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Prezident İlham Əliyev Bakının Binə
qəsəbəsində yerləşən “Azərsun Holdinq”
Şirkətlər Qrupuna məxsus “Green Tech”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin müasir
istixana kompleksi ilə tanış olmuşdur.

Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi
“2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və
onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı-
na dair Dövlət Proqramı” çərçivəsində
paytaxtın müxtəlif qəsəbələrində ayrı-ayrı
istehsal sahələri istifadəyə verilir, qəsəbə
və kəndlərdə əhalinin sosial həyat şərai-
tinin yaxşılaşdırılması istiqamətində
ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Belə təsər-
rüfat sahələrindən biri də Bakının Binə
qəsəbəsində “Azərsun Holdinq” Şirkətlər
Qrupuna məxsus “Green Tech” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətin müasir istixana
kompleksidir.

Dövlət başçısı əvvəlcə ulu öndər Hey-
dər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin
“Azərsun Holdinq” müəssisələrinin
açılışında iştiraklarını əks etdirən
fotoguşə ilə tanış oldu.

Sonra Prezident İlham Əliyev kom-
pleksin ayrı-ayrı sahələrini gəzdi. Dövlət
başçısı avtomatik suvarma sistemləri
sahəsinə baxdı. Müasir istixana komplek-
si barədə Prezident İlham Əliyevə ətraflı
məlumat verildi. Bildirildi ki, “Green Tech”
MMC-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi
bu layihənin əsas məqsədi ən son Qərb
texnologiyasını tətbiq etməklə aqrar
sahəni daha da inkişaf etdirmək, kənd
təsərrüfatında yeni iş yerləri açmaq və
əhalini ekoloji cəhətdən sağlam tərəvəz
məhsulları ilə təmin etməkdir. İstixana

kompleksinin 80 hektar ərazisi vardır.
Layihənin reallaşdırılması məqsədi ilə
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində
fəaliyyət göstərən Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondu “Green Tech” MMC-yə 5 mily-
on manat güzəştli kredit ayırmışdır.
Müəssisədə inşaat işləri və yeni
investisiya layihələrinin reallaşdırılması
davam etdirilir. Layihəyə ümumilikdə 16
milyon manat investisiya qoyuluşu
nəzərdə tutulmuşdur. İstixananın inşasın-
da bu sahədə ən son dünya təcrübəsinə
əsaslanan inşaat materiallarından,
müasir avadanlıqdan, cihaz və qurğular-
dan istifadə edilmişdir.

Dövlət başçısı tərəvəzlərin

yetişdirildiyi sahə ilə tanış oldu. Qeyd edil-
di ki, buradakı əkin texnologiyasında ən
son holland üsulu tətbiq edilmişdir. İstix-
ana kompleksi dünyanın qabaqcıl
şirkətlərinin texnologiyası əsasında qurul-
muş, iqlim nəzarət sistemləri, istilik-
mühafizə pərdələri, qazanxana avadan-
lıqları, isitmə və suvarma sistemləri ilə
tam təchiz edilmişdir.

Müəssisədə 151 nəfər işlə təmin
edilmişdir. Layihə tam başa çatdıqdan
sonra işçilərin sayını 300 nəfərə çatdır-
maq nəzərdə tutulmuşdur. Müəssisənin
yaradılması həm də Binə qəsəbəsi sakin-
lərinin işlə təmin olunması baxımından
əhəmiyyətlidir.

Kompleksin illik istehsal gücü 6 min
tondur və bu potensial 10 min tona çat-
dırılacaqdır. İstixana kompleksində məh-
sulların becərilməsində üzvi gübrədən
istifadə edilir. Burada tərəvəz şitillərinin
tozlanması xüsusi arı ailələri vasitəsilə
aparılır ki, bu da məhsuldarlığın təbii yolla
artırılmasına səbəb olur. Tərəvəz məh-
sullarının yetişdirilməsində müasir
texnologiyanın tətbiq olunması yüksək
məhsuldarlığa və istehlakçıların ilboyu
ekoloji təmiz məhsulla təmin edilməsinə
şərait yaradacaqdır.

Dövlət başçısı istehsal olunan məh-
sulların dadına baxdı.

Tərəvəzlərin yetişdirildiyi sahə ilə tanış
olan Prezident İlham Əliyev kollektivə
uğurlar arzuladı.

İstixana kompleksində çalışanlar Binə
qəsəbəsində belə bir müasir müəssisənin
yaradılmasına göstərdiyi diqqət və
qayğıya görə dövlət başçısına minnətdar-
lığını bildirdilər. Prezident İlham Əliyev
kompleksin qablaşdırma sahəsi ilə də
tanış oldu. Müəssisənin istehsal etdiyi
tərəvəz məhsullarının daxili tələbatla
yanaşı, xarici ölkələrə də ixracı nəzərdə
tutulur. Azərbaycanda ən müasir tələblərə
cavab verən istixana kompleksinin
yaradılması qeyri-neft sektorunun
inkişafının daha bir nümunəsi olmaqla
yanaşı, həm də ölkəmizin ixrac poten-
sialının artırılması baxımından mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Dövlə başçısı müasir
istixana kompleksi ilə tanışlıqdan sonra
müvafiq tapşırıqlarını verdi. 

president.az/

Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham
Əliyevin adından ölkəmizdə
rəsmi səfərdə olan Tacikistan
Respublikasının Prezidenti
Emoməli Rəhmonun şərəfinə
rəsmi ziyafət verilmişdir.

Tacikistan Prezidenti ilə
ikitərəfli əlaqələr, həmçinin
regional məsələlərə dair müza-
kirələr apardığını deyən Prezi-
dent İlham Əliyev səfər zamanı
bir çox sahələri əhatə edən
mühüm sənədlərin imza-
landığını qeyd etdi. “Tacikistan
və Azərbaycan müstəqil ölkələr
olaraq öz gələcəyini uğurla
qurur”, - deyən Azərbaycan
dövlətinin başçısı hər iki
ölkənin 20 il ərzində inkişaf və
tərəqqi yolu keçdiyini vurğuladı.
Bu illər ərzində xalqlarımız
arasındakı əlaqələrin daha da
möhkəmləndiyini, bunun da öz
növbəsində dövlətlərarası
münasibətlərin inkişafına təkan
verdiyini vurğulayan Prezident
İlham Əliyev dedi:

-Bu gün biz iqtisadi sahədə
qarşılıqlı əlaqələrin möhkəm-
ləndirilməsi üçün hərtərəfli
müzakirələr apardıq və müvafiq
tapşırıqlar verdik. Yaxşı per-
spektivlər mövcuddur və biz bu

perspektivlərin real olduğunu
görürük. Əminəm ki, müvafiq
qurumlara verilən tapşırıqlar
yaxşı nəticələrə gətirib çıxara-
caq və bizə ticarət dövriyyəsini
bir neçə dəfə artırmağa imkan
verəcəkdir. Energetikanı,
sənayeni, sərmayələri əhatə
edən bu layihələr ölkələrimizin
yaxınlaşmasına xidmət
edəcək, regional əlaqələri
möhkəmləndirəcəkdir. Region-
al problemlərə, regional əmək-
daşlığa gəldikdə, deməliyəm ki,
Tacikistan Mərkəzi Asiyada,

Azərbaycan Xəzər hövzəsi və
Qafqazda sülhün, təhlükəsi-
zliyin, regional əməkdaşlığın
m ö h k ə m l ə n d i r i l m ə s i n d ə
mühüm rol oynayır. Bu gün,
həmçinin nəqliyyat siyasəti
məsələləri müzakirə olundu.
Əminəm ki, regionda həyata
keçirilən nəqliyyat təşəbbüsləri
ölkələrimizə tam şəkildə öz iqti-
sadi potensialını reallaşdır-
mağa imkan yaradacaqdır.
Prezident İlham Əliyev bildirdi ki,
bugünkü danışıqlar bir daha
Tacikistan və Azərbaycanın

regional və qlobal siyasətə dair
bir çox məsələlərdə oxşar
mövqelərinin olduğunu təsdiqlə-
di. “Biz beynəlxalq təşkilatlarda
bir-birimizi fəal dəstəkləyirik,
həmişə bir-birimizə səs veririk”, -
deyən dövlətimizin başçısı buna
nümunə kimi Azərbaycanın
BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv
seçilməsi zamanı Tacikistanın
dəstəyini xatırladı. Prezident
İlham Əliyev bu səfərin
ölkələrimiz və xalqlarımız
arasında münasibətlərin göstəri-
cisi olduğunu vurğuladı.

* * *
Tacikistan Prezidenti

Emoməli Rəhmon göstərilən
qonaqpərvərliyə görə minnət-
darlığını bildirdi. Səfər
çərçivəsində ikitərəfli münasi-
bətlərin bir sıra aktual aspek-
tlərinə dair çox faydalı və kon-
struktiv fikir mübadiləsinin
aparıldığını deyən Emoməli
Rəhmon qeyd etdi ki, 2007-ci
ildə dostluq və əməkdaşlıq
haqqında əsas müqavilə və
daha 20 sənəd imzalandıqdan
sonrakı dövrdə toplanan
qarşılıqlı fəaliyyət təcrübəsi
nəzərə alınmaqla Tacikistan ilə
Azərbaycan arasında qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlığın inkişaf

etdirilməsi, möhkəmlənməsi və
genişlənməsi istiqamətləri və
formaları konkretləşdirilmişdir.

Tacikistan Prezidenti dedi:
-Bu gün Azərbaycan Tacik-

istanın xarici siyasət strate-
giyasında mühüm yerlərdən biri-
ni tutur. Biz Tacikistan-Azərbay-
can əməkdaşlığının daha da
möhkəmləndirilməsində, onun
qarşılıqlı faydalı inkişaf
sahələrinin və istiqamətlərinin
şaxələndirilməsində maraqlıyıq.
Ölkələrimiz və onların rəhbərləri
arasında mövcud müqavilə-
hüquqi bazası, qarşılıqlı etimad
və qarşılıqlı rəğbət ruhu bu istək
və planların həyata keçirilməsi
üçün etibarlı zəmin yaradır. Bu
səfərin yekunlarına əsasən əldə
edilmiş razılaşmalar bizim daha
fəal və konkret qarşılıqlı
fəaliyyət göstərməyimizə, Tacik-
istan-Azərbaycan əmək-
daşlığının və tərəfdaşlığının
gələcəyinə nikbin baxmağa
imkan verir. Bunun üçün maksi-
mum səy göstərmək lazımdır.

Prezident Emoməli Rəhmon
ölkələrimiz arasında əmək-
daşlığın daha yüksək
səviyyəyə və uzunmüddətli sıx
tərəfdaşlıq səviyyəsinə çat-
masını arzuladı.

İlham Əliyev “Azərsun Holdinq” Şirkətlər Qrupuna
məxsus “Green Tech” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin
müasir istixana kompleksi ilə tanış olmuşdur

Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emoməli
Rəhmonun şərəfinə rəsmi ziyafət verilmişdir
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Ulu Öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycanda rəhbərliyə gəlməsindən
ötən 43 ilin ölkəmizin inkişafında,
beynəlxalq aləmdə imicinin daha da
möhkəmlənməsində, xalqın sosial-rifah
halının yaxşılaşdırılmasında və
dövlətimizin gələcək strategiyasının
müəyyənləşdirilməsində rolu ilə bağlı
ziyalılarımız bildirdilər ki, 14 iyul 1969-cu
il Azərbaycan xalqının Heydər Əliyev
müdrikliyinin işığında birləşdiyi əlamətdar
gündür.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycanda rəhbərliyə gəlməsindən
ötən 43 ilin ölkəmizin inkişafında,
beynəlxalq aləmdə imicinin daha da
möhkəmlənməsində, xalqın sosial-rifah
halının yaxşılaşdırılmasında və
dövlətimizin gələcək strategiyasının
müəyyənləşdirilməsində rolu ilə bağlı
ziyalılarımız bildirdilər ki, 14 iyul 1969-cu
il Azərbaycan xalqının Heydər Əliyev
müdrikliyinin işığında birləşdiyi əlamətdar
gündür.

Seyfəddin Əliyev: "14 iyul 1969-cu il
Azərbaycan xalqının Heydər Əliyev
müdrikliyinin işığında birləşdiyi əlamətdar
gündür".

YAP Masallı rayon təşkilatının sədri
Seyfəddin Əliyev Ulu Öndər Heydər
Əliyevin 43 il bundan əvvəl Azərbaycana
rəhbər seçilməsi hərtərəfli inkişafa zəmin
yaratdığını söylədi: "1969-cu il 14 iyul. Bu
tarix xalqımızın ən yaddaqalan, mübarizə
və islahatların, yüksəliş və tərəqqinin
əsası qoyulduğu gün kimi yaşayır. Məhz
1969-cu il iyulun 14-ü Azərbaycanın
bütün tarixi boyunca ən böyük ictimai-
siyasi xadim, görkəmli dövlət başçısı,
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev
Azərbaycanda rəhbər seçildi. Xalqın ən
ağır günündə Azərbaycana rəhbər
seçilən Heydər Əliyev ölkəmizdə hər şeyi
yeniləşdirmək, saflaşdırmaq, dirçəltmək,
inkişaf etdirmək uğurunda fəaliyyətə,
mübarizəyə başladı. Həmin tarixdən 43 il

keçməsinə baxmayaraq, xalqımız Ulu
Öndərimizin uzaqgörən, elmi-iqtisadi
cəhətdən əsaslandırılmış siyasətinin
bəhərəsini görür. Azərbaycan xalqının
taleyində 14 iyul 1969-cu il şərəfli tarixi
bir gündür. 43 il öncə bu hadisənin şahidi
olanlar Azərbaycanın yeni tarixində hansı
epoxanın başlandığının fərqində
deyildilər. Bu da təbii idi. Azərbaycanın
gələcəyi və fundamental inkişafı üçün
tarixi önəm kəsb edən Heydər Əliyev
epoxası yenicə başlayırdı. Bu epoxanın
mahiyyətini və Azərbaycanın inkişaf
tarixindəki yerini təsəvvür etmək üçün
onu yaşamaq, bu dövrün Azərbaycanın
siyasi, sosial-iqtisadi, milli-vətənpərvərlik
həyatındakı önəmini dərk etmək lazım idi.
Bu da faktdır ki, hər şeyin gerçək dəyər
və əhəmiyyəti müqayisədə aşkarlanır. Bu
gün birmənalı şəkildə qeyd etmək olar ki,
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr bütün
parametrlərinə, statistik və qeyri-
göstəricilərinə və nəhayət, Azərbaycan
xalqının canlı yaddaşındakı yerinə görə
bütün müqayisələrdən yüksəkdir". 

Nazim Ağayev: "Ümummilli Liderimiz
Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanın
bugününün və gələcəyinin təminatıdır".

YAP Xaçmaz rayon təşkilatının sədri
Nazim Ağayev Ümummilli Liderimiz
Heydər Əliyev siyasətinin Azərbaycanın
bugününün və gələcəyinin təminatı
olduğunu vurğuladı: "Azərbaycan 1969-
cu ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev
hakimiyyətə gələndə  keçmiş ittifaqın ən
geridə qalmış respublikası idi. 1971-ci
ildə Azərbaycan inkişafın tempinə və
sürətinə görə keçmiş sovetlər birliyində
ən qabaqcıl respublikaya çevrildi. Çox
qısa zamanda ölkənin mənəvi-psixoloji
iqlimini, insanların ölkəyə və rəhbərliyə
münasbətini dəyişmədən bu kimi
yenilikləri əldə etmək mümkün olmazdı.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 43 il bundan
əvvəl Azərbaycana rəhbər seçilməsi

ölkənin hərtərəfli inkişafına zəmin
yaratdı. Həmişə zaman böyük tarixi
şəxsiyyətlərə ehtiyac duyub.
Azərbaycanın Ulu Öndər Heydər Əliyevə
ehtiyacı olanda Ümummilli Lider o tələbə
uyğun olaraq tarixi çağırışa cavab
verərək,  hakimiyyətə gəldi. Ulu Öndər
Heydər Əliyevin hakimiyyətinin hər iki
dövründə xalqın bu ehtiyacı özünü
qabarıq şəkildə büruzə verib. Hələ
Ümummilli Liderin hakimiyyətinin birinci
dövründə görülən işlərin ondan sonra baş
verəcək dəyişikliklər üçün nə dərəcədə
zərurət olduğu aydın idi. Azərbaycan
1990-cı illərin əvvəllərində fəlakət
astanasında olanda, yenə də xalqın
çağırışına səs verən Ulu Öndər Heydər
Əliyev tarixi missiyasını yerinə yetirmiş
oldu. 1969-cu ildə əsası qoyulan yol,
konsepsiya, müəyyənləşdirilən siyasət
Azərbaycana xidmət edir. Ümummilli
Liderimiz Heydər Əliyev şəxsiyyəti
vasitəsilə Azərbaycan xalqı özünün
tarixini, mədəniyyətini, layiq olduğu yeri
bir daha cəmiyyətə göstərə bildi. Onun

fəaliyyətində, ilk növbədə,
azərbayacançılıq çox qabarıq surətdə
özünü göstərməyə başladı. Doğrudur, o
dövr bir çox məhdudiyyətlərlə bağlı idi.
Açıq şəkildə bir çox məsələləri demək
olmurdu. Ancaq bununla belə, Ümummilli
Liderimiz Heydər Əliyev həmin
məhdudiyyətlər içərisində
azərbaycançılığı gücləndirə bildi.
İmkanlarından istifadə edərək,
Azərbaycanda iqtisadiyyatın, kənd
təsərrüfatının inkişafına güclü təkan
verirdi. Qısa bir müddətdə ölkəmiz aqrar
sənaye böləgəsindən sənaye-aqrar
bölgəsinə çevrildi. Bu illər ərzində
Azərbaycanda 250 yeni müəssisə tikildi.
Elmin və mədəniyyətin inkişafına çox
böyük diqqət yetirildi. Mövcud ali
məktəblərin maddi-texniki bazası və
onun potenisialı möhkəmləndi. Onun
apardığı məqsədyönlü siyasət
nəticəsində gənclərimiz ölkəmizdən

kənardakı ali məktəblərdə təhsil almağa
başladılar. Azərbaycan 1990-cı illərin
əvvllərində fəlakət astanasında olanda,
yenə də xalqın çağırışına səs verən Ulu
Öndər Heydər Əliyev tarixi missiyasını
yerinə yetirmiş oldu. Bu gün və
gələcəkdə də bu siyasəti davam etdirən
Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi
məktəbinin layiqli davamçısı ölkə
Prezidenti İlham Əliyev uğurla aparır".

Ramiz Şabanov: "14 iyul 1969-cu il
Azərbaycan xalqının Heydər Əliyev
müdrikliyinin işığında birləşdiyi əlamətdar
gündür".

