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Prezidenti İlham Əliyev

“Körpülərin salınması”
beynəlxalq konfransında işti-
rak etmək üçün Bakıya gələn
Avropa Komissiyasının sabiq
prezidenti Jak Santeri,
Fransanın sabiq nəqliyyat
naziri, deputat Tierri Marianini,
Türkiyənin sabiq Baş naziri
Məsud Yılmazı, Niderlandın
sabiq müdafiə naziri Villem
Van Eekeleni, Sloveniyanın
sabiq xarici işlər naziri, Avropa
Parlamentinin deputatı İvo
Vayqlı, Sloveniyanın sabiq iqti-
sadi inkişaf naziri Mitya Qas-
parini, Almaniyanın sabiq
nəqliyyat və infrastruktur naziri
Kurt Bodeviqi, Danimarka
şahzadəsi Kristian zu Şam-
bur-Lippeni və Avropa
Məsələləri üzrə İnstitutun

idarə heyətinin sədri Yurgen
Qramkeni qəbul etmişdir.

Azərbaycan Prezidenti
İlham ƏLİYEV qonaqları
salamlayaraq dedi:

- Xoş gəlmisiniz, sizi gör-
məyimə çox şadam. Ümid
edirəm ki, ölkəmizdə vaxtınız
xoş keçəcəkdir. Bilirəm ki, siz
bu gün “Körpülərin salınması”
mövzusunda konfransda işti-
rak edirsiniz. Düşünürəm ki,
konfrans üçün gözəl mövzu
seçilib və Azərbaycanda
gedən prosesləri əks etdirir.
Fikrimcə, körpülərin salınması
bizim regionda, dünyada və
müxtəlif mədəniyyətlər arasın-
da xarici siyasətimizin
əhəmiyyətli istiqamətlərindən
biridir. Sizin əksəriyyətiniz
artıq ölkəmizdə olmusunuz və
Azərbaycanın qədim tarixi və
bugünkü inkişafından
məlumatlısınız. Mən çox
şadam ki, müxtəlif ölkələrdən
olan insanlar burada bir araya
gəlib. 

“Biz əsas diqqəti körpülərin
necə qurulmasına, qarşılıqlı
etimadın artırılmasına yönəlt-
məliyik”, - deyən Prezident
İlham Əliyev bildirdi ki, region-
da mühüm rol oynayan Azər-
baycanın qədim tarixi və
bugünkü inkişafı aydın şəkildə
göstərir ki, qarşılıqlı anlaşma
ancaq qarşılıqlı etimad və hör-
mət əsasında yaradılmalıdır.
Dövlətimizin başçısı vurğuladı

ki, ölkəmizdə bütün xalqlar və
müxtəlif dini etiqadların
nümayəndələri əsrlər boyu bir
ailə kimi yaşayıb və xalqımız
bununla fəxr edir. 

“Bizim keçən il qeyd etdiy-
imiz 20 illik müstəqilliyimiz bu
müsbət meyli ancaq
gücləndirib”, - deyən Prezident
İlham Əliyev ölkəmizin ümumi
inkişafının müsbət olduğunu,
siyasi və iqtisadi islahatların
aparılmasında böyük
nailiyyətlər əldə edildiyini
diqqətə çatdırdı. Avropa struk-
turları ilə əməkdaşlığın uğurlu
olduğunu deyən dövlətimizin
başçısı Azərbaycanın bu
sahədə bundan sonra daha
çox tərəqqiyə ümid etdiyini və
bir-birimizin maraqlarını
əhəmiyyətli dərəcədə dəstək-
ləyə biləcəyimizi söylədi.
Prezident İlham Əliyev qeyd
etdi ki, biz siyasi transfor-
masiya, siyasi islahatlar, ener-
ji təhlükəsizliyi, daşıma infra-
strukturu və humanitar
sahələrdə mühüm işlər
görürük. Bununla yanaşı, biz
Beynəlxalq Təhlükəsizliyə
Yardım Qüvvələrinin Əfqanıs-
tanda apardığı əməliyyatlarda
fəal iştirak edirik.

Azərbaycanın Avratlantik
strukturlar ilə əməkdaşlığa da
töhfə verdiyini qeyd edən
Prezident İlham Əliyev ötən il
ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik
Şurasına üzv seçilməsinə tox-
unaraq dedi:

- Azərbaycanın keçən il
BMT Təhlükəsizlik Şurasına
üzv seçilməsi təkcə gənc bir
dövlətin tarixində əlamətdar
hadisə deyildi. Bu, həmçinin
bizə mövqeyimizin, gündəliy-
imizin nədən ibarət olduğunu,
sülh və sabitliyin yaranmasın-
da beynəlxalq səylərə necə
dəstək ola biləcəyimizi bütün
dünyaya nümayiş etdirməyə
imkan verir. Bizim, eyni
zamanda, daxili problemimiz
vardır. Bildiyiniz kimi, ən böyük
problemimiz artıq 20 ildir
davam edən işğaldır.
Ərazilərimizin əhəmiyyətli
hissəsi - Dağlıq Qarabağ və
heç vaxt erməni əhalisinin
məskunlaşmadığı və Dağlıq
Qarabağın inzibati ərazisinə
daxil olmayan ətraf rayonlar

işğal altındadır. İyirmi ildir ki,
beynəlxalq vasitəçi qrup
fəaliyyət göstərir. Heç bir
nəticə yoxdur. On səkkiz ildir
ki, regionda ancaq kövrək sül-
hün qorunmasına yardım
edən atəşkəs rejimi hökm
sürür. Amma məsələnin ən
vacib tərəfi ondan ibarətdir ki,
biz BMT Təhlükəsizlik Şura -
sının işğalçı erməni bir-
ləşmələrinin torpaqlarımızdan
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarıl-
masını tələb edən qət-
namələrinin yerinə yetirilməs-
inə nail ola bilmirik. Bu,
həqiqətən də çox təhlükəli
vəziyyətdir. “Nə sülh, nə də
müharibə” şəraiti həmişəlik
davam edə bilməz. Lakin
ermənilər bu status-kvonu
möhkəmlətmək istəyirlər, heç

nəyi dəyişmək və işğal olun-
muş əraziləri boşaltmaq
istəmirlər. Həmsədr ölkələrin -
Fransa, Rusiya və ABŞ lider-
lərinin onlara ünvanlanan
ismarıclarına qulaq asmırlar.
Bu liderlər aydın şəkildə
ismarıc göndəriblər ki, status-
kvo qəbuledilməzdir və dəy-
işdirilməlidir. Status-kvonu
dəyişmək üçün onlar geri çək-
ilməlidirlər. Bu, həqiqətən də
bizim üçün ən böyük prob-
lemdir. Bu, həm də regional
sabitlik və təhlükəsizlik üçün
ən ciddi problemdir. Çünki
münaqişə dondurulmayıb,
amma sülh olduqca kövrəkdir. 

Əminəm ki, siz görüşləriniz
zamanı maraqlı müzakirələr
aparacaqsınız. Ümid edirəm
ki, Azərbaycanla bağlı daha
çox məlumat almaq və bu
inkişafı görmək imkanınız ola-
caqdır. Avropa Məsələləri üzrə
İnstitutun idarə heyətinin sədri
Yurgen QRAMKE Azərbay-
canda Vətəndaş Cəmiyyətinin
İnkişafına Yardım Assosi-
asiyası və Avropa Məsələləri
İnstitutunun təşəbbüsü ilə
Bakıda keçirilən “Körpülərin
salınması” mövzusunda
beynəlxalq konfransın yüksək
səviyyədə hazırlandığını qeyd
etdi və onun fəaliyyət
istiqamətlərinə toxunaraq
dedi:

- Bizim əsas fəaliyyət
istiqamətlərimiz bunlardır. Bir-
incisi imic, digər istiqamət infra-

struktur, üçüncüsü bütün bun-
ların beynəlxalq səviyyədə
təqdim olunması, sonuncusu
isə innovasiyadır. Biz dörd
panel - siyasi məsələlər, iqti-
sadiyyat, idman və təhsil panel-
lərini keçirəcəyik. Qeyd etdiyim
kimi, biz bunları beynəlxalq
səviyyədə təqdim etmək
fikrindəyik. Siz beynəlxalq
səviyyədə körpülərin qurulması
istiqamətində addım-addım
irəliləyirsiniz. Düşünü rəm ki,
siyasi, iqtisadi, idman və təhsil
sahələri olduqca əhəmiyyət-
lidir. Bəzilərimiz ilk dəfədir ki,
Bakıdayıq. Biz Sizə, Sizin
fəaliyyətinizə və xalqınıza ən
böyük arzularımızı çatdırırıq,
biz burada çox gözəl vaxt
keçirdik. Təşəkkür edirəm! 

president.az

İlham Əliyev Bakıda keçirilən 
“Körpü lə r in  sa l ınmas ı”  
beynəlxalq konfransının 
iştirakçılarını qəbul etmişdir
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Gəncə, 29 sentyabr (AzərTAc).
Sentyabrın 29-da dahi Azərbaycan
şairi və mütəfəkkiri, dünya
poeziyasının günəşi Nizami
Gəncəvinin vətəni Gəncədə böyük izdi-
ham yaşanmışdır.  AzərTAc xəbər verir
ki, burada bütün işıqlı ömrünü

Gəncədə keçirməklə dünya poeziya
xəzinəsinə əvəzsiz incilər bəxş edən
dahi şairin 870 illik yubileyi böyük tən-
tənə ilə qeyd edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin “Dahi Azərbaycan
şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
870 illik yubileyinin keçirilməsi haqqın-
da” 2011-ci il 23 dekabr tarixli Sərən-
camından dərhal sonra Gəncədə geniş
hazırlıq işləri aparılmışdır. Şairin
məqbərəsi və onun ətrafı yenidən
qurulmuş, sahəsi genişləndirilərək yeni
xiyabanlar salınmışdır. Burada Nizami
Gəncəvi muzeyinin inşasına
başlanılmış, Nizami Gəncəvi Beynəlx-
alq Mərkəzinin inşası üçün hazırlıq
işləri aparılmışdır. Dövlətimizin
başçısının müvafiq Sərəncamından
irəli gələn vəzifələrə uyğun olaraq alim-
lərdən və ziyalılardan ibarət yubiley
komissiyası yaradılmış, görülən işlər
demək olar ki, hər gün müzakirə
edilmişdir. Bir sözlə, bütün Gəncə və
gəncəlilər Azərbaycanın fəxri olan dahi
şairin yubileyinə geniş hazırlıq işləri ilə
gəlmişlər.

Gəncədə yubiley tədbirləri ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin abidəsini
ziyarətlə başlamışdır. Qonaqlar və
şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri
ulu öndərin abidəsi önünə gül dəstələri
qoyaraq, müstəqil Azərbaycan dövlə-
tinin memarı və qurucusu olan bu dahi
şəxsiyyətə ehtiramlarını bildirmişlər.
Yubiley tədbiri dahi şairin məqbərəsi
önündə davam etdirilmişdir. Burada
tədbir iştirakçılarını şərbətlə qarşılayan
milli geyimli məktəblilər müxtəlif dil-
lərdə dahi şairin əsərlərindən parçalar
söyləmiş, qonaqları qədim Azərbaycan
rəqsləri ilə salamlamışlar. Sonra Niza-
mi Gəncəvinin sözlərinə bəstələnmiş
romansların müşayiəti ilə yubiley təd-
birləri davam etdirilmişdir. 

Minlərlə şəhər sakininin qatıldığı
mərasimdə Azərbaycan Respublikası
Baş nazirinin müavini Elçin Əfəndiyev,
mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs
Qarayev, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının prezidenti Mahmud
Kərimov, təhsil naziri Misir Mərdanov,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri
Anar, Milli Məclisin deputatları, xarici
ölkələrin Azərbaycandakı diplomatik

korpuslarının nümayəndələri, 14
ölkədən dəvət olunmuş 150-dən artıq
alim iştirak etmişdir. 

Tədbiri giriş sözü ilə Gəncə Şəhər
İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar
Vəliyev açaraq qonaqları salamlamış,
Azərbaycan Respublikasının Preziden-

ti İlham Əliyevin
dahi şair və
mütəfəkkir Niza-
mi Gəncəvinin
870 illik yubileyi
ilə bağlı müvafiq
Sərəncamının
əhəmiyyətindən
danışmış və
x a l q ı m ı z ı n
mədəni irsinə
göstərdiyi diqqət
və qayğıya görə
d ö v l ə t i m i z i n
b a ş ç ı s ı n a

gəncəlilər adından minnətdarlığını
bildirmişdir. Baş nazirin müavini Elçin
Əfəndiyev bu böyük bayram münasi-
bətilə bütün gəncəliləri, eləcə də dahi
Nizami yaradıcılığının işığına yığılan
qonaqları təbrik etmişdir. Elçin
Əfəndiyev demişdir ki, Nizaminin bu

gün başlayan yubiley tədbirləri yalnız
poeziya, mədəniyyət bayramı deyildir.
Nizaminin yubileyi sözün əsl mənasın-
da ümumxalq bayramıdır. Çünki 870
ildir ki, Nizaminin sənəti, onun özü
Azərbaycan xalqı ilə birlikdədir. Nizami
Gəncədə doğulmuş, Gəncədə yaşamış
və Gəncədə də vəfat etmişdir. Ancaq
onun sənətinin, istedadının miqyası o
qədər böyükdür ki, o, bütün
bəşəriyyətin övladı oldu. Nizami nə
qədər milli şairdirsə, o qədər də bəşəri
şairdir. 

Nizami doğulduğu Gəncəni
sənətkarlar diyarı adlandırır, özünü isə
mahir sənətkar hesab edirdi. O,
Gəncəni qədim Babillə müqayisə edir-
di. Bu sözlər başqa bir dahi sənətkarın
dilindən eşidilsəydi bəlkə də bir qədər
qeyri-təvazökar səslənərdi. Lakin Niza-
minin dediyi bu sözlər son dərəcə təbii
səslənir. Ona görə ki, Nizami
istedadının böyük imkanları ilə Nizami
sənətkarlığının iddiası tam şəkildə üst-
üstə düşür. Mənim yaxşı yadımdadır.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
Nizaminin 840 illiyi ilə əlaqədar xüsusi
Sərəncam imzalamışdı. Son dərəcə
qiymətli olan bu Sərəncam Azərbaycan
xalqı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edirdi. 

Hamı yaxşı bilir ki, yubileylər yuvar-
laq rəqəmlərlə olur. O vaxt ulu öndərin

təşəbbüsü ilə böyük Nizaminin 840 illik
yubileyinin keçirilməsinə sovetlər bir-
liyində qısqanclıqla yanaşırdılar. Lakin
bu, böyük bir hadisə idi və şübhəsiz ki,
bu hadisə ulu öndərin şəxsiyyətinin
gücü sayəsində mümkün olmuşdu. Nə
yaxşı ki, bu ənənə indi də davam edir.
Nə yaxşı ki, bu estafet Azərbaycanın
müstəqilliyinə qədər gəlib çıxmışdır.
Sevinirik ki, bu gün Azərbaycan Prezi-
denti bu ənənələrə sadiq qalaraq Niza-
mi şəxsiyyətinə ümumxalq məhəbbə-
tinin ifadəsi olaraq dahi şairin 870 illik
yubileyinin keçirilməsi barədə xüsusi
Sərəncam imzalamışdır.

Mərasim başa çatdıqdan sonra
qonaqlar və yubiley iştirakçıları dahi
söz ustadının qəbrini ziyarət edərək
məzarı üzərinə qızılgüllər qoymuş,
ruhuna dualar oxumuşlar. Sonra
məqbərə ətrafında Gəncə Dövlət Dram
və Kukla teatrları aktyorlarının şairin
“Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”,
“Leyli və Məcnun”, “İsgəndərnamə” və
“7 gözəl” əsərlərinin motivləri əsasında
hazırladıqları ədəbi-bədii kom-
pozisiyalar nümayiş etdirilmiş, Gəncə
Dövlət Filarmoniyası və Dövlət Kamera
Orkestrinin birləşmiş xorunun, eləcə də

m ü ğ ə n n i l ə r i n
ifasında Niza-
minin sözlərinə
b ə s t ə l ə n m i ş
romanslar səs-
l ə n d i r i l m i ş d i r.
Məqbərə ətrafın-
da gəzintidən
sonra burada
xatirə şəkli
çəkdirilmişdir. 

S e n t y a b r ı n
29-da yubiley
t ə d b i r l ə r i
ç ə r ç i v ə s i n d ə

Gəncənin mərkəzində Nizami Gəncəvi
adına piyada keçidinin açılışı olmuş,
Azərbaycan Dövlət Aqrar Univer-
sitetində Nizami Gəncəvi irsinin
təbliğində xidmətlərinə görə yubiley
tədbirlərinin iştirakçısı olan xarici
ölkələrin bir qrup elm xadiminə Azər-
baycan Dövlət Aqrar və Gəncə Dövlət

universitetlərinin fəxri doktoru adının
verilməsi mərasimi keçirilmişdir.
Mərasimdə Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universitetin rektoru, professor Mir-
damət Sadıqov və Gəncə Dövlət Uni-
versitetinin rektoru, professor Elman
Məmmədov rəhbərlik etdikləri univer-
sitetlərin elmi şuralarının qərarlarını
oxumuş və dünyanın ən qədim və zən-
gin İsgəndəriyyə Kitabxanasının direk-

toru, Misir Elmlər Akademiyasının
prezidenti, BMT baş katibinin Siviliza-
siyalar Alyansı üzrə səfiri, doktor
İsmayıl Seragəldiyə və BMT-nin
Hökumət Komissiyasının sədri, İsveçrə
Konfederasiyası Prezidentinin
müşaviri, İsveçrənin sabiq dövlət
naziri, UNESCO-nun kommunikasiya
üzrə hökumətlərarası panelinin sədri,
səfir Valter Fusta Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universitetinin, Latviyanın 6-cı
Prezidenti, BMT baş katibinin xüsusi
təmsilçisi, Avropa İttifaqının uzunmüd-
dətli inkişaf proqramının vitse-prezi-
denti Vaira Vike-Freibergaya və Qırğız
Respublikasının sabiq xarici işlər naziri
və müvəqqəti hökumətin rəhbəri Roza
Otunbayevaya Gəncə Dövlət Univer-
sitetinin fəxri doktoru adı verilməsi
barədə həmin universitetlərin diplom-
ları təqdim edilmişdir.

