê fîlmê berdewam in.”  Ev gotinên rêveberê
sînemaya Hewlêrê piştî wê yekê hat ku serokê
festîvalê Ebd el-Hemîr ragihand ku “Bi hema-
hengî ligel şanda sînemaya Kurdî li Herêma
Kurdistanê em rê keftin li ser amadekirina
fîlmekê li ser xebata Mela Mistefa Barzanî da ku
di wê festîvalê de were pêşkêş kirin.” 

Festîvala sînemaya Mexribê roja 6ê meha
Gulanê dest pêdike û heta roja 10 Gulanê
berdewam dibe.

Asayîşa Duhokê: Divê 
PYD heddî xwe bizanibe

Lijneya Ewlekariyê ya Parêzgeha Duhokê
derbarê kolana xendekên li ser sînorê Herêma
Kurdistanê hişyarî da Partiya Yekîtiya
Demokratîk (PYD) û got: ‘’Em hîç valahiyekê

nahêlin ku bo asayîşa herêmê cihê metirsiyê
be.’‘ Derheqa mijarê de asayîşa bajarê Duhokê
daxwiyaniyek da û got: ‘’Erkê dam û dezgehên
peywendîdar ên Herêma Kurdistanê ye ku
asayîşa bajar û bajarokên herêmê biparêzin,
herwiha hîç valahiyekê nehêlin ku bo ser asayîş
û serweriya herêmê cihê metirsiyê be.’‘

Di daxwiyaniya asayîşê de wiha tê gotin:
‘’Çend roj dibe PYD’ê hewara xwe gehandiye
kiryareke metirsîdar û hewl dide bi zextê xelkê
sivîl ên wî alî li ser sînor kom bike. Ew bi canê
hevwelatiyên sivîl dileyizin û dixwazin
provakasyon û fitneyê derxînin. Em bi tundî
PYD’ê hişyar dikin û radighînin ku dê ew
berpirsyar bin li beramber her encamekê.’‘

Rojevakurd navê wan berpirsên 
ji YNK îstîfa kirî eşkere dike

Li dor wan gahiyên bi dest malpera Roje-
vakurd ketine, di van çend rojan da hijmareke
berprisên Yekêtiya
Niştimaniya Kur-
distanê îstîfa kiriye
û peywendî bi rêx-
istinên Partiya
Demokrata Kurdis-
tanê kirine.

Li gor wan zani-
yariyan, heta nuha
van berprisên
navên wan li jêr ji YNKê îstîfa kiriye:

1- Arif Ruşdî endamê seroaktiya YNKê û
berprisê melbendê Musilê

2- Ebdilxaliq Sultan endamê komîteya
kargea melbendê Badînan li Duhokê

3- Yusif Bamernî  endamê komîteya kargera
melbendê Badînan li Duhokê

4- Deştî  Ebdulezîz endamê komîteya karg-
era melbendê Badînan li Duhokê

5- Salar Doskî cîgirê berpirsê melbedê Badî-
nan li Duhokê

6- Mihyedîn Mizorî cîgirê berpirsê melbendê
Musilê

7- Ebdilrehîm Zêbarî endamê komîteya
kargera melbendê Musilê

Mesûd Barzanî Serokê Herêma
Kurdistanê bi helkefta cejna Qiyameta
Hezretî Mesih (S.X.L) peyameke
pîrozbahiyê li ser malpera
Serokayetiya Herêma Kurdistanê
belavkir û vê cejnê li xuşk û birayên
Mesîhiyan(Hiristiyan) pîroz kir Bi navê
xwedayê mezin û dilovan. Bi helkefta
hatina cejna Qiyameta Hezretî Mesih
(Silavên Xwedê Li ser be (S.X.L.)),
pîrozbahiyekî germ pêşkêşî xuşk û
birayên Mesîhî yên li li Kurdistan, Iraq
û seranserê cîhanê dikim.

Herêma Kurdistanê bi dirêjahiya
dîrokê bi çanda lêborînî hatiye nasîn,
ev çand bûye sedema wê yekê ku Kur-

distan bibê nimûneya firehiya olî û
çandî û neteweyî û ew çand civakeke

tendirustî li Kurdistanê dirust kiriye û
kes nikarê derz bixe nav pêkhatan
wê ve û herdem jî dakokîkarekî bi hêza
parastina vê pêkvejiyanê dibîn.

Li sayeya vê pêkvejiyan û firehiyê
ye ku niha li Kurdistanê da hemwe-
latiyên Mesîhî li gel pêkhatên din bi
wekheviyê de dijîn û asayîş û keramet
û mafên wan hatiye parastin. Hêvî-
darim ev pêkvejiyan û rêz li hevdû
girtin li seranserê Iraqê jî da biçespê
heta hemwelatiyên Mesîhî êdî neçar
nebin war û malên xwe bi cîh bihêlin.

Carekî din pîrozbahiya vê cejnê li
we dikim û hêvîdarim herdem li cejn û
aramî û şadiyê da bin. 19.04.2014

Îşev li ber avahiya Liqa
4 a Partiya Demokrat a
Kurdistanê (PDK) li bajarê
Silêmaniyê bûyerek
nexweş çêbû. Em wê bûy-
erê wek hewlekî bo têk-
dana atmosfera
demokratîk ya Kurdistanê
dibînin, ji ber wê jî ev bûyer
karê pilankirî yê ti aliyekî

siyasî yê Kurdistanê nîne.
Em hemû aliyekî piştrast

dikin ku rewş bi temamî
hatiye kontrolkirin û saziyên
ewlehiyê,Polîs û Asayişê,
yên Silêmaniyê bo lêkolînki-
rina derbarê bûyerên han de
hatine erkdarkirin. 

Baweriya min jî bi şiyana
saziyên ewlehiyê yên Silê-

maniyê heye ku bikarin bûy-
erên îşev lêkolîn bikin û
ewlehiya xelkê hêja yê Silê-
maniyê bipa rêzin. Ji ber wê
jî, em daxwaz ji hemû aliyan
bi taybet ji PDKê dikin ku li
ser xwe bin û bi awayekî
aram û bawerî bi saziyên
ewlehiyê yên hikûmetê
tevbigerin. 19/04/2014

AVESTA KURD - Mezintirîn
medyaya tirkî, weke CNN
Turk, Ajansa Cihan, rojnameya
Zaman, Hurriyet Milliyet,
Ajansa DHA û gelek malperên
weke Internet Haber,, rojname
û televîzyonên weke Haber-
Turk, ATV, Kanal D, nûçeya
serdana şanderê PKK Heme
Emîn Pencewînî ji bo
serokwezîr Nêçîrvan Barzanî,
ya ku malpera AVESTA,
weşandibû, weke manşêt û
spot weşandin.

Mezintirîn medyaya tirkî,
weke  Ajansa Anadol (AA),
Ajansa Cihan, rojnameya
Zaman, Bugun,  Star, Milliyet,
Aydunlik, Taraf, Sabah, Ajansa
DHA û gelek malperên weke
Internet Haber,, rojname û
televîzyonên weke HaberTurk,
ATV, Kanal D, nûçeya serdana
şanderê PKK Heme Emîn
Pencewînî ji bo serokwezîr
Nêçîrvan Barzanî, ya ku
malpera AVESTA, weşan dibû,

weke manşêt û spot weşandin. 
Di nûçeyê de wiha hatibû:
Jêdereke taybet ya nêzîkî

PKK ji malpera AVESTA re rag-
ihand ku hefteya derbasbûyî,

nûnerê taybet yê PKK Heme
Emîn Pêncwînî, bi serdanete
taybet û nehênî, li Hewlêrê
çûye serdana serokwezîr
Nêçîrvan Barzanî.

Bi riya şander û nav -
bênkarê xwe Pêncwînî, PKK
nameyeke di derbarê
Rojavayê Kurdistanê de ji
serokwezîr Nêçîrvan Barzanî
re şandiye.

Di wê nameya xwe de PKK

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

rojavayê Kurdistanê bibin û alî-
giriya aliyekî li dijî aliyekî din
nebin. Nêçîrvan Barzanî jî, hel-
westa xwe ji şander û
navbênkarê PKK re dubare
kiriye û gotiye gelê Kurd li
rojavayê Kurdistanê çi biryarê
bistîne ew piştgiriyê dikin û ew
midaxeleyî nava kar û barê
wan nakin, lê ew qebûl nakin
ku aliyek bi hêza xwe ya leşk-
erî xwe li ser rojavayê Kurdis-

tanê ferz bike û weke ku
rojavayê Kurdistanê 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 Kur-
dên rojava bi şêweyekî hevbeş
çi biryarê bidin ew weke
hikûmeta herêma Kurdistanê
ligel wan mafan in û piştgiriyê jî
dikin.

Nêçîrvan Barzanî her wiha
diyar kiriye ku ew dixwazin li
rojavayê Kurdistanê 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, mesaja
Nêçîrvan Barzanî rakiriye û
berê xwe daye Qendîlê ji bo ku
bigihîne rayedarên PKK. 

Barzanî: Kurdistan bi çanda lêborîniyê hatiye nasîn

Partiya Demokrata Kurdistanê û
Tevgera Gorranê ku di hilbijartinên 21ê
Îlona 2013ê yên parlamentiya Kurdistanê
de wek hêzên yekem û duyem yên Başûrê
Kurdistanê deng bidest xistin (KDP 38
kursî û Goran 24 kursî) îro li bajarê
Hewlêrê civiya û li ser pêkanîna kabîneya
nû a hikûmeta herêma Kurdistanê li hev kir
û rêkeftina dawîyê îmza kir. Li gor navero-
ka rêkeftina navbera PDK û Tevgera Gor-
ranê, li ser xalên li jêr li hev kiriye:

1- Pêkanîna hikûmeteke bingahfireh
û yekgirtî ku, nûnertiya îrade û dengên
hemû gelê Kurdistanê bike û hurmeta
encamên hilbijartinan bigire.

2- Pêkanîna komîteyeke hevbeş ji
hemû aliyên beşdar di kabîneya

kabîneya nû kabîneya heştem ya
hikûmeta herêma Kurdistanê de. Karê
wê komîteyê amadekirina bernameyekî
hevbeş ji bo hikûmeta nû  li ser esasê
refoman.

3- Aktîfkirina rola parlamentoya Kur-
distanê  ku, bikaribe wezîfeya xwe bi
awayekî serbixwe eda bike û  serbixwe
qanûna derbike û karûbarên hikûmetê
bişopîne.

4- Cîbicîkirina prensîpên şirîkatiyê di
desthilata siyasî ya herêma Kurdistanê
de bi awayekî  ku, hemû aliyên beşdar di
hikûmetê de bibin şirîkên rasteqînyên
desthilatê û cîbicîkirina biryaran.
Tevgera Gorran van berpirsiyariyên li jêr
werdigire:

Serokatiya parlamentoya Kurdistanê
Wezareta pêşmerge
Wezareta darayî û bborî

Wezareta pîşesazî û bazirganiyê
Wezareta ewqaf û karûbarên olî
Serokatiya desteya berhemanînê
Her du alî rêkeftin ku, di hefteya bê

de parlamentoya Kurdistanê bicive û
serokatiya parlamentoyê hilbijêre.

Çar rojnamevanên Fransî ku nêzîkî
salekê li Sûrîyê girtî bûn, hatine azadkirin.
Serokê Fransayê Francois Hollande îro
Şemîyê di daxuyanîyekê de got ku wî vê
sibehê bi azadkirina her çar bihîstiye û ew bi
vê nûçeyê kêfxweş bûye. Birêz Hollande got
ku her çar rojnamevan ( Edouard Elias, Didi-
er Francois, Nicolas Henin û Pierre Torres) di

rewşeke saxlemîyê ya baş de bûn tevî nîrên
zindankirina wan. Wî got, ew di nav çend
demjimêran de vedigerin Fransayê. Ajansa
Reuters ya nûçeyan radigihîne ku roj-
namevanên Hezîrana bûrî hatibûn girtin,
çavgirtî û dest kelepçekirî li ser sînorê Sûrîye
û Tirkîyê ji alîyê polîsên Tirk ve hatin dîtin.
Rêxistina Peyamnêrên Bê Sînor, Sûrîyê
wekî welatê herî xeter li cîhanê bo roj-
namevanan binav kiriye. PUKmedia-VOA

PDKê û Goranê li ser pêkanîna hikûmetê li hev kir

Çar Rojnamevanên Fransî li Sûrîyê Hatin Azadkirin

Peyama Serokwezîr li ser bûyerên Silêmaniyê

Ev nûçeya AVESTA di medya Tirkî de bû FLAŞ
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“ O c a l a n  d e r k e t i n a  
x w e  n a y n e  r o j e v ê “

Serrawêjkarê serokwezîrê Tirkiyê Yalçin
Akdogan, ji rojnameya Akşam a tirkî re li ser
rewşa serokê PKK Abdullah Ocalan axifî.

Akdogan ku gelekî nêzîkî Erdogan e,
got daxuyaniyên BDP yên weke mafê xwe-
serî, standina beşên Kurdan ji petrolê li

Tirkiyê, jehrê dixin ser pêvajoya aştî û
çareseriyê. Li ser azadkirina Ocalan, Akdo-
gan got, Ocalan pirsa azadkirin û derketina
xwe ji zindanê nayne rojevê, naxwaze. Yên
BDP ji şah, bêhtir şahîtiyê dikin ji bo ku
xwe li cem xelkê meşhûr bikin. 

Artêşa Tirk li ser sînorên Rojavayê
Kurdistanê welatiyeke Kurd kuşt

Roja înê li ser sînorê herêma Rojavayê
Kurdistanê Efrînê û Tirkiyê artêşa Tirk we -
latiyekî Kurd kuşt.