YAP Tərtər rayon təşkilatının sədri
Ramiz Şabanov Ulu Öndərimiz Heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə
gəlməsindən ötən 43 ilin hər səhifəsinin
Azərbaycanın inkişaf, sınaq və
özünütəsdiq səhifəsi olduğunu söylədi:
"Çünki bu səhifələri vərəqləmək
Azərbaycan tarixinin bütöv bir qərinəsinə
nəzər salmaq deməkdir. 14 iyul 1969-cu il
Azərbaycan xalqının Heydər Əliyev
müdrikliyinin işığında birləşdiyi əlamətdar

gündür. 14 iyul 1969-cu il tarixi gündə Ulu
Öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərlik etməsi xalqımızın və ölkəmizin
uğurlu gələcəyinin təmin olunmasıdır.
Bütün varlığı ilə Vətəninə, xalqına bağlı
olan müdrik siyasi və dövlət xadimi
Ümummilli Lider Heydər Əliyev əsrlər
boyu xalqımıza xidmət edəcək çox böyük
irs qoyub getmişdir. Müstəqil Azərbaycan
dövləti bu irsdən faydalanır, sürətlə
inkişaf edir, dünya dövlətləri cərgəsində
öz mövqelərini getdikcə möhkəmləndirir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 43 il bundan
əvvəl Azərbaycana rəhbər seçilməsi
hərtərəfli inkişaf zəmin yaratdı. 43 il
ərzində Ümummilli Liderimiz Heydər
Əliyev bütün fəaliyyəti ilə ictimai şüura
daxil oldu, xalq üçün, dövlət üçün yaratdı,
qurdu. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin
ömrü elə yaşadığımız Azərbaycanın
tarixidir".

RƏFİQƏ HÜSEYNOVA

43 il Azərbaycan uğrunda
14 iyul 1969-cu il Azərbaycan xalqının Heydər Əliyev
müdrikliyinin işığında birləşdiyi əlamətdar gündür
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Bərzaninin cəhdindən
əvvəl bir-birlərindən adam
qaçırıb vuran kürdlər par-
tiyalar, Kürd xalqının
hüquqlarının qazanılması
üçün ortaq bir mövqe və
birlikdə hərəkət etmə
qərarı aldı.

Bərzani, Suriya qurd
ilə BİRLİK FOTOŞƏKİL
çəkdirdi Şimali İraq
Regional Kürd Rəhbərliyi
başçısı Məsud Bərzani
'nin cəhdləri nəticəsində
Erbil şəhərində bir araya
gətirilən Suriyadakı Kürd
partiya və meydana
gəlmələr 4 gün davam
edən yığıncaqlar və
Bərzaninin səyləri
nəticəsində Suriyada bun-
dan belə ortaq hərəkət
etmə qərarı aldı.

Edilən razılaşma
lazımınca Suriya Kürtler-
i'ni bir araya gətirməyə
müvəffəqiyyəti göstərən
Bərzani, daha sonra
tərəfləri bir araya gətirərək
onlarla 'Birlik fotoşəkili'
çəkdirdi.

Yığıncaqlara qatılan
Suriya Kürd Milli
Şurasının üzvü Kawa
Əziz, başçı Bərzaninin
təşəbbüsü ilə prezident

divanın işləri nəticəsində
Suriyada Kürd Milli Şurası
ilə Demokratik Birlik Par-
tiyasının, mətbuat
üzərindən icra etdikləri
əleyhdarlığa son verməyə
və bunun tam tərsinə
bütün işlər və çabalarda
ortaq bir tutum içinə gir-
ilməsi qərarı aldıqlarını
söylədi.

Suriya kürdlərin
müstəqilliyə getdiyini
söyləyən Əziz, belə
danışdı: " Suriya Kürdləri
azadlığa, müstəqilliyə
doğru gedirlər və bu məz-
munda atılan bu addım
çox əhəmiyyətlidir.

Edilən razılaşma
gərəyi, iki şura bir üst
qurul meydana gətirəcək

və bu qurula bağlı üç ayrı
Təhlükəsizliyi Komitəsi
meydana gələcək və bun-
lar içəridə və çöldə işlər
icra edəcək.

İki şuranın üzvləri bu
kurulda ortaq çalışaraq
Kürd xalqının qarşı-
qarşıya qalacağı təh-
lükələri ortadan kaldıra-
caklar. Suriye kürd Milli
Şurası olaraq edilmiş olan
razılığa tam bağlılığımızı
qoruyacağıq.

Çünki, əgər bu müqav-
iləyə tam mənası ilə bağlı
kalınmazsa bu Suriya ' də
xalqımızın gələcəyi və
azadlıqlarını təhlükəyə
qoyacaq. "Bölgələr Kürd
Rəhbərliyi başçısı Məsud
Bərzaninin səyləri

nəticəsində 4 gün davam
edən yığıncaqdan sonra
Suriyadakı partiya və
meydana gəlmələr, Kürd
xalqının hüquqlarının
qazanılması üçün ortaq
bir mövqe və birlikdə
hərəkət etmə qərarı aldı.

Üzərində razılaşma
təmin edilən maddələr belə:
1-Erbildə edilən müqaviləni
zəmin qəbul etməsi və tət-
biqə qoyulması üçün bir
mexanizm oluşturulması2-
İçində edilən bu həssas
dövrdə strateji və siyasi
məsələlər üzərində qərar
verəcək ortaq bir qurul
yaradılması və Məclisə adı,
" Yüksək kürd heyəti " ola-
cak. 3-icra ediləcək praktik-
ləri təqib edəcək 3 komitə
oluşturulması4-Mətbuat
üzərində icra edilən əleyh-
darlığa son verilecek5-Şid-
dətin kınanması və Kürdüs-
tanda vəziyyətin pisləşməs-
inə səbəb olacaq hər şeyə
qarşı durulması. 6-İş mex-
anizminin təsvir edildiyi,
Hewler razılaşmasının
zəmin qəbul edildi7-Sazişə
imza atıldıqdan sonra ki iki
həftə içində bir komissiya
yaradılması

habermonitor.com

"Bu torpaqlara sülh
mütləq gələcək. O gün gəlsin
artıq" deyilən məlumata bir
çox aydın imza atdı.

Kampaniyanın memarı
Turan Sarıtemur, artıq
kürdlərdən səsini daha çox
eşitdirməsini istədi.

Kürd ziyalılarının mey-
dana gətirdiyi Tarazlıq
Demokrat Yaranma, " Heç bir
döyüş sonsuza qədər sür-
məz.

Bu torpaqlara sülh mütləq
gələcək. O gün gəlsin artıq.
Leyla Zana'nın siyasi həll və
sülh səylərini dəstəkləyirik"
şəklində bir məlumat nəşr
etdi.

Olması spikeri Turan
Sarıtemur, məlumata bir çox
kürd, Türk, erməni ziyalısının
imza atdığını söylədi.
Sağlamfikirin SƏSİ Kürd
ziyalısı Sarıtemur, sülh üçün
kimne söyləsə önə çıxartmaq
və böyütmək istədiklərini qeyd
etdi.

Barış sözcüyünün hansı
ağızdan çıxdığına baxmadan
dəstək olunması lazım

olduğunu ifadə edən Sarıte-
mur, belə davam etdi: "Leyla
Zana'nın Baş Nazirlə başlat-
dığı bu proses müsbət və
dəstəklənməsi lazımdır.

Bu ehtiyacdan ötəri də
Zana'nın şəxsindən çox
söylədikləri bizi maraqlandırır.
Çünki bu səssiz əksəriyyətin
və sağlamfikirin səsi.

Bu işin qarşısının açılması
üçün bəziləri bir şəkildə risk mi
alar, aydın mövqeyimiz tələb
edir naməlum amma artıq bir
şey edilməsi lazımdır. Suyun
önündəki bəndi aşmaq
lazımdır.

Biz də 'Bir qığılcım bir
meşəsi yandırar " anlayışı ilə
hərəkətə keçməyi istədik.
Barış ümidi və ehtiyacı üçün
bunu çatdıracağıq və elanlar-
la da təqdimat edəcəyik.

"Hər kəs yandırır
Türkiyədə yaşayan hər kəsin
mənfi təsirləndiyini vurğu-
layan Sarıtemur," Kürd,
Erməni Türk bu torpaqlarda
yaşayan hər kəsi yandırır "
dedi.

Sülhün yalnız Türk və

kürd xalqının deyil Türkiyənin
problemi olduğunu ifadə
edən Sarıtemur," yeni müd-
dətlə birlikdə kürdlərdən önə
çıxacağını düşünür.
Kürdlərdən səslərini daha
çox eşitdirməsini istəyən
Sarıtemur bu fikirləri dilə
gətirdi: " Bu ölkədə andlı AK
Partiya düşmənləri var. Kürd
məsələsini sol, sosial
demokratlar həll edir deyən-
lər var.

Amma bunlarla sülh
gəlməyəcək. Bizim üçün
sülh şərtləri iqtidarı zorlamak-
la olar. Türklərin də
kürdlərdən də bu işi asan-
laşdırıcı rol alması lazımdır.
Artıq əvvəlki kimi deyil və indi

kürdlər də səs çıxartmağa
başladı.

Bu məsələnin mövcud
iqtidarla həll edilə biləcəyini
inanırıq.

"Dünən nəşr olunan mət-
ndə aralarında təqaüdçü
diplomat Akın Özçer, Kürd
ziyalısı Cevdet Akbay, Jur-
nalistlər və Yazarlar Vəqfi
sədr müavini Cemal Uşşak,
Ekopolitik koordinatoru Tarık
çələng, Türkiyə Barış
Məclisindən Hakan Tahmaz,
tarixçi və yazıçı Xəlil Berktay,
Erməni ziyalısı Hayko Bağ-
dad, Prof. Dr. Osman Cen ilə
kürd ziyalısı və yazar Orhan
Miroğlu kimi adların imzası var.

habermonitor.com

“Bu, Kürd, Azəri və Türk
qardaşlara xidmət edəcək” 

Türkiyənin İqdır şəhərində yeni aeroportun
açılışı olub. “Qafqazinfo” Türkiyə mətbuatına isti-
nadən xəbər verir ki, aeroporta ilk olaraq baş
nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təyyarəsi eniş
edib. Açılışda Ərdoğanı Qafqaz folklor qrupu və
yerli sakinlər qarşılayıb. 

Aeroportun açılışını etdikdən sonra Ərdoğan
eniş edən Anadolujet təyyarəsindəki sərnişinlərə
səslənib: «Anadolujetin sevimli yolçuları Baş
nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan sizlərə xitab edir.
İqdır aeroportunun açılışını az əvvəl etdik.
Bildiyiniz kimi, 96-ci ildə təməli atılan lakin bizim
iki il qədər əvvəl təməlini atmaq sürətiylə 2 ildə
bitirdiyimiz bu aeroportu İqdırımıza, iqdırlılara,
ölkəmizə, millətimizə xeyirli olsun deyir sizlərə də
İqdıra xoş gəlmisiniz deyirəm».

Sakinlər qarşısında çıxış edən baş nazir
Naxçıvan, İran və Ermənistana qonşu olan
İqdırın bölgənin parlayan ulduzu olduğunu
deyib. Şəhərin üzərində Ağrı dağının görün-
tüsünü və Naxçıvanın qardaşlığının təsiri
olduğuna işarə edən Ərdoğan, İqdırda Azər-
baycan və kürd mənşəlilər sülh, qardaşlıq
içində, Türkiyəyə nümunə göstəriləcək şək-
ildə yaşadıqlarını deyib: «Bu hava limanı bir
arada və örnək biçimdə yaşayan Kürd, Azəri
və Türk qardaşlara xidmət edəcək»

“Qafqazinfo”

Kürd gəlinə 10
kilo qızıl verildi 

Türkiyədə Pinyanişi kürd tayfasının mən-
subu, sabiq bələdiyyə sədri Yaşar Turanın
qızının toyunda qonaqlar sanki gəlinə qızıl
hədiyyə vermək yarışına girmişdilər. Milli.Az
"Haberler.com"a istinadən bildirir ki, Hakkari
vilayətinin Çukurca rayonundakı toyda gəlinə 1
milyon lirəlik qızıl verilib. Bölgənin ən böyük kürd
tayfalarından birinin mənsubu olan Turanının
qızı Məryəm Turan və bankir Tahir Şimşekin
toyunda yüzlərlə kiloqram ət və plov yeyilib.
Gəlinə 10 kq qızıl verildisə, bəyə də 70 min lirə
hədiyyə olunub. Toya yerli sakinlərlə yanaşı,
İraqın şimalından gəlmiş 5 min qonaq qatılmışdı.

Milli.Az

Bərzani, Suriya 
Kürdlerini birləşdirdi!

Kürd ziyalıları səsini yüksəltdi
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XULİYA DÊ
Merî hebûn tu hebûyî,
Tu ji me ra bav û dêyî. 
Tu xuluqî ji qudretê,
Eyan bûyî wek cinnetê.

Cî-warî tu, ji boy meryan,
Hesab nakî evd û bendan. 
Berjêr nabî ber tofana,
Ber sur, serma, zivistana. 

Cem te heye hurmet-siyanet,
Him jî nav-deng, şayî, şuret.
Tu xezneke bê ser, binî,
Ji boy benda xezna-kanî. 

Xuliya dê, te hez dikim,
Saya te va pêşda diçim. 
Boy te ezê emrêx bidim,
Te ji destêx ez bernadim. 

Hezar temî tînî dinê,
Benda dikî xweş dewranê. 
Wan ra tînî bextewariyê,
Kêfê, eşqê, hebûn, şayê! 

GUNDÊ ME

Gundê me Taytan,
Ser te mij-dûman,
Ax, eman helyam
Ava te derman. 

Gundê me bedew,
Ez nakime xew.
Boy te digirîm
Ez dikime dew.

Kanî ew rojan?
Min nava gulan,
Dikir ken, henek
Dibarya baran. 

Fêza te zozan,
Dengê civîkan,
Tu car bîr nakim
Ça bibime mêvan?!

Sayî bû ezman,
Derbaz bû zeman.
Dixwazim bibînim 
Nahêlîn şeytan!

TRAKTORÎST (HÛTKAR)

Her tim dixebitî nava deşta da, 
Deste xwe venakî li ber nemerda.
Dixebitî û dijî emekê xwe va 
Tu xêr û xweşiyê didî meriva. 

Xuliyê radikî, şewlika çêdikî,
Deştê me bi rez, bi êmîş dikî. 
Xebatkarê başî, gelekî zenî,
Bar û bereketê ji gel ra tînî. 

Nava şuxlê xwe da tu destemelî,
Welatê xerîb da bi mal û halî.

Benda gişika ra heval û dostî,
Wana dihevînî, bûyî dilxwestî.

Kurê gundiyayî, kedkirî zorî,
Destê pange dikî tu lêdinhêrî.
Ji xwe ra çêdikî bax û baxçe,
Her alî tu dikî xal û xalîçe. 

Xwezil bixebitiyayî li Kurdistanê,
Di xuliya xweye kal û bavanê.
Teuyê bireşanda rez, bax û bostan,
Erd-ezmanê me, bikra gulistan.

DURÛ – DUZİMAN
Merî heye du cure,
Merî heye lel-dure.
Yek ji wana heyf-pake,
Benda ewê tim şake. 

Yê dinê jî durûye,
Zimanî û birûye.
Hinek ji wan dixebtin,
Hinek xayî senetîn. 

Durûtî jî ne gule,
Boy benda derd û kule.
Pêşekî ew zehf şaşe,
Merya ra derd û êşe. 

Durûtî ne hêsaye,
Bi dewra va ew heye. 
Pir zehmet û çetine,
Li ber çeva ketine. 

Dike roja pîs merva,
Dide kivşe xwe dûrva.
Dil xwe dike birîne,
Bextewaryê ew nayne.

Durû hene dikenin,
Bêarin û bêşermin.
Çevê wana bi kînin
Her tim ewe bişînîn.

Yê durûtiye ku dike,
Xwe gunekar ew nake.
Dixwaze xwe şirînke,
Ber çeva xwe sipîke.

Carna durû-duziman, 
Hostatî dike virran.
Carna giliya dibêje,
Giva temîz, paqije. 

Çeve xwe va wan dîtye,
Peşqedera ha gotye:
“Bira tuyî mirî bî,
Lê tuyî ne durû bî”.

Serkarî ciyê ku lêye,
Gilyê wiya ne têye.
Çevê wî li serkare,
Çevnebar û xedare.

Lêvêx digre, vedike,
Ewa dil xwe sist dike. 
Ewî incûz, bi kîne,
Xwe teberê dertîne. 

Xuberê xwe hêrs dibe,
Nişkêva bê kes dibe.
Rûdinê ew ber dêrî,
Geh dikene, geh digirî.

Serkar paya ku dide,
Pesnê merya vedide.
Roja durû dibe reş,
Ji dilê wî dertê qeş.

Pêşê hayî bê wexte,
Hevsûdî û bê bexte.
Ev şuxulekî beqeme,
Biterkinin her deme.

Bijbêrin hûn pêsê baş,
Pêşê rindî, herî xweş.
Hûnê nebin tirs-telaş,
Hewra bibin heyf û baş!

PAKÎZÊR

Tu ji min ra lel û durî, Pakîzer,
Boy huba te, dîn û harim ez yekser.
Bejnbilinda, sûretsora, demqemer,
Bese, li min nehelîne dil-ceger.

Lêvşekira, zarşirîna, xweşxeber,
Te kiriye nav dilê min da keder.
Jîna minî, bûyî yazî, miqeder,
Kevotka min, te kirime sewdeser.

Nemerd nebe, tu ji min ra delalê,
Dişewtim, min xelazke, ji vê belê.
Te ez anîme vî welatî xizêmzer,
Min nekuje, tu vî derdî gerdenzer. 

Him emirî, him jiyanî, lê canê,
Dilê min da keder, janî şemdanê,
Bedewa Feqiyê Teyranî, xezalê,
Derdê min ra tu dermanî hevalê. 

Derdê hubê pir girane, zêriye,
Ew derdekî bê dermane horiye.
Bê hekîmî, bê loxmane, kezîzer,
Li min helya ruh û cane, Pakîzer!

NAV ÇİYA DA
Tu bisene, tu bibîze,
dengê vî erdî. 
Dengê erdhejê,
Bayê nerm,
kerbûna kendala. 
Tê rêkevî, 
rê da herî,
Bayê jî te ra bê,
bayê rûyê tekeve.
Ji piş bilindçiya,
ewrê derên.
Destêx tê dirêjî
mijekî,
Tê rengê mija gewr,
tê buguherînî.
Ser vî warî kilamekê 
te bêjî!
Kilameke bi şewat,
Bibînî tê çawa,
sorgul dişewite.
Qey bêjî Sorgulê,
agir dibare.
Rex wera tê bejî,
keçek derbaz bû.
Ew hezkiriya min bû,
nav çevê wê da
hub hebû.
Wêya xeberda,
Lê ji çi? 
Ji rast hatina xweye ewlîn,
Û rast hatina mine ewlîn
Xeberda…

WERE
Were yaram, were dostam,
Xezala min, kubar, kawam.  
Mala min jî, mala teye,
Emrê min jî, emrê teye.

Derd û kula ez dikşînim,
Posîdeme ez bi şînim.
Dîn-har bûme ji bona te,
Pûç bû emrêm, boy huba te.

Ezîza min, werê cem min,
Werê nava bax-baxçê min.
Hinda cemê Maselayê,
Bide min da eşq û şayê!

HORİYA BEDEW
Horiya bedew, her tim mera navêjim, 
Her sihetê, te ra gola dirêjim.
Danekîva, rokê werê mala me,
Te bibînî eşq û şaya dilê min. 

Havîn, payîz û zivistan derbaz bû,
Ji derdê te dilê min jî şane bû. 
Yanzde meha bey mala me wê baş be,
Gulanê da bey mala me wê xweş be. 

