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1947-ci il. Mustafa Bərzani 
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Azərbaycan rəhbərliyinin, Azər-
baycanda yaşayan azsaylı xalq lara
verdiyi demokratik haqlar isbat edir
ki, bu gün Azərbaycan demokrati -
yası nəinki Qafqazda, hətta yüzillik
dövlətlərin demok ratiyasına örnək -
dir. Bu demokra tiyadan bəhrələnən
və 2003-cü ilin fevral ayından
yayımlanmağa başlayan “Diplo-
mat” qəzeti Azərbaycan mediası-
na, Azərbaycan xalqına yeni
düşüncələr, üslub və fikirlərlə tarixi
hadisələrin zülmət qaranlığını
aydınlatmağa çalışdı. Bəlkə də heç
kəsin demədiyi daha doğrusu deyə
bilmədiyi tarixi faktları gündəmə
gətirdi və özünə oxucu kütləsi
qazandı. Çalışacağıq ki bundan
sonra da xalqlarımızın qardaşlıq,
dostluq, birlik və bərabərliyinə xid-
mət edək!  Ümummilli Liderimiz
Böyük Heydər Əliyev cənablarının
dediyi kimi: “Azərbaycanda
yaşayan xalq lar güllü-çiçəkli gülüs-
tana bənzər”. Çox düzgün ifadə
edilmişdir, biz də çalışacağıq ki, bu
gülüstanın çiçəkləri günü-gündən
təravətlənsin. 

Bu gün “Diplomat” qəzetinin
300-cü sayı işıq üzü görür. Qəze-
timizin ərsəyə çatmasında əməyi
olan bütün dostlarımıza minnət-
darlığımızı bildiririk. Qəzetimizin
onlarla, istər iqtidaryönlü, istərsə
də, müxalifyönlü oxucuları “Diplo-
mat”ın 300-cü sayı münasibətilə
qəzetimizin redaksiya heyətini
təbrik edirlər. “Diplomat” qəzetinin
əməkdaşları da “Diplomat”ı təbrik
edən oxuculara öz təşəkkürünü
bildirir. 

Baş redaktordan:

“Diplomat” təşəkkür edir!
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Sofiyada Prezident İlham Əliyevin
və Bolqarıstan Respublikasının Baş
naziri Boyko Borisovun mətbuat kon-
fransı olub.

Baş nazir Boyko BORİSOV dedi:
- Hörmətli cənab Prezident, Sizi və

nümayəndə heyətinizi Bolqarıstanda
səmimiyyətlə salamlayıram. Bu, Sizin
üçgünlük səfərinizin əhəmiyyətinin
bariz nümunəsidir, bizim strateji tərəf-
daşlığa olan münasibətimizdir.

Biz cənab Prezidentlə bir sıra
məsələləri müzakirə etdik. Ancaq indi
sözü cənab Prezident Əliyevə vermək
istərdim ki, ilk olaraq o, öz çıxışını
etsin. Təşəkkür edirəm.

Prezident İlham Əliyevin bəyanatı
- Çox sağ olun hörmətli cənab Baş

nazir. İlk növbədə məni Bolqarıstana
dəvət etdiyinizə görə Sizə minnətdar-
lığımı bildirmək istəyirəm. Yenidən
Sizin gözəl ölkənizdə olmağımdan çox
məmnunam. 

Bu gün biz Sizinlə Bolqarıstan-
Azərbaycan əlaqələrinin müxtəlif
aspektlərini çox səmimi şəkildə müza-
kirə etdik və bir daha gördük ki,
əlaqələrimiz ən yüksək səviyyədədir.
Bizim əlaqələrimiz strateji tərəfdaşlıq
əlaqələridir. Bu əlaqələrin çox gözəl
perspektivləri vardır. İlk növbədə,
siyasi əlaqələr yüksək səviyyədədir.
Biz Sizinlə mütəmadi qaydada
görüşürük. Siyasi əlaqələrin güclü
olması, əlbəttə ki, bütün başqa
sahələrə də müsbət təsir göstərir. Biz,
eyni zamanda, beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində uğurlu əməkdaşlıq edirik,
bir-birimizi dəstəkləyirik. Bu gün, eyni
zamanda, Avropa İttifaqı-Azərbaycan
əlaqələri də görüşümüz zamanı müza-
kirə edilmişdir və Bolqarıstan bu
əlaqələrin inkişafında çox mühüm rol
oynayır. Təbii ki, əsas danışıqlar
mövzusu ikitərəfli əlaqələr olmuşdur və
bu sahədə biz çox müsbət nəticələri
görürük. İqtisadi sahədə çox gözəl
imkanlar var. Bilirəm ki, həm Bolqarıs-
tan, həm Azərbaycan şirkətləri birgə
fəaliyyət aparmaq üçün böyük səylər
göstərirlər. İnvestisiya imkanları
araşdırılır. Azərbaycan şirkətləri çox
böyük həvəslə Bolqarıstana investisiya
qoymağa hazırlaşırlar. Eyni zamanda,
Bolqarıstan şirkətlərini də investorlar
kimi Azərbaycanda görmək istəyərdik.

Bolqarıstan şirkətləri, eyni zaman-
da, Azərbaycanda infrastruktur layi-
hələrinin icrasında iştirak edə bilərlər.

Nəqliyyat sahəsində gözəl imkanlar
var. Bu barədə də fikir mübadiləsi
aparıldı. Azərbaycan bölgədə nəqliyyat
dəhlizlərinin yaradılması işində fəal rol
oynayır. Həm Şərq-Qərb, həm Şimal-
Cənub nəqliyyat dəhlizləri Azərbay-
candan keçir. Bu il Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun istifadəyə verilməsi
nəticəsində Azərbaycan Avropanı
Asiya ilə birləşdirən ölkəyə
çevriləcəkdir. Təbii ki, nəqliyyat infra-
strukturunun yaradılması, birgə addım-
lar bizim iqtisadi maraqlarımıza xidmət
göstərəcək və ölkələrimizi bir-birinə
daha da sıx bağlayacaqdır.

Təbii ki, bu gün danışıqların əsas
mövzusu energetika məsələləri,
“Cənub” qaz dəhlizinin icrası məsələsi
idi. Azərbaycan bu istiqamətdə ardıcıl
siyasət aparır. Uzun illər Azərbaycan

tərəfindən təşəbbüs olaraq irəli
sürülmüş layihələr bu gün “Cənub” qaz
dəhlizinin reallaşmasına xidmət
göstərmişdir. İyirmi ildir ki, Azərbaycan
öz enerji resurslarının dünya bazarları-

na müxtəlif yollarla çıxarılması ilə
məşğuldur və geniş şaxələndirilmiş
nəqliyyat infrastrukturuna malikdir.

“Cənub” qaz dəhlizi isə, sadəcə
olaraq, Avropada bu gün reallaşan ən
böyük infrastruktur layihəsidir. Bu layi-
hə bir neçə komponentdən ibarətdir. İlk
növbədə, “Şahdəniz” qaz yatağının
işlənilməsi, Azərbaycanı Gürcüstanla
birləşdirən Cənubi Qafqaz kəmərinin
genişləndirilməsi, Trans-Anadolu –
TANAP layihəsinin icra edilməsi və
Trans-Adriatik - TAP layihəsinin tikintisi
“Cənub” qaz dəhlizini formalaşdıran
seqmentlərdir. Bütün istiqamətlər üzrə
ardıcıl iş aparılır. Keçən ilin sentyabr
ayında Bakıda “Cənub” qaz dəhlizinin
təməli qoyulmuşdur. Bu ilin fevralında
isə Bolqarıstanın energetika nazirinin
iştirakı ilə Bakıda “Cənub” qaz dəhlizi
ölkələrini təmsil edən nazirlərin birgə
Məşvərət Şurası keçirilmişdir.

Azərbaycanın qaz ehtiyatları həm
Azərbaycan xalqının rifahına, eyni
zamanda, Avropa istehlakçılarının
enerji təhlükəsizliyinə xidmət göstərir.
Bu gün Avropa İttifaqı sənədlərində
Azərbaycan çox etibarlı və strateji
tərəfdaş kimi qiymətləndirilir. Azərbay-
can qazı Avropaya yaxın zamanlarda
nəql edilə biləcək yeganə yeni qaz
mənbəyidir. Azərbaycanın təsdiq
edilmiş qaz ehtiyatları 2,6 trilyonkub-
metrdir. Geniş şaxələndirilmiş infra-
struktur imkan verir ki, biz qaz
ixracımızı istənilən istiqamət üzrə
artıraq. Bizim üçün Avropa bazarı pri-
oritet bazardır. Azərbaycanın bu
istiqamətdə təşəbbüs olaraq irəli
sürdüyü layihələr Avropa qurumları
tərəfindən də dəstəklənir. Əslində,
keçən ay Bakıda keçirilən birinci
Məşvərət Şurası işlərin əlaqələn -
dirilməsi üçün çox önəmli addım
olmuşdur.

Biz ümid edirik ki, Bolqarıstan-Azər-

baycan əlaqələri, eyni zamanda,
“Cənub” qaz dəhlizinin digər üzvləri ilə
bərabər apardığımız işlər bu layihənin
vaxtında icra edilməsinə gətirib çıxara-
caq və bir neçə ildən sonra böyük

həcmdə Azərbaycan qazı Avropaya
nəql ediləcəkdir.

Bununla bərabər, qeyd etmək
istəyirəm və çox şadam ki, Bolqarıstan
bu layihənin iştirakçısıdır, hazırda
Azərbaycan qazını alan bir ölkədir.
Amma ümid edirəm ki, gələcəkdə
Azərbaycan qazını digər ölkələrə nəql
edən tranzit ölkə kimi Bolqarıstan öz
xidmətlərini göstərəcək və öz rolunu
oynayacaq. Beləliklə, əslində, bu gün
ölkələrimiz arasında uzunmüddətli
strateji tərəfdaşlıq dövrü başlayır. Bu,
məni çox sevindirir. Bolqarıstan bizim
üçün əziz dostdur, çox yaxın ölkədir,
bolqar xalqına bizim çox böyük rəğbə-
timiz var. Fürsətdən istifadə edərək,
dünən qeyd olunan milli bayram müna-
sibətilə Sizi, bütün Bolqarıstan xalqını
ürəkdən təbrik etmək istəyirəm.
Bolqarıstana yeni uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.

Baş nazir Boyko Borisovun bəya natı
- Sizə təşəkkür edirəm, cənab

Prezident.
İcazənizlə, bizim media mənsubları

üçün əlavə məlumat vermək istərdim
ki, bu görüşlərdə Veliko Tırnovo
şəhərinin meri də iştirak edir. Bizim bu
şəhərdə gələcək layihələrimiz var. Bu
şəhər Azərbaycana növbəti maraqlı
layihələrini təklif edir.

Bu, çox gözəl bir şəhərdir və ümid
edirəm ki, turistlərin də marağına
səbəb olacaq. Ümidvaram, bu
məsələyə də diqqət yetirildi ki, biz
“Nabucco” layihəsinin də yenidən
bərpa edilməsinə önəm veririk. Bu lay-
ihədə Bolqarıstan çox sadiq tərəfdaş
olmuşdur və biz digər ölkələrdən fərqli
olaraq üzərimizə düşən 3-cü enerji
paketi çərçivəsində bütün öhdəlik-
lərimizi yerinə yetirmişik.

Cənab Prezident İlham Əliyev və
SOCAR-ın nümayəndəliyi ilə bərabər
biz yenidən həmin təkliflər paketini

Avropa İttifaqı məmurlarının diqqətinə
çatdıracağıq ki, bu məsələdə Bolqarıs-
tana hər hansı bir maneə törətməsin-
lər. Biz heç də yalnız Avropa Komis-
siyasının maraqlarını müdafiə etməklə
məşğul olmamalıyıq. Uzun illərdir biz
bu layihələrin inkişafına böyük sər-
mayələr qoymuşuq, böyük səylər
göstərmişik. O da bir faktdır ki, həmin
layihənin səhmləri Azərbaycan
tərəfindən də əldə edilə bilər. Bu da
bizim üçün, Bolqarıstan üçün əlavə
mənfəət deməkdir.

Bolqarıstanın bütün siyasi par-
tiyalarının nümayəndələri Azərbaycan-
da səfərdə olublar, Azərbaycanı sevir-
lər, bu ölkəyə böyük rəğbət bəsləyirlər.
Ona görə də zənnimcə, Bolqarıstanda
hansı partiyanın iqtidarda olmasından
asılı olmayaraq bu layihələr üzrə bütün
işlər uğurla gedəcək. Bu, bizim əlavə
imkanlarımızdır, bizim qaz və nəqliyyat
sisteminin inkişafı deməkdir. Bu, bizim
nəqliyyat və boru kəmərləri sisteminin
şaxələndirilməsi deməkdir. Bu, Avro-
paya da yeni mənbələrin əldə edilməs-
inə şərait yaradır. Əminəm ki, burada
heç bir maneə olmayacaq və Avropa
Komissiyası bu məsələdə bizi tam
dəstəkləyəcək.

Cənab Prezident Əliyev, Sizi əmin
edə bilərəm ki, bu məsələdə Siz
Bolqarıstanın tam dəstəyinə arxalana
bilərsiniz. Bizim hökumətimiz bu
danışıqlarda birmənalı olaraq bu
əməkdaşlığın tərəfdarı kimi çıxış
edəcək və bu məsələnin, yəni,
“Cənub” qaz dəhlizinin ən qısa zaman-
da inkişaf etdirilməsinə və reallaşdırıl-
masına çalışacaq.

Azərbaycan bu gün artıq Yunanıs-
tanın qaz şəbəkəsinə yüz milyonlarla
avro sərmayə yatırmışdır. Bu da
gələcək üçün geniş imkanlar açır. Bu
layihə heç bir dövlətə qarşı yönəlməy-
ib. Bu layihə milli maraqlarımızın
müdafiəsinə xidmət edir ki, bizim qaz
nəqliyyat sistemimiz tam doldurulmuş
olsun. Biz bilirik ki, Azərbaycan dəmir
yolu nəqliyyatı şəbəkəsinin inkişaf
etdirilməsinə böyük sərmayələr yatırır.
Bu layihə Mərmərə tuneli vasitəsilə bir-
ləşəndən sonra Asiyadan Avropaya
uzanan ən qısa bir marşrut olacaq. Bu,
çox böyük yük həcmlərinin daşınması
deməkdir. Bu da iqtisadiyyatın və
ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinə
növbəti bir stimul olacaq və bu
məsələyə də bizim tam dəstəyimiz var.

Digər sahələrdə – idman,
mədəniyyət və kənd təsərrüfatı
sahələrində sərmayə üçün böyük
imkanlar və potensial var.

Bundan əlavə, biz əczaçılıq məh-
sullarının təchizatı məsələsini də
müzakirə etdik. Bizim səhiyyə nazirim-
iz artıq bu gün böyük əczaçılıq
şirkətlərinin nümayəndələri ilə
görüşərək Azərbaycanda istehsal
sahələrinin yaradılması məsələlərini
nəzərdən keçirəcək. Bizim tikinti
şirkətlərimiz də Azərbaycanda bir sıra
layihələrdə iştirak edə bilərlər. Beləlik-
lə, çox geniş imkanlar vardır ki, biz
dost Azərbaycan ilə bir sıra sahələri
inkişaf etdirək. Sonra Prezident İlham
Əliyev və Baş nazir Boyko Borisov jur-
nalistlərin suallarını cavablandırdılar.

president.az

İlham Əliyevin və Bolqarıstanın Baş naziri 
Boyko Borisovun mətbuat konfransı olub
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1946-cı ilin dekabrında İranda
Mehabad respublikası süqut edir.
İranın baş nazir Qəvame-Səltənə ilə
Mehabadın lideri Qazı Məhəmməd
arasında avqustda Tehranda bağlan-
mış razılaşma pozulur və şah qoşun-
ları həm Təbrizi, həm də Mehabadı ələ
keçirir. 1947-ci ilin 30 martında Qazı
Məhəmməd, qardaşı Sədr Qazı və
Mehabad respublikasının müdafiə
naziri Seyf Qazı dar ağacından asılır.

Şah qoşunlarına qarşı müqaviməti
yalnız respublikanın Baş komandanı,
general Mustafa Bərzani davam etdirir.
44 yaşlı Bərzani sonunda qüvvələr nis-
bətinin bərabər olma dığını və məğlu-
biyyətin qaçılmazlığını anlayaraq İranı
tərk etmək və SSRİ-yə keçmək qərarı-
na gəlir. 1947-ci ilin iyununda o, silahlı
dəstəsi ilə Naxçıvanla sərhədi keçərək
Azərbaycan ərazisinə, Culfaya daxil
olur. Beləliklə, Bərzaninin və tərəfdar-
larının 12 il davam edən SSRİ dövrü
başlayır. Həmin dövrün bir neçə ili
Azərbaycan SSR-də keçir.

***
SSRİ ərazisində dəfələrlə Bərzani

ilə ünsiyyətdə olmuş əfsanəvi Sovet
əks-kəşfiyyatçısı Pavel Sudoplatov
(1907-1996) özünün 1990-cı illərdə
işıq üzü görən “Xüsusi əməliyyatlar”
adlı memuarlarında xatırlayır: “Bərzani
SSRİ-yə gəlməzdən bir müddət əvvəl
İrandakı kürd üsyançıların rəhbərləri
şahın qurduğu tələyə düşürlər: onlar
danışıqlar üçün Tehrana çağırılır,
burada həbs edilir və edam olunurlar.
Yalnız Bərzani həmin qismətdən qaça

bilir. Şah onu danışıqlara dəvət
edəndə, Bərzani cavab verir ki, yalnız
bir halda Tehrana gələ bilər - əgər şah
özünün ailəsini girov kimi Bərzaninin
mənzl-qərargahına göndərərsə. Şahla
ilkin danışıqlar davam edən müddətdə
isə o, qüvvələrinin böyük hissəsini
İranın şimal rayonlarına, SSRİ ilə
sərhədin yaxınlığına yerləşdirir”.

1947-ci ilin iyununda SSRİ Daxili
işlər nazirinin müavini Vasili Ryasnoy
Stalinə məruzə edir: “Bu ilin 15 iyu-
nunda Naxçıvan 41-ci sərhəd
dəstəsinin hərbi müşahidəsinə görə,
Sovet-İran sərhədindin cənub-
qərbində İran təyyarələri peyda olaraq
Ağgül gölündən (İran) cənuba doğru
uçuşlar keçirib. Onlar bizim ərazilərim-
izə 200 metrə qədər məsafədə daxil
olublar. Elə həmin dövrdə bir neçə
bomba partlayışı da qeydə alınıb”.

Qonşuların qeyri-adi hərbi fəal-
lığının səbəbləri Moskva üçün sirr dey-
ildi. Vasili Ryasnoyun həmin
məruzəsində deyilirdi: “Əldə olunmuş
bilgilərə gör, İran Kürdüstanında, Uşnu
rayonunda (Urmiyə gölündən cənub-
qərbə) 1947-ci ilin martından başla-
yaraq İran hökumət qoşunları ilə İraq-
dakı bərzan tayfasının tərksilah
olmaqdan imtina etmiş üzvləri arasın-
da hərbi əməliyyatlar başlayıb. Kürd
bərzan tayfası 1945-ci ildə İraqdan
köçərək İranda məskunlaşıb”.

Beləliklə, əvvəl İraqda, sonra isə
İranda məğlubiyyətə düçar olmuş
molla Mustafa Bərzani kor dalana
sıxışdırıldığını yaxşı anlayaraq yeganə
qurtuluş yolunu Azərbaycan ərazisinə
keçməkdə görürdü. Onun hərbi bir-
ləşmələri Maku yaxınlığında şah
qoşunlarını məğlub edərək SSRİ
sərhədinə doğru hərəkət edirdilər.

Pavel Sudoplatov memuarlarında
sərhəddə toplaşmış Bərzani tərəfdar-
larının sayı barədə yazır: “Sərhədi
keçən Bərzani tərəfdarlarının sayı 2
minə yaxın döyüşçüdən ibarət idi, elə
bir o qədər də onların ailə üzvləri
vardı”. Ancaq digər Sovet əks-kəşfiyy-
atçısı - Vadim Udilov isə özünün
“SSRİ-də terror aktları və təxribatlar”
kitabında onların sayının 500 nəfər
olduğunu yazır.

İyunun 15-də İran təyyarələrinin
bombardmanı altında Araz çayı boyu
sərhədə ilk kürd dəstəsi yaxınlaşır.
Dəstədən 2 nəfər Sovet sahilinə
keçərək Mustafa Bərzaninin Stalinə

məktubunu sərhəd komissarına təq -
dim edir. Ancaq Moskvadan cavab
gecikir. 16 iyunda səhər tezdən İran
sərhədində öz şəxsi mühafizəçilərinin
əhatəsində Bərzani də peyda olur və
dəstəsinin SSRİ-yə üzüb keçməsinə
icazə üçün danışıqlar aparmaq istəyir.
Ancaq sərhədçilərə yalnız bir tapşırıq
verilmişdi: diskussiyaya girməmək,
sərhədi pozan kürdləri isə saxlamaq
və tərksilah etmək.

İyunun 17-də kürdlərin vəziyyəti
daha da çarəsizləşir və Araz çayı ilə
əvvəlcə yaralılar və taqətdən düşən bir
qrup silahlı keçərək Naxçıvan ərazis-
inə daxil olur. Bu 160 nəfərdən 40 odlu
silah götürülür. Çayın o biri sahilindən
müşahidə aparan Bərzani öz tərəfdar-
larının sərhədçilər tərəfindən atəşə
tutulmadığını gördükdə, iyunun 18-də
dəstəsinin qalan üzvlərinin də çayı

keçməsinə göstəriş verir. Bu vaxt
kürdlər silahlarının bir hissəsini İran
tərəfdəki qamışlıqlarda gizlədərək
sərhədi keçirlər. İyunun 19-da SSRİ
Daxili işlər nazirliyi əməliyyatın

nəticələrinə dair Stalinə məlumat
göndərir: “İyunun 18-i axşama qədər
Molla Mustafa Bərzaninin başçılığı
altında kürd dəstəsi Sovet ərazisinə
keçib. Onların ümumi sayı 499
nəfərdir. Kürdlərdən götürülüb:

303 tüfəng, 5 avtomat, 55 tapança,
54 qumbara, 13 binokl, 13 min patron.
Saxlanılmış kürdlər Naxçıvan şəhə rinə
aparılıb və burada sərhədçilərin
mühafizəsi altındadırlar”.

İran sərhəd komissarı tezliklə
Sovet həmkarına müraciət yollayaraq
Bərzani və tərəfdarlarının təhvil ver-
ilməsini təklif edir. Müraciətdə deyilirdi:
“Dostluq münasibətlərimizin pozulma-
ması naminə xahiş edirik ki, 400 əclafı
geri qaytarasız”. Ancaq Sovet tərəfi bu
xahişə məhəl qoymur. Bununla da,
Bərzaninin və onun kürdlərinin əvvəlcə
çox qısa müddət çəkəcəyi fərz edilən,
ancaq 12 ilə qədər davam edən “Sovet
dövrü” başlayır.

***
Bir müddət Culfada saxlandıqdan

sonra, kürdlər Abşerond yerləşdirilirlər.
Bərzani isə qısa müddət Şuşada qalır,
sonra isə Bakıya köçürülür. Onun
Sovet rəhbərliyinə “sosializm uğrunda
mübarizəyə hazır olduğuna” dair
söylədiyi nitqlər isə istər Miocəfər
Bağırovda, istərsə də Moskvadan
gələn emissarlarda xəfif ironiya doğru-
rur. Sovet tərəfində əsas təəccüb
yaradan cəhətlərdən biri kürdlərdə çox
güclü inkişaf etmiş tayfa-nəsil münasi-
bətləri idi. Onlar Bərzanini az qala
ilahiləşdirirdilər və bu cür geridə
qalmış ictimai münasibətlərlə sosial-
izm quruculuğuna dair vədlər qətiyyən
bir-birinə uyuşmurdu.