Çavdêrên ku nêzî devra bûyerê bûn ji PUK-
media yê re ragihand ku dema welatiyê Kurd
Mihemed Mecîd Mamo ku  bi xwe ji gundê
Ereb wêran a ser bi navçeya Raco ve ye, hewl-

da ji gundê Îkî Damê yê ser sînorê Bakûr û
Rojavayê Kurdistanê ye derbasî alî bakûrê
Kurdistanê bibe rastî gulebarankirinê ji aliyê
leşkerên Tirk hat, di encamê de Mecîd Mamo
di sîngê xwe de birîndat bû, û jiyana xwe ji
dest, welatiyan termê wî veguhestin nexweşx-
aneya  Afrîn a li bajarê Efrînê ta radestî mal-
bata wî bikin. Ji aliyekî din ve li gundê Qer-
mîtliq a ser bi navçeya Şiyê a herêma Efrînê ve
ye, tevgera ciwanên şoreşger li Efrînê li ser
sînor Bakûr û Rojavayê Kurdistanê bi mebesta
şermezarkirina kolandindina Xendaqan û lêki-
rina dîwaran xwepêşandanek piretestoyî
lidarxist, welatiyên navçeya Şiyê û Cindirêsê jî
ji aliyê xwe ve beşdarî xweşandanê bûn  û
kolandina xendaqan û lêkirina dîwaran  şer-
mezar kirin. Hêjayî gotinê ye ku piştî ji aliyê
komên çekdar  ve Efrîn hate dor pêç kirin û
ambargo li ser hate danîn bi hezaran ji xelkê
Efrînê û ji ber rewên aborî yên dijwar neçar
man berê xwe bidin bakûrê Kurdistanê û
Tirkiyê, lê li gorî çavdêr diyar dikin piştî ku li
herêma Efrînê Rêvebiriya xweser hate ragi-
handin hikûmeta Tirkiyê û artêşa Tirk
bergiriyên  xwe li ser sînorê bêtir û tund kirin.

Li Enbar 21 çekdarên DAIŞ hatin
kuştin û 16 hatin destgîr kirin

Li Parêzgeha Enbarê ya Êraqê  û li bajarê
Rumadî di encama operesyoneke artêşa
Êraqê de  21 çek-
darên Dewleta Îslamî
Êraq û Şam DAIŞ
hatine kuştin û 16
terorîstên din jî hatin
destgîr kirin.
Jêdereke ewlekariyê
ji Parêzgeha Enbar
îro şemiyê  ji PUK-
media yê re ragihand
ku, hêzên ewlekariyê
li bajarê Rumadî di encama operesyoneke
berferh de 21 çekdarên rêxistina terorê DAIŞ
kuştin û 16 çekdarin din jî destgîr kirin. 

PUKmedia / Rumadî

Cîgirê serokê Partiya Demokrat a
Kurdistanê (PDK) ûserokwezîr Nêçîrvan

Barzanî li bajarê Hewlêrê tevlî çalakiyên
propagendayên hilbijartinê yên PDKê bû

û tê de gotareke kurt pêşkêş kir û got
dengê xwe bidin PDKê ji ber ku PDKê
heta niha gelek zehmetî kişandiye. Di vê
çalakiyê de zêdetirî 100 şitlên daran li
taxeke hejaran li Hewlêrê ku ti park û
baxek tê de nîne, ji aliyê namzedên
PDKê ve hatin çandin.

Nêçîrvan Barzanî di gotara xwe
de ragihand ku hemû pirsgirêk di
rêya sindoqên dengdanê re tên çare-
seririn, lewra daxwaz ji xelkê Herê-
ma Kudistanê kir ku di roja denganê
de biçin ser sindoqên dengdanê û
mafê xwe yê hilbijartinê bi kar bînin.

Nêçîrvan Barzanî herwiha bang

li xelkê paytexta Kurdistan Hewlêrê
kir ku di roja dengdanê de ew yek ji
bîra wan neçe bê Hewlêr berî çend
salan di çi rewşekê de bû û niha di
çi rewşekê de ye. 

Nêçîrvan Barzanî li ser girîngiya
dengdanê jî tekîd kir û got ku pêwîste
hemû kesek dengê xwe bi kar bîne.

Nêçîrvan Barzanî herwiha got ku
PDKê destkeftên gelekî mezin bi dest ve
anîne, û namzetên PDKê pisorin û
dikarin xizmeta gelê xwe bikin.

Cîgirê serokê PDKê herwiha got:
Deng bidin PDKê ji ber ku PDKê heta
niha gelek zehmetî kişandiye.

Berpirsê pêwendiyên derve yê
hikûmeta Herêma Kurdistanê Felah Mis-
tefa, diyar kir ku yên li dijî kolandina xen-
dekê li ser sînorê Başûr û Rojava
derdikevin, mebesta wan propagande
ye. Mistefa her wiha nûçe û îdiayên
êrişa li dijî nûnertiya hikûmeta Herêma
Kurdistanê li Parîsê jî red kir. 

Mistefa, li ser belavkirina nûçe û îdi-
ayên derbarê êrişa komek kesên ku ji
kolandina xendekê li ser sînorê Başûr û
Rojava nerazî ne, li dijî nûnertiya
hikûmeta Herêma Kurdistanê li Parîsê ji
Rûdawê re got:  Tiştekî wisa nîne helbet
deriyê me ji her kesî re vekirî ye lê hinek
genc li ber nûnertiyê kom bibûn û li dijî
kolandina xendekê nerazîbûna xwe
nîşan dabûn, me jî peyama wan gihand

hikûmeta Herêma Kurdistanê:
- Aramî û berjewendiyên Herêma

Kurdistanê bi ti tiştekî din nayê guhertin.
Berpirsên serbazî û asayişê yên Herê-
ma Kurdistanê wisa pêwîst zanîn ku
divê xendek bê kolandin. Çimkî em
naxwazin ne terorîst ne jî qaçaxçî der-

basî nav Herêma Kurdistanê bibin, jixwe
deriyê fermî vekiriye.

Li gorî Felah Mistefa, ew nerazîbûn û
daxuyaniyên ku li dijî kolandina xendekê
tenê propagande ye:

- Herêma Kurdistanê deriyek ji pen-
aberan û alîkariyên mirovî vekiriye vêca
çima hinek kes dixwazin bi qaçaxî der-
bas bibin, di demekî de ku dever tijî alozî
û arîşe ye.

Felah Mistefa got ku, Herêma Kur-
distanê herêmek qanûnî û rewa ye:

- Em ne komek biçûk in, ji ber ku em
herêmek in ku qanûna wê heye,
rewabûna wê heye, civaka navdewletî
pê re di nav têkiliyê de ye. Em xwe naxin
şûna komek biçûk ku nikare pêwendiyên
rast bi derdorên xwe re çêbike.

Li bajarê Hewlêrê duhî,
Partiya Demokrata Kurdis-
tanê û Komela Îslamiya Kur-

distanê civiyan û li ser
pêkanîna kabîneya heşetem
a hikûmeta herêma Kurdis-
tanê li hev kir.

Piştî civînê, Fazil Mîranî

sekreterê polîtbûroyê û
serokê şandeya PDKê bo
danûstandinana digel

Komela Îslamî di preskonfer-
ensekê de naveroka civînê
eşekre kir û got ku, di civînê
de PDK û Komela Îslamiya
Kurdistanê li ser pêkanîna

kabîneya nû a hikûmeta Kur-
distanê li hev kir û ”armanca
me ya sereke liberçavgirtina
berjewendiya hevwelatiyên
Kurdistanê ye û êdî paşxisti-
na pêkanîna hikûmetê ne di
berjewendiya wan de ye.
Heta nuha me digel Tevgera
Goran û Komela Îslamiya
Kurdistanê rêkeftin îmza
kiriye. Em dê lêbixebitin ku,
Yekêtiya Niştimaniya Kurdis-
tanê û Yekgirtuya Îslamiya
Kurdistanê jî di hikûmetê de
beşdariyê bikin.”

Endamê polîtbûroyê û
serokê şandeya Komnela
Îslamiya Kurdistanê Ebdulsi-

tar Mecîd jî di preskonferensê
de got ku, wan digel PDKê li
ser avakirina hikûmeta nû li
hev kir û ” Me bi giringî zanî
ku lez li pêkanîna hikûmeta
nû bê kirin û êdî zêdetir texîr
nebe.  Em digel PDKê
rêkeftin ku; komîteyeke
heveş ji bo amadkirina kar-
nameya hikûmetê ji hemû
aliyên beşdar bê pêkanîn,
berhingarbûna gendeliyê,
çalakirina parlamnetoyê û
dûrxistina destê partiyan ji
karûbarên hikûmetê.”

Li dor rêkeftinê, Komela
Îslamiya Kurdistanê dê
wezareta çandinê (zîraetê),
wezîrekê herêmê û desteya
jîngehê werbigir e.

Hemû pirsgirêk bi rêya sendoqê têne çareserkirin

Mistefa: Nerazîbûna li dijî xendekê tenê propagande ye

KDPê û Komela Îslamiya Kurdistanê jî li hev kir

Waliyê Amedê Mustafa
Cahît Kiraç ligel rêvebirê
Ewlekariyê Halîs Bogurcû
serdana Hevşaredarên
Bajarê Mezin Gultan Kişanak
û Firat Anli kirin, di peywira nû
de serkeftin ji wan re xwest....

Hevşaredarên Bajarê
Mezin ên Amedê Gultan
Kişanak û Firat Anli, pêş -
waziya Walî Mustafa Cahît
Kiraç û Midûrê Ewlekariyê Dr.
Halîs Bogurcû kir. Cîgirên
Sekreterê Giştî Abdullah
Sevînç, Şahîn Elhakan û
Zulfû Atli jî di pêşwazîkirinê
de amade bûn. Hevşaredar
Kişanakê bixêrhatina Kiraç kir
û da zanîn ku ew li bajarekî
girîng xwedî binbariyeke
giran in û ew ê bi hev re hewl
bidin ku ji bin vî barî rabin û
weha got, “Ez bawer dikim ku
bi nezaketa rêveberî û
siyasetê em dê bi hev re ji bo
berwejendiya bajarê xwe
bixebitin. Ez bawer dikim ku
hûn jî dê di gel me bin û pişt-
giriya me bikin.” Kişanak, bal
kişand ser potansiyela xurt a

bajarê Amedê û weha
domand, “Heke em xwe bidin
ber barê vî bajarî û xizmeta
pêwîst jê re bikin, Amed dê
gelekî geş bibe. Em ê pêkola
vê bikin û serdana we jî, em

wek piştgiriya vê pêkola xwe
dibînin.” Hevşaredar Firat Anli
jî di axaftina xwe de bal
kişand ser hêviyên ku digel
biharê çêbûne û got, “Rojeke
weha xweş a biharê, serde-
meke nû ya ku hêviyên me bo
paşerojê pir geş dest pê kir.
Em ê vê heyamê ji bo Amedê
xizmetên gelekî baş bikin û
em ê bi hev re bin.” Anli bal

kişand ku erk binbariyên
demkî ne û weha axivî, “Niha
em vê erkê bi rê ve dibin, sibê
dê hinekî din vî barî hildin. Vê
maweyê karê xwe de înşeleh
hem hemberî wijdana xwe,

hem jî hemberî mirovên ku
em ji bo wan kar dikin dê serê
me bilind be.” Walî Mustafa
Cahît Kiraç hem hevşaredar
pîroz kirin hem jî di şexsê
wan de endamên meclisê û
encûmen û got, “Karê we
pîroz be.” Kiraç da zanîn ku
Amed bi teşeyê xwe yê çalak
ê herêmê, bi nifûs axwe ya 2
milyonî, bi dîrokeke 12 hezar

salî û sûrên 5 hezar salî ve
bajarekî aram e û weha axivî:
“Ji bo parastin, pêşvebirin û
gihandina siberojê ya hey-
berên çandî yên bajêr ên
xwezayî yên vî bajarî em
mecbûr in gel Şaredariya
Bajarê Mezin bi hevkarî
bixebitin.”

Kiraç da zanîn ku ew ê bi
hevkarî digel îdareyên xweci-
hî, hem şaredariya bajarê
mezin a navendî û hem jî
şaredariyên navçeyan hewl
bidin di xizmeta bajarê
Amedê de bin û got, “Înşeleh
bi saya we, xizmet li cihê
mayî dê bidome û bigihêje
asteke bilindtir.”

Walî Kiraç bal kişand ku
pêwîst e endamên çape-
meniyê jî bo xizmeta bajêr bi
binbariyên xwe rabin û ji ber
helwesta wan a hêsanîker
spasîya wan kir.

Piştî hevdîtinê Hev şa -
redar Kilaşak û Anli çîniyeke
ku hêjayên Amedê li ser
neqişandiye diyarî Walî Kiraç
kir.  PUKnedia-Ş.Amedê

Waliyê Amedê Mustafa Cahît Kiraç serdana hevşaredaran Amedê kir
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HEWLÊR, 19/4 2014 —
Şirketa emerîkî ya lobiyê
Patton Boggs lêdixebitî ko
Partiya Demokrat ya Kurdis-
tanê û Yekîtiya Niştimanî ya
Kurdistanê ji lîsteya reş ya
dewleta Emerîkayê bêt
derxsitin. Hikûmeta Kurdis-
tanê gelek pere da Patton
Boggsê lê belê encamek jê
derneket. Mesrûr Barzanî li
Washingtonê mesele pêşde
bir. Li gor Basnewsê, digel
ko hikûmeta Kurdistanê ge -
lek pere dabû şirketa eme -
rîkî Patton Boggsê wê şir-

ketê nekarî karekê ber biçav
ji bo derxistina PDK-ê û
YNK-ê ji lîsteya reş karekî
bike. Serkaniyekê ji Leqa
heftê ya PDK-ê ya li Wash-
ingtonê behsa înisiyatîva
şêwir mendê Konseya Ewl -
ekariya Neteweyî ya Herê-
ma Kurdistanê Mesrûr
Barzanî kir û got: 

— Di çend hefteyên borî
de Mesrûr Barzanî ji bo derx-
istina navê PDK û YNK-ê ji
lîsteya terorê ya Emerîkayê li
Washingtonê bû. Niho hinek
pêngavên berbiçav hatine

avêtin bo komkirina yek-
dengiyekê di nêv Kongresê

de da navê herdu partiyên
kurdî ji lîsteya terorê derxin. Ti
encam ji hewldanên şirketa

Patton Boggsê derneket. Wê
şirketê nekarî vê dosyayê ber

bi pêş de bibe digel ko
hikûmeta Kurdistanê kontrak-
tek digel wê îmze kiriye.