Mûrad dike xuşe-xuşe jor da tê,
Rêçûna te, gelekî jî min xweş tê.
Kilam, beytê Gulistanê dibîzim,
Kêf û eşqê, laqirdyî te dixwazim. 

Însaf bike, min ra neke xeyd-kîne,
Were, cem min, xema dilêm derîne. 
Ez bîr nakim tu car, tu wext huba te,
Bese, werê, bûme kizik seva te. 

Dixwazim ez, dewateke baş bikim,
Dilê qewmêx, dê û bavêx şa bikim.
Îdî ezê nekşînim derd û xeman,
Tevhev emê, rabûn-rûnên her deman.

ZERYA KURDA
Te digerim zerya Kurda,
Te ez kirme kana derda. 
Tuyî min ra mehlem-derman,
Lêvşekira, birûqeytan. 

Ez hereta te me canê,
Soz, qirarê te da kanê?! 
Çira bûyî hîva binewr,
Çira bûyî mitala gewr?

Tu bedewa rûyê ezmînî,
Tu stêrkî, tu şemdanî,
Tu horiyî, tu melekî,
Him yaziyî, him felekî. 

Çevêm qerimye riya te,
Ez nizanim ça bêm cem te?
Hez dikim, ku te bibînim,
Gulê bedew te ra bînim. 

Evîntî ax, henek nîne,
Hêsrê çevêm cem-kanîne.
Bêy te mala min valaye,
Bêy te dilêm bê xayiye. 

Were, bese bêy te nabe,
Hub agire û alave. 
Dişewitim, zerya Kurda,
Min xelazke ji van derda! 

MİN HİNDA KİR
Xemê dilêm dîsa pir bûn,
Hêsrê çevêm qet za nebûn.
Min hinda kir kar xezalek,
Yara cindî, sûretsorek. 

Pordirêja, telhêrmûşî,
Bedew-rinda, nexş-nimûşî. 
Min hinda kir şîr helalek,
Rû xweş xweşka horî-melek. 

Şev û rojê lê digerim,
Boy huba wê gêj û kerim. 
Wê digerim her gav, her dem,
Behsa wê kes salxa nadem. 

* * *
Bisekine, dostê delal,
Bendê rastî, tu şîr helal!
Nîşan bide min da, rêkê,
Ku ez derêm ji kelekê. 

Hela halêm, tu binêre,
Werê, min ra tu bigere.
Zerya bedew, em bibînin,
Xema dilê min derînin! 

ASÊ
Lê, lê Asê, lê, lê Asê,
Sûretsorê, esil xasê. 
Biterkîne tu van naza,
Min qebûlke wek xêrxwaza. 

Bedewî tu mîna hîvê,
Guloverî mîna sêvê. 
Te hez dikim, keça Kurda,
Dilêm neke nava derda. 

Lê, lê Asê, lê, lê Asê,
Min ra tuye dost û nasê. 
Werê cem min, hezkirya min, 
Derda derxe ji dilê min! 

Hesenê Hecîsilêman
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ŞAİR DOSTUM QƏDİR YALQIZA
Qədir Yalqız, naxələfə salam ver keç,

Yaxşı-pisi bir-birindən həmişə seç.

Didərginsən, üzün soyuq, dilin qısa,

Belə günü ərz etmərəm mən heç kəsə. 

Qürurlusan, vüqarlısan, dur mərdanə,

Yenilməz ol, bel bağlama bu zamana.

Hər yetənlə dostluq etmə, olma munis,

Mayasından naqis olan, olmaz xalis. 

Dün bəxt dedin, o tanrının öz işidir,

Ağrı-əzab, bu dövranın gərdişidir. 

Dür dəryada, igid ağır eldə olur,

Köksüz otlar, tez göyərir, tez də solur. 

YAXŞI YARAŞIR SƏNƏ

ŞE’RİYƏTİN QƏLƏMİ
İlk kitabının nəşri münasibəti ile iste’dadlı kürd
şairi Bariyê Balaya dost təbriki.

Mübarəkdir kitabın, mənim şair qardaşım,

Yaxşı yaraşır sənə şe’riyətin qələmi. 

Şair olan kimsənin min bir qələmi gərək,

Hamısından baş olsun həqiqətin qələmi.

Zaman çağırsın bizi, qoy imtahan eyləsin,

Sınaqdan çıxanları şe’rə sarvan eyləsin.

Yığsın söz ordusunu, gərək üsyan eyləsin

Tarixindən qan daman bir millətin qələmi.

Sən ki böyük Xanidən qaralmaz bir şöləsən,

Könlümüzün evini çıraq-çıraq eylə sən.

Kürd eşqinin sazıyla öz nəğməni söylə sən,

Gövhər saçsın əlində məhəbbətin qeləmi.

Dörd qılıncla bölüblər yaralı Kürdüstanı,

Bu məkirli dünyada ədalət varsa hanı?!

Əsrin daş sinəsini yarıb axsa da qanı,

Kürdə də zəfər yazar hürrüyyətin qələmi.

Aslan doğur o dağlar, onun mərdi tükənməz,

İgidlər ocağının meydangərdi, tükənməz.

Ağırdır Ağrı dağdan, Kürdün dərdi tükənməz,

Yazsa da min il boyu müsibətin qələmi. 

Bəlkə də şairlərin ilk sözü heyrət olmuş, 

Heç kəsdə olmasa da, şairdə qeyrət olmuş. 

İlahi töhfəsidir, sənə də qismət olmuş, 

Paklığın, ucalığın, ülviyyətin qələmi,

Yaxşı yaraşır sənə şe’riyyətin qələmi! 

Hüseyn Kürdoğlu, 16.12. 1994. 

* * *  

Acı günlər saya-saya ay düzəltdin, qara gözlüm, 

Sən ayları saya-saya il düzəltdin, şirin sözlüm. 

Gəl illəri bir-birinə sən calama daha bəsdir, 

Qədir bilməz bir kəs üçün bu əzablar boş, əbəsdir. 

Talehin öz əlindədir boş dünyaya yox etibar, 

Burulğandan çıxmaq üçün sahilləri özün axtar. 

Gəm-qüssəyə tez qapılma, ötən günə heyfin gəlsin,

İnsan oğlu ot deyil ki, hər baharda o göyərsin.   

Yarı yoldan qayıtmağın özü mərdlik, şücaətdir, 

Tay-tayını tapmayanda, vallah, o da böyük dərddir. 

Ömür bəzən kısa olur, bəzən uzun, bu qisməttir, 

Ancaq bil, sevgisiz ömür, başdan başa əziyyətdir.  

1997. 

BBarîyê 
BBala

* * *
Гара эеймиш бир эялинин ялийля,
Мязар цстя бир ъавана йанырам.

Гарабаьын, Дялидаьын йолунда
Шящид олмуш гящрямана йанырам.

Шамын юмрц бир ахшамлыг олса да,
Гурбан вериб о гурбана, йанырам.

Мязарлыгда дцзцм-дцзцм шам йаныр,
Йердяки бу кящкяшана йанырам.

Гоъа-гары баш дашына сюйкяниб,
Бойун бцкцб ата-ана, йанырам.

Мярмяр цстя эцлцмсяйир суряти,
Йенилмяйян мярд аслана йанырам.

Эцлля дяйиб сол дюшцнцн алтындан,
Селя дюнмцш гызыл гана йанырам.

Ган-йаш тюкцр ала эюзлц бяхтикям,
Аьлайырам йана-йана, йанырам.

Нийя биздян цз чевириб зяманя,
Чархы дюнмцш бу дюврана йанырам!

ГОЛТУГ АЬАЪЫ
Голтуг аьаъыйла йерийир оьлан,
Йанында гарагаш, гараэюз пяри.
Неъя гайьыкешдир, неъя мещрибан,
Гящряман ясэярин гяшянэ дилбяри.
Вятян намусудур башынын таъы,
Мцгяддяс аьаъдыр голтуг аьаъы!

1996

* * *
Бурда бир шящид уйуйур,
Мян бу мязарын эцлцйям.

Суйума эюз йашы гатан
Дярдли ниэарын эцлцйям.

Шящид олан бир севэидян
Цч йадиэарын эцлцйям.

Эцлц-чичяйи йаралы,
Бир илк бащарын эцлцйям.

Башы гарлы бир ананын,
Бир ихтийарын эцлцйям.

Короьлудан нишан галан,
Иэид дийарын эцлцйям.

Кцрдоьлутяк гям шаири,
Бир няьмякарын эцлцйям.

ПАРАСЫНЫН ПАРАСЫ

Язялдян Араз бойу параланмыш вятянин,
Инди дя парасынын парасы галмыш бизя.

Йедди рянэин алтысы йаьмаланыб ня вахтдан,
Дюнцб йас палтарына, гарасы галмыш бизя.

Гарабаь ъяннятини рюйамызда эюрцрцк,
О мюъцзя даьларын щарасы галмыш бизя.

Даьларын аь сулары ахыр хынзыр оьлуна,
Лилли аран архында гара су галмыш бизя.

Ай щарай, ня дурмушуг, эюр няляр эедиб ялдян,
Шящидляр мязарынъа йарасы галмыш бизя.

Щаны гейрят гылынъы Короьлунун, Нябинин,
Онларын коршалмайан мирасы галмыш бизя.

Гисаса гисас дейиб, гана ган дейиб елляр,
Дярдли вятян бизимдир, чаряси галмыш бизя.

11.XI.1993

MƏN TƏƏSSÜF EDİRƏM
Mən təəssüf edirəm ahıl ömrümdə,
Mən böyük bir səhvi etmişəm, Allah.
Məni bağışlamaz indi ömrüm də,
Mənasız bir yolu getmişəm,Allah.

Onu nənə bilib «Nənə»ni yazdım,
Heyif ki, mən onu tanımamışam.
Xahişinə baxıb yolumu azdım,
«Nənə»ni yazmaqda xeyli çaşmışam.

Su ki çirkli deyil, töküləndə də,
Nə olar, ay qonşu, siləndə onu.
Hərdən aşağıya tökürsən sən də,
Su tökmək olacaq ta ömür sonu.

Bu şərikli evdi, belə tikilib,
Bir-birinin üstündədi evləri.
Tikən nanəcib də tikib əkilib,
Şərikli yaranıb illərdən bəri.

Qonşu pissə, köçün - deyib atalar,
Ya köç, ya da yaxşı qonşuluq elə.
Qonşuluqda yaxşı olub babalar,
Sözü güvəndiyin kimsəyə söylə.

25.03.2011.

ƏZİZ  TEYMUR  MÜƏLLİM

Sizi belə gündə görməyəydim kaş,
Gözlərində quruyubdur qanlı yaş.
Mən də belə oldum gedəndə qardaş,
Nə edək fələyin tökülsün gözü,
Vaxtsız qəmləndirdi incitdi özü.

Dərdinə şərikəm, ay böyük insan,
Özünə fikir ver əldə ikən  can.
Ağıllı yaradıb sizi Yaradan,
Dünyamız vəfasız olub əzəldən,
Çoxunun başına düşür vaxtsız dən.

Üç oğul böyütmək böyük hünərdi,
Bilirəm ağırdı Fərhadın dərdi.

Fərhad da böyüdüb ikicə mərdi,
Faiq, Fizuli də təsəlli olsun,
Arzumdur ömürün yüz əlli olsun.

Ölüm haqdır, onu deyib atalar,
Fəqət vaxtsız olmayaydı xətalar.
Bir təsəllin odur övladların var,
Əziz Teymur müəllim, sağ olsun başın,
Allahdan istərəm yüz olsun yaşın.

Nəriman Əyyubam, istərəm sizi,
Kişiyanə olan  əqidənizi.
İstəməyənlərin tökülsün gözü,
Yenə də deyirəm başın sağ olsun!
Övladların sənə min budağ olsun.

16.05.2012.

ALQAYID
Düzəldər qozbeli qəbir-deyiblər,
Nanəcibi, nakişini söyüblər.
Səndə vardır neçə-neçə eyiblər,
Mənim kim olmağımı bilmirsən axı.

Nəriman bu halına acıyır yaman,
Bilir düzəlməyə qalmayıb güman.
Deyir ki, tez düzəl əldə ikən can,
Deyirəm, xəyala dalmırsan axı.

22. 09.2010.

BİZİM MARKET
Qapımızda «Bizim market» yarandı,
Həmin gündən düşdük oda, bəlaya.
Tikən harın verdiyi vədi dandı,
Həyətimiz döndü bir dar qalaya.

Neçə yerdə dedik olan dərdləri,
Mərd qalmayıb çağıraq o mərdləri.
Gündəlikdə görürük namərdləri,
Sığınmışıq bu daralmış talaya.

Arif ağa, yox sözünün faydası,
Pozulubdur hər bir şeyin qaydası.
Ona görə görürük gündə yası,
Rast gəlmişik zibillənmiş çalaya.

Qapımızda qarışqa tək maşınlar,
Hər dəqiqə istəyəni daşıyırlar.
Qəlbimizi neştər ilə qaşıyırlar,
Edənləri tanrı oda qalaya.

Uşaqların oynamağa yox yeri,
Plansız tikdirib şəhərin meri.
Etdiyi səhvləri götürməz geri,
İnanmıram tüpürdüyün yalaya.

Sarayev səkkizin halı pərişan,
Köhnə gözəllikdən qalmadı nişan.
Bunu eləyənə deyən yox utan,
Tanrım onun çirk üzünü sulaya.

Bizim həyətdəki gözəl bir yeri,
Dağıtdılar onu çox qaldı geri.
Ay Arif Şahbazov, ha işlət şəri,
Sözün keçməz harınlaşmış alaya.

Biz də vəziyyəti yazdıq hər yana,
Yazdıq ki, bəlkə eyləyənlər utana.
Eyləyənlər eyləyir qana-qana,
Gücümüz çatmadı monopolyaya.

Nəriman Əyyub, qəhərlənmək nə fayda,
Onsuz da pozulub hər yerdə qayda.
Dağıdıldı tikintilər, saray da,
Həsrət qaldıq Şuşa kimi Qalaya.

24.09.2009.

ÖYRƏDİR
Kim kimə ağılı öyrədir, Allah,
Bilmir ki, ağlım bəs edər mənə.
Hələ ki, ağlım kəsir inşallah,
Azalsa ürəyim səs edər mənə.

Zəmanə dəyişdi, insan azaldı,
Kişilər yerinə nakişi qaldı.
Qananlar yerini nadanlar aldı,
Gədəliklər artıq olub ənənə.
Ağılsızlar ağıllını «öyrədir»,
Bilmir söylədiyi sözləri nədir.
Son illər olanın çoxu gədədir,
Onları yazmışam mən dönə-dönə.

Saymır böyüyünü, ata-ananı,
Böyüdəni, daim ona yananı.
Cavanların azalıbdır qananı,
Baxıb təsirlənir ağbirçək nənə.

Yerini bilməyir son böyüyənlər,
İnsanlıqdan kənar o öyüyənlər.
Çoxlarında yoxdur qeyrətlə hünər,
Küçələrdə boş-boş yorurlar çənə.

Bəziləri saymır qoca babanı,
Onda babanın da qaralır qanı.
Belə hallar düşündürür Nərimanı,
Biqeyrətlər qulluq etmir Vətənə.

26.03.2011.

HHüseyn
KKürdoğlu

NNәriman
ӘӘyyub
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Şırnak'ta 12 asker öldü

HPG, Uludere ve Çukurca'da yaşanan
çatışmalarda en 15 askerin öldüğünü, 10
askerin de yaralandığını duyurdu. Türk ordusu
ile gerilla güçleri arasında Hakkari ve Şırnak'ta
şiddetli çatışmalar yaşandı.  HPG Basın ve İrt-
ibat Merkezi'nin (HPG-BİM) açıklamasına göre;
Şırnak'ta 12, Hakkari'de ise 3 asker öldü. HPG-
BİM, Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Mey-
mun askeri üssü yakınlarında 12 Temmuz
sabahı çıkan çatışmanın yaklaşık bir saat
sürdüğünü bildirdi. Çatışmada en az 12 askerin
öldüğü, yaralı askerlerin sayısının ise tespit
edilemediği kaydedildi. Açıklamada, Türk
ordusunun aynı gün akşam saatlerinde skorsky
helikopterlerle ölü ve yaralılarını alandan uzak-
laştırdığı ifade edildi.  Hakkari’nin Çukurca
ilçesinde ise 10 Temmuz'da Şehit Mazlum tepe-
si, Deştan alanı, Gıre Sor ve Karataş karakolu
çevresinde operasyon düzenleyen TSK ile ger-
illalar arasında çatışma çıktı. HPG açıklamasın-
da, bu çatışmada 3 askerin öldüğü, 10 askerin
de yaralandığı belirtildi. Türk ordusunun çatış-
ma ardından alanı bombaladığı kaydedildi.
Operasyon gücünün ise 11 Temmuz sabahı
kısmi geri çekildiği belirtildi. 

Yol kontrolü 
Yol ve kimlik kontrollerini arttıran HPG’nin

Türk ordusuyla işbirliği yaptığı belirtilen fir-
malara ait 8 aracı yakarak imha ettiği duyurul-
du. Amed merkeze bağlı Karaz mıntıkası ile
Lice ilçesi arasında 12 Temmuz akşamı gerçek-
leşen yol kontrolüne ilişkin, “Durdurulan araçlar-
da kimlik kontrolü gerçekleştiren ve süreç
hakkında halkı bilgilendiren gerillalarımız
tarafından düşmanla işbirliği yaptığı tespit
edilen bir kargo şirketine ait 1 araç içindeki
malzemelerle birlikte yakılarak imha edilmiştir”
denildi.  Gerillaların 12 Temmuz'da ise Amed'in
Dicle ilçesine bağlı Beyazçeşme Karakolu
yakınlarında bir eylem gerçekleştirdiği bildirildi.
HPG gerillalarının “işgalci TC ordusu tarafın-
dan” askeri amaçlı faaliyetlerde kullanılan 2
kamyon ve TEDAŞ’a ait 1 aracı yakarak imha
ettiği belirtildi. 

Şantiye baskınını üstlendi
HPG, Amed'in Silvan ilçesinde 10 Temmuz

akşamı AKP İlçe Başkanı Nedim Kılıçaslan'a ait
şantiyeye yönelik eylemi de üstlendi. Türk
devletiyle askeri faaliyetlerde işbirliği yapan bir
şirkete ait şantiyeye gerillalar tarafından eylem
yapıldığı belirtilen açıklamada, “Eylemde AKP
Silvan ilçe Başkanı'na ait 6 araç yakılarak imha
edilmiştir” denildi. Eylem ardından bölgenin
helikopterlerle bombalandığı belirtildi. 
Tatvan operasyonu geri çekildi 

HPG-BİM açıklamasında 6 Temmuz günü
Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında başlayan ve
yoğun çatışmaların yaşandığı operasyon
hakkında da bilgi verildi. 12 Temmuz günü tüm
alanın tank, kobra ve zırhlı araçlarla yoğun
bombalanması ardından operasyon gücünün
akşam saatlerinde geri çekildiği bildirildi. 6 Tem-
muz günü başlayan operasyonda yaşanan
çatışmalarda HPG-BİM tarafından yapılan açık-
lamalara göre toplam 22 Türk askeri
öldürülmüştü.

