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Prezident İlham Əliyev Gəncəçay çayı boyun-
ca yaradılan park-bulvar kompleksi ilə tanış olub.

Ölkəmizin bütün bölgələrində müasir
səviyyədə ictimai yerlər, bulvar, park və xiyaban-
lar yaradılması işləri sürətlə davam etdirilir. Bu
proses Gəncədə də geniş vüsət alıb. Bu sahədə

görülən işlər sakinlərin rahatlığı, onların asudə
vaxtlarının daha səmərəli təşkili məqsədi daşı-
maqla yanaşı, qədimliyini qoruyaraq müasirləşən
Gəncənin gözəlliyinə əlavə çalarlar qatır.
Gəncəçay çayı boyunca yeni yaradılan bulvar
kompleksində geniş abadlıq-quruculuq işləri
aparılıb, yaşıllıq zolaqları salınıb, oturacaqlar
qoyulub. Burada quraşdırılan fəvvarələr ərazinin
gözəlliyini daha da artırır. Görülən bu işlər sakin-
lərin və şəhərə gələn qonaqların rahatlığı üçün
müasir istirahət guşələrinin yaradılması
istiqamətində reallaşdırılan layihələrin bir hissə-
sidir. Yeni park, istirahət məkanı və guşələrin
yaradılması, əhaliyə xidmət göstərən müasir
infrastrukturun qurulması həm də Gəncənin daha
da gözəlləşməsi işinin davamlı xarakter almasın-
dan və ümumilikdə şəhərin sosial-iqtisadi
inkişafından xəbər verir.

Dövlət başçısına məlumat verildi ki, bulvar
kompleksinin uzunluğu 1,2 kilometrdir. İnşasına
2014-cü ildə başlanılan və ümumi sahəsi 34 hek-

tar olan bu kompleksdə istirahət üçün hərtərəfli
şərait yaradılıb, geniş işıqlandırma işləri görülüb,
15 fəvvarə və müxtəlif kompozisiyalı 10 heykəl
quraşdırılıb. Çayın məcrasının hər iki tərəfində
betondan ümumi uzunluğu 2,4 kilometr olan isti-
nad divarı tikilib. Bulvarda Bayraq Meydanı, “Əli

və Nino” kompleksi, Mətbuat evi, Kitab evi, Uşaq
Əyləncə və Ticarət Mərkəzi, altımərtəbəli və yed-
dimərtəbəli üç yaşayış binası, üç kafe, restoran
və kinoteatr, açıq havada attraksionlar və digər
sosial obyektlər inşa edilib. Burada 1,7 kilometr
uzunluğunda velosiped yolu və iki velosiped
dayanacağı inşa edilib, böyük monitor
quraşdırılıb.

Bulvarın yuxarı hissəsindən keçən Azərbay-
can Bayrağı küçəsi abadlaşdırılıb, 1,5 hektar
ərazidə avtomobillər üçün dayanacaq inşa edilib.
Bulvara yaxın ərazidə yerləşən üç yaşayış binası
əsaslı təmir olunub. Bundan əlavə, bulvar kom-
pleksində kanalizasiya, yağış suları ötürücüsü və
içməli su təchizatı sistemi əsaslı şəkildə yenidən
qurulub.

Belə bir istirahət mərkəzinin yaradılması
sosial layihə olmaqla yanaşı, həm də dünyanın
əksər ölkələrində hökm sürən iqtisadi böhran
zamanı Azərbaycanda həyata keçirilən sosial
siyasətin uğurla davam etməsindən xəbər verir.

Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respub-
likasının xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlunu
qəbul edib. Fevralın 17-də Ankarada törədilmiş ter-

ror aktı nəticəsində insanların həlak olması ilə bağlı
Mövlud Çavuşoğluna və türk xalqına başsağlığı
verən dövlətimizin başçısı bu terrorun Azərbaycanı
da sarsıtdığını vurğulayaraq hadisənin ölkəmizdə
qətiyyətlə pislənildiyini və qınanıldığını dedi. Prezi-
dent İlham Əliyev həmişə olduğu kimi, bu ağır gün-
lərdə də Azərbaycan xalqının türk xalqının yanında
olduğunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı dedi:
“Fevralın 17-də qardaşım, hörmətli Prezident
Rəcəb Tayyib Ərdoğan axşam saatlarında mənə
telefonla zəng etdi və bildirdi ki, bu hadisə ilə əlaqə-
dar Bakıya gələ bilməyəcək. Təbii ki, biz bunu
anlayırıq. Mən ona da Azərbaycan xalqının
başsağlığını ifadə etdim, şəhid olanlara Allahdan
rəhmət, yaxınlarına səbir və yaralı qardaşlarımıza
şəfa dilədim”.

Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti üçün
münasib olan bir vaxtda Yüksək Səviyyəli Strateji
Əməkdaşlıq Şurasının növbəti iclasının ölkəmizdə
keçiriləcəyi ilə bağlı razılaşdıqlarını da qeyd etdi.
Ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin daha
da genişləndirilməsində Yüksək Səviyyəli Strateji
Əməkdaşlıq Şurasının əhəmiyyətindən danışan
dövlətimizin başçısı bunu birliyimizin ifadəsi kimi

dəyərləndirdi. Şuranın iclasının gündəliyinin geniş
olduğunu və burada bir çox məsələlərin müzakirə
ediləcəyini deyən dövlətimizin başçısı iclasın yaxın

vaxtlarda keçiriləcəyinə əminliyini ifadə etdi.
Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri

Mövlud Çavuşoğlu fevralın 17-də Ankarada
törədilmiş terror aktı nəticəsində insanların həlak
olması ilə bağlı verdiyi başsağlığına, qardaş Azər-
baycan xalqının və şəxsən Prezident İlham
Əliyevin hər zaman olduğu kimi, bu ağır günlərdə
də Türkiyənin və türk xalqının yanında olmasına
görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildir-
di. Terrorun bütün formalarına qarşı mübarizənin
vacibliyini vurğulayan Mövlud Çavuşoğlu terrora
qarşı mübarizənin bundan sonra da davam
etdiriləcəyini qeyd etdi. O, Türkiyə-Azərbaycan
Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının
növbəti iclasının yaxın vaxtlarda gerçəkləşəcəy-
inə və dövlət başçılarının liderliyi ilə ölkələrimiz
arasında münasibətlərin daha da irəliyə aparıla-
cağına əminliyini ifadə etdi. Mövlud Çavuşoğlu
son zamanlar Azərbaycanda iqtisadi, o cümlədən
ölkə həyatının bütün sahələrinin inkişafı ilə bağlı
qəbul olunan qərarların ölkəsində rəğbətlə qarşı-
landığını dedi və qardaş Azərbaycanın gələcəyi
ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə
görülən bütün işlərdə uğurlar arzuladı.

Prezident İlham Əliyev Fransa
Senatının Yuxarı Reyn Departa-
mentindən olan senatoru, Fransa-

Qafqaz dostluq qrupunun üzvü, sabiq
nazir Jan-Mari Bokelin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı Fransa parla-
menti üzvlərinin ölkəmizə səfərlərinin
ənənəvi xarakter daşıdığını vurğula-
yaraq nümayəndə heyətinin hər dəfə
yeni tərkibdə Azərbaycana səfər
etmələrini müsbət hal kimi dəyər-
ləndirdi və səfərin Azərbaycanla
yaxından tanış olmaq üçün yaxşı
fürsət yaradacağını bildirdi. Fransa
parlamenti üzvlərinin Azərbaycana
mütəmadi səfərlərinin əhəmiyyətinə
toxunan Prezident İlham Əliyev bu cür
səfərlərin ölkələrimiz arasında
dostluğun daha da gücləndirilməsi
baxımından rolunu qeyd etdi. Dövlə-
timizin başçısı ölkələrimiz arasında
ikitərəfli münasibətlərin möhkəm-
ləndirilməsində siyasi və iqtisadi

əlaqələrlə yanaşı, parlamentlərarası
əməkdaşlığın da mühüm əhəmiyyət
daşıdığını dedi.

Jan-Mari Bokel Fransa parlamenti
üzvlərinin ölkəmizə ənənəvi səfər-
lərinin əhəmiyyətini qeyd etdi. O,
nümayəndə heyəti üzvlərinin Azər-
baycanın dostları olduğunu bildirdi.
Xocalı soyqırımının ildönümü
ərəfəsində ölkəmizə səfər etdiklərini
vurğulayan fransalı qonaq xalqımızın
üzləşdiyi bu ağır fəlakətlə bağlı
kədərini ifadə etdi. Görüşdə dövlət
başçıları arasında xüsusi münasi-
bətlərin olduğu qeyd edildi,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin hazırkı
vəziyyəti və həlli yollarından danışıldı,
münaqişənin sülh və danışıqlar yolu
ilə beynəlxalq hüquq çərçivəsində
nizama salınmasının vacibliyi vurğu-
landı, Azərbaycanın Avropa struk-
turları ilə əməkdaşlığı məsələləri
ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Prezident İlham Əliyev “Gəncə -
2016-cı il Avropa Gənclər paytaxtı”
parkında yaradılan şəraitlə tanış olub.

Gəncə artıq qitə əhəmiyyətli şəhər-
lərdən birinə çevrilib. Bu baxımdan
şəhərin “2016-cı il Avropa Gənclər pay-
taxtı” elan olunması təsadüfi deyil.
Bununla bağlı həyata keçirilən tədbirlər
sırasında “Gəncə - 2016-cı il Avropa

Gənclər paytaxtı” parkının inşası
mühüm yer tutur. Məlumat verildi ki,
parkın inşasına 2015-ci ildə başlanılıb.
Tikinti işləri ilin sonunda başa çatdırılıb.

Park şəhərin daxili imkanları hesabına
inşa olunub. Ümumi sahəsi 1,8 hektar
olan parkda geniş tikinti-quruculuq və
abadlıq işləri aparılıb, yaşıllıq zolaqları
salınıb. Parkın mərkəzində hündürlüyü
5 metr olan “Gəncliyin qanadları”
abidəsi ucaldılıb. Bu da parkın dizaynı-
na maraqlı elementlər əlavə edib, bu
istirahət guşəsini zövqlü formalarla

zənginləşdirib. Gəncənin 2016-cı ildə
“Avropanın Gənclər paytaxtı” olması ilə
bağlı burada xüsusi kompozisiya da
quraşdırılıb.

Prezident İlham Əliyev “Gəncəçay”
park-bulvar kompleksi ilə tanış olub

Prezident İlham Əliyev Fransa 
parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul edib

Prezident “Gəncə - 2016-cı il Avropa Gənclər
paytaxtı” parkında yaradılan şəraitlə tanış olub

Prezident İlham Əliyev Türkiyənin
xarici işlər nazirini qəbul edib



Samux Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı vətəndaşların növbəti 
fərdi qaydada qəbulunu keçirdi

Samux  Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab Alı
Qocayevin  başçılığı ilə vətəndaşların növbəti fərdi qaydada
qəbulu keçirilmişdir.

Qəbulda rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının məsul
işçiləri, hüquq mühafizə orqanları, aidiyyatı idarə, təşkilat, xid-
mət sahələrinin rəhbərləri, İnzibati Ərazi Dairələri üzrə
nümayəndələr və bələdiyyə sədrləri iştirak etmişlər.

Vətəndaşların qəbulu saat 10:00-da başlamış, qəbula
yazılmış 17 nəfər vətəndaşın müraciəti dinlənilmişdir. 4 nəfər
sosial yardımla bağlı, 3 nəfər işlə təmin olunması ilə bağlı, 1
nəfər məhkəmənin qərarına narazılığı ilə bağlı, 2 nəfər evinin
təmiri ilə bağlı, 1 nəfər tikinti ilə bağlı, 2 nəfər  təbii qazın ver-
ilməsi ilə bağlı, 2 nəfər  elektrik enerjisi ilə bağlı, 1 nəfər
sənədləşmə ilə bağlı və 1 nəfər isə işinin ixtisarı ilə  bağlı
müraciət etmişdirlər. Dinlənilmiş müraciətlərdən 8 müraciət
yerindəcə həll edildi, digər müraciətlər isə nəzarətə götürülmüş
və qaldırılan məsələlərin həlli ilə bağlı aidiyyatı qurumların rəh-
bərlərinə və məsul şəxslərə tapşırıqlar verilmişdir.
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Laçın Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı Akif
Səlimovun Bərdə şəhəri  ərazisində müvəqqəti
məskunlaşmış Laçın rayonundan olan məcburi
köçkünlərlə görüşü-səyyar qəbulu keçirilmişdir.
Bərdə şəhərində fəaliyyət göstərən Laçın Peşə
məktəbində keçirilən görüş-səyyar qəbulda 60
nəfər iştirak etmişdir.

Görüşdə dövlət başçısı tərəfindən məcburi
köçkünlərə daim yüksək diqqət və qayğı
göstərildiyini vurğulayan  Laçın Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Akif Səlimov  ölkə Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
ölkədə və rayonda aparılan geniş quruculuq və
abadlıq işlərindən, ayrı-ayrı sahələrdə əldə
edilmiş uğurlardan,  məcburi  köçkünlərin  prob-
lemlərinin həlli, mənzil-məişət şəraitlərinin
yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən söz
açmışdır.

Görüşdə çıxış edən məcburi köçkünlər
onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə, vətən-
daşlarla yerlərdə mütəmadi görüşlərin keçir-
ilməsi ilə bağlı ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə
öz minnətdarlıqlarını bildirmiş, ölkə rəhbərliyinin
apardığı siyasət nəticəsində işğal altında olan
torpaqlarımızın tezliklə işğaldan azad ediləcəy-
inə və tezliklə öz doğma torpaqlarımıza qayıda-
caqlarına qəti əminliklərini bildirmişlər.

Görüşdən sonra keçirilmiş səyyar qəbulda 9
nəfər məcburi köçkünün müraciəti dinlənilmiş,

həmin müraciətlərə baxılması üçün Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Akif Səlimov  tərəfindən
yerindəcə aidiyyəti üzrə müvafiq tapşırıqlar ver-
ilmiş, tapşırıqların icrası nəzarətə götürülmüşdür.

Səyyar qəbulda Rayon İcra Hakimiyyətinin

başçısı aparatının əməkdaşları, idarə, müəssisə
və təşkilat rəhbərləri, aidiyyəti kənd inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndələr,  iştirak etmişlər.

Görüş-səyyar qəbuldan sonra Laçın Rayonu
İcra Hakimiyyətinin başçısı Akif Səlimov ərazidə
fəaliyyət göstərən Laçın rayonunun İsrafil
Şahverdiyev adına Ağanus kənd tam orta mək-
təbinin və Laçın Peşə məktəbinin müəllim və
şagird kollektivi ilə görüşmüş, tədris prosesi ilə
maraqlanmış, onlara lazımi tapşırıq və
tövsiyələrini vermişdir.

Ulu öndərin siyasi kursunun layiqli davamçısı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin səhiyyə sahəsində müəyyən etdiyi
proqramlar tibb müəssisələrinin təmir və bərpasının,
onların ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmasının,
vətəndaşların pulsuz dərman vasitələri və preparat-
larla təminatını və müalicəsinin başlıca istiqamətləri-
ni təşkil edir. Azərbaycanda baş verən sürətli iqtisadi
inkişaf ölkə əhalisinin hərtərəfli tibbi müayinədən
keçməsini də təmin etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, fevralın 15-də
Daşkəsən Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının polik-
linikasında rayon sakinlərinin tibbi müayinəsi başlan-
mışdır.

Ölkəmizdə gedən abadlıq-quruculuq işlərinin
tərkib hissəsi olaraq əsaslı təmirdən çıxmış polik-
linikada səhər tezdən olmasına baxmayaraq, ray-
onun idarə və müəssisələrində, təhsil ocaqlarında

çalışanlar, pensiyaçılar axın-axın poliklinikaya
gəlirdilər. Rayon sakinlərinin mütəşəkkil surətdə tibbi
müayinələrə cəlb olunmaları işin yüksək səviyyədə
təşkilindən xəbər verirdi.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının
müavini Namiq Süleymanov bildirmişdir ki, Azərbay-

can Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
2016-cı il fevralın 15-dən may ayının 2-dək bütün
ölkə vətəndaşlarının tibbi müayinədən keçirilməsi
barədə tapşırıq vermişdir. Tapşırığın icrası ilə bağlı
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətində operativ təd-
birlər görülmüşdür. Belə ki, bir neçə gün bundan
əvvəl rayon İcra Hakimiyyətində rayonun idarə,
müəssisə, təşkilat və Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının
rəhbərliyinin, eləcə də  rayon fəallarının iştirakı ilə
müşavirə keçirmişdir. Müşavirədə Mərkəzi Rayon
Xəstəxanasının rəhbərliyinə müəssisədə tibbi
avadanlıqların işlək vəziyyətdə olması, tibbi heyətin
hazırlığı barədə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. 

Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini
Namiq Süleymanov daha sonra demişdir: “Daşkəsən
Mərkəzi Rayon Xəstəxanası müayinələrin aparıl-
masına tam hazırdır. Bu gündən etibarən poliklinika-
da müayinələrə start verilmişdir. Müayinələr əvvəl-
cədən müəyyənləşdirilmiş qrafik əsasında həyata
keçirilir. Tibbi müayinələrə kənd əhalisi də cəlb olu-
nacaqdır. Bu əhəmiyyətli tədbirin keçirilməsində
əsas məqsəd əhalinin sağlamlığının qorunmasına,
xəstəliklərin erkən aşkarlanmasına xidmət edir.
Əlbəttə, bütün bunlar ölkə başçısı cənab İlham
Əliyevin xalqımıza göstərdiyi diqqət və qayğının
bariz nümunəsidir. Bizim də qarşımızda duran əsas
vəzifə əhalini tibbi müayinə barədə məlumatlandır-
maq və ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq
əhalinin tibbi müayinədən keçirilməsini təmin
etməkdən ibarətdir”. Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının
baş həkimi Mirzəkərim Tağıyev isə rəhbərlik etdiyi
müəssisənin ən müasir avadanlıqlarla təchiz olun-
duğunu, eləcə də  vətəndaşların tibbi yoxlamalardan
keçmələri üçün poliklinikanın hazır vəziyyətə gətir-
ildiyini bildirmişdir. O həmçinin qeyd edilmişdir ki,
poliklinika  34 min rayon sakininə xidmət edir. Bun-
dan əlavə, rayon ərazisindəki tibb müəssisələrində
çalışan həkimlərdən ibarət səyyar briqadalar
yaradılmışdır. Bu briqadalar isə məktəblərdə, uşaq
bağçalarında müayinələr aparacaq, həmçinin polik-
linikaya gələ bilməyən yaşlı insanlara evlərində tibbi
xidmət göstərəcəklər.

Laçın Rayonu İcra Hakimiyyəti başçısı Akif Səlimovun məcburi 
köçkünlərlə növbəti görüşü-səyyar qəbulu Bərdə rayonunda keçirilmişdir

Sabunçu rayonunda əhalinin tibbi
dispanserizasiyasına başlanılıb

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cənab İlham Əliyevin
tapşırığına uyğun olaraq 2016-cı il fevral ayının 15-dən başla-
yaraq bütün respublikada olduğu kimi Sabunçu rayonunda da
əhalinin tibbi müayinədən keçirilməsi tədbirlərinə başlanılmışdır.

Bununla əlaqədar Sabunçu  Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının Sərəncamı ilə aidiyyəti qurumların
nümayəndələrindən ibarət müvafiq Komissiya yaradılmışdır.

13 fevral 2016-cı iltarixdə Sabunçu rayon İcra Hakimiyyətinin
inzibati binasında Komissiyanın üzvləri və rayonda fəaliyyət
göstərən Poliklinikaların baş həkimləri ilə bir gətoplantıkeçir-
ilmişdir. Toplantıda çıxış edən Sabunçu rayon İcra Hakimiyyəti
başçısının müavini Arzu Məmmədova bildirdi ki, rayonun əhalisi
239454 nəfər təşkil edir, onlardan 177675 nəfəri 18 yaşından
yuxarı olan əhalidir. A.Məmmədova dispanserizasiya ilə əlaqə-
dar səhiyyə müəssisələrinin rəhbərlərindən müəssisələrdə tibbi
avadanlıqların işlək vəziyyətdə olması, tibbi heyətin hazırlığı
barədə maraqlanmış və müvafiq qurumların da cəlb olunması ilə
rayonda, onun qəsəbə və yaşayış sahələrində tədbirlə bağlı
əhali arasında təşkilati-izahat işlərinin aparılmasını qeyd
etmişdir.

Kürdəxanı Sağlamlıq Mərkəzinin baş həkimi Esmiralda
Abdullayeva çıxış edərək bildirmişdir ki, həyata keçiriləcək təd-
birlər  kollektivlər və ərazilər nəzərə alınmaqla tərtib olunmuş
xususi qrafiklər üzrə aparılması nəzərdə tutulmuşdur.  Həmçinin
yaşayış sahələrində, idarə və təşkilatlarda müayinələrin keçir-
ilməsi üçün, evdə olan yataq xəstələrinin də müayinəsi məqsədi
ilə  səyyar həkim briqadaları  təşkil olunmuşdur.

Prezident cənab İlham Əliyevin ölkə vətəndaşlarının 
pulsuz tibbi müayinədən keçirilməsi barədə tapşırığının 
icrasına Daşkəsən rayonunda uğurla başlanılmışdır
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Hərdən biz ata-babalarımızın nəsi-
hətlərini unuduruq, özü də tez unuduruq.
Babam Kürd Musa, ömrünün sonuna-yəni
115 yaşına qədər Qərbi Azərbaycanın Ved-
ibasar əyalətində yaşamışdır. O, hər
zaman ermənilərin müxənnət olduq -
larından danışardı və bizə tövsiyəsi  də o
olardı ki, ermənilərə eti bar etməyin. Çünki,
onlar fürsət düşən kimi, öz pis əməllərini

həyata keçirəcəklər. 
Mən ona qədər erməni-müsəlman

davası görmüşəm. “İtlə yoldaş olanın
zopası əlində olmalıdır”, deyə bizə nəsihət
verərdi. Son günlərdə erməni soyqırımında
əhəmiyyətli rol aldığı iddia edilən kürdlər və
bu rol səbəbiylə kürdlər tərəfindən
ermənilərdən istənilən üzrlər danışılmaq-
dadır. Görəsən, Xocalı, Xanasor, Sorkuli
və bu kimi yüzlərlə şəhər və kəndlərdə
aparılan soyqırımınlar üçün erməni daş-
nakları nə vaxt üzr istəyərək soyqırım iddi-
alarından əl çəkəcəklər. 1915-ci ildə
yaşanan acı hadisələrlə üzləşmək nə
qədər lazımdırsa , kürdlərin də bütünlüklə
olaraq bu qırğında iştirak almadıqlarını
söyləmək və müdafiə etmək də bir o qədər
əhəmiyyət ifadə etməkdədir. Bu mövzu ilə
əlaqədar araşdırmaçı -yazar və dilçilik
mütəxəssisi Mamostə Əziz Cəvonun
keçdiyimiz aylarda rusca nəşr olunmuş
məqaləsindən bəzi məqamları dərc etməy-
imizi məqsədəuyğun hesab etdik. 

Doğruları görmək lazımdır ...    - Eziz
Cəvo

Modest Kolerovun "Yeni partlama
nöqtələri: Kurdistan, Qarabağ və Ru siya"
başlıqlı məqaləsi içində yaşadı ğımız
dövrdəki dünya siyasətinin bir sıra aktual
mövzularına öz prizmasından baxır.
Məqalənin yazarının təqdim etdiyi, eyni
müddət içərisində yaşanan bu problem-
lərin strateji və geosiyasi istiqamətlərinin
analizlərini özünəməxsus şəkildə təhlil
edir.

M. Kolerov deyir ki: " ... Ermənistanın
geosiyasi zəifliyi və kürdlərin dövlətin səh-
nəsinə çıxmaları , obyektiv olaraq bir dəfə
daha erməni siyasətində , zəmanət sistem-
ləri arasında - əsgəri olaraq Kollektiv Təh-
lükəsizlik Razılaşması Təşkilatında , siyasi
olaraq da ABŞ və NATO da - sağlam seçki
edə bilmə problemini deyil, amma Dağlıq
Qarabağın idarəsi məsələsində çox da
əhəmiyyətli olmayan bir problemi ( demo-

qrafik ağırlığına görə ) önə çıxarır  çünki,  "
tarix boyunca ermənilərlə kürdlər anlaş-
mamışlar və 1915 –ci ildə erəməniləri
osmanlılarla birlikdə kürdlər də soyqrıma
məruz qoyublar”.

İlk olaraq, yalnız kompleks bir problem
olan erməni - kürd əlaqələri və problemləri
haqqında deyil , eyni zamanda Osmanlı
İmperatorluğunda yaşamış digər millətlərin

əlaqələri və problemləri haqqında da belə
ayaqüstü  bir şey söyləmək gərəksizdir. Bu
mövzular xüsusi diqqət tələb edir. İkincisi
M. Kolerovun ən sonunda dövlətləşmə yol-
una girmiş Kürdlərin guya erməniləri
soyqrıma məruz qoymaları fikri tamami ilə
yanlış və absurddur. 

Başda deyilməsi lazım olan; yunan-
lıların , kürdlərin , assurilər və Osmanlı
İmperatorluğunda yaşayan türk olmayan
digər millətlərin soyqrımlarından olduğu
kimi erməni soyqrımının da bu dövlətin
siyasətinin bir nəticəsi olduğudur. Soyqırım
, bir dövlətin öz vətəndaşlarından bir seq-
mentə və ya başqa ölkədəki insanlara
qarşı tətbiq məhv siyasətidir. Soyqırım ter-
mini , nəticələri nə qədər trajik olursa-olsun
, dövlət statusunda olmayan millətlər və
dini icmalar arasında baş verən qarşıdur-
malar üçün istifadə edilə bilməz və onlar
üçün etibarlı ola bilməz . Və Osmanlı
İmperatorluğunda , kürdlər və ermənilər
arasındakı qarşıdurmaların nəticəsi də
tragik olmuşdur. Bunu inkar etmək
mümkün deyil. Amma soyqırım tamamilə
fərqli bir hadisədir . Məqsədi bir milləti və
ya dini bir birliyi tamamilə məhv etmək
istəyi olan bir dövlət siyasətidir. 

Xainlər və günahkarlar öz xalqlarından
deyildirlər! Kürdlər bu günə qədər davam
etdirilən soyqırım siyasətinə qurban
edilmişdir və xainlərin işlədikləri cinayət lər
səbəbiylə bütün xalqın cinayət məsuliyyət-
inə cəlb heç bir dayağının ola bilməyəcəyi
kimi ermənilərində bu iddialarının əsası və
dayağı yoxdur.

Bir də tarixi həqiqətlərə müraciət edək.
Ən başda, Vazgen Kazaryanın məşhur
erməni alimi Stepan Boqosyana yazdığı
məktuba baxaq. ( S. Boqosyan - alim,
Sovet Ermənistanı Radio- TV nəşrləri
komitəsi köhnə başçısı , Ermənistan Kom-
munist Partiyası köhnə I katibi - AM).

"- Hörmətli Stepan Bogosyan ! ...
Məqalədən ortaya çıxan budur ki , Xanasor

hərəkəti erməni millətinin yaddaşında
qorunduğu kimi reallaşmamış . Bununla nə
demək istəyirsiniz? "Ey ermənilər, əgər
indiyə qədər erməni fədailerinin ( Hayduk )
silahlarını qadın və uşaqlara doğrult-
madıqlarını və güllələmədiklərini  zənn
edirsinizsə  yanılırsız.  Güllələdim ! Həm
də necə güllələdimmi demək istəyirsiniz ?
Bunumu göstərmək istəyirsiniz? Xalqın
gözündə fədailərin əziz xatirəsini alçalt-
maqmı istəyirsiniz? "- Bu məktub"
ՀայԱրիներ "(" erməni aryanlar " , № 63 , 64
, Oktyabr , 2005) qəzetində və daha sonra"
ՀԱՅԱՐԻԱԿԱՆՉ "(" Zovarmari – Ermənilerin
səsi ") saytında nəşr olundu.

Vazgen Kazaryanın  söz açdığı Xana-
sor hərəkəti haqqında ermənilərin “narı-
land.com “saytından oxuyuruq: (Xatırladım
ki, bu hərakatı ermənilər müqəddəs
hərakat hesab edirlər  N. Ə.)

" Xanasor hərəkəti  25-27 İyul 1897 "
başlığı altında belə yazılıb: " Xanasor
hərəkətı erməni döyüşçülərindən ibarət
olmuşdur. Bu hərakatın məqsədi  Mazrik
Kürd Tayfaları İttifaqını məhv etmək idi.  Bu
hərakat Daşnak Partiyası tərəfindən
yaradılmışdır. Onların məqsədi bu tayfanın
döyüş gücünü məhv etmək və intiqam
almaq idi və onlar kürdlərdən intiqam
aldılar. (Nəyin intiqamını görəsən? N.Ə) 25
İyul 1897-ci ildə səhərə yaxın vaxtda 250
(başqa qaynaqlara görə, 150-300 arası)
döyüşçü lərlə bir basqınla Mazrik Kürd
Aşiretinə hücum etdilər və zəfər qazandılar
...  Basqın 27 İyulda sona çatdı ".

Bu məqalədə döyüşçülərin əsas olaraq
tayfanın kişilərini öldürdüklərini  qadın və
uşaqlara isə toxunmadıkları yazılır. Amma

silahlıların döyüş taktikalarını azca da olsa
bilən anlayır ki, ani bir hücumda , hələ
ortalıq aydınlanmadan səhərə yaxın,
insanın çoxu  yuxudaykən bu hücum edilib-
sə , kişilərin harada , yaşlı qadın və
uşaqların harada olduqlarını bilməyin
mümkün ola bilməyəcəyini anlar. Bu üç
günlük müharibənin sonunda Mazrik Kürd
Aşireti  bütünlüklə qətlə yetrilmiş, 40.000
qədər insan öldürülmüşdür (bax:
http://www.aztagdaily.com/archives/22143
40.000 insan öldü) . Məqalədə isə yalnız
25 inansın öldürüldüyü yazılıb. (başqa qay-
naqlara görə -20 ). Bu ortaya çıxan sayı
tərəflərin döyüşdə verdikləri itkin sayı deyil
. Ayrıca məqalədə izah edildiyinə görə iki

erməni keşiş də silahlı qruplarla birlikdə bu
hərəkətə qatılmışdır. Xanasora  edilən
hücumun  1915-ci il  hadisələrindən 18 il
əvvəl icra edildiyinə diqqət yetirək. 1915-ci
ilə gəlindiyində kürdlərin yeni bir Xanasor
qisası quruplaşdığının yetişdiyini də anla-
maq lazımdır. Ermənilərə qarşı nifrət
səbəbi olan, erməni fədailərinin hərə -
kətlərinin xatirələrindən gücünü almış bu
kürdlərin bir hissəsinin ermə nilərə qarşı
cəzalandırma əməliyyatlarında iştirak
etmiş ola biləcəkləri qəbul edilə bilər.
Xanasor hərəkətı erməni hərbiçilər tərə -
findən edilən tək qanlı hücum deyil
Ermənilərin  onlarla belə hücumları olmuş-
dur, lakin Osmanlı  hokuməti əhəmiyyət
verməmişdir.

Sərhat bölgəsində bir Yezidi Kürd də
zamanında mənə buna bənzər bir hadisə
söyləmişdir. 1915 –ci il hadisələrindən
sonra qaçqın olaraq 1918-ci ildə yaxın
qohumlarıyla birlikdə Ermənistandakı Kürd
kəndimiz  Pampada məskunlaşmışdır.
Onun dediyinə görə, kürd kəndi Sorkuli
(yüzlərlə evə sahib böyük bir kənd) eyni
şəkildə bir gecədə yox edilmiş əhalisi qətlə
yetirilmişdir.  Gecə vaxtı kəndə hücum
edən ermənilər kəndin bütün sakinlərini
qətlə yetirmişlər və kəndə od vurub yandır-
mışlar. 

O zaman qətlə yetirilmiş kürdlərin
fotoşəkillərini çəkəcək və ya hadisələri
detallarıyla yazacaq olan kəslər yox idi. Bu
siyasət bu gün də icra edilməkdə və yenə
kimsədən bir səs çıxmır. Kürd xalqı
etmədiyi şeylər üzündən günahkar göster-
ilmə siyasətinin , haqsızlığının və əxlaqsı-
zların əxlaqsızlığının qurbanı olmuşdur.

Kürdlər , Osmanlı Dövlət mexanizmində
silah vəzifəsi görmüş bu xainləri günahkar
elan etmiş olmalarına baxmayaraq,
ermənilər qanlı "Xanasor qətliamının"
ildönümünü  "zəfər günü " kimi, bir bayram
kimi qeyd edir və bu hücuma həsr edilən
mahnı və marşları oxuyurlar. Erməni siyasi
liderləri  bu qanlı və faciəli  hadisəni təri-
fləmə və ucaltma fikirlərindən bu günə
qədər əl çəkməyiblər..

Əzize Cəvo 
Jurnalist, Rusiya Jurnalistlər 

Birliyi və Beynəlxalq 
PEN Klubu üzvü

Türk dilindən tərcümə etdi: 
Tahir Süleyman

Xocalı soyqırımnın bünövrəsi erməni daşnaklar tərəfindən 1897-ci ildə Xanasorda 40000
kürd və türk xalqlarının qətli ilə başlayaraq, Qərbi Azərbaycanda, Qarabağda, Naxçıvanda,
Bakı və ətraf rayonlarda və sonda 26 fevral Xocalı soyqırımına qədər gəlib çatmışdır

Kürd yoxsa Erməni Soyqırımı; Fərziyyələr və Həqiqətlər
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Xoúalû mösibÿti.
Xoúalû dÿrdi. 
Xoúalû faúiÿsi... 

Xoúalû faúiÿñi íÿ Ùÿ ëÿïú ÿ äèð, nÿ
Zilan dÿrÿsidir, nÿ Aürûdûr, nÿ dÿ Der-
simdir. Xoúalû faúiÿsi XX ÿsrdÿ
tþrÿdilmiø ÿn dÿù øÿtli faúi ÿäir. Õîú à ëû
faúiÿsi daùa aüûr, daùa dþzölmÿz îë ìóø -
äóð. 26 fevral 1992-úi il tarixè yaøadûqúa
bu àüðû ùe÷ zaman bu xalqûn yaddaøûn-

dan silinmÿyÿúÿk. Bu qanlû faúiÿ
nÿtiúÿsindÿ 623 nÿfÿr ùÿlak olìóø, 8
ailÿ tamamilÿ yer özöndÿn silinìèø, 25
uøaq ùÿr iki valideyinini itirìèø, 230
uøaq èñÿ valideyinlÿrindÿn birini
itirìèødið.

487 nÿfÿr yaralanmûødûr. Onlardan
76 nÿfÿrè uøaqûð. 1275 nÿfÿr ÿsir
ýþtörölmöø, 250 nÿfÿr èñÿ itkin
döømöødör. 01.04.1992-úi il tarixinÿ
olan mÿlumata ýþrÿ Xoúalûya 5 milyarä
manat  mÿblÿüindÿ ziyan dÿymiødir. 

Bÿs kimdir ýönàùkar? ßslindÿ
Xoúalû faúiÿsi bir ne÷ÿ ay ÿvvÿldÿn î
dþvrkö sÿriøtÿsiz ùakimiyyÿt struk-
turlarûnûn èøáèë ìÿç ëèéè óú áà òûí äàí áà ø ëà -

ìûø äû. ×öíêè áà ø ëà ðû kreslo, pul, var-
dþvlÿt yûümaüa qarûømûø, Xoúalû yaddan
÷ûxmûødû. Ùe÷ kÿs ìöùà ñè ðÿ äÿ îëàí
Xoúalûnû, îëàú àã ôaúiÿëÿði baøa döømÿk,
Xoúalûlarûn dÿrdinÿ øÿrik ÷ûxmaq, baø
verÿ bilÿúÿk tÿùlökÿlÿrin qarøûsûnû
almaq istÿmirdi. 1991-úi ilin oktyabrûn-
dan blokadada olan Xoúalûnûn quru
ÿlaqÿsinin bÿrpasûna ÷alûømaq ÿvÿzinÿ,
Bakûda oturub ùakimiyyÿt  davasû ilÿ
mÿøüul idilÿr. Xoúalûya verilÿn elektrik
enerjisinin 1992-úi il yanvarûn 2-dÿn
kÿsildiyini, yanvarûn 28-dÿ isÿ sonunúu
vertalyotun ora ýetdiyini bilsÿlÿr dÿ, ùe÷
bir tÿdbir ýþrölmÿmiødi. 

Øÿ ùÿrdÿ qalanlar ÿsasÿn qoúalar,
uøaqlar, qûz-ýÿlinlÿr, yerli þzönö
mödafiÿ dÿstÿlÿri, Milli Ordunun áèð ãè -

ñèì dþyöø ÷ö lÿ rin -
dÿn ibarÿt ol muø -
dur. 

Fevralûn ikin úi
yarûsûndan baø la -
ya raq øÿ ùÿr aram-
sûz olaraq ermÿni

si laù lû dÿs tÿlÿri tÿrÿ findÿn, toplardan iri
÷aplû pulemyotlardan, minaatanlaräàí,
av to matlardan atÿøÿ tutulmaüa
baølamûødû. 

Bÿs éà øàí ìûø áó ôàú è ÿ ëÿ ðèí
ýönaùkarlarû kimlÿr idi? ßs lindÿ
ýönaùkarlarû kÿnarda axtarmaq
mÿnasûzdûr. ßsl ýönaùkar ermÿnilÿr
deyil, o dþvrki sÿlaùiyyÿtli dþvlÿt
nömayÿndÿlÿri idi. Vaxtûnda tÿdbir
ýþrölsÿ idi. Nÿ õîú à ëû ôàú è ÿ ñè éà øà íàð äû
íÿ dÿ diýÿr rayonlar iøüal olunardû.
Ùÿtta o dþvrki ùakimiyyÿt bu faúiÿni
xalqdan ýizlÿtmÿkdÿn belÿ ÷ÿkin-
mÿìèødilÿr. 

Nÿ yaxøû ki, Úinýiz Mustafayev,

onun kimi qeyrÿtli oüullar var èdû. Þz
ùÿyatlarûnû tÿùlökÿyÿ ataraq bu dÿù øÿtli
faúiÿni, ermÿnilÿrin ÿli ilÿ 366-úû
motoatûúû polk tÿrÿfindÿn tþrÿdilÿn bu
vÿùøiliklÿri bötön dönyaya ÷atdûran bu
øÿxslÿrÿ allaù rÿùmÿt etsin, qÿbèrlÿri
nurla dolsun ki, bu qanlû  tarixi ermÿni
vÿùøiliklÿrini olduüu kimi bötön bÿøÿr
þvladlarûna ÷atdûrmûølar.

O dþvrkö ùadisÿlÿri þz ýþzlÿri ilÿ
ýþrÿn xariúi jurnalistlÿr, belÿ bir
faúiÿnin tarixdÿ olmadûüûnû bildirÿðÿê
áå ëÿ éà çûð äû ëàð: 

“Krua   Eveneman” jurnalû
(Paris)

25 yanvar 1992-úi il-Ermÿnilÿr
Xoúalûya ùöúum etmiølÿr.

Bötön dönya eybÿúÿr ùala salûnmûø

meyidlÿrin øaùidi îëäó.   Azÿrbayúan-
lûlar minlÿrlÿ þlÿnlÿr barÿdÿ mÿlumat
verirlÿr. 

“Sandi Tayms” qÿzeti (London).
1 mart 1992-úi il-Ermÿni ÿskÿrlÿri

minlÿrlÿ ailÿni mÿùv etmiølÿr.
“Faynenøl Tayms” qÿzeti (London) 
9 mart 1992-úi il-Ermÿnilÿr Aüdama

tÿrÿf ýedÿn äèíú ÿùà ëè íè ýöllÿlÿmiølÿr.
Azÿrbayúanlûlar 200 nÿfÿrÿ qÿdÿr úÿsÿd
saymûølar. 

“Tayms” qÿzeti (London)
4 mart 1992-úi il-÷oxlarû eybÿúÿr

ùala salûnmûødûr, kþrpÿ qûzûn anúaq baøû
qalmûødûr. 

“Èzvestiya” (Moskva) 
4 mart 1992-úi il-Videokamera

qulaqlarû kÿsilmiø uøaqlarû ýþstÿrir. Bir
qadûnûn sifÿtinin yarûsû kÿsilmiødir.
Kiøilÿrin skalplarû-baø dÿrisi soyulmuø-
dur, ermÿnilÿr vaxt itirmÿmÿk ö÷ön bar-
maqdan özöyö barmaqla, qulaqdan
sûrüanû qulaqla birlikdÿ kÿsmiølÿr. 

Bötön bunlar Xoúalû faúiÿsinin neúÿ
dÿ aüûr bir faúiÿ olmasûndan, xalqûmûzûn
baøûna ýÿtirilÿn mösibÿtlÿrdÿn, ermÿni
qÿddarlûüûndan, ermÿni vÿùøiliklÿrindÿn
xÿbÿr verir. 

Xoúalû bizim qan yaddaøûmûzdûr.
Xoúalû bizim saüalmaz yaramûz, uøaq -
larûmûzûn ýþz yaølarû, qadûnlarûmûzûn,
ana vÿ baúûlarûmûzûn aù-nalÿsi, fÿrya -
dûdûr... Xoúalû bizim qanla yuyula
bilÿúÿk bir lÿkÿmizdir! 

Xoúalû faúiÿsi elÿ bir aüûr yökdör ki,
tarix yaøadûqúa bu yökön aüûrlûüûnû ùiss
edÿúÿyik. 

Xoúalû faúiÿsi tariximizin qanlû
sÿùifÿsidir. Bunu ùe÷ vaxt unutmaq
olmaz.

Ey ulu tanrû, Açÿrbayúan xalqûna
Xoúalû kimi faúiÿ bir daùa qismÿt etmÿ,
ulu tanrû ùe÷ bir xalqûn taleyinÿ belÿ bir
qanlû sÿùifÿni yazmasûn. Baølarû
kÿsilmiø, ýþzlÿri ÷ûxarûlmûø, namusuna
tÿúavöz edilmiø qadûnlarûn ýþz yaølarû,
aù nalÿsi bizi ùÿr an dþyöøÿ sÿslÿyir.

Ñÿùèôÿíè ùàçûðëàäû: Tahir Söleyman

SoYQIRIMI oLDU 
X o C A L I M I Z D A
İyèðìè àëòû ôåâðàë, äÿùøÿòëè î ýöí,
Ñîéãûðûìû îëäó Õîúàëûìûçäà.
Î ýöí öðÿêëÿðäÿ ãàëäû áèð äöéöí,
Ãûðûëäû îüëàíëàð, ìÿùô îëäó ãûç äà.

“Ö÷ éöç àëòìûø àëòû” âÿùøè î àëàé,
Ñÿïäè Õîúàëûéà ìÿðìèëÿðèíè.
Ìèõàèë Ãàðáà÷îâ, òàéãóëàüà òàé,
Ðàèñà êûñãûðäû íàäàí ÿðèíè.

Äöíéà òàðèõèíäÿ áåëÿ ñîéãûðûì,
Îëìàìûø ùå÷ çàìàí áó âÿùøèëèêäÿ.
À÷ûëäû íå÷ÿ ìèí ñèíÿäÿ øûðûì,
Âÿùøèëèê åäèëäè úöò, èêèëèêäÿ.

Êþìÿê åéëÿìÿñÿ ñàðûãóëàãëàð,
Åðìÿíè êèì èäè ñîéãûðûì åäÿ?
Áèçèì íþêÿðèìèç, òÿíáÿë óëàãëàð,
Ýöúö ÷àòà áèëìÿç ùå÷ âàõò, ùå÷ âÿäÿ.

Ùàéûôû àëìàñàã, ðóùëàð èíúèéÿð,
Ýÿëÿí íÿñèëëÿð äÿ ãûíàéàð áèçè.
Ãÿùðÿìàí èýèäëÿð, äåéèë àüúèéÿð,
Ýþñòÿðÿð “éàí” ëàðà êèìëèéèìèçè.

Êèìëÿð åéëÿäèëÿð, éàõøû áèëèíèð,
Èíäè êþêëÿíìÿëè ãåéðÿòëÿðèìèç.
Ýåúèêäèêúÿ éàääàøëàðäàí ñèëèíèð,
Áèðëÿøèá, áèð éóìðóã îëìàëûéûã áèç.

Éóìðóüóìóç Êîðîüëóíóí éóìðóüó,
Áàáÿê ãûëûíúûíû  ýþòöðìÿëèéèê!
Áàø Êîìàíäàí áóéóðìàëû áóéðóüó,
Äûüàíû Êåòèäÿí þòöðìÿëèéèê!

Àëàã Õàíêÿíäèíè, Ïÿíàùàáàäû,
Ñîíðàäàí Øóøàéà äþíÿí øÿùÿðè.
Ãîâàã åðìÿíèíè, éàøàéàí éàäû,
Ìèíÿê Ãûðàò êèìè îëàí êÿùÿðè.

Ýöíàùñûç Õîúàëû àùû, íàëÿñè,
Ýÿðÿê êè, ãàëìàñûí éåðèí öçöíäÿ.
Éàéûëñûí äöíéàéà õàëãûìûí ñÿñè,
Ìÿùâ åäÿê äöøìÿíè Úûäûð äöçöíäÿ

Áèç àëìàñàã Ãàðàáàüû, èíúèéÿð,
Íÿáèíèí, Ùÿúÿðèí ãÿùðÿìàí ðóùó.
Úèùàä åëàí åäèá, áèðëÿøñÿê ÿýÿð,
Ãûðûëàð åðìÿíè, ñåâèíÿð àùó.

Íå÷ÿ ìèí ýöíàùñûç øÿùèäëÿðèìèí,
Ãèñàñûíû ìöòëÿã àëìàëûéûã áèç.
Àðòñûí öðÿêëÿðäÿ ýöíäÿ íèôðÿò, êèí,
Òåçëèêëÿ ãÿëÿáÿ ÷àëìàëûéûã áèç.

22.02.2007

Èllÿr ke÷dikúÿ zaman-zaman bizi ýþynÿdÿúÿk bu faúiÿ
xalqûìû çûí yaddaøûndan ùe÷ zaman silinmÿyÿúÿk.

Baølarû kÿsilmiø kþrpÿlÿrin fÿryadû, bu xalq yaøadûqúa ùe÷ áèð
âàõò yaddan ÷ûxmayaúaq. ßksinÿ Azÿrbayúan xalqûna daùa
dþzömlö olmaüa, tarixinè unutmamaüa, ermÿni vÿùøiliklÿrinÿ,
ermÿni øovinizminÿ qarøû daùa mÿtin möbarizÿ aparmaüa
sÿbÿb olaúaqdûr. 
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Ev roj, 26-ê şûbatê sed hezaravan kes, bi
serokê komara Azerbaycanê birêz Îlham
Elîyêvva, ji meydanê ``Azadî``yê heya
peykela şehîdên Xocalîyê meşîyan û gul û
sosinava şehîda bîr anîn. Serokê komara
Azerbaycanê birêz Îlham Elîyêv der bare
komkûjîya-qetlîyama Xocalîyê axifî û got:
``Emê komkujîya-qetlîyama Xocalîyê çawa
``Komkûjîya Gel`` li cîhanê bidine nasandin...

Trajêdîya-şepûka û komkûjîya
gel lên bajarê Xocal îyê. . .

Li qurna (sedsala) XX-a, XOCALÎ wek
Helepçe, Dêrsim, Mahabat komkûjîyek ji alîyên
nijatparêzên ermenî bi harîkarîya eskerên sor, yê
sovêtêye berê hat qetandin.

Di sala 1992-a, şeva ji 25-a derbasî 26-şê
şûbatê li bajarê haşitî xwaz Xocalîyê şepûkek,
komkûjîyek ji alîyên “mirovahî“-yê, ji alîyên
ermenîyan hat kirin. Dijminên nijatparêz wê şevê
bajarê Xocalîyê bi xwîna gel sor “xemiland“.

Li Qerebaxê şer dom dikir, Xocalî navçek li
navbera Qerebaxê û Axdamê bû, hê şer ne
gêhêştibu wur, ne dihate aqilê tu kesî ermenî wê
wextekî şeva zivistanê êriş bike ser bajarê
Xocalîyê û gellên am û tam qetlîyam bikin. Her
der bi berfa sipî hatibu xemilandin.

Roja 25-ê şeva şûbatê, derbasî 26-a bunê bi
harîkarîya korpusa tangên û topên rusaye 366-a
eskeranva êrişî bajarê Xocalîyê kirin û jin-zarok,
kal-pîr, keç-xortên dest vala hatin qetlîyam kirin.
Yê dîl ketî hê jî tu agahî jê tunene, yê ku revîbûn
daristanê bi serma şehîd ketibûn.

Hinek xwe gîhandibun gundan û silamet
mabun. Lê miqabin wê şevê faşîstên ermenî 613
mrov qetl kiribûn, kîjanî ku ji wana 63 kes zarok,
106 kes jin, 70 kes kal û pîrbûn. 8 malbet bi
temamî hatine tunekirin, 25 zarok dê û bavên
xwe unda kirine, 130 zarok hinek bavên xwe,
hinek jî daykên xwe unda kirine. 487 mirov
kîjanîku ji wana 76 zarok giran brîndar bibûn.
1275 mrov dîl birine, 150 mirov undaye.

Hine kesên ji Xocalîyê saxin, agahî didin
wekî, pirranîyê gellên Xocalîyê azerî û kurd
bune û serkarê dewleta Azerbaycanêye wî çaxî,
Ayaz Mutellîbov bi zane Xocalî bê parastin hîş-
tine û bona wê jî bû sedemê qetlîyamê. Heya
hatina Hêyder Elîyêve hertim zindî, tu kes pirsa
Xocalîyê dernedixiste rojevê, wextê Hêyder
Elîyeve hertim zindî hat ser kar, bajarê Xocalî
wek bajarê şrhîda nav kir û buyerên Xocalîyê
derxicte rojeva Azerbaycanê û cîhanê. We rojê,
26-ê şûbatê çawa roja komkûjîyê elam kir. Her
sal gellên Azerbaycanê, 26-ê şûbatê wek roja
komkûjîyê derbas dikin û dengên xwe digîhî-
nine cîhanê, wekî gelên cîhanê bizanibin
ermenî çi şepûk anîne sere gelên Azerbaycanê
piranî sere gelên azerî û kurd. Daxwazîya me
ewe wekî, rewşenbîrên me wek Çeto Omerî
bên Azerbaycanê, agahî hildin, ji van buyaran
agahdarbin û agahîyê bidine sazîyên gelên me
wusa jî sazîyên cîhanê, wekî nijatparêzên
ermenî li Ermenîstanê, Laçînê, Kelbecerê,
Kubatliyê, Cebrailê çi şepûk anîne serê gelên
Azerbaycanê û gelên kurd. 

Amadekar: Tahir Silêman

Sed hezaran kes, bona komkûjîya Xocalîyê meşîyan
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Suriyanın Şədadi şəhəri 
İŞİD-in işğalından çıxarılıb

Suriya Kürd demokratik birliyinin qüvvələri İŞİD ter-
ror qrupunun Əlhəsəkə vilayətində ən əsas bazası olan

Əlşədadi şəhərini azad edə biliblər.
Fars xəbər agentliyinin Sky Nyus-a istinadlı

məlumatına görə, Suriyadakı silahlı müxaliflərə yaxın
olan bir suriyalı mənbə bildirib ki, Suriya kürd
demokratik birliyinin qüvvələri İŞİD-ə qarşı beynəlxalq
koalisiya qırıcılarının köməyilə Əlşədadi şəhərini ter-
rorçuların işğalından azad edə biliblər.

Bundan öncə Suriya Kürd demokratik birliyinin
qüvvələri Əlhəsəkə vilayətində irəliləyərək, onlarla kəndi
azad və Şədadi şəhərini mühasirəyə almışdılar.

Suriya kürd demokratik birliyinin qüvvələri həmçinin
Əlşədadi şəhərinin üç kilometrliyində yerləşən Umm-
Həcərə, Zəhrə Sufla və Zəhrə Uliya kəndlərinin nəzarə-
tini ələ ala biliblər.

Bu şəhərin azad edilməsilə Əlhəsəkə vilayəti nisbi
surətdə İŞİD terrorçularının iştirakından boşalır.

Moskva Suriyada müstəqil kürd 
dövlətinin yaradılmasının əleyhinədir

Rusiya Suriyada
müstəqil kürd döv -
lətinin yaradılması -
nın əleyhinədir.
APA-nın məlumatı-
na görə, bu barədə
“Rossiya 24” tele -
kanalında keçirilən
brifinq zamanı Ru -
siya XİN-in mətbuat
xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib.
Zaxarovanın sözlərinə görə, Rusiya Suriyanın bütöv
olmasını dəstəkləyir. 

ABŞ Türkiyəni kürd yaraqlılarına
zərbələri dayandırmağa çağırdı
ABŞ Türkiyəni Hələb yaxınlığında kürd və suriyalı

silahlıların mövqelərinə zərbələr endirməyə son qoy-
mağa çağırıb. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin
rəsmi nümayəndəsi Con Kirbinin bəyanatında bildirilir.

Qeyd edək ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri PYD qru-
plaşmasının Suriyanın şimalındakı mövqelərinə
artilleriya zərbələri endirib.

Mahal şimalda Basarkeçər yaylası,
şərqdə Zəngəzur silsiləsi, cənubda
Ələyəz dağları, qərbdə isə Səlim aşırımı
yerləşən hündür dağlarla əhatə olunmuş-
dur. Ümumi sahəsi 2304 kv.km-dir. Ən
qədim dövrlərdən azərbaycanlıların
məskunlaşdığı Dərələyəz-Ələyəz dərəsi
toponimi orta əsrlərdə inzibati-ərazi böl-
güsü mənasında işlənməklə, geniş ərazi-
ni əhatə emişdir. XVIII əsrin əvvəlində
Osmanlı dövlətinin idarəsi altında olmuş
Naxçıvan sancağının 14 nahiyəsindən
biri də Dərələyəz idi. Bu dövrdə
Dərələyəz nahiyəsi 102 kəndi əhatə edir-
di. Xalq bölgüsünə görə, 3 hissəyə
ayrılırdı: Şərqi Dərələyəz, Qərbi
Dərələyəz və Şərurun dağlıq hissəsi.

Türkmənçay müqaviləsindən (1828)
sonra Rusiyanın tərkibinə daxil edilən
Dərələyəz bölgəsi İran və Türkiyədən
buraya köçürülən ermənilərin hesabına
etnodemoqrafik dəyşikliklərə məruz
qalmışdır. Köçürmələrə qədər bölgədəki
ailələrin 94,1%-ni azərbaycanlılar, 5,8%-
ni ermənilər təşkil edirdisə, köçür-
mələrdən sonra erməni ailələri 25,8%-ə
çatmışdır. 1870-ci ildə Dərələyəz İrəvan

quberniyasının tərkibndə yaradılan
Şərur-Dərələyəz qəzasına daxil
edilmişdir. 1897-ci il məlumatına görə,

Dərələyəzin sahəsi 2972,3 kv.km, əhalisi
76551 nəfər idi. Əhalinin 70,5%-i azər-
baycanlı, 27,5%-i erməni olmuşdur.

1918-1920-ci illərdə Dərələyəzin azər-
baycanlı əhalisi dəhşətli soyqırıma
məruz qalmış, sağ qalanlar isə öz doğma
yerlərini tərk etməyə məcbur edilmişlər.
Sovet hakimiyyəti illərində Dərələyəz böl-
gəsi heç bir əsas olmadan, Azərbaycan-
dan qoparılıb Ermənistana verilmişdir.
Bütün 20 əsr boyu azərbaycanlılara qarşı
aparılan soyqırım siyasəti nəticəsində
onlar Qərbi Azərbaycandan (indki
Ermənistan), o cümlədən Dərələyəzdən
zorla deportasiya olunmuşlar.

Ermənistan SSR rayonlaşdırılan
zaman Dərələyəz mahalı Keşişkənd və
Soylan rayonlarına bölünmüşdür.
Dərələyəz (dəyişdirilmiş adı Ayotsdzor)
dağ silsiləsi Arpa çayı ilə Naxçıvan çayı
arasındadır.Şərqdə Zəngəzur zirvəsinə
qovuşur.Uzunluğu 70 km,ən hündür
zirvəsi Kükü dağıdır (h.3120 m).

Görkəmli şəxsiyyətləri[redaktə]
Həsən Mirzəyev - filologiya elmləri

doktoru, dilçi-türkoloq, Əməkdar elm
xadimi, professor.

Zəhmət Şahverdiyev - Naxçıvan
Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi
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İtirdiyimiz tarixi yurdlar: Dərələyəz mahalı

İraq Kürd Muxtar Regionu yan-
varda Türkiyənin Ceyhan limanına
gündəlik orta hesabla 600 min bar-
rel olmaqla, ümumilikdə 18 milyon
barrel neft ixrac edib. AZƏRTAC
xəbər verir ki, bu barədə İraq Kürd
Muxtar Regionunun Təbii Ehtiyatlar
Nazirliyinin rəsmi saytında məlumat
verilir. Bildirilir ki, keçən ay muxtar
regiondakı quyulardan 14 milyon
barrel, Kərkükdəki yataqdan isə 4
milyon barrel xam neft hasil edilib.

Nazirliyin məlumatına görə, mux-
tar regiondan xam neft boru kəmər-
ləri ilə ixracın həcmi gündəlik 600
min barrelə çatıb.

Qeyd edək ki, keçən ilin
dekabrında da İraq Kürd Muxtar
Regionundan Ceyhan limanına
ümumilikdə 18 milyon barrel neft
ixrac edilmişdi. Bunun 13 milyon
barreli muxtar regiondakı quyular-
dan, 5 milyon barreli isə Kərkükdəki
yataqdan hasil olunmuşdu.

Suriya ölkənin şimalında kürd
yaraqlılarına qarşı Türkiyənin hərbi
fəaliyyətini pisləyib və bu halı ölkə
suverenliyinin pozulması kimi
qiymətləndirib. Ölkə BMT Təhlükəsi-
zlik Şurasına tədbir görülməsi üçün
çağırış edib.

"Suriya ərazisini atəşə tutan türk
artilleriyası silahlı terror təşkilatları-
na birbaşa dəstək olur", Suriya
hökuməti BMT Baş Katibinə və Təh-
lükəsizlik Şurasının Sədrinə mək-
tublarında bildirib.

Şənbə günü Türkiyə şimali Hələb
vilayətində irəliləyən kürd qüvvələri-
ni atəşə tutub.

Ankara Suriyadakı kürd
yaraqlılarını Türkiyədə muxtariyyət
üçün çoxillik kampaniya keçirən
qadağan olunmuş PKK-ya müttəfiq
hesab edir.

Lakin Birləşmiş Ştatlar və
başqaları kürd döyüşçülərini Suriya-
da özünü İslam Dövləti (İD)
adlandıran qruplaşmaya qarşı
mübarizədə dəstəkləyir.

Məktublar Türkiyəni "türk əsgəri
və ya türk muzdluları" olduğu hesab
edilən 100-ə yaxın silahlının
Suriyaya keçməsinə imkan ver-
məkdə ittiham edir.

"[Suriya] Türkiyənin cinayətləri
və hücumlarına cavab vermək və
vurulmuş ziyanın ödənilməsini tələb
etmək üçün öz qanuni hüququnu

dəstəkləyəcək", məktublarda deyilir.
Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi də

Türkiyə Suriyanın şimalında kürd
yaraqlılarına qarşı hücumu
dayandırmağa çağırıb.

Rusiya bu arada bəyan edib ki,
ABŞ və Rusiya prezidentləri cümə
axşamı Münhendə əldə olunmuş
sazişin həyata keçirilməsi üçün
daha sıx işləməklə bağlı "səmimi və
işgüzar" telefon danışığı zamanı
razılığa gəliblər. Suriya prezidenti
Bəşər Əsədin müttəfiqi Rusiya ötən
ilin sentyabrından Suriyada hava
zərbələri həyata keçirir.

Rusiya "terrorçuları" hədəflədiyi-

ni deyir, amma Qərb dövlətləri
bildirir ki, Rusiya Suriya hökumətinə
qarşı olan müxalifət qrupları hədəfə
alıb. Türkiyə Suriyadakı kürd
yaraqlılarına qarşı atışmanı şənbə
günü başlayıb.

Yaraqlılar Türkiyənin ərazini tərk
etmək tələbini rədd ediblər. Onlar
bildirirlər ki, əks halda islamçılar geri
qayıdacaqlar.

Son 5 ildə Suriyada vətəndaş
müharibəsində 250 mindən çox
insan həlak olub və 11 milyon nəfər
didərgin düşüb. Zorakılıq, həmçinin
Avropaya miqrasiya böhranının
əsas hərəkətverici qüvvəsi olub.

İraq Kürd Muxtar Regionu yanvarda Ceyhan
limanına 18 milyon barrel neft ixrac edib

Suriya BMT-ni Türkiyə hücumları
ilə bağlı "tədbir görməyə" çağırıb
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Məlumdur ki, 15 fevral 1999-cu
ildə Abdullah Öcalan Keniyanın
paytaxtı Nayrobidə həbs edilmiş
və türk hökümətinə təhvil ver-
ilmişdir. Türkiyənin hərbi məh-
kəməsi onu edam etmək qərarı
verir. Kürd xalqının mübarizəsi
və dünya ictimayyətinin səyi
nəticəsində edam ömürlük həbs
cəzasi ilə əvəz edilir. Hal hazırda
Abdullah Öcalan İmralı adasında
həbsxanada olaraq öz xalqının
milli azadlıq hərəkatına rəhbərlik
edir. 2003-cü ildə onun rus
dilində “Şumer cadugar dövlətin-
dən demokratik sivilizasiyaya
doğru” adlı iki hissədən ibarət
olan kitabı çap edilir (“İnsan haq-
ları üzrə Avropa məhkəməsi”).

oxucuların nəzərinə bu işin
bəzi məqamlarını çatdırmaq
isdəyirik. Aşağıda cənab Öcalan
onun türk dövlətinə təhvil
edilməsi haqqında danışır.