Pirraniya Kurdên Aşî -
bûlakê piştî şerê Ermenî û
Azeriyan hatine Kazakistanê û
li gund bi cih bûne. Li gund
600-700 malên Kurdan hene.
Hejmara Kurdan ji hejmara
Kazakan gellek zêdetir e.
Aşîbûlak 15-20 kîlometre dûrî
Alma Atayê ye û pirraniya
niştecihên gund li Alma Atayê
karê bazirganiyê dikin. Herwi-
ha ew bi çandinî û xwedîkirina
heywanan ve jî mijûl in.

Herdu şaîrên Kurdan Ba -
riyê Bala û Hesenê Hecîsilê-
man piştî hatina ji Er me -
nistanê li vî gundî bi cih bûne.
Bariyê Bala ku her dem ji bo
welat dike mitala, hesreta axa
bav û kalan wiha tîne ziman:
“Quling tên, ez ji qulingan
dipirsim; ‘Hûn ji Kurdistanê
derbas dibin, we çi dît li Kur-
distanê?’ Dibên ‘Me berf dît,
baran dît, em peya bûn me
danî erdê ku em avê vexwin,
şîlo bû, xwîn dikişiya. Me
xwest em qût hildin, jehr bû!
Gurîniya topa, tivinga, em jî
sax derbas nebûn.’ Serwêrê
qulingan dibêje. Paşê dîsa
dibê; ‘Ev hevalê me jî baskên
wî şikestine, bibe baskên wî
bicebirîne, belkî em bi silametî

hevalê xwe li vê derê
nehêlin...” Herçî Hesenê

Hecîsilêman e, li nava mala
xwe tevî zarok û neviyên xwe
jiyaneke asûdeyî  dimeşîne û
herdem ji zarok û neviyên xwe
re bûye bav û bapîrekî baş û
hezkirî. Hecîsilêman jiyaneke
kurdî û kurdewarî daniya
pêşiya neviyên xwe. Neviya
şêrîn a Hecîsilêman pirraniya
hel bestên kalikê xwe ji ber
kirine, di civata me de jî texsîr
nake dibêje: 

“Derdêm pirr in, ketine ser hev 
Birînê min kûr in, nayêne hev  
Xelas nabin ji me re derd  
Ez vî derdî kê re bejim?  

Xerab kirin gund û bajar  
Wan em hiştin hêsîr hejar 

Mêtin xwîna me yê hejar  
Ez vî derdî kê re bejim  

Talan kirin hebûna me  
Em derxistin ji malên me  
Kuştin zarok û zêcên me  
ez vî derdî kêre bejim?  

Ev derdekî bêderman e  
Bê hekîm e, bê loqman e  
Evî derdî dinya zane  
Ez vî derdî kê re bejim?” 

Hacîsilêman gellek caran ji
bo parastin û nasandina
çanda kurdî pêşengehan ava
dike û pêşkêşî dêhn û bala
Kazak, Rûs, Ûygûr û
neteweyên din dike:
“Kevneşopiyên me ji kal û
bavên me mane. Me ew ji
welatê xwe di wexta sirguniyê
de anîne vê derê. Ji sala
1926ê heta 1937ê û heta niha.
Salê 10-15 caran em nîşanê
gelên li Kazakistanê didin.
Gellek milet hene, çand û
hunera xwe didin nişandan,
em jî nîşan didin. Ew ji
kevneşopiyên me haydar in.”

Dengbêj û Şaîrê navdar ê
Radyoya Yêrevanê Mecîdê
Silêman jî niştecih û hez -
kiriyekî vî gundî ye. Heval û
hezkiriyekî Apê Mecîd berê

xwe dide wî û bi şanazî dibêje:
“Her çar parçeyên Kurdistanê
te nas dikin. 

Tu Mecîdê Silêman î.
Xwedê canê sax, emrê dirêj
bide te.” Bersiva dengbêjê me
kurt e, lê diyar e kêfxweş e:
“Zehf razî me!” Paşê kêfx -
weşiya xwe bi vê helbesta xwe
pêşkêşî me dike: 
“Ez Mecîdê Silêmên im 
Xweyê qelema zêrîn im  
Çavê xwe li xerîta digerînim  
Kurdistana xwe lê nabînim 

Xêrnediyê rûzemîn im 
Rastî jî ez xêrnedî me
Dê û bavê xwe têr nedî me  
Mezin bûme bi sexîrî 

Bûme xweyê vî tevdîrî 
Tevdîr gotî helbestvan 
Ez bûme helbestvan e 
Ji bona derdê giran e 

Derdê min î pir giran e 
Derdê min î bê derman e 

Weleh em ji dê û bavan du bira ne 
Ji dê-bava êtîm û sexîr mane.”

Dengbêj û şaîr ew e ku bi
hebûna welatê xwe şad e.
Mecîdê Silêman jî wiha ye: 

“Yeke şikir aza ye 
Dilê gelî pê şa ye 
Çar Kurdistanên me hene 
Her çar ronahiya me ne.”

Saziya Îstatîstikê ya Tirkiyeyê (TUÎK)
îstatîstikên jimara kitêbên standart yên bi
(ISBN) a navneteweyî di 2013ê hatîne
weşand eşkere dike. Li gor wê îstastîkê,
tê dîtin ku meteryalên di 2013ê de hatin
weşandin li gor 2012ê 11,1% zêde bûne.
Li Tirkiyeyê serhev par 42 hezar û 655
kitêb hatin weşandin.

Zimanê weşanan 91% tirkî,  5,5%
îngilizî û  3,5% jî bi zimanên din e.
Weşanên kurdî yên ku di nav zimanên
din de cih digrin jî tenê  0,87% e. Li gor

ajansa nûçeyan Anadolu yê, pirtûkên ku
bi zimanê kurdî hatine nivî sandin û bi
nimareya ISBNyê hatine çap kirin li ser-
anserê Tirkiyeyê hatine weşandin 413
heb in.

Di nav 413 kitêbên kurdî de 196 kitêb
di beşa wêjeya mezinan de, 105 kitêb di
beşa çanda mezinan de, 44 kitêb di beşa
wêjeya ciwan û zarokan de, 26 kitêb di
beşa perwerdehiyê de, 23 kitêb di beşa
akademîk de û 19 kitêb jî di beşa baw-
eriyê de hatin weşandin.

Hewlêr (Rûdaw)- Herêma Kurdistanê
daxwaz dike ku hejmareke mezin ji
çavdêrên navdewletî û navxweyî
çavdêriya hilbijartinan bikin, herwi-
ha dê rewşa hatin û çûnê jî roja
hilbijartinan normal be. Serokê
Komîsyona Bilind a Serbixwe ya
Hilbijartinan a Iraqê, Serbest Mis-
tefa ragihand ku 7 hezar û 964
navendên dengdanê li seranserê
Iraqê hatine vekirin, tevî navendên
taybet bi rojnamevan, çavdêr û
dengdana taybet ya hêzên
navxwe û artêşê û Pêşmerge.
Derbarê revenda Iraqî li derve jî,
Mistefa amaje kir ku wan
navendên dengdanê li 19 welatan
vekirine û birayre li Fenlandayê jî naven-
dek bê vekirin.  Ji aliyek din ve Serokê
Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbi-

jartinan a Iraqê aşkere kir ku heta niha 1
hezar û 249 çavdêr, 278 navendên
medya yên cîhanî û 1 hezar û 325

navendên medya yên navxweyî navên
xwe tomar kirine bo çavdêrîkirina hilbi-
jartinên Parlamentoya Iraqê û encû-
menên parêzgehên Herêma Kurdistanê,

ku biryar e di 30 vê mehê de bên lidarx-
istin. Ji aliyek din ve berpirsê fermange-
ha têkiliyên derve ya Hikûmeta Herêma

Kurdistanê, Felah Mistefa
got:“Em kêfxweş in ku hejmareke
mezin ya çavêdrên navxweyî û
navdewletî çavdêriya her du
hilbijartinan dikin”, û Felah Miste-
fa her wiha piştgiriya temam ya
hikûmeta Herêma Kurdistanê û
fermangeha têkiliyên derve bo
Serokê Komîsyona Bilind a Ser-
bixwe ya Hilbijartinan a Iraqê û
çavdêran anî ziman. 

Wekîlê Wezareta Navxwe
Ebdulla Xeylanî, jî ragihand ku di

roja hilbijartinan de ti guhertin li ser hatin
û çûna navbera bajarên Herêma Kurdis-
tanê de nayê encamdan û dê hatin û çûn
normal be û ti qedexe jî li ser nebe.

Patton Boggsê tiştek nekir – Mesrûr Barzanî safî dike

Li Aşîbûlaka Kazakistanê sê mêrxasên Kurd

Li Tirkiyeyê di 2013ê bi tenê 413 kitêb bi kurdî hatine weşandin

Nêzîkî 1200 çavdêr û 1700 saziyên medyayê hilbijartinên Kurdistanê dişopînin

PYD dijê dewleta kurd e
ji bo wî van êrîşan dike

Temir: Êrişa PYDê girêdayî kampanya hibijart-
inên Iraqê ye û dijayetiya helwîsta Serok Barzanî
bo refrandûmê û ragehandina dewleta kurdî.

Kohderz Temir
endamê Destyeya
Şopandinê ya Tev -
gera Ciwanên Kurd
T.C.K, ragehand ku
axaftina Serok Bar -
zanî di cihe xwe de
ye li ser PYDê, û
Serok di civînên
herdû encûmena de
bêtir ji carekê tekez
dikir ku ew li pêşiya
Kurdên Rojavayê

kurdistanê ne ku yekîtiya xwe li dar bixin û
alîyek bi tenê biryarên çarennivîsa gelê kurd
têde ne nede, û kurdan nekişîne şerê li dar ser
xaka Sûriyê ku ji bilî zererê ji gelê me re nayine.
Temir ji KDP.info re da xuyakirin ku PYD û
Encûmena Gel a Rojavayê Kurdistanê xalên
Peymana Hewlêrê pêk nanîn û bi tena xwe
hêza leşkerî û asayişê kirin bin kontrola xwe û
têkilyên wan bi Rijêmê re diyare û bajarên Roja-
va Rijêmê da PYD û ta aniha parastina
herêmên petrolê dike ku diçin beravê nik
Rijêmê. Endamê Destyeya Şopandinê ya
Tevgera Ciwanên Kurd T.C.K da xuyakirin ku
PYD rê nedaye ketîbeyên kurdî û fişar xist ser
wan de kampên wan jî girtin di rojên pêşî ji pey-
mana Hewlêrê de. ev yek jî bû sedema dabeşe-
bûna Tevgera siyasî a kurd li Rojava û têkşikan-
dina Desteya kurd a Bilind . Li ser xendeqê û
xwepêşandanên PYD û KCK jî Temir got: " Ev
hêrişa PYDê girêdayî kampanya hibijartinên
Iraqê ye û dijayetiya helwêsta Serok Barzanî bo
refrandûmê û ragehandina dewleta kurdî e, ji
ber ev piroje dijî helwîst û pirojeyên PKK û
berêz Ocelan in ku mafê dewlebûna na pejirînin
û daxwaza xweserîyên demoqrat dikin di
parçeyên Kurdistanê de û bang bi Netewa
Demoqrat dikin ..û eşkere dijî dewleta netewî
radiwestin." Temir di dawiyê de got: " Kesên dijî
serxwebûna kurdisatnê ne û navêt Kurdistan di
destûra wan ya Kantinan de derbas nebûye, ne
ji mafê wî ye dilêşiya xwe ser sînor û xendeqan
bide diyar kirin bi derew û xapandinê."

P Y D  e n d a m ê n  P D K - S  î  
b i  z o r ê  r ê d i k e  B a ş û r

PDK-S: Ti hêzeke çekdarî mîna PYDê
hemwelatiyên xwe bi zorê dernaxîne.

Polîtbîroya Partiya Demokrat a Kurdistanê-
Sûriyê (PDK-S) di daxyaniyekê de girtina
endamên xwe li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê
şermezar kir û ragehand ku tu hêzeke çekdarî
mîna PYDê hemwelatiyên xwe bi zorê der-
naxîne. 

Di daxuyaniyê de
hatiye gotin ku "Hê -
zên Partiya Yekîtiya
De mokrat (PYD) ga -
veke istifzazî avêtin û
ne hiş tin endamên
kongreya yekgirtinê
vegerin Rojava." Polît-
bîroya PDK-Sê diyar kir ku di 15ê vê mehê de
hêzên ser bi PYDê ve grûpeke endamên wan,
rojekê di zindanê de hiştin û bi zorê 7 endamên
wan vege ran din Başûrê Kurdistanê.

Di daxyaniyê de hatiya diyaririn ku "Di dîro-
ka navçeyê de ti carî çênebûye ku hêzeke çek-
darî hemwelatiyên xwe bi zorê derdixe welatekî
din û nahêle vegerin welatê xwe." Polîtbîroya
PDK-Sê herwiha got "Ev gav, destpêkeke ne
baş e di mamelekirina ligel partiya me de ku di
kongreyê de li ser destpêkirina diyaloga biratiyê
ligel hemû aliyan û prastina yekrêziya Kurdan
tekîd kiriye." PDK-Sê herwiha daxwaz ji PYDê
kir ku "Bi cidî çavekî bi tedbîrên xwe re derbas
bike ku ligel berjewendiya gelê Kurd û doza wî
ya neteweyî naguncin."

Derbarê girtina deriyê Sêmalka li aliyê
Rojavayê Kurdistanê de, polîtbîroya PDK-Sê
got "Girtina Sêmalka ziyanê digihîne berjew-
endiyên beşeke mezin ji gelê me, ji ber ew
deriyekî mirovahî ye û nabe têkeve milmi-
laneyên teng ên partiyan."

Salih
Kevirbirî
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Meskan Dağı'nda yapımı planlanan
kalekola ve askeri yığınağa karşı 10
gündür dağda kurdukları çadırda nöbet
tutarak, söz konusu çalışmayı engel -
leyen Hakkarililer, kent merke zinde bu
taleplerini bir kez daha dile getirdi.