Güney'e bombardıman 
Güney Kürdistan’da gerilla denetimindeki

alanlara yönelik saldırılarını devam ettiren Türk
ordusu, sivil yerleşim yerlerinin yakınlarını
bombalamaktan da kaçınmıyor. HPG-BİM
açıklamasına göre Hakkari’nin Çukurca ilçe-
sine bağlı Deştan Sırtları, Karataş Karakolu
çevresi, Bêtkarê alanıyla Şehit Mazlum isimli
tepenin çevresi 9 Temmuz'da gün boyu obüs
ve havan toplarıyla bombalandı. HPG-BİM
açıklamasında aynı alanların 10 Temmuz
gecesi savaş uçakları tarafından da bomba-
landığı bilgisine yer verildi.  11 ve 13 Temmuz
günleri arasında aynı alanların belli aralıklarla
obüs ve havan toplarıyla bombalandığını
belirten HPG-BİM, bombardıman sonucunda
bu alanlarda başlayan orman yangınının
halen devam ettiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca
12-13 Temmuz tarihleri arasında Haftanin’de
bulunan Haftanin, Bêtalma köyleriyle Şehit
Kendal ve Şehit Delila alanlarına yönelik Türk
ordusu tarafından obüs ve havan toplarıyla bir
bombardıman düzenlendiği belirtildi.

ANF/BEHDİNAN

AKP Hükümeti’nin “Özgürlük İçin
Demokratik Direniş“ mitingini yasak
kararına rağmen yapmakta kararlı
olduklarını bir kez daha ifade eden
BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş,
“Bu miting, çözüme ve barışa vesile
olsun“ dedi. 

BDP ve DTK'nin bugün Amed'de
yapacağı "Özgürlük İçin Demokratik
Direniş" mitingini Valiliğin ardından
İçişleri Bakanlığı da yasakladı. Ancak
BDP ve Kürtler mitingi yapmakta
kararlı. Çevre illerden binlerce kişi
dünden yola çıkarken, Eşbaşkanlar

da kenti dolaşarak halkı mitinge davet
etti.  Türk İçişleri Bakanlığı DTK ve
BDP tarafından bugün yapılacak
"Özgürlük İçin Demokratik Direniş"
mitingini yasakladı. Tüm illere talimat
gönderilerek, Valilere "katılımı
önleyin, kentlerin giriş çıkışlarını
tutun" denildi. Kararlar BDP örgütler-
ine de polislerce tebliğ edildi.
Diyarbakır Valiliği, mitingin geçen yıl
14 Temmuz'da Silvan'da 13 askerin
öldüğü eylem ve DTK'nin Demokratik
Özerklik ilanıyla aynı güne denk
geldiği gerekçesiyle izin verilmediğini
açıklamıştı. 

BDP kente çıkarma yaptı
Ancak Kürtler yasağı delmeye

kararlı. Miting için dün akşam çok
sayıda yerden otobüsler kaldırıldı.
Binlerce kişi, mitinge katılmak üzere
yola çıktı. Avrupa'dan çok sayıda del-
egasyon da Amed'de. BDP'nin adeta
çıkarma yaptığı kentin tüm sokak-
larını miting heyecanı sardı. BDP
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da
milletvekilleriyle Amed sokaklarını
dolaşarak, Valiliğin yasaklamasına
rağmen mitingi yapacaklarını söyledi
ve halkı davet etti. Kentteki sivil
toplum örgütleri de toplu bir açıklama
yaparak, "Çıkacak olumsuzluklardan
mitingi yasaklayan Hükümet sorumlu
olacak" dedi. 

Eşbaşkanlar 
sokak sokak gezdi

Mitingi, yasak kararına rağmen
yapacaklarını söyleyen BDP
Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve
Gültan Kışanak, DTK Eşbaşkanı
Aysel Tuğluk, milletvekilleri Demir
Çelik, Mülkiye Birtane, İbrahim Binici,
Sebahat Tuncel , Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Baydemir ve ilçe belediye başkanları

ile Amed'de dolaşarak halkı mitinge
davet etti. AZC Plaza önünde basın
açıklaması yapan Selahattin Demir-
taş, miting için bütün hazırlıklarını
tamamladıklarını söyledi.
Arkadaşlarının Ankara'da bakanlık
düzeyinde bazı girişimleri olduğunu
belirten Demirtaş, şöyle konuştu:
"Bugün sonuç verir diye bekliyoruz.
Biz doğrusu Diyarbakır'da coşkulu
kitlesel bir miting yapmak istiyoruz.
Şimdi valiliklerin ve kamu yöneticilerin
bu tür durumlardaki temel görevi mit-
inglerin, gösterilerin yapılması

sırasında sadece o mitingin
serbestçe, özgürce yapılabilmesi için
tedbirleri almaktır. Bunun ötesindeki
tedbirler, yasaklamalar, anayasaya,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
kanunlara da aykırıdır. Bu kanuna
aykırı kararı ilk günden beri geri
almasını bekliyorduk. Şimdi bütün
hazırlıklarımız ile biz yarın artık
mitingimizi gerçekleştirebilecek
düzeydeyiz. Diyarbakır’da esnafımızı
da ziyaret ederek bir kez daha bütün
halkımızı mitingimize davet ediy-
oruz." 

Ö c a l a n ' ı n  
özgürlüğünü istiyoruz

Kürt Halk Önderi Abdullah
Öcalan’ın serbest kalmasının tartışıl-
ması ve biran önce de hükümetin
gündeminde yer almasını isteyen
Demirtaş, şöyle konuştu: "Bu miting
ile birlikte biz artık Öcalan'ın özgür-
lüğünün tartışılması bir an önce
hükümetin de gündemine alınması
gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü,
artık çözümün bu kadar net, bu kadar
açık bir şekilde tartışılması dışında
yapılabilecek hiç bir şey yoktur. 30
yıldır denenmesi gereken her şey
denendi. Yapılması gereken her şey
yapıldı. Bütün her şeyin çözümsüzlük
olduğu anlaşıldı. Artık bütün gerçek-
ler hem çıplak hem yalın bir şekilde
tartışılmalı ve hayata geçirilmelidir.
Bu miting çözüme, barışa vesile
olsun. Bu miting Türkiye’de kro-
nikleşmiş ve çözülemez denilen
bütün sorunlarımızın çözülebileceği-
ni göstersin istiyoruz. Bu nedenle
bütün halkımızı 7’den 70’e İstasyon
Meydanı’na çağırıyoruz."

Halktan yoğun ilgi
Açıklamanın ardından DTK ve

BDP'liler Ekinciler Caddesi'ndeki

esnaf ve vatandaşları mitinge davet
etti. Esnaf ve çevredeki vatan-
daşların yoğun ilgi gösterdiği
Eşbaşkanlar, vatandaşlar tarafından
alkışlandı.

STK'ler uyardı
Amed'deki sivil toplum örgütleri de

yasak kararına tepki göstererek,
kentte olabilecek olumsuzluklardan
yasak kararını verenlerin birinci
dereceden sorumlu olacağı uyarısın-
da bulundu. 

Kentteki sivil toplum örgütleri
Diyarbakır Barosu'nda dün ortak
basın toplantısı düzenledi. Diyarbakır
Barosu, İHD, MAZLUM-DER, GÜN-
SİAD, 78'liler Derneği, KESK ve
TMMOB'un aralarında bulunduğu
STK'ler adına açıklamayı yapan
Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet
Emin Aktar, Amed'in son bir yıldır
yasaklı kent haline geldiğini söyledi.
Aktar, "Diyarbakır 2011 Haziran
seçimlerinden beri hiçbir gösterinin
yapılamadığı, başvurusu yapılan
bütün gösterilerin ve miting istek-
lerinin reddedildiği bir kent haline
geldi" dedi. Devletin görevinin yasak
değil vatandaşının siyasi parti,
dernek ve sendikalarının demokratik
haklarının kullanmasının zeminini
hazırlamaktan geçtiğini ifade eden
Aktar, "Devletin görevi budur.
Devletin görevi, yurttaşların
demokratik haklarının önüne geçmek
bunları engellemek değildir. Bu tür
demokratik bir hakkın kullanılmasına
ilişkin idari engelin siyasi irade sonu-
cu ortaya çıktığı açıktır" diye konuş-
tu.  

Bakan randevu vermedi
Demokratik hakların kullanımının

önündeki engellerin kaldırılması için 2
gün önce Vali'den randevu istedikleri-
ni, ancak hala görüşemediklerini,
kentte bulunan Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in de
kendilerine olumsuz yanıt verdiğini
belirten Baro Başkanı Aktar, bugün
olabilecek olumsuzluklarda bu yasak-
lama kararını verenlerin birinci dere-
cede sorumlu olduğuna inandıklarını
söyledi. Aktar şöyle devam etti:
"Ancak diğer yandan sivil toplum
örgütleri olarak beklentimiz ve
dileğimiz, yarın insanlar demokratik
haklarını kulanacaklarsa, yürüyecek-
lerse, miting yapacaklarsa, kamu
makamlarının, kamu mercilerinin
topluluğa, insanlara karşı zor kullan-
mamalarını, zor kullanmaları halinde
istenmeyen olayların meydana
gelebileceğini, böyle bir kaygıyı
taşıdığımızı belirtmek istiyoruz.
Herkesin yarın bir gün bile olsa sağ-
duyulu davranmasını, gerginliği tır-
mandıran taraf olmamasını diliyoruz."

Derik'te 10 gözaltı
Bu arada Mardin’in Derik İlçe-

si’nde bugün yapılacak mitinge
davet için esnafa davet bildirileri
dağıtan Belediye Başkanvekili
Doğan Özbahçeçi’nin de araların-
da bulunduğu 10 BDP’li gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar, öğle-
den sonra serbest bırakıldı.

AMED 
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Həmin erməni gedib Allahın evini
ziyarət etdikdən sonra gəlib bu
şərabxananı açıb, oraya hər gün, hər
gecə fasiq, facirlər gəlib, bu dükanda
müsküratdan içib, zinakarlıq və əlli
cür fasiq əməllərlə məşğul olurdular.
Evin yandırılmasının qeyri-mümkün
olduğunu görən cavanlar qərara
aldılar ki, heç olmasa onun altındakı
şərab və tiryək dükanını dağıdıb tar-
mar etsinlər. Onlar bu məqsədlə
dükanın qapısını sındırdılar və içəri
daxil oldular. Gördülər ki, hər biri
otuz-qırx pud şərab tutan neçə
boçkalar vardır. Onlar güllə ilə
boçkaları dəlmə- deşik etdikdən
sonra şərab sel kimi axmağa başladı.
Rus kazakları isə əhvalatdan xəbər-
dar olan kimi bu axan şərabları
vedrələrə doldurub aparmağa
başladılar. Bir müddət üfunət iyindən
o dükanın qabağından keçmək
mümkün olmadı. O dükanda olan
yüzlərlə şüşələrə doldurulmuş cür-
bəcür içki və müskurat da çölə

atılaraq sındırılmışdı. Bir neçə
gündən sonra həmin evdə yaşayan
müsəlman başqa bir müsəlman evinə
köçmək məcburiyyəti qarşısında
qaldı. Ondan sonra bu erməni evini
yenidən dağıdıb tar-mar etdilər.
Məhəmməd adlı bir oğlan danışır ki,
bütün aləmi insan çığırtısı, nalələri,
döyüşçülərin nərələri və tüfənglərin
səsləri bürüyəndə və evlər alovla-
naraq yananda gördüm ki, bir rus
keşişi yanan evlərin arasında icarə
etdiyi evdən çıxaraq bir övrətlə
müsəlmanların içinə gəldi. Həmin
keşiş mənim əlimdən tutub dedi ki,
sənin evin hardadır? Mən də dedim: 

— O müqabildə görünən ev mən-
imdir.

Rus keşişi xahiş etdi ki, bu övrət
yanğından qorxduğuna görə və
onların evlərini alov əhatə etdiklərinə
görə bir neçə gün onları öz evində
saxlasın. Məhəmməd onları sak-
itləşdirib, öz evini onlara verəcəyinə
razı oldu. Bundan sonra o rus keşişi
ilə övrəti öz evinə gətirib onlara dedi:

— Nə qədər istəsəniz, bu evdə
qala bilərsiniz.

Onlar Məhəmmədin evində üç
gün qaldılar. Ara bir az sakitləşdikdən
sonra keşiş Məhəmmədi çağırıb dedi
ki, bu qədər ki, sən bizə hörmət
etdin, bunun əvəzini çıxmağa bizim
heç nəyimiz yoxdur. Qoy Allah-təala
sənə əvəzini versin. Keşiş üzünü
şərqə tərəf tutub çoxlu dualar oxudu
və övrət də amin dedi. Ondan sonra
onlar Məhəmmədlə əl tutub xudahafi-
zləşərək yola rəvan oldular. Məhəm-
məd onları ötürüb geri qayıdır.

Ə L A V Ə: İkinci səngərdən

yuxarı daşlıq yolda bir böyük imarət
var idi. İmarət keşişli Xaçikinki idi.
İçində kazak polku olurdu. Müsəl-
manların səngəri o evin qabağında
yerləşirdi. Müsəlman igidləri həmin
mövqedə erməni səngərlərini gül-
ləbaran edirdilər. Bir də gördülər ki, o
evin taxtapuşundan neçə erməni və
neçə kazak onları gülləyə tutublar.
Bunu görən kimi igidlər qışqırıb
tüfənglərin ağzını taxtapuş səmtə
çevirib onların üstünə güllə
yağdırdılar. Kazaklar bu fitnəkarlığın
üstünün açılacağından ehtiyat
edərək və böyüklərin tənbehindən
qorxaraq taxtapuşdan endilər və öz
mənzillərinə getdilər. Sonra məlum
oldu ki, həmin kazaklar ermənilərdən
pul və patron alıb müsəlmanlara
qarşı ermənilərə kömək etmişlər.
Sonra kazaklar ermənilərlə əlbir olub
həmin evə od vurdular. Kazaklar da
həmin yerdən köçüb ayrı yerdə
məskunlaşdılar. Yenə həmin gecə
kazaklar ermənilərlə əlbir olub
müsəlmanların səngərlərinə güllələr
atdılar.

Elə ki, sakitlik oldu, kazaklardan
biri belə nəql etdi ki, bizim hər birim-
izə bir manat pul və iyirmi patron
verirdilər ki, onlara kömək edək.

Ə L A V Ə: Davadan əvvəl
Şuşanın erməni tayfası hər yerə
kağızlar yazıb göndərərək kömək
istəmişdilər. Həmin kağızların birini
də Tiflis şəhərinə yazıblarmış. Tiflis-
də neçə yüz erməni və gürcü gəlib
Şuşada müsəlmanlara qarşı vuruş-
muş və əksəriyyəti burada həlak
olmuşdular. Belə ki, davadan sonra
Tiflisə ancaq 60 nəfər qayıdır.
Əhvalatdan xəbərdar olan gürcülər
istəyirlər ki, toplaşıb həlak olanların
əvəzinə, ordakı İran müsəlmanlarını
qırsınlar. Lakin gürcülərin bir parası
buna razı olmayıb mane olmuşdular.

Xülasə, ikinci səngərin cavanları
ermənilərə güc gəlib onları geri oturt-
duqdan sonra gördülər ki, iki erməni
övrəti və bir erməni kişisi «Ya Həzrəti
Abbas!» deyə-deyə müsəlmanlara
tərəf gəlirlər. Kənd yerindən gəlmiş
müsəlmanlardan biri onların üstünə
bir neçə güllə atdısa da, onların heç
biri dəymədi. Buna kimi onlar səngər-
lərə çatdılar və ağlaya-ağlaya «Ya
Həzrəti Abbas, bizə kömək ol!», deyə
müsəlmanlardan aman istədilər.

Bu üç erməni əsirini gətirib bizim
evə (M. M. Nəvvabın evinə) qoydular.
Ermənilərlə müsəlmanlar arasında
barışıq olduqdan neçə gün sonra
həmin ermənilər öz yerlərinə getdilər.
Erməni kişisinin adı Baxış, övrətdən
birinin adı Bənövşə, o birinin adı isə
Zəri imiş.

Müsəlmanlar hər ləhzə «Ya Əli!»
nərəsi çəkə-çəkə səngərdən-

səngərə irəli gedib hər saat qələbələr
əldə edirdilər. Abbas bəyin dəstəsi
yürüşünü davam etdirərkən yolunda

evləri odlaya-odlaya Manas Muğdusi
oğlunun evinə kimi çatdılar. Mir
İbrahim və Ağa Şəmilin dəstələri isə
litoqrafiya çapxanasına çatmışdılar.
Dördüncü və beşinci səngərlərə rəh-
bərlik edən Əfrasiyab və Məşədi Abış

bəy öz dəstələri ilə sudxana
istiqamətində hücuma keçərək gəlib
oraya çatdılar.

Bu dəstələrin igidləri ermənilərin
üzərinə yürüş edərkən cənab quber-
nator durbinlə vuruşa baxırmış.
Müsəlmanlar əllərində tüfəng əyilə-
əyilə gedib ermənilərin səngərlərinə
daxil olaraq onları gülləbaran etdiyini
görən qubernator əl-ələ vurub təəc-
cüblə demişdi:

— Bu hünər heç yaponda da
olmayıb. Heç bir nizam görməyən bir
millətin belə bir hünər göstərərək
səngərlər tutması çox qəribədir.

Kəndistan yerindən gəlmiş igidlər
və yerli cəngavərlər bir-birinin ardın-
ca küçələri və səngərləri tutduqca
şur və fəğan, «Ya Əli!» sədası, «Ura-
ura!» səsləri və tüfəng gurultusu
fələyə qalxırdı. Odlanan dükanlar və
evlər hər tərəfdə alışıb yanırdı.
Xüsusən taxtalarla dolu olan bir neçə
dükanın alovu fələyin yanına
qalxmışdı. Belə ki, həmin dükanların
alovu dörd ağac məsafədən görünür-
müş.

Kərkicahan kəndinin adamları
deyirdi ki, həmin gün yanğın vaxtında
saysız-hesabsız yarım yanmış kağı-
zlar dalbadal kəndin üstünə
tökülürdü.

Müsəlmanlar Manas Muğdusi
oğlunun evinə, yuxarı meydanın
üstünə və Xublar oğlunun şirəxanası-
na kimi bütün dükan və evlərə od
vurub yandırmışdılar. Eləcə də
dərədə olan neçə mərtəbəli evlər,
dükanlar və karvansara tamam od
tutub yanırdı.

Üçüncü səngərin adamları da kil-
sənin qiblə tərəfindən basmaxanaya

qədər evlərə və dükanlara od vur-
muşdular. Təzə kilsənin ətrafındakı
evlər də yandırılmışdı.

Dördüncü səngərin əhli Cəmşid
bəyin evinin dövrəsində olan
imarətlərə vurduqları alovdan
Cəmşid bəyin və Şəhnəzərovların
mülklərinə, üzbəüzdə olan evlərə, o
cümlədən Ümrüd bəyin, Xandəmir
oğlunun, Cavad bəyin və Ümrüd
bəyin oğlanlarının evlərinə də od
vurub yandırmışdılar. Bundan əlavə,
sudxana və Duma divanxanası,
xülasə bu qəbildən böyük evlər və
ətrafında da olan imarətlər, dükanlar
tamam alışıb-yandı.