Odur ki, Sovet rəhbərliyi bu arxaik
münasibətləri heç olmasa yumşalt-
maq, kürdlərin cəmiyyətə assim-
ilyasiyasına nail olmaq üçün hətta
kürdləri Bərzanidən bacardıqca təcrid
də edirdi. Üstəlik, kürdlərin arasında
kommunist təbliğatı aparmaq, yaxud
oraya öz adamlarını salmaq cəhdləri
də uğur gətirmirdi - kürdlər yadlar üçün
qapalı idilər. Bununla bağlı, Pavel

Sudoplatov bir epizodu da xatırlayır -
artıq Daşkənddə olanda onların
Bərzaninin əhatəsinə informator yer-
ləşdirmək cəhdləri həmin şəxsin izsiz-
tozsuz yoxa çıxması ilə nəticələnir.

***
1947-ci ilin payızında Sudoplatov

Bərzani ilə görüşüb danışmaq üçün
nazir Abakumov tərəfindən Bakıya
göndərilir. O, memuarlarında bu
barədə yazır:

“Mən Bərzaniyə TASS-ın (Sovet
İttifaqı Teleqraf Agentliyi) baş direk-
torunun muavini və Sovet hökumətinin
nümayəndəsi kimi təqdim olundum.
əyatımda ilk dəfə idi ki, əsl feodal ilə
rastlaşırdım. Bununla belə, Bərzani
məndə fərasətli siyasətçi və təcrübəli
hərbi rəhbər təsiri yaratdı. O dedi ki,
son yüz ildə kürdlər farslara, iraqlılara,
türklərə və ingilislərə qarşı 80 dəfə
üsyan qaldırıb və onların 60-ından
çoxunda kömək üçün Rusiyaya
müraciət edərək adətən yardım alıblar.
Cavab olaraq mən elan etdim ki, Sovet
tərəfi Bərzaninin və onun zabitlərinin
bizim hərbi məktəb və akademi -
yalarımızda xüsusi təlim keçməsinə
razıdır. Həm də ona bildirdim ki,
kürdlərin Azərbaycandan Orta Asiyaya
köçürülməsi müvəqqəti xarakter
daşıyır və onların Kürdüstana qayıt-
maqları üçün şərait yetişənə qədər
davam edəcək...”

Sudoplatov xatirələrində daha bir
maraqlı məqama toxunur: “Abakumov
mənə Bərzani ilə söhbətlərin
nəticələrini, habelə Stalinin kürdlərin
hərbi tədris müəssisələrimizdə təhsil
almalarına razılıq verdiyini Mircəfər
Bağırovla bölüşməyi qadağan etmişdi.
Məsələ ondadır ki, Bağırov
Bərzanidən və onun adamlarından
İran Azərbaycanında vəziyyəti desta-
bilizasiya etmək üçün yararlanmaq
niyyətindəydi. Ancaq Moskvada fərz
edirdilər ki, Bərzani İranda yox, məhz
İraqda daha lazımlı ola bilər - oradakı
ingilispərəst rejimi devirmək üçün...”

***
1947-ci ilin oktyabrında Bərzani

Azərbaycan kommunistlərinin rəhbəri
Bağırova öz məktub-memorandumunu
yollayır. O, Bağırovdan aşağıdakı
məsələlərə münasibət bildirməsini
xahiş edir:

“1. Tərəfdarlarım ilə görüşməyə
icazə verilməsi.

2. Onların təhsili üçün şəraitin
yaradılması.

3. Aylıq bülletenin çapının təşkil
edilməsi.

4. BMT-yə kürdlərə münasibətdə
yeridilən ədalətsiz siyasətlə bağlı
şikayətin göndərilməsi.

5. Stalinlə görüşün təşkil olun-
ması”.

Noyabrın 15-də o, Bağırova daha
bir məktub yollayır. Bərzani məktubun-
da Bağırovu “Şərq xalqlarının rəhbəri”
adlandırır. “Biz taleyimizi Sovet dövləti
ilə bağlamağı vacib saydıq, çünki, bu
hakimiyyət azadlığın dayağı və
xalqların ümididir”, - Bərzani yazır.
Həmin məktubunda o, “çox məşəq -
qətli, incidlilmiş və təhqir olunmuş və -
ziy yətə düşən azadlıq hərəkatı döyüş -
çülərinə diqqət ayırmasını” xahiş edir.

(Ardı 253-cü sayda)
Məmməd Süleymanov

1947-ci il. Mustafa Bərzani və onun kürd inqilabçıları Azərbaycanda
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Rojnameya ``DIPLOMAT`` ya kurdên Azarbaycanê
ku bi sê zimanan (kurdî,azerî û rûsî) tê weşandinê,

hejmara xwe ya
yekê di 01.01.2003-î
de weşandîye. Na -
ha hejmara 300-î
ronahî dît. Xwedî û
redaktor û nivîskarê
` ` D i p l o m a t ` ` - ê ,
rewşenbîrê hêja,
welatparêzê bê
humber Tahir Silê-
man e. 
Gava min bihîst ku,

rojnameyek kurdî li
Azerbaycanê tê
weşandin, ez wûsa
fikirîm ku ji teref
gellek xebatkaran

ve tê amade kirin û weşandinê. Lê piştî ku ez çûm
mala mamoste Tahir Silêman, min dît ku ev roj-
nameya rengîn ya bi navarokek dewlemend, tenê bi
kar û xebata malbatek fedakar ve tê meşandin!

Ev rojnameya rengîn bi ked û xebata şexsekî tê
amade kirin û weşandinê. Hêjayî gotinêye ku hemjîna
birêz T. Silêman û kurê wî xortê hêja Îsmail Tahir jî
herdem bi ked û xebata xwe alîkarîyê didin rojname
yê. Careka din ez bûm şahidê hêza afirandinê ya hes-
tên kurdînîyê. Heta nuha 299 hêjmara ``Dîplomat``
hatiye weşandin, gava ku min ev gotar dinivîsand
mamosta Tahir jî hejmara 300-î an ji bo weşandinê
amadeyî çapê dikir.
Bêguman weşandina rojnameyek weka ``Diplomat``-

ê bi çar zimanan gellek xebat û bi
aborîyek hindik re zehmet e. Lê birêz
Tahir Silêman singa xwe daye hemberî
hemû zor û zehmetîyan û dibêje
berxwedan jîyan e. Car caran kurdên
fedakar hinek alîkarîyê ji bo rojnameyê
dikin, lê piranîya mesrefên rojnameyê ji
bêrîka mamosta Tahir Silêman der -
dikeve. Li gor mamosta Tahir her hej-
marek rojnameyê 1000-3000 heb tê
weşandin. Piranîya rojnameyê mift
(belaş) tê belaw kirin. Gellek ji van roj-
nameyan li Azarbaycanê tê belav kir-
inê, lê her weha xwendevanên roj-
nameyê li Rusya, Gûrcîstan, Kaza-
kîstan, Qirasnedar û di gellek cîyên
din de jî heye, ji ber wê jî rojname di
van cîyan de jî tê belav kirin. Hejayî
gotinêye ku hikumeta Azarbaycanê
maf û azadîya weşanan daye kur-
dan. Bi xebata kesên weke birêz T.
Silêman pir a dostanîyê di nava gelê
kurd û azerîyande ava dibe. Weke
ku me li jor jî anîye ziman rojname bi
çar zimanan tê weşandinê, Tahir Silêman bi
zimanê azerî û rusî pirsgirekên kurdan tîne rojeva
birayên azerî û gellên din ku bi zimanê rusî
dikarin bixwînin. Xebata rewşenbîrê hêja
mamosta Tahir Silêman deng û rengê kurdên
Azarbaycanêye ku, bi rêya rojnameya ``Diplo-
mat``-ê sînoran derbas dike û di hêlîna dilê kur-
dan cîyê xwe digre. Ji ber ew ked û xebata ku wî
daye û bi îmkanên xwe 300 hejmar weşandîye,

divê mirov mamosta Tahir pîroz bike. Roj-
nameya ``Diplomat`` weke zarokekî mamosta
Tahir Silêman e û ew xwedî li zarokê xwe
derdikeve. Em bi ser navê malpera Netewe
birêz Tahir Silêman ji dil û can pîroz dikin û ji
bo rojnameya ``Diplomat``-ê jî temenek dirêj
hêvî dikin. Mala te ava be mamosta Tahir Silê-
man. Em benda hejmara 1000-ne

Amadekar: Çeto Omerî
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«Якинчи» гязети
милли мятбуатымыз
цчцн нцмуня олду.
«Якинчи» сцбут етди
ки, ъямиййятин инкиша-
фынын ясас эюстяриъи-
ляриндян бири дя мят-
буатдыр. 

Доьрудур,щям
«Якинчи», щям дя
ондан сонра няшр
олунан мятбуат
нцмуняляри чох
чятин, язаблы, дюврцн
гейри-демократик аб-
щавасынын тясириндян
гуртула билмяйян
юмцр йолу кечмишдир.
Лакин шцкцр ляр едирик
ки, Азярбайъан милли
мцстягиллийини ялдя
етдикдян сонра мятбуат цзяриндя сензура-
нын «демокл гылынъы» эютцрцлмцш, сон иллярдя
мятбуатымыз хейли демократик дяйярляря
сащиб олмушдур. Азярбайъан тарихян мцхтя-
лиф халгларын бирэя йашадыьы юлкя олмуш, бу
эцн дя белядир. Дярдляри, фаъияляри ейни олан,
кядярлярини, севинълярини бир-бири иля бюлян бу
халглар мцстягил Азярбайъанын айдын вя ишыг-
лы эяляъяйи цчцн чалышыр. Азярбайъанын
мцстягиллийи бу торпагда йашайан милли азлы-
гларын да щяйатында йени цфцгляр ачмышдыр.
Бу эцн юлкямиздя йашайан лязэинин, талышын,
кцрдцн, татын Азярбайъаны вятяни билян, бу
вятян цчцн ъанындан, ганындан кечян диэяр
халгларын да милли щцгуглары горунур, адят-
янянясиня, дилиня, дини мянсубиййятиня щюр-
мят едилир, кечмишини,тарихини, ядябиййатыны
юйрянмяк вя йаймаг цчцн шяраит йарадылыр.
Буна чохлу юрняк  эятирмяк мцмкцндцр.

Бу эцн 300-ъц сайы ишыг цзц эюрян «Дип-
ломат» гязети дя беля бир иътимаи-сийаси аб-
щаванын нятиъясиндя мейдана эялмишдир.
Гязетин ярсяйя эелмясиндя хцсуси хидмяти
олан, редактор Тащир мцяллими йорулмаг бил-
мядян халгынын-кцрдлярин тарихини, дилини,

ъямиййятин цздяки иътима-сийаси
йерини билярякдян тяблиь вя тядгиг
едян  истедадлы журналист кими таныйы-
рам вя онун редактору олдуьу
«Дирломат» гязетинин даими охуъу-
суйам. Халгына, онун кечмишиня,
тарихиня бу гядяр баьлы олан  гялям
достумун фядакарлыьы мяни щейря-
тя эятирир. Онун Азяр байъанда
йашайан халгларын:-тцрклярин,
кцрдлярин, талышларын, сахурларын вя
диэярляринин достлуьуна бирэя
йашайышына щяср етдийи мягаля вя
йазылары диггятля охуйурам. “Дипло-
мат” гязетиндя дцнйада йашайан
кцрдлярин щяйаты иътимаи-сийаси фяа-
лиййяти, йашайышы, мцбаризяляри юн
плана чякилир вя эюрцнцр ки, бу
мцбаризядя Тащир мцяллимин вя
онун гязетинин дя мцяййян дяря-
ъядя гатгысы вардыр. 

О, дцнйада йашайан бцтцн кцрдлярин
буэцнкц вя эяляъяк талейи иля ъидди марагла-
ныр вя бязян бу сийаси мцбаризя характери
алыр. Доьрудур, бязян мян Тащир мцяллимин
радикал сийаси  мараглары иля разылаша  билмя-
сям дя, милли мцъадилянин щяр кясин юзял
щаггы олдуьуну   да дана билмярям вя
бязян, щятта, достум олмаьына бахмайа-
раг, мювгеляримиздя цст-цстя дцшмяйян
анларын да олдуьуну етираф етмялийям.

Щюрмятли Тащир мцяллим гязетимизин 300-
ъц нюмряси чыхмаьы мцнасибятиля сизи тябрик
едирям. Фяалиййятинизи, халгымызын эяляъяк
талейи иля бу гядяр йахындан марагландыьымы-
зы тягдир едирям вя арзу едирям ки, гязетими-
зин вя сизин сийаси эцъцнцзцн истигамяти иля
бу эцнц кечмиши вя эяляъяйи бирэя олмуш вя
олаъаьына цмид етдийимиз тцрклярин вя кцрдля-
рин достлуьуна Азярбайъан адлы йурдумузун
бцтювлцйцня, тамлыьына, суверенлийиня, итирил-
миш Гарабаьын, Эюйчянин, Вединин, Дяряля-
йязин, Дярбяндин эери алынмасына йюня -
ляъяк дир. Бизим халгларымызын эцъц достлуьу-
муздадыр. Бу достлуьун ябяди олаъаьына
инанырам. 

Бизим халгларымызын 
эцъц достлуьумуздадыр Hörmәtli oxucular! “Diplomat”

qәzetinin fәaliyyәti haqqında hörmәtli
ziyalılarımız öz fikirlәrini bildirәcәklәr.
Mәn isә “Diplomat”ın әsl diplo mat olub
kürd xalqında olan bәzi steriotiplәri
mәhv edәrәk yeni bir düşüncә tәrzi
yaratmasından söz açmaq istәyirәm.
Mәsәlәn çoxları elә bilirdilәr ki, Azәr-
baycanda bir kürd qәzeti var –
“Kürdün sәsi”, o da çıxandan çıxana,
heç bir samballı mәlumat olmayan 8
sәhifәlik inqilab zamanı camaatan
paylanılan proklamasiya. Xalq öz eti-
razını bildirәndә - deyirlәr ki, Dövlәt
imkan vermir vә s. Lakin “Diplomat”
qәzetindә Kürdüstan, Abdullah
Öcalan, Barzani haqqında son xәbәr-
lәri oxuyanda, sadә bir kürddә belә bir
fikir yaranır – demәk bizim normal
fәaliyyәtimiz üçün dövlәt heç bir
maneә törәtmir. Artıq insanlar
düşünürlәr ki, Dövlәt bizә belә
demokratik şәrait yaradıb, niyә biz
tanıdığımız “ağsaqqallar”, “xalqı arxas-
ınca aparanlar”, “maarifçilәr” heç bir iş
görmәyiblәr. “Diplomat” qazeti çap
olunandan bizim xalqda çox suallar
yarandı. Artıq xalq get-gedә maari-
flәnәrәk oyanmağa, özünü aldadılmış
görüb çarәsiz bir lazımlı informasiya
axtarmağa başladı. Hәqiqәtәn biz
siyasi vә iqtisadi oyunların qurbanı
olmuşuq? Niyә kürdlәr min illәrdi
yaşadıqları torpaqlardan qovulur? Bәzi
kürdlәrin xain әmәllәrindәn, yoxsa
böyük siyasi oyunlar nәticәsindә?

Laçından olan gәnc bir yoldaş
mәnә demişdir: “Bizdә bir aclıq var –
informasiya aclığı. Daima vәtәnim,
xalqım, mәdәniyyәtim haqqında bir
mәlumat axtarışındayam”. Mәncә
“Diplomat” qәzeti bu aclığı qismәndә
olsa ödәdi. Bu qәzet vasitәsi ilә xalq
nәinki maariflәndi, çoxlu suallarına
cavab tapdı, hәmçinin senzurasız, sәr-
bәst şәkildә öz sözünü dedi! “Diplo-
mat” kürd xalqının oyanmasına tәkan
verdi. Artıq nәinki Azәrbaycanda,
hәmdә digәr dövlәtlәrdә “Diplomat”
qәzetini mütәmadi olaraq әldә edirlәr.
Bütün bunlar Tahir Süleymanın cә -

sarәtinin, uzun illәr cәkdiyi әziyyә-
tinin bәhrәsidir. Tahir müәllimlә vә
digәr kürd ziyalılarına vә kürd xal -
qının gәlәcәyi olan gәnclәrә bizә
sırıdılmış “ağsaqqallar” tәrәfindәn çox
nalayiq böhtanlar atılmış, xalqın
gözündә alçaldmağa çalış mış lar,
nәlayiq hәrәkәtlәr etmişlәr.

Lakin kürd xalqının böyüklüyü
ondadır ki, xainlәrin vurduğu bütün
zәrbәlәrә baxmayaraq, kürdlәr aya -
ğa durmağı bacaran xalqdır. Tahir
müәllim heç nәyә baxmayaraq öz
xalqına mәhәbbәtini, onun talehinә
olan mәsuliyyәti nәticәsindә xalqa
“Diplomat” qәzeti bәxş etdi. Yuxarıda
qeyd etdiyim kimi, bu әmәyin nәti -
cәsindә isә xalqımızın dü şüncәsindә,
tәfәkküründә yeni sәhi fәlәr açıldı,
xalq yuxudan oyanmağa başladı.

Sonda bildirmәk istәyirәm ki, kürd
ziyalıları xalqın boğazına ip bağlat-
dırıb dalınca süründürmәmәlidirlәr.
Kürd ziyalısı, ağsaqqalı xalqı
maariflәn dirmәlidir, ona әn әsas bilik
vermәlidir, özünә inam yaratmalıdır.
Bundan sonra artıq xalq – xalq olur,
vә özü özünә layiqli rәhbәr seçir.

Kürd ziyalısı, ağsaqqalı xalqı maariflәndirmәlidir

NNaammiiqq  HHəəssəənnoovv
РРююввшшяянн  ААттааккиишшииййеевв
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Heç bir mülki adama 
g ü l l ə  a t m a d ı m

Görüş əsnasında öz həyatından da
müxtəlif nümunələr gətirən Məsud Bərzani

bunları söylədi: "Bizə zülm edən  bir Kərkük
Qubernatoru ərəb var idı. Atam o dövr sağ
idi və işin başında idi. Biz bu adamıöldür-
mək üçün plan hazırladıq. Roketatarla
evinə hücum edəcəyidik. Bunu atama izah
etdik. Atam bizə," Yaxşı o adamın evində
həyat yoldaşı, uşağı var mı? Siz bu hücumu
etdikdə bunların zərər görməmə ehtimalı
var mı? Yoxdur. O zaman necə qalxa-
caqsınız bu işin altından "deyə soruşdu. Və
biz bunu etmədik ona görə. Qətiliklə heç bir
sivil, qadına, uşağa güllə atmadıq, öldür-
mədik." Məsud Bərzani

Kürd deputat:  “Sənin
bacın oğlu da PKK-dadır”

Daxili Təhlükəsizlik Paketinin müzakirə
edildiyi Türkiyə Böyük Millət Məclisində Mil-

liyyətçi Hərəkat Partiyası (MHP) və
Xalqların De mok ratik Partiyasının (HDP)
üzvü olan deputatlar arasında qarşıdurma
yaşanıb. Publika.az Türkiyə mediasına isti-
nadən xəbər verir ki, MHP-li Oktay Vuralın
“Bizə görə PKK qanlı bir terror təşkilatıdır”
deməsi HDP-lilər tərəfindən sərt qarşılanıb.
HDP-li Ayla Akat Ata Suriya, İran və İraqda
olduğu kimi Türkiyənin daxilində də bir
“Kürdüstan” olduğunu söyləyib. Ata “PKK
terror təşkilatı deyil” desə də MHP-li Oktay
Vural bunun əksini ifadə edərək “Bizə görə
PKK qanlı bir terror təşkilatıdır” deyib. Bun-
dan sonra çıxış edən HDP-li Pərvin Buldan
“Bilirsənmi ki, sənin bacın oğlun da
oradadır? Sənin bacın oğlun da hazırda
PKK sıralarındadır” deyə qışqırıb. Pərvin
Buldanın iddiası ilə əlaqədar danışan Oktay
Vural bildirib ki, onun PKK-ya qatılan bacısı
oğlu yoxdur. MHP-li millət vəkili yalana görə
kürd millət vəkilinə qarşı təzminat iddiası
qaldıracağını bildirib.

Kürd muxtariyyətində
maaşları Türkiyə ödəyir 

Ankara məmur maaşlarının ödənilməsi
üçün Şimali İraq kürd regional rəhbərliyinə
500 milyon dollar
verib. Publika.az
Türkiyə mediasına
istinadən xəbər
verir ki, bu barədə
İraq parlamentinin
üzvü Hoşyar Ab -
dullah bildirib. Onun sözlərinə görə, kürd
muxtariyyətinin baş naziri Neçirvan Bərzani
məmur maaşlarının ödənilməsi üçün 500
milyon dollar gətirdiyini iddia edib. Mux-
tariyyətin maliyyə və iqtisadiyyat naziri
Rebaz Hamlan 2014-cü ilin avqust ayında
satılan iki tanker neftin pulunun Ərbilə çat-
dığını bildirmiş, amma əldə olunan 170
milyon dollar gəlirin bütün maaşların
ödənilməsinə kifayət etməyəcəyini demişdi.

Həbsdə olan Abdulla
Öcalanın PKK-nın silahı yerə
qoyması çağırışına reaksiya
verilib. Qəndildə olan kürd
rəhbərliyi bunun Türkiyə
hökumətinin atacağı addım-
dan asılı olduğunu bəyan
edib. AKP hökumətindən kürd
rəhbərliyini Öcalanla görüş -
dür məsi tələb olunub. 

Təşkilat bəyan edib ki,
Türkiyə hökuməti “yol
xəritəsi”nin irəli sürdüyü
təkliflərin heç birinə əməl
etməyib, kürd probleminin
müddətini uzadıb: “Öndər
Aponun Türkiyə dövlətinə
bu vəziyyətdə etdiyi təklif
yeni bir şansdır. Hər şey
hökumətin atacağı addıma
bağlıdır. 2013-cü ilin
Novruz bayramında elan
etdiyimiz atəşkəs
qüvvədədir. Baxmayaraq ki,
bu dövr ərzində polis, əsgər
tərəfindən kütləvi şəkildə
uşaq, qadın, adi və siyasi
insanlar həbs olunub”. 

Bu bəyanatdan sonra
PKK-nın silahı yerə qoyacağı
sual altındadır. Hərçənd
razılıq əldə olunarsa,
Öcalanın azadlığa çıxmaq
şansı da yaranır. Bəs Azər-
baycanda yaşayan kürdlər bu
barədə nə düşünür?

“Azərbaycan Kürdləri” İcti-
mai Birliyinin rəhbəri, “Diplo-

mat” qəzetinin baş redaktoru
Tahir Süleymanın sözlərinə

görə, əslində PKK ilə Türkiyə
dövləti arasında barışıq çox-
dan əldə olunmalı idi. Kürd
əsilli baş yazarın fikrincə,
bütün millətlər mənsubiyyət-
inə görə tanınmalıdır. T.Sü -
leyman PKK-nın bir şərtlə
razılaşacağını hesab edir:
“Türkiyə konstitusiyasında
dəyişiklik olunmalıdır və
kürdlərin milli varlığı tanın-
malıdır, milli idarəçilik
olmalıdır. Amerikanın özündə

ştatlar var və bu, dünya sivi-
lizasiyasında olan idarəçi-

likdir. Əgər bu dəyişiklik
edilməsə, PKK silahı yerə
qoymayacaq. Qəndildə
olan rəhbərlik Öcalanla
razılaşmaq istəmir”. 