Fəxri doktor adına layiq görülmüş
qonaqlar diqqət və qayğıya görə min-
nətdarlıq etmişlər. 

Təhsil naziri Misir Mərdanov fəxri
doktor adına layiq görülmüş qonaqları
təbrik etmiş, bunu əlamətdar hadisə
adlandırmışdır.

Universitetdə keçirilən təntənəli
mərasimdən sonra Xan bağında Niza-
mi Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir.
Mərasimdə Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev,
Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev,
mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs
Qarayev və Azərbaycan Yazıçılar Bir-
liyinin sədri Anar çıxış edərək təməli
yenicə qoyulan Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin işinə uğurlar
arzulamışlar. 

Təməqoyma mərasimindən sonra
Heydər Əliyev Mərkəzində Nizami
Gəncəvinin poemalarının yeni tərcümə
və tərtibatda nəşr olunmuş nüsxələrinin
təqdimatı keçirilmişdir. 

Mərasimdə çıxış edən Gəncə Şəhər
İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar
Vəliyev dahi şairin yubileyi münasi-
bətilə Heydər Əliyev Fondunun prezi-
denti, UNESCO-nun və İSESCO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin depu-
tatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəb-
büsü ilə ilk dəfə olaraq “Xəmsə”yə daxil
olan 5 əsərin külliyyat şəklində çap
edilməsindən danışmış və buna görə
Azərbaycanın birinci xanımına minnət-
darlığını bildirmişdir. Sonra nizamişü-
nas alimlər Samir Pişnamazzadənin
“Nizami Gəncəvi məqbərəsinin tarixi və
taleyi” və “Nizami Gəncəvi yaradıcılığı-

na əxilik ide-
o l o g i y a s ı n ı n
təsiri”, Xəlil
Yusiflinin “Niza-
mi Gəncəvi:
sələflər və
x ə l ə f l ə r ” ,
Mübariz Yusi-
fovun “Niza-
midə azərbay-
cançılıq”, Sevda
Qurbanə l i ye -
vanın “Nizami
G ə n c ə v i n i n
musiqi dünyası”
və “Nizami

Gəncəvi obrazları miniatürlərdə”
mövzularında məruzələri dinlənilmişdir.
Mərasimdə çıxış edən şəhər ziyalıları
da görülən işləri yüksək dəyərləndirmiş
və bildirmişlər ki, bu günədək qeyd olu-
nan yubileylər sırasında ilk dəfə olaraq
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfind-
ən “Xəmsə” külliyyat halında nəşr
edilmişdir. Bütün bunlar Nizami yurdu
Gəncənin elm və mədəniyyət mərkəz-
inə çevrilməsi deməkdir. 

Dahi Azərbaycan şairi, kürd xalqının dəyərli 
oğlu, Nizami Gəncəvinin Gəncədə başlayan 
870  i l l i k  yub i ley  tədb i r lə r i  əs l  sü lh ,  
bərabərlik və poeziya bayramına çevrilmişdir
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Belçika turu başladı 

Ö c a l a n ’ a
Özgürlük Otobüsü,
Den Haag kentin-
deki etkinlikten
sonra Hollanda
turunu sona erdirip
dün Belçika’nın
Anwers kentine
geçti. 

Hollanda turun-
da Eindhoven, Arn-

hem, Amsterdam ve Den Haag kentlerini ziyaret ettikten
sonra Belçiya etabına başlayan Öcalan’a Özgürlük Otobüsü
eylemcileri, Belçika sınırında bir konvoy tarafından karşı-
landı. Konvoy eşliğinde Anwers’in Graandplein alanına gelen
eylemciler, burada düzenlenen mitinge katıldı. Miting alanın-
da davul zurna eşliğinde halaylar çekildi. 

Eylemin amacına ilişkin bildiriler dağıtıldı ve açılan stand-
larda imza toplandı. 

Ozan Şemdin ise bir müzik dinletisi sundu. Haber yayına
hazırlandığı sıralarda eylem devam ediyordu. 

Kürtçeye korsanl ık
BDP Hakkari Mil-

letvekili Adil Kurt,
Kürtçe seçmeli dersin
öğrenciler tarafından
seçilmediği yönündeki
haberlerin doğru
olmadığını belirterek,
devletin düzenlemeyi
korsan bir şekilde yap-
tığına dikkat çekti.
BDP Hakkari Milletvek-
ili Adil Kurt, seçmeli
Kürtçe dersle ilgili
yaşanan sorunlar

hakkında TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Bazı
basın yayın organlarında Kürtçe dersinin öğrenciler tarafın-
dan yeteri kadar seçilmediği yönünde haberlerin yer
aldığını, ancak bunun doğru olmadığını ifade eden Kurt,
Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan seçmeli
dersler dilekçesinde, 'Kürtçe' dersinin adının olmadığını,
devletin düzenlemeyi korsan şekilde yaptığını söyledi.
Kurt, seçmeli dersler dilekçesinde; Kürtçe ile beraber 5 dil
olduğunu, sınıf kurulabilmesi için her dilden 10 öğrencinin
dersi seçmesi gerektiğini hatırlattı. Kurt, "Devlet bu düzen-
lemeyi korsan şekilde yaptı. Kürt ve Kürtçeyi kullanmamak
için devlet kendi resmi televizyonunda da korsan yayıncılık
yaptı ve yapmaya devam ediyor" dedi. 

Böyle olmaz
"MEB'in seçmeli ders başlığı, 'Yaşayan dil ve lehçel-

er' yerine, "100 yıldır öldürmeye çalıştığımız ama
öldüremediğimiz dil ve lehçeler' olmalıydı" diyen Kurt,
"Dolambaçlı ve korsan bir yaklaşımla 90 yıldır inkar
edilen, yok olması için çaba sarf edilen bir dili yaşatmak
söz konusu olamaz. 

Hükümet gerçekten gasp edilen bir hakkın iadesini
sağlamak istiyorsa, bir yol haritası koymalıdır. Tüm
üniversitelerde Kürtçe öğretmenliği ve Kürt Dili ve Ede-
biyatı bölümleri açılmalıdır" şeklinde konuştu. 

Yanlış yansıtılıyor
Adil Kurt, Kürtçe kitapların dağıtımında yayınev-

lerinin gönülsüz davrandığını, kitapların dağıtılmasının
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi
gerektiğini sözlerine ekledi. Kimi basın organlarında
Kürtçe dersi yerine, Hz. Muhammed'in Hayatı ve Kuran-
ı Kerim derslerinin seçildiği yönünde haberler
yapıldığını, bu haberlerin basın ahlak ilkeleriyle bağdaş-
madığını dile getiren Kurt, şunları söyledi: "Kürtçe der-
sinin talep edilmediği bilgisi kamuoyuna empoze ediliy-
or. Sanki, Kürtçe konuşan Hz. Muhammed ve Kuran-
Kerim okumak istemiyor gibi bir yaklaşım sergileniyor. 

Bir dili, din karşıtı gibi göstermek yanlış bir yak-
laşımdır. Kürtçe dersini kaç kişinin seçtiğini öğrenmek
için velilere sormayın. Artuklu Üniversitesi'ne kaç kişinin
Kürtçe öğretmenlik formasyonu için başvurduğunu
dikkate alın" diye konuştu. 

Mevcut durumda hareketimizin
Türk devletiyle bir diyalog ve
görüşme durumu söz konusu
değildir. Bu türden üretilen haberler
tamamen yalandır. KCK, Türk
Hükümeti'nin Kürt halkını beklen-
tiye sokmak istediğini belirterek,
Öcalan’ın rolünü oynayabilmesi
için “gözle görülür” adımlar atılması
gerektiğini kaydetti. Kürt parla-
menterlerin dokunulma-
zlığının kaldırılarak ceza-
evine atılmasının kesin-
likle savaşın derinleştir-
ilmesi anlamına gele-
ceğine işaret eden KCK,
bu gerçeğe rağmen Türk
Başbakan'ın 'hem geril-
layla kucaklaşanları içeri
atacağım, hem de geril-
layla uzlaşacağım'
demesinin akıl karı
olmadığını vurguladı.
KCK Yürütme Konseyi
Başkanlığı, Türk
Başbakan Recep T. Erdoğan ve
ekibinin, Öcalan ve Oslo tartış-
malarına ilişkin açıklamalarına
yanıt verdi. Kürdistan halkına karşı
topyekun savaş başlatan Türk
devlet erkanının son günlerde
İmralı, Öcalan ve Oslo konularıyla
ilgili açıklamalarının bir ağız
değişikliğini içerse de özü itibarıyla
yeni bir şeyi ifade etmediği belirtilen
Yürütme Konseyi Başkanlığı açıkla-
masında, önemli oranda doğruları
ifade etmeyen, çarpıtma ve
manipülasyon içeren bu açıkla-
maların, daha çok “yeni taktiksel bir
hamle” olduğu vurgulandı. Açıkla-
mada, "Öncelikle tecrit, baskı ve
psikolojik işkenceyi esas alan İmralı
sistemiyle ilgili doğruları içermeyen,
gerçek dışı beyanatlarda bulun-
muşlardır. Türk basını ise bunu
çarpıtarak, gerçekleri tamamen ter-
syüz etme ve toplumu yanlış bil-
gilendirme tarzını daha da derin-
leştirmektedir. Kimi Türk basın
mensuplarının ve bazı çevrelerin
hareketimiz ile Türk devletinin bir
diyalog ve görüşme içinde bulun-
duğu yönündeki iddiaları ve imaları
doğru değildir. Mevcut durumda
hareketimizin Türk devletiyle bir
diyalog ve görüşme durumu söz
konusu değildir. Bu türden üretilen
haberler tamamen yalandır" denildi.

Öcalan neden çekildi?
KCK Yürütme Konseyi Başkan-

lığı açıklamasında, Öcalan'ın 27
Temmuz 2011 tarihinde neden
aradan çekildiği, bir kez daha şöyle
özetlendi: "Geçtiğimiz yıl, Oslo ve
İmralı görüşmelerinde ulaşılan
önemli bir düzeyi ifade eden pro-
tokolleri kabul etmeyip, demokratik
çözümü değil savaşı ve tasfiyeyi
dayatan; Kürt Özgürlük Hareketi’ni
tasfiye etmek için bölgesel ve ulus-
lararası konseptler oluşturan AKP
Hükümeti'nin oyunlarını gören
Önder Apo, aradan çekildiğini ilan
ederek oynanan bu oyunlara ve
ikiyüzlülüğe karşı tutum almıştır." 

Hükümet ne yaptı?
Bunun karşısında Erdoğan

Hükümeti'nin de kendi hukukunu
çiğneyerek tecrit koşulları ağır-
laştırıp psikolojik baskı sistemini
devreye koyduğunu, Öcalan'ın tüm
avukatlarını tutuklayarak dışarıyla
olan tüm bağlantılarını kestiğini
hatırlatan KCK Yürütme Konseyi
Başkanlığı, açıklamasını şöyle
sürdürdü: "Bu hukuk ve ahlak dışı
tutuma karşı Önder Apo tavır
almış, boyun eğmeyeceğini,

direneceğini beyan ederek,
anlamından çıkarılmış ve denetim
altına alınmış avukat ve aile
görüşmelerini kabul etmeyeceğini
açıklamıştır. Bundan sonra
görüşmeleri yapabilmesi için bazı
hususların yerine getirilmesini
istemiştir. Bunlar daha çok
hükümetin İmralı’da TC yasalarını
uygulaması çerçevesinde,

görüşmede görevli bulundurulma-
ması, tutuklanan avukatların
serbest bırakılması ve mesleki

çalışmalarından dolayı tutuklanma-
ması konularında güvence verilme-
si gibi şartlardır. Fakat bunların
hiçbirisi yerine getirilmemiştir."

Yalan söylüyorlar
Öcalan'ın AKP’nin insan onu-

runa dayattığı çirkin yöntemlere ve
Kürt halkına dönük geliştirilen şid-
dete karşı bir direniş içinde olduğu
anımsatılan açıklamada, bunun
gölgelemek isteyen Başbakan ve
Adalet Bakanı'nın yalan söyledik-
leri vurgulandı. 

Açıklamada, Oslo belgelerinin
de devlet içindeki iktidar kav-
galarının sonucu herkesin bildiği
kesimlerce sızdırıldığı tekrarlandı.

Alana hakimiyeti sürüyor
Başbakan Erdoğan'ın devam

eden savaşla ilgili verdiği bilgi ve
rakamların da gerçeği yansıt-
madığı kaydedilen açıklamada,
"Belli ki AKP Hükümeti bu konuya
çok önem verdiği için bizzat
Başbakan’ın ağzından bu yalana
dayalı bilgiler verilmektedir.
Şemdinli’de, -Başbakan’ın dey-
imiyle- 'gerilla inlerine çekilmiş'
değildir. Şemdinli’de her şey yerli
yerindedir; çok yoğun hava
saldırıları eşliğinde asker ve gerilla
çatışması vardır ama alandaki ger-
illa denetimi devam etmektedir.
Sadece Şemdinli’de değil, ülkenin
birçok yerinde 'alan hakimiyeti tak-
tiği' sonuç alıcı bir biçimde
gelişmektedir. 

Kürt tarafı bütündür
Kürt Hareketi'nin parçalara

bölündüğü yönündeki yalan yanlış
bilgilerle yoğun bir psikolojik savaş
ve manipülasyon faaliyeti
yürütüldüğüne dikkat çeken KCK
Yürütme Konseyi Başkanlığı,
Başbakan’ın, “İmralı ve Oslo
görüşmeleri olabilir ama BDP’lilerle
görüşemem ve BDP’lilerle aynı çatı
altında yürüyemeyiz” sözlerinin de
çözümde ne kadar samimi
olduğunu ortaya koyduğunun altını
çizdi. Yürütme Konseyi Başkanlığı,
açıklamasını şöyle sürdürdü: "Her
şeyden önce herkes şunu bilme-
lidir: Kürt tarafı tektir ve yekvücut-
tur. Kürt halkı ve Kürt Özgürlük
Hareketi, illegal ve legal kurum-
larıyla tek bir eksende duruş

sergilemekte ve diyalog için tek
muhatap olarak Önder Apo’yu
kabul etmiş bulunmaktadır. Her
bileşeni ayrı bir kulvarda bulunsa
da her koşul altında birlikçi bir
duruşu sergileyebilecek kararlılık,
tecrübe ve irade içinde bulunmak-
tadır. Kürt siyasetinin temsilcileri
olan parlamenterlerin dokunulma-
zlığının kaldırılarak cezaevine atıl-

ması kesinlikle savaşın
daha da boyutlandırılması,
derinleştirilmesi anlamına
gelecektir. Bu gerçeğe
rağmen, 'hem gerillayla
kucaklaşanları içeri ata-
cağım, hem de gerillayla
uzlaşacağım' demek akıl
karı değildir.

AKP'nin amacı ne?
KCK Yürütme Konseyi

Başkanlığı'na göre görü-
nen şu: "Çözüm için zihin-
sel bir oluşumdan bahset-
mek mümkün değildir. Son
çıkışlar, AKP’nin

bilinen/klasik, kamuoyunu boş
vaatlerle oyalama taktiğinin bir
parçası. Kürt sorununu çözme

değil, Kürt halkını beklentiye
sokma, Özgürlük Hareketi’nin
bileşenleri arasına farklılıklar
koyma ve zayıflatarak Özgürlük
Hareketi’ni çözme çabası ön plan-
dadır."

Türk tarafı ne yapmalı? 
Yürütme Konseyi Başkanlığı'na

göre; eğer Türk devleti ve AKP
Hükümeti, Cumhuriyet’in kuru-
luşundan bu yana devam edegelen
ve Türkiye’nin en temel sorunu
olan Kürt sorununu çözme kararına
ulaşmışsa, o zaman çözüm pro-
jesini açıkça ortaya koymalı ve
samimi-inandırıcı pratik adımlar
atarak Kürt tarafından da karşılık
verilmesini istemeli. 

Öncelikle hangi adım?
Öncelikle, Öcalan'ın çözüm

sürecinde rol oynaması için
“Sağlık, Güvenlik ve Özgür
Hareket Etme Koşulları”nı oluştu-
rarak işe başlanmasını isteyen
KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı,
şöyle devam etti: "Böyle inandırıcı
ve gözle görülür adımlar atılmadan
Başbakan’ın çelişkili, eklektik,
bütünlüklü olmayan açıklamalarına
dayanarak yeni bir sürecin gelişe-
ceğini sanmak vahim bir hata ola-
caktır. Hareketimiz samimi, içinde
aldatma olmayan, demokratik-
barışçıl-adil bir çözümden yanadır;
ancak bu çerçevede yaklaşacak,
gelişmeleri izleyecek, özellikle
hükümetin pratik adımlarına baka-
cak ve ona göre gereken yerde,
gerekli tutumu alacaktır." 

Halk duyarlı olmalı
Halkın da AKP Hükümeti'nin

oyalama taktiklerine aşına olduğu
belirtilen KCK Yürütme Konseyi
Başkanlığı açıklaması şu çağrıyla
noktalandı: "Bu açıdan tüm
halkımız duyarlı olmalı, mücadel-
eye daha fazla yüklenerek, hareke-
timizin başlattığı özgürlük ham-
lesinin başarısı için gereken
fedakarlık ve katılımı gerçek-
leştirmeli, özgürlük mücadelesinin
başarısını kesinleştiren tarzı esas
almalıdır. Bu temelde tüm halkımızı
özgürlük mücadelesine daha fazla
katılmaya ve toplumsal mücade-
lesini yükseltmeye çağırıyoruz." 

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

KCK: Görüşme yok!
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Oslo sürecinde çözüm için
heyecan yaşadıklarını söyleyen
Barzani “Yarım kalan Oslo
sürecinde tüm müzakere ve
görüşmelerden haberdardık.
Çözüm için bu görüşmelere
destek verdik. Bugün de barış
çözüm için biz her rolü üstlenm-
eye hazırız. Çözüm sürecinde
üzerimize ne düşerse yapmaya
hazırız. Çünkü bu sorunun
güvenlik ve askeri bir sorun
değil siyasi olduğuna inanıy-
oruz” diye konuştu. 