Meskan Dağı'nda yapımı planlanan
kalekol ve olası askeri operasyonlara
karşı, BDP İl Örgütü ve kentteki sivil
toplum örgütlerinin 6 Nisan'da Meskan'-
da başlattığı "Direniş çadırı" eylemi
kapsamında kent merkezinde yüzlerce
yurttaşın katılımı ile basın açıklaması
yapıldı. BDP İl Eşbaşkanı Miraz Çallı,
10 gündür Meskan Dağı'nda eylemde
olan halkın direnişini selamladı.
Operasyonlara ve kalekollara sessiz

kalmayacaklarını kaydeden Çallı, "Vali,
asker, hükümet ve diğer devlet güç-

lerinin mantığı aynıdır. Devlet barıştan
yana bir tutum sergilemek istiyorsa
önce karakol ve operasyonları yapmayı

bırakmalıdır. Bizler de nerede operasy-
on ve karakol yapımı varsa bugün
olduğu gibi bunun önüne geçeceğiz"
diye konuştu.

Ardından söz alan Van Milletvekili
Özdal Üçer ise devletin "sahtekarlık"
yaptığını ve halkı oyalayıp, dağlara
karakol inşa ettiğini söyledi. Bölgede
artan askeri yığınağa da dikkat çeken
Üçer, şöyle devam etti: "Bu çözümsü-
zlüğün sorumluları AKP Hakkari İl
Başkanlığı'ndan, AKP'nin en üst
düzeyine kadardır. Kürdistan onurlu bir
barışı kazanacaktır. Devlet yetkililerini
bu halkın barış iradesine saygı duy-
maya çağırıyorum. Askeri operasyon ve
yığınakları durdurmalı, savaş poli-
tikalarından vazgeçmelidirler." 

DİHA/HAKKARİ

Amed Büyükşehir
Belediyesi Eşbaşkanı Gültan
Kışanak, "Yereldeki tüm
enerji kaynaklarından, yer-
altı, yerüstü zenginlik-
lerinden, ekonomik varlıklar-
dan, yerelin pay alması
lazım" dedi. Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ise yaptığı açıklama-
da, "Bu, mümkün değil" diye
yanıt verdi. 

Amed Büyükşehir
Belediyesi Eşbaşkanı Gültan
Kışanak, Türk devletinin
Kuzey Kürdistan'daki enerji
ve petrolü taşıyıp bölge
halkını da mağdur ettiğini
belirterek, bunun böyle
devam edemeyeceğini
söyledi.

El Cezire'ye (Al Jazeera)
konuşan Amed Büyükşehir
Belediye Eşbaşkanı Gültan
Kışanak, seçimlerin ardın-
dan yetki, sorumluluk ve
görevlerini arttıran bir çalış-

ma içerisinde olacaklarını
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
çalışmalarını yürütmesi ve
güçlendirilmesi konusunda
herkes hemfikir. Bunun için
gayret edeceğiz. O anlamda

bunu ilk adım olarak kabul
edebiliriz. Tabii ilerleyen gün-
lerde bunun artık nasıl şekil
alacağı, komisyonların nasıl
kurulacağı, komisyonların
nasıl çalışacağı netleşecek"
dedi. 

Politik perspektif belli
KCK'nin büyükşehirlerde

kanton sistemine geçilebile-
ceği konusundaki öneri-
lerinin hatırlatılması üzerine
Kışanak, şunları söyledi:
"BDP olarak 2007'den beri
bölgesel yönetimler üzerine
kurulu Demokratik Özerklik
projemiz var. Bu aslında kan-
ton projesine yakındır. Roja-
va bugün kanton tarzı bir
örgütlenme esas aldı ve
bunu duyurdu. Biz 2007'de
zaten benzer bir projeyi
kamuoyuna sunmuş ve
bunun politikasını yapmış,
siyasi iradesini ortaya koy-
muştuk. Bugün de bu doğrul-
tuda çalışmalarımızı yürüt-

menin zamanıdır. Bizim
önümüzdeki politik perspek-
tif, 2007'deki genel kurulda
kabul edilen Demokratik
Özerklik projesidir."

Ankara'dan beklentiler
Kışanak, ilk etapta

Ankara'dan beklentilerini de
"Özellikle merkezi hükü metin
yerel yönetimlerin,
belediyemizin anadil
konusunda, anadilde eğitim
ve kamusal hizmet konusun-
da yapacağı çalışmalara
katkı sunmasını ve ön açıcı
olmasını buradan ifade
etmek istiyorum. Böyle bir
tutum alırlarsa biz de elimiz-
den gelen gayreti sarf
ederek bu işi yerelde çözer-
iz. Anadilde eğitim ve
anadilin kamusal alanda kul-
lanılması konusunu yerelde
çözebilmek son derece
önemlidir ve bu Kürt sorunun
çözümüne son derece
önemli katkılar sağlar. Engel
olmasınlar biz fiiliyatta
yaparız" şeklinde özetledi.

Amed Barosu Başkanı
Tahir Elçi, Genelkurmay
Askeri Savcılığının, zama -
naşımını gerekçe göstererek

Kuşkonar ve Koçağılı kat -
liamına takipsizlik kararı ver-
mesine itiraz edeceklerini
söyledi. Askeri Savcılık, Şır-
nak'ın Kuşkonar ve Koçağılı
köylerinin savaş uçakları
tarafından bombalanması
sonucu 38 kişinin yaşamını
yitirdiği katliam soruştur-
masını zamanaşımını gerek -
çe göstererek kapattı. 

Şırnak'ın Kuşkonar ve

Koçağılı köylerinin 1994
yılında Türk savaş uçakları
tarafından bombalanması
sonucu katledilen 38 köylü
ile ilgili soruşturmayı yürüten
TMK ile görevli Diyarbakır
Cumhuriyet Savcılığı, zaman
aşımına 1 ay kala dosyaya,
"görevsizlik" kararıyla
Diyarbakır 2. Kolordu Komu-
tanlığı Askeri Savcılığı'na
gönderdi. Diyarbakır 2. Ko -
lordu Komutanlığı Askeri
Savcılığı da, "yetkisizlik" ka -
rarı vererek dosyayı Ge -
nelkurmay Başkanlığı Askeri
Savcılığı'na gönderdi. Soruş-
turma kapsamında askeri
savcılık, generallerin Ge nel -
kurmay Başkanlığı tarafın-
dan soruşturulacağını ifade
etmişti. Bu kapsamda soruş-
turmayı yürüten Genel kur -

may Askeri Savcılığı, za ma -
naşımını gerekçe gös tererek
takipsizlik kararı verdi. 
Zaman aşımına uğramış!

Askeri Savcılık, kararında,
"Olay tarihinde yürürlükte
bulunan 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu'nun 102'inci mad-
desinde zaman aşımı
süresinin müebbet ağır hapis
cezasını gerektiren suçlar
yönünden 20 yıl, diğer suçlar
yönünden ise 15 yıl, 10 yıl, 2
yıl ve 6 ay olarak düzen-
lendiği, söz konusu olayın
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'-
na ait savaş uçakların sivil-
lerin bulunduğu yerlerini kas-
ten bombalaması sonucunda
gerçekleştiğini göste ren hiçbir
delil bulunmadığı, bu anlam-
da kasten adam öldürme
suçundan bahs edil mesinin

mümkün olmadığı, kastın
aşılması suretiyle ölüme
neden olma ile teksir veya
ihmale dayalı suçlar yönün-
den dosyanın Askeri Sav -
cılığımıza intikalinden önce
ve 26 Mart 2014 tarihi
itibariyle de kasten adam
öldürme suçu yönünden dava
zaman aşımı süresinin
dolduğu, 20 yıllık süre zarfın-
dan 765 sayılı TCK'nin
104'üncü madde sinde sayı -
lan zaman aşımını kesen her-
hangi bir usul işleminin de
gerçekle ş me diği, bu doğrultu-
da olay yönünden oluşabile-
cek muh temel suç lar açısın-
dan dava zaman aşımı
sürelerinin dolmuş olması
nedeniyle ko vuş turma olana -
ğının bulunmadığı anlaşıl -
mıştır" ifadesine yer verildi. 

Güney ve Batı (Başûr-
Rojava) Kürdistan sınırında
KDP tarafından kazılan hen-
dekleri protesto etmek için
kurulan 10 çadırda nöbet
tutuluyor.

Cizîre Kantonu'nda bağlı
bölgelerden binlerce kişinin
Çarşamba günü Dêrik'e
bağlı sınır hattındaki Girê
Sor köyünde hendeklere
karşı yaptığı protesto göster-

isi ardından kurulan 10
çadırda ilk nöbeti Devrimci
Gençlik ve anneler yürüttü.

Gece boyunca ateşler
yakılarak stranlar söylendi.
Havanın soğuk olmasından
ötürü  nöbet eylemcileri bat-
taniyelerle ısınmaya çalışır -
ken, elektrik için ise jeneratör
kullanıldı. Nöbeti Girkê
Legê'den gelen bir grup dün
devralaldı. Rojava Halk

İnisiyatifi tarafından 16 Nisan
Çarşamba günü Girê Sor'da
yapılan "bayraksız" eylemde,

kitle beraberinde getirdiği
küreklerle hendeği sembolik
ola rak doldurmaya çalış mıştı. 

Hakkari kalekol istemiyor

Kaynaklardan pay verin

Katliam zamanda kaybolmaz

Sınırda hendek nöbeti

Erdoğan'a özel MİT tamam
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat

Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair 15 Maddelik Kanun, TBMM Genel Kuru-
lu'nda kabul edilerek yasalaştı. Devlet İstihbarat
Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Ka -
nununda Değişiklik Ya pılmasına Dair Kanunla,
MİT'in görevleri yeniden be lirleniyor. MİT'in gö -
revleri arasında; "Dış güvenlik, terörle müca dele
ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar
Kurulu'nca verilen görevleri yerine getir mek",
"Dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele
ve uluslararası suçlar ile
siber güvenlik konuların-
da her türlü teknik istih-
barat ve insan istihbaratı
usul, araç ve sistemleri-
ni kullanmak suretiyle
bilgi, belge, haber ve
veri toplamak, kaydet-
mek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı gerekli
kuruluşlara ulaştırmak" ve "İstihbarat kapa-
sitesini, niteliğini ve etkinliğini artırmak amacıy-
la, çağdaş istihbarat teşkilat usul ve yöntemleri-
ni araştırmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek
ve uygun görülenleri temin etmek" de yer ala-
cak.  MİT, yerli, yabancı her türlü kurum, kuru-
luş, tüm örgüt veya oluşumlar ile kişilerle doğru-
dan ilişki kurabilecek, uygun koordinasyon yön-
temlerini uygulayabilecek.  MİT mensupları
görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz
kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden
bilgi vermek suretiyle görüşebilecek, görüşmel-
er yaptırabilecek, görevinin gereği terör örgütleri
dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden
bütün yapılarla irtibat kurabilecek. 

Siirt'te karakola devam
Siirt ve ilçelerinde inşaatları tamamlanan 4

kalekolun güçlendirme çalışmaları hızlandı. İHD
Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın, "Karakolların
yapımının devam etmesi, sürecin sabote
edilmek istendiği anlamına gelir" dedi. KCK'nin
demokratik çözüm süreci doğrultusunda 21 Mart
2013 Newrozu'nda aldığı ateşkes kararı ile bir
yılı aşkın süredir silahlar patlamazken, Türk
Hükümeti kalekol ve karakol inşaatları konusun-
da yoğun bir çalışma içerisinde. Hakkari, Der-
sim, Van gibi birçok kentte birlikte birçok kalekol
inşaatı sürerken, bunlardan biri olan Siirt'in Per-
vari ilçesine bağlı Belenoluk köyündeki kalekol
yapımı büyük ölçüde tamamlandı. Kalekolun
kısmi güçlendirme işlemleri devam ederken,
merkeze bağlı Akdoğmuş (Gundê Şêx)
köyünde, Şirvan'ın Cevizlik köyünde, "yenileme"

adı altında, yeni kalekol inşa ediliyor. Yine Eruh
ilçesinde de yenileme adı altında başlatılan yeni
kalekol inşaatı sona ermiş durumda.

Geri çekilmenin ardından
Belenoluk (Hêşeta Berêspi) köyündeki

kalekolun inşaatına, HPG'lilerin sınır dışına çek-
ilmesi kararı sonrası başlanmıştı. İnşaatın bittiği
karakolda, şimdi güçlendirme ve çevre düzen-
leme işlemlerine sürdüğü belirtiliyor. Belenoluk ve
sınır ilçesi olan Çatak köylüleri ise kalekolun
yapımından duydukları rahatsızlığı, "Bu karakol
bizim güvenliğimiz için değildir bunu biliyoruz"
şeklinde dile getiriyor. 8 Nisan'da KCK'in aldığı
geri çekilme kararının ardından başlayan
HPG'lilerin geri çekilmelerini Türkiye sınırlarında
çok sayıda sivil toplum örgütü takip ederken,
İnsan Hakları Derneği (İHD) Geri Çekilme Süreci-
ni İzleme Komisyonu oluşturmuştu, komisyon
ardından geri çekilme sürecine ilişkin hazırladığı
raporda, kalekol yapımları, askeri hareketliliklerin
arttığını belirtmişti. Komisyon üyesi olan İHD Siirt
Şube Başkanı Vetha Aydın,  "güvenlik" adı altında
yoğun şekilde kalekol yapımına devam
edilmesinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade
etti. Kalekolların yapımının, sürece zarar verdiğini
vurgulayan Aydın, "Bunların yapımının devam
etmesi sürecin sabote edilmesinin istendiği
anlamına gelmektedir. Gerçekten çözüm isteniy-
orsa karakolların yapımı durdurulmalı. Askeri
operasyonların da durması gerektiğini de ifade
etmek istiyoruz" dedi.      yeniozgurpolitika.org
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Sınırdaki hendeklere karşı yapılan
eylemlere yönelik saldırılarda bir kişinin
yaşamını yitirmesi, çok sayıda kişinin de
yaralanması üzerine Rojava'nın Cizîrê
Kantonu kentlerinden binlerce kişi, Federal
Kürdistan Bölgesi sınırına akın etti.
Rojavalılar, bölgede 10 çadır kurarak nöbet
tutmaya başladı. Federal Kürdistan Bölge-
si ile Rojava sınırında KDP'nin kazdığı
hendeklerin yol açtı tepki günden güne
büyümeye devam ederken, peşmergelerin
müdahalesiyle sınırda bir kişinin yaşamını
yitirmesi, çok sayıda kişinin yaralanmasını
protesto etmek için Rojava'nın Cizîrê Kan-
tonu'ndan binlerce kişi bugün sınıra akın
etti. Eyleme Savunma Bakanı Abdulkerim
Saruxan, Anayasa Meclisi Divan Üyesi
Abdulkerim Sıko, Savunma Kurulu Başkan
Yardımcısı Soro Ebidlehed Gewriye, siyasi
parti, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve
üyeleri de katıldı. Hesekê, Serêkaniyê,
Dirbêsiyê, Amûdê, Qamışlo, Tirbêspiyê,
Girkê Legê kentlerinden yüzlerce araçlık
konvoy ile yola çıkan binlerce kişi, Federal
Kürdistan Bölgesi sınırında bulunan Dêrikê
kentinde bir araya geldi. Grup, buradan da
sınırda bulunan Girê Sor köyüne geçti.
Aralarında yaşlıların da bulunduğu binlerce
kişi sık sık, "Xwîn yeke can yeke xiyanet

neke", "Kurdistan yeke, parçe neke" slo-
ganları attı.