Kilsələr məbədgah olduğuna görə
onlara toxunmayıb od vurmadılar.
Buna baxmayaraq, bir neçə
tərəkəmə darvazaya od qoyub kilsəni
yandırmaq istəyərkən şuşalılar onu
söndürüb onlara acıqlanaraq
demişlər:

— Kilsə və məscidlərə hörmət
etmək lazımdır.

Ə L A V Ə: Bunu da bilmək
lazımdır ki, ermənilər Xəlfəli
qapısının müsəlman evlərini o cüm-
lədən köçərlilərin, kazakların, Süley-
manın, Allahverdinin, Məşədi
İsmayılın evlərini, sud və Duma
divanxanalarını yandırmışlar.
Davadan əvvəl ermənilər sud və
Duma divanxanalarını yandırıb
günahı müsəlmanların üstünə yıx-
maq istəyirdilər. Məhz dava başla-
narkən həmin imarətləri yandırdılar
ki, müsəlmanlar müqəssir hesab
olunsun.

Ardı var

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman
davasında Kürd xalqının rolu
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Balıkçı: Di roja 26ê Hezîrana îsal de çend

berpirsên Dewleta Tirkiyeyê li Îmraliyê ligel Abdul-

lah Ocalan civiyane.

Hêmin Xoşnaw: Çavdêrekî haydar ji gotûbêjên

navbera Abdullah Ocalan û Dewleta Tirkiyeyê de

bo Rûdaw got ku di roja 26ê Hezîrana îsal de çend

berpirsên Dewleta Tirkiyeyê li Îmraliyê ligel Abdul-

lah Ocalan civiyane. Birayekî Ocalan jî di vê baw-

eriyê de bû "lihevhatineke nehênî" di navbera

Ocalan û Dewleta Tirkiyeyê de wê pêk bê.

Piştî êrîşa PKKê ya di 14ê Tîrmeha 2011ê ku tê

de 13 leşkerên Tirkiyeyê hatin kuştin, herwiha piştî

belavkirina kaseteke dengî ya gotûbêjên nehênî

yên şanda Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) û

Saziya Îstixbarata Tirkiyeyê MÎTê li paytextê Nor-

wêc Oslo, gotûbêjên eşkere yên navbera PKKê û

Dewleta Tirkiyeyê de rawestiyan, herwiha

gotûbêjên navbera Abdullah Ocalan û şandên

Dewleta Tirkiyeyê de jî ku diçûn Îmraliyê.

Herwiha hevdîtinên normal ên navbera Ocalan

û kesûkar û parêzerên wî jî hatin rawestandin. Vê

yekê qunaxeke nû ya tundûtûjiya di navbera herdu

aliyan de anî rojevê. Serbarî vê hemuyê, heyam

heyam medya tirkî û hin aliyên opozisyona

Tirkiyeyê digotin ku gotûbêjên di navbera dewletê

û Ocalan de berdewam in. Yek ji van kesan jî

serokê Partiya Gel a Komarî (CHP), Kiliçdaroglu

bû. Hevdem ligel vê yekê, çend dezgehên

medyayê yên tirkî û berî hemûyan rojnameya

“Aydinlik“ heftiya borî belav kirin ku Ocalan ji gira-

va Îmraliyê bo mêvanxaneyeke MÎTê li nêzîk

bajarê Bursayê hatiye veguhestin û heta di van

demên nêzîk de şandeke amerîkî jî ligel wî

civiyaye.

“ O c a l a n  p i ş t e v a n i y a  
axaftinên Leyla Zana dike“

Îlhamî Işik ku weke “Balikçî“ tê naskirin û weke

kesekî ji gotûbêjên navbera Abdullah Ocalan û

berpirsên Dewleta Tirkiyeyê haydar tê hesabkirin,

bo Rûdaw got "di 26ê meha borî de şandeke

dewletê li Îmraliyê hevdîtin ligel Ocalan

pêkaniye." Balikçî, ku ew bi xwe jî yek bû ji wan

kesên di van rojan serdana Ocalan kirine û berê jî

çend caran serdana wî kiriye, got "Ocalan vê carê

gotineke cuda ji carên berê nekir. Ew niha mijûlî

nivîsandina nexşerêyeke din e bo çareserkirina

pirsgirêka kurdî ku ji 7 maddeyan pêk tê. Di

heman demê de piştevaniya axaftinên Leyla Zana

dike."

Îlhamî Işik, ku Kurdekî Batmanê ye û di sala

1980î de bo maweyekê di zîndana Amedê de hat-

ibû zîndanîkirin, têkiliyên wî yên xurt ligel saziyên

emniyetê yên Tirkiyeyê hene. Îlhamî Işik di wê

baweriyê de ye ku Leyla Zana, berî ku bi roj-

nameya Hurriyeta tirkî re hevpeyvînê bike, ligel

Abdullah Ocalan axiviye. Leyla Zana got dema

şer û çekan derbas bûye û Erdogan dikare pirs-

girêka Kurdan çareser bike. Piştre jî ligel

serokwezîrê Tirkiyeyê Receb Tayyip Erdogan

civiya. Balikçî dibêje "bi baweriya min, Leyla Zana

berî van axaftinan bi rêya

telefonê ligel Ocalan gotûbêj

kiribûn."

Tevî van hemû pêşketinan,

heyam heyam medyaya tirkî

behsa hebûna gotûbêjên

navbera MÎTê û PKKê de

dike. Herwiha nivîskarê tirk

Avnî Ozgurel di meha borî de

serdana Qendîlê kir û ligel

Karayilan hevdîtin pêkanî. Li

gor Avnî Ozgurel, Karayilan

gotiye ku proseya gotûbêjên

dewleta Tirkiyeyê û PKKê li

Oslo bi alîkariya Îngilîzan

birêveçûne. Balikçî di vê

bareyê de dibêje "Îngilîz navbeynkariya MÎT û

PKKê dikin. Adem Uzun nûnertiya PKKê di van

gotûbêjan de dike. Gengaz e Cemîl Bayik bi hay-

darbûna Karayilan serperiştiya proseya gotûbêjên

ligel MÎTê dike." Rûdaw gellekî hewl da ku nêrîna

endamê Heyeta Serokatiya Kongreya Netewî ya

Kurdistanê (KNK) Adem Uzun bistîne, lê ji ber ku

navhatî ne li cihê xwe yê li Brukselê bû, amade

nebû ku daxuyaniyê bide.

Li gor hin analîzan, Cemîl Bayik vê care bi

qesdî anîne nava proseyê, daku ji aliyê Ocalan û

dewleta Tirkiyeyê ve pirsgirêk bo proseyê pêk

neyên. Balikçî bal kişand ser cudahiya proseya

gotûbêjên vê carê yên navbera herdu aliyan ligel

carên berê û dibêje "proseya vê carê wê bidome

û weke proseyên berê bi şer û pevçûnan têk-

naçe."

“Her projeyek ku Ocalan pê
razî be, wê PKK jî qebûl“
Birayê Abdullah Ocalan û endamê berê yê

Konseya Serokatiya PKKê, Osman Ocalan, di wê

baweriyê de ye ku Tirkiye di vê qunaxê de bi du

rêçûnan gotûbêjan pêktîne: "Hikûmet ji aliyekî

dixwaze gotûbêjan ligel Leyla Zana pêkbîne, ji

aliyekî din jî ligel birêz Apo gotûbêjan dike, ji ber

dizane ku bêyî Apo çareserî ne mimkin e." Osman

Ocalan herwiha bawer dike ku "wê di navbera

birêz Apo û Hikûmeta Tirkiyeyê de lihevhatineke

nehênî pêk werê, ji ber ku Ocalan ti deman bêyî

çareserî namîne, pêwîst e Ocalan di vê qunaxê

de projeyeke çareseriyê pêşkêş bike."

Osman Ocalan piştî cudabûna xwe ji PKKê, di

sala 2004ê de, li bajarokê Koye dimîne û ji dûr ve

bi rêya xwişk û birayên xwe gellek hûrkarî li cem

wî hene. Ew piştevaniya destpêşxeriya Leyla

Zana dike û dibêje armanca Leyla Zana ne tecrîd-

kirina Ocalan û PKKê ye: “Ji dema ku serkirdatiya

PKKê pêngavên pêwîst bo çareseriyê navêje, ev

însyatîfa Zana di xizmeta çareseriyê de ye.

Xwesteka Zana heman xwesteka PKKê û BDPê

ye, lê însyatîfeke serbixwe ye. Birêz Zana divê

derfetê nede ku ev însyatîfa wê li dijî PKKê û

BDPê bê analîzekirin."

Bi baweriya Osman Ocalan, her projeyek ku

Ocalan pê razî be, wê PKK jî qebûl bike: "Apo

eger pêdagirî ser her projeyekê bike, Qendîl wê

razîbûna xwe li ser nîşan bide." Mehmet Ocalan

jî, ku kesê herî dawî ye ku beriya gişt salekê ser-

dana Abdullah Ocalan kiribû, bi heman şêweyî

got ku ew piştevaniya gotin û hewlên Leyla Zana

dikin.

Ev daxuyaniyên Osman Ocalan di demekê de

tên ku rojnameya Sabah a tirkî çend beş ji

nameyeke Abdullah Ocalan belav kiriye ku wî

rudawtê de sala borî ji Wezareta Dadê ya

Tirkiyeyê daxwaz kiriye ku êdî parêzerên wî ser-

dana wî nekin, ji ber fikrên wî tevlihev dikin û hev-

dem gotiye ku PKK û BDP jî wî serde dibin.

“Agirbest di  meha
Remezanê de tê îlankirin“

Seydî Firat yek bû ji wan 15 kadroyên PKKê

yên di sala 1999ê de li ser daxwaza Ocalan weke

grûpa karwanê aştiyê vegeriyan Tirkiyeyê û piştî

ku bo mawê 5 salan hat zîndanîkirin, hat azad-

kirin. Piştre wî Civata Aştiya Tirkiyeyê damezrand.

Seydî Firat di wê baweriyê de ye ku eger di

çarçoveya proseya Oslo de dest bi gotûbêjan bê

kirin "wê PKK çekan deynê."

Seydî Firat derbarê gotûbêjên dewleta tirk ligel

Îmraliyê bo Rûdawê got: "Ez bi dirustî nizanim ka

di vê qunaxê de gotûbêj ligel Îmraliyê tên kirin yan

na. Lê bêtiriya van kesên ku ez ligel wan axivîme

di wê baweriyê de ne ku Leyla Zana di gotinên

xwe de piştgerma Ocalan e." Firat di dirêjahiya

gotinên xwe de dibêje "berî 3 mehan Leyla Zana

digot çek garantiya Kurdan e, piştî vê dema kurt

çawa dikare di hevdîtineke rojnameya Hurriyetê

de piştevaniya çareseriya sivîl bike, eger gotina

Ocalan ligel wê nebe. Lê dîsan jî rastiya van

şîroveyan wê bi derbasbûna demê diyar bibe."

Firat eşkere kir ku hewldanên xurt bi rêya Herêma

Kurdistanê hene, daku PKK dest ji çekan berde:

"Amerîka piştevana sereke ya vê proseyê ye. Li

gor vê senaryoya ku tê behs kirin, PKK wê ligel

hatina meha Remezanê agirbestê îlan bike û ligel

dirêjiya agirbestê jî wê biryara rawestandina şerê

çekdarî bide. Proseya çekdanîna dawiyê jî wê piştî

van du qunaxan bê gotûbêj kirin."             rudaw

'Ocalan niha nexşerêyeke
7 maddeyî amade dike'
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Ensarîoglu: Divê hûn PKK-ê
jî tevli pêvajoyê bikin

Parlamenterê AKP-ê
yê Diyarbekirê Galip
Ensarioglu diyar kir ku
divê di pêvajoya çare-
seriya kêşeya kurdan de
PKK jî hebe. Parla-
menterê AKP-ê yê
Diyarbekirê Galip Ensari-
oglu diyar kir ku divê di
pêvajoya çareseriya
kêşeya kurdan de PKK jî
hebe. Galîp Ensarîoglu

îdîa kir PKK li herêmê ji ber ku xwe li derveyî geşedanên
aborî û siyasî dibîne, bi taybetî hewla astengkirina
xizmetguzariyên ekonomîk dike. Parlamenterê AKP-yî
Ensarîoglu pêwîstiya beşdarbûna PKK-ê bo pêvajoya
siyasî anî ziman û got: “Refleksên ku PKK-ê nabîne,
çareseriyên ku rêxistinê li holê dihêle dike ku PKK reflek-
sên wiha nîşan bide. Divê hûn PKK-ê tevli pêvajoya
çareseriyê bikin û çareseriyekê pêşkêşî PKK-ê jî bikin.”

Li Hamayê komkujî:
270 kes hatin kuştin

Nunerên muxalefeta Suriyê, diyar kir ku şeva borî li
nehiyeya Teramseha Hamayê jin û zarok jî di nav de,
bêhtirî 250 kes di êrîşa hêzên Beşar Esed de hatine
kuştin. Nunerên muxalefeta Suriyê, diyar kir ku şeva borî
li nehiyeya Teramseha Hamayê jin û zarok jî di nav de,
bêhtirî 250 kes di êrîşa hêzên Beşar Esed de hatine
kuştin. Hejmara kuştiyan her diçe zêde dibe. Wekî
deqeya dawî ajans radigihînin ku hejmara kuştiyan
gihîştiye 270 kesan. Rêxistina Şopandina Mafên Mirovan
a Suriyê ku navenda wê li Londonê ye, ragihand ku leşk-
erên Beşar Esed û milîsên Şebbîhayê sedemên komku-
jiya dawî ne. Rêxistinê hejmara kuştiyan wekî 250 bi nav
kir. Li hêla din Konseya Şoreşger a Hamayê ku muxale-
feta rejîma Suriyê dike daxuyaniyek belav kir û got: “Li
Taramsehê îro bêhtirî 220 kes hatin kuştin. Ew însan bi
tank û helîkopterên Esed û ji hêla mîlîsên Şebbîhayê ve
hatin kuştin. Milîsên Şebbîhayê endamên gelek malbatan
ji serê wan gulebaran kirin û kuştin.” Herçî Televizyona
Dewleta Suriyê ye îdîa kir ku di pevçûnên Taramsehê de
3 leşker hatine kuştin. Televizyonê ji bûyera dawî ‘komên
çekdar ên terorîstan’ berbirsiyar nîşan da. Di sala 1982-yê
de jî bavê Beşar Esed, Hafiz Esed êrîşeke mezin biribû
ser Hamayê û di encama komkujeke mezin de 20 hezar
kes hatibûn kuştin.

Rêxistinên sivîl: sibê tiştek
biqewime berpirs walî ye

'Kesên biryara qedexekirina mitîngê dane ji van bûy-
eran berpirsyar in. Em bang li hemû aliyan dikin ku bi
bihîstiyarî tevbigerin.' Serokê Baroya Amedê Mehmet
Emîn Aktar, li ser navê sazî û dezgehên sivîl diyar kir ger
sibê ji ber mitîngê bûyereke nexweş biqewime yekemîn
berpirsyarê vê yekê walîtî ye û wiha got: “Kesên biryara
qedexekirina mitîngê dane ji van bûyeran berpirsyar in.
Em bang li hemû aliyan dikin ku bi bihîstiyarî tevbigerin.”
Baroya Amedê, KMM, Mazlum-Der, TMMOB, Komeleya
Diyarbekirê ya 78’an, derbarê mitînga sibê ya dê li Qada
Stasyonê ya Amedê pêk bê, li avahiya baroyê dax-
uyaniyeke hevpar dan çapameniyê. Serokê Baroya
Amedê Mehmet Emîn Aktar, di axaftina xwe de biryara
qedexekirina mitîngê ku Walîtiya Amedê daye şermezar
kir û got sibê bûyereke nexweş biqewime berpirsyar walîtî
ye. Aktar, got ew hîs dikin ji ber mitînga herêmê ya BDP û
KCD’ê dê alozî derkeve û wiha berdewam kir: “BDP û
KCD’ê aşkera kirin ku ew ji bo lidarxistina mitîngê bi biryar
in. Ev yek dibe sedema aloziyê. Em weke saziyên sivîl di
wê baweriyê de ne ku divê hemû kes bikaribe bi awayeke
azad, meş, organîzasyon, mitîng û çalakiyan li dar bixe.”
Aktar, bi bîr xist ev salek e Amed bûye bajarê qedexekirî
û di nava salekî de ji bo tu xwepêşandanan destûr
nehatiye dayîn. Aktar, wiha axivî: “Ev astengî bi îradeya
siyasî derketiye holê. Ji bo ku ev alozî ji holê rabe, du roj
berê me ji walîtiya Amedê cîvan xwest. Ji ber vê yekê em
heta dereng li benda bersivê sekinînin. Lê walîtiyê
bersiveke erênî neda vê daxwaza me.”

netkurd.com

Yekitiya Ewrupayê (YE),
rêgirtina dîtina Ocalan a ji bal
malbat û parêzeran a nêzikî
salekê ye, xist rojeva xwe.

Yekitiya Ewrupayê (YE),
rêgirtina dîtina Ocalan a ji bal
malbat û parêzeran a nêzikî
salekê ye, xist rojeva xwe.
Endamê Berpirsyarê
Berfirehkirinê yê Komisyona
Yekitiya Ewrupayê Stefan Fule,
bersiv da pêşniyareke nivîskî.

Stefan Fule bibîrxist ku,
rêgirtina dîtina Ocalan a ji bal
parêzerên wî tê wateya bin-
pêkirina Peymana Mafên

Mirovan a Ewrupayê. 
Li gorî nûçeya ji rojnameya

Milliyetê Guven Ozalp,
Endamên Koma Keskan a
Parla Ewroya Europayê, par-
lementerên Fransî François
Alfonsi û Jose Bove, diyar kir ku
Ocalan li Îmraliyê tê tecrîdkirin,

230 roj in ku bi parêzer û mal-
bata xwe re hevdîtin nekiriye û
li ser vê mijarê wan pêşniyarek
amade kir. Di pêşniyarê de,
"Rewşa tenduristiya Ocalan,
mercên girtinê û bi mafên wî re
rêz tê girtin an na, di van
mijaran de agahiya pê tê baw-
erkirin hene an na", pirsîn.

Stefan Fule, di 10ê Tirmehê
de pêşniyar bersivandiye û
diyar kiriye ku PKK, di lîsteya
YE'yê a "lîsta terorê" de ye û di
têkoşîna bi "terore" re bi Tirkiyê
re di nav piştevaniyê de ne. Fule
dûra wiha got, "YE, di mijara
mercên Ocalan de, di sala
dawiyê de, not girtiye ku, him di
çarçova zagona Tirkiyê û him jî
a Peymana Mafên Mirovan a
Ewrupayê de hatiye xuyakirin
ku, parêzeran bi Ocalan re
hevdîtinan nikarin bikin û ev jî tê
wateya maf binpêkirinê."

netkurd.com

Gellek akademîsyen, huner-
mend û siyasetmedar, ji bo pişt-
giriyê bidine Leyla Zana, dax-
uyaniyek dan û îmzeya piştgiriyê
avêtin.

Gellek navên naskirî, wek
Şivan Perwer, Nizametin Ariç, Yil-
maz Erdogan, Dengir Mîr Mehmet
Firat, ji bo destek kirina dax-
uyaniyên Parlememntera Amedê
Leyla Zana, daxuyaniyek dan.
Wiha hat Gotin: Ti şer hetahetayî
nadomê. Teqez rojekê aşîtiye
were ser ev xaka. Em hewldanên
siyasî û yên çareseriyê yên Leyla
Zana destek dikin.