T.Süleymanın sözlərinə
görə, İraqda Bərzani höku -
məti bütün xalqların
hüquqlarını tanıyıb: “Ərəb
və kürd dilləri kimi türkmən-
lərin, asurilərin, kıldanilərin,
ermənilərin, rəsmi dili kon-
stitusiyasında qəbul
olunub. Bunu Türkiyə də
qəbul edə bilər ki, konfliktli

məsələlər öz həllini tapsın.
1999-cu ildə Öcalan həbs
ediləndə bir fikir işlətmişdi ki,
imkan versinlər türk dövlə-
tinin demokratikləşməsinə
kömək edəcəyəm. Bu gün
Öcalanla Türkiyə Milli Təh-
lükəsizlik Komitəsi barış üçün
demək olar ki, birgə çalışır.
Bu barışıq çoxdan olmalıydı.
Çünki dava-dalaşın, ölümün,
fəlakətin cavabını sülh yolu
ilə verəcək addımlar atıl-

malıdır. Millətlərin milli mən-
subiyyəti tanınmalıdır, milli
özünüidarəçilik demokratik
yollarla həyata keçirilərək,
illərdir qarşıdurmaya səbəb
olan münaqişəyə son qoyul-
malıdır. Necə ki Azərbaycan-
da milli mənsubiyyətlik tanı -
nır”. T.Süleyman yada salır ki,
Türkiyədə qəzetlər, telekanal-
lar açılıb: “Amma ölkə rəhbər-
liyi rəsmən konstitusiyada
demokratik dəyişiklik etsə,
millətlərin varlığı və hüquqları
tanınsa, PKK silahı yerə
qoyar. Ərdoğan istəsə bu
addımı ata bilər və münaqişə
bir anda öz həllini tapar. Mən
hələ Öcalan tutulanda pro-
qnozlaşdırmışdım ki, 2015-ci
ilin Novruzuna qədər azad -
lığa çıxacaq. Bu gün onun
azadlığa çıxması üçün imkan
yaranıb. Əgər razılaşma
olarsa, PKK silahı yerə
qoyarsa, Öcalan azad edilə
bilər. Ancaq hələ ki onun
seçkilərdə iştirakı, millət vəkili
olacağı mümkün görünmür.
Ola bilsin konstitusiyasında
dəyişiklik olsun və bu
demokratik addımla Öcalanın
da namizədliyi verilsin.
Güman edirəm bu seçkilərdə
olmasa da, Öcalan növbəti
seçkilərdə mütləq parlament-
də özünə yer tutacaq". 

E.SALAMOĞLU

06.03.2015-ci il tarixində
Bakı şəhər Suraxanı rayonu
Yeni Günəşli qəsəbəsində
Laçın Rayon İcra Hakimiyyə-
tinin başçısı Akif Səlimovun
Bakı şəhərində müvəqqəti
məskunlaşan laçınlı məcburi
köçkünlərlə növbəti görüşü -
səyyar qəbulu keçirilmişdir.

Laçınlı məcburi köçkünlər
üçün inşa edilmiş mərasim
evində 300 nəfərə yaxın
sakinin işitrakı ilə keçirilən
görüşdə rayon İcra Hakimiy -
yəti başçısının müavinləri,
şöbə müdirləri, aidiyyəti
idarə, müəssisə rəhbərləri
iştirak etmişlər.

Çıxışının əvvəlində təd-
birdə iştirak edən qadınları
qarşıdan gələn 8 mart
Beynəlxalq Qadınlar Günü
münasibəti ilə təbrik edən
rayon rəhbəri qeyd etmişdir
ki, demokratiya yolu ilə
inkişaf edən müstəqil Azər-
baycan Respublikasında
gender bərabərliyi bu gün
yüksək səviyyədə təmin
edilmişdir. Günü – gündən
inkişaf edən və çiçəklənən
respublikamızda qadınların
əməyi heç də kişilərinkindən
az deyil. Həyata keçirilən
siyasət nəticəsində bu gün
Azərbaycan qadını cəmiyyə -
tin aparıcı qüvvələrindən bir-
inə çevrilmişdir. Cəmiyyətin

formalaşmasında əhəmiyyətli
rola malik olan Azərbaycan
qadınının qarşısında duran
ən mühüm vəzifələrdən biri
vətənpərvər övladlar böyü -
düb tərbiyə etməkdən ibarət-
dir. Çünki, biz müharibə
şəraitində yaşayırıq, iyirmi
ildən çoxdur ki, torpaqlarımız

işğal altındadır və biz yalnız
və yalnız sıralarında vətən-
pərvər insanların üstünlük
təşkil etdiyi qüdrətli Azərbay-
can ordusunun sayəsində o
yerlərə qayıdacağıq. Bu gün
Azərbaycan dövləti və şəx -
sən Prezident İlham Əliyev
cənabları torpaqlarımızın iş -
ğal dan azad edilməsi,  qaç -
qın və məcburi köçkünlərin
öz doğma torpaqlarına qayıt-
ması üçün nə lazımdırsa edir.
Bu sahədə biz vətəndaşların
da üzərinə düşən vəzifələr

var və çalışıb o vəzifələri lay-
iqincə yerinə yetirməliyik ki,
dövlətimizin ərazi bütövlüyü
tezliklə təmin edilsin. Sevin-
dirici haldır ki, bu gün Azər-
baycan cəmiyyətinin orduya
olan münasibəti yaxşı məna-
da dəyişmişdir. Hər bir
valideyn əmindir ki, övladının

ordu sıralarında normal qay-
dada xidmət keçməsi üçün
dövlətimiz tərəfindən hər bir
lazımi şərait yaradılmışdır. Bu
müsbət dəyişiklik bizim
rayonda da aydın şəkildə hiss
olunmaqdadır. İki il öncə irəli
sürdüyümüz “ Hər evdən
orduya bir zabit verək” təşəb-
büsü rayon sakinləri tərəfind-
ən yekdilliklə müdafiə olundu.
Əgər birinci il rayonumuzdan
ali hərbi məktəblərə qəbul
olunanların sayı 4 nəfər idisə,
ikinci il 12 nəfər oldu. Əminik

ki, növbəti illərdə bu rəqəm
daha yüksək olacaq. Artıq bu
istiqamətdə işlərimizi səmə -
rəli şəkildə davam etdiririk.

Bu gün Azərbaycan döv -
ləti və Prezident İlham Əliyev
cənabları qaçqın və məcburi
köçkünlərə ən yüksək səviy -
yədə qayğı göstərir. Artıq bu
qayğının nəticəsi olaraq bu il
laçınlı məcburi köçkünlər
üçün daha 1500 evin tikintisi
həyata keçiriləcəkdir. Sakin-
lərimizin iş şə raitinin yaxşı -
laş dırılması üçün də xeyli
tədbirlərin həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Ancaq
biz Ali Baş Ko mandanımızın
rəhbərliyi al tın  da yaxın vaxt-
larda öz doğma torpaqlarımı -
za qayıdacaq və ən böyük
quruculuq işlərini orada həya-
ta keçirə cəyik. Görüş başa
çatdıqdan sonra səyyar qəbul
keçirildi. Səyyar qəbulda 30
nəfər vətəndaşın müraciətləri
dinlənildi. Hər bir müraciət
diq qətlə dinlənildi və icrası
üçün aidiyyəti üzrə müvafiq
qurumların rəhbərlərinə
tapşırıqlar verildi və icrası
nəzarətə götürüldü. Məcburi
köçkünlər onlara göstərilən
diqqət və qayğıya görə Azər-
baycan döv lətinə və şəxsən
Prezident İlham Əliyev cən-
ablarına öz minnətdarlıqlarını
bildirdilər.

Suriyada kürd üsyançı qüvvələri
Rakka əyalətinin sərhədlərinə yaxın-
laşıblar. Publika.az-ın məlumatına görə,
bu barədə Britaniyada yerləşən Suriya
insan hüquqlarını müşahidə mərkəzi
məlumat yayıb. Təşkilatın verdiyi
məlumata görə kürd döyüşçüləri və yerli

müttəfiq silahlı qruplar 20-yə yaxın kəndi
ələ keçiriblər. ABŞ-ın başçılığı ilə beynəlx-
alq koalisiyanın hava qüvvələ rinin dəstək-
lədiyi kürdlər yanvar ayında sərhədyanı
Kobani şəhəri yaxınlığındakı döyüşdə
cihadçıları darmadağın etdikdən sonra
cənuba doğru hərəkət etməkdədirlər.

Tahir Süleyman Öcalanın 
çağırışından danışdı
“Azərbaycan Kürdləri” İctimai Birliyi rəhbərinin
fikrincə, Türkiyə konstitusiyasında dəyişiklik
etməsə, PKK silahı yerə qoymayacaq

Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Suraxanı rayonunda səyyar qəbul keçirmişdir

Kürdlər İŞİD-in paytaxtına yaxınlaşıb
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Pi,t[ Silemaniy]> gunde Barzan dibe
navenda xebata s[yas[ li ba,ur] Kurdis-
tan]:

Pi,t[ ,ikesta ,ori,a <ex Mahmud]
nemir bar] xebat ` kar] Kurdayet[y] li
ba,`r] Kurdistan] bi yekcar[ dikeve here-
ma Behd[nan ku navenda r]berat[ya v]
xebat ` hereketa gund] bi/uke Barzan e.

Qeza M]rqasor ku nah[y]n M]rqasor>
Barzan ` <]rvan digire ber xwe> gir]day[
w[layeta Hewl]r] ye. 

Devera Berzan ber[ya k` pi,t[ /end
,erhildan]n kurdan bi yekcar[ ji al[y]
r]j[m]n dagirker ve w]ran bibe> 400
gund]n awedan t]da hebune ` hejmara
runi,tvanen herem] z]detir ji 40 hezar
kesan buye. Herema Barzan ` navenda
w] gund] Barzan di /ax] <]x Ebdulse-
lam] yekem da ku di sala 1872-] zay[n[ de
wefat kir> ji ber ku tekeya ter[qeta
Neq,bend[ li Nehr[y] t]da bu> m[na
navendeke ol[ ` avedan ku herdem tev[
mir[d]n ve ter[q]t] bu> tihat hesibandin.
<]x Ebdulselam] yekem[n ber]vaj[ ,]x `
axay]n hemdem[ xwe> mirovek[ dad-
mend ` bi edalet bu. Wek j]der]n b[yan[
didin xuyakirin  di /ax] w[ da hinek
kar]n ba, ` xebat]n sosyal[ ji bo p],keti-
na j[yan ` rew,a civak[ hatin kirin ku ger
bi p[van]n roja [ro b]n nirxandin `
,irovekirin> di w] serdem]de pir gir[ng

bun. Ji wan karan: parvekirine zev[ ` erd]
/andin] bi ser gund[yan de> qedexekirina
milkdar[ya z]de bi ,]wey]n f]odal[>
qedexekirina bi zor] z`day[na ke/an `
parastina siru,ta Kurdistan] anku birina
dar ` dirextan> ,ewitandina daristana `
qedexekirina ku,tin teyr ` tiwalan> n]/ira
heyvan]n kov[> b]hinfirey[ li hember[
d[yanet]n der ` dora coxraf[ya j[yana wan
` herema Behd[nan (J[yana hevpar bi
Kurd]n ]zid[> turkm]n> kildan[> yehud[>

xa/par]z]n ermeni  ] musliman bun ` …)
j[yana dostan[ bi hemu gel]n herem] re `
xala  her[ gir[ng parastina maf] gel] kurd
` serke,[ya bizava netew[ya kurdan di
heremek coxraf[ya gir[nga Kurdistan] de
ku n[,ana d]mokrat[kbuna b[r ` raman]n
bireveber]n Barzan[ b`> tes[rek mezin li
ser bizava s[yas[ 1ol[ya v] malbat] dan[. 

Pi,t[ wefata <]x Ebdulselam]
yekem kur] w[ <]x Mihemed
Barzan[ dibe c[gir] w[. <]x
Mihemed pi,t[ zewac] dibe xwe-
duye p]nc kuran: <]x Ebdulse-
lam> <]x Ehmed> Mistefa
Barzan[> Mihemed S[d[k ` <]x
Babo. Wan tevan ji desb]ka xwe-
nasandin] bu hemu awayan xebat
kirin ku r[ya kalk] xwe ya
xizmeta ji bo gel di hemu war]n
s[yas[> ol[ ` civak[ de dibom[n[n.

Navdartir[n endam] v] mal-
bat] ku tevaya temen] xwe di r[ya
xebata s[yas[ya jib o kurd ` Kur-
distan] derbas kir> Mistefa
Barzan[ ye. 

Mistefa Barzan[ k[ye> /ikir[ye
` serhildana w[ di d[roka Kurdis-

tan] de xwed[ rolek[ /awaye' 
… J[yana te j[ tij[ buyer> derdiber[ `

ni,timanperwar[ya Mistefa Barzan[ ye
heja radeyeke. Bers[va van pirs]n me
bide.  Jiyan] nemir Mistefa Barzan[> mal-
bata wan ` /end buyer]n din di j[yana w[
da.  Mistefa Barzan[ di 14-] adara sala
1903-an (14. 03. 1903) de le gund]
Barzan hat din]. Ber[ya ku ew cav]n xwe
bi j[yana dinyay] veke> bav] w[ (<]x
Mihemed) ji di sala 1903-an de wefat
kiribu.  Li gor /avkan[y]n d[rok[ her /end
neraz[bun (itiraz) ` bizava <]x Ebdul-
salam Barzan[y] duyemin li dij[
Osman[yan  z]de dewam nekir> cl] ev ser-
hildan ` serhildan]n din y]n m[na ser-
hildana e,[reta Mill[yan bi serokat[ya
{brah[m Pa,ay] Mill[ ` /end serhildan]n
din li herem]n cuda bi cuday]n Kurdis-
tan]> bun sedem]n xwe,kirina zem[n]ya
/]buna ,ore,a {t[had[yan di sala 1908-an
de. ?axe /alak[ ` l]bat]n s[yas[yen Bar -
zan[yan vedigere bo destb]ka sedsala XX-

an ku bi serokat[ya <]x Ebdulsalam]
duyem[n di sala 1907-an de bi qas[ du
mehan li herem] berdewam b`. Pi,t[ ku
Osman[yan ser[ hildan tek ,i kan din gelek
kes zindan[ kirin ku Mistefay] 3 sal[ j[ yek
ji wan bu ku bi dayika xwe ve di girt[geha
Musil] de hatin girtin. Mistefa Barzan[ zu
tema derd] duri ` xema bindest[ya gel]
xwe ji s] sal[ya> dema ku h] zarok bu di
nava lep]n dujmin] dagirker da kesand.
Salek pi,tre di /ax] h]ri,a ]tihad] de

gund] Barzan ket ber h]ri,a h]z]n wan
y]n di bin serokatiya Sil]man nezif  Pa,a
da. Ji ruy] ne/ar[ya
<]x Ebdulsalam
Barzan[ p]na xwe bo
Sey[d Tehay] Nehr[
dibe ` di gunde Rajan
li herema Mirgever
(wilayeta ~rm[y] -
Rojhilat] Kurdistan])
dim[ne ` bi hevkariya
serok] Kurd nemir
Simkoy] <ikak bi kar-
bidest]n Rusan re
dikeve nava pey-
wend[yen s[yas[> l]
mixabin /axe ku ew li
herema Mirgever b`> ji
al[ye xwefiro,ek[ bi
nav] (Sofi Ebdullah)
ve bi ,]weywk namer-
dane hat girtin ` ew
tesl[m[ dewlwta Os -
man[yan kirin.
Osman[yan di 14-e
/iraya pa,[n sala 1914-
an de pi,t[ pekan[na
dadgehek formali]>
<]x Ebdulsalam] Bar -
zan[ li bajare Musil]
darda kirin.

Di etmosf]rek
wiha tij[ k[na li hem-
ber[ dewlet]n dagirker
` zordar[ya destgeh ` berpirsyar]n hoku -
meta Osman[ de> Mistefa Barzan[ ji m[na
{sma[l Axay] <ikak> <]x Mehmud] Ber -
zen/[ ` gelek serok]n din y]n kurd /av]n
xwe bi j[yaneke  tij[ ], ` elem  vedike ` di
nava malbatek ol[ de mezin dibe. Ev
rew,a jiyan] p],eroja j[yan ` helwesta
s[yas[ya w[ l[d]r] kurd ji dide destn[,an
kirin ` ew b[r ` raman]n Kurdayetiy]
b]tir di hest ` m]jiy] xwe
de dide perwerdekirin. Pi,t[
ku Osman[yan bi b]bext[
<]x Ebdulasalam Barzan[
,eh[d kirin> <]x Ehmed]
biray] w[ bu r]ber ` serkar]
herema Barzan ` e,[ret]n
Barzan[. W] dem] t]men]
Mistefa Barzan[ 18 sal[ bu.
Ber[ya w] li gor /avkan[y]n
d[rok[ di navbera sal]n
1917-a> 18 ` 19-an de> <]x
Ehmed] Barzan[ biray]
xwe y] xurt Mistefa
Barzn[y] 16 sal[ bi <]x
Ebdulrehman] <irnex[ r]
jib o lidarxistina kar ` bar]
,ore,ek berfireh li bakur]
Kurdistan] di,[ne bajar]
Mu,] ` ew li wir hev
d[t[neke bi <]x Ebdul -
qadir] Nehr[ ` <ex Se[de
P[ran re p]k t[ne. Herwiha
<]x Ehmed bi ,eweyek
nihin[ ji sala 1920-an `
p]de bi <]x Mehmud]
Berzen/[ ` S[mkoy] <ikak
re ku sergerm[ xebeta li dij[
her du dewlet]n {raq `
{ran] bun> dikeve nava
tek]l[y]n pol[t[k. Mistefa
Barzan[ ji /ax] li xwe
famand> z` bi bindest[ ` tepeser[ya gel]
kurd hes[ya. W[ dixwest bi hevkar[ya
biray] xwe <]x Ehmed> xelek]n zinc[ra
hereketa kurd[ bi r]k ` peki bidom[ne.

Herwiha Mistefa Barzan[ ji temene 15
saliya xwe ` p]de bo kar ` bar] parastina

hoza Barzan li dij[ desthilatdar[ya dewle-
ta navend[ya {raq] ` hoz]n /iran> roj bi

roj wekw ,ervanek[ z[rek erk ` wez[fey]n
z]detir li ser mil]n xwe h[ss dikirin. 

E,[ret]n kurd bi gi,t[ ` e,[ret]n Barzan
bi taybet[ di tevaya dir]jah[ya d[roka
xebata s[yas[ya xwe de bi wefadar[yek
mezin ` di tengav[y]n her[ giran de
r]bat]n xwe bi ten] neh[,tine ` bi dilsoz[
` fedakar[ ew parastnine. Ev rasti di
b[ranin]n wan serle,k]r]n art],a dew -

let]n dagirker de ku bi h]z]n Barzan[yan
re ketine nava ,er]n giran ji> t] d[tin.
Serle,ker Teferu,yan> Hesen Erfe[ `
R]zim Axa di pirtuk]n xwe de v] rast[y]
diselm[nin. 

D`mah[ r`p]l. 7

J[yan ` bi serhata azad[kar] gel] kurd,G]n]ral Mistefa Barzan[
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Sala 1919-an Mistefa Barzan[
li ser biryara biray] xwe <]x
Ehmed] Barzan[ dema ku xortek[
19 sal[ bu weke fermandarek[
,ervan ` ,areza> bi h]za xwe w] ji
bo hevkar[ya xebatkar]n ,ore,a
<]x mehmud] Berzin/[ xwe
g]hand herema Sil]maniy]. H]za
w[ b` du qoli ku hal[kar[ ji qolla
P[yaw ` koma din j[ ji nav/eya
Balek de derbas bun. Ew her/end
di r] de rast[ ,er] bi e,[ret]n
hevkar]n [ngl[zan re rast hatin j[>
l] bi f[dakar[y]k mezin `
,eh[tbuna /end ,ervan]n Kurd
wan xwe g]handin herema
Sil]man[y]. Mixabin ber[ ku ew
big]hin w] der] ,ore,a <]x
Mehmude Berzen/[ j[ bi dil[ ji
Kurdistan] hat dur xistin. Mistefa
Barzan[ bi ve kiryara xwe da
[spatkirin ku p]vista her kes bi
,]veyek netew[ n]z[ pirsgireka
gel] xwe bibe. 

Kurdistan] (Mihabad 1946)
de j[ Melle Mistefa Barzan[
s[nor]n dest/]rik[  bi ferm[ nas-
nekirin ` xwe g]hand  paytexta
komara bajar] Mihabad]. Ev
n[,anek ji bo selmandine ve
rast[ya d[rok[ bu ku di navbera

Kurdan de hevgirtinek bih]z
p]khat[bu. L] mixabin merc `
rew,a s[yas[ya c[han]> d[roka
Kurdan ber bi r]yek din ya
berovaj[ berjewend[y]n Kurdan
ajot. 

Yekem[n serhildan ` ,or],a
Barzan[ di roja 9-e Sibata sala
1931-an (09.02.1931) de bi
be,darbuna 80-] ,ervan]n Kurd
di bin serokat[ya Mistefa Barzan[
de di ,erek[ bi nav] (Berq] Beg])
li diji art],a {raq] destb]kir. Di v[
,er] ku pi,tre di domandina qed-
era s[yas[ya Kurd]n ba,ur] Kur-
distan] de rolek[ gir[ng l[st> h]z]n
art],a {raqe bi giran[ li hember[
,ervan]n kurd ,ikest] xwarin `
xisarek can[ ` madd[ ya z]de bi
dewlwta {raqe ket. Li hemberi
,eh[dbuna 5 pe,mergey]n Kurd `
birindarbuna hejmarek k]m ya
,ervan]n kurd> art],a  dewleta
{raqe 126 ku,ti ` bi sedan
bir[ndar li pey xwe h[,tibun. 

Ev t] w]  watey] ku di /axe
serhildana sala 1931 ` 1932-an de
]di tiwan ` h]za Mistefa Barzan[
wek r]berek[ ,areza li hember[
h]za d`jmin bi temam[ hatibu
e,kere kirin.

L] ,er] her[ mezin ku nemir
Mistefa Barzan[ hertim di jiyana

xwe de bi serbilind[ ` ,anaz[ behs
li ,er kir[ye> ,er] bi nav] (Dole
Vaj[ an ji Dola Vajiya y] ku di

roj]n 3 ` 4-] 02). <`bat] sala
1931-an de li Dola Vaj[ya li hem-
beri art],a dewleta {raqe qewim[.
Di ,ere Dola Vaj[ya de Mistefa
Barzan[ y] 28 sal[ bi wan

,arez[y]n ku li ser takt[k]n ,er]
partizan[ hebun> kar[ bi
hewkar[ya ,ervan]n xwe 235
esker ` fermandar]n art],a
dewleta {raqe bikujin ` bi sedan
kes j[ h]z]n dewlet] j[ di v[ ,er[ de
birindar bun. Ev di helak[ da bu
ku ji ,ervan]n Barzan[ tene 12
kes hatibun ,eh[d kirin.  Di v[ ,er[
da j[ ber wan h]ri, ` berwan[yen
ku li gor zanist ` takt[kn ,er
b]numune bun> st]rka ,ans] Mis-
tefa Barzan[ wek r]ber `
serle,ker] k` j] hat[ roj bi roj
ge,tir bu  ` w[ kar[ di nava
Kurd]n hemu Kurdistana mezin
da h]zek menewi ya bilind
biafir[ne. Bona w[ v[ ,er[ ne ten]
di nava Kurdan de belk[ di nava
medya dewlet]n c[ran ` c[han[ de
ji dengek[ bilind veda. Ji bona
b]tir nasandina van calak[y]n
d[rok[ li ser hereket]n Barzan[
pew[,t[yek gir[ng bi l]kol[n]n
akad]mik  ` zanist[ heye.