Başbakan Barzani,
“Erdoğan’ın son açıklamaları

Kürt halkında barışı getirecek
yeni adım ve akan kanın dur-
ması için yeni bir umut yarattı.
Görüşmelerin zarar görmemesi
için PKK’nın saldırılarını durdur-
ması ve silahsızlanması,
BDP’nin de bölgede Başbakan
Erdoğan ve AK Parti karşıtı
kampanyaya son vermesini
umuyoruz. Bu sağlanırsa
devletin Öcalan’nın şartlarının
iyileştirilmesi ve KCK davasın-
daki tutuklulukların gözden
geçirmesi için adım atması gün-
deme gelebilir. Çünkü Kürtler ve
Türkler barışı getirecek bu

çözümleri bekliyor’ dedi.
Oslo sürecinde çözüm için

heyecan yaşadıklarını söyleyen
Barzani “Yarım kalan Oslo
sürecinde tüm müzakere ve
görüşmelerden haberdardık.
Çözüm için bu görüşmelere
destek verdik. Bugün de barış
çözüm için biz her rolü üstlenm-
eye hazırız. Çözüm sürecinde
üzerimize ne düşerse yapmaya
hazırız. Çünkü bu sorunun
güvenlik ve askeri bir sorun
değil siyasi olduğuna inanıy-
oruz” diye konuştu. Neçirvan
Barzani şöyle devam etti: “Diya-

log sürecinde PKK saldırıları ve
askeri operasyonların durma-
ması görüşme sürecine zarar
verir. Daha önceki dönemlerde
vermiştir. Yeni diyalog
sürecinde anayasal zeminde bir

çözüm bulunursa bu AK Parti
ve Başbakan Erdoğan için tarihi
başarı olur. Erdoğan’ın AK Parti
kongresinde Kürt sorununun
çözümü için yeni bir süreç
başlatacağına inanıyorum.”

Devletsiz Uluslar ve Avrupa
Ulusal Azınlıkları Derneği
(Eurominority) ile Paris’teki Kürt
Enstitüsü, yeni bir
Kürdistan haritası
hazırladı.  Avrupa
Azınlık Halklarını
teşvik için kurulan
E u r o m i n o r i t y
(Eurominority.eu) ile
Paris Kürt Enstitü -
sü’nün hazırladığı
harita Kürtçe ve
İngilizce. Eurominori-
ty, “Halkın coğrafya -
sını tanımak için sık

sık oraya gitmekle işe başla-
mak gerekiyor” diye belir-
tirken bu yeni haritanın
amacının “Ararat Dağı
ulusunun tanıtılması” oldu -
ğunu ifade ediyor. Haritada
tarihi Kürdistan’ı oluşturan
temel Kürt şehirleri ve büyük
dağlar, nehirler ve göllere
yer verilmiş. Ayrıca iki küçük
haritadan birinde Türkiye,
Suriye, Irak ve İran arasında
paylaşılmış Kürdistan’ın böl-

gelerine ışık tutulurken, diğe -
rinde ise Kürt dilinin lehçeleri
haritalandırılmış. 

Haritada Kürdistan’ın bir ucu
Hatay’ı içine alarak denize
değerken, devamla şu kentleri
içine alarak sınırları çizilmiş:
Maraş, Elbistan, Koçgiri, Erzin-
can, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı,
Maku, Urmiye, Mahabad, Bicar,
Kirmaşan, İlam, Xaneqin,
Kerkük, Musul, Qamişlo, Afrin. 

Haritada ayrıca Kürdistan’da-

ki dağlar ve rakımları ile göller
de Kürtçe isimleri ile yer almış.
Devletsiz Uluslar ve Avrupa
Ulusal Azınlıkları, 1999 yılında
Mikael Bodlore-Penlaez tarafın-
dan kuruldu. Eurominority, Avru-
pa’daki geniş bir muhabir ağı ile
yapılan araştırmalar sayesinde
azınlıklar üzerine bilgilerin yayın-
lanmasını amaçlıyor. www.euro -
minority.eu bugün gönüllüler
sayesinde 30 dilde yayın yapıy-
or. Kürdistan haritası internet
üzerinde 11 euroya satılıyor ve
adrese poster şeklinde gönder-
iliyor.

Çukurca’da 13 asker öldü

HPG, Çukurca'da yaşanan çatışmalara ilişkin
yeni bir açıklama yaparak, 13 askerin öldüğünü,
10 askerin de yaralandığını duyurdu. Gerillanın
alan denetiminin devam ettiği Çukurca'ya Türk
ordusu önceki gün operasyon başlatmış ve şid-
detli çatışmalar yaşanmıştı. HPG Basın ve İrtibat
Merkezi (BİM), dün de devam eden operasyon
ve çatışmalara ilişkin bir açıklama daha yaptı.
Buna göre çatışmalarda 13 asker öldü, 10'dan
fazla asker yaralandı. HPG-BİM, 1 gerillanın da
hayatını kaybettiğini bildirdi.  Açıklamada, Çukur-
ca'ya bağlı Geliye Zap alanında düzenlenen
operasyon ve çıkan çatışmalara ilişkin şu ayrın-
tılar yer aldı: “Saat 02.40’da Helwesis tepesine
ilerleyen düşman askerlerine yönelik gerçek-
leştirilen eylemde 4 düşman askeri
öldürülmüştür. Farklı bir noktadan ilerlemek
isteyen ayrı bir düşman birliğine yönelik gerçek-
leştirilen ikinci eylemde de 4 düşman askeri
öldürülmüştür. Sabah saatlerinde araziye
dağılan düşman birliklerine yönelik 3 koldan
vurulan etkili darbeler neticesinde düşman
yerinde sıkışmıştır. Akşam saatlerine dek bu
alanda yaşanan çatışmalarda ise 5 düşman
askeri öldürülmüştür. Eylem ve çatışmalarda
gözle görülen net 13 düşman askeri öldürülmüş,
10’dan fazla düşman askeri de yaralanmıştır.”

Skorsky darbelendi
Alana Skorsky helikopterlerle takviye gir-

işimine dönük de bir eylem düzenlendiğini
bildiren HPG-BİM, gerillaların vurduğu 1 Skorsky
helikopterin alandan uzaklaşmak zorunda
kaldığını kaydetti. Alanın savaş uçakları, Kobra
helikopterler, obüs ve havan toplarıyla yoğun
bombardımana tutulduğu da kaydedildi.

KCK davalarının polis ve itirafçılar-
dan oluşturulan “gizli tanıklar” aracılığı
ile para karşılığında nasıl manipüle
edildiği duruşma tutanağına “yanlışlık-
la” yansıdı. 

‘Tatvan KCK davası’ iddianamesinin
omurgasını oluşturan “Derman” adlı
gizli tanığa devlet bütçesinden para
verildiği ortaya çıktı. 

Adalet Bakanlığı tarafından 5 Tem-
muz 2008 tarihinde uygulamaya soku-
lan “gizli tanıklık” uygulaması, KCK
davalarına sıklıkla karşımıza çıkıyor.
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 yıla
yakın bir süredir 18’i tutuklu, 35 sanıkla
devam eden ‘Tatvan KCK davası’ndaki
gizli tanığa ilişkin skandal bir gelişme
yaşandı. “Derman” adlı gizli tanığa,
mahkemede 14 Eylül 2012 tarihi
itibariyle verdiği ifade, harcadığı “emek”
ve “mesai” göz önünde bulundurularak
500 TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı.
Çakıl, kum ve demirin silah ve mühim-
mat, okey oynamanın da örgüt toplan-
tısı olarak değerlendirildiği ‘Tatvan KCK
davası’ iddianamesinin omurgasını

oluşturan gizli tanığa verilen paranın
kaynağı da duruşma tutanağında yer
alıyor. 

Hesap numarası tutanakta
25 Eylül günü 4’üncüsü görülen ve 4

kişinin tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldığı KCK duruşmasından
10 gün önce gizli tanık, Van 3. Ağır
Ceza Mahkemesi’ne ifade verdi.
Tutanakta Hakkari’de görev yapan, sicil
numarası ve banka hesap numarası da
açık bir şekilde verilen bir polis
aracılığıyla gizli tanık Derman’a para
verilmesi kararlaştırıldığı belirtiliyor.
Gizli tanığın 14 Eylül tarihinde verdiği
ifadenin sonunda yanlışlıkla yazıldığı
ya da unutulduğu tahmin edilen ödeme
emri ise şu şekilde yer alıyor: 

“Tanığın sarf ettiği emek ve mesai
gözetilerek 500,00 TL ücret takdirine,
bu konuda sarf kararı tanzimi ile yapıla-
cak ödemenin “DERMAN” adlı gizli
tanığa ödenmek üzere Hakkari Emniyet
Müdürlüğünde görevli 135633 Sicil

No’lu polis memurunun Garanti
Bankası 04894554333047956 kart
No’lu veya 23852873 müşteri No’lu
hesabına ödenmesine…”

Tatvan’daki gizli tanığa, Hakkari’de-
ki bir banka hesabı üzerinden ödeme
yapılması dikkat çekerken, emniyet ve
yargılama heyetinin ifadelerine başvur-
duğu gizli tanıklara genel bütçeden
para aktarıldığı belgelenmiş oldu.
Cevap bekleyen soru: “‘KCK davaları’nı
manipüle etmek için daha kaç kişi para
karşılığında gizli tanıklık yaptı?”

"Sanatın rengi ve sesiyle özgürlüğe
doğru yürüyoruz" şiarıyla düzenlenen
1. Amed Müzik Festivali'nde Kürt, Türk,
Laz ve Hemşin halklarının ezgileri
buluştu. 

1. Amed Müzik Festivali üçüncü
gününü geride bıraktı. Önceki akşam
Batıkent Meydanı'nda düzenlenen kon-
sere binlerce kişi katıldı. Devrimci
mücadelede yaşamını yitirenler için
yapılan saygı duruşunun ardından bin-
ler "Şehit Namirin" sloganı attı. Festi-
valin başlamasından kısa bir süre
sonra alanın arka kısmında yakılan
ateşler, görsel şölene renk kattı.
Sunucular yöresel kıyafetlerle sahneye
çıkarken, konserde ilk önce Nîsêbin'-
den kemençeleriyle katılan Koma
Newaf sahne aldı. Kemençe eşliğinde
uzun süre halaylar çeken binlerce
kişiye grup üyeleri de sahnede eşlik
ederek, hem oynayıp hem çaldı.

Tutsaklarla dayanışma
Festivalde konuşan BDP Diyarbakır

İl Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt, her
baskının ardından Kürtlerin daha fazla
örgütlendiğini belirterek, "Kürt soru-
nunu çözmek istiyorsanız muhatap bel-
lidir, muhatap İmralı'dadır. Kürt halkı
tecritle, askeri ve siyasi operasyonlarla
bitmez, bizim mücadelemiz özgürlük
mücadelesidir" dedi.

Konuşmanın ardından sahneden
Türkiye cezaevlerinde süresiz
dönüşümsüz açlık grevine giren PKK
ve PAJK'lı tutsaklara dayanışma
mesajları yollanması, alanda bulunan

binlerce kişi tarafından uzun süre alkış
aldı. Ardından sırasıyla Renas Amed
ve Koma Grava Rojê sahne aldı. 
Karadeniz'in asi çocukları Amed'te

Niyazi Koyuncu sahne almadan
önce Kazım Koyuncu anıldı. Ardından
kemençe, tulum ve bas gitar ile sahn-
eye çıkan Niyazi Koyuncu ve ekibi,
müzik ziyafeti sundu. Sahnede
hareketli performansıyla binlerce kişiyi
coşturan Karadeniz'in asi çocukları
Lazca, Hemşince ve Türkçe şarkılar
seslendirirken, dinleyiciler de birçok
şarkıya eşlik etti. Ardından sahneye
zafer işaretiyle çıkan Seyda Perinçek'e
ise ilgi yoğun oldu. Sazını eline alarak
Kürtçe ezgilerini seslendiren Perinçek,
kimi zaman şarkılarıyla alanda bulu-
nanlara duygulu anlar yaşattı. Binlerce
kişinin Perinçek'in şarkılarına eşlik
ettiği konser, gece geç saatlere kadar
sürdü.             yeniozgurpolitika.org

Başbakan Barzani: Oslo Sürecine 
Her Desteği Vermeye Hazırız...

Eurominority'den yeni harita

Parayla paravan Derman

Halkların müziği Amed'de
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GÖRDÜM  SƏNİ  KOROĞLU

Gördüm səni Koroğlu, fikir məni bürüdü,
Dayanmışam önündə, xoşa gəlməz bir yerdə.
Məni xəyal götürdü, Çənlibelə sürüdü,
Xəyalımda dolandı sözlər çox pərdə-pərdə.

Həmin o Keçəl Həmzə aldatmışsa da səni,
Dəyirmanda dediyi sözünə əməl etdi.
Qıratını qaytardı, özü verdi yüyəni,
Yola saldı arxeyin, sonra qayıdıb getdi.

İndi Telli həmzələr apardığın qaytarmaz,
O kişilik, sədaqət unudulub büsbütün.
Bügünki həmzələrin kişiliyi azdır, az,
Sanki keçmiş kişilər tamam edilib sürgün.

Qıratınsa oxşamır, Çənlibelli Qırata,
Sən durduğun bu yer də oxşamır Çənlibelə.
İnanmıram Qırata mindiyin bu at çata,
Bu abidə yaraşmır bu Vətənə, bu elə.

Atın dal ayaqları qatdanıbdır geriyə,
Şaha qalxmayıb bu at, nə də ki, heç kişnəmir.
Koroğlu atdan böyük, atı necə yeriyə,
At balaca bir dayça, eşidilmir səs-səmir.

Baxdım bu abidəyə, dayanmadı göz yaşım,
Koroğlunu bu günə salanlara nə deyim?!
Bu atla necə alaq Qarabağı qardaşım?
Yaxşı-yaxşı fikirləş ay igidim, ay bəyim.

23.02.2012
Koroğlunun abidəsi önündə

YA  RƏBBİM
Ya Rəbbim, sən mənə bir kömək eylə,
Həsrətin çəkdiyim dağlara çıxım.
Hərdən qulağıma pıçılda, söylə,
Murovdan Qoçdaşa yenidən baxım.

Yay gələndə gedim mən İstisuya,
İstisuya girim saçımı yuya.
Ceyran bulağından ürəyim doya,
Gur olan Tərtərin çayında axım.

Dolanım dərədə, çıxım mən düzə,
O gözəl dağları mən süzə-süzə.
Baxım Dəlidağa yenidən təzə,
Yaxşı görmək üçün eynəyi taxım.

Qovam ordan getsin vəhşi erməni,
Onun kimi alçaq yağı düşməni.
Vəhşiyə layiqdir qınama məni,
Onun vəhşiliyin başına qaxım.

Qaxmasam başına yaramazlığı,
O davam edəcək hər alçaqlığı.
Uçurum başına Ələkbər dağı,
Güllələri o boş başına çaxım.

Çaxmayıram deyə qudurur gündə,
Atəşkəsi pozur gündəlik öndə.
Qudurğanlıq edir bizim Vətəndə,
Başını kəsim, qanı üzünə yaxım.

Ona layiq olan şüarım belə,
Nərimanam dözürəm hələlik hələ.
Qurum erməninin yolunda tələ,
Gələndə gözünə nizələr taxım.

12.02.2012

ÇOX  ŞÜKÜR  XUDAYA

Çox şükür Xudaya, eşitdi məni,
Dünənki istilik azaldı bu gün.
Sevinirəm eşitdi mən deyəni,
Dünən təntiyirdim istidən bütün.

Sənə inanmayan kafir adlanır,
İndi harınlaşan mənliyin danır.
Harınları görsəm qəlbim odlanır,
Harınlar olmalı Vətəndən sürgün.

Biri kef eyləyir, onu yalavac,
İşsiz küçələrdə dolanır çox ac.
Onları məhv edir indi ehtiyac,
Ay yazıq, beləcə azalır ömrün.

Nə edəsən belə ağır gərdişə,
İş yoxdur gündəlik gedəsən işə.
Artıq öyrənmişik işsiz vərdişə,
İşsiz tənbəlləşir insan büsbütün.

Nə edim dünyamız dəyişdi yaman,
Bir də düzəlməyə az qalıb güman.
Baxıb fikirləşir Milli Nəriman,
Xalqının dərdini çox çəkir hər gün.

04.08.2011

EYLƏYİR
Nə deyəsən fələyin gərdişinə,
Qananı qanmaza möhtac eyləyir.
Tamaşa edirəm bu vərdişinə,
Niyə zəhmətkeşi o ac eyləyir?

Hər nadan qudurur, havadarı var,
Havadarı getsə başına yağar qar.
Onda yurd-yuvası tamam olar dar,
Gündə tək özünə o bac eyləyir.

Atı olmayanlar mersedes minir,
Dindirəndə fəqət, ədayla dinir.
Qapısını açırlar maşından enir,
Özü öz başına o tac eyləyir.

Keçsə iş başına dünənki nadan,
Özünü şişirdir olmur utanan.
Vermir yaxınına bircə tikə nan,
Tək bircə özünə əlac eyləyir.

Nəriman, qəm etmə, boşdu bu dünya,
Ağıllı olana xoşdu bu dünya.
Deyəsən son illər çaşdı bu dünya,
Təkcə nadanlara əlac eyləyir.

25.08.2011

XALQ  DƏRDİ
Bilin Vətən dərdi, bilin xalq dərdi,
Çəkən yoxdur bu dünyada, əzizim.
Sıxıb məhv etdilər hər olan mərdi,
Satıldı yadlara Xəzər dənizim.

Nə dil dərdi çəkən, nə qeyrət dərdi,
Yadın dili küçələrə yazılır.
Mərdi qovub saxladılar namərdi,
Doğma ana dilim gündə pozulur.

Əcnəbi dilində yazılır adlar,
İngilis dilidir san doğma dilim.
Burda at oynadır nə qədər yadlar,
Pozğun adətlərə yüklənir elim.

Hərə öz kefində, öz nəfindədi,
Başları qarışıb biznes qurmağa.
Vətənim yadların hədəfindədi,
Dünənki dilənçi olubdur ağa.

Rus dilində danışdırır uşağı,
Çoxu bəyənməyir ana dilini.
Tərifləyir o şovinist alçağı,
O bəyənir başqaların elini.

Firmanın, köşklərin olan adını,
Yazır yad dilində yoxdur dillənən.
O təbliğ eyləyir yad əjdadını,
Pozulur hər yerdə bütün ənənən.

Beləcə dağılır gündəlik Vətən,
Qızlar küçələrdə gəzir tumansız.
Heç də dillənməyir hər yoldan ötən,
Əxlaqı-ərkanı pozur hər arsız.