Çadırlar açıldı
Sınıra varan yurttaşlar, burada 10

çadır kurarak nöbet eylemine geçti. Çadır-
lar kurulduktan sonra Savunma Bakanı
Abdulkerim Saruxan, Anayasa Meclisi
Divan Üyesi Abdulkerim Sıko, Savunma
Kurulu Başkan Yardımcısı Soro Ebidle-
hed Gewriye, Yasama Meclisi Üyesi
Mehemed Ebbas birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalarda, kazılan hendekler
kınanarak, Rojava üzerindeki ambargo-
ların devam etmesi ve hassas bir
dönemde geçtiği bugünlerde tüm Kürtlerin
Rojava'ya destek vermesi gerektiği belir-
tildi. Kanton yetkilileri, özerk yönetim

olarak Rojava üzerindeki bu ablukanın
kırılması için her türlü yol ve yöntemi
devreye koyacaklarını aktardı.

Hendek dolduruldu
Yapılan konuşmaların ardından sem-

bolik olarak Federal Kürdistan Bölgesi
yönetimi tarafından açılan hendekler,
küreklerle dolduruldu. Cizîrê Kenti'nin
Tevgera Ciwanên Şoreşger (Devrimci
Gençlik Hareketi) üyeleri, kurulan çadırlar-
da nöbet tutmaya başlarken, kalabalık bir

grup ise geri döndü. Nöbet çadırlarının bir
hafta açık kalacağı ve her gün ayrı kentler-
den nöbet değişimi yapılacağı belirtildi.
Nöbet eylemi devam ederken, sınırın Fed-
eral Kürdistan Bölgesi tarafında ise çok
sayıda peşmergenin ağır silahlarla konuş-

landırıldığı belirtildi.
'KDP, Truva Atı rolünü üstlenmiş'
TEV-DEM Hewlêr Temsilcisi Hüseyin

Çaviş yaptığı açıklamada, Cizîrê halkının
barışçıl ve demokratik bir tutum
sergilediğini belirterek, tüm Ortadoğu
halklarına yönelik şoven, faşist uygula-
malarını kabul etmeyeceklerini dile getir-
di. Yapılan bu hendek kazma uygula-
malarının bir plan dahilinde olduğunu ve
bunun Türkiye ve İran planı olduğunu dile
getiren Çaviş, "Kürdistan coğrafyasını yok
etmek isteniyor. Kürdistan'ı faşist
paramiliter güçler nasıl ki Kürdistan'ı dört
parçaya ayırmışlarsa şimdi de bu
parçaları tekrar parçalamaya çalışılıyor.
Bu plan son üç yıldır artarak devam ediy-
or. Şimdi de Rojava'ya karşı her alanda
bir saldırı var. 

Ekonomik, askeri, medya ve her alan-
da bir saldırı var. Burada KDP Truva Atı
rolü üstlenmiş durumda. Plana karşı, hem
Türk devletinin, faşist güçlere ve çetelere
karşı tutumumuz direniş olacaktır. Bizim
halkımızın üzerinde bir terör estiriliyor.
Bunun için bu kadar saldırı var. Bu kadar
planları devreye koyuyorlar. Biz de
direnişimizi devam edeceğiz. Her yönüyle
kendi demokratik ve meşru savunma
temelinde savunmamızı devam ettire-
ceğiz" diye konuştu. DİHA

Diyarbakır Valisi Mustafa
Cahit Kıraç ile Emniyet
Müdürü Halis Böğürcü,
Büyükşehir Belediyesi Eş -
başkanları Gültan Kışanak ve
Fırat Anlı`yı ziyaret ederek,
görevlerinde başarılar diledi.

Seçimlerin ardından
belediye hizmetlerini kaldığı
yerden devam ettiren Büyükşe-
hir Belediyesi Eşbaşkanları
Gültan Kışanak ve Fırat Anlı
Vali Mustafa Cahit Kıraç ve
Emniyet Müdürü Dr. Halis
Böğürcü'nün tebriklerini kabul
etti. Ziyarette Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcıları Abdullah Sevinç,
Şahin Elhakan ve Zülfü Atlı da
hazır bulundu. Kışanak, Kıraç'a
"Hoş geldiniz" diyerek, önemli
bir kentte önemli ve zor görev-
lerin sorumluluğunu  üstlenen
kişiler olarak hem görevlerini
yapacaklarını hem de birlikte
daha iyi şeyler yapabilmenin
imkanlarını değerlendirecekleri-
ni söyledi. Kışanak, "Siyasetin,
yönetimin nezaketi

çerçevesinde kentimizin çıkar-
ları doğrultusunda birlikte çalış-
ma yürüteceğimize inanıyorum.
Sizlerin de katkınızı, desteğinizi
esirgemeyeceğinize inanıyo-
rum" dedi. 

Diyarbakır son derece
önemli ve güçlü potansiyeli olan
bir kent olduğunu belirten
Kışanak, "Eğer bizler gerekli
katkıyı yaparsak, gerekli
hizmeti ortaya koyabilirsek
Diyarbakır şaha kalkabilecek bir
kent. Bizler de bunun çabası,
gayreti içerisinde olacağız. Bu
ziyaretinizi de bu çalışmaların

bir adımı olarak görüyoruz" diye
konuştu. Eşbaşkan Fırat Anlı da
"Böyle güzel bir bahar
gününde, geleceğe dair umut-
larımızın son derece güçlü
olduğu bir dönem başladı" diy-

erek , "Diyarbakır için çok güzel
hizmetler ve çalışmaların
yapılacağı dönemi birlikte pay-
laşacağımıza inanıyorum" diye
konuştu. Görevlerin gelip geçici
olduğuna dikkat çeken Anlı,
şunları söyledi: 

"Bizler şimdi bu görevi
yürütüyoruz, yarın bir başkası
yapacak. Görev süremiz

içerisinde hem kendi vic-
danımıza hem de hizmet üret-
tiğimiz insanlara karşı inşallah
başımız dik olur. 

Başarılı oluruz." Vali
Mustafa Cahit Kıraç ise hem

eşbaşkanları hem de başkan-
ların şahsında Meclis ve Encü-
men üyelerini kutlayarak,
"Hayırlı olsun" dileğinde bulun-
du. Diyarbakır'ın bölgenin
dinamik yapısı, 2 milyona
ulaşan nüfusuyla, arkasında
12 bin yıllık bir tarih, 5 bin yıl-
lık surları olan huzur dolu bir
şehir olduğunu söyleyen

Kıraç, şöyle konuştu:
"Bu kentin başta kültür var-

lıkları olmak üzere doğal
yapısını koruyarak, geliştirerek,
bundan sonraki nesillere onlar-
dan aldığımız emaneti bırak-
mak için Büyükşehir Bele -
diyemizle müşterek hareket
etmek zorundayız." Mahalli ida -
reler, hem merkezdeki Büyük -
şehir Belediyesi hem ilçelerdeki
belediyelerin kamu kuruluş la -
rının görevlileriyle ortak hareket
ederek Diyarbakır'a hizmet
etmenin arayışı içe ri sinde ola-
caklarını belirten Kıraç, "İnşal-
lah hizmet kaldığı yerden sizler
sayesinde daha iyi bir noktaya
gelecek" diye konuştu. 

Kıraç ayrıca basının da
kentin sorunlarını çözümcül açı-
dan bakarak dile getirmesinin
çalışmalarını kolaylaştırdığını
belirterek, basın mensuplarına
teşekkür etti. Görüşmenin
ardından Eşbaşkanlar Anlı ve
Kışanak Vali Kıraç'a üzerinde
Di yar bakır’ın surları, ongözlü
köprü, Dicle Nehri ve diğer tari-
hi mekanların kolaj olarak
işlendiği bir çini hediye etti.

21 yıl sonra dönen Kürt siyasetçi
Yaşar Kaya, "Çiller'in ölüm listesinde
ikinci sıradaydım. Birinci sırada Behçet

Cantürk vardı, öldürüldü. " dedi. 1994’te
Anayasa Mahkemesi tarafından kap-
atılan, Kürt hareketinin HEP’ten sonra
ikinci partisi Demokrasi Partisi’nin (DEP)
Genel Başkanı Yaşar Kaya, 21 yılın
ardından Tür kiye’ye döndü. Ankara 11.
Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Türkiye'ye 3
ay içinde dönmesi halinde tutuklanmay-
acağı yö nün de ver diği güvence sa -

yesinde 21 yıl yurtdışında yaşayan 74
yaşındaki Yaşar Kaya Türkiye'ye geldi.
Kaya döndükten sonraki ilk röportajında
ülkeden ayırılmadan önce Tansu Çiller’in
ölüm listesinde ikinci sırada olduğunu
söyledi. Eski DEP Genel Baş kanı Yaşar
Kaya’nın Artı Bir televizyonundaki Canlı
Gaste programında yayınlanan açıkla-
maları şöyle:

"ÇİLLER'İN ÖLÜM LİSTESİNDE
İKİNCİYDİM"

“20 sene öncesinin Türkiyesi ölüm-
cüldü. Kimin ne zaman öldürüleceği ve
nerden alınıp infaz edileceği, yollarda
kurşunlanacağı belli değildi. 4 Eylül’de
partimin Mehmet Zincirli’yi şehrin orta
yerinde katlettiler, 

Batman’da. 16 Eylül’de beni tutuk-
ladılar. Tansu Çiller’in ölüm listesinden
ikici sıradaydım. Birinci sıradaki adamı
zaten öldürdüler. Behçet Cantürk vardı
birinci sırada listede. Biz böyle bir
Türkiye bırakarak gittik. Biz barış
sürecine katıda bulunacağız. Politika iyi
bir yere doğru gidiyor. Almanya’ya iltica

ettik. Bir partinin Genel Başkanı iltica
etti. Bu tarihte görülmedi. “
"SİYASET İÇİN TEKLİF BEKLEMİYORUM"

“Ben dışarı çıkınca, el birliği ile
sürgünde Kürdistan Parlamentosu diye
bir Parlamento kurduk. Bugünkü duruş-
mam onunla ilgiliydi. Kürdistan Parla-
mentosu 1995’te Lahey’de kuruldu. Ve
1999’a kadar devam etti. Kürdistan Par-
lamentosu’na silahlı örgüt demeye kar-
galar güler. Siyaseti izliyorum. Bakalım
genel seçimler neyi gösterecek. Ben
aktif siyasete katılmak için bir teklif bek-
lemiyorum. Önce ülkemin realitesi ner-
eye gidiyor. Onu görmem lazım.”

"SIRRI SAKIK SAPIK SAPIK
ŞEYLER SÖYLÜYOR"

(Sırrı Sakık’ın Hakan Fidan’ı tebrik
ettiği açıklaması hakkında) “Politikacılar
politika yapar, sapıklar sapık şeyleri
söyler. Kürt politikası İmralı’dan Hakan
Fidan eli ile yürütülüyorsa bu dehşet veri-
ci bir şey. Kürtlerin, o zaman demektir ki,
sahibi yok, politikası yok, parlamentoda
ayağı yok. Öcalan’ın sorunun muhatabı

değil mi onu bilemiyorum. O biraz onları
ilgilendiriyor. 

Biz bu süreçte barıştan yanayız.
Barışın gelmesini arzu ediyoruz. Orta
Doğu’da silahlı mücadelenin kıymeti har-
biyesinin kalmadığını söylüyoruz. Bu işe
siyaset ile demokrasi ile çözülecekse
herkesin destek vermesi lazım.”
"GELİŞİMİN DEVLETLE ALAKASI YOK"

“Benim gelişimin hükümetle devletle
ilgisi yok. Yargılandığım mahkeme
Türkiye’ye giriş yasağımı kaldırdı. Ben
de geldim. Hedeflerim var, Diyar bakır il
başkanı olan Vedat Aydemir’in mezarına
gideceğim. Ben gerçekten çok istirahat
etmek istiyorum. “

YAŞAR KAYA KİMDİR
Yaşar Kaya,1938 doğumlu Kürt

siyasetçidir. 1991'de kurulan Kürt Vak-
fı'nın kurucuları arasında yer aldı. Kaya,
Anayasa Mahkemesi’nin kapattığı
Demokrasi Partisi’nin kurucusudur.
DEP'in kapatılmasının ardından partinin
yedi yöneticisi tutuklandı. Kaya da bu
tutuklamalar kapsamında 3 ay tutuklu
kaldı. Hapishaneden çıktıktan sonra
Türkiye’yi terk etti.

Vali Kıraç`tan Eşbaşkanlara tebrik ziyareti

DEP Eski Başkanı Yaşar Kaya Türkiye'ye döndü

Rojava sınırında hendeklere karşı nöbet
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Irakiye Bloku Lideri İyad
Allavi, “Mesut Barzani`nin
cumhurbaşkanı olmasını istiy-
oruz” dedi. Irak Kürdistanı Bölge-
sel Yönetimi (IKBY) Başkanı
Mesut Barzani, Irakiye Bloku Lid-
eri İyad Allavi ve beraberindeki
heyeti makamında kabul ederek
bir süre görüştü. IKBY Başkan-
lığının resmi internet sitesinde
Barzani ile Allavi görüşmesine

ilişkin yazılı bir açıklama yayım-
landı. Açıklamada Barzani`nin
Selahaddin kentindeki konutun-
da gerçekleşen görüşmede iki
liderin bölgedeki siyasi gelişmel-
erle Irak`ta her geçen gün kötüye
giden güvenlik sorununu ele
aldıklarına dikkat çekildi.