Bihara sala 1932-an art],a
{raqe bi hevkar[  ` pi,tgir[ya h]za
esman[ ` le,ker[ya dewleta
kedxara Br[tan[ya> h]ri,ek giran
bir ser her]ma Barzan. Gund]
Barzan ku wek navendeke
r]baratiya ,ore,a Kurdan dihat
hesibandin> bi giran[ hat bom-

babarankirin ` her /end
Barzan[yan bi m]ran[ berxwedan
kirin ` di destp]k] de hinek

serkeftin bi dest xistin l] nikarin li
hember[ h]za pircek ` cebilxan]
` firok]n ,er y]n Ing[lizan> li
berxwebidin. Pi,t[ we buyer] <]x
Ehmed ` malbat]n Barzan[yan

ne/ar man di hav[na sala
1932-an de derbas[ bakure
Kurdistan] bibin. L] bihara
sala 1933-an dewleta Tirk[y]
<]x Ehmed] Barzan[ ku w]
dem] r]ber] s[yas[ ` ol[y]
hereket] b`> bi /end
,ervan]n w[  j[ Tirk[y] teslim[
dewleta {raqe kirin. Ji v]
tar[x] ` p]de di d[roka ser-
hildana Barzan[yan de r`pel]
durketin ` derbider[y] vedibe
` j[yanek tij[ ], ` buyer di
nava Kurd]n ba,`r] Kurdis-
tan] de dest b]dike. Dema ku
Mistefa Barzan[ ev b]bext[ya
dewleta Tirk[y] d[t> ji wir ber
bi c[yay]n Kurdistan] /u `
xwe tesl[m[ dewlwta {raq]

nekir. L] li ser daxwaza <]x
Ehmed> Mistefa Barzan[ j[ xwe
gihand cem biray] xwe (<]x
Ehmed) y] ku di girt[geha bajar]
Musil] de bu. Mistefa Barzan[
her/end dizan[ ku j[yanek tal `
nexwe, li benda w[ ye l] ji ber
tewaz[ ` qanun]n malbat[> bi
k]fxwe,[ j[yana gird[geh] ji xwe
re hilbijart. 

Sala 1932-an di /ax] j[yana
h]s[r[ ` dilket[da Barzan[yan d]>
dewleta {raqe bi r]nm`n[ya
axay]n xwe y]n Br[tan[ <]x
Ehmed> Mistefa Barzan[ ` mal-
bat]n Barzan[yan ber] ,andin
bajar] Musil] ` pi,tre jib bo
Nasiry]> Kifr[ ` Pirde (Alton
Kopr[) ` di daw[y] de ji bo
Sil]man[y] sirgun kirin.

Di daw[ya bihara sala 1936-
an Mistefa Barzan[ j[ bo
gotub]j]n d[plomat[k bo bajar]
Musil] hat vexw[ndin> l]
berpirs[yar]n dewleta {raqe li wur
Barzan[ girtin ` bi kiryareke dur[
exlaqe mirovanat[y] wal[y]
Musil] ye w] /ax] xwest ku bi
day[na jehr]> wi ji hol] rake> l]
Mistefa Barzan[ pi,ti du hefteyan
ku ketibu hale b]h[,y]> ji mirin]
rizgar bu. 

axa bav ` kal]n xwe Kurdis-

tan] dij[n. Kes]n ku li ser erdni-
gar[y]k bedew  ` r]ngin j[yan]
derbas bikin> zu bi zu nikarin f]r[

j[yana d`r[ coxraf[ya Kurdistan]
j[ bibin. Bi wateyek din j[yana
dur[ c[ya ` newel]n Kurdistan] j[
bo Kurdan pir nexwe, e ` mal-
bat]n wan y]n ji Kurdistan]
hatin durxistin> li benda derfetek
bicuk bun vegerin welat]n xwe
Kurdistan].

<er] c[han] y] duyem[n Pirs-
gireka Kurd u Doza Mistefa
Barzani:

<er] c[hane y] duyem[n der-
fetek gir[ng ji liv ` xebata s[yas[ya
kurd]n ba,ur ` rojhilat] Kurdis-
tan] re afirand ku di war] ram-
yar] (pol[t[k) de ji bo netewa xwe
karek[ bikin. 

Sala 1943-an partiya H[wa bi
serokat[ya nemir Refiq Hilm[
xebatek nihin[ ` bi d[spl[n di
bajar]n {raq ` Kurdistan] de
didan me,andin. Berpirs[yar]n

part[ya H[wa ji bo berfiehkirina
kar ` xebata xwe ya s[yas[ `
le,k]r[ ku bikaribun ji h]za
serle,kerek[ ,areza m[na Mistefa
Barzan[ ` ,ervan]n w[ mifay]
wergirin di 12.07 Ji  sala 1943-an
de orqan[zasyona nihiniya

endam ` sempat]n part[ya H[wa>
Mistefa Barzan[ pi,t[ 10 salan
derbider[ ` j[yana h]sir[y] ya di
dest] karbi dest]n dewleta {raq]
de> ji bajar] Sil]man[y] bajar]
S[noy] li Rojhilat] Kurdistan]
kirin. Di wan merc]n nazik `
hessas de vegera Mistefa Barzan[
ya ber bi Kurdistan] tirs ` xofek
mezin xiste dil] karbidest]n
herdu dewletan her yek[ bi qas[
50.000 d[naran ji bo ku,tin an ji
anina ser] Barzan[ dan
diyarkirin. Xuyaye ku ev hejm]ra
bilinda dirav] ku ji bo ser]
Barzan[ hatibu d[yarkirin> gir-
ing[ya xebat ` bizava Kurdan ya
di bin serokat[ye Berzan[ di w]
dem] de dide e,kere kirin.

Bi hezaran sal e ku kurd bona
azad[y]  ,er tike

L] Mistefa Barzan[ pi,ti
j[yana rew,a wan sal]n ku li dur[
Kurdistan] ` di bin /avder[ya
berpirs[yar]n dewleta {raqe de
derbas kirib`> v] car] bi hurbun[
xebiti ku h]zek le,ker[ ya r]kub]k
li dora xwe biciv[ne. Ji bona w] j[
di 28.07 Julaya sala 1943-an de bi
awayek[ nih[n[ ji rojhilat] Kurdis-
tan] veger[ cihwar] bav ` kal]n
xwe Barzan ` di demek kurd de
kar] z]detir ji du hezar (2000)
p],merge ` ,ervan]n m]rxas li
dora xwe kombike. Bi v[ reng[
Mistefa Barzan[ serhildana xwe
ya duduyan di Julaya sala 1943-
an de da destp]kirin ` ,ore,a
Barzan ya duyem[n ji heya bihara
sala 1945-an berdawam bu. Di v]
serhildan] da ji Kurdan li hem-
beri h]z]n dewleta {raqe gelek
serkeftin bi dest xistin. 

Di /ax] ,ore,a Barzan ya
duyam[n de ji 2-] Oktobra sala
1943-an heya 10-] Novambra sala
1943-an dijwartirin ,er]n bixw[n

di navbera h]z]n Kurd ` h]z]n
dewleta {raqe de qewim[n ku di
tevaya ,er]n /]buy[ de rej[ma {raqe
rast[ xisarek mezina madd[ `
mrovt[ bu ` bi hezeran le,keren
wan can] xwe ji dest dan.

(D`mah[ hejmara 301-an)

J[yan ` bi serhata azad[kar] gel] kurd,G]n]ral Mistefa Barzan[
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H e l w e s t a  B a ş û r  l i  
hember çekdanana PKKê

Serokê Kurdistanê careke cin piştevaniya
xwe ji bo pêvejoya aşitiyê li bakurê Kurdistanê
û Tikriyeyê diyar dike û dibêje ku, ew amadeye

ji bo serketina pêvajoya aşitiyê hemû alîkariyan
bike. Hêmin Hewramî berpirsê têkeliyên derve
yê Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) hel-
westê partiya xwe û serokê Kurdistanê li dor
pêvejoya çareseriyê li Tirkiyeyê û çekdanan
Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) eşkere dike
û dibêje ku, Mesûd Barzanî serokê PDKê ku,
serokê herêma Kurdistanê ye jî, piştgiriyê li
pêvejoya aşitiyê dike û ew naxwaze bi ti awayî
pirosesa şareseriyê li Tirkiyeyê û bakurê Kur-
distanê paşde vegereyan jî bixetime . Li got roj-
nameya War, Hewramî gotiye ku, her ji destpê-
ka pêvajoyê rola serokê Kurdistanê roleke
serke û ber bi çav bûye û serokê Kurdistanê
pêşwaziyê li peyama Ocelan ya çekdanan
PKKê dike û li gor Hewramî ew pêngav dê
hêzeke din bi pirosesa çareseriya pirsa kurdî li
Tirkiyeyê bide. Hêmin Hewramî ku ew endamê
serkirdayetiya PDKê ye jî, dibêje:

- Her ji destpêkê herêma Kurdistanê strate-
jiya çareseriya pirsa kurdî li Tirkiyyeê bi aşitî
kiriye armanca xwe û rola serokê herêma Kur-
distanê û serokwezîrê herêma Kurdistanê di vê
pirsê de roleke serke û karîger bûye, û ew rol
berdewam e. PDK û hikûmeta herêma Kurdis-
tanê bawerî bi wê yekê heye ku çareseriya
pirsa kurdî li Tirkiyeyê hem ji bo timama kurdan
li Rojhilata Navî û hem jî ji bo Tirkiyeyê
qazance. Eger pirsa kurdî li Tirkiyeyê çareser
bibe Tirkiye jî weke dewlet bihêztir dibe.

- Herêma Kurdistanê di wê baweriyê de ye
ku bêdengkirina çekan, çi ji aliyê PKKê û çi jî ji
aliyê Tirkiyeyê ve, gelek giringe û dibe sedemê
hişkirina rondikên dayîkan, tevî vê jî ev serdem
serdema xebata medenî ye û gelek guhertin bi
ser deverê de hatine. Pêwîste her du alî fêdey
ji van derfetan werbigirin ji ber ku yek sanîyeya
jiyana bi aşitî ji sed salên cengê baştire.

Dr.Berhem Sal ih:  Şêre 
J inên Kobanê û Şengal  
nasnameya gelekî zîndî ne

Dr.Berhem Salih bi peyamekê 8 Adarê roja
jinên kedkar a cîhanê li jinên Kurdistanê pîroz
kir û ragihand ku jinên Kurd li seranserî cî hanê
bûne ni mûneya berxwedan û pa rastina mafên
jin, mirov û Jiyanê, eve deqa peyamê: Di 8
Adarê de roja
jinên cîhanê
pîroz li jinên
K u r d i s t a n ê
dikim, bi teybet
îsal û vê di
cejnê de, Jinan
li ser astên
cuda erkên
xwe bicî anîn, li
qadên şer û di
rûbirûbûna li hember mirovkujên DAIŞ das-
tanên bê wêne tomar kirin, jinên Kurdistanê
bon bi nimûneya berxwedan û parastina
azadî,jiyan û mafên mirovan. Şêre jinên
Kobanê û kezî nazdarên Şengalê, dayîk û
xweşk, keç û hevserên şehîd û pêşmergeyên
Kurdistanê, çalakvanên mafên jin, azadî û
avadanê, nasnameya Gelekî zîndî ne. Diya min
Ronakxan di got; Jin ne bitenê nîvê civakê
ye,lê di heman demê de dayîka nîvê dinê jiye.
Ji ber vê çendê bi rastî mafên jin û gelê bi hev
ve girêdayî ne. Mafên jin pêşmerca pêşkeftin û
asoya civakê ye. Di Kurdewariyê de jî Jin
pêşmergeyeke bergirî li azadî û jiyanê dike.
Roja cîhanê ya jinan pîroz be. PUKmedia

Bi navê xwedayê mezin û dilovan
Cemawerê serbilindê Kurdistanê

Li sayeya xweragirî û qehremaniya
şervanan û hêzên Piştevaniya
Pêşmerge Kobanê bi xweragirî ma û
neket û terorîstên dagîrker tûşî
şikestekî mezin hatin û Kobanê ser-
ket. Li encama êrîşa zalimaneya
terorîstên Da'îş ya li ser Kobanêya
qehreman hejmarekî zêdeyê xuşk û
birayên me yên li vî bajarê xweşdivî
koçber bûn û mal û halê xwe bi cîh
hiştin û bi sedema şer û dirindeyî û
wehşîgeriya terorîstan beşa herî
zêdeyê Kobanê hate wêran kirin.

Terorîst bi niyazbûn bi têkdan û
xapûrkirina bajar dawiyê bi hebûna
Kurd û jiyana li vî bajarî da bînin, lê
belê Kurdistan bi xweragirî û cangoriya
xwe rê neda ev plana terorîstan ser
bigrê. Piştî azadbûna vî bajarî pêwîste
jiyan ji nû ve li Kobanê destpêbike û bê

avadan kirin û xûşk û birayên me bi ser-
bilindî vegerin bajarên xwe.

Hevkarîkirin û pêşkêşkirina yar -

metiyê ji bo avadankirina Kobanê û
destpêkirina dûbare jiyanê ya li vî bajarî
de erkekî neteweyî û nîştimanî ya me
hemûyane. Daxwaz ji hemû Kurdis-

taniyên xweşdivî yên li hûndir û der-
veyê welat û rêxistinên civaka medenî
û sazî û dezgehên ragihandinê û
saziyên xêrxwaziyan û xelkê xêrxwaz
û dam û dezgehên fermî yên Herêma
Kurdistanê dikim, her kes li gor şiyana
xwe li helmeta komkirina hevkariyê ya
ji bo avadankirina Kobanê de beşdar
bibin. Her wekî çawa li dema êrîşa
terorîstan, em hemû bi dil û bi can li
gel Kobanê bûn û çûna Pêşmerge ya
Kobanê hêmaya yekdengî û hev-
soziya neteweyî bû, pêwîste niha jî li
qonaxa binyatnana jiyan û avadankir-
inê da bi hemû şiyanek ve li gel
Kobanê bîn û ev peyama bi hêz bigihe
hemû cîhanê ku gelê Kurd xwediyê
yek doza hevbeşe û li xweşî û

nexweşiyan da yekdeng û yekgirtîne.
Mesûd Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê
06.03.2015

Fermandarê hêza 18e ya Artêşa
Yek a Zêrevanî ragihand ku , li Şingalê
hewldanên jibo tevlîbûna Êzdiyan di
nav Heşda Şeibî têkçûne û niha 9 few-
cên Pêşmerge ji kurdên Êzdî hene , ew
jî di bin fermana Wezareta Pêşmeger û
Hikûmeta Herêma Kurdistanê de ne .

Herwiha amaje bi wê yekê jî kir YPG
li Şingalê û Pêşmerge li Kobanê
mêvanin û çi dema pêwîstî bi wan
nemîne wê vegerin .

Fermandarê hêza 18e ya Artêşa
Yek a Zêrevanî Emîd Simê Boselî,
yekemîn fermandarê Hêzên Pêşmerge
bû li gel 200 zêrevanî ji Şingalê venek-
işiyabûn û hejmareke mezin ji Êzdiyan
gihandbûn Çiyayê Şingalê û gelek jî
rêzgarkiribûn, lewma Serokê Herêma
Kurdistanê Mesûd Barzanî spasya wî
kiribû û qehremaniya wî bilind nirxand-
bû. Emîd Simê bi fermana Barzanî
bûye berpirsê eniya Keskê – Tilefer û
dibin fermana wî de ew dever tenê di
heyama rojekê de ji çekdarên DAIŞê
hatibû paqijkirin.

Emîd Simê ji BasNewsê re ragihand
, wan dest daniye ser damarê serekî yê
DAIŞê li wê eniyê û tevaya cihên
stratejîk li wir kontrol kirine , bi awayekî

ku sitûyê DAIŞ li rojavayê Mûsil ketye
destê wan . Herwiha Emîd Simê got jî:
“DAIŞ gelek hewl dide
ku rêya Keskê-Tilefer
kontrolbike , ji ber
girîngiya wê deverê
bo wan û gelekî bi
metirsyê hest dikin bi
kontrolkirina me ji vê
deverê re , lê hemû
hewldanên wan
hatine pûçkirin” Emîd
Simê amaje bi wê jî
kir ku “li gor zan-
yariyên wan nêzkî 2
hezar kurdên Êzdî li cem DAIŞê dîlkirî
ne û hewldanên rêzgarkirna wan
berdewamin. ” Navborî diyar kir ku
“Çardora Şingalê di destê Pêşmerge de
ye û heger Serokê Herêma Kurdistanê
fermanê bide , ew karin di çend
demjimêrekê de nava bajarê Şingalê
kontrolbikin. Lê plana Pêşmerge ewe
ku bi kêmtrîn ziyanên canî û madî Şin-
galê kontrolbikin.

Wî fermandarê Pêşmerge balk-
işande ser wê yekê jî ku, YPG li Şingal
û Pêşmerge li Kobanê mêvanin û dema
pêwîstî bi wan nemîne ewê vegerin û

got: “Peywendiyên di navbera şer-
vanên YPG û Pêşmerge de gelek başin

û ti arîşe nînin.”
Bi gotina Emîd Simê

“Hewldanên ji bo
tevlîbûna Êzdiyan li nav
Heşda Şeibî bi temamî
têkçûne û Êzdî têgihş-
tine ku tenê di riya
Herêma Kurdistanê û
Hêzên Pêşmerge
dikarin deverên xwe
vegerînin û hesta wan
ya kurdewarî nahêle ku
ew tevlî ti hêzekê bibin

, ew hêzên ku dixwazin yekrêziya mala
kurdî têkbibin.” Di berdewamiya got-
inên xwe de Emîd Simê da zanîn ku
“iha 9 fewcên ku 2 hezar pêşmegeyên
Êzdî li xwe digrin hene , fewcên din jî
wê ji bo wan vebin, dema min serdana
Serok Barzanî kir min ev pêşniyar
pêşkêş kir ; girînge hêzek taybet ji bo
Êzdyên Şingalê hebe û dibin fermana
Pêşmerge de be. Emîd Simê tekez kir
“Pêşmerge ciyên xwe baş amadekirine
û zehmete carek din çekdarên DAIŞ
bikaribin deverên rêzgarkirî li wî sînorî
dagîrbikin.” (Bas)

Hikûmeta Kurdistanê bi
minasibeta 8ê adarê roja
cîhanîya jinan bi peyamekê
pîrozbahiyê li jinan dike û rol û
xebta jinan di şoreş û
berxwedanên gelê Kurdistanê
de li dijî zilim û bindestiyê
bilind dinirxîne.

- Di vê bîranînê de, ji bo
wan xûşkên qareman yên di
çeperê pêşmergayetî û
berxwedanê de ji bo mafên
neteweyî û niştimanî canê
xwe gorî kiriye, em bejana
xwe ditewînin. Hikûmeta Kur-
distranê di peyama xwe de
dibêje ku, bîranîna vê rojê,
bîranîna xebata berdewama
zêdetir ji yek qirn û nîva ye ku,
jin, azadîxwaz û wekhevîxwaz
li dijî bindestî û îhmalkirina
jinan û ji bona azadî, wekhevî

û edaletea civakî dixebitin:
- Cîyê şanaziyê ye ku, jin li

Kurdistanê li meydana xebat û
tekoşînê de, tevî ku ew hertim

mil bi milê mêran bûn, di
heman demê de ew ji jinên
her civakeke din têkoşertir
bûn. Dayîk û xûşkên me,
weke her dayîk, xûşk û keçên
şehîdên rêya rizgariya me,
hertim xem û wezîfeya giran
ya şoreş û berxwdanê ketiye

ser milên wan, hertim bi çalakî
beşdarî di xebata riz-
garîxwaza gel û neteweya
xwe de kiriye. Jin li civaka
Kurdistanê bi kiryar îspat
kiriye ku di hemû warên cud-
ayên geşkirin û pêşketina
civak û welêt de roleke karîger
û sereke hebûye.

Hikûmet  bi minasibeta 8ê
adarê di peyma xwe de dibêje
ku,  xweragirî, dilsozî û morala
dayîk, hevjîn, xûşk û keçên
her pêşmergeyekî ku, li
bereyên şer  hebûn û keram-
eta gel û welêt diparêze, ji
qaremanî û dilsoziya wan
pêşmergeyan nekêmtir e û ew
zilma mezina derheqê dayîk û
xûşkên êzidî hatî kirin, yek ji
tawanên herî mezin yên
mirovatiyê ye:

- Hikûmeta herêma Kur-
distanê gelek bi cidî û bi
qenaet di karnameya xwe de
pirsa wekhevî û mafê jinan
weke pirensîpeke sabit a
mafên mirov û demokrasiyê,
tesbît kiriye û di karnameya
xwe de cîyek giring jê re daye.
Niha jî, ji bilî hebûna deste û
saziyên hikûmetê yên taybet
bi jinan û parasatina mafên
wan, li herêma Kurdistanê ji
bo xebat û tekoşîna çendîn
rêxistinên medenî yên taybet-
mend bi warê jinan û mafên
wan aqarek xweş heye. Ev
yek jî wezîfeyeke neteweyî û
mirovî ya giring e û hikûmet,
tevî berdewambûn li ser pişt-
giriya van karan, karên zîdetir
û karîgertir jî ji bo vê pirsê
dike. 

Bi mebesta şerê li dijî DAIŞ gotebêj
bike şandek ji bilind ji wezareta
Pêşmerge berê xwe da Bexdadê.

Şanda wezareta Pêş merge ji her ye
ji Ferîq Şîrwan Ebdulrehman û
sekreterê giştî yê wezareta Pêşmerge
Cebar Yawer pêk tê.

Li gorî da xuyaniyekê ku Cebar
Yawer da û PUKmedia wêneyek jê wer-
girt, raghand ku şand wê derbarê para
Pêşmerge ji bûdce wezareta

Berevaniyê û şerê li dijî rêxistina
terorê DAIŞ, ligel wezareta Berevaniya
Êraqê gotebêjan pêşbixîne.

Barzanî peyamekê ji bo avakirina Kobanî belav dike

Hikûmet: Rola jinan di şoreş û berxwedanan de rolek sereke ye

Şandek ji H.Kurdistanê li Bexdadê şerê DAIŞ gotebêj dike

“Pêşmerge li Kobanê, YPG li Şingalê mêvan in“
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Li navçeya Kîngis li parka bajar a bajarê
Sêdnî ya Awusturalya  û bi amadebûna hejmarek
zor ji Kurdên her çar perçeyên Kurdistanê roja 7

/ 3/ 2015`e êvarê bi şêweyek hêja bi bona şehîd-
bûna şervanê YPG`ê Aşlî Kênt Jonston rê û
resmek sersaxiyê birêve çû. Merasîm li barege-
ha Komeleya Kurdî ya Awusturalya bi amadebû-
na Diya Şehîd Aşlî û nûnerên çendîn partî, kome-
leyên kelturî, dezgehên ragihandinê û
kesatetiyên navdar ji hunermed û rewşenbîrên
bajarê Sêdnî û bi amadebûna komîta rêxistina
Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê li bajarê Sêdnî
hate lidarxistin. Şehîd Aşlî li Awusturalya weku
yekem şehîdê biyanî yê ku di nav refên şervanên
YPG`ê de, bi mebesta li dijî terorîstên DAIŞ
bergirî li xaka pîroz a Kurdistanê bike şehîd bûye
hate naskirin. Di merasîma serxweşiyê de hate
diyar kirin ku miletê Kurd ji bo bergirî û parastinê
li mafên xwe yên rewa bike ti carî tekoşîna xwe
ya dilêr ranewestand, ji ber vê çendê wê bîranî-
na şehîd Aşlî her dem di bîrweriya netewa Kurd
de bimîne û bîranîna wî berz binirxîne. Di
merasîmê de Diya şehîd Aşlî ji aliyê xwe ve
amaje bi wefadariya pîroz a gelê Kurd kir û got;
Mir kurê xwe perwerde kir û ji ber ku ew li hem-
ber dagirkirina xaka Kurdistanê û netewa Kurd
giyana xwe feda kir ez serberzim. Merasîm bi
pêşkêşkirina çendî gotar û spasname birêve çû,
her wiha çendîn baxên gulan li derûberê wêneyê
şehîd Aşlî hatine danîn û rêzkirin, ji aliyê xwe ve
Bextiyar Helebçeyî helbestek pêşkêşî diya Şehîd
Aşlî kir û di helbesta xwe amaje bi qehremanî û
şoreşgertiya Aşlî kir û ji ber ku ew ji bo mafê
mirov, azadî û xaka Kurdistanê biparêze jiyana
xwe ji dest da ew weku Şoreşgerê bi nav û deng
Gîvara nirxand. PUKmedia 

Li Ti l  Temir û Ti l  Birak 
şer bi  di jwarî  didome

Li herêma Til Temir ya Rojavayê Kurdistanê,
li ser riya Hesekê di navbera hêzên Hevbeş ên
ji YPG/YPJ, hêzên Sotoro pêk tê û terorîstên

DAIŞ de şer berdewame. Ajansa nûçeyan a
Hawarê belav kiriye ku, çekdarên terorîstên
DAIŞ’ê duh 7/3/2015 êrîşî noqteyên Hêzên
Hevbeş kirin lê belê rastî bersivdayîneke tund
hatin û şer derket. Li gorî nûçeyê di wî şerî de
zêdetirî 100 çeteyan hatine kuştin û zêdetirî 20
cenaze ketine destê hêzên hevbeş. Niştecihên
herêmê ji ragihandin ku 35 cenazeyên çeteyan
duh birine Çiyayê Ebdilezîz ku cihekî sereke yê
çeteyên DAIŞ’ê ye. Her weha 18 cenazeyên
xwe jî li qeraxa çemê Xabûr binax kirine û gelke
cenaze jî li qadên şer mane. Ji aliyekî dinê ve
îro danê sibehê terorîstên DAIŞ êrişî çeperên
hêzên YPG/YPJ kirin lê belê rastî bersiva tund
a şervanên Kurd hatin û şer bi dijwarî didome.