85 Akademîsyen, hunermend,
siyasetmedaran teksta piştgiriyê
mor kirin.  
KESÊN JI BO PIŞT-
GIRIYÊ ÎMZE DANE:

Abdulhakim Daş – Serokê Fed-
erasyona Komeleyên Başûr Rojhi-
lat, Abdurrahim Ay – Serokê şaxa
Amedê a Mazlum-Derê, Abdur-
rahim Semavi - Nivîskar, Abdur-
rahman Kurt – Parlementerê berê,
Ahmet Ay - Tevgera Mafên Mirova,
Ahmet Faruk Ünsal –Serokê Giştî
yê Mazlum-Derê, Ahmet
Güneştekin –Sûretvan, Ali Gedik -
Endamê Weqfa Şivan Perwer, Ali
Serdar Tuncer –Komeleya Pira Dil,
Amed Mardin – Rojnamevan,
Ayhan Evci – Bestekar, Azad
Sağnıç – Cîgirê Serokê HAK-PAR,
Bedirhan Epözdemir –
Siyasetmedar- Nivîskar, Belçim
Bilgin Erdoğan - Lîstikvan, Cafer
Solgun – Nivîskar, Dengir Mir
Mehmet Fırat – Parlementerê
berê, Dilek Kurban – Rêvebirê
Tesev, Emin Baltaş – Karsaz,
Erkan Şen – Hiquqnas, Enver
Sezgin – Nivîskar, Fehim Işık –
Nivîskar, Ferat Bilgin - Endezyar,

Feridun Yazar – Serokê HEPê yê
berê, Ferman Salmış – Nivîskar,
Fermani Altun – Serokê Weqfa
Dinya Ehl-i Beyt , Ferzende Lale -
Serokê Ayderê , Fevzi Çelik –
Parêzer, Galip Ensarioğlu – Par-
lementer, Gülçin Avşar – Parêzer,
İhsan Yaşar - Serokê Komeleya
Biratiya Gerdunî û Aşîtiyê, İlhami
Işık – Nivîskar, Kutbettin Bayazit –
Serokê Baroya Colemergê, Mah-
mut Erdoğan – Nivîskar, Mahmut
Metin – Karsaz, Mahmut Övür –
Rojnamevan, Mehmet Ali Eren –
Parlementerê berê, Mehmet Emin
Aktar – Serokê Baroya Amedê,
Mehmet Emin Sever – Par-
lementerê berê, Mehmet Sanrı -
Nivîskar, Mesut Yeğen –
Akademîsyen, Metin&Kemal
Kahraman – Stranbêj, Muhittin
Batmanlı - Koma Diyalogê a Dicle
Fırat, Muhsin Kızılkaya – Nivîskar,
Murat Bozlak – Parlementer,
Murat Civan – Nivîskar, Murat
Çiçek - Serokê şaxa Êlihê a
Mazlum-Derê, Mustafa Özçelik –
Nivîskar, Necdet İpekyüz – Serokê
DİSA, Necip Yeşil – rêvebirê weqfa
İsmail Beşikçi, Nimet Aydın –
Nivîskar, Nizamettin Ariç - Huner-

mend, Nuşirevan Elçi - Serokê
Baroya Şırnexê, Orhan Heme-
doğlu – Serokê Baroya Wanê,
Orhan Miroğlu – Nivîskar, Ömer
Evsen – Serokê şaxa Amed a
Diyanet-Sen, Raif Türk – Karsaz,
Ramazan Öztürk – Rojnamevan,
Rebwar Kerim Wali - Rojnameya
Rudaw, Recep İdikut - Serokê
Komeleya Amed nasandin û
Parastinê, Rojin – Stranbêj, Ruşen
Aslan – Parêzer, Sedat Yurtdaş –
Parlementer, Serdar Bülent Yıl-
maz – Parêzer, Sertaç Bucak –
Siyasetmedar, Servet Kocakaya –
Stranbêj, Şah İsmail Bedirhanoglu
– Serokê Gunsiadê, Şefik Beyaz –
Serokê berê yê Enstituya Kurdî,
Şehadet Çitil – Aktîvîst, Şeyhmus
Ülek – Parêzer, Şivan Perwer –
Hunermend, Şükrü Güler - Kome-
leyên Komkar - Almanya, Tansel
Parlak – Aktivist, Ümit Fırat –
Nivîskar, Vahap Coşkun –
Akademisyen, Vahit Aba –
Siyasetmedar, Vedat Özçelik –
Nivîskar, Yılmaz Erdoğan -
Şanoger, Yılmaz Odabaşı –
helbestvan, Yusuf Tanrıseven -
Serokê Baroya Êlihê.

netkurd.com

Ji YE'yê hişyariya Ocalan

Tu şer hetahetayî nadome
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Di bin baskên
Serokê Kurdistana
Federe Mesut Barzanî
de, Kurdên Suriyê bûne
yek û ji bo pêşeroja xwe
gavên mayînde davêjin.

Li Kurdistana Roja-
va, di navbera Kurdan
de rojên dîrokî
diqewimin. Zêdetirî
salekêye ku, li Suriyê di
navbera rejîma Baas û
Muxalifan de şer û
pevçûn hene.  Di vê
pêvajoyê de, heta roja
îro, Kurd, di nav xwe de
a ku ji wan dihat payîn
nekirin. Di nav partiyên
Rojava de, nakokî û car
caran jî pevçûn hebûn.
Helbet sedemên van

nakokiyan gellekên lê di
pêvajoyeke evqas nazik
de, berî her tiştî, di
çarçova armanceke
hevbeş de tevgerîn, li
ser milê her Kurdêkî
peywireke  pîroz bû. 

Hefta çûnê, Serokê
Kurdistana Federe
Mesut Barzanî, serokên
partiyên Suriyê, Serokê
Partiya Yekitiya
Demokratîk (PYD) Salih
Mislim Mihemmed û
Serokê  Azadiyê Miste-
fa Cuma vexwndibû
Hewlêrê û bi wan re li
ser yekitî û bi hev re
tevgerînê hevdîtin
lidarxistibû. Barzanî
diyar kiribû ku, ger hûn

yekitiya xwe ava  bikin,
ez her tim li pişt we me.
Serokên partiyên Kur-
dên Suriyê, Serok
Barzanî mehçûp nekirin
û yakitiya xwe ava kirin.
Ji bo Kurdistana Roja-
va, ev yekitî gaveke
bêhempaye.

Di pêşengiya Serok
Barzanî de, Kurdên
Rojava 4 roja li Hewlêrê
civiyan. Hewldanên
Serok Barzanî encam
da û partiyên Rojava,
êdî dike bi hev re
tevbigerin. Endamê
Konseya Neteweya
Kurd a Suriyê Kawa
Azîz jî beşdarî civînan
bû û diyar kir ku, Kur-
dên Suriyê ber bi
azadiyê ve dimeşin.
Kawa Azîz wiha dibêje:

Kurdên Suriyê ber
bi azadiyê û serxwe-
bûnê ve dimeşin, ev
gavana gellekî girîng in.
Li gorî peymana hatiye
morkirin, her du kon-
sey, dike saziyeke
bilind ava  bikin. Ev
saziya, li derve û

hundir, dike 3
komîteyên ewlekariyê
ava bikin û hevbeş
bixebitin. Bi vê,
xetereyên ku Kurd
muhtemele rû bi rû
bimînin, dike bi hev re
xebatê ji holê were
rakirin. Ger her alî li ser
esasê peymana morkirî
tevnegere, muhtemele
ku pêşeroj û azadiya
Kurdên Kurdistana
Rojava têxine talukê. 

Dîsa di çapemeniyê
de cih digre ku, ev gava
yekitiyê a ku bi saya
Serok Barzanî xwe
gihandiyê vê qonaxê, tê
nirxandin ku, yekitiya
Kurdên Rojava, ji bo
rejîma  Beşşar Esad
derbeyeke. Tê
şîrovekirin ku Serok
Barzanî, Esad xistiye
tengasiyê. Ev ne
nêrîneke rast e. Yeki-
tiya Kurdan çima ji bo
hin kesan bibe tehdît. 

Kurd, her tim di
armanca, di nav xwe de
yekitî, bi derdora xwe re
dostanîyê de ne.  

Ensarioglu: Ez bangî PKK-ê
dikim. Kî temsîla we dike? Îmraiye,
BDP ye, yan jî Qendil bi xweye?
Hun biryara vê yekê bidin.

Li gora nivisekî di rojnama Taraf
ê de, parlementerê AKP-ê yê
Diyarbekirê Galib Ensarioglu ji
rewşa neçarebûna pirsa kurd gelekî
ne rihete. Bûyerên li herêmê çêdib-
in berê xwe daye kesên ku kar
dikin, rêya çêdikin û xizmetên
civakî dikin. Ji bo van bûyeran li
herêmê xizmet gelekî naye kirin.

Galip Ensarîoglu li Diyarbekirê li
gel rojnemevanan gotubejik kir û li
ser rewşa herêmê dîtinên xwe
gotin.

Ensarîoglu got ku, em kesên li
herêmê wek parlementer hatine
hilbijartin hem yên AKP-ê hem jê
yên PDP-ê divê insîyatîfê bistînin û
çareseriyekî ji vê pirsê re bibînin.

Rojnemevanê tarafê dibêje ku,
min pêwendî li gel Galip Ensarioglu
danî û hinek pirs jê kirin, ew gelekî
ji bo bûyerên li herêmê çêdibin ne
rihet bû. Galip got ku; nabê wek
parlementerekî destû lingê me girê-
dayî em tenê li van bûyeran temaşe
bikin. Ensarîoglu dibêje ku, ji bo
çereseriyekî divê rêyek ji bo PKK-ê
bête nîşankirin.

Ew siyaseta ku naxwaze PKK-ê
tevlî pêvajoyê bike, dibe sedemê
tundiya ku PKK dike. Ji bo çare-
seriyê divê PKK jî di nav projeyên
çareseriyê de be.

PKK van di vê qonaxê de
dixwaze xwe bide nîşandan û ji bo
vê jî van çelakiyên çekdarî dike.Tu
feyda  çekdariyê ne ji kurdan re ne
jî ji PKK-ê re heye. Galip dibêje ku,
PKK bi van çelakiyan dixwaze bije
ez heme û ez li virim, heyne başke
tu armanca wan tuneye.

Ensarîoglu dibêje ez bi navê xwe
dipeyivim.

Galip Ensarioglu parlementerê
Diyarbekirê

Ensarioglu ji bo çareseriya pirs-
girêkê got:

`` Divê sedem û encamên pirsa
kurd derxistî ji holê bêne rakirin.
PKK jî encamek ye vê pirsê ye.Divê
PKK jî parçeyek ji çareseriyê be.

Elbett ne PKK û ne BDP bi tenê
xwedî mafin ku temsila kurda bikin.
Di çareseriya vê pirsê de kurd
hemû muhatabin.

Lê di holê de rasitya PKK jî
heye. Dema mirov wan ji derê
pêvajoyê bibîne ,ev yek dê çare-
seriyê jî zehmet bike. Ji bo wê divê
çareseriyek ku ew jî di nav de bête
dîtin.

Tê zanîn ku hukumeta me
demek nêzik ji bo çareseriyê gavên
girîng avêtin.Pêvajoya osloyê dest-
pêkir.Li Îmralî hevdîtin li gel Abdul-
lah Ocalan hatin kirin. Lê rêxistinê
ev pêvajo bi xwe provaka kir. Gotin
ku, temsîla me li Îmraliye, muhatab
Îmraliyê, lê wan bi xwe ev yek vale

derêxist.
Niha Ocalan ji rêxistina xwe aciz

bûye. Hukumetê riskek siyasî girt
ser milê xwe ji bo çareseriyê. Lê vê
siyaseta wan ew jî hişt valehiyê de.

Li farqînê êrîşa ku bûyî sedema
13 leşkeran jiyana xwe ji dest dayî,
çelakiyên din yên çekdarî hemî li
holêne.Dema welê be dibe sedema
krîzek mezin ya baweriya dewletê.

Niha baweriya hukumetê li wan
nayê. Lê hukumetê bi temamî ji
dest pêvajoya ku berê detpêkirî jî
bernedaye. Pêvajoyek ku li Oslu
destpêkirî, li Îmralire hevdîtin kirîn û
vê dawiyê bi Barzanîre tê berde-
wam kirin heye.

Niha bêbawerîyek li holê heye.
Divê ev yek ji holê bête rakirin  û
bawerî peyda bibe.

Ez ji bo vê yekê bangî PKK-ê
dikim. Kî temsîla we dike? Îmraiye,
BDP ye, yan jî Qendil bi xweye?
Hun biryara vê yekê bidin.

Bi awayek durist, rasteqînî û
samimî bila muhatabekî bidin
kifşkirin. Bila desthilatdariyê bidin
mumesilê xwe, baweriyê lê bînin,
bila pişt kesên ku bidin diyarkirin re
karên din nekin. Ew dewleta ku vê
bibînê jî bila baweriyê bînê. Bila
diyalog destpêbike,bila rûnin
gotubêjê bikin. Bese bila veca
kesek nemirê, kesek kesekî nekuje
û em vê xwîna ku dirêje bisek-
inînin.``

rojevakurd.com

Roja serxwebûna Fransayê
li Hewlêrê hat pîroz kirin

Duhî roja şemiyê 14.07.2012ê li bajarê Hewlêrê,
bi amadebûna Mesûd Barzanî serokê Kurdistanê,
serokwezîr Nêçîrvan Barzanî û bi amadebûna
jimareke wezîr û berprisên hikûmetê, di merasimekê
de roja serxwebûna Fransayê hat pîroz kirin. Di dest-
pêka merasimê de, Fredrik Tîso konsulusê konsulx-
aneya Fransayê a li herêma Kurdistanê, di peyvekê
de behsa roja şoreş û serxwebûna Fransayê kir û
got: 

- Îro em roja serxwebûna Fransayê li vir pîros dikin
û her îro wezîfeya min weke kunsulsuê Fransayê yê
herêma Kurdistanê bidawî tê. Min bi dilekê xweş 5 sal
li herêma Kurdistanê qetandin. Tîso got jî ku, ew xwe
dostekî dêrînî gelê kurd dizane û çend sale ji nêzîk ve
alîkariya gelê kurd dike, bi taybetî di sala 1991ê de
ku, hînge gelê kurd ji her demê zêdetir pêwsîtî bi
alîkariyê hebû:

- Îro dema dibînim gelê kurd xwediyê hikûmet,
parlamento û serokê hilbijatiyê xwe ye, ez gelek
kêfxweş dibim. Ez dizaim herêma Kurdistanê roj bi
rojê zêdetir ber bi pêşve diçe, bi tabetî di warê aborî
û têkeliyên diplomasî de pêşdikeve.

Her di mersaima pîrozkirina roja serxwebûna
Fransayê, serok Barzanî peyvek pêşkeş kir û bi nave
xwe û gelê Kurdistanê pîrozbahî li hikûmet û gelê
frasnî kir. Serok Barzanî di peyva xwe de, herwesa,
behsa têkeliyên dêrîn yên di navbera gelê kurd û gelê
fransî de kir.

Yekitî bi destê serok Barzanî hat

Kî temsîla PKK-ê dike?

www.ne
tew

e.c
om



16 - 22 İyul, Tîrmeh  sal  2012D Î P L O M A T¹ 27 (175)12

Birayên delal, ji bo vê henga-
va girîng pîrozbahiyê li gelê Kur-
distanê dikim. Bêguman gelê
Kurdistanê li benda van cûre
hengavên Hikûmeta Herêma
Kurdistane.

Ez li vir da bi pêwîstî dizanim
spasiyên xwe yên bêpayan bi we
hemû xweşdiviyan û wan hemû
damezrawên ser bi dezgeha
Parastina Asayîşê bûn rabigihîn-
im. We ked û xebateke kiriye ji
bo wê yekê jiyanekî asûde ji bo
xelkê Kurdistanê dabîn bikin.
Spasiya we dikim ji bo wê yekê
ku we erkên xwe bi serkeftî
encamdaye û we kariye
mînakeke gelek xweşik pêşkêşî
cîhanê bikin. Eve jî bûye sedema
wê yekê ku xelkê Kurdistanê bi
asûdeyî bijî û xelkê biyanî jî bi
çaveke rêz ve temaşa Herêma
Kurdistanê bikin. Her wiha han-
derek bûye ji bo gelek kompa-
nyayên cîhanê ku bêne Herêma
Kurdistanê. Eger asayîş nebûya
bêguman ne xelkê Kurdistanê li
asûdeyî da dijiya û ne ji aliyê
welatên derve ew rêz lê dihate
girtin û ne ew kompanya jî
dihatin Kurdistanê

Lê belê heta niha ew hewl pert
û belavbûn bi sedema wan du
îdareya ku berê hebû. Ji îro pê de
hêvîdarim hemû dezgeh bêne
rêkxistin û yek bigrin. Îro em
bûne xwediyê yek dezgeha
asayîşê ku jêre dibêjin Encûme-
na Asayîşa Herêma Kurdistanê.
Hêvîdarim piştî niha hun zêdetir
xwe biwestînin û hewl bidin
xizmeta mîlletê xwe bikin û zêde-
tir asayîşê ji bo Kurdistanê
berqerar bikin û yasa serwer bê û
li yasa ranakin û hun ji hemû
kesek zêdetir rêz li yasa bigrin bo

ku mîlletê we û welatê we li derve
rêz lê bê girtin. Her wiha bi ref-
tarên xwe yên ciwan û şîrîn her
wekî ku çawa cihê rêz û baweriya
xelkê Kurdistanin divê berdewam
bin. Hun divê wiha reftar bikin ku
xelkê Kurdistanê dema yek ji we
bibîne hest bi asûdeyiyê bike.

Asayîşa Herêma Kurdistanê
û dam û dezgehên vê
damezrawê divê cûda bin û her
wiha jî bimînin û divê li xelk nêzîk
bibin û divê wiha lê bikin xelk bi
dilniyayiyê ve hest bi asûdeyiyê
bike ku li we nêzîk bibin ne ku
wekî dam û dezgehên welat û
cîhên din ku polîsek yan
asayîşek bibînin yan yek bibînin
dûr û nêzîk pêwendiyê bi van
dezgehan ve hebê rabike ji xwe
bitirsê û pê wiha bê êdî çarenûsa
wê reş dibê. We mînakeke ciwan
pêşkêş kiriye. Em dizanîn
terorîst û dijminên gelê me gelek
hewldane ku asayîşa Kurdistanê
têk bidin û jiyana asûdeyiya vî
xelkî têk bidin lê belê we kariye
rê li wan hemû planan bigrin û
we gelek şehîd û qurbanî daye bi
navê wê yekê ku xelkê we bi

zîndî bimîne û li bexteweriyê da
bê. Eve hengavekî gelek girînge
û daxwaza serkeftinê ji bo we
dikim û daxwaz li we dikim êdî
wekî yek dezgeh kar bikin. Rêza
min ji bo hemû hizban heye lê
belê hun dezgehekin ser bi
Hikûmeta Herêmê û
Serokayetiya Herêmê ne. Hun
mulkê hemû xelkê Kurdistanê ne
ne ku yek hizb û du hizb û sê
hizb yan kesekî. Hun mulkê Kur-
distanê ne û emanetekî mezin
dikevê li ser şana we, jiyana
hemû xelkê Kurdistane îro li
stuyê we daye. Hun jî divê bi vî
awayî temaşa meseleyê bikin.
Hun ji parastina jiyana hemû
takekî ku li vê Kurdistanê da bijî
berpirsin. Ji bo wê yekê ez
dizanim erkekî pîroze, erkekî
girane lê belê hun ku li dema
derbasbûyî de we şarezayiyekî
baş nîşandaye û we wê yekê sel-
mandiye û bawerim li paşarojê jî
hunê li wê xizmeta xwe de
berdewam bibin. Carekî din
daxwaza serkeftina we dikim û
ev hengav pîroz bê li xelkê Kur-
distanê. Gelek spas..     krp.org

Rojnamevan Ruşen Çakir di
nivîsa xwe ya di rojnameya Vatanê
de hatiye belavkirin, daye xuyakirin,
ku oldarên kurd êdî diguherin û ber
bi nasnameya neteweyî ya kurdî ve
diçin. Çakir gotiye, ku tirsa herî
mezin a dewletê ewe ye ku BDP û
oldarên kurd li ser nasnameya kur-
dan bibin yek.