Nə onun atası, bir də anası,
Fikir də verməyir belə qızına.
Kənardan boylanır qoca babası,
Öyüd vermir olan abırsızına.

Yaxşı adətlərim məhv olub gedir,
Qəbul eyləyirlər pis adətləri.
Ay ata, ay ana axı bu nədir?
Fikir də verməyir biqeyrət əri.

Təəssüf yüzcə dəfə, təəssüf min dəfə,
Belə getsə məhv olacaq millətim.
Gəlin nöqtə qoyaq olan hər səhvə,
Nərimanam, götürmür kişi qeyrətim.

14.08.2011

МЯЗАРЫН БАШЫНДА

Баш дашым дил ачар телли саз кими,
Щачан гябрим цстя эялся Кцрдоьлу.

Ашыг Шямшир

Мязарын башында фикря далмышам,
Дуруб карван кими дцзцлц даьлар.
Чаьырыр елляри зийарятиня,
Сюзцнля синяси йазылы даьлар.

Гол гойдун ахырда фяляк ямриня,
Йерин мещри нядир, эюйцн ямри ня?!
Юмрцнц ъаладын даьлар юмрцня,
Саймаз бир санийя йцз или даьлар.

Билирям, эялишим яйандыр сана,
Бир гятря эюз йашым цммандыр сана.
Бурда тяк дейилсян, щяйандыр сана,
Нясими гайалар, Фцзули даьлар.

Дярд мяни йонъудуб хяъалят ейляр,
Хяйалым тцрбяни зийарят ейляр.
Юлсян дя эял дейяр, мязяммят ейляр,
Голлары бойнумдан цзцлц даьлар.

Кялбяъяр йолуну баьлайыб йаьы,
От битян ъыьырлар синямин даьы.
Иэид щарайлайыр дилиндя аьы,
Севдийим гойунлу, гузулу даьлар.

Эюйняр щясрятинля синямдя цряк,
Сазын да эейиниб гара бир кюйняк.
Сахламыш бир дядя йадиэары тяк,
Гойдуьун эювщяри, гызылы даьлар.

Йахшы ки, эюрмядин бу гырьынлары,
Дялидаь эейиниб дюйцш палтары.
Горуйур йатдыьын ана дийары,
Чарпышыр нювраьы позулу даьлар.

1990

САВАЛАН
Халиг сяни ня вцгарлы йаратмыш,
Яйилмяздир мяьрур башын, Савалан!
Сямянд иля Щейдярбаба симсарын,
Гой вар олсун йар-йолдашын, Савалан!

Уъа танры чаьрышына щай вериб,
Бцллур кими чешмя вериб, чай вериб.
Хагани дя эювщяриндян пай вериб,
Ня эюзялдир бу даш-гашын, Савалан!

Иэидликдя алнын ачыг, цзцн аь,
Гоч Нябидян верярмисян бир сораг?
Йаьылара ясир дцшцб Гарабаь,
Щарай чякир ган гардашын, Савалан!

Овчуларын даьдан-даьа из тутур,
Сяййащларын эядикляря цз тутур.
Ашыгларын ъялалына саз тутур,
Билинмяйир вахтын, йашын, Савалан!

Хятаи дя эярдяниня гол ачды,
Чийнин цстдян эялян эцня йол ачды.
Дастан олуб дилдян-диля долашды,
Щяр дюйцшцн, щяр савашын, Савалан!

Чох чякмисян елин-эцнцн одуну,
Аьлатмысан йаьысыны-йадыны.
Сюйлядикъя Сяттарханын адыны,
Диля эялди мин бир дашын, Савалан!

Эцнейлярдя чешмялярин балланыр,
Эюзяллярин ал эейиниб салланыр.
Йай эцнцндя гарын тязя халланыр,
Гузейиндян эетмир гышын, Савалан!

Зявварынам, мяня аби-щяйат вер,
Савашдайам, бир гылынъ вер, Гырат вер.
Кцрдоьлуйа бир ъцт эцмцш ганад вер,
О да сянин гызылгушун, Савалан!

1998
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ÇEMÊ MÊDÊOYÊ

Guşe-guşî, xuşe-xuşî, zev bê qirar,
Dimilmilî, dixulxulî pir bextewar.
Geh kef didî, geh jî dikî qal, hêwurze,
Car-carana diaxivî lewzê teze.

Çîya, banî, zer û zinar hogirên te,
Darên merxê, sosin, rihan tew rewşa te.
Li dora te naz-bedewa danîne war,

Dengê defê hingavtîye banî, beyar.

Rewş birê te, Mûrada min zare-zare,
Xwîna gelêm nolî çema tev tê xare.
Neyar wê jî yasax kirye zar û ziman,
Naxulxule,namilmile, dewran, dewran.
Delîl Asê, Hesenîkê, bengî, hejar,

Çend qurnene hêsrên şevat tînine xar.
Xûşk û birêm naxemilin, nareqisin,
Bê sûç-gune hepsên sar da diçilmisin.
Dicle, Firat xeyîdîne, nalîlînin,
Zûlma giran, ew jî îdî natemlînin.
Hîvî dikim, carekê jî bihurmije,
Bibe gulle, neyarê me tu bukuje.

NEYARÊ HAR!

Bese, bese, îdî axam pêpez meke,
Gul-sosinêm meheçqîne, îsaf bike.
Koşk-bircêd min cî raneke, mehedmîne,
Çem û kanyêm bê xov meke, memiçqîne.

Ewa axa tew şerefa dayka mine,
Her yek gulek şehîdekî gelê mine.
Ew koşk û birc, kevn dîroka gelê minin,
Ew çem-kanî, herd bistanê dayka minin.

Ji dest-pîyêd serokêd min qeyda veke,
Kan û xezne milkê minin, talan meke.

Lawê Kurda tew mêrxas in, pê nikarî,
Tu xayînî, xapxapokî, bê îtbarî.

Namûs, xîret boy te tune, îdî here,
Tew axa min tiverike, lê megere.
Tu xwînrêjî, qetilkarê gelê minî,
Bê kok-eslî, deyndarê heqê minî.

Xewa giran îdî zû da ez rabûme,
Min heqê xwe naskirîye, serwext bûme.
Zef dijware, îdî tu min bixapînî,
Bikî kole, ber derê xwe bigerînî.
Îdî here, ez te vira qet nebînim,

Cara îcar ezê ruhê te bistînim.
Bê şerefo, ji ku hatî, hetanî ku,
Dinya zane, pêş dîrokê rûreşî tu.
Biteyîse, zû dûrkeve, here ji vira,
Pêşiya gotîye: “Gurê gerik, nabe bira”.

BBaarrîîyyêê  BBaallaa
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HUMAY BƏY GƏRAY 
BƏY OĞLUNUN QƏTLİ

Şuşa qalasının sakini Gəray bəyin
oğlu Humay bəy ermənilərlə vuruşan
dəstənin başçısı idi. Humay bəy mahir
döyüşçü olduğundan camaata müharibə
aparmağın üsullarını təlim edirdi. Bir gün
beləcə təlim keçərkən oraya bir kazak
gəlib çıxdı. O, əlini yuxarı qaldıraraq
Humay bəyə təzim edib irəli gəldi. Kazak
Humay bəylə əl tutduqdan sonra rusca
ona dedi ki, bu tayfa (erməni) nə üçün bu
nahaq davanı salıb xalqın rahatlığını
kəsir. Humay bəy ona dedi ki, ermənilər
özləri bu davanı başlayıblar, özləri də
cəzasını çəkəcəklər. Bu vaxt Humay bəy
geri döndü ki, təlim keçdiyi müsəlmanlara
nə isə desin, bu zaman həmin namərd,
məlun kazak Humay bəyi arxadan güllə
ilə vurub şəhid etdi. Kazak Humay bəyi
vuran kimi qaçıb ermənilərin içinə girdi.
Sonradan məlum oldu ki, həmin kazak
erməni imiş.

QACAR KƏNDİNİN ƏHVALATI
(1323-cü il zilhiccə ayı)

Erməni tayfası kəndlərdən bir neçə
dəstələr yaradaraq Qacar kəndinin
üstünə hərəkət etdilər. Qacar kəndinin bir
tərəfdən yerləşdiyi ərazi təhlükəli idi.

Çünki Qacar kəndi erməni kəndləri ilə
əhatə olunmuşdur. Bu rayonda müsəl-
manlar az idi. Ermənilər əvvəlcə kəndin
kənarında yerləşən üç evə hücum edərək
həmin evlərdən birinə və həyətlərdə
yığılmış ot tayalarına od vurub
yandırdılar. İki nəfər müsəlmanı şəhid
etdilər, birini isə yaraladılar. Əhvalatdan
xəbərdar olan kimi Qacar kəndinin əhalisi
yaxşı tədarük etdikləri silahlarla silahla-
naraq ermənilərin qarşısına çıxdılar və
onları hər tərəfdən gülləyə tutdular. Atış-
ma bir neçə saat davam etdi.

Ermənilərin Qacar kəndinə hücum
etmələri haqqında xəbər tutan kimi ətraf
müsəlman kəndlərindən çoxlu atlılar və
piyadalar Qacar əhalisinin köməyinə
gəldi. Köməyə gələn qüvvələrlə Qacar
kəndinin döyüşən igidləri erməniləri
mühasirəyə alaraq nərələr çəkib «A gədə,
dur gəldim» deyir və onları gülləyə tutur-
dular. Qacar əhalisi kəndin içindən,
köməyə gələn qüvvələr isə arxadan
erməniləri qırmağa başladılar. Müsəlman-
lar «Ya Əli!» nərəsi çəkə-çəkə onları təqib
edib qırırdılar. Beləliklə, onları Tağ və Tuğ
kəndinə kimi qovdular. Hər tərəf erməni
meyidləri ilə dolu idi. Çoxunun tüfəngi,
tapançası, patron və patrondaşları yan-
larında düşüb qalmışdı. Qacar kəndinin
ətrafında 135 nəfər yollarda və 265 nəfər
isə çöllərdə erməni öldürülmüşdü. Belə-
liklə də, ermənilərin Qacar kəndinə hücu-
mu onlardan 400 nəfərin ölümü ilə
nəticələndi. Müsəlman dəstələri Qacar
kəndinə hücum etmiş erməniləri məğlub
etdikdən sonra sərsər küləyi kimi Dirəxtin
kəndinin üstünə gəldilər. Burada olan
ermənilərin bir qismi qaçıb canını qur-
tardı, ələ düşənlər isə qətlə yetirildi.
Dirəxtin kəndindən sonra müsəlman
dəstələri Əfşar kəndinə hücum etdilər.
Burada olan ermənilərə lazımı zərbələr
endirdikdən sonra Təcavirt binalarını və
üç erməni dəyirmanını da dağıtdılar.

Bu əhvalatdan bir neçə gün keçdikdən
sonra bir erməni gizlincə gəlib, Qacar
müsəlmanlarına xəbər verdi ki, bizim
ermənilərdən bir neçəsi geyimini dəy-
işərək kazak çinovniki paltarında gəlib
sizin silahlarınızı yığmağa cəhd
edəcəkdir. Onların məqsədləri budur ki,

silahları yığdıqdan sonra tökülüb sizi
qırsınlar. Amma Allah xatirinə, mənim
adımı çəkməyin, çünki mənim buraya
gəldiyimi qımdatlar bilsələr, nəslimi yer

üzündən silərlər. Müsəlmanlar onu arx-
ayın etdilər. Bir neçə gündən sonra Qacar
kəndinə bir general və yanında da neçə
atlı kazak gəldi. General kəndin böyük-
lərini çağırıb əmr etdi ki, kənddə nə qədər
tüfənginiz var, hamısını gətirib təhvil
verin, əks təqdirdə kəndiniz top atəşilə
viran ediləcək. Müsəlmanlar dörd tüfəng
gətirib verdikdən sonra generala dedilər
ki, bütün silahları toplayanadək buyurun
içəridə əyləşin. General çinində olan və
kazaklar atdan düşüb içəri girdilər. Gen-
eral təşəxxüslə bir hündür yerdə əyləşdi,
kazaklar isə onun yanında ayaq üstə-
dayandılar. Müsəlmanlar isə bərkdən bir-
birini səsləyərək deyirdilər:

— Ey kənd əhli, tüfənglərinizi yığın tez
gətirin ki, general məəttəl olmasın.

Bir az keçdikdən sonra bir neçə nəfər
əllərində tüfəng içəriyə girərək generalı
və kazakları güllələyib öldürdülər. Onların

silah və atlarına da sahib oldular.
İRAN VƏ QARABAĞ 

ATLILARININ HÜCUMU
(1323-cü il zilhiccə ayı)

İran təbəələrindən ibarət top və
tüfənglə silahlanmış dəstə Ağdama gəldi.
Ağdamda olan qalalılardan 100 nəfəri
Şuşaya gələrək xəbər verdilər ki, iranlı
qardaşları onlara sursat gətirmiş və qış
günündə müsəlmanlara kömək etmək
üçün zəhmət çəkib Ağdama gəlmişlər.

Ağdamda iranlı qardaşları əyanlar və
camaat böyük ehtiramla rahat mənzil-
lərdə yerləşdirdilər. Bir neçə gün yaxşı
istirahətdən sonra iranlı qardaşlar
bildirdilər ki, biz buraya aş-plov yeməyə
gəlməmişik. Bizim məqsədimiz müsəl-
man qardaşlarımızı erməni quldurların-
dan müdafiə etməkdir. Bu minvalla 15
gün keçdikdən sonra İrandan gələn
atlılarla birlikdə Qarabağ igidləri
Aranzəmin və Pircamal kəndlərinin
üzərinə hücum etdilər. Onlar güllələri
qənaətlə işlədərək çox erməniləri xəncər
və qılıncla öldürürdülər. Bu minval ilə hər
iki kənddən 213 nəfər erməni öldürdülər.
Ermənilərin çoxu meşələrə və dağlara
qaçaraq ağacların arasında, qayalıqlarda
gizləndilər. Hücum başa çatdıqdan sonra
iranlılar öz ölkələrinə qayıtdılar.

HACI ABBASIN ƏHVALATI

Hacı Abbas belə deyir ki, dava sak-
itləşdikdən sonra ermənilərin əksəriyyəti
ayrı-ayrı vilayətlərə getməyə başladılar.
Bir gün mən yolla gedərkən Muğdusi oğlu
Minas adlı bir sövdəgər qarşıma çıxdı. O,
külfəti ilə birlikdə arabada Tiflisə gedirdi.
Məni görcək dedi ki, Hacı, Allah sizi
saxlasın, görürsən sizin müsəlmanlar
məni nə günə saldılar? Din haqqı, mənim
o qədər dövlətimdən çiynimə saldığım
bircə bu şal qalıb. Bu mənim həm pal-
tarım, həm də yorğan-döşəyimdir.

Minasın oğlu atasına dedi ki, zərər
yoxdur, bu günün sabahı var. Əlbəttə, biz
də əvəzini çıxarıq. Sonra mən Minasın
oğluna dedim: —Ey oğlan, yadında varmı
ki, davadan irəli mən sizin evin qabağın-
dan gedirdim. Gördüm ki, sən evin balko-
nunda durubsan. Bu zaman sizin balko-
nun altından bir qoca müsəlman keçirdi.
Sən onu görən kimi daş ilə vurdun. Kişi
səbəbini soruşanda sən o kişiyə acıqlanıb
dedin ki, mən qəsdən səni vurdum. O kişi
də sənə dedi ki, mənə etdiyin bu zülmə
görə Allah-təala sizin evinizi xarabaya
döndərib, sizi də zəlil etsin. İndi həmin
kişinin bəd duasıdır ki, sizi tutdu. Eviniz-
malınız tamam yanıb, özünüz də belə zəlil
günə qalmısınız. Allah-təala adildir, haqqı
nahaqqa verməz. Bir də ki, davanı və
mərdümazarlığı ermənilər saldı, müsəl-
manların sizə heç bir iddiası yoxdur.

SİSYAN KƏNDİNİN ƏHVALATI
Ermənilər böyük və qüvvətli dəstə

yaradaraq müsəlmanların yaşadıqları
Sisyan kəndinə hücum etdilər. Kənd sakin-
lərinin silahları və patronları az olduğuna
görə döyüş onlar üçün ağır keçdi. Erməni
quldurları kənd əhalisindən 20 nəfərini
öldürdü, xeyli insan isə yaralandı. Müsəl-
manlar az olsa da, bu şəhidlərin əvəzini
çıxdılar. Bir neçə saat atışmadan sonra
ermənilər geri qayıtdılar. Həmin günün
səhərisi Sisyan kəndinin əhalisindən bir
neçə nəfər Qalaya gələrək imkanları dax-

ilində tüfəng və patronlar alıb kəndə
gətirdilər. Bununla yanaşı, onlar Sisyan
kəndinin ətrafında yerləşən müsəlman
kəndlərinə, o cümlədən kürd tayfasına
müraciət edib kömək istədilər. Sisyana
ətraf kəndlərdən kömək gəldikdən sonra
ermənilər yaşayan Darabas kəndinə
hücum etdilər. Onlar kəndi hər tərəfdən
mühasirəyə alaraq kəndin içinə doldular.
Kənd əhalisindən olan kişiləri qətlə
yetirdilər. Müsəlmanlar kənddə olan övrət-
uşaqlarla işləri olmayıb onları döyüş mey-
danından kənara çıxarırdılar. Müsəlman
igidləri Darabas kəndində öz əməliyyat-
larını başa çatdırdıqdan sonra geri qayıt-
dılar. Səhərisi gün isə Lori kəndinin üstünə
yeridilər. Bu kənddə də ermənilərə qüvvətli
zərbələr endirərək böyük qənimətlə
Sisyana qayıtdılar.