Yazılı açıklamaya göre hem
Barzani hem de Allavi`nin
ülkedeki siyasi sürecin dibe vur-

duğu, Irak`ta ciddi bir çöküş
yaşandığını, siyasi arenada yeni
bir simanın yer alması noktasın-
da aynı fikri paylaştıkları belirtil-
erek, "İki lider, Irak`ın köklü bir
değişime gitmesi gerektiği
konusunu görüştüler" denildi.

‘Barzani, Irak Cumhur-
başkanı olsun’

Görüşmenin ardından konu -
şan İyad Allavi, Barzani`den

Irak`ın siyasi geleceğindeki
değişimde rolünü oynamasını ve
politik sürecin düzeltilmesi için
daha aktif olmasını istediğini
söyledi. Allavi, “Nuri Maliki`nin
üçüncü dönem Başbakan
olmasına kesinlikle karşıyız.
Celal Talabani uzun süredir
tedavi görüyor. Irak`ta ciddi bir
çöküş yaşanıyor. Irak`ın şu an bir
cumhurbaşkanı yok. Mesut
Barzani`nin Irak`ın yeni cumhur-
başkanı olmasını istiyoruz” dedi. 

Bakan Yıldız, Neçirvan Barzani ile
yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç alı-
nacağını belirtti.. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Güney Kürdistan
petrolünün Türkiye üzerinden uluslararası
piya salara açılması konusunda, "Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı
Neçirvan Barzani ile yaptığımız görüşme-
den olumlu sonuç alınacağını, artık dünya
piyasalarına belli miktarda Irak petrolünün
açılacağını söylemem lazım" dedi.

Yıldız, Elektrik Dağıtım Hizmetleri
Derneği (ELDER) 7. Olağan Genel Kuru-
lu öncesinde basın mensuplarının soru-
larını yanıtladı. Güney Akım`ın Türkiye
üzerinden karadan geçmesiyle ilgili soru-
lar üzerine Yıldız, Güney Akım`ın Karad-
eniz`i baştan başa katederek, Bulgaris-
tan`a ulaşmasının amaçlandığını söyledi.
Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu projenin fizibilitesi, iyileştirilmesi,
daha stratejik olması düşünülüyor ise
Türkiye bu tür tekliflere açıktır dedik.
Nedir o? Mavi Akım denizden gelip
karadan devam ediyor. Bu bizim teklifimiz
değil, eğer böyle bir talep gelirse, şu ana
kadar resmi olarak gelmedi, konuşuldu.
Pazartesi günü Gazprom Başkan Yardım-
cısı Alexander Medvedev gelecek, onunla
bunları detaylı konuşacağız. Böyle bir
talebin gelmesi halinde Türkiye`nin Rusya
ile geliştirdiği stratejik ilişkilerin arasına
önemli bir başlık olarak alınabileceğini ve
değerlendirilebileceğini söy ledim. "Med -
ved ev ile Ukrayna krizi sürecinde Tür -
kiye`nin doğal gaz kaynaklarının yaklaşık

yüzde 12,5`lik kısmını Türkiye`ye ithal
eden Batı Hattı`nın doğal gazsız kalma-
ması konusunu da görüşeceklerini ifade
eden Yıldız, AB`nin, Ukrayna kriziyle ilgili
olarak Rusya ile masaya oturabilecekleri-
ni açıklamasının önemli bir gelişme
olduğunu dile getirdi.

Rusya`nın cari dengeleri açısından da
bunun son derece önemli olduğuna işaret
eden Yıldız, "Önümüzdeki 3-4 aylık süre

içerisinde Ukrayna`nın sürdürülebilir bir
doğal gaz akışını sağlayabileceği bir
anlaşma yapılması kanaatindeyiz. Bu
konuda belki bizim de AB üyesi ülkelerin
enerji bakanlarıyla görüşmemiz olabile-
cek. Bunun herhangi bir problem doğur-
mayacağını tahmin ediyorum. Yeter ki her
iki taraf da AB ve Rusya olumlu adımlar
atmış olsunlar" dedi. Güney Akım`ın
Türkiye topraklarından geçmesi yönünde
bir talep gelirse Türkiye`nin karşı isteği
olup olmayacağı yönündeki soruya Yıldız,
"Bizim Güney Akım`ın böyle bir talebi
olması halinde geliştireceğimiz farklı

argümanlar var. Türkiye Doğu Akdeniz,
Kıbrıs veya herhangi bir doğal gaz kay-
nağının Türkiye üzerinden aktarılmasını
istismar etmez, coğrafyasından kay-
naklanan avantajları Rusya`yla, Azerbay-
can`la, Irak`la yapacağı projelerde
istismar etmez. Türkiye her zamanki
olumlu, pozitif tutumunu sürdürecektir.
Bunlar müzakere konusu olacaktır"
yanıtını verdi.

Bakan Yıldız, Rusya`dan alınan gaz
fiyatında bir indirim talebi olup olmay-
acağı sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Rusya ile yaptığımız müzakere ve
anlaşmalar önümüzdeki aylarda bir fiyat
revizyon hakkını doğruyor. Bu konuyla
alakalı taleplerimizi Rusya ve Gazprom
yetkililerine ileteceğiz. Çünkü Avrupa`yla
aramızdaki makasın daralmış olmasına
rağmen hala fiyatla alakalı bir kısım
revizyonların yapılabileceğine inanıyoruz.
Bu hakkı bize yaptığımız anlaşma veriyor.
Fiyat revizyon hakkı maddeleri var. Her
zaman olduğu gibi son derece samimi bir
şekilde bu problemi de çözeceğimiz
kanaatindeyim. Şu anda maliyetlerimizin
altında satıyoruz. Vatandaşımıza ve
sanayicimize yansıtmamak için çok ciddi
gayret sarf ediyoruz. Maliyetlerimizin yük-
sek olduğu malum ama biz Rusya ile
yapacağımız fiyat müzakerelerinin bu
maliyette önemli rol oynayacağını biliy-
oruz." 

Güney Kürdistan petrolü

Güney Kürdistan petrolünün Türkiye
üzerinden uluslararası piyasalara açıl-
masına yönelik sorular üzerine de Bakan
Yıldız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
Başbakanı Neçirvan Barzani ile
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan`a
refakatle yapılan toplantının son derece
olumlu geçtiğini söyledi. Yıldız, şöyle
devam etti: "Daha önce de Irak Petrol
Bakanı Abdulkerim Luaibi, Türkiye`ye
geldi ve Kuzey Irak`ın günlük akıtacağı
100 bin varillik petrolün genel bütçeden
mahsup edilebileceğini söyledi. Bu önem-
li bir adım. Sayın Barzani ve IKBY Doğal
Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami de bu
konuda çalışma yaptıklarını söylediler.
Bundan sonra eğer 100 bin varil ve
üzerinde Kuzey Irak`tan petrol gelmesi
halinde bunun gelirlerinin Kuzey Irak`a
aktarılabileceği söylendi. Biz problemin
ana odağının Bağdat ve Erbil arasında
olduğunu biliyoruz. 

Irak`ın normalleşmesinin, gelirlerini
artırmasının en önemli yolu budur.
Bölgedeki istikrar bizim için son derece
önemli. Bölgede günde 40-50 insanın
ölmesi gazetelerimizin birinci sayfalarında
dahi yer almıyor. Bu yüzden bölgede
istikrara konulabilecek katkının gelirlerin
artırılmasından geçtiğini biliyoruz. Sayın
Barzani ile yaptığımız görüşmeden olum-
lu bir sonuç alınacağını, artık dünya
piyasalarına belli miktarda Irak petrolünün
açılacağını söylemem lazım."

Ertuğrul Kürkçü, BDP'li vekil-
lerin HDP'ye katılımı noktasında
her iki partinin ortaklaştığını ve
bu sürecin en kısa zamanda
gerçekleşeceğini belirtti.

HDP Eşbaşkanı Ertuğrul
Kürkçü, BDP'li vekillerin HDP'ye
katılımı noktasında her iki par-
tinin ortaklaştığını ve bu sürecin
en kısa zamanda gerçekleşe-
ceğini belirtti. HDP'nin bu yeni
sürecinin tüm Türkiye'yi ve
dünyayı ilgilendirdiğini dile
getiren Kürkçü, "Toplumun
tamamının gelecek tercihi ola-
cağız. Bu noktada ortak bir
mutabakata vardık. Sahici bir
adım atıyoruz" dedi. 

BDP ve HDP milletvekilleri,
BDP’li vekillerin HDP’ye katıl-
masıyla ilgili olarak BDP Genel

merkezinde bir araya geldi.
Katılımın yanı sıra son siyasal
gelişmelerin de ele alındığı
toplantıya BDP Grup Başkan
Vekilleri Pervin Buldan ve İdris
Baluken, HDP Eşbaşkanları
Sebahat Tuncel ve Ertuğrul
Kürkçü de katıldı. Toplantı bası-
na kapalı gerçekleşti.

Toplantının ardından basına
açıklama yapan HDP Eşbaşkanı
Ertuğrul Kürkçü, toplantıdan par-
lamentoda HDP grubu oluşturma
kararı aldıklarını belirtti. Uzun
süredir tartışılan bir konu
olduğunu söyleyen Kürkçü,
HDP'nin yeniden kuruluş süreci-
ni seçimlerin ardından hızlı
biçimde ele aldıklarını belirtti.
Yeni bir adım attıklarını kayde-
den Kürkçü, HDP'yi kitlesel

ölçeğe ulaştırma noktasında
ortak karar aldıklarını dile getirdi.

TÜRKİYE VE DÜNYAYI
İLGİ LEN Dİ RİYOR

BDP'nin ise HDP'nin bir
bileşeni olarak kendi sürecini
yeniden şekillendireceğini
belirten Kürkçü, "Hedef kitlemize
göre yeniden bir şekil-
lendirmeyle, yeni kuruluş süreci-
ni yaşayacağız. HDP grubu
sadece meclis grubu olmakla
yetinmeyip, Türkiye'nin gele-
ceğine dönük bir süreci kapsıyor.
Toplumun tamamının gelecek
tercihi olacağız. Bu durum
sadece Türkiye'yi değil dünyayı
ilgilendiriyor. Buradaki Kürt soru-
nunda çözümün gelişmesi bölg-
eye ve Ortadoğu'ya da yansıya-
caktır. Önünü açacaktır" diye

konuştu. "Sahici bir hamle yapıy-
oruz" diyen Kürkçü, HDP
grubunun oluşması için Cumhur-

başkanlığı seçimlerinin önce sin -
de bu süreci tamamlayacaklarını
söyledi. Bu süreç ve birleşme
seramonisi için zaman gerektiği-
ni kaydeden Kürkçü, "HDP'nin

misyonu için, nasıl örgüt lenecek,
karşılaştıklarını nasıl aşacağı
konularını, yeni süreçle
karşılaştıracağız" dedi.

ÖCALAN İLE PAZAR GÜNÜ
GÖRÜ ŞÜLECEK

BDP Grup Başkan Vekili Per-
vin Buldan ise hafta sonu İmralı
Adası'nda Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan ile yapılacak
görüşmeye ve bugünkü toplan-
tının yansımasına ilişkin soruya
şu yanıtı verdi: "Pazar günü
adaya gidilerek sayın Öcalan ile
görüşme gerçekleştirilecek.
Sayın Öcalan ile de bugünkü
toplantı sonuçları paylaşılacak.
Kendisi HDP'ye büyük önem
atfediyor. Türkiye'deki tüm kes-
imleri kapsaması açısından
önemsiyor. Kendisine anlata-
cağız. Nasıl bir değerlendirme
yapacak, onu bilemiyoruz." (anf)

Şemdinli ilçesine bağlı
Güney Kürdistan sınırındaki
Derecik beldesinde bulunan
Derecik Sınır Kapısı'ndan giriş
çıkışlar için, kaymakamlıktan
gerekli izin çıktı. Şemdinli ilçe-
sine bağlı Irak sınırındaki Dere-
cik beldesinde bulunan Derecik
Sınır Kapısı'ndan giriş çıkışlar
için, kaymakamlıktan gerekli izin
çıktı. Şemdinli Kaymakamlığı,
Umurlu köyü yakınlarında açıla-
cak Derecik Sınır Kapısı'ndan,
Güney Kür5distan'a giriş ve
çıkışlar için gerekli izni vermeye
başladı.

Kaymakamlık, Güney Kürdis-
tan'a giriş ve çıkış yapmak

isteyen vatandaşların 18 Nisan
2014 tarihinden itibaren Köylere
Hizmet Götürme Birliği'ne müra-

caat ederek gerekli izni alabile-
ceğini duyurdu. Vatandaşların,
alınacak "İdari Mektup İzni" ile

sınır kapısından Irak'a seyahat
edebilecekleri bildirildi. Kay-
makam Adem Ünal, AA mu -
habirine, Derecik Sınır Kapısı'nın
açılması noktasında güvenli bir
aşamaya gelindiğini söyledi.

Öncelikle karşıdaki ve bu
taraftaki insanların, cenaze,
taziye ve düğün gibi günlerde
görüşmelerini sağlamak için
gerekli izinleri çıkardıklarını
belirten Ünal, şöyle konuştu:

"Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu ve ilgili bakanların gir-
işimleri ve diğer tarafında sıcak

yaklaşımları sonucu, Derecik
Sınır Kapısı'nın açılması nok-
tasında güvenli bir aşamaya
geldik. Bölge insanı bu kapının
açılmasını bekliyordu. Bugünden
itibaren vatandaşlar, Köylere
Hizmet Götürme Birliği'nden ala-
cakları 'İdari Mektup İzni' ile
Derecik Umurlu Sınır Kapısı'n-
dan, Irak'a seyahat edebilecek-
ler." Güney Kürdistan'a geçeceği
için mutlu olduğunu belirten
Bedrettin Demir adlı vatandaş
ise diğer tarafta akrabalarının
bulunduğunu ancak bugüne
kadar kendilerini görmeye
gidemediklerini ifade etti. (kay-
nak: aa)

Allavi: Mesut Barzani cumhurbaşkanı olsun

Kürdistan petrolü dünya piyasalarına açılacak

BDP'li vekiller HDP'ye katılma kararı aldı

Güney Kürdistan'a açılan Derecik Sınır Kapısı giriş çıkışlara açıldı
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Президент Барзани: Езиды
э т о  п о д л и н н ы е  К у рд ы

Президент Барзани: В мире нет такой
силы, которая была бы в состоянии лишить

езидов их подлинной национальности. ПНА
- Президент Курдистана Масуд Барзани под-
твердил в среду , что есть те, кто стремятся
" лишить " курдов-езидов их курдской иден-
тичности , отметив, что он " уверен, что нет
силы, способной лишить езидов от их под-
линной национальности

***
Парламент Курдистана в 2010 году еди-

ногласно принял закон, согласно которому
езидский Новый год Чаршама Сор  признан
как официальный праздник в регионе в
целом

Закон подписал президент Курдистана ,
Масуд Барзани , № 16 от 27 октября, и с
этого дня " Сар Сал " является официаль-
ным праздником в Курдистане. 