Rojnamevanê navdarê tirk
Ruşen Çakir, îro di kuncikê taybetîya
xwe de ya li rojnameya Vatanê
nivîseke balkêş nivîsandîye. Ruşen
Çakir di nivîsa xwe de ragihandiye,
ku Tirkiye di biwarê oldariyê de
welatekî muhafizekar e û wiha
nivîsand: “Em dikarin bêjin oldariya
kurdan ji ya hemû welatiyên
Tirkiyeyê zêdetir e. Partî, cemaet û
komên îslamî di nava kurdan de her
tim bi hêz bûn. Dîndarên kurd ji berê

ve weke sîgorteya rejîma dewletê
bûne. Tirsa herî mezin a rejîma
dewletê ew bûye ku tevgera siyasî
ya kurd û oldarên kurd bibin yek.”

Ruşen Çakir destnîşan dike, ku
tevgera siyasî ya PKK ji ber pirs-
girêkên xwe, nekariye bi oldarên
kurd re bibe yek û wiha dewam kir:
“Sedema ku AKP ev 10 sal in dibe
desthilatdar ev e; li her derê
Tirkiyeyê deng werdigre.

Li hin cihan bi BDP re tenê AKP
dikare reqabet bike. Lê em dibînin
ku di demên dawî de dibînin ku
oldarên kurd êdî bi çavekî cuda li
pirsgirêka kurd dinêrin û nêzî pirs-
girêka kurd dibin. Lewre tevgera
siyasî ya kurd, di demên dawî de
zimanê xwe yê li hemberî oldaran û
îslamê guhert. Êdî ew jî têgehên
îslamî bi kar tînin. Ji ber vê yekê
gelek oldarên navdar ketin nava vê
tevgera siyasî û di eniya kurd de
cihê xwe girtin.”

Çakir di dawiya axavtina xwe de
ji hin oldaran çend mînakan da û da
zanî kurdên oldar ji zimanê
Serokwezîrê Tirkiyeyê Recep Tayîp
Erdogan ku tim dixwaze kurdan bi
îslamiyetê di partiya xwe de bigre
aciz in û dîndar êdî zêdetir xwe nêzî
kurdan dibînin.

Mesrûr Barzanî pêwîstî
bi piştevaniyê heye

Mesrûr Barzanî rawêjkarê Konseya Ewlekraya
Netewî ya Kurdistanê di peyamekê de ku, li ser
malpera xwe a Facebookê weşandiya, li hember wan
peyamên pîrozbahiyê yên hevwelatiyan jê re şan-
dine, sipasiya hemû hevwelatiyan dike û daxwaz pişt-
giriyê jê dike.

Mesrûr Barzanî dibêje:
- Xuşk û birayên xweştivî, li hember wan peyamên

pîrozbahiyê û piştgiriyê yên we bi minasebeta wer-
girtina postê min yê nû ji min re şandine, pir ji dil
sipasiya we dikim. Ez hêvî dikim ku, ez li ast baweriya
we yên ezîz bim. Bê guman, min dê pêwîstî bi pişte-
vanî û hevkariya we yên xweştivî hebe. Her serkeftî.ğ

Zêbarî: Balyozê Suriye li Qeter ê
Balyozê Suriye

yê Iraqê niha li
Qeter e. Balyozê
Iraqê yê Suriye
doh cudabûna
xwe ji rejima Esed
dabû ragihandin.
Di derbarê rewşa
balyozê Suriye
Newaf Faris de

wezîrê derve yê Iraqê Hişyar Zêbarî daxûyaniyek da
û got: Newaf Faris niha li welatê Qeterê ye. Rewris-
ma vekirina avahiya nû ya balyozxana Iraqê li pay-
textê Fransa li Paris, wezîrê derve yê Iraqê Hişyar
Zêbarî li ser pirsekî got:Balyozê Suriye yê Iraqê ji reji-
ma Suriye cudabûna xwe raginad û ew niha li Qeterê
ye. Piştî cudabûna Newaf Faris eşkere bû hinek
medya ragihandbû ku ew niha li Kurdistanê ye. Lê
berpirsê pêwendiyên derve yê hukumeta Kurdistanê
ew nûçe derev derxistî bû.

Komkujî: Zedeyî 250 kes hatin kuştin

Li Suriye hêzên rejima Esad cardin komkujiyek
mezin kirin. Li bajarê Humsê li devera  Terimse hêzên
rejimê bi çekîn giran ketin nava Terimse dest bi girtin
û kuştina xelkê kir. Li gora agahdariyên tên hêjmara
kuştiyan ji 250 kesî derbas bûye û zêdeyî 300 birîn-
dar hene. Li gora daxuyaniya konseya şoreş a
Suriye, gelek kes piştî ji aliyên hêzên rejimê ve hatîn
girtin kuştine. Herweha tê ragihandin  di nav kuştiyan
de jin û zarok gelekin û piraniya kuştiyan qirika wan
hatiye birîn û hatine îdam kirin jî. Heta niha zêdeyî
150 cesed anine mizgefta navçeyê û gelek cesed li
ber çemê Asî ketine û xelk li ber çemê Asî li cesedên
kuştiyan didin hev. Niha tu pêwendî li gel navçeyê
tunene û hêzên rejimê kesekî nêzikî deverê nake.
Agahdarî ji kesên ku revîne têne standin.

Gotara Serokê Herêma Kurdistanê ya li rêwresma
ragihandina Encumena Asayişa Herêma Kurdistanê

Oldarên kurd ber bi nasnama xwe ya netewî ve diçin
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- Damezrandina fer-
mangeha koordînatror û
şopandina karûbarên
hikûmetê 

- Saet 8ê sipêdê heta
8ê êvarê kamiyon,
loriyên barhilgir û tanker
çênabe rê û cadeyên
sereke û cadeyên
bajaêran bikarbînin. 

- Damezrandina
saziya firokexaneyên
medenî li herêma Kur-

distanê 
- Rêzlênan li huner-

mend, rewşenbîr û werz-
işvanên dêrîn 

- amadekirina piro-
jeya rêya hesinî li Kurdis-
tanê 

- Piştgirîkirina sîne-
maya kurdî li Kurdistanê
û derve 

Îro êvarê roja
sêşemiyê (10.07.2012) li
bajarê Hewlêrê, bi

amadebûna Îmad
Ehemd cîgirê serokê
hikûmetê, civata wezîrê
hikûmeta Kurdistanê di
bin serokatiya Nêçîrvan
Barzanî serokê hikûmeta
Kurdistan de civîna xwe
ya normal a jimare 10
saz kir.  Di civîna îro a
civata wezîrên hikûmeta
Kurdistanê de çend bir-
yarîn girig hatin dan: 

1- Damezrandina

fermangeha koordînatror
û şopandina karûbarên
hikûmetê. Ev femangehe
dê yek ji pêkahetên
serokatiya hikûmeta Kur-
distanê be û dîrekt girê-
dayî serokê hikûmetê
be. Vê fermangehê dê
berpeisek bi meqamê
wezîrê digel cîgirek û
çend karmendan hebe.
Karê wê jî dê şopandina
cîbicîkirina siyaset, bir-

yar û tewsîyeyên
hikûmetê bike daku, bi
awayekî baş û di dema
xwe de bên cîbicîkirin. 

2- Saet 8ê sipêdê
heta 8ê êvarê çênabe
kamiyon, loriyên barhilgir
û tanker yên ku alavên
cuda û berhemên neftê û
sotemiyê veduguhêzin,
rê û cadeyên sereke û
cadeyên nav bajaran
bikarbînin. Ev jî ji bona

selametiya tirafîkê ye. 
3- Damezrandina

saziya firokexaneyên
medenî li herêma Kur-
distanê. Ev saziye dê ser
bi wezareta guhastinê be
û dê karûbar û çalakiyên
firokexaneyan organîze
bike. 

4- Civata wezîran
biryar da ku hikûmeta
herêma Kurdistanê bi
rêya wezareta guhastin

û gehandinê pirojeya
avakirina rêya hesinî a
trênê li Kurdistanê û girê-
dana Kurdistanê bi Îraq û
bi cîhanê ve, amade
bike. 

5- Rêz li huner-
mend, rewşenbîr û werz-
işvanên dêrîn bê girtin û
ji bona vê yekê jî biryara
danana sîstemeke baş
bo rêzgirtin û dabeşkiri-
na alîkariyan bi ser wan
aliyan de hat dan. 

6- Pirojeya hevkarî
û piştgiriya sînemaya
kurdî û sînemakarên
kurd li Kurdistanê û der-
veyî welêt bê amade
kirin. Û di vî warîde
serokwezîr Nêçîrvan
Barzanî got: ”Divê piro-
jeyek ji bona hevkarî û
piştevaniya sînema û
sînemakarên kurd li
herêma Kurdistanê û
derve hebe.” wezareta
rewşenbîrî û gênca ji bo
amadekirina vê pirojeyê
hat erikdar kirin. 

7- Komîteyek ji
bona verastkirina qanû-
na sermayerazandinê a
herêma Kurdistanê bê
pêkanîn û ew qanûn bi
awayekî bî verastkirin
ku, derfetên hilbirînê li
Kurdistanê baştir û zêde-
tir bike.

Di mîtînga ku îro ji aliyê BDP û
KCDê ve li Amedê dihat were
lidarxistin de, polîsan şîdeteke
bîsînor bikaranîn û bi dehan ji
gel kes û parlementer birîndar
kirin.

Polîsên dewleta Tirkiyê yên
ku xwestin mîtînga bi navê "ji bo
azadiyê berxwedana
demokratîk" asteng bikin, li
hemberî gel û parlementer û
rêvebirên BDPê şîdeteke
bêsînor bikaranîn. Di encama
mudaxelekirina polîsan de bi
dehan kes birîndar bûn. 

Gel, ji 5 aliyan xwest xwe

bigihîne qada mîtîngê,
Qada Îstasyonê.
Polîsan, bi awakî tund
mudaxeleya gel û rêve-
birên BDPê kirin.
Gellek parlementer û
rêvebirên BDPî ji ber
bombeya gazê birîndar
bûn. Parlementer Ayla
Akat Ata û Emine Ayna
jî, di nav kesên ku rasta
şîdeta polêsan hatin in.
Hevseroka BDPê Gul-
tan Kişanak jî, ji aliyê
hêzên ewlekariya
dewleta Tirkiyê ve ji erdê re hat kaş kirin. Şaredarê

Bajarê Mezin yê Amedê
Osman Baydemîr jî rasta şîde-
ta polîsan hat. Baydemîr ji ber
gaz xwarinê rakirine nexweşx-
anê.

Parlementera BDPê Pervîn
Buldan, ji lingê xwe derbe xwar
û birîndar ket. Pervîn Buldan
rakirinê nexweşxanê û xistine
bin dermsnkirinê. Hat ragi-
handin ku, lingê parlementer
Pervîn Buldanê hatiye şikandin

Binçavkirin jî li Amedê hebû.
Bi dehan hemwelatî ji aliyê
polîsan ve hatin binçavkirin.

Hemû bal îro li ser Amedê ne
Li Amedê îro di pêşengiya BDP û KCDê de, mîtîn-

ga "ji bo azadiyê, berxwedana demokratîk" tê lidarx-
istin. Walîtiya Amedê destûr nedabû mîtîngê. Hemû
awir îro zivirîne ser Amedê. Li Amedê îro tê payîn ku
mîtîngeke girseyî were lidarxistin. Partiya Aşîtî û
Demokrasiyê (BDP) û Kongreya Civaka Demokratîk
(KCD) bi hev re, li Amedê, li Qada Îstasyonê mîtînga
bi navê, "ji bo azadiyê berxwedana demokratîk" orga-
nize dikin.  Hefta çûnê, ji aliyê komîteya amadekar ve
serlêdan ji bo destûr standinê hatibû kirin. Walitiya
Amedê destûr nedabû vê mîtîngê û qedexe kiribû.
Walîtiyê, bi hinceta, sala çûnê di 14ê Tirmehê de bûy-
era Farqînê qewimîbû û dîsa KCDê, Xweseriya
Demokratîk îlan kiribû. Ev jî nîşan dide ku, dixwazin
aramiya gel tehdît bikin. Ji ber vê mîtîng hatibû
qedexekirin.

Piştî qedexekirina mîtîngê, rêvebirên BDP û
KCDê, civîna çapemeniyê lidarxistibûn û Hevserokê
BDPê Selahattîn Demirtaş diyar kiribû ku, di her
halûkariyê de mîtîng wê were lidarxistin. Demirtaş, di
daxuyaniyeke xwe a din de jî anî jiman ku, 14ê Tirme-
hê, wê bibê roja ku îradeya sivîl li hemberî polîtikayên
şer derketi ye. Duh jî, gellek saziyên sivîl, civîna
çapemeniyê lidarxistibûn û bi awakî eşkere îfade kirin
ku, ger li Amedê di 14ê Tirmehê de bûyer biqewimin,
berpirsyarê vê walîtî ye. Di nav vê tansiyona bilind de
mîtîng dike were lidarxistin. Li Qada Îstasyonê, gel
muhtemele ku rasta êrîşên hêzên ewlekarî werin.
Dîsa di vê mijarê de, gotineke balkêş jî, ji Par-
lementerê AKPê yê Amedê Galip Ensarioglu hatibû.
Ensarioglu, qedexekirina mîtîngê rexne kiribû û
gotibû ku, pêwist bû walîtiyê destûr bida mîtîngê, ev
mafekî demokratîk e. Di mîtîngê de ev saleke ku
tecrîda li ser Rêberê PKKê Abdullah Ocalan tê
meşandin dike were protestokirin. Tê zanîn, saleke
ku, bi Ocalan re ne parêzer ne jî malbata wî nikarin
hevdîtinê bikin. Çend rojan berê, wezarîrê Dadê jî
eşkere anîbû ziman ku, wana hevdîtina bi Ocalan re
asteng dikin. Parlementoya Ewrupayê jî di tecrîdkiri-
na Ocalan de daxuyaniyek dabû û Tirkiye hişyar
kiribû. PEyê di daxuyaniya xwe de îfade kiribû ku,
astengkirina hevdîtitên Ocalan, ne li gorî Peymana
Mafên Mirovan a Ewrupayê ye û pêwiste hevdîtin
werine kirin.  

Tirsa barzanî ketiye di
dilê nijadperestan de

Sadedîn Tantan
wezîrê karên
navxwe yê yê
Tirkiyeyê yê berê û
serokê niha yê
Partiya Yurt. Li ser
têkeliyên navbera
Tirkiyeyê û Kurdis-
tanê çend pirsan ji hikûmeta Tirkiyeyê re dişîne û
daxwza bersiva pirsên xwe ji hikûmetê dike. Tantan ji
hikûmetê dipirse: 

- Hikûmetê digel Barzanî dest bi bazirganiya Neftê
kir, Gelo hikûmet terefdarê avakirina dewleta kurdî ye
yan na?

- Gelo di nav armancên Barzanî de xwe gihandin
bi deriya Sipî heye yan na? Gelek caran me bihîstiye
ku nawçeya bazirganiya azad a Mêrsînê  ketiye dest
Barzanî û PKKê, gelo hikûmetê di vî warî de çi kiriye?

- Gelo hikûmetê daxwaz ji hikûmeta Malikî kiriye
ku, erkê parastina sînoran ji pêşmerge werbigire û
bixe jê destê xwe de?

- Ew tiştek eşkereye ku, Îsraîl piştgiriya Barzanî
dike, herwesa Îsraîl piştgiriya PKKê jî dike. Hikûmeta
wan têkeliyên navbera Barzanî, Îsraîl û PKKê çewan
dinirxîne?

rojevakurd.com

Biryarên civîna civata
wezîrê hikûmeta Kurdistanê 

Polîsan lingê parlementera
BDPê Pervîn Buldan şikandin
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Известная турецкая правозащитница и
независимый депутат Диарбакыра Лейла Зана
выступила с речью на тему прав женщин и
свободы слова на сессии  европейского
парламента, проведенной совместно с Комитетом
по правам женщин и равенству полов и
Совместной Парламентской комиссией Турции и
ЕС. Зана призвала Европейский парламент играть
активную роль в процессе поиска решения
курдской проблемы и направить официальную
делегацию в Турцию для расследования бойни в
Робоски. 

Зана обратила внимание на изоляцию лидера
РПК (Рабочей партии Курдистана) Абдуллы
Оджалана, и призвала ЕС сделать все
необходимое, чтобы позволить ему играть свою
роль в процессе решения курдского вопроса. "В
соответствии с универсальными ценностями прав
человека, каждый народ должен быть свободным
в выборе своего лидера. Изоляция лидера
курдского народа наносит вред пониманию между
турецким и курдским народами", отметила Зана.
"Что касается дискуссии в обществе Турции, то она
показывает, что турецкое общество готово к

включению Оджалана в процесс решения
курдской проблемы." 

Отвечая на вопрос о ее мнении по
поводу объявления ЕС РПК
"террористической организацией", Зана
заявила: "Я считаю, что мы должны
установить причинно-следственные связи,
как того требует диалектическая логика. Мы
должны тщательно изучить, почему
произошла вспышка насилия на этой
территории. Те, кто использует насилие
сегодня, также должны согласиться на
участие в политическом процессе… с целью
решения проблемы путем диалога. Это
также то, чего ожидает турецкое и курдское
общество". 

Отвечая на вопрос о встрече с премьер-
министром Эрдоганом в конце прошлого месяца,
Зана заметила: "Премьер-министр сказал мне во
время встречи, что я нарисовала безнадежную
картину, но политическая ответственность требует
не бравого вида, а объективной оценки всех  бед в
стране. Вот почему я ответила ему, что каждый
должен внести лепту в совместные усилия в целях
ликвидации всех неприятностей в Турции", сказала
Зана. 

Зана сказала, что она надеется, что
правительство возобновит свою практику
переговоров, как это было три года назад.