VAĞADÜ DAVASI 
(1323-cü il zilhiccə ayı)

Yuxarıda zikr olunan əhvalatdan bir
neçə gün sonra erməni tayfası yenə də
toplaşaraq müsəlman kəndlərinə hücum
etmək üçün bir dəstə yaradır. Yaxşı
silahlanmış bu erməni dəstəsi Stepan
Stepanyans adlı bir qımdatın rəhbərliyi
altında atlanaraq Vağadü müsəlman
kəndinə hücum etdilər. Vağadü kəndi
Sisyan mahalında yerləşirdi. Orada

yaşayanların hamısı müsəlman idi.
Erməni dəstəsi kəndi mühasirəyə alırlar.
Qabaqcadan hazırlıq görərək silah və
patron tədarük etmiş və gizli yerlərdə
səngərlər düzəltmiş Vağadü kəndinin
əhalisi tez bir zamanda silahlanaraq
səngərlərə, damların, daşların dibində
müdafiə üçün hazırlanmış mövqelərə
girərək erməniləri hər tərəfdən atəşə tut-
mağa başladılar. Birinci atışmada müsəl-
man igidləri əlli nəfərdən çox erməni
vurub yıxdılar. İkinci atışmada isə ölən
ermənilərin sayı yetmişdən çox idi.
Üçüncü dəfə onlar «Ya Allah», «Ya Əli,
səndən mədəd» deyib daha şiddətli atəş
açmağa başladılar və yüz nəfərəcən
erməni öldürdülər. Ermənilərə rəhbərlik
edən Stepan Stepanyans adlı qımdat
karıxıb bilmirdi ki, nə etsin. Bu zaman
müsəlmanların atəşindən üç güllə ona
dəyib yerə sərdi. 

Ermənilər öz başçılarının yerə
yıxılaraq çabaladığını görən kimi qaç-
mağa başladılar. Müsəlmanların təqib
etdiyi ermənilərin bir hissəsi Stepanyans
vurulan yerə gəldilər. Gördülər ki, hələ
ölməyib. O, əlindəki tüfəngi götürüb daşa
çırpdı ki, müsəlmanlara qismət olmasın.
Tüfəngin qundağı sınsa da, özü salamat
qaldı. Sonra da əli titrəyə-titrəyə qoynun-
dan bir dəstə əskinas çıxarıb dişi ilə
parça-parça etdikdən sonra yıxılıb öldü.
İrəli gəlib gördülər ki, həmin əskinaslar
yüz manatlıq pullar imiş. Təxmin etdilər ki,
onun üstündə bir neçə min manat pul var
imiş. Belində də bir onaçılan qəribə
tapança var idi. Deyilənə görə, onun
qoltuğundan bir kağız da çıxıb. O kağızda
bu sözlər yazılıbmış: «Qafqaz
ermənilərinin qubernatoru Stepanyans».

Xülasə, ermənilər öz yaralılarını da
götürüb getdilər. Bu vuruşmada ermənilər
tərəfdən 400 nəfərin öldürüldüyü təxmin
edildi.              Ardı var

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman
davasında Kürd xalqının rolu
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Avestakurd – Serokê PKK'ê Abdulah Ocalan der barê pirsa
Kurdî ya li bakurê Kurdistanê de ragihandiye ku ew ê 'vê pirsê
çareser bike kesek din çareser nake.' Li gor brayê Serokê PKK'ê
Mihemed Ocalan ji rojnameya Hurriyet ya Tirkiyê re axivî.
Serokê PKK'ê Abdulah Ocalan gotiye "Ev pirs gelekî girane. Ger
dewlet jidil be, ev pirs têne çareserkirin. Ango, dewlet bixwaze
dikare vê pirsê çareser bike, ka bi kî re pevçûye divê bi wî re
aştiyê pêk bîne. Dibe ku hindek niyeta xwe pak bin lê pirsê
çareser nake, ezê çareser kim." Her weha li gor jêderê Serokê
PKK'ê gotiye "Ger li ortê sûcek hebe ne yekalî ye" Û diyarkiriye
ku "Berî her tiştî divê em rastbîn bin. Divê Qendîl rastbîn be."
Serokê PKK'ê Abdulah Ocalan der barê îknakirina PKK'ê û çek-
dayîna wê de gotiye "Ez dikarim PKK'ê îkna bikim. Ger dewlet
jidil be, ezê her tiştî bikim heta çekdayîna PKK'ê jî. Di serê min
de proje amadene. Divê pêvajo nayê xerabkirin. Ger tiştin bibin,
dê hebin di nava dewletê de û di nava PKK'ê de pêvajoyê vale
derxin. Divê ji vê yekê re destûr neyê danîn." Her weha
Mihemed Ocalan ji rojnameyê re diyar kiriye ku rewşa
tendirustiya birayê wî ji berê baştir xuya dikir û rî û por berdaye.

Avestakurd –
Hat zanîn, balefirên
rejîma Esed di
encama bom -
bebaranê de
zarokê bi navê Mis-
tefa Omer ku ji
gundê Şiltetê yê
Efrînê û temenê
xwe 13 salî ye kuşt.

Hate ragihandin, duhî (28/9/2012) dema karwanek tirimbêl ji
Efrînê, ji merasîma definkirina endamê asayîşa taxa Şêx
Meqsûd Reşîd Hebîb ku di encama şerê di navbera YPG'ê
hêzên rêjîma Esed û çekdarên Artêşa Azad de qewimî jiyana
xwe ji destdabû vedigeriyan, balefirên şer yên rejîma Esed li
nêzî bajarokê Heyam a bi ser bajarê Helebê ve karwanê tir-
imbilan da ber bombeyan, di encam de Mistefa Omer ê 13
salî jiyana xwe ji dest da û bi dehan kes birîndar bûn.

Li Kobanî xwepêşandêran 
b i  k ê r a n  ş e r  k i r i n

Avestakurd – Hat

zanîn, duhî (28/9/ 20 -

12) li bajarê Kobanî

ya Rojavayê Kurdis-

tanê (Sûriyê) şerekî

bi kêran di navbera

hin ciwanên Kurd de

derket û çend ciwan

birîndar bûn.  Duhî (28/9/2012) gelek bajar û bajarokên

Rojavayê Kurdistanê bûne qadên xwepêşandanên li dijî rejî-

ma Beşar El Esed û daxwaz kirin rejîma Esed bê hilweşandin.

Lê, li bajarê Kobanî li dema xwepêşandanê de şerekî bi kêran

di navbera hinek ciwanan de derket.  

Li gor Welatî ragihandî, komeke ciwanên ji Partiya Azadî ya

girêdayî bi ser Mistefa Oso ve, bi hezaran kesên di xwepêşan-

danê de aciz kirine û bûne sedema ku tevlîhevî çêbibe. Û di

encam de şerê bi kêran di navbera wan de qewimî ye. Li gor

jêderê, hin kes birîndar bûne û di nava wan kesên birîndar

bûyî de keçek jî heye. Paşê xwepêşandaran bang li ENKS kir

ku erkê xwe bicî bîne û xwepêşandaran biparêze. Hêjayî got-

inê ye, xwepêşandaran daxwaza mafê netewî li ser bingeha

federaliyetê û Sûriyê a demokratîk kirin. Avestakurd 

AvestaKurd - Serokê Kurdis-
tanê Mesut Barzanî, ji bo ku beş-
darî kongreya AKPê bibe çû pay-
texta Tirkiyê Enqerê. Serok
Barzanî, ji aliyê balyozê Şamê ve
hat pêşwazîkirin. Serokê Kurdis-
tanê Mesut Barzanî gihaşte pay-
texta Tirkiyê Enqerê. 

Serok Barzanî, li balafirgeha li
Enqerê a Esenbogayê, ji aliyê
balyozê Şamê Omer Onhon ve
hate pêşwazîkirin. Barzanî, sibê
wê beşdarî 4.Kongreya Mezin a

Asayî a AKPê
bibe.  Ligel Serok
Bar zanî, Seroko-
marê Misrê Mi -
hem med Mursî,
Serok we zî rê berê
yê Al man ya Ger-
hard Schro der û li
derveyî Tirkiyê
nêzika 100 siya -
setmedar û dîplo-
mat wê beşdarî
kongreyê bibin.  

AVESTA KURD - Serokwezîrê
Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ji bo
rojnameya tirkî STAR axifî û got
ew amade ne bi her awahî pişt-
giriya Pêvajoya Oslo bikin

Di hevpeyvîneke xwe de ji bo
rojnameya Tirkî STAR ,
serokwezîrê Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî bal kişande ser gelek

xalên girîng. Barzanî ji hikûmeta
Tirkiyê û ji PKK daxwaza kir ku
dawî li şer bînin û serî li riyên çare-
seriya aştiyane bidin. Li ser
pirseke gelo rola Hewlêrê di
rûniştina Oslo de hebû? Barzanî
got:"Haya me ji hevîdtinê û

gotûbêjan hebû. Me her demê pişt-
giriya gotûbêjan kiriye, ji bo çare-
serkirina kêşeyan. Ji bo ragirtina
xwînrijandinê li Tirkiyê me hemû
piştîvanî kiriye. Her wiha em pişt-
giriya daxuyaniya serokwezîr
Erdogan dikin, ku berî çend rojan
gotibû ku ew amade ne ji bo çare-
serkirina pirsgirêkê hevdîtinan ligel

Abdullah Ocalan bikin..."Barzanî
got, divê di navbera gelê Kurd û
gelê Tirk de hezkirin û dostanî
hebe û got ku axaftina serokwezîr
Erdogan hêviyekê dide ragirtina
xwînrijandinê. Her wiha hji aliyê
Kurd jî xwest ku di vê serdemê de

çareseriya siyasî û aştiyane bidin
pêşiya xwe. Nêçîrvan Barzanî got,
ew bawer dikin ku ew hingav
dikarin zemînekê ji bo aştiyê
çêbikin û şerê di navbera gerîlayên
PKK û serbazên Artêşa Tirk de
raweste. Serokwezîrê Kurdistanê
di hevpeyvîna xwe de got, pêwîste
êrîşên polîsan li ser çalakvanên
sivîl rawestin ku ew li gora yasa
çalakiyên xwe li dar dixin.

Barzanî her wiha daxwaz kir ku
rewşa Abdullah Ocalan baş bibe.
Serokwezîr daxwaza kir ku BDP jî
kampanya xwe li dijî Partiya AKP û
Receb Teyib Erdogan rawestîne û
kêşeya bi hezaran kesên ku di
doza KCK de hatine girtin çareser
bibe. Barzanî ji bo hevdîtinên di
dema pêş de jî got, ew amade ne
di warê biratî û dostaniyê de bi her
awahî rola xwe bilîzin û bibin
alîkar. Got, ew kêşe kêşeyeke
siyasî ye, ne kêşeyeke eskerî û
emnî ye, ji ber vê yekê ew tenê bi
riya siyasî tê çareserkirin. Berde-
wam kir û got ku ew êrîşên
gerîlayên PKK, operasyonên
artêşa Tirk û bombekirina herêma
Kurdistanê ji aliyê balafirên Tirkiyê
ve, wê tu encamê nedin.

Hewlêr (Rûdaw) – Berdevkê
TZPKurdî Mehmet Şahîn got
zanîngehên Tirkiyê bi armanca
xapandinê hatine vekirin.
Şahîn destnîşan kir ku ev
beş ji bo pêdiviya bi
kurdî, nebûne bersiv.

Berdevkê Tevgera
Ziman û Perwerdê (TZP-
Kurdî) Mehmet Şahîn,
têkiliya di navbera TZP-
Kurdî û zanîngehên li
Tirkiyê ku beşên kurdî
vekirine de ji Rûdawê re
vegot. Şahîn da zanîn ku ev 3
salên dawî, eleqeya li hemberî
ziman zêdetir dibe û wiha berde-
wam kir: "Hişyariyek bipêş dikeve.
Vê dawiyê piştî ku di zanîngehê
de beşên kurdî vebûn, serlêdana
mamoste û şagirtan zêdetir bû. Lê
ne tenê ji bo zanîngehê, ji
tevahiya kurdan eleqe zêde bû.
Piraniya yên ku hatin kursên me
jî, neçûn zanîngehê. Gotin em
naxwazin ji bo polîtîkayên dewletê
ku çareseriyeke derewîn e, nabin
amûr. Lê hindik be jî, di nav gel de
hişyariyek çêbû."

Karmend dixwazin 
kurdî fêr bibin

Şahîn der barê eleqeya li hem-
berî kursên kurdî de jî agahî dan.
Şahîn destnîşan kir ku di nav
şagirtan de tirkên dixwazin bi kur-
dan re wek bira bijîn lewma
dixwazin zimanê kurdî fêr bibin jî,

hene û ev agahî dan:"Li Amedê
niha bi qasî 27 polên me hene. Ji
sazî û sendîkayan jî daxwaza ji bo
kursên kurdî heye.Bi piranî jî kar-
mendên li vê herêmê dixebitin û
dixwazin bi gel re têkiliyekê
deynin, eleqe nîşan didin. Tenê li
Amedê salê derdora 3 hezarî de
kes beşdarî van kursan dibin. Ji
sedî 5'ê wan tirk an jî biyanî ne."

Mamosteyên li van 
zanîngehan kêm in

Şahîn anî ziman ku ew beşên
kurdî yên li zanîngehan zêde
naşopînin û wekî tevgera ziman,
bi wan re têkiliyek danaynin.
Şahîn sedema vê yekê bi van
gotinan aşkera kir: "Ji ber ku di
beşên vebûne de, di aliyê kadro û
hişmendiya ziman de gelek şaş
tên meşandin. Kurdî şaş tê dayîn.
Em dibêjin kurd wek netewek
neyên qebûlkirin ev bê bingeh in.
Divê ji bo çareseriyê, bi kurdan re

bê axaftin. Bi kurdan re hiş-
mendiyek li gorî xwe
çêdikin. 27 şaxên Kurdî
Derê hene, lê mixabin ji
nedîtî ve tên. Mamosteyên
ku dersên kurdî li van
zanîngehan didin, kêm in.
Bi piranî li van saziyên me
perwerda ziman dîtine.
Gelek ji wan jî ji xwen-

dekarên xwe re dibêjin herin Kurdî
Derê hînî ziman bibin û werin."

Navê kurdî lê nakin
Şahîn bêbaweriya xwe ya li

hemberî pêşxistina zimanê kurdî
ya li van zanîngehan jî anî ziman.
Şahîn, diyar kir ku ji ber mantiqa
kurdî li wir tuneye, bi mantiqa tirkî
kurdî tê fikirîn û wiha got: "Li wir
wexta tu nikaribî xebateke objektîf
bikî, bi mêjiyeke kurdewar, azad û
têgihîştî bikî, ev xebat encameke
baş dernaxe holê. Li zanîngeha
Artuklu ya Mêrdînê beşek hatiye
vekirin. 

Destpêkê gotin beşa kurdî, lê
piştre gotin beşa zimanên zindî.
Ger ku nikaribin navê kurdî lê
bikin, dê bikaribin xebatek çawa
bikin? Li Çewlikê beşek hat
vekirin. Li Dêrsimê xwestin
beşeke vekin, lê ji ber ku kesî serî
lê nedaye, vala maye."

Serok Barzanî li Enqerê ye

Nêçîrvan Barzanî ji bo rojnameya Star axifî

Rejîma Esed Mistefa 
Omer ê 13 salî kuşt!

TZPKurdî: Zanîngehên Tirkiyê 
ji bo kurdî nabin bersiv

Ocalan: Ezê vê pirsê çareser bikim
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Gelê Kurdistanê hêjayî
r e w ş e k e  b a ş t i r  e

Avestakurd – Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdis-
tanê Nêçîrvan Barzanî diyarkir ku gelê Kurdistanê...

'di hemû waran de hêjayê rewşeke baştir, pêşkeftin û
xizmetkirina zêdetir e.' Serokwezîrê Kurdistanê di ser-
dana xwe ya li bajarê Duhokê de, li roja 27/9/2012'an ser-
dana bajarokê Berdereş kir û li vir axaftinek pêşkêş kir.

Li gor MHHK'ê, Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kur-
distanê Nêçîrvan Barzanî di axivitina xwe de li ser rewşa
Kurdistanê ya berê û niha sekinî û diyarkir ku gelê Kur-
distanê hêjayî rewşeke baştire. Her weha li ser mijara
pêkhatiyên gel û olên li vî bajarokî dijîn sekinî û got " -
Pêşkeftin û geşbûn di vê deverê de çêbûye, lê belê, bi
rastî, ne ewe ya ku hikûmet dixwaze, ji ber ku çavê
hikûmetê li pêşkeftin û pêşveçûnên zêdetir e û hikûmet
kar ji bo vê yekê dike. 

- Xelkê vê deverê xwedî xebat, westiyan, şehîd û
berxwedanê ye. Ji ber vê yekê ew hêjayî kar û xizmetên
zêdetir in. Em, xelkê vê deverê piştras dikin ku, di
xizmetkirina vê deverê û hevwelatiyên wê de, hikûmet
xemsariyê nake. 

- Gelê Kurdistanê, piştî vê hemû xebat, tekoşîn, şehîd
û enfalan, di hemû waran de hêjayê rewşeke baştir,
pêşkeftin û xizmetkirina zêdetir e. Ev dever devereke
kevine û li ser astê Îraqê, yek ji kevntirîn nahiyeyan ne, lê
hikûmetên Îraqê ev dever hetim îhmal kiriye. Nuha
wezîfeya hikûmeta herêma Kurdistanê ye ku, xizmetên
baştir pêşkeşî vê deverê bike. 

- Welatekî wêran ku, bisalan ji aliyê hikûmetên Îraqê ve
hatiye wêran kirin, bi şev û rojekê avadan nabe, lê
hikûmeta herêma Kurdistanê bernameyekî befireh bo
avadankirina linpêşiya xwe danaye û kar li ser dike. 

- Divê ava bin erd ku, samanekî niştimanî ye, ji bo nifşê
paşerojê biparêzîn û dive çavkaniyên avê yên din peyda
bikîn. Yek ji ewlewiyatên karên hikûmetê cîbicîkirina piro-
jeyên avê ye bi çend qonaxan." Serokwezîrê Hikûmeta
Kurdistanê di axivitina xwe de bal kişand ser pirsên di
navbera Bexda û Herêma Kurdistanê û weha pêdeçû "
Xelkê Kurdistanê daxwaza mafên xwe yêndestûrî dike, ji
ber hindê rastî arîşeyan dibe. Em hêvîdar în digel
hikûmeta Bexdayê li hev bikîn û hemû pirsgirêk bi rêya
aûitî û diyalogê bên çareser kirin."

O r i e n t  T V  n ê z î k  b i  k u r d î  
d e s t  b i  w e ş a n ê  d i k e

AVESTA KURD - Li gor ku televîzyona oposîzyona
Sûriyê "Orient TV" rêklamê dike, ku wê ji 1-10-2012 an de
dest bi weşana bi zimanê kurdî bike.

Li gor rêklama Orient TV, wê bernameyekê bi navê
Nûçenameya Kurdî di seet 22:00 de bi dema Sûriyê
biweşîne. 