К у р д с к и е  п а р т и и  П М Д  
и  Н Д П  о б ъ е д и н я ю т с я

Депутаты четвертой по количеству ман-
датов Партии мира и демократии (ПМД) вой-
дут в состав Народно-демократической пар-
тии  (НДП),которая представлена в турец-
ком парламенте 8 депутатами. В пятницу на

совместном заседании депутатов двух пар-
тий в штаб-квартире ПМД было проведено
голосование, по результатам которого, пар-
ламентарии из главной курдской партии
вошли в состав НДП. Решение было приня-
то единогласно. Заместитель главы ПМД
Идрис Балукен заявил, что объединенные
силы двух партий будут действовать под
эгидой НДП. На июнь намечено проведение
конгрессов обеих партий, согласно принято-
му решению, ПМД не будет распущена офи-
циально, не предусмотрен также переход
глав муниципалитетов – членов ПМД в НДП. 

Курдистан закроет свои
границы во время выборов

Региональное правительство Курдистана
(КРГ) закроет свои границы с Турцией и Ира-
ном на время выборов, которые состоятся
30 апреля 2014 года. Должностное лицо,
ответственное за отношения КРГ с Ираном,
Абдулла Акрая, заявил для СМИ: "Границы
Курдистана всегда закрыты МВД в период

выборов". Аб -
дулла Акрая,
также заявил,
что границы
закрыты, как
правило, в тече-
ние трех дней,
но до сих пор он

не получал официальное письмо по этому
поводу. Тем не менее, мы ожидаем приказа
о закрытии границ  в ближайшие несколько
дней. Иранские власти также сообщили
иракскому консульству о том, что они будут
закрывать свои границы с Ираком во время
выборов, и закроют выезд иранским тури-
стам в Ирак. Перевод: Антонова Евгения.

Алтан Тан, представитель BDP в
Диярбакыре в турецком парламенте,
заявил, что он не будет голосовать
за Эрдогана в следующих турецких
президентских выборов. Тан откло-
нил слух, что его партия готова голо-
совать за Эрдогана, заявив, что этот
вопрос обсуждался в Имрали, где
лидер РПК Абдулла Оджалан нахо-
дится в тюрьме, и что тема в настоя-
щее время исчерпала себя.

"BDP хочет предложить турецко-
му президенту, сделать новую демо-
кратическую конституцию для Тур-
ции ", сказал Тан. Турецкий депутат
сказал, что БДП будет голосовать за
кандидата, который приносит свобо-

ду и демократию для новой Турции, а
не тот, кто тактически обманывает
их, обещая освободить Абдуллу
Оджалана. Турецкие парламентские
выборы должны состояться 10 авгу-
ста 2014 года. Если ни один канди-
дат не победит большинство 51%
общего количества голосов, то выбо-
ры будут повторяться 14 числа том
же месяца. До сих пор никто не заре-
гистрировал свою кандидатуру на
турецкие президентские выборы в
2014 году. Ожидается, что обе пар-
тии: Партия справедливости и разви-
тия (ПСР), премьер-министр Эрдо-
ган, и оппозиционная Республикан-
ская народная партия (CHP) будут

иметь свои собственные кандидату-
ры на президентские выборы.

Согласно Конституции Турции,

турецкий президент не должен быть
членом какой-либо политической
партии.  Перевела: Аль-Акби Елена

Бывший депутат ирак-
ского парламента Машан
аль- Джубури фактически
выразил свою поддержку
курдской независимости и
при этом отметив свой
отказ, чтобы позволить про-
винции Киркук, стать
частью Курдистана. Аль-
Джубури, из Мосула, был
офицером иракской армии
до 1992 года, когда он
бежал в Курдистан. После
освобождения Ирака в 2003
году, он вернулся в Мосул и
стал иракским депутатом.
Его политическая карьера
была прервана, когда он
был обвинен в причастно-
сти к коррупции и террориз-
ме; его зарплата была
заблокирована правитель-
ством, и он был вынужден
бежать в Сирию. В Сирии
аль- Джубури открыл два
телеканала, но они были
закрыты в связи с их силь-
ной позицией против ирак-
ского правительства и США.
В 2013 году он вернулся в
Ирак и открыл новый теле-
канал под названием аль-
Шааб, а также был номини-

рован на пост главы партии
аль- Арабия на  иракских
выборах в 2014 году. Тем не
менее, в связи с его резки-
ми заявлениями против кур-
дов, Ко миссия Независи-
мой высшей избирательной
(IHEC) сняла его кандидату-

ру.  Он говорит, что он пожа-
ловался в иракский суд об
обжаловании решения
IHEC, удалить его из списка
кандидатов на предстоящих
выборах, и вданный момент
он ждет решение суда по
его вопросу. Аль- Джубури
заявил, что даже если суд
не примет его жалобу, он
будет по-прежнему участво-
вать в выборах и проводить
свои проекты в виде пред-
выборной кампании. Что

касается его резких слов в
интервью для аль- Арабия
ТВ, что он будет освобож-
дать Ирак от рук своих вра-
гов (курдов), аль- Джубури
сказал: "Телеканал сокра-
тил, что я сказал и взял эти
слова из полного контекста
и  меня есть этому доказа-
тельства, которые я пред-
ставлю в суде". Аль- Джубу-
ри добавил: "В интервью, я
сказал, что курды должны
либо окончательно, отде-
лится от Ирака (получить
независимость) или обозна-
чить свои регионы, не вме-
шиваясь в другие арабские
города, и мы должны сде-
лать то же самое. Но, к
сожалению, что СМИ созда-
ли пропагандистскую кам-
панию против меня. Я удив-
ляюсь, почему люди смот-
рят короткое интервью на
«Аль-Арабия» и «Багда-
дия», а не полный текст
моего интервью на моей
странице Facebook". Аль-
Джубури отметил, что он
поддержал права курдов
около 20 лет и был бы пер-
вым человеком в Ираке

который поддерживал неза-
висимого курдского госу-
дарства. Он утверждает, что
ранее он часто хвалил курд-
ских лидеров, но после
того, как США и их союзни-
ки-курды изменили свою
позицию, чтобы быть про-
тив Ирака, он начал высту-
пать против них, особенно
после 2006 года, когда
курды изгнали его из ирак-
ского парламента. Что каса-
ется Киркука, аль- Джубури
отметил, что: "Слияние Кир-
кука с Курдистаном никогда
не случится, и я всегда буду
стоять против этой идеи,
потому, что я против "сме-
шения территории" с Курди-
станом. Я поддерживаю
идею независимого курд-
ского государства, но на
своей земле. Они были пра-
вящей до 9 апреля 2003
года (перед удалением дик-
татуры в Ираке).  Я считаю,
что с тех пор, курды пере-
шли к смешиванию районов
и, таким образом распро-
странились за пределы
своей земли". Перевела:
Аль-Акби Елена

Начальник отдела по внешним свя-
зям Регионального правительства
Курдистана (КРГ), Фалах Мустафа
показал, что посол Канады заявил,
что его страна решила предложить
визы для народа Курдистана. Муста-
фа также заявил, что другие страны
также в скором времени будут пред-
лагать визы для курдов. Мустафа ска-
зал, что страны, которые открывают
представительства в Курдистане,
будут предлагать визы для иракских
курдов. "Последней страной, которая
решила дать нам визы является Кана-
да. Недавно посол Канады в Ираке
посетил нас и сказал нам, что они

упорно трудились, чтобы быть в
состоянии выдавать визы людям Кур-
дистана", сказал Мустафа. Канадские
визы будут предоставлены для туриз-
ма, образования и коротких поездок
на срок от трех до шести месяцев, а
иногда и больше. Мустафа отметил,
что почти 30 стран имеют посольства
и представительства в Курдистане, и
что 15 из них предлагают визы для
курдского народа. Другие страны, как
ожидается, предложат визы в ближай-
шее время.

"Страны, которые имеют посоль-
ства и представительства в регионе,
которые еще не предложили визы для

курдов, в ближайшее время примет
решение по этому поводу. Одним из
условий оформления Шенгенской
визы в том, что тот, кто едет в страну,

имеет право обратиться за визой из
этой страны", добавил Мустафа.
Перевела: Аль-Акби Елена

Силы безопасности в иракском
Курдистане освободили одного из
лидеров террористической группы
Ансар аль-Ислам. На курдском сайте
новостей «Дурбин» было опубликова-
но известие о том, что курдские силы
безопасности арестовали несколько
лидеров экстремистских групп Крека-
ром, Ансар аль-Ислам в 2003 году.
Автора утверждает, что среди них
были некоторые из самых известных
террористов в регионе, в том числе
Абу - Абдалла Шафии, Ако Хавлери,
Халгурд и Аюб Афгани. Кроме того,
как утверждает «Дурбин», что один из
тех лидеров был освобожден курдски-

ми властями и в настоящее время
живет в одном из городов региона, но

его личность пока не сообщается из
соображений безопасности. Ансар
аль-Ислам является группой боевиков

в Ираке. Она была создана в ирак-
ском Курдистане в 2001 году, как дви-
жение «исламиских салафитов».  

Они навязывали шариат в селах
вокруг Бияра, на северо-востоке
Халабджи, недалеко от границы с
Ираном. На сайте в заключение гово-
рится, что курды освободил предпола-
гаемого лидера террористов, потому,
что Крекар направил письмо, курд-
ским властям призывая их освободить
исламистских заключенных.  Пока
представители КРГ отказались ком-
ментировать что-либо по данному
вопросу. Перевела: 

Аль-Акби Елена  ПСКмедиа

Партия BDP не будет голосовать за Эрдогана на выборах

Бывший иракский депутат: Я буду поддерживать курдскую независимость

Канада предложила визы курдам

Курдские власти освободили одного из лидеров Ансар аль-Ислам
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В последний раз выборы в
Ираке проходили в 2010 году,
когда американские войска
еще находились в стране, а
боевики были изгнаны. Теперь
иностранные войска ушли, но
экстремизм вернулся, затмив
собой переход к демократии в
разделенной стране. Об этом
пишет "Guardian".

Предвыборные баннеры
заполонили Багдад, а полити-
ки - национальные каналы, -
все полно обещаний. Выборы
состоятся 30 апреля, но мало
кто в Багдаде считает, что они
ответят ожиданиям избирате-
лей, которые чувствуют уста-
лость от мятежа и труднораз-
решимых вопросов, таких как
склеротическое государство и
безудержная коррупция.

"Каждые четыре года мы
слышим наших так называе-
мых лидеров, когда они хотят
удержаться в своих креслах",
говорит Абу Радван, инженер
из багдадского района Карра-
да. "То есть, мы снова даем им
власть, которую они хотят, и
они начинают воровать все,
что они хотят…", говорит он.

Нури аль-Малики, дей-
ствующий премьер-министр
Ирака, претендует на третий
срок. Он выдвигает себя в

качестве единственного спа-
сителя Ирака от пылающего
мятежа, в котором он потерял
контроль над большей частью
провинции Анбар, почти тре-
тью страны, с декабря про-
шлого года.Официальные
лица в Багдаде сообщили
"Guardian", что к марту в этой
провинции иракские военные
потеряли около 1700 своих
членов. Армия не смогла сло-
мить  экстремистов, связан-
ных с "Исламским государст-
вом Ирак и Леванта", в горо-
дах Эль-Фаллуджа и Рамади,
и пытается защитить запад-
ные подходы к Багдаду.  Страх
экстремизма является силь-
ной темой предвыборных
речей, а стабильность счита-
ется необходимым условием
для возрождения секторов
услуг. О дорогах, канализа-
ции, жилье и электричестве
сейчас почти не говорят. При-
мирение - еще один вопрос, в
значительной степени про-
игнорированный почти всеми,
кто борется за одно из 328
мест в парламенте страны.
Николай Младенов, послан-
ник ООН в Багдаде, недавно
предупредил, что поляриза-

ция может поставить под угро-
зу инвестиции и еще больше
обострить насилие. Законода-
тели Ирака говорят, что эска-
лация  насилия, скорее всего,
пойдет на пользу Малики в его
борьбе за третий срок. Сек-
тантский раскол Ирака остает-
ся в значительной степени
непримиримым, даже через
семь лет после худшей из
гражданских войн, с ее брато-
убийственным насилием
между суннитами и шиитами.
Малики обвиняется суннит-
ским меньшинством Ирака,
которое властвовало при дик-
татуре Саддама Хусейна, в
жесткой маргинализации сун-
нитского населения. Суннит-
ские лидеры говорят, что
повстанческое движение
Анбара – еще один повод для
сторонников шиитов во главе
правительства Малики игно-
рировать их интересы.

Война в соседней Сирии
подпитывает повстанческое
движение Анбара, и старшие
иракские чиновники говорят о
ней как об экзистенциальной
угрозе. "Это, конечно, вызыва-
ет озабоченность у всех стран
региона", сказал Хусейн

Шахристани, иракский вице-
премьер по энергетике. "Опыт-
ные международные террори-
сты смогли получить политиче-
скую поддержку и финансовую

помощь некоторых стран. Это
сделало их серьезной угрозой
безопасности для всех нас, в
том числе, для Ирака".

Айяд Алави, бывший
премьер-министр Ирака,
соперничавший с Малики в
2010 году, и вынужденный
уступить Малики после 10
месяцев пререканий, говорит:
"Мы все напуганы этим. Очень

неприятно видеть, как события
развиваются в неправильном
направлении во всех странах.
Я обращаюсь к достойным
людям всего Ирака: от Эрбиля
до Басры. Мы пытаемся объ-
яснить тем, кто выступал про-

тив нас в прошлый раз, что
именно происходит. 

Мы не будем иметь дело с
теми, кто наложил свои руки
на богатства нации. Мы не
поддерживались никакой стра-
ной. Мы не крали. Судебная
власть здесь контролируется
исполнительной властью. Мы
не можем принять новую дик-
татуру".  kurdistan.ru

Спорный законопроект о
Национальной разведыватель-
ной организации (MIT),который
был принят в парламенте
накануне, вызвал обеспокоен-
ность турецкого общества.
Эксперты полагают, что зако-
нопроект послужит причиной
роста преступности и развяжет
руки спецслужбам.

Общество опасается того,
что в конечном счете страна
вернется в 1990-е годы, когда
Турцию часто сотрясали вне-
судебные казни и нераскры-
тые убийства, виновники кото-
рых до сих пор не найдены и
не привлечены к судебной
ответственности.

В четверг парламент Тур-
ции принял законопроект, рас-
ширяющий полномочия турец-
кой разведывательной служ-
бы. Этот шаг, по словам крити-
ков закона, позволит премьер-
министру Реджепу Тайипу
Эрдогану усилить свой конт-

роль над государственными
учреждениями и обществом в
целом.По словам многих экс-

пертов, в случае если законо-
проект будет одобрен прези-
дентом, образуется неподот-
чётная и неконтролируемая
спецслужба, которая в буду-
щем может представить боль-
шую опасность для государст-
ва и даже для самого премьер-
министра.MIT будет иметь
доступ к информации, собран-

ной государственными и част-
ными учреждениями, без раз-
решения суда и будет расши-

рять свои возможности для
осуществления тайных опера-
ций. Внесудебные казни и
нераскрытые убийства в 90-е
годы терроризировали курд-
ское население, в частности,
на юго-востоке Турции. По сло-
вам некоторых экспертов,
убийства сотен, а по другим
утверждениям, тысяч человек

в основном совершались неза-
конной разведывательной
службой турецкой жандарме-
рии (JİTEM). JİTEM являлась
подпольной сетью внутри
турецкой жандармерии, кото-
рая была организована в 90-е
годы для борьбы с террориз-
мом и несет ответственность
за тысячи убийств и похище-
ний на востоке и юго-востоке
Турции. Критики и в настоящее
время обеспокоены тем, что
если президент одобрит зако-
нопроект о разведывательной
организации, MIT может пре-
вратиться в нечто похожее на
JİTEM. Закон требует дать
широкие полномочия органи-
зации, а также судебный имму-
нитет её должностным лицам.

По словам адвоката Айха-
на Эрдогана, никто не будет в
безопасности, если проект
будет одобрен в таком виде,
как его принял парламент.
«Этот закон развяжет руки раз-

ведке. Превратит ее в нечто
похожее на JİTEM. Вы не смо-
жете привлечь к юридической
ответственности лиц, которые
каким-то образом связаны с
разведкой, потому что для
этого разрешение нужно будет
получать у премьера страны.
И если будет замечен рост
нераскрытых убийств, всё вни-
мание будет сосредоточено в
одном направлении, и это
будет MIT», — отметил он.
История Турции наполнена
нераскрытыми убийствами,
точное количество которых
неизвестно. Согласно отчету,
опубликованному в прошлом
году Турецким фондом по пра-
вам человека (TIHV), число
нераскрытых убийств резко
выросло в 1990 году. В нем
говорится в общей сложности
о 1901 нераскрытом убийстве.
В то время как курдские иссле-
дователи утверждают, что
число нераскрытых убийств на
юго-востоке страны превыша-
ет 20 тыс. человек.

Вот  уже несколько дней продолжа-
ется акция протеста против окопов пре-
дательства, которые продолжают рыть
пограничники Южного курдистана на
границе с Руж-Ава. Жители пригранич-
ных районов(Герке-Лаге, Алиан,
Джель-Ага, Дерик) продолжают  нахо-
дится в палатках которые два дня тому
назад были установлены на границе со

стороны Руж-Ава. В четверг лагерь
протестующих посетил курдский дея-
тель культуры певец Фархад Тунж, А в
пятницу делегация федерации свобод-
ных СМИ , посетила лагерь, и вырази-
ли свою поддержку протестующим.

Так же в пятницу, глава комитета
внутренних в сопровождении АСАИШ,
делегация студентов академии дорож-

ной полиции посетил лагерь проте-
стующих, все гости лагеря едино глас-
но осуждают политику Демократиче-
ской партии Курдистана направленную
на создание враждебных отношении
между курдами, и стремящеюся к раз-
делению курдского народа и ослабле-
нию курдского противостояния.Раушан
Халиль с ХН. ПСКмедиа

Представитель партии
"Горран" ("Движение за пере-
мены"), Хавал Квестани,
сообщил в интервью "Bas-
News", что заключенный в
турецкую тюрьму лидер "Рабо-
чей партии Курдистана" (РПК),
Абдулла Оджалан, является
одним из 278 человек, выдви-
нутых на соискание Нобелев-
ской премии мира 2014 года.

Как заявил Квестани,

"после того, как я исследовал
списки бывших лауреатов
Нобелевской премии, я понял,
что Оджалан это заслужил,
потому что он совершил
огромные перемены для мира,
особенно своим письмом на
празднование Науруза в 2013
году. И я предложил комитету
Нобелевской премии за мир
зарегистрировать имя Оджа-
лана в списке на 2014 год".

Комитет сообщил ему, что
его предложение было приня-
то, и имя Оджалана в настоя-
щее время входит в список
кандидатур.Квестани сравни-
вает Оджалана с Нельсоном
Манделой: "В ходе моих
исследований я понял, что
есть связь между Манделой и
Оджаланом. Потому что оба
они начинали с боевых опера-
ций, но после попросили диа-

лога и мирных переговоров.
По этой причине я считаю, что
Оджалан заслуживает Нобе-
левской премии за мир". Кве-
стани считает, что победа
Оджалана в этой номинации
ускорит мирный процесс в Тур-
ции, и просит всех активистов
и организации поддержать это
предложение.  По имеющимся
данным, в списке нобелевских
лауреатов – 2014 есть также
Папа Фрэнсис и президент
России, Владимир Путин.

Ирак идет на выборы на фоне войны

Оджалан номинирован на Нобелевскую премию мира

Реформа турецкой разведки развяжет руки спецслужбам

Продолжение акции протеста на границе с Южным Курдистаном
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14 апреля заместитель болгарского министра экономики и
энергетики, Красин Димитров, посетил департамент внешних
связей Регионального правительства Курдистана (КРГ) в ходе

своего визита в Курдистан. Он возглавил делегацию, состоя-
щую из государственных чиновников Болгарии и представите-
лей частного сектора.

Несколько месяцев назад иракский Совет министров одоб -
рил просьбу болгарского правительства открыть свое Гене-
ральное консульство в Курдистане, и это стало одной из причин
визита замминистра в Курдистан, намеренного открыть Гене-
ральное консульство в Эрбиле до конца этого года. Привет-
ствуя его, министр Фалах Мустафа подчеркнул важность таких
визитов на высоком уровне и рассказал о ряде различных визи-
тов официальных лиц КРГ в Болгарию, выразив привержен-
ность КРГ укреплению взаимных отношений. "Мы действитель-
но надеемся, что Генеральное консульство откроется здесь в
ближайшее время. Это поможет облегчить отношения и
построить все виды мостов между обеими сторонами", сказал
он. "Я считаю, что Курдистан имеет чрезвычайно благопри-
ятную бизнес-среду, а также благоприятное правительство,
которое поможет развитию двусторонних связей. Мы надеемся,
что мы сможем запустить прямые авиарейсы между Курдиста-
ном и Болгарией в ближайшем будущем", сказал г-н Димитров.

К у рд и с т а н :  2 6 - я  г о д о в щ и н а  
о п е р а ц и и  " А н ф а л ь "

Региональное правительство Курдистана в понедельник
отметило 26-ю годовщину операции "Анфаль", в течение кото-
рой в 1988 году силы прежнего режима убили тысячи курдских
граждан и уничтожили тысячи курдских деревень.

Представитель президента Республики Ирак и его сын, Кубад
Талабани, представитель Президента Курдистана, Масуда Бар-
зани, Абдул Махмун Барзани, представители Регионального
правительства и парламента Курдистана, а также представите-

ли блоков и политических партий Курдистана и члены семей
погибших, приняли участие в церемонии, которая прошла у
мемориала жертвам "Анфаля" в районе Чамчамал. Церемония
началась с минуты молчания в память о мучениках, и выступле-
ния министра по делам мучеников и Анфаля, Арама Ахмеда,
подчеркнувшего необходимость выплат компенсаций семьям
жертв, и суда над участниками этого преступления. Церемония
включала возложение венков к мемориалу и открытие ряда
художественных выставок и других мероприятий, отражающих
пережитое курдами при предыдущих режимах. Во время опера-
ции "Анфаль" было убито около 182 000 курдских граждан и уни-
чтожено пять тысяч курдских деревень. kurdistan.ru

Болгария укрепляет свое 
присутствие в Курдистане

Президент Иракского Курди-
стана, Масуд Барзани, заявил,
что наступает лучшее время
для объявления курдской неза-
висимости.

В интервью "Sky News Ara-
bia" курдский президент отме-
тил, что независимость яв -
ляется естественным правом
курдского народа, как и любой
другой нации.

"Курды пожертвовали боль-
ше, чем большинство людей, и

несмотря на это, мы добились
меньше прав, чем другие наро-
ды", сказал Барзани. "Ошибки,
допущенные в Соглашении
Сайкса-Пико, должны быть

исправлены, и сейчас
самое лучшее время,
чтобы сделать это, и
люди должны решить,
как они хотят, чтобы это
было сделано". 

Барзани пояснил,
что в настоящее время
Ирак становится все
более разделенным и
между Курдистаном и

Ираком не существует нор-
мальных отношений. По сло-
вам Барзани, для курдов Ирака
наступило время посредством
конфедеративной системы
выйти из действующей федера-
ции.

"Мы хотим иметь уверен-

ность в правящей системе и
принимать наши собственные
решения, а не подчиняться Баг-
даду или кому-либо еще. Я уве-
рен, что независимость Курди-
стана близ ка, сначала к ней
придет Курдистан, а за ним
последуют другие курдские рай-
оны", сказал Барзани.

Говоря о своих отношениях
с заключенным в турецкую
тюрьму лидером "Рабочей пар-
тии Курдистана" (РПК),  Абдул-
лой Оджаланом, Барзани зая -
вил, что он направил лидеру
РПК письмо, выражающее под-
держку мирному процессу, и его
(Барзани) готовность помочь
освободить Оджалана из тюрь-
мы. Что касается премьер-
министра Ирака, Нури аль-
Малики, Барзани заявил: "Мы
ожидали, что Малики защитит
курдов, и именно поэтому мы
думали, что он заслужил [пост
премьера], но это привело к
обратному эффекту".

Новая курдская сирийская
партия, созданная 3 апреля в
результате слияния четырех
курдских групп, заявила в поне-
дельник, что политическое
решение является единствен-
ным выходом из гражданской
войны, длящейся в Сирии
последние три года. Централь-
ный Комитет "Демократической
партии Курдистана в Сирии"
(PDKs) опубликовал заявление,
в котором сообщается, что "он
провел встречу после единой
конференции (в Эрбиле) и
изучил политические события
на национальном, курдском и
сирийском уровнях". Комитет
осудил "методы насилия, убий-
ства, разрушения и смещения,
практикуемые кровавым дикта-

торским режимом против сирий-
ского народа и национальных
оппозиционных сил, а также
использование запрещенного

международным сообществом
химического оружия". Комитет
отметил, что продолжение
вооруженного конфликта приве-
дет лишь к еще большему раз-
рушению и гибели невинных
людей, указав, что нет лучшей
альтернативы, чем политиче-

ское решение под международ-
ным контролем и формирование
переходного правительства с
полномочиями, определенными
Международной Женевской кон-
ференцией-2. Комитет осудил
также "Террористические напа-
дения на курдские районы". 

"Демократическая партия
Курдистана в Сирии" (PDKs)
была сформирована в Эрбиле в
результате слияния четырех
курдских сирийских партий на
специальной единой конферен-
ции, в которой приняли участие
640 членов "Демократической
партии Курдистана Сирии"
(KDPS), "Партии Курдского
Союза в Сирии" (Йекити) и двух
фракций "Партии Свободы Кур-
дистана" (Азади).

Комитет безопасности ирак-
ско - курдского города Духок
предупредил Союз демократи-
ческой партии (PYD), что они не

позволят, чтобы появились про-
блемы с безопасностью Курди-
стана. В публичном заявлении,
комитет безопасности Духока,
третий по величине город в
иракском Курдистане, располо-

женный недалеко от границы с
Сирийским Курдистаном, зая -
вил: "Мы не позволим, чтобы
появились какие либо пробелы,
которые поставили бы под угро-
зу безопасность в Курдистане".
Комитет имел в виду канавы,
которые были вырыты вдоль
границы с Сирийским Курдиста-
ном. Комитет также отметил,
что они несут ответственность
за защиту и охрану граждан
региона и, что они обязаны
предотвратить любые угрозы
стабильности и безопасности. В
заявлении также говорится: "В

последние дни PYD использо-
вал насилие, чтобы вызвать
деление и напряжение среди
людей. Мы предупреждаем их,
чтобы они не играли в игры с
безопасностью региона. В
настоящее время они отвечают
за все, что происходит в жизни
людей Региона". На прошлой
неделе КРГ вырыли 17 -кило-
метровый ров вдоль сирийской
границы. Это было сделано для
защиты региона от террористов,
однако, PYD интерпретировал
это, как знак того, что КРГ Отказ
от сирийских курдов. Перевела:
Аль-Акби Елена

ПСКмедиа

Президент Барзани: Сейчас лучший 
момент для объявления независимости

Новая курдская сирийская партия: Политическое решение
является единственным выходом из сирийского кризиса

КРГ: Не играйте в игры с безопасностью региона