Li qeza Xormatu teqîn 30 
kes birîndar û şehîd ketin

Îro şemiyê 7 / 3 / 2015`e li qeza Xormatu li
nêzî avahiya rêxistinên Yekîtiya Nînştimanî ya
Kurdistanê otombêleke bombebarkirî teqiya.
Berpirsê rêxistinên Hemrîn a YNK`ê bi da
xuyaniyeke teybet ji PUKmedia yê re da xuya
kirin ku di encama teqîna otombêla bombarkirî
de 2 kesan jiyana xwe ji dest da û 28 kesên
din birîndar ketin.

Piştî banga Serokê Herê-
ma Kurdistanê Mesûd
Barzanî bo alîkariya nûjenki-
rina bajarê Kobanî,
Sekreterê Giştî yê Yekîtiya
Cîhanî ya Zanayên Misilman

Dr. Elî Qeredaxî jî bersiva
wê bangê da. Serokê Herê-
ma Kurdistanê Mesûd
Barzanî duhî peyamek li ser
Kobanî belav kir û tê de
banga alîkariyê bo nûjenkiri-

na wî bajarî kiribû.
Sekreterê Giştî yê

Yekîtiya Cîhanî ya Zanayên
Misilman Dr. Elî Qeredaxî ku
hevdem serokê Dezgeha
Îslamî ya Kurd e bersiva
banga Barzanî da û ji
Rûdawê re wiha got: “Di
demeke nêzîk de, emê dest
bi kampanyayeke baş bikin
bo nûjenkirina bajarê Kobanî
yê ku bûye semboleke
cîhanî li dijî terorîstên
DAIŞê.” Dr. Elî Qeredaxî
wiha got: “Ez destxweşiyên li
Barzanî dikim li ser wê

bangê. Bi hêviya xwedê emê
jî bi erkê xwe rabin û di
nûjenkirina Kobanî de beş-
dar bin.” Qeredaxî wiha
domand: “Di çend rojên bê
de, ezê wek Sekreterê Giştî
yê Yekîtiya Cîhanî ya
Zanayên Misilman bang li
hemû cîhana erebî û îslamî
û hikûmetên cîhanê bikim,
da ku di vê kampanyayê de
beşdar bin.” Piştî wê bangê,
Dezgeha Xêrxwazî ya
Barzanî 500 hezar dolar
pêşkêşî kampanyaya nûjen -
kirina Kobanî kir. (Rûdaw)

Serokkomar Fuad Masûm roja
şemiyê 7/ 3 / 2015`e êvarê li Hewlêrê
pêşwazî li cigîrê serokê hikûmeta Herê-
ma Kurdistanê Qubad Talebanî kir.

Di hevdîtinê de herdu aliyan rewşa
siyasî, ewlekariyê û peywendiyên di
navêbera Bexdad û Hewlêrê de gotebêj
kirin, her wiha diyar kirin ku pêwîste pey-
wendiyên di navbera Bexdad û Hewlêrê
de li gorî berjewendiya prosa siyasî û
demokrasiyê li welat bêne pêşxistin.

Cîgirê serokê hikûmeta Herêma
Kurdistanê ji aliyê xwe ve dupat li
ser wê yekê kir ku hikûmeta
Herêmê bi rêkeftina di navbera Bex-
dad û Hewlêrê de derbarê
hinardekirina petrolê de hatî lidarx-
istin pabende û cexit li ser berde-
wakirina danûstandinê di navbera
Bexdad û Hewlêrê de kir. Qubad
Talebanî her wiha serdana Serokkomar
Fuad Masûm bo Herêma Kurdistanê

girîng nirxand û dilxweşiya xwe bi ser-
danê anî ziman. PUKmedia

Serokkomar Fuad
Masûm şemiyê 7 / 3 / 2015`e
êvarê li Hewlêrê ligel hej-

marek ji serok û nûnerên
Partiyên Kurdistanî û Keldo-

Aşûrî civiya. Serokkomar
ligel serok û nûneriyên Par-
tiyan pêşketinê siyasî û

rewşa ewlekariyê li Êraqê û
Kurdistanê gotebêj kir. Her

wiha bal kişand ser bi
armancên serdana xwe û
diyar kirin ku ew bi mebesta

ji nêz ve rewşa koçberan
çavdêr bike û helwesta
aliyên siyasî derbarê
çawaniya çareserkirina
kêşe û pirsgirêkên di
navbera Bexdadê û
Hewlêrê de lidarin nas bike
serdana Herêma Kurdis-
tanê kiriye.

Di hevdîtinê de serkko-
mar û serok û nûnerên

Partiyan lihev kirin ku divê di
zûtirîn dem de rêxistina

terorê DAIŞ jinav bête birin û
diyar kirin ku rêxistina terorê
DAIŞ rêxistineke lidijî
mirovahiyê û şaristaniyê ye.

Di hevdîtinê de serok û
nûnerên Partiyên Kurdistanî
û Keldo-Aşûrî tekez li ser
rola serokkomar kirin, bi tey-
bet di nêzkirina nirînên
aliyên siyasî ji hev û çare-
serkirina kêşe û pirsgirêkên
di navbera Herêma Kurdis-
tanê de lidarine, her wiha
hevîdtinên serokkomar ligel
aliyên siyasî lidarxistin bilind
nirxandin.

YPG`ê ragihand ku di encama
operesyona rizgarkirina gundewarên
Kobanê de rojavayê Kobanê bi temamî
hate rizgakririn û ji çeteyên DAIŞ hate
paqilkirin. Navendara Ragihandina
Yekîneyên Parastina Gel YPG`ê bi da
xuyaniyekê ku wêneyek jê PUKme-
dia bi dest xist ragihandin ku: Herêma
rojavayê Kobanê bi temamî ji çeteyên
rêxistina terorê DAIŞ hate paqijkirin,
Navendê her wiha şehîdbûne 2 şer-
vanên YPG`ê ragihand û da xuya
kirin ku şer li Til Temir bi hemû
giraniya xwe birêve diçe.

Navendê ev agahî paravekirin:
“Operasyona ku roja derbasbuyî bi

armanca azadkirina bajaroka Şêxler a li
rojavayê Kobanê hatibû destpêkirin, bi
awayekî serkeftî bi dawî bû. Hêzên me bi
vê operasyonê bajaroka Şêxler bi temamî
ji çeteyan paqij kirin. Bi vî awayî hemû
eniya rojava ya ku ji navenda Kobanê het-
açemê Firatê dirêj dibe, ji dagirkeriya
çeteyan hatiye xilaskirin. Hejmara kuştî û
birîndarên di vê operasyonê de nehatiye
zelalkirin.” Di daxuyaniyê de hate

diyarkirin ku hêzên YPG’ê li rojhilatê
Kobanê jî li hemberî komên çeteyan
êrîşên curbê cur pekanîne û wiha hate

domandin:“Di pevçunên dijwar ên li herê-
ma Meqlea de derbeyên giran li çeteyan
hatine xistin. Di pevçunan de trimpêlek
çeteyan hatiye ruxandin û 21 kuştiyên
çeteyan hatine tespîtkirin. Hêzên me li vir
tevî 12 termên çeteyan dest danîn ser 8
kilêş, yek BKC, yek roketavêja B7 û
çekekî karnas a sekvanî. Di encama vê
operasyona hêzên me de herême Meqlea
ji çeteyan hatiye paqijkirin.

Hêzên me li hemberî çeteyên ku xwe
li nêzîkî gundê Îqbişê bicih kiribûn êrîşek

lidar xist. Di vê êrîşê de 2 kuştiyên
çeteyan hatine tespîtkirin. Hêzên me li
bejahiya gundê Şêro yê li heman herêmê
ye jî êrîşek birin ser çeteyan û li vir 3
endamên çeteyan hatin kuştin. Komên

çeteyan îro danê siharê li hemberî
gundê Derfilît ê li başûr rojhilatê
Kobanê êrîşek lidar xistin. Piştî hêzên
me bersîv dan çeteyan, li vir
pevçunên dijwar qewimîn û êrîşa
çeteyan hate şikandin. Di vê qadê de
6 kuştiyên çeteyan hatine tespîtkirin.”
Di daxuyaniyê de hate gotin ku di
operasyon û pevçunên 24 demjmêrên
dawî de 2 şervanên YPG’ê bi lehengî
şer kirine û gihîştine şehadetê.”

‘Pevçûnên li Til Temir didomin’
Di dawiya daxuyaniyê de derbarê

êrîşa çeteyan a li Til Temir de jî ev agahî
hatin dayîn: “Îro danê siharê komên
çeteyan ên DAIŞ’ê ji 4 milan ve li hemberî
gundên Til Nasira, Til Xerîta, Megas,
Reguva û Til Fiwedat ên ku dikevin di
navbera Hasekê û Til Temirê êrîşek dest-
pê kirin. Di navbera hêzên me û komên
çeteyan de pevçunên dijwar tên jiyankirin.
Derbarê pevçunan de agahiyên zelal wê
piştre werên parvekirin.” PUKmedia

Fermandariya operesyonên Samiraa
îro şemiyê 7 / 3 / 2015`e ragihand ku di
encama qonaxa yekem ji operesyona
Lebeyke ya Rasûlla ya li bakûr-rojavayê
Samiraa birêve diçe bêtirî 100 terorêstên
DAIŞ hatine kuştin.

Fermandarê operesyonên Samiraa
Lîwa rukin Îmad El-Zuhêrî bi da

xuyaniyeke rojnamevanî ragihand ku;
Hêzên ewlekariyê bi hevên Heşdî Şabî û
çarçoveya operesyona Lebeyke ya
Resûlla, di qonaxa yekem de ji operesy-
ona rizgakirina parêzgeha Selahedîn ji
terorîtan bêtirî 100 terorîstên DAIŞ li
bakûrê –rojhilatî qeza Samiraa kuştin.
Zuherî her wiha da xuya kirin ku hêzên

hevbeş berdewamine di operesyonê de û
hevrêziyek di navbera fermandariya
operesyona Samiraa û hikûmete herêmî
ya Parêzgeha Selahedîn de heye. Hêjayî
gotinê ye ku di çarçoveya heman
operesyonê de hêzên ewlekariyê û Heşdî
Şabî duh qeza El-Dor ji destê terorîstên
DAIŞ derxistin û rizgarkirin.

Ji zanayên misilman banga Kobanî

Qubad Talebanî: Hikûmeta Herêmê bi rêkeftina ligel Bexdadê pabende

Serokkmar li Hewlêrê ligel partiyên Kurdistanî û Keldo-Aşûrî civiya

Rojavayê Kobanê bi temamî hate rizgarkirin

Samiraa: 100 terorîstên DAIŞ hatine kuştin

Diya şervanê YPG`ê Aşlî: Ji ber
ku kurê min ji bo Kurdistanê
ş e h î d b û y e  e z  s e r b e r z i m
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Xweyîngino! Ez careke din dibêjim
me jinên Kurdên îro, yên ko nifşê miletê
me yê ayindê li ber destê xwe
bixwedî dikin, me dû wezîfeyên
giran hene: hînbûn û hînkirin. Ji
lewra ji me re divêt berî pêşîn
em bibin şagirit û di pey re
mamoste: mamosteyê zarokên
xwe.. (Rewşen xanim Bedirxan
/ Hawar No: 27 / 1941) Bi vê
helkeftinê (8 Adarê), bi min
xweş e ku hinekî ronahiyê
berdim dor navê Rewşen xanim
Bedirxan, wek jinek kurd ku
xebat û bizav di ber rewşen-
bîriya Kurdî de kiriye û navê wê di huş û
bîra kurdan hatiye tomar kirin. Belê berî
ku ez derbasî mijara xwe bibin, pêdivîye
ku ez bi rengekî panoramî û bi kurtî
rewşa jina Kurd di çerxê 20 an de, di ber
çavan re derbas kim.

Di destpêka çerxê 20 an de, navê hin
jinên kurd di nav tevger û civata kurdî de
hatine diyar kirin, ewên ku li kêleka mêrê
kurd sekinîne û pêre beşdarî di bûyerên
Kurdisanî de kirine  Çi di warê têkoşîn û
berxwedanê de û çi di warê rewşenbîrî û
civakî de. Di sala 1908 an de, piştî mirina
Îbrahîm Paşayê Milî, jina wî (Xensa
Paşa), şûna wî girtiye û bi kar û barê hoza

Milan ve rabûye. Di sala 1920 an de, keç
û jinên Bedirxaniyan komelek bi navê

jinan li Stenbolê, ji bo mafê xwe yê win-
dayî ava kirine.. Di nîvê çerxê 20 an yê
pêşîn de (Hefse Xanim Neqîb), nav û
dengekî bilind di Kurdisanê de daye û
hatiye naskirin wek pêşewaya Silêmaniyê;
hem bi çalakiyên xwe di ber jina kurd de û
hem bi bervedêriya xwe di ber mafê gelê
kurd de. Mala vê şêrejina kurd li Silê-
maniyê wek dibistanekê bû ji jinên kurdan
re û çendî car vê jina kurd hawar û gaziya
kurdan gîhandiye Ewrûpa û ew bû ya ku
komara demokrat li Mehabad pîroz kir.. 

Di salên 1927-1930 î de jî navê Yaşar
xanim, kebaniya qehremanê kurd Îhsan
Nûrî Paşa di nav gel de bi mêranî hatiye

belav kirin û bi saya wê gelek jinên hoza
Celaliyan beşdarî şerê Romê bûne... Di

sala 1946 an de, Mîna
Xanim Qazî, kebaniya Pêşe-
wa Qazî Mihemed roleke
berz di şiyarbûna jinên
Mehabadê de lîstiye, hem jî
qencî jêreye ku wê bingehê
yekîtiya afretên komara
Mehabadê danî ye. Li gor
xwendin, xepartin û serwex-
tiya min ji civata kurdî re û ji
gelek rexan ve, mêze dikim
ku jina kurd li gel mêrê kurd
rolek berçav lîstiye. Belê ji

ber gelek sedeman ve, navê wê di tariyê
de maye, hêj ew ronahiya pêdivî
nehatiye berdan ser kar û xebatên wê..

Sebaretî Rewşen xanim Bedirxan,
wek rewşenbîrek Kurd a jin; rolek berz di
şiyarbûn û tevdana hestê netewî de
lîstiye, nemaze di warê rewşenbîrî de.
Ew yekemîn jina kurd e ku bi elfabeya
Kurdî latînî nivîsandiye û di vî warî de
alîkarî bi kurmamê xwe mîr Celadet
Bedirxan re kiriye.. Nexasim di derhênan
û weşandina herdu kovarên wê de;
Hawar û Ronahî.. Hem jî bi navtêdan û
dehifdana wê û Mîr Celadet nivîskarên
wek Cegerxwîn, Osman Sebrî, Qedrî

Can hatine holê. Piştî koçkirina mîr
Celadet di roja 15.07.1951ê de, Rewşen
Xanim di sala 1955 an de komelak bi
navê (Komela Vejandina Çanda Kurdî), li
Şamî damezirandiye, di gel Dr. Nûreddîn
Zaza, Osman Sebrî, Hemîdê Derwêş.. û
ji wê hingê ve, bi rengekî aktîv bi karê
rewşenbîrî rabûye.

Rewşen xanim Bedirxan kî ye?
Neviya mîrê Cizîra Botan e, dotmama û
kebaniya pispor û zimanzanê bejin bilind
mîr Celadet Bedirxan e. Ji Bedirxaniyên
pir belav di çar kenarên cîhanê de, ew
mabû ku, pêmayê Bedirxaniyan ji, dîroka
Cizîra Botan, mîrgeha mîr Bedirxan, ser-
boriya mîr Celadet û Dr. Kamîran li ser
refikên pirtûkxaneya hiş û xeyalê xwe de
diparast û di mala xwe de bi zimanê
kurdî bi keça xwe Sînem xan û kurê xwe
Cemşîd re diaxifî.

Li gor her 83 salên ku di sere derbas
bibûn, danûstandin wê bi welatparêzên
kurdan re hebû û tev jêre bibûn pend,
zanîn, kurdzanîn û zanîndan.. Ta berî ku
koça dawî bike, Rewşen Bedirxan a
tekane bû di nav Bedirxaniyan de ku
navê Bedirxaniyan diparast. Wê jî mîna
herdû pismamên xwe Mîr Celadet û Dr.
Kamîran Bedirxan ew şop dimeşand..

Konê Reş, Qamişlo, 08.03.2015

Hat zanîn ku Ocalan di hevdîtina digel parla-
menterên HDPê Leyla Zana û Sirri Sureyya
Onder de pesnê Serokwezîr
Nêçîrvan Barzanî daye û
wiha gotiye: “Ew jîr e. Ez ji wî
hez dikim, ew ji min fêm
dike.” Roja 5ê Adara îsal,
Leyla Zana û Sirri Sureyya
Onder seredana Îmraliyê
kirin û bi Rêbnerê PKKê
Abdullah Ocalan re hevdîtin
kirin. Di hevdîtinê de Ocalan
tevî şandinda silavan ji
Nêçîrvan Barzanî re, gotiye:
Ji wî hez dikim, ew min fêm
dike. Sekreterê Rojnamevanî
yê Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî, Samî Ergoşî di
Twîttera xwe de nivîsandiye: Ocalan pêr bi Leyla
Zana û Sirri Sureyya Onder re silav ji Nêçîrvan
Barzanî re şandiye û gotiye: Ew jîr e, ji wî hez
dikim û ji min fêm dike. Samî Ergoşî li ser vê
mijarê di axaftineke çapemeniyê de got:  “Ocalan
pêr ev peyama xwe bi Leyla Zana û Sirri Sureyya
Onder re şandiye û di hevdîtinê de Ocalan tevî
şandina silavan, hezkirina xwe jî ji Nêçîrvan

Barzanî re nîşan daye û gotiye: Ew jîr e, ji wî hez
dikim û ew min fêm dike.”

Ergoşî her wiha diyar
kir ku ev peyam di bersiva
peyameke Nîçîrvan
Barzanî de bû ku bi Leyla
Zana re jê re şandibû û tê
de piştgiriya xwe ji bo
hewlên Ocalan yên ji bona
aştî û çareseriyê nîşan
dabû. Hefteya derbasbûyî
jî Samî Ergoşî di gotarekê
de gotibû: Di seredana
xwe ya dawîn a Enqerê
de, Nêçîrvan Barzanî bi
serkomar û serokwezîrê

yên Tirkiyê re li ser pirsa aştî û çareseriyê sek-
inîbû û tenê ev mijar yek ji mijarên sereke yên
civîna Nêçîrvan Barzanî û Recep Tayyip Erdogan
bû. Nêçîrvan Barzanî di wê civînê de dîsa ji Erdo-
gan re gotiye ku Ocalan ji bo aştî û çareseriyê
şansek e. Sekreterê Rojnamevanî yê Serokwezîr
Barzanî, di wê gotarê de herweha bal kişandibû
ser navbeynkariya çend salî ya Nêçîrvan Barzanî
ya di navbera Qendîl û Enqerê de.  

Qubad Talebanî cîgirê
serokwezîrê herêma Kurdis-
tanê, îro roja pêpncşemiyê
05.03.2015ê li bajarê Hewlêrê,
pêşwazî li Îsmet Yelmaz wezîrê
parastinê yê Tirkiyeyê û
şandeya pê re kir.

Di civînekê de ku, wezîrê
karûbarên pêşmerge, wezîrê
karên navxwe, peyvdarê
hikûmeta Kurdistanê û hij-
mareke berpirsên hikûmî
amade bûn, rewşa nuha Îraq û
herêma Kurdistanê tê de der-
bas dibin û cenga dijî terorê bi
berfirehî hatin gotûbêj kirin.

Şandeya Tirkiyeyê got ku, di
vê serdana xwe de wan ser-
dana nawendên meşiq û rahî-
nana pêşmerge li Soran kiriye û
ew ji nêzîk haydarî rewş û
awayeê birêveçûna meşiq û
rahînanê bûne û diyar kir ku ew
dê nawendên meşiq û rahînê
berfirehtir bikin û di warê însanî
û leşkerî de alîkariya herêma
Kurdistanê bikin.

Wezîrê navxwe yê Kurdis-
tanê Kerim Sincarî pêşwaziya
Vezirê parastina Tirkiye dike.
Wezîrê parastinê yê Tirkiyeyê
got ku, ew ewlekariya ax û

xelkê herêma Kurdis-
tanê bi ewlekariya
xwe dizanin û gefên
terorîstên DAÎŞ bo
ser herêma Kurdis-
tanê weke gef bo ser
xwe dibînin. Tekîd li
ser wê yekê hat kirin
ku, têkeliyên navbera
Hewlêr û Enqereyê di
hemû warean de, bi
taybetî di warê siyasî
û êkonomî û civakî
de bên berfirehkirin.

Cîgirê serok -
wezîrê herêma Kur-

distanê sipasiya
hikûmeta Tirki -
yeyê kir ji bo wan
alîkariyên bi herê-
ma Kurdistanê re
dikin û kêfx -
weşiya xwe li
hember sewîyeya
bilinda têkeliyên
Kurdistan û
Tirkiyeyê nîşan
da û got ku, xelkê
Kurdistanê bi
hêviya têkelioyên
baştir e digel
Tirkiyeyê.

Li Parlamentoya Ewropayê Gaveke Girîng
Li Strasburga Bajarê Fransayê, di Parlamentoya Ewropayê de, cara ewil koma dostên Kurdan hat

damezrandin. Di civîna Koma Dostên Kurdan de, ji 10 dewletên Ewropayê nêzîkê 15 parlamenter û
gelek şêwirmend beşdarî civîne bûn. Ji nav 4 partiyên Parlamentoya Ewropayê Koma Dostên Kurdan
hat hilbijartin. Yek ji wan parlamenterekî Tirk İsmail Ertuğê Partiya Sosyal Demokrat a Almanyayê ye.
Parlamenterên Koma Dostên Kurdan, li çar alîyên Kurdistanê dixwazin ku pirsgrêka gelê Kurd û pêva-
joya çareseriyê bi gavên aştiyane were çareserkirin. Parlamenter wê di demên nêz de biçin serdana
cî û warên ku Kurd lê dijîn. Her wiha Koma Dostên Kurdan wê havînê konferanseke bi navê “Konfer-
ansa Kurdan” jî li dar bixin.(trtnuce.com) 

8-ê Adarê
Îro 8-ê adarê cejna jina
Eyda dayikan
Cejna te jî pîroz dayika kurd
Îro di destê dayikan de
Yên hemûyan de
Gul û sosin
Cavên wan de  ken, eşq.
Bengizê wan bi kubar,
Li ser lêvê wan hezar yek deng,
Distirên stranên qeşeng,
Şadibin bi dilekî qenc.
Îro cejna jina,
Eyda dayikan.
Cejnê pîroz dikin dayik,
Li hemû deran.
Bi şadîman. 
Cejna te jî pîroz, dayika kurd.
Lê di welatê minda,
Di destê dayika kurd de tunene
Gul û sosin.,
Di bengizê wêda keder,
Nêrînên wêda hesret,
Pejmûre.
Li meydanada dimeşe,
Destê wêda heye  wêneyek,
Cavên wêda dilopek
Hêsr.