Piştî ku şoreşê li Sûriyê di 15-3-2011 an de destpêkir,
Orient TV weşana xwe ya normal rawestand û taybet dest
bi weşana nûçeyên li ser şoreşê kir, di nav miletê Sûriyê de
bi televîzyona şoreşê tê nas kirin.  

Hewlêr (Rûdaw) – MHPê ji ber
ku AKPê serokê Herêma Kurdis-
tanê Mesûd Barzanî vexwendiye
kongreya xwe, biryar girt ku nûn-
erê xwe neşîne kongreyê. CHP û
BDP jî tevlî kongreyê nebûn.

MHPê bi daxuyaniyekê
nivîskî diyar kir ku biryar gir-
tine nûnerê xwe neşînin 4.
kongreya AKPê. Di dax-
uyaniya nivîskî ya MHPê de
wiha tê gotin: “Hatibû ragi-
handin ku wê ji partiya me
alîgirên serokê giştî yê par-
tiyê Dr. Ruhsar Demirel û
Prof. Dr. Mewlûd Karakaya
beşdar bibin. Beriya niha bi
rêya ragihandinê kesek wekî 'mê-
vanê rûmetê' hatibû teqdîmkirin.

Piştî teyîdkirina vê yekê, nûneriya
wî ya di lijneya giştî ya partiya me

de, hat betalkirin.”
CHPê jî bi daxuyaniyekê diyar

kir ku beşdarî kongreya AKPê
nabin. Cîgirê serokê giştî yê

CHPê Ednan Keskîn û
Gulseren Onanç diyar
kirin ku bi bihaneya
‘ambargo danîne ser
çapemeniyê’ tevlî kon-
greya AKPê nabin.
Keskîn bilêv kir ku ew
nabin parçeyek ji sûcê
AKPê. Duh parlamenterê
BDPê yê Rihayê Îbrahîm
Bînîcî jî ji Rûdawê re got,
“Em ne ji bo kongreya

AKPê hatine vexwendin û ne jî
beşdar dibin.” 

Wezîrê derve yê Êraqê Hoşyar
zêbarî daxwaz ji aliyên Sûriyê bi
hikûmet û opozisyon ku kon-
gireyeke navnetewî li welatekî bê
alî saz bikin û dest bi proseya
guhastina siyasî bikin.

Zêbarî di hevdîtinekê digel roj-
nameya Heyat a Londonî li New
Yorkê li civîna “Dostên Gelê Sûri-
oyê”de ragihandku wî pêşniyara
lidarxistina kongireya “Cinêv 2”
kiriye û tê de mîkanîzmên cîbicîki-
rina beyannameya ku di grûpa kar
ya ji bo Sûriyê li 30/6/2012`an, li
ser rêkeftibûn gotûbêj bikin.

Her weha Hoşyar Zêbarî

daxwaz ji nûnerê navnetewî
bo Sûriyê Exzer Îbrahîmî jî
kir ku bi lez plana xwe ya
karê xwe aşkira bike û got:
“Dem hatiye ku hin gavan
pavêje, guhdarkirina xelkê
ne bese û gelê Sûriyê her roj
tê kuştin.” Wezîrê derve yê
Êraqê teqez kir ku wan ji
Êranê xwestin ku asmanê
Êraqê ji bo şandina çekan bo
Sûriyê bisekinînin. Zêbarî da

zanîn ku ewê hin balefirên Êranê
di bin kontrolê re derbas bikin.

15`mîn kongereya
Hizba Demokrat  a  
K u r d i s t a n  a  
Êranê destpêki r  

Îro li Herêma Kurdistanê li
bajarokê Koyê, 15`mîn kongereya
Hizba demokrat a Kurdistana
Êranê dest pê kir.

15`mîn kongera Hizbê, bi
dirûşma kongireya Dr. Şerefkendî
û her weha hewl dan, bo yekrîzî
ber bi serkeftinê,  dest bi karê xwe
kir. Yek ji mijarên here serke ya
15`mîn kongireya Hizbê, nirxandi-
na rewş û peywendiya bi Hizba
demokrata Kurdistanê ye ku 6 sal
ber niha ji Hizabê cûda bûn e.

Êraq: Li Kotê goreke komî hatiye dîtin 
Aliyên peywendîdar li parêzge-

ha Wasit li başûrê bajarê Kotê
goreke komî dîtine. Jêderekê
ewlekariyê li parêzgeha Wasitê ji
navenda nûçeyan a tora ragihandi-
na Êraqî got ku: li gundekî li ser
rêya Kot- Mîsan goreke bikom ku
hejmarek rufatên sivîlan li xwe
digre hatiye dîtin. Her weha hate
zanîn ku rufatê yekî ji wan derxistine û diyar bûye ku keekî sivîl e û ji
aliyê rêjîma borî di rûdanên serhildana Şe`baniyê ya sala 1991`an de
hatiye gulebaran kirin. Wê jêderê teqez kir wan agahdariya nivîsgeha
wezareta mafê mirov li Wasitê kirine ku karên kolandinê rawestînin û
nehêlin welatî nêzîkî cihê gorê bibin heya ku ji aliyê peywendîdar bê
kontrol kirin. 

Hêjayî gotinê ye wezareta mafê mirov di 16 gulanê ya her sal de
wek rojek niştimanî bo gorên bikom bi bîrtîne û ew roj jî wek roja dîti-
na yekemîn gora bikom bû di sala 2003`an de li navçeya Mihawîl ya
parêzgeha Babilê.

E m r î k a  b o  Ê r a n ê :  Ş a n d i n a  ç e k a n
b o  S û r i y ê  b i d i n  s e k i n a n d i n

Wezîrê derveyê Emrîkayê, Hîlarî Cilinton, Êran hişyar kir taku şan-
dina çekan bo Sûriyê, bide sekinandin. Cilintonê bo welatên cîranê
Sûriyê daxuyakirin , bila rê nedin, Êran, ji Herêma Esmanî û zemînî
ya wan, çekan bişîne Sûriyê. Ajansa CNN ê ragihand; Cilintonê
dazanîn ku Emrîka yê, 15 milyon $ dolar bo yarmetiya mirovdostane,
ji bo gelê Sûriyê dabîn kiriye. Hêjayê gotinê ye heya niha Emrîkayê,
45 milyon $ dolar yarmetiya  dijberên Sûriyê daye.

MHP ji ber Barzanî tevlî 
kongreya AKPê nebû

Zêbarî: Bo veguhastina siyasî 
li Sûriyê “Cinêv2” pêwîste

Serokê Hikûmeta Herêma
Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di
hevpeyvînekê digel rojnameya
Star a tirkî de pêşwazî li dax-
uyaniyên serokwezîrê Tirkiyeyê
ku, gotibû hikûmeta Tirkiyeyê
dikare danûstandinan digel Ebdu-
la Ocelan û PKK bike, kir. 

Li ser pirsa gelo di danûstand-

inên Osloyê de Hewlêrê çi role
hebû? Serokê Hikûmeta Herêma
Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî
bersiv da û got: “Em haydarî
danûstandin û civînên Osloyê bûn
û ji bona çareserkirina pirs-
girêkan, me her tim piştgiriya
diyalogê kiriye. Li ser vî esasî em
pêşwaziyê li daxuyaniyên van
rojên dawiyê yên serokwezîr
Receb Teyb Erdogan ku,
amadeyîya xwe ji bona destpêkiri-
na danûstandinan digel Ebdula
Ocelan nîşan daye, dikin.” Di
bersivdana pirsa eger danûs-
tandin û civîn nû dest pê bikin,
rola Hewlêrê dê çi be? Nêçîrvan

Barzanî got: “Ji bona çareseriya
aştiyane em amade ne her rolek
pêwîst be bilîz in. Her tiştê bikeve
ser mile me diwarê biratî û cîran-
tiyê de em amadene bikin.” Her
weha Serokê Hikûmetê pêde çû û
got: “Bi baweriya me pirsa kurd li
Tirkiyeyê pirsek siyasiye, ne
pirseke emnî û leşkerî ye, ji ber
hindê ew pirs bi tenê bi rêya
siyasî çareser dibe.”

Nêçîrvan Barzanî cext kir ku,
gelê kurd li Tirkiyeyê weke gelê
tirk hez dike ew pirs bi aşitî bi
dawî be. Kurd û tirk li Tirkiyeyê
gelek têkelî hev du bûne, kar û
jiyana wan bi hev re ye.

N. Barzanî: Pirsa Kurd li Tirkiyê 
tenê bi siyasî çareser dibe
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• • • • • • • • • • • • • • • 

• • 

tae 

Ev çiye? Ev taCe. 

Hu nOOir? Hu tacdır. 
1h0 aıo'f :3Tü KOpOHtL 

\Vhnı is if! J ı is a ..:rown. 

Ev çiye? Ev Canie. 

6y mı,ınırf? hy ,ıat.int.Tp. 
tJTo :ıto? 'Iho >K<.']X.'fX'IIUK • 

\VIım is il'! U b fı hur!tc . 

t.;v ç!yc'l 
Ev ınare. • • Ev ç!ye'l 

• 
J:.'v bacaııe . Ev ç1'ye'l Ev oroıııobile. : CCıcik fioCM 

Bu nm.lir'/ Bu (Jddur. 
4 ro '111'0? ::>ro Ol\lHI• .. 
\Vhac is ir > Tt is fi re. 

Du ııiKJi(/ Du ikıııdır. : l.lu ııodir'lllu punıidordur. 
lJm m"">? :.no 1\.feQ.. : l im ::>rn·~ :h-n nm .. mJtop. 
\\1lat i!\ it? Tt is a smtke. : \\'hat is it? Tt i;.; :.ı tomato. 

• • • 

llu nadir'/ l.lu lUU)Uıdıı·. 
t(ro '!)TO? :m Maınııııa. 

\Vhal is il? IL b a car. 

• 
: JJv ~e# l!v COcıke. 
: Bu n;jdir'! Bu ı..:Ül'\;)li ir. 
• 11To ·:ını? .3ro UbJIL'ICHOK. 
! \Vhat is it? TL is a 
: chi kcn. 

Jlv ı;lycll Ev llnCane. 
Bu "')dir? Bu Jincaıı<.lır. 
Yro JJi·o? ~~ro •uın:ıxa . 
\Vhnt. is it? lt is a cup . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . ••.•••...........•.....•..•.•..•...••• : ............•...•..•..•..............• 

Çç 
• • • • • • • • 

çav 

Ev çtye·l Ev Çave. 
Bu ııu<lir'/ Bu göıdiir. 
liT() :11'\)? ~1'0 I'JIUS. 

Whal is it? h is un 
eye. 

Ev çlyt ? Ev Çaynikc. 
Bu ııodi ı·?Bu çuyıı ikdır. 
1h 'O :Yro'! ~~ro •ıılrıtıııı<. 
\Vhat iı:; it., l t is a teapol. 

çClck 
~ ~D • _...-·-- defter 
• • • 

Ev çi ye? Ev Çôlckc. : Ev ç.iye'l Ev den~ı-e. 

dar 

Ev çiyc? Ev dare. 
llıı nadi r? flıı inakdir. : IJu ıı&dir'/ l.lıı daılerdir. 
'IJ'U ~'lU'! 3 '10 K.OpUüö. : 4 TO !)TU? ::no TeTpanı •• 
Whnt is it'! h is cow. : \ Vhal is it? lt is a copybuok. 

Bu ""diı1 Flıı lljiııodır. 
'ho ~~~·1 ~ıo .ıcpc•o. 
What is jt? l ı L"i a tree. 

çakuc . . 

• • • • 
• • • • • • • 
: Ev rlyc? Ev d este. J1v çlye'ı' .11\' Çaklıçe. • ., 
• Ru nnctir? Ru nlcti r. Bu nudir? Bu ~·akicdir. • 

'i. ı'O l>'tO'~ :;)ı o t.lO.lCII()t(, : 
1

h O a'l 't/l ::ll\) JltW,UIIb. 

\\-'hat i~ it? Ic is haınıı ıer. : Wlım is irt lL is n hnnd . 
• • 

d il 

Ev çiye'? Ev d ile. 
Bu nadir? Bu iirukdir. 
Y ı•cı .;.ı ·l'o'? :!}1·0 ceı>Jtılf! . 

\Vhut i~ iL? ll is a 
1h.mr1. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

eıeg 

Ev çlye? E·: e tegc. 
Ru nnclir? Au jileuiir. 
'l'ıu a-ıu'! :!>Tu )t(t iJ il'T. 

II'Jıııl i> if! lı i> ll jUIIIP\'r. 

Ev ç1ye'l .Ev pf ye. 
Bu nadir? Bu a>·aqdır 
"::ro ı>TO·! 'i>ro OUKil. 

ll'lıuc i.l it' rı is " lıcct. 

• • • • • • • • • • • . ...___.,.. 
• • • • • • 
: Ev çiye? Ev fııe. 
• 
• Hu n;:,dir'? Hu fıld.ir. • 

Bu nudir'!Bu yumuıtadır. ! '(To a-ro? 3-n.) CJtoH. 

Yl'O 9'1'0'1 ::>ı·o ;rthı•ı. : Wtını is ir/ lt is nu 
" '1 ' ' ? ·ı ı • to•nı. vvlOI IS ll . [~:lll egg. • 0 

k@r 

• • . 
• • • • • • • 

Ff };-*;::> 
flrok 

Ev ~'iye? Ev flmkc . 
Bu n;>dir ?Bu h)yyamdir. 
l{ 1'0 :1 tu'f ,::) JQ t:()MOJti.h. 

olc- Whnı, i< lı:l lı, 1< n rlnııt. 

Ev ı;iyc? Ev kere. 
Bu nndir? Bu hıçaqdır. 
'ho >YıO'/ ::)ro HOJK. 

Wlınt ls lı'l lt is n 

• • • • • find Ev ç1yc? Ev zcrafeye. 

Bu nodir? Bu T.ümfadir. 
lfH> :;-n,:ı',) ~~l'o >totpıut>. 

Whnt is iri lt ls n 
gimffe. 

: JOv çiye·/ lJv fıııde. • 
kıı ifc. 

: Bu nı,,dir'r Bu ~~mıdır. 

: ı..ım .~ro? ~o cet.( ı :ı. 
: \\1hat is it? rı is a candlc. 

• • • • • • • • • • • 

• 
• • 

belg 
Ev ~iye? Ev belge. 
Bu ıı~dir'? J'lu yaqıaqdır. 
l fl'u :t ru',) ~;)ru JHH,wl', 

What i~ i t ·~ ı~ is :ı l ıeaf. 

: Ev çlye·; Ev kere. 
• • IJu n•d~'l Uu tıhıqdır. • • 'lro :>rr7 :?To ocl!n. • • Whaı is it'! lı is a donkcy. • 

Ev ç1ye'l Ev eıoke. 
Bu nudir? Bu hinduşqudır. 

'!W 9'10 '1 ::J rO IUIWOK. 
Whm: is ir? J[ is a rurk~!y. 

zeheş 

Ev çiye'! J::v zebeşc. 

Bu nl)(lir? Bu {J tırpmhr. 

l.fm i!HJ? :>-m up(ıyı .. 
\\o' lHU is it'! lt i!; a Wt\t~l' 

mcklll . 
• • • • • • • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gg 

• • • • • • • • • • • • • • • 

gizer 
Ev çiı•e.? Ev g izere. 
l.hı n~dir'/ Bu kökdlir. 
'11'0 ~Ttl'i :~1'(1 M~I)(Oiıı. 

\Vhul h il'! ll is a caruı. 

gore 
: Ev çiye? Ev g oreye. 
: Uu nedir'/ Dtı oı:ırııbdır. 
• t h 'i ) uı\)? 3l't) ııoct.: ıı . 
: Wh:ıt h it'? ı ı. i~ n ~b">cl•· 
• iıı.g. 

Ev çiye·l Jiv geziye . 
Bu n~dir'l Bu •Cıpürgodir. 
"'TO 3Tn~1 •?ro ntHHK. 

\Vhaı is it? ll i~ a hmoııı . 

guh 

Ev çiye'? Ev g11he. 
l hı nadir·? lhı qulnqdıı·. 
4 'ro :nı;ı'/ '.:)l'ı) yxrı ı:ı .. 
WJıut i.s il? ll is mı 
ear-. 
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F.v çiye'? P.v h inneye. 
Bıı n~c)dir? Bu nrmucfdur. 

lfTo OTO? 3 TO q>yıuıı . 

Wluıl h il'! ll i~ a pcar. 

Ev çiye? Ev hespe. 
Bu nvdir? Bu ıııdır. 

"!tv J 't ()'/ :~}ı O JIUWIW>. 

\\.'hat i~ ir'? IT i ı:. a a 
hmıı·~c. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Uv \iye'/ ~v h irçe. ! F.v çlye'l P.v dile. 

• 
Bu o~·)dir'! Bu ~ıyıdır. ! Bu nadir'! Bu ti ı~kdir. 

"J·.ro ~Ho·~ ~~ro 't~Jl6eJJIJ, • ~-ho :ıro? 3rn -xp..•uıc. 
\\!h:ıt. is it'? lt i ı:; a hear. ! \Vbal is il':' H is. a ht:arl. • • • • 

• • • • 
• • 

heştir : 
• 

Ev çiyt"? E.\' ht-~lir<;'. 
Bu ıındiı1 Bu d:ıv:ıd ir. 

• Ev çiye? Fv ı inge. 
• • • Yn:ı !HO? ~:>ro Hl~p6.ıı<ıu. • 

Whnı i~ i r? lı i10. n cnınel. ! 
• • 

tııı ııodi r? l hı q ıçd ı l' . 
1ho .:;rro'! 3To ııonı. 

Whııı is i ı'l ll i> <1 le~. 

o 

Ev clyc? Ev lqıikc. 
Bu nadir? Ru nlc.,kdir. 
lJru ':H'u'! ::)ıo ucp•muoı. 

Wb~l is it'/ lı i> glaves. 

Ev çi ye·> Ev mişke. 
ııu ııooi(l llıı s içnııdır . 
'ho .:rro? 3m ~ı ı,..ıı.uı •. 
Wh~l iı-ı it'! lt is u nıous~. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jj 
~ 

F.v çiye'! Rvjfıjiye. 
Bu nvdir? Bu kirpidir. 
Y.ıv ~'lo't ::>-w ~~:«ua. 

\Vhnı is i t'~ lt is a hertgehog. 