Зана закончила речь темой Робоски и отметила,
что виновные в убийстве 34 гражданских лиц до
сих пор не выявлены и не наказаны. "Это
массовое убийство заставило наши раны
кровоточить еще раз. Ответственные органы не
только не пытаются скрыть массовое убийство, но
обвиняют семьи погибших", сказала Зана и
призвала ЕС направить официальную делегацию
для расследования и  разоблачения лиц,
ответственных за массовые убийства. 

kurdistan.ru

Профессор Бушра Эрсанли, которая была
арестована в ноябре по обвинению в терроризме в
рамках расследования дела Союза курдских
Сообществ (КСК), была отпущена до суда в
пятницу вместе с 15 другими подозреваемыми по
делу, сообщает "Zaman Today".

Несколько обвиняемых по делу обратилась в
Пятнадцатый Стамбульский Высший уголовный
суд в попытке извлечь выгоду из закона,
входящего в недавно утвержденный  судебный
пакет реформ, разрешающий их освобождение из
тюрьмы в ожидании суда. Они утверждали, что
недавно принятый пакет реформ позволяет им
провести дни до  суда за пределами тюрьмы. Суд
рассмотрел их просьбу в пятницу и принял
положительное решение в пользу освобождения
16 подозреваемых. Эрсанли вместе с издателем
Рагипом Зараколу была арестована в ноябре по
обвинению в терроризме в рамках расследования
дела КСК, зонтичной группы, которая якобы
включает в себя Курдскую рабочую партию (РПК) и

принадлежащие ей организаций. Зараколу был
выпущен до суда в апреле.  Эрсанли, которая
является членом про-курдской Партии мира и
демократии (BDP),  грозит до 22, 5 лет лишения
свободы. В недавнем интервью Эрсанли отвергла
обвинения и заявила, что вся ее деятельность
заключена в рамках борьбы за свободу выражения
мнений и свободу совести. КСК обвиняют в
попытке создать альтернативную систему
управления и террор по отношению к местным
жителям в основном курдских районов страны.
Большинству обвиняемых предъявлены
обвинения в членстве в и / или пособничестве
террористической группе. Министр иностранных
дел Турции Ахмет Давутоглу недавно выразил
озабоченность по поводу ареста Эрсанли и сказал,
что он "не верит, что Эрсанли является
террористкой", хотя он и не имеет права
вмешиваться в работу судебных органов. 

"Г-жа Эрсанли  является академиком и
продемонстрировала очень демократичную
позицию во время [военного переворота] 28
февраля [1997]. Я не верю, что она является
террористкой, но эта точка зрения мне как
министру не дает права вмешиваться в судебный
процесс", сказал Давутоглу. В то же время, суд
Диярбакыра в пятницу отклонил обвинительное
заключение,  подготовленное по расследованию
дела КСК, ссылаясь на отсутствие полномочий в
связи с недавно принятым законом. Среди
прочего, закон ограничивает полномочия
специально уполномоченных судов в
расследовании дел, связанных с переворотами
или терроризмом.

Бомба взорвалась на востоке
Турции, 12 человек ранены

Взрыв произошел в субботу рядом с
полицейским автомобилем на востоке
Турции, 12 человек получили ранения,
передает агентство Рейтер со ссылкой на
источник в службе безопасности.

По словам источника, взрыв бомбы,
которая была приведена в действие
дистанционно, произошел рядом с учебным
полигоном для стрельбы в провинции Ван.
Власти возлагают ответственность за него на
боевиков сепаратистской Рабочей партии
Курдистана (РПК). Как отмечается в
сообщении, ранений, угрожающих жизни,
никто из пострадавших не получил. РПК,
признанная ООН и ЕС террористической
организацией, более четверти века
вооруженным путем добивается создания
автономии на юго-востоке Турции. Этот
конфликт унес более 40 тысяч жизней.
Основные лагеря курдских боевиков
расположены на севере Ирака в районе
горных хребтов Кандиль и Зап.

КСК призывает курдских граждан принять
активное участие в диарбакырском митинге

Союз курдских Сообществ (КСК), который
включает запрещенную Курдскую рабочую
партию Турции, в четверг призвал курдских
граждан принять активное участие в
массовом митинге, который состоится в
Диярбакыре в этом месяце.  Согласно
сообщению информационного агентства
"Фират", представители КСК выступили с
заявлением, призывая граждан принять
активное участие в запланированном на 14
июля собрании.  Агентство цитирует слова
заявления: "Все граждане во главе с
молодыми мужчинами и женщинами
Курдистана должны участвовать в собрании
в знак протеста против запрета, наложенного
решением правительства правящей Партии
справедливости и развития."  Партия мира и
демократии и Курдская демократическая
Ассамблея объявили план по сбору в
Диярбакыре под лозунгом "демократического
сопротивление ради свободы".  Турецкие
власти запретили митинг, но КСК заявил о
своем намерении не подчиниться решению
властей и провести собрание.

Военные Турции начали
ответную атаку на РПК

Турецкие войска начали военную
операцию в юго-восточной части страны
после взрыва, произошедшего в четверг и
приведшего к ранению трех турецких солдат. 

Турецкая артиллерия бомбила северные
территории Курдистана на границе с
Турцией, где находят укрытие повстанческие
группы Курдской рабочей партии (РПК). 

Ранее в четверг трое турецких солдат
были ранены, когда бомба взорвала
военный автомобиль в южной части Турции.
Взрывное устройство было установлено на
дороге в провинции Мары. 

Рабочая партия Курдистана, которая
ведет вооруженную борьбу с  турецким
государством, пока не взяла на себя
ответственность за взрыв. Rûpêl amade kir: Ûsivê Teyfûr

ЕС должен принять активное участие
в решении курдского вопроса в Турции

Профессор Эрсанли среди 16
освобожденных до суда по делу КСК
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Источник, близкий к заключенному лидеру
Рабочей партии Курдистана, сообщил агентству
"Rudaw", что представители правительства
Турции встретились с Абдуллой Оджаланом в
его камере на острове Имрали в Мраморном
море.

Илхами Исик,  также известный,  как Баликчи,
рассказал журналисту  "Rudaw" о состоявшейся
встрече 26 июня.

Баликчи был у заключенного в тот же день и
заметил, что Оджалан "начал говорить по-
иному".

"В настоящее время он занят написанием
плана решения курдского вопроса, состоящего
из семи статей. В то же время он поддерживает
позицию Лейлы Зана".

В прошлом месяце независимый курдский
депутат в парламенте Турции Лейла Зана
сказала в интервью газете "Hurriyet": "Премьер-
министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган может
решить курдский вопрос в Турции".

Баликчи считает, что прежде, чем сделать
такое заявление, Зана консультировалась с
Оджаланом. Она отметила, что оружие больше
не поможет решению курдского вопроса. После
публикации интервью у нее состоялась  встреча
с Эрдоганом.

Официальные переговоры между
представителями Турции и Рабочей партии
Курдистана не обошлись без консультаций с
Оджаланом, встреч с его адвокатами и
родственниками. Процесс был приостановлен
после нападения на Фаркин 14 июля 2011 года.
Тогда погибли 13 турецких солдат. Подлила
масла в огонь и публикация протоколов тайных
встреч между РПК и турецкой разведкой (MIT) в
Осло.

Тем не менее, некоторые СМИ утверждают,
что переговоры с Оджаланом продолжаются,
ссылаясь на лидера Республиканской партии
Кемаля Кылычдароглу. Газета "Aydinlik"
сообщила на прошлой неделе, что Оджалан был
переведен из тюрьмы Имрали на базу MIT в
провинции Бурса, где он встретился с
делегацией  американский дипломатов.

Турецкий журналист Авни Озджурель
встретился с руководителем военизированных
отрядов РПК Муратом Карайыланом в
Кандильских горах, где он узнал о проводящихся
под посредничеством Соединенного
Королевства переговорах, между Рабочей
партией Курдистана и Турецким государством.
"Англичане являются посредниками в
переговорах между РПК и турецкой разведкой.
Адем Узун, Джемиль Байик и Карайылан
представляют интересы партии Оджалана", -
пояснил Озджурель.

Агентство "Rudaw" безуспешно пыталось
связаться с членом президиума курдского

национального конгресса (КНК) Адемом Узуном
в его резиденции в Брюсселе.

Некоторые аналитики считают, что один из
лидеров Рабочей партии Байик, был приглашен
участвовать в этих переговорах в целях
предотвращения возможного срыва процесса.

"На этот раз переговоры будут длиться
дольше, но они не будут прерваны новыми
акциями насилия", - сказал Баликчи.

Брат заключенного и бывший член
руководящего совета РПК Осман Оджалан,
считает, что Турецкое государство ведет
переговоры "одновременно с Лейлой Зана и
Абдуллой Оджаланом, потому что знают, что
никакое решение не будет принято без него".

"Тайное соглашение между Оджаланом и
Турцией возможно, т.к. оно имеет план решения
курдского вопроса", -  добавил он.

Осман Оджалан, который вышел из рядов
РПК в 2004 году, поддерживает усилия Лейлы
Заны и считает, что ее инициатива ни в коем
случае не направлена на столкновение между
собой Оджалана и его партии.

"На данный момент руководство Рабочей
партии не предпринимает никаких шагов, а
инициатива Заны как раз направлена на поиск
решения проблемы. Ее требования  аналогичны

предложениям РПК и BDP (Партии
мира и демократии), но не
являются независимыми. Лейла
Зана должна опасаться, что ее
идеи могут быть истолкованы как
попытка борьбы против РПК или
BDP", - сказал брат заключенного.

По словам Османа Оджалана,
любой проект, одобренный его
братом, будет автоматически
принят Рабочей партией
Курдистана.

В это же время  турецкая газета
"Sabah" опубликовала отрывки
писем Оджалана, написанных в
тюрьме на острове Имрали в
прошлом году. В них он просил
министерство юстиции Турции
больше не допускать его адвокатов

к нему, т.к. они искажали суть его заявлений.
Стало  известно, что в неправильной
интерпретации своих слов Абдулла Оджалан
обвинял как свою партию, так и BDP.

Сейди Фират, один из 15 членов РПК,
вернувшихся в Турцию по просьбе Оджалана,
был посажен в тюрьму на пять лет.
Впоследствии он основал Совет Мира Турции.
По его мнению, РПК согласится сложить оружие,
если мирные переговоры в Осло будут
продолжены.

Фират не осведомлен  о каких-либо
переговорах, проходящих на острове Имрали, но
подтвердил, что заявление Лейлы Заны в
интервью турецкой газете было сделано с
одобрения Оджалана.

"Три месяца назад Зана говорила, что только
оружие способно защитить курдов. Как она
смогла поддержать мирный вариант решения
вопросы в газете "Hurriyet", изменив свое мнение
о применении силы в такой короткий срок без
указаний Оджалана? Когда-нибудь мы все-таки
узнаем правду". Фират подтвердил, что Иракский
Курдистан делает все возможное, чтобы убедить
Рабочую партию сложить оружие: "США
является основным сторонником этого процесса.
Исходя из сегодняшнего положения дел, РПК
объявит о прекращении огня в начале месяца
Рамадан, и, если ситуация в дальнейшем
стабилизируется, они будут готовы окончательно
сложить оружие. Полный отказ от применения
вооруженной силы будет возможен только после
этих двух этапов".                            kurdistan.ru

Барзани призывают продолжить
объединение курдов

НПО призвали президента Курдистана Масуда
Барзани собрать все курдские партии Турции в
Эрбиле для переговоров по объединению, сообщает
"Рудав".  Мухиттин Батмал, глава диалоговой группы
"Тирг-Евфрат" (Tigris-Euphrates Dialogue Group)
высоко оценил усилия Барзани в объединении
курдских партий Сирии.  Батмал заявил, что "стороны
западного Курдистана [Сирия] неоднократно
приглашались в Эрбиль президентом Барзани,
который требовал их примирения и объединения их
позиций".  "Мы поддерживаем эти усилия... и требуем
от президента Курдистана пригласить стороны
Северного Курдистана [Турция] в Эрбиль и
попытаться... объединяют их позиции тоже". 

В среду под руководством Барзани курдский
национальный совет Сирии и Национальный совет
Западного Курдистана подписали соглашение в
Салахаддине (Эрбиль). 

Сделка объединила два фронта и потребовала
прекращения их войны в средствах массовой
информации. 

Она также подразумевает создание совместного
комитета, который предполагает провести общую
политику курдов в текущей политической ситуации в
Сирии. 

Комитет должен быть создан в течение двух
недель.

Турция обнародовала число потерь за
годы борьбы с курдскими боевиками

C 1984 года в результате террористических акций,
проведенных Курдской Рабочей партией (РКК), по
сегодняшний день Вооруженные силы Турции
потеряли 6169 солдат и офицеров.

Такую цифру назвал министр обороны Турции
Исмет Йылмаз, отвечая на письменный запрос
депутата от оппозиционной Народно-
Республиканской партии (НРП) Горкута Ачара,
сообщают турецкие СМИ.

Министр сообщил, что за этот период были
ранены 4008 военнослужащих. Он также сказал, что
компенсация, выплачиваемая солдатам и офицерам,

служащим в опасной зоне, где действуют
террористы, увеличена.

Отметим, что за 25 лет борьбы курдов против
турецкой армии погибли 35-40 тыс. человек.

РКК признана террористической в США и странах
Евросоюза. Нападения на местные органы власти и
силовиков в юго-восточной Турции происходят с
изрядной регулярностью.

Подробнее: http://kurdistan.ru/2012/07/15/news-
16274_Turciya_obnarodovala.html

Любое использование материалов допускается
только при наличии гиперссылки на Курдистан.Ру

Возможно, Турция ведет тайные
переговоры с Абдуллой Оджаланом
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Премьер Барзани поддержал
Союз курдских писателей

Премьер-министр Курдистана Нечирван Барзани принял
в среду делегацию Союза курдских писателей.  В состав
делегации вошли глава союза и ряд членов руководства
союза, говорится в заявлении регионального правительства
Курдистана.  В ходе встречи стороны обсудили аспекты
деятельности Союза и проблемы, стоящие перед ним. Были
внесены ряд предложений по их решению.  Барзани отметил
историческую важность союза, организованного в 1970 году.
Премьер-министр выразил свою поддержку задачам союза
и попросил более активных действий от объединения в
интеллектуальном, социальном, литературном и культурном
плане, а также высказал просьбу об организации семинаров,
конференций и фестивалей культуры.  Барзани согласился
на просьбу делегации построить новое здание союза в
Эрбиле, и предоставить им ежемесячный бюджет и
финансовую поддержку их деятельности.

Курдистан посетила делегация из ОАЭ

Торговая делегация из Объединенных Арабских
Эмиратов посетила Курдистан, чтобы решить вопросы
увеличения товарооборота между сторонами.  Министр
электроэнергии Курдистана Ясин Шейх Абубакир
приветствовал делегацию во главе с Абдуллой аль-Фаизом
Джубури из офиса султана бен Халифа бен Заеда Аль
Нахияна, а так же ряд инвесторов из Объединенных
Арабских Эмиратов.  Делегация выразила готовность
участвовать в инвестициях сектора электроэнергетики в
регионе Курдистан.  Министр пообещал облегчить работу
инвесторов ОАЭ и поддержать их приезд в регион и процесс
инвестирования.  Абубакир осветил электроэнергетические
события в регионе, сообщает заявление регионального
правительства Курдистана.

Дахукские археологи заявили об
обнаружении 60000-летних могил

Три яйцевидных могилы были обнаружены в провинции
Дахук на берегу реки Тигр, сообщает агентство AKnews.
Возраст могил насчитывает 60 тысяч лет, заявил Хасан Ахмед
Касим, глава археологов Дахука.  Двухуровневые могилы
имеют длину 1.04 м, ширину 63 см и один метр глубины.  Касем
сказал, что люди, которые жили в древние времена в этой
области Тигра, считали, что человеческие существа были
созданы из яиц и хоронили умерших в яйцевидных  могилах.
Две недели назад дахукское управление археологии объявило
об обнаружении двух могил в деревне Бараш города Чаманке.
Могилы относятся к  первому тысячелетию до н.э.

kurdistan.ru

Под эгидой президента Курдистана Масуда
Барзани две курдские оппозиционные силы
Сирии подписали в среду совместное
заявление в Салахаддине, Эрбиль, сообщает
сайт президента.  "Эрбильское заявление"
было подписано Курдским Национальным

советом Сирии и Национальным советом
Западного Курдистана.  Согласно заявлению,
стороны должны создать совместный
Комитет, который будет проводить общую
политику курдов в решении текущей
политической ситуации в Сирии.  Заявление
также призывает стороны, подписавшие его,
остановить взаимные нападки в средствах
массовой информации.  Барзани поздравил
оппозиционные партий с "исторической
сделкой" и призвал их объединить голоса в
условиях текущих изменений в Сирии.
Президент также потребовал от
представителей курдской оппозиции не
отказываться от борьбы за курдские
этнические права, которые могут быть
достигнуты только путем сохранения
единства среди курдских политических сил и
стратегических отношений со всеми
демократическими силами Сирии.

Импорт нефти из Курдской автономии
Ирака в Турцию производится частным
сектором. Об этом сказал министр энергетики
и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз.

"Необходимо обеспечить регион Курдской
администрации нефтепродуктами. Мы также
намерены обеспечить потребность в
нефтепродуктах центрального правительства
Ирака", - сказал Йылдыз. Накануне в ряде
турецких СМИ появилась информация о том,
что Курдская автономия начала экспорт
нефти в Турцию. Сообщалось, что
переработанная на турецких НПЗ нефть и
нефтепродукты будут экспортироваться
обратно в Курдскую автономию, передает
TREND. По данным BP, доказанные запасы

нефти Ирака на
конец 2011 года
составляли 143,1
м и л л и а р д а
баррелей, что
выводит страну
на третье место в
ОПЕК после
С а у д о в с к о й
Аравии и Ирана.
Объем добычи
нефти в Ираке на конец 2011 года составил
2,798 миллиона баррелей в сутки. При этом на
территории Курдской администрации
Северного Ирака имеются запасы нефти в 45
миллиардов баррелей.

Продолжение насилия
в Сирии будет иметь
последствия как для
сирийских властей, так и
для оппозиции. С таким
п р е д у п р е ж д е н и е м
выступил спецпосланник
ООН и ЛАГ Кофи Аннан. В
ходе брифинга в Совбезе

ООН Аннан сообщил, что обсудил с Башаром
Асадом возможность точечного перемирия в
сирийских городах и информировал об итогах
своей поездки в Тегеран и Багдад. “Ирак и
Иран, правительства этих стран обязались
оказать поддержку плану урегулирования
ситуации в Сирии, состоящему из шести
пунктов. Они так же поддержали идею

переходного политического процесса в
Сирии.” В свою очередь Дамаск заявляет, что
проблемой на пути реализации плана Аннана,
остается политика ряда стран, которые
продолжают посылать деньги и оружие
террористам для срыва мирного
урегулирования. “До тех пор пока не будет
положен конец финансированию и
вооружению группировок в Сирии, будет
крайне сложно претворить в жизнь на местах
план Кофи Аннана”, – сказал представитель
Сирии в ООН Башар Джафари.

Страны Запада в Совбезе ООН настроены
на принятии санкций в отношении сирийских
властей, если насилие не будет остановлено.
Москва и Пекин не считают, что
использование санкций даст нужный эффект.

БАРЗАНИ ОБЪЕДИНИЛ СИРИЙСКУЮ

КУРДСКУЮ ОППОЗИЦИЮ

Импорт нефти из Курдской автономии Ирака
в Турцию производится частным сектором

Иран и Ирак поддерживают
план Аннана по Сирии
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