Li ser zarê wê dîlok
Dilorîne.
Dilorîne zeman-zeman,
Mekan-mekan,

Bi dilekî şewat
Stranên wêda axîna ewlad,
Rizgarîya welat.
8-ê Adarê jina kurd pîroz dike
Li zîndanan de
Tî û birçî
Serqot û tezî
Ji bo rewşa jina kurd
Bila mirovahî şerm bike .

Dayika kurd cejnê pîroz dike
LI QADAN BI MEŞ
Di destê wêda hertim alek  sê reng
Daxwaza wê, rawestin şer
Aştîyêda ,Wekhwvîyêda bijîn insan.
Tunebin koledar, dagirker.
Dayik bijîn bê hesret, Bê keder.
Jin dayika mirovahîyêye, tiverike
Ji bo rewşa jina kurd,
Ji bo halê dayika kurd
Bila erd

Esman
Insan

cîhan    
şerm bike.

***
LI BER  RAMAN  Û 
ÇALAKYÊN DAYKA KURD
JI BO REWŞA  JINA  KURD  
Rojeke  pir bi rêzda
Ev hêzên dagirker
Bi poşmanîke mezinva
Yê çok vedin ,bitewin….

3.03.1998.

8ê Adarê û Rewşen Xanim Bedirxan wek Sembola Jina Kurd a Têkoşer

Ocalan behsa Nêçîrvan Barzanî dike

Cîgirê serokwezîr pêşwaziyê li wezîrê parastina Tirkiyeyê dike

BÊWAR
BARÎ

TEYFÛRÎ



D Î P L O M A T¹ 9 (300)11 2 - 8 Mart, Adar, sal 2015

Äèïëîìàò ãÿçåòèíèí 
öç éöçönúö ñàéûíà

ÄÈÏËÎÌÀÒ
Öç Éöçöíúö ñàéûí ìöáàðÿê îëñóí,
Äîüðó ÿãèäÿëè îëàí Äèïëîìàò.
Ðÿíýèí ñàðàëìàñûí, íÿ äÿ êè ñîëñóí,
Îõóéàíëàð îõóäóãúà ãàësûn ìàò.

Äàèìè ÷ÿêèðñÿí Âÿòÿí äÿðäèíè,
Òÿðèô åéëÿéèðñÿí îëàí ìÿðäèíè.
Òÿíãèäÿ òóòóðñàí ùÿð íàìÿðäèíè,
İñòÿéèðñÿí ýþçÿë îëñóí áó ùÿéàò.

Ùÿð sayûnda ùÿãèãÿòè ñþéëÿäèí,
Õàëãûí öðÿê èñòÿéèíè åéëÿäèí.
Íàãèñëÿðè ÿéðè éîëäàí ÿéëÿäèí, 
Íàíÿúèáÿ úàâàá âåðäèí èêè ãàò.

Äoëàí áó äöíéàíû êe÷äèêúÿ èëëÿð, 
Ãîé ñÿíè îõóñóí áöòöí íÿñèëëÿð.
Ãàðøûëàñûí ñÿíè îáàëàð, åëëÿð,
Éöçäÿí ñîíðà íå÷ÿ áåëÿ yözÿ ÷àò...

Êþêñ þòöðäö ñÿíÿ ãàðøû íàãèñëÿð,
Éàõøûëàð ñåâèíäè, ãÿìëÿíäè ïèñëÿð.
Ñÿùèôÿíäÿ ñÿñëÿíäè ñÿìèìè ñÿñëÿð,
Ùÿãèãÿti äåäèí, éàøàäûí ðàùàò.

Õåèðõàõëûã îëóá äàèìè èøèí,
Áåëÿ äàâàì åòñèí îëàí âÿðäèøèí.
Èëëÿð ýÿëèá êå÷ñèí îëñóí ìèí áåøèí,
Éàøà èëëÿð áîéó, éàøà Äèïëîìàò!

Nəriman əyyub

“Diplomat” qəzetinin 300-cü sayına

Axarlı olsun
Dünyamızın ağ üzü,
Həmdə qara, üzü var.
“Diplomat” o bir  güzgü,
Güzgüdə tutub qərar.
Bu güzgüdə saf arzu,
Vətənə xidmət eylər.
Namərdə nifrət eylər,
Yalana salmaz meyl,
Onda var əsas dəli l ,  
Qələm aç ona könül.
Oxusun şeyda bülbül.
Bu dünya zülmət deyil ,
Hər bəladan insanı
Doğru amal qurtarar.
Çiçək açar arzular.
Onda Sabir qeyrəti ,
Onda el  məhəbbəti ,
Vətəvə sədaqətdi.
O, əbədi hərəkətdi,
Bu hücrə ibadətdi.
“Diplomat” cəsarətdi.
Gizlətməyək məramı,
Seçək ağı-qaranı,
Unutmayaq Tanrını ,
Tanrı  göydən baxır.
Bulaqlar daşdan çıxar.
Çayların axarı  var,
Günəş tək çırağın var.
“Diplomat”ın dərsi var.
Barı  var,  bəhrəsi var,
Özünə məxsus mərdi var,
Tahir kimi nəri  var!
Dədəm Qorqud deyib ki ,
Ad qoyduq uğur olsun.
Axar baxarl ı  olsun!

Respublikamızda olan demokratik
mühitdən bəhrələnərək yüzlərlə qəzet
və jurnallar çap olunur. “Diplomat”
qəzeti belə bir zamanda işıq üzü
gördü. Əlbəttə bu zaman tanınmaq,
həyata vəsiqə qazanmaq çox çətin idi.
“Diplomat” qəzeti bu çətinliklərə sinə
gərdi, özünü təsdiq edə bildi. Artıq
onun çoxsaylı oxucuları var, qəzetin
nə vaxt nəşr olacağını gözləyirlər.
Qəzet nəinki Respublikamızda,
ölkəmizdən kənarda da oxunur. Bir
çətinlikdə onda idi ki, qəzeti təkbaşına
Tahir Süleyman ərsəyə gətirdi. Bu
böyük səriştə və cəsarət tələb edirdi.
Artıq baş redaktor Tahir Süleyman
ətrafına savadlı əməkdaşlar cəlb
etmişdir. Nəriman Əyyub kimi ziyalı,
şair dostumuz qəzetin dolğun, məz-
munlu olmasında əməyini əsirgəmir.

İlk nömrələrindən başlayaraq
“Diplomat” qəzeti Dövlətçiliyimizə,
dostluğa xidmət edir. Respublikamız-
da azsaylı xalqlara, o cümlədən
kürdlərə yaradılan şəraiti göstərir.
Bilirik ki, Respublikamızda kürd dilində
qəzetlər, kitablar çap olunur. Azərbay-
can radiosunda kürd dilində verlişlər
olur. Tarixə nəzər salsaq ta qədim
zamanlardan Azərbaycan və Kürd
xalqları dost olmuşlar. Həmişə bir-bir-
inə arxa-dayaq olmuşlar. Azərbay-
canın görkəmli şair və yazıçıları öz
əsərlərində müsbət kürd qəhrəmanı
obrazını yaratmışlar. Görkəmli yazıçı
Mirzə İbrahimovun, adlı-sanlı şair-
lərimiz Səməд Vurğun, Söhrab Tahir
əsərlərini misal gətirmək olar. Son
zamanlar bəzi qəzetlərdə heç bir fakta
əsaslamadan kürd xalqı əlehinə kom-
paniya aparılır. Mənə elə gəlir ki,
həmin qəzetlərin müxbirlərinin bir
qismi bunu sensasiya, qəzetin satıl-
ması üçün, digərləri isə tarixi bilmədiyi,
Azərbaycan-Kürd dostlu ğundan
xəbəri olmadığı üçün edir. Belə
zamanlarda “Diplomat” qəzeti tutarlı

faktlarla çıxış edir, tarixi yada salır,
haqqı-ədaləti tələb edir.

“Diplomat” qəzeti vaxtaşırı olaraq
Azərbaycanın tanınmış Dövlət xadim-
ləri, ziyalıları ilə müsahibələr nəşr edir.
Bu müsahibələr dolğun, əhatəli, çox
maraqlı olur. Buna misal olaraq şair
Söhrab Tahirlə, professor Qəzənfər
Paşayevlə olan yazıları göstərmək
olar. Qazetin baş redaktoru Tahir
Süleyman bir neçə dəfə İraqda, İraqın
Kürdüstan bölgəsində olmuş, orada
kürdlərin, turkmanların vəziyyəti
haqqında ətraflı məlumatlar çap
etdirmişdir. Silsilə şəklində nəşr olu-
nan bu məlumatlar, şəkillər çox
maraqlı olur. 

Məlumatı olmadığımız hadisələr
haqqında öyrənirik. Qəzetdə Dünyada
gedən qlobal proseslərdən, ictimai-
siyasi hadisələrdən danışılır. Sətri
xəbərlərdə maraqlı yazılar çap olunur.
Bədii-publisistik yazılar da rast gəlmək
olur. Bir çox gənc şairlərin şerləri çap
olunur, biz onların yaradıcılığı ilə tanış
oluruq. Qəzetin əməkdaşları daim
əhali ilə təmasda olurlar. Xüsusi ilə
qaçqınların yaşadıqları yerlərə
gedirlər. Yas mərasimlərində iştirak
edirlər, həmin çətin günlərdə insan-
ların kədərinə şərik olurlar. Tahir müəl-
limə müraciət edən şəxslərlə müxtəlif
idarələrə gedir, yaranan problemlərin
həllinə çalışır. Mən “Diplomat” qəze-
tinin əməkdaşlarını 300-cü nömrə
münasibəti ilə təbrik edir, həkim kimi
onlara cansağlığı arzu edir, işlərində
müvəfəqiyyət arzulayıram. 

Arzum budur ki, qəzet xırda hiss-
lərdən, qərəzli mövqe lərdən uzaq
olsun. Yuxarıda sadaladığım böyük
amallar uğrunda fəaliyyət göstərsinlər.
Çünki qəzetlərin hər bir sayı tarixdir,
yenilikdir. Gələcəkdə qəzetlərin mate-
rialları əsasında kitablar çap olunur,
həmin dövrün ictimai-siyasi hadisələri,
baş verən olaylar araşdırıla bilir.

“Diplomat” qəzetinin 300-cü
sayı münasibəti ilə

Ulu öndər sənə verib ilhamı 
Hər bir sayındada gördük İlhamı
Dünyanın sirrindən faş etdin bizi
Göstərdin bu yoldur həqiqət izi

Bir daha anlatdın yaxşı pis nədir?
Həqiqət yolunun sirri nədədir?
Söylədin hamıya sevin vətəni
Yurda buraxmayın yoldan ötəni.

Anlatdın vətənin ağrı-acısın,
Əsirlikdə olan ana-bacısın.
Yazdın ki, yurdumuz alınmaz qala,
Qələbə bizimdi nə ola-ola.

Göz yaşı tökmüsən xocalı üçün,
Qırğın törədəndən sormusan neçin?
Təcavüz etmisən yurduma dığa,
Əsir torpağımda olmusan ağa.

Yazirsan yurdunun dərdi sərindən,
Məlun məhv etdiyi məğrur ərindən.
Yazirsan ədalət ərşə çəkilib,
Yerində hiylədən toxum əkilib.

Xocalı adında yaran sağalmaz,
Ordakı müsübət tarixdə olmaz.
Hər bir sətirində Qarabağ səsi,
Büsbütün varlığın onun nəfəsi.

Sətirin səhifən hər an vətəndi,
Vüqarın qeyrətin anınla təndi.
Az qalıb yazasan zəfər günündən,
Yurdda edəcəyin toy düyünündən.

Hacı Paşa Ağaoğlu

Dîplomatek kurdî li Azerbaycanê
ji alîyê   Tahîr Silêman tê weşandên.

Esas “Diplomat” navê rojnamê ye;
Rojnameyek bi 4 zimana; Kurdî,
Azerî, Tirkî û bi Rûsî tê çapkirine, ku
peywira Diplomatekî Kurd/Kurdis-
tanê girtiye ser millê xwe. Rojname ji
sala 2003’an û vir ve weşanê dike.
Ev rojname erê li Bakû yê dertê. Lê
belê xwe digihîne Asya Navîn, Kur-
dên Rûsya yê û gelek welatên din jî. 

Xwedî û sernivîskarê Dîplomatê
birêz Tahîr Silêmane. Birêz Silêman,
ji bona Kurd û Kurdistanê bi
aweyeke realist û demokratîk,
humanîst û bi rêzdarî û her wiha bi
fedekarî vî karê xwe didomîne. Tahîr
Silêman û rojnameya Diplomat rastî
êrîşan jî tê; Nîjadperestên Tirkîyê,
nerazîne ku rojnameyek gelê Kurd û
bi Kurdî li Azerbaycanê derdikeve.
Rojname bi çi ideolojîyê dibe bila be,
evana rojnamê weke dengê terorîsta
nîşan didin. Ku ev nîjadperestana ji
xwe li hember gelê Kurde. Lê belê li
Azerbaycanê û di nava xelkê Azerî
de jî tevlihevîyê dikine û li vî welatî
bê aramîyê derdixin holê…

Hejmara 300’î

Rojnameya Diplomat, li hember
van pêkûtîyan, zor û zahmetîyan
wewşana xwe dike û bi bîr û baw-
erî û bi serkeftî jiyana xwe
didomîne. Her wiha min bihîst, ku
rojnameya Diplomat dike hejmara
xwe ya 300’emin biweşîne. 

Bi xêr û bi xweşî û bi serfîrazî
be. Hêvîdarim hejmara 1000 û
deh hezaran û bêtir jî ev rojname
jiyana xwe bidomîne û berjew-
endîyê Kurd û Kurdistanê li vî
welatî biparêze.

Birêz Silêman kesekî çalake;
Geh li Bakû, geh li Kurdistana
başûr, geh li bakur, li cem Kurd-
perweran, hunermendan, rêvebi-
ran û serokane. Bi wan re
hevpeyvînê dike; hevpeyvînê
xweş û balkêş. Dengê wan digihî-
je Kurdistana Sor û her wiha digi-
hîje Asya navîn û hemû Cîhanê jî.

Li Kurdistana Sor,  heta Tahîr
Silêman û gelek welatperwerên
Kurd, mîrov hez û demokrat ji
bona azadya gelê xwe, ji bona Kur-
distanê têdikoşin. 

Em Kurdên li Kurdîstana  Bakur,
serfirazî ji Kurdistana Sor re, ji roj-

nameya Dîplomat ê re, ji birêz Tahîr
Silêman re daxwaz dikin. Bi hêvîya
hejmara 1000’î …

Mamed Dêrikî , Dîyarbekir

300-cü sayın mübarək
“Diplomat”

PÎROZBAHÎYA DÎPLOMATA BAKÛYÊK a m i l  N o v r u z
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Щяйатда еля инсанлар вар ки,
юмрцнц щяйатыны, халгына, дювля-
тиня щяср едир, онун йолунда
бцтцн чятинликляря синя эярир. Бу
ъцр шяхсиййятляр заман-заман

инсанларын гялбиндя даима йаша-
йыр, вятянпярвяр шяхсиййят кими
хатырланыр, щеч бир заман йаддан
чыхмыр, унудулмур. Мян биринъи
дяфя Тащир мцяллимля таныш олан-

да фикирляширдим ки, бу инсан
няся башга бир шяхсдир.
Она эюря ки, «Дипломат»
кими бир гязети бойа-баша
эятирмяк,ярсяйя чатдырмаг
цчцн, физики ъящятдян
нящянг инсан олмаг лазым
иди. Бу фикир мяндя Тащир
мцяллими шяхсян танымайа-
на гядяр иди. 

Гаршыма цзцндян иллярин
язаб-язиййяти якс олунмуш,
аь сачлы, нурани бахышлы,
эюзляриндян мещрибанчылыг,
тямизлик йаьан орта бойлу
бир инсан чыхды. Илк бахышдан
ади инсан фикри ойадан бу
шяхсля сющбят заманы
онун щеч дя бизляр кими ади
инсан олмадыьыны баша
дцшдцм. Тащир мцяллимля
сющбят едяркян бу шяхсин
дцнйа эюрцшцня интеллекти-
ня, халгына, миллятиня олан
севгисиня щейран олмамаг
мцмкцн дейил. Щяйатда ян
мцряккяб инсанлар садя,
оланлардыр. Тащир мцяллим дя
беля садя анъаг дахилян
мцряккяб хцсусиййятляря
малик инсанлардандыр.

Дяфялярля онун неъя
язмля компйутер архасын-
да отуруб «Дипломат»
гязети цчцн мятнляр йыьыл-
масынын шащиди олмушам.

Онун неъя диггятля мясулиййят-
ля, щявясля отуруб кцрд халгынын
тарихини адят-янянясини. Фолклору-
ну арашдырдыьыны эюрмцшям

Бязян саатларла столун архасында
отуруб ишляйяркян дейирдим:
«Тащир мцяллим бясдир бир аз
динъялин йоргунлугунуз чыхсын».
Ъавабы бу олурду ки, мян бу
ишдян зювг алырам, щяр дяфя
гязет ярсяйя эяляндя еле бир
дцнйайа йени бир кюрпям эялир. 

Вахт эяляъяк мяним эюрдц-
йум ишлярин Кцрд халгы вя Азяр-
байъан халглары цчцн неъя бюйцк
бир иш олдуьунун шащиди олаъагсы-
ныз. Заман кечдикъя Тащир мцял-
лимля ялагяляримиз даща да йахын-
лашды вя мян 2007-ъи илин октйабр
айында Тащир мцяллимля Кцрдцс -
тан Мядяниййят Назирлийинин
дявяти иля Кцрдцстана эетдик. Бу
тарихи эцнляр мяним цчцн щяйаты-
мын ян эюзял анлары иди. Захода,
Дощукда, Ярбилдя, Сялащяддин-
дя, Бярзанда олдуг, орада Тащир
мцяллимин неъя исти щисслярля, щюр-
мятля гайьы, диггятля гаршыланды-
гынын вя орада оларкян «Дипло-
мат» гязетинин неъя марагла
гаршыландыгынын,диггятля охунду-
ьунун шащиди олдум. Бунлар
«Дипломат»-Тащир Ялийевин уьур-
лары иди Бунлар Тащир мцяллимин
иллярдян бяри бу халгын йолунда
чякдийи язиййятлярин уьурундан
хябяр верирди, бунлар Кцрдцстанла
орада йашайан Кцрдлярин, Азяр-
байъан халгы вя Азярбайъанда
йашайан кцрдлярля исти мцнаси -
бятлярин, достлуьун гардашлыьын
йа ран  масындан  хябяр верирди.
Бунлар Тащир мцяллим кими бир
шяхсиййятин иллярля чякдийи язиййят-
лярин, йухусуз эеъялярин бящряси
иди. Бунлар «Дипломат»ын уьурла-
рындан хябяр верирди. «Дипломат»
гязетинин бойа-баша, ярсяйя
эялмясиндя бир няфяр инсаны гейд
етмямяк инсафсызлыг оларды. Щяр-
дян зарафатла дейяндя ки, Тащир

мцяллим «Дипломат» гязети сен-
зурадан кечир? 

Тащир мцяллим эцляряк: «Кеч-
мяся чап олунмазды» дейирди.
Она эюря ки, «Дипломат»ин илк
биринъи охуъусу она мяняви
дястяк олан шяхс Ниэар ханым
онунла щям щяйатда, щям дя
ишдя бирэя аддлымлайыр, она арха
кюмяк олур. Щяйатынын ян чятин
эцнляриндя, ишляринин чятин
мягамларында «Дипломат»ын бу
сявиййяйя чатмасында Ниэар
ханымын ямяйиня гиймят вермя-
мяк мцмкцн дейил. Бу эцн
«Дипломат»ын Цч йцзцнъц нюм-
ряси ишыг цзц эюрцр. Тащир мцялли-
мин дя «Цч Йцз йашы» тамам
олур. Бу «йцз илдя» «Дипломат»ын
амалы, мягсяди Азяр бай ъан-
Кцрд достлуьуну гардашлыьыны,
мющкямляндирмяк, дювлятимизин
мянафейини горумаг, дювлятими-
зин сийасятини дястяклямяк,
Кцрд-Азярбайъан мядяниййятини,
адят-янянясини даима инкишаф
етдирмяк, дцнйанын истянилян
йериндя йашайан кцрд вя азяр-
байъанлыларла, достлуг вя гардаш-
лыг ялагялярини йаратмагдан ибрят
олмушдур. «Дипломат» она гаршы
апарылан щагсызлыглара, чятинликля-
ря бахмайараг юз ишинин ющтясин-
дян уьурла, шяряфля эялмиш вя
эяляъякдир. Бу шяряфли ишдя Тащир
мцяллим башда олмагла бцтцн
«Дипломат» коллективиня она
мяняви вя мадди дястяк эюстя-
рян бцтцн инсанлара чятин эцнляр-
дя Тащир мцяллими тяк гоймайан
горхмаз Няриман мцяллимя
уьурлар, мцвяфягиййятляр, ъан
саьлыгы арзулайырам. 

«Дипломат» «Цч Йцзцнъц»
сайын мцбаряк.! О эцн олсун
мининъи сайыны гейд едяк.

Щамлет Сярдар

О ЭЦН ОЛСУН, МИНИНЪИ САЙЫНЫ 
ГЕЙД ЕДЯК ,  ”ДИПЛОМАТ“  

Həkim Hamlet Serdar və Kürdüstanın Mədəniyyət
naziri cənab Fəlakəddin Kakeyi

Raperîna rojnama “Dîplomat”ê.
Piştî hilweşandina dewleta Sov yêtê

gellek mecal û derfetên dêmok ratîk ji bo
pêşdaçûyînê di warê çand, wêje û emr-
jîyana kurdên Azerbaycanêda pêşda
hatin. Kurd li vê herê mêda ji demên kev-
narda dijîn, bê şik mirov dikare bêje kurd
nijatek bine cîye li vê herêmêda. Di
pêşketinên vê herêmêda her awayîda
roleke kur da balkêş heye. 

Lê ji sala 1930-ya heya 1990-dî di
belga nasnamada peyva kurdî li vê
herêmêda resmî hatibû qedexe kirin. 

Bi kurdî ne pirtuk ne jî rojnama
nedihatin weşandin. Kurd bi zanetî
dihatine helandinêda. Di warê
neteweyîda ji bo pêşketinan ji bo gelê
kurd, tu destûr nemabû. Lê piştî
rûxandina Sovyêtan li bajarê Bakûyê-
da Navenda Çanda Kurd “Ronahî”
(sal 1992) ava bû. Rojnama “Dengê
Kurd” sala 1992-a dest bi weşanê kir.
Bi dehan bi zimanê kurdî pirtuk
hatine weşandin. Kurdên binecî hêdî-
hêdî nasnamaya xwera xwedî
derdiketin. 

Tirs û bandora li ser wan ji holê
dihate rakirin. Di radîyoya dewletê ya
Azerbaycanêda heftê du cara her
carê 15 deqîqe (sal 1993) ji bo
weşana zimanê kurdî destûr hate
dayînê. Pey van karên pîrozra, nava
kurdên Azerbaycanêda pêşerojêra
bawerî çê dibû. Lê ev pêşketinên ku
ji bo gelê kurd xûya bûnê şunda,
gellek hêzên nijatperest bi fikr û
ramanên qirêjva di çapamenîya mux-

alîfetêda bi nivîsarên qirêj êrîşî kurdan
dikirin. 

Rewşenbîrên kurdên herêmê
nikaribûn demêda bersîva van nijatper-

estan bidin. Rojnama  “Dengê Kurd” salê
3-4 hejmar dihate we şandin. Ev jî gellekî
kêm bû. Di warê çapemenîya kurdada
hejarîk, kêmasîk hebû. Nikaribûn bersî-

van demêda bide. 
Demeke wehada rewşenbîr û

welatparêzê kurd ê hêja Tahirê Silê-
man ji bo ku vê valabûnê ji holê rake
berpirsîyarîke bi şeref û dîrokî hilda
ser xwe. Ji 2003-yê sale meha şûbatê-
da dest bi weşanîna rojnama “Dîplo-
mat”ê kir. 

Ev rojname rojnameke serbixweye.
Sê zimanada ronahîyê divîne: kurdî,
azerî û rûsî. Weşanîna “Dîplomat”ê bû
raperînek dijî nijatperestên herêmê
yên ku hertim dijî gelê kurd helwest-
eke xirabda bûn. 

Hertim hêzên nijatperest hewl
didan ku  weşanîna ``Dîplomat``-ê
bidine rawestandin. Hertim “Dîplomat”
û xudanê “Dîplomat”ê  êrîşê nijatper-
esta dihat. Lê bi saya Tahirê Silêman
rojname hertim wedêda tê weşandin û
bi cesaret bersîva nijatperesta hêzên
nexêrxaz eşkere tê dayîn. Yek jî ev
tiştê rojnamê balkêşe ku, rewşenbîrê
kurd Tahirê Silêman ji destpêkê heya
îro tik tenê vê rojnamê dide weşandinê
û li Rûsya, li Kazaxstanê, li Azerbay-

canê tê belav kirinê. Û wusa jî bi rêya
întêrnêtêva li malpera www.diplomata-
kurdi.com tê weşandinê. Rojnama
“Dîplomat”ê bi awayekî professîonal ron-
ahî divîne û di hemû pêdivîyara bersîv
dide. Bi giştî daxwaz û xastekên gelê
kurd diweşîne digîhîne gellên kurd û
netewên din. Ev jî nexastîyên gelê kurd
gellekî nerehet dike. Bi saya cesa ret û
berxwe dana Tahirê Silêman, îro ev roj-
nama 10 sale ser pîyaye, hemû pirsgirêk
û dijwarî alt kirin, bi gavên pîrozva pêşda
dimeşe û ev hejmara 300 yê tê  we -
şandin. Rojnama “Dîplomat” bi bawerî
qavên hêz, qaîm davêje, qedera wê
destê kurdekî gelperwer û bi cesaret
daye. Cesaret jî wesîla altindarîyêye. Ez
ji vê katê pêk dînim, di rupelên vê hej-
marêda sala nû a 2013-a, xandevanên
vê rojnamêra, xudan û sernivîsarê
(rêdaktorê) “Dîplo mat”êra pêş ke tinên

nû, em rekî bi sîya -
net bi baristanî, bi dil
û can dixwazim û
divêjim, bila “Dîplo-
mat” her tim wiha
ser keftî be.

Bêwar Barî
Teyfûrî. 

4.01.2013.

BILA ROJNAMA“DÎPLOMAT” 
HER TIM  SERKEFTÎ  BE
H e j m a r a  3 0 0 - î  p î r o z b e
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«Äèïëîìàò» ãÿçåòèíèí 300-úö ñàéû-
íûí ÷ûõìàñû ìöíàñèáÿòèëÿ áàøäà ãÿçåòèí

áàø ðåäàêòîðó Òàùèð Ñöëåéìàí îëìàãëà,
áöòöí ðåäàêñèéà ùåéÿòèíè òÿáðèê åäèðÿì.
«Äèïëîìàò»ëà, äàùà äîüðóñó Òahir
Ñöëåéìàíëà èëê òàíûøëûüûì 2009-úu èëèí
fevralında Èðàã Êöðäöñòàíûíûn áàø íàçè-
ðèíèí ìöàâèíè, Úîâäÿò Íåúàðûí áàø÷ëûüû
èëÿ Àçÿðáàéúàíà ýÿëÿí íöìàéÿíäÿ
ùåéÿòèíèí, ÷àëûøäûüûì «Ùÿôòÿ è÷è» ãÿçå-
òèíÿ ãîíàã äÿâÿò åòìÿéèìäÿí áàøëàäû.
Î âàõòàäÿê èñÿ ùÿì «Äèïëîìàò», ùÿì
äÿ îíóí áàø ðåäàêòîðó Ò.Ñöëåéìàí
ùàããûíäà ÷îõ åøèòìèøäèì. Éåðëè ìÿòáó-
àòäà î, ÏÊÊ-éà èøëÿìÿêäÿ ñó÷ëàíûëûðäû,
ðÿùáÿðëèê åòäèéè ãÿçåò èñÿ ÏÊÊ-íûí
îðãàíû êèìè ãÿëÿìÿ âåðèëèðäè. Ò.Ñöëåé-

ìàíëà âÿ «Äèïëîìàò»ûí äåìÿê îëàð êè,
áöòöí ñàéëàðû èëÿ òàíûø îëäóãäàí ñîíðà
éàçûëàíëàðûí áþùòàí îëäóüó ãÿíàÿòèíÿ
ýÿëäèì. Áó áþùòàíëàðûí àðõàñûíäà èñÿ
ùàíñû ìÿãàìëàðûí äàéàíäûüûíû àíëàìàã
î ãÿäÿð äÿ ÷ÿòèí äåéèëäè. Áöòöí áóíëà-
ðûí ùàìûñû Ò.Ñöëåéìàíûí àçÿðáàéúàíëû-
ëàðëà êöðäëÿð àðàñûíäà òàðèõè ìöíàñèáÿò-
ëÿðèí áÿðïàñûíà, Àçÿðáàéúàí ùÿãèãÿòëÿ-
ðèíèí êöðäëÿð àðàñûíäà òÿáëèüèíÿ ÷àëûø-
ìàã úÿùäëÿðèíèí öñòöí äÿí õÿòò ÷ÿêìÿê
ìÿãñÿäè äàøûäûüû ýþç þíöíäÿäèð. Àçÿð-
áàéúàí äåìîêðàòèê, ñèâèë áèð äþâëÿòäèð.
Àçÿðáàéúàíäà ñþç àçàäëûüû, ôèêèð ïðöëà-
ðèçmè ìþâúóääóð. Áöòöí Àçÿðáàéúàí
âÿòÿíäàøëàðûíûí áó ïðèíñèïëÿðäÿí èñòèôà-
äÿñèíÿ òàì ùöãóãó ÷àòûð. Î úöìëÿäÿí
Ò.Ñöëåéìàíûí âÿ îíóí ðÿùáÿðëèê åòäèéè
«Äèïëîìàò» ãÿçåòèíèí. Îíó äà éàääàí
÷ûõàðìàã ëàçûì äåéèë êè, òàðèõÿí Àçÿð-
áàéúàíû þç âÿòÿíëÿðè ùåñàá åäÿí, áó
äþâëÿòèí ÿðàçè áöòþâëöéöíäÿ úàíëàðûí-
äàí êå÷èá øÿùèä îëàí éöçëÿðëÿ àçÿðè
òöðêö àðàñûíäà êöðäëÿð äÿ âàð. Ãà÷ãûí-
ëûã, êþ÷êöíëöê îíëàðûí äà òàëåéèíÿ éàçû-
ëûá. Îíëàðûí äà äÿðäè áèçèì äÿðäèìèç,
ñåâèíúè áèçèì ñåâèíúèìèçäèð. Àçÿðáàé -
úàíäà éàøàéàí áöòöí õàëãëàðûí íöìà-
éÿíäÿëÿðè êèìè êöðä xalqının äa êîíè-
ñòèòóñèîí ùöãóãëàðû äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí
ãîðóíóð. «Äèïëîìàò»û éåðëè êöðäëÿðèí
éåýàíÿ ãÿçåòè êèìè ãÿáóë åòìÿê ìÿíÿ
åëÿ ýÿëèð êè, äöçýöí äåéèë. Áó ãÿçåò
áöòöí Àçÿðáàéúàí âÿòÿíäàøëàðûíûí,
áöòöí àçÿðè òöðêëÿðèíèí ãÿçåòäèð. Áåé-

íÿëìèëÿë÷è äþâëÿò îëàí Àçÿðáàéúàíäà
êöðäö, òàëûøû, ëÿçýèíè, àâàðû, òàòû âÿ äèý-
ÿðëÿðèíè àçÿðè òöðêöíäÿí àéûðìàã ÷ÿòèí-
äèðñÿ, «Äèïëîìàò»û ñåïàðàò÷ûëàðûí, òåð-
ðîð÷óëàðûí ãÿçåòè îëäóüó ôèêðèíè ùàíñû
ÿñàñëàðëà ñþéëÿìÿê îëàð?
«Äèïëîìàò»äà êèìëÿðèíñÿ õîøóíà
ýÿëìÿéÿí éàçûëàð âÿ éàõóä äà ñóáéåê-
òèâ ôèêèðëÿð äÿðú îëóíóðñà áó î äåìÿê
äåéèë êè, ãÿçåò ùàíñûñà òåððîð òÿøêèëàòû-
íà èøëÿéèð. Äöçäöð, áó ãÿçåòäÿ äöíéà-
íûí òàíûäûüû òåððîð òÿøêèëàòëàðû ñûðàñûíäà
éåð àëàí ÏÊÊ-íûí ëèäåðè À.Þúàëûíûí
ôîòîëàðûíà, îíóíëà áàüëû õÿáÿðëÿðèíÿ
ðàñò ýÿëèíèð. Àììà áó îíà ùå÷ áèð ÿñàñ
âåðìèð êè, «Äèïëîìàò» ùÿäÿôÿ àëûíñûí.
Áó ãÿçåòè èòòèùàì åäÿíëÿðèí íÿøð åòäèê-
ëÿðè ìÿòáó îðãàíëàðûíäà äà àíàëîæè ïðî-
ñåñëÿðëÿ öçëÿøìÿê îëóð. Ìàðàãëûäûð êè,
áó ýöí «Äèïëîìàò»û èòòèùàìëàéàíëàðûí
áÿçèëÿðè áèð âàõòëàð ÏÊÊ-íûí òÿìñèë÷è-
ëÿðè èëÿ Àçÿðáàéúàíäà áèð ìàñà àðõà-
ñûíäà ÿéëÿøÿíëÿðäèðëÿð. Ùÿì áóðàäà,
ùÿì äÿ Òöðêèéÿäÿ. Áó äÿôÿ òÿðÿçèéÿ
õàëãûí ýþçö èëÿ éîõ, þç ýþçöìëÿ áàõ-
ìàã èñòÿéèðÿì. «Äèïëîìàò» êèìè õàë-
ãëàð àðàñûíäà ãàðäàøëûã ÿëàãÿëÿðèíèí
ìþùêÿìëÿíìÿñèíÿ ÷àëûøìàã, Àçÿð-
áàéúàí ùÿãèãÿòëÿðèíè, ôàúèÿëÿðèíè êöðä
xalqının âàñèòÿñèëÿ îíëàðûí íöôóç åòäèê-
ëÿðè äþâëÿòëÿðäÿ òàíûòìàã éàõøûäûð,
éîõñà, áó ãÿçåòè èòòèùàìëàéàíëàðûí ùÿð
ñàéûíäà äþâëÿò âÿ äþâëÿò÷èëèéÿ õèäìÿò
åäÿíëÿðÿ áþùòàí àòìàã, áåéíÿëõàëã
àëÿìäÿ Àçÿðáàéúàíû íöôóçäàí ñàëà

áèëÿúÿê ìàòåðèàëëàð âåðìÿê, äöøìÿíëÿ-
ðèìèçè ñåâèíäèðÿúÿê éàçûëàð äÿðú åòìÿê,
ÍÀÒÎ ñòàíäàðòëàðû ñÿâèééÿñèíäÿ ôîð-
ìàëàøàí îðäóìóç ùàããûíäà ùÿäéàíû
äàíûøìàã... Äöçäöð, ñþç âÿ ìÿòáóàò
àçàäëûüû âàð äåéèðèê. Áÿñ íәéÿ ýþðÿ
áóíäàí èñòèôàäÿ åäÿíëÿðèí áèð íå÷ÿñè
ùÿäÿôÿ àëûíûð, îíëàðà «òåððîð÷ó»,
«ÏÊÊ»÷û äàìüàñû âóðóëóð, äèýÿðëÿðèíÿ
èñÿ éîõ? 

«Îíëàðà áó ùàããû êèì âåðèá» ñóàëû-
íıí àðõàñûíäà ãàðàíëûã ìÿãàìëàð ÷îõ-
äóð. «Äèïëîìàò»ûí ùÿð ñàéûíäà Àçÿð-
áàéúàíûí ìþâãåéèíè äÿñòÿêëÿéÿí éàçû-
ëàðà ðàñò ýÿëèíèð, àüðû-àúûëàðûìûç òÿáëèü
îëóíóð, åðìÿíèëÿðèí, àçÿðè òöðêëÿðèíÿ
äöøìÿí êÿñèëÿíëÿð èôøà îëóíóðëàð. Áÿñ
áó ãÿçåòè èòòèùàìëàéàëàðäà ïðîñåñ íåúÿ-
äèð? Áóíäàí èñÿ äàíûøìàüà äÿéìÿç.
ßí àúûíàúàãëû ùàë îäóð êè, áó ãÿçåòè âÿ
Ò.Ñöëåéìàíû þç ìèëëÿòèíäÿí îëàí áÿçè
øÿõñëÿð äÿ èòòèùàìëàéûðëàð. Ãîðõóäàí-
ìû, ïàõûëëûãäàíìû, äöøìÿí÷èëèêäÿíìè...
áèëìèðÿì. Áèðúÿ îíó áèëèðÿì êè, áó
ãÿçåò äåéèëÿíëÿð êèìè éîõ, îëäóüó
êèìèäèð. Ìÿí «Äèïëîìàò»à áó éîëäà
óüóðëàð àðçóëàéûðàì. Èíàíûðàì êè,
«Äèïëîìàò» àäûíû ãîðóéóá ñàõëàéàúàã
âÿ äöíéàíûí ðÿíýëÿðèíÿ àëäàíìàéàúàã,
çÿíýèíëèêëÿðè ðÿää åäÿðÿê ñàüëàì
äöøöíúÿéÿ, ãàðäàøëûüà âÿ äîñòëóüà õèä-
ìÿòèíè äàâàì åòäèðÿúÿê. 

300-cö sayın ìöáàðÿê, «Äèïëîìàò»,
1000-ci äÿ ýþðöøÿíÿäÿê.

Úàâèä Øàùâåðäèéåâ

Üç yüzüncü sayın mübarək, beynəlmiləl 
“Diplomat”, minincidə görüşənədək

“Diplomat” qəzetinin 300-cü
sayının çapdan çıxacağı xəbərini
eşitdiyimdə, 1992-ci ildə Bakıda
“Dengê Kurd” qəzetinin birinci sayını
çıxardığımız gün gözlərimin qabağı-
na gəldi.  Qəzetin ilk nömrəsini əlim-
izə aldığımızda  bir-birimizi qucaq -
lamış, hədsiz sevinərək birbirimizi
təbrik etmişdik. Eyni həyacanı
“Diplomat” qəzetinin ilk sayında da
yaşamışdım. Lakin dövlət tərəfindən
bütün şəraitin yaradilmasına baxma-
yaraq, çox təəsüflər olsun ki, keçən
iyirmi ildə “Dənge Kürd”-ün cəmi  87
sayı işıq üzü görüb.

Ancaq bu ili “Diplomat”  qəzeti  on
iki yaşına qədəm qoymasına baxma-
yaraq artiq 300-cü sayı işıq üzü
gördü. “DİPLOMAT” qəzeti sanbal-
lılığı və rəngarəng zənginliyi
sayəsində özünə geniş oxucu kütləsi
qazandı.Biz öz tərəfimizdən, başda
hörmətli vətənpərvər təsisçi və baş
redaktor Tahir Süleyman olmaqla,
qəzetə hər zaman öz övladi kimi
yanaşan, qeyrətli şeirləri ilə
düşmənə kəskin cavablar verən,
qəzetin azərbaycan şöbəsinin redak-
toru, şair Nəriman Əyyub və qəzetin
yaradıcı kollektivi, ağır sınaqlara
mətanətlə sinə gerib bu qəzeti Azər-
baycan mətbuat baxçasının
özünəməxsuz ətirli və təravətli bir
gülü olaraq qorumağı bacardılar.  Və
işbilməzlərə isbat etdilər ki, yoxdan
müvəfəqiyyətlər əldə edənlər var. İşi

bacaranlara həvalə etmək lazımdır.
“DİPLOMAT” qəzetinin səhifələrində
heç bir jurnalistin danışmağa cürət
etmədiyi, tarixdən xalqımiza qaranlıq
qalan dəyərli yazılara rast gəlmək
olur. Belə yazıları yalnz “DİPLO-
MAT”-ın  səhifə lərində oxumaq olar.
Mətbuatın ictimai həyatda müstəsna
rol oynadığı bilinməkdədir. 1609-cu
ildə Strasburqda Almanca çıxan
həftəlik qəzetlə (Avisa, Delation oder
Zeitung) əsası qoyulan dövrü mətbu-
at, bu gün həyatımızın bir parçası
halına gəlmişdir.  

Metbuat, başqa xalqlarda olduğu
kimi, Kürd xalqının da tarixində, tale-
hində və azadlıq mübari zəsində
böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. 22
Aprel 1898-ci ildə Misirin Qahirə
şəhərində Miqdad Mihdəd Bədirxan
tərəfindən ilk nömrəsi çap edilən
“Kürdüstan” qəzetindən sonra Kürd
mətbuatı şərəfli bir yol qət etmiştir.
Bu gün Kürdüstanda və xarici
dövlətlərdə Kürd dilində yüzlərcə
qəzet və jurnal, minlərcə İnternet-
qəzet nəşr edilməkdədir. Yüzdən çox
Kürd radio və televiziyası mövcud-
dur. Bir çox mötəbər dünya kütləvi
informasya vasitələri – “Ameri kanın
səsi” (ABŞ), “Rusyanın səsi” (Rusya
Federasiyası), TRT (Türkiye radyo
televizyon üst kurulu), “Le Monde
diplomatique” və s. Kürdce bölümlər
açmışdır və bu tendensiya dünyada
günbəgün artmaqdadır. Hələ

müstəqil dövləti olmayan bir xalqın
əldə etdiyi bu möhtəşəm nailiyyətlər,
onun azadlıq ruhunun nələrə qadir
olduğunu nümaiş etdirməkdədir. Bu
gün onlarca müstəqil dövlət tək bir
peyk televiziyasına sahib deyildir.
Halhazırda Kürd xalqı 25-ə yaxın
peyk televiziyası açmışdır. Bu ilin
axırına qədər belə televiziyaların
sayının 30-a çatması gözlənil -
məkdədir. Ən mötəbər beynəlxalq
sosyoloji araşdırma quruluşlarından
birinin tədqiqatına görə, 2009-cu ildə
Kürd dili, dünyanın mətbuatda ən
çox istifadə edilən 25 dilindən biri
olmuşdur. Rus dili xaric, köhnə
Sovetlər İttifaqında yer almış 15
respublikanın dövlət dillərinin hamısı
araşdırma siyahısında Kürd dilinin
gerisində qalmışdır. Şüphəsiz ki, bu
nəticənin ortaya çıxmasında Kürd
jurnalistlərinin müstəsna rolu olmuş-
tur.  “Diplomat” qəzeti, geniş Kürd
mətbuat ailəsinin sabitqədem bir
nümayəndesi olaraq çox böyük bir
misyona sahibdir. Kürd mədəniy -
yətini, Kürd dünyasındaki hadisələri,
qardaş Azərbaycan xalqına çatdır-
maq, eyni zamanda Azərbaycandaki
hadisələrdən Kürdləri xəbərdar
etmək kimi əhəmiyyətli bir rol oyna-
maqdadır. Bu qəzetdə işləyən jurnal-
istlər, böyük Azərbaycan və Kürdüs-
tan eşqiylə həqiqətləri yazmaqdan
çəkinməmiş, demokratik dəyərlərin
içtimai həyatda hakim hala gəlməsi

üçün sonsuz qeyrət və iradə göstər-
mişdir.  

“Diplomat”ın bu gündən sonra da

Kürd mədəniyyətinin yayılması və
Azərbaycandaki demok ratik qurucu-
luğun daha da inkişaf etməsi üçün
ciddi fəaliyət göstə rə cəyinə
inanıram. 

Xalqlarımızın sevinci,tarixi mək-
təbi, “DİPLOMAT” 300-cü sayın
mübarək, o gün olsun 1000-ci sayını
müstəqil Kürdüstanda qeyd edəsən.

Həjar Əsgərov, 
“Le Monde diplomatique” (Kürd-

cə) qəzetinin MDB təmcilçisi, Kür -
düstan Yazıçılar İttifaqının üzvü. 

XALQIMIZIN SEVİNCİ,TARİXİ  MƏKTƏBİ  ”DİPLOMAT” -IMIZIN 300-CÜ SAYI MÜBARƏK
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Doğu Kürdistan'ın Kirmanşan eyale-
tine bağlı Rewanser ilinin 25 km yakının-
daki Qori Qela adlı mağara, 12 km uzun-
luğuyla Asya kıtasının en büyük su
mağarası. Doğu Kürdistan’daki tarihi ve
doğal güzelliği ile ünlü mağaralarından
biri de Qori Qela mağarası. Kirmanşan
eyaletine bağlı Rewanser ilinin 25 km
yakınındaki mağara, 12 km uzunluğunda

ve Asya kıtasının en büyük su mağarası
olma unvanına sahip. Mağaranın içinde
ayrıca çok faklı genişliklerde koridor ve
odalar buluyor. Tüm odalarda bulunan su
göletleri ve kil taşlar, muazzam birer figür
oluşturuyor.  Fransız uzmanlar 1979
yılında mağaranın 550 metre kadar
içinde incelemeler yapmış, ardından
İranlı uzmanlar 1982 yılında 3 km derin-

liklerde çeşitli tarihlere ait bulgulara rast-
lamışlardır. Qori Qela mağarasında 50
bin yıl öncesine ait avcılık aletleri, Sasani
dönemine ait kemik ve madeni mad-
delerin yanı sıra tarihin farklı dönemler-
ine ait bulgular keşfedilmiştir.  Nem oranı
7 ile 12 derece olan mağarada bölgede
türüne rastlanmayan ”fare kulaklı
yarasalar” yaşamaktadır. (BasNûçe)) 

Türkiye’de Kürt illerinde Dünya
Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen
etkinliklerde, daha çok IŞİD’in Ezidi Kürt
kadınlara yönelik tutumuna dikkat çekildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla
Türkiye’de ve dünya genelinde duyarlılık
etkinlikleri devam ediyor.

Kürt illerinde de 1 Mart’tan bu yana
gezi, ziyaret, sokakta kadınlara çiçek
sunumu, miting, panel, kermes, tiyatro ve
sinema gösterimi şeklinde süren etkinlik-
ler, 8 Mart günü yapılacak final etkinlik-
lerle son bulacak. Kadına yönelik taciz,
tecavüz ve katliamların dorukta olduğu
bu yılki kadınlar günü kutlamalarına,
IŞİD’in Ezidi Kürt kadınlara yönelik vahşi
tutumu damgasını vurdu. Kadın örgütleri
tarafından yapılan basın açıklamalarında
Türkiye ve Kürt illerindeki şiddet olay-
larının yanı sıra en çok IŞİD’in kurduğu
kadın pazarları, cariye uygulaması,
tecavüz ve katliamlar dile getirildi.

Bu arada kadın hakları aktivistleri de
IŞİD’in eylemlerine işaret ederken, kadı-

na yönelik şiddet konusunda yetkililerin
üzerine düşen görevi yerine getirme -
diğine inanıyor.   Rûdaw’a konuşan kadın
hakları aktivisti Zozan Özgökçe, bu yıl 8
Mart’ı, kadına yönelik şiddetin duruğa
çıktığı bir ortamda karşıladıklarını söyle-
di. Şiddetin bu dönemde iyice açığa çık-

tığını belirten Özgökçe, şunları söyledi:
“Bu sene 8 Mart'a daha bir korkuyla,

daha bir endişeli giriyoruz. Erkek şiddeti-
ni yaşamımızda çok net gördüğümüz bir
dönemden geçiyoruz. Açtığımız her
gazete sayfasından, tv kanalından,
dergiden dünyamıza şiddet yayılıyor,
baskı yayılıyor. Sokaklara taştı, evlerden
çığlıklar yükseliyor.”