_,11jj;~ı·\ı\ 
_ .. lıııin .&\\ 

roj name 

Ev çiyc'! Ev rojmımCyt\. 
Bu ııudir? Bu qnzcıdir. 
tfı'n .»Tn? 3-ro ı"a'!CTU. 
\Vhat is i t'~ lt is a ıı e\\'spa-
1)~1'. 

• • • • • • 

• • roj ! Ev çiye·l Ev bire~-
Ev çiye'! Ev rQje. 
Ru n;)dir2 Ru giinaşctir .• 
"11'0 iJ'I(J'/ ::>ro co.uıue. ; 
\VImı i~ it? It is the 
S\ı ll . 

• . 
• • • • • • • • 

b'v çlye'l Cv ke\'jalc. : 
~u mx1ir'! thı x.-ır\'l>ll&dir. : 
l l'rO 1fO'ı' 'j)Q Kpa6. • 
\Vhaı is it? lı iS; :ı t: ııa.y- : 
fislı . : 

Bu nndi(/ Hu mişnrdır. 
'ho ;jnf! 3-ro ıııuı ı:ı. 

Wlttl is if! lı b a >ııw. 

Ev Çıyc? Ev kuı.ıdc. 

flu ııodiı"?Rıı hnyquşılur. 
1 ho aro't 3-w roua. 
Wlım is ir! lt is n owl. 

~v çlye'l .Ev ku si ye. 
tıu ııodir?Hıı bn~:ıdıı·. 

t.fTO :.11'0'! 3TO 4Cpr11ttXiL 

Wlı:ıl i~ il '.' ll is a hn'lOnı.l'. 

kevç.i 

Ev çiyc? Ev kcvç'iyc. 
Ru n ... di r? Bu qaşıqdır. 
Ynı aro? ::no .ooıııKn . 
wıuıı iı:. il'/ u is <1 

spoun. 

A • • • • • . 
• • 
• • • • • • . 

li 
• 

: Ev Çı')·e'! Ev d'İke~ • 
: Bu nödir? Bu xorıı~dıır. 

: 4rı:ı .3TO'! :~no ne'l)'l. 

: \Vhnl is ir? IL is a rock. 
• • • • • • 
• • • 
: Ev çiye'? Ev gusrl le. 
• 
• 1111 ıı>ıdi(~ ıııı il:rilkdiir. • • 'llro ::rro? 3-ro Konı,uo. 
• • Wlıut İ)) il'! lt i:i u ring. 
• • 

iso ı 

F.v çlye? P.v lsııre. 
Bn n<=ıdir'? Ku hiharcl ı r. 

'ho ,ym'1 31\1 ııcpcu. 

\Vhtı t is ir.> Jt is a p~ppcr. 

Ev çiy·e'! Ev k('Ştİyt· . 
Bu ı mc.li r'! Bu guınidir. 
Yw :ıJu'! ::J-ıo anıpo,\ö.!J.. 

Whnı is ir? ı ı 1< n ship. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • 

• • • • • • 

! Ev çiyc? Ev lcvc. 
• • Ru nndi r? Ru dndaqdır. 
• • 'ITo •n>'l ';}ı o ıyGoı . 

: Wluıı iı:. il '! l1 i~ a lip. 
• 

!k, 
• 
• 

Ev çi}•e? Ev limone. 
rıu ııocli r? rıu limoııdııı·. 
Y TCI ,no'! ~() JlHM(ıtl. 
W ha ı i ı; it'! Ic is a 
ka non. 

klıll . 

! l!v çiye•.) fiy xezale. Ev çlyc? Ev kUh yc. 
• • Bu n:ıdiı'l Bu ccyraııdıı·. Ru ıındir? flu çnyirtlmdiı·. 
• • LJ. ıo ?ro'/ :!Jtv JJ~t:llpaH. Y:w ow'! ~;)ro rap11Htıa. 

: \Vhat i~ ır:~ lı 15 rı <lteı·. \Vhm is ir! ll i~ 11 gro&.~hoper. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lJV Çiye'/ ~V ffiUzC. 
Bu nadir'} 8u banmıdır. 

' lro aro'l ::l'ro Onıınıı. 

m as) 
Bv ı;lye'! ~" mıısiye. 

• • • • • • • • • • 
·: ,_..y .-. ~~o 
• • • • • 

nan 
: Ev c.:iy<.".) E'• nan<.~. 

N 

: Ru nndir? liLt çöı·t-ıkdi ı·. 

Bu m:>dir'~ Bu balıqdır. : lfro :jru'! .3n.ı XJI':~G. 
Yrcı JIT()'/ ::ıro pı.ı6n. : Whnı 1; i l'! lt is lıl'end. 

\'v'hat is ir'! lt i~ a hanana. Whııt is it? lt i~ fish. • • • • 

gameş 

J:iv çiye'? ı:ıv ~a'ffie$c. 

Bu nadir? Bu camı~dır. 
41'0 ')Tır? ;:)Tcı i5yii no.rı. 

Whm il\ it? lt i~ n lmf
falo. 

J:!v ~iye'/ J:iv mcyiDGııe. 

Bu n;.)dir':' Bu ın~ymundur. 

<!TO aro'l ')ro oi.ie:J ı,>ıuı. 

Wh:ıt iR it? lt is a nlOII · 

k ey. 

• • • • • • • • • • • 
lıürbivin 

! JJv çiyc'/ Ev hürbivine. 
: Bu nadir? Hu zorn;ıbindir. 
: 1 ln> ~YI't> '.> 3ru nyııu. 
! \\'hal ı~ il! ll ls u nHıqni l'ylıw.ı· 
• t:l<ıf. 
• • 

~=tren 
i;rif ; 

'F.v çiye'? ev tre ne. 
Bu rıi:KHr·l Bu qat1uı.br. 
4rn .Jm'? '7m noe:Vl,. 
Wluıl i~ it'l lt is ıı lnüu. 

Ev ç1ye·~ E1· reılge. 
Uu n~dil''/ Bu boyııdir. 
4rn 'YI'n'l ::nn <pncKn. 
What is it? l ı is a 
<.:l)lour. 

• • • • • • • • 
• 

: F,v çi)'e'l Ev Odeye 
: Uu nedir'! Uu cıUı<ıd ır. 
: lfro uro? :trn Kmnıarn. 

: What is it'! lt i.s a room. 

• • • • 

• • • • • • • • 
: Ev r1ye·ı Ev sOie. 

so ı 

• • Bıı nQdir'! Bu tıy~ıqqubıdır. 

: Yro ,no'? ~o ot'iyrıı ~. 
: \Vhaı is it? lı is a shoc. 
• • 

OtObCıs 

J:iv \'iye'/ ı.;,. OıObüsc. 

Bu ni::ıdir~l Bu a\'lObu~dur. 

LITO ·ıı·rı~'! ::ll'O flHl\)Ü)'C. 

Wh:ıt i" i ı.? lt i ı; n bus. 

F.:v çiye'/ Ev ıOpe. 
Bu nmlir?Bu topdur. 
"'TO i}'J'()'? •?'rc"l "<H'''· 
Whal is il'/ ll i" a 
hool. 
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penir 
Ev >iye? Uv pcnlrc. 
Bu n<><lir'l Bu pçııdinlir. 

4 ro aro·? ::rrı:ı cı.tp. 

Wlınt i< Ir? rı is ıı chec.<e. 

pe~ene . .ı: 

Ev çiye? Ev p~meke. 
Bu n.:ıd i f.> Bu y~ras;ad ır. 
tho ~o'! 'fl'o .ıcryı.ıruı: ).tı..ıwı.. 

\\·1la ı i::. il? 11 i~ a bai. 

cv çiye'! Ev:pivaze . 
Uu u"'liı'l Uu >Oğıwdu·. 
tfm om? ::no .nyıc 

\Vhat ili it? rı is u onion. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Qq 

Ev .;Iye? Ev b EiE-? . 
ijıı no<lirl l:l ıı qıırb:ıa:ıclır. 
'-! TO ":.110'! :;ıro .Ul)'WK3. 

What i.:; it',t lt i~ a fı\'ıA. 

• 

~ ~eqes 
• • • • 

penfis 

• 
ı:v çiye'l E'.· p~nüse. • 
Rıı mıdir? Au ı ıHhtını lir. : 
1ho arc.l? :::ho K:•ı>HH!.lliW. : 
\V b;u is if! Lt is a ıx~ncil. : 

• • 

Ev çiye'! 
ı:ıu nodir1 
1ITO :>1'0'! 

Ev ma.;.4:!sı=. 

~u q:ıyçıdır. 

':h 'O IIO:t<.lllll.l,bl. 
What is it't lt is a $dssors. 

.l:.v .;iye'! Ev q.:ı:tu . 
Bu n~dir'~ Bu qazdır. 
' IT(.l ~ni! 3-ı'l} !) 'Ct. , 

What is lt'l 1f Js a goosc. 

• • • 
• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • 

Ev çiye? E"v portın l e. ! 
Bu nodirl Bu portağaldır. : 
t )TO :>TO'/ ':h'O llliCJit.('IHI. • 

What is ir'! le is a 
urııngı::. 

• • • • 
• • 

Cv çtyc·ı ! v şeı·c 
Bu n~dir1 Ru 5irdir. 
11'1'1) :.I'I'H? O:.)·nı , ICH, 

Wtıoı ls it'l lı ls " lion. 

F.v çiye? r.v lin:. 
llu m)~11ı't Ou <ıxdu.ı•. 
lh u ·.nu'! ':lnı npGı ıa. 

hv çi ye'/ 
Ru n~dir? 
1lHı ·ırro? 
W'hat is it'ı' 

kewrlşk 

Ev k~wı1şke. 
Au ı l nv:;ıandır. 

3-ı·o ·.mii ıuı. 
lt ls a rabblı. 

rovl 
Ev çiyt··? Ev rovi}1C, 

What ili i ı.? lt is o orrow. 

Hu uOOlr'! Bu tillkiidiir. 
Llro no·! ·:no mıca . 
Wllo.ı i ~ it'! lt i ıı 1\ l'<ı:\ . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sev 

Ev çi ye? Ev ~eve. 
llu nfldir',t Ru ııhruulır. 
11 w '.tl'l)? 3-ı•o )leinm:o. 
Wlıal h i ı '! lı is a 
apple. 

ı:::v çiyc'? Ev S<>y<L 
Bu ııadi ı·? Du itdir. 
'-1 lll :J'm'? :lT u ı.:uCıı.ı ı..ıt. 

\Vhat il' iL? ll i..: ::ı dog. 

s terk 

Ev çiyc? Fv Stôrk<. 
Hu n ;:ıd ir? Hıı uhlu1dur. 
'ITO wo'! 3To 16C'3,lllıl . 
\\'haı i~ il? l t i~ a 
s tar'. 

sev ik 

Ev dyc? EV SCvik<. 
U Ll nodır'! U u l..ıı.no 1 ı.lur. 
liTO 'YH>'! :)ro Ki.lpro:tJ~Jib 
\Vhat is it? lt i:\ a 
pvlHiı.ı. 

• • • 
• 
• • • • • • • • • • • • 1 

Ş ş 

şOr 

Ev çlye·ı Ev şçyc . 
nu n!ildir',t nu darı.ıqdır. 

• • Ev çi ye'? ı::v Şu ı-e. 
• 
• Bu nodic'! Ou qılıncdıı·. 
: lf 'l'\'ı :)'J·o? !>m Mli':\ı , 
• \ \

1hat iN it? ll is a ~word. 

tf m a·m? ::J·ı ~ı qlcfıcıııtlt.: . . 
Whtıl ls it't lt is a com.b. . 

• • • • 
• • • • 
• 
: Ev çi ye? Ev Şi re. 
: nu ııadir'J nu ı-ütldlu·. 
• lh~ı :JIO":' !>m \IUJIUIW. 

Ev çlyc'? 
Bıı nodlf/ 

Evş:Useye. 

!:lu şO~odlr. 

şüşe 

'-ITo r>To'! ·m creıc.ıo. 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • 
: Ev çiye·! Ev ıiriyc. 
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Число сирийских беженцев 
в Курдистане достигло 30000

Число сирийских беженцев в лагере "Domiz", располо-
женном в курдистанской провинции Дахук, достигло 30
тысяч, сообщил директор по перемещению и миграции в
провинции. Это число означает увеличение на 114 про-
центов примерно за месяц (от 14 000), согласно статисти-
ке, опубликованной 26 августа. Большинство сирийских
беженцев - курды, среди них много перебежчиков из
сирийской армии. Мохаммед Абдулла Амо заявил, что
"беженцы могут свободно остаться в лагере или остано-
виться в семьях родственников в регионе. Но регистра-
ции беженцев в лагере является обязательной".  Амо
ожидает дальнейшего повышения числа беженцев в
лагере. Голливудская звезда Анджелина Джоли, посетив-
шая лагерь в качестве посла доброй воли ООН, прило-
жила усилия, чтобы ООН уделил больше внимания поло-
жению беженцев.  Амо сказал ранее: "Наши сотрудники в
лагере "Domiz" работают день и ночь, чтобы уменьшить
страдания сирийских беженцев, и мы работаем в сотруд-
ничестве с Верховным комиссаром ООН по делам бежен-
цев".  Джоли посетила лагерь сирийских беженцев в Кур-
дистане 16 августа. Согласно данным, сирийский кризис
за последние 18 месяцев заставил 235000 сирийцев
бежать в соседние страны
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К о р о л е в с т в о
Оман желает уста-
новить торгово-эко-
номические связи с
Иракским Курди-
станом, для чего
уже есть догово-
ренности, которые
будут реализованы
в ближайшее
время, сообщает
"AKnews". Предсе-
датель правления
Оманских инвестиций в Маскате посетил представи-
тельство Регионального правительства Курдистана
(КРГ) в Дубае для переговоров по поводу установле-
ния связей с Курдистаном, сообщила Шилан Ханага,
представитель КРГ в Дубай. 

Она добавила, что на совещании было решено,
что делегация из 30 компаний Омана, представляю-
щих авиационную и инвестиционную сферы, посетит
Курдистан в декабре, чтобы обсудить с курдскими
предпринимателями процесс инвестирования. 

Было также решено, что в 2013 году оманские
компании устроят эксклюзивную выставку в столице
Курдистана, Эрбиле. "Мы ценим эту инициативу
Королевства [Оман] и считаем важным запустить
прямые рейсы Эрбиль-Маскат", сказала Ханага.

Более 50% курдов покинули 
Д ж а л а в л у  с  2 0 0 3  г о д а  в  
р е з у л ь т а т е  т е р р о р а

Более половины курдов, проживающих в районе
Джалавла провинции Дияла, покинули этот район с
2003 года из-за непрерывных атак боевиков.

Расположенная в восточной провинции Дияла,
Джалавла является частью спорных территорий со
смешанным населением (арабы, курды и туркме-
ны). Спорные территории охватывают Мосул, Кир-
кук, Салахаддин и провинцию Дияла. Все они под-
верглись политике арабизации, которая проводи-
лась бывшим режимом для изгнания курдских
семей и переселения арабов в попытке изменить
демографию этих областей. В частности богатой
нефтью провинции Киркук.

Несмотря на попытки курдских лидеров восста-
новить демографический баланс и, возможно, при-
соединить эти области к Курдистану, курды, прожи-
вающие на этих территориях продолжают иммигри-
ровать в Курдистан из-за "участившихся атак" со
стороны повстанцев и экстремистских групп.

Анвар Хусейн, мэр Джалавлы говорит, что "терак-
ты заставили бежать 50% курдов Джалавлы с 2003
года. Все они переселились в Курдистан".

Хусейн привел цифры, полученные от старост
разных районов округа. Эти старосты отвечают за
определенные документы и информацию о семьях,
проживающих в их окрестностях.

Он сказал, курды стали объектами "террористи-
ческих" нападений с 2003 года, более 300 человек
были убиты и сотни получили ранения.

Курдские лидеры Сирии тре-
буют от курдских партий отло-
жить в сторону свои разногласия
и заняться реализацией
Эрбильского соглашения в инте-
ресах курдов.  Соглашение было
подписано под руководством
президента Курдистана Масуда
Барзани и объединило две
основные партии курдов Сирии,
Народный совет Западного Кур-
дистана и курдский националь-
ный совет Сирии. 

Шелал Гадо, член политбюро
курдской партии левых Сирии,
сказал, что до сих пор Эрбиль-
ское соглашение не было реа-

лизовано. "Исполнение согла-
шения будет гарантировать
права курдов, но так как оно не
была реализовано, особенно с
точки зрения безопасности и
услуг, сирийские курды подвер-
гаются угрозе".  Он призвал сто-
роны, подписавшие соглашение,
активировать комитеты и покон-
чить с приостановлением дого-
вора. Али Шамдин, член курд-
ского национального совета
Сирии, связывает приостанов-
ление исполнения договора со
спорами политических партий.
"В это время у курдов Сирии нет
другого выбора, кроме исполне-

ния договора.., или же положе-
нии курдов в Сирии будет ухуд-
шаться и возникнет возможность
гражданской войны между сто-
ронами," сказал он.

Граждане Российской Феде-
рации празднуют 1150-летие
государственности Руси. Как
известно, в 862 году началось
объединение разрозненных и
противоборствующих русо-сла-
вянских  княжеских племен,
чтобы навсегда покончить с меж-
доусобными войнами, образо-
вать стержневую русскую нацию
и создать великое российское
государство. 

В основе всенародного един-
ства и сплоченности многона-
циональной и многоконфессио-
нальной России во все времена
были патриотизм, многогранная
этнокультура, русский язык, мен-
тальная и морально-нравствен-
ная целостность всех этнических
сообществ страны. Государство
российское изначально форми-
ровалось с учетом многообразия
национальных, религиозных,
культурных традиций и обычаев
россиян. Гордость за и веру в
Россию испытывают все истин-
ные патриоты огромной страны
и великого государства, серьез-
но озабоченные сегодня многи-
ми экономическими, социальны-
ми и политическими проблема-
ми, которые необходимо преодо-
леть, чтобы демократическое,
духовно-нравственное, культур-
ное и правовое развитие обес-
печивалось избираемой наро-
дом властью в интересах благо-
получия всего гражданского
общества и каждого россиянина.
Российские курды, являясь
маленькой, но полноценной и
активной частью гражданского
общества и народа России, не
могут оставаться в стороне от
проблем 40-миллионной курд-
ской нации. Один из древнейших
в мире курдский этнос, состо-
явший из множества самостоя-
тельных княжеско-племенных
конфедераций и союзов, в нача-
ле XX века по преступной вине и
политическому сговору Велико-
британии и Франции, а также в
связи с революционным
Октябрьским переворотом в Рос-
сии был вероломно разделен и
земли Великого (Большого) Кур-
дистана распределены между
Турцией, Ираном, Ираком и
Сирией. 