PKK-nın və Öcalanın məhvində
son bəndi Suriya bağladı. Qərb
dövlətlərinin Misirlə bərabər
Suriyaya yönəltmiş psixoloji
müharibə tezliklə öz nəticələrini
verdi. Suriya hesab etdi ki, PKK-ya
qarşı çıxmaq onun maraqları üçün
daha məqbul olar. Biz iki yol
arasında qaldıq. Aydın oldu ki, biz
Suriyanı artıq keçmişdəki kimi isti-
fadə edə bilməyəcəyik. İki çıxış
yolumuz qalmışdır: biri ondan
ibarət idi ki, öz mərkəzi qərar-
gahımızı dağlıq bölgələrinə köçürt-
mək, ikincisi isə Avropada
demokratik şəraitdə kompromis
yolu axtarmaq. Düşdüyümüz çətin
vəziyyəti düşünərək qərara gəldim
ki, mənim dağlarda olmağım orada
döyüşən Xalq Özünümüdafiə
Dəstələrinə əlavə çətinlik gətirə-
cək, məni öldürmək üçün müxtəlif
silahlardan istifadə edərək günah-
sız insanları öldürəcəklər. Bu
fikirdən vaz keçdim... Mənə görə
kürd partizanlarına qarşı yüzqat
ağır zərbələr endirəcəklər...

Baxmayaraq ki, Avropada
gedərkən böyük risk edirdim, lakin
mənim qanunun aliliyinə, demokra-
tiyaya, mədəniyyətə inamım var idi.
9 oktyabr 1998-ci ildə Yunan tor-
paqlarına ayaq basarkən mən heç
təsəvvür də edə bilməzdim ki, bu
olkə nə cür alçaq səviyyəyə enib.
Aeroporta məni dəvət edən dos-
tum, Yunan parlamentinin deputatı,
naziri Baduvas əvəzinə başqa
insanlar qarşıladi: “Beybi” ləqəbli
kəşfiyyat idarəsinin rəhbəri
Stavrakis və mənimlə guya dost
olduğunu zənn edən “Aqıt” ləqəbli
yunan kəşfiyyatçısı Kalenderis idi.
Mən onlara Yunanıstana gəlməy-
imin səbəbini başa saldım. Vurğu-
ladım ki, siyasi sığınacaq tələb
edirəm və qanunun mənim tərə-
fimdə olduğunu bildirdim. Onlar isə
öz tərəfindən güc metodlarından
istifadə edəcəklərini söylədilər.
Mən hər şeyi başa düşdüm. 

Növbəti dayanacağım Moskva
şəhəri oldu. Məni Dövlət Duması-
nın deputatı Jirinovski qarşıladı.
Bizim partiyanın Rusiyada nüma -
yəndəsi Numan Uçar (Mahir Vəlat)

idi. Moskvada qaldığım zaman
deputat Mitrofanovun evində qonaq
idim. Mənə Rusiyanın Baş
Nazirinin mövqeyini çatdırdılar:
Mən Rusiya federasiyasında qanun
ilə 9 sutka qala bilərəm. Bu vaxtdan
sonra məni güclə ölkədə xaric
edəcəklər. Buna baxmayaraq mən

Moskvada 33 gün qaldım. Hətta
Rusiyanın Dövlət Duması 298 səs
lehinə və 1 səs əlehinə səs verərək
mənə siyasi sığınacaq vermək
haqqında qərar qəbul etdi. Lakin
hökümət bu qərar ilə razılaşmadı,
və məni “Persona non-qırat”
(arzuolunmaz şəxsiyyət) elan etdi.
Mən İtaliyaya getməyə məcbur
oldum və dərhal həbs olundum.
Sonra isə İtaliya məhkəməsinin
qərarı ilə azadlığa buraxıldım.
Blokada vəziyyətinə düşdüm:
hökümət mənim ölkədən qovulma
yollarını axtarırdı. Vəkilim İtaliya
Parlamentinin deputatı Piapisa və
tərcüməçim Əhməd mənə qarşı
olan bütün haqsızlıqların şahidi
oldular. İtaliyada 66 gün qaldığım-
dan sonra yenidən Moskovaya
qayıtdım.

Rusiya hakimiyyəti öz vədlərinə
baxmayaraq mənə qarşı sərt
mövqe tutdular. Həmin gunlərdə
ABŞ dövlət katibi Olbrayt və İsrailin
xarici işlər naziri Şaron Rusiyada
səfərdə idilər. Onlar Rusiya ilə türk-
lərlə birlikdə “Cənub axını“ adlı lay-
ihəni müzakirə etdilər. Fikirləşirəm
ki, tərəzinin bir qapanında mənim
talehim, digərində isə layihə dur-
muşdur. Artıq Rusiyada qala
bilməzdim. Naksakis adlı yunan
generalı və tərcüməçim Ayfer Kaya
mənim üçün tutduqları şəxsi təy-
yarə ilə Sankt-Peterburqdan Afi-
naya uçdum.

Xüsusi nəzarətdən sonra məni
Naksakisin qohumunun evinə
apardılar. Orada 1 gün qaldım.
Səhəri günün axşamı Yunanıstan
xarici işlər naziri Panqalosla
görüşdüm. Həmçinin kəşfiyyat
idarəsinin rəhbəri Stavrakis də
orada idi. Mən tələyə düşdüm və
məni güclə tanımadığım yerə
apardılar. Bir neçə saatdan sonra
məni təyyarə ilə Korfa adasına
gətirdilər. Avropa mətbuatı yazırdı
ki: “həmin gecə Apo üçün
Avropanın bütün aeroportları bağlı

idi”. Həmçinin MDB ölkələridə məni
qəbul edə bilməzdi, çünki
Rusiyanın baş naziri Primakov bu
haqda konkret göstərişlər vermişdi.
Aydın idi ki, bütün bu hadisələr və
qərarlar çox yüksək instansiyalarda
qəbul edilmişdir. Sonra məlum oldu
ki, qərar İsveç də “Qladio”adlı gizli

NATO teşkilatı tərəfindən qəbul
edilmişdir. Onlar isə öz növbəsində
birbaşa ABŞ-a tabe idilər. Məhs bu
təşkilatçılar məni zorla Keniyaya
apardılar. Həmçinin mətbuatda
yazırdılar ki, bu işdə İngiltərə
xüsusi xidmət orqanlarınında
əməyi var.

Baxmayaraq ki, Yunanstan
bizim dostluq əlaqələrimizi poz-
mayacağını dəfələrlə bəyan
etmişdir, əməliyyatda əməliyyatın
son bəndini məhs o tamamladı.

Mən Kalenderisa inandım. O
bildirdi ki, mənim üçün Cənubi Afri-
ka Respublikası ən təhlükəsiz
yerdi. Və hələki müvafiq sənədlər
hazırlanır, bir neçə gün Keniyada
Yunanıstan səfirliyində qalmalı ola-
cam. Bu səbəbdən məni Keniyaya
apardılar. Səfirlikdə olan zaman
Yunan höküməti Panqalosun
vasitəsi ilə mənim üçün Hol-
landiyaya uçmağımın daha
səmərəli olacağına dair fikr
bildirdilər. Və mənə qarşı narkotik-
psixotrop maddələrdən istifadə
edərək hansısa bir aeroporta
gətirdilər. Orada məni 2 fevral
1999-cu ildən gözləyən Türkiyə
hökümət nümayəndələrinə təhvil
verdilər. Bir qədər sonra ABŞ prezi-
dentinin xüsusi nümayəndəsi
Blinken bəyanat verdi ki, mənim
tutulmağım və Türkiyəyə verilməy-
im ABŞ prezidenti Bill Klintonun
xüsusi göstərişi ilə həyata keçir-
ilmişdir.

Hətta bu kiçik xülasə onu bildirir
ki, bütün bu işlərdən İtaliya vəYu-
nanıstan hökümətinin xəbərləri var
idi, lakin onlar mənimqanuni
tələblərimi rədd edərək “İnsan
haqqları üzrə Avropa konven-
siyasını” (İHAK) kobud şəkildə poz-
muşlar. Keniyada da olduğuma
rəğmən İHAK-ın bütün tələbləri yer-
inə yetirilməli idi. Lakin mənə qarşı
zor tətbiq etməklə məcburi şəkildə
səfirlikdə saxladılar. Heç bir dövlət,
o cümlədən Rusiya İHAK tələblərini

pozmağa hüququ yoxdur. Və mən
vəkillərimilə İHAK-a Rusiya, İtaliya
vəYunanıstana qarşı iddia qaldır-
maq üçün müraciat etdik. Tutul-
mağımın təfərrüatlarını öyrənəndən
sonra İHAK-ın tələblərinii nəqədər
kobud şəkildə pozulmasının şahidi
olmaq olar.

Bunları nəzərəalaraq, hesab
edirəm ki, İHAKİ mralıməhkəmə -
sinin qərarını ləvğ etməlidir. Çünki
mənim həbsim üçün heç bir hüquqi
əsas yox idi, əksinə bir sıra dövlətlə
Ali qanunlara məhəl qoymayaraq
onu ciddi şəkildə pozdular. Guman
edirəm ki, İHAK öz adına layiq bir
qərar verəcək.

İmralı Məhkəməsi mənə 28 iyul
1999-cu ildə ölüm hökmü verdi. Bu
isə 1925-ci ildə baş verən üsyanın
başçısı Şeyx Səidin ölümünün il
dönümüdür. Bu tarix heç də
təsadufi deyil: Kürd xalqının beyn-
inə yeritmək istəyirlər ki, bütün
üsyanlar, azadlıq uğrunda
mübarizələr belə nəticə verəcək.
Türkiyənin prezidenti olmuş Süley-
man Dəmirəl çıxışlarının birində
belə demişdir: “Kürdlər Türkiyə
Cumhuriyyətinə qarşı 28 dəfə
üsyan etmişlər və hamısı da
məğlub olmuşlar. Belə sonluq da
axırıncı üsyanı gözləyir (yani
Kürdistan İşçi Partiyasını – red.)”.

Düşünürəmki mənim məhv edil -
mə yim nəinki Türkiyəyə, həmçinin
İsrayıl, ABŞ, Yunanıstan kimi
dövlətlərə sərf edirdi.

Mən bu dövlətlərin kürd xalqi-
na təsirini yox dərəcəsinə
endirdim. Hətta onlarin bəzi kürd
qruplarına verdiyi çoxmilyardli
dəstəklər də öz nəticəsini vermə-
di. Misal üçün Barzani və Tala-
bani cütlüyü. Onlar kürd “Kartin-
dan” istədikləri kimi istifadə
etmək istəyirdilər, lakin mənə
görə bundan məhrum olmuşdu-
lar. Bunun nəticəsində onlar
Türkiyəyə kömək etdilər. Aponun
yoxluğu ümumi maraqlari əks
etdirirdi. Artıq Suriyaya da
mənim mövcudluğum mane olur-
du. Həmin ölkənin vitse-prezi-
denti Abdülxalim Xaddanin
Türkiyə mətbuatında belə çıxışı
yer almışdır: “Abdullah Öcalan
nəinki Türkiyə, həmdə Suriya,
Iran və Iraqda yaşayan kürdlərə
ciddi təsir edə bilir. Ona görə də
PKK məsələsində Suriya həmişə
Türkiyənin yanında olacaq”.

Yunan höküməti öz növbəsində
isə həmişə kürd milli azadlıq
mübarizəsini öz nəzarəti altına
keçirtmək istəyirdi. Onların Klinto-
nun planına qoşulması bu ideya -
dan irəli gəlirdi. Lakin onlar uğursu-
zluğa duçar oldular – heç bir kürdü
ələ alıb kəşfiyyat əməkdaşlığı edə
bilmədilər. Ölüm hökmü məni
sarsıtmadı, əksinə, mən iddiaların
qanunsuz luğunu sübut etdim. Mən
ölümdən qorxmuram və ölümə
hazıram. Əsas odur ki, kürd xalqı
öz azadlığı və mövcudluğu uğrun-
da mübarizə aparır və aparacaq.

Abdulla Öcalan, İmralı xüsusi
rejimli həbsxanası

Tərcüm etdi: Seymur Alxanov
Mənbə: kurdishcenter.com

Abdullah Öcalanın müəmmalı həbsi haqqında
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Qərb ölkələrinin terrorçu təşkilatlara
ikili standartlarla yanaşması özünü get-
dikcə daha qabarıq formada büruzə verir.
Bunu PKK-ya münasibətdə aydın görmək
olar və belə hal Türkiyə ilə ABŞ arasında
əlaqələrin pisləşməsi ilə müşayiət olun-
maqdadır. Qeyd edək ki, Dövlət Departa-
mentinin sözçüsü Con Kirbi bu günlərdə
ABŞ-ın PKK-nın Suriya qolu olan PYD-
nin silahlı qanadı sayılan YPG bir-
ləşməsini terror qruplaşması kimi tanı-
madığını bildirib.

O qeyd edib ki, ABŞ bu birləşməyə
dəstək verməkdə davam edəcək.

Con Kirbi YPG birləşməsini terror
təşkilatı hesab etmədiyini bəyan etdikdən
sonra Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi
ABŞ-ın Ankaradakı səfirini nazirliyə
çağırıb. Səfirə bildirilib ki, Türkiyə
hakimiyyəti YPG birləşməsini Türkiyə
hərbçiləri ilə muxtariyyət uğrunda
mübarizə aparan, Türkiyədə, ABŞ və
Avropada terror təşkilat hesab edilən
PKK-nın bir hissəsi hesab edir. Amma bu
xəbərdarlıq da nəticə verməyib. ABŞ
Dövlət Departamentinin rəsmisi Mark
Toner növbəti dəfə qeyd edib ki, ölkəsinin
"kürd xalq hərəkatına münasibətdə"
Türkiyə ilə fikir ayrılığı qalmaqdadır.
Toner bir daha ABŞ-ın YPG birləşməsini
terrorçu qruplaşma hesab etmədiyini dilə
gətirib: "Türkiyə əvvəllər bu təşkilatın
PKK ilə əlaqələri ilə bağlı narahatlığını
bildirmişdi. Biz belə əlaqə görmürük". Bu
durumda Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayy-

ib Ərdoğan ABŞ-ı regionu qan gölünə
çevirməkdə ittiham edib və bunun
səbəbini Vaşinqtonun Suriyanın əsas
kürd təşkilatlarını terror qurumları kimi
tanımaqdan imtina etməsində görüb: "Siz
bizi nə "Kürd Fəhlə Partiyası"nı (PKK), nə
"Demokratik İttifaq"ı (PYD), nə də "Xalq
Özünümüdafiə Dəstələri"ni (YPG) tanı-
mağa məcbur edə bilməzsiniz. Biz bu
təşkilatları yaxşı tanıyırıq, necə ki İŞİD-i
tanıyırıq. Sizin onları heç vaxt terrorçu
kimi tanımamağınız səbəbindəndir ki,

region qan gölünə çevrilib. Siz bizim
tərəfdəsiz, yoxsa terrorçuların? Bu nə
tərəfdaşlıqdır?" Bu bizə birbaşa olaraq
heç nə demir, bizim arxamızdan isə han-
sısa faktlara məhəl qoymamaq niyyətləri
bəyan edilir".

Türkiyənin "Yeni Şafak" qəzeti yazır ki,
bu gün ABŞ PYD ilə yalnız Suriyada eyni
cəbhədə yer almaqla kifayətlənmir, həm
də Türkiyəni daxildən vurur: "Xaricdə tam
bir koalisiya şəklində dəstəklənən PYD-
nin Türkiyənin daxilindən də müdafiə
olunmasından danışa bilərikmi? Bu sual
həqiqətən çox ciddidir. ABŞ Dövlət Depar-
tamentinin sözçüsü Con Kirbinin şərhləri
bizə "PKK və PYD İncirlikdən idarə
olunur" cümləsini işlətməyə imkan verir.
Şimali Suriya dəhlizinin Türkiyəyə qarşı
cəbhənin inşası anlamına gəldiyi bir
gerçəkdir". Qəzet yazır ki, ABŞ-ın dəstəyi
ilə Rusiya və İranın Türkiyənin cənub
sərhədlərini nəzarət altına almağa çalış-

ması açıq-aydın görünür: "Məqsəd
Türkiyəni yerləşdiyi coğrafiyadan və sünni
dünyadan qoparmaq, təklik və çarəsizliyə
məhkum etməkdir. Şimali Suriya dəh-
lizinin köməyi ilə müsəlmanlar arasına
qalın bir divar hörülür". Türkiyənin "Star"
qəzeti isə daha bir maraqlı məqama tox-
unub. Qəzet PKK-ya bağlı PYD ABŞ və
Rusiyadan dəstək aldığını və Türkiyəyə
qarşı "Bahar planı" hazırladığını yazır.
İddia olunur ki, təşkilat Suriyada bahara
qədər dövlət quraraq ardınca Türkiyəyə
hücum etməyi planlaşdırır. Qeyd olunur
ki, PKK, Türkiyənin cənub-şərqində ağır
itkilər verməsinə baxmayaraq, Suriyanın
şimalında dövlətin qurulması üçün zaman
qazanmağa çalışır. Qeyd edək ki, PKK
təkcə ölkənin cənub-şərqində yerləşən üç
mahalda 1000-ə yaxın itki verib. Lakin
hələ də müqavimət göstərir və bununla
Suriya qolu sayılan PYD-nin bu ölkənin
şimalında dövlət qurmasına yardım etmək
istəyir. İddiaya görə, baharda İraq və
Suriyadan 10 min PKK-lı Türkiyəyə
gələcək. Kəşfiyyatın əldə etdiyi məlumat-
da deyilir ki, PKK-nın "xəndək siyasəti"
həyata keçirməkdə məqsədi kürdlərə
azadlıq gətirmək deyil, yeni Suriya
xəritəsi çəkilərkən Türkiyənin masada
olmasına imkan verməməkdir. Plana
görə, Türkiyə şəhərlərdəki xəndəklərlə
məşğul olduğu bir vaxtda Suriyanın
şimalında heç bir əməliyyat keçirə
bilməyəcək. Bu məsələdə isə təşkilata
ABŞ və Rusiya hərtərəfli yardım göstərir.
Hətta PYD Rusiya paytaxtı Moskvada
nümayəndəlik açıb. Məlumata görə,
nümayəndəlik "Qərbi Kürdüstan təm-
silçiliyi" adı ilə açılıb. Ofisin Suriyanın
şimalında, Türkiyə ilə sərhəddə PYD-nin
"Cezire", "Kobani" və "Afrin" "kantonları"
kimi adlanan bölgələrini təmsil etdiyi
bildirilib. Açılışda Türkiyə Xalqların
Demokratik Partiyasının üzvü, deputat
Fələknas Uca, PYD-nin Rusiya təmsilçisi
Abdussalam Əli və "Suriya kürdlərinin
ABŞ və Avropa təmsilçisi" Senam
Mühəmməd də iştirak edib. Toplantıya
Ukraynanın şərqində fəaliyyət göstərən
Rusiyayönlü təşkilatların nümayəndələri
də qatılıb. Nümaynədəlik Rusiyanın kürd
yaraqlılarına yardımında əlaqələndirici
funksiyası yerinə yetirəcək.

Tahir TAĞIYEV, baki-xeber.com

Rusiya Türkiyənin Suriyanın şimalına
qurudan müdaxilə edəcəyi halda kürdləri
müdafiə edəcəyinə dar vəd verib. Bu
barədə “Suriya Kürdüstanı”nın Moskvada
bir neçə gün əvvəl fəaliyyətə başlayan
nümayəndəliyinin rəhbəri Rodi Osman
“Bloomberg”ə açıqlamasında deyib. Onun
sözlərinə görə, Ankara müdaxilə etsə bu,
“böyük müharibəyə” gətirib çıxaracaq.

“Rusiya bu müdaxiləyə reaksiya
verəcək. Bu, təkcə kürdlərə aid deyil,
Rusiya Suriyanın ərazi bütövlüyünü
müdafiə edəcək”-Rodi Osman deyb. Kürd
nümayəndəliyinin rəhbəri bildirib ki,
Rusiyanın hava-kosmik qüvvələri Suriyanın
şimalında Türkiyə sərhədlərinə doğru
hücum əməliyyatları aparan kürd
qüvvələrinə havadan dəstək verir. O, əlavə
edib ki, Türkiyə mane olmasaydı bu hücum
əməliyyatları daha sürətlə gedərdi. Suriya
müxalifətinin Moskvadakı nümayəndəsi
Kadri Camil isə deyib ki, havadan
dəstəkdən əlavə Rusiya kürdlərə silah-sur-
sat da verir.\ Hazırda kürd qüvvələri
Suriyanın şimalındakı strateji əhəmiyyətli

Azez qəsəbəsinə doğru irəliləyirlər. Bu
qəsəbə ələ keçirilsə Suriyanın şimalında
YPG və PYD qüvvələrinin nəzarətində olan
kürd kantonları birləşəcək, Türkiyənin

sərhədi boyu yeni kürd “dövləti” meydana
çıxacaq. “The Financial Times” qəzetinin
yazdığına görə belə vəziyyətdə Türkiyənin
ABŞ-ın icazəsi olmadan Suriyanın şimalın-
da müdaxiləsi gözlənilmir. Türkiyə çalışır ki,
ABŞ-ın və ərəb müttəfiqlərinin köməyi ilə
Suriyanın içərilərin doğru bir neçə kilometr
irəliləsin, orada bufer zonası yaratsın. Bu
bufer zonası Əsədə qarşı döyüşən müxal-
iflər və qaçqınlar üçün sığınacaq rolunu

oynaya bilərdi. Lakin NATO üçün Suriyanın
şimalında, Rusiyanın nəzarət zonasında
alyans üzvlərindən birinin hərbi
qüvvələrinin yer alması ehtimalı olduqca
narahatedicidir. Çünki bu, alyansla Rusiya
arasında hərbi toqquşma riskini atırır.

Bu baxımdan analitiklər Suriyanın
şimalında hazırda çox mürəkkəb vəziyyət
yaramdığını deyirlər. Belə vəziyyətdə ABŞ
Suriyaya müdaxilə variantını dəstəkləmir,
ancaq xüsusi əməliyyatları artırmağı və
müxaliflərə silah dəstəyini genişləndirməyi
nəzərdə tutur. “Əsl məsələ ruslara Suriyada
mümkün qədər ağır əvəz ödətdirməkdir,
ancaq bunu necə edəcəyimizi demək
çətindir”-yüksək rütbəli qərbli siyasətçi
deyib.

Türkiy üçün vəziyyəti dramatikləşdirən
həm də odur ki, ABŞ YPG-ni terror təşkilatı
hesab etmir, əksinə, İŞİD-ə qarşı
mübarizədə onu müttəfiq kimi görür. Və
beləliklə də kürdlər üçün şərtlər heç vaxt
olmayan qədər əlverişlidir: indi onlar eyni
vaxtda dünyanın iki böyük dövlətindən
dəstək alırlar...

PKK polis avtobusunu partladı
Yanvarın 22-nə keçən gecə Türkiyənin Mardin

vilayətinin Nusaybin rayonunda polis maşınına
hücum edilib. APA-nın yerli mətbuata istinadən
xəbərinə görə, PKK-nın beynəlxalq İpək yolu
magistralında quraşdırdıqları partlayıcı mexanizm,
polisləri daşıyan mikroavtobus keçərkən işə
salınıb.

Partlayış nəticəsində avtomobildə olan 9 polis
əməkdaşı və 1 mülki şəxs müxtəlif bədən xəsarəti
alıb. Xəstəxanaya çatdırılan 10 nəfərdən
bəzilərinin vəziyyəti ağırdır.

Hadisəni törədən PKK-çıların tutulması
istiqamətində əməliyyatlar davam edir.

Angela Merkel: Kürdlər
İraqdan ayrılmamalıdır 

Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri Almaniya
kansleri Angela Merkel İraqın Baş naziri Heydər
Abadi ilə görüşündən sonra jurnalistlərə açıqla-
masında deyib. O, kürdlərin yaşadığı bölgələri
İraqın bir hissəsi olaraq gördüyünü açıqlayıb:
“İraqın suverenliyi qorunmalıdır. Bunu,
peşmərgəni və kürdləri dəstəkləyəndə də dedik.
Almaniya İŞİD-ə qarşı mübarizədə kürdləri dəstək-
ləməyə davam edəcək”. İraqın Baş naziri Heydər
Abadi də Şimali İraq Kürd Regional Rəhbərliyini
hökumətlə sıx əməkdaşlıq etməyə çağırıb.

Qeyd edək ki, ötən həftə Şimali İraq Kürd
Regional Rəhbərliyinin lideri Məsud Bərzani
kürdlərin referendum yolu ilə müstəqillik əldə
etməsinin zamanı gəldiyini söyləmişdi.

Türkiyə müxalifəti Suriyaya hərbi
müdaxilə barədə xəbərdarlıq etdi

Türkiyədə müxalif partiyalar Suriyaya hərbi
müdaxilənin mənfi nəticələri barədə xəbərdarlıq
ediblər. Türkiyədə çıxan Zaman qəzetinin yazdığı-
na görə, Böyük Birlik Partiyasının sədri Mustafa
Destici bildirib ki, Türkiyə ordusunun Suriyada
hərbi əməliyyata başlaması ehtimalı ciddi mənfi
nəticələrə səbəb olacaq.

Destici deyib: Türkiyə Suriyada kürd
yaraqlıların zərərsizləşdirilməsi üçün istənilən
addımı atmalıdır. Amma, Türkiyənin Suriyaya hərbi
müdaxilənin edilməsi məsələsində Ərəbistanın
yanında yer alması son dərəcə təhlükəli bir
addımdır. Çünki, bu məsələ böyük qüdrətlərin
əlində İslam dünyasında dini və etnik qarşıdur-
maları qızışdırmaq üçün böyük bir bəhanə olacaq.
Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədr müavini Öztürk
Yılmaz da Suriya ərazisində hərbi əməliyyatların
həyata keçirilməsi ehtimalı ilə bağlı parlamentdə
izahatın verilməsini tələb edib. Yılmaz deyib:
Türkiyə sürətlə Suriya bataqlığına doğru sürüklənir.
Xalqların Demokratik Partiyasının sədri Səlahəddin
Dəmirtaş da dünən Afinada Yunanıstanın baş
naziri Aleksis Sipras ilə görüşdən sonra jurnal-
istlərə deyib: Türkiyə hökuməti Suriya müharibəs-
inə daxil olmaq istəyir. Amma, regionun mövcud
gerçəklikləri belə bir addım üçün uyğun deyil.

“Google Translate”ə 
kürd dili əlavə olunub

Dünyanın ən populyar axtarış sistemi “Google”
özünün tərcümə bölümünə yeni dillər əlavə edib
Lent.az-ın “Hürriyet”ə
istinadən verdiyi məlu -
mata görə, əlavə olu-
nan 12 dilin arasında
kürd dili də var. Son
vaxtlar internetdə “Go -
ogle Translate”ə kürd
dilinin də əlavə olun-
ması üçün kampaniya aparılıb və bu istiqamətdə
kürdcə, türkcə və ingiliscə mətnlər yayılıb. Kam-
paniyaya dəstək üçün 3 həftədə 25 min imza
toplanıb. Bunu nəzərə alan “Google” rəhbərliyi kürd
dilinin kurmanci ləhcəsini “translate”ə əlavə edib.
Əlavə olunan digər dillərin sırasında qırğız dili də
var. Bununla da “Google Translate”də tərcümə olu-
nan dillərin sayı 103-ə çatıb.

ABŞ və Rusiyanın Türkiyəyə
qarşı əslində birgə kürd planı?

Suriya kürdləri Türkiyəyə xəbərdarlıq
etdi: “Girmə, Rusiya arxamızdadır...”
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Navenda Giştî ya KURDÎ-DER'ê bi
boneya 21'ê Sibatê Roja Zimanê
Cîhanê daxuyanî da. Sekreterê Giştî yê
saziyê M.Nurî Aydogan anî ziman ku

pirsgirêka ku 93 sal in wekî pirsgirêka
Kurd tê binavkirin, di rastiya xwe de pirs-
girêka zimanê Kurdî ye û got "Heke
zimanê Kurdî azad bibe, dê pirsgirêka
Kurd jî çareser bibe."

Navenda Giştî ya KURDÎ-DER'ê bi
minasebeta 21'ê Sibatê Roja Zimanê
Cîhanê li ber avahiya saziyê daxuyanî
da çapemeniyê. Ligel rêveber û
endamên KURDÎ-DER'ê, xebatkarên
Rojnameya Azadiya Welat, Weşanx-
aneya Aramê û gelek xwendekarên
KURDÎ DER'ê tevlî daxuyaniyê bûn.
Daxuyanî ji aliyê Sekreterê Giştî yê
KURDÎ DER'ê M.Nurî Aydogan ve hat
xwendin. Aydogan diyar kir ku li Rojhila-
ta Navîn kaos û qeyraneke mezin tê
jiyîn û wiha got: "Di nava vê kaos û
qeyranê de têkoşîna gelan jî bi awayekî
biryardar didome. Li aliyekî hêzên
emperyal û modernîteya kapîtalîst, li
aliyekî hêzên statûkoparêz ên ku
dixwazin hebûna xwe biparêzin û li
aliyekî jî Hêza Azadiya Gelan ku bi
pêşengiya Tevgera Kurdistanî tê
meşandin, di nava têkoşîneke bêhempa
de ne. Di vê têkoşînê de, ji bo serkeftina
gelên bindest ên Rojhilata Navîn, dê
yekîtî û hevgirtina hêzên Kurdistanî ku
alîgirên demokrasiyê ne, diyarker be.

Ji ber ku gelên Rojhilata Navîn, bi
taybetî gelên Kurdistanî bi tovên jehrî

yên Netewe-Dewletan û qirkirinên hov-
ane re rû bi rû ne, Pergala Netew-
Dewletiyê ku sed sal berê ji aliyê hêzên
emperyalîst ve li Rojhilata Navîn, Kur-

distan û Tirkiyeyê hat avakirin, îro êdî
nikare hebûna xwe bidomîne." Aydogan
anî ziman ku Mezopotamyaya ku
bexçeyê gel û baweriyan e, ji destpêka
dîrokê heta vê demê dayiktî û malo-
vaniya gelan kiriye, bi feraseta Yek
Netewe, Yek Al, Yek Ol û Yek Ziman
hatiye jehrîkirin û dixwazin hemû
kulîlkên rengîn ên vê erdnîgariyê bi
jehra Netewe-Dewletî û nîjadperestiyê ji
holê rakin û tune bikin. Aydogan da
zanîn ku Tevgera Azadiyê li hember
hemû cûreyên nîjadperestiyê têkoşîna
Neteweya Demokratîk dimeşîne û wiha
axivî: "40 sal in li hemberî Modernîteya
Kapîtalîst û paşverûtiyê şerekî dijwar
didomîne. Îro jî ev têkoşîn, bi taybetî li
rojava, şerê li hemberî hovîtiya Daîşê û
hevalbendên wê, li çar aliyê welat bi
awayekî biryardar didome."

'Heke zimanê kurdî azad bibe dê
pirsgirêka çareser bibe'

Aydogan bilêv kir ku 93 sal in di serî
de gelê Kurd, zimanê gelan qedexe
dikin, li Sûrê çand, dîrok û baweriyên
gelan tune dikin, hem jî dibêjin û pişt re
jî dibêjin gel birayên hev in û wiha pê de
çû: "Heke em birayên hev in, çima li her
bajarekî tirkiye û Kurdistanê bi hezaran
dibistanên ku perwerdehiya bi zimanê
Tirkî tê dayîn hene û yek dibistaneke ku
ji aliyê dewletê ve hatiye vekirin û bi

zimanê Kurdî perwerdehî tê dayin tune
ye. Çima di 21’ê Sibatê Roja Zimanê
Dayikê ya Cîhanê de li hemberî dibis-
tanên ku gelê Kurd bi derfetên xwe ava
kirine evqas êrîşên dijwar ên dewleta
Tirkiyeyê pêk tên û deriyên dibistanan tê
morkirin û hîn jî morkirî ne. Feraset û
felsefeya Erdoğan û hukumeta AKP’ê
ya xwişk û biratiya bi gelê Kurd re ev e.
Gelê Kurd, ji bo azadiya Rêberê Gelê
Kurd, Ji bo Perwerdehiya bi Zimanê
Dayikê, ji bo hemû maf û azadiyan
têkoşînê dimeşîne, dê bimeşîne. Heta
ku van daxwazên gelê Kurd pêk bên dê
têkoşîna gelê Kurd berdewam be. Pirs-
girêka ku 93 sal in wekî pirsgirêka Kurd
tê binavkirin, di rastiya xwe de pirsgirêka
zimanê Kurdî ye. Heke zimanê Kurdî
azad bibe, dê pirsgirêka Kurd jî çareser
bibe. Ji bo mirovan şertê yekemîn ê
azadiyê; Axaftin, Xwendin, Nivîsandin û
perwerdehiya bi zimanê xwe ye."

'Divê kurd li her qadê bi zimanê
xwe biaxivin'

Aydogan destnîşan kir ku li hemberî
siyaseta înkar û tunekirinê ya dewletê
daxwaza perwerdehiya bi zimanê Kurdî
di destê gelê Kurd de çeka herî serek-
eye û wiha axaftina xwe berdewam kir:
"Em dikarin bêjin ku gelê Kurd vê çeka
xwe ya bi derb bikar bîne, dê mifteya
azadiya zimanê xwe bidest bixe û ji bo
zimanên gelên bindest bibe mînak,
model û rêya azadiya zimanên gelan
vebike. Li ser bingeha vê rastiyê, wekî
Navenda Giştî ya Kurdî Derê, banga me
ev e. Heta ku hemû maf û azadiyên ji bo
hemwelatiyên Tirk ji aliyê dewletê ve tên
pêşkêşkirin, ji bo gelê Kurd û gelên din
ên li Tirkiyeyê dijîn jî bên dayin û di Zag-
ona Bingehîn de bên bicihkirin, divê
Siyasetmedar, Parlementer, Şaredar,
Rêveber, Rayedar û hemû pêşengên
siyaseta Kurd li sûkê, li bazarê, li dibis-
tanê, li nexweşxaneyê, li dadgehê, li
kuçe û kolanê û li hemû qadên jiyanê
de, bi Kurdî biaxivin, bixwînin, binivîsin,
bifikirin û bi Kurdî bijîn. Ya herî girîng jî, li
hemû qadên jiyanê doz û daxwaza Per-
werdehiya Bi Zimanê Dayikê berz û
bilind bikin."

Piştî daxuyaniyê rêveber û endamên
KURDÎ-DER'ê belavokên kurdî li
welatiyan belav kirin.                   DÎHA

Demîrtaş: Ji bo azadiya gelê
Kurd em ê li ser piyan bin!

Demîrtaş di Konferansa Piştevaniya Partiyên Çepgir
ên Ewropayê" de axivî bang li Erdogan û Davutolu yê ku
PYD û YPG wekî rêxistina terorê îlan kirin, kir û wiha got:
"Tirba Şah Îsmaîl ê ku hûn dibêjin bav û kalê me ye li kû
ye?"

Hevserokê Giştî yê HDP'ê Selahattîn Demîrtaş di
Konferansa Piştevaniya Partiyên Çepgir ên Ewropayê"
de axivî bang li Erdogan û Davutolu yê ku PYD û YPG
wekî rêxistina terorê îlan kirin, kir û wiha got: "Tirba Şah
Îsmaîl ê ku hûn dibêjin bav û kalê me ye li kû ye? Bi Salîh
Muslîm re gelek caran we li Enqereyê hevdîtin pêk nanî?
Yên ku ji sînor tenê kevirek jî neavîtine terorîst îlan dikin.
Lê, DAIŞ'ê jî wekî zarokên bi hêrs dibînin. Di esasê xwe
de piştevaniya terorê ev e. AKP êdî berdewama DAIŞ'ê
ye." Demîrtaş bi gotina "Heke hûn dixwazin terorê bibînin
kerem kin, Cizîr û Sûrê" bang li rêberê cihanê kir.
Hevserokê Giştî yê HDP'ê Selahattîn Demîrtaş di Kon-
feransa Piştevaniya Partiyên Çepgir ên Ewropayê" li
Amedê hate lidarxistin de axivî. Demîrtaş ê geşedanên
Tirkiye, Kurdistan û herêmê nirxand diyar kir ku di
navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de bazarî tê kirin û
YE ji rêgezên xwe tawîz dide. Demîrtaş nirxandina "Em ji
bo ku mafên mirovan bibin mijara bazarê kom nabin, em
ji bo parastinê kom dibin" kir.

'HÛNÊ HESAB BIDIN'
Demîrtaş ji qatlîamên li Kurdistanê pêk tên AKP

berpirsyar girt û got ku yên ku qatlîaman pêk tînin, fer-
manê didin, ên ku kêfxweş dibin dê hesab bidin. Demîr-
taş wiha got: "Wê hesabê van sûcan an di qada neteweyî
û ya navneteweyî de teqez bê pirsîn."

'MA CIWANÊN KURD BARÎQAT 
DANÎN QESRA TE'

Demîrtaş pêkanînê li Kurdistanê wekî hovîtî nirxand
û bal kişand li ser barîqat û xendekan û bi gotina
"Ciwanên kurdan ma barîqat û xendek danîn qesra te. Ji
bo ku fermana qatlîamên ku te daye rawestînin vê yekê
dikin" li hemberî hikûmeta AKP'ê û Serokomar nerazîbûn
nîşan da. Demîrtaş ê pirsa "We ji sedî 49.5 girt. Madem
nîvê civakê li pey we ye çima ji bangawaziya aştiyê
ditirsî" kir wiha got: "Ji sedê 50 dengê we hebe lê hûn ji
tirsa nikaribin bi şev razên. Ji ber şerê qirêj ê didin
meşandin e. Tirsa ji neçariyê ye."

'EM Ê TI CARAN JI 
AKP'Ê MERHEMETÊ NEXWAZIN'

Demîrtaş axaftina xwe wiha berdewam kir: "Me tu
caran ji AKP'ê merhemetê naxwezin û em ê nexwezin,
em ê li hemberî faşîzmê tîk bisekinin. Bi serîtewandinê ti
caran aştî pêk nayê. Li pey têkoşîna azadiyê sekinand-
inê vê aştî wê bê. Roja ku bêyî tirs bi hevre jiyanê wê aştî
pêk bê. Em ê destûrê nedin aştiyên sexte, şerên
demdirêj."

'HEKE DIXWAZIN TERoRÊ BIBÎNIN 
KEREM BIKIN CIZÎRÊ'

Demîrtaş ê bangawaziya "Li hemû cihanê yên ku
dixwazin terorê bibîn kerem bikin Cizîrê û Sûrê" li rêberên
cihanê kir wiha got: "AKP bi awayeke eşkere bûye pişte-
vanê terorê. Afrînerê herî mezin ê terorê AKP ye. Divê
êdî bê zanîn ku dawiya AKP'ê hatiye."

'TIRBA ŞAH ÎSMAÎL LI KÛ YE'
Demîrtaş bersiv da sûcdakirinên Serokomar û

Serokwezîr ên wekî "bila PYD û YPG rêxistina terorê bên
îlankirin" jî û ev tişt anî ziman: "Tirba Şah Îsmaîl ê ku hûn
dibêjin bav û kalê me ye li kû ye? Di bin kontrola PYD'ê
de ye. Ma we bi piştgiriya YPG'ê nebir. DAIŞ'ê wê
birûxanda. We ji Salîh Muslim reca kir hate barkirin. Ma
we gelek caran li Enqereyê bi Salîh Muslîm re hevdîtin
pêk nanî. Hûn çi axivîn. PYD hate Tirkiyeyê destên xwe
dirêj kir, dilê xwe li Tirkiyeyê vekir. Ji sînor guleyek an jî
kevirek jî navêtiye. Lê, hûn her roj top davêjin, fuze
davêjin."

'AKP NIÇIKÊ DAIŞ'Ê YE'
Demîrtaş bal kişand li ser piştgiriya ku AKP dide

DAIŞ'ê jî û wiha axivî: "We li hemberî DAIŞ'a ku bi sedan
mirov qetil kir çi kir? We li hemberî DAIŞ'ê çi kir? Yên ku
tenê kevirek jî navêtine rêxistina terorê îlan dikin. Lê,
DAIŞ'ê jî wekî zarokên bi hêrs dibînin. Di esasê xwe de
piştevaniya terorê ev e. AKP êdî niçikê DAIŞ'ê ye. Yên ku
li hemberî êrîşên DAIŞ'ê bêdeng dimînin, li dora DAIŞ'ê
piştgiriyê didin." Demîrtaş bilêv kir ku li dijî êrîşan bedel çi
dibe bila be dê bidin nirxandina "Berxwedan û qehremanî
wê têk neçe, hovîtî wê winda bike" kir.

“Heke zimanê Kurdî azad bibe dê
pirsgirêka Kurd jî çareser bibe”

Şeş welatên endamên Encûmena
Ewlekarîya Navdewletî, pirojebiryarek
taybet bi Sûriyê red krin. Ew piroje ji aliyê
Rûsya ve hatibû amadekrin ku ji bo
parastina serweriya axa Sûriyê û şer-
mezarkirna toparana hêzên Tirkiyê li ser
axa sûrî. Herwiha mebeseta serekî ji ya
wê pirojeyê ew bû, ku rê li ber her oprasy-
oneke bejayî ya Tirkiye û Siûdî li Sûriyê
bigire. Hersê welatên timî yên endamên
Encûmena Ewlekarîya Navdewlletî,
Fransa, Amerîka û Birîtanya li gel Ukray-
na, Îspanya û New Zelanda  li dijî piroje-
biryara Rûsya  derketin.  Naveroka wê
pirojeyê behsa parastina serwerya axa
Sûriyê û rêgirtin li ber her destwerdaneke
serbazî li wî welatî dike. 

Balyozê Venezuyla li Netewên Yek-
bûyî Rafaîl Ramîrês ragihand ku danus-
tendin li ser piroje hatibûn kirin lê ji ber

nakokiyên di navbera aliyan de, ew ji bo
roja dûşemê hat paşxistin. Balyozê
Venezuyla li Netewên Yekbûyî Rafaîl
Ramîrês  wiha got: "Zanyariyên me
hene, ku hinek welat bi awayekî
rasterast dest di karubarên bakurê
Sûriyê werdidin û me hişyarî derbarê
berfirehbûna şerê li Sûriyê daye."     Ji
aliyê din ve Balyozê Tirkiyê  li Netewên
Yekbûyî Yaşar Halit Çevik red kir ku
welatên wî plana şandina hêzê ji bo
sûrya danîbe. Balyozê Tirkiyê  li
Netewên Yekbûyî Yaşar Halit Çevik wiha
dibêje: "Eger hat û pêngaveke giştî
navdewletî nebe, Tirkiyê hêzên xwe yên
bejayî ji bo Sûriyê naşîne. Yan divê ew
hêz li gorî biryareke encûmena
ewlekaryê bê şandin, yan jî divê bi rêya
hevpeymana navdewletî ya li dijî DAIŞê
bê şandin."     Cîgrê Nunerê Rûsya li

Netewên Yekbûyî, Vladimîr Safrinkov jî
ragihand, ku welatê wî amade ye
gotûbêjan li ser pirojeyê xwe bike, her-
wiha wî geşîbînya xwe derbarê gihîştin
bi rêkevtnekê li ser wê pirojeyê dax-
uyakirin û got ku ti kes xalên bingehîn ji
wî pirojeyî red nake û berî niha hemû
aliyan bi awayên cur bi cur li ser pirojeyê
me hevdeng bûn.  Herwiha Berdevkê
Koçka Serokatya Rûsya Dîmtirî Bîsko jî
diyar kir ku siyaseta Rûsya zelal e, çi di
nav piroje de be yan ji derveyî piroje be û
Rûsya dixwaze aramî li Sûriyê vegere û
teror li wî welatî nemîne.  Amadekirina
wê pirojeyê ji aliyê Rûsya ve, piştî wê
yekê hat, ku Siûdî frokeyên xwe yên şerî
şand bingeha încerlîk ya serbazî li Tirkyê
û herdu welatan raghandin, ku ew
binyetin operasyonên bejayî di nav axa
sûryê de encam bidin.                      Rûdaw

Encûmena Ewlekariyê 
Navdewletî pirojeya Rûsya red kir
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Roja pênçşem 11.02.2016
birêz Mesûd Barzanî Serokê
Herêma Kurdistanê bi mebesta
beşdarîkirina li konferansa
Navdewletiya Asayîşa Munix
(Munich) 2016 serdana welatê
Almanya kir. Li çarçêweya kon-

feransa Asayîşa Munix 2016 û li
yekemîn roja vê konferansê da
Serok Barzanî çendîn civîn û
hevdîtin û çalakiyên têrûtijeyên
dîplomasiyê li gel berpirsên
bilindên welatên cîhanê encam-
da û têda Serok Barzanî siyase-
ta Herêma Kurdistanê ya di der-
barê şerê dijî Da'îş û pêşhatên
siyasî û emniyên dawî yên
navçeyê û Iraq û Sûriye û her
wiha qeyrana darayî û referan-
dumê xisterû.

Li çarçêweya van hevdîtin û
çalakiyan da berî nîvroya roja
înê 12.02.2016 Serok Barzanî li
cihê mayîna xwe pêşwaziya
Rodrîk Kîzlîter Endamê Lîjneya
Peywendiyên Derveyê Par-
lemena Almanya ya li Partiya
Demokrata Mesîhî kir. Li kom-
bûnê da Endamê Parlemana
Almanya piştgîriya xwe û par-
tiya xwe ji bo Herêma Kurdis-
tanê hêzên Pêşmerge dûpatkir
û her wiha palpiştiya helwesta
Hikûmeta welatê xwe yê ji bo
piştevanîkirina hêzên
Pêşmerge û meşq û rahênan û
hevkarîkirina Hikûmeta
Almanya ya hêzên
Pêşmergeyên Kurdistanê kir. Li
beranber da ji bo piştevanî û
palpiştiya wan ya li Herêma
Kurdistanê û hêzên Pêşmerge,
Serok Barzanî spasiya gel û
Hikûmeta Almanya û Partiya
Demokrata Mesîhî kir. Her wiha
ronahî xiste ser rewşa siyasiya
Iraq û Kurdistanê û her wiha
behsa rewşa meydanî ya
bereyên rûbirûbûna terorîstan û
serkeftina wan Pêşmergeyan
kir.

Her heman roj Serok
Barzanî li çarçêweya konfer-
ansa Asayîşa Munix 2016 birêz
Mesûd Barzanî Serokê Herêma
Kurdistanê pêşwaziya Jan Îo
Lodriyan Wezîrê Bergiriyê
Fransa û şanda li gel kir. Li
hevdîtinê de rewşa Iraq û Kur-
distanê û hevkariyên ser-
baziyên Fransa ji bo Herêma
Kurdistanê xistin ber behs û
guftûgoyan û Wezîrê Bergiriyê

Fransa wê yekê dûpatkir ku
welatê wan bi hemû şiyanek li
şerê terorîstên Da'îş da pişt-
gîriya Herêma Kurdistanê û
hêzên Pêşmerge dike. Her wiha
pêzanînên xwe jî ji bo qurbanî-
dana hêzên Pêşmerge hebû û

azadkirina Şingalê jî bi
serkeftinekî mezin û sembolîkî
ya Pêşmerge li dijî terorîstan
wesif kir. Li vê hevdîtinê de
Serok Barzanî behsa rewşa
meydanî ya bereyên şer û
referandum û her wiha qeyrana
darayî ya Herêma Kurdistanê û
metirsiyên wê qeyranê li ser
warên cûr bi cûrên jiyana li
Herêma Kurdistanê kir.
Amadekariyên ji bo azadkirina
Musil û her wiha peywendiyên
di navbera Herêma Kurdistan û
Fransa mijareke dinê vê hevdît-
inê bû.

Her li roja înê 12.02.2016 û li
çarçêweya konferansa Asayîşa
Munix 2016 da birêz Mesûd
Barzanî Serokê Herêma Kurdis-
tanê serdana Şah Abdullah
Padşayê Şahnişîna Urdinê kir.
Li hevdîtinê de ku li keşêkî germ
û dostane da birêveçû, rewşa
siyasî û emnî ya navçeyê û şerê
dijî terorîstên Da'îş û qeyrana
Sûriye û peywendiyên dû
qoliyên di navbera her dû aliyan
guftûgo kirin.

Piştî kombûna li gel
Padşayê Urdin birêz Mesûd
Barzanî Serokê Herêma Kurdis-
tanê li cihê mayîna xwe
pêşwaziya Temmam Selam
Serok Wezîrê Lubnan û şanda li
gel kir. Li hevdîtinê de rewşa
siyasî û emnî ya navçeyê û
pêşhatên dawî û referandum û
her wiha peywendiyên di
navbera Herêma Kurdistan û
Lubnanê guftûgo kirin û Serok
Wezîrê Lubnanê spasî
Hikûmeta Herêma Kurdistanê
kir ku hemwelatiyên Lubnanî li
Herêma Kurdistanê da
hêsankarî û pêşwaziyekî baş li
wan tê kirin.

Pêşwazîkirina Pawlo Cên-
tîlonî Wezîrê Derveyê Îtalya
çalakiyekî dinê Serok Barzanî
bû. Li vê hevdîtinê de Serok
Barzanî ronahî xiste ser rewşa
meydanî ya bereyên şer û
serkeftinên Pêşmerge û rewşa
darayî ya Herêma Kurdistanê û
her wiha referandumê. Li kom-

bûnê da Wezîrê Derveyê Îtalya
soza wê yekê da ku pey-
wendiyên aborî yên di navbera
her dû aliyan wekî peywendiyên
serbazî bi hêz û tundtir bibin û
welatê wan li yarmetîdana
Herêma Kurdistanê û meşq û
rahênana Pêşmerge û polîsên
Herêma Kurdistanê berdewam
bê. Li beşekî dinê vê hevdîtinê
behsa bendava Musil û wan
metirsiyan kir ku peywestin bi
bîna û bingeha bendava Musil û
Serok Barzanî xweşhaliya xwe
derbirî ku kompanyayekî
Îtalyayî serkeftiyane berde-
wame li karê çavdêrî û
pêşkêşkirina yarmetiyê bo ku
bendava Musil xwe li beranber
wan metirsiyan bigre ku
hereşene li ser bingeh û bînaya
bendavê.

Her heman roj Serok
Barzanî pêşwaziya Philiph
Hamond Wezîrê Derveyê Brî-
tanya û şanda li gel kir û li
hevdîtinê de tîşk xistin li ser
rewşa serbazî û darayî ya Herê-
ma Kurdistanê û referandum û
her wiha peywendiyên di
navbera Hewlêr û Bexda û
behsa peywendiyên di navbera
Herêma Kurdistan û Brîtanya
kirin.

Piştî kombûna li gel Wezîrê
Derveyê Brîtanya Serok
Barzanî li gel Heyder Ebadî
Serok Wezîrê Iraqê civiya. Li vê
hevdîtinê de bi awayeke eşkere
rewşa siyasî û emnî û aborî ya
Herêma Kurdistan û Iraqê û ew
xalên ku peywistin bi pey-
wendiyên di navbera Hewlêr û
Bexda xistin ber behs û guftû-
goyan û biryar jî dan ku civîn û
danustandin û diyaloga di
navbera Herêma Kurdistanê û
Hikûmeta Federal li astên cûda
cûda de berdewamiya xwe
hebê.

Li berdewamiya çalakiyên
dîplomasiyên Serok Barzanî li
roja yekema konferansa
Asayîşa Munix 2016, Serok
Barzanî li gel Mewlûd
Çavuşoglu Wezîrê Derveyê
Tirkiye civiya. Li civînê de behsa
berfirehkirina peywendiyên
dostaneya di navbera Herêma
Kurdistan û Tirkiye kirin û
Wezîrê Derveyê Tirkiye serdana
Serok Barzanî ya welatê Tirkiye
bi girîng û karîger û dîrokî wesif
kir. Şerê dijî terorîstên Da'îş û
rewşa bajarê Musilê mijareke
dinê vê hevdîtinê bû.

Li wêstgehekî dinê hevdît-
inên Serok Barzanî ya li
çarçêweya yekem roja konfer-
ansa Asayîşa Munix civîna rêz-
dar ya li gel Mihemed Cewad
Zerîf Wezîrê Derveyê Îranê bû.
Li vê civînê de pêşhatên siyasî
û emniyên dawî yên navçeyê û
Iraq û Sûriye xistin ber behs û
guftûgoyan û tekez jî li ser
berfirehtirkirina peywendiya
dostaneya di navbera Herêma
Kurdistan û Komara Îslamiya
Îranê kirin.

Rawêjkara Esed: YPG beşekî artêşa Sûriyêye 
Buseyna Şaban Şêwirmenda Serokê Sûriyê Beşar Esed îdia kir

ku ti pirsgirêkên wan bi Kurdan re nîne. Şêwirmenda Serokê Sûriyê
Beşar Esed  ya bi
navê Buseyna Şaban
daxuyaniyek da
medyayê û got, Şam
Yekîneyên Parastina
Gel (YPG) û Artêşa
Sûriyê wekhev dibîne.

Şaban diyar kir
YPGê bi piştevaniya
artêşa Sûriyê û bal-
afirên şerî, bakur û

rojhilata bakurê Sûriyê ji terorîstan paqij kirin.

TAK nas bikin 
Teyrên Baz ên Azadiya Kurdistanê (li gorî çend çavkaniyan

Teyrêbazên Azadiya Kurdistan an jî Teyrênbazê Azadiya Kurdistan)
bi kurtî TAK (Têakê),
komekê ku çalakiyên
wekî sûîkastên
bibombeyî pêk tîne. Li
gora gelek kurdan, TAK
rêxistineke tohildanê ye.
Li gora wan, li dijî komku-
jiya, zext û zordariya
dewleta Tirk a li ser gelê
Kurd hatiye damezrandin.
Rêxistin ji aliyê kesan an
jî komekê ve nehatiye avakirin. Weke hêzeke nerazîbûn û bersiv-
dayîna rewa ya Ciwanên Kurd dikare were binavkirin.

Ji aliyê gelek kesên din wekî komeke terorîst tê dîtin. Hat idiya
kirin ku girêdayê PKK ne, lê ev ji aliyê PKK nehat pejirandin. HPG
çend çalakiyên TAK'ê mehkûm kir.

Rewşa Hewlêr û Bexdayê bifikare
Serokwezîra Almanyayê Angela Merkel, derbarê peywendiyên

Hewlêrê û Bexdayê de got, rewş nebaş e. Serokwezîra Almanyayê
Angela Merkel li Brûselê beşdarî Lûtkeya Liderên Yekîtiya Ewro-
payê bû û ragihand, ew rewşa Herêma Kurdistanê û krîza
koçberiya li herêmê bi nêzîk ve dişopîne.

Angela Merkel diyar kir ku, ji bo avakirina herêmên Iraqê yên ji
rêxistina DAIŞê hatine rizgarkirin dê 500 milyon euro bidin.

Merkel pirsa peyamnêra Rûdawê Ala Şalî ya derbarê pey-
wendiyên Hewlêrê û Bexdayê de wiha got: “Hûn niha dibêjin Bexda
pere nade Hewlêrê. Ez bitemamî ji vê mijarê ne agahdarim, lê di her
halî de rewş nebaş e û bifikar e.

Serokwezîra Almanyayê berdewamiya axaftina xwe de wiha got:
“Daketina buhayê petrolê, ji bo Hikûmeta Herêma Kurdistanê û
Iraqê nebaş bû. Heyder Ebadî gotibû ji sedî 90 dahatên Iraqî ji
petrolê tê. Ji aliyê din ve tê gotin Herêma Kurdistanê petrolê yekser
difiroşe û nirxe wê ji bo hikûmeta navendî ya Iraqê naşîne. Ev bixwe
dizanin dê çawa pere xwe belav bikin.” Rûdaw

Partiyên ewropî: AKPê li hemberî
kurdan politikaya zilmê dimeşîne

Konferansa Piştevaniya Partiyên Cep yên Ewropayê bi Gelê
Kurd re li Amedê hate lidar xistin. Ji Danîmarka, Almanya, Yew-
nanîstan, Katalanya û Fînlandiyayê serok û nûnerên partiyên cep
beşdarî konferansê bûn. Hevserokê HDPê Selahattîn Demîrtaş û
nûner û serokên partiyên cep yên Ewropayê di konferansê de
axivin. Demîrtaş AK Partiyê ji ber teqîna Enqereye û ji ber operasy-
onên li Bakurê Kurdistanê bi zimaneke tund rexne kir. 

Nûner û serokên partiyên cep yên Ewropayê amaje kirin
kuhikûmeta AK Partyê li hemberî kurdan politikaya zilmê dimeşîne. 

Hevserokê Partiya Cep a Almanyayê Bernd Riexinger di axafti-
na xwe de wiha got:   “Li vê derê zilm û zordariyek heye. Me bi
çavên xwe dît. Malbat nikarin cenazeyên zarokên xwe bigrin û
binax bikin. AK Partî hem li Tirkiyeyê û hem jî li Sûriyeyê li hemberî
kurdan şerekî dijwar dimeşîne. Li vir li hemberî kurdan zilmê dike û
li Sûriyê jî piştgiriya DAIŞ'ê dike. Naxwaze kurd bibin xwedî statû.
Kurdan weke cîranê xwe qebûl nake lê dixwaze rêxistineke weke
DAIŞ'ê bibe cîranê wan.” Hevserokê HDPê Selahatîn Demîrtaş jî di
konferansê de wiha got:

“Em li hemberî AKPê lava nakin. AKPê pergaleke faşîst
dimeşîne. Divê em li hemberî faşîzmê bi serbilindî rawestin. Ez baş
dizanim ku dê aştî were ser vê axê. Lê divê herkes vê yekê baş
bizanibe ku aştî bi serî tewandinê nayê. AKPê bi awayeke aşkere
piştgirî dide DAIŞê û naxwaze YPG bikeve Ezazê. Çima? Çimkî li
Ezazê El Nusra heye. El Nusra kî ye? Ew beşek ji DAIŞê ye.”

Konferans ji aliyê HDPê, KCD, DBP û KJA ve hate lidar
xistin. Di konferansê de malbatên ku nikarin cenazeyên
zarokên xwe ji Sûrê derxin jî axivin û li hemberî hikûmetê ner-
azîbûn nîşandan.                                                       Rûdaw

Hevdîtin û çalakiyên Serok Barzanî li
yekem roja konferansa Asayîşa Munix 2016
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Li Hezexê bi zorê
koçberî hat destpêkirin

Li Hezexê çeteyên hêzên dewleta Tirk bi
topan malek hilweşandin, malbata Dogan a ji
8 kesan pêk tê ya ku di malê de dijiya hatin

binçavkirin û piştre li derveyî navçeyê hatin
danîn. Li Hezexê çeteyên hêzên dewleta Tirk
bi topan malek hilweşandin, malbata Dogan a
ji 8 kesan pêk tê ya ku di malê de dijiya hatin
binçavkirin û piştre li derveyî navçeyê hatin
danîn. Çeteyên dewleta Tirk bi êrîşên xwe yên
li ser navçeya Hezexê ya Şirnexê malan hildi-
weşînin û bi zorê gel ji malan derdixin.
Çeteyên dewleta Tirk ji saetên sibehê ve Taxa
Yenîmahaleyê didin ber topan, mala Hakî
Dogan û Leyla Dogan ên hevser in ji ber sede-
ma topan hilweşiya. Piştre malbata Dogan û 6
zarokên wan û xwarziyê Hakî Dogan Şer-
afetîn Dogan (20) ji aliyê polîsan ve hatin
binçavkirin û birin Midûriyeta Emniyeta
Hezexê. Piştî kar û barên li Emniyetê, malba-
ta Dogan û zarokên wî hatin berdan û hat
diyarkirin ku kar û barê Şerafettîn Dogan hê jî
li emniyetê didome.

Malbata Dogan piştî serbest berdanê ji
aliyê polîsan ve ji derveyî navenda navçeyê
hatin danîn.                              anfkurdi.com

Gorran û YNK: Teqandina
boriyên petrolê şaşe

Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) û
Tevgera Gorran ragihandin teqandina boriya
petrolê ya navbera Başûrê Kurdistanê û

Tirkiyê hel-
w e s t e k ê
şaş e.
S e r o k ê
K o m a
YNKê li
Parlamen-
toya Herê-
ma Kurdist-

naê Begerd Telabanî ji Rûdawê re diyar kir,
partiya wan li hemberî her helwesta ku zererê
dide aboriya Herêma Kurdistanê.

Parlamenterê Gorranê Elî Heme Salih jî li
ser hesabê xwe yê malperên civakî ragihand:
“Êrişa petrolê şaş e. Ev yek bandorê ne li
rayedaran, lê li jiyana gel bi awayekî cidî dike.”
Boriya hinartina petrolê ya ku ji Kerkûkê diçe
bendera Ceyhanê ya Tirkiyê, ku jê re dibêjin
hêla “Kerkûk-Yûmûrtalik” li nêzîkî Rihayê hat-
ibû teqandin. Ji ber teqandina boriyê, hinartina
petrolê ji Başûrê Kurdistanê bo Tirkiyê hatiye
sekinandin.                                             Rûdaw

Taxa Kurdan hat topbarankirin:
K u ş t î  û  b i r î n d a r  h e n e

Çekdarên îslamî taxa Şêx Meqsud a kur-
dan li Helebê
topbaran kirin û
di encama top-
baranê de 2
sivîlan jiyana
xwe ji dest dan
û 14 kes jî
birîndar bûn. Li
gor agahiyan çekdarên herdu rêxistinên
îslamî Cebhet Elnusra û Ehrar Elşam taxa
Şêx Meqsud a kurdan li Helebê topbaran kirin.

Hat ragihadin ku wan çekdaran rokêt û top
bi tundî avêtin ser başûrê taxa Şêx Meqsûd û
di encama wê topbarana berdewam de 2
welatiyên wê taxê jiyana xwe ji dest dan û 14
kesên din jî birîndar bûn. Topbarana wan
hêzên tundrew li ser Şêxmeqsûd ji 16 vê
mehê de berdewam e û heta niha 14 sivîlan
jiyana xwe ji dest dane û 158 kesên din jî
birîndar bûne.                                    Rûdaw

Topxaneyên artêşa Tirkiyê gundê
Hemam a ser bi nahiyeya Cindêrsê ya
Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê
topbaran dikin û li gorî agahiyan gelek
sivîl bûne qurbanî.

Çalakvanên Efrînê ragihandin ku
hêzên Tirkiyê nahiyeya Cindêrsê ya
Efrînê bi tundî û bi awayekî heremekî
topbaran dikin û heta niha gelek sivîl
bûne qurbanî. Piştî kontrolkirina
herêmên Kurdî yên Rojavayê Kurdis-
tanê li bakurê Sûriyê ji aliyê Partiya

Yekîtiya Demokratîk (PYD) û baskê leşk-
erî yê wê partiyê Yekîneyên Parastina
Gel (YPG) ve, Tirkiye helwstek tund li
xwe nîşan dide û  hêzên Tirkiyê dest bi
topbarana herêma Efrînê kirin.

Beriya 2 rojan jî yekîneyên tank û
topxaneyên Artêşa Tirkiyê li ser sînor
dest bi topbarankirina giran a deverên
ser bi Efrînê û navenda bajarê Efrînê
kirin. Li gor hin agahiyan, Artêşa Tirkiyê
zêdetirî 300 gulleyên topê avêtin herê-
ma Efrînê.                                 Rûdaw 

Rûdaw) -  Li Enqerê êrişeke xwekujiyê pêk hatibû û tê de
28 kesan jiyana xwe ji dest dabû. Herwiha niha jî kiryar û
armanca kiryar tê niqaşkirin. Di vê derbarê de cîgirê rawêjkarê
berê yê Teşkîlata îstixbaratê MÎTê Cewat Oneş ji rûdawê re
axivî û got dibe ku ev êrîş ji aliyê YPGê ve hatibe kirin. Lê belê
ev êrîş ne li berjewendiya YPGê ye. Li gorî Oneş hêzên ku
dixwazin ji nû ve nexşeya rojhilata navîn çêkin dixwazin piştî
vê êrîşê Tirkiye operasyoneke bejahî li nav sûriyê pêk bîne.

Oneş dibêje midaxeleyeke leşkeri ya Tirkiyê wê bibe sedema
şerekî û herwiha li gorî wî Tirkiye jî ji vê yekê hayedar e.

Nîqaşên derbarê teqîna enqerê de hîn jî berdewam in.
Hinek alî YPGê, hinek alî DAIŞê û hinek alî jî îstixbaratên
biyanî weke kiryar nişan didin.

Lê belê hikûmet di kiryarbûna YPGê de bi israr e. Cîgirê
rawêjkarê berê yê Teşkîlata îstixbaratê, MÎTê Cewat Oneş
amaje pê dike ku êrîşeke wiha ya YPGê ne li berjewendiya
dahatûya wê ye û tiştekî wiha wê zirarê bide YPGê.

Cîgirê Rawêjkarê Berê yê MÎTê  Cevat Oneş ji Rûdawê re
derbarê vê yekê de wiha got:

“Eger ku YPGê bi rastî jî tiştekî wisa kiribe; ev şêtî ye. Dê
YPG çima tiştekî wisa bike? Da ku kantonên YPGê bigihin
armanca xwe ango da ku ew kanton bikaribin li ser piyan
bisekinin divê îradeya Tirkiyê hebe. Gava ku em li dahatûya
YPGê dinêrîn pêkanîna teqîneke wisa ya ji aliyê YPGê ve
tiştekî li dijî mantiqê ye. Ti eleqeya êrîşeke wisa bi sîyaseta
rasteqîn re nîn e.”

Oneş dibêje da ku Tirkiye bi hêzên leşkeri ve têkeve Suriyê
hinek hêz li tirkiyê zorê dikin. Li gorî Oneş eger ku tirkiye

midaxeleyeke leşkeri li dijî sûriyê pêk bîne ev yeka wê bibe
sedema şerekî nû li rojhilata navîn.

Berdewamiya axaftina xwe de Oneş wiha got: “Hinek
îdayên cidî hene ku tê gotin hinek alî dixwazin bi teqîna enqerê
tirkiye têkeve sûriyê. Divê tirkiye nekve nava kaosa rojhilata
navîn. Helbet mafê tirkiyê ye ku xwe li dijî êrîşên terorî
biparêze. Lê mijara operasyoneke leşkerî tiştekî hesas e. Divê
Tirkiye li gorî pîvanên navnetewî û digel hêzên hevpeymaniyê
operasyonê bike. Herwiha ez dibinim ku dê rayedarên dewletê
di avanekirina bingeheke pevçûnî de hesas bin.

Parêzgeriya Enqerê daxûyand ku ji ber teqînê heta niha 17
kes hatine binçavkirin û dê di demeke kurt de jî lêpirsîn bê
bidawîkirin.

Çi bibû?
Şeva çarşemî 17ê Sibatê teqînek bihêz bi rêya oto-

mobîleke bombekirî li Enqere ya paytextê Tirkiyê qewimî û di
encamê de 28 kes hatin kuştin û 61 kes birîndar bûn.

Rojek piştî teqînê, pênşemî 18ê Sibatê Serokwezîrê Tirkiyê
Ahmet Davutoglu di daxuyaniyeke rojnamevanî de ragihand,
kesê ku teqîn pêkaniye, navê wî Salih Necar e û li bajarê
Amudê li bakurê Sûriyê ji dayik bûye. Davutoglu her di heman
konfransa rojnamevanî de bi fermî berpirsatiya teqînê xiste
stuyê Yekîneyên Parastina Gel (YPG) û ew hêz tohmetbar kir.

Lê belê him YPGê û him jî Hevseorkê Partiya Yekîtiya
Demokratîk (PYD) ew tohmeta Davutoglu red kirin û ragi-
handin, ku Tirkiye li hincetan digere daku êrişî Rojavayê Kur-
distanê û Sûriyê bike. Herwiha Berdevkê Hêzên Sûriya
Demokratîk (HSD) Telal Silo jî di daxuyaniyekê de ragi-
handibû, ewa ku Tirkiye behsê lê dike tenê tohmet e û ti têk-
iliya teqînê bi YPGê û HSDê ve nîne.

TAKê teqîn girte ser xwe
Teyrêbazên Azadiya Kurdistanê (TAK) bi awayeke fermî

berpirsatiya teqîna Enqerê girte ser xwe.
AKê di daxuyaniya xwe de ragihandibû: 17ê Sibat a 2016ê

şev saet 18:30an li Cadeya Merasim a Enqerê di êrişeke ku li
hember konvoyeke Artêşa Faşîst a Tirkiyê de me wek TAKê
çalakiya tolhidanê pêk anî, bi sedan leşkerên faşîst ên Tirkiyê
hatin kuştin.

Di daxuyaniya TAKê de hatibû gotin, ku çalakî ji aliyê kesê
bi navê Abdulbakî Sonmez, kod Zinar Raperîn û bi teqîna oto-
mobîlekê pêkhatiye.

TAKê herwiha ragihandibû, ku ew çalakiya wan wek
bersivek jib o siyasetên Hikûmeta Tirkiyê, Partiya Dad û
Geşepêdanê (AK Partî) û Serokomarê wî welatî Recep Tayyip
Erdogan û herwiha di tolhildana kuştiyên di şerê li Bakurê Kur-
distanê û jêrzemîna li navçeya Cizîrê de hatiye pêkanîn.

Artêşa Tirk derbasî aliyê Rojavayê Kurdistanê bû li nêzî
gundê Qermîtliq ê navçeya Şiyê 1000 darên zeytûnê hilkirin.
Artêşa Tirk hovîtiya xwe di hemû aliyan de berdewam dike,
tevî topbarana wê ya li dijî gundên kantona Efrînê û gundên
herêma Ezazê ku ji destên çeteyên Cebhet El-Nusra û Ehrar
El-Şam rizgar kirine, îro jî leşkerên Tirk li devera sînor a nêzî
gundê Qermîtliq a girêdayî navçeya Şiyê ya Efrînê derbasî
aliyê Kantona Efrînê bûn û bêtirî  hezar darên zeytûnan
hilkirin. Her wiha sînor bi qasî 300 mître û bi dirêjahiya 3 km bi
aliyê kantonê ve fireh dike.

Piştî ku leşkeran darên zeytûnan hilkirin, bêtirî 50 leşker li
heman deverê bi cih kirin û bi bafleyan welatî hişyar kirin ku
eger kesek nêzî sînor bibe dê rastî kuştinê were.

Li aliyê din welatiyên van gundên nêzî sînor û yên ku darên
wan hatine hilkirin, helwesta Artêşê bi tundî şermezar kirin û
gotin ku ev darên ku hatine hilkirin temenên wan bêtirî 100 salî
ne û bang li aliyên têklîdar kirin ku rê li pêşiya hovîtiy dewleta
Tirk li dijî xwezayê bigirin.Dewleta Tirk hezar darên Efrînê

hilkirin EFRÎN – Artêşa Tirk derbasî aliyê Rojavayê Kurdistanê
bû li nêzî gundê Qermîtliq ê navçeya Şiyê 1000 darên zeytûnê
hilkirin. Artêşa Tirk hovîtiya xwe di hemû aliyan de berdewam
dike, tevî topbarana wê ya li dijî gundên kantona Efrînê û
gundên herêma Ezazê ku ji destên çeteyên Cebhet El-Nusra
û Ehrar El-Şam rizgar kirine, îro jî leşkerên Tirk li devera sînor
a nêzî gundê Qermîtliq a girêdayî navçeya Şiyê ya Efrînê der-
basî aliyê Kantona Efrînê bûn û bêtirî  hezar darên zeytûnan
hilkirin. Her wiha sînor bi qasî 300 mître û bi dirêjahiya 3 km bi
aliyê kantonê ve fireh dike.

Piştî ku leşkeran darên zeytûnan hilkirin, bêtirî 50 leşker li
heman deverê bi cih kirin û bi bafleyan welatî hişyar kirin ku
eger kesek nêzî sînor bibe dê rastî kuştinê were.

Li aliyê din welatiyên van gundên nêzî sînor û yên ku darên
wan hatine hilkirin, helwesta Artêşê bi tundî şermezar kirin û
gotin ku ev darên ku hatine hilkirin temenên wan bêtirî 100 salî
ne û bang li aliyên têklîdar kirin ku rê li pêşiya hovîtiy dewleta
Tirk li dijî xwezayê bigirin.

Tirkiye Efrînê topbaran dike - Qurbanî hene

Zilamê MÎTê: Bi teqîna Enqereyê
dixwazin berê Tirkiyê bidin Sûriyê

Dewleta Tirk hezar darên Efrînê hilkirin



Nêçîrvan Barzanî serokwezîrê herê-
ma Kurdistanê, roja 11.02.2016ê li
bajarê Hewlêrê di civînekê de digel nûn-
erên rêxistinên civaka medenî yên Kur-

distanê behsa rewşa giştî û kirîza
êkonomiya herêma Kurdistanê kir û
ragehand ku, her meh dê tabloya
dabeşkirina meaşan di ber çavan re der-
bas bikin û her zêdehiyek di dahatiniyê
de çê bibe dê li ser meaşan bê zêdekirin.

Di civînê de serokwezîr û cîgirê
serokwezîr sedemên serhildana kirîza
êkonomî û ew tedbîrên demkî û jineçarî
ji bona derbasbûn ji wê rewşê ji aliyê

hikûmeta herêma Kurdistanê ve hatine
wergirtin bi hûrî zelal kirin û tekîd kir ku
hikûmeta herêma Kurdistanê di warê
îdarî, darayî, aborî û tevaya sektorên din
de çaksazî xistine warê piraktîkê

Nûnerên rêxistinên civaka medenî

dîtin û pêşniyarên xwe ji bo çewaniya
çareserkirin û derbaskirina rewşa herê-
ma Kurdistanê pêşkeş kirin û çend
kêmasiyên hikûmetê jî rexne kirin.

Di civînê de, ji bona
beşdarîkirina rêxistinên
civaka medenî di der-
baskirin û çareserkirina
kirîza darayî de ,  biryar
hat dan di demek nêzîk
de hikûmeta herêma
Kurdistanê û rêxistinên
civaka medenî Work-
Shopeke hevbeş saz
bikin daku têbînî û
pêşniyarên xwe tê de
berçav bikin û bi
awayekî organîzekirî
pêşkeş bi hikûmeta
herêma Kurdistanê
bikin.

Serokwezîr û cîgirê
serokwezîr bersiva pirs û têbîniyên beş-
darên civînê dan û tekîd kir ku, hikûmeta
herêma Kurdistanê ji bona derbaskirina
rewşa dijwara herêma Kurdistanê di
nava xebatên berdewam deye û ev qonx
jî dê bi serkftî derbas bibe.

Nêçîrvan Barzanî: Her meh dê tabloya 
dabeşkirina meaşan di ber çavan re derbas bikin
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Lı ser banga partî û tevgerên Kurdistanê, di 6-7ê Sibata
2016an de li Diyarbekirê bi beşdarîya derdorên siyasî yên
cuda, partî û dezgehên civakî yên sivîl, akademîsyen û
şexsîyetên serbixwe, Konferansa bi navê “Bidawîanîna Şerê li
Kurdistanê û Perspektîfa Çareserîya Siyasî” lidarket. Komisy-
ona Amadekar ya Konferansê dîtin û pêşniyarên ku di Konfer-
ansê de hatin pêşkêşkirin û munaqeşekirin jî da ber çav û bir-
yar da ku van encaman bi raya giştî re parve bike.

Konferansa me; Pirsa Kurd û Kurdistanê wek pirseke siyasî
ya herêmî û navneteweyî dibîne û dibêje çareserî jî di mafê
çarenûsîya miletê Kurd de ye.

Konferansa me, piştgirîya xebat û têkoşîna ji bo serxwebû-
na başûrê welatê me dike. Herweha, piştgirîya lêgerîna
statuyekê ya rojavayê welatê me û piştgirîya têkoşîna ji nû ve
geşbûna neteweyî ya rojhelata welatê me dike.

Konferansa me dide diyar kirin ku di bingeha çaresernekiri-
na pirsa kurd û Kurdistanê de siyaseta “yek dewlet, yek millet,
yek welat, yek ala” ya dewleta Tirk dimeşîne heye. Her weha
dide diyar kirin ku ev pirs bi metodên leşkerî nayê çareserkirin.

Konferansa me bang li dewlet û hukumetê dike, divê ku dev
ji şer û operasyonên li gund û bajaran û yên li “derveyî sîno-
ran” berde. Divê hukumet heyeteke hevpar ku ji hemû beşên
siyasî û civakî yên Kurdistanê pêk tê, wek muxeteb qebûl bike
û di bin çavdêrîya garantorên navnetewî de dest bi pêvajoyeke
nû bike. Ji bo pêkanîna maf û azadîyên demokratîk ên
neteweyî yên gelê me, divê gavên acil biavêje.

Şerê çekdarî yê ku îro PKK dimeşîne û şerê ku di nav
bajaran de berdewam e, xizmetê ji gelê Kurd û ji doza me re
nake. Divê PKK dawî li van xendek û barîkatan bîne; divê dawî
li vî şerê çekdarî yê li çîya û bajaran bîne.

Konferansa me; li Gimgim (Warto), Farqîn (Sîlwan), Cizîr,
Navçeya Sûra Diyarbekirê, Nisêbîn, Îdil û Şirnexê jibo maddî û
manewî zerarên gelê me yê ji ber şer û pevçûnan cîh û warên
xwe bi cîh hiştine, zerarek mezin dîtine, hatine kuştin, birîndar
bûne, werin tezmînkirin û tedbîr bêne sitandin, bangî dewletê
dike ku gavên acîl biavêje.

Konferansa me; di vê pêvajoya dîrokî ya ku fersenda
serxwebûnê hatîye ber derî de, bangî hemû aktorên siyasî yên
başûrê Kurdistanê dike ku bi yekdengî, hêza xwe bikin yek.
Herweha divê ku tevger û partîyên siyasî yên rojavayê Kurdis-
tanê jî ji bo tifaqeke neteweyî ya mayinde gavan bavêjin û
rêveberîyeke hevpar ya leşkerî, aborî û siyasî pêk bînin.

Konferansa me bang li Neteweyên Yekbûyî, Rêxistina Kon-
feransa Îslamî, Parlamentoya Ewrûpayê, Yekîtîya Ewrûpayê,
Konseya Ewrûpayê, Rêxistina Ewlehî û Hevkarîyê ya Ewrû-

payê û gelên cîhanê dike da ku piştgirîya têkoşîna gelê Kur-
distanê ya ji bo edalet, azadî û wekhevîyê bike.

Konferansa me dide diyar kirin, di xebata qanûna bingehîn
de -ku dîsa ketiye rojevê- divê ku wek alîyekî, dîtin û pêşni-
yarên hemû hêzên Kurdistanî jî werin girtin. Di qanûna binge-
hîn a nû de, divê ku nasnameya kurdî were naskirin, divê
daxwazên neteweyî yên kurdan û statuya Kurdistanê tê de cih
bigre. Divê kurdî di perwerdeyê de û di hemû dezgehên resmî

de were bikaranîn û bibe zimanê resmî. Perwerdeya bi zimanê
dayikê, azadiya ramanî û rêxistinîyê divê bi awayekî zelal di
qanûna bingehîn de were parastin.

Konferansa me dide diyarkirin divê ku hemû etnîsîte, ayîn û
bawerîyên cuda yên li Kurdistanê dijîn bikaribin bi awayekî
azad xwe îfade bikin û mafê wan bi qanûna bingehîn were mis-
ogerkirin û parastin.

Konferansa me bangî gelê Tirk dike ku li hember siyaseta
şer bêdeng nemîne, helwestê bigire. Em nirxeke mezin didin
kesên ku li dijî şer in û piştgiriya gelê me dikin.

Konferansa me ji bo van raman û daxwazên ku di dax-
uyanîya encama konferansê de hatine diyarkirin pêk bên,
wezîfeyê dide hemû partî û tevgerên siyasî yên amadekarên
Konferansê, da ku bala raya giştî bikşînin û bi dem û dezgehên
peywendîdar re têkilîyan deynin.

Komisyona Amadekar ya “Konferansa Bidawîanîna Şerê li
Kurdistanê û Perspektîfa Çareserîya Siyasî”.

Zînet Dînçer

Xaylaza Reşîd

..MA TÊ HERÎ
Ax yar destê min berne de,
qet neçe ji vir.
Dil û kezeb û gurçk ê min,
neke bir bi bir.
Ez kal bûme kesîm tune ne,
heval û hogir.
Ez hew ber xwe dibînim,
te ronî jî bir.
Tu çû nehêl min bi tenê,
wek sêwya li vir.
Li ser min digrîn misilman,
ajal û kafir.
Min bîra xwe û rojek wilo,
ticarî ned bir.
Piştî te ez hitim û tu çûy,
ketim nav agir.
Qirdêm kore bextêm reşe,
te ev dimin kir.
Nexwezya min bi wê rojê,
kû min tu nas kir..!
..kalê qurdîsî

* * *
XIDRINEBÎ

Xidirrnebî, Xidir Eylaz
Tu digerî gêdûk û gaz
Dighînî hev bext û miraz.
Hemû miletê dinyayê
Bi te dikin eşq û şayê.
Ez jî qîza dînê Ezdya,
Ber te dikim dua dirozga,
De tu were hewara min,
Bighîne bext û mirazê min.
Hewara Memê hevsêda kirî,
Siyabendê qeyêda kewkî kirî, 
Leyl û Mecnûmê xerîb kirî,
Aşiq Qerîbê ku te birî,
Çiyayê Koçor peya kirî,
Sazê wîyî darda kirî,
Dayka wiye herro girî,
Dergîstya wîye xêlî kirî,
Hindik maye xelqê birî,
Lê te mirazê wana kirî.
Were mirazê min jî bike,
Derda didî, derman bike,
Perda ber çevêm wêda bike,
Hizkiryê min nîşanî min bike...
Xaylaza Reşîd
Kanya dilê min
Dîyarî bext û mirazê
keç û xortan dikim.
Kerîk ji poêma min,
Totka şor.

* * *
KEÇKA MIN
Wan hêsirê te
Şewitandim
Ez helandim 
Ez zêrandim
Keçka min.
Ew hêsirê minin
Gef û gurin
Hûr dibarin
Ji çevên te
Rinda min.
Xwîna mine
Tamarê teda
Wê dikele
Diherike
Xezala min.
Kûr dinelim
Tişte nîne 
Van destê min
Bê taqwetim
Xerîba min.
Kuda herim
Çi xalîyê
Li serê xwekim,
Derd û kûla
Ji kêra bêjim
Kê bawerbim
Ka tu bêje
Tu Xema min.

J I  R A Y A  G I Ş T Î  Y A  
KURDISTAN Û CÎHANÊ RE
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Президент Иракского

Курдистана Масуд Бар-
зани распорядился

начать радикальные

реформы, чтобы преодо-
леть экономические

трудности и улучшить
ситуацию в регионе. В
среду Барзани приказал
Региональному прави-
тельству Курдистана
(КРГ) пересмотреть госу-
дарственную структуру
КРГ и предпринять
немедленные финансо-
вые меры по улучшению
жизни людей в Курдиста-
не. Он призвал прави-
тельство реформировать
источники доходов и
сократить чрезмерные
траты, а также провести
реформирование инве-
стиционного сектора.

Гражданские служа-
щие в Курдистане не
получают зарплату по
несколько месяцев, в
регионе проходят демон -
страции против задержки
выплат.

За несколько часов
до подписания указа
Барзани - глава "Демо-
кратической партии
Курдистана” (ДПК) -
распорядился рассле-
довать все случаи кор-
рупции и злоупотребле-
ний полномочиями, в
которых подозреваются
члены ДПК.

Без участия сирийских
курдов межсирийские
переговоры будут «всего
лишь встречей», которая
не приведет к практиче-
ским результатам, счита-
ет представитель сирий-
ского Курдистана в Моск-
ве Роди Осман. «Курды
по-прежнему не получили
приглашения на участие
в межсирийских перего-
ворах. Однако без нас эти
переговоры не будут
состоятельными. Их
можно будет назвать кон-
сультациями или всего
лишь встречей, которая
вряд ли приведет к прак-
тическим результатам»,
— заявил Осман «РИА
Новости». «Курды конт-
ролируют в Сирии значи-
тельную территорию,
располагают собственны-
ми вооруженными отря-
дами. При этом мы не
ставим задачей отделе-

ние от Сирии, наша цель
– демократическая авто-
номия в ее составе,
права для всех, кто живет
в Сирии, будь то курды,
арабы, турки, езиды(
курдская этноконфессио-
нальная группа ред.) .
Логично было бы пригла-
сить нас к участию в
переговорах, но есть
силы, которые стараются
не допустить этого», —
считает Роди Осман. По
его оценке, в Сирии «дей-
ствуют внутренние силы,
региональные игроки и
силы, которые находятся
за пределами региона,
например, Россия, Евро-
па и США». «Но все их
можно разделить на две
большие группы. Это те,
кто хочет продолжения
войны и те, кто хочет
переговоров и мирного
решения конфликта.
Если кто-то не хочет уча-

стия курдов в перегово-
рах – это первый признак
того, что он на самом

деле не хочет найти мир-
ный выход из кризиса»,
— рассуждает Роди
Осман. «Они хотят поме-
шать развитию нашей
демократической систе-
мы и хотят, чтобы кон-
фликт продолжался», —
считает он. «Сами курды

всегда выступали за мир-
ное сосуществование с
соседями. Мы никому не

угрожаем. Наша задача –
защита собственной тер-
ритории, прежде всего, от
боевиков-исламистов,
развитие демократиче-
ского самоуправления в
наших кантонах и защита
наших прав», — напом-
нил он.

Хемин Хаврами, глава отдела
внешних связей "Демократической
партии Курдистана" (ДПК), посетил

консульство США в Эрбиле и
встретился с Генеральным консу-
лом США, Маттиасом Митманом,
чтобы обменятся мнениями о
последних событиях в регионе, в
частности, об ожидаемом рефе-
рендуме по курдской независимо-
сти и о продолжающейся войне
против "Исламского государства"
(ИГ). 

Посол США заверил Курдистан
в том, что Америка поддержит
силы пешмерга и политические
улучшения в регионе. 

Высоко оценивая роль курдских
сил в войне с террористами, Мит-

ман заявил, что пешмерга защи-
щают свободу для всего мира. 

С начала кризиса в Ираке, США
и страны ЕС предоставили Регио-
нальному правительству Курдиста-
на (КРГ) значительную военную и
гуманитарную  поддержку, чтобы
помочь Эрбилю справиться с кри-
зисом. 

Тем не менее, Иракскому Кур-
дистану требуется дальнейшая
международная помощь, чтобы
преодолеть экономический кризис
и обеспечить почти два миллиона
беженцев и вынужденных пересе-
ленцев.

Лабораторные исследования
подтвердили факт использования
"Исламским государством” (ИГ)
химического оружия против курд-
ских сил пешмерга на севере
Ирака. Об этом сообщает
"Reuters”. Без определения того,
кто именно использовал химиче-
ские вещества, источник в "Ор га -
низации по за прещению химиче-

ского оружия” (ОЗХО) подтвердил,
что лабораторные тесты были
положительными в отношении
сернистого иприта. 

Ранее, в августе 2015 года,
десятки курдских сил пешмерга
были отравлены во время битвы
против джихадистов рядом с
Махмуром, расположенном на
юго-запад от столицы Курдистана,

Эрбиля. Тогда появились сообще-
ния о том, что экстремистская
группировка использовала хими-
ческое оружие против курдских
сил. Иприт имеет очень мало при-
менений вне химической войны.
Он использовался в Первой миро-
вой. Он вызывает серьезные
ожоги глаз, кожи и дыхательных
путей.

СМИ: "Горран" просит
военной поддержки

Курдские СМИ сообщают, что курдская иракс-
кая партия "Движение за перемены" ("Горран")
обратилась к турецкой "Рабочей партии Курди-
стана" (РПК) с просьбой помочь увеличить влия-
ние "Горран" в провинции Сулеймания и в адми-

н и с т р а ц и и
города Гар-
миян. 

И с т о ч н и к
агентства "Bas-
News" сообщил
на условиях

анонимности, что партия "Горран" просила лиде-
ров РПК предоставить для этого ее военные
силы. 

Кадир Хаджи Али, один из главных чиновни-
ков "Горран", якобы недавно посетил базы РПК в
горах  Кандиль и от имени генерального коорди-
натора своей партии, Науширвана Мустафы,
"обсуждал этот план с чиновниками РПК и при-
зывал их оказать поддержку." 

План состоит в том, чтобы взять под контроль
указанные области, в том числе нефтяные
месторождения, с помощью вооруженных сил
РПК. От РПК требуется дислокация ее партизан
на всей территории и также защита линии фрон-
та с "Исламским государством" (ИГ), утверждает
источник агентства.  

Руководитель партии "Горран" по связям с
общественностью, Мухаммед Тофик Рахим, ска-
зал в интервью "BasNews" что его партия хочет
фундаментальных реформ в Курдистане, но не
военного вмешательства.  

Россия начнет поставки
мяса и зерна в Ирак

Договоренность достигнута на заседании рос-
сийско-иракской межправкомиссии по торговле,
экономическому и научно-техническом сотрудни-
честву.  Россельхознадзор провел переговоры с
представителями национальной программы
Ирака по развитию пшеничного хозяйства и пред-
с т а в и т е л я м и
в е т с л у ж б ы
Ирака, стороны
в ы р а з и л и
заинтересован-
ность в расши-
рении сотрудни-
чества в сель-
ском хозяйстве, обмене опытом в выращивании
зерновых культур.  Россия желает возобновить
поставки зерна в Ирак, иракские и российские
специалисты согласуют порядок оценки фитоса-
нитарного состояния зерновых, предназначенных
для отправки в Ирак.  Ирак восстановил статус
благополучности России по высокопатогенному
гриппу птиц, что открывает возможность для
поставок мяса птицы в Ирак. 

Стороны договорились развивать сотрудниче-
ство в области поставок российской продукции
животноводства в Ирак, заключает Россельхо-
знадзор, сообщает vestifinance.ru.

70-летняя жительница Эрбиля потратила
все сбережения на угощение для пешмерга

Агентство "Rudaw" опубликовало необычный
фоторепортаж о том, как 70-летняя жительница
Эрбиля потратила деньги, сэкономленные для

совершения хаджа,
на угощение для сол-
дат пешмерга. Тетя
Зулейха - 70-летняя
женщина из Эрбиля,
в течение многих лет
экономила деньги,
чтобы совершить
паломничество в
Мекку. Но недавно
она решила потра-

тить свои сбережения на покупку мяса и продук-
тов для приготовления пищи солдатам пешмерга,
воюющим на линии фронта. Чтобы угостить как
можно больше пешмерга, она потратила и деньги,
полученные от сдачи в аренду своего дома.

Президент Барзани приказал 
провести кардинальные реформы

Роди Осман: без курдов переговоры
по Сирии будут «всего лишь встречей»

США продолжат поддержку КРГ и пешмерга

ИГ использовало химическое
оружие против пешмерга
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Специальный представитель
Организации Объединенных
Наций в Ираке, Ян Кубиш, заявил,
что ООН в координации с ино-
странными послами в Ираке, ини-
циировала  усилия помощи Эрби-

лю и Багдаду в преодолении эко-
номических трудностей. 

Президент Курдистана Масуд
Барзани принял Яна Кубиша во
вторник, 9 февраля, чтобы обсу-
дить последние события в войне

против "Исламского государства”
(ИГ), а также текущие политиче-
ские и финансовые вопросы в
регионе.  Кубиш приветствовал
план реформ, введенный Регио-
нальным правительством Курди-
стана (КРГ), и призвал Эрбиль про-
должить реформы. Он заявил, что
ООН возглавила международные
усилия по предоставлению финан-
совой поддержки Эрбилю и Багда-
ду.  Обсуждая будущее Курдистана
и Ирака, Барзани подтвердил, что
курды на протяжении  всей исто-
рии приносили жертвы во имя
своих права, и не собираются сда-
ваться.  Никакое политическое,
экономическое или военное дав-
ление не сможет помешать курдам
продолжить борьбу за свои права,
заявил Барзани.

В среду, 10 февраля в честь 37-
й годовщины создания Исламской
Республики Иран, иранское ген-
консульство открыло в иракском
Киркуке спортивный центр.

В церемонии открытия спортив-
ного центра имени Имама Хомей-
ни приняли участие губернатор
Киркука, Наджмаддин Карим,
иранский Генеральный консул в
Эрбиле, Мортеза Эбади, и ряд
других должностных лиц.

Обращаясь к собравшимся,
Карим сказал, что Иран всегда
был на стороне иракцев, особенно
в войне против "Исламского госу-
дарства” (ИГ).

Тем не менее, открытие спор-
тивного центра, названного име-
нем иранского религиозного дея-
теля, может вызвать критику в
многонациональном городе, где
проживают курды, арабы и туркме-
ны. Иранский курдский командир
сил пешмерга и генеральный сек-

ретарь "Партии свободы Курдиста-
на”, Хусейн Язданпана, уверен,

что Иран пытается увеличить свое
военное и культурное влияние по
всему Ираку.

В интервью "Шарк Аль-Аусат”
он заявил, что спорткомплекс
Имама Хомейни в Киркуке будет
вести набор молодежи для группи-

ровки "шиитских ополченцев
"Хашд аль-Шааби”, которая дей-

ствует под контролем Тегерана."
По мнению Язданпана, иран-

ское правительство надеется
найти путь из Ирана в Сирию
через Киркук, чтобы отправлять
военные поставки сирийскому
режиму.                        kurdistan.ru

После теракта в Анкаре президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган заявил, что теперь у его страны нет
оснований колебаться, применять или нет право на
свою защиту, в том числе и заграницей. По словам

президента, последний теракт переполнил чашу  тер-
пения.

Вчера правительство Турции обвинило сирийскую
курдскую "Партию Демократического Союза" (PYD) и
ее вооруженное крыло - "Отряды народной самообо-
роны" (YPG) в организации теракта в столице Турции.

Двумя днями ранее на встрече с турецкими чинов-
никами Эрдоган заявил, что его страна признает
сирийские курдские YPG террористической организа-
цией, и Турция продолжить свои удары по их пози-

циям вблизи своих границ в северо-восточ-
ной части Сирии. 

На этой неделе Турция начали бомбить
силы YPG в районах, прилегающих к Алеп-
по. Анкара утверждает, что присутствие
сирийских курдских сил вблизи ее границ
представляет угрозу для национальной
безопасности Турции. 

США призвали обе стороны не обост-
рять ситуацию, подтвердив, что Вашингтон
не признает YPG террористической органи-
зацией. 

Президент Турции выразил свое раз-
дражение в связи с тем, что Вашингтон и
Москва поддерживают PYD и YPG, которые
рассматриваются Турцией как сирийские
ответвления турецкой "Рабочей партии
Курдистана" (РПК). 

"На данный момент, у меня есть трудности в пони-
мании Америки, которая до сих пор не называет или
еще не может назвать PYD и YPG террористами, и
которая  говорит, что "Наша поддержка YPG будет
продолжаться"", цитирует "Hurriyent Daily News"
Эрдогана.

Сирия заявила о вторжении
100 турецких военных

МИД Сирийской республики в письмах генсе-
ку ООН и секретарю Совбеза ООН заявил об
агрессивных намерениях Турции в отношении
Сирии.

"13 февраля 2016 года, во второй половине
дня тяжелая артиллерия Турции, размещенная
на ее территории, нанесла удары по местам про-
живания сирийских курдов и по позициям сирий-

ской армии, а также по населенным пунктам
Мараназ, Аль-Малькия, Минг, Айн-Дакна, Бази и
Баг, - сказано в письме. - Данные действия
являются ответом на продвижение сирийской
армии на северных фронтах провинции Алеппо и
попыткой поднять боевой дух террористических
группировок, которые терпят поражение".

Напомним, 14 февраля турецкая сторона
продолжила обстрелы сирийской территории.
Согласно заявлениям Минобороны Турции,
целью стали позиции курдского ополчения в
Сирии. Как заявляет Анкара, эти курдские отря-
ды тесно связаны с "Рабочей партией Курдиста-
на", объявленной вне закона в Турции и ряде
других стран.

Сирийское внешнеполитическое ведомство
обращает внимание, что Анкара продолжает
поддерживать террористические группировки,
такие, как "Джебхат Ан-Нусра", "Джебха Аш-
Шамия", "Ахрар Аш-Шам" и другие, связанные с
"Аль-Каидой".

"Правительство Сирии хотело бы обратить
внимание международного сообщество на безот-
ветственные действия турецкого режима, кото-
рые привели к срыву переговоров в Женеве и
пытаются провалить их возобновление", - под-
черкивается в заявлении.

Также МИД Сирии "решительно осуждает
турецкие преступления против сирийского наро-
да и территориальной целостности страны, гру-
бые нарушения суверенитета страны, принци-
пов и устава ООН, норм международного права
и всех антитеррористических резолюций СБ
ООН". Дамаск подтверждает "свое законное
право реагировать на акты повторяющейся
агрессии Турции и требовать компенсации за
нанесенный ущерб".

Кроме того, Дамаск призывает СБ ООН обя-
зать режимы, покрывающие терроризм, в том
числе турецкий, выполнить антитеррористиче-
ские резолюции, разорвать отношения с ДАИШ
(арабское название запрещенной в России орга-
низации "Исламское государство"), "Джебхат
Ан-Нусрой" и другими террористическими орга-
низациями, связанными с "Аль-Кадой", и при-
влечь эти режимы к ответственности за связь с
боевиками.

Вице-президент США Джо Байден в телефон-
ном разговоре с премьер-министром Турции
Ахметом Давутоглу 13 февраля уже призвал
прекратить обстрел сирийских территорий.
Также Байден пообещал приложить усилия,
чтобы не дать курдскому ополчению занять
дополнительные территории в Сирии рядом с
турецкой границей.

Между тем турецкий вице-премьер Ялджын
Акдоган заявил 14 февраля в интервью турецко-
му телеканалу Kanal 7, что "Турция больше не
намерена находится в оборонительной позиции.
Если не делать то, что необходимо, то в будущем
Анкара не будет иметь никакого влияния на своих
соседей, хотя происходящее в Сирии непосред-
ственно отражается на Турции".        kurdistan.ru

Посланник ООН заявил о международных усилиях
по финансовой помощи Ираку и Курдистану

Иран открыл в Киркуке спортивный
ц е н т р  и м .  И м а м а  Х о м е й н и

Эрдоган обещает продолжить 
обстрелы YPG в Сирийском Курдистане
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Салих Муслим: Любое турецкое наступление
на Сирийский Курдистан получит ответ

На фоне роста напряженности в отношениях между Турцией
и сирийскими курдскими силами, сопредседатель "Партии
Демократического Союза" (PYD) Салих Муслим заявил, что воз-
можные турецкие атаки
не останутся без ответа.
В интервью курдскому
каналу "K24", Муслим
п р о к о м м е н т и р о в а л
последнее заявление
премьер-министра Тур-
ции, Ахмета Давутоглу,
который обвинил YPG в
организации теракта в
Анкаре. Муслим отверг
турецкие обвинения и предупредил, что любое турецкое воен-
ное  наступление на Сирийский Курдистан получит немедлен-
ный ответ.  В среду 17 февраля в столице Турции был совершен
теракт против военного конвоя, жертвами которого стали десят-
ки солдат и гражданских лиц. На следующий день на шоссе,
соединяющем Диярбакыр с Лиджем, неизвестные взорвали
мину у колонны военных автомашин. Один из солдат получил
тяжелые ранения.

Турция нашла еще одну
замену российскому газу

строительство газопровода из Иракского Курдистана. Как этот
проект может отразиться на поставках российского газа в Тур-
цию? Турция готовится построить газопровод из Иракского Кур-
дистана. Во вторник, 9 февраля, турецкая трубопроводная ком-
пания Botas проведет тендер на строительство. Длина газопро-
вода, который планируют построить за два года, составит 185
километров. В то же время Турция — покупатель российского
газа. Может ли строительство этой трубы сказаться на поставках
Михаил Крутихин партнер консалтинговой компании Rusenergy

«Если посмотреть на запасы газа в курдских районах на
севере Ирака, станет очевидно, что таких запасов достаточно
для экспорта примерно 30 млрд кубометров газа в год. Если
Турция действительно сумеет договориться с операторами про-
ектов в этом районе о том, что их газ пойдет по какому-то буду-
щему газопроводу в Турцию, то тогда, во-первых, у Турции пол-

ностью решится пробле-
ма с заменой российско-
го газа каким-то другим, а
во-вторых, не исключено:
если сохранятся постав-
ки газа из России, Турция
сможет этот иракский,
курдский газ экспортиро-
вать дальше в Европу,
поскольку пути для этого
уже либо построены,
либо строятся. Есть про-
блема политического
свойства. Центральное

правительство Ирака дало в свое время разрешение на экспорт
нефти из Иракского Курдистана, но разрешения на экспорт газа
пока не давала. Поэтому тут существует некая политическая
проблема, как этот вопрос будет решаться в отношениях между
Турцией и багдадскими властями. Во-первых, тут интересны
отношения между властями Иракского Курдистана и централь-
ным правительством в Багдаде, во-вторых, отношения Турции с
двумя этими политическими силами».

Ранее в Иракском Курдистане сообщали, что мощность
трубы на начальном этапе составит 10 млрд кубометров газа, а
к 2020 году — 20 млрд кубометров.                           ПСКмедиа

Саудовская Аравия присо-
единится к десяткам других
стран, имеющим свои  кон-
сульства в столице Иракского
Курдистана, Эрбиле.

Это подтвердил в воскре-
сенье посол Саудовской Ара-
вии в Ираке Тамер аль-Саб-
хан.

Президент Курдистана

Масуд Барзани совершил
официальный визит в Сау-
довскую Аравию в декабре
прошлого года. Во время этого
визита он обсуждал двусто-
ронние связи с высшими пред-
ставителями Королевства.

Эр-Рияд открывает свое
посольство в Багдаде после
закрытия, длившегося послед-
ние 26 лет, с тех пор, как
армия Саддама Хусейна втор-
глась в Кувейт в августе 1990
года.

В начале января Саудов-
ская Аравия и Иран разорвали
отношения после разгрома
посольства Саудовской Ара-
вии в Тегеране, последовав-
шего после казни шиитского
саудовского проповедника.

Курды могут сыграть важную роль в борьбе

Сирии против «Исламского государства» (ИГ,

запрещена в РФ) и освобождении ее северо-

восточных территорий. Такое мнение в интер-

вью радиостанции «Коммерсантъ FM» выска-

зал председатель Комитета по международ-

ным делам Госдумы Алексей Пушков. «Курды,

на мой взгляд, призваны сыграть очень серь-

езную роль в освобождении северо-восточной

Сирии от ИГИЛ («Исламское государство

Ирака и Леванта» — прежнее название ИГ)»,

— сказал он. Политик отметил, что США долж-

ны занять последовательную позицию в этом

вопросе и объяснить турецким союзникам, что

курды — это «наши союзники в борьбе с

ИГИЛ». Он также подчеркнул, что курды долж-

ны быть допущены к переговорам, поскольку

не только являются важной частью «Любые

войска, которые могли бы воевать с ИГИЛ на

территории Сирии, на самом деле там отсут-

ствуют, кроме сирийской армии, которая гото-

ва это делать, и отрядов курдов, которые

насчитывают где-то 50-60 тыс. человек, и

являются серьезной вооруженной силой», —

добавил Пушков.

Турция возобновила авиаудары по базам

"Рабочей партии Курдистана”(РПК) в горах

Иракского Курдистана.

Военный конфликт между турецкой армией

и партизанами РПК продолжается и в турецких

юго-восточных провинциях. 

По данным СМИ РПК, турецкие истребите-

ли бомбили лагеря РПК в ночь на пятницу в

приграничных районах провинции Дахук (Ирак-

ский Курдистан). Ранее бомбардировки были

совершены в районе гор Кандиль. 

После нарушения режима прекращении

огня между Турцией и РПК в прошлом году,

стороны возобновили военные столкновения. 

Предыдущие авиаудары привели к жертвам

среди гражданского населения и вынужденно-

му переезду более сотни человек. Жители сел

в области Кандиль уже несколько раз требова-

ли от РПК покинуть районы их проживания.

Саудовская Аравия откроет консульство в Эрбиле

Пушков: курды призваны сыграть важную
роль в освобождении северо-востока Сирии

Турция возобновила авиаудары 
против РПК в Иракском Курдистане