Hükümetin var olan şiddetin açığa
çıkması yerine kamuoyu tarafından bilin-
memesi için bir çaba içinde olduğunu
ifade eden Özgökçe, şöyle devam etti:

“Erkek şiddetini toplumun görmemesi
için üç maymunu oynuyorlar. Kadınların
katillerini, tecavüzcüleri, tacizcileri yargı
salıveriyor veya cezalarına indirim uygu-
lanıyor. Yani bir nevi teşvik ediyor.
Hükümet hala ciddi bir adım atmış değil.
Komisyon kurarak adım attığını sanıyor.”

Sosyal yaşamdaki düzensizliklerin ve
siyasi şiddet olaylarının da kadın
üzerinde psikolojik bir şiddet oluştur-
duğunu ifade eden Özgökçe, şunları kay-
detti: “IŞİD'in katliamları hepimizin
yüreğini dağladı. Tüm bu olup bitenler
üzerinden devletin Kürdistan coğrafyası
üzerindeki çocuk katliamları, sürekli
gözaltın alınan cezaevlerine atılan
Kürtler, çocuk cezaevlerindeki çocukların
hali, hasta tutsakların durumu derken bir
Kürt kadını olarak öfkem daha çok
kabarıyor. Bu coğrafyadaki asimilasyon-
ist politikalar, dört parça Kürdistan'da
cereyan eden felaketler İran rejiminin
Kürt gençlerini asması, Bu süreçte
yüzlerce peşmerge ve gerilla hayatını
yitirdi. Tüm bunlar da anneleri, teyzeleri,
bacıları, bir bütün olarak kadınları erkek-
lerden daha çok etkileyen unsurlar. Bu
türlü bir şiddet de kadın üzerinde psikolo-
jik şiddete dönüşüyor.”

İngiliz Independent gazetesinin
muhabiri Patrick Cockburn, Tikrit'i Irak
Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinden geri
almak için yürütülen operasyona Kürt-
lerin nasıl baktığını Kerkük Valisi
Necmettin Kerim'le konuştu: Irak'ın petrol
zengini kenti Kerkük'ün yaklaşık 100 kilo-
metre uzağında, Tikrit'te ordu birlikleri ve
Şii milisler Irak Şam İslam Devleti'ne
(IŞİD) karşı kapsamlı bir harekata devam
ediyor. Bağdat'tan ne Kerkük'e sığınanlar
konusunda ne de yeniden yapılanma
konusunda herhangi bir destek gelmiy-
or." Necmettin Kerim, Kerkük Valisi

Bu harekat Bağdat'ın ilk kez IŞİD'e
karşı ciddi bir atağa geçtiği şeklinde
olumlu bir sinyal olarak görülebilir. Ancak
Kerkük Valisi Necmettin Kerim uzun
vadeli sonuçlar konusunda iyimser değil.

"Bu bölgeleri kurtardıktan sonra ne
yapacaksınız? Evlerini terk edip kaçan

insanlar geri dönebilecek mi?" diyen
Kerim, Kerkük olarak büyük bir baskı
altında olduklarını söylüyor.

TİKRİT'TE IŞİD'E KARŞI SAVAŞTA
İRAN'IN ETKİSİ

Her ne kadar Kürdistan Bölgesel
Yönetimi Irak'ın geri kalanına kıyasla
görece daha güvenli olsa da Kerkük Val-
isi Necmettin Kerim düşünceli. Sadece
son bir yıl içerisinde evlerini terk eden
350 bine yakın Sünni Iraklı Kerkük'e
sığınmış. Şehrin gelir kaynağı olan
petrolü ise atacak pazar bulmak çok zor
hale gelmiş. Kerkük petrol sahalarından
günlük çıkarılan 150 bin varil petrol eski-
den Beici rafinerisine satılıyordu. Ancak
artık bu rafineri IŞİD kontrolü altnda.

IRAK ORDUSU IŞİD'İ IRAK'TAN
SÜREBİLECEK Mİ?

Vali Kerim, "Bağdat'tan ne Kerkük'e
sığınanlar konusunda ne de yeniden

yapılanma konusunda herhangi bir
finansal destek gelmiyor" diyor.

"Kerkük'ün benzini bitiyor diyebilir
miyiz?" sorusuna verdiği yanıt ise "Evet,

hatta lastiği de patlamış vaziyette" diy-
erek yanıt veriyor.

Irak'ta mezhep gerilimleri
Vali Kerim, Sünnilerin Şii kontrolünde-

ki bir hükümeti benimseyip benimse-
meyeceği konusunun da belirsiz
olduğunu ifade ediyor. Irak ordusunun
Tikrit harekatı için Şii milislerle işbirliği
dışında fazla bir seçeneği olmadığını
belirten Kerim'e göre milisler ordundan

daha iyi silahlanmış durumda ve asker-
leri de daha tecrübeli.

TİKRİK HAREKATININ ÖNEMİ
NEDİR?

Kerkük Valisi'ne göre, Irak'ın sağlıklı
bir geleceğe sahip olabilmesi için ise üç
özerk bölgeden oluşan bir yapı kurulması
gerekiyor. Sünni ve Şiilerin, Kürtlerin hal-
ihazırda elde ettiğine benzer özerk alan-
lara sahip olması gerektiğini söyleyen
Kerim, "Irak'taki hiçbir güç diğerlerini
silah zoruyla hakimiyeti altına alabilecek
durumda değil" diyor. Mezhepçi poli-
tikaları nedeniyle IŞİD'in Irak'ta güçlen-
mesinin önünü açtığı iddia edilen eski
Başbakan Nuri El Maliki'nin iktidardan
uzaklaştırılması içinse Kerkük Valisi
Kerim fazla bir şeyin değişmediğini
söylüyor: "Değişim sadece yüzeysel.
[Başbakan Haydar El] Abadi'ye daha
fazla uluslararası destek olabilir. Ancak
Şii-Sünni meselelerinde ya da Bağdat-
Kürt ilişkilerinde fazla bir şey değişmedi."

Hüda-Par Genel Başkan
Yardımcısı Yılmaz, “Kürt
halkının geleceğini ve
kaderini bir örgüt ile bir isti-
hbarat teşkilatı belirleye-
mez. Bu çok daha büyük
bir meseledir” dedi. Hüda-
Par Genel Başkan Yardım-
cısı Yılmaz, “Kürt halkının
geleceğini ve kaderini bir
örgüt ile bir istihbarat teşki-
latı belirle yemez. Bu çok
daha büyük bir meseledir”
dedi. Diyar bakır’da “Kürt
Meselesi’ne İslami Çözüm
Çalıştayı” düzenlendi. Mus-
tazaflar Cemiyeti, Anadolu
Platformu, Peygamberler
Sevdalıları Platformu,
Memur-Sen ve Hür-Der’in
birlikte organize ettiği çalış-
taya, çeşitli illerden 600
delege katıldı. 

Tertip komitesi adına
açılış konuşmasını yapan
Ersin Eryılmaz, Ocak
2012’de başlatılan çözüm
süreci, ülke için bir umut ve

bir fırsat olarak ortaya çık-
tığını söyledi. Bu fırsatın

heba edilmemesi gerektiğini
dile getiren Eryılmaz, Kürt
halkının gasp edilmiş hak-
larının iadesi ve halkların
barış içerisinde birlikte
yaşayabilmesi için, sürecin
yanlışlarının tespiti ve eksik-
liklerinin giderilmesi yoluyla
sürdürülmesi gerektiğini kay-
detti.  Hür - Dava Partisi
(Hüda-Par) Genel Başkan
Yardımcısı Hüseyin Yılmaz
ise, “Bugüne kadar barış
adına savaşın, çözüm adına

çözümsüzlüğün dayatıldığı
kan, gözyaşı ve ağıtların

eksik olmadığı Kürdistan
coğrafyasında kalıcı
barışın ve kardeşçe bir
arada yaşamanın zamanı
gelmiştir" dedi. Yılmaz,
Kürt meselesini Müslü-
manlar’ın İslam’a göre
çözmesi gerektiğini ve
ümmeti ilgilendiren bir
mesele olduğunu ilerü
sürdü. Sorunun örgütlerin
ideolojik çıkarları ile

devletlerin milli çıkarlarına
kurban edilmeyecek kadar
önemli bir mesele olduğunu
kaydeden Yılmaz, şöyle
devam etti:

"Bir istihbarat teşkilatı ile
bir örgütün kapalı kapılar
ardından pazarlık yapılma -
sıyla Kürt meselesi çözül -
mez. Kürt halkının geleceği
ve kaderini bir örgüt ile bir
istihbarat teşkilatı belir leye -
mez. Bu çok daha büyük bir
meseledir." (Kaynak: CİHAN)

Anayasa Mahkemesi DSP, BBP
ve Saadet Partisi'nin genel seçime
girecek siyasi partilere getirilen
yüzde 10 barajın kaldırılması için
yaptığı başvuruyu reddetti. Anayasa
Mahkemesi DSP, BBP ve Saadet
Partisi'nin genel
seçime girecek
siyasi partilere
getirilen yüzde 10
barajın kaldırılması
için yaptığı başvu-
ruyu reddetti.

Anayasa Mah -
kemesi'nin Resmi Gazete'de yer
alan kararında, genel seçimlerde
partilere milletvekili çıkarabilmeleri
için ülke genelinde yüzde 10'luk
barajı geçme zorunluluğu getiren
düzenlemenin kaldırılması için
yapılan başvurunun "konu bakımın-
dan yetkisizlik" nedeniyle red-
dedildiği bildirildi.

Kararda, başvurunun bir yasama
işleminin doğrudan ve soyut olarak
anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla
Anayasa Mahkemesi'ne başvuru
yapılamayacağı hükmünü getiren

6216 sayılı kanunun "Bireysel
başvuru" kenar başlıklı 45. mad-
desinin 3. fıkrası uyarınca red-
dedildiği kaydedildi.

Söz konusu fıkrada "Yasama
işlemleriyle ilgili düzenleyici, idari

işlemler aley-
hine doğrudan
bireysel işlem
yapılamayacağı
gibi Anayasa
M a h k e m e s i
kararları ile
a n a y a s a n ı n

yargı denetimi dışında bıraktığı
işlemler de bireysel başvurunun
konusu olamaz" ifadesi yer alıyor.

Kararda, "Bireysel başvuru
yoluyla doğrudan yasama işlemine
değil ancak yasama işleminin uygu-
lanması mahiyetindeki işlem, ihmal
ve eylemlere karşı başvuru yapıla-
bileceği" ifadesi yer aldı.

Anayasa Mahkemesi Genel
Kurul üyeleri Osman Alifeyyaz Pak-
süt ile Erdal Tercan, ret kararına
katılmadıklarını belirterek, karşı
görüş bildiriminde bulundu.

Asya kıtasının en büyük su mağarası Doğu Kürdistan’da

Kadınlar Günü’nde IŞİD vurgusu

Tikrit harekatına Kürtler nasıl bakıyor?

Hüda-Par: Kürtlerin kaderini MİT ile PKK belirleyemez! Anayasa Mahkemesi, yüzde 10 
barajın kaldırılması talebini reddetti
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1 марта 1979 года перестало
биться сердце выдающегося
деяткля курдского освободитель-
ного движения  Моллы Мустафы
Барзани.

Барзани родился 14 марта 1903
года в поселке Барзан, в семье
лидера одноимённого племени,
шейха Мухаммеда. Отец вскоре
после рождения сына умер, и
Мустафу воспитывали его братья,
шейх Абдель-Салям, а после аре-
ста последнего турками (1914) и
казни — шейх Ахмед Барзани. Сам
Барзани рассказывал, что его пер-
вым детским воспоминанием
является арест его семьи турками
(после очередного восстания) и
заключение его с матерью в тюрь-
му. "Я открыл глаза, чтобы увидеть
себя пленником," — говорил он.

Барзани получил традиционное
религиозное образование в медре-
се в Барзане и Сулеймании, где
считался лучшим учеником; за
познания в богословии он стал
известен под уважительным про-
звищем "Молла Мустафа". Он
находился под большим влиянием
личности своего старшего брата
шейха Ахмеда, который, по его
признанию, заменил ему
отца[источник не указан 352 дня].

В боевых действиях Барзани
принимал участие, начиная с 1919
года, то есть с 16-летнего возраста,
когда он был послан братом во главе

отряда против англичан для под-
держки Махмуда Барзанджи. Вско-
ре он участвовал в экспедиции,
имевшей целью спасение несколь-
ких армянских семейств от турец-
кой резни. Во время барзанского
восстания 1931—1932 годов. Барза-
ни впервые отличился как полково-
дец, разгромив в долине Важи
иракскую колонну (два батальона,
усиленных тремя кавалерийскими и
полицейскими ротами и артилле-
рийской батареей). После подавле-
ния восстания он эмигрировал в
Турцию, затем сдался на амнистию,
но, вопреки обещаниям, был сослан
вместе с шейхом Ахмедом и всей
семьёй на юг Ирака, затем в Сулей-
манию. При этом была предпринята
первая попытка убить его (губерна-
тор Мосула пытался отравить его с
помощью кофе).

Мустафа Барзани
Барзани - генерал Мехабадской

республики.[править] Восстание
1943—1945 гг. и Мехабадская рес-
публикаВ 1943 году Барзани с
помощью националистической

организации "Хива" ("Надежда")
бежал из Сулеймании в Иран,
собрал там отряд, вторгся в Барзан
и поднял новое восстание, разору-
жив все полицейские посты в обла-
сти. Под давлением англичан ирак-
ское правительство заключило с
ним перемирие, пообещав автоно-
мию для Барзана. В августе 1945
года боевые действия были воз-
обновлены при помощи англий-
ских танков и авиации, и Барзани,
после первых успехов, был вынуж-
ден покинуть Барзан. Вместе со
всем племенем (10 тыс. человек, из
них 2 тыс. вооружённых мужчин)
Барзани ушёл в советскую зону
оккупации в Иране, где вскоре
была провозглашена Мехабадская
Республика; Барзани был назначен
главнокомандующим её силами и
получил звание генерала. 16 авгу-
ста 1946 года Барзани был заочно
избран председателем новообразо-
ванной Демократической Партии
Курдис тана.

[править] Поход в СССРПосле
падения Мехабадской республики
в декабре 1946 года Барзани и бар-
занцы оказались в сложном поло-
жении. В результате весной было
принято решение: племени возвра-
щаться в Ирак, тогда как сам Барза-
ни с добровольцами сделает
попытку прорваться в СССР.
Собрав отряд из 500 человек, Бар-
зани выступил из Барзана через

территорию Турции и Ирана и, раз-
бив при Маку иранские войска,
вышел к реке Аракс и 17—18 июня
1947 года в районе Нахичевани,
Азербайджана, вступил в СССР.

По воспоминаниям П.Судопла-
това "Прорвавшиеся через границу
боевые отряды Барзани насчитыва-
ли до двух тысяч бойцов, с ними
находилось столько же членов их
семей"[источник не указан 352
дня]. В СССР барзанцам некоторое
время давали военное обучение в
Азербайджане, но затем их сослали
в Узбекистан. 

П.Судоплатов вспоминал, что
"Советские власти сначала интер-
нировали курдов и поместили в
лагерь, а в 1947 году Абакумов
приказал мне провести переговоры
с Барзани и предложить ему и при-
бывшим с ним людям политиче-
ское убежище с последующим вре-
менным расселением в сельских
районах Узбекистана поблизости
от Ташкента. Советская сторона
согласилась, чтобы Барзани и часть
его офицеров прошли спецобуче-

ние в наших военных училищах и
академии. Я также заверил его, что
расселение в Средней Азии будет
временным, пока не созреют усло-
вия для их возвращения в Курди-
стан."

[править] Во главе Сентябрьско-
го восстанияПосле Иракской рево-
люции 14 июля 1958 года Барзани
вернулся в Ирак (6 октября), где
его встретили как общеиракского
национального героя. Ему тотчас
был выделен один из лучших особ-
няков Багдада. Первоначально
отношения Барзани и возглавляе-
мой им ДПК с лидером Ирака
Абдель-Керимом Касемом склады-
вались наилучшим образом. Но
отказ Касема предоставить автоно-
мию Курдистану и его поворот в
сторону арабского шовинизма
вызывает напряженность, привед-
шую к силовой попытке подавить
курдское движение (сентябрь 1961
года) Эта попытка, в свою очередь,
положила начало так называемому
"Сентябрьскому восстанию", охва-
тившему весь Курдистан.

Барзани, хотя и не был инициа-
тором восстания (считая его
несвоевременным и неподготов-
ленным), активно готовился к воз-
можному столкновению, закупал
(на предоставленные СССР сред-
ства) оружие и т. д. Восстание
застало его в Барзане, где он жил с
начала года (после фактического

разрыва с Касемом и отъезда из
Багдада). Выступив из Барзана с
640 бойцами — в основном стары-
ми соратниками по походу в СССР
— он быстро увеличил свою
армию, одержал ряд побед над пра-
вительственными войсками и овла-
дел горной частью Курдистана,
создав фактически независимое
государство и затем сформировав
его правящие органы. Барзани опи-
рался прежде всего на племена и
племенную элиту, с которой был
тесно связан в бытовом и психоло-
гическом отношении. Это вызвало
напряжение между ним и лево-ори-
ентированными интеллектуалами
ДПК (во главе с первым секрета-
рем Ибрагимом Ахмедом), которые
считали его "отсталым феодалом"
и пытались оттеснить от руковод-
ства движением. Весной 1964 года
между Барзани и Политбюро про-
изошёл открытый конфликт, закон-
чившийся полной победой Барзани
и бегством Политбюро и его сто-
ронников в Иран. 

Продолженние следует

День памяти 
Моллы Мустафы Барзани
14 марта 1903 - 1 марта 1979 
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Курдская делегация высокого уровня во главе с премьер-
министром Нечирваном Барзани 2 марта прибыла в Рим. Сафин
Дизайи, пресс-секретарь Регионального правительства Курди-
стана (КРГ), заявил, что в ходе встреч делегатов с должностны-
ми лицами правительства Иралии, в том числе, с премьер-мини-
стром Маттео Рен ци, стороны договорились расширить итальян-
скую торговую миссию в Эрбиле до полноценного консульства, а

правительство Италии подтвердило свою приверженность под-
держке Эрбиля в его борьбе против "Исламского государства"
(ИГ). После встречи со своим итальянским коллегой, премьер-
министр Барзани встретился в Ватикане с Папой Римским Фран-
циском. На этой встрече речь шла о ситуации с более 1,4 мил-
лиона беженцев в Курдистане, многие из которых – христиане из
Мосула и остальной части Ирака. По окончании встречи Барзани
заявил СМИ, что Папа Франциск имеет глубокое понимание
ситуации в Ираке и объема нужд беженцев, оставшихся без
крова в результате войны, развязанной ИГ, добавив, что понти-
фик выразил поддержку Ватикана курдскому  правительству. "Он
сказал, что благодарен всему народу Курдистана за поддержку,
предоставленную христианам, езидам, арабам и всем бежен-
цам", сказал Барзани в интервью "Rudaw". В настоящее время в
Курдистане находятся 50 итальянских военных советников,
обучающих пешмерга новой тактике войны и обращению с про-
тивотанковым оружием итальянской армии. Итальянский премь-
ер Рензи был одним из первых европейских лидеров, посетив-
ших Эрбиль в августе прошлого года, вскоре после того, как Кур-
дистан вступил в бой с силами ИГ на своих границах.

Иракский министр финансов: 
"Деньги будут вскоре направлены
в Курдистан"

Иракский министр финансов
заявил, что, хотя проблемы
сохраняются, соглашение между
Эрбилем и Багдадом будет
соблюдаться. Иракский министр
финансов, курд Хошияр Зибари,
заявил в интервью "Рейтер", что
несмотря на проблемы с количе-
ством нефти, экспортируемой Курдистаном, и доходы от нее,
иракское и курдское правительства по-прежнему привержены
их соглашению, подписанному в декабре прошлого года.
"Между Эрбилем и Багдадом нет уверенности и доверия, но
переговоры находятся на подъеме", сказал Зибари. "Багдад уже
направил 250 000 000 000 иракских динаров в Курдистан, а дру-
гая сумма будет доставлена в ближайшее время, и состоятся
новые раунды переговоров между Эрбилем и Багдадом". Зиба-
ри считает, что переговоры будут трудными, но соглашение
будет выполнено. 2 декабря 2014 года Курдистан согласился
экспортировать 250 000 баррелей нефти в день через иракскую
государственную организацией по сбыту нефти, а Багдад
пообещал отправить Курдистану его бюджет.

Курдистан заручился 
поддержкой Италии и Ватикана

4 марта президент Ирака
Фуад Масум посетил Курди-
стан и совершил визит к пре-

зиденту Курдистана, Масуду
Барзани.

Они обсудили последние
политические события и
ситуацию в области безопас-
ности в Курдистане и Ираке,

подчеркнув роль сил пешмер-
га в борьбе с "Исламским госу-
дарством" (ИГ). Президент

Ирака признал жертвы, прине-
сенные пешмерга, и выразил
соболезнования семьям муче-
ников, которые защищают
достижения Курдистана своей
кровью. Оба президента

согласились в том, что Багдад
и Эрбиль должны продолжать
переговоры и стремиться сле-
довать соглашению, так как
это в интересах обеих сторон.
Кроме того, Барзани заверил
Масума, что Курдистан будет
продолжать поддерживать но -
вое иракское правительство и
политический процесс в
Ираке. Стороны обсудили
также условия жизни бежен-
цев и вынужденных пересе-
ленцев в Курдистане. Прези-
дент Ирака выразил благодар-
ность народу Курдистана и
КРГ за их усилия в обеспече-
нии беженцев жильем и пред-
метами первой необходимо-
сти, отметив, что иракское
федеральное правительство
должно предложить Курдиста-
ну помощь в этом вопросе.

Делегаты "Народно-демо-
кратической партии" посетят
Курдистан, чтобы передать
письмо лидера "Рабочей
партии Курдистана" (РПК)
Абдуллы Оджалана прези-
денту Курдистана Масуду
Барзани. В четверг курд-
ский депутат в Турции
Лейла Зана и депутат
"Народно-демократической
пар  тии" Сирри Сюрайя
Ондер посетили тюрьму на
турецком острове Имрали,
где находится в заключении
Оджалан. Как сообщается,
депутаты получили у него
письмо для Барзани. Предста-
витель HDP в Курдистане
Абид Айк сообщил в интервью
"BasNews", что на предстоя-
щей встрече с Барзани деле-
гаты будут говорить о Курд-

ском Национальном  Конгрес-
се и ситуации в регионе и при-

зыве Оджалана к его однопар-
тийцам сложить оружие.  "Раз-
оружение не является теку-
щим планом РПК и Оджалана.
Делегаты, которые побывали
на Имрали, договорились с
турецким правительством об
обеспечении соблюдения тре-
бований, которые были уста-

новлены Оджаланом. Тем не
менее, если требования будут
реализованы и Турция пред-
примет серьезные шаги на
пути к миру, то оружие будет

сложено и бойцы РПК
отступят с севера Кур-
дистана [курдский
регион Турции] в ирак-
ской Курдистан". По
словам представите-
ля, отступление пар-
тизан РПК в Курди-
стан и их пребывание
в регионе имеет важ-
ное значение для
Регионального прави-

тельства Курдистана (КРГ).
"Оджалан также предложил
Барзани посетить Амеди в
Турции для празднования
Науруза", добавил он. "Когда
депутаты посетят Барзани в
ближайшие дни, их будут
сопровождать члены комитета
празднования Науруза".

В четверг министр обороны
Турции Исмет Йылмаз в сопро-
вождении министра пешмерга
Мустафы Саид Кадира и других
курдских военных чиновников
нанесли визит в учебно-трени-
ровочный лагерь пешмерга в
Соране провинции Эрбиль.

В ходе визита турецкий
министр сказал, что Турция
была первой страной, которая

помогла Курдистану
после нападения
"Исламского госу-
дарства" (ИГ). Тре-
нировочная база
Сорана находится
всего в 25 км от базы
партизан "Ра бочей
партии Кур дистана"
(РПК) в Кандиле. 
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Президенты Ирака и Курдистана заявили о 
приверженности соглашению Эрбиля и Багдада

Оджалан направил письмо Барзани

Министр обороны Турции посетил 
тренировочную базу пешмерга в Соране