Царская Россия, будучи фак-
тически страной-победительни-
цей в Первой мировой войне,
конечно, руководствуясь своими

национальными интересами, не
позволила бы своим союзникам
подобного самоуправства и бес-
предельной несправедливости
по отношению к курдскому наро-
ду и, очень вероятно, не допу-
стила бы образования Турции,
Ирака и Сирии, по крайней мере,
в нынешних границах этих госу-
дарств. Современной России
следовало бы вспомнить о
месте и роли Курдистана и курд-
ского народа в стратегических
планах бывшей Российской
империи, чтобы не оказаться в

хвосте исторических перемен в
регионе Ближнего и Среднего
Востока. Ошибки большевист-
ской России и СССР  надо
исправлять основательно и отка-
заться от применения двойных
стандартов в "курдском вопро-
се", геополитическую значи-
мость которого курдский народ
может легко и убедительно про-
демонстрировать мировому
сообществу провозглашением
независимости Южного Курди-
стана. Только таким мирным, но
радикальным образом много-
страдальный и многомиллион-
ный курдский народ предоставит
всем государствам-членам ООН
реальную возможность мораль-
но очиститься и осознать коллек-
тивную ответственность с точки
зрения требований норм между-
народного права и гуманитарных
ценностей. Это станет событи-
ем, которое окажет позитивное
влияние на изменение глобаль-
ного вектора развития междуна-
родных отношений в сторону
конструктивного политического и
экономического сотрудничества.
Целесообразно было бы объ-
явить о провозглашении незави-
симости Южного Курдистана до
завершения президентских
выборов в США. Тот из кандида-
тов, который честно и однознач-
но поддержит волеизъявление

народа Южного Курдистана,
получит одобрение большинства
американских избирателей. Аме-
риканский народ не приемлет
сомнений и отрицаний в вопро-
сах прав народов на свободу,
равенство и самоопределение.
Большинство стран признают
независимость Южного Курди-
стана и будут твердо на стороне
курдского народа, истребляемо-
го и угнетаемого за правомерное
требование административного
самоуправления национальных
территорий в Турции, Иране и
Сирии. 

Сегодня никакие устные и
неформальные обязательства и
договоренности, не предусмот-
ренные письменными и офици-
ально действующими соглаше-
ниями президента и правитель-
ства автономного региона, не
могут отменить или приостано-
вить реализацию известного
волеизъявления населения всех
провинций, городов и районов с
подавляющим большинством
этнических курдов, исторически
входящих в состав географиче-
ского Южного Курдистана.

Курдская нация сохранилась
благодаря духовно-нравствен-
ной потребности и способности
спасаться в самых тяжелых и
невыносимых условиях суще-
ствования. Курдский народ нигде
и никогда не пытался выживать,
но всегда стремился спасти и
сохранить свою этно-культурную
идентичность. Несмотря на тот
факт, что большинство курдских
племенных конфедераций было
вынуждено согласиться на "ком-
промисс" судьбы и принять
насаждаемую "мечом" ислам-
скую религию, в целом удалось
выполнить главную задачу –
сохранить на протяжении многих
и многих веков нацию, культуру,
язык с диалектами, музыку, лите-
ратуру, философию, традиции и
обычаи, надежно предотвратив
полную ассимиляцию этноса и
потерю животворной силы воз-
рождения национально-духов-
ной идентичности.  Курдский
этнос, подобно русскому этносу,
сумеет создать свою государст-
венность, чтобы вернуть отня-
тую свободу  и украденную исто-
рию. Кто посмеет возразить, про-
тивостоять истине и затоптать
справедливость в XXI столетии
глобализации?   Курдистан.Ру

Курдские лидеры Сирии призывают 
реализовать Эрбильское соглашение

Курдский вопрос во лжи геополитики

Оман объявил о планах наладить
торговлю с Курдистаном
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В семейном торговом, рос-

кошный центре в столице
Курдистана Эрбиле, группа
молодых женщин - выпускни-
ков средних школ собрались
за круглым столом. Хотя они
имеют различные мнения по
поводу будущего Курдистана,
все они мечтают о независи-
мом большом Курдистане,
который включит в себя курд-
ские части Турции, Ирана,
Ирака и Сирии. "Наш отец
боролся за свободу Курдиста-
на", говорит молодая выпуск-
ница Авин Маджид, твердо
сжав руки. "Мечта однажды
создать курдское государство
была причиной, по которой
наши отцы воевали. Эта
мечта должна однажды
сбыться". 

У Маджид и ее друзей раз-
ные взгляды на Большой Кур-
дистан. Она родом из Кирку-
ка, богатого нефтью города. 

Маджид говорит, что КРГ
должно объявить о создании
курдского государства без
согласования с региональны-
ми и международными доми-
нирующими державами мира. 

Во время национальных
выборов 2005 года в Курди-
стане был проведен рефе-
рендум и почти 99 процентов
населения проголосовали за
независимость курдского
государства, а не принадлеж-
ность к Ираку. 

"Если мы будем ждать и
надеяться на то, что однажды
иностранные и соседние госу-
дарства дадут нам свободу и
наши национальные права,
то что тогда мы делаем на
нашей земле? Давайте оста-
вим Курдистан для них, если
они и есть люди, которые
должны голосовать за курд-
скую государственность",
говорит Маджид, чьи глаза
блестят от собравшихся слез. 

Она подвергла критике
ряд курдских политиков и
лидеров, называя их коррум-
пированными и безответ-
ственными. "Наши лидеры
должны интегрироваться в
этот момент в целях преодо-
ления региональных схем",
добавила она. 

Часть нового поколения
считает, что золотое время
для объявления независимо-

го курдского государства еще
не пришло, однако вопреки
этому, некоторые крупные
политики думают, что сейчас
самый подходящий момент,
чтобы объявить о создании
курдского государства. 

В соответствии с текущей
политической ситуацией на
Ближнем Востоке, особенно в
Сирии, многие курды во всем
мире считают, что настало
время объявить о создании
курдского  государства на
курдской части Ирака. 

Сирийские курды, во мно-
гом забытые на родственных
курдских ландшафтах, вдруг
оказались в центре активиза-
ции регионального и между-
народного внимания. 

Восемнадцатилетняя Лана
Нариман из Эрбиля считает,
что Региональное правитель-
ство Курдистана не должно
объявить независимость
курдского государства прямо
сейчас. По ее мнению, "неза-
висимое курдское государст-
во без других курдских частей
Турции, Ирана и Сирии не
имеет смысла". 

"Я думаю, что КРГ должны
ждать появления лучшей воз-
можности, когда придет день,

и все четыре курдские части
смогут контролировать все
курдские города. Тогда мы
сможем объявить единое,
сильное и независимое госу-
дарство", сказала она. 

Она надеется на лучшее

для курдского народа в
Сирии, и попросит курдских
политиков быть в курсе этой
исторической ответственно-
сти. Она отметила, что курды
являются крупнейшей ближ-
невосточной нацией без госу-
дарства, и попросит другие
страны поддержать курдский
вопрос на международном
уровне. 

"До сих пор я не раз слы-
шала из новостей, что есть
конфликты между иракскими
и сирийскими курдскими
лидерами по поводу влияния
в сирийских курдских горо-
дах". 

На воспрос, что произой-
дет, если конфликты продлят-
ся, она сказала: "Курдская
лодка будет только с одним
веслом, поплывет в непра-
вильном направлении и будет
уничтожена. Диалог является
лучшим и самым мирным спо-
собом решения проблемы". 

Что говорят политические

лидеры? 
Недавно премьер-мини-

стра Курдистана, Нечирван
Барзани на пресс-конферен-
ции в Эрбиле сказал: "Ирак
имеет свою конституцию и
все политические партии
должны действовать в соот-
ветствии с ней". 

Он отметил, что Курдистан
является частью Ирака, доба-
вив, что КРГ готово возобно-
вить мирные переговоры с
иракским центральным пра-
вительством. 

Президент Курдистана
Масуд Барзани уже несколько
раз заявлял, что у курдов есть
права на строительство
отдельного курдского госу-
дарства в Ираке. 

Гассан Атиях, директор по
развитию и демократическим
институтам Ирака, сообщил
"France24", что понятие
строительства курдского госу-

дарства теперь стало воз-
можным и президент Курди-
стана Масуд Барзани при
поддержке Турции сделает
это. Тем не менее, президент
Ирака Джаляль Талабани, и
лидеры движения Горран не
согласны с этой идеей, гово-
рит Атиях. "Курдистан под
руководством Барзани достиг
убеждения, что теперь насту-
пило уникальное время для
создания курдского госу-
дарства, хотя есть возраже-
ния со стороны ПСК и оппози-
ционных партий", сказал он. 

Атиях также добавил, что,
кроме Талабани и его партии,
есть и другие партии, которые
считают, что не разумно про-
сто полагаться на Турцию и
ее премьер-министра Редже-
па Тайипа Эрдогана, потому
что Турция имеет тяжелый
исторический опыт борьбы с
курдами. 

"Барзани считает, что
получение поддержки из Тур-

ции важно, потому что через
нее курды могли бы получить
поддержку и Америки. Влия-
ние текущей ситуации на Кур-
дистан заставляет Барзани
думать о курдском государст-
ве. Однако Талабани считает,
что власть Барзани после
такого объявления станет сиг-
нал для ПСК и других сторон". 

Курдские политики и экс-
перты-политологи обсудили
различные возможные аспек-
ты объявления  курдского
независимого государства на
семинаре, организованном
журналом "Gulan" на кафедре
философии в Колледже
Искусств Салахаддинского
Университета в Эрбиле.
Политики из правящих пар-
тий, Демократической партии
Курдистана и Патриотическо-
го союза Курдистана, и дви-
жения Горран приняли уча-
стие в семинаре. 

Мулла Бахтияр, глава
административного совета
Политбюро ПСК, сказал, что у
курдов появится возможность
строить независимое госу-
дарство в ближайшие 5 - 10
лет. 

По его мнению, курдский
вопрос был значимым субъ-
ектом с 18-го и 19-го века,
"вопрос о независимом госу-
дарстве был изменен на авто-
номию под воздействием
быстрых изменений в мире, и
он стала частью стратегии
курдских политических пар-
тий в Курдистане".  Бахтияр
говорит, что курдские лидеры
в Турции также говорят о госу-
дарстве: но "всякий раз, когда
они обсуждают независи-
мость, они также говорят об
автономии".  Кроме того, он
отметил, что курды являются
очень невезучей нацией мира
и предмет независимости
должен обсуждаться очень
точно.         

Швейцарский регион Базель гото-
вится к парламентским выборам,
которые должны состояться в конце
этого месяца. Одним из кандидатов
на этих выборах является курдянка
Эдибе Голгели.  Она родилась и
выросла в Базеле. Ее родители миг-
рировали в Швейцарию из централь-
ной Анатолии.

Голгели изучала экономику, и сей-
час работает в телефонной компа-
нии в Базеле. Она также является
членом Швейцарской социал-демо-
кратической партии и местного само-
управления.

Частью ее работы как кандидата
является помощь новым иммигран-

там. "В нашем регионе, как и в дру-
гих частях Швейцарии стать гражда-
нином довольно сложно", рассказы-

вает она корреспонденту курдской
газеты "Рудав". "Основным требова-
нием является знание языка, что
может быть трудным для некоторых
людей".

Между тем, что более половины
курдов, которые живут в регионе
Базель, уже стали гражданами
Швейцарии. 

В течение нескольких недель Гол-
гели работает над своей предвыбор-
ной программой в рамках подготовки
к выборам 28 сентября.

Если она пройдет в региональный
парламент, приоритетом ее работы
будет помощь иммигрантам в интег-
рации в швейцарское общество и

помощь гражданам в целом и лицам,
ищущим убежища, в частности. "В
парламенте я буду работать, чтобы
сделать этот регион местом, где
люди смогут стать гражданами
легче, чем это происходит сейчас",
говорит она. Голгени говорит на семи
языках, в том числе на курдском, ее
родном языке. По данным ее служ-
бы, 10.000 курдов живут в регионе
Базеля. Большинство из них прибы-
ли из Мараша, Дерсима, Эрзингана
или Центральной Анатолии.  Голгени
говорит, что она обещала предста-
вить и получить поддержку курдов в
парламенте, и ее социал-демократи-
ческой партии.         Курдистан.Ру

Б о л ь ш о й  К у р д и с т а н  
глазами нового поколения
К у р д с к и й  во п р о с :  с бу д е т с я  л и  о д н а ж д ы  
мечта о независимом Большом Курдистане?

Курдские женщины работают в швейцарском региональном парламентеwww.ne
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Барзани вновь заявляет 
о  праве Курдистана 
на самоопределение

Президент Курди-
стана Масуд Барзани
заявил, что Курдистан
не будет добиваться
отделения от Ирака, но
сохранит за собой
право решать, следует
ли отделиться, если
правительство Ирака
перестанет придержи-
вается конституции.

Барзани, выступая
на конференции демо-
кратов-центристов в
Риме  в пятницу, ска-
зал: "Пока Ирак согласен придерживаться демократии и
конституции, мы рады быть частью федеральной систе-
мы."

Однако, если иракское правительство "хочет отказаться
от принципов Конституции, и направится снова в сторону
авторитаризма и односторонности в процессе принятия
решений, мы, народ Курдистана не будем и не сможем
снова терпеть жизнь в диктатуре. В этом случае народ Кур-
дистана осуществит свое свободное право на выбор",
сообщает агентство "AKnews". 

Правительство Курдистана 
выплачивает деньги 
курдским беженцам

Около 200 семей
из Курдистана, кото-
рые вернулись
домой, проведя 16
лет в Иране, Турции и
Сирии в качестве
беженцев, уже полу-
чили по 16000 долл. 

Шакер Ясин, глава
отдела иммиграции
при Региональном
правительстве Кур-
дистана (КРГ),
заявил, что семьи
уехали в соседние страны в 1975 году и вернулись в 1991
году после курдского восстания в Ираке. 

Получившие выплаты - 32 семьи из провинции Эрбиль,
35 из Сулеймании, 33 из Дахука и 82 из города Соран. 

Ясин добавил, что в соответствии с текущей статисти-
кой всего 41000 семей вернулись в Курдистан из соседних
стран в 1991 году. О н ожидает, что число может изме-
ниться после проверки. Все семьи получат указанную
сумму, если будет доказано, что они покинули Ирак в 1975
году и вернулись в 1991 году, сказал Камаран Абдулла,
глава отдела иммиграции в Эрбиле. Курдистан.Ру

Региональное правитель-
ство Курдистана (КРГ) выде-
лит более $ 28 млн на модер-
низацию главного храма ези-
дов Лалиш, пообещал премь-
ер-министр Курдистана
Нечирван Барзани. 

Барзани посетил храм 24
сентября и был принят
Миром Техсином Бегом,
Миром езидов и Главой
Духовного Совета езидов. 

КРГ считает реконструк-
цию храма своей обязан-
ностью, сказал Барзани. По

словам премьер-министра,
проект реконструкции храма
будет осуществляться в два
этапа с фондом в $ 28 млн.
На первом этапе $ 17 млн.
будет выделено специализи-
рованному предприятию,
которое будет работать под
руководством консалтингово-
го комитета по реконструкции
храма. На втором этапе КРГ
займется установкой базовых
услуг, на что планируется
потратить более 11 млн. дол-
ларов. 

М и с с  К у р д и с т а н  
п р и н я л а  у ч а с т и е  
в  ц е р е м о н и и  
п р а з д н о в а н и я  
В с е м и р н о г о  
д н я  т у р и з м а

Шене Азиз Ако, которая в
этом году завоевала титул Мисс
Курдистан в первом в истории
официальном конкурсе красоты
в Курдистане, прибыла в Сулей-
манию для участия в пресс-кон-
ференции в отеле "High Crest". 

В заявлении для средств мас-
совой информации Ако сказала,
что она также будет участвовать
в церемонии празднования Все-
мирного дня туризма, которая
проводится совместно с делега-
цией Генерального совета туриз-
ма. 

Она добавила, что во время
пресс-конференции сообщит о
своих проектах

КРГ выделит более $ 28 млн на
реконструкцию храма Лалиш

Лидеры Патриотического
союза Курдистана (ПСК) и Дви-
жения Перемен (Горран) встре-
тились в воскресенье 23 сен-
тября впервые за шесть лет,
сообщает газета "Rudaw".

Науширван Мустафа посе-
тил президента Ирака и лидера
ПСК Джаляля Талабани после
многих лет напряженности и
соперничества между двумя
сторонами. Мустафа был заме-
стителем Талабани в ПСК, пока
он не разошелся во взглядах с
Талабани и не сформировал
свою собственную партию Гор-

ран в 2009 году.
Визит произошел после воз-

вращения Талабани из Герма-
нии, где он проходил лечение в
течении трех месяцев.

"У нас были встречи и
открытые каналы связи в тече-
ние почти года", сказал Азад
Джундиани, пресс-секретарь
ПСК. "…И, как результат, г-н
Мустафа и его делегация
решили посетить г-на Талаба-
ни".

После встречи оба лидера
заявили журналистам, что они
разделяют взгляды друг друга

на многие вопросы курдской
политики. Они также добавили,
что черновой вариант консти-
туции Курдистана, ратифици-
рованный в прошлом году
депутатами, должен быть воз-
вращен для правки.

Президент Талабани
заявил, что разделение власти
по стратегическому соглаше-
нию между ПСК и Курдской
демократической партией
(ДПК) нуждается в корректи-
ровке, как и то, что ДПК и ПСК
являются двумя правящими
партиями в правительстве Кур-
дистана.

Предполагается, что ДПК
могут быть встревожены
недавним сближением между
ПСК и Горран. Но лидеры Гор-
ран говорят, что они проинфор-
мировали ДПК о своей встрече
с ПСК. Фазиль Мирани, высоко-
поставленный политик ДПК,
заявил, что его партия "не
имеет никаких подозрений по
поводу отношений между ПСК
и Горран". После парламент-
ских выборов в Курдистане в
июле 2009 года, Горран сфор-
мировались в мощную оппози-
ционную силу

ПСК и Горран встретились
впервые за шесть лет
